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قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در فوتبال بحث های فراوانی پدید آورده؛ منشــا 
اصلی این بحث ها عمدتا ناآگاهی و برداشــت غلط از قانون اســت. روز گذشــته تعدادی از 
اعضای هیات رییســه فدراســیون که ظاهرا میل به اســتعفا ندارند و می خواهند تا آخرین 
لحظــه صندلی خود را حفظ کنند در اظهاراتی مشــترک فدراســیون فوتبال را غیردولتی 
عنوان کرده اند. غیردولتی بودن فدراســیون به معنای خصوصی بودن آن نیســت. از منظر 
حقوقی و قانونی هر نهادی در کشــور صاحب تعریف و قانون خود اســت. فدراسیون فوتبال 
مطابق قوانین کشــور و یک نهاد عمومی غیر دولتی است که در اساسنامه آن به این مساله 
اشــاره شده. وقتی تنها گفته می شود که فدراسیون فوتبال غیر دولتی است، برای مخاطبان 
عــام که اطاعی از مســائل حقوقی و قوانین ندارند این ذهنیت ایجاد می شــود که فوتبال 
خصوصی است اما یک نهاد خصوصی تعریفی متفاوت از نهاد عمومی غیر دولتی دارد و باید 
تابع قانون تجارت باشــد که فدراســیون فوتبال به دلیل خصوصی نبودن از قوانین تجارت 
پیروی نمی کند. فدراســیون فوتبال با توجه به اساسنامه اش که یک نهاد عمومی غیر دولتی 
است توانسته در سال های مختلف از دولت و وزارت ورزش کمک بگیرد اما اگر این مجموعه 
خصوصی بود، هرگونه پرداختی به این مجموعه اشکال قانونی داشت و دهنده و گیرنده پول 

باید به دادگاه بروند و پاسخگو باشند.
یک مثال ملموس شــاید برای شفاف سازی این مساله کافی باشد؛ اگر هرکدام از مردم 
کشــور یک شرکت خصوصی تاسیس کنند، می توانند از دولت یا وزارت ورزش پول و کمک 
دریافت کنند؟ پاسخ روشن است: خیر! فدراسیون فوتبال اساسنامه روشنی دارد و قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان هم قانون روشنی است که مختص فوتبال و ورزش نیست بلکه باید 
در تمام کشور و تمام دســتگاه های کشور اجرا شود. مثا شهرداری یک نهاد دولتی نیست 
اما شــهردار تهران به دلیل بازنشستگی مجبور به اســتعفا شد. در این قانون تمام نهادهای 
عمومی غیر دولتی که از دولت کمک دریافت می کنند-یا کرده اند- شــامل قانون می شوند. 
تمام اعضای هیات رییسه و روســا و نواب رییس فدراسیون های ورزشی مشمول این قانون 
هســتند و راه گریزی از آن وجود ندارد. بهتر اســت مســووان فدراسیون قبل از اظهارنظر 
پیرامون این موضوعات از چند حقوقدان آگاه و آشنا به اساسنامه فدراسیون مشورت بگیرند 
و تعریــف خصوصی و غیر دولتی عمومــی را درک کنند و پس از آن با اصاحیه قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان هم آشنا شوند. آن زمان به خوبی متوجه می شوند که حضورشان 
در هیچ فدراســیونی جایز نیست و اگر حکم به رفتن آنها داده شده، غرض  و دشمنی وجود 

ندارد بلکه همه باید تابع قانون باشیم.
مســاله فدراسیون فوتبال روشن است و همه مسووان فدراســیون فوتبال که شامل این قانون 
هستند، ضمن پذیرفتن آن باید مراقب باشند که خط قرمز همه ما تعلیق و آسیب دیدن فوتبال کشور 
اســت. اگر قانــون اجازه ماندن داد، همه آنها می توانند به کار خــود ادامه دهند اما اگر حکم به رفتن 
اســت، هیچ کس حق ندارد به خاطر منافع شــخصی فوتبال را به دردسر بیندازد و هزینه سنگینی به 
کشور تعلیق کند. بی شک مسووان فدراسیون با رعایت تمام این موارد درباره آینده کاری خود تصمیم 
خواهند گرفت و اجازه نمی دهند که فوتبال به دردسر بیفتد، چراکه افکار عمومی و مردم هرگز کسانی 

را که به خاطر منافع شخصی منافع ملی را به دردسر بیندازند نخواهند بخشید.

ناآگاهی و عدم شناخت از قوانین، مشکل فدراسیون فوتبال
مردممقصرانرانمیبخشند سرمقاله

سعید زاهدیان
Saeed Zahedian

مصاحبه

به خصوصی سازی سرخابی ها خوشبینم
پوریحسینی:قیمتگذاریاستقالو

پرسپولیسگمانهزنیاست
میرعلی اشــرف عبدا... پوری حســینی رییس ســازمان خصوصی ســازی در 
خصوص آخرین وضعیت خصوصی سازی دو باشگاه استقال و پرسپولیس و اینکه 
چرا در دفعات قبل این موضوع به نتیجه نرسید گفت: »سال 93 و 94 در 4 نوبت 
دو باشــگاه را به مزایده گذاشــتیم، در سه نوبت اول بنا به دایلی چیزی به نتیجه 
نرســید و در نوبت چهارم همه چیز مهیای واگذاری بود اما هیات 3 نفره وزیران، 
افرادی که برای خرید دو باشــگاه اقدام کرده بودنــد را تایید نکردند و آن مزایده 

چهارم هم به نتیجه نرسید. 
بعــد از این اتفــاق هیات وزیران عما واگذاری را متوقــف کرد و اان بعد از 
گذشــت ســه ســال و چهار ماه با توجه به نامه وزیر ورزش به رییس جمهوری و 
نامه وزیر اقتصاد و دارایی به هیات دولت برای فروش دو باشگاه، هیات دولت باید 
مصوبه مرداد ســال 94 را پس بگیرد تا فرآیند فروش دوباره از سر گرفته شود. به 
محض اینکه این موضوع حل شود اطاع رسانی خواهد شد. فقط تفاوت شرایط اان 

و سال 94 این است که رییس جمهوری دستور داده اند فرآیند از نو آغاز شود.«
  پوری حســینی در خصوص اظهارنظر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 
مبنی بر قیمت پایه دو باشــگاه گفت: »این موضوع را باید از خود عزیزان پرسید. 
فکر می کنم گمانه زنی بوده چون هیچ کار کارشناســی در سازمان خصوصی سازی 
صــورت نگرفته چون همانطور که گفتم مصوبه ای از ســوی هیــات وزیران برای 
واگذاری دو باشگاه هنوز صادر نشده است. احتماا دوستان پیش بینی خودشان را 

اعام کرده اند ولی این قیمت ها استنادی ندارند.«
رییس ســازمان خصوصی ســازی درباره اینکه آیا به شــخصه به واگذاری دو 
باشگاه خوشبین اســت یا خیر گفت: »اصوا این کار چندان پیچیده نیست، همه 
جای دنیا این مســیر را رفته اند و ما خیلی دیرتــر از همه در حال طی کردن این 
مسیر هستیم. در هیچ کجای دنیا دولت ها تیمداری نمی کنند که ما دومی باشیم. 
برای افکار عمومی فروخته شــدن ۲ باشگاه یک تابو شده است. سخت تر از اینها را 
سازمان خصوصی ســازی انجام داده گرچه بعضا بابت این کار تهمت ، ناسزا و افترا 
شــنیده و در حق این ســازمان ناروا، ناجوانمردی و نامــردی کرده اند اما خصلت 
خصوصی ســازی همین است. البته این ســازمان به خاطر این مسائل نباید کارش 

را  متوقف کند.«

حمید استیلی درباره امکانات مورد نیاز 
تیم ملی امید حرف هایی دارد: »بعد از تیم 
ملی بزرگســاان، تیم ملی امید در اولویت 
است. در حال حاضر مسووان هم همکاری 
کردند که بازیکنــان مورد نیاز را در اختیار 
داشــته باشــیم. در اردوی قبلی به خاطر 
شــرایط جوی، می خواستیم به عمان برویم 
اما به خاطر مشــکاتی کــه بازیکنان مان 
داشــتند مجبور بودیم در تهــران بمانیم. 
زمانی که قرار شد در تهران بمانیم، زمینی 
را بــرای تمرین تهیه کردیــم اما باتوجه به 
شرایط جوی، هیچ جا نمی توانستیم تمرین 
کنیم. اردوی خوبی داشتیم و بعد به عمان 
رفتیم و در یک بازی تدارکاتی نتیجه خوبی 
هم کســب کردیــم. امیــدوارم چند بازی 
دوستانه دیگر هم برگزار کنیم که در فاصله 
باقی مانده تا شــروع بازی هــا بتوانیم خوب 

تدارک ببینیم و نتایج خوبی بگیریم.«
اســتیلی درباره دلیل سفر کرانچار نیز 
توضیحاتی دارد: »کرانچار به دلیل مشــکل 
ویزا و مشــکات خانوادگی که داشــت به 

کشــورش رفته و قرار است همسرش را هم 
به تهران بیاورد تا در منزلی که برای شــان 

تهیه می کنیم بمانند.«
مدیر تیم امید ایران درباره تیم ملی در 
جام ملت های آســیا هم گفت: »آن چیزی 
که مهم اســت، تیم ملی اســت. اان باید 

همه حمایت کنند تا تیم ملی بعد از سال ها 
در جام ملت های آســیا قهرمان شــود. این 

موضوع هم نیازمند وفاق ملی است.«
وی دربــاره جذب بازیکنــان خارجی 
بی کیفیــت توســط برخی باشــگاه ها این 
جمله هــا را بــه زبــان مــی آورد: »وقتی 

باشگاه ها دولتی هســتند این گونه می شود 
اما باشگاهی مثل تراکتورسازی که به بخش 
خصوصی واگذار شده اینطور نیست. پارسال 
بازیکنانی چون اوکراینی ها به پرســپولیس 
آمدند و امســال نیز بازیکنانی به استقال 
آمده انــد که منجــر به ایجــاد بدهی برای 
این باشــگاه ها شدند. پارسال مشکل بدهی 
باشــگاه های استقال و پرسپولیس را دکتر 
سلطانی فر حل کرد و اگر قرار باشد اان هم 
باز این باشگاه ها بدهکار شوند، مدیران شان 
باید پاسخگو باشند نه اینکه مدیرعامل یک 

باشگاه بیاید و راحت برود.«
استیلی از قرارداد شفر هم انتقاد کرده 
است: »سازمان بازرسی کل کشور هم باید 
به این موضوع ورود کند. مثا قرارداد آقای 
شــفر در ابتدا 3۰۰ هزار دار بود و عنوان 
شده بود اگر استقال قهرمان شود، قرارداد 
دو طرف تمدید شــود و مبلغ آن ۶۰۰ هزار 
دار باشــد اما ناگهان مبلغ قرارداد به یک 
میلیون دار تبدیل شد. این موضوعات باید 

بررسی شوند.«

فتاحی:جداکردنتقويممسابقاتغربوشرق
آسیابااستقبالروبهروشد

ســعید فتاحی در خصوص جلسه کمیته مسابقات AFC می گوید: »در جلسه 
کمیته مســابقات AFC که برگزار شد، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال و حیدر 
بهاروند نایب رییس فدراسیون و رییس سازمان لیگ حضور داشتند و در این نشست 
ما پیشــنهاد کردیم تقویم مســابقات لیگ قهرمانان آســیا برای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از 
یکدیگر جدا شود و در واقع به دلیل مشکاتی که تقویم کنونی لیگ قهرمانان برای 
کشورهای غرب آسیا دارد در آینده تقویم مسابقاتی لیگ قهرمانان در این دو منطقه 
از یکدیگر مجزا باشــد.« او حرف هایش را اینطور ادامه می دهد: »این پیشنهاد ما با 
اســتقبال کشورهای غرب آســیا بخصوص قطر و امارات روبه رو شد و قرار است این 
پیشــنهاد را به صورت کتبی به AFC ارائه بدهیم تا در جلســه ماه مارس ۲۰۱9 
در این مورد تصمیم گیری شود. در تقویم کنونی مسابقات باشگاه های غرب آسیا به 
دلیل وقفه های زیاد در مسابقات و تداخل آن با دو فصل مسابقاتی متضرر می شوند.«

چرا قرارداد سرمربی استقال از 300 هزار دار به يک میلیون دار افزايش يافت

استیلی: سازمان بازرسی به قرارداد شفر ورود کند

هیچ فدراسیون و هیچ فردی در جامعه ورزش از قانون مستثنی نیست

صالحیامیری:تاجبماند،بازنشستههایهیاتريیسهاستعفادهند

سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک 
در حاشــیه مراســم یادبود مرحوم دهداری گفت: »آن 
چیزی کــه ورزش ایران بیش از هر زمــان دیگری نیاز 
دارد بازگشــت به ورزش پهلوانی یعنی اخاق، فضیلت و 
انسان دوستی است. ورزش ایران از ورزش پهلوانی نشات 
گرفته. بزرگداشت مرحوم دهداری، بزرگداشت اخاق و 
فضیلت اســت. او همه زندگی خود را وقف فوتبال کرد 
و بــه دنبال نان نبود بلکه به دنبال هویت و غرور آفرینی 
بود. ما می توانیم امثال دهداری ها را در جامعه داشــته 

باشیم. حیف که از تختی ها و پوریای ولی ها دور شده ایم. 
اان خیلی ها نمی داننــد تختی چند مدال گرفته اما نام 
تختی را هر کســی می شنود از گذشت و اخاق صحبت 

می کند.«
رییــس کمیته ملی المپیــک در ادامه حرف هایش 
گفت: »فوتبال ما باید امروز پاک باشــد و فوتبالیســت 
مــا هم نماد اخاق و معرفت. امیدواریم نســل جدید ما 
در فوتبــال و ورزش از بــزرگان بیاموزند. جامعه ورزش 
و فوتبــال مــا از کل جامعه جدا نیســت. اگر تخریب و 
انگ زنی در برخی به صورت دایمی باشــد در ورزش هم 
رسوخ می کند. ورزش را هم نمی توان جدا دید. بازگشت 
به کانون اصلی معرفت و اخاق ممکن نیست مگر اینکه 

باور کنیم منافع ملی ما مقدم بر منافع فردی است.«
صالحــی  امیــری دربــاره اینکه مدیران ورزشــی 
بازنشســته تاش می کنند بمانند، این واکنش را نشان 
داد: »هیچ فرد یا نهادی بااتر از قانون نیست. در ورزش 
۱4 فدراســیون داریــم که ۱۱ رییس اســتعفا کردند و 
سرپرستان مشخص شــدند. ۲ فدراسیون پرونده شان را 
در خصوص قانون جامعه ایثارگــران پیگیری می کنند. 
طبق ماده ۶۰ هر کســی قبل از موعد بازنشســته شده 
باشــد می تواند برگردد که ۲ مــورد در کاراته و والیبال 
داریــم. اگر حکم گرفتند برمی گردند در غیر این صورت 

بازنشسته می شوند.«
رییس کمیته ملــی المپیک از تداوم حضور تاج در 

فدراســیون فوتبال پرده برداشــت: »درباره فوتبال هم 
نقشــه راهی تعیین کردیم. تاج به دلیل داشــتن سابقه 
ایثارگری می تواند به عنوان رییس فدراســیون بماند اما 
بافاصله باید اعضای بازنشســته هیات رییســه استعفا 
بدهند. ما یک اســتراتژی با همکاری وزیر تعیین کردیم 
کــه آن اجرای قانون بــا کمترین هزینه بــرای فوتبال 
است. ما نقشــه راهی داریم که در آن رییس می ماند و 
در نخســتین مجمع اعضای بازنشسته استعفا می دهند. 
هیچ فدراســیون و هیچ فردی در جامعه ورزش از قانون 
مستثنی نیست. کســی نمی تواند قانون جامع ایثارگران 
را تغییــر دهد. این قانون مصوب شــده و هر ایثارگری 
در ایــران کــه بخواهد می توانــد از ظرفیــت ماده ۶۰ 
استفاده کند.« وی در پاسخ به این سوال که اگر اعضای 
بازنشســته هیات رییسه نخواهند بروند، تکلیف چیست، 

گفت: »آن را برای بعد بگذارید.«
صالحی  امیری درباره اینکه رییس فدراسیون جودو 
بعد از اســتعفا نایب رییس شــده نیز حرف هایی به زبان 
آورد: »در این خصوص تابع تفســیر مجلس هســتیم. 
مجلس در خصوص هیات رییســه هرچه تفسیر کند ما 
هم تابع هســتیم که گفته اند هیات رییســه شغل است 
و افراد بازنشســته نمی توانند برای هیات رییســه نامزد 
شــوند. ممکن است نهادهای دیگر تفسیر دیگری داشته 
باشند اما طبق تفسیر مجلس هیات رییسه شغل است و 

بازنشسته ها باید بروند.«
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 موقعیتی که گادوین منشا مقابل 
تراکتورسازی از دست داد، به یادمان 
آورد او طی یک فصل و نیم حضورش 
در پرســپولیس متناســب بــا مبلغ 
قــرارداد و میزان امیدواری  که درباره 
او وجود داشــت، حداقــل به لحاظ 
گلزنی موفق نبوده اســت. قبا وقتی 
از هادی نوروزی یا غامرضا رضایی به 
خاطر گل نزدن هایشان انتقاد می شد، 
می توانســتیم با یادآوری پست بازی 
آنها و قرار گرفتن شــان در کناره های 
زمین یا حتی شرایط نه چندان جالب 
تیم توجیه شــان کنیم امــا ماجرای 
منشــا فرق می کند. او با سر و صدای 
زیادی به پرسپولیس آمد و نه تنها در 
بهترین دوران بیســت سال اخیر این 
تیم به عنــوان بازیکن اصلی به میدان 
می رود، بلکه ســر جای خودش یعنی 
در پســت مهاجم نــوک و نزدیک به 

دروازه بازی می کند.
منشــا که با آماری فوق العاده از 
پیکان به پرســپولیس آمد، با وجود 
قهرمانان  لیگ  در  فوق العاده  شــروع 
آســیا و ثبت 4 گل در چهــار بازی 
یک چهــارم نهایــی و نیمه نهایی، در 
لیــگ برتر ضعیــف کار کرد. او فصل 
قبــل 27 بار در ترکیب پرســپولیس 
قرار گرفــت که البته فقط در 9 بازی 
بازیکن ثابــت بود. با این حال 1748 
دقیقــه در طول فصل بــازی کرد و 
یازدهمین بازیکن پرسپولیس از حیث 
بیشترین دقایق حضور در میدان بود 
اما فقط 4 گل به ثمر رساند، یعنی هر 
437 دقیقه یک گل. او در ســه بازی 
جــام حذفی هــم دو گل زد تا فصل 
قبل را در مجموع با 10 گل به پایان 
برساند. جالب اینکه او با 4 گل، کمتر 
به عنوان هافبک دفاعی  از کامیابی نیا 
و فرشــاد احمدزاده در نقش هافبک 

کناری در لیگ برتر گل زد.

لیــگ هجدهم  همیــن  بــرای 
نیمکت نشــینی شروع شد  با  برایش 
اما خوش شانس بود که در دقیقه 14 
بــازی با فواد و بعد از در رفتن کتف 
کمال کامیابی نیا وارد میدان شد و در 
همان مسابقه گل زد. گلی که تا اان 
تنهــا گل او در این فصــل لیگ برتر 
بوده. آن هم در حالی که از بازی هفته 
ششم مقابل نساجی تبدیل به بازیکن 
اصلی شده، در هر شش بازی گذشته 
90 دقیقــه در میدان بــوده و حتی 
تعویض نشده است. در 12 بازی این 
فصل لیگ برتر منشا در مجموع 691 
دقیقه در میدان بوده و فقط یک گل 
زده است. تک گل او هم در دقیقه 65 
بازی با فواد در هفته دوم بوده. یعنی 
بــا در نظر گرفتن دقایقی که گادوین 
منشــا در میدان بوده، از آخرین گل 

لیگ برتری او 617 دقیقه می گذرد.
منشــا که در تنها بــازی حذفی 
پرســپولیس در مقابل نود ارومیه هم 
بازیکــن اصلی بــود و طی 89 دقیقه 
حضــورش در میدان نتوانســت گل 
بزنــد، در لیــگ قهرمانان هــم آمار 
جالبی ندارد. شاید بسیاری با یادآوری 
گل مهم در بازی برگشــت با الدحیل 
و دوندگی هایــش به صورت نســبی 
از عملکردش رضایت داشــته باشند 
اما واقعیت این اســت که او به عنوان 
مهاجم نوک انتظارها را برآورده نکرده 
اســت. گادوین منشا در هر 13 بازی 
این فصل لیگ قهرمانان آســیا برای 
پرسپولیس به میدان رفت و در 747 
دقیقه 3 گل زد که یکی از آنها از روی 

نقطه پنالتی بود.
 البتــه به نظر می رســد منشــا 
بیشــتر در نقش مکمل برای علیپور 
کار می کند و با جنگندگی و دوندگی 
سعی در فضاســازی برای او دارد اما 
از وظیفه اصلی  خودش فاصله گرفته 
و خیلی ســخت گل می زند. هر چند 
در انجــام کارهای ترکیبــی و زدن 
ضربــات نهایی هم خیلی موفق نبوده 
و تنها چیزی که حریفان لیگ برتری 
پرســپولیس را نگران می کند، قدرت 

دوندگی و تخریبی اوست.

 691 دقیقه بازی لیگ برتری و فقط یک گل
آمار ناامیدکننده  منشا:

حمایت سیدجال از گرشاسبی: 
بدوناوازمسیرموفقیتدورمیشویم

وقتی مشــاور گرشاسبی از تحرکات و تاش های پنهان برخی افراد نسبت 
به صندلی مدیریت باشــگاه پرسپولیس گفت، شست مان خبردار شد که تمرین 
نکردن شاگردان برانکو دلیلی فراتر از مشکات مالی را می طلبد. از تیم یکدست 
و یکدل پرسپولیس هم چیزی جز این برنمی آمد. آنها مثل همه چند ماه گذشته 
دست به دســت هم دادند تا شاید مدیرعامل بازنشسته را در باشگاه نگه دارند. 

موضوعی که کاپیتان هم در آخرین مصاحبه اش به آن اشاره کرده.
سیدجال حسینی که دوشنبه شــب به دیدار حمیدرضا گرشاسبی رفته 
بــود، حاا تنها راه ادامه موفقیت های پرســپولیس را ثبــات مدیریتی می داند: 
»هنوز نگرانی های قبلی حل نشــده، دغدغه هــای جدیدی پیدا کرده ایم و این، 
فشــار را روی ما بیشــتر کرده است. موفقیت های پرســپولیس حاصل یک کار 
جمعی بوده و برای تکرار آنها به ثبات در تمام عوامل تاثیرگذار از جمله مدیریت 

باشگاه نیاز است.«
البته این دلیل نمی شــود که کاپیتان مشکات را نادیده بگیرد: »فشردگی 
بازی ها، ســنگینی مسوولیتی که نسبت به باشــگاه و هواداران روی دوش مان 
احســاس می کنیم و کمبود نفرات که اجازه تقسیم فشار را نداده و استرس مان 
را بیشــتر می کند باعث شــده در شرایط بسیار سختی باشــیم که توضیح آن 
ممکن نیست. در چنین شرایطی وقتی استرس ها و نگرانی های جدیدی به وجود 
می آید، این فشار خردکننده تر می شود. شاید بعضی اظهارنظرهای بعد از بازی ها 
هم ناشی از همین خستگی و فشار باشد که این با احساس ناامنی  که از بیرون 

مجموعه به ما وارد می شود، شدت می گیرد.«
سیدجال صحبت هایش را با حمایت از مدیرعامل باشگاه ادامه می دهد: 
»ما با انبوه مشــکاتی که داشتیم، خودمان را در این شرایط حفظ کرده ایم. 
همه ما در باشــگاه و به ویژه تیم به معنای واقعی بیش از حد معمول انرژی 
و توان گذاشــته ایم. یک طرف محرومیت نقل و انتقااتی بود و از سوی دیگر 
بدهی ها و احکام داخلی و خارجی که فشــار مالی زیادی را به مجموعه وارد 
می کرد. در این مدت ما شــاهد تــاش خیلی زیاد آقای گرشاســبی و تیم 
مدیریتی باشــگاه بودیم که برای رفع مشــکات و رفــع نیازهای تیم تاش 
می کردند. وقتی ایشــان به عنوان سرپرست کار خود را با انبوهی از مشکات 
آغاز کرد، هیچکس حاضر نبود جای او باشد اما امروز که پرسپولیس کم کم به 
شرایط ایده آل می رسد، همه مشغول ابی و رایزنی شده اند تا مدیرعامل شوند 
و باشگاه را در اختیار بگیرند. ما چون تاش های مدیریت باشگاه را می دیدیم، 
مسائل بســیاری را تحمل می کردیم و باشــگاه هم رفتار متقابلی داشت. در 
واقع به معنای واقعی مثل یک خانواده شدیم و به هم کمک کردیم تا بتوانیم 
این روزهای سخت تر از ســخت را سپری کنیم. حاا در شرایطی که هنوز با 
این مشــکات روبه رو هستیم و هنوز فقط خودمان هستیم و خدای خودمان 
و هواداران، باید نگران اتفاقات تازه ای باشــیم که می خواهد این ترکیب برنده 
و موفق را به هم بزند و تیم را عصبی کرده. ما همه ســختی ها را به امید این 
تحمل کردیم که به شرایط مساعدتری برسیم اما حاا نمی دانیم آینده باشگاه 

چه می شود.«
در ادامه کاپیتان خیلی شــفاف می گوید که راضی به رفتن گرشاســبی و 
حضور مدیرعامل جدید نیســتند: »اگر موفقیتی هست، آن را با مجموع دانایی 
کادر فنی، همت و غیرت و فداکاری بازیکنان، حمایت غیرقابل توصیف هواداران 
و تاش های شبانه روزی مدیرعامل، هیات مدیره، 
مدیــران بخش های مختلف باشــگاه و تک تک 
کارکنان باشگاه به دســت آورده ایم. پس باید به 
ما حــق بدهند که نگران به هم خوردن این ثبات 

و انسجام باشیم. 
چه کسی می داند این ثبات که به هم بخورد، 
چه شــرایطی به وجود می آید؟ این مساله ذهن 
همه ما را به هم ریخته است. آن هم در این مقطع 
که تازه می خواهیم کمی نفس بکشیم. بازیکنان 
جدیــد بیایند و خودمان را بــرای یک نیم فصل 
قدرتمنــد و همچنین حضور پر قــدرت در دوره 
بعدی لیگ قهرمانان آماده کنیم. پرسپولیس در 
شرایط خیلی حساسی قرار گرفته و به جای اینکه دغدغه ها کمتر شود، اخباری 
می شــنویم که نگران مان کرده اســت. امیدواریم اگر این امکان وجود ندارد که 
در حل مشــکلی از مشکات به کمک پرسپولیس بیایند، حداقل بیش از این بر 
مشکات باشگاه و هواداران اضافه نشود و بگذارند باشگاه پرسپولیس با ثبات در 

مدیریتش روزهای خوب و درخشان خود را تکرار کند.«

تذکر فدراسیون و واکنش برانکو:  

خوشحالی مربی تیم ملی تقصیر من بود؟
قبا هم زیاد پیش آمــده بود که برانکو 
ایوانکوویچ پاسخ سرمربی تیم ملی را بدهد اما 
آخرین حرف هایش انگار خیلی ســنگین بود 
که نه فقط کی روش، بلکه فدراسیون فوتبال 

را هم به واکنش واداشت.
 جالب اینکه فدراسیون همچنان عقیده 
دارد ریشه درگیری های تازه کی روش و برانکو 
در ادعایی است که در مورد خوشحالی مربی 
تیم  ملی بعد از قهرمان نشــدن پرســپولیس 
در لیــگ قهرمانان مطرح شــده و به خاطر 
کنایه های هر روزه ایوانکوویچ بابت این اتفاق، 
به او و باشگاه پرسپولیس هشدار جدی داده 

است.
این هشدار را محمدرضا ساکت دبیرکل 
فدراسیون فوتبال در نامه ای به گوش باشگاه 
و سرمربی پرســپولیس رسانده است. در این 
نامه آمده: »تنها یک نفر مدعی خوشــحالی 
مربی تیم ملــی بوده که ایــن موضوع باعث 
بــه راه افتــادن خبرســازی های منفی علیه 
تیم ملی شــده اســت و بعد از آن برانکو در 
نشســت خبری پیــش از دیدار بــا پیکان با 
الفاظ و کلماتی نامناســب باعث ایجاد تفرقه 
و دودســتگی در خانواده بزرگ فوتبال شده 
که ایــن موضوع منجر به تضعیف تیم ملی در 

آستانه جام ملت های آسیا شده است.«
آقای دبیرکل ضمن هشــدار جدی برای 
پرهیز از گرفتار شــدن در جریان سازی های 
مشــکوک که اقتدار تیم ملــی را هدف قرار 
داده، گفته که تذکرات جدی را به مسووان، 
وابســتگان و رســانه های مرتبط با باشــگاه 
پرسپولیس اعام کرده است. همچنین عنوان 
شــده که فدراســیون فوتبال تمام مطالب و 
فعالیت هــا را رصد کــرده و در صورت لزوم 
اقدامــات ازم قانونی را بــرای جلوگیری از 

برهم زدن تمرکز تیم ملی انجام خواهد داد.
همیــن ادعای آخر برای طلبکار شــدن 
پرسپولیسی ها کافی بود و حاا آنها می پرسند 
که آیا این تذکر و حساســیت شــامل حال 
کارلوس کی روش هم می شود؟ جالب، سکوت 
مدیرعامل و پاســخگویی مدیر روابط عمومی 
باشــگاه پرسپولیس است که به خاطر منفعل 
بودنش، اخیرا از ســوی شاگردان برانکو مورد 

انتقاد قرار گرفته بود.
پندار  را  فوتبــال  فدراســیون  هشــدار 
خمارلو این طور پاســخ داده اســت: »سوال 
ما از مسووان فدراســیون فوتبال این است 
که آیــا تذکراتی که به برانکو داده شــده به 
کی روش هم داده می شود؟ کی روش در یکی 

از مصاحبه هایــش علنا گفته بود وقت ندارم به 
خبرنگاران ناهار و هدیه بدهم و مشــخص بود 
تمام این صحبت هایش کنایه به برانکو است اما 
هیچ تذکری به او داده نمی شود. در جام جهانی 
وفاق بسیار خوبی در جامعه فوتبال به راه افتاده 
بود و برانکو هم هیچ اظهارنظری علیه تیم ملی 
انجام نداده بود ولــی کی روش بافاصله بعد از 
جــام جهانی در مصاحبــه ای جنجالی بدترین 
صحبت ها را علیه برانکــو مطرح کرد و باز هم 
به او تذکر داده نشــد. به نظر می رســد که این 
تذکرها فقط شامل باشگاه پرسپولیس و برانکو 

می شود.«
او ســپس با اشاره به خوشــحالی دستیار 
و  برانکــو  از  کــی روش در جریــان فینــال، 
حرف هایش در این رابطه حمایت کرده اســت: 
»بحث خوشــحالی کردن مربی تیم ملی پس از 
نایب قهرمانی پرسپولیس در آسیا از سوی یک 
فرد معمولی و عادی منتشــر نشده بلکه فردی 
که میهمان ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا بود 
این موضوع را مطرح کــرد که البته هرگز این 
ادعا تکذیب نشــد. فقط مربیان تیم ملی آن را 
توجیه و اعام کردند که حرکات لوپز به خاطر 

زیکــو بوده و حتــی وقتی یک خبرنــگار این 
موضوع را از مربیان تیم ملی سوال کرد، برخورد 

بسیار زننده و زشتی با او شد.«
مدیر روابط عمومی باشــگاه پرســپولیس 
در ادامه رفته ســروقت اتهام تفرقه اندازی و به 
دبیرکل فدراســیون این طور پاسخ داده است: 
»گفتند برانکو در نشســت خبری قبل از بازی 
با پیکان با صحبت هایش تفرقه افکنی کرده اما 
حرف های او را همه ما شنیدیم که گفت چهره 
خوبی ندارد وقتی تیم باشــگاهی یک کشور در 
فینال آسیا نتیجه نمی گیرد و مربی تیم ملی آن 
کشور خوشــحالی می کند. به گواه آمار و اخبار 
ما همیشه بیشترین تعامل را با تیم ملی داشتیم 
و آقای برانکو همیشه از تیم ملی حمایت کرده 
اســت. حتی زمانی که به زحمــت 11 بازیکن 
داشــتیم، به تیم ملــی بازیکن دادیــم و اجازه 
ندادیم خللی در برنامه هــای تیم ملی به وجود 

بیاید.«
تا اینجای حرف هــای مدیر روابط عمومی 
پرسپولیس پاسخ به تذکر فدراسیون بود و حاا 
او فرصت را غنیمت شــمرده برای گله گزاری: 
»چرا همه اخطارهــا و جریمه هایی که برای ما 

در نظر گرفته می شــود برای زمانی اســت که 
بازی حساســی داریم؟ قبل از بــازی با پیکان 
علیــه هواداران ما حکم دادنــد، قبل از بازی با 
تراکتورســازی بیرانوند را جریمه کردند و حاا 
در آستانه بازی با ماشین سازی به سرمربی تیم 

تذکر می دهند.«
البته که باشگاه پرســپولیس نباید مقابل 
تذکر فدراسیون سکوت می کرد اما بدون شک 
پاســخی که از خوِد برانکو می شنویم، جذاب تر 
اســت. مرد کروات وقتی از خبرنگاران شــنید 
که فدراســیون فوتبال با یک نامه به باشــگاه 
پرســپولیس تذکــر داده، گفت: »مــن در این 
مورد چیــزی نمی دانم. آیا اســم و فامیل من 
را در نامــه آورده انــد؟ !« و وقتی پاســخ منفی 
شنید، ادامه داد: »پس منظورشان من نبوده ام. 
شــاید با مارکو، باقری یا آنالیــزور تیم بوده اند. 
بااخره آنها هم مربی پرســپولیس هستند اما 
می خواهم بپرســم مگر من مقصــرم که مربی 
تیم ملی به خاطر قهرمان نشــدن پرســپولیس 
خوشحالی کرده است؟ البته اهمیتی هم ندارد. 
بیاییــد کی روش را رها کنیــم و درباره بازی با 

ماشین سازی حرف بزنیم.«

سفربا20بازیکن
پرســپولیس تمام بازیکنانی را که مصدوم 
یا محروم نیســتند، به تبریز می برد. سیدجال 
حســینی، علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشــویچ، 
محســن ربیع خواه، شــجاع خلیل زاده، احسان 
علــوان زاده، احمد نوراللهی، آدام همتی، بشــار 
رســن، امید عالیشــاه، علی علیپــور، گادوین 
منشــا، حمیدرضا طاهرخانی، احسان حسینی، 
محمدامین اســدی، شاهین عباســیان، سعید 
حســین پور، احمد بهاروندی، ســیامک نعمتی 
و ابوالفضــل درویش ونــد 20 بازیکــن فعلــی 

پرسپولیس هستند که همه به تبریز می روند.
 

قرمزهابهکیشنمیروند
حضور پرسپولیس در تورنمنت چهارجانبه 
کیش را برانکو تایید نکرده است. او گفته: »این 
برنامه را چه کســی سازماندهی کرده؟ برنامه ما 
چیز دیگری است و نمی توانیم به کیش برویم.«

 
انصاریزیرتیغ

محمــد انصــاری هفته آینــده زانویش را 
جراحی می کند. وضعیت او را پزشک پرسپولیس 
این طور توضیح داده اســت: »محمــد انصاری 
تمرینات آماده ســازی جهت انجام عمل جراحی 
را به خوبی انجام داده و هفته بعد برای جراحی 

اعزام می شود.«
 

علیپورجراحیکرد
یکی از بازیکنانی که در پرســپولیس رباط 
صلیبــی پاره کرد، عمــاد علیپــور بازیکن تیم 
امید باشــگاه بود که دیروز بــرای جراحی اعزام 
شــده بود. در توضیح وضعیت فعلی او پزشــک 
پرســپولیس گفته: »عماد علیپور جراحی شــد. 
هماهنگی هــای ازم را انجــام داده ایم و بعد از 
جراحی هم دوران نقاهت و تمرینات را زیر نظر 

ما دنبال خواهد کرد.«
 

بیرانوندمنتظرجامملتها
تکلیــف دروازه بان ملی پوش پرســپولیس 
بعد از جام ملت های آســیا مشخص خواهد شد. 
علیرضا بیرانوند که بعد از جام جهانی تصمیم به 
ترک پرسپولیس گرفته بود، تصمیم گیری درباره 
ماندن یا رفتنش را به بعد از جام ملت های آسیا 

موکول کرده است.«
 

تمرینویژهمصدومان
اصلی  بازیکنــان  برای  دیــروز  تمرین 
پرســپولیس حکم ریکاوری را داشت و آنها 
بعد از 15 دقیقه کار با وزنه و دســتگاه های 
بدنســازی، 20 دقیقه دور زمین دویدند و 
رفتند. بقیه اما فوتبــال در نیمی از زمین، 
تمرینات تاکتیکی و ضربات شروع مجدد را 
در دســتور کار داشتند و انصاری و ماهینی 
هم تمرینات ویژه خود را در سالن بدنسازی 

دنبال کردند.

این بار پرسپولیس 
حساب و کتاب کرد:

گلحاجیصفی
آفسایدبود

برنامــه 90 این هفته در کارشناســی 
داوری بازی پرسپولیس و تراکتورسازی به 
ارائه مســتندات علمی برای سالم خواندن 
گل احســان حاجی صفــی پرداخــت که 
اصرارش بر آفســاید نبــودن این گل برای 
هواداران پرســپولیس ســوال برانگیز شده 

است.
بــرای همین آنها نه تنها مســتندات 
خود را در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
کرده اند، بلکه بعضی از آنها را به باشگاه هم 
فرستاده اند که حاا سایت باشگاه بعضی از 
آنها را منتشر کرده است. یک هوادار نوشته: 
»قاعده این اســت که ما در یک تصویر هر 
قدر به ســمت نقطه گریز می رویم، فواصل 
کمتر می شود. حاا اگر خط فرضی را کنار 
بگذاریم و خط واقعی یعنی خط هجده قدم 
را در نظر بگیریم، یک نکته روشن می شود. 
اینکه با توجه به قاعده فوق، فاصله بازیکن 
تراکتورســازی با خط هجده قدم نسبت به 
فاصله شجاع خلیل زاده تا هجده قدم کمتر 
یا حتی برابر که هیچ، بلکه بیشتر هم شده 
و این نشان می دهد او نسبت به خط هجده 
قدم دورتر و نسبت به دروازه، جلوتر از مدافع 
پرســپولیس قرار دارد. حال اگر بخواهیم از 
فناوری ها اســتفاده کنیم باز یک اصل باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد. ما با یک فضای 
دو بُعدی ســر و کار نداریم. باید سه بُعد از 
فضا را در ایــن معادله قــرار بدهیم که از 
اصول ریاضی و هندسه است. در این صحنه 
همانطور که در برنامه 90 اشاره شد، ماک 
خط آفســاید پای چپ شــجاع روی زمین 
اســت. بر اســاس علم ریاضی و محاسبات 
هندسی باید در این ارزیابی، موقعیت دست 
چپ احســان حاجی صفی نه در فضا بلکه 
روی زمیــن و در موقعیت یکســان در نظر 
گرفته شود که نتیجه را تغییر می دهد. این 
در حالی اســت که در برنامه 90 موقعیت 
دســت در بُعد دیگری ماک قرار داده شد. 
حال آنکه برنامه های کامپیوتری به راحتی 
این موارد را محاسبه می کنند.« یکی دیگر 
از هــواداران که اتفاقا مهندس معماری هم 
هســت، توضیح داده: »بدیهی است که دو 
جسم در دو ارتفاع متفاوت را نمی توان روی 
یک خط پرسپکتیو مورد سنجش قرار داد. 
در واقع ابتدا باید نقطه مورد نظر در ارتفاع 
که در اینجا دست و شانه حاجی صفی است 
را روی زمین و برابــر با نقطه هدف که در 
اینجا پای شجاع است، به دست آورد و بعد 
خط پرســپکتیو را ترسیم می کنیم. در این 
صحنه وقتی این اصول را رعایت می کنیم، 
وقوع آفساید قطعی اســت و در واقع آنچه 
که از آن به عنوان خطای دید یاد شــد، یک 

تشخیص درست بصری است.«

مصاحبه خبرکوتاه

سوژه

کشدارشدن 
یک جدل 

بیهوده

بحث 
خوشحالی 
کردن مربی 

تیم ملی پس از 
نایب قهرمانی 
پرسپولیس 
در آسیا از 
سوی یک 

فرد معمولی و 
عادی منتشر 
نشده بلکه 
فردی که 

میهمان ویژه 
کنفدراسیون 
فوتبال آسیا 

بود این 
موضوع را 

مطرح کرد که 
البته هرگز این 
ادعا تکذیب 
نشد. فقط 

مربیان تیم ملی 
آن را توجیه 

و اعام کردند 
که حرکات 

لوپز به خاطر 
زیکو بوده

بدتر از دعواهای هر روزه کی روش و برانکو همین نامه ای است که دبیرکل فدراسیون فوتبال برای پرسپولیسی ها فرستاده و به آنها تذکر داده که سکوت کنند. 
در واقع فدراسیون نشین ها که در تمام این سه ســال خنثی ترین تماشاگران دعوای مربیان تیم ملی و پرسپولیس بوده اند، ساده ترین راه را برای پایان دادن به 
بگومگوها برگزیدند و البته ما هم انتظار مدیریِت بهتری از آنها نداشــتیم. آقای دبیرکل از مدیران پرسپولیس خواسته اجازه حرف زدن درباره سرمربی تیم ملی 
را به ایوانکوویچ ندهند و باشــگاه حق دارد که بپرسد آیا این سکوت را برای کی روش هم تجویز کرده اند یا نه. آنها از داوری یک طرفه فدراسیون در این ماجرا 
دلخورند و اعتراض شــان کاما بجاست اما برانکو هم آنقدر حرفه ای هســت که از طرف خودش این دعوا را تمام کند و بگوید: »بیایید کی روش را رها کنیم.«

قهر و اعتصاب پرسپولیســی ها بیش از 
یک روز دوام نداشــت اما این دلیل نمی شود 
که درباره اش حرف هــم نزنیم. برای همین 
اســت که احمد نوراللهی گفته: »ما اعتصاب 
نکردیــم و اگر حرفــی هم می زنیــم، برای 
هواداران اســت که به خاطر آنها می جنگیم. 
تا اینجا به عشــق هواداران جلو آمده ایم و از 
این به بعد هم تاش می کنیم تا آنها را راضی 
نگه داریم. ما به عشق هواداران بازی می کنیم 
اما می بینیــد وضعیت تیم چگونه اســت و 
چقدر مصدوم روی دســت تیم باقی مانده.« 

نوراللهــی هم مثــل هم تیمی هایش ناراضی 
اســت اما در حرف هایــش ردی از ناامیدی 
نمی بینیم: »با یک لشکر مصدوم می جنگیم 
اما پا پس نمی کشیم. رقبا برای موفقیت همه 
تاششان را انجام می دهند اما دست ما واقعاً 
خالی است. امیدواریم شرایط بگونه ای پیش 
برود که در این ســه چهار هفته باقیمانده تا 
نیم فصل دیگر مصدوم ندهیم. در این 4 بازی 
باقیمانــده باید تاش زیــادی انجام دهیم تا 
بتوانیــم نتایج خوبی بگیریــم و امیدوارم در 
نهایت بهترین اتفاق ها برای مان رقم بخورد.«

کشــیدگی  دچــار  مصلــح  »کشــاله 
همسترینگ شده است. شــاید او به بازی با 
ماشین سازی برســد اما نمی خواهیم ریسک 
کنیم.« این حرف برانکو یعنی پرســپولیس 
بــدون تنهــا مدافــع چــپ تخصصــی اش 
بــه تبریز مــی رود. شــایان مصلــح که در 
بازی با تراکتورســازی آســیب دیــده  بود، 
همچنان تمرین نمی کند و چون کشــیدگی 
همسترینگش از نوع درجه یک است، به بازی 
برابر ماشین ســازی هم نمی رسد.  پنجشنبه 
چیزی که خودش هــم در مصاحبه تازه اش 

آن را تایید کرده و گفته: »مصدومیتم باعث 
شده بازی این هفته را از دست بدهم. خودم 
خیلی ناراحتم اما چاره ای نیست.« او سپس 
برخــوردی را تعریف می کند کــه باعث این 
مصدومیت شــد: »حریف با خشــونت تمام 
با اســتوک روی پایم آمد و حاا کشــیدگی 
همســترینگ بدجــوری اذیتــم می کند. در 
این چنــد روز خیلی ها درباره گل آفســاید 
تراکتورســازی صحبت کردنــد اما هیچکس 
دربــاره خطــای خشــن بازیکــن حریف و 

مصدومیت من هیچ حرفی  نزد.«

چشــمگیرترین اتفــاق بــازی هفته 
گذشته ماشین ســازی و سپاهان که بدون 
برنده به پایان رســید، پر شدن سکوهای 
ورزشــگاه کوچک بنیان دیزل بود. از آنجا 
کــه در بازی هــای قبلی ماشین ســازی و 
فصول گذشــته گســترش فــواد در این 
ورزشگاه سکوها هیچ گاه حتی در دیدار با 
پرسپولیس و اســتقال پر نشده بود، این 
مساله تعجب ســپاهانی ها را برانگیخت و 
کار به جایی رســید که قلعه نویی و برخی 

بازیکنان سپاهان هم به پر شدن ورزشگاه 
اشاره کردند.

البته کاما مشخص بود که هواداران 
به کمک همشهری شــان  تراکتورســازی 
آمــده بودند چرا که مالک هر دو باشــگاه 
یک نفــر اســت و طبیعی اســت که در 
مواقع اضطراری از هــواداران پرتعداد تیم 
پرطرفدارتر بخواهد به کمک دیگر نماینده 
تبریز که هوادار بسیار کمتری دارد، بیایند. 
اتفاقی که بدون شک در بازی پرسپولیس 

و ماشین سازی هم تجربه اش خواهیم کرد.
هواداران  پرتعــداد  پیش بینی حضور 
برای حمایت  ورزشــگاه  در  تراکتورسازی 
از ماشین ســازی اصا کار سختی نیست و 
می توان حدس زد که ورزشگاه بنیان دیزل 
دوباره توسط آنها پر خواهد شد اما چنین 
هــواداران  درگیری هــای  از  بعــد  کاری 
پرسپولیس و تراکتورسازی در تهران، تنها 
حاشیه ها و سختی های این بازی را بیشتر 

خواهد کرد.

ســروش رفیعی خیلی وقت اســت 
به پرســپولیس برگشــته اما برای بازی 
کردن فعا باید منتظر باشد. انتظاری که 
خودش آن را دلنشین خوانده و می گوید: 
»خیلــی ذوق دارم که دوباره برگردم به 
ترکیب. با اینکه قبا هم در پرسپولیس 
هیجان زده ام.  واقعــا  اان  کرده ام،  بازی 
دوســت دارم خــودم را ســرحال نگه 
دارم و در بهترین شــرایط به تیم اضافه 
شوم تا شــاید در این شرایط سخت که 

اذیت می کند،  را  بازیکنان  مصدومیت ها 
کمک حال تیم باشم.«

اشاره  با  را  ســروش صحبت هایش 
قرمزپوشــان  اخیر  مصدومیت هــای  به 
ادامه می دهد: »فشار بازی ها باعث شده 
خستگی بازیکنان زیاد شود و آنها آسیب 
ببینند. این فشــار اذیــت می کند. همه 
تیم ها مقابل پرســپولیس انگیزه زیادی 
دارند و این کار را سخت تر هم می کند.«

ســروش  پایانــی  صحبت هــای 

رفیعی هــم به بازی پیــش رو برابر تیم 
ماشین ســازی اشــاره دارد: »نمی توانیم 
بگوییم بازی راحتی داریم چون همانطور 
که گفتم همه تیم ها مقابل پرســپولیس 
باانگیزه تر می شــوند. بازی خیلی سختی 
اســت اما شــک ندارم که بچه ها باز هم 
بهترین نمایش را خواهند داشت. نتیجه 
را نمی توانــم پیش بینــی کنم اما خیلی 
امیدوار و خوشبینم که تیم با سه امتیاز 

برگردد.«

نوراللهی:بادستخالیمیجنگیماماپاپسنمیکشیم

پرسپولیسبدونشایانمصلحدرتبریز

استقبالماشینسازیازپرسپولیسباهوادارانتراکتورسازی

سروشرفیعی:برایبازیدرپرسپولیسهیجانزدهام

حاا که پرســپولیس باید با دســت های خالــی به دیدار 
ماشین ســازی بــرود، جوان هــای تیــم به بــازی کردن 
امیدوارتر شــده اند. جوان هایی که این بار همه آنها فرصت 
همسفر شــدن با پرسپولیس را به دســت آورده اند اما باید 
ببینیم شــانس حضور در میدان به کدام شــان رو می کند.

 تیم سیدجال حسینی همیشه برنده است و عجیب، اینجور شادی کردن کاپیتان. 
این عکس را بعــد از پیروزی در بازی درون تیمی از ســیدجال ثبت کرده اند.

 صحبت های درگوشــی زاتکو با ســروش و شریفی که هر 
دو از ســرحال ترین بازیکنان این روزهای پرســپولیس اند 
اما تا نیم فصل هیچ شانســی بــرای بازی کــردن ندارند.

 یکی از امیدهای پرســپولیس در بازی با ماشین ســازی همین بشار رسن است 
که برانکو تحت هیچ شــرایطی از او نمی گذرد. البته با این دست های خالی چاره 
دیگری هم ندارد و امیدوار است که او همان بازیکن آماده هفته های پیش باشد.

عکس نوشت

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou
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3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

کاسه صبر مدیران باحوصله آلمانی لبریز شد

خروجالکسازآئودیپارک

نوری ابتدای فصل 2018-2017 از 
ســرمربیگری برمن اخراج شد و بعد از 
آن به مدت حدود یک ســال بیکار بود 
تا شــغل جدیدی به او پیشــنهاد شود. 
در این بین، یکی دو پیشــنهاد از لیگ 
ایران نیز به دست نوری رسید که به آنها 
پاسخ منفی داد. پیشنهاد تراکتورسازی، 
مهم ترین پیشنهادی بود که دست نوری 
رسید اما او همچنان عاقه داشت تا در 

آلمان مربیگری کند.
نوری از هفته هفتم بوندس لیگای2 
در فصــل 2019-2018 روی نیمکــت 
اینگولشتات نشست. بازی مقابل کلن در 
ورزشگاه راین انرژی  و در حضور 45هزار 
و 900 تماشاگر که با شکست 2 بر یک 
نوری و اینگولشتات به پایان رسید. کلن 
یکی از تیم های قدرتمند بوندس لیگای2 
اســت که شکســت با اختاف یک گل، 

هواداران اینگولشــتات را بــه خروج از 
بحران امیدوار کرد.

اینگولشــتات در  هفتــه هشــتم، 
آئودی پــارک میزبــان یونیون برلین بود 
اما بــاز هم با نتیجه 2 بــر یک مغلوب 
حریف شــد. دومین شکست در دومین 
حضور نوری، کمی از امیدهای هواداران 
اینگولشــتات را کم کــرد اما هفته بعد، 
بــاز هم ایــن اتفاق تکرار شــد. این بار 
شکســت 2 بر یک مقابل پادربورن که 
باعث شد یک آمار ضعیف به نام نوری و 

شاگردانش ثبت شود.
اینگولشــتات برای انجــام دهمین 
بازی فصل به میهمانی ساندهازن رفت. 
تیمی متوســط که حضور در میانه های 
جدول، تنها هدف این فصل اش اســت. 
اینگولشتات با نتیجه 4 بر صفر شکست 
خــورد تــا در آلمــان، همــه از اخراج 
زودهنگام نوری صحبــت کنند. اتفاقی 
که هرگز رخ نــداد و آلمانی های صبور 
پای نوری ایستادند و او را روی نیمکت 

تیم شان حفظ کردند.
در 3 هفته بعدی، نتایج اینگولشتات 
بهتر از قبل شــد اما این تیــم هرگز با 

نوری طعــم پیروزی را نچشــید. هفته 
دویسبورگ  مقابل  اینگولشتات  یازدهم، 
به تســاوی یک بر یک رسید. آن  هم در 
دیداری که می توانست 3 امتیاز را کسب 
کند اما مهاجمان این تیم آنقدر موقعیت 
از دست دادند که صدای مدیران باشگاه 

اینگولشتات نیز در آمد.

هفتــه دوازدهــم اینگولشــتات به 
زمین هولســتن کیل رفت و مقابل این 
تیم به تســاوی 2 بر2 رســید. تساوی 
مقابل تیم نهم جدول، آن  هم در زمین 
حریــف نتیجه مناســبی بود تــا نوری 

همچنان امیدوار به آینده و موفقیت در 
اینگولشتات باشد.

در  اینگولشــتات  بــازی  آخریــن 
بوندس لیگای2، تقابل بــا آرمینیابیلفلد 
بــود. ورزشــگاه آئودی پــارک توســط 
تا  شد  اشــغال  اینگولشــتات  هواداران 
نخســتین برد نوری و دومین برد فصل 
این تیم ثبت شــود اما باز هم تســاوی، 
نتیجه ای بود که روی اســکوربورد نقش 

بست.
باشگاهی  بازی های  در روزهایی که 
به دلیــل روزهــای فیفا تعطیــل بود، 
اینگولشــتات در جــام حذفــی مقابل 
مونیــخ 1860 بــازی کرد امــا باز هم 
نتیجــه ای جز شکســت عایــد این تیم 
نشــد. بــا پایــان تعطیلــی بازی های 
باشــگاهی، نوری و اینگولشتات در هفته 
چهاردهم بوندس لیــگای 2 به میهمانی 
دینامودرســدن رفتند اما ایــن بار هم 
با نتیجــه 2 بر صفر شکســت خوردند. 
نتیجه ای که کاسه صبر مدیران باحوصله 
آلمانــی را لبریز کرد تــا آنها تصمیم به 
اخــراج نــوری از نیمکت اینگولشــتات 
بگیرند. الکساندر نوری در این مدت کوتاه 

9 بار روی نیمکت اینگولشتات نشست و 
فقط 3 امتیاز کســب کــرد. بدون برد و 
با 6 شکســت در کارنامــه، ضعیف ترین 
دوران مربیگری نوری در آلمان طی شد 
تا اطمینان مدیران اینگولشــتات به این 

مربی جوان به سر برسد.
اینگولشتات با این نتایج و با کسب 
تنهــا 8 امتیاز از 14 بــازی، در جایگاه 
هجدهــم جــدول رده بندی ایســتاده؛ 
جایگاهــی که متعلق به نخســتین تیم 

سقوط  کننده به دسته پایین تر است.
 نوری که 2 ســال قبــل، برمن را 
از منطقــه ســقوط نجــات داد، همین 
مأموریــت را در اینگولشــتات بر عهده 
داشــت اما هرگز به موفقیت نرسید. در 
دوران مربیگری نوری، اینگولشــتات در 
حسرت پیروزی باقی ماند و البته 8 گل 

زد و 18 گل دریافت کرد.
 نتایجی که شاید حداقل تا ماه های 
آینده نــوری را از فوتبال آلمان دور نگه 
دارد و هیچ مدیری حاضر نشود هدایت 
نیمکت خــود را به او بســپارد. اتفاقی 
که برای نوری به هیچ وجه خوشــایند 

نخواهد بود.

رقابت های جام ملت های آســیا 
به عنوان بزرگ ترین تورنمنت ملی قاره 
کهن کمتر از 40 روز دیگر در شهرهای 
مختلف امارات آغاز می شود و میزبان 
مسابقات آخرین تاش هایش را برای 
باا بردن تب فوتبال در این کشــور 
به کار گرفته اســت. در فاصله زمانی 
باقیمانده تا ایــن تورنمنت اماراتی ها 
برای اینکه جو کشورشــان را کاما 
فوتبالی کنند دست به حرکت جالبی 
زده و در اقدامــی تــازه رقابت های 
آماتوری جام ملت ها را برگزار کرده اند 
که در این رقابت ها بیش از 96 تیم از 
کشورهای مختلف با بازیکنانی آماتور 

به میدان می روند.
1200 بازیکن آماتور با بر تن کردن 
پیراهن و نماد کشورهای آسیایی برای 
عمل به شعار »متحد کردن آسیا« که 
از مدت ها قبــل در کمپین های ایجاد 
شده برای بازی های جام ملت ها مطرح 
شده است در شهرهای ابوظبی، دبی، 
العین و شارجه بر اساس فرمولی خاص 
به مصاف هم رفتند که طی چند روز در 
144 بازی برگزار شده بیش از 650 گل 

به ثمر رسیده است.
یوســف الزعبی یکی از مدیران 
در  ملت ها  برگزاری جــام  و  اجرایی 
فدراســیون امارات گفت: »به ندرت 
فرصتی پیــش می آید تــا اینگونه 
بازیکنان آماتور کشــورهای مختلف 
بتواننــد فرصــت رقابت با ســایر 

فوتبالیست ها را پیدا کنند.
 این رقابت ها باعث می شود سوای 
از مباحث ورزشی، مردم از فرهنگ و 
آگاه  نیز  کشــورها  سایر  سنت های 
باعث نزدیک تر  بازی ها  این  شــوند. 
به  مختلف  کشــورهای  مردم  شدن 
القبایی مدیر  احمد  هم خواهد شد.« 
بازاریابی و ارتباطات کمیته ساماندهی 
جام ملت ها نیز تاکیــد کرد: »عاقه 
از  فراتر  این مسابقات  و مشارکت در 
انتظارات بود. این بازی ها باعث شــد 
تا در آســتانه جام ملت ها همه مردم 
فرهنگ های  با  مختلف  کشورهای  از 
به فوتبال  جدید عشق و عاقه خود 
را نشان بدهند و همان شعار »متحد 
کردن آسیا« را در عمل نیز اجرا کنند.«

تب فوتبال در امارات با شعار 
»متحد کردن آسیا«
جام ملت های 

آماتوری پیش درآمد 
جام ملت های اصلی

تغییر شرایط سنی پایه ها
جلســه کمیته مســابقات کنفدراســیون 
فوتبال آســیا روز دوشــنبه در مســقط عمان 
برگزار شــد. یکی از طرح های بررســی شــده 
در این جلســه، تغییر رده های ســنی زیر 16 و 
زیر 19 ســال به زیر 17 و زیر 20 بوده اســت. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد مسابقات 
قهرمانی آسیا در رده های سنی زیر 17 و زیر 20 
سال را از سال 2022 برگزار کند تا بازیکنان در 

این رده سنی در مسابقات جهانی حاضر شوند.
 

برنامه دقیق تیم امید
دو بازی دوســتانه بــا تیم امید ســوریه 
برنامه ریزی شــده اســت که این بازی ها 27 و 
30 آذر برگزار می شــود و ملی پوشان امید بعد 
از بــازی هم به تهــران باز می گردنــد. از دیگر 
برنامه هــای تیم امیــد برپایــی اردو در یکی از 
کشورهای خارجی است که در این باره مذاکرات 
جدی ادامه دارد اما هنوز قطعی نشده است. تیم 
امید به زودی درگیر بازی های مقدماتی المپیک 
2020 توکیو می شــود. قرار است بازی هایی که 
ایران میزبانی می کند در یکی از شهرســتان ها، 
احتماا مشــهد برگزار شود تا برای تشویق تیم 

امید تماشاگر به استادیوم بیاید.
 

فهرست تازه تیم ساحلی
اردوی تیم فوتبال ســاحلی بزرگساان از 
روز چهارشــنبه )هفتــم آذر 97( در مرکز ملی 
فوتبــال آغاز می شــود. به همیــن منظور 15 
بازیکن از ســوی مارکو اوکتاویو  ســرمربی تیم 
ملی جهت حضور در اردو به این شرح فراخوانده 
شدند: مسلم مســیگر، فاروق پسنده، مصطفی 
کیانی، امیرحسین اکبری، مهدی شیرمحمدی، 
ســعید پیرامون، حمید بهزادپور، محمد مرادی، 
احمد معصومی زاده، احسان  علی میرشــکاری، 
درا، علی درویــش متولی، وحید قلی پور، پیمان 

حسینی و محمدعلی مختاری.
بازیکنان دعوت شــده باید ساعت 12:00 
ظهر روز چهارشــنبه )هفتــم آذرماه( خود را به 
کادرفنــی تیم ملی در هتل یزدان معرفی کنند. 
این اردو به مدت چهار روز و تا یازدهم آذر ادامه 

خواهد داشت.
 

 پایان دوره نگهداری 
و ساخت چمن طبیعی

دوره مقدماتی آموزش نگهداری و ساخت 
چمن طبیعی )pitch maintenance( که 
به صورت تئوری و عملی )زمین شماره یک( در 
مرکز ملی فوتبال زیر نظر سیدمحمد موسوی نیا 
تدریس شــد، عصر دیروز به پایان رســید. 16 
شــرکت کننده در ایــن دوره حضور داشــتند. 
گفتنی است، روز چهارشــنبه 7 آذرماه )امروز( 
 نیــز دوره پیشــرفته با مدرســی دن گاس بی 
)Dean Gilasbey( از کشــور انگلیــس و 

مدرس فیفا برگزار خواهد شد.

موضع مسووان بازنشسته فدراسیون
جوانگرایی خوب است، تابع اساسنامه هستیم

بحث ها با فدراســیون فوتبال و اعضای بازنشســته آن ادامه دارد و مشخص 
نیســت از 15 آذر بــه بعد چــه اتفاقی برای مدیران بازنشســته فوتبــال بیفتد. 
فدراسیون نشــین ها منتظر رایزنی های وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک با 
سازمان بازرسی و قوه قضاییه هستند. قانون منع به کارگیری بازنشستگان می گوید 
طبق قانون بازنشســته ها دیگر نباید در راس کار باشــند. در این شرایط مدیران 
بدنه فدراســیون که معتقدند از راه قانونی دنبال ماندن در پست شــان هستند در 

مصاحبه هایی از مواضع شان دفاع می کنند.
غامرضا بهروان که زمانی در ســازمان لیگ همه کاره بود حاا باید به خاطر 
بازنشستگی ریاست هیات فوتبال مازندران را هم ترک کند. این صحبتی است که 
داورزنی انجام داده و حاا بهروان می گوید: »آنچه مسلم است اینکه همه ما مطیع 
قانون هســتیم و هیچکس خود را برتر از قانون نمی داند. البته این روزها تفاســیر 
زیادی از این قانون در ورزش مطرح شــده است. طبق اساسنامه ای که فدراسیون 
فوتبال دارد و به تأیید فیفا رســیده فدراسیون یک نهاد غیردولتی است. از سوی 
دیگر فدراســیون فوتبال اواخر هفته گذشــته در نامه ای که به هیأت های فوتبال 
نوشت اعام کرد رؤسای بازنشسته هیأت ها تا پایان دوره خود می توانند به کارشان 
ادامه بدهند. خود من هم روز پنج شنبه با مهدی تاج صحبت کردم و ایشان گفت 

که بحث رؤسای بازنشسته فوتبال مربوط به دوره بعدی است.«
بهــروان می گوید: »جوانگرایی خوب اســت اما فکر نمی کنــم آنچه مدنظر 
قانونگذار باشــد این باشــد که در ورزش به صورت یکباره چنیــن اتفاقی بیفتد. 
بهتر اســت در ورزش به صورت شــیب مایم تغییرات انجام شود و نباید ورزش 

را شخم زد.«
رییس فعلی سازمان لیگ حیدر بهاروند است که او نیز به خاطر بازنشستگی 
باید پســتش را ترک کند امــا بهاروند هم تاکید می کند فدراســیون فوتبال تابع 
اساســنامه است. اساســنامه ای که به تصویب فیفا رسیده و فدراسیون را یک نهاد 
غیردولتی معرفی می کند: »اساسنامه فدراسیون فوتبال متفاوت با اساسنامه دیگر 
فدراسیون هاست و مستنداتی وجود دارد که خود مسووان وزارت ورزش و جوانان 
هم در مکاتبات خود با فدراسیون این موضوع را پذیرفته و بر آن تاکید کرده اند.«
بهاروند که گفته قاضی زاده نماینده مجلس اطاعات کافی ندارد معتقد است 
قطعا این قانون با توجه به غیر دولتی و حرفه ای بودن فدراســیون و باشــگاه های 
زیر مجموعه آن، شــامل این فدراسیون نمی شود: »اگر کسی ادعا کند قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها شامل فدراسیون می شــود، در عمل این قانون با قانون 
برنامه پنجم و ششــم توسعه کاما در تضاد بوده و مغایرت دارد. بنابراین نمی شود 
در قانون فدراســیون فوتبال و باشگاه های زیرمجموعه آن را حرفه ای قلمداد کرده 

و اجازه ندهند از بودجه دولتی استفاده کنند و در 
قانون دیگر بگویند فدراســیون فوتبال غیر دولتی، 

عمومی و آماتور می باشد.«
رییس ســازمان لیگ می گوید: »فدراسیون، 
ســازمان لیگ، باشــگاه ها و هیات ها هزینه اجاره 
اســتادیوم های ورزشی که محل برگزاری مسابقات 
اســت را پرداخت می کنند و عما فوتبال به طور 
خصوصی اداره می شود. به عنوان مثال باشگاه های 
اســتقال و پرســپولیس در یک فصل بابت اجاره 
زمین ورزشــگاه آزادی بیش از سه میلیارد تومان 
به شــرکت توسعه و تجهیز پرداخت می کنند. پس 

کجای این فوتبال دولتی است؟«
مرتضــی محصص هم که عضو کمیته فنی  ای اف ســی اســت می گوید این 
مســاله فراتر از افراد و اشــخاص است و مســاله تاج یا دیگر مسووان فدراسیون 
نیســت: »دیدگاه فیفا کاما مشخص و واضح اســت و با هیچ کشوری هم تعارف 
ندارد. زمانی که فدراســیون فوتبال کویت تعلیق شد من در آنجا بودم. واقعا اتفاق 
تلخی بود آن هم در شرایطی که کویت ارتباط بسیار نزدیکی با نهادهای بین المللی 
ورزشــی داشــت اما اینگونه ارتباطات هم کمکی به آنها نکرد. همه ما موافقیم که 
قوانین باید برای همه یکســان باشــد و قطعا این قانون هم بســیار مفید است اما 
باید بپذیریم شــرایط فوتبال متفاوت است. فیفا فدراسیون ها را غیر دولتی و تابع 
قوانین خودش می داند. قطعا قوانین داخلی هر کشــور محترم است اما در انتخاب 
مسووان فدراســیون ها از نگاه فیفا تنها روش های دموکراتیک قابل پذیرش است 
و هر دخالتی که اســتقال فوتبال را تحت تاثیر قــرار دهد تعلیق را در پی دارد. 
متاســفانه خود مــا تجربه تلخی در این زمینه داریــم و تعجب می کنم چطور آن 

اتفاقات را به سادگی فراموش کرده ایم.«

سوژه

نوری
خراجشد

ا

الکساندر نوری برخاف تصورها 
نتوانست روزهای موفقی را در 
بوندس لیگای 2 رقم بزند تا شوک 
تغییر سرمربی در اینگولشتات 
کارساز نشود و این تیم همچنان در 
قعر جدول قرار بگیرد. اینگولشتات 
بعد از کسب یک برد، 2 تساوی و 3 
شکست، در پایان هفته ششم اقدام 
به اخراج استفان لیتل 41 ساله کرد 
تا الکساندر نوری جایگزین او شود. 
سرمربی ایرانی- آلمانی و سابق 
وردربرمن که فصل 2016-2017 
توانست این تیم را از سقوط به دسته 
پایین تر نجات بدهد.

خبر

آلبرتو بوتیا مدافع اســپانیایی الهال 
کیفیــت مناســبی از خود نشــان نداده و 
مورد توجه ژرژ ژســوس پرتغالی نیســت. 
ریواس  ژلمین  همچنین شنیده می شــود 
ونزوئایــی هــم یکــی از خروجی هــای 
احتمالی الهــال در ژانویه خواهد بود.این 
باشــگاه برای جذب اورتون ریبیرو از تیم 
فامینگو برزیل اقدام می کند. این هافبک 
برزیلی 29 سال دارد و در تیم های کروزیرو 
و کورینتیانــس نیز بازی کرده اســت. او 
همچنین پیــش از حضــور در فامینگو، 

دو فصل پیراهن ااهلی امارات را پوشــیده 
اســت. نکته جالب اینکه ااهلی در ســال 
2015 با گلزنی ریبیرو موفق به شکســت 
الهال شــد و به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
رســید اما در بازی نهایی مغلوب گوانگ ژو 
چین شــد.الهال باید برای لیگ قهرمانان 
3 بازیکن غیر آســیایی را در فهرست خود 
قرار دهد. گومیــس و ادواردو خارجی های 
قطعی این تیم هستند و ریبیرو می تواند به 
سومین بازیکن تبدیل شود. البته اگر بوتیا 

و ریواس در ژانویه جدا شوند.

ســایت الغد پرس عراق خبر داد سرکو 
کاتانچ، ســرمربی اسلوونیایی تیم ملی عراق 
اسامی فهرســت اولیه این تیم برای شرکت 
در جام ملت های آسیا را با حضور 45 بازیکن 
اعام کرد. این فهرست پس از نشست سرکو 
کاتانچ با مسووان فدراسیون فوتبال عراق در 
چند روز آینده به 24 بازیکن تقلیل می یابد. 
نام بشار رسن و همام طارق در فهرست اولیه 
45 نفره تیم ملی عراق قرار گرفته است. این 
تیم در گروه D جام ملت های آسیا که از 15 
دی ماه ســال جاری به میزبانی امارات آغاز 

می شود با ایران، یمن و ویتنام رقابت خواهد 
کرد.باسل کورســیس، مدیر اداری تیم ملی 
فوتبال عراق گفت: »امیــدوارم در روزهای 
آینده کمیته تیم های ملــی فوتبال عراق با 
کاتانچ درباره آخرین اردوی آماده سازی قطر 
نشستی برگزار کند. فهرست نهایی تیم ملی 
فوتبال عراق تا روز پنجم ماه دســامبر سال 
جاری میادی به ای اف سی ارسال خواهد 
شــد.« تیم ملی عراق ماه آینده میادی 2 
بازی تدارکاتی با تیم های ملی فلســطین و 

چین برگزار می کند.

روزنامه الوطن قطرگزارش داد هواداران 
الغرافه بعد از شکســت مقابل السیلیه شروع 
به حمله علیــه مهدی طارمــی، ملی پوش 
ایرانی در شــبکه های اجتماعــی کردند. در 
پیام مشــترک بســیاری از هواداران الغرافه 
آمده اســت: مهاجم ایرانی ارزش ادامه بازی 
در الغرافه و بازی در لیگ ســتارگان قطر را 

ندارد!
 روزنامــه الوطــن در ادامه این مطلب 
می نویســد: باشــگاه الغرافه طارمی را برای 

یــک  فصل ونیــم در اختیار گرفــت و این 
بدان معناســت که او در فصل نقل وانتقاات 
تابســتانی می تواند جدا شود. مهاجم ایرانی 
الغرافه تاکنون فقط 5 گل به ثمر رسانده که 
یکی از آنها از روی نقطه پنالتی بوده اســت. 
به همیــن خاطر هــواداران الغرافه خواهان 
فســخ قرارداد طارمی شدند. این بازیکن که 
زمانی یکــی از بهترین مهاجمان آســیایی 
محسوب می شد و انتقالش با استقبال مواجه 
شــد، اان عامت ســوال بزرگی را بر جای 

گذاشته است.
همچنین یکــی از هــواداران الغرافه، 
سطام الشمری یکی از مدیران باشگاه الغرافه 
را خطاب قرار داد و اعــام کرد: »اگر واقعا 
برای هواداران الغرافه احترام قایل هســتید 
طارمــی را کنــار بگذاریــد و یــک مهاجم 
حرفه ای و یــک مدافع جــذب کنید. البته 
اگر هــم نمی توانید، با یــک بازیکن قطری 
قــراردادی ببندید تا به این شــرایط پایان 

دهد.«

بــه گــزارش رویترز، یــک کمیته 
مشــورتی فیفــا در گزارشــی گفته که 
ممنوعیت ورود زنان ایرانی به ورزشــگاه 
نقض کننده اصول اخاقی این ســازمان 
اســت که بر پایان دادن بــه تبعیض بر 
مبنای جنســیت تاکید دارد. این کمیته 
فیفا ضمن تقدیر از اقدام ایران در حضور 
زنان در پخش زنده مســابقات تیم ملی 
ایــران در جام جهانی 2018 روســیه و 
همچنین فینال لیگ قهرمانان آسیا اعام 

کرد این تصمیم هــای مقطعی به منزله 
پایان رسمی این ممنوعیت نیست.

این کمیته در گــزارش خود تاکید 
کــرد فیفا بایــد به صورت شــفاف یک 
جدول زمانی برای ایــران تعیین کند تا 
این کشور خود را با انتظارات فیفا در این 
زمینه تطبیق دهد. کمیته فیفا همچنین 
تاکید کرد این ســازمان باید در صورت 
عدم انطباق ایران با این انتظارات، درباره 
محرومیت هــای احتمالــی در این رابطه 

هشدار دهد.
پیش تر جیانی اینفانتینو رییس فیفا 
و شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال 
آســیا از حضور هواداران زن در ورزشگاه 
آزادی برای تماشــای دیدار فینال لیگ 
قهرمانان آسیا میان پرسپولیس و کاشیما 

آنتلرز ژاپن تمجید کردند.
حــدود 800 تماشــاگر زن روز 19 
آبــان ماه امســال، بازی پرســپولیس و 

کاشیما را از نزدیک تماشا کردند.

اورتون ریبیرو گزینه جدید الهال برای لیگ قهرمانان

فهرست اولیه عراق؛بشار و طارق هم هستند

طارمی ارزش بازی در لیگ ستارگان را ندارد

رویترز: فیفا پیگیر حضور زنان در ورزشگاه های ایران

مهاجم  اکبریــان  علــی  مدت هاســت 
و  اســتقال  دور  چنــدان  نــه  ســال های 
پرسپولیس در زندان به سر می برد و با اینکه 
گفته می شد محکومیت او تقلیل می یابد فعا 
چنین اتفاقی نیفتاده اســت. به همین خاطر 
علی پروین پیشکسوت محبوب فوتبال ایران 
که مربی اکبریان هم بوده امروز )سه شــنبه( 
راهی مجلس شورای اسامی شد و با معاون 
کمیســیون قضایی مجلس در مورد وضعیت 

علی اکبریان صحبت کرد.
بعد از این جلســه خبرنگاران حاضر در 
محل دور علی پرویــن حلقه زدند و البته به 
جای اینکه درباره ماجــرای اکبریان و علت 
اصلــی حضورش در مجلس بپرســند درباره 
بازنشســتگی تاج و گرشاسبی و مسائل دیگر 
ســوال کردند. با این حــال یحیی کمالی پور 
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای 
اسامی در این باره گفت: »مطلع شدیم یکی 
از ورزشــکاران بــه صورت ناخواســته دچار 
مشــکلی شــده و به همین دلیل در زندان 
حضور دارد و آقای پرویــن به همین جهت 

به کمیسیون قضایی مجلس آمد و در حضور 
من و معــاون پارلمانی ریاســت قوه قضاییه 
صحبت هایی مطرح شد که امیدواریم بتوانیم 
کمــک کنیم تا این ورزشــکار که به صورت 
ناخواســته دچار مشکاتی شــده، به آغوش 

خانواده و جامعه برگردد.«
وی در پاســخ به این ســوال که چقدر 
امیدواری وجود دارد تا این مشــکل برطرف 
شــود، گفت: »ما از وضعیت علــی اکبریان 
اطاع کاملی نداریم و قرار شد پیگیری هایی 
در این باره انجام شــود و اگر همان موضوعی 
که به ما گفته شــده وجود داشــته باشــد 
درخواســت می کنیم تا از رییس محترم قوه 
قضاییه برای این ورزشــکار درخواســت عفو 

شود.«
محمود خوراکچی دروازه بان اسبق تیم 
پرسپولیس از سوی پیشکسوتان این باشگاه 
مســوولیت پیدا کرده تا مدارک و مستندات 
ازم را در خصــوص علی اکبریان تهیه کرده 
و در نهایــت بتواند عفو این بازیکن ســابق 

سرخابی را دریافت کند.

آیتــور کارانــکا معتقــد اســت که 
بازی چند دقیقه ای  به دست آوردن شانس 
کریــم انصاری فرد در ترکیــب ناتینگهام 
فارســت با توجه به حضورش در بازی تیم 
ملــی ایران باعث بهتر شــدن این بازیکن 
خواهد شد زیرا او به دنبال پیدا کردن خود 

در چمپیونشیپ است.
 سرمربی اسپانیایی ناتینگهام فارست 
با اشــاره به حضور اخیر کریم انصاری فرد 
در اردوی تیــم ملی ایــران در قطر برای 
بازی تدارکاتی با ونزوئا گفت: »قطر جای 
خوبی در این زمان ســال است، وقتی به 
هــوای اینجا )انگلیس( نــگاه کنید. وقتی 
شما در تیم باشگاهی خود بازی نمی کنید 
و برای بازی در تیم ملی خارج می شــوید 
و در نخســتین بازی گل می زنید در زمان 
بازگشت بیشــتر از هر کسی انگیزه دارید. 
کریم انصاری فرد انگیزه خواهد داشــت و 

من باید میــان او و داریل یک نفر را برای 
ترکیب اصلی انتخاب کنم.«

وی افزود: »کریــم انصاری فرد خوب 
اســت. حیف که در وقفه چمپیونشــیپ 
نتوانســت با ما کار کند اما برای او خوب 
اســت که بــه اردوی تیم ملی کشــورش 
پیوســت. زمانی که کریــم انصاری فرد به 
ناتینگهام فارســت آمد گفتــم او با توجه 
بــه تجربه اش به ما خیلــی کمک خواهد 
کرد. در یکــی از بازی های تیم ملی ایران 
گل زد که به او اعتماد به نفس بیشــتری 
می دهد، این اتفاق خوبی است زیرا وقتی 
مقابل شفیلد یونایتد بازی کردیم نمایش 
انصاری فرد در دقایق پایانی فوق العاده بود. 
او به خوبی کار کرده و زمانی که اعتماد به 
نفس داشته باشد می تواند گل هایی به ثمر 
برســاند. انصاری فرد به مــا کمک خواهد 

کرد.«

قدمبزرگپروینبرایبازگشتاکبریان
بهآغوشخانواده

کارانکاتحتتاثیرنمایش5دقیقهای
انصاریفرد

از دیدار با نایب رییس مجلس تا ارائه مدارک ازم به قوه قضاییه

 کریم با اعتماد به نفس بیشتر گل می زند

فینال ۱۰۰ هزار نفری لیگ قهرمانان نظر جهانیان را جلب کرد
 شیخ سلمان: بزرگترین و بهترین

 جام ملت های آسیا را خواهید دید
شیخ سلمان بن  ابراهیم آل خلیفه در آستانه برگزاری مراسم معرفی بهترین های 
آسیا در سال 2018 که قرار است ساعت 19 چهارشنبه به وقت محلی عمان)19:30 
به وقت تهران( در شهر مسقط برگزار شود به سایت رسمی AFC گفت: »کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، ستارگان فوتبال این قاره را گرد هم می آورد تا عملکرد درخشان  خود 
در طول فصل را جشن بگیرند که بار دیگر استانداردهای در حال توسعه از فوتبال ما 
در سراســر این قاره بزرگ را ترویج می دهد.« رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: 
»هر کس که برای کســب عنوانی نامزد شده، حاا چه فدراسیون عضو AFC باشد، 
چه مربی یا ســرمربی، برای نسل بعدی در زمین شان 
الهام بخش خواهند بود و میراث دســتاورد و برتری از 
خود بر جای می گذارند. حاا زمانی بهتر از این وجود 
ندارد که سال درخشــان دیگری در آسیا رقم بزنیم، 
آن هم در حالی که تنها چند هفته تا شروع مسابقات 
جام ملت های آسیا 2019 باقی مانده است. مسابقاتی 
که بزرگترین و بهترین مســابقات جام ملت های آسیا 

خواهد شد که تاکنون برگزار شده است.«
 وی افزود: »به لطف وحدت و قدرت ادامه دارمان 
بار دیگر اســتانداردهای در حال رشدمان در فوتبال 
آســیا را به جهانیان نشــان دادیم. دیدار فینال لیگ 
قهرمانان آسیا بین کاشیما آنتلرز و پرسپولیس بار دیگر نظر جهانیان را به خود جلب 
کرد، جایی که رکورد حضور 100 هزار تماشــاگر عاقــه غیرقابل انکار به فوتبال در 
آســیا را نشان داد.« شیخ سلمان گفت: »آن شاهکارها و ستاره های مسابقات قهرمانی 
بانوان آســیا در اردن نیز نام شان در فهرســت نامزدهای ما- در معرفی بهترین های 
آسیا- قرار دارد. از تمانی آنها تشکر می کنم و به برندگان و نامزدهای عناوین مختلف 
سال 2018 پیشاپیش تبریک می گویم. همه ما باید دستاورد آنها را مورد تحسین قرار 
دهیم.« رییس AFC در بخش پایانی صحبت هایش گفت: »در پایان باید از میزبانان 
فوق العاده مان یعنــی اتحادیه فوتبال عمان بابت روح ســخاوتمندانه، میهمان نوازی 
بی نظیر و سختکوشی شــان در جهت برگزاری یک مراسم عالی که درخور یک سال 

برجسته  دیگری از پیشرفت فوتبال آسیا است، قدردانی صادقانه ای کنم.«

درخواست جلسه فوق العاده مجمع، استعفا، انتخابات جدید
تنها راه حل برون رفت فوتبال از تعلیق چیست؟

مهدی خبیری که ســال 86 و بعد از تعلیق فوتبال ایران در تدوین اساســنامه 
جدید نقش مهمی داشــت در خصوص راه حل برون رفت از بحران تعلیق گفت: »باید 
یک ســوم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال درخواســت برگزاری جلسه فوق العاده را 
بکنند. آنجا باید آقای تاج و هیات رییســه منتخب استعفای خود را به مجمع تقدیم 
کنند تا با امضای آنها به فیفا فرســتاده شده و سپس انتخابات جدیدی برگزار شده و 
نفرات مورد نظر انتخاب شوند. این تنها راهی است که وجود دارد. ما قطعا باید قاعده 
بــازی را رعایت کنیم چون اگر بخواهیم فیفا را دور بزنیم دادگاه CAS نمی پذیرد و 
به طور کامل میدان را به آنها واگذار می کنیم. این تجربه در بیش از 12 کشــور طی 
شده و ما باید از آن عبرت بگیریم.« نایب رییس سابق فدراسیون فوتبال گفت: »اان 
نگرانی قطعی وجود دارد. اگر ما به قوانین احترام نگذاریم فوتبال ایران تعلیق شــده 
و کویت جایگزین آن در جام ملت های آسیا می شود. همان گونه که آنها همین اان 
هم در اردو حاضر و منتظر شنیدن خبر تعلیق ایران هستند. در این میان باید به یک 
نکته اشــاره کنم؛ با استعفای آقای ساکت و یا برکناری آن هیچ خطری فوتبال ایران 
را تعلیق نمی کند چون ایشان انتصابی هستند و کارمند فدراسیون محسوب می شوند. 
اما نایب رییس و هیات رییســه فدراســیون باید استعفا دهند و با رفتن اجباری آنها 

فوتبال ایران تعلیق خواهد شد.«

نقل قول
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با پایان تعطیلی بازی های باشگاهی، 
نوری و اینگولشتات در هفته 

چهاردهم بوندس لیگای 2 به میهمانی 
دینامودرسدن رفتند اما این بار هم 
با نتیجه 2 بر صفر شکست خوردند. 

نتیجه ای که کاسه صبر مدیران 
باحوصله آلمانی را لبریز کرد تا آنها 

تصمیم به اخراج نوری از نیمکت 
اینگولشتات بگیرند.

امیر اسدی
Amir Asadi

برنامه
سه شنبه 14 اسفند

پرسپولیس - برنده پلی آف
الدحیل قطر - استقال

سه شنبه 21 اسفند
السد قطر - پرسپولیس
استقال - العین امارات
دوشنبه 19 فروردین

استقال - الهال عربستان
سه شنبه 20 فروردین

پرسپولیس - ااهلی عربستان

دوشنبه 2 اردیبهشت
ااهلی عربستان - پرسپولیس

سه شنبه 3 اردیبهشت
الهال عربستان - استقال
دوشنبه 16 اردیبهشت

برنده پلی آف - پرسپولیس
استقال - الدحیل قطر

دوشنبه 30 اردیبهشت
پرسپولیس - السد قطر
العین امارات - استقال

لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹
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اعضای هیات اجرایی 
کمیتــه ملــی المپیــک 
شــنبه  روز  نشســت  در 
تصویــب  خصــوص  در 
اساسنامه بحث و گفت وگو 
آبان ماه  اوایــل  می کنند. 
هیات  نشست  برگزاری  با 
جدید  اساسنامه  اجرایی، 
به  المپیک  ملــی  کمیته 
صورت محرمانه به اعضای 
شد  ارسال  اجرایی  هیات 

تا اعضا بعــد از مطالعه پیشــنهادهای خود را 
بــه صورت مکتوب ارائه دهنــد. البته در هفته 
گذشــته نیز گروهی از اعضــای هیات اجرایی 
دور هم جمع شــدند تا نظراتشان را ارائه کنند 
اما بررســی نهایی، در نشست روز شنبه هیات 
اجرایی صورت می گیرد و قرار است اعضا آن را 
تصویب کنند چراکه قرار است دی ماه مجمع 
عمومی کمیته برگزار شود و در این شرایط باید 
حداقل یک ماه قبل این اساسنامه پیشنهادی و 
تغییراتی که مورد نظر است، در اختیار مجمع 

قرار گیرد.
بعــد از اینکه اعضای 
مجمع نظراتشــان را ارائه 
کننــد و در نهایت در روز 
مجمع، تغییــرات به رای 
گذاشته شــود، اساسنامه 
مورد نظــر مجمع کمیته 
ملــی المپیک بــه هیات 
وزیران می رود و سپس در 
بین المللی  کمیته  اختیار 
المپیــک قــرار می گیرد. 
 IOC البته درباره تغییراتی که داده شــده، از
نظرخواهی شــده و موافقت اولیه گرفته شده 
اســت اما تاییدیه نهایی این نهــاد بین المللی 
برای اجرایی شــدن اساسنامه پیشنهادی ازم 

است.
یکی از بندهای اساســی کــه در صورت 
موافقــت مجمع تغییــر می کند، این اســت 
کــه از این به بعد دبیرکل بــا معرفی رییس و 
تایید مجمع انتخاب می شــود که البته سایق 

مختلفی درباره اش وجود دارد.

و  رحیمــی  اصغــر 
نصرا... ســجادی به عنوان 
ایــران  نماینــدگان 
راهــی نشســت اتحادیه 
المپیک  ملی  کمیته های 
شــدند و رییــس کمیته 
از  ایــران  المپیک  ملــی 
حضــور در این نشســت 

انصراف داد.
اتحادیــه  نشســت 
المپیک  ملی  کمیته های 

)ANOC( در حالــی امــروز و فــردا )7 و 8 
آذرماه( در توکیو برگزار می شــود که از کمیته 
ملی المپیک ایــران نصر ا... ســجادی و اصغر 
رحیمی برای حضور در این نشست عازم توکیو 
شدند. ابتدا عنوان شد که صالحی امیری و رضا 
قراخانلو نیز در این سفر حضور دارند اما بنا به 
دایلی، رییس کمیته ملی المپیک در نشست 
آنوک شــرکت نکرد و قراخانلو هم از فهرست 

مسافران خارج شد.
در نشست آنوک، گزارش هایی از بازی های 

المپیک گذشــته و آینده 
ارائه می شــود و همچنین 
کمیته های  نماینده هــای 
ملی المپیک قرار است از 
امکانات و زیرساخت هایی 
که ژاپــن برای میزبانی از 
المپیــک ۲۰۲۰ فراهــم 

کرده است، بازدید کنند.
از این قرار بود  پیش 
آنوک  ریاســت  انتخابات 
هم برگــزار شــود که با 
توجه به اتهاماتی که به شــیخ احمد وارد شده 
و کمیته اخاق IOC هم به ماجرا ورود کرده 

است، این انتخابات عقب افتاد.
 شیخ احمد، تنها کاندیدای ریاست آنوک 
اســت که هفته قبل به خاطر اتهام هایی که به 
او وارد شــد، به صورت موقت از پســت هایش 
کناره گیری کرد. با توجه به این شرایط در این 
نشســت رابین میچل از فیجی که نایب رییس 
اول آنوک اســت، برگزاری نشست را بر عهده 

دارد.

تصویب اساسنامه، در دستور کار هیات اجرایی صالحی امیری در نشست آنوک شرکت نمی کند

علی آقا، مســابقات اخیــر الجزایر 
چگونه گذشت؟

 صرفنظــر از نتایــج حاصله کــه البته 
خــوب بود )هفتــم در بین بیــش از 45 تیم 
شــرکت کننده( یکســری اهداف هم داشتیم 
که پیش تر تعیین و ریل گذاری شــده بود و از 
نظر آقای فخری برآورده شــد. ما یک بار دیگر 
دیدیم که چیزی از بهترین های این رشته کم 
نداریم و شکســت با اختــاف فقط یک پوئن 
)44-45( مقابل تیم قدرتمند و صاحب سبک 

آلمان سند صحت این ادعا است.
خیلی ها می پرسند چگونه این انقاب 
در رشته سابر برپا شده و دو اسلحه دیگر 

)فلوره و اپه( این طور معمولی مانده اند.
 پاسخ تان در دو کلمه خاصه می شود؛ 
»پیمان فخری«. این مربی مجرب و متخصص، 
دلیل اصلی تمام درخشش های سابر از ۲۰11 
به بعد اســت و نبودش در فلوره و اپه ســبب 
شده در این ساح ها درخششی نداشته باشیم. 
محمد بنا را به یاد بیاورید. از شما می پرسم قبل 
از اینکه او صحنه گردان شود، کشتی فرنگی ما 

کجا بود و پس از آن به کجا رسید؟
 مگر این آقای فخــری چه می کند؟ 

نکند او یک معجزه گر است؟
 مســأله معجــزه و این جــور چیزها 
نیســت. او برنامه های دقیقی دارد و کارها را 
به خوبی ســازماندهی می کند. حسن دیگر او 
این اســت که خودش ورزشکار همین رشته 
)ســابر( بوده و در نتیجه با دقت حرکات ما 
را تعریف و ترســیم می کند و چیزهایی را به 
مــا می گوید که فقط متخصصــان امر از آن 
سررشته دارند. فخری از نظر روحی و روانی 
هم روی ما عالــی کار می کند و می داند چه 
بگوید و چــه بکند تا ما در موقع مقتضی در 

بهترین شرایط باشیم.
روزی چند جلسه تمرین دارید؟

 روزی دو جلســه و گاهــی هــم بــه 
صاحدید مربیان یک جلســه، البته در آستانه 
دیدارهای مهــم این معادله تغییر می یابد و به 
سه جلســه در روز هم می رسد و کًا شدت و 

ضعف تمرین ها براساس تورنمنت های مهم کم 
و زیاد می شود.

آیا شغل اداری و ثابتی هم  داری و در 
جایی استخدام هستی؟

 خیر، زندگی ام فقــط از طریق ورزش 
می گذرد اما عابدینی و رهبری شــغل مجزایی 
هم دارند و در اســتخدام برخی ســازمان ها و 

ادارات هستند.
فدراســیون  اهدایی  حقــوق  مگر 
آنجا  تا  ملی پوشــان  به  شمشــیربازی 
می رسد که کفاف زندگی تان را هم بدهد؟

 مبلــغ آن را نمی گویم امــا برای من 
جوابگو است و پول کمی نیست.

ابــد مجردی کــه با ایــن حقوق 
زندگی ات می گذرد.

 خیــر، متأهــل هســتم و از همیــن 
فرصت اســتفاده و از همســر گرانقدرم بسیار 
تشــکر می کنم زیرا ســنگ صبور من بوده و 
دشواری های زندگی با یک ورزشکار ملی پوش 
را تحمل کرده اســت. ورزشکارانی که به ندرت 
در خانه انــد و اردو و مســابقات وقت و جایی 

خالی برای شان نمی گذارد.

نخستین مســابقه بزرگ بعدی شما 
کدام است؟

 مــا یکی از تورنمنت هــای جام جهانی 
شمشیربازی که در لهستان برگزار و حدود 35 
روز دیگر آغاز می شــود را پیش رو داریم. ابد 
می دانیــد که ما اضافه بــر پیکارهای قهرمانی 
جهان که بعد از المپیک معتبرترین مســابقه 
این رشته است، 5 تورنمنت موسوم به وردکاپ 
)جام جهانی( و ســه تورنمنــت گرندپری هم 
داریم که هرســاله برگزار می شوند و پیروزی 
در آنها »رنک« شمشیربازها را باا می برد و از 
اردیبهشــت 98 به بعد اکثر این تورنمنت ها به 
میدان های کسب ســهمیه المپیک هم تبدیل 

می شوند.
اگر قرار بود متــر و معیاری دقیق، 
مقام های  ارزشگذاری  برای  فنی  و  علمی 
کسب کرده در المپیک ریو گذاشته شود، 
رســیدن عابدینی به نیمه نهایی ســابر 
انفرادی مردان حتــی از 3 طایی که در 
آن مسابقات گرفتیم )و مربوط به کشتی 
و وزنه برداری می شد( فراتر می رفت. آیا با 

این نوع نگاه موافقی؟

 صد درصد، در کشــتی و وزنه برداری و 
رزمی ها کســب بااترین مدال ها یک دستاورد 
عادی و به  فراخور پیشینه طوانی و غنای کار 
ملی پوشــان ما امری در دســترس تلقی شده 
اما در شمشــیربازی کــه از دار و ندار چندانی 
برخوردار نیستیم، رفتن تا پای سکوی افتخار 
المپیک و چهارم شــدن یک چیز اســتثنایی 
و به مثابه طا بردن در رشــته های ســنتی و 
مســابقاتی اســت که معمواً در آن مدال دار 

می شویم.
بر این اساس حتمًا امیدواری که نسل 
فعلی در توکیو یک قدم فراتر برود و در 
سابر انفرادی یک فینالیست داشته باشد 

و حتی برنده طا هم بشود.
 همینطور است و فرقی هم نمی کند که 
کدام یک از ما دســت به این کار می زنیم. چه 
عابدینــی، چه رهبری و چه من و چه هر کس 
دیگری در تیم اسلحه سابر که این کار را انجام 
بدهد، احقــاق حق و اثبات شایســتگی برای 
کل ما به حســاب می آیــد و جبرانی بر ناتمام 
ماندن درخشش اعجازگونه مجتبی در ریو، که 
همگان را شــوکه کرد. او فقط یکی دو بازی و 

شاید یکی دو ضربه کم آورد تا مدال المپیک را 
بگیرد. البته بحث داوری را هم داشتیم که ضد 

عابدینی بود و پر پرواز او را چیدند.
برای فراتر رفتن از عابدینی در توکیو 

چه باید کرد؟
 وظیفه ما روشن است زیرا در سال های 
منتهی به ریو و طی دو ســال و نیمی که از آن 
مســابقات می گذرد، ما سفت و سخت  تمرین 
کرده ایــم و بیــش از پیش بــا کیفیت و روال 
کار رقبای خود آشنا شــده ایم. حریفان اصلی 
ما از اروپای غربی، روســیه و تک ورزشکاران 
طایی از برخــی قاره های دیگر مثل آمریکای 
شمالی و مرکزی می آیند و تجربه عابدینی در 
ریو ما را قادر می ســازد کــه در اقدام و نوبت 
بعدی چیزی باشــیم که این ورزش به آن نیاز 
دارد و به گونه ای عمل کنیم که مدال المپیک 
در دامان مــان بیفتد و اگر دوباره نیفتاد جهان 
باور کند که حق مان صید آن بوده است. البته 
همین حاا هم جهان ما و توانایی های مان را به 

طور کامل باور دارد و آن را می ستاید.
بهترین خاطرات عمر ورزشی ات چه 

بوده است؟
 طبعاً مدال هایی که بــرده ام، در صدر 
هر چیزی می نشینند. به جز بازی های آسیایی 
اخیر در جاکارتا که شاید مدال ها و عناوین اش 
باب طبع ما نبوده باشد، ما از سال های ۲۰13 
و ۲۰14 در میدان قاره ای ســووان کره جنوبی 
به برنز ســابر انفــرادی مردان رســیدیم که 
نخستین مدال مســابقات قهرمانی آسیا برای 
کشور مان بعد از پیروزی انقاب بود. این مدال 
بعداً تبدیل به احســن شد و در دوره بعدی به 
رنگ نقره ای درآمد و پیش از تمامی اینها من 
امیدهای  قهرمانی  رقابت های شمشیربازی  در 
آســیا در ســال ۲۰13 در کویت طای سابر 
انفرادی پســران را برده بودم. اینها با حروفی 
درشــت و پاک نشــدنی در ذهــن من حک 

شده اند.
قهرمان محبــوب داخلی و خارجی 
کســانی  چه  فنی ات  الگوهای  به واقع  و 

بوده اند؟
  در ایــران که مشــخص اســت چنین 
فردی باید پیمان فخری باشــد، بخصوص که 
او صاحب مدال آســیایی هم در سابر شد و از 
شــروع کننده های مجدد راه درخشــش ما در 
شمشــیربازی قاره کهن بود. در بین خارجی ها 
هم لیمباخ آلمانی را می پســندم که در ســابر 
انفرادی مردان ســه دوره قهرمان جهان شــد 
و تا همین پنج، شش ســال پیش هنوز بازی 

می کرد.
آرزوی بزر گت چیست؟

 ســالم ماندن و ادامه دادن به تاش ها 
و جنگیدن ها و کســب مدال هایی که در توان 
ذاتی ورزشــکاران این رشته اســت. همسو با 
آن انتظار دارم مســووان امر نیز بیشتر به ما 
رسیدگی کنند. اان کارایی شمشیربازان ایران 
به اندازه ای رســیده است که نمی توان و نباید 
آنها را به حال خــود رها کرد و اگر رها کنند، 
خودشان متضرر می شــوند. این رقابتی است 
که اگر در آن به ما رســیدگی شود، به نتایجی 
می رسیم که تا همین 1۰ سال پیش فقط یک 

رویای ناپخته و غیر عقایی به نظر می رسید.

حاا جهان ما را می ستاید
پای صحبت  علی پاکدامن، یکی از اعضای تیم شمشیربازی سابر ایران

نماینده والیبال ایران به دنبال 
جبران باخت اول

جدال خاتم با نماینده 
میزبان در گام دوم

تیم والیبــال خاتم اردکان پس از قبول 
شکســت مقابل تیم ترنتینــو در قعر جدول 
گروه B والیبال جام باشــگاه های جهان قرار 

گرفت.
باشــگاه های  جام  والیبال  رقابت هــای 
جهان به میزبانی لهســتان در حال برگزاری 
است. تیم خاتم اردکان نماینده ایران در روز 
اول این دوره از رقابت ها و در نخســتین گام 
مقابــل تیم ترنتینو ایتالیا، پرافتخارترین تیم 
رقابت هــا قرار گرفت و بــا نتیجه 3 بر صفر 
مغلوب شــد. خاتم با این نتیجه بدون کسب 
امتیاز در مکان چهارم جدول رده  بندی گروه 

B قرار گرفت.
خاتم ست های این بازی را با نتایج ۲5 
بــر 19، ۲5 بر 15 و ۲5 بــر 19 به حریف 
واگذار کرد تا در بازی اول شکست سنگینی 
را متحمل شــود. نماینده ایران و آسیا البته 
در این مســابقه کلیدی تریــن بازیکن خود 
یعنی شهرام محمودی را به دلیل مصدومیت 
در اختیار نداشــت. مهدی مرندی، لیبروی 
ملی پوش ایــن تیم هم دیگــر غایب بزرگ 

شاگردان سالک در این مسابقه بود.
لــوکا وتــوری بــا کســب 1۶ امتیاز،  
امتیاز آور تریــن بازیکــن زمین شــد و نقش 
بسیاری در پیروزی تیمش داشت. محمد حسن 
صنوبر نیز با کسب 1۰ امتیاز بیشترین امتیاز 

را برای تیم خاتم به دست آورد.
در دیگر بازی گروه B تیم رســوویای 
لهســتان موفق شــد با نتیجــه 3 بر ۲ تیم 
گاردن کروزیرو برزیل را شکســت دهد و در 

مکان دوم جدول قرار گیرد.
تیــم خاتم که در گــروه B با تیم های 
ترنتینو، رســوویا و گاردن کروزیرو همگروه 
اســت، امروز و از ســاعت ۲3:15 مقابل تیم 

رسوویای لهستان قرار خواهد گرفت.
برنامــه زمانبندی مســابقات تیم خاتم 

اردکان به این شرح است:
چهارشنبه

خاتــم اردکان - رســوویای لهســتان، 
ساعت ۲3:15

پنجشنبه
خاتم اردکان - گاردن کروزیرو، ساعت 

۲3:۰۰
:B جدول رده  بندی گروه* 

1. ترنتینو - یک پیروزی - 3 امتیاز
۲. رسوویای لهستان - یک پیروزی - ۲ 

امتیاز
3. گاردن کروزیــرو - بدون پیروزی - 

یک امتیاز
4. خاتم اردکان - بدون پیروزی - بدون 

امتیاز
والیبال  رقابت های  دوره  چهاردهمیــن 
جام باشــگاه های جهان در ســال ۲۰18 از 
پنجــم تا یازدهــم آذر و به میزبانی کشــور 

لهستان برگزار خواهد شد.

گزارش

 سفت و 

سخت تمرین 
کرده ایم

درخشــش شمشیربازان رشــته ســابر ایران در صحنه های 
بین المللی طی ســال های اخیر به حد و حدودی رسیده است 
که غیــر قابل باور می نمایــد. اگر در نخســتین دوره طایی 
شمشیربازی کشورمان )مطابق با دهه 1970 میادی( این مردان 
فلوره و زنان اپه بودند که چشم ها را خیره می کردند و مدال های 
آسیایی را می ربودند، در ســال های دهه 2010 که به پایان آن 
نزدیک شده ایم، این مردان سابر ایران هستند که حماسه سازی 
می کنند و این بــار نه فقط مدال های رنگارنــگ قاره ای بلکه 
مدال های مسابقات شمشــیربازی قهرمانی جهان مد نظر آنها 

است و حتی به مدال های المپیک بعدی )توکیو 2020( هم نگاهی 
امیدوارانه دارند. یکی از این مردان خوشــبین، علی پاکدامن 
اســت که 27 ساله و بچه تهران است و پس از موج خارق العاده 
بپا شده توســط مجتبی عابدینی در المپیک 2016 ریو د  وژانیرو 
میدانداری را همپــا با محمد رهبری برعهده گرفته اســت و 
می گوید رسیدن شــگفت انگیز عابدینی به نیمه نهایی سابر آن 
رقابت ها نشان می دهد که فراتر رفتن از آن در توکیو غیر ممکن 
نیست. برای او و رهبری و هر شاگرد دیگر پیمان فخری در تیم 
اسلحه سابر ایران چیزی به  نام غیرممکن وجود خارجی ندارد.

معاون وزیر ورزش:
منع قانونی برای حضور سرپرستان در 

انتخابات وجود ندارد
ابهام درباره نحوه حضور سرپرستان فدراســیون ها در انتخابات پیش روی شان 
در حالی وجود دارد که بعد از اظهارات داورزنی، حاا مســووان دیگر وزارت، موارد 

دیگری را مطرح می کنند.
سیدعبدالحمید احمدی، سرپرســت معاونت ورزش همگانی و فرهنگی وزارت 
ورزش در این رابطه می گوید: »با توجه به اینکه مهلت قانونی اعام شــده برای افراد 
بازنشســته تا 15 آذر است، قطعا روسای بازنشســته باید به هر مصوبه قانونی که از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان اعام می شود، احترام بگذارند.« او درباره سرپرستانی 
که می خواهند در انتخابات شــرکت کنند، می گوید: »برحسب رعایت اصول اخاقی، 
سرپرستان موظف هســتند در انتخابات شرکت نکنند. به هر صورت منع قانونی نیز 
در این خصوص وجود ندارد و افراد سرپرســت می توانند قبــل از برگزاری انتخابات 
و در مجمع فوق العاده اســتعفای خود را اعام کنند و ســپس در انتخابات شــرکت 
کنند.«مراســم گلریزان ورزش برای مردم یمن برگزار شد مراسم گلریزان حمایت از 
زنان و کودکان مظلوم یمن در محل فدراســیون جانبازان و معلوان برگزار شد. این 
مراســم با حمایت وزارت ورزش و جوانان، ســازمان بسیج وزارت ورزش و جمعی از 
فدراسیون های ورزشی و مدیران ارشد ورزش در جهت حمایت از زنان و کودکان رنج 
کشــیده یمنی برگزار شد. قرار بر این است مبالغی که در این زمینه جمع آوری شده، 
از طریق کمیته امداد و ســفارت ایران در یمن در اختیار مردم مظلوم این کشور قرار 
گیرد. جامعه ورزش با حضور خود در این مراســم حمایت خود را در برابر وحشیگری 

و جنایت عربستان سعودی اعام کرد.
 

سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج منصوب شد
با حکم رییس فدراســیون شــطرنج سرپرســت دبیری این فدراسیون 
منصوب شــد.  طی حکمی از ســوی مهرداد پهلوان زاده، رییس فدراســیون 
شــطرنج، افشین تهرانی به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون انتخاب شد. 
تهرانی از ســال 1377 در فدراسیون شطرنج به عنوان مسوول کمیته آموزش، 
مســوول کمیته مربیان، مدیر تیم های ملــی در رده های مختلف، مربی فیده 
و داور فدراســیون جهانی مشــغول به کار بوده است. پیش از این شهره بیات 
دبیری این فدراسیون را به عهده داشت که به دایلی از این سمت استعفا کرد.

 
تساوی مقصودلو و خادم الشریعه 

در لیگ شطرنج چین
دو استاد بزرگ شطرنج ایران در مسابقات لیگ چین مقابل حریفانشان 
به تســاوی رسیدند. پرهام مقصودلو و سارا ســادات خادم الشریعه دو استاد 

بــزرگ شــطرنج ایــران در دور نوزدهم لیگ 
چین بــرای تیم هبی )HEBEI( بازی کردند.  
پرهام مقصودلــو با ریتینــگ ۲۶89 مقابل یو 
وانگ چینی با ریتینگ ۲۶8۶ و خادم الشــریعه 
بــا ریتینگ ۲448 مقابل ئیئــی ژیائو چینی با 
ریتینــگ ۲345 رقابت کردند و در پایان هر دو 
به تســاوی رسیدند. تیم هبی در پایان این دور 
به دو شکســت، دو تساوی و یک پیروزی رسید 
و با نتیجه ۲ بر 3 مقابل تیم تیانجین شکســت 
خورد. تیم هبی در لیگ شــطرنج چین در رده 

دوازدهم و آخر قرار دارد.

با حکم رییس فدراسیون کاراته آسیای مرکزی
ریاست یک ایرانی در شورای داوران

از سوی رییس فدراسیون کاراته آسیای مرکزی، جواد سلیمی به عنوان 
رییس کمیته داوران این نهاد بین المللی انتخاب شد. »عبدالیو سارسا مبی« 
رییس فدراســیون کاراته آسیای مرکزی با ارســال نامه ای به محمدصادق 
فرجی، رییس فدراسیون کشــورمان از انتصاب جواد سلیمی، رییس کمیته 
داوران کشورمان و عضو شورای داوری جهان به عنوان رییس شورای داوران 

فدراسیون کاراته آسیای مرکزی خبر داد.
در متن نامه ارســالی سارســا مبی به محمدصادق فرجی آمده اســت: 
»بســیار خوشــحالم از اینکه اعام کنم، فدراســیون کاراته آسیای مرکزی 
تصمیم گرفته اســت تا از این تاریخ آقای جواد ســلیمی را به عنوان رییس 
شــورای داوران فدراســیون کاراته آســیای مرکزی منصوب نماید. لطفا با 
خرســندی تمام و آرزوی بهترین هــا پیغام و تصمیم مــا را به اطاع جواد 

سلیمی برسانید.«

مصاحبه و خبر

تیم ملی بســکتبال روز جمعه در نخستین دیدار 
خود در پنجره پنجم، به مصاف استرالیا می رود. دیداری 
که البته تیم ملی حواشی بسیاری را پیش از آن پست سر 
گذاشته و در نهایت هم سرمربی تیم ملی تصمیم گیری 
درباره همه آنها را بر عهده فدراســیون گذاشته است. 
طباطبایی در آستانه دو دیدار مهم ایران در پنجره پنجم 

درباره شرایط تیم ایران گفت و گو کرده است.
   

با ترکیبی به نسبت جدید  تیم ملی بسکتبال 
و در غیاب بازیکنان نامدار و همیشه تاثیرگذار در 

پنجره پنجم انتخابی جام جهانی شرکت می کند.
  قبل از هر مساله ای این موضوع را یادآور می شوم 
که در گذشــته مســابقات انتخابی برای کســب سهمیه 
المپیــک و جام جهانی هر دو ســال یک بــار به صورت 
متمرکز و در قالب یک تورنمنت حداکثر 1۰ روزه برگزار 
می شــد اما از ابتدای سال ۲۰18 این مسابقات به صورت 
رفت و برگشت بین تیم های شرکت کننده آن هم تقریبا 
هر ســه ماه یک بار پیگیری می شود. روش کاما جدیدی 
که انطباق با آن نیازمند زمان اســت، ضمن اینکه با این 
شــیوه جدید بازیکنان باید در طول سال همواره آمادگی 
خود را حفظ کنند، در حالی که احتمال دارد برخی از آنها 
برای یکــی از مراحل )پنجره ها( نتوانند به دایل مختلف 

حضور داشته باشند.
در این اردو بحــث آمادگی خیلی مطرح نبود 
و برخــی بازیکنان با وجود دعوت شــدن به اردو 

نیامدند. اینطور نیست؟
 هر بازیکنی برای تیم ملی ارزش قایل شــود و با 
قلبش بــرای تیم بازی کند، با دیگــر بازیکنان هماهنگ 
باشــد و بتواند عملکرد مطابق انتظارات کادر فنی داشته 
باشد قطعا با نظر سرمربی تیم ملی در ترکیب قرار خواهد 
گرفت. البته بازیکنان مشکات خاص خود را دارند، ما هم 
به حضور هیچ بازیکنی اصــرار نداریم. هر چند که صمد 

و حامد زحمات زیادی برای تیم ملی کشیده اند و چیزی 
از ارزش های آنان کم نمی کند لذا ســعی کردیم به همه 

بازیکنان و شرایط آنها احترام بگذاریم.
ســرمربی تیم ملی از دلیــل غیبت نیکخواه 
بهرامــی و حدادی اظهار بی اطاعــی کرد. این دو 
بازیکن دلیل نیامدن خود را به فدراســیون اعام 

کرده اند؟ اصا غیبت شان با هماهنگی انجام شد؟
 اینکــه چرا بازیکنــی مانند صمــد و حامد به 
رغــم دعوت شــدن در تمرینات شــرکت نکرده اند در 
آینده مشــخص می شــود، تا آنجا که می دانم صمد به 
دایل شــخصی و اینکه خارج از کشــور حضور دارد، 
در تمرینات شــرکت نکرد. این موارد را بهتر اســت از 

خودشان بپرسید.
حامد حدادی در حالی در تمرینات شــرکت 
نکرد که در استوری با هشتگ ارسان تنها نیست، 

به نوعی اعتراض خود را نسبت به دعوت نشدن این 
بازیکن اعام کرد. بعد هم به نوعی نشان داد که در 

کیش پیگیر تمریناتش است.
 البته شــبکه های مجازی و آنچه در آنها می گذرد 
را آنقدر پیگیری نمی کنم. در مورد حامد حدادی هم این 
موضوعاتی که عنوان می کنید را شنیده ام. در کل ما برای 
بازیکنان ملی احترام قایل هستیم و مشخصا انتظار داریم 
آنها هم ایــن احترام و ارزش متقابل را مدنظر قرار دهند. 
ما به عنوان فدراسیون و تصمیم گیرنده موظف هستیم از 
بازیکنان که قابلیت های ازم برای قرار گرفتن در ترکیب 
تیم ملی را دارند و منتخب سرمربی هستند، دعوت کنیم 
و امکانــات ازم را هم فراهم کنیم. حــاا اینکه چرا این 
بازیکنــان با وجود دعوت شــدن بــه اردو نیامده اند را از 

خودشان جویا شوید.
قرار نیست این موضوع را خیلی جدی تر از این 

بررسی کنید؟
 قطعا بعد از پنجره پنجم در جلساتی که خواهیم 

داشت این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طبق پاسخ هایی که از شما و سرمربی تیم ملی 
بوده  بازیکنان بدون هماهنگی  این  گرفتیم، غیبت 
است. با این شرایط احتمال دارد برای پنجره ششم 

مجدد از آنها دعوت شود؟
 برای پنجره ششــم و مسابقات بعد از آن در زمان 
خودش تصمیــم گیری می کنیم. از اان نمی توان در این 
زمینه پیش بینی داشــت اما این موضــوع را بازیکنان در 
نظر داشته باشند که ماک اصلی تمام باشگاه ها و مربیان 
داخلــی و خارجی برای انتخاب بازیکنــان مطرح حضور 
آنها در اردوهای تیم ملی و ترکیب اصلی تیم ملی اســت. 
قاعدتا بازیکنی که در این اردوها حضور نداشــته باشــد، 

مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
به هر حال این بازیکنان در شــرایطی به اردو 
نیامدند که تیم ملــی دیدارهایی تعیین کننده در 
پیش داشت. چه بسا این غیب در نتایج تاثیرگذار 

هم باشد.
 در هــر صورت تصمیم گیری باید منطقی باشــد، 
بازیکنان جایگزین نه تنها بســیار آماده و باانگیزه هستند 
بلکه هیچ کم و کســری از نظر فنی ندارند. در عین حال 
که باید آرامش و امنیت در تیم برقرار باشد. اتفاق خاصی 
نیفتــاده که فردی بخواهد از اردو جدا شــود. با توجه به 
سیاستی که داریم بهترین ها را دعوت می کنیم. بازیکنانی 
هم که فعا در ترکیب تیم حضور دارند توانایی و آمادگی 
خود را نشــان داده اند. امیدوار هستیم فضای تیم ملی را 
به شــکلی مدیریت کنیم که همه بازیکنان نخبه فرصت 
خودنمایــی و قرار گرفتن در ترکیــب تیم ملی را عادانه 
و منصفانــه پیدا کنند، چــون این بازیکنــان می توانند 

جانشینان خوبی باشند.

علت غیبت صمد و حامد را از خودشان بپرسید!
طباطبایی: برای حضور هیچ بازیکنی اصرار نداریم
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دبیر فدراســیون وزنه بــرداری می گوید، 
تمام تاششــان را می کنند که در اسرع وقت 
انتخابــات هیات هــای وزنه برداری اســتان ها 
انجام شــود و نامه های آن را هم به اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان های مربوطه ارســال 
کرده اند. محسن بیرانوند با اشاره به سرپرستی 
اداره شــدن 8 هیات وزنه بــرداری گفت: »ما 
بــه اداره کل ورزش و جوانان اســتان ها نامه 
زده ایم که در اســرع وقت انتخابات هیات های 
وزنه برداری انجام شود و کار خودمان را داریم 
انجام می دهیم. تمام تاشمان را می کنیم که 
انتخابات هیات ها در اســرع وقت انجام شــود 
و قبل از اینکه کســی بخواهــد حرفی بزند، 

نامه هایشان را ارســال کردیم و اگر چند روز 
عقب افتاد به این دلیل بود که درگیر مسابقات 
جهانی بودیم و بعد از مســابقات جهانی یکی 
از اولویت های ما برگــزاری انتخابات هیات ها 
اســت.« بیرانوند در پاســخ به این پرسش که 
برگزاری انتخابات برخی هیات ها خیلی زمان 
برده و شــاید همین مســاله شــائبه دخالت 
فدراســیون را به وجود آورده است، ادامه داد: 
»صــرف اینکه انتخابات برگزار شــود، وظیفه 
ما نیســت. مهم این اســت فــردی بیاید که 
چهارسال کار کند نه اینکه قدم از قدم برندارد 
یا برای خود کارنامه جمع کند تا در انتخابات 

شورای شهر بگوید ورزشی هم بوده است.»

رقابت هــای لیگ برتر تکواندوی بانوان با 
برگزاری 1۶ دیدار و تســاوی مدعیان در خانه 
تکواندو پیگیری شد.  دیدارهای هفته هفتم و 
هشتم از لیگ جوانان و بزرگساان زنان »جام 
کوثر« یادواره »زینب کمائی« شهیده شاخص 
ورزش کشــور در ســال 97 روز دوشــنبه 5 
آذرماه با حضور 3۰۲ تکواندوکار در قالب 1۶ 
تیم به میزبانی خانه تکواندو برگزار شد. در این 
دوره از مســابقات، تیم های لوازم خانگی کن، 
هیات تکواندوی شــمیرانات، هیات تکواندوی 
استان تهران، ققنوس، هیات تکواندوی البرز، 
هیات تکوانــدوی ورامین، هیــات تکواندوی 
شمال شــرق تهران، باشــگاه ورزشی داتیس 

یزد، بنیاد گیــان، هیات تکواندوی اســتان 
گلستان، هیات تکواندوی استان چهارمحال و 
بختیاری، هیات تکواندوی جنوب  شرق، هیات 
تکواندوی شهرســتان کرج، آینده سازان لوازم 
خانگی کن، هیات تکواندوی شهرستان بهار و 
هیات تکواندوی جنوب غرب تهران با یکدیگر 
به رقابت می پردازند. در پایان رقابت های هفته 
هشــتم تیم لــوازم خانگی کن با کســب ۲۲ 
امتیــاز و تفاضل 44 در صدر جدول رده بندی 
باقــی ماند؛ بنیاد گیان با ۲۲ امتیاز و تفاضل 
3۶ همچنــان در رده دوم جدول قرار دارد و 
آینده سازان لوازم خانگی کن نیز با کسب 19 

امتیاز جایگاه سومی خود را حفظ کرد.

ســعیدرضا کیخــا که در جــام جهانی 
ژیمناســتیک آلمان، قدم دیگری در مســیر 
موفقیت برداشــت، معتقد است رویه جدید 
فدراســیون جهانی فرصتی می ســازد برای 
کســانی  که همیشــه پشــت در المپیک ها 

مانده اند.
این ژیمناســت که در آلمــان حرکت 
دیگری را به نام خــود ثبت کرد، درباره این 
رقابت ها می گوید: »این مســابقات نخستین 
مرحله از مســابقات کسب ســهمیه المپیک 
توکیو بود و ســطح آن بسیار باا بود. در این 
مســابقات راهی برای آنهایی که تک وسیله 
کار هســتند و همیشــه پشــت در المپیک 

مانده اند، باز شده بود.
همچنین چــون از ســهمیه  تیمی کم 
شــده، آنهایی که دیگر به سهمیه تیمی امید 
ندارند به کسب سهمیه انفرادی روی آورده اند 
و همین موضوع باعث شده که سطح مسابقات 
چــه به لحاظ کمی و چه کیفی باا برود. من 
تاکنون مســابقات وردکاپ را در این ســطح 
ندیده بودم، حتی نمراتی که در این مسابقات 
گرفته شد از مسابقات قهرمانی جهان که در 
قطر برگزار شد بااتر بود. نمره ای که من در 
آلمان گرفتم، قهرمان مســابقات جهانی قطر 

گرفت و به مدال طا رسید.«
کیخا به گذشتنش از سد امتیاز 15 در 
جام جهانی آلمان اشــاره می کند و می گوید: 

»از طرفی توانســتم در این مســابقات نمره 
خوبی کسب کنم، گذشــتن از سد نمره 15 
واقعا جهش بزرگی اســت. با نمره باای 15 
در بسیاری از مسابقات بزرگ همچون جهانی 
می توان مدعی کســب مدال بــود. از طرفی 
دیگر کسب مدال در وردکاپ برای نخستین 
بار بود و از این بابت بســیار خوشــحالم. این 
نخســتین مرحله از سری مســابقات کسب 
ســهمیه المپیک بود که توانستم قدم اول را 
محکــم بردارم و به مســابقات بعدی امیدوار 

باشم.«
او درباره نحوه کسب سهمیه المپیک با 
عبــور از رقابت هایی که با عنوان جام جهانی 
توضیــح می دهد:  اینطور  برگزار می شــود، 
»از ســال گذشــته که فدراســیون جهانی 
قوانین کسب ســهمیه المپیک را تغییر داد 
از ســهمیه تیمی کم و به ســهمیه انفرادی 
اضافه شد. تک وسیله کاران باید در مسابقات 
جام جهانی براســاس امتیاز سهمیه المپیک 
بگیرند. 8 دوره مسابقات جام جهانی در این 
دو ســال مانده تا المپیک انجام خواهد شد 
که در پایان این مســابقات بهترین امتیازها 
با هم جمع می شــوند و نفرات برتر بر اساس 
نمره نهایی بــه المپیک راه می یابند. در این 
مســابقات برای مقام های اول تــا دوازدهم 
امتیاز تعیین شده اســت. برای نفر اول 3۰ 
امتیــاز، نفــر دوم ۲5 امتیاز، نفر ســوم ۲۰ 

امتیــاز و همینطور امتیازها کم می شــود تا 
نفر دوازدهم کــه 5 امتیاز خواهد گرفت. در 
پایان همه مســابقات وردکاپ این امتیازات 
که براساس رتبه است با هم جمع و مقایسه 
می شود. البته در مسابقات جهانی سال آینده 
نیز برای هر تک وسیله کاری که مدال بگیرد، 
سهمیه مستقیم المپیک در نظر گرفته شده 

است.«
 به گفته کیخا جام جهانی بعدی اواخر 
بهمن ماه در ملبورن استرالیا برگزار می شود 
و باید دید فدراسیون چه تصمیمی می گیرد. 
رونــد برگزاری رقابت ها و کســب ســهمیه 
نشــان می دهد که کیخا باید فرصت حضور 
در بیشــتر رقابت ها را داشــته باشد تا بتواند 

سهمیه کسب کند.

بیرانوند: درگیر مسابقات جهانی بودیم انتخابات عقب افتاد

 تساوی مدعیان در لیگ برتر تکواندوی بانوان

 کیخا: فهمیدم که می توان در قهرمانی جهان هم مدال گرفت!
وصال روحاني

Vesal Rohani
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محجوب: باخت ستاره ها خیلی هم بد نیست

اگرهمانطوریکهپیشبینیمیکنی
همهچیزطبقبرنامهریزیکهداریبرایت
پیشبرود،ازکداممسابقهبینالمللیبرای
بازگشتبهدنیایقهرمانیشروعمیکنی؟

 اگر همه چیز روبراه باشد و اتفاق خاصی 
در طول تمرینات و دوره آماده سازی برای زانویم 
به وجود نیاید، فکر کنم از مســابقات آســیایی 
ابوظبــی بتوانم با قــدرت به دنیــای قهرمانی 
بازگردم و خودم را برای کسب سهمیه المپیک و 
حضوری متفاوت در این رویداد بزرگ ثابت کنم.
ازتغییــروتحواتیکهدر بعد چرا
مجددا داد، رخ مدیریتیجودو هرم راس
درتورنمنتهاییکهملیپوشــانجودوی
آنهاحضورداشتند اخیرادر کشــورمان

شاهدافتکیفیونتایجضعیفبودیم؟
 تغییراتی که در سیستم مدیریتی جودو 
ایجاد شد اگرچه قانون اســت و باید اجرا شود 
اما تغییرات درســت و منطقی نبــود، زیرا ما با 
مدیریت خوبی که آقای درخشان در فدراسیون 
داشتند راه مان را پیدا کرده بودیم و با کمترین 
نوســان ممکن برای کســب نتایجی درخشان 

بعدازجراحیکهرویزانویتداشتی
اانوضعیتتبهترشــدهیاهنوزهمدرد

داری؟
 خدا را شــکر دکتر کیهانی خیلی خوب 
زانویــم را جراحی کرد، طــوری که اان تقریبا 
به شــرایطی رســیده ام که دیگر عصایم را کنار 
گذاشــته و آرام آرام دارم روی پاهای خودم راه 
می روم. ضمن اینکه تقریبــا روزهای آخر دوره 

فیزیوتراپی زانویم را سپری می کنم.
ازماهآینــدهمیتوانیمجددا یعنی
تمریناتبدنســازیوحــرکاتاصاحی
برایتقویتعضاتتحلیلرفتهاتراآغاز

کنی؟
 بلــه، بعد از اینکه دوره فیزیوتراپی و آب 
درمانی زانویم تمام شــود، تمرینات بدنســازی 
بــا وزنه و حرکات اصاحــی و تخصصی مربوط 
به جــودو را آغاز می کنم تــا آرام آرام بدنم به 
شرایط آمادگی برای رفتن روی تاتامی و شروع 
تمرینات تخصصی جودو و مرور فنون این رشته 
نزدیک شــود. البته قطعا زمان می برد تا بتوانم 
دوباره به شــرایط مســابقه ای و مبارزه ای برای 
حضور در میادین مهــم بین المللی برگردم، اما 
این طبیعی اســت و چاره ای جز طی کردن این 

پروسه نیست.
طول چقــدر میکنی فکــر خودت
میکشــدتادوبارهبتوانیآمادهوسرحال

رویتاتامیمسابقهبرگردی؟
 قطعــا با توجه بــه روند خوبــی که در 
پروســه درمانی ام وجود دارد، می توانم تا 2 ماه 
دیگــر روی تاتامی برگردم و تمرینات تخصصی 
جودو را پرفشار آغاز کنم. جا دارد از آقای دکتر 
کیهانی که با حساســیت ویژه ای عمل جراحی 
زانویــم را انجــام دادند و خیلی جــدی پیگیر 
وضعیت درمانی ام هســتند تشکر کنم، زیرا اگر 
وضعیــت زانویم همانطور باقــی می ماند معلوم 
نبود چه شــرایطی برای ادامه مسیر  قهرمانی ام 
رقم می خورد! بــا این وجود امــا خودم خیلی 
امیدوارم که با شرایطی بهتر از قبل و روحیه ای 
به مراتب بهتر از گذشــته به فعالیت حرفه ای در 

جودو ادامه دهم.

در المپیک 2020 توکیو داشــتیم مســیرمان 
را طی می کردیم، اما بــا توجه به اجرای قانون 
بازنشســته ها، جودو مجبور شد یک مدیر ایق 
و شایســته را به اجبار از دست بدهد. حاا هم 
اگرچــه معتقدم مــا می توانیم همان مســیر و 
هدف گذاری درست ترسیم شده را دنبال کنیم، 
اما مطمئنا هــر تغییر و تحواتــی چالش ها و 
مشکات خاص خودش را به دنبال دارد؛ درست 
مثل همین نتایج نســبتا ضعیفــی که در چند 
ماه اخیر برای ما رقــم خورد. البته من معتقدم 
جودوی ایــران در دنیا مســیرش را پیدا کرده 
و به خودباوری رســیده که ایــن موضوع )اصل 
خودباوری( می تواند نقطه قوت و برگ برنده ما 
بــرای ادامه موفقیت و درخشــش در بازی های 

المپیک 2020 توکیو باشد.
یعنیاعتقادشــماایناستکهنتایج
در جودو ملیپوشــان توسط کسبشده
ناامیدکننده هم خیلی اخیر تورنمنتهای

نیست؟
 خیــر، همان طوری که گفتــم جودوی 
ایران به خودباوری رسیده و ملی پوشان عنواندار 

و باتجربــه ما این را پذیرفته اند که می توانند در 
رقابت های جهانی یا بازی هــای المپیک مقابل 
رقبای قدرتمند مبارزه کنند و با شکســت آنها 
از ســکوی قهرمانی باا بروند. البته قبول دارم 
در چنــد تورنمنتی که اخیرا شــرکت کرده ایم 
نتایج خوبی به دســت نیاوردیم اما فکر می کنم 
دلیلــش کم تجربگی بچه های جــوان ما بود که 
خیلی سابقه حضور در رقابت های معتبر و مهم 
بین المللی را نداشــتند، وگرنه باخت ستاره های 
تیم به اعتقــاد من در ایــن تورنمنت ها خیلی 
هم نمی توانــد برای آنها بد باشــد، زیرا همین 
شکســت ها می تواند کاس درســی باشد برای 
بچه ها تا با شــناخت نقاط ضعف خود و تقویت 
نقاط قوت شان برای حضور در میادینی بزرگ تر 

و معتبرتر مهیا شوند.
چه تاتامی روی مجدد بازگشت برای

برنامهایداری؟
 ما برای شکست رقبای مطرح و قدرتمند 
خــود در رقابت هــای مختلف بــه خودباوری 
رســیدیم. من هم با همین ذهنیت دارم خودم 
را مهیا می کنم تا بعد از بازگشــت روی تاتامی 

مســابقه، طوری بدنم را مهیــا کنم تا بدون در 
نظر گرفتن نام و عنــوان رقبای جهانی ام برای 
حضــور و کســب یــک مــدال خوش رنگ در 
بازی های المپیک به بهترین شکل ممکن آماده 
شوم. حقیقتش این اســت که اگرچه ما نسبت 
بــه رقبای جهانی خود چــه از لحاظ امکانات و 
چه از نظــر تجهیزات خیلــی عقب تریم اما به 
هــر ترتیب مــا پذیرفتیم حتی بــا چلوکباب و 
خورشت قورمه سبزی هم باید جلوی رقبایی که 
با تزریق دار و هزینه های هنگفت مالی ساخته 
و پرداخته می شوند مبارزه کنیم و پیروز شویم. 
شرایط من هم برای بازگشت روی تاتامی خیلی 
با بقیه بچه های ملی پوش فرقی ندارد. قطعا اگر 
تا 2 مــاه دیگر وضعیت زانویم نرمال شــود، با 
قدرت تمریناتم را آغاز می کنم تا برای المپیک 
ضمن کسب ســهمیه به منظور تصاحب نشانی 

خوش رنگ در این رویداد معتبر آماده شوم.
سابقه که ملیپوشــی یک بهعنوان
حضــوردرالمپیــکراداری،نظرتدر
خصوصعملکرداحتمالیجودودرالمپیک

2020توکیوچیست؟
 واقعــا شــرایط بدنــی و روحی تک تک 
بچه هــای جودوی ایــران برای درخشــش در 
المپیــک 2020 توکیــو و کســب مدال هایی 
خوش رنــگ از این میدان معتبــر، عالی و قابل 
قبول اســت، اما آرزوی قلبی من برای جودوی 
ایران و عملکــرد تیم ملی در بازی های المپیک 
2020 توکیو ابتدا این اســت کــه ما با گرفتن 
حداکثــر ســهمیه بتوانیم با ترکیــب کامل به 
توکیــو اعزام شــویم که این خــودش برای ما 
افتخار بزرگی محســوب می شود. ثانیا عاوه بر 
اعزام تیــم با ترکیب کامــل، از خدا می خواهم 
تک تک بچه های شایســته و عنواندار تیم مثل 
سعید مایی، محمد بریمانلو و بقیه ملی پوشانی 
که موفق بــه حضور در این رویداد می شــوند، 
بــا درخششــی خیره کننــده در توکیو صاحب 
خوش رنگ ترین مدال بازی های المپیک شــده 
و پرچم کشــورمان را در این آوردگاه بزرگ به 
اهتزاز درآورند. جودوی ایران واقعا شایستگی و 
لیاقت قرار گرفتن روی بهترین سکوهای جهانی 
و المپیــک را دارد. فقــط ما در شــرایط فعلی 
نیازمند حمایت و نگاه دلســوزانه تری از ســوی 
مسووان ورزش کشــور هستیم، زیرا مسووان 
ورزش باید بدانند مــدال المپیک را همان روز 
مسابقات به ورزشــکار نمی دهند، بلکه هرکدام 
از ورزشــکاران و قهرمانانی که در المپیک روی 
سکوی قهرمانی می روند مدال شان را با حمایت 
همه جانبه از ســوی حامیان و مسووان ورزشی 
کشورشان، حداقل یک ســال قبل از حضور در 
المپیک برای خود رقم زده اند و کنار گذاشته اند. 
بنابراین اگر دنبال مــدال آوری در المپیک آتی 
هســتیم از همین حاا باید روی منتخبان خود 

برنامه  ریزی کنیم.

در توکیو 
شگفتی ساز 

می شویم
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اردبیل، میزبان کشتی فرنگی باشگاه های جهان شد
پنجمیــن دوره رقابت های کشــتی آزاد و فرنگی جام باشــگاه های جهان به 
میزبانی بابل و اردبیل برگزار می شــود. مســابقات کشــتی فرنگی جام باشگاه های 
جهان روزهای 2۹ تا ۳0 آذرماه در شــهر اردبیل برگزار می شود. مسابقات بر اساس 
مقررات جهانی کشتی آزاد ســال 20۱۸ با 2 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود. در 
صورتی که تیم های شــرکت کننده کمتر از ۶ تیم باشند، مسابقات در یک گروه بین 
۶ تا ۱0 تیم، در 2 گروه و بیش از ۱0 تیم در قالب ۴ گروه برگزار می شــود. در صورتی 
که مسابقات در چهار گروه برگزار شــود، تیم های اول هر گروه به ترتیب گروه  بندی 
گروه هــای )A-B-C-D( با یکدیگــر رقابت مرحله نیمه نهایــی و تیم های برنده 
رقابت های فینال را برگزار می کنند. همچنین تیم های بازنده رقابت های نیمه نهایی، 
مسابقات ســوم، چهارمی را برگزار می کنند. تیم های دوم هر گروه به همین ترتیب 
برای تعیین رده  بندی پنجم تا هشــتم رقابت می کنند. تیم های سوم هر گروه نیز به 
همین ترتیب برای تعیین تیم های نهم و دهم رقابت را برگزار می کنند. تیم های بیمه 
رازی اردبیل و ســینا صنعت ایذه به عنوان تیم های اول و دوم لیگ برتر کشــتی آزاد 
ایران مجوز حضور در این مســابقات را دارند. در همین حال مســابقات کشتی آزاد 

جام باشگاه های جهان روزهای 22 و 2۳ آذرماه در شهرستان بابل برگزار می شود.
 

رقابت ۱۶ کشتی گیر در هر وزن المپیک۲۰۲۰ 
کار سخت بنا و محمدی در قزاقستان

با تصمیم کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی در هر وزن 
تنها ۱۶ کشــتی گیر می توانند در رقابت های المپیک 2020 توکیو شــرکت 
کنند. در نظر گرفتن ۱۶ نفر برای هر وزن رقابت های کشتی المپیک 2020 
توکیو شــانس حضور کشــتی گیران مدعی را نســبت به المپیک ریو حدود 
20درصد کاهش داده است. رقابت های کشتی آزاد، فرنگی و زنان المپیک در 
هر رشته در ۶ وزن برگزار می شود و اتحادیه جهانی کشتی مسابقات قهرمانی 
جهان در ســال 20۱۹ میادی در قزاقستان را به عنوان مرحله اول گزینشی 
المپیک در نظر گرفته اســت. ننادالوویچ، رییس اتحادیه جهانی کشتی در 
ایــن زمینه گفت: »با توجه بــه اینکه برای المپیک 2020 توکیو در هر وزن 
نفرات کمتری نســبت به المپیک 20۱۶ ریو مجوز کسب می کنند، کشورها 
رقابت ســختی برای حضور در المپیک دارند و این کار کشورهای ضعیف را 

برای کسب سهمیه این بازی ها سخت تر می کند.«

قهر روس ها به خاطر صادر نشدن ویزای سفر به ایران
ایق: دیر اقدام کردند، وقت نداشتیم

از ظهر دیروز خبری در رســانه ها منتشر شــد که فدراسیون کشتی روسیه  به 
دلیل سرگردانی کشــتی گیرانش در فرودگاه مسکو هنگام سفر به ایران اعام کرده 
مراودات خود را با کشــتی ایــران به حالت تعلیق درمی آورد. رابطه کشــتی ایران و 
روسیه در دوره مدیریت رســول خادم اندکی گرم شد اما حاا صحبت از یک اشتباه 
اســت که منجر به ناراحتی روس ها شــده و آنها تصمیم گرفته انــد فعالیت خود را 
با کشــتی ایران به حالت تعلیق درآورند. ظاهرا قرار 
بوده تیم های کشــتی آزاد و فرنگی روســیه برای 
حضور در مسابقات جام شــاهد به ایران سفر کنند 
اما فدراســیون ایران فقط برای تیم فرنگی روسیه 
درخواســت ویزا داده بوده و تیم کشتی آزاد روسیه 
در فرودگاه مســکو ســرگردان مانده بود. به همین 
دلیل مســووان فدراسیون کشــتی روسیه از سفر 
تیم کشتی فرنگی این کشور هم به ایران جلوگیری 
کردند. این اتفاق در حالی رخ داده که روس ها برای 
دو تورنمنت بین المللی خود از تیم کشتی آزاد ایران 
دعــوت کرده اند و تمامی هزینه هــا را هم پرداخت 
کرده اند. در این بین رضا ایق، دبیر فدراســیون کشــتی با رد تمامی این مطالب از 
رابطه خوب با فدراسیون کشتی روسیه گفت و از اینکه اصا روس ها درخواستی برای 
ویزای تیم آزاد ارائه نکرده بودند: »برخاف مطالب عنوان شده، روس ها در چند هفته 
گذشته تنها درخواســت حضور در رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام شاهد 
را ارائــه کرده بودند که ما در این زمینه تمام اقدامات ازم را انجام دادیم. برای حضور 
تیم کشتی آزاد روسیه در این مسابقات، مسووان این کشور روز دوشنبه درخواست 
خــود را ارائه داده بودند که در این زمینه ما هیــچ فرصتی به منظور اخذ روادید برای 
حضور این تیم در ایران نداشتیم تا بتوانیم اقدامات ازم را انجام بدهیم. این موضوع را 
به صورت رسمی نیز به مسووان فدراسیون کشتی روسیه اعام کرده ایم و برخاف 
مطالب عنوان شــده، رابطه بسیار خوبی بین فدراســیون های کشتی ایران و روسیه 

برقرار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.«

فتیلهپیچ
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از هیات های باتکلیف تا سرپرست مدعی برای ریاست

معمای پیچیده کشتی
کشــتی ایران بــا انتخاب محمــد بنا و 
غامرضا محمدی به عنوان سرمربیان تیم های 
ملی کشــتی فرنگی و آزاد اندکی از مشکات 
موجود رهایی پیدا کرده اســت. البته فقط در 
ظاهر همه چیز روبراه است و در باطن، کشتی 
با مشــکاتی روبه رو اســت که شاید رفع آنها 
به این ســادگی ممکن نباشد. فقط بخشی از 
مشــکات به تیم های ملی مربــوط بود که با 
انتخاب بنــا و محمدی اندکــی اطمینان در 
این بخش حاصل شــده امــا هنوز بخش های 
زیادی با مشــکات فراوانی روبه رو هستند و 
به این آســانی رفع آنها ممکن نیســت. یکی 
از دغدغه های مهم کشــتی مسائل مالی است 
که بــا توجه به پرداخــت تقریبا صددرصدی 
بودجه فدراســیون کشــتی از ســوی وزارت 
ورزش و جوانان در دوره رسول خادم حاا این 
فدراســیون تقریبا ریالی را برای خرج کردن 
نــدارد اما دلخوش به وعــده وزارت ورزش و 
جوانان است. سرپرست فدراسیون هم امیدوار 
است وزارت به موقع از این رشته مهم حمایت 
کند. با این حســاب، ایــن دغدغه اان خیلی 
نگران کننده نیست اما حضور حمید بنی تمیم 
به عنوان سرپرســت و حضــور احتمالی او در 
انتخابات ریاســت فدراسیون کشتی هم یکی 
دیگر از موضوعات مبهم این روزها اســت که 

می تواند به دغدغه مهمی تبدیل شــود. ظاهر 
امر نشــان می دهــد حمیــد بنی تمیم قصد 
حضور در انتخابات فدراسیون کشتی را دارد. 
انتخاب هــای او هم تا اان حکایت از این دارد 
که اتفاقا شــرایط خوبــی را هم برای خودش 
فراهم کــرده. انتخاب محمد بنــا و غامرضا 
محمدی جای پای او را حســابی سفت کرده 
اســت. ضمن اینکه حمایت رســول خادم و 
هیات هایــی کــه حامی او هســتند را هم در 
اختیار دارد. آیین نامه فدراسیون هم این اجازه 
را به او می دهــد که در انتخابات ثبت نام کند 
و حضــورش به عنوان کاندیدا حتی با توجه به 
اظهارات شروین اسبقیان مدیر کل دفتر امور 
مشترک فدراســیون ها هم هیچ منعی ندارد: 
»من نشــنید ه ام که بنی تمیــم می خواهد در 
انتخابات شــرکت کند اما اگــر چنین اتفاقی 
رخ دهد باید بررســی کنیــم. تاکید می کنم 
این موضــوع منع قانونی نــدارد اما ما دنبال 
این هستیم شــرایطی فراهم نشود که بگویند 
وزارت ورزش از گزینه ای حمایت می کند. فعًا 
برنامه این اســت که سرپرستان در انتخابات 
حاضر نشوند. با فدراسیون هایی که سرپرست 
برای آنها انتخاب کرده ایــم صحبت کرده ایم 
تا این افراد در انتخابات شــرکت نکنند اما با 
بنی تمیم صحبتی نکرده ام و نمی دانم تصمیم 

او چیســت. تاکید می کنم هیــچ منع قانونی 
وجود ندارد و این موضوع یک صحبت اخاقی 
بین سرپرستان و وزارت ورزش بوده است که 

آنها در انتخابات حضور پیدا نکنند.«
بنابرایــن یکی از ابهام های کشــتی این 
اســت که حمید بنی تمیم بــه انتخابات ورود 
می کنــد یــا نه؟ خودش ســکوت کــرده اما 
شــواهد نشــان از عزم او دارد هر چند که به 
نظــر در این بخــش هم نبایــد خیلی نگران 
بود و گذر زمان ابهام هــای این بخش را رفع 
می کند. او یکی از افراد ســالم و جوان کشتی 
اســت که در کنار رسول خادم هم درس های 
زیــادی را آموخته و می توانــد انتخاب خوبی 
باشــد اما هنوز ابهام دیگری هم برای کشتی 
وجود دارد. این بار موضوع هیات های کشــتی 
اســتان ها یکی از ابهام های بزرگ اســت که 
شاید نگران کننده ترین موضوع مربوط به آنها 

باشــد. اهمیت این موضوع به این دلیل زیاد 
اســت که همه منتظر اعام زمــان برگزاری 
انتخابات فدراسیون کشتی هستند اما ۱2 نفر 
از اعضای هیات های کشتی بازنشسته هستند 
و با توجه به قانون بازنشســتگی هر چه زودتر 
بایــد این آقایان پســت خود را تــرک کنند. 
اتفاقی که می تواند برگــزاری مجمع را تحت 
تاثیــر خود قرار دهد. حتی می تواند در نتیجه 
مجمع هم تاثیرگذار باشد. موضوعی که باعث 
نگرانی است اینکه وزارت ورزش و جوانان چه 
می کند؟ آیا انتخابــات هیات ها را ابتدا برگزار 
می کند و بعد به ســراغ فدراســیون کشــتی 
مــی رود یا بر عکس عمل می کند؟ مشــخص 
شــدن تکلیف این هیات هــا اان از هر چیز 
مهم تر است؛ چرا که به مشخص شدن تکلیف 
فدراسیون کشــتی هم کمک زیادی می کند. 
بنابراین باید نگرانی های دیگر را کنار گذاشت.

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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بارســلونا صدر جدول الیــگا را این 
هفته از دســت داد و ســرخیو بوسکتس 
درباره شروع نه چندان خوبش در این تیم 
صحبت کرده. بارسا تا همینجا 14 امتیاز از 
دســت داده و هافبک کاتاان از فرم خارج 

از خانه تیم انتقاد کرده. بوسکتس به رادیو 
کاتالونیا گفت: »مــا بازی های بدی مقابل 
خیرونا، لگانس و اتلتیکو داشتیم و تاوانش 
را دادیــم. ما آنطــور کــه می خواهیم در 
بازی های خارج از خانه محکم و تاثیرگذار 
نیستیم. در لیگ راه زیادی در پیش داریم 
و البته بازی های خیلی خوبی برابر تیم های 
عالی به انجام رساندیم ضمن اینکه در لیگ 
قهرمانان هم عملکرد خوبی داشــتیم.« او 
اخیرا پانصدمین بازی خود را برای بارسلونا 
انجام داده و درباره آینده گفت: »رســیدن 
به آمار ژاوی غیرممکن اســت، به آن فکر 
نمی کنم البته دوســت دارم ولی امکانش 
نیســت. دوســت دارم پایان خوبی داشته 
باشــم ضمن اینکه بدون دردسر برای تیم 
مفید باشــم. نمی دانــم دوران حضورم در 
بارســلونا کی تمام می شود اما دوست دارم 
نوع دیگــری از فوتبال را بعد از بارســلونا 
تجربه کنم، شــاید در آمریکا، ژاپن یا قطر. 

وقتی هم که بــه طور کامل از فوتبال جدا 
شــدم با خانواده ام هستم چون هرگز چهار 
روز پشت ســر هم با آنها نبوده ام. بعد هم 

تاش می کنم مربی شوم.«
اخیر  عثمان دمبلــه در هفته هــای 
خبرســاز شــده و از بوســکتس دربــاره 
بازیکنان جوان تیم ســوال شد: »زندگی 
تغییر کرده. وقتی من به تیم آمدم اینقدر 
اثر شــبکه های اجتماعی زیاد نبود. بعضی 
چیزها بهتر شــده و بعضــی چیزها بدتر. 
باید تعادل ایجاد کرد. بعضی بازیکنان در 
جوانی همه چیز برده اند و خبرساز شده اند. 
باید پخته شــوند و بدانند چطور با شرایط 

منطبق شوند.«
بهتریــن خاطــره 10 ســال بــازی  
بوسکتس در بارســلونا هم به فینال لیگ 
قهرمانــان ســال 2011 و پیــروزی برابر 

منچستریونایتد مربوط می شود.
منبع: مارکا
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روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ 
بارسلونا، مصاحبه با 
بوسکتس را به عنوان 
سوژه اصلی انتخاب 
کرد و نقل قولی از او 
به عنوان تیتر اصلی 
انتخاب شد: »دمبله به 
ما خیلی کمک می کند«. 
او برابر اتلتیکو 
پانصدمین مسابقه اش 
را برای بارسا انجام داد.

»کپی، پیست« 
تیتر اصلی روزنامه 
فرانسوی »اکیپ« 
بود که به پیش بازی 
لیون و سیتی 
اختصاص داشت اما 
اکیپ خبر داد، پاری 
سن ژرمن دوباره در 
تاش است فابینیو 
را بخرد. این بازیکن 
هنوز نتوانسته در 
لیورپول جا بیفتد.

روزنامه انگلیسی 
»میرر« روی جلد بخش 
ورزشی اش، عکسی 
از مورینیو کار کرد 
و نوشت: »مورینیو 
به ستاره های خود 
در یونایتد گفت، اگر 
احساس می کنند زیر 
فشار هستند، باید 
در خانه بمانند و بازی 
را از تلویزیون تماشا 
کنند«.

روزنامه »دیلی اکسپرس« 
انگلیس هم با تیتر »بروید 
خانه« به حرف های مورینیو 
واکنش نشان داد. مورینیو 
می گوید، اگر بازیکنان 
نمی توانند فشار بازی در 
ورزشگاه اولدترافورد را 
تحمل کنند، بازی را در 
خانه ببینند. برد 2 بر یک 
نیوکاسل در زمین برنلی 
هم عکس باای جلد را به 
خود اختصاص داد.

»آبی واقعی« تیتر 
روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« بود که 
توضیح داد، ناپولی 
انرژی گرفته و در لیگ 
قهرمانان با زوج کامل 
فابیان روییس و آلن 
قصد گرفتن نتیجه را 
دارد. سالوینی، معاون 
نخست وزیر ایتالیا هم 
گفت، به گتوزو احترام 
می گذارد.
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پیشخوان

پاری سن ژرمن در یک ماه گذشته 
با جنجال هــای زیادی درگیر بوده اما 
آمادگی کیلیان امباپــه و نیمار برای 
بازی امشــب بــا لیورپول بیشــترین 

اهمیت را پیدا کرد. 
تیم سوم جدول گروه  پاریسی ها 
C هستند و اگر به نایب قهرمان فصل 
قبل ببازند و ناپولی در خانه اش ستاره 
سرخ بلگراد را ببرد، وداعی زودهنگام 

با لیگ قهرمانان خواهند داشت. 
تصوری  غیرقابــل  ناکامــی  این 
برای پاری ســن ژرمن است که بعد از 
از مرحله یک هشتم  پیاپی  حذف های 
نهایــی لیــگ قهرمانــان بــه دنبال 

جایگاهی شایسته در اروپاست.
از وقتــی مربی  توماس توخــل 
پاریس شده همه بازی های داخلی را 
برده اما در اروپا 3 بر 2 برابر لیورپول 
شکست خورده و دو تساوی با ناپولی 
داشــته. برد 6 بر یک برابــر نماینده 
صرب گروه تنها پیــروزی پاریس در 
هفت بازی آخرش در اروپا محســوب 
می شود و این زیبنده مدعی قهرمانی 

نیست.
اما اگــر دو بازیکــن گران قیمت 
تاریخ به بازی با لیورپول نرســند، این 
تیم آماده اســت؟ ام باپــه و نیمار در 
جریان بازی های ملی دچار مصدومیت 
جزیی شــدند و در بــرد یک بر صفر 
شــنبه برابر تولوز تماشــاچی بودند. 
ایــن دو در رقابت هــای مختلف این 
فصل 13 گل زده انــد و دیگر بازیکن 
هجومی تیم، ادینسون کاوانی 10 گل. 
اثر آنها روی تیم غیرقابل انکار اســت 

برای همین توخل در کنفرانس خبری 
امیدواری  ابــراز  تیمش  بازی  آخرین 

کرد این دو به بازی امشب برسند.
اســت  حســاس  آنقدر  وضعیت 
که پاری ســن ژرمن باید از دو بازیکن 
گران قیمت خود استفاده کند هرچند 

خطر داشته باشد. 
آنها با یک امتیاز اختاف نسبت 
به ناپولی و لیورپول ســوم هستند و 
نیــاز مبرمی به پیــروزی دارند برای 
اینکه در آســتانه بازی آخر در بلگراد 

استرس شان را کم کنند.
حذف از لیــگ قهرمانان قبل از 
کریســمس فاجعه اســت برای تیمی 
که یک بــار دیگر در مظان اتهام نقض 
قوانین »بــازی جوانمردانه مالی یوفا« 
قــرار گرفته. همچنین باشــگاه متهم 
است اســتعدادیاب های خود را برای 
جــذب بازیکنــان جوان بــا در نظر 
گرفتــن برتری های نژادی فرســتاده 
که بر خاف قوانین مبارزه با تبعیض 

نژادی فرانسه است.
خبر خوب اینکه دنی آلوز بعد از 
شــش ماه دوری به خاطر مصدومیت 
بــه ترکیب تیم برگشــته و حضور او 
می تواند به حفظ رکورد خانگی خوب 
این تیم در رقابت های اروپایی کمک 

کند. 
پاریــس از هفت ســال پیش که 
تحــت مالکیت قطری ها قــرار گرفته 
در خانه تنها به بارسلونا و رئال مادرید 
باخته و ایــن برای لیورپــول که در 
چهار بازی آخرش در خارج از آنفیلد 

شکست خورده، نگران کننده است.

ریسکتوخلرویستارهها
سایه حذف زودهنگام بر سر پاریس

دعوای یاران اینیستا بر سر گل دقیقه 104 
دروازه بان حریف

آندرس اینیســتا و لوکاس پودولســکی در دعوایی که بین بازیکنان 
ویسل کوبه و شیمیزو اس پالس درگرفت حضور داشتند. 

اینیســتا نقش جداکننده بازیکنان و مربیان را داشت و پودولسکی 
هم دعوا می کرد.

در دقیقــه 104، یعنی چهاردهمین دقیقه وقت تلف شــده بود که 
یوجی روکوتان، دروازه بان شــیمیزو روی یک کرنر جلو آمد و توانســت 
گلزنی کند. این در حالی است که ویسل در دقیقه 87 با نتیجه 3 بر یک 

از حریف پیش بود.
پس از این گل، اتفاقات زشــتی در ورزشــگاه روی داد و ولینگتون 
لوییس ده سوزا، بازیکن ویســل کوبه به دلیل هل دادن بازیکنان و کادر 

فنی شیمیزو از زمین اخراج شد.
ده سوزا سپس با نیمکت شیمیزو به جر 
و بحث پرداخت و به سمت بازیکنان و مربیان 
این تیم رفت و هر کس که در مسیرش قرار 

می گرفت را هل می داد.
اینیســتا، ستاره ســابق بارسلونا تاش 
کــرد ماجرا را به پایان برســاند اما مربیان و 
بازیکنان، از جمله لوکاس پودولسکی به دعوا 

ادامه می دادند. 
پودولســکی کنترل اعصابش را از دست 
داده بود و عصبانی بود که تیمش بازی برده 
را مســاوی کرده اســت. او هم در خارج از 
میدان مربیان حریف را هل داد و سپس او را 
از آن محل دور کردند. زمانی که داور منتظر بود به ده ســوزا کارت قرمز 

نشان بدهد، او از میان جمعیت راهش را باز کرد. 
روکوتان سپس تاش کرد ده سوزا را به خارج میدان منتقل کند اما 
این کار او باعث شــد این مهاجم برزیلــی، دروازه بان گلزن حریف را هم 

نقش زمین کند.
ویسل کوبه در دقیقه 83 با اخراج نائویوکی فاجیتا ده نفره شده بود. 
برتری عددی شیمیزو باعث شد داگاس در دقیقه 87 یک گل خورده را 

جبران کند و امید را به اردوی تیم برگرداند.
داور چهار دقیقه وقت تلف شــده اعام کرد کــه این زمان به دلیل 

مصدومیت طوانی یکی از بازیکنان، تا 14 دقیقه ادامه یافت.
با این تســاوی 3-3، شــیمیزو در رده هفتم قرار گرفت و ویسل کوبه 
یازدهم اســت. تیم کاواســاکی فرانتاله هم قهرمانی خود در لیگ را قطعی 

کرده است.

گزارش

ماسیمیلیانو آلگری: 
بارسلونا بخت اول 
قهرمانی اروپا است

مربی  آلگری،  ماســیمیلیانو 
یوونتــوس گفته بارســلونا بخت 
 2018-19 فصل  قهرمانی  مسلم 
لیــگ قهرمانــان اروپا اســت. او 
پیش تر هم همیــن حرف را زده 
بــود و ایــن در حالی اســت که 

بارسلونا در الیگا مشکل دارد.
مربــی یوونتــوس گفته فرم 
فعلــی بارســلونا مهم نیســت و 
مهم ترین چیز این است که تیمی 
که به مرحله حذفی برســد خوب 
بازی کند: »به نظرم وقتی تیم ها 
را ارزیابی می کنیم، نباید خیلی به 
این توجــه کنیم که حاا چه کار 
می کنند. من ســال گذشته گفتم 
کــه رئال مادرید بخــت قهرمانی 
لیگ قهرمانان است و اشتباه هم 
نکردم. بــرای این لیگ قهرمانان، 
به نظــر من بارســلونا بخت اول 
اســت اما دو، سه تیم دیگر پشت 
سر آنها هستند، از جمله خود ما.

انتظارات از ما به خاطر آمدن 
کریستیانو رونالدو باا رفته است، 
کســی که چند بار لیگ قهرمانان 

را فتح کرده است.«

 تیم یورگن کلوپ بیرون از آنفیلد بی دندان است

لیورپول،دلتنگوطن

نگرانی هــای پاری ســن ژرمن برای 
حذف شــرم آور از مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانــان اروپا از همان بــازی اول این 
فصل و باخت در آنفیلد با گل وقت های 
تلف شــده روبرتو فیرمینو شــروع شــد 
اما اوضــاع تغییر کرد و تیم انگلیســی 
در حالی امشــب در پــارک دوپرنس به 
میدان می رود که پاریســی ها در صورت 
پیروزی، سرنوشــت صعودشــان دست 
خودشان اســت و این حاصل نشده مگر 
با ضعف مفرطی که تیم یورگن کلوپ در 

بازی های خارج از خانه بروز داده است.
آنفیلد همیشــه یار دوازدهم دارنده 
پنج قهرمانی اروپا محســوب می شده اما 
هیچ وقت فاصله فراز و فرود لیورپول در 
لیگ قهرمانان به انــدازه چند ماه اخیر 
نبوده. در دیدار رفــت نیمه نهایی فصل 
قبــل، رم بعــد از یک ســاعت بازی در 
آنفیلد پنج گل عقب بود، پاری سن ژرمن 
بــا آنکه با نتیجه نزدیــک 3 بر 2 باخت 
اما لیورپول برتری مقتدرانه ای در جریان 

بازی داشت و ستاره سرخ بلگراد در بازی 
ماه قبل با 4 گل تحقیر شد. در واقع این 
پیروزی بزرگ، نگرانی درباره فاصله میان 
تیم های نخبه اروپایی را برجســته کرد، 
بــا تیمی که زمانی قهرمــان اروپا بود و 
حاا به خاطر بخت برگشتگی جغرافیایی 
و دور افتادن از میان پنج لیگ اول اروپا 
گاهــی در بااترین ســطح فوتبال قاره 

می درخشد.
فصــل قبل لیورپول تنهــا دوبار در 
اروپا خارج از خانه به پیروزی رســید و 
در پایتخت ایتالیا 4 بر 2 شکست خورد 
تا تنهــا به خاطر گل زده در خانه حریف 

صعود کند. 
در فینــال کاردیف هم 3 بر یک به 
مرگبار  اشــتباه  دو  باختند.  رئال مادرید 
لیورپول  شــد  باعث  کاریــوس  لوریس 
برای آلیســون بکر، دروازه بان تیم ملی 
برزیــل، رکورد بشــکند و او بخشــی از 
160 میلیــون پوند هزینــه قرمزها در 
تابستان بود که شامل فابینیو، نبی کیتا 

و ژردان شــاکری هم می شد. اوضاع تیم 
دگرگون شده بخصوص در دفاع و همین 
باعث شکست ناپذیری شان در لیگ برتر 
شده، اما همچنان بیماری سفر در لیگ 

قهرمانان آزارشان می دهد.
لیورپول در باخــت یک بر صفر در 
زمین ناپولــی در دور دوم بازی ها حتی 
یک شــوت در چارچوب نداشــت و تیم 
صرب گروه، نخســتین پیــروزی اش در 
لیــگ قهرمانان بعد از 26 ســال را برابر 
لیورپول جشــن گرفت تا زیباترین شب 
بلگراد بعد از قهرمانی ســال 1991 جام 
باشــگاه های اروپــا رقم بخــورد. بعد از 
آن باخت از کلوپ خواســته شــد روی 
مشــکات تیمش انگشــت بگذارد و او 

گفت: »من فقط 10 انگشت دارم.«
اگر ایــن آلمانی راهی پیــدا نکند 
برای متوقف کردن ناکامی های بیرون از 
آنفیلد تیمــش و لیورپول برای پنجمین 
بازی متوالی خارج از خانه ببازد، باید در 
بازی آخر با 2 گل ناپولی را شکست دهد 

تــا به جمع 16 تیــم پایانی صعود کند. 
کار غیرممکنی نیســت و خاطرات بازی 
الهام بخش استیون جرارد در پیروزی 3 
بر یک برابر المپیاکوس در آخرین بازی 
مرحله گروهی فصــل 2005-2004 را 
زنده می کنــد که لیورپول باید با دو گل 
اختاف به پیروزی می رســید در فصلی 
که آخریــن قهرمانی اروپایی این تیم به 

دست آمد.
با این وجود، سرمایه گذاری تابستانی 
بعد از صعود فصل قبــل به فینال برای 
تثبیت جایگاه لیورپول در میان مدعیان 
اصلی قهرمانی صورت گرفت و این یعنی 
تنها بــا اتکا به جمعیت حاضر در آنفیلد 
کار پیش نمی رود. کلوپ، لیورپول را در 
میــان ابرقدرت های اروپــا جا انداخته و 
حاا باید برابر تیم بزرگ دیگری نتیجه 
بگیرند که مثلث خط حمله اش متشکل 
از نیمار، کیلیان ام باپه و ادینسون کاوانی 
نزدیک به 500 میلیون یورو ارزش دارد.
AFP :منبع

 فان دایک: 
هیچ ترسی نداریم

لیورپول  کاپیتان  فان دایک،  ویرجیل 
از هم تیمی های خود خواســته اسیر فشار 
بازی با پاری ســن ژرمن نشــوند و با یک 
نتیجه خوب به همه نگرانی ها پایان دهند. 
تیم یورگن کلوپ با پیروزی در این دیدار 
در صورتی که با بــرد خانگی ناپولی برابر 
ســتاره ســرخ بلگراد همراه شود، صعود 
می کند امــا لیورپول دو بــازی خارج از 
خانه قبلی خود را بــه این دو تیم باخته 
و نگرانی هایــی به وجود آمده اما کاپیتان 
تیــم ملی هلند که فوق العــاده تاثیرگذار 
بــوده و روحیه خوبی از موفقیت های تیم 
کشورش در لیگ ملت های اروپا به دست 
آورده، گفت: »فکر می کنم در باشــگاهی 
مثل لیورپول شما همیشه احساس فشار 
می کنیــد و باید هم همینطور باشــد اما 
اذیت نمی شــوم. فقــط می خواهم بازی 
کنم، می خواهم از بازی ها لذت ببرم چون 
آدم های زیادی نیستند که چنین شانسی 
داشــته باشند. هیچ ترســی ندارم، ما به 
آنها به عنوان یــک تیم احترام می گذاریم 
اما می خواهیم این بــازی را ببریم، کاما 
بــرای این بازی آماده هســتیم و باانگیزه 
و می خواهیم از اول این را نشــان دهیم. 
نیازی نیســت که یادآوری کنیم یکی از 
بهترین تیم های اروپا هستیم. ما سال قبل 
به فینال رســیدیم و می خواهیم امســال 
حداقــل آن را تکرار کنیــم. این هدف ما 

است.«
 

وضعیت مبهم مانه
لیورپول نگران آمادگی ســادیو مانه 
برای بازی امشــب لیگ قهرمانان اروپا با 
پاری سن ژرمن است. این مهاجم سنگالی 
در آســتانه این بازی مهــم دچار بیماری 
شــده اما لیورپول در صورتــی که بتواند 
بازی کند از دادن هیچ فرصتی به او دریغ 
نخواهد کرد. گروه C وضعیت پیچیده ای 
دارد و تمام تیم های حاضر در آن احتمال 

اول تا چهارم شدن را دارند.
مانــه اخیــرا قــرارداد بلندمدتی با 
لیورپول بســته و بر اســاس آن هفته ای 
150 هزار پوند دســتمزد می گیرد. او در 
17 بازی این فصل در رقابت های مختلف 

7 گل برای لیورپول زده است.

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
40535-13112منچسترسیتی1
26533-13103لیورپول2
3231130-1310تاتنهام3
13841281128چلسی4
13832281627آرسنال5
13643201522اورتون6
13634202121منچستریونایتد7
13625221820بورنموث8
13625171720واتفورد9
13535181718لسترسیتی10
13445121516ولورهمپتون11
13436141915برایتون12
13337111612نیوکاسل13
13337142212وستهم14
1324782210هادرزفیلد15
132388179کریستالپااس16
1323813279برنلی17
1315710248ساوتهمپتون18
1322911268کاردیف19
1322914338فوام20

لیگ برتر

8 گل: آگوئرو)منچسترسیتي(، اوبامیانگ)آرسنال(
7 گل: استرلینگ)سیتي(، آزار)چلسي(، صاح )لیورپول(، کین)تاتنهام(، میتروویچ)فوام(، 

ماري)برایتون(
6 گل: مانه )لیورپول(، مارسیال)منچســتریونایتد(، ویلســون)بورنموث(، ریچارلیســون و 

سیگوردسون )اورتون(

10 گل: استوانی )خیرونا(
9 گل: مسی و سوارس )بارسلونا(

8 گل: سیلوا )سویا(، ایگلسیاس )اسپانیول(، آسپاس )سلتا(
7 گل: مارتی )لوانته(، گومز )سلتا(

6 گل: بن یدر )سویا(

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

7 گل: ایکاردي)اینتر(، اینسینیه و مرتنز)ناپولي(
دي  دفرل)ســمپدوریا(،  پاوولتي)کالیــاري(،  مانجوکیچ)یوونتــوس(،  گل:   6

پائول)اودینزه(، کاپوتو)امپولي(

9 گل: آلکاسر )دورتموند(، هالر و یوویچ)آینتراخت(
 8 گل: رویس)دورتموند(، آزار و پلهآ )گادباخ(

7 گل: لواندوفسکي )بایرن(، فینبوگاسون)آگزبورگ(
6 گل: دودا)هرتابرلین(، نلسون)هوفنهایم(، ورنر و پولسن )ایپزیگ(

11 گل: امباپه )پاري سن ژرمن(، ساا)نانت(
10 گل: نیمار)پاري سن ژرمن(، توون)مارسي(

9 گل: کاواني)پاري سن ژرمن(
8 گل: پپه )لیل(

7 گل: بامبا)لیل(، کامانو)بوردو(، موتیبا)استراسبورگ(، دلورت)مون پولیه(

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
13823251426سویا1
13742351925بارسلونا2
1366117924اتلتیکومادرید3
13724171323آاوس4
13634171321اسپانیول5
13625201920رئالمادرید6
13553161520خیرونا7
13544171519رئالسوسیداد8
13535202118لوانته9
13535151818ایبار10
1338211917والنسیا11
13454121117ختافه12
1345491017وایادولید13
13445131716رئالبتیس14
13355232214سلتاویگو15
13355131414ویارئال16
13346101613لگانس17
13184142011اتلتیکبیلبائو18
1314814287رایووایکانو19
1314812277اوئسکا20

الیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
28837-13121یوونتوس1
13922261329ناپولی2
13913251028اینتر3
13724191523اتزیو4
13643221722میان5
13625141620پارما6
13544221619رم7
13544211919ساسولو8
13535251718آتاانتا9
13463181018فیورنتینا10
13463171518تورینو11
13445171616سمپدوریا12
13364121615کالیاری13
13436182715جنوا14
13418112113اسپال15
13337121812اودینزه16
13337152312امپولی17
13256111811بولونیا18
1314810287فروزینونه19
4910301-13کیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
46742--1414پاريسنژرمن1
14833241627لیون2
14752221026مونپولیه3
14824211226لیل4
14815272225مارسي5
14653191823سنتاتین6
14725121423نیس7
14554101320ریم8
14464201718استراسبورگ9
14455211917نانت10
14455192017نیم11
14455141517بوردو12
14455182117رن13
14446182016آنژه14
14356112214تولوز15
14419142413اميین16
14266111712کائن17
14338122312دیژون18
14248132210موناکو19
1414910307گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
351330-1293بوروسیادورتموند1
12822301426مونشنگادباخ2
12723291423آینتراخت3
12642221022ایپزیگ4
12633231721بایرنمونیخ5
12624271820هوفنهایم6
12534202018وردربرمن7
12453192017هرتابرلین8
12435161715ولفسبورگ9
12435111415ماینتس10
12354162014فرایبورگ11
12426182414بایرلورکوزن12
12345202113آگزبورگ13
12417131713شالکه14
12246132910نورنبرگ15
1223715269هانوفر16
1223713289فورتونادوسلدورف17
122288268اشتوتگارت18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

*کیوو به دلیل مشكات مالي با کسر سه امتیاز مواجه شده است.

مسی: خودم را یک رقیب 
سرسخت می دانم

لیونل مســی بیش از یک دهه است 
که انواع جام ها و موفقیت ها را به دســت 
آورده اما همچنان به دنبال دســتاوردهای 
بیشتر است. فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا 
در یک برنامه تبلیغاتی گفت: »هدف اصلی 
من رشــد کردن اســت و اینکه از آنچه به 
دســت آورده ام و برده ام، راضی نباشــم. 
می خواهم هر روز بهتر شــوم و به اهداف 
بیشتری برسم و قهرمانی های بیشتری به 
دســت آورم. خودم را یک رقیب سرسخت 
می دانم. می خواهم همه چیز را ببرم و هیچ 

چیز نبازم.«
شماره 10 بارسلونا از پستش حرف زد 
و اینکه پیشــرفت کرده نسبت به بازیکنی 
که هدف اولش گل زدن بود: »حاا خودم 
را کســی می بینم که باید بازی را کنترل 
کند، در تیم مشــارکت زیادی دارد و بازی 
را راه می اندازد نه کســی که فقط به فکر 

گل زدن است.«

مصاحبه
بارسلونا با خبر ناگواری مواجه شد و برای 
بازی امشــب در زمین پی اس وی آیندهوون 
لوییس سوارس، آرتور و یاسپر سیلسن را در 
اختیار نخواهد داشــت. باشگاه کاتاان تایید 
کرده ســوارس دو هفته آینده بازی نمی کند 
چون تحت درمان ســلول های بنیادی برای 
مصدومیت زانوی راست قرار می گیرد. سیلسن 
در جریان تمرین برای بازی با اتلتیکومادرید 
دچار پارگی ماهیچه شده و سه هفته نمی تواند 
بازی کند هرچند آرتور فقط در بازی امشــب 

غایب خواهد بود. از دســت دادن این سه نفر 
ضربه بزرگی به بارســلونا اســت که رافینیا و 
ســرخی روبرتو را نیز در اختیار ندارد هرچند 
بر اساس اعام باشگاه فیلیپ کوتینیو و ایوان 

راکیتیچ شرایط بازی را به دست آورده اند.
بارســلونا از صعود بــه مرحله بعد لیگ 
قهرمانــان اروپا مطمئن شــده و بــا پیروزی 
صدرنشین می شــود هرچند اگر مساوی کند 
و اینتر نتواند تاتنهام را ببرد، به عنوان تیم اول 

به مرحله حذفی می رود.

غیبتسوارس،آرتوروسیلسنمقابلپیاسوی

 خارج از خانه به اندازه کافی خوب نیستیم

بوسکتس:فوتبالمدربارسلوناتمامنمیشود



7 ورزش جهــــان
 نگاهی به لیگ های اروپایی در هفته  جاری

رکوردشکنیرونالدووتاریخسازیکریستالپااس

فوتبال  لیگ هــای  هفته جــاری  در 
اروپایی اتفاقات و آماری به ثبت رسید که 
 ESPN .دانستن آنها خالی از لطف نیست
به بخشــی از مهم ترین این آمارها اشــاره 

کرده است.

 با تساوی صفر - صفرش در روز شنبه، 
کریســتال پااس توانست در لیگ برتر از 
اولدترافورد  ورزشــگاه  در  منچستریونایتد 
یــک امتیاز بگیرد و این نخســتین بار در 
تاریــخ بود که ایــن تیم موفق بــه انجام 
چنین کاری می شــد. آمار  آنها حاا مقابل 
منچستریونایتد چطور است؟ 18 باخت و 

یک تساوی.
 

 دودی لوکه باکیــو از تیــم فورتونــا 
دوسلدورف نخستین بازیکن تاریخ شد که 
در بوندس لیگا مقابل مانوئل نویر دروازه بان 
بایــرن مونیخ هت تریک می کند. فورتا این 
هفتــه در آلیانتــس آره نا توانســت بایرن 
مونیخ را با تســاوی 3 بر 3 متوقف کند و 
فشار روی نیکو کواچ، سرمربی باواریایی ها 

را افزایش دهد.

 

اونای امری دارد روزهای جادویی اش 
در آرســنال را ادامه می دهد. توپچی ها در 
این فصل 4 تا از 6 بازی خارج از خانه شان 
در لیــگ برتر را برده اند و این همان تعداد 
بردی است که آنها در تمام 19 بازی خارج 
از خانه فصل گذشته شــان کسب کردند. 
آنها شــنبه این هفته ســخت جنگیدند تا 

بورنموث را 2 بر یک شکست دهند.
همچنین 4 بازیکــن در 5 لیگ برتر 
فوتبال اروپا در سال 2018 در ثبت حداقل 
30 گل نقش داشــته اند: لوییس سوارس 
)39 تــا؛ 24 گل و 15 پــاس گل(، لیونل 
مســی )39 تــا؛ 28 گل و 11 پاس گل(، 
کریســتیانو رونالدو )38 تــا؛ 30 گل و 8 
پاس گل( و ممفیس دپای )30 تا؛ 16 گل 

و 14 پاس گل(.
 

 بعد از برد 4 بر صفرش مقابل وستهم 
در بــازی روز شــنبه، منچسترســیتی به 
دومین تیم غیرلندنی تاریخ بااترین سطح 
از فوتبال باشگاهی انگلیس تبدیل شد که 
در پایتخت این کشــور 6 بازی متوالی را 

می برد. نخســتین تیم پورتموث در فصل 
51-1950 بود.

 
درباره  بــا همــه صحبت هایی کــه 
شــخصیت و رویکــرد نامناســبش وجود 
داشــت، عثمان دمبله در این فصل شروع 

بدی نداشته است.
 در واقع هیچ بازیکنی به اندازه این 
مهاجم فرانســوی در الیگا نتوانســته با 
گل هایش برای تیم خود امتیاز کســب 
کننــد. او با 5 گلی که در این فصل برای 
بارســلونا زده، برای این تیــم 7 امتیاز 
خریده است که شــامل یک امتیاز بازی 
شنبه شــب در خانه اتلتیکومادرید شد 
که گل تســاوی بارسا را در دقایق پایانی 

مسابقه زد.
در این هفته اما عدد 7 برای بعضی ها 
هم بدیمن بود. کریم بنزما در بازی تیمش 
مقابل ایبار 7 بار در تله آفســاید بازیکنان 
حریف قرار گرفت که بااترین رکورد ثبت 
شده برای یک بازی در تاریخ باشگاه رئال 
مادرید است. تیم کوچک منطقه باسک در 
آن بازی توانست کهکشانی ها را 3 بر صفر 

در هم بکوبد.

 

پاکو آلکاســر با تمام قــدرت به پیش 
می تــازد. او با هــر یک از 9 شــوت داخل 
چارچوبی کــه در این فصــل بوندس لیگا با 
پیراهن بوروســیا دورتموند شلیک کرده یک 
گل زده اســت. یکی از آنها هم در پیروزی 2 
بر یک ابتدای هفته دورتموند مقابل ماینتس 
بود که باعث شــد حاشیه امنیت 4 امتیازی 

زردپوشان در صدر جدول حفظ شود.
 

 کریستیانو رونالدو برای تفریح هم که شده 
رکورد می شکند. او با زدن گل اول برد این هفته 
یوونتوس مقابل اســپال، به نخســتین بازیکن 
تاریخ تیمش تبدیل شــد که با انجام 16 بازی 
در تمامی رقابت ها 10 گل می زند. یوونتوس با 
گل رونالدو و پــس از او ماریو مانژوکیچ بازی را 
2 بر صفر برد و حاشیه امنیتش در صدر جدول 
را بــه 8 امتیاز افزایش داد. امروز یک رکورد 10 
تایی دیگر هم به ثبت رسید. پالمیراس برزیل با 
هدایت فلیپه اسکواری به نخستین تیم تبدیل 
شد که لیگ دسته اول فوتبال این کشور را فتح 
می کند. آنها یک هفته به پایان قهرمان بااترین 

سطح از فوتبال باشگاهی برزیل شدند.

دیلی میل- به زمین دویدن یکی از هواداران در بازی منچستر و یووه 
بار دیگر بحث ضعف امنیتی در اولدترافورد را پیش کشید چون بعدا 
در بازرسی از این هوادار، مشخص شد تفنگ پاستیکی همراه داشته 
و موقع ورود او کسی متوجه این قضیه نشده است. اکنون ابعاد جدید و  
وخیم تری از این ماجرا برما شده و مشخص شده که این هوادار، اصا 
بلیت بازی را هم نداشته و بدون بلیت به سادگی وارد ورزشگاه شده است.

گل- باشــگاه لس آنجلس گلکسی قرارداد اشلی کول را تمدید نکرد 
تا او بازیکن آزاد شود. کول که ســابقه بازی در آرسنال و چلسی را 
دارد، در ســال 2016 به گلکسی پیوست و در مجموع 722 هزار دار 
از ایــن تیم حقوق گرفت تا در بین مدافعــان، نفر دوم از نظر درآمد 
باشــد اما گلکســی این فصل 64 گل خورد و نتوانســت به مرحله 
پلی آف برســد. اگرچه کول در مجموع بازی های خوبی انجام داد اما 
چون 37 ساله است، باشگاه تصمیم گرفت دست به جوانگرایی بزند.

دیلــی میــل- نیوکاســل در زمین برنلــی 2 بر یــک پیروز شــد اما 
فرصتی که مــت ریچی جلــوی دروازه برنلــی از دســت داد را یکی از 
بدترین گل ســوزی های این فصــل نامیده انــد. او در حالــی که تیمش 
2 بــر یک جلو بــود، تــوپ را از 2 متــری دروازه خالی به بیــرون زد.

دیلی میل- بازبینی تصاویر بازی اتلتیکو و بارســا، از جــر و بحث عجیب دیگو 
کاســتا با گریزمان خبر می دهد. در نیمه دوم این مســابقه، کاســتا با ساموئل 
اومتیتــی درگیر شــد و گریزمان رفت تا نقــش میانجی را بازی کنــد و آنها را 
آشــتی دهد اما ظاهرا مهاجــم اتلتیکو طــرف اومتیتی، بازیکــن حریف - و 
همبازی خودش در تیم ملی فرانســه- را گرفته، چرا که بازبینی تصاویر نشــان 
می دهد، کاســتا با خشــم به گریزمان می گویــد: »من هم تیمی تو هســتم!«

گل- شهر جنوا 
ایتالیا پیشنهاد داد 
میزبان فینال کوپا 

لیبرتادورس بین بوکا 
و ریور باشد. وزیر 

امنیت آرژانتین هم 
به دنبال اتفاقات 

پیش آمده و حمله 
هواداران به اتوبوس 

بوکا، استعفا کرد.

آلوز: امباپه هنوز 
به سطح نیمار 
نرسیده است

دنی آلوز گفته که کیلیان 
امباپه هنوز جا برای پیشــرفت 
دارد و به ســطح نیمار نرسیده 
اســت اما او تردیدی ندارد که 
آینده  19ســاله  بازیکــن  این 
درخشــانی را پیش روی خود 

می بیند.
از آلــوز ســوال شــد، آیا 
همانطور که در بارسلونا از نیمار 
پی اس جی  در  حمایت می کرد، 
هم امباپه را تحت حمایت خود 
قرار داده یا نه، و او گفته است: 
»من بر این بــاورم که نیمار و 
امباپه با هم تفاوت دارند. امباپه 
یکی از بازیکنان تاریخی فوتبال 
خواهد شد اما من باور دارم که 
نیمار به این سطح رسیده است. 
امباپه هنوز در مسیر رسیدن به 
آنجا اســت اما فکر می کنم که 
اگــر امباپه باهوش باشــد، که 
هست، فرصت یادگیری از نیمار 
را از دست نخواهد داد. من این 
را می گویم چون نیمار چیزهای 
زیادی از لیونل مسی یاد گرفت. 

این زنجیره آموزش است.«
آلوز همچنین گفت که هر 
زمان که امباپه نیاز به حمایت 
داشته باشد، او در کنارش است: 
»مــن فردی هســتم که حتی 
کنار  هم  هیچ کــس  که  زمانی 
خواهم  پیش اش  نباشد،  امباپه 
بود. من همیشه کنار او هستم. 
زمانی  تنهــا  نمی خواهم  مــن 
که افــراد عالــی کار می کنند 
باشم. من می خواهم   پیش شان 
زمانی که او عالی کار نمی کند 
هم از او حمایت کنم. من بر این 
باورم که این ویژگی  شخصیتی 
را دارم و می توانــم به او کمک 
کنم، تــا او تصمیمات منطقی 
بگیرد و بتوانم از او فرد بهتری 
بســازم. اینکه باعث پیشــرفت 
یک بازیکن شوید کار دشواری 
اســت اما کار آسان تر این است 
که کمک کنید یک فرد انسان 

بهتری شود.«
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توافق ستاره برزیلی برای رفتن از 
پاری سن ژرمن

 مقصد نیمار، بارسلونا 
یا رئال مادرید؟

نیمار و پاری ســن ژرمن به توافقی 
اولیه رســیده اند و اگر باشــگاهی مبلغ 
200 میلیــون یورو برای ایــن بازیکن 
است  حاضر  پی اس جی  بدهد،  پیشنهاد 

او را بفروشد.
گفته می شود بارسا که مدت هاست 
خبر عاقــه آنها بــه نیمــار به گوش 
می رســد، از این توافقنامه آگاه اســت 
و مذاکــرات را آغاز کرده اســت. آندره 
کــوری، مذاکره کننــده بارســلونا و از 
نزدیــکان نیمــار و خانــواده اش با پدر 
نیمار دیداری داشــته تا درباره بازگشت 

احتمالی او به باشگاه صحبت کند.
اولویت نیمار این اســت که دوباره 
پیراهن آبی و اناری بارسلونا را به تن کند 
اما نه خود این بازیکن و نه مشــاورانش 
احتمال پیوســتنش به رئال مادرید را 
تکذیب نکرده اند. باشــگاه بارسلونا برای 
خرید نیمار، که در این فصل 27 ســاله 
خواهد شــد، باید رکورد نقل و انتقاات 
باشگاه را بشــکند اما پی اس جی هم با 
روبه رو  مالی  بازی جوانمردانه  مشکات 
اســت و بارسلونا هم عثمان دمبله را در 
اختیار دارد و می تواند او را بفروشــد. به 
ایــن ترتیب این مبلــغ منطقی به نظر 

می رسد.
بارها گزارش شــده کــه نیمار در 

پاریــس ناراضی اســت و 
این  هــم  مادرید  رئــال 
کاپیتان تیم ملی برزیل را 
می خواهد اما در سال های 

سیاســت  اخیر، 
این  رئــال 
که  بــوده 
بازیکنــان 
ن تــر  ا جو
بــا  را 
ی  قیمت ها

یین تــر  پا
بخرد و از سوی دیگر، 
قصد  پرس  فلورنتینو 

برنابئو  ورزشــگاه  دارد 
را با مبلــغ 575 میلیون 

یورو بازسازی کند.
 البتــه ایــده جذب یک 

جانشــینی  برای  ســتاره  فوق 
کریســتیانو رونالدو برای رییس 

رئال مادرید جذاب است و رئال 
اختیار  بازیکنان خوبــی در  هم 
دارد که می تواند به عنوان بخشی 
از قرارداد نیمــار، به پی اس جی 

منتقل کند.

بــه دنبال نیمکت نشــین شــدن 
مســعود اوزیــل در بــازی اخیــر تیم 
فوتبال آرســنال در خانه بورنموث که 
آن را 2 بر یک بــرد ظاهراً اونای امری 
ســرمربی توپچی ها بیش از پیش برای 
عدم اســتفاده از هافبک آلمانی اش در 
بازی هــای خارج از خانه ترغیب شــده 
اســت. طبق گزارش نشــریه دیلی میل 
انگلیــس، امــری آماده اســت که در 
بازی های خارج از خانه تیمش در ادامه 
فصل، یا از اوزیل استفاده نکند یا نقش 
او را کمرنــگ کند. امــری پس از بازی 
اخیــر تیمش اعتراف کــرد که هافبک 
30 ســاله  تیمش تحمل فشار فیزیکی 
آن بازی را نداشــته و به همین دلیل او 
را از ترکیب بیرون گذاشــته است اما 

این برنامه ای اســت که او  ظاهراً 
برای سایر بازی های خارج از خانه 
تیمــش هم در نظــر گرفته و تا 
زمانی که احساس کند با اوزیل 

تیمــش از نظــر قدرت 
جســمانی  و  بدنی 

آورد،  خواهد  کم 
بازیکــن  ایــن 
کنار  را  آلمانــی 
گذاشت.  خواهد 

یــن  ا بر بنا
که  بازیکنــی 
حقــوق  بــا 

350 هــزار پوند 
در هفتــه پردرآمدتریــن مهره 

آرسنال محسوب می شود دیگر از 
ثابت بودن جایگاهش در ترکیب اصلی 

توپچی ها مطمئن نیســت؛ اتفاقی که تا 
فصل گذشــته که آرســن ونگر هدایت 

آرســنال را برعهده داشت، غیرقابل 
تصور به نظر می رسید.

عملکرد ضعیف  معلوم  قرار  از 
اوزیل در تســاوی 2 بــر 2 هفته 

قبل آرسنال در خانه کریستال پااس 
دلیل افتــادن اوزیل از چشــم امری 
بوده اســت. او در ورزشگاه سلهورست 
پارک تعویض شــد و بعــد از آن هم 
کمــی کج خلقی کرد. امــری از مدتی 
پیش هم نارضایتی هایی از بازی اوزیل 
داشــت و عملکــرد ضعیــف او مقابل 
اسپانیایی  ســرمربی  پااس  کریستال 
را برای کنار گذاشتن او مصمم تر کرد. 
امری هنوز هم به اوزیل به چشــم یک 
عضو کلیدی از تیمش نگاه می کند. او 
این را هم می داند که کنار گذاشــتن 
اوزیل با توجه بــه جایگاهش به عنوان 
پردرآمدتریــن بازیکــن نمی تواند یک 
تصمیم دایمی باشد. با این حال امری 
از بدو ورودش تا اان نشان داده است 
که برای کسب نتیجه با کسی تعارف 
ندارد. او مربی اســت کــه بازی به 
بــازی تیمش را پیش می برد و یک 
برای  طوانی مــدت  برنامه 
ســبک بازی تیمش تا 
تعریف  فصل  پایان 
او  برای  نمی کند. 
آرســن  برخاف 
ونگر، خنثی ســازی 
حریف  بازی  قوت  نقاط 
دارد  بیشــتری  اهمیــت 
تا اصرار بــه تعریف یک 
سیســتم بازی بی فایده 
برای مــردان خودش. با 
این شرایط باید دید که آیا 
یکشنبه  بازی  برای  اوزیل 
تاتنهام  مقابل  آینده  هفته 
و قبل از آن بــازی مقابل 
ورسکا پولتاوا در لیگ اروپا 
به ترکیب آرسنال برگردانده 

خواهد شد یا نه.
منبع: 
دیلی میل
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زمانــی کــه الخانــدرو دومینگس، 
آمریکای  فوتبــال  کنفدراســیون  رییس 
فینــال   )CONMEBOL( جنوبــی 
کوپــا لیبرتــادورس را بــا فینــال لیگ 
قهرمانان مقایســه کــرد، و گفت که اولی 
»فوتبال واقعی« اســت و دومی »فوتبال 
پلی استیشــنی«، بخشــی از وجــود من 

دوست داشت که او درست گفته باشد.
لیگ  نکنیــد. من عاشــق  اشــتباه 
قهرمانان هســتم اما فوتبــال نیاز به یک 
آلترناتیو برای فوتبال سطح باا، بهداشتی، 
شرکتی و اغلب بی ریشه اروپا دارد، جایی 
که نتایج اغلب بر اساس این است که کدام 
تیم توانسته سود مالی جهانی بیشتری به 
دســت بیــاورد. عاوه بر این، کســی که 
بیشــترین موجودی حساب بانکی را دارد 
پیروز می شــود، و این اغلب ربط به ژن و 
شــانس دارد؛ آیا در طبقه اشراف فوتبال 
به دنیا آمده اید؟ بله، خب، پس می توانید 
به دســتاوردهای خوبی برسید. آیا بخشی 
از طبقه نوکیســه هســتید که پول را در 
هنگام مناســبی به فوتبال آورده اســت؟ 
عالی، شــما هم می توانید چیزهای خوبی 

داشته باشید.
این جنبــه از فوتبال خیلی شــبیه 
زندگی واقعی اســت اما من لیگ هایی را 
دوســت دارم که باشگاه هایشــان هویت 
داشــته باشــند. جایی که طرفــداران از 

تیم های محلی شــان حمایت کنند. جایی 
که نه خبر از نورپردازی  باشد، نه خبری از 
طرفداران افراطی و پرچم های پاستیکی، 
که باشگاه آنها را سازمان داده است. جایی 
که طرفداران مشــتری نیستند. جایی که 
زمین ناهموار یــک چالش برای بازیکنان 
اســت، نه اینکــه بگویند ایــن توهین به 

فوتبال است.
به ایــن ترتیب، آمــاده آن بودم که 
فینال سوپرکاســیکو لیبرتــادورس بین 
بوکا جونیــورز و ریور پاتــه را به عنوان 
پادزهــر ورزش در جاهــای دیگــر، که 
درآمده،  به صورت یک محصول سرگرمی 
جشــن بگیرم اما من هم مانند اکثر مردم 

دنیا، به شدت سرخورده شدم.
برخی می گویند که جنبه دیگر شور 
و هیجان خالــص و ارزش هــای فوتبال 
سنتی، خشــونتی اســت که در بوئنوس 
آیرس دیده شد و ما نمی توانیم این دو را 
از هم تفکیک کنیم. آیا می خواهید فوتبال 
شما غیربهداشــتی و بی پیرایه باشد؟ اگر 
پاســخ بله اســت، ولی در کنارش پرتاب 
ســنگ، هولیگان ها و گاز اشــک آور هم 

خواهید داشت.
اما این حــرف به هیچ وجه حقیقت 
ندارد. چنین اتفاقــی در یک بازی لیگ 
قهرمانان برای لیورپول، که باشگاهی در 
لیگ برتر است هم روی داد. تفاوت بین 
این دو اتفاق این بود که منچسترســیتی 
شیشه های قوی تری روی اتوبوسش نصب 
کرد و دیگر خبری هم از گاز اشــک آور 

نبــود. ممکن اســت افــرادی را مقصر 
بدانید که ســنگ، آجر و مواد محترقه به 
وســیله نقلیه تیم مقابل پرتاب می  کنند. 
باشــد اما فکر نکنید که آنها تنها در یک 
منطقه از دنیا حضور دارند. فقط هم آنها 
مقصر نیســتند. افراد بسیاری را می توان 
مقصر دانســت اما دو گروه بیش از همه 
مقصرنــد. یکی پلیس، کــه کارش حفظ 
امنیت بازیکنان و هواداران است. تازه کار 
آنها ســاده تر هم بود، چرا که طرفداران 
تیم رقیــب از حضور در ورزشــگاه منع 
شــده بودند، و ریور پاته هم در شــهر 
بوئنوس آیرس اســت. بی تردید مقامات 
امنیتی باید آگاهی کافی می داشــتند و 
می دانســتند که دردسرها از کجا ممکن 
است شروع شــود. آنها مدت زیادی هم 
برای آماده سازی در اختیار داشتند اما در 
عوض، اجــازه دادند که اتوبوس بازیکنان 
بوکا جونیورز از یکی از مناطق خطرناک 
)خیابان مونرو( عبــور کند، و پلیس هم 
اســکورت کافی را نداشت و تنها چند ده 

پلیس سوار بر موتور کنار اتوبوس بودند. 
بله، پلیس بودن کار دشــوار و خطرناکی 
اســت و حفظ نظم عمومی کار ســختی 
اســت اما پلیس بوئنوس آیرس هر هفته 
با این موضوع ســروکار دارد اما آنها روز 

شنبه ناکام بودند.
 CONMEBOL مقصــر دیگــر
اســت. بازیکنان یک تیم با گاز اشک آور 
مواجه شده اند و به بیمارستان رفته اند، و 
اینکه ســاعت انجام بازی سه بار به تعویق 
بیفتــد کاری فراتر از حماقت اســت. اگر 
پلیس دســتور مســتقیم نداده باشد که 
بازی باید برگزار شود – اتفاقی که نیفتاده 
است – کار درست این بود که برای دفاع 
از فوتبال، همه چیز به کلی به روز دیگری 

موکول شود.
این روزها در یــاد خواهد ماند، چرا 
که هــم فرصتی بزرگ از دســت رفت، و 
هم افرادی که مسوول بودند باید شرمسار 

باشند.
ESPN :منبع

دیدیــه دروگبا مهاجم ســاحل عاجی 
سابق چلسی در جمع طرفداران این تیم در 
شــهر توکیوی ژاپن، اعتراف کرد که فرانک 
لمپارد کاپیتان ســابق و بهترین گلزن تاریخ 
آبی پوشــان لندن کســی بوده که در دوران 
بازیگری  بیشــترین تأثیر را از او گرفته است. 
دروگبا در اســتمفوردبریج 8 ســال در کنار 
لمپارد بازی کرد و با او سال 2012 بزرگترین 
افتخار دوران بازیگری اش یعنی قهرمانی در 
لیــگ قهرمانان اروپا را تجربــه کرد. این دو 
بازیکن در لیگ برتر 36 بار برای یکدیگر گل 
ســاختند که این بااترین رکورد ثبت شده 
میــان دو بازیکن در تاریخ لیگ برتر انگلیس 
اســت. دروگبا در کانون هواداران چلسی در 
شــهر یوکوهاما گفت: »یک بازیکن هســت 
که من می خواهــم او را از بقیه متمایز کنم 
چون من اکثر گل هایم را مدیون او هستم. او 
فرانک لمپارد است. همچنین به خاطر اینکه 
ما هــر روز بعد از تمرینــات در زمین بازی 
می ماندیم تا تمرین و تاش کنیم و تمرینات 
جدیدی انجام دهیم چون تمریناتی که چند 
روز قبلش انجام داده بودیم خیلی ســاده به 

نظر می رســیدند. به همیــن دلیل ما تاش 
می کردیــم حرکات جدیدی را انجام دهیم و 
اینطور بود که پیشرفت می کردیم و یکدیگر 
را بــرای زدن گل به چالش می کشــیدیم، 
همینطور برای دادن پــاس گل و به همین 

دلیل من از او چیزهای زیادی یاد گرفتم.«

با وجود باخت ســنگین اخیر چلســی 
در دربــی لندن مقابــل تاتنهــام که باعث 
ایجــاد فاصلــه  7 امتیازی میــان این تیم با 
منچسترســیتی صدرنشــین شــد، دروگبا 
همچنــان به شــانس تیــم ســابقش برای 
قهرمانی در لیگ برتر خوشــبین اســت. او 

گفت: »چلســی این فصــل دارد خوب کار 
می کنــد اما هر تیمی ممکن اســت متحمل 
چنین شکستی شود. باختن به تاتنهام هرگز 
چیز خوبی نیســت چون پای دربی در میان 
است اما باید قبول کرد که تاتنهام تیم خوبی 
است. امیدوارم چلسی این شکست را جبران 
کند و روند کســب پیروزی هایش را از ســر 
بگیرد. هدف ما بردن لیگ اســت. وقتی شما 
برای باشــگاهی مانند چلسی بازی می کنید، 
هر ســال از شــما انتظار می رود که قهرمان 
لیگ باشید. شروع تیم هم تا اان خوب بوده 
است و من مطمئنم که این تیم برمی گردد.« 
دروگبا که به تازگی بــه دوران بازیگری اش 
پایان داد درباره حرفه اش هم گفت: »دو مدل 
می شود به حرفه من نگاه کرد. یکی به عنوان 
بازیکن که مــن در آن از بازی در لیگ های 
متفــاوت لذت بردم و ســعی کــردم هر جا 
می روم تأثیرگذار باشــم. یکی دیگر به عنوان 
یک انسان که آن هم تجربه خوبی بود چون 
باعث شد به سراسر دنیا سفر کنم و تجربیات 
جدیدی از نظر فرهنگی و برای آشــنایی با 

مردم کشورهای مختلف کسب کنم.«

 دروگبا: در دوران بازیگری ام بیش از همه از لمپارد درس گرفتم

مقصر کیست؟
ماجرای فینال لیبرتادورس
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منصوریان  علیرضــا 
ســرمربی جدید ذوب آهن 
اصفهان اصا فکر نمی کرد 
در نخســتین بازی مقابل 
پارس جنوبی جم شکست 
که  منصوریــان  بخــورد. 
می کند  زیــادی  تــاش 
ذوب آهــن را بــه روزهای 
خوب برســاند، این روزها 
روی  می کند  سعی  بیشتر 
تیم تمرکز کند.  بازی ها و 

به همین دلیل محمد خرمگاه دستیار او، در مورد 
بازی این هفته مقابل فواد خوزســتان صحبت 
می کنــد و می گوید: »خیلی خوشــحالم که در 
شهر اهواز هستم. یک بازی خیلی سخت مقابل 
فواد خواهیم داشت. فواد بعد از اینکه مربی اش 
را عوض کرده، انرژی خوبی گرفته. امیدوارم در 
ایــن بازی مقابل این تیم نتیجه خوبی بگیریم و 
بتوانیم برنامه های مان را در زمین به خوبی پیاده 
کنیم و به چیزی هایی که به دنبال شان هستیم 
دســت پیدا کنیم. با بازی این هفته، ما دو بازی 

خواهد بود که در ذوب آهن 
هستیم اما امیدوارم هرچه 
زودتــر بتوانیــم شــرایط 
روحی و فنــی تیم را ارتقا 
دهیم و تیم را به وضعیتی 
که مد نظر مدیریت باشگاه 
ذوب آهــن  مجموعــه  و 
است برســانیم تا این تیم 
دوباره بــه روز های خوبش 

بازگردد.«
اینکه   خرمگاه درباره 
آیــا کادر فنی جدید به ترکیب ایده آل رســیده 
یا نه، ادامه می دهد: »طبیعی اســت که هنوز به 
چیز هایــی که می خواهیم نرســیده ایم اما روی 
50-40 درصــد بازیکنان آشــنایی کامل داریم 
و فکــر می کنم خیلی زود بــه دیگر اهداف مان 

خواهیم رسید.«
مربی ذوب آهن در رابطــه با جذب بازیکن 
جدید در نیم فصل می گوید: »تا نیم فصل، هنوز 
3 بازی دیگر داریم و در این مدت باید شــرایط 
را ببینیم که چه بازیکنانی مورد نیاز مان است.«

عزیز فریســات اگرچه 
به عنــوان ســرمربی موقت 
فــواد خوزســتان معرفی 
پرانگیزه  خیلــی  اما  شــد 
اســت و می خواهــد ایــن 
تیــم را به جایــگاه خوبی 
برســاند. فریســات که در 
پیکان  مقابل  گام  نخستین 
ارزشــمندی  پیــروزی  به 
رسید، حاا به دنبال کسب 
است:  ذوب آهن  مقابل  برد 

»همه می دانند ذوب آهن تیم بســیار بزرگی است 
و کادر فنی خوب و باتجربه و بازیکنان باتجربه ای 
در اختیــار دارد. امیــدوارم بازی بســیار خوب و 
زیبایــی از آب دربیاید و تماشــاگران از آن لذت 
ببرند. تیم ما متشکل از بازیکنان جوان و باتجربه 
است و امیدوارم با این بازیکنان بتوانیم فواد را به 
جایگاهی که استحقاق آن را دارد و مدنظر ماست، 
برســانیم. تاش می کنیم رفاقــت در تیم حاکم 
باشــد چون اگر این اتفاق نیفتد و رفاقت در تیم 
حکمفرما نباشد، هیچ تیمی نمی تواند موفق باشد. 

با این رفاقت هاست که یک 
تیم به نتیجه می رسد.«

موقــت  ســرمربی   
فواد با بیــان اینکه فواد 
از  بهتر  رتبه ای  اســتحقاق 
نهم جــدول را دارد، ادامه 
می دهــد: »تاش می کنیم 
برای  قبولــی  قابل  نتایــج 
مردم اســتان خوزستان به 
ارمغان بیاوریم. ما در استان 
خاصی  دلگرمی  خوزستان، 
نداریــم و تنها ورزش و فوتبال می تواند جوانان را 
شاد کند. این هواداران انتظار دارند همیشه فواد 
را در باای جدول ببینند که حق دارند. ان شاءا... 
با حمایت هایــی که صورت می گیــرد، هواداران 
فواد را در جایگاه خوبی ببینند.« فریسات درباره 
جایگاه خودش به عنوان سرمربی موقت فوادی ها 
می گوید: »فعًا مدیریت تصمیم گرفته من باای 
ســر تیم باشــم و تا هر زمان که مدیران باشگاه 
تصمیم جدیدی درباره نیمکت تیم فواد بگیرند، 

به کارم ادامه می دهم.«

فریسات: بازیکنانم همیشه می خواهند برنده باشند خرمگاه: خیلی زود به اهداف مان خواهیم رسید

فرشــاد  برای  اوضاع  ابتدای فصــل 
احمد زاده در اساســک  وروساو بر وفق 
مراد بود اما هر چه گذشت، وضعیت این 
هافبک ایرانی بد و بغرنج تر از قبل شــد. 
احمدزاده که بعد از جدایی از پرسپولیس 
پا به لیگ لهستان گذاشته بود، در همان 
ابتدا و در روز تســاوی 3 بر 3 اساسک 
مقابل زاگلیبی سوسنوویچ گل زد تا مورد 

توجه سرمربی اش قرار بگیرد. 
تعریف و تمجیدها از احمدزاده آغاز 
شد اما کمتر کسی فکر می کرد در پایان 
هفته شــانزدهم، نام او در فهرست سیاه 

سرمربی اساسک قرار بگیرد.
ترکیب  از  احمدزاده کم کم  فرشــاد 
ثابــت دور شــد و روی نیمکت ذخیره ها 
نشســت. او تــا امــروز 12 بــازی برای 
اساســک انجام داده که فقط 5 تا از آنها 
از ابتــدا بوده و در باقی بازی ها احمدزاده 
از روی نیمکــت به زمین رفتــه و برای 

اساسک بازی کرده. 
آمــار احمدزاده هم ایــن موضوع را 
اثبات می کند. او روی هــم 12 بار برای 
اساســک بازی کــرده و 721 دقیقه در 
زمین حاضر شــده اســت. حاصل تاش 
فرشــاد هم تنها یک گل بوده و یک پاس 
گل؛ همان گلی که در نخســتین بازی به 

ثمر رساند.
آمار احمدزاده در 4 بازی اخیر نشان 
می دهد او از تفکرات تادیوز پاولوفســکی 
65 ســاله کاما خارج شده و دیگر جایی 
در ترکیب اساسک ندارد. هافبک سابق 
پرســپولیس در هفته سیزدهم فقط روی 
نیمکت نشســت و فرصت بازی به دست 
نیاورد. او هفته چهاردهم 24 دقیقه بازی 
کرد و هفته های پانزدهم و شــانزدهم نیز 
دوباره روی نیمکت نشست و هرگز مورد 

توجه پاولوفسکی قرار نگرفت.
احمــدزاده روی هــم و در 4 بازی 
اخیر تنها 24 دقیقه در ترکیب اساسک 
قرار گرفتــه. این ها را کنار مصاحبه اخیر 
ســرمربی اساســک بگذاریــم، بیش از 
پیش به شــرایط نامناسب هافبک ایرانی 
احمــدزاده  پــی می بریم.  لهســتان  در 
نتوانســته توجه پاولوفســکی را به خود 
جلب کند و به همین دلیل خبر می رسد 
نام او در فهرســت مازاد سرمربی باشگاه 

اساسک  وروساو قرار گرفته است.
اساسک  وروساو از 16 بازی، 4 برد، 

5 تساوی و 7 شکســت به دست آورده و 
با 17 امتیــاز در رده یازدهم جدول قرار 
گرفته. این تیم برای تقویت به بازیکنانی 
جدید نیاز دارد و همین باعث می شود تا 
نام برخی از بازیکنــان فعلی این تیم در 
فهرســت فروش قرار بگیرد. یکی از این 
بازیکنان احمدزاده است که از لیگ ایران 

پیشنهادهایی دارد.
احمــدزاده کــه فعا در تیــم دوم 
از  اســت،  فعالیت  مشــغول  اساســک 
نکرده،  دریافت  پیشــنهادی  پرسپولیس 
چرا که او در فهرست برانکو جایی ندارد. 

تراکتورســازی ظاهرا روی احمدزاده نظر 
مثبــت دارد و بعید نیســت طرفین در 

نهایت به توافق برسند.
فرشــاد قبــل از حضور دوبــاره در 
پرسپولیس، در تراکتورسازی تبریز بازی 
می کرد و یکی از نفــرات ثابت و کلیدی 
این تیم بود. بنابراین احتماا در بازگشت 
به لیگ ایران راهی این تیم تبریزی شود 
و دوباره پیراهن تراکتورســازی را بپوشد. 
بخصوص که مالک این باشگاه هم مدعی 
شده در نیم فصل چند ستاره می خریم تا 

تراکتورسازی را تقویت کنیم.

تغییر مسیر فرشاد احمدزاده، از تهران به تبریز
بازگشت احتمالی هافبک اساسک به تراکتورسازی

خرم الحسینی: 
می خواهیم  پرسپولیس 

را ببریم
محمــد خرم الحســینی هافبــک 
ماشین ســازی تبریز که بــه تازگی به 
ترکیب اصلی این تیــم راه پیدا کرده، 
خیلی زود توانست خودی نشان دهد و 
یک گل مهم و زیبا مقابل سپاهان بزند. 
خرم الحسینی که حاا امیدوار به ماندن 
در ترکیب اصلی است، خود را آماده بازی 
این هفته مقابل پرســپولیس می کند: 
»ما در خانــه خودمان بازی می کنیم و 
همه کسانی که بازی تیم  ما را دیده اند، 
می دانند تیم مان دست و پا بسته نیست 
و خیلی خــوب بازی می کنیم پس چرا 
به دنبال مســاوی باشیم؟ درست است 
که پرســپولیس نایب قهرمان آسیاست 
و تیم بزرگی اســت اما ما برای مساوی 
بــه زمین نمی رویم. ســپاهان از لحاظ 
بهترین  جــزو  تاکتیکــی  و  مهــره ای 
تیم های لیگ اســت ولــی دیدید قبل 
از 10 نفره شــدن مان جلویشان چطور 
بــازی می کردیم و راحــت به هم  پاس 
می دادیــم. در مقابل پرســپولیس هم 
در زمین خودمان اصا برای مســاوی 
بــازی نمی کنیــم و ان شــاءا... بتوانیم 
دست پر از زمین خارج شویم.« هافبک 
ماشین ســازی در رابطــه با اســتقبال 
تبریزی ها از بازی های تیمش می گوید: 
»نام ماشین ســازی خیلی بزرگ است 
و من تــا زمانی که در ایــن تیم بازی 
نکرده بودم نمی دانســتم. در بازی های 
خانگی مان خیلی ما را حمایت کرده اند 
که بســیار هم  تاثیرگذار بوده. ما حس  
می کردیــم دلگرمــی داریــم و بچه ها 
و  مایه می گذاشتند  توان شــان  دو برابر 
حتی زمان ده نفره شدن مان هم بچه ها 
باغیرت می دویدند، فقط و فقط به خاطر 
همین هواداران.« محمد خرم الحسینی 
در رابطــه با داوری پــر حرف و حدیث 
بازی با ســپاهان هــم توضیح می دهد: 
»در صحنه ای که بازیکن مان کارت زرد 
اولش را گرفــت، داور خیلی دیر عمل 
کرد چراکه اگر می خواست کارتی بدهد 
باید همــان لحظه کارت مــی داد ولی 
وقتی ما دو به تک شــده بودیم جلوی 
دروازه سپاهان در آن لحظه داور سوت 
زد و به بازیکن ما کارت نشان داد. البته 
من زیاد دوســت ندارم دربــاره داوری 
صحبــت کنم ولی به نظرم اگر قرار بود 
کارتی بدهد بایــد همان اول می داد نه 
زمانــی که ما دو به تک شــده بودیم و 
می توانستیم  گل دوم را بزنیم که بازی 

را متوقف کرد.«

واکنش

بهادری: به دلیل مشکات 
شخصی نمی توانم کنار 

تیم ملی باشم
قدرت بهادری، بازیکن تیم فوتســال 
شنزن چین به اردوی تیم ملی دعوت شد 
اما بعد از مشــورت با محمد ناظم الشریعه، 
ســرمربی تیم فوتســال ایران، این اردو را 
ترک کرد: »من بــه اردوی تیم ملی رفتم 
و با آقای ناظم الشــریعه هم صحبت کردم. 
فعا به دلیل یکســری مشــکات شخصی 
تصمیم گرفتم در خدمت تیم ملی نباشم. 
باید مشــکاتم را حل کنم. اگر توانستم و 
مدنظر کادر فنی بودم، بعدا در خدمت تیم 

ملی خواهم بود.«

ناظم الشریعه: 
کی روش حواسش به 

فوتسال هم هست
محمد ناظم الشــریعه، ســرمربی تیم 
فوتســال ایــران تیمش را بــرای حضور 
در تورنمنــت اســلواکی آمــاده می کند. 
ناظم الشریعه در مورد شرایط تیم و اینکه 
چرا سنگ ســفیدی با وجــود اینکه تیم 
ندارد، دعوت شــده، می گوید: »از شنبه تا 
دوشنبه با تیم تمرین کردیم. چند بازیکن 
لژیونر هم به ما اضافه شــدند که خســته 
بودند. سعی کردیم بازیکنان را هماهنگ تر 
کنیم. لژیونرهــا آخرین بار چند ماه پیش 
با ما بودند. کار ســخت اســت. علی اصغر 
حســن زاده مصدومیتی جزیی دارد. سعی 
کردیــم در کارها زیــاد از ایــن بازیکن 
استفاده نکنیم. حسین طیبی و محمدرضا 
سنگ ســفیدی هــم به ما اضافه شــدند. 
سنگ ســفیدی قراردادش با تیم ایتالیایی 
را نشان داد. ما از او خواستیم به این اردو 
بیاید تا وضعیتــش را ارزیابی کنیم و اگر 
خوب نبود، کنــارش بگذاریم. به هر حال 
شــرایط این بازیکن بد نبود. او تیمش را 
مشخص کرده و فقط صدور ویزای کارش 

باقی مانده.« 
ســرمربی تیم فوتســال ایران درباره 
کناره گیری قدرت بهادری از اردوهای این 
تیم توضیح می دهد: »قدرت یک مشــکل 
خانوادگی داشت که به او اجازه دادیم اردو 
را ترک کند. اگر مشــکل قدرت حل شود 
به ما اضافه خواهد شــد و اگر نشد که کار 

را جلو می بریم.« 
محمد ناظم الشــریعه به جلسه اش با 
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم فوتبال 
ایران اشــاره می کند و می گوید: »یکشنبه 
شــب بود کــه بازیکنــان را به اســتخر 
ســاختمان »پک« بردیم و کی روش را در 
استخر دیدم. حدود یک ساعت با کی روش 
صحبت کــردم. تاش می کنم از تجربیات 
کی روش استفاده کنم. کی روش حواسش 
به فوتسال هم هست و نتایج و اتفاقات آن 

را پیگیری می کند.«

اعام لیست تیم فوتسال 
ایران برای تورنمنت 

اسلواکی
اســامی 14 بازیکن تیم فوتسال ایران 
برای حضور در تورنمنت اســلواکی مشخص 
شد. تیم فوتسال ایران برای بازی با تیم های 
اسلواکی و روسیه هفته آینده عازم اسلواکی 
می شــود. این تورنمنت سه جانبه جایگزین 
تورنمنت قزاقســتان شده که قرار بود ایران، 
روسیه، آذربایجان و قزاقستان در آن حضور 
داشته باشــند اما به دلیل مشکات میزبان، 
این تورنمنت لغو شــد. کمیته فوتسال ایران 
با رایزنی روس ها، توانســت زمینه حضورش 
در اســلواکی و بازی در تورنمنت سه جانبه 
این کشــور را بگیرد. کادر فنــی تیم ایران 
هم از هفته گذشــته به صــورت جدی تری 
تمرینــات را دنبال می کننــد. دومین دوره 
تمرینی شــنبه تا دوشــنبه همیــن هفته 
برگزار شــد که تعدادی از لژیونرها از جمله 
علی اصغر حســن زاده و حســین طیبی هم 
در آن حضور داشــتند. تیم ایران قرار است 
14 و 15 آذر بــه ترتیب به مصاف روســیه 
و اســلواکی برود. فهرست تیم فوتسال ایران 
برای سفر به اســلواکی به این ترتیب است: 
علی اصغر  علیرضا صمیمی،  سپهر محمدی، 
حســن زاده، حســین طیبی، مهدی جاوید، 
احمدعباسی، حمید  اوادقباد، سعید  مسلم 
احمدی، ابوالقاســم عروجی، قدرت بهادری، 
امین نصــرا... زاده، محمد شــجری، احمد 
اســماعیل پور و محمدرضا سنگ ســفیدی. 
البتــه قــدرت بهادری شــنبه بــا حضور 
در اردوی تیــم ملــی، با اجــازه از محمد 
ناظم الشــریعه به دلیل مشکات شخصی از 
تیم ملی کناره گیری کرد با وجود این نامش 
در فهرست بازیکنان اعزامی قرار دارد. هنوز 
مشخص نیست آیا بازیکن دیگری جایگزین 

می شود یا خیر.

فوتسال

دیپورت در 
انتظارآقای 

لژیونر

اساسک  وروساو از 16 بازی، 4 برد، 5 تساوی و 7 شکست به دست آورده و با 17 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفته. این تیم برای 
تقویت به بازیکنانی جدید نیاز دارد و همین باعث می شود تا نام برخی از بازیکنان فعلی این تیم در فهرست فروش قرار بگیرد. یکی از این 
بازیکنان احمدزاده است که از لیگ ایران پیشنهادهایی دارد. احمدزاده که فعا در تیم دوم اساسک مشغول فعالیت است، از پرسپولیس 
پیشنهادی دریافت نکرده، چرا که او در فهرست برانکو جایی ندارد. تراکتورسازی ظاهرا روی احمدزاده نظر مثبت دارد و بعید نیست طرفین 
در نهایت به توافق برسند. بخصوص که مالک این باشگاه هم مدعی شده در نیم فصل چند ستاره می خریم تا تراکتورسازی را تقویت کنیم.

تراکتورسازی تبریز با مالک متمول خود قصد داشت این فصل با تیمی 
کهکشــانی کار خود را دنبال کند و به قهرمانی لیگ برتر برســد. محمدرضا 
زنوزی هم تا اان تاش زیادی در این راستا انجام داده اما یکسری تصمیمات 
عجیــب گرفته. او در نخســتین اقدام جان توشــاک را به عنوان ســرمربی 
تراکتورســازی انتخاب کرد و البته چند بازیکن خــوب دیگر هم به این تیم 
آورد. بازیکنانی مثل اشــکان دژاگه، مسعود شجاعی، احسان حاجی صفی و... 
که البته هیچ کدام با نظر ســرمربی انتخاب نشــده بودند. به هر حال تراکتور 
داشت به روند خوبی دســت می یافت که ناگهان یک اختاف بین توشاک و 
دژاگه باعث شــد این سرمربی اخراج شــود. با این اتفاق، از سرمربیان بزرگ 

زیادی برای جانشــینی توشاک نام برده می شــد اما وقتی تراکتور با محمد 
تقــوی نتایج خوبی گرفت، این مســاله به تعویق افتاد. حــاا زنوزی باز هم 
از کهکشــانی شدن تراکتورســازی در نیم فصل دوم خبر می دهد. اینکه قرار 
اســت تیمی بهتر از نیم فصل اول داشته باشــند. این مساله این سوال را در 
ذهن خیلی ها به وجود آورده که آیا منظورش از تیم کهکشــانی، حضور یک 
سرمربی نامدار هم هست یا نه. با توجه به اینکه تا اان محمد تقوی به عنوان 
ســرمربی ثابت انتخاب نشده، هیچ بعید نیست یک سرمربی اروپایی و نامدار 
دیگر برای هدایت تراکتورســازی تبریز انتخاب شود تا تیم کهکشانی زنوزی، 

بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گیرد.

تیم کهکشانی 
با سرمربی 
کهکشانی؟

تیــم فوتبال بانــوان ایــران که با 
مربیگری کتایون خســرویار در مسابقات 
فوتبال کافا در ازبکســتان حاضر شــده، 
سه شنبه در مهم ترین بازی این تورنمنت 
به مصــاف تیم میزبان رفــت. تیم ایران 
که در نخســتین بازی خود موفق شــده 
بود 6 گل بــه تیم افغانســتان بزند، در 
بازی با ازبکســتان هم توانســت نتیجه 
خوبی بگیرد. البته تیم ایران می دانســت 
ازبکستان مثل افغانســتان نیست و کار 
ســختی برابر میزبان دارند. در این بازی 
تیــم ایران بــا ترکیب زهــرا خواجوی، 
غزاله بنی طالبــی، فاطمه امینه برازجانی، 
بهنــاز طاهرخانی، فاطمه شــبان، زهرا 
قنبری، ثنا صادقی، زهرا سربالی، سمانه 

چهکندی، زهرا خدابخشی و هاجر دباغی 
مقابل ازبکســتان قرار گرفت و در دقیقه 
28 از روی نقطه پنالتی به گل رسید، اما 
بعد از آن و به فاصله کمتر از 10 دقیقه، 
2 گل دریافــت کرد که یکــی از آنها از 
روی نقطه پنالتی بود و دیگری روی یک 
ضربه ایستگاهی به ثمر رسید. تیم ایران 
در نیمه دوم خیلی تاش می کرد حداقل 
یک گل دیگر بزند تا بازی با تســاوی به 
پایان برســد اما این ازبکستان بود که با 
تشویق تماشــاگرانش توانست بهتر کار 
کنــد. به این ترتیب بازی با همان نتیجه 
2 بــر یک به پایان رســید. تیم ایران در 
ســومین بازی خود، پنجشنبه به مصاف 

تاجیکستان می رود.

تمرینات تیم فوتســال زیر 20 ســال 
پسران صبح سه شــنبه زیر نظر کادر فنی 
آغاز شد که بازیکنان ابتدا نرم دوی و انجام 
حرکات کششی را در دستور تمرینی خود 
داشته و ســپس پرســینگ، انجام برنامه 
تاکتیکی و ایســتگاهی، اوت، کرنر و زدن 
ضربه هــای ایســتگاهی خطاهای پشــت 
قوس را انجام دادنــد. مرحله انتخابی جام 
ملت های فوتسال زیر20 سال 2019 آسیا 
در منطقه مرکزی برگزار شــد که تیم زیر 
20 ســال کشورمان در گروه A با تیم های 
افغانســتان و ترکمنســتان همگروه است. 
ازبکستان میزبان این مسابقات است. داود 
پرهیزگار، سرپرســت تیم فوتسال زیر 20 
سال پســران در مورد برنامه این تیم برای 

حضــور در جام ملت های آســیا می گوید: 
»پنجشــنبه 8 آذرماه از ســاعت 11 صبح 
به سمت فرودگاه امام خمینی)ره( حرکت 
خواهیــم کرد. زمان پرواز تیم ســاعت 15 
است که به تاشکند ســفر خواهیم داشت. 
شرایط تیم خوب بوده و سه مرحله اردوی 
تدارکاتی فشرده تاکنون برگزار شده. پیگیر 
مجوز خروج از کشور سهند رضاپور به دلیل 
خدمت ســربازی هســتیم کــه اگر مجوز 
خــروج از کشــور این بازیکن حل شــود، 
اســامی نفرات نهایی به زودی اعام خواهد 
شــد. نخســتین بازی ایران با ترکمنستان 
و دومین بازی برابر افغانســتان است. همه 
تیم ها خوب هســتند و نبایــد دیگر هیچ 

تیمی را دست کم گرفت.«

هفتــه چهاردهــم لیــگ برتــر 
چهارشــنبه با انجام یک بــازی مهم 
پیگیری می شــود. در این بازی فواد 
تا  است  ذوب آهن  میزبان  خوزســتان 
شــاهد دو تیمی باشــیم که به تازگی 
دســت به تغییــر کادرفنــی زده اند و 
می خواهند به موفقیت برســند. البته 
فریســات در فواد خوزستان سرمربی 
موقت اســت اما هیچ بعید نیست اگر 
او بتواند با این تیم نتایج خوبی بگیرد، 
می توانــد به طور ثابت بماند و تا پایان 
فصــل کارش را دنبال کند. فریســات 
ســرمربیگری اش  تجربه  نخستین  در 

در لیــگ برتر موفق شــد پیکان را در 
ورزشگاه شــهدای شهر قدس شکست 
دهد. آن هم در یــک بازی دراماتیک 
و زیبا کــه از حریف خــود 2 بر یک 
عقب افتــاده بود امــا در دقیقه 86 و 
90 گل زد تا 3 بر 2 به پیروزی برسد. 
در مقابــل هم علیرضــا منصوریان به 
تازگی هدایت ذوب آهن اصفهان را به 
عهده گرفت و جانشــین امید نمازی 
شــد. منصوریان خیلی امیدوار بود در 
همان قدم اول یک پیروزی ارزشــمند 
برای ذوب آهن به دست بیاورد اما آنها 
مقابــل تیم بحران زده پــارس جنوبی 

جم که مدت هاســت با مشکات مالی 
زیاد مواجه هســتند، در خانه شکست 
خوردنــد. شکســت یک بــر صفر در 
فواد شهر. با این نتیجه، حاا علیرضا 
منصوریان و دیگر اعضای تیم ذوب آهن 
اصفهان سخت در تاش هستند تا در 
بازی مقابل فواد خوزستان به پیروزی 
برسند. البته ذوبی ها به خوبی می دانند 
در این بــازی که در ورزشــگاه غدیر 
اهواز برگزار می شود، کار سختی دارند. 
مقابــل تیمی که هواداران پرشــوری 
دارد و این روزها در هوای بهاری اهواز، 
بیشــتر از همیشــه به حمایت از تیم 

محبوب شــان می پردازند تا به روزهای 
خوب برگردد. حاا باید دید جدال این 
تیم ها که به تازگی ســرمربیان خود را 
تغییر داده اند با چه نتیجه ای به پایان 
می رســد و چــه تغییــری در جدول 

رده بندی ایجاد خواهد کرد.
 

چهارشنبه 7 آذرماه
فواد خوزستان- ذوب آهن اصفهان
ورزشــگاه: غدیــر اهواز، ســاعت 

15:30
کمک ها:  مرجان زاده،  مهدی  داور: 

رضا سخندان، محمدرسول ذورقی

شکست بانوان ایران مقابل میزبان خروجی رضاپور، مانع اعام اسامی زیر 20 سال

جدال تیم های متحول شده در اهواز

تیم فوتسال ایران برای جام ملت های آسیا آماده می شود شاگردان خسرویار به دنبال جبران مقابل تاجیکستان

آغاز هفته چهاردهم با بازی فواد- ذوب آهن

محمدحسین اکبرمنادی دروازه بان سایپا 
در بازی با پدیده مشــهد گل بدی خورد تا در 
دقایق پایانی بازی شاهد شکست تیمش باشد. 
منادی که یکــی از دروازه بان های آینده دار به 
حساب می آید، حاا خودش را برای بازی این 
هفته مقابل استقال خوزستان آماده می کند. 
مقابــل تیم پایین جدولی که شــرایط خوبی 
ندارد: »به نظرم بازی کردن با تیم های پایین 
جدولی خیلی ســخت است و دیدیم استقال 
هم فقط توانست یک گل به استقال خوزستان 
بزند. به هر حال پیــروزی در این بازی از نان 
شــب هم برای ما واجب تر است و امیدوارم 3 
امتیاز این بازی را بگیریــم و رتبه خود را در 

جدول بهتــر کنیم. ما همــه بازی ها را برای 
پیروزی به میدان می رویم ولی دست مربی هم 
خالی است. علی دایی نیاز دارد نیمکت تیمش 
تقویت شــود و بتوانیم از بازیکن های بیشتری 
بهره ببریم. تیم باید با نظر ســرمربی تقویت 
شــود.« منادی درباره بــازی با پدیده که یک 
بر صفر شکست خوردند، می گوید: »زمانی که 
ناصری به دلیل مصدومیت تعویض شــد خط 
دفاعی ما ضعف پیــدا کرد و امید دره هم که 
خیلی جوان بود نخســتین بازی لیگ برتری 
خود را انجام می داد و بی تجربه بود. حق ما در 
نیمه دوم شکســت بود چون پدیده بهتر بازی 

کرد و آنها تیم منسجمی دارند.«

امیــر میربزرگی حدود ســه هفته 
پیــش در تمریــن با عالی پــور یکی از 
مربیان تیم پارس جنوبی بگو مگو کرد 
که همین مســاله باعث واکنش مهدی 
تارتار سرمربی تیم شد. تارتار که از این 
مساله خیلی ناراحت شد، این بازیکن را 
در اختیار باشــگاه قرار داد. بعد از این 
اتفاق شــایعه شــد میربزرگی از پارس 
جنوبی قهر کرده اما این مســاله خیلی 
زود تکذیب شــد. تارتــار در این مورد 
می گویــد: »هیچ قهــری در کار نبوده 
بلکه بــه دلیل اعتــراض میربزرگی به 
همــکارم، او را در اختیار باشــگاه قرار 

داده ام تا باشــگاه در مورد این بازیکن 
تصمیم گیری کند.« بــه هر حال، فعا 
جنوبی جم  پارس  نمی تواند  میربزرگی 
را همراهی کند. آن هم در شرایطی که 
مهدی تارتار برای بازی حساس و مهم 
بازیکنانی  تبریز،  تراکتورســازی  مقابل 
مثل عماد میرجوان، فرشــید پاداش و 
حامد نورمحمدی را به دلیل مصدومیت 
در اختیار ندارد. با این شــرایط، بدون 
شــک کار مهدی تارتار سخت خواهد 
شد اما سرمربی پارس جنوبی جم نشان 
داده احترام به کادرفنی و انضباط از هر 

چیزی برایش مهم تر است.

ســایپا که در پلی آف لیــگ قهرمانان 
آســیا حضور دارد، بدون شــک باید تا آن 
زمان تقویت شــود. این تیم فرصت دارد که 
در نیم فصل چند بازیکن جدید به فهرست 
خود اضافه کند که احتماا مهمترین گزینه 
برای آنها یک دروازه بان ششــدانگ خواهد 
بود. چراکــه نارنجی پوشــان در این فصل 
شرایط خوبی به لحاظ دروازه بانی نداشتند. 
آنها بعــد از جدایی محمدرضا اخباری روی 
حامد فاح زاده حســاب ویــژه ای باز کرده 
بودنــد اما او در بــازی با پیــکان گل های 
بدی خورد تــا راهی نیمکت شــود. با این 

شرایط، فرصت به محمدحسین اکبرمنادی 
دروازه بان جوان نارنجی پوشان رسید. منادی 
در همان هفته های ابتدایی خیلی خوب کار 
کرد اما او در بازی با پدیده مشهد گل بدی 
خــورد تا تیمش مقابل صدرنشــین جدول 
شکســت بخورد. حاا با این شرایط، بدون 
شــک علی دایی و کادرفنی سایپا به دنبال 
یــک دروازه بان ششــدانگ خواهند بود. در 
شروع این فصل خبر رسید، علیرضا حقیقی 
دروازه بان سابق تیم ملی در آستانه امضای 
قرارداد با سایپا اســت اما او تصمیم داشت 
باز هم در اروپا فوتبال خود را ادامه دهد. با 

این اتفاق، تصور می شــد تیم بعدی حقیقی 
مشــخص اســت اما هنوز خبری از تیم او 
نیست و حقیقی همچنان بدون تیم است. با 
این شرایط، هیچ بعید نیست این دروازه بان 
باتجربه، به ســایپا برود تا شاگرد علی دایی 
شود. البته اگر تا آن زمان، هیچ تیم اروپایی 
به علیرضا حقیقی پیشــنهاد نداده باشــد. 
چراکه او حاضر اســت در لیگ های دســته 
پایین اروپایی هم بازی کند اما فعا به ایران 
نیاید. مســاله ای که عجیب به نظر می رسد 
اما شاید شانس حقیقی را برای بازگشت به 

تیم ملی باا ببرد.

پرتغالی  ســرمربی  ســرجیو  پائولو 
صنعت نفت آبادان که در آستانه اخراج از 
این تیم قرار داشت، حاا قرار است تا پایان 
فصــل به کار خود در این تیم ادامه دهد. 
هنوز به هفته ششم نرســیده بودیم که 
خبر رســید مسووان باشگاه صنعت نفت 
آبادان به دنبال تغییر کادرفنی هســتند. 
آنها حتی با سیروس پورموسوی سرمربی 
سابق فواد خوزســتان هم مذاکره کرده 
بودند اما پورموســوی به باشگاه گفت به 
او 2 هفته دیگر هم فرصت دهند. همین 
فرصت کافــی بود تا ســرجیو تیمش را 

جمع و جور کند. البته سرجیو در جریان 
تغییرش نبود اما شاید حرف و حدیث ها 
باعث شــد کار را جدی تــر بگیرد. به هر 
حال، صنعت نفت آبادان هم در جام حذفی 
و هم در لیگ برتــر مقابل تیم پرمهره و 
پیروزی های  تبریز  تراکتورسازی  متمول 
مهمی کسب کرد که همین مساله باعث 
شد نظر مدیریت باشگاه در مورد او تغییر 
کند. حاا هم که صنعت نفت به شــرایط 
بهتری رســیده و می توانــد از هر تیمی 
امتیاز بگیرد، مســووان باشــگاه آبادانی 
تصمیم دارند تا پایان فصل این سرمربی 

را حفظ کنند تا به شرایط بهتری برسند. 
ســرجیو هم این روزها در تاش است تا 
صنعت نفت را به رده هــای باای جدول 
برســاند و البته در جام حذفی هم نتایج 
خوبــی بگیرد. اگر صنعت نفــت آبادان با 
سرجیو بتواند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
را به دست بیاورد، بدون شک قراردادش 
تمدید خواهد شــد. البته او کار سختی 
برای رســیدن به این هدف دارد اما هیچ 
چیز در فوتبال قابل پیش بینی نیست که 
باید دید در نهایت سرجیو چه کارنامه ای 

از خود به جای می گذارد.

منادی: پیروزی مقابل استقال خوزستان از نان شب واجب تر است

 بی نظمی میربزرگی، قاطعیت تارتار

حقیقی- سایپا، شاید در نیم فصل

سرجیو، از اخراج تا تمدید احتمالی قراردادش

 بادران با سرمربی موقت، امیدوار به لیگ 
برتری شدن

مســووان بادران یکی، دو فصل اخیر بارهــا از صعود به لیگ برتر صحبت 
کردنــد و تمــام تمرکز خود را روی این مســاله گذاشــتند. این تیــم یکی از 
متمول ترین تیم های لیگ یکی است که تاش می کند به لیگ برتر برسد اما هر 
دفعه به دایلی از هدف خود دور می شــود. مسووان بادران تهران وقتی دیدند 
تیم شــان در هفته های ابتدایی لیگ یک نتوانســت انتظارات را برآورده کند، با 
مهدی پاشــازاده قطع همکاری کردند تا بلکه با یک سرمربی دیگر به هدف شان 
نزدیک تر شــوند. آنها خیلی زود با عبدا... ویســی وارد مذاکره شدند و توانستند 
به توافق اولیه برســند اما یکسری مشــکات مانع شد. نکته جالب این است که 
ویسی به مسووان بادران قول صعود به لیگ برتر در همین فصل را داده بود اما 
برآورده نشدن خواسته هایش باعث شد همه چیز تغییر کند و او جدا شود. به این 
ترتیب بادران تهران با سرمربیگری موقت فرشید استحقاری کارش را دنبال کرد 
تا ســرمربی جدید انتخاب شــود. این تیم با استحقاری موفق شد مقابل گل گهر 
سیرجان به تساوی برسد. این تساوی با اعتراض های شدید مسووان تیم گل گهر 
ســیرجان همراه شــد چراکه آنها معتقد بودند داور باعث شد نتوانند به پیروزی 
برســند اما استحقاری ترجیح می دهد در مورد داوری صحبت نکند و از روند رو 
به رشــد تیمش حرف بزند: »گل گهر تیم بسیار خوبی است. این تساوی به علت 
روند رو به رشــدی که برای بازی های بعدی در نظر داریم قابل قبول اســت. ما 
تا نیم فصل ســه بازی مهم با تیم های شهرداری ماهشهر، آلومینیوم اراک و مس 
کرمان داریم و این تســاوی می تواند نقطه شــروع خوبی بــرای موفقیت در این 
بازی ها باشــد. ما بازیکنان خوبی داریم و این تیم، تیم صعود است و برای صعود 

به لیگ  برتر برنامه ریزی داریم.«
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از زمانــی کــه کمیتــه فنــی 
باشگاه اســتقال تشکیل شده برخی 
جریان ها درحــال القای مخالفت این 
کمیته با ســرمربی استقال هستند 
و به نوعی ســعی می کنند با انتشــار 
برخــی مطالب خاف واقــع کمیته 
فنی باشــگاه اســتقال را در تضاد با 
اهداف و معیارهای باشــگاه استقال 

جا بیندازند.
 ایــن تاش در حالی اســتقال 
را در برخی مقاطع با حاشــیه مواجه 
کرده که ســابقه افــرادی که در این 
کمیته فعالیت می کنند روشــن است 
و آنها کــه با احواات اســتقال در 
ســال های اخیر کاما آشنا بوده اند به 
خوبی می دانند کــه افرادی همچون 
پرویز مظلومــی، بهتاش فریبا، مجید 
نامجومطلــق، امیــد روانخواه و حتی 
مجید رضایی که شاید برای خیلی ها 
باشد، موفقیت  کمتر شناخته شــده 
استقال برای شان در اولویت است و 
هرگز اقدامی در راستای تضعیف این 
باشــگاه انجام نمی دهند و اگر نقدی 
هم از سوی این نام ها مطرح می شود، 

آن نقد از سر دلسوزی است.
 پرویز مظلومی خود ســال های 
بســیار بازیکــن، مربی و ســرمربی 
اســتقال بوده و حاا به دلیل همین 
کسوت در راس کمیته فنی به عنوان 
رییس و ســخنگو گمارده شده است، 
به عنوان  نیز ســال ها  فریبــا  بهتاش 
بازیکــن و مربی در اســتقال فعال 
بوده، سابقه مجید نامجومطلق و امید 
روانخواه هم در استقال کاما روشن 
است حال اینکه تصور کنیم این اعضا 
چوب ای چرخ اســتقال می گذارند 
انجام می دهند که ســبب  و رفتاری 
کاهش توازن در این باشــگاه می شود 

از پایه و اساس نادرست است. 
در روزهای اخیر به قدری دامنه 
این شــایعات فزونی گرفته که پرویز 
مظلومــی را وادار بــه واکنش کرده 
است. او که از چهره های خوشنام در 

باشگاه استقال محسوب می شود در 
واکنش به این ســوال که آیا کمیته 
فنی برخاف اهداف باشــگاه حرکت 
چنین  »هرگــز  می گوید:  می کنــد، 
نیست. هیچ کس در باشگاه استقال 
باشگاه  این  زمین خوردن  خواســتار 
نیست. بحث هایی که مطرح می شود 
هیچ پایه و اساسی ندارد و من قاطعانه 
به شما می گویم که کمیته فنی بازوی 
قدرتمندی برای شــفر خواهد بود و 
همیشه ســعی کرده با ارائه مباحث 

درست به تیم کمک کند.«
 مظلومی در حالی نسبت به این 
ماجرا واکنش نشان داده که سرمربی 
اســتقال در مصاحبه ای مدعی شده 
برخی در داخل باشــگاه با مصاحبه ها 
و اظهارات خود برای این تیم مشکل 

ایجاد می کنند.
 وینفرد شــفر از کسی نام نبرده 
که همین نام نبــردن موجب فزونی 
گرفتن شــایعات و حاشــیه ها بر ضد 
کمیته فنی باشــگاه اســتقال شده 

است. 
 بدون شــک اگر شــفر شــفاف 
صحبت می کرد چنین شــائبه ای در 
قبال کمیته فنی باشــگاه اســتقال 
که همواره کوشــیده در نشست های 
فنی با طرح مباحث درست قدمی در 
راه بهبود وضعیت فنی بردارد، ایجاد 
نمی شد و موضوع اختاف او با اعضای 
کمیته فنی باشگاه استقال دوباره در 

رسانه ها دهان به دهان نمی شد. 
مظلومی در پایان حرف های خود 
به گفتن این جمله تاکید دوباره دارد: 
»از قول من بنویســید کمیته فنی با 
قدرت در اســتقال بــه کارش ادامه 
خواهــد داد و نقش ســازنده خود را 
در ایــن تیم اجرا خواهــد کرد. ما به 
دنبال ایجاد فضایی بهتر در باشــگاه 
هســتیم و تردید نکنید طبق حکمی 
که از سرپرســت باشــگاه اســتقال 
دریافت کردیــم وظایف خود را انجام 

می دهیم.«

 مظلومی: نمی دانم منظور شفر کیست
 اما کمیته فنی به راهش ادامه می دهد

 تاش استقالی ها برای پرداخت
 مطالبات پادوانی

پادوانی مدافع برزیلی آبی پوشــان یکی دیگر از طلبکاران استقال است 
که اســتقالی ها حاا تــاش می کنند تا قبل از تبدیل شــدن پرونده او به 

شکایت جدید، رضایت این بازیکن در امور مالی را جلب کنند. 
پادوانــی که پیش از این قرار بود به برزیل ســفر کنــد تا بقیه مراحل 
درمانی را طی کند، قبل از ســفر به این کشــور با اســتقال تسویه حساب 

خواهد کرد.
 اســتقالی ها قصد دارند تا قبل از تبدیل شــدن پرونده این بازیکن به 
یک پرونده دردسرساز دیگر رضایت او را جلب کنند و تا به امروز نیز بخشی 
از مطالبــات او را پرداخت کرده انــد و طبق توافق بخش بعدی مطالبات این 

بازیکن را نیز تا پایان هفته پرداخت خواهند کرد.
 

بازیکن خارجی همراه با هوشمندی
باشگاه اســتقال در چند سال اخیر از جذب بازیکن خارجی کم ضربه 
نخورده و اشــتباهات مدیران قبلی ایــن تیم در این زمینه به حدی بوده که 
این باشــگاه جدا از پرداخت های ســنگین مالی، از نظر فنی هم آسیب های 

زیادی دیده است. 
با توجه به همین مســاله مدیران فعلی باشــگاه استقال در نظر دارند 
دســت واسطه هایی که در یکی دو سال اخیر به هر نحوی در حضور بازیکن 
خارجی و جدایی آنها در اســتقال نقش داشــته و سود مالی بردند را قطع 
کنند. در همین راستا آنها فهرســت بلند باایی از بازیکنان خارجی را تهیه 
کرده و در نظر دارند خیلی برنامه ریزی شده و هوشمندانه بازیکن یا بازیکنان 
مدنظرشان را با نظر نهایی وینفرد شفر جذب کنند تا در این میان واسطه ای 
نتواند به هر شکلی به اســتقال ضربه زده و فقط به سود مالی خودش فکر 

کند.
 

شفر به فکر تقویت خط حمله
فصل قبل شفر زمانی که هدایت استقال 
را برعهده گرفت نخستین کاری که کرد ساخت 
یک خط دفــاع قدرتمند بود و تقریبا در همان 
هفته هــای اول حضورش بود که سیدحســین 
حسینی توانســت رکورد کلین شیت متوالی در 
تاریخ فوتبال ایــران را جابه جا کند. در ابتدای 
حضور شفر اســتقال از نظر گلزنی آمار خوبی 
نداشــت اما او به مرور توانست این خط تیمش 

را هم ترمیم کند. 
در ایــن فصل هم اســتقال در هفته های 
ابتدایی شــرایط خوبی را در خط دفاع نداشت 
اما به مرور شفر توانسته آمار خط دفاع خود را 
بهتر کند و حاا آبی ها در 6 بازی اخیر خود تنها 2 گل دریافت کرده اند و در 

4 بازی دروازه خود را بسته نگه داشته اند. 
حاا شفر بعد از ساخت دژ دفاعی استقال یک ماموریت مهم دارد و آن 
هم این اســت که خط حمله تیمش را از نو بسازد و تیمش را در این بخش 

هم تقویت کند.
 اســتقال در حال حاضر با 6 گل خورده سومین خط دفاع خوب لیگ 

را در اختیار دارد اما در خط حمله جزو بدترین تیم های لیگ برتر است.

تکذیب کنار گذاشتن دو بازیکن از استقال
در حالی کــه صحبت هایی مبنی بر جدایی خســرو حیدری و مرتضی 
تبریزی در نیم فصل از اســتقال مطرح شــده و شــنیده می شود که دلیل 
اصلی این موضوع ناراحتی از نیمکت نشینی است، علی خطیر، معاون ورزشی 
باشگاه اســتقال ضمن رد این موضوع می گوید: »خسرو حیدری و مرتضی 
تبریزی با باشگاه اســتقال قرارداد دارند و شفر هم به این 2 بازیکن اعتقاد 
دارد بنابرایــن صحبت هایی که در مــورد جدایی این 2 بازیکن در نیم فصل 

مطرح شده، صحت ندارد.«
 این روزها به دلیل شــرایط استقال صحبت های مختلفی در خصوص 
کنار گذاشتن بعضی از بازیکنان این تیم به گوش می رسد که هنوز هیچ کس 

این موضوع را تایید نکرده است.

ترافیک شدید وینگرها در نیم فصل دوم

10بازیکن هم پست در استقال

استقال در نیم فصل دوم نه تنها باید در 
نقــاط ضعف خود اقدام به جذب بازیکن کند 
بلکه باید توازن را هم در خطوط سه گانه اش 
به وجود آورد. مساله ای که این روزها در تیم 
وینفرد شفر کاما مغفول مانده و توجهی به 
آن نمی شود تعدد بازیکنانی است که در نیم 
فصل دوم در پست وینگر بازی می کنند. اگر 
داریوش شجاعیان، مرتضی آقاخان و محسن 
کریمی به اســتقال نیم فصــل دوم اضافه 
شوند، که خواهند شــد تعداد بازیکنانی که 
در پســت های کناری به میــدان می روند به 
عدد 10 خواهد رســید. این 3 بازیکن را در 
ذهن داشته باشید و به دنبال آنها این اسامی 
را هــم اضافه کنید: »مهــدی قائدی، اللهیار 
صیادمنش، طارق همــام، روح ا... باقری، وریا 

غفوری، مرتضی تبریزی و خسروحیدری.«
در میان این بازیکنان خســرو حیدری و 
وریا غفوری قابلیت بازی در پست دفاع راست 
را هم دارند اما در بازی های اخیر وینفرد شفر 
کوشــیده از فرشاد محمدی مهر دفاع راست 
مطمئنی بســازد که این انگیزه موجب شده 
وریا غفوری یک خط جلوتر برود و در پســت 
گوش راست به بازی گرفته شود. بدون شک 
با ایــن دیدگاه اگر حیدری در بازی های آتی 
شانســی هم برای حضور در ترکیب استقال 
داشــته باشد، در پست گوش راست یا همان 
وینگر اســت که حضــور 3 بازیکن جدید در 
نیم فصل دوم این شــانس را باز هم کاهش 

می دهد.
اینکه شــفر اگر قصد داشــته باشــد با 
همین 10بازیکن وارد نیم فصل دوم شــود، 
چه برنامه ای برای مهار این همه مدعی برای 
بازی در پست های وینگر دارد، بر ما پوشیده 
اســت اما منطق یارگیری نشان می دهد که 
سرمربی استقال باید قدری مدعیان بازی در 
این پســت را تعدیل کند که راهی جز خارج 
کردن نام برخی از این بازیکنان از فهرســت 
نیم فصل دوم نیســت. شفر حتی از مرتضی 
تبریزی هم گاهی در پســت وینگر استفاده 
کــرده و روح ا... باقری را هم در این پســت 
بارها آزموده و بیشتر تمایلش به بازی گرفتن 
از الحاجــی گــرو به عنوان مهاجــم راس در 
)1-3-2-4و4-3-3(  مطبوعش  سیستم های 
است. البته در زمان هایی که دایره انتقادها از 
الحاجی گرو فزونی گرفته سرمربی استقال 

گاهی از تبریــزی و باقری در نوک خط حمله 
تیمش بهــره گرفته و در معدود بازی هایی نیز 
صیادمنــش را به این نقطه برده و قائدی را در 
کنارش قرار داده اســت اما سرمربی استقال 
هم نیک می داند که این گزینه ها برای بازی در 
پست مهاجم راس ایده آل نیستند و آرمانی ترین 

پست ها برای آنها بازی در کناره ها است.
شــاید یکی از دایلی که باعث شده طرح 
جذب یک مهاجم گلزن جدیــد نیز روی میز 
یارگیران در باشــگاه اســتقال قرار بگیرد از 
همین نقطه نشــات می گیرد که اســتقال به 
اندازه کافی بازیکن برای بازی در پســت های 
گــوش چپ و راســت یا همان وینگــر دارد و 
حتی در پست هافبک پشــت مهاجم نیز نیاز 
آن چنانی احساس نمی کند اما باید در راستای 
جذب مهاجم راس اقدام کند که در این شرایط 
باز هم عرصه برای بازی کردن گزینه هایی که 
نام شــان برده شــده تنگ تر می شود و بخش 
اعظمی از این بازیکنان از فهرســت اصلی تیم 
بیرون می مانند و باید دلخوش به تعویض های 
ســرمربی بمانند که محدودیت هایی هم برای 
تعویض هــا وجود دارد و ســرمربی اســتقال 
نمی تواند در هرشــرایطی به همه این گزینه ها 

بازی بدهد و آنها را راضی نگه دارد.
اگر بخواهیم خوشبینانه به تعدد بازیکنان 
کناری بنگریم باید بازی های ســخت استقال 
در لیگ قهرمانان آسیا و احتمال مصدومیت ها 
و محرومیت ها را بهانه ای بــرای توجیه تعداد 
قابل توجه بازیکنان کنــاری قلمداد کنیم اما 
شــفر با چالش های بزرگــی در مواجهه با این 
حجــم عظیم بازیکنان کنــاری گرفتار خواهد 
شــد و برای مدیریت آنها کار دشــواری پیش 
رو خواهد داشــت. در این راســتا کمیته فنی 
باشگاه استقال نیز می تواند به ضرورت خارج 
کردن برخــی از این بازیکنــان از ترکیب نیم 
فصل دوم تاکید کند و این نکته را یادآور شود 
که اســتقال در برخی پست های دیگر عمیقا 

احساس نیاز می کند.
نه تنها اضافه شدن یک مهاجم راس بلکه 
جذب یک مدافع میانی جدید نیز در استقال 
امروز یک ضرورت بزرگ محسوب می شود. نه 
روزبه چشــمی مدافع میانی تخصصی است، نه 
آرمین ســهرابیان. محمد دانشــگر هم همواره 
در ترکیــب اســتقال متزلزل بــوده و حد و 
اندازه هایش بازی در اســتقال نیســت. تنها 
گزینه مطمئن در این پســت پژمان منتظری 

است که او هم به روزهای پایانی دوران بازی اش 
نزدیک می شــود و اگر بخواهیم عقانی به این 
ماجرا بنگریم، شــفر باید از تعداد بازیکنان هم 
پست خود بکاهد و پست های دیگر نظیر همین 
پست دفاع میانی را تقویت کند تا در بازی های 
مهم آسیایی ناگهان با کمبود بازیکن طراز اول 
مواجه نشــود، ضمن اینکه تجربه نشــان داده 
روزبه چشــمی بازیکنی نیســت که یک فصل 
را بدون مصدومیت به پایان برســاند که همین 
تهدید، لزوم توجه به پست دفاع میانی را فزونی 

می بخشد.
باید توجه داشــت که استقال بازی های 
دشواری درلیگ قهرمانان آسیا پیش رو دارد و 
تجربه ثابت کــرده تیم هایی در لیگ قهرمانان 
آسیا به توفیق می رسند که خط دفاع مطمئنی 
داشته باشند. اســتقال نیز اگر می خواهد در 
این عرصه موفق باشــد و ااقل از گروه سختی 
که درآن گرفتار شــده باا بــرود باید تقویت 
خط دفــاع خود را جدی بگیــرد و به نیازهای 
جدی تر خــود توجه کند. البته داشــتن یک 
بازیگردان نیز در اســتقال مهم است و به این 
موضوع نیز باید توجه شــود. استقال بازیساز 

محوری ندارد. یکی مثل جباروف فصل پیش.

استقالبازیکنباکیفیتمیخواهد
 همدانی: کمیته فنی
 در ایران برش ندارد

باشــگاه  ســتار همدانی، پیشکســوت 
اســتقال تعطیات لیگ را به سود استقال 
دانســت: »من فکر می کنم بعد از وقفه ای که 
در این مدت به بهانه فیفادی شامل حال لیگ 
برتر شــد، استقال توانســت از این موقعیت 
استفاده کافی را ببرد اما اگر استقال بخواهد 
در آســیا بــا این تیم های سرســخت مدعی 
گروهش بــازی کند به ضرس قاطع می گویم 
که باید به این تیــم بازیکن با کیفیت اضافه 
کند وگرنه با این شــرایط استقال نمی تواند 
در هــر دو جام کاری از پیش ببرد.« همدانی 
اعتقــاد دارد بازیکن جدید بایــد همطراز با 
استقال باشد: »بازیکنانی که جذب می شوند 
باید در کاس آســیا باشــند تا بتوانند کاری 
از پیش ببرند و از همین رو اســتقال نباید 
کســانی را بــه تیمش اضافه کنــد که فقط 
سطح شــان در نهایــت در حــد لیــگ برتر 
خاصه می شــود.  احساس می کنم استقال 
با  ایده آل های شــفر فاصله دارد و از همین رو 
میزان خاقیت در تیم کم است ضمن اینکه 
این تیم از جنگندگی و ســرعت قابل قبولی 
برخوردار نیست و معتقدم استقال این روزها 
به شدت از نداشــتن یک مهاجم تمام کننده 
رنج می برد.« همدانی تشــکیل شدن کمیته 
فنی را هم به سود استقال نمی داند: »اعتقاد 
چندانی به ماهیت این کمیته ندارم و شــفر 
هم مربی نیست که به آن صورت توصیه پذیر 
باشد. صرفنظر از این حرف ها، در کل کمیته 
فنی در ایران برش چندانی ندارد و نمی تواند 
تاثیری در روند تیم ایجاد کند.  استقال اگر 
می خواهد نتیجه بگیرد باید اجازه دهد شــفر 
کار خــودش را بکند و او را تحت فشــار قرار 
ندهنــد و بگذارنــد او در تصمیماتش آزادی 
عمل بیشتری داشته باشد و یقینا دخالت های 
بیجا باعث از دست رفتن تمرکز شفر می شود. 
البته من هر نکته ای که به ذهنم برسد حتما 
با مدیریت باشگاه در جریان خواهم گذاشت.«

درخشش پیشکسوتان 
استقال در جام شهدا

ســومین دوره مســابقات باشــگاهی 
پیشکسوتان جام شهدای انقاب اسامی و 
بزرگان فوتبال با برگزاری آخرین بازی ها از 
مرحله دوم ادامه یافت. در این رقابت ها که 
در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشــی 
شهید شیرودی برگزار می شود هشت تیم به 
مصــاف هم رفتند تا چهار تیم صعود کننده 
به مرحله نیمه نهایی را معرفی کنند. به این 
ترتیب چهار تیم با سابقه استقال، شاهین، 
بانــک ملی و راه آهن بــه نیمه نهایی صعود 
کردنــد. ایــن پیکارها در رده ســنی باای 
۵0 ســال برگزار می شود و جمع کثیری از 

بزرگان تاریخ فوتبال در آن حاضر هستند.

اکبرپور: استقال به یک 
هافبک خاق نیاز دارد

استقال توانست حریف نه چندان 
قدرتمند خود را شکست دهد تا موقتا 
از انتقادات فرار کنــد. علیرضا اکبرپور 
مهاجم ســابق اســتقال در خصوص 
این بــازی اینطور می گویــد: »بعد از 
نتایــج نه چندان جالبی که اســتقال 
در هفته های اخیر گرفته بود، به شدت 
به یــک پیروزی نیاز داشــت و خدا را 
شــکر که این اتفاق در اهــواز افتاد تا 
وضعیت تیم ســر و ســامان پیدا کند. 
بعد از گلــی که آبی پوشــان در اهواز 
زدنــد، انتظار داشــتم بــرای گل های 
بعدی فشــار تیم افزایش پیدا کند اما 
نه تنها این اتفــاق نیفتاد، بلکه به نظر 
من عطش بازیکنان تمام شــد و دیگر 
اشــتیاقی به زدن گل های بعدی دیده 
نشد.« مهاجم سابق آبی پوشان در ادامه 
می گوید: »پیروزی در این بازی خیلی 
مهم بود اما از استقال انتظار نمی رود 
که پیروزی هایش یک بر صفر باشــد. 
بااخره هوادار انتظار بیشتری از تیمش 
دارد و یکی از این انتظارات، بازی های 
تهاجمی و با طراوت اســت. خط میانی 
استقال به شدت با کمبود یک بازیکن 
خاق که توان ارسال پاس های خاقانه 
پشــت مدافعان را داشته باشد، مواجه 
اســت. بازیکنی در قواره های جباروف، 
یا جباری در گذشــته ها. به نظرم رضا 
آذری می تواند این بازیکن باشد و باید 
شفر بیشتر از این به آذری جوان اعتماد 
کنــد. آذری خیلــی زود می تواند یک 
بازیکن ثابت و تاثیرگذار در اســتقال 
شــود.« اکبرپــور در خصــوص نقل و 
تیم می گوید:  این  انتقاات زمســتانی 
»قطعا اســتقال نیاز بــه تقویت دارد 
اما به نظرم بعضی ها در حال شــیطنت 
هســتند تا با اســتفاده از فضای نقل و 
انتقااتی، تیم را به هم بریزند. بهترین 
فردی که می تواند در خصوص فهرست 
ورود و خروج صحبت کند خود شــفر 
است. من از هیچ بازیکنی نام نمی آورم 
اما بــه نظرم ایــن تیــم در کنار یک 
هافبک طراح، به بازیکــن یا بازیکنان 
ســرعتی در خط حملــه اش نیاز دارد. 
شــاید با اضافه شــدن محسن کریمی 
در نیــم فصل دوم این شــرایط قدری 
بهتر شــود.« مهاجم سابق استقال در 
خصوص قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا 
می گوید: »درست است که استقال در 
گروه خیلی سختی قرار گرفته است اما 
برای تیمی مثل اســتقال نباید گروه 
سخت و آســان فرق داشته باشد. این 
تیم بارها در تاریخش ثابت کرده توان 
صعود از گروه های ســخت آسیایی را 
دارد و ایــن تجربه را باید در این فصل 

هم تکرار کند.«

اردوگاه آبی مصاحبه وخبر

کارشناس

شفر کمبود 
 مدافع را 

می بیند؟

اگر بخواهیم 
خوشبینانه به 
تعدد بازیکنان 
کناری بنگریم 
باید بازی های 

سخت استقال 
در لیگ 

قهرمانان آسیا 
و احتمال 

مصدومیت ها 
و محرومیت ها 

را بهانه ای 
برای توجیه 
تعداد قابل 

توجه بازیکنان 
کناری قلمداد 
کنیم اما شفر 
با چالش های 

بزرگی در 
مواجهه با این 
حجم عظیم 

بازیکنان 
کناری گرفتار 
خواهد شد و 
برای مدیریت 

آنها کار 
دشواری پیش 

رو خواهد 
داشت.

علی کریمی، هافبک میانی باشگاه 
اســتقال درباره از دســت رفتن جام 
حذفی حرف هایی به زبان آورده است: 
»متاســفانه ما جام حذفی را از دست 
دادیم و در لیگ برتر شانس داریم. جام 
حذفی یک میان بر بود که می توانستیم 
هم یک کاپ بگیریم و هم سهمیه سال 
آینده لیگ قهرمانان را کســب کنیم. 
به نظــرم اگر در جــام حذفی قهرمان 
نشــویم فرقی نمی کنــد در بازی اول 
اوت شویم. حاا که در آن جام حضور 
نداریم باید تمرکز کامل مان روی لیگ 
برتــر و لیگ قهرمانان باشــد. در لیگ 
قهرمانان هم واقعا گروه سختی داریم. 
معتقــدم همه تیم هایی کــه در لیگ 
قهرمانان قرار دارند خیلی قوی هستند. 
الهال، الدحیل و العین امسال قطعا با 
بهترین تیم وارد مســابقات می شوند. 
من در مورد فصل های گذشته صحبتی 
این تیم هایی  نمی کنم ولی مطمئنــم 
که با ما همگروه شــدند بــا تمام توان 
وارد مسابقات می شوند چون سال های 
گذشته در این مسابقات موفق نبودند. 
در این شــرایط از هواداران اســتقال 
می خواهم مثل همیشــه از ما حمایت 
کننــد. من از طرف خــودم و تیم قول 
می دهم تاشمان را دو چندان کنیم تا 

دل آنها را شاد کنیم.«

کریمی بــه رغــم انتقاد هایی که 
می شــد، اکنون به یکی از بهترین های 
استقال بدل شــده. او درباره بازی با 
استقال خوزســتان نیز این صحبت ها 
را به زبان مــی آورد: »به هر حال همه 
اعضــای تیم متحــد شــده بودند که 
برنده بازی باشــیم. در نیمه اول خیلی 
موقعیت داشتیم ولی بارش شدید باران 
کار ما را سخت کرده بود. خوشحالم که 
3 امتیاز را گرفتیم چون تیم ما به این 

برد نیاز داشت.«
 کریمی درباره اینکــه در اردوی 
آخر اســتقال حضور نداشت نیز این 
اظهارات را دارد: »متاســفانه در اردوی 
قبلــی تیم ملی حضور نداشــتم و این 
تصمیم ســرمربی محترم تیم ملی بود. 
چنــد وقتی هم بود که بازی نمی کردم 
و در ایــن زمینه به نظر آقای کی روش 
کاما احترام می گذارم و تاش می کنم 
دوباره به اردوها برگردم. حضور در تیم 
ملی آرزوی همه بازیکنان اســت و من 
هر وقت در تیم ملی باشــم یا نباشــم 
بــرای موفقیــت ایران و کشــورم دعا 
می کنم. با این حال من هر جا باشــم 
ســعی و تاش خودم را انجام می دهم. 
قصدم این اســت که با سعی و تاش 
زیــاد به هدفم برســم. تیم ملی جایی 
است که بازی بازیکن به چشم می آید 

و طبیعتا مسوولیت سنگینی هم روی 
دوش بازیکن است. مطمئن باشید من 
تمام تاشم را انجام می دهم که بهترین 
عملکرد را داشــته باشم و به امید خدا 
خودم را به کادر فنی تیم ملی تحمیل 

می کنم.«
 کریمــی در پایــان حرف هایش 
هــم  اســتقال  در  دربــاره حضــور 
حرف هایی زد: »به هر حال پیوســتن 
به اســتقال بــرای هــر بازیکنی یک 
اتفــاق مهم اســت که البتــه از همان 
اول نشــان می دهد کار ســخت است. 
وقتــی به تیمی آمدی کــه تعدادی از 
بازیکنان خوبش رفته اند باید مسوولیت 
بیشــتری داشته باشــی. تیم استقال 
جوان تر شده بود و جمع و جور کردن 
شرایط کار بسیار ســختی بود. من به 
تیم، خودم و  باشگاهم ایمان داشتم و 
می دانستم که می توانیم روزهای خوبی 
در استقال داشــته باشیم. به شخصه 
معتقدم چــوب خط ما از نظر امتیاز از 
دست دادن پر شده و باید کاری کنیم 
که دل هواداران شاد شود. البته امسال 
هم کمی بدشــانس بودیم و در برخی 
بازی ها می شــد که برنده باشــیم ولی 

نشد.«
کریمــی درباره اینکه با اســتقال 
زمان قراردادش چقدر است، این پاسخ را 
داد: »همان اول که با من قرارداد بستند 
یکساله توافق کردند. به هر صورت من با 
مدیران قبلی باشگاه قرارداد بسته بودم.«

 
کریمیخریدناامیدکنندهای

کهبهترینشد
درباره علــی کریمی ذکر یک نکته 
حایز اهمیت اســت. کریمی در شرایطی 
به اســتقال پیوســت که تصور می شد 
بــه دلیل مصدومیت نتوانــد در ترکیب 
اســتقال کارایی ازم را داشــته باشد 
اما کریمی بــا وجود مصدومیت هایی که 
داشــته، یکی از بهترین های اســتقال 
در فصــل هجدهم بوده اســت. به واقع 
می شــود گفت که علی کریمی بهترین 
خرید فصل هجدهم آبی ها بوده و شرایط 

فنی مطلوبی داشته است.

 در شــرایطی که در 2 روز گذشته 
بازیکنانی مثل احمد نوراللهی و علیرضا 
احســان  و  پرســپولیس  از  بیرانونــد 
حاجی صفی، مسعود شــجاعی و اشکان 
دژاگه از تراکتورســازی در پک زیر نظر 
کادرفنی تیم ملی تمرین ریکاوری خود 
را پشت سر گذاشتند، بازیکنان ملی پوش 
استقال با تشخیص شفر مثل چند هفته 
گذشــته در زمین صنایع دفاع و در کنار 

ســایر بازیکنان این تیم به تمرین کردن 
پرداختند.

 طبق برنامه ریزی کارلوس کی روش 
بازیکنان ملی پوش حدود یک سال است 
که فــردای بازی های باشگاه های شــان 
باید در پک حضــور پیدا کنند و تمرین 
ریکاوری خــود را زیر نظر کادرفنی تیم 

ملی پیگیری کنند.
 این اتفاقی است که از قبل از جام 

جهانی رخ داده اســت و حتی بازیکنانی 
که عضو تیم های شهرستانی هستند بعد 
از هر بازی باید بلیت ســفر به تهران را 
تهیه، یک روز در پک تمرین کنند و بعد 
از آن دوباره به تیم های باشگاهی شــان 
ملحق شــوند. این موضوعی اســت که 
شــفر هم در ابتدا از آن تمکین می کرد 
اما مدتی است که حضور در پک روز بعد 

از هر بازی را ممنوع کرده است.

شفر به استقالی ها: رفتن به پک ممنوع

 وجود 10 بازیکن هم پســت در اســتقال نیم فصل دوم لیگ هجدهم تهدید است یا فرصت؟ این مهم ترین سوال در آســتانه نزدیک شدن به نقل و انتقاات 
نیم فصل دوم محســوب می شــود که وینفرد شفر، سرمربی استقال باید پاســخی روشن و دقیق به آن بدهد. اســتقال به واقع 10 وینگر می  خواهد چه کار؟ 
آیا ضرورت دارد که شــفر نیاز به جذب بازیکن در پســت دفاع میانی، مهاجم راس و حتی هافبک بازیســاز را نادیده بگیرد و نیم فصل دوم را با 10بازیکن در 
پســت وینگر شــروع کند؟ از این 10 بازیکن نهایت در هر بازی 4 گزینه می توانند در ترکیب اســتقال بازی کنند و باقی نفرات باید روی نیمکت بنشــینند.

بازگشت منتظری، احتمال خروج دانشگر

چشمی و اهمیت وظیفه ای که نمی داند

پژمان منتظری به تمرینات استقال 
بازگشت.

 این مدافع که گفته می شــد شاید 
تا پایان نیم فصل نتواند برای اســتقال 
بازی کند، زودتر از زمان تعیین شده به 
تمرین های اســتقال بازگشت تا قدری 
شــفر به آینــده تیمش در فــاز دفاعی 

امیدوار شود.
  با توجه به اینکه محمد دانشــگر 

نیست  اســتقال  برای  مدافع مطمئنی 
و ســرعت بســیار اندکــی دارد حضور 
منتظری در قلب دفاع استقال می  تواند 
تا حدودی خیال شــفر را در این نقطه 

راحت تر کند.
 البته خود منتظــری هم آرام آرام 
به پایان خط نزدیک شــده و در نهایت 
باید اســتقال را بــه زودی ترک کند و 
ازم است که مسووان استقال در نیم 
فصل مدافع جدیدی را به خدمت بگیرند 
تا اســتقال برای فصول آینده بخصوص 
لیگ قهرمانان آســیا از داشــتن مدافع 

باتجربه در این پست محروم نشود. 
حتــی این موضــوع را کمیته فنی 
باشگاه استقال هم به کادر فنی توصیه 
کرده و گفتــه که باید در نیم فصل یک 
مدافع به خدمت گرفته شــود اما ظاهرا 
هنوز گزینه ای در این پست یافت نشده 

تا به استقال بیاید. 
 به هر حال بازگشت منتظری ااقل 
برای بازی های آتی دست شفر را در قلب 
دفاع بازتر می کند و باعث می شود مدافع 
ترکیب  از  دانشــگر  نامطمئنی همچون 

بیرون برود.

 روزبه چشــمی و فرشید اسماعیلی 
بعد از جروبحث بــا مدیرعامل و اخراج 
موقت که کاما صوری به نظر می رسید 
به تمرین اســتقال برگشتند و آب هم 
از آب تــکان نخورد درســت مثل وقتی 
که طارق بدون اجازه برای تیم سابقش 
بازی کرد و خیلی راحت و بدون دغدغه 
فقط با یک جلســه که آن هم جدی به 
نظر نمی رسید برای استقال بازی کرد، 
یا حتی حسینی که برای چندمین بار به 
نیمکت نشــینی اعتراض کرده بود، تازه 
سهم اعتراض حسینی حضور در ترکیب 
اســتقال بود، انگار یک جورهایی از او 

دلجویی هم شد.
 ظرف چنــد هفته ای کــه از لیگ 
در  زیادی  ماجراهای  هجدهم گذشــت 
تیم اســتقال پیش آمد امــا مدیران و 
اندیشــانه  کادرفنی تیم کاما مصلحت 
با تمام تخلفات برخــورد کردند، نهایت 

تنبیه آنها جریمه بود.

 گذشــت از اتفاقاتــی کــه بــرای 
استقال حاشــیه درست کردند خودش 

جای تعجب داشت اما این اتفاق افتاد.
 در بیــن بازیکنانی کــه از آنها یاد 
شد بیشتر نگاه ها به روزبه چشمی است، 
بازیکنی که پســت تخصصی اش هافبک 
دفاعی اســت اما به دلیل مشکاتی که 
استقال در خط دفاع دارد از او به عنوان 
دفاع وســط استفاده می شود که چندان 

هم در این پست موفق نبوده.
 یکی از اشکااتی که در مورد روزبه 
چشمی وجود دارد و شــاید ارزش های 
فنــی او را زیر ســوال می بــرد روحیه 
پرخاشــگرانه ای اســت که دارد و حتی 
همیــن روحیه باعث ضرر اســتقال در 

بازی های آسیایی شد.
 به نظر می رســد که چشــمی قبل 
از هر چیزی در شــرایطی که استقال 
نیاز به آرامش دارد باید به عنوان یکی از 
بازیکنان با تجربه روی رفتار خود تجدید 

نظر کند.
 اســتقال در فصل جــاری به غیر 
از خریدهای بدی که داشــت، از جانب 

بازیکنان قدیمی خود نیز لطمه خورد.
 یعنی چشمی، اســماعیلی و چند 
بازیکــن دیگر این تیم که از ســال های 
گذشــته در کنار تیم حضور دارند باید 
در شــرایط خاص باری را از دوش تیم 
بردارند نه اینکه خودشان حاشیه را وارد 

تیم کنند.
 شاید به زودی منتظری بتواند برای 
اســتقال بازی کند و مشکل استقال 
در پســت دفاع وسط برطرف شود و این 
مساله می تواند چشمی را دوباره به پست 

اصلی خود برگرداند.

بههوادارانقولمیدهمبیشترتاشکنیم
کریمی: خودم را به کی روش تحمیل می کنم

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab
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صعود نســاجی با جــواد نکونام 
بیشتر شبیه معجزه بود.

 قائمشــهری ها هرگز هفته های 
معجزه آســایی کــه بــا او نتیجــه 
می گرفتند و در اوج ناباوری به لیگ 
برتــر نزدیک می شــدند را فراموش 

نمی کنند. 
او بعد از 24 ســال، سند صعود 
نســاجی به لیگ برتــر را امضا کرده 
بود و طرفــداران کمــی نبودند که 
می خواســتند لیگ برتــر را هم با او 

تجربه کنند.
لیگ برتر برای نساجی و نکونام 
امــا تجربــه متفاوتی بود. می شــد 
پیش بینــی اش کرد امــا توقعی که 
نکونام در دل هــواداران ایجاد کرده 
بود، چیــزی کمتر از معجــزه نبود. 
حاا نه تنها خبری از معجزه نیســت 
که نســاجی حتی نتوانســته خود را 
بــه نیمه باای جدول برســاند و در 
رده دوازدهم جا خوش کرده اســت. 
البته کــه موافقانش همین جایگاه را 
هم بــرای تیمی که بعــد از مدت ها 
حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، 
جایــگاه بدی نمی دانند اما مشــکل 
اصلی دو دستگی مسووان و هواداران 

در حمایت از جواد نکونام است.
مدعی اند  نســاجی  مســووان 
کــه از او حمایــت می کنند و حاضر 
نیســتند با کســی جز او کار خود را 
ادامه دهند اما در عین حال از گوشه 
و کنار زمزمه هایــی به گوش نکونام 
می رســد که از مذاکــره برخی افراد 
وابسته به باشگاه با گزینه هایی برای 

سرمربیگری نساجی خبر می دهند.
جــواد نکونام که پیــش از این 
هــم به واســطه پیشــنهادهایی که 
دریافــت می کرد، بارهــا در معرض 
تصمیم گیری برای جدایی از نساجی 
قــرار گرفته بــود حــاا از خبر این 
برآشفته  پنهانی حسابی  مذاکره های 
اســت و حتی به مدیریت باشــگاه 

پیغــام داده که در ایــن رابطه باید 
شفاف سازی شود.

این نخستین بار نیست که نکونام 
خبرهایی درباره حرکت باشگاه برای 
مذاکره با گزینه های جانشین خود را 
می شنود و این بار می خواهد تکلیف 

خود را برای همیشه مشخص کند.
 تصمیمــی که شــاید حتی به 
تغییراتی در بدنــه کادرفنی و تغییر 
دســتیاران جواد نکونــام هم منجر 

شود.
از طرف دیگر اختاف نظر درباره 
مانــدن یا رفتن جــواد نکونام، حتی 
تا رده مالکیت باشــگاه نســاجی هم 
کشیده شده اســت و همین موضوع 
اوضاع را برای ادامه همکاری نکونام 

با نساجی سخت کرده است.
نساجی در حال حاضر در آستانه 
بازی حساســی با ســپیدرود رشت 
قرار دارد و بدون شــک این مسابقه 
خانگی، مسابقه سرنوشت سازی برای 
نســاجی و نکونام به حساب می آید. 
اینطور که به نظر می رسد هم نکونام 
و هم مسووان باشگاه منتظر هستند 
تا بعد از این بازی برای کادرفنی تیم 

تصمیم بگیرند.
نکتــه جالب اما این اســت که 
دو  اینکه  علی رغم  نســاجی،  باشگاه 
مالک متمول دارد اما تاکنون به کادر 

فنی خود پرداختی نداشته است.
 البته بازیکنان تیم تاکنون قسط 
اول قرارداد خــود را به طور کامل از 
باشــگاه گرفته اند و رفته رفته منتظر 
قــرارداد خود  دوم  بخــش  دریافت 

هستند.
با این وضعیت مالی و مشکاتی 
کــه وجــود دارد، عجیب اســت که 
نســاجی حتی به تغییر سرمربی فکر 
افرادی در باشــگاه  کند اما ظاهــراً 
هستند که به امید کسب نتایج بهتر 
به طور جدی در صدد تغییر سرمربی 

تیم هستند. 

بی پول های پرتوقع
باز هم زمزمه های تغییر در نساجی

در نقد غیرشفاف بودن مسائل مالکیت، مدیریت و مالی

شما از سپیدرود خبری دارید؟
 ســپیدرود در قعر جدول است و وضعیت 
هولناکــی دارد امــا فــارغ از نگرانی های فنی، 
همچنــان مســاله مدیریت، مالکیــت و مالی 
این باشــگاه حل نشــده و در هیچ خبر رسمی 
دربــاره مالکیت جدیــد نخوانده ایــم که روند 
انتقال مالکیت به درســتی انجام شــده یا نه. 
همه چیــز در حد حرف باقی مانده و اداره کل 
ورزش و جوانــان گیان هنوز توضیح نداده که 
مالک جدید ســپیدرود کیست و مراحل انتقال 
مالکیت نهایی شــده یا همچنان پرونده انتقال 

باز و باتکلیف است.
باشگاه سپیدرود هم درباره انتقال مالکیت 
و معرفی مالک خبری رســمی منتشــر نکرده 
و هیچ کــس حتی در رســانه ها نمی داند مالک 
قانونی سپیدرود کیســت. این غیرشفاف بودن 
عجیب است و اداره کل ورزش و جوانان گیان 
بایــد در این  باره به پرســش ها پاســخ بدهد، 
پرســش هایی که در رســانه ها به دلیل شرایط 
بحرانی ســپیدرود مطرح نمی شــود تــا مبادا 

سپیدرود را بیشتر دچار بحران کند.
 بــرای اینکه بــه ماجرای ایــن  روزهای 
سپیدرود بپردازیم، باید سری بزنیم به روزهایی 
که علی کریمی به عنوان متقاضی خرید امتیاز 
باشگاه ســپیدرود مطرح شد. آن  روزها نگاه ما 

این بود:
ســپیدرود از یک راه طوانــی و پردرد به 
لیگ برتر رســیده، دهه ها را با عشــق پشــت 
ســر گذاشــته و مردانی برای زنــده ماندنش 
جنگیده اند. بازیکنان بســیاری با عشــق برای 
ایــن تیم دویده اند، ســال های ســال و با قلب 
بزرگ. آنها حاا مو ســپید کرده اند و گوشه ای 
نشسته اند به تماشا. بسیاری از آنها حتی دیگر 
یادشان هم زنده نمی شــود. برای موسس این 
باشگاه شــاید سالی یک بار تماشاگران پرده ای 
بنویســند و یادش را زنده کنند. تمام کســانی 
که عمرشــان را با این تیم گذرانده اند، فراموش 
شــده اند. آنها دنبال نمایشی در فوتبال نبودند، 
آنها ســپیدرود را خانه خود می دانستند. حاا 
هم به یادشــان نیاورید اما تیم شــان را به این 
آشــفته بازار تبدیل نکنید، هر روز برایش یک 
مالک نتراشید و هر روز بدهکارتر و گرفتارترش 
نکنید. سپیدرود دوباره با تغییر مالکیت مواجه 
شــده و امیدواریم این  بار داستان های سالیان 

اخیر تکرار نشود.
 بلــه، نگرانی هایی وجود داشــت. بعد از 
بدعهدی هــای تــن زاده، مالک تیــم در فصل 
گذشــته، مالــک جدید هم نمی توانســت تیم 
را اداره کنــد. نوین، مالک ســپیدرود در فصل 
جــاری به تعهــدات مالی خــود پایبند نبود و 
چاره ای باقی نگذاشــته بود جز پایان همراهی 
با سپیدرود. رشتی ها در قعر جدول و با نتایجی 

ناامیدکننده هفته ها را پشــت سر می گذاشتند و 
اتفاقی که قابل پیش بینی بود، فقط یک کلمه را 

به ذهن می رساند: سقوط.
 در ایــن گیــر و دار متقاضیانی برای خرید 
امتیاز باشــگاه ســپیدرود هم وجود داشتند. از 
شــهردار ســابق رشــت تا چند نفر دیگر. معلوم 
نبود آنها تن زاده ها و نوین های دیگری هســتند 
یا واقعا قصد ســرمایه گذاری دارنــد. خریداران 
ســپیدرود در یک دهــه اخیر همواره کســانی 
بوده انــد که بدهی های بزرگ به جا گذاشــتند و 
هرگز نتوانستند ساختار حرفه ای برای این باشگاه 
بسازند. مدیران غیرحرفه ای از سوی مالکان برای 
ارکان مختلف باشــگاه همیشــه برای سپیدرود 
انتخاب شــدند و ناآشــنایی عمیق شان با فوتبال 
و اقتصــاد فوتبال نتیجه ای جــز بحران مدیریت 

نداشت.
 در چنین حال و روزی پیشــقدم شدن علی 
کریمی برای معرفی یــک متقاضی خرید امتیاز 
باعث شــد که اعتمادها جلب شــوند. هم اعتماد 
اداره کل ورزش و جوانــان گیــان و هم اعتماد 
بازیکنان تیم. حضور علــی کریمی همراه مالک 
جدیــد پدیدآورنــده این اعتماد بــود. حضور او 
سپس از سوی نماینده ای در مجلس که پیش تر 
با انتقــادات تند کریمی مواجه شــده بود، مورد 
حمایت قرار گرفت و اهداف چنین حمایت هایی 

را هم علی کریمی می داند و هم دیگران.
 مالک جدید سپیدرود هنوز به طور رسمی 
معرفی نشده و پرداخت بیش از 4 میلیارد تومان 
از بدهی های پیشین شــرط شروع کار بود. اداره 
کل ورزش و جوانــان گیــان و هیــات فوتبال 
گیان که در واگذاری های ســپیدرود در سالیان 
اخیــر نقش ایفا کرده اند، البته هرگز نتوانســتند 
تضمین هــای ازم را از خریــداران بگیرند و هر 
کدام از مالکان مقطعی، دوره ای داشتند و آمدند 
و رفتند و بدهی های سپیدرود را بیشتر و بیشتر 

کردند.
 اداره کل ورزش و جوانان گیان و شــهاب 
مومنی که هر بار هنگام واگذاری سپیدرود دوباره 
مالک این تیم می شــوند، معلوم نیســت این  بار 
با چه ساز و کاری ســپیدرود را واگذار کرده اند. 
دفعات پیش نیز در روزهای واگذاری همه خبرها 
خــوب بود و همه پول ها قرار بود پرداخت شــود 
و دورنما هم روشــن تصویر می شد اما کمی بعد 
هیچ چیز سر جای خودش نبود. این  بار اما شاید 
تجربه های تلخ پیشــین کمک کنــد و واگذاری 
ســپیدرود عاقانه انجام شده باشد، همان عقل و 
تدبیری که در تمام سال های اخیر نشانی از آن را 

در فوتبال رشت ندیده ایم.
 اگــر مالــک جدیــد بتواند فضــا و هوای 
سپیدرود را تغییر دهد و برای باشگاه یک ساختار 

حرفه ای بسازد و نظم مالی داشته باشد، می توان 
به آینده امیدوار شد. سپیدرود به تشکیاتی تازه 
با حضور چهره هایی خوشفکر نیاز دارد، به کسانی 
که بتوانند ویرانه به جا مانده را سامان ببخشند و 
از سپیدرود نه یک باشگاه، بلکه دست کم یک تیم 
بسازند، تیمی که شــباهتی به ساختارهای ازم 
برای حضور در لیگ برتر داشــته باشد. نخستین 
تصمیمــات ســرمایه گذاران جدیــد در انتخاب 
پست های کلیدی باشــگاه و البته چرخش مالی 
در ابتــدای کار و چگونگی برخورد با قراردادها و 
بدهی های پیشــین و تصویر رسانه ای که از خود 
در آغاز راه می ســازند، می تواند ما را به شناخت 

بیشتری از مالک جدید برساند.
در سپیدرود اما هیچ چیز شفاف نشد. همچنان 
پس از مدت ها مدیرعامل قانونی سپیدرود یا مالک 
قانونی اش رســما اعام نشده اند و اداره کل ورزش 
و جوانان گیان هنوز بیانیه رسمی درباره ماجرای 
واگذاری ســپیدرود منتشر نکرده. درباره پرداخت 
بدهی ها، مستندات در حد چند پست اینستاگرام 
اســت و معلوم نیســت مالک جدید که نمی دانیم 
علی کریمی اســت یا دوســتانش، چه ساز و کار 
اقتصادی را در باشــگاه ســاخته اند. گله کردن ها 
از نهادهای اســتانی هم شروع شده که چرا کمک 
نمی کنند و معلوم نیست این وضعیت غیرشفاف تا 

کی ادامه خواهد داشت.

سوشی: انقدری که عادل واسه یه 
صحنه داوری و اثبات آفســاید، تو 
این یک روز هندســه خونده بود من واسه 

کنکورم هم تو یک سال هندسه نخوندم.
استنلی می نویســد: واسه اثبات گلی که به 
سود پرسپولیس اشــتباه اعام شده، فقط 
کم مونده مریم میرزاخانی مرحوم رو از گور 
بکشن بیرون، بعد اشتباهات فغانی تو دربی 
به ضرر پرســپولیس رو با یــه جمله ازش 

می گذرن.
یک نخ جوانی: ژاوی انقدر اومده 
ســوار  می  رســن،  وقتی  تهــران 
اتوبوس می شن به راننده اتوبوس می گه از 
حکیــم نرو حاجــی کیپه، بنداز از شــیخ 
فضــل ا... کوچه پس کوچــه می کنم برات 

سریع می رسیم.
Hu3IN T: تصویــر نخســتین 

باشــگاه  با  مســی  لیونل  قرارداد 
بارســلونا، نوشته شــده روی یک دستمال 
کاغــذی! این قــرارداد بین مدیر ورزشــی 
بارســلونا و پدر مسی منعقد شد و چون در 
رســتوران کاغذ نبود روی دستمال کاغذی 

نوشته شد!
Faraz Fatemi:جناب  Moghaddam

فردوســی پور! خط کش و نقاله در 
VAR هم اســتفاده نمی شــه! اما حاا که 

بحث علم و تکنولوژی شــد، شــما به طرز 
ماهرانــه ای ارتفاع را از محاســباتت حذف 
کردی! و در یک فضای دو بعدی تصمیم به 
رد نظر داور گرفتــی! برادر! ما هم تحصیل 
کرده ایم و البته می دونیم فضا سه بعد دارد، 

نه دو بعد! ارتفاع!!!
یه  وســط  ایــن   :HOSSEIN

قضیه هست که شاید کمتر بهش 
توجه شــه، یه شرکتی هســت که می تونه 
انقدر دقیق و درست و شکیل خط آفساید 
رو بکشــه و صدا و ســیما ازش اســتفاده 

نمی کنه.
پرسپولیس  جالبه  خیلی  متالهد: 
یک ســال و نیمــه بازیکن جذب 
نکرده اما نتونســته طلب پارســال همون 
بازیکناشــم بده، اونوقت اســتقال همین 
امسال با پیش پرداخت نقد میلیاردی خرید 
کرده و مقداری از پول بقیه بازیکناشم داده، 

اونوقت به ما می گن تیم حکومتی.
 :Fatemeh Paghaleh. neja

اینکه مدیرای دو تیم بیان و بگن 
هــوادار کــدوم تیم زودتر شــروع کرد که 
مسخره  است. درستش اینه اان سیدجال 
و مسعود شجاعی بیان روی آنتن بگن چرا 
قپی ناشــتا اومدن و وقتی جنجال درست 

شد تیم شون رو بیرون نکشیدن؟
طی  ســاکت   :Hamedvafaie

نامــه ای بابت مصاحبــه برانکو در 
خصوص خوشحالی دستیار کی روش تذکر 
داده. کاش یک نفر از ســاکت و فدراسیون 
سوال کند شما که مدعی هستید طبق ماده 
یک اساسنامه دولتی نیستیم، با چه حق و 
اختیار قانونی به باشــگاه ها تذکر می دهید؟ 
طبــق کدام قانــون دبیرکل حــق دارد به 

باشگاه ها تذکر دهد؟
سوشــا مکانی )بعــد از واکنش 
عجیــب و حمله در اینســتاگرام به 
مصاحبه حنیف عمران زاده و هاشم بیک زاده(:
ادب مرد به ز دولت اوســت... توهین کردن 
ناشــی از کمبــود و ضعف شــخصیت یک 

انسان است
اســتوری  یک  رحمتی:  مهدی 
منتشر کرده که ساعت 6:36 صبح 

در باشگاه مشغول تمرین کردن است.
 

فضای مجازی

سپیدرود 
از یک راه 
طوانی و 

پردرد به لیگ 
برتر رسیده، 
دهه ها را با 
عشق پشت 

سر گذاشته و 
مردانی برای 
زنده ماندنش 
جنگیده اند. 

بازیکنان 
بسیاری با 

عشق برای این 
تیم دویده اند، 
سال های سال 

و با قلب بزرگ. 
آنها حاا مو 

سپید کرده اند 
و گوشه ای 

نشسته اند به 
تماشا.

نیازی به تعریف نیست. فقط نتایج 
تراکتورســازی را از زمان حضور محمد 
تقوی در تیــم مرور کنید: تراکتور صفر 
- پدیــده صفر، تراکتور 6 - اســتقال 
خوزستان صفر، صنعت نفت 2 - تراکتور 
یک، تراکتور 2 - سپیدرود یک، پیکان 
یک - تراکتور 2، تراکتور 4 - ذوب آهن 

یک، پرسپولیس صفر - تراکتور صفر
14 امتیــاز در هفت هفتــه، آمار 
خوبی اســت که تقوی از خــود به جا 
گذاشته اســت. بخصوص که با بررسی 

ســه جدول لیگ برتر مشخص شد اگر 
تیمــی حداقل 2 امتیاز در هر مســابقه 
کســب کند در آن فصل قهرمان خواهد 
شــد و اینکه شــاگردان تقوی با توجه 
به آمار موجــود، میانگین 1/9 امتیاز را 
کسب کرده که نزدیک به آمار یک تیم 
قهرمان اســت. نکته عجیــب ماجرا اما 
این است که هنوز باشگاه تراکتورسازی 
قراردادی با این مربی نبســته است که 
این موضوع شاید حتی باعث جدایی این 

مربی از تراکتور سازی شود.

پدیده تا هفته سیزدهم و یک بازی 
کمتر نسبت به تیم های دیگر با 12 بازی 
صدرنشــین لیگ برتر است. این تیم در 
شرایطی شانس اول قهرمانی نیم فصل به 
شمار می رود که 3 بازی باقی مانده اش با 
تیم های استقال، سپاهان و ماشین سازی 
خواهد بود. به نظر می رسد رقیب اصلی 
تا نیم فصل سپاهان به حساب می آید که 
فقــط 3 امتیاز کمتر از پدیده دارد. نکته 
جالب اینجاســت که پدیده حتی اگر از 
3 بازی باقی مانده 4 امتیاز کســب کند 

که بــا توجه به روند فعلــی، اصا دور 
از دســترس این تیم نیســت، می تواند 
رکــورد اســتقال خوزســتان را هم 
بشــکند. این تیم خوزســتانی در لیگ 
پانزدهم در شــرایطی قهرمان نیم فصل 
شــد که 32 امتیاز به دست آورده بود. 
پدیده مشهد می تواند با کسب حداکثر 
امتیازات از 3 بازی باقی مانده نیم فصل 
اول، گام بلندی به ســوی قهرمانی در 
پایان فصل بردارد و شگفتی سازی خود 

را تکمیل کند.

ملوان بعد از تغییر کادر فنی هم 
از خواب بیدار نشــده و نتایجی کسب 
کــرده که ابتدای فصل هم به دســت 
آورده بود. محمــد احمدزاده از وقتی 
جای فرهاد پورغامی را روی نیمکت 
ملوان گرفته، با 6 حریف مواجه شده 
و فقط 3 امتیاز بــه اندوخته های این 
تیــم پرطرفدار شــمالی اضافه کرده. 
ملوان با احمدزاده، 3 تســاوی مقابل 
فجرسپاســی، اکســین و مس کرمان 

به دســت آورده و 3 بــار هــم برابــر 
آلومینیوم  و  بادران  شــهرداری تبریز، 
اراک طعم شکســت را چشیده. یعنی 
به طور میانگین، محمد احمدزاده نیم 
امتیاز از هر بازی در ملوان کسب کرده 
که به هیچ وجه آمار امیدوارکننده ای 

نیست.
احمــدزاده البته تیمی در اختیار 
دارد که خودش در بســتن آن نقشی 
نداشــته. او با بازیکنانــی کار می کند 

که فرهاد پورغامی بــه ملوان آورده 
و حداقل تــا نیم فصل نیز در این تیم 
حضور خواهند داشت. به همین دلیل 
دربــاره ملوان و احمدزاده، باید بعد از 
نقل و انتقاات نیم فصل قضاوت کنیم. 
او قصد دارد ملوان را دوباره بســازد و 
بازیکنانی جذب کند که در حد نام و 
آوازه این باشگاه باشند. شاید آن وقت 
بتوانیم ملوان را بااتر از رده شانزدهم 

جدول ببینیم.

بعــد از گرد و خاکی که ســعید 
آذری به خاطر اشتباه صدا و سیما در 
اعام نام باشــگاه ذوب آهن به پا کرد، 
حاا دیدار مدیران باشــگاه سپاهان با 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان، 
می تواند از مواضع متفاوت مدیران دو 
تیم اصفهانی خبــر بدهد. مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن روز شنبه مانع ورود 
عوامل پخش زنده شبکه اصفهان شد 
و بــازی این تیم پخش نشــد اما روز 

باشگاه سپاهان  سه شــنبه مدیرعامل 
بــه دیــدار مدیرکل صدا و ســیمای 
مرکــز اصفهــان رفته اســت. این در 
حالی اســت که بعد از حرکت آذری، 
واکنش های متفاوتی نســبت به او به 
راه افتاد. برخی حرکت سعید آذری را 
یک حرکت جدی برای تغییر نگاه ها و 
تلنگری به صدا و ســیما برای نگاهی 
ویژه تر به شهرســتان ها می دانند و در 
مقابل گروهی هم هستند که تحلیلی 

مثبت از موضوع نداشــته و آن را یک 
حرکت احساسی و به دور از استدال 
قلمــداد می کنند. در همین شــرایط 
یعنی  اصفهانی  تیــم  دیگــر  مدیران 
سپاهان به دیدار مدیرکل صدا و سیما 
رفتنــد تا موضعی در ظاهر متفاوت از 
گفته  اگرچه  کننــد.  اتخاذ  ذوب آهن 
می شــود تابش برای بیان نیازهای دو 
تیــم اصفهانی و چالش هــای هر دو 
باشگاه در این جلسه حاضر شده است.

تراکتور در خطر از دست دادن تقوی

4 امتیاز از 3 بازی، آنچه یحیی می خواهد

منتظریم آقای احمدزاده

صدا و سیما، عامل شکاف بین مدیران اصفهانی؟

تصویر شهر

حســین پاپی، ســجاد شــهباززاده و عزت ا... پورقاز به همراه 
مســعود تابش مدیرعامل و برخی از مدیران باشــگاه سپاهان 
به زندان اســدآباد اصفهــان رفتند و ســاعاتی را با مددجویان 
دربند این اردوگاه ســپری کردند. بازیکنان سپاهان در دیداری 
نمادین با بازیکنان تیم فوتســال اســدآباد پا به توپ شــدند و 
چند طرح ورزشــی در این اردوگاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

 این عکس را یکی از هواداران تراکتورسازی منتشر کرده. تصویری 
که مربوط به 19 اردیبهشت 95 و بازی پرسپولیس مقابل گسترش 
فواد می شود. هواداران گسترش فواد، پرچم بزرگی برای تیم خود 
تهیه کرده بودند و می خواستند به ورزشگاه یادگار امام تبریز ببرند.

 امیر حسین 
فتحی، 

سرپرست 
باشگاه 

استقال در 
محل تمرین 

این تیم 
حاضر شد و 

با سرمربی 
و اعضای 

کادرفنی و 
بازیکنان 

گفت و گو 
کرد.

  شهر من: رشت

خبرکوتاه

هفته یازدهم
سه شنبه 97/9/13 

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

هفته دوازدهم
یکشنبه 97/9/18

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

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

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16:15

هفته چهاردهم
چهارشنبه 97/9/7

فواد خوزستان..........................................................................  ذوب آهن اصفهان
ورزشگاه: غدیر اهواز، ساعت 15:30

پنجشنبه 97/9/8
نساجی مازندران............................................................................. سپیدرود رشت

ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر، ساعت 15:00
................................................................................  پرسپولیس ماشین سازی تبریز

ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز، ساعت 15:00
استقال.......................................................................................  صنعت نفت آبادان

ورزشگاه: آزادی تهران، ساعت 17:30
جمعه 97/9/9

سپاهان.................................................................................................. پدیده مشهد
ورزشگاه: نقش جهان اصفهان، ساعت 15:15

نفت مسجدسلیمان......................................................................................... پیکان
ورزشگاه: شهید بهنام محمدی، ساعت 15:15

..........................................................................................  استقال خوزستان سایپا
ورزشگاه: شهید دستگردی تهران، ساعت 15:30

شنبه 97/9/10
پارس جنوبی جم..................................................................... تراکتورسازی تبریز

ورزشگاه: تختی جم، ساعت 15:00

برنامه

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

5 گل
وحید خشــتان )استقال خوزســتان(، امین قاسمی نژاد، یونس شــاکری )پدیده(، عیسی 

آل کثیر )پیکان(

جدول لیگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف

129211751229پدیده1
1275025101526سپاهان2
136522112923تراکتورسازی3
11560114721پرسپوليس4
135441611519پارسجنوبیجم5
12462106418استقال6
134451514116پيکان7
316-134451114سایپا8
614-133551016فواد9

113-1311021011ماشينسازیتبریز10
313-1311021215صنعتنفتآبادان11
412-132651115نساجیمازندران12
511-122551116ذوبآهن13
611-13256713نفتم.سليمان14
149-13238519سپيدرودرشت15
4*11-13247819استقالخوزستان16

* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.
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این فصــل از لیگ قهرمانان آســیا در حالی بــا قهرمانی 
کاشیما آنتلرز در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی بسته شد 
که عنوان آقــای گلی با رکورد جالب 13 گل زده به بغداد 
بونجاح ســتاره الجزایری باشگاه السد رسید. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دو هفته بعد از بسته شدن پرونده این فصل از 
لیگ قهرمانان کفش نقره ای آســیا را به آقای گل رقابت ها 
از الجزایر اهدا کرد. مهاجم گلزن تیم سرشــناس دوحه که 
در کشورش به شــکارچی صحرا معروف است در شرایطی 
با اختاف ســه گل نسبت به نزدیک ترین تعقیب کننده اش 
دامیانوویچ پا به ســن گذاشته از ســوون سامسونگ، این 
عنوان را به دست آورد که نماینده های ای اف سی و کمیته 
برگــزاری لیگ قهرمانان تندیس کفــش نقره ای آقای گل 
آسیا را در حاشیه تمرین السد به بغداد بونجاح اهدا کردند 
تا افتخــار جدیدی در ویترین پرافتخــار این بازیکن ثبت 
شــود. بغداد بونجاح بــا بیان اینکه ایــن تندیس با تاش 
هم تیمی ها و مربیانش در السد به دست آمده است، گفت: 
خیلی دوست داشــتم گل های من بتواند السد را به فینال 
آسیا و کسب قهرمانی برســاند اما افسوس بزرگم شکست 
برابر پرســپولیس ایران در گام آخر برای رسیدن به فینال 
بــود که تمام رویاهای ما را بر باد داد. البته تاش می کنیم 
که امسال ماموریت نیمه تمام خود را در لیگ قهرمانان به 

سرانجام برسانیم.

  بعد از مدت ها دوباره نام تو را شنیدیم. 
 کجا؟

 ابه ای مصاحبه هاشم بیک زاده با حنیف 
عمران زاده. 

 زیاد مهم نیســت. من در طول 3، 4 ســالی 
که از فوتبال ایران جدا شــده ام، نه به کســی 
بی احترامــی کــرده ام و نه بی حرمتــی. بعد از 
ایــن هم چنین رویــه ای را پیش می گیرم. من 
نمی خواهم کاری کنم که نزد هواداران شیرین 
شــوم. اصل فوتبال خیلی قشنگ تر از حواشی 
آن است. به جای حواشی اگر وقت مان را صرف 
خود فوتبال کنیم، قطعا لذت بیشتری می بریم. 
کســانی کــه قصد دارنــد با حواشــی فوتبال 
خودشــان را بزرگ نگه دارند، دیــر یا زود و با 

پایان این حواشی فراموش خواهند شد.
 در برنامــه نــود و آن مصاحبــه فان، 
صحبت هایی درباره تو مطرح شد اما هرگز 
در حد واکنشــی که بافاصله نشان دادی 

نبود. 
 مــن کاری به کار کســی ندارم و ســرم در 
اک خودم اســت. تــا اان دیده اید من درباره 
کسی حرفی بزنم؟ متأســفانه چند وقتی است 
در برنامه های تلویزیونی باب شــده که هر کس 
می خواهد حرفــی بزند، نام مرا می آورد. از نود، 
100، 200 و 400 گرفتــه تــا ویدئوچک. هر 
کســی می خواهد کاری کند، تا اسم من نباشد 
انجامش نمی دهــد. مگر حق النــاس در ایران 
وجود ندارد؟ من هم دوســت نــدارم در برنامه 
کسی باشــم. نمی خواهم کســی اخبار مرا در 
صدا و سیما پوشش بدهد. نه حرف از موفقیتم 
بزنند و نــه ضعف هایم. چطور وقتی حق پخش 
را نمی دهنــد، باشــگاه ها حق دارنــد اعتراض 
کنند. حاا من هم دوســت ندارم در برنامه های 
تلویزیونی باشــم و تصویرم را نشان بدهند. اگر 
حق النــاس در ایران معنــا دارد، من همین جا 
اعــام می کنم که نمی خواهــم در هیچ برنامه 
تلویزیونی حضور داشــته باشم. نه اسمی از من 

ببرند و نه تصویری پخش کنند.
 حتی در صورت انتشار اخبار موفقیت هایت 
هم دوست نداری در قاب تلویزیون باشی؟ 
 هرگز. آنها زمانی کــه بهترین دروازه بان هم 
می شــوم اخبار مرا پوشــش نمی دهند. دقیقا 
می دانم هدف شــان چیســت. من نه خوبش را 
می خواهــم و نه بد. حتی اگر بهترین دروازه بان 
دنیا هم شــدم، هیچ خبری درباره من منتشر 

نکنند. یک سوال از شما دارم.
 بپرس! 

 مگــر بزرگتــر از علی دایی و علــی کریمی 
در فوتبــال ایران داریم؟ ایــن دو از نظر فنی و 
الگویی با اختاف از همه بهتر هســتند اما شما 
به من توضیح بدهید که چرا اینقدر با تلویزیون 
و برنامه های ورزشــی به مشکل می خورند؟ به 
گذشته فلش بک بزنید و ببینید این دو چند بار 

از برنامه های ورزشی دلخور شده اند.
 چند مقطع از اختاف دایی و کریمی را به 
یاد می آوریم. در این زمینه حرف تو قابل 

قبول است. 
 اینها سالیان سال با برنامه های ورزشی مشکل 
داشتند. اصا یک ســوال دیگر. در بین مربیان 
ایرانی، مگر بزرگتر از امیر قلعه نویی داریم؟ شما 
یادتان می آید که او از برنامه های ورزشی راضی 
باشــد؟ افرادی مثل قلعه نویی که موفقیت های 
بسیاری کسب می کنند، بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرنــد و همه به تعریــف و تمجید از آنها 
می پردازند اما بروید ببینید چرا رابطه قلعه نویی 
با صدا و ســیما شکرآب اســت و حتی دوست 

ندارد در تمجید از او هم چیزی بگویند.
اما بحث ما، مصاحبه بیک زاده با عمران زاده 

است. 
 مــن هم حرف دیگــری نمی زنــم، نه بحثم 
اســتقالی اســت و نه پرسپولیسی. حدود 50 
دوســت اســتقالی دارم که خیلی های شــان 
همین حاا هم در این تیم بازی می کنند. اسم 
تک تک شــان را می گویم. بروید ببینید آیا تا به 
حال به آنها بی احترامی کرده ام. اوج بی احترامی 
مــن نشــان دادن عدد 6 بود کــه مربوط به 4 
ســال قبل اســت. تازه وقتی دیدم یکسری از 
ناراحت شده اند، عذرخواهی  استقال  هواداران 
هم کردم. از 4 سال قبل تا همین امروز، ببینید 
آیا من به اســتقالی ها بی احترامی کرده ام؟ یا 
درباره اســتقال حرف زده ام؟ من می گویم اگر 
حق الناس وجود دارد، راضی نیستم که هیچ یک 
از برنامه های ورزشی تلویزیون، تصویر یا صدایی 

از من منتشر کنند.
و  با حنیف عمران زاده در پاس همدان  تو   
تیم جوانان هم تیمی بودی و رابطه نزدیکی 
با او داشتی. چه شد که این رابطه صمیمانه 

تا این حد شکرآب شد؟ 
 بحث من چیز دیگری اســت و اصا دوست 
ندارم از کسی اسمی ببرم تا جلوی هواداران مان 
شــیرین شــوم. نخســتین بار نبود که هاشم 
بیک زاده درباره من حــرف می زند. چندین بار 
صحبت کرده بود اما من هرگز جوابش را ندادم. 
تازه هاشــم هم رفیق من است در فجرسپاسی 
کنار هم بازی می کردیم. حرف من این اســت 
که برای شــیرین کردن خودتــان، از یک راه 
دیگر استفاده کنید. مگر من نمی توانستم برای 
کســب محبوبیت، هر روز درباره پرســپولیس 
پست اینستاگرامی منتشــر کنم و عرق خودم 
را نشــان بدهم؟ من پرسپولیســی هســتم اما 
پســت های مرا ببینید. آیــا در آن بی احترامی 
به اســتقالی ها وجود دارد؟ تازه زیر پست های 
بازیکنان اســتقال نیز قلب می گذارم و از آنها 
تعریف و تمجید می کنــم. کاری که هیچ کدام 
از آنهــا جرأت انجامش را ندارند. از بحث اصلی 
خارج نشــویم، برای چندمین بار تکرار می کنم 

که دوست ندارم اسم و تصویر من در تلویزیون 
ایران پخش شود.

 تو می توانی با صدا و سیما مصاحبه نکنی 
اما نمی شود  قانونی ات اســت  این حق  و 
که با پخش بازی هایت نیز مخالف باشــی. 
به عنوان نمونه اگر عضو تیم ملی باشــی، 
مگر می شــود بازی را به خاطر حضور تو 

پخش نکنند؟ 
 در اروپا وقتی کسی می خواهد برنامه ای بسازد، 
با مدیر برنامه بازیکن صحبت می کند. البته خارج 
از محدوده زمین فوتبال و میکســزون که شــما 
گفتید. آنجا قانون کپی رایــت وجود دارد و باید 
از بازیکــن اجازه بگیری تا برنامــه ای درباره اش 
بســازی. من دوســت ندارم برنامه ای درباره من 
بســازند، حاا می خواهد خوب باشد یا بد. ضمن 
اینکه قانون رســانه ای در ایران هم از حق پخش 
مشــخص است. حق باشگاه ها را نمی دهند و من 
هم انتظاری ندارم که به شکایتم رسیدگی کنند. 
من در فوتبال ایران نیســتم و بازگشت به لیگ 
برتر را هــم در برنامه هایم ندارم. اصا در مخیله 
ذهنی من نمی گنجد که یک روز برای فوتبال به 
ایران برگردم و اینجا بازی کنم. پس به خواسته ام 
احترام بگذارند و برعکس همه فوتبالیست ها که 
دوســت دارند تصویرشــان پخش شــود، از من 
کوچکترین خبری هم منتشــر نکنند. می دانید 

چرا این درخواست را دارم؟

 چرا؟ 
 چون مــن در کشــوری بــازی می کنم که 
رســانه ها بیشــترین احتــرام را بــه بازیکنان 
می گذارنــد و بازیکنان هم وظیفه دارند متقابا 
چنیــن کاری انجام بدهند. در نروژ یک بازیکن 
را فقط به لحاظ فنی قضاوت می کنند. 3 فصل 
پشت سر هم عنوان بهترین دروازه بان لیگ نروژ 
را به دســت آوردم و همین که آنجا دیده شوم 

برایم کافی است.
 فارغ از حق قانونی تو در قبال تلویزیون، 
می پذیــری که برخی رفتارهــا در ایران 
هنجار اجتماعی محســوب می شود و در 

نروژ نه؟ 

 می دانــم می خواهید چــه بگوییــد. زمانی 
می توانیم درباره هنجــار اجتماعی حرف بزنیم 
که به حقوق شــهروندی احترام بگذاریم. حاا 
حقــوق شــهروندی یعنی چه. یعنــی زندگی 
خصوصی یک انســان فقط بــه خودش مربوط 
باشــد. یعنی عائق شخصی را به کسی تحمیل 
نکنیم. من هنجار اجتماعی را زمانی قبول دارم 
که به حقوق شــهروندی افراد احترام گذاشته 
شود. اصا یک سوال دیگر. افرادی که در ایران 
زندگی می کنند، کدام شــان به قوانین رانندگی 
احتــرام می گذارند؟ آیا کســی کــه اتومبیل 
گران قیمــت دارد می توانــد با ســرعت 300 
کیلومتر رانندگی کند؟ کدام یک از ما وقتی عابر 
از خیابان رد می شــود به او احترام می گذاریم؟ 
همه می گوییم چون ماشــین خوب داریم، باید 
از روی عابر پیاده رد هم بشویم. در نروژ، وقتی 
90 دقیقه تمام می شــود و از ورزشــگاه خارج 
می شــویم، همه رابطه ها در حد سام و علیک 
است. همسایه از همســایه خبر ندارد، نه فقط 
در فوتبال بلکه در هر قشر و هر شغلی. به عنوان 
یک شهروند و بدون هیچ ادعایی، دوست ندارم 
کوچکتریــن خبری درباره من از صدا و ســیما 
پخش شــود. اگر به حقوق شهروندی ام احترام 

می گذارند، با خواسته من موافقت کنند.
 فکر نمی کنی این صحبت  ها برای تو گران 
تمام شود؟ بخصوص در بازگشت احتمالی 

به لیگ ایران. 
 مطمئن باشــید دیگر تنه من به تنه فوتبال 
ایــران نمی خورد. حرف من این اســت که چه 
خوب و چه بد، اسمی از من نیاورند. من 3 سال 
اســت عنوان بهترین دروازه بان نروژ را به دست 
می آورم. مســتندات هم موجود اســت و آمار 
هم خیلی راحت و با یک جســت وجوی ســاده 
نصیب تان می شــود. بهترین خط دفاع منطقه 
اســکاندیناوی در این فصل متعلق به میوندالن 
اســت. این را هم می توانید پیگیری کنید. من 

انتشار این اخبار خوب را هم نمی خواهم.
 بحث ما از مصاحبه بیک زاده با عمران زاده 

به نکته های  جالب تری رسید. 
 به من واضح جواب بدهید که سوال های این 
مصاحبه از کجا آمــده؟ مگر بیک زاده خبرنگار 

است که بتواند سوال ها را هم تنظیم کند؟
اما ناخودآگاه سوال ها به سمتی رفت که   

نام تو هم به میان آمد. 
 نه، اینطور نبود. من از هاشــم و حنیف خرده 
نمی گیــرم اما می خواهم بدانم ســوال ها را چه 
کسی طرح کرده و نوشــته؟ برای هزارمین بار 
تکرار می کنم. خســته شــدم و دوســت ندارم 
در تلویزیون اســمی از مــن بیاورند. البته فقط 
تلویزیون، چون من در رســانه های نوشــتاری 
دوســتان زیادی دارم. خودم را ممنوع التصویر 
می کنم تا در آرامش بهترین روزهای فوتبالی ام 

را رقم بزنم. با تشکر، خداحافظ.

برافروختــه اســت و ناراحت. می گویــد وقتی با کســی کاری ندارم، چرا هــر روز نام مرا می آورنــد؟ مگر از من بی احترامــی دیده اند. 
مخاطب سوشــا، مصاحبه ای اســت کــه در برنامه نود پخش شــد. جایــی که عمــران زاده و بیــک زاده حرف های عجیبــی زدند که 
بخشــی از آن بــه مکانی مربوط می شــد. سوشــا در گفت وگو با ایران ورزشــی، حرف حســاب می زنــد و خــودش را ممنوع التصویر 
می کند. می گوید دوســت ندارد نــام و تصویرش را در تلویزیــون ایران ببیند. حق قانونی اش اســت و می توان به آن احترام گذاشــت.  

خوشحالی مشهور ماسک پائولو دیباا توسط کمپانی آدیداس با یک ارتقای استثنایی همراه شده است. ژیجون وانگ، هنرمند اهل پکن، خوشحالی 
مشــهور دیباا را که به ماســک مشهور است، به یک ماسک محافظتی تبدیل کرده است. در حقیقت، این پوشش محافظتی، از کفش های آدیداس 
کوپا 19 تولید شده و در آن، خوشحالی دیباا به وضوح مشهود است. دیباا در این رابطه گفت: این خوشحالی من تنها یک خوشحالی نیست، بلکه 

یک پیام است. همیشه رو به جلو حرکت کنید، هر اتفاقی که بیفتد، باید بجنگید و ماسک را به صورت بزنید، مثل یک گادیاتور.

شما بگویید، بیک زاده سوال ها را از کجا آورد؟ 
سوشامکانی:خودمراممنوعالتصویرمیکنم

دیباا،ماسکشد

کفش نقره به شکارچی صحرا رسید
پرسپولیس،افسوسبزرگبغداد

گزارش یک

قاب روز

طنزیم

کامنت

دادا؟ 
 دیروز بعدازظهر، محمدرضا ســاکت از خودش 
پرســید: چــه کار کنم که حضــورم در فوتبال 
بیشتر حس شــود؟ چه کنم که همگان متوجه 
این شــوند که سال ها حضورم در فوتبال، چقدر 
برای مــن تجربه به بار آورده. چه کنم که باری 
از مشکات فوتبال برداشته شود و تیم ملی قبل 
از حضور در جام ملت های آسیا گامی به سمت 
اتحاد و موفقیت بردارد؟ چه کنم که نشان دهم 
مدیری مثل من حتی به خاطر بازنشسته بودن 
هم نباید از فوتبال دور باشــد چــرا که فقدان 
اندیشــه متعالــی و تجارب باای مــن، جبران 

ناپذیر خواهد بود؟
چه کنم که در فوتبــال ایران، همه مقابل خرد 
من ســر تعظیم فرود بیاورند و در مقابل دشت 
بی کران دانش من و قله فتح ناشــدنی اندیشه 
من به شکســت خــود اذعان کننــد؟ چه کنم 
که مشــخص شــود در فوتبال ایــران حقیقتا 
کنفسیوســی چون من، ارســطویی چون من، 
گوته ای چون من، شــیلری چون من، ربسپیری 
چون من و دکاتری چون من یافت نمی شــود و 
حقیقتا بنده، عصاره حکمت و خرد فوتبال ایران 

در صد سال گذشته هستم؟
اگــر گفتید چه کرد؟ بیانیه ضد برانکو را تهیه و 

امضا و ارسال کرد!
نتیجه اخاقی: خدا را شــکر بازنشستگی باعث 
شــد تا از گوهر خدمات او بی نیاز شویم. کاش 

قانون بازنشستگی زودتر اباغ می شد!
نتیجه غیراخاقی: دادا! شهرو به هم ریختی که؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

اکبر منتشــلو- باید اقرار کرد در فوتبــال حرفه ای دنیا، قبل 
از هــر چیزی این هواداران فوتبال هســتند که مورد توجه قرار 
می گیرند. حتی بیشــتر مواقع زیبایی های فنی، تاکتیکی، فردی 
و... بعــد از امتیاز هواداران قــرار می گیرد و برای در نظر گرفتن 
جایگاه تیم های مختلف، تعداد هواداران از شــاخصه های اصلی 
به شــمار می رود. این موضوع شــاید به این دلیل باشد که همه 
اینهــا در پس حضور هواداران معنا پیــدا می کند و بیراه نرفتیم 
اگر بگویم مســائل اقتصادی که اصلی ترین رکن فوتبال حرفه ای 
دنیا محســوب می شــود، باز هم در نتیجه حضور هواداران معنا 
پیدا می کند و بی تردید تمام درآمدهای اقتصادی یک باشــگاه و 
تیم رابطه مستقیمی با تعداد هواداران دارد. اینها تنها بخشی از 
تاثیر حضور هواداران بود که بیان شد. در واقع با در نظر گرفتن 
تاثیر این موضوع یعنی حمایت هــواداران فوتبال از این ورزش 
در حقیقت به اصلی بااتر از خود فوتبال تبدیل شــده اســت و 
همه دلیــل زنده بودن و ماندن ایــن ورزش و تیم های فوتبالی 
به هوادارانش بســتگی دارد تا جایی که سال های متمادی است 
در مدیریــت فوتبال حرفه ای دنیا باز هم هواداران هســتند که 
حــرف اول را می زنند و حداقل باید پذیرفت که تاثیر بســزایی 
در مدیریت فوتبال حرفه ای و حتــی آماتور دارند. معمواً آنچه 
که باعث می شــود مدیریت های کان فوتبال دنیا توجه ویژه ای 
به بخشــی از فوتبال در گوشه ای از دنیا داشــته باشند، مساله 
حضور هواداران است. از این جهت است که شیخ سلمان رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را در مراسم رسمی بهترین های فوتبال 
آســیا وادار به اعترافی بزرگی می کند. او در این مراسم می گوید: 
»بــه لطف وحدت و قدرت ادامه دارمان بار دیگر اســتانداردهای 
در حال رشــدمان در فوتبال آســیا را به جهانیان نشان دادیم. 
دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین کاشیما آنتلرز - که سرانجام 
قهرمان شــد - و پرســپولیس بار دیگر نظر جهانیان را به خود 
جلــب کرد، جایی که رکــورد حضور 100 هزار تماشــاگر - در 
ورزشــگاه آزادی تهران - عاقه غیرقابل انکار به فوتبال در آسیا 

را نشان داد.«
شاید خیلی ها دوست داشــته باشند که از کنار این اقرار رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به راحتی عبور کنیم و توجه ویژه ای به 
آن نشــود اما باید توجه داشت که شیخ سلمان برای نشان دادن 
فوتبال آســیا به دنیا، نه به مسائل تاکتیکی و فنی و فردی اشاره 
می کند و نه به مســائل مالی، بلکه از شاخصی دیگر یعنی حضور 
هواداران فوتبال که متعلق به کشورمان در قاره آسیا است، رجوع 
می کند و ایــن بزرگترین اهرم برای فدراســیون فوتبال جهت 
پیشــبرد بهتر برنامه هایش در کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد 
بود و فدراسیون فوتبال کشورمان نباید از این مزیت بزرگ غافل 
باشــد و بهره ای از آن نبرد. وقتی رییس کنفدراســیون فوتبال 
آسیا، برای نشــان دادن پیشرفت فوتبال آســیا، آن را با فینال 
لیگ قهرمانان آســیا و حضور هواداران نشان می دهد چرا ما باید 
از این مزیت بزرگ اســتفاده نکنیم. جالب است که شیخ سلمان 
حتی به قهرمانی کاشیما هم کاری ندارد و این را شاخصی برای 
عملکرد خوب کنفدراســیون فوتبال آسیا نمی داند، بلکه حضور 
هــواداران را باعث جلب نظر جهانیان معرفی می کند. این مزیت 
بزرگی در فوتبال کشورمان است که متاسفانه از آن بهره ای برده 
نمی شود و یا کمتر به آن توجه شده و در نتیجه بهره ای هم از آن 
نمی بریــم. این موضوع هم در داخل مصداق دارد و هم در خارج 
از کشور و در کنفدراسیون فوتبال آسیا از آن بهره ای نمی بریم.

من کاری به کار کسی ندارم و سرم در 
اک خودم است. تا اان دیده اید من 

درباره کسی حرفی بزنم؟ متأسفانه چند 
وقتی است در برنامه های تلویزیونی باب 
شده که هر کس می خواهد حرفی بزند، 
نام مرا می آورد. از نود، 100، 200 و 400 

گرفته تا ویدئوچک. هر کسی می خواهد 
کاری کند، تا اسم من نباشد انجامش 

نمی دهد. مگر حق الناس در ایران وجود 
ندارد؟ من هم دوست ندارم در برنامه 

کسی باشم. نمی خواهم کسی اخبار مرا 
در صدا و سیما پوشش بدهد.

امشب روز دوم دور جدید رقابت های لیگ قهرمانان برگزار 
می شــود و ســه بازی روی آنتن تلویزیــون خواهد رفت. 
اتلتیکو مادرید - موناکو، ســاعت 21:25 از شبکه ورزش، 
تاتنهام - اینتر، ســاعت 23:30 از شــبکه ورزش و پاری 
ســن ژرمن - لیورپول، ساعت: 23:30 زنده از شبکه سه. 
همچنین از لیگ برتر والیبال بازی شهرداری گنبد - کاله، 

ساعت 15:30 از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به درخشش 
کاوه رضایی در لیگ بلژیک اختصاص داشت که با تیتر »ماقات 
با آنری، پاداش گل های کاوه« به آن پرداخته شــده بود. در این 
مطلب می خوانیم: کاوه رضایی مهاجم سابق استقال دوران گذار 
در شــارلروا را خیلی زود پشت سر گذاشــت و این روزها یکی 
از مهم ترین مهاجمان این تیم و حتی لیگ بلژیک اســت. کاوه 
در صحبت هــای خصوصی اش با بیات از عاقه اش به تیری آنری 
گفتــه و به تلویزیون بلژیک هم می گوید کــه در جوانی بارها و 
بارها ویدئوی گل های مهاجم وقت آرســنال را تماشــا می کرده. 
بیات حاا قول می دهد که زمینه ماقات رضایی با آنری را فراهم 
کند. مدیر ایرانی رابطه خوبی با فدراسیون فوتبال بلژیک دارد و 
قرار اســت به زودی کاوه را به اردوگاه تیم ملی بلژیک ببرد تا با 

مربی شیاطین سرخ ماقات کند.
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بگویدونهبد

برنده توپ طا در ســال 2018 به زودی معرفی می شــود و بر اســاس گمانه زنی ها لوکا 
مودریچ، کاپیتان کرواســی و رافائل واران و کیلیانه امباپه، دو بازیکن کلیدی فرانسه بخت 

بیشتری برای فتح آن دارند.
این جایزه ابتدا تنها برای بازیکنان اروپایی بود و در سال های اخیر به بهترین بازیکن جهان 
اعطا می شــود، ولی نگاهی به فهرست برندگان قبلی نشان می دهد که بازیکنان بزرگی در 
تاریخ فوتبال هرگز نتوانســتند برنده آن شــوند. گزارش »فورفورتو« فهرســت 12 ستاره 

سال های اخیر است که در حسرت توپ طا ماندند.
 12- سرخیو راموس

ممکن است برخی رفتار سرخیو راموس را دوست نداشته باشند یا حتی از او متنفر باشند، 
ولــی کاپیتان رئال مادرید  انگار آهنربایی ویژه جذب مدال دارد. او در 32 ســالگی برنده 
تمام عناوین مهم ملی و باشــگاهی شده و 161 بازی ملی دارد که هنوز می تواند تعدادش 

را افزایش دهد.
درباره مدافعان گفته می شود که معموا شانس کمتری برای بردن عناوین انفرادی فوتبال 
دارند. آنچه راموس را عاوه بر قابلیت های فنی اش متمایز می کند، گل های سرنوشت سازی 
اســت که در این ســال ها زده است. او در دو حضور اولش در فینال لیگ قهرمانان گل زد 
تا رئال بتواند به قهرمانی برســد. با این حال او هیچ وقت در فهرســت نهایی سه نفره توپ 

طا نبوده.
 11- رایان گیگز

او پرافتخارترین بازیکن لیگ برتر انگلیس و تاریخ منچستریونایتد است. گوش چپ ولزی 
از نوجوانی تا آســتانه چهل سالگی پیراهن سرخ این تیم را پوشید و از بازیکنانی نبود که 
یک فصل می درخشــند و ناپدید می شوند. گیگز تنها یک بار در رده بندی توپ طا سوم 
شــده که با توجه به فصل ســه گانه )1999(، فصل دومین قهرمانی اروپایی یونایتد )08-

2007( یا یکی از 13 سال قهرمانی در لیگ برتر تناسبی با افتخارات او ندارد.
 10- نیمار

شــاید او محبوبیت عمومی چندانی نداشته باشد، ولی کمتر کسی می تواند استعدادش را 
انکار کند. حتی زمانی که ضلع ســوم مثلث مسی و سوارز در بارسا بود، گاهی خودش را 
بااتر از آن دو نشــان می داد. به طور نمونه در شــب بازگشت تاریخی بارسا و برتری 6 بر 

یک این تیم مقابل پاری سن ژرمن.
نیمــار در تیم ملی برزیل 60 گل زده که با رونالدو دو گل و پله، بهترین گلزن تاریخ این 
تیم تنها 17 گل فاصله دارد و فراموش نکنید که تنها 26 ســاله اســت. اگر اتفاق عجیبی 
رخ ندهــد، او می تواند هر دو را پشــت ســر بگذارد. اگر او به جای تمارض بیشــتر روی 
هنرنمایی اش تمرکز کند، می تواند دیر یا زود به توپ طا برسد؛ عنوانی که گفته می شود 

برای بردن آن از بارسا به پاریس منتقل شد.
 9- فیلیپ ام

معموا مدافعان برنده توپ طا نمی شــوند، ولی ام یک مورد خاص است. در مقطعی او 
بهترین دفاع راست، بهترین دفاع چپ و بهترین هافبک میانی آلمان و بایرن مونیخ بود.

هوش باا، تکنیک خوب و خســتگی ناپذیری از ام بازیکنی چندپسته و طراز اول ساخته 
بود. او بازیکن شــاخص و کاپیتان نسلی بود که توانست آلمان را به قهرمانی جام جهانی 
2014 برســاند. این اتفاق یک سال بعد از قهرمانی سه گانه اش با بایرن مونیخ رخ داد. اگر 
کاناوارو بابت قهرمانی ایتالیا در جام جهانی 2006 توپ طا گرفت، ام شایســته این بود 

که هشت سال بعد حداقل روی یکی از سکوهای رده بندی این جایزه بایستد.
 8-زاتان ابراهیموویچ

او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال نیســت، ولی بازیکنی است که چند تا از زیباترین گل های 
تاریخ را به ثمر رسانده. دید عالی و ضربات ابداعی زاتان را کمتر بازیکنی می تواند داشته 

باشد.
او همچنین توانســته در تیم های پرشــماری به موفقیت برسد. بهترین گلزن تاریخ سوئد 
توانسته در هلند، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و انگلیس جام ببرد. تنها نکته منفی کارنامه او در 

لیگ قهرمانان است که با وجود 48 گل زده هیچ وقت در فینال بازی نکرده.
 7- تیری آنری

با احترام به مایکل اوون که در ســال 2001 برنده توپ طا شــد، او عجیب ترین نام در 
فهرســت برندگان اســت. توجه کنید که تیری آنری هرگز برنده توپ طا نشــده و تمام 
کســانی که مســابقات لیگ برتر در دهه نود را دیده باشند، می دانند که کدامیک مهاجم 

بزرگتری بود.
سرعت ویران کننده، مهارت باا و شم گلزنی عالی از آنری بازیکنی بی مانده ساخته بود. او 
بهترین گلزن تاریخ آرســنال و تیم ملی فرانسه محسوب می شود و توانسته به هر عنوانی 

برسد، از قهرمانی لیگ برتر و جام جهانی تا سه گانه با بارسلونا.
آنــری در ســال 2003 تا یک قدمی فتح توپ طا پیش رفــت، ولی بعد از پاول ندود در 

رده دوم قرار گرفت.
 6- آرین روبن

از دوگانه مســی و رونالدو که بگذریم، آرین روبن در عصر این دو نابعه بیش از هر بازیکن 
دیگری توانایی تغییر سرنوشــت بازی داشــت. او با وجود مصدومیت های پرشمار سرعت 

باایش را حفظ کرد.
شاید آنچه به روبن ضربه زد این بود که در بهترین سال های فوتبالش فینال لیگ قهرمانان 
و جام جهانی را باخت. او در سال 2013 زننده گل قهرمانی بایرن در لیگ قهرمانان بود و 

یک سال بعد در جام جهانی اکثرا او را بهترین بازیکن تورنمنت نامیدند.
در ســال 2013 که بایرن به قهرمانی سه جانبه رسید، نامزد این تیم برای کسب توپ طا 
فرانک ریبری بود که در رده ســوم قرار گرفت، ولی روبن با وجود نمایش های بهتر هرگز 

در فهرست توپ طا رتبه ای بهتر از چهارمی نداشته.
 5- لوئیز سوارز

در عصری که اکثرا در خط حمله شــاهد شماره 9 کاذب هستیم، سوارز یک مهاجم نوک 
کامل است. او عاوه بر شم گلزنی، مقابل دروازه حریفان عطش سیری ناپذیری هم دارد.

این بی قراری نزدیک بود به قهرمانی لیورپول در ســال 2014 ختم شود. او بعدا به بارسا 
رفت تا کنار مســی زوج مخوفی بسازد. گفته می شود خود مسی پیشنهاد داده که سوارز 

در نوک حمله بازی کند و خودش کمی عقب تر بازی کند.
او در بارسا رکورد گل فوق العاده ای دارد و به قهرمانی های زیادی رسیده، ولی بازی در کنار 

مسی بخت او برای بردن عناوین انفرادی را کاهش داده.
 4- جیجی بوفون

لو یاشین تنها دروازه بانی است که در سال 1963 برنده توپ طا شده و اگر بوفون نتواند 
این جایزه را ببرد، باید پرسید که پس چه دروازه بانی می تواند؟ بوفون به لطف درخشش، 

دوام و ثباتش فهرستی طوانی از افتخارات باشگاهی و ملی دارد.
لیــگ قهرمانان اروپا تنها عنوان مهمی اســت که در کارنامه بوفون کم اســت. او در جام 
جهانی 2006 در هفت بازی تنها دو گل خورد تا ایتالیا به قهرمانی برسد، ولی در رده بندی 

توپ طا بعد از هموطنش کاناوارو در رده دوم ایستاد.
 3-ژاوی

او قلب تپنده بزرگترین تیم باشگاهی تاریخ و یکی از بزرگترین تیم های ملی تمام زمان ها 
بود. با این حال او در رده بندی توپ طا بین ســال های 2009 تا 2011 ســه بار در رده 
سوم قرار گرفت و برای بازیکنی در اندازه او عجیب است که هیچوقت توپ طا را نبرده.

او بیشــتر قربانی نبوغ مسی و رونالدو شد، با این حال ناراحت کننده است که استاد پاس 
بارسا نتوانسته به بااترین عنوان انفرادی فوتبال برسد.

از تیکی تاکا به عنوان ســبک غالب فوتبال در سال های 2000 نام برده می شود و عجیب 
است که استاد این سبک هرگز توپ طا را نبرده است.

 2- پائولو مالدینی
اگــر مالدینی، بهترین مدافع چپ فوتبال جهان برنده توپ طا نشــده، می توان گفت که 

هرگز یک مدافع کناری نمی تواند به این عنوان برسد.
بر خاف ســایر ســتارگانی که نام بردیم، مالدینی زیر سایه بازیکن دیگری قرار نگرفت و 
در لیگ قهرمانان آمار ضعیفی ندارد. پس عجیب است که این مدافع خوش استیل میان 

هرگز برنده این عنوان نشده.
مالدینی در سال 1994 که بهترین بازیکن جام جهانی بود می توانست به این عنوان برسد، 

ولی در رده سوم قرار گرفت.
 1-آندرس اینی یستا

شــاید بتوان درک کــرد که چرا مالدینی، بوفــون یا ژاوی برنده توپ طا نشــدند، ولی 
اینی یستا نه تنها ریتم بازی تیمش را تنظیم می کرد که با کوله باری از حقه ها در لحظات 

حساس مثل جادوگری به داد تیمش می رسید.
مثا در ســال 2009 زننده گل ثانیه آخر بارســا به چلسی بود که کمک کرد این تیم به 
قهرمانی ســه جانبه برسدر. در تیم ملی هم او گل قهرمانی اسپانیا را در فینال جام جهانی 

2010 وارد دروازه هلند کرد.
اینی یســتا در آن ســال در رده بندی توپ طا در رده دوم ایســتاد تا در کنار مدال های 

مختلفی که دارد جای یک توپ طای زرین خالی باشد.
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