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فنی  رییــس کمیته  ترابیــان  عباس 
و توســعه فوتســال یکی از بازنشسته های 
فدراســیون فوتبال است که بحث رفتن او 

هم به میان آمده. 
ترابیــان کــه می گوید حاضر اســت 
صندلی اش را تحویــل بدهد، درباره ماندن 
یا رفتن او و علی کفاشیان توضیح می دهد: 
»خیلی در رابطه با موضوع علی کفاشــیان 
اطاعی نــدارم. البته خــودم هم به نوعی 
بازنشســته هستم و ۲۰ سالی است که من 
یک ریال هــم از فوتبال پولی نگرفته ام اما 
هر زمان که قانــون بگوید باید بروی بدون 
اینکه انتظار قدردانی از کســی را داشــته 
باشــم حاضــرم صندلی ام را به جانشــین 

بعــدی تحویل دهم. اگر روزی برســد که 
من از فدراســیون بروم به نشانه قهر کردن 
نیســت. این ورزش همانند فرزند برای من 
می ماند و در هر زمینه ای که باشد حاضرم 

با فدراسیون همکاری کنم.« 
رییس کمیته فنی و توســعه فوتسال 
ایــران در رابطه با پرداخت نشــدن پاداش 
جام جهانی گذشــته به ملی پوشــان این 
رشــته، می گوید: »این بحثی است که من 
دخالتی در آن ندارم و آن را رصد نمی کنم. 
به امید خدا کسانی که مسوول آن هستند 
به این مســائل توجه کنند تا این بازیکنان 
با آرامش روحی و روانی خوبی در مسابقات 

ظاهر شوند.«

اختــاف  حــل  کمیتــه  رای  بــا 
فدراســیون جهانی فوتبــال فیفا، پرونده 
شــکایت یازالده گومز از استقال رد شد 
و باشگاه اســتقال توانست این پرونده را 
 با موفقیت پشت ســر بگذارد و برنده آن 

باشد.
یازالده گومز پرتغالی فصل گذشــته 
برای انجام آزمایش های پزشــکی به ایران 
آمــد و بعد از رد شــدن در آزمایش های 
پزشکی با شکایت به کمیته انضباطی فیفا 
به دنبال دریافت رقم درج شده در قرارداد 

خود بود.
باشــگاه اســتقال بعــد از دریافت 
شکایت این بازیکن، لوایح دفاعی جامع و 

کامل خود را به فدراسیون جهانی فوتبال 
و کمیته حل اختاف این فدراسیون ارائه 
کرد تا در نهایت این کمیته درباره پرونده 
 اســتقال و یازالده گومــز تصمیم گیری 

کند.
نهایت  در  فیفــا  انضباطی  کمیتــه 
و بعــد از بررســی لوایح دفاعی باشــگاه 
اســتقال و مســتندات پرونــده که در 
مــدت زمانــی نزدیــک به ۲/5 مــاه به 
طول انجامید و همینطــور ۲ بار حضور 
معاون ورزشــی باشــگاه در ســوییس، 
شــکایت بازیکن پرتغالی را وارد ندانست 
 و رد کــرد تا اســتقال در ایــن پرونده 

به پیروزی برسد.

پرونده گومز به نفع استقال تمام شدترابیان: حاضرم صندلی ام را تحویل دهم
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 تیم امید فوتبال ایران پس از دیدار دوســتانه ای که اخیراً مقابل همتای عمانی اش 
در شــهر مسقط مرکز این کشور داشت، به ایران بازگشته و اردوهای تدارکاتی اش را از 
ســر گرفته و مهیای دو دیدار دوستانه تازه می شــود که مقابل سوریه خواهد بود و در 

روزهای ۲7 و 3۰ آذر در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
مطرح کردن مجدد عدم همســویی های تیم ملی امید با تیم ملی بزرگســاان که 
محصول نظر نه چندان مســاعد کارلوس کی روش به اکثر مربیان شاغل در ایران است، 
شــاید خوانندگان این سطور را آزرده خاطر کند اما حقیقت امر هر چه باشد، امیدها به 
لحاظ کسب ملزومات شان و کار و تمرین در محیطی دلخواه هرگز از چیزهایی برخوردار 
نشده اند که برای رسیدن به ســطوح ازم به آن محتاج بوده اند. مجموعه پک که البته 
مسووان تیم ملی بزرگساان تأکید بر آزاد بودن استفاده از آن برای همه تیم های ملی 
فوتبال کشور و زیرمجموعه های این رشته داشته اند، فقط بخشی از فاکتورها و قضایایی 
اســت که بین تیم ملی امید و آنچه باعث کســب نتایج مورد نظــر در انتخابی المپیک 
۲۰۲۰ می شــود، فاصله انداخته اســت و بخش مهم تر دیده نشدن سایر تیم های ملی 
فوتبال و حتی تیم های بســیار موفق فوتســال و فوتبال ساحلی به سبب تمرکز هرچه 
بیشــتر فدراسیون روی تیم ملی بزرگساان است، تیمی که البته توانمند در عرصه های 
بین المللی اســت اما به فراخور آنچه برایش هزینه شــده، عنوان و مقامی طی سال های 

اخیر کسب نکرده است.
طــول مدت دور ماندن هر دو تیم بزرگســاان و امیــد از اهداف عاجلی که اینک 
پیش روی شــان قرار دارد، تقریباً برابر و یکســان اســت. بر این اساس مردان کی روش 
درصدد پایان بخشیدن به فترتی تلخ و 43 ساله در امر فتح جام ملت های آسیا هستند 
و شــاگردان زاتکو کرانچار نیز می خواهند به دور پایانی المپیک )توکیو( برسند که اگر 

برسند، به دوری 44 ساله ما از این میدان مهم خاتمه خواهند داد. 
با این حال میزان بســیار ناهمگون بذل توجه به این دو تیم که هر دو واژه »ملی« 
را یدک می کشــند، به حدی می رسد که اســباب تعجب و تأسف می شود. در غیر این 
صورت تیم ملی امید که مدیرش مردی معقول و درد آشــنا مثل حمید استیلی است و 
دســتیاران سرمربی اش رضا شاهرودی مدافع چپ همین تیم در مقطعی از دهه 199۰ 
میادی را هم در بر می گیرند، به لحاظ نفر و بازیکن و نیروی انسانی کمبود چشمگیری 
نــدارد و حضور امثال امید نورافکن، علی طاهران، مهدی قائدی، رضا شــکاری، اللهیار 
صیادمنش، حمید طاهرخانی و امیر روستایی دل ها را روشن و افکار را به کسب نتایجی 
مطلوب در مرحله مقدماتی المپیک که به زودی آغاز می شــود و در اواخر تابستان سال 
بعد به فرجام نهایی خود می رســد، امیدوار ساخته است. آیا این روشنایی های درونی و 
امیدواری های فکری برای کسب نتایج پر بار در صحنه های بیرونی و در میدان مسابقات 
هم کفایت می کند؟ پاســخ را در اقدامات لجســتیکی و کارهای تشکیاتی جست و جو 
کنید که تا به حال در ارتباط با تیم امید انجام شده و بسیار سخت است که آن را کامل 

و هموار کننده راه یک صعود طلسم شکن بینگاریم.

از تیم ملی بزرگساان تا شاگردان کرانچار
»امیدها« و دنیایی تفاوت مصاحبهسرمقاله

فریسات: هواداران با فواد آشتی کردند
عزیــز فریســات از دو بــازی که ســرمربی فواد بــوده چهــار امتیاز 
 گرفتــه. میانگین مناســبی کــه می توانــد زمینه ســاز تــداوم مربیگری او 

در فواد باشد. 
فریسات بعد از تقســیم امتیازخانگی با ذوب آهن این جمات را به زبان 
آورد: »فکر می کنم هر دو تیم خوب بازی کردند. تماشاگران از این بازی لذت 
بردند. هر دو تیم صاحب موقعیت بودند. ما در شــروع بازی از روی یک ضربه 
ایســتگاهی گل زدیم و کم کم کنترل بازی را در اختیار گرفتیم. در نیمه دوم 
هر دو تیم حمله می کردند اما در نهایت بر مبنای اتفاق آنها صاحب یک پنالتی 
شــدند و بازی یک بر یک شد و بعد از آن هم هر دو تیم هجومی بازی کردند 

و صاحب موقعیت گلزنی شدند.«
فریســات از حمایت هواداران هم رضایت دارد: »همه هواداران که تیم را 
حمایت کردنــد از دیدن بازی لذت بردند. از همه هــواداران که این تیم مال 
خودشان است باید تشکر کنم. بازیکن و مربی می روند اما هواداران می مانند و 
دلشان با تیم است. آنها دوست داشتند ما 3 امتیاز را بگیریم اما اتفاقات فوتبال 
باعث شد که برنده نشویم. هوادار دنبال این است که از فوتبال لذت ببرد و اگر 
قرار اســت بازی کسل کننده باشد قهر می کند. اگر بازی سرعت نداشته باشد 
از بازی لذت نمی برد. دو تیم بازی ســریعی انجام دادند و همین باعث آشــتی 

هواداران با تیم می شود. تا دقیقه 9۰ هم تیم را تشویق کردند.«
سرمربی فواد خوزســتان در مورد اینکه چرا سینا مریدی را که بهترین 
هافبک دفاعی ایران است یک پست جلوتر بردید، گفت: »همانطور که می دانید 
هم میثم و هم فرشاد ســااروند بازیکنان با تجربه ای هستند که جلوی این ها 
سینا بازی می کند که قدرت حمل توپ و تغذیه مهاجمان را دارد. سینا بازیکن 
بزرگی اســت که در بازی با پیکان هم گل زد و پاس گل داد. او در پســتش 
خــوب بازی می کند و بقیه بازیکنــان هم خوب بودند و نیازی نبود که در این 

پست ها تغییری بدهند.«
چرا فواد از انتقال بازی از دفاع به حمله مشــکل دارد؟ فریســات به این 
ســوال پاســخ می دهد: »برای تبدیل از دفاع به حمله باید سریع عمل کنیم 
و مــا هم خوب این کار را می کردیم البته به زمان بیشــتری هم نیاز داریم تا 
هماهنگ شــویم ولی موج دوم ما هم به حمله اضافه می شد. حسن بیت سعید 
هم خوب بود. طبیعت فوتبال همین است و تیمی که از موقعیت های به دست 
آمده استفاده کند پیروز می شود اما اگر هر موقعیتی نصیب ما شود و گل کنیم 

فوتبال تبدیل به بسکتبال می شود.«
 

خرمگاه: تیم بهتری می شویم
ذوب آهن اصفهان بعد از اینکه نخســتین شکست را با منصوریان تجربه 
کرد، موفق شــد در اهواز یک امتیاز از فواد بگیرد. بعد از این تســاوی محمد 
خرمگاه به نشست خبری رفت و این جمات را به زبان آورد: »خوشحالیم که 
در شهر شــهیدپرور اهواز حاضر شدیم. هنوز به شــرایط تاکتیکی مدنظرمان 
نرسیدیم. خوشحالیم که بازیکنان به صحبت های ما گوش دادند. در خط جلو 
سه بازیکن زیر ۲3 ســال داشتیم و این مساله نوید روزهای خوب را می دهد. 
می دانســتیم کار ســختی داریم. فواد خط حمله قوی دارد و از کوچکترین 
فرصت موقعیت می ســازد. باید این دوره را پشت سر بگذاریم. ما گل های بدی 
می خوریم و باید با کار بیشــتر کاری کنیم که گل بد نخوریم. نشان دادیم که 
یــک تیم رو به جلو هســتیم و روزهای خوبی در انتظارمان اســت.« خرمگاه 
در ادامــه حرف هایش گفت: »هر دو تیم موقعیت گل داشــتند. نتیجه در کل 
عادانه بود اما فکر می کنم موقعیت های ما در نیمه دوم نســبت به حریف مان 

بیشتر بود.«
خرمــگاه در مورد اینکه چرا این تیم بد گل می خورد، این پاســخ را داد: 
»ســوال خوبی پرســیدید، این بد گل خوردن به مشکات روانی باز می گردد. 
بازیکنان قابلی داریم و کیفیت شــان باا اســت. مطمئن هستیم که  تیم ما باز 
می گردد. قطعا تاش مان را می کنیم تا هر چه زودتر به شــرایط خوب برسیم. 
بعد از بازی هواداران فواد از این نتیجه خوشــحال بودند و این مساله که آنها 
تیم خود را تشــویق کردند اتفاق خوبــی بود.« خرمگاه به وضعیت زهیوی هم 
اشاره دارد: »با دکتر صحبت کردیم زهیوی شرایط خوبی ندارد و امیدواریم او 

زودتر به شرایط بازی برسد.«
مربی ذوب آهن درباره سیســتم بازی تیمش هم توضیحاتی داده اســت: 
»با چهار مدافع بازی می کردیم و ســه مهاجم داشــتیم. با سیستم 3-3-4 به 
دنبال کســب پیروزی بودیم. وقتی صاحب توپ می شدیم به دنبال این بودیم 

که برتری عددی داشته باشیم.«
چرا منصوریان به نشســت خبری نرفت؟ خرمگاه به این سوال هم پاسخ 
داد: »ما همه باید به یکدیگر کمک کنیم. باید مهربان باشــیم و محبت داشته 

باشیم تا قشنگ تر زندگی کنیم. مساله خاصی وجود ندارد.«

فوتبال  فدراســیون  ازشــگفتی های 
همیــن بس که بــه پایــان محرومیت 5 
ســاله آقای )م. پ( درکمتر از 9 ماه اشاره 
کنیــم! آن رای بلند باایی که 9 ماه پیش 
صادرشــده بود را به یــاد دارید؟ رایی که 
اواخر فروردین ماه روی خروجی سایت ها 
قــرار گرفــت و درآن با اعــداد و ارقام به 
تخلفاتی که برخی مسووان پیرامون تیم 
ملی مرتکب شده بودند اشاره و تاکید شده 
بود که آقای )م. پ( تا 5 ســال نمی تواند 
هیچ فعالیتی در فوتبال داشــته باشد. در 
رای مذکور عینــا به چک هایی که در این 
ماجرا رد و بدل شــده بود نیز اشاره کرده 
بودند و حتی صراحتا گفته شــد که دیگر 
مســووان متخلف تیم ملی ارقامی که از 
شرکت طرف قرارداد با فدراسیون فوتبال 

اخــذ کرده بودند را پــس دادند تا بتوانند 
بــه کار در این حوزه ادامه بدهند. در واقع 
آن دو نفر با بخشــش از سوی فدراسیون 
فوتبال مواجه شدند تا به قول معروف آب 
از آب تکان نخورد اما درباره آقای )م. پ( 
قاطعیت خاصی در حکــم  صادره  وجود 
داشت و همه شواهد نیز دال بر تخلف بود. 
بعد از گذشت 9 ماه اما فدراسیون فوتبال 
در اقدامــی غیرمنتظره حکم به برائت )م. 
پ( داده و حتــی نــام وی را صراحتا در 

رسانه ها اعام کرده است.
 اوا که اگر درحکم صادره 9 ماه قبل 
از فرد مورد نظر با نام اختصاری یاد شــده، 
پرسش این است که حاا چرا نام او علنا در 
رسانه ها برده شده تا همه به قطعیت برسند 
که فرد مذکور کیســت. به نظر می رســد 

فدراســیون فوتبال با افشاگری خود درباره 
هویت آن شخص جانب اخاق را هم درنظر 
نگرفته و باید در صدور حکم برائت خود نیز 
با همان نام مختصر از وی نام می برد. سوای 
این اشــتباه بزرگ سوال دیگر این است که 
اگر تخلفی صورت نگرفته چرا فدراســیون 
فوتبال رسما از )م. پ( عذرخواهی نمی کند 
و پرســش دیگر اینکه چــرا )م. پ( درباره 
اینکــه طی این ماه ها علیــه او جوی منفی 
شــکل گرفته مصاحبه ای با رسانه ها انجام 

نمی دهد تا شفاف سازی شود؟
 پارادوکس بســیار بزرگــی میان آن 
حکم بلند باا، آن ادله ها و اســناد با این 
بخشــش وجود دارد که فدراسیون فوتبال 
و کمیته های ذیربط باید به طور شفاف به 
آن بپردازند تا ابهام های بیشــتری درباره 

ایــن ماجرا در ذهن اهالی فوتبال شــکل 
نگیرد. به واقع اگر فدراســیون فوتبال در 
متخلف اعام کردن )م. پ( دچار اشــتباه 
شده باید رســما و کتبا از وی عذرخواهی 
کــرده و ضررهــای مــادی و معنوی این 
اشــتباه را نیز تقبل کند امــا رفتارهایی 
کــه از دو طرف ماجرا بعــد از صدورحکم 
جدید می بینیم ظاهرا به این معنی اســت 
که فدراسیون فوتبال به نوعی خواسته به 
این ماجرا فیصله دهد و به شــکلی اعتبار 
از دســت  رفتــه را بازگردانــد. به هرحال 
نیکوست که فدراســیون فوتبال و کمیته 
اخــاق قبل از صدور حکم همه جوانب را 
هم درنظر بگیرند تا این حجم از تناقض ها 
بعــد از لغو محرومیت تنهــا پس از 9 ماه 

ذهن مخاطبان را دربر نگیرد.

شگفتی های فدراسیون فوتبال تمامی ندارد

حکم 5 ساله ای که 9 ماهه شکست، چه کسی باید عذرخواهی کند؟ 

فواد یک - ذوب آهن یک 

مسلمان، ناجی منصوریان
چهارشــنبه 97/9/7، هفته چهاردهم هجدهمین 
اهواز، ساعت:  غدیر  ورزشــگاه  برتر،  لیگ  دوره 

15:30، تماشاگر: 5 هزار نفر
فواد خوزستان یک

گل: لوسیانو پریرا )7(
ذوب آهن اصفهان یک

گل: محسن مسلمان )60- پنالتی(
داور: مهدی مرجان زاده

کمک ها: رضا سخندان، محمدرسول ذورقی
)فواد(،  دورقی  میثم  ســااروند،  فرشاد  اخطار: 

ابوذر صفرزاده، ماریون هرناندز )ذوب آهن(
بازیکن برتر: احسان مرادیان )فواد خوزستان(

فواد خوزستان: احسان مرادیان، فرزاد جعفری، 
میــاد بدرقه، ایوب والــی، رضا میرزایــی )86- هیثم 
هاشــمی زاده(، میثم دورقی )81- مهــرداد هدایتیان(، 
فرشاد سااروند، سینا مریدی، مهدی زبیدی )64- صابر 

حردانی(، حسن بیت سعید، لوسیانو پریرا
سرمربی: عزیز فریسات

مســعود  مظاهری،  رشــید  اصفهان:  ذوب آهن 
ابراهیــم زاده، هــادی محمــدی، عارف غامــی، میاد 
فخرالدینی، ابوذر صفرزاده )84- محمدرضا حســینی(، 
حمید بوحمدان، قاســم حدادی فر )57- ماریون سیلوا 
هرنانــدز(، محســن مســلمان، رحیم زهیــوی )۲5- 

محمدرضا عباسی(، رضا حبیب زاده
سرمربی: علیرضا منصوریان

 
فواد خوزســتان که هفته گذشــته با سرمربیگری 
عزیز فریســات به یک پیروزی ارزشــمند رســید، این 
هفتــه هم در تاش بود در بازی خانگی مقابل ذوب آهن 

اصفهان به پیروزی برسد که این اتفاق نیفتاد. 
فوادی ها شروع خوبی داشــتند و حمات زیادی 
تــدارک دیدند که در دقیقه 7 به گل رســیدند. در این 
لحظه ضربه ایســتگاهی پشت محوطه جریمه ذوب آهن 
نصیب فواد شــد که لوسیانو پریرا پشت توپ رفت و آن 
را به خوبی زد که توپ پس از برخورد به بدن مســلمان 

وارد دروازه مظاهری شد. 

بعد از آن، فوادی ها کمی عقب کشــیدند تا از گل 
خود محافظت کننــد. در مقابل هم ذوب آهن حماتش 
را شروع کرد. آنها تاش زیادی برای زدن گل کردند اما 

احسان مرادیان خیلی خوب کار کرد و اجازه نداد. 
به این ترتیب نیمــه اول با همین تک گل به پایان 
رســید. در نیمه دوم فواد ســعی کرد روی ضدحمات 
گل دیگــری بزنــد. این مســاله باعث شــد ذوب آهن 
حمات محتاطانه تری داشته باشد. با این حال، ذوبی ها 
موقعیت های خوبی به دســت آوردنــد که در دقیقه 6۰ 
خطای عبدا... کرمی که قصد دفع توپ را داشــت، روی 
پای رضــا حبیب زاده مهاجم ذوب آهن باعث شــد داور 
اعام پنالتی کند. با این تصمیم، محسن مسلمان خیلی 
زود پشــت توپ رفت و با  ضربــه ای زیبا به کنج دروازه، 
بازی را به تســاوی کشاند. با این گل، روند بازی متعادل 
شــد و البته هر ۲ تیم موقعیت های خوبی داشــتند اما 
دیگر از گل خبری نبود تا بازی با تساوی به پایان برسد 
و البته مســلمان نخســتین امتیاز را بــه منصوریان در 

ذوب آهن هدیه دهد.

15:00 پرسپولیسماشین سازی
17:30 صنعت نفتاستقال

با رای کمیته حل اختاف فدراسیون جهانی فوتبال من هم مثل کفاشیان بازنشسته هستم

 بکن باوئر  و  برتي فوگس 
 با مربیان باشگاهي
جلسه مي گذاشتند

بدشانسی برانکو
قرعه شانس جوان ها

 شفر: مخالف تیم ملي بودم هیچ وقت 
براي تیم ملي به ورزشگاه نمي رفتم

روز سخت سیدجال 
و شجــــاع در تبریز

 پرسپولیس با یک تیم غیرتخصصی در تبریز

 کتف کمال 
جراحی نمی خواهد

 علی اصغر حسن زاده 
و تیم داوری

دو جایزه برای ایران

همیشه چیزي فراتر از گذشته هست 14 ساعت پرواز خسته مان کرد

تقوی: هنوز با طارمی و احمدزاده مذاکره نکردیم

مربي نمي شوم، چون مربیگري 
کار هر کسي نیست

همیشه مقابل تیم هاي بزرگ 
بهتر بازي مي کنیم

 الهه منصوریان: 
آنقدر  مدال مي گیرم که 
هیچ کس به گردم نرسد

 آرن داودي: 
 تمرکــز اصلـــي 
روي فیلیپین است

دردسرپشت دردسر
نعمتی هم مصدوم شد زور شفر به کمیته فني چربید

الحاجی گرو  مي ماند
دلیل بازي کردن هاي بي دلیل مارکوس

نویمایر بازي به بازي 
پول  مي گیرد

عبدالکریم حسن بهترین 
بازیکن سال قاره آسیا شد
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بــا اتفاقاتی که در پرســپولیس 
افتــاده، خط دفاعی این تیم در تبریز 
دو تغییر عمده نســبت به بازی های 
قبل خواهد داشت و برانکو ایوانکوویچ 
مجبور است ترکیبی تازه را به میدان 

بفرستد.
 بــا مصدومیت شــایان مصلح و 
ســیامک نعمتی که به نظر می رسد 
هیچکدام شانســی برای بازی کردن 
ندارند، احتماا محســن ربیع خواه و 
آدام همتی در چپ و راست خط دفاع 

بازی خواهند کرد.
پیش  فصل  دو  ربیع خــواه  البته 
بارها در این پســت بــازی کرده و با 
نقــش مدافع چپ خیلــی هم غریبه 
نیســت اما آدام را فقط در تمرینات 
در دفاع راســت دیده ایم و چند باری 
هم که بــه میدان رفته، نقش هافبک 

را بازی کرده است. 
هر چند برانکو برای این پســت 
یــک گزینه دیگر هم دارد؛ شــاهین 

عباسیان.
 مدافعی که ســه فصل پیش از 
فواد به پرســپولیس آمــد و در این 
مــدت چنــد بــار او را روی نیمکت 

نشاندند اما هرگز بازی نکرده است.
 البته این بازیکنی که ما بی تجربه 
و ناپخته می خوانیمش ســابقه حضور 

در تیم هــای ملی جوانــان و امید را 
داشــته و ظرفیت فنی باایی دارد اما 
آیــا به لحاظ روحی هــم آنقدر قوی 
هســت که اگر به یکباره در یک بازی 
سخت خارج از خانه در ترکیب اصلی 
بتواند همه  پرســپولیس قرار بگیرد، 

توانایی هایش را به نمایش بگذارد؟
در پاسخ به چنین پرسشی شاید 
به این نتیجه برسیم که احتماا آدام 
همتی را در دفاع راست بازی می دهد 
و ربیع خواه را می فرستد به دفاع چپ. 
هر چند این انتخاب هم از سختی های 
کار دو مدافع میانی پرســپولیس کم 
نخواهد کرد چــرا که ربیع خواه هنوز 
به فرم ایده آل بدنی نرســیده و بعد از 
مدت ها قرار است در دفاع چپ بازی 
کند و آن طرف هم آدام همتی برای 
نخستین بار به عنوان مدافع راست به 

میدان می رود.
در این شــرایط کار برای شجاع 
و ســیدجال بسیار دشــوار خواهد 
بود چرا که ضمن پوشــش قلب دفاع 
باید چهارچشــمی مراقــب مدافعان 
کناری شــان هــم باشــند تــا مبادا 
ناهماهنگی چهار نفر که قرار اســت 
برای نخســتین بار در یک خط کنار 
هم بــازی کنند، پرســپولیس را به 

دردسر بیندازد.

فصل  ایــن  در  پرسپولیســی ها 
درگیر رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
بودند و به همین دلیل دو بازی معوقه 
نسبت به سایر تیم های لیگ دارند. با 
این حال به دلیل کمبود بازیکن، فقط 
دو بازیکن هســتند کــه در تمام ۱۱ 
بازی گذشته این تیم در میدان حاضر 
شــدند و آقای سرمربی حتی یک بار 

هم آنها را تعویض نکرد.
شجاع  و  حســینی  ســیدجال 
خلیل زاده دو مدافع میانی پرسپولیس 
با حضــوری ۹۹۰ دقیقه ای، در تمام 

لحظــات بازی های تیم شــان در این 
فصل به میدان رفته اند و از این بابت 

رکورددارند.
پشت ســر آنها هم علی علیپور 
ایســتاده با ۹۷۴ دقیقــه حضور در 
میــدان و به عنوان ســومین بازیکن 
با بیشــترین بازی برای پرســپولیس 
در لیگ هجدهم. ســیامک نعمتی از 
ابتدای فصل تا امروز ۸۹۰ دقیقه بازی 
کرده و امید عالیشــاه هم نفر بعدی 
این فهرســت اســت که ۸۱۹ دقیقه 

برای پرسپولیس بازی کرده است.

دفاع نصفه و نیمه

سیدجال و شجاع، فیکس ترین های 
پرسپولیس

روز سخت سیدجال و شجاع در تبریز

 خاطره خوش پرسپولیسی ها 
از ماشین سازی و تبریز

پرسپولیســی ها از بازی با ماشین ســازی در تبریز خاطرات خوشی 
در ذهــن دارند و تا امروز دو تا از قهرمانی هایشــان را در خانه این تیم 
رقم زده اند. نخســتین قهرمانی پرســپولیس به سال ۱3۷5 و ششمین 
دوره لیگ آزادگان برمی گردد. جایی که پرســپولیس با هدایت استانکو 
پوکله پوویچ در ورزشگاه باغشمال )تختی( به دیدار ماشین سازی رفت و 
این تیم را که زنده یاد ناصر حجازی روی نیمکتش نشســته بود، با تک 
گل محمود شــافعی شکســت داد. قرمزها آن بــازی را بردند و قهرمان 

شدند.
بــرای تجربه دومین قهرمانــی در تبریز اما باید 2۱ ســال منتظر 
می ماندیــم. ایــن اتفــاق روز 26 فروردین مــاه ســال ۱3۹6 رخ داد و 
پرسپولیس باز هم با شکست تیم ماشین سازی در تبریز به مقام قهرمانی 
رسید. آن بازی و آن قهرمانی به هفته بیست و هفتم دوره شانزدهم لیگ 

برتر برمی گردد که نخستین قهرمانی پرسپولیس برانکو بود.
در آن بازی که به میزبانی ورزشــگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و 
تنها 5 هزار نفر از روی ســکوها به تماشایش نشسته بودند، علی علیپور 
در همان دقیقه یک گل زد و در نیمه دوم ســیدجال حسینی با دادن 
پنالتی به مهدی طارمی هم به آقای گل شدن او کمک کرد و هم باعث 
پررنگ تر شدن پیروزی قرمزها شد. آن روز پرسپولیس سه هفته قبل از 
به صدا درآمدن سوت پایان فصل قهرمانی  خود را قطعی کرد و بعد از ۹ 

سال، قهرمان لیگ برتر شد.
همان شکست ســقوط ماشین سازی به لیگ یک را هم قطعی کرد 
و حاا تیمی با همین نام با بازیکنان و تشــکیات گسترش فواد به لیگ 
برتر برگشته اســت که البته از بازیکنان آن روزهای ماشین سازی هیچ 
بازیکنی در تیم فعلی حضور ندارد. بازی رفت پرسپولیس و ماشین سازی 
در تهران در لیگ شــانزدهم هم با برتری یک بر صفر پرسپولیس تمام 
شــده بود. مســابقه ای که وحید امیری برای پرسپولیس گل زد و حامد 

پاکدل پنالتی تبریزی ها را هدر داد.

آمار دلگرم کننده؛ برانکو به مهاجری نباخته
بازی با ماشین سازی به صورت کلی شاید خیلی سخت به نظر نرسد اما 
وقتی قرار باشد پرسپولیس با یک تیم نصفه و نیمه و بدون بازیکن تعویضی 
باتجربه به میدان برود، چیزی جز ســختی های این بازی به چشــم نمی آید. 
در این میان اما یک امیدواری وجود دارد و آن هم این اســت که ســرمربی 
پرسپولیس تا حاا به رضا مهاجری نباخته. آن هم در حالی که دو مربی پیش 
از این 6 بار با هم رودررو شده اند و حاا با دست های خالی، خود را برای نبرد 

هفتم آماده می کنند.
مهاجری که پیش از حضور در تبریز ســه 
فصــل هدایت تیــم پدیده مشــهد را به عهده 
داشت، 6 بار رودرروی قرمزهای تهران و برانکو 
ایوانکوویچ قرار گرفته و هیچ وقت موفق نشــده 
پرســپولیس را شکست بدهد. این مربی که در 
لیگ های پانزدهم، شانزدهم و هفدهم سرمربی 
پدیــده بود، ابتدا در هفته اول لیگ پانزدهم به 
ورزشــگاه آزادی آمد و مقابل سرخپوشــان به 
تساوی 2-2 رسید که اتفاقا آخرین گل زنده یاد 
هادی نوروزی برای پرسپولیس در همان بازی 
ثبت شد. دیدار برگشت هم با گل زیبای رامین 
رضاییان برای پرســپولیس در دقیقه ۹۴ با همــان نتیجه بازی رفت یعنی 

مساوی 2-2 تمام شد.
در فصل دوم همه چیز به سود تیم تهرانی بود. پرسپولیس با گل دقیقه 
۹2 وحید امیری در مشــهد 2 بر یک از سد پدیده گذشت و بعد از پیروزی 
۴ بر صفر در بازی برگشت هم که آزادی میزبانش بود، پرسپولیسی ها جشن 

قهرمانی گرفتند.
سرانجام در لیگ هفدهم شاهد دو تقابل دیگر برانکو و مهاجری بودیم. 
اولی در ورزشگاه آزادی و در هفته دوازدهم که بدون گل و بدون برنده تمام 
شــد اما در بازی برگشت پرســپولیس با گل وحید امیری به پیروزی رسید. 
در واقع 5۰ درصد دیدارهای قبلی مســاوی شده و 5۰ درصد دیگر را برانکو 
ایوانکوویچ برده است. حاا باید ببینیم هفتمین تقابل آنها چه نتیجه ای دارد.

پرسپولیس با یک تیم غیرتخصصی در تبریز

بدشانسی برانکو، قرعه شانس جوان ها
ترکیب پنجشــنبه پرســپولیس را از خوِد 
برانکو هم اگر بپرســی، شــاید پاســخ روشنی 
تحویلت ندهد. حداقل اینکه کمی زمان می خرد 
برای چیدن یازده بازیکنی که نیمی از آنها باید 
در پســت های غیرتخصصی بازی کنند. دلیلش 
روشن اســت. کمال کامیابی نیا به خاطر کارت 
زردی که در بازی هفته پیش برابر تراکتورسازی 
گرفت، چهار اخطاره شــد و محروم از حضور در 

بازی با ماشین سازی.
حال آنکه پرســپولیس پیش از این حسین 
ماهینــی و محمــد انصاری را از دســت داده و 
مصدومیتی که در همان بازی با تراکتورســازی 
گریبان شــایان مصلــح را گرفــت، او را هم از 
بازی ایــن هفته محروم کرد. بدتــر از همه اما 
آسیب دیدگی سیامک نعمتی و شجاع خلیل زاده 
در آخرین تمرین پرســپولیس بــود و خالی تر 
شدن دســت های برانکو که خدا می داند چطور 
می خواهد از پس این بازی بربیاید. تا پیش از این 
همه امیدش به نعمتی بود که دست کم با حضور 
او خــط دفاع را محکم نگه دارد و جای مصلح را 
هم با عقب کشیدن ربیع خواه پر می کرد. آن وقت 
بشار رسن برای کمک به نوراللهی به وسط زمین 
می رفت و فقط آدام همتی برای پر کردن جای 
خالی او در بال راســت بــه ترکیب اصلی اضافه 

می شد.
حاا اما دفاع راســت پرسپولیس هم خالی 
مانده و آقای ســرمربی مجبور است یک بازیکن 
جوان و کم تجربه دیگــر را هم در ترکیب یازده 
نفــره اش بگنجاند. قرعه شــانس به نــام کدام 
بازیکن می افتد؟ احســان علوان زاده یا شاهین 
عباســیان؟ انتخاب دشواری است و البته شانس 
علوان زاده پررنگ تر به نظر می رسد. هر چه باشد 
او هــم در لیــگ برتر و هم در لیــگ قهرمانان 
برای پرسپولیس به میدان رفته و حتی پیش از 
سرخپوش شدن هم در لیگ برتر بازی کرده بود.

در حالی که عباســیان بــا اینکه تجربه بازی 
در تیم هــای جوانان و امید ایــران را دارد، حتی 
یک دقیقه هم برای پرســپولیس به میدان نرفته 
و این می تواند بهترین توجیه باشــد برای حضور 
علوان زاده در ترکیــب اصلی. اینگونه که او جلوتر 
از ربیع خواه، بال چپ پرســپولیس باشد و عالیشاه 
که او هم دو ســه هفته اســت با مصدومیت بازی 
می کند، به سمت راســت برود تا رسن کناردست 
نوراللهی، جای کمال را بگیرد. این البته به شرطی 

است که شجاع بتواند بازی کند.
در غیــر اینصورت بــرای ایوانکوویچ چاره ای 
نمی ماند جز اینکه محســن ربیع خــواه را به دفاع 
میانی بفرستد و دفاع چپ را بسپارد به یکی دیگر 
از جوان های کم تجربه اش. مثا می تواند علوان زاده 
را که تجربه اش به بقیه نیمکت نشین ها می چربد، 
به جــای بال چپ در دفاع چپ بــه بازی بگیرد و 
جای خالی عالیشــاه را که به راســت می رود، با 
حمیدرضــا طاهرخانی پر کند. بقیه جوان ها هم تا 

وقت تعویض، روی نیمکت می نشینند.
در واقع این شجاع است که تکلیف پرسپولیس 
و ترکیب اصلی اش را مشــخص می کند و حتما به 
همان اندازه که برانکو از غیبت احتمالی او و غیبت 
قطعی بقیه مصدومانش نگران اســت، جوان های 
همیشه نیمکت نشــین پرسپولیس خوشحالند که 
در دل همه بدشانســی ها، بااخره شانس به آنها 
رو کرده امــا آیا توانش را دارند که از پس بازی با 

ماشین سازی بربیایند؟

بعد از کمال کامیابی نیا و شــایان مصلــح، یکی دیگر از بازیکنان 
پرسپولیس هم بازی با ماشین سازی را از دست داد؛ سیامک نعمتی که 
معلوم بود او هم یک آسیب دیدگی کهنه دارد چرا که برانکو در مصاحبه 
سه شنبه اش نسبت به حضور این بازیکن در بازی با ماشین سازی ابراز 

امیدواری کرده بود اما از دستش داد.  
تمرین آخر قرمزها به نیمه رســیده بود که فریاد سیامک نعمتی 
به آســمان رفت و خودش نقش زمین شــد. او از ناحیه عضله کشاله 
آســیب دیده بود و از ادامه تمرین بازماند. به همین دلیل لنگ لنگان 
زمین چمن را ترک کرد. بعد گفتند که کا بازی پنجشنبه را از دست 

داده است.
غیر از نعمتی، شجاع خلیل زاده هم در همین تمرین آسیب دید 
و اواخر تمرین از کادر پزشــکی تیم دستور استراحت گرفت اما آقای 
ســرمربی حاضر نشــد نام او را از فهرست پرســپولیس خط بزند و به 
باشــگاه هم اعام کرد که شــجاع حتی اگر شانسی برای بازی کردن 
نداشته باشد، او را به تبریز خواهد برد و برد. حال آنکه با حضور او هم 
فهرســت 2۰ نفره پرسپولیس پر نشد. پیش از تمرین آخر و با در نظر 
گرفتن غیبت کمال کامیابی نیا و شایان مصلح، برانکو فهرست 2۰ نفره 
مسافران تبریز را با حضور تمام جوان های تیم به سختی تکمیل کرده 

بود اما حاا این فهرست یک جای خالی دارد.
پرســپولیس کا 2۴ بازیکن در اختیار دارد که بعد از مصدومیت 
انصاری و ماهینی، ســه نفر دیگر هم بازی ماشین ســازی را از دست 
دادند تا تیم برانکو ۱۹ نفره شــود. جالب اینکه فهرســت پرسپولیس 
برای بازی با ماشین سازی با حضور سه درواز ه بان تکمیل شده و برانکو 
ایوانکوویچ مثل بسیاری از بازی های این فصل به دلیل کمبود بازیکن 
دو دروازه بان را روی نیمکت می نشــاند اما حتی در این شــرایط و با 
حضور آنها هم یکی از صندلی های نیمکت پرسپولیس در تبریز خالی 

می ماند.

دردسر پشت دردسر؛سیامک نعمتی هم مصدوم شد

  پیروانی
 فعا حرف نمی زند

افشــین پیروانی تبرئه شد و حکم او 
را علیرضا صالحی رییس کمیته استیناف 
فدراســیون فوتبال این طــور اعام کرد: 
»محمدعلــی )افشــین( پیروانی پس از 
حکم کمیته اخاق در تاریخ 2۱ فروردین 
ســال ۹۷ به پنج سال محرومیت از کلیه 
فعالیت هــای مرتبط بــا ورزش در داخل 
کشــور محکوم شــده بود که با اعتراض 
نامبرده و بررســی پرونده توسط کمیته 
اســتیناف و انجام تحقیقات جامع نهایتا 
در تاریــخ 5 آذرمــاه از تخلف انتســابی 
برائت حاصل کرد.« همه برای شــنیدن 
پیروانی منتظر چنین روزی  صحبت های 
بودیــم اما وقتی با او تماس گرفتیم، هیچ 
میلی به صحبت کردن درباره محرومیت و 
تبرئه اش نداشت اما تاکید کرد که در حال 

حاضر هیچ حرفی برای گفتن ندارد.«
 

 سکوت بیرانوند درباره 
شایعه جدایی اش

شــایعه جدایی علیرضــا بیرانوند در 
نیم فصل دوباره بر ســر زبان هــا افتاده اما 
خودش هنــوز حرفی در ایــن رابطه نزده 
اســت. نه که کا ســکوت کرده باشــد اما 
معلوم است از تجربه قبلی اش درس گرفته 
که حاا ترجیح می دهد بحث را عوض کند 
و بــا صراحــت از رفتن نگویــد: »من فعًا 
در بزرگ ترین باشــگاه ایران بازی می کنم 
و پرســپولیس هم ۴ بازی دیگــر تا پایان 
نیم فصل دارد که همــه تمرکزمان را روی 
این بازی ها گذاشته ایم. کسی را می شناسید 
که دوست نداشته باشد در پرسپولیس بازی 
کند؟ من به بازی در این تیم افتخار می کنم 
و می خواهــم تا روزی که هســتم، بهترین 
عملکرد را داشته باشم. به چیز دیگری هم 

فکر نمی کنم.
 

گرشاسبی دنبال پول
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس این 
روزها بــرای پرداخت مطالبــات بازیکنان 
قرمزپوش تا پیش از بازی با ذوب آهن تاش 
می کند. بعد از بازی با تراکتورسازی بود که 
پرداخت  دلیــل  به  پرســپولیس  بازیکنان 
نشدن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند 
و وقتی به تمریــن دوباره رضایت دادند که 
از مدیرعامل وعده پول گرفتند. گرشاسبی 
که فکــرش را نمی کرد در آســتانه مجمع 
باشگاه پرسپولیس با چنین مشکلی روبه رو 
شود، جلسه ای با سیدجال حسینی برگزار 
کرد تا اوضاع را ســامان ببخشد. مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس که بدش نمی آید دوران 
مدیریــت خود بــر این باشــگاه را با حکم 
مجمع تمدید کند، وعده داده که بخشی از 
مطالبــات بازیکنان را تا پیش از ۱5 آذرماه 

پرداخت خواهد کرد.

زوم روی بازی

خبرکوتاه

دفاع راست 
هم خالی 

ماند

فکر می کردیم پارگی رباط صلیبی ماهینی و انصاری بدترین اتفاق برای این پرســپولیِس خسته اســت اما نمی دانستیم که مصدومیت های بعد از آنها روزهای 
وحشتناک تری را برای تیم برانکو ترسیم کرده. روزهایی که کمبود بازیکن در پرسپولیس بدجوری توی ذوق مان می زند. برانکو حاا کمال و نعمتی را هم از دست داده و 
شاید حتی شجاع هم نتواند بازی کند. این یعنی پروفسور باید قید بازیکنان باتجربه اش را بزند و جوان هایی را که ماه ها از روی نیمکت به تماشای بازی های پرسپولیس 
می نشستند و جز در روزهای تنگدستی فرصتی برای عرض اندام پیدا نمی کردند، به زمین بفرستد. آن چند بازیکن اصلی اش هم که در زمین می مانند، بعضی هایشان 
باید تغییر پست بدهند تا هیچ فضایی خالی نماند. در واقع پرسپولیس با ترکیبی ناشناخته و جوان به دیدار ماشین سازی می رود. با یک تیم غیرتخصصی و کم تجربه.

علی علیپــور که فصل قبل با به ثمر 
رســاندن ۱۹ گل آقای گل لیگ برتر شد، 
در این فصل آمار جالبی در گلزنی نداشته 
اســت. البته او فصل پیــش هم گلزنی را 
دیر آغاز کرد و نخستین گل خود را هفته 
پنجم به گســترش زد اما به یکباره روی 
دور گلزنــی افتاد و با جدایــی طارمی از 
نقــش مهاجم مکمل بیرون آمده و شــد 

تمام کننده پرسپولیس.
این مهاجم مازندرانــی در نیم فصل 
اول لیگ هفدهم ۱۰ گل به ثمر رســاند 

و بــا زدن ۹ گل دیگــر در نیم فصل دوم، 
ســومین آقای گلی متوالــی لیگ برتر را 
تقدیــم پرســپولیس کرد امــا این فصل 
و حداقــل تا امروز شــرایط برای او خوب 

پیش نرفته است.
پرسپولیس فصل  مهاجم شماره ۷۰ 
قبل تا همین جای فصل یعنی بعد از ۱2 
بازی ۸ گل به ثمر رســانده بــود اما این 
فصل فقط ۴ گل به ثمر رسانده و نه تنها 
۴ گل از خودش عقب افتاده، بلکه با صدر 

جدول گلزنان هم 5 گل فاصله دارد.

کتــف کمــال کامیابی نیا هــم برای 
پرسپولیس به دردســر بزرگی تبدیل شده. 
در چند بازی، کامیابی نیا برای پرســپولیس 
از ابتــدا بازی کرده اما اواســط نیمه دوم و 
به دلیــل همیــن آســیب دیدگی کهنه از 
زمین خارج شــد. درباره میزان مصدومیت 
کتف کمال اخبار مختلفی منتشــر می شود. 
خیلی ها معتقدند کامیابی نیا باید کتف خود 
را جراحی کند اما با توجه به کمبود بازیکن 
در پرســپولیس او درمان خــود را به تأخیر 

می اندازد.

خبر دوم اما موثق تر از اولی است. گویا 
کتف کامیابی نیا نیازی به جراحی ندارد و به 
همیــن دلیل این بازیکن کلیدی می تواند تا 
پایان فصل در ترکیب پرسپولیس بازی کند. 
بنابرایــن نگرانی ها بابت کتف آســیب دیده 
کمال تمام می شــود و برانکــو هم می تواند 
بدون جراحی، هافبک دفاعی خود را تا پایان 
فصل در اختیار داشته باشد. اینکه می گویند 
کامیابی نیــا به خاطــر بحــران بازیکن در 
پرســپولیس، کتف خود را جراحی نمی کند 

هم از ریشه غلط است.

همــه امید برانکو به روزی اســت که 
پنجــره نقــل و انتقاات پرســپولیس باز 
می شــود اما تیم های پایه باشــگاه به این 
موضوع حتی امیدوار هم نمی توانند باشند. 
نمونه اش تیم امید پرســپولیس که تنها دو 
بــازی اش می افتد بعد از باز شــدن پنجره 
نقــل و انتقاات. این تیم که ســرمربی اش 
اســماعیل حالی اســت، در رده هشــتم 
جدول لیگ برتر امیدهای تهران ایســتاده. 

امیدها که این هفته اســتراحت می کنند، 
تنها 6 بازی دیگر دارند.

این تیــم در بهترین حالــت چهارم 
می شود و در بدترین حالت دهم. با توجه به 
اینکه تنها شش بازی تا انتهای فصل مانده 
و تقویم این رقابت ها بســیار فشرده دنبال 
شده، تنها دو مسابقه امیدهای پرسپولیس 
بعــد از پایان محرومیت باشــگاه از نقل و 

انتقاات برگزار خواهد شد.

ایــن اتفــاق در حالــی می افتــد که 
فهرست تیم امید جایی برای بازیکن جدید 
ندارد. تیم امید پرســپولیس هم مثل دیگر 
تیم های این باشگاه به خاطر کمبود بازیکن 
و محرومیــت خیلی زجر کشــید و جالب 
اینکه حالی با وجود تمام کمبودهایش، با 
در نظر گرفتن مشکات تیم جوانان، از این 
تیم بازیکن نگرفت و حتی سه چهار بازیکن 

بی انضباط را هم کا کنار گذاشت.

آنقدر  ایوانکوویــچ  برانکو  دســت های 
خالی شــده که حاا به جــای فکرکردن به 
ترکیب اصلــی، باید نگران فهرســت خالی 
بازیکنانی باشــد که قرار اســت در بازی با 
ماشین ســازی روی نیمکــت پرســپولیس 

بنشینند.
در  ســرمربی  آقــای  کــه  روزی  در 
تمرین برای کمال و مصلح دنبال جانشــین 
می گشت، سیامک نعمتی و شجاع خلیل زاده 

هم آســیب دیدند که نعمتــی قطعا بازی 
نخواهد کرد و باید دید بعد از بررســی های 
دقیق تر، چه زمانی برای بازگشت او از سوی 
کادر پزشــکی اعام می شــود. مصدومیت 
شــجاع اما خیلی جدی نیست و برانکو هم 
بعد از تمرین چهارشنبه به باشگاه اعام کرد 
که شــجاع خلیل زاده حتی اگر نتواند بازی 
کند و در تمام نود دقیقه کنار زمین بایستد، 

او را با تیم به تبریز می برد.

در حال حاضر کل دارایی پرســپولیس 
از نظر بازیکن، با احتساب خلیل زاده ۱۹ نفر 
اســت. برانکو ایوانکوویچ باید در 2۴ ساعت 
منتهی به بازی، آرایش و تاکتیک جدیدی را 
برای تیمش طراحی کند. این در حالی است 
که این روزها بعضــی عوامل بیرونی تاش 
کرده اند با ایجاد حاشــیه ها آرامش و تمرکز 
ذهنــی او را به عنوان یکــی از عوامل اصلی 

موفقیت تیم به هم بریزند.

علیپور چهار گل از خودش عقب افتاد

کتف کمال جراحی نمی خواهد

پایان محرومیت پرسپولیس، بی فایده برای پایه ها

شجاع به تبریز می رود اما شاید بازی نکند

همه خواســته پرسپولیس این اســت که با یک پیروزی، 
رده ســوم را از تراکتورســازی پس بگیرد و ماشین سازی که با 
۱۰ مســاوی رکورددار است و تا امروز تنها یک بازی را برده، در 
صورت رقم زدن نخســتین شکست قرمزها خود را تا رده هفتم 
جدول باا می کشــد. این بازی اما به این سادگی  که می گوییم 
نیســت و با توجه به حمایت احتمالی هواداران تراکتورســازی 
از حریف تبریزی پرســپولیس، باید منتظر یک بازی پرحاشیه  
باشــیم. دو تیم اما به جای فکر کردن به این حاشــیه ها، نگران 
جای خالی مصدومان شان هستند. در واقع کمبود بازیکن، درد 
مشــترک برانکو و مهاجری در این بازی است. برانکو در حالی 
تیمش را به زمین می فرستد که به خاطر کمبود بازیکن مجبور 
اســت ترکیبی تازه را امتحان کند و حتی تغییر سیستم بدهد. 
ماشین ســازی هم البته حال و روز خوشــی ندارد چرا که چهار 
تا از بازیکنانش را به خاطر مصدومیت از ترکیب کنار گذاشــته. 
دو تیم دست شان خالی است اما هیچکدام هم عادت به باختن 
ندارند و این همان دلیلی اســت که ما را به پیش بینی یک بازی 

بدون برنده وا می دارد.

میزبان-دوباره پرسپولیس، دوباره خالقی فر. این بار هم 
آنها باید مقابل یکدیگر بایستند. رضا خالقی فر از جمله 
بازیکنان مورد عاقه برانکو بود اما نیمکت نشینی را تاب 
نیاورد و حاا به جای گلزنی با پیراهن پرســپولیس باید 

دروازه این تیم را باز کند.

میهمان- با این دفاع نصفه و نیمه و در واقع این تیم نصفه و 
نیمه، پرسپولیس چاره ای ندارد جز اینکه به دروازه بانش تکیه 
کند. علیرضا بیرانوند در بازی های زیادی درخشــیده اما گل 

نخوردنش در این بازی از هر چیزی مهمتر است.

فرناندو دخســوس، مدافعان میانی:  میزبان- دروازه بــان: 
محمدحسین کنعانی زادگان، محمد اهل شــاخه، مدافعان کناری: 
ســیداحمد موســوی، مســیح زاهدی، هافبک های دفاعی: احمد 
زنده روح، سعید مهری، هافبک های تهاجمی: محمد خرم الحسینی، 

فرید بهزادی کریمی، پیمان بابایی، مهاجم: رضا خالقی فر

میهمــان- دروازه بان: علیرضــا بیرانوند، مدافعــان میانی: 
سیدجال حســینی، شــجاع خلیل زاده، مدافعان کناری: محسن 
ربیع خواه، آدام همتی، هافبک  ها: احمد نوراللهی، بشار رسن، احسان 

علوان زاده، امید عالیشاه، مهاجمان: گادوین منشا، علی علیپور

نگاه فنی

چهره های ویژه

تركیب های احتمالی

پنجشــنبه 97/7/8، هفته چهاردهم از هجدهمین 
دوره لیگ برتر، ساعت 15، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

داور: سیدرضا مهدوی
کمک ها: میریعقوب حجتی، حمیدرضا کنعانی

ماشین سازی - پرسپولیس

دست برانکو 
خالی تر از 
همیشه

رضا خالقی فر

علیرضا بیرانوند
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 کمال کامیابی نیا دوبــاره کتفش را جا انداخت و به تمرینات 
برگشــت اما به نظر می رســد این آیتم تا زمانی که کتف او 
رو به راه نشــده، برای او عــذاب آور و خطرناک خواهد بود. 
مگر اینکه جهت ایســتادن و حرکتــش را طوری طراحی 
کند که ضربه بازیکن کناری به کتف ســالمش برخورد کند.

این بار جای شجاع خلیل زاده و احسان علوان زاده عوض شده. اولی معلوم نیست به 
بازی با ماشین سازی برسد اما بازیکن جوان تر یعنی علوان زاده به لطف غیبت کمال و 
نعمتی و احتماا شجاع، شانس خود را برای حضور در ترکیب اصلی امتحان می کند.

ناامیدتــر، ســیامک نعمتــی اســت که به   از برانکــو 
خاطر کشــیدگی عضــات ران بــازی با ماشین ســازی 
را از دســت داد و بعــد از تــرک زمین، با این نــگاه پر از 
حســرت به تماشــای تمریــن هم تیمی هایش نشســت.

 چهــره نگران برانکــو. تازه این به قبــل از مصدومیت نعمتــی برمی گردد و 
موقعی که آقای ســرمربی فقط برای کمال و مصلح دنبال جانشــین می گشت.

عکس نوشت
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عبدالکریم حسن بهترین بازیکن سال قاره شد

حسن زاده و تیم داوری دو جایزه برای ایران

ژانــگ جی انگ رییس فدراســیون 
فوتبال چین جایزه الماس آسیا را دریافت 
کــرد. البتــه جی انگ در ســالن حضور 
نداشــت و یک پیــام ویدئویی از او پخش 
شــد که نشــان مــی داد او از اوج گرفتن 
فوتبال آسیا تمجید کرده است. همچنین 
به عنوان  مغولســتان  فوتبال  فدراســیون 
فدراســیون سال فوتبال آســیا در بخش 
جاه طلبی انتخاب شــد. فدراسیون فوتبال 
کره شمالی نیز به عنوان برترین فدراسیون 
فوتبال در زمینه توســعه فوتبال انتخاب 
شد. جایزه دیگر به ســامورایی ها رسید و 
فدراســیون فوتبال ژاپن به عنوان برترین 
فدراســیون الهام بخش فدراسیون فوتبال 

آسیا انتخاب شد.
در فوتبال پایه و در زمینه جاه طلبی، 
فوتبال فلسطین جایزه گرفت،  فدراسیون 
در زمینه توســعه، جایزه به فدراســیون 
فوتبال سنگاپور رســید و در بخش الهام 
بخش، فدراسیون فوتبال چین جایزه برد.

آســاکو تاکاکورا ســرمربی تیم ملی 

زنان ژاپــن به عنوان برترین مربی ســال 
زنان انتخاب شــد. می یو اوکاموتو )ژاپن( 
دیگر  )تایلند(  اسراتونگویان  نوئنگروتای  و 
کاندیداهــای این بخش بودنــد. گو اویوا 
ســرمربی تیم کاشــیما آنتلرز هم برترین 
مربی سال آسیا شــد. باسم قاسم  )عراق( 
و روشن حیدراف )ازبکستان( کاندیداهای 

دیگر بودند.
در انتخابــی قابــل پیش بینی عنوان 
برترین بازیکن ســال 2018 فوتسال آسیا 
به علی اصغر حسن زاده از ایران رسید. این 
برای چهارمین بار اســت که حسن زاده به 
این عنوان می رســد. رافائل هنمی از ژاپن 
و مهدی جاوید بازیکن خوش تکنیک تیم 
فوتسال ایران دیگر کاندیداهای این بخش 

بودند.
جایزه دیگری که فوتبــال ایران برد 
مربوط به بهترین داور ســال آسیاست که 
به علیرضا فغانی رســید. این جایزه ویژه 
بعــد از نمایش درخشــان در جام جهانی 
2018 به داور برجســته فوتبال کشورمان 

اهدا شد. در واقع تیم داوری فوتبال ایران 
شــامل فغانی، منصوری و ســخندان این 

جایزه را برد.
جایزه برترین بازیکن آســیایی شاغل 
در اروپا به ماکوتو هاســبه ژاپنی رسید که 

در اینتراخت فرانکفورت بازی می کند.

برترین بازیکن زن سال وانگ شوانگ 
از چین شــد. در این بخش ســامانتا کر 
)اســترالیا( و ســاکی کوماگی )ژاپن( هم 

کاندیدا بودند.
اما بدون شــک مهم ترین جایزه این 
مراســم انتخاب برترین بازیکن سال آسیا 

بود. جایــزه ای که به عبدالکریم حســن 
مدافع چپ الســد و تیم ملی قطر رســید 
کــه می تواند مورد نقد قــرار بگیرد. اینجا 
فوتبال دوســتان ایرانی اعتقــاد دارند حق 
بیرانونــد بود که جایزه بگیرد اما حســن 
که در نیمه نهایــی لیگ قهرمانان مغلوب 
بیرانوند و یارانش شــد جایزه برد آن هم 
در شرایطی که بعد از اعام نام کاندیداها 
به نظر می رســید گزینه ژاپنی )سوزوکی( 
برنده این جایزه باشد. کنتو میسائو و یوما 
ســوزوکی دو بازیکن موفق کاشیما آنتلرز 
ژاپن دیگر کاندیداهای دریافت این جایزه 

بودند.
جایزه بهترین بازیکن جوان سال آسیا 
در بخش مردان هــم نصیب ترکی العمار 
)عربســتان( شد. جون نیشــیکاوا )ژاپن( 
و جئــون ســی جین )کــره جنوبی(دیگر 

کاندیداهای گرفتن این جایزه بودند.
در پایان مراســم هــم کلیه برندگان 
جوایز با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون 

فوتبال آسیا عکس یادگاری گرفتند.

درخشش هافبک ایرانی مورد 
توجه رسانه های اروپایی

لقب بلژیکی ها برای 
قلی زاده: شاهزاده علی

علی قلــی زاده در این فصل 
عملکرد خوبی در تیم شــارلروا 
خوب  عملکرد  این  است.  داشته 
و درخشش او در بازی های اخیر 
باشــگاهی و ملی مــورد توجه 
رســانه اســپورت بلژیک قرار 
گرفته اســت. این رسانه درباره 
اینطور  عملکــردش  و  قلی زاده 
نوشــت: »چند بار لمس توپ و 
حرکات تکنیکی در ابتدای فصل 
نگاه ها را بــه یک بازیکن جذب 
کرد. علی قلی زاده می خواســت 
با ریتم فوتبال بلژیک آشنا شود. 
توانسته  حاا  ایرانی  بازیکن  این 
در  را  خودش  درخشــش  است 
شروع  بلژیک  فوتبال  و  شارلروا 
کند.« قلــی زاده که حاا در تیم 
بازیکن موثر است،  ملی هم یک 
بیش از حد مورد توجه این رسانه 
در  اسپورت  گرفته.  قرار  بلژیکی 
نوشــت:  قلی زاده  درباره  ادامه 
»علی قلی زاده یک پدیده است. 
شــاید بتوان او را پدیده آینده 
این  در  که  دانست  ایران  فوتبال 
کرده  آغاز  را  فوتبالش  کشــور 
اســت. بعد از حضــور در لیگ 
برای  ابتدا دقایق کمی  او  بلژیک 
تیمش به میدان می رفت ولی در 
ادامه  زمان بیشتری برای بازی به 
استعداد  یک  قلی زاده  رسید.  او 
می شود.  محسوب  فوتبالی  ناب 
بازیکنــی با حرکاتی ســریع و 
فانتزی که بازی کردن مقابل او را 
دشوار می کند. وقتی روز، روز او 
باشد توقف شاهزاده علی خیلی 

دشوار می شود.«
گایتــان  همچنیــن 
قلی  زاده،  هم تیمی  هرندریکس، 
»او  می گوید:  بازیکن  این  درباره 
در بازی آخر شــارلروا عملکرد 
گذاشت  نمایش  به  فوق العاده ای 
و توانســت یک گل و یک پاس 
گل به نام خود ثبت کند. حاا ما 
بازیکنــی را در اختیار داریم که 
می تواند تفاوت هــا را رقم بزند. 
که  کرد  فرامــوش  را  این  نباید 
اینجا  به  دوری  جای  از  قلی زاده 
آمده اســت. قلی زاده هم مانند 
می کشــد  خجالت  رضایی  کاوه 
انگلیســی صحبت کند. او هنوز 
در ابتدای راه اســت و خیلی جا 

برای پیشرفت دارد.«
علی قلی زاده که از فهرست 
خط  جهانی  جــام  در  ملی  تیم 
خورد، با درخشــش در شارلروا 
امیدوار اســت بتوانــد یکی از 
ایران در جام ملت های  بازیکنان 

آسیا باشد.

میاد در منفی 20 درجه
پــس از مخالفت ســازمان لیگ برتر 
روســیه، بــا وجــود موافقت فدراســیون 
فوتبال این کشــور با برگــزاری بازی هفته 
شانزدهم این رقابت ها میان تیم های انیسی 
کراسنویارســک و احمد گروژنی در سالن 
سرپوشیده، این 2 تیم باید در سرمای منفی 
20 درجه شهر کراسنویارسک به مصاف هم 
بروند. باشگاه انیسی کراسنویارسک با توجه 
به بارش برف و ســرمای این شهر خواهان 
برگزاری بازی با تیم احمد گروژنی در سالن 
سرپوشــیده شــده بود که مورد موافقیت 

سازمان لیگ برتر روسیه قرار نگرفت.
دیدار تیم های انیســی کراسنویارسک 
و احمد گروژنی شــنبه هفته آینده برگزار 

خواهد شد.
 

کی روش از ایران رفت
کارلوس کی روش سه شنبه شب ایران 
را تــرک کرد و قرار اســت تا پیش از پایان 
هفته پانزدهم لیــگ برتر به ایران بازگردد. 
بر این اســاس، تیم ملــی 2۶ آذر از تهران 
به قطر اعزام می شــود و 12 دی از قطر با 
پرواز چارتر بــه ابوظبی خواهد رفت. محل 
تمرینات و اقامت تیم ملی اردوگاه اســپایر 
قطر است. ســه بازی دوســتانه در برنامه 
اردوی تیم ملی در قطر پیش بینی شــده 
که دیدار با قطر در 10 دی نهایی شــده و 
دو بازی برابر لبنان و فلسطین هنوز نهایی 
نشــده اســت. کادر تیم ملی دو روز پیش 
و طبق دســتور رییس فدراسیون فوتبال، 
بازدید نهایی خود را از قطر انجام داده است.

 
جلسه تاج با کریس

در حاشــیه جلســه کمیته مسابقات 
کنفدراســیون فوتبال آســیا صبــح دیروز 
فدراسیون  رییس  تاج،  )چهارشنبه( مهدی 
فوتبــال دیــداری با نیکو کریــس، رییس 
فدراسیون فوتبال اســترالیا داشت. در این 
دیدار، طرفین بر اجرایی شــدن تفاهمنامه 

همکاری بین دو فدراسیون تأکید کردند.
 

کارگاه بازاریابی فوتبال
کمیتــه بازاریابی فدراســیون فوتبال 
و ســازمان لیگ بــا دعــوت از نمایندگان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به برگزاری 
»نخســتین دوره کارگاه پیشرفته بازاریابی 
فوتبال« برای مسووان کمیته های بازاریابی 
هیات های استانی و باشگاه های لیگ برتر و 

دسته اول کشور کرده است.
ایــن کارگاه در روزهای 11 و 12 آذر 
۹۷ در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد. 
حضور نمایندگان رسانه های گروهی در این 
کارگاه که از ســاعت ۹ صبح آغاز می شود، 

آزاد است.

در جام جهانی قبلی باید بوسنی را با سه گل می بردید
اوکتاویو: آماده ام جانشین کی روش شوم

مارکو اوکتاویو، سرمربی موفق تیم فوتبال ساحلی ایران که معتقد است 
در این رشــته به تمام افتخارات ممکن دســت یافتــه، می گوید حتی برای 
قهرمانی جام جهانی هم اشتیاق کافی ندارد و دنبال برگشتن به فوتبال است. 
او در مصاحبه ای مفصل با تسنیم از آرزوهای فوتبالی اش گفته که بخش هایی 

از مصاحبه اش را می خوانید:
* من هم برای آینده خودم رویایی دارم تا بتوانم روزی همان افتخاراتی 
که در فوتبال ســاحلی ایران داشــتم، در فوتبال هم داشته باشم. امیدوارم 
شرایطی پیش بیاید که در آینده پیشــنهادهایی از تیم های پایه فدراسیون 
فوتبال داشــته باشم. حتی حضور در یک باشگاه فوتبال که شانس حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا را هم داشــته باشم. این در واقع آرزوی من برای آینده 
حرفه ای ام اســت تا روزی دوباره به فوتبال بازگردم و بتوانم میراث بزرگی در 

فوتبال ایران بگذارم.
* من ســال 2008 مربی فوتبال بودم در 
کاســتاریکا و در آن برهه هــم به عنوان بهترین 
مربی کاستاریکا انتخاب شدم. پیش از برگزاری 
جــام جهانی بود و بازیکنان من در ســطح یک 
لیگ کاســتاریکا بودند که ســه نفر از آنها برای 
رفتن به جام جهانی انتخاب شدند. خوزه پکرمن، 
ســرمربی کلمبیا، سیموئز که به ایران آمد و من 
گزینه ســرمربیگری کاســتاریکا بودیم. من در 
بهتریــن موقعیــت خودم بودم، چون دو ســال 
در کاســتاریکا حضور داشتم و به عنوان بهترین 
مربــی هم انتخاب شــدم. از آنجایی که پکرمن 
)ســرمربی کلمبیــا( چیزهای زیــادی در مورد 

کاستاریکا نمی دانست و سیموئز هم در برزیل بود و چیزی در مورد کاستاریکا 
نمی دانست، من فرصت خوبی داشتم که می خواستم به جام جهانی بروم و این 
رویای حرفه ای را محقق کنم. با این حال در ایران هم من عنوان های مختلفی 
دارم که به من می گویند خیلی خوب اســت، اما خب فوتبال حرفه ای اســت. 
من هم دوســت دارم رهبر یک تیم فوتبال شوم اما هنوز نمی دانم فدراسیون 
فوتبــال ایران این فرصت را به من می دهد یا اینکه باشــگاه ها من را برای کار 

صدا می زنند یا نه.
* من آماده این اتفاق )سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران( هستم و پیش 
از این آماده شــده ام. من 50 ســال ســابقه در فوتبال دارم و هر روز در مورد 
فوتبال مطالعه می کنم. در واقع اکنون فقط منتظر یک شانس بزرگ هستم و 
این شانس اکنون در فوتبال و تیم ملی است. من توانایی هایم را در ایران ثابت 
کردم و هشــت عنوان بین المللی با فوتبال ساحلی ایران به دست آوردم. فکر 

می کنم اکنون وقت شروع یک چالش بزرگ برای من است.
* من جانشــین کی روش نیســتم. خیلی واقع گرا هستم. می دانم که هم 
کــی روش در تیم ملی و هم برانکو در پرســپولیس تیم خوبی ســاخته اند و 
به خوبــی کار می کنند، اما من هم آرزوهای خودم را دارم. بااخره تیم المپیک 
یا تیم زیر 1۹ ســال )جوانان( شــاید فضای خوبی برای کار باشند. مرحله به 

مرحله باید پیش برویم.
* اگر دنبال اندازه ای بزرگ تر هســتید باید تغییرات زیادی داشته باشید، 
بخصوص راه و روش توسعه در فوتبال ایران باید تغییر کند و ابعاد مختلفی را 
باید تصحیح کرد. من هم قبول می کنم مثل شما از قهرمانی در آسیا و صعود 
به جام جهانی خوشحال شوم اما اگر به یاد داشته باشید در جام جهانی 2014 
تیم کاستاریکا با تیم های انگلیس، ایتالیا و اروگوئه همگروه بود که توانست به 
مرحله بعدی صعود کند. در آن زمان شش بازیکنی که زیر نظر من بودند، در 
تیم ملی کاستاریکا حضور داشتند. به نظرم ایران هم می تواند مانند کاستاریکا 
با کار کردن به این موفقیت برســد اما باید ظرفیت فوتبال خودتان را انتخاب 
کنید؛ اینکه آیا صعود به جام جهانی خوب است و راضی شوید و فقط به عنوان 

توریست و برای خرید به جام جهانی بروید یا اینکه بلندپروزای کنید.
* مــن می گویم ظرفیت فوتبال ایران بزرگ تر از این اســت و باید برای 
آینــده برنامه ریزی بزرگ تری داشــت نه اینکه فقــط از صعود به جام جهانی 
خوشــحال باشــید، بلکه باید تاش کرد تا جام جهانی متفاوتی را هم تجربه 
کنیــم. به طور مثال ایران وقتی در جام جهانــی مقابل آرژانتین با نتیجه یک 
بر صفر شکســت می خورد، به صورت نرمال باید بوســنی را که تیمی به مراتب 
کوچک تر است 3 بر صفر یا 3 بر یک شکست بدهد، اما مقابل اسپانیا و پرتغال 

اینگونه بازی می کند و مقابل بوسنی به آن شکل!

مصاحبه

 تعجب از
 انتخاب نشدن 

سوزوکی

مراسم برترین های فوتبال آسیا 
در سال 2018 دیشب در سالن 
نمایشگاه OCEC در مسقط 
عمان برگزار شد. به همین خاطر 
مسووان برگزاری مراسم دو 
ساعت پیش از آغاز برای آخرین 
بار تمام شرایط سالن و برگزاری 
مراسم را کنترل و بررسی کردند 
تا مشکلی ایجاد نشود. عجیب 
اینکه جو امنیتی شدیدی در سالن 
نمایشگاه OCEC وجود داشت و 
پلیس های مرد و زن با تعداد بسیار 
باایی همه چیز را تحت کنترل 
داشتند. جالب آنجا بود که کاپ 
جام ملت های آسیا 2019 در سالن 
برگزاری مراسم برترین های آسیا 
قرار داده شد تا میهمانان بتوانند 
این کاپ را از نزدیک ببینند و با آن 
عکس یادگاری بگیرند. مهدی تاج، 
علی کفاشیان، محمدرضا ساکت، 
حیدر بهاروند، امیرمهدی علوی و 
سعید فتاحی به عنوان نمایندگان 
فدراسیون فوتبال ایران در این 
مراسم حضور داشتند.

خبر

علــی پروین درباره حل مشــکل علی 
اکبریــان گفت: »بــرای پیگیری نجات علی 
اکبریان از زندان به دیــدن آقای کمالی پور 
از کمیســیون قضایی مجلس آمدم. اکبریان 
دو دختر نوجوان دارد. اکنون که 8 ســال از 
مدت حبس او گذشــته، در تاش هستیم تا 
آزاد شــود و به خانه و خانواده اش برگردد.« 
پرویــن درباره جــدی بودن دولــت برای 
واگذاری اســتقال و پرسپولیس هم گفت: 
»چندیــن مزایده برگزار شــده ولی قبل از 
برگزاری آخرین مزایده اعام کردند دستور 

رســیده و دیگر این کار انجام نمی شــود.« 
وی درباره امنیتی کــردن موضوع واگذاری 
این دو باشــگاه به بخــش خصوصی گفت: 
»اینها بهانه اســت. هیچ مورد امنیتی وجود 
ندارد.« این پیشکســوت فوتبال با اشاره به 
تصمیم جدیــد وزارت ورزش برای واگذاری 
فعالیت شرکت »پیشکسوتان  به  سرخابی ها 
کهن پرسپولیس« اشــاره کرد و گفت: »در 
این شرکت، حدود 100 نفر از پیشکسوتان 
پرســپولیس حضور دارند و ما اعام آمادگی 

کردیم باشگاه را بخریم.«

جشــن  حاشــیه  در  تــاج  مهــدی 
برترین های فوتبال آســیا در ســال 201۹ 
گفت: »امروز روز باشــکوهی است و مراسم 
آسیاســت.  فوتبال  بهترین هــای  جشــن 
پارسال ما در چنین زمانی به عنوان بهترین 
فدراســیون فوتبال آســیا انتخاب شدیم و 
بهترین بازیکنان را داشــتیم. امسال به نظر 
من مســاله ای که در این مراسم وجود دارد 
انتخاب نشــدن آقای بیرانوند اســت چون 
بــه زعم من ایشــان یکــی از بهترین های 
آسیاســت. بیرانوند در جــام جهانی خوش 

درخشــید و بســیار عالی کار کــرد و اان 
واقعا یکی از بهترین های آســیا و دنیاست. 
امروز جای بیرانوند اینجا خیلی خالی است 
و می توانست به عنوان بهترین بازیکن آسیا 
انتخاب شــود. این نظر من است و معتقدم 
تنها کسری این مراسم باشکوه وجود آقای 
بیرانوند است.« گفتنی است بیرانوند عاوه 
بر حضور درخشان در جام جهانی، در لیگ 
قهرمانان آســیا هم بیشترین کلین شیت را 
داشــت اما متاســفانه معموا دروازه بان ها 

جایی در بین برترین ها ندارند.

کارلوس کی روش اخیرا گفته برای 
جام ملت های آسیا یک لیست 3۶ نفره 
تــدارک دیده کــه در آخرین اقدام 13 
بازیکن از آن خط می خورند و مسافران 
نهایی امارات مشــخص می شوند. برای 
دســت یافتن به 3۶ بازیکن فهرســت 
ابتدایی تیم ملــی، بهترین راه رجوع به 
لیســت های کــی روش در فیفادی های 
اخیر اســت. تیم ملی ایران در هر ســه 
ماه ســپتامبر، اکتبر و نوامبر بازی های 

دوستانه برگزار کرد و اردوهایی داشت. 
بلندترین لیســت در این سه ماه مربوط 
به ماه اکتبر بود که ســرمربی پرتغالی 
تیم ملی 28 نفر را پیش از دیدار مقابل 

بولیوی به اردو فراخواند.
با نگاهی به آن 28 بازیکن می توان 
گفت همه آنها در لیســت 3۶ نفره جام 
ملت ها حضور خواهند داشت. همچنین 
محمدحســین  مثــل  دیگــر  نفــرات 
کنعانــی زادگان، رامین رضاییان و کاوه 

رضایــی که هر کدام بــه دلیلی اردوی 
اکتبر را از دســت داده بودند، دوباره به 

لیست اضافه می شوند.
به جز این سی و یک نفر، بازیکنان 
دیگــری هم شــانس قــرار گرفتن در 
فهرســت اولیــه جام ملت هــا را دارند. 
مرتضــی تبریزی و علی علیپور به عنوان 
مهاجم و احمد عبدا... زاده و اکبر ایمانی 
در پســت هافبک دفاعی از این دســت 

هستند.

حســین عبدی مشــاور تیم های 
بانوان ایران که در ازبکســتان  فوتبال 
به سر می برد در مورد درگیری بازیکنان 
ایران و ازبکستان در دقایق پایانی بازی 
روز سه شنبه گفت: »بازیکنان ما مقصر 
نبودند. در صحنه درگیری چند نفر از 
بازیکنان ازبکستان بدون توپ بازیکنان 
ما را زدند و آنگونه که دختران تیم مان 
بعد از بازی به من گفتند از نیمه اول با 
فحاشی سعی کردند روی مخ بازیکنان 

ما کار کنند.
انتظار  ازبکســتان  ایــن  بر  عاوه 
داشــت به تیم ما هم مثل افغانستان، 
تاجیکســتان و قرقیزستان پنج، شش 
گل بزند اما وقتی کــه تیم ما خوب و 
قوی ظاهر شد به تیم حریف فشار آمد. 
در صحنه درگیری بحث سر این بود که 
یکی از بازیکنان ما می خواست توپ را 
بزند و بازیکن حریف آمد که با سر توپ 
را بردارد کــه پای بازیکن ما به صورت 

او خورد و یک حالت بیهوشــی برایش 
پیش آمد.

از آنجا بود که بازیکنان ازبکستان 
به ســمت بازیکن تیم ما حمله کردند 
و بقیــه هــم می خواســتند دو تیم را 
جــدا کنند. این اتفــاق باعث درگیری 
شــد. داور هم تا پایان نتوانســت بازی 
را کنتــرل کند و با بازیکن ازبکســتان 
مماشــات کــرد چون بایــد اخراجش 

می کرد.«

پروین: برای خرید پرسپولیس اعام آمادگی کردیم

تاج: جای بیرانوند در مراسم بهترین ها خالی بود

فهرست اولیه تیم ملی برای جام ملت ها؛ 31 از 36

درگیری بانوان ایران و ازبک از نگاه عبدی

شــبکه خبری الجزیره در گزارشی 
میدانی از فوتبال زنان در ایران نوشــته: 
»در بندرانزلی که در شمال ایران نزدیک 
دریای خزر واقع شده است، یک مفهوم 
شــروع دوباره در تیم جوانان ملوان بعد 
از آنکه دو سال پیش این تیم منحل شد 
و دوباره سرپا شده است، دیده می شود.

در سال 201۶، حواشی زیادی بین 
هواداران ملوان ایجاد شــد، وقتی یکی 
از مســووان این باشــگاه گفت: وقتی 
کشــتی ای در حال غرق  شــدن است 

بارهای اضافی اش را به دریا می ریزند.
بعد از دو ســال غیبت، تیم فوتبال 
زنان ملــوان با مالک جدید بازگشــته 
اســت. مریم ایراندوســت بازیکن سابق 
فوتبــال، کــه در ســال 201۶ قبل از 
انحال این تیــم هدایت آن را بر عهده 
داشــت، بار دیگر به تیم بازگشته است. 
او همچنین ســابقه بازی برای این تیم 

را نیز دارد.
او در صحبت هایــی بــا خبرنــگار 
الجزیره عنوان کــرد که او و تیمش در 

دو سال گذشته ســختی های زیادی را 
تحمل کرده اســت و اینکــه نمی توانند 
بــازی کنند مثــل این بوده اســت که 
زندانی پشت دیوارهای آجری قرار گیرد.

در ماه های اخیــر تیم های فوتبال 
زنان ایــران به بردهای مهمی دســت 
یافتند که می توانند الهام بخش خیلی از 

بازیکنان جوان تر باشد
تیم ملوان با هدایت مریم ایراندوست 
آماده می شود تا در رقابت های لیگ که 
از 12 دسامبر آغاز می شود شروع خوبی 
داشته باشــد. این تیم اان 25 بازیکن 
دارد کــه خیلــی از آنهــا همچنان به 
تحصیل خود ادامه می دهند. ایراندوست 
می گوید این بازیکنان همانند تیم مردان 
به تمرین و بازی کردن پایبند هســتند 
و امیدوار اســت انرژی آنها در راستای 
کســب قهرمانی قرار گیرد. او می گوید: 
»من فکر می کنم که فوتبال بازی کردن 
در ایران وقتی زن هستید کاما دیوانگی 
است و ما همگی دیوانه هایی هستیم که 

از دیوانه خانه فرار کردیم.«

داریو روبن داریو هرناندز، تنها بازیکن 
کلمبیایی اســت کــه زیر نظــر کارلوس 
کی روش، سرمربی کنونی تیم ملی ایران که 
گزینه اصلی هدایت کلمبیاست، کار کرده.

ســایت »Antena2« به ســراغ این 
بازیکــن کلمبیایی رفته تا از ســبک بازی 
سرمربی پرتغالی بپرسد و نظرش را درباره 
حضــور کی روش در راس کادر فنی کلمبیا 
جویا شود. بازیکن ســابق تیم ملی کلمبیا 
درباره این موضوع گفــت: »من زمانی که 
زیرنظر کی روش در تیم مترو استارز آمریکا 
کار می کردم، متوجه شدم که او رو به بازی 
مســتقیم می آورد و آنچه که در اروپا اجرا 
می شد را اجرایی می کند. او تیم ها را تحت 
فشــار می گذاشت و به ســرعت و حمات 

هجومی شهرت داشت.«

وی افزود: »اکنون با گذشــت بیش از 
دو دهــه از کار کردنم بــا او، کی روش در 
جام هــای مختلف حضور پیدا کــرده و با 
بازیکنان بزرگی کار کرده پس بدون شــک 

او در کارش پیشرفت کرده است.«
بازیکن سابق تیم ملی کلمبیا کی روش 
را مناســب هدایــت تیم ملی کشــورش 
ندانست و گفت: »به نظرم اکنون سرمربیان 
داخلــی توانمنــدی مثل لوییــس فرناندز 
ســوارس، خورخه بینتو و آلبرتو گامیرو را 
داریم همچنین مربیان کلمبیایی توانمندی 
کــه در خارج از کشــور کار می کنند مثل 
رویدا و کارلوس اوسریو. به نظرم در شرایط 
کنونی آمدن مربی غیرکلمبیایی تنها باعث 
به هدر دادن اســتعدادهای کلمبیا می شود 

و خوب نیست.«

 شروع دوباره تیم بانوان ملوان
 در الجزیره

به سرعت و حمات هجومی شهرت داشت

ما دیوانه هایی هستیم که از دیوانه خانه فرار کردیم

کی روش از نگاه داریو هرناندز

مربی گلرهای تیم ملی به رسانه پرسشگر مدرک داد
کشف مثلث عاشقانه بین پرسپولیس و تیم ملی 

 لوپز - بیرانوند- پانادیچ
با اینکه از بازی برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا و مشت های گره 
کرده الکســاندر لوپز نزدیک به یک ماه می گذرد اما این ماجرا هنوز محل 
مناقشه بین کی روش و برانکوســت. هر چند فدراسیون فوتبال سعی کرد 
این مساله را بی اساس اعام کند و بر کذب بودنش تاکید داشت اما داستانی 
که گفته شده و در فضای مجازی و سایت ها دست به دست چرخیده است 
تاثیرش را بر دشــمنی سرمربی تیم ملی با ســرمربی پرسپولیس گذاشته 
اســت. حاا برانکو مدام از این داســتان در مصاحبه هایش استفاده می کند 
و مسووان فدراسیون هم سعی دارند بر کذب 
بودن ماجــرا تاکید کنند. در این بین کی روش 
طی این مدت یک واکنش نه چندان پررنگ به 
این ماجرا داشــته اما خود لوپز مربی گلرهای 
تیم ملی ســعی کرده بود سکوت کند. سکوتی 
که البته خودش حاشــیه های زیادی به همراه 
داشــت و منجر بــه درگیری اوســیانو کروز با 
یکی از خبرنگاران شــد. حاا اما در ادامه روند 
آشتی کنان کی روش با رسانه ها و محفلی که با 
حضور اوســیانو کروز، آتش بیار معرکه برگزار 
شــد لوپز هم وارد بازی شده و از قضا اطاعاتی 
منتشر کرده تا اوضاع را تلطیف کند. جالب اینکه لوپز اطاعات مزبور را به 
همان رســانه ای که کروز با نماینده اش درگیر شده بود داده تا قدم بزرگی 
برای آشــتی و جبران آن اتفاق بردارد. مدرک لوپز گفت و گوهایی اســت 
که او به صورت چت در واتس آپ و اینســتاگرام با بیرانوند و ایگور پانادیچ 
مربی دروازه بان های پرسپولیس داشــته است. گفت و گوهایی صمیمانه و 
مهربانانه با آیکون های قلب و بوســه که بعد از انتشار عمومی مخاطبانش را 
یاد مثلث های عشقی و ملودرام های عاشقانه سینمای ایران می اندازد. البته 
هدف لوپز هم از انتشــار این گفت وگوها همین اســت. اینکه ثابت کند با 
بیرانوند و حتی دســتیار برانکو رابطه خوبی داشته و هرگز دنبال این نبوده 
تا باخت پرسپولیس و فرو ریختن بیرانوند را ببیند. مربی پرتغالی - برزیلی 
حتی در جایی ثابت می کند برای پانادیچ و بیرانوند آرزوی قهرمانی در لیگ 
قهرمانان آســیا را کرده و اینطوری ثابت می کند انگ »خوشــحالی بعد از 

شکست پرسپولیس در فینال آسیا« به او نمی چسبد.
پیام اولی که در روز 2۶ شــهریور از ســوی لوپز برای بیرانوند ارسال 
شــده، آرزوی موفقیت برای گلر ملی پوش سرخ ها در بازی با الدحیل است. 
چند روز بعد هم او تولد بیرانوند را تبریک گفته اســت. روز دوم اکتبر که 
برابر با 10 مهر و بازی پرســپولیس - الســد بود، لوپز پیامی حاوی تبریک 
بــرای پیروزی در بازی رفت و برای بیرانوند ارســال کرده و پیام بعدی به 
نظر می رســد بین دو نیمه بازی برگشــت نیمه نهایی ارســال شده است؛ 
جایی که پرســپولیس با نتیجه 1-0 از الســد عقب بود و برای برتری یک 
گل می خواست. در پایان این مکالمه لوپز صعود پرسپولیس به فینال لیگ 

قهرمانان را به بیرانوند تبریک گفته است.
امــا گفت وگوی او با ایگور پانادیچ عضو کادر فنی پرســپولیس و فرد 
نزدیــک به برانکو جذابیت بیشــتری دارد و همچنین پیام دوســتی مربی 
گلرهای پرســپولیس و تیم ملی را نمایان می کنــد. 2۷ فروردین لوپز در 
دایرکت اینستاگرام، به نوعی قهرمانی پرسپولیس را به پانادیچ تبریک گفت 
و از او خواســت این پیام را به بیرانوند هم برســاند. پس از بازی السد، لوپز 
که برای بیرانوند پیام فرســتاده بود، به پانادیچ نیز چنین پیامی ارسال کرد 
و ایگور در پاســخ به او گفــت بیرانوند واقعا در این بــازی بهترین بازیکن 

زمین بود.

گزارش

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 201۹
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در  کــه  تغییراتــی 
اساســنامه کمیتــه ملی 
المپیــک در حــال انجام 
تصویب  صورت  در  است، 
نهایــی، منجر بــه رفتن 
شاهرخ شهنازی می شود؛ 
دبیر کل فعلی کمیته ملی 
بنا به دایلی  المپیک که 
امکان انجــام برخی امور 
را نــدارد و همین موضوع 
انگیزه ای شده برای اینکه 

هیات اجرایی کمیته به فکر تغییراتی بیفتد.
در این رابطه شــاهرخ شــهنازی ترجیح 
می دهد فعا اظهارنظری نداشته باشد. او با بیان 
اینکه »قاعدتا فعا نباید موضع گیری خاصی به 
آن داشته باشم« درباره نشست روز شنبه هیات 
اجرایی کمیته می گوید: »طبق دســتور العمل 
اعام شــده قرار اســت در مــورد آیین نامه و 
اساســنامه داخلی کمیته تصمیم گیری شــود 
اما محور مهم تر مربوط به اساســنامه می شود. 
نظر نهایــی و نتیجــه کار کارگروهی که ویژه 

اساســنامه کمیتــه ملی 
شــده  تشــکیل  المپیک 
بود، در این نشست هیات 
اجرایــی اعام می شــود 
تــا اعضا در مــورد آن به 
اگر  برســند.  جمع بندی 
به  نباشد،  خاصی  موضوع 
احتمال خیلی زیاد هیات 
برای  را  اساسنامه  اجرایی 
ارائــه به مجمــع عمومی 

کمیته مصوب می کند.«
یکی از مهم ترین موضوعات در اساســنامه 
اصاحی کمیته ملی المپیک در رابطه با پست 
دبیرکل و انتصابی شــدن آن است. شهنازی با 
محافظه کاری همیشــگی به این ســوال پاسخ 
می دهــد و می گوید: »در ایــن زمینه تصمیم 
هیات اجرایی مهم اســت. قاعدتا من به عنوان 
کســی که در حــال حاضر این مســوولیت را 
عهــده دار هســتم نباید موضع گیــری خاصی 
داشــته باشم. فعا هم که مســولیتم را دنبال 

می کنم.«

در هفتــه پنجم لیگ 
بانــوان  بســکتبال  برتــر 
دانشــگاه  و  هیرو  تیم های 
آزاد برابــر هم بــه میدان 
لیگ  پنجم  هفته  می روند. 
امروز  بانوان  بسکتبال  برتر 
برگزار می شود  )پنجشنبه( 
که در حســاس ترین بازی 
این هفته شاگردان عباسی 
میزبــان  هیــرو  تیــم  در 
دانشگاه آزاد هستند. هیرو 

تاکنون همه بازی های خود را با پیروزی پشــت 
سر گذاشــته اســت و باید دید آیا آزاده زمانپور 
می تواند با شاگردانش روند پیروزی های این تیم 
را متوقف کند یا خیر؟ نامی نو اصفهان دیگر تیم 
بدون شکست لیگ نیز در خانه برابر صدرا شیراز 
به میدان مــی رود اما پاایش نفــت آبادان باید 
شاگردان نیکا بیک لیک لی در دانشگاه گلستان 
را از پیش رو بردارد. عاوه بر این تیم های شرکت 
ملی گاز و باژوند بوشهر با چهار شکست برابر هم 
قرار می گیرند تا نخســتین پیــروزی یکی از این 

دو تیم در هفته پنجم لیگ 
رقم بخورد.

بازی های هفته پنجم لیگ 
برتر بسکتبال بانوان:

آزاد  دانشــگاه   - هیــرو 
اسامی

- صدرا  اصفهــان  نو  نامی 
شیراز

گروه بهمن - نارسینا تهران
پاایش  گلستان-  دانشگاه 

نفت آبادان
شرکت ملی گاز - باژوند بوشهر

پاژ تهران - خانه بسکتبال بندرعباس
 

لیگ برتر بسکتبال بانوان امسال در حالی برگزار 
می شود که شــرایط و تغییرات جدید باعث شده 
رقابت ها جذابیت خاصی داشــته باشــد. ســال 
گذشــته مسابقات لیگ به صورت سوپرلیگ A و 
B برگزار می شد اما امسال این دو گروه در قالب 
لیگ برتر در مسابقات شرکت کرده اند که همین 

موضوع حساسیت رقابت ها را باا برده است. 

شهنازی: بهتر است فعا چیزی نگویم هیرو - دانشگاه آزاد، دیدار حساس بسکتبال بانوان

شــرایط تیم در آســتانه بازی با 
استرالیا چطور است؟

 بعد از ســفری طوانی و 14 ساعت 
پرواز، سه شنبه به استرالیا رسیدیم و دیروز 
هــم تمرین وزنــه و مقــداری کار با توپ 
سبک داشــتیم. بچه ها زمان بیشتری برای 
هماهنگی با شرایط ســاعتی نیاز دارند اما 
خب امکانش نیست. اینجا عاوه بر اختاف 
ســاعت، وضعیت فصلی نیز متفاوت است و 
آب و هوا بهاری و شــبیه به اردیبهشت ماه 

است.
به نظــرت اردوی قطر و بازی های 

تدارکاتی با این تیم مفید بود؟
 اردوی قطــر و دو بــازی با این تیم 
اتفاق خیلی خوبی قبل از بازی با اســترالیا 
بود. ما سه، چهار جلســه تمرین در تهران 
داشــتیم و پس از آن به قطــر رفتیم و دو 
بازی هم در این کشــور انجام دادیم. اگرچه 
تفاوت ســطح تیم قطر با حریف ما، استرالیا 
زیاد است اما به هر ترتیب دیدارهای خوبی 

بود که در بهتر شدن شرایط تیم موثر بود.
بازی های  و  تهــران  تمرینات  در 
دوستانه با قطر، هدف اصلی کادر فنی 

و تمرکز شان در چه زمینه ای بود؟
 ما در این مدت بیش از هر چیز روی 
دفاع تیم کار کردیم. سیســتم دفاعی تیم با 
توجه به شرایط حریفان و تصمیم کادر فنی 
تا حدودی تغییر کــرده و نیاز بود برای جا 
افتــادن آن، تمرین کنیم. بــه همین دلیل 
بیشتر تمرینات و برنامه های دفاعی مدنظر 

مربیان بود.
در ایــن پنجــره بازیکنانی نظیر 
حامد حدادی، صمد نیکخواه و ارسان 
کاظمــی در تیم نیســتند و ســجاد 
مشــایخی هم مصدوم بود و نتوانست 
بازیکنان جوان تر  تیم را همراهی کند. 

با این شرایط کنار آمده اند؟
 بازی کــردن بدون بزرگ ترهای تیم 
و بازیکنان خوبی نظیــر نام هایی که آورده 
شــد قطعا سخت تر اســت و نتیجه گیری را 
دشوار می کند. با این حال به نظرم بازیکنان 
این موضــوع را درک کرده اند و با آن کنار 
آمده اند. آنها به این درک رســیده اند و باید 
بیشــتر تاش کننــد. هر نتیجــه ای که به 

دســت بیاید به حســاب تیم ملی بسکتبال 
نوشــته  می شــود و دیگر کســی نمی گوید 
کدام بازیکنــان نبودند، پس همه باید برای 
نــام تیم ملی و پرچم ایــران تاش کنیم و 
نتیجه بگیریــم. قطعا نبود ســتاره ها تاثیر 
دارد اما باقی بازیکنان باید بدانند باید جای 

خالی شان را پر کنند.
اختاف بسیار زیاد استرالیا با تیم 
شانسی  خیلی ها  بود  شده  باعث  ایران 
برای پیروزی ایران قایل نباشــند. آیا 
این حس در میــان بازیکنان تیم هم 

وجود دارد؟
 اصا اینطــور نیســت. حداقل من 
بازیکنان چنیــن چیزی را  نشــنیده ام که 
بگوینــد. یعنــی نشــنیده ام کســی بگوید 
آبرومندانه  باخــت  یک  بــرای  می خواهیم 
مقابل استرالیا قرار بگیریم. این درست است 
که شانس آنها برای پیروزی بیشتر است اما 
ما هم همه تاش مان را می کنیم و برای برد 
به میدان می رویم. حــاا دیگر باید دید در 

بازی چه پیش می آید.
تمرکز  می دهد  نشان  شواهد  ولی 

اصلی بر روی بازی فیلیپین است!

 قطعا همینطور است و هدف اصلی، 
پیروزی در دیدار با فیلیپین اســت، اما فعا 
به بازی با اســترالیا فکر می کنیم و از پیش 

بازنده نیستیم.
یعنی برای برد تیم مقابل استرالیا 

شانسی قایل هستی؟
 بازیکنان ایران همواره نشان داده اند 
برابر تیم های بزرگ تمرکز بیشــتری دارند 
و بهتر بــازی می کننــد. در مقابل وقتی با 
تیم ضعیفی بازی داریم، تمرکزشــان کمتر 
اســت. به همین خاطر می شــود برای تیم 
ایران مقابل تیمی نظیر استرالیا هم شانس 

پیروزی در نظر گرفــت و بازیکنان هم این 
را می داننــد و برای رســیدن به آن تاش 

می کنند.
نظرت درباره بــازی دوم ایران در 
فیلیپینی  قطعا  چیست؟  پنجم  پنجره 
که در تهران شکســتش دادیم تفاوت 
زیادی با تیمی دارد که باید در مانیل با 

آن بازی کنیم. اینطور نیست؟
 دقیقــا همینطــور اســت. بازیکنان 
محــروم آنها برای این بازی می رســند و از 
طرف دیگر در زمین خودشان هم به میدان 
می روند. از طرف دیگر به دنبال این هستند 
که باخت شان در تهران را جبران کنند. تمام 
اینها باعث می شود کار سختی برابر این تیم 
داشته باشیم. دیدار ایران و فیلیپین هیچ گاه 
ساده نبوده و این بار هم نخواهد بود، به نظرم 

دیداری سنگین و حیثیتی خواهد شد.
و پیش بینی ات از نتیجه آن بازی؟

 فعا ترجیح می دهــم تمرکزم روی 
بازی با اســترالیا باشــد و پس از این بازی 
به دیدار با فیلیپین فکــر کنیم. اگر گام به 
گام پیش برویم قطعا تمرکز بهتری خواهیم 

داشت.

تمرکز اصلی روی فیلیپین است
آرن داودی: همیشه مقابل تیم های بزرگ بهتر بازی می کنیم

نشنیده ام کسی بگوید می خواهیم 
برای یک باخت آبرومندانه مقابل 
استرالیا قرار بگیریم. این درست 
است که شانس آنها برای پیروزی 

بیشتر است اما ما هم همه تاش مان 
را می کنیم و برای برد به میدان 

می رویم. حاا دیگر باید دید در بازی 
چه پیش می آید.

بلیت های ۱۰۶ و ۱۶۱ 
داری دیدار تیم ملی 
بسکتبال ایران و استرالیا

از بازی های نخســت پنجره پنجم 
انتخابــی جام جهانی تنهــا بلیت های 
دیدار ژاپــن و قطر به طور کامل فروش 
رفته اســت و بلیت هــای 1۰۶ و 1۶1 
داری دیــدار ایران و اســترالیا نیز رو 
به پایان اســت. حساســیت  دیدارهای 
انتخابی جام جهانی بیشــتر شده  است 
و بسکتبال دوستان می توانند دیدارهای 
ملی پوشــان کشورشــان را از نزدیک 
تماشــا کنند. نرخ بلیت ها نیز مشخص 
اســت و آنطور که در وب سایت رسمی 
فدراســیون جهانــی و ســایت فروش 
بلیت ها اعام شــده، قیمت بلیت دیدار 
تیم ملی ایران با اســترالیا 1۰۶ و 1۶1 
دار اســت. تا این لحظه تنها 1۸ بلیت 
از دیــدار تیم ملــی ایران و اســترالیا 
باقــی مانده که کمتــر از ۳ درصد کل 
جایگاه سالن مســابقه در شهر ملبورن 
اســت. دیدار تیم ملی بسکتبال ایران 
و اســترالیا از پنجره پنجم رقابت های 
انتخابی جام جهانی، ســاعت 1۲ و ۵ 
دقیقه جمعه نهم آذر در ملبورن برگزار 

می شود.

شیخ احمد به طور 
موقت از آنوک رفت

دادگاه  در  احمــد  شــیخ  پرونده 
ســوییس باعث شــد او چند روز قبل 
از برخی ســمت هایش به طــور موقت 
کناره گیــری کنــد؛ اتفاقــی کــه در 
اجــاس آنوک تبعات خاصی داشــت. 
اصغــر رحیمی کــه در این نشســت 
حضور داشــته، در رابطه با این اتفاق ها 
می گوید: »وقتی شیخ احمد در نشست 
آنــوک کناره گیری خــود را اعام و با 
توماس باخ محل را ترک کرد، کشورها 
بخصــوص آســیایی ها و آفریقایی هــا 
اعتراض کردند که مســاله شیخ احمد 
شخصی اســت و او باید در پست خود 
باقی بماند؛ همین مســاله جلسه را به 
چالش کشاند. بعد از صرف ناهار شیخ 
احمد در جلســه حضور یافت و گفت 
از کســانی که از مــن  حمایت کردند 
تشــکر می کنم ولی ترجیــح می دهم 
۶ ماه تا یک ســال نباشــم تــا اینکه 
قدرتمند تر برگردم .« بعد از این اتفاقات 
با موافقت اعضای مجمع، قرار شد نایب 
به عنوان  آنوک  اقیانوسیه  رییس بخش 
سرپرســت موقت، کارها را دنبال کند 
تا تکلیف شــیخ احمد و پرونده اش در 

دادگاه روشن شود.

خبر

 نیکوخصال رفت
شعبانلو مدیر »آزادی« شد

 تغییر 3 مدیر 
در کمتر از یک سال

بــا حکــم کریمــی، مدیرعامل و 
رییــس هیات مدیره شــرکت توســعه 
ورزشــی کشــور،  اماکن  نگهــداری  و 
مجموعه  سرپرست  شعبانلو«  »علی اکبر 
ورزشی آزادی شــد. پس از اتمام حکم 
4ماهه سرپرســتی »فرهاد نیکوخصال« 
در مجموعــه ورزشــی آزادی، مراســم 
تودیع و معارفه سرپرست این مجموعه 
چهارشنبه )۷ آذرماه( در دفتر مدیریت 
مجموعه برگزار و »علی اکبر شــعبانلو« 
به عنوان سرپرســت جدید منصوب شد. 
شعبانلو پیش از این در معاونت عمرانی 
شــهرداری کیش فعالیت داشته و مدیر 

عمرانی وزارت کشور بوده است.
شــعبانلو ســومین مدیر مجموعه 
ورزشــی آزادی در یک سال اخیر است 
که حکم خود را از کریمی دریافت کرد. 
نخســتین مدیری که در یک سال اخیر 
به عنوان مدیر آزادی معرفی شــد، ناصر 
محمودی فــر بود کــه در روز 1۸ بهمن 
9۶ جایگزین سیدحسن طباطبایی شد. 
در همان روزها انتقادات زیادی نســبت 
به انتصــاب محمودی فر صورت گرفت، 
چراکه او فرماندار دماوند بود و آشــنایی 
چندانی بــا مدیریت در حــوزه ورزش 
نداشت. البته استدال کریمی، مدیرعامل 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
این بود که مدیران مجموعه های ورزشی 
نباید از مدیران ورزشــی انتخاب شوند. 
البتــه بــا این اســتدال باز هــم عمر 
مدیریــت محمودی فر کوتاه بود، چراکه 
او در روز ۲۳ تیــر 9۷ کنار گذاشــته و 
فرهــاد نیکوخصال به عنوان سرپرســت 
آزادی منصوب شــد. به نظر می رسید با 
توجه به آشنایی نیکوخصال با مدیریت 
اماکن ورزشــی، او بتواند اهداف مدنظر 
مسووان را محقق کند، اما او هم خیلی 
روی صندلی مدیریت دوام نیاورد و پس 
از 4، ۵ مــاه جای خــود را به علی اکبر 
شــعبانلو داد. نکته جالــب توجه اینکه 
نیکوخصــال کــه همزمــان مدیریــت 
مجموعه های ســوارکاری کشــور را بر 
عهده داشــت، بین ۲9 فروردین 94 تا 
1۰ خرداد 9۵ مدیر مجموعه ورزشــی 
آزادی بــود و کامًا با اوضاع آشــنا بود. 
سوال مهمی که مسووان شرکت توسعه 
باید به آن پاســخ بدهند، این است که 
ماک این تغییرات چیســت؟ چرا عمر 
هیچ مدیری برای حضــور در مجموعه 
ورزشــی آزادی به ۶ ماه هم نمی رسد؟ 
مدیــر جدیدی کــه معرفی می شــود، 
چه ماک هایــی برای منصوب شــدن 
دارد و چرا با وجــود انتصاب، نمی تواند 
 عمــر طوانــی روی صندلــی مدیریت 

داشته باشد؟

آغاز اردوی تیم ملی 
تپانچه جانبازان و 
معلوان از ۱2 آذر

دومین مرحله اردوی انتخابی تیم 
ملی تپانچه با دعوت از 1۵ ورزشکار، 
بــه ســرمربیگری یوســف آجورلو و 
سرپرســتی مهســا محمدزاده از 1۲ 
آذر در ســالن تیراندازی فدراســیون 
ورزش های جانبــازان و معلوان آغاز 
می شــود و تــا چهاردهــم آذر ادامه 
دارد. محمود باقرنژاد )ســمنان(، امیر 
جعفری، ســیدمحمدرضا میرشفیعی، 
مهدی زمانی، فهیمــه رحیمی، فائزه 
احمــدی )تهران(، ابراهیم ســرودی، 
خلیــل زارعــی، ســاره جوانمردی، 
سمیرا ارم )فارس(، الناز عونی، مجید 
فاح اردشیر )آذربایجان شرقی(، زیور 
فدایــی )اصفهان(، عالیــه محمودی 
)مازندران( و عظیم کریمی )گیان(، 
ورزشــکاران مدعو به اردو هســتند. 
ســیدرمضان صالح نــژاد )مازندران(، 
و زهرا  )تهــران(  برمکــی  خدیجــه 
علی بیگی )آذربایجان شرقی( به عنوان 
مربی، فریــد آجورلو )تهران( به عنوان 
آنالیــزور و طاهره محمــدی به عنوان 
اپراتــور دســتگاه های الکترونیکــی، 

ورزشکاران را همراهی می کنند.

گزارش

 14 ساعت پرواز 

خسته مان کرد
تیم ملی بسکتبال روز جمعه دیدار سخت و دشواری در استرالیا خواهد داشت؛ دیدار با تیمی که با فاصله قابل توجهی فراتر از آسیاست و حتی حاا هم که با 
تیم دوم خود رو در روی ایران قرار می گیرد، شانس بسیار بیشتری برای پیروزی دارد. ملی پوشان ایران در پنجره پنجم رقابت های انتخابی جام جهانی 2019، 
دو دیدار دشوار برابر استرالیا و فیلیپین دارند، آن هم در شرایطی که با 6 برد و 2 باخت، نیازمند پیروزی هستند تا صعودشان را قطعی کنند. ملی پوشان 
ایران روز سه شنبه به استرالیا رسیده اند و باید روز جمعه به مصاف استرالیا بروند؛ دیداری که آرن داودی، کاپیتان تیم ایران معتقد است با وجود دشواری 
کار ایران، راه رسیدن به پیروزی در آن مسدود نیست و بازیکنان ایران همواره در مقابل تیم های قدرتمند باانگیزه تر و با تمرکز بیشتری بازی می کنند.

مسابقات بین المللی بدمینتون هند
پیروزی امیر جباری مقابل حریف هندی

در نخســتین روز مســابقات بین المللی بدمینتون هنــد، امیر جباری 
ملی پوش بدمینتون کشــورمان در مصاف با حریــف هندی خود به پیروزی 
دســت یافت. جباری در این دیدار و در جــدول مقدماتی به مصاف بازیکن 
هندی رفت و در پایان این مسابقه توانست وی را با نتیجه ۲ بر یک شکست 
دهد و راهی دور بعد شود. مســابقات بین المللی بدمینتون هند در روزهای 
هفتم تا یازدهم آذر ماه جاری در کشور هند برگزار می شود و امیر جباری و 

 ثریا آقایی از کشورمان در این مسابقات حضور دارند.
 

فدراسیون دو و میدانی آسیای مرکزی تشکیل می شود
به پیشــنهاد مجید کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی در خصوص 
تشــکیل فدراســیون دو و میدانی آســیای مرکزی، دهــان الحمد رییس 
کنفدراســیون دو و میدانی آسیا، موافقت خود را با تشکیل این فدراسیون و 
برگزاری اجاس روسای فدراسیون های آسیای مرکزی در تهران اعام کرد. 
در همین راســتا، این نشست در روز چهارشنبه )یکم اسفندماه سال جاری( 
در تهران برگزار می شود. همچنین قرار است موضوع برگزاری مسابقات دو و 
میدانی داخل ســالن قهرمانی آسیای میانه نیز با حضور رییس کنفدراسیون 

دو و میدانی آسیا و دیگر روسای فدراسیون ها مورد بررسی قرار گیرد.
 

تنیسورها از ۱7 آذر در اردو
تیم ملی تنیس کشورمان که باید خود را برای حضور در مسابقات گروه 
ســوم دیویس کاپ آماده کند، قرار اســت از 1۷ آذرماه اردوی آماده سازی 
خــود را آغاز کند. طبــق اعام کادر فنی تیم ملــی 4 بازیکن جوان به این 
اردو دعوت می شــوند اما تیم اصلی برای دیویــس کاپ در 4۰ روز مانده به 
این رقابت ها انتخاب می شود. شاهین خالدان که رنک یک تنیس بازان ایران 
را در اختیار دارد روزهای آخر اردو اضافه می شــود. ملی پوشان قرار است از 
ژانویه در مســابقات فیوچرز ترکیه و تونس حاضر شوند تا برای دیویس کاپ 

آماده شوند.

هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان
میزبانی قعرنشین از صدرنشین

در هفته ســوم لیگ برتر والیبــال بانوان 
تیم های ذوب آهن اصفهــان و پیکان تهران به 
مصاف تیم های قعر جدول می روند. هفته سوم 
لیگ برتــر والیبال بانوان امروز )پنجشــنبه(  با 
انجام ســه دیدار پیگیری می شود. در این هفته 
تیم شــهرداری سمنان که در هر دو بازی قبلی 
خود شکست خورده است کار سختی برابر یاران 
فریبا صادقی در تیم ذوب آهن که صدرنشــین 

جدول هستند، دارد.
 در دیگر بــازی پیکان تهران در بابلســر 
برابر توپکا به میدان می رود، نماینده بابلسر که 
هفته گذشته با هدایت شــهرزاد ریاضی موفق 

به شکســت مبنا تجارت کاسپین شــد در این بازی به دنبال شکست مدافع 
عنوان قهرمانی است.

بازی های هفته سوم لیگ برتر والیبال بانوان:
شهرداری سمنان ...............................................................  ذوب آهن اصفهان
توپکا بابلسر .......................................................................................  پیکان تهران
.................................................................  نامی نو اصفهان مبنا تجارت کاسپین 

دو تساوی دیگر برای مقصودلو و خادم الشریعه 
در چین

پرهــام مقصودلو و ســارا ســادات خادم الشــریعه در دور بیســتم 
لیگ شــطرنج چین به تساوی رسیدند. در دور بیســتم لیگ چین سارا 
ســادات خادم الشــریعه مقابل جینر ژو چینی و پرهــام مقصودلو مقابل 
شــانگلی لو چینی به تساوی رســیدند. تیم هبی )Hebei( با حضور سارا 
ســادات خادم الشــریعه و پرهام مقصودلو در پایان دور بیستم مقابل تیم 
»Zhejiang« به ســه تســاوی، یک باخت و یک پیروزی رســید. پرهام 
مقصودلو و سارا ســادات خادم الشریعه در دور نوزدهم نیز مقابل حریفان 

چینی خود به تساوی رسیده بودند.

خبر

این  بیلیارد  و  بولینگ  فدراســیون 
بــار با یک اعتراض دیگر مواجه اســت. 
اکرم محمدی کــه نام او را پیش از این 
به عنوان دارنده نخســتین مدال آسیایی 
بانوان شــنیده ایم، حــاا در قامت یک 
معتــرض از حکمــی می گوید که بدون 
تشــکیل کمیته انضباطی صادر شــده 

است.
بانوان  اســنوکر  ملی پــوش  ایــن 
ایــران به دایلی مبهم و نامشــخص از 
حضور در مسابقات کشــوری و جهانی 
از ســوی فدراســیون بولینگ، بیلیارد 
و بولــس محروم شــده و جالب اســت 
که این محرومیت را به مصاحبه ســال 

گذشته اش مرتبط می داند.
حواشی مربوط به حذف این بانوی 
اســنوکرباز تنها به اینجا ختم نمی شود، 
چرا که در حال  حاضر ســازمان بازرسی 
مســاله  بــه  و جوانــان  ورزش  وزارت 
اعزام های فدراســیون بولینگ، بیلیارد و 

بولس ورود کرده است.
اکــرم محمــدی در ایــن رابطــه 
می گویــد: »بــه دلیل مصاحبــه ای که 
در ســال 9۶ انجام دادم بدون جلســه 
کمیته  انضباطی از حضور در مســابقات 
کشــوری و جهانی محروم شــدم، زیرا 
در آن مصاحبــه گفته بودم که با هزینه 
شــخصی به مســابقات جهانــی رفتم. 
پــس از آن مصاحبه من در مســابقات 
قهرمانی کشور شــرکت کردم، چرا که 
رییس فدراسیون درگیر انتخابات مجدد 

فدراسیون بود اما پس از انتخاب مجدد 
اسکندری، محرومیت ها آغاز شد و به جز 
من یک ورزشــکار زیر ۲1 سال مرد نیز 
بدون جلسه انضباطی محروم شد اما آن 
ورزشــکار با تعهد به مسابقات بازگشت. 
برای مسابقات جهانی مصر و رقابت های 
قهرمانی کشور ثبت نام کردم اما در پایان 
متوجه شدم که در هیچ کدام از رقابت ها 
حضور ندارم. پس از تماس با فدراسیون 
نیز فقط می گفتند که شما فعا محروم 
هستید. به همین خاطر به وزارت ورزش 
و جوانان رفتم و آنها نیز گفتند که رفتار 
فدراسیون غیر قانونی است. چندین بار 
نیز درخواست ماقات حضوری با رییس 
فدراســیون را دادم اما هر بار گفتند که 

صاح نیست.«
بــه  منجــر  کــه  حرف هایــی  او 

محرومیتــش شــده را یک بــار دیگر 
مــرور می کنــد: »در آن مصاحبه از من 
پرسیده شد که بهترین لحظه  ورزشی ام 
چه زمانی بوده اســت و من در پاســخ 
گفتم زمانی که مدال آســیایی را کسب 
کردم. ســپس از من راجــع  به بدترین 
اتفاق ورزشــی ام ســوال شــد و من در 
جواب گفتم زمانــی بود که آخرین میز 
باشگاهم را فروختم تا با هزینه شخصی 
به مسابقات امارات بروم. پس از اینکه به 
مســابقات رفتم متوجه شدم که وزارت 
ورزش و جوانــان هزینه ســفرم به این 
مســابقات را به حساب فدراسیون واریز 
کرده است. پس از اطاع از این موضوع 
واقعا شوکه شده بودم و به همین خاطر 
ایــن موارد را به اطاع بازرســی وزارت 

ورزش و جوانان رساندم.«

 محمــدی در بخــش دیگــری از 
صحبت هایش به ایســنا می گوید: »قرار 
بود سه شــنبه جلسه تفهیم اتهامات من 
با حضور رییس فدراســیون برگزار شود 
اما ســاعتی قبل از جلسه با من تماس 
گرفتند و خبر از لغو شدن نشست دادند 
و دلیل آن را هم عدم حضور اسکندری 
اعــام کردند. پــس از آن من به همراه 
وکیلم ســاعت 1۳:۳۰ در فدراســیون 
حاضــر شــدیم و دیدم که اســکندری 
در اتاقش حضــور دارد. دلیل رفتنم به 
فدراسیون با وجود لغو شدن جلسه این 
بود کــه در طول این ماه ها همه چیز به 
صورت شــفاهی درباره من اباغ شــده 
است و هیچ متن کتبی وجود ندارد. من 
رفتم تا بعدا نگویند که جلسه برگزار شد 
و مــن حضور نداشــتم. در پایان به من 
گفتند که جلسه هفته  بعد برگزار خواهد 
شد اما متاسفانه هر هفته  من مسابقات 

مختلف را از دست می دهم.«
اکــرم محمدی در حالی درباره این 
مشکات و سفر به رقابت های برون مرزی 
با هزینه شخصی حرف می زند که از این 
دست اعتراض ها زیاد در این رشته وجود 
دارد. خیلی از ورزشکاران این موضوع را 
مطرح می کنند و حتی مدتی قبل گفته 
شد که هزینه مربی از ورزشکاران گرفته 
شده است. همین مسائل دایل خوبی اند 
برای اینکه وزارت ورزش به موضوع ورود 
و مســائل را پیگیری کنــد و راحت از 

کنارشان نگذرد.

محرومیت دختر ملی پوش بدون کمیته انضباطی
ماجراهای فدراسیون بولینگ و بیلیارد تمامی ندارد
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نمایندگان شــطرنج ایران در دور 
چهــارم المپیاد جهانی زیر 1۶ ســال 
برابر چین به برتری دســت یافتند و 
رده یازدهم جدول رده بندی را به خود 
اختصاص دادند. تیم شطرنج نوجوانان 
ایران در دور چهــارم المپیاد جهانی 
بــا نتیجــه ۲/۵ بــر 1/۵ مقابل چین 
به برتری رســید. تیم زیر 1۶ ســال 
کشــورمان در این رقابــت با ترکیب 
علیرضا فیروزجا، آرش داغلی، مهدی 
غامــی اوریمی و امیررضــا پورآقاباا 
به میدان رفــت و در نهایت موفق به 
برتری برابر چین شــد. در مســابقه 

برابر چیــن فیروزجــا و داغلی پیروز 
شدند، غامی مساوی کرد و پورآقاباا 
شکســت خورد. تیم ایران در دور اول 
این مســابقات برابر سریانکا شکست 
خورد اما در دور دوم و سوم به ترتیب 
برابر رومانی و اســلواکی بــه برتری 
دســت یافت. در پایــان دور چهارم 
ایــران رده یازدهم جدول رده  بندی را 
به خود اختصاص داده است. ایران در 
دور پنجم به مصاف صربستان می رود. 
المپیــاد جهانی زیر 1۶ ســال جهان 
۲۰1۸ به میزبانی ترکیه و طی 9 دور 

برگزار می شود.

گروهــی  مرحلــه  از  دوم  روز  در 
رقابت های والیبال جام باشگاه های جهان 
 A ۲۰1۸ در لهســتان، دو دیدار از گروه
برگزار شد که در پایان تیم زنیت کازان با 
تمام ستاره هایش به همراه یاران عبادی پور 
در تیم اسکرا با قبول دومین شکست شان 

از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماندند.
در نخستین دیدار گروه A، تیم زنیت 
کازان روســیه که ســتاره های نام آشنای 
والیبال جهان از جمله اروین انگاپت، مت 
اندرســون و میخایولف را در اختیار دارد 
در حالــی به مصاف لوبــه ایتالیا رفت که 
زنیتی ها بــا توجه به شکســت در دیدار 

روز گذشــته به منظور زنده نگه داشــتن 
امیدهایشــان برای صعود، محکوم به برد 
بودند اما در پایان یــک  ماراتن دیدنی با 
نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب یــاران برونو رزنده 
شدند تا شــاگردان آلگنو با قبول دومین 
باشگاه های  ناکام بزرگ جام  باخت شــان 

جهان لقب بگیرند.
در مقابــل، قرمزپوشــان لوبه موفق 
شدند ست های بازی را با امتیازهای ۲۰-
۲۵، ۲۵-۲۲، ۲4-۲۶، ۲۵-۲۳ و 1۷-19 
به سود خود تمام کنند تا با دو برد و پنج  
امتیاز صعودشــان به مرحله نیمه نهایی را 
قطعی کنند و در آخرین دیدارشان در دور 

گروهی، در یک بازی تشریفاتی به مصاف 
کافل روسیه بروند.

همچنین از همین گروه، تیم اســکرا 
بلهاتوف لهســتان که میــاد عبادی پور 
را از ابتــدا در اختیار داشــت در حالی رو 
در روی تیم شگفتی ســاز فاکل روســیه 
قرار گرفت که بــرای صعود به نیمه نهایی 
نیاز مبرم به این برد داشــت، اما در پایان 
روس های جنگنجو در حالی که ۲ بر صفر 
از زردپوشــان لهســتانی عقب بودند در 
ماراتنی جذاب و دیدنی که پنج ســت به 
طول انجامید توانســتند با نتیجه ۳ بر ۲ 
از سد یاران عبادی پور بگذرند تا فاکل هم 
با کسب دومین بردش چهار امتیازی شود 
و به همراه لوبه صعودش به دور نیمه نهایی 

را قطعی کند.
ســت های این دیدار بــا امتیازهای 
و   ۲1-۲۵  ،۲۸-۳۰  ،۲9-۲۷  ،۲۵-۲۳
۲1-19 به ســود فاکل پایــان یافت تا با 
وجود درخشــش عبادی پور که توانســت 
۲۲ امتیاز کســب کند، اسکرا با دو باخت 
متوالــی از صعود به جمع چهار تیم پایانی 

باز بماند.
رقابت های دور گروهی فردا پیگیری 
می شود که در یکی از مهم ترین بازی ها از 
ساعت ۲۳:1۵ خاتم اردکان میهمان آسکو 
رسوویا است و از ساعت ۲۰ ساداکروزیرو 

برزیل به مصاف ترنتینو ایتالیا می رود.

ســرمربی تیم ملی تنیــس درباره نحوه 
انتخاب ملی پوشــان، اظهارنظر روشنی دارد. 
او می گوید اعتقادی به انتخابی ندارد. ســعید 
احمدوند که می خواهد تکلیفش با ملی پوشان 
تنیس روشــن باشــد، می گوید: »به شخصه 
اعتقادی به مسابقه انتخابی ندارم اما اگر ازم 
باشــد این کار را انجام می دهیم، اگر ببینیم 
بازیکنی از حضور خود مطمئن اســت و شاید 
تاشش کمتر شــود، مسابقه برگزار می کنیم 
تا کســانی که کیفیت باایی داشــته باشند 
به عضویت تیم ملــی درآیند.« او برای اینکه 
حساســیت کار را بــرای رقابت های دیویس 

کاپ نشــان دهد، به وضعیت تیم ملی اشاره 
می کند و می گوید: »طبــق صحبت هایی که 
با رییس فدراسیون داشتیم قرار شد تعدادی 
از بازیکنــان را دعوت کنیــم و اردوهایمان از 
هفدهــم آذرماه به صورت جــدی در اردوگاه 
تیم های ملی آغاز شود. این اردوها به صورت 
مداوم خواهــد بود و وقفــه ای در آنها وجود 
نخواهد داشت. قرار است 4 بازیکن جوان وارد 
اردو شوند و در تمرینات حضور داشته باشند 
اما اینکه برای مسابقات دیویس کاپ انتخاب 
شوند یا خیر به تاش خودشان بستگی دارد.« 
سرمربی تیم ملی تنیس با بیان اینکه اینطور 

نیست که هر بازیکنی که دعوت شد حتماً تا 
آخر در تیم حضور داشته باشد، ادامه می دهد: 
»همه چیز به تاش خودشــان بستگی دارد 
و هــر لحظه ممکن اســت تغییراتی داشــته 
باشیم.« احمدوند در مورد وضعیت بازیکنانی 
مانند شــاهین خالدان که نفر اول ایران است 
هم توضیح کوتاهی می دهــد: »او با توجه به 
اینکــه در خارج حضور دارد و در مســابقات 
مختلف شــرکت می کند در 4۰ روز آخر اردو 
به ما ملحق می شــود. سطح او نسبت به سایر 
نفرات بااتر اســت و مســابقاتی که شرکت 

می کند با بقیه تفاوت دارد.«

زیر ۱۶ ساله های شطرنج از پس چین برآمدند

ناکامی قهرمان در صعود به نیمه نهایی والیبال باشگاه های جهان

خط و نشان سرمربی برای ملی پوشان تنیس
محسن آجرلو 

Mohsen Ajorloo
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همیشه چیزی 
فراتر از 

گذشته است

از رفتارهای کیانوش و مدیریت علی مرادی تا وساطت صالحی امیری 

سه ضلعی اشتباه

کیانوش رستمی بعد از نشست مشترک با 
علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری و رضا 
صالحی امیــری رییس کمیتــه ملی المپیک به 
اردوی تیم ملی دعوت شــد! این خبری بود که 
روز گذشته در بسیاری از خبرگزاری ها منتشر 
شــد و حکایت از این داشــت که با وســاطت 
رییس توانــای کمیته ملــی المپیک، کیانوش 
رســتمی اختافاتش را با علــی مرادی برطرف 
کرد و قرار شــد که یک بار دیگر به اردوی تیم 
ملی برگردد. کیانوش رســتمی مدتی است که 
با فدراســیون وزنه برداری و کادر فنی تیم ملی 
دچار مشکل شده اســت و به همین دلیل هم 
شانس حضور در مسابقات گزینشی قطر کاپ را 
به دست نیاورد اما او بعد از این مسابقات مدعی 
شــد که فدراسیون نامش را برای این مسابقات 
معرفی نکرده بود. بعد از این ماجراها بدون آنکه 
به طور دقیق مشخص شــود اصل داستان چه 
بوده، در فضای مجازی حمایت هایی از کیانوش 
رســتمی به راه افتاد و بعد هــم به اینجا ختم 
شــد که رضا صالحی امیری بــا دعوت کردن از 
علی مرادی و کیانوش رســتمی سعی کرد این 
مشکل را برطرف کند. البته این برای نخستین 
بار نبود که صالحی امیری به عنوان رییس کمیته 
ملی المپیک با ورزشکاران دیدار می کرد. او قبل 
از این هم با احســان حــدادی دیدار کرده بود 
اما ایــن بار او برای دیدار با کیانوش رســتمی 
از علــی مرادی هم دعوت کرد. تصمیمی که به 
نظر مشکل ساز است و نشان می دهد ظاهرا رضا 

صالحی امیری همان اشــتباهی را مرتکب شده 
که پیش از این علی مرادی و کیانوش رستمی 

به نوعی دیگر مرتکب شده بودند.
1- اینکه صالحی امیری پیشــقدم شــود 
و پادرمیانــی کند تا کیانوش رســتمی با علی 
مرادی آشــتی کند تا شــاید فضــای ملتهب 
وزنه برداری آرام شود، در ظاهر امر یک تصمیم 
خوب به نظــر می آید اما این کار رییس کمیته 
ملی المپیک شــاید نشان دهنده دخالت صریح 
در امور داخلی یک فدراسیون ورزشی هم باشد 
و این ســوال را به وجود بیــاورد که با این کار 
آقــای صالحی امیری، جایگاه ســرمربی در تیم 
ملی چه می شود؟ شاید صالحی امیری با نگاهی 
پدرانه به دنبال تلطیف کردن اوضاع و همچنین 
برقراری آرامش در اردوی تیم ملی وزنه برداری 
بوده اما برداشت دیگری که از این کار می توان 
داشت، این اســت که صالحی امیری با این کار 
خود روحیه ورزشکار ســااری را تقویت کرده 
اســت. از این پس هــر ورزشــکار دیگری در 
وزنه برداری اگر احســاس کند خواسته هایش از 
ســوی رییس فدراسیون و یا سرمربی تیم ملی 
برآورده نمی شــود، می تواند شال و کاه کند و 
راهی خیابان ســئول و ســاختمان کمیته ملی 
المپیک شــود. از این کار رضــا صالحی امیری 
می توان چنین برداشــت کرد که او در 20 ماه 
مانده به بازی هــای المپیک توکیو نگران مدال 
طای کیانوش رســتمی بوده و قصد دارد که با 
حمایت از این ورزشکار شانس کسب مدال طا 
در این وزن را برای کاروان ایران حفظ کند اما 
آیا نباید پرسید که این مدال طا به چه قیمتی 
باید به دست بیاید؟ وزنه برداری که در سال های 

اخیر با ســه مربی تیم ملی که هر سه نفر مدال 
جهانی و المپیک داشــتند، دچار اختاف نظر 
شــده و هرگز حاضر به تبعیــت از مربیان تیم 
ملی نبوده و بــه همین دلیل به تنهایی تمرین 
می کرده، حاا همین وزنه بردار با خیال آســوده 

می تواند به حضور در المپیک توکیو فکر کند.
2- بدون شــک مقصــر اصلــی اتفاقات 
اخیر فدراســیون وزنه برداری علی مرادی است. 
کســی که با تصمیمات اشــتباه خود کیانوش 
رســتمی را به اینجای کار رســاند. شاید امروز 
فدراســیون وزنه برداری مدعی اســت که قصد 
ایســتادن مقابل کیانوش رســتمی را به دلیل 
بی نظمی هایش دارد اما آیا کســی هســت که 
فراموش کرده باشد فدراســیون وزنه برداری با 
مدیریت علی مرادی لــوازم مورد نیاز کیانوش 
بــرای تمرین کردن به تنهایی را به کرمانشــاه 
فرســتاد تا کیانوش با خیالی راحت در ویایش 
تمرین کند؟ کســی هســت که فراموش کرده 
باشــد علی مرادی در حمایــت از کیانوش در 
مقابل دو مربی مطرح و نامدار خود یعنی سجاد 
انوشیروانی و محمدحسین برخواه ایستاد؟ شاید 
اگر رفتارهای آن روز علــی مرادی نبود، امروز 
هــم صالحی امیری مجبور نبــود که تن به این 
آشتی کنان بی فایده بدهد. ورزش ایران هرگز از 
مراسم آشتی کنان خاطره خوشی در یاد ندارد و 
بعید است که این مراسم هم به نتیجه ای برسد.

3- سومین نفر این اتفاق عجیب کیانوش 
رســتمی است؛ وزنه برداری که خودش را کامل 
می داند و بی نیاز به مربی اما در دو ســال اخیر 
هر جا که وزنه زده اوت کرده اســت. با این حال 
او قصد دارد به المپیک 2020 برســد و در این 
راه دســت به هر کاری می زند تــا به این مهم 
برســد. قطعا او هم به خاطــر رفتارهایی که در 
سال های اخیر داشــته مقصر است و شاید اگر 
روش دیگــری را در پیــش می گرفت اان نیاز 
بــه این نبود که با حمایت این و آن به تیم ملی 
برگردد. هیچ کــس نمی تواند توانایی های فنی 
کیانــوش را نفی کند اما با ایــن حال او هرگز 
وزنه بــرداری نبوده که بــه گفته های مربیانش 
در تیم ملــی تمکین کند، مربیانی که هر کدام 
برای خود دارای کارنامه و اعتباری هســتند. از 
کوروش باقری گرفته تا ســجاد انوشــیروانی و 
محمدحسین برخواه همه مربیانی بودند که در 
وزنه برداری ایران و جهــان نام و اعتباری برای 
خود دارند اما کیانوش با هر ســه نفر سرشــاخ 
شد. شاید این اوت کردن های اخیر کیانوش هم 

به خاطر همین رفتارهای او بوده است.

دبیر فدراسیون وزنه برداری:
وزنه برداری که 
مطیع فدراسیون 
نباشد، عذرش را 

می خواهیم
فدراسیون  دبیر  بیرانوند،  محسن 
وزنه برداری که معتقد اســت اگر کسی 
در مســیری که فدراســیون مشخص 
را  عــذرش  نکند،  می کنــد حرکــت 
می خواهنــد امــا هنــوز خــود او در 
دبیر  به عنوان  وزنه برداری  فدراســیون 
ایــن مجموعه حق امضــا و دخالت در 
امور مدیریتی را ندارد! محسن بیرانوند 
در مورد جلســه ای که روز گذشته در 
المپیک  حضور رییــس کمیته ملــی 
بازگشت کیانوش  بررسی شرایط  برای 
رستمی به تیم ملی انجام شد، می گوید: 
»قرار است کیانوش رستمی بیاید و در 
همین خصوص جلسه ای با هم داشته 
باشیم. در مورد اینکه سرمربی تیم ملی 
هم در این جلسه حاضر باشد یا نه، در 
روزهای آینده تصمیم گیری می شود اما 
چیزی که مشــخص است رستمی باید 
در چارچوب فدراسیون قرار بگیرد و در 

همان مسیرکارش را ادامه دهد!«
اینکه گفته  مــورد  بیرانونــد در 
می شــود فدراســیون بــرای حضــور 
کیانوش رستمی در مسابقات گزینشی 
شرط و شــروطی تعیین کرده، تاکید 
دارد: »مــا باید از تمام پتانســیل مان 
اســتفاده کنیم. یک ورزشــکار وقتی 
ملی پوش می شــود کلی هزینه برایش 
شــده، بیش از 12،10 ســال وقت و 
انــرژی صرف شــده تا یــک قهرمان 
مــدال آور شــود و به همیــن راحتی 
نمی شود سرمایه های  ورزشی خود را از 
دست بدهیم اما اگر کسی در مسیری 
که فدراسیون مشخص می کند حرکت 
نکند، عذرش را می خواهیم. مهم ترین 
چیز این است که کار با رعایت اخاق، 

دیسیپلین و نظم پیگیری شود.«
بیرانوند بــا تاکید بــر اینکه نام 
وزنه بردار دیگری بــه کاپ قطر اضافه 
نخواهد شــد، در مورد وضعیت آینده 
کیانوش رســتمی معتقد است: »همان 
4 وزنه برداری که نامشــان اعام شده 
به قطر می روند، چون مسابقه گزینشی 
کم نداریم. قرار است ما اول با کیانوش 
رســتمی صحبت کنیم و بعد در مورد 
بــه تورنمنت های  این وزنه بردار  اعزام 
مختلف تصمیم گیری کنیم. ســرمربی 
تیــم ملی نام او را در فهرســت نفرات 
شــرکت کننده در جام فجر قرار داده. 
در مورد باقی موارد باید حتما صحبت 
شــود. ما امسال مسابقات تایلند را هم 

در پیش داریم.«

کیانوش رســتمی برای اینکــه تا پایان 
سال دو مسابقه گزینشی المپیک را پشت سر 
بگذارد، به فدراســیون وزنه برداری درخواست 

داده در کاپ تایلند و جام فجر شرکت کند.
کیانوش رســتمی وزنه بردار دســته ۹۶ 
کیلوگــرم ایران پس از اینکه مشــخص شــد 
نمی تواند در قطر کاپ شرکت کند، درخواست 
حضور در دو مســابقه گزینشــی دیگر را داده 
اســت. البته او تصمیم داشــت در کاپ چین 

هم حضور داشــته باشد که گزینشی بودن آن 
کنسل شده است از این رو رستمی هم در این 

رقابت ها شرکت نمی کند.
براســاس قوانیــن جدید فدراســیون   
جهانی وزنه بــرداری، نفراتی که در نظر دارند 
در المپیک 2020 شرکت کنند، باید در شش 
مسابقه که گزینشی المپیک است حاضر شده 

باشند.
به این ترتیب رستمی قصد دارد با حضور 

در کاپ تایلند و جام فجر دو مسابقه گزینشی 
را پشــت سر بگذارد و تا المپیک باید در چهار 

رقابت دیگر مسابقه دهد.
جهانــی  فدراســیون  تقویــم  طبــق 
وزنه برداری، مسابقات کاپ تایلند 2تا ۶ فوریه 
201۹ )1۳ تا 1۷ بهمن ۹۷( برگزار می شــود. 
زمان برگــزاری جام فجر نیــز 1 تا ۵ مارس 
201۹ )10 تا 14 اسفند ۹۷( به میزبانی اهواز 

است.

اعام آمادگی رستمی برای وزنه  زدن در تورنمنت تایلند و جام فجر

مصاحبه

 ۳ فرصت کشتی گیران ایران برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰
یک گزینشی حذف شد

اتحادیه جهانی کشــتی رقابت های کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو را برای 
کشتی گیران سراسر جهان اعام کرد.

پس از برگزاری رقابت های جهانی کشــتی در سال 201۹ در کشور قزاقستان، 
کشــتی گیران برتر این مســابقات مجوز حضور در المپیک 2020 توکیو را به دست 
می آورند و سایر کشتی گیران المپیکی از طریق مسابقات گزینشی انتخاب می شوند. 

کشــتی گیران ایران نیز عاوه بــر رقابت های جهانی 
201۹، رقابت های گزینشــی قاره آســیا در چین و 
رقابت های گزینشی کشــتی گیران سراسر جهان در 
بلغارســتان را برای کسب ســهمیه المپیک 2020 
توکیو در پیش دارند.  بر این اســاس اتحادیه جهانی 
کشتی ۵ مسابقه گزینشی را برای حضور در المپیک 
2020 توکیو در نظر گرفته که رقابت های گزینشــی 
آفریقا و اقیانوســیه از 2۳ تا 2۵ اســفند 1۳۹۸ در 
الجدیــده مراکــش، رقابت های گزینشــی اروپا از 1 
تــا ۳ فروردین 1۳۹۹ در یکی از شــهرهای زرنیان 
صربســتان، رم ایتالیا و باکــو آذربایجان، رقابت های 
گزینشی آســیا از ۸ تا 10 فروردین 1۳۹۹ در شهر 

ژیان چین، رقابت های گزینشــی آمریکا از 1۵ تــا 1۷ فروردین 1۳۹۹ و رقابت های 
گزینشی جهانی از 11 تا 14 اردیبهشت در صوفیه بلغارستان برگزار می شود.

بــا توجه به اعــام اتحادیه جهانی در هر وزن 1۶ کشــتی گیر مجوز حضور در 
بازی های المپیک را دارند که این نفرات از بین کشــتی گیران برتر رقابت های جهانی 
201۹ قزاقســتان و پنج مسابقه گزینشــی فوق انتخاب می شوند. مسابقات گزینشی 
جهانی نســبت به المپیک ریو یک مرحله کمتر شــده که همین نشان دهنده اوضاع 
بسیار سخت و دشوار کشتی ایران در دو سال آینده است. رقابت های کشتی بازی های 

المپیک 2020 توکیو ژاپن روزهای 12 تا 1۸ مردادماه سال 1۳۹۹ برگزار می شود.
 

قزاقستان و نروژ میزبان مسابقات جهانی کشتی 
 میزبانی تاریخی اسلو 

اتحادیه جهانی کشتی از مشخص شدن میزبان اکثر رقابت های جهانی 
تا سال 2021 میادی خبر داد. رقابت های جهانی بزرگساان در سال 201۹ 
به عنوان گزینشی المپیک توکیو در دهه پایانی شهریورماه سال ۹۸ در شهر 
آســتانه قزاقســتان برگزار می شود و مســابقات جهانی بزرگساان در سال 

2021 میادی در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار می شود.
اسلو برای نخستین بار اســت که میزبانی مسابقات جهانی کشتی را بر 
عهده می گیرد. میزبانی تازه وارد که هیچ گاه در مسابقات جهانی کشتی آزاد 
حرفی برای گفتن نداشته اما در کشتی فرنگی قهرمان جهان و المپیک دارد.

 همچنین رقابت های زیر 2۳ ســال قهرمانی جهان در ســال 201۹ و 
2020 به ترتیب در بوداپســت مجارســتان و تامپره فناند برگزار می شود 
و برای سال 2021 نیز شــهر بلگراد صربستان کاندیدا شده است. مسابقات 
جوانان جهان نیز در ســال 201۹ میادی در شــهر تالیتان استونی برگزار 
می شــود و شــهر بلگراد صربســتان برای میزبانی این رقابت ها در سال های 
2020 و 2021 میادی کاندیدا شــده است. رقابت های نوجوانان جهان نیز 
در ســال 201۹ میادی در شــهر صوفیه بلغارســتان انجام می شود و شهر 
بوداپست مجارســتان کاندیدای میزبانی این مسابقات در سال های 2020 و 

2021 میادی است.
 

تاکید رییس اتحادیه جهانی کشتی بر مبارزه با معضل دوپینگ
 الوویچ: استفاده از داروهای غیرقانونی

 را سخت تر می کنیم
رییــس اتحادیه جهانی کشــتی اعام کرد مبارزه بــا معضل دوپینگ 
همچنان ادامه دارد و جهت بهبود وضعیت موجود باید تاش بیشتری کرد.

ننــاد الوویچ، رییس اتحادیه جهانی کشــتی در این بــاره گفت: »به 
تازگی برای آزمایش های دوپینگ با یک ســازمان بین المللی جدید همکاری 
می کنیم و این موضوع به ما کمک می کند تا استفاده ورزشکاران از داروهای 
غیرقانونی را ســخت تر کنیم.«  الوویچ ادامــه داد: »مبارزه با دوپینگ این 
فرصت را به تمام کشــتی گیران می دهد تا شانس پیروزی داشته باشند زیرا 

هیچ تقلبی در ورزش ما پذیرفته نیست و مبارزه باید عادانه باشد.«
الوویــچ همچنین گفت: »معتقدم جنبش ضد دوپینگ )WADA( رو 
بــه جلو حرکت می کند و ما باید برای مقابله با معضل دوپینگ همیشــه به 

روز باشیم.«

تیم ملی وزنه برداری آمریکا برای 
حضــور در چهارمین دوره رقابت های 
که  جام فجر  وزنه بــرداری  بین المللی 
قرار اســت اواســط اســفندماه سال 
جــاری در اهواز برگزار شــود، اعام 

آمادگی کرد.
رقابت هــای  دوره  چهارمیــن 
وزنه بــرداری بین المللــی جــام فجر 
بــا حضــور تیم های خارجــی طبق 
وزنه برداری،  فدراســیون  برنامه ریزی 
قرار اســت طی روزهــای 1۵ تا 20 
اســفند به میزبانی اهواز برگزار شود. 
این مسابقات امسال نیز مانند المپیک 
201۶ ریو گویا حکم انتخابی المپیک 
2020 توکیــو را دارد و از اهمیــت 
بیشتری نســبت به دوره های گذشته 

برخوردار است.

تیــم وزنه بــرداری آمریــکا نیز 
به عنــوان یکی از تیم هــای خارجی 
برای حضور در این مســابقات اعام 
آمادگی کرده است و احتماا با 4 تا ۶ 
وزنه بردار در این رقابت ها حضور پیدا 
می کنــد. آمریکایی ها ســال قبل هم 
در این تورنمنت که به میزبانی اهواز 

برگزار شد شرکت کردند.
اورســوا  فــراوان  احتمال  بــه 
فدراســیون  رییس  پاپاندریــا،  گارزا 
وزنه بــرداری آمریــکا و نایب رییس 
فدراســیون جهانــی نیز مثل ســال 
گذشــته در  ایــن دوره از مســابقات 
حضــور پیــدا می کنــد و در صورت 
فراهم شــدن شــرایط، در حاشــیه 
مســابقات یک کاس آموزشی برای 

بانوان وزنه برداری برگزار می شود.

آمریکایی ها  درراه  اهواز
آمادگی وزنه برداران مطرح برای حضور در جام فجر

اکبر خورشــیدی فر مربی تیم ملی 
وزنه برداری در مورد اینکه گفته می شود 
کیانوش رســتمی بــه اردوی تیم ملی 
بازمی گردد، معتقد اســت که قطعا در 
این خصوص تصمیم نهایی با ســرمربی 

تیم ملی است.
علی اکبر خورشــیدی فر، مربی تیم 
ملی وزنه برداری در مــورد اینکه گفته 
می شود کیانوش رستمی به اردوی تیم 
از  بازمی گردد، می گویــد: »خیلی  ملی 
تصمیماتی که اتخاذ شده اطاعی ندارم. 
فقط شنیده ام در این خصوص قرار است 
روز شــنبه هفته آینده نشستی برگزار 
شــود. ولی مطمئنا بهتر است سرمربی 
تیــم ملــی توضیحــات ازم در مورد 
وضعیت کیانوش رســتمی را بدهد. در 
نهایت نیز تصمیــم نهایی در این مورد 

با خود برخواه اســت.« خورشیدی فر در 
مــورد تیم اعزامی به قطــرکاپ معتقد 
است: »نام ســلیمانی، تیموری، زارعی 
و آقایــی از قبل برای شــرکت در این 
رقابت ها مشخص شــده بود، البته فکر 
می کنم باز هم می شود فهرست را تغییر 
داد! این تیم قرار است 2۸ آذر در کاپ 
قطر شــرکت کند. این رقابت ها دومین 
مسابقه گزینشی المپیک است. با شیوه 
جدید، یک قهرمان بایــد حداقل در ۶ 
مسابقه گزینشی شــرکت کند تا بتواند 
ســهمیه المپیک را به دست بیاورد. ما 
امســال عاوه بر جهانی ترکمنستان و 
کاپ قطر، مسابقات تایلند و چین را هم 
در پیش داریم، ضمن اینکه رقابت های 
قهرمانی آســیا هم گزینشــی المپیک 

محسوب می شود.«

خورشیدی فر: بازگشت رستمی 
بستگی به رضایت برخواه دارد

لیست مسافران قطر کاپ را احتماا می شود تغییر داد

فتیله پیچ

خانم الهه منصوریان، شما و خواهرتان 
شهربانو آنقدر مدال برده اید که حسابش از 
دست همه در رفته است. آیا مبنا و سازمانی 
هست که اعداد دقیق و بدون اشتباهی را 

در این زمینه به دست رسانه  ها بدهد؟ 
 فکر نمی کنم باشد اما من و خواهرانم کار 
خودمــان را می کنیم و همچنان مدال می بریم و 
کاری بــا آمار و آمارگیرها و نتایج حاصله در این 

زمینه نداریم.
بعد از باقی نماندن هیچ  هدف و عنوان 
باقی  مانده ای، هدف شما اینک چیست؟ آیا 
اصًا چیزی هم باقی مانده اســت که بتوان 

به عنوان هدف برای شما تعیین کرد؟ 
 همیشــه یک چیز فراتر از گذشته هست 

که بتوان آن را هدف قرار داد و وقتی یک مدال 
تازه بگیرید، حتی اگر در ماده و قســمتی باشد 
که پیش تر هم برده اید، یک دستاورد تازه برایتان 
تلقی خواهد شد. هدف شخصی من این است که 
آنقدر مدال بگیرم و بیندوزم که پس از رفتن من 

هم هیچ کس به گردم نرسد و رکورددار بمانم.
ابعاد پیروزی بر چین در جدول مدال ها 
و رده بندی تیمــی در پیکارهای اخیر جام 
جهانی ووشو بسیار باا بود. اینطور نیست؟ 
 همینطور اســت ولی من فکر می کنم هر 
بردی و حتی بزرگ تریــن فتوحات پس از چند 
روز جشن گروهی و شادی خصوصی به یک چیز 
عادی تبدیل می شــود زیرا در ذهن ورزشکار یا 
هر فــرد دیگری که آن را کســب کرده، تازگی 
و عظمت اش را از دســت می دهــد. از همین جا 
اســت که مأموریت بسیار سخت و کار بعدی آن 
فرد شروع می شــود چون تکرار فتوحات بزرگ 
به غایت دشــوارتر از انجام آن در مرتبه نخست 
است، اان مشکل من و همتاها و هم تیمی هایم 
تکرار برد اخیر برابر چین در قسمت تیمی است 

کــه قطعاً کاری جانکاه خواهــد بود. آنها پس از 
ســال ها سلطه مطلقه بر این رشــته قطعاً بیکار 
نمی نشــینند که ما یک یا چند بار دیگر قهرمان 
قسمت تیمی جام جهانی ووشو شویم و می آیند 
تا ما را سرنگون کنند و با شناختی که از قدرت 
و پیشــینه و طیف وسیع کار چینی ها در دست 
اســت، یورش آنها برای بازپس گیری عنوان شان 

بنیان برافکن خواهد بود.
آیا واقعًا باور و اعتقاد داشــتید که این 

پیروزی امکان پذیر است؟ 
 یقین صد  درصد نداشــتیم اما منتظر رخ 
دادن دیر یا زود آن بودیم و حس می کردیم که 
این کار در دســت تکوین است و بااخره تحقق 

خواهد یافت.
واقعاً هم کار کمرشکنی بود و توان فراوانی 

را از ما گرفت.
قله  به  و درخشان  تدریجی  این صعود 
ووشــوی جهان که یک بازه زمانی بیش از 
10 سال را در بر گرفت، چگونه امکان پذیر 

شده است؟ 

 پیش از آنکه بخواهم نقش خودمان یعنی 
ورزشکاران را عمده کنم، می خواهم از فدراسیون 
ووشــو تعریف کنم که یک کار حســاب شده به 
طــول بیش از یک دهه را قدم به قدم جلو برد و 
به نقطه کنونی رساند تا اینک در نقطه درخشانی 
ایســتاده باشــیم که می بینید. من واقعاً از آقای 
علی نژاد )رییس  فدراســیون ووشــو( که بانی و 

مجری این قضیه بوده است، تشکر می کنم.
مســابقات جهانی ســال بعد در کجا 
برگزار می شود و چگونه و از کدام منظر به 

آن نگاه می کنید؟ 
 مســابقه ها در چین است و مثل معمول 
به صحنه می رویم تا مدال بگیریم. امروزه ووشو 
به چنان مرحله متعالی و کاملی رســیده که اگر 
کلکســیونی از مدال ها را تصاحب نکند اســباب 
حیرت خواهد شــد و مدال های جدید ما آنقدر 
عادی شده که دیگر توجهی را هم برنمی انگیزد 

و به نظر می رسد یک انجام وظیفه صرف باشد.
واقعًا هم به نظر می رسد که چیز تازه ای 
باقی  شــهربانو  خواهرتان  و  شما  فراروی 

نمانده است. 
 ولی همیشــه یــک قله تــازه پیش روی 
آدمی هســت تا به آن نگاه کند. باید باا و بااتر 
رفت. این هدف و دلخوشی ما در سال های باقی 
مانده از ایام قهرمانی مان اســت. باید رکوردها را 
شکســت و قهرمانی ها را تکرار کرد و این چیزی 

است که جامعه هم از ما طلب می کند.
در سطح باشگاهی اوضاع چطور است؟ 

 لیگ بدی نداریم و از شــرایط آن راضی 
هستم اما من و دیگر خواهرم سهیا قصد داریم 
که یک بار دیگر و ایــن مرتبه برای یک فرصت 
پنج شــش ماهه از نو جذب لیگ ووشوی چین 
شــویم ولی با این تفاوت که در دو باشگاه مجزا 
و در دو شــهر متفاوت و دور از هم خواهیم بود. 
حــال آنکــه در مرتبه قبلی من و ســهیا کنار 
یکدیگــر و در یک تیم واحد بودیم. فکر می کنم 
این ســفر و تبعات آن و مسابقاتی که داریم در 
اعتای فنی بیشــتر من و خواهرم سهمی مهم 

خواهد داشت.
باشگاه های چین چطور  و  لیگ  شرایط 
اســت؟ حتمًا از لیگ ایران بســیار فراتر 

می رود. 
 نه. اینطور نیســت و همانطــور که قبًا 
گفتم لیگ ما هم بســیار خوب است و نیازهای 
ما را تأمین می کند و شــرایطش هم قابل توجه 
اســت ولی لیگ چین هم برای ما همیشــه یک 
چالــش مفید بوده و یــک نوع تغییــر ذائقه و 
نوجویی و کســب مهارت های تازه است و اینکه 
من مجموعــه ای از مدال های رنگارنگ جهانی و 
آسیایی را دارم لزوماً به این معنا نیست که باید 
خودم را از برخی مسابقات و لیگ ها کنار بکشم 
و مثًا مدعی شــوم که هر چیــز و فن ازمی را 
می دانــم و دیگر چیزی نمانده اســت که از آن 

سررشته ای نداشته باشم.
در لیگ ووشوی بانوان چند تیم شرکت 
را  آن  معیارها  کدامین  براساس  و  می کنند 

اینقدر موفق می دانید؟ 
 12 تیــم در ایــن لیگ شــرکت دارند و 
اکثرشــان هم توانمند هســتند و بســیاری از 
مسابقات پایاپای اســت و فضا و شکل برگزاری 
رقابت ها هم مثبت است. بعد از چند دوره حضور 
در این پیکارها به این جمع بندی رســیده ایم که 
کمتــر چیزی در کار ما غایب اســت و این لیگ 
به خوبی ترســیم و اجرا شده اســت و با اینکه 
در فصل اخیر در معیت تیم ســپاهان سوم شدم 
چون در یک رقابت ســالم تیمــی حاصل آمد، 
گله ای ندارم و آن را یک دستاورد مفید و مثبت 

و رو به جلو می دانم.
 ایرادات و کمبودهای ووشو و چیزهایی 
که اگر تأمین شوند این ورزش از چیزی که 
اکنون هســت نیز درخشان تر خواهد شد، 

چه مواردی هستند؟ 
 من فکــر می کنم تنها ایراد بزرگی که در 
کار ما هست و تبدیل به یک افسوس ابدی شده 
این اســت که به اندازه کافی دیده نمی شــویم. 
منظورم رســانه ای شــدن بخصوص از تلویزیون 
و در جریان مســابقات مان اســت. میزان حجم 
پخش رقابت های ووشــو از »سیما« اندک و در 
مورد زنان تقریباً صفر است و همین مسأله باعث 
شده مبارزات جانانه ای که اینجا و آنجا داریم به 
اندازه کافی دیده نشــود. این بسیار انگیزه بخش 
اســت که رقابت ها و مسابقاتی که دارید پیوسته 
مشــاهده و روی آن ارزش گذاری شود و مردم با 

آن زندگی کنند.
و کمبودهای دیگر؟ 

 سالن اختصاص یافته به ووشو که تمرینات 
و مسابقات ارشد این رشته در تهران در آن انجام 
می شود کوچک است و به اندازه کافی جا ندارد و 
این مسأله برای ما محدودیت ایجاد کرده است. 
فدراسیون تاش اش را در این ارتباط انجام داده 

و این وظیفه مقام های باادستی است که کاری 
مؤثــر را در ایــن زمینه انجام بدهند و ســالنی 
جادارتــر و بزرگ تر را در اختیار ووشــو بگذارند 
زیرا دیگر کار بزرگی باقی نمانده اســت که این 
ورزش انجام نداده باشــد. ازم است متذکر شوم 
که این مشــکل و خواست سایر رشته های رزمی 
هم هست و در تکواندو و کاراته هم به رغم خیل و 
سیل مدال هایشان همین وضعیت برقرار است؛ یا 
سالن های اختصاصی ندارند یا به قدری کوچک و 
اندک است که اصًا با مدال ها و افتخارات عظیم 
کسب کرده شــان همپایی نمی کنــد. اگر فضای 
حرکت ما و ســالن و اســتادیوم ما را به حدی 
برســانند که سزاوار آن هســتیم یقیناً کارهای 
بزرگ تری را از ما و نسل های بعدی خواهید دید 

و این کامًا واضح و به روشنی روز است.
آرزوی بزرگ شخصی تان چیست؟ 

 ترجیح می دهم به این سوال بیشتر از یک 
منظر ورزشی جواب بدهم تا از دیدگاه اجتماعی 
و خصوصی. به این سبب می گویم کسب هر چه 
بیشــتر بردها و پیروزی ها و قهرمان شــدن در 
مسابقات بعدی و رسیدن به رکوردی کم همتا در 
این زمینه آرزوی من اســت و همانطور که قبًا 
گفتم همیشــه چیزی در این زمینه وجود دارد 
که امکانپذیر باشــد و قبًا به آن نرسیده باشید. 
من همین جا قول می دهم که اگر روزی ورزشکار 
دیگری رکوردهای مرا در زمینه کســب مدال ها 
شکست و به حد نصاب تازه ای رسید من یکی از 
باارزش ترین مدال هایم را که حاصل سال ها جان 
کندنم در این ورزش سنگین است به رسم هدیه 

و یادبود به وی بدهم.
آیا به مربیگری هم فکر می کنید و پس 
از بازنشستگی به سمت آن خواهید رفت؟ 

 بدم نمی آید مربی شــوم و به آن فکر هم 
کرده ام اما کار بسیار سختی است. یک ورزشکار 
فقــط به خودش فکر می کنــد و چارچوب افکار 
و برنامه ریزی هایــش متمرکــز بر خود اوســت 
اما یــک مربی باید برای 10 یا 20 شــاگرد زیر 
نظــر وی برنامه بریــزد و همگی را تغذیه فنی و 
راهنمایــی تاکتیکی کند و هوای تعداد زیادی را 
داشته باشــد و برای هیچ کدام کم نگذارد و این 
چیزی اســت که حس می کنم از قوه من خارج 
اســت و توان و شروط احراز و کسب آن را ندارم 
و برای مدیریت های مرتبــط با این حرفه آماده 
نیســتم. به همین سبب اســت که می گویم به 
سمت مربیگری نمی روم و کًا این حرفه سخت 

و خطیر واقعاً کار هر کسی نیست.
در  فنی تان  الگوی  بگویید  نهایت  در  و 
رشته ووشو چه کسی بوده است و البته این 
را هم می دانیم و قید می کنیم که خود شما 
از  بسیاری  بارز  الگوی  اان  خواهران تان  و 

رزمی کاران هستید. 
 الگوی من همیشــه آقای حسین اوجاقی 
بوده اســت. مــردی که ســال ها برای ووشــو 
به صورت یک ورزشــکار افتخار کسب کرد و به 
مدال هایی متعدد رسید و حاا هم که در کسوت 
سرمربیگری تیم ملی فعالیت می کند به گونه ای 
دیگر افتخارساز شده و آموزش و ترمیم فنی کار 
ووشــوکاران شاخص کشــور را برعهده گرفته و 
این کار را هم به نحو احسن انجام داده است. او 
بهترین تصمیم گیرنده فنی و برترین عامل ایجاد 
روحیه در ورزشکاران و الگوی فنی راستین من 

است.

پیروزی اخیر ووشوکاران ایران در 
جام جهانی این رشته از آن رو متمایز 
با بردهای پر تعداد قبلی ما بود که ما 
برای نخستین بار در قسمت تیمی نیز 
چین  »قدرت« سنتی و تیم حاکم بر 
این رشته ورزشی را پشت سر نهادیم 
و اضافه بر مدال های پرشمار انفرادی، 
بر سکوی تیمی و به واقع در جدول 
کلی مدال ها نیز پروازی بسی بلند 
داشتیم و تیمی را تسلیم کردیم که 
سال ها است بر ووشو حکم می راند 
و گاه حتی مدال های نقره و برنز 
را هم به یغما برده است. خواهران 
منصوریان یک بار دیگر سهم بارز خود 
را در این توفیق ادا کردند و در حالی 
که در میان شان شهربانو بیشترین 
مدال را در سطح جهان دارد و سهیا 
را باید قدرت سوم تلقی کرد، الهه نیز 
راه خود را می رود و در 27 سالگی 
می خواهد به فتوحاتش همچنان ادامه 
بدهد و صحنه ای را که تا 10 سال 
پیش در قبضه چین بود در مشت 
توانمند ایران نگه دارد و حرف ها و 
رویکردهایش نیز در این روزهای سرد 
آخر پاییزی سال 1397 همگی در این 
سمت و سو است.

من فکر می کنم تنها ایراد بزرگی که در 
کار ما هست و تبدیل به یک افسوس 

ابدی شده این است که به اندازه کافی 
دیده نمی شویم. منظورم رسانه ای 

شدن بخصوص از تلویزیون و در جریان 
مسابقات مان است. میزان حجم پخش 
رقابت های ووشو از »سیما« اندک و در 

مورد زنان تقریبًا صفر است و همین مسأله 
باعث شده مبارزات جانانه ای که اینجا و 

آنجا داریم به اندازه کافی دیده نشود

الهه منصوریان: مربی نمی شوم، چون مربیگری کار هر کسی نیست

آنقدر مدال می گیرم که هیچ کس به گردم نرسد

وصال روحاني
Vesal Rohani
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»این، لیگ او است« تیتر 
اصلی روزنامه مادریدی 
»مارکا« در اشاره به رئال 
و گرت بیل بود. مارکا 
نوشت، هیچ کس لیگ 
قهرمانان را مثل رئال 
مادرید اداره نمی کند. 
سواری اسم ایسکو را از 
فهرست تیم خط زد و بیل 
و واسکس گل زدند.

»ویتامین لیگ قهرمانان« 
تیتری بود که روزنامه 
مادریدی »آ. اس« انتخاب 
کرد. ایسکو برابر رم در 
فهرست تیم نبود و یورنته 
عالی کار کرد. به این 
ترتیب، رئال که در الیگا 
ناکام بوده، در اروپا جان 
تازه ای گرفت و صعودش 
را قطعی کرد.

»140 میلیون یورو« 
تیتر درشت روزنامه 
»موندو دپورتیوو« چاپ 
بارسلونا بود. این رقمی 
است که آژاکس برای 
فروش دلیخت و دیونگ 
می خواهد. آژاکس با برد 
2 بر صفر برابر آ. ا. ک 
آتن به مرحله بعدی لیگ 
قهرمانان راه یافت.

روزنامه میانی »گاتزتا دلو 
اسپورت« با تیتر »سی آر 
7 خیره می کند« نوشت، 
رونالدو پاس گل داد، 
مانجوکیچ گل زد، یووه به 
مرحله بعد رفت«. رم به 
رئال باخت تا در گروهش 
دوم شود و درگیری ها 
در آتن 11 مجروح به جا 
گذاشت.

»رفیق شاهکار من« تیتر 
روزنامه رمی »کوریره دلو 
اسپورت« بود که توضیح 
داد، زوج مانجوکیچ-سی 
آر 7 برای یوونتوس 
سرنوشت ساز است. 
رونالدو گل نزد اما یک 
پاس گل عالی برای مهاجم 
کروات فرستاد. هواداران 
رم این تیم را هو کردند.
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پیشخوان

ماســیمیلیانو آلگری، سرمربی تیم 
فوتبال یوونتوس قــدرت روانی را دلیل 
پیروزی تیمش در خانه مقابل والنســیا 
دانســت. آلگــری پس از پیــروزی یک 
بر صفر والنســیا در هفته پنجم مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان اروپــا و قطعی 
شــدن صعودش به مرحله یک هشــتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا به خبرنگاران 
گفت: »والنسیا ثابت کرد که در وضعیت 
خوبی قرار دارد. ایــن تیم بهترین خط 
دفاعی الیــگا را دارد و گل زدن به آنها 
آسان نیست. این تیم با 4 بازیکن حمله 
می کند و بــا 6 بازیکن دفاع. بنابراین ما 
برای پیدا کردن فضا میان بازیکنان این 
تیم و نفوذ به ســمت دروازه اش مشکل 
داشــتیم.« آلگری افزود: »مــا در نیمه 
دوم تیمی منظم تــر و جنگنده تر بودیم 
و بااخره راه رســیدن به دروازه را پیدا 
کردیم. الکس ساندرو بین دو نیمه تعویض 

شد چون در پایش احساس درد می کرد 
و بهتر بود که در مورد او ریسک نکنیم. 
برای زدن گل دوم می بایســت ســرعت 
حمــات را افزایش می دادیم. ما کارمان 
را خوب انجام دادیم اما وقتی که صاحب 
توپ بودیم و وارد فاز هجومی می شدیم 
والنسیا  بهتری می داشتیم.  باید عملکرد 
به شیوه سنتی تیم های اسپانیایی بازی 
نمی  کند. این تیم از نظر تاکتیکی بسیار 
باهوش است و به حریفانش فرصت های 
زیادی برای گلزنی نمی دهد. والنسیا در 
فاز دفاع فیزیکی تر اســت اما یوونتوس 
تاکتیکی تر دفــاع می کند. این یعنی که 
شما مقابل این تیم به محض پیدا کردن 
یک فضای خالی باید به آن حمله کنید. 
والنسیا همیشــه با 6 بازیکن پشت توپ 
دفــاع می کرد پس ضدحمله زدن به این 
تیم کار آســانی نیســت. این تیم مانند 

منچستریونایتد نیست.«

والنســیا بــا باخت یک بــر صفر در 
خانه یوونتوس و پیروزی منچستریونایتد 
در خانــه اش مقابــل یانگ بویز شــانس 
صعود از گروه H لیــگ قهرمانان اروپا را 
از دســت داد.  در هــر دو بازی با دخالت 
دست بازیکنان، گل هایی به ثمر رسید که 
یکی از آنها )گل والنسیا در تورین( مردود 

شــد و در دیگری )گل منچســتریونایتد 
بــه یانگ بویــز در انگلیس( ســالم ماند. 
هممن مســاله بهانه ای شــد تا مارسلینو 
در پایــان بازی تیمش مقابل یوونتوس به 
قوانین یوفا اعتراض داشته باشد. سرمربی 
والنســیا که تیمش از این به بعد باید به 
فکر حضور در لیگ اروپا باشد، گفت: »اگر 
گل منچســتریونایتد هم با خطای هند به 
ثمر رسیده باشد، شــما حتی عصبانی تر 
می شــوید. همین جزییات کوچک است 
که اهمیت دارد. چیزی که عجیب اســت 
اینکه کمک داور ویدئویی هنوز در چنین 
با این  تورنمنت مهمی استفاده نمی شود. 
حال گفتن این چیزها اان فرقی به حال 
ما نمی کند. فوتبال همین اســت. ما باید 
روی وضعیت خودمان تمرکز کنیم چون 

تنها راه همین است.«

 آلگری: تیمی را شکست دادیم که 
با بقیه اسپانیایی ها فرق دارد

نارضایتی مارسلینو از پایمال شدن 
حق والنسیا

ساوت گیت: کمی ترس از ارتفاع دارم
 گرت ســاوت گیت سرمربی تیم ملی انگلیس بزرگترین ترسش را 
فاش کرد و به تیمش هشــدار داد که اگر رفتار درستی نداشته باشند 

فرصت بازی در این تیم را از دست خواهند داد.
 ســاوت گیت به قرار گرفتن در کانون توجه رســانه های انگلیسی 
عــادت کرده بود اما در کنفرانس خبری جدید او، شــرایط عجیبی به 
وجود آمد. بعد از چند ماه پرفشــار که با صعــود تیم ملی انگلیس به 
نیمه نهایی جام جهانی برای نخستین بار از سال 1990 همراه بود و با 
صعود این تیم به نیمه نهایی نخستین دوره لیگ ملت های اروپا خاتمه 
یافت، ســاوت گیت حاا امیدوار است که فرصتی برای نفس کشیدن و 

استراحت داشته باشد. 
با ایــن حال باز هم او چنیــن فرصتی را به دســت نیاورد و این 
بار گروهی از دانش آموزان یک مدرســه محلی در مرکز تمرینی ســن 
جــورج پارک انگلیس، دور و برش را احاطــه کردند و او در جمع آنها 
خیلــی  چیزها از جمله چیــزی که بیش از 

همه می ترساندش را فاش کرد.
کنار  در  انگلیــس  فوتبــال  اتحادیــه 
ســرمربی تیم ملی این کشــور یک مراسم 
برای معرفی کتابچــه ای از اصول مربیگری 
ســاوت گیت برگزار کرد و برای معرفی آن 
ساوت گیت در یک نشست خبری صمیمانه 
با حضــور گروهی از بچه های مدرســه ای 
شــرکت داشت. او در پاســخ به سوال یک 
پســربچه در مــورد اینکه آیــا او از چیزی 
می ترسد با خنده پاسخ داد: »خب من کمی 

ترس از ارتفاع دارم.«
 کنفرانس خبری سپس هیجان بیشتری پیدا کرد وقتی یکی دیگر 
از بچه مدرسه  ای ها از او پرسید چطور بازیکنان بی انضباطش را مجازات 
می کند و سرمربی 48 ساله سه شیر جواب داد: »خب من فرصت بازی 
کردن را از آنها می گیرم.« سپس سوال دیگری از ساوت گیت پرسیده 
شــد: چرا برای شما اینقدر مهم اســت که بازیکنان تان بدون ترس از 

شکست کارشان را انجام دهند؟
او گفت: »همه باید با تمام توان شــان سعی و تاش کنند و حتی 
اگر موفق نشــوند ناراحت نباشند و از آن درس بگیرند که بعدا بتوانند 
اشتباهات شــان را تصحیح کنند. ما با بازیکنان درباره داشتن شجاعت 
کافی برای انجام کارهای مختلف صحبت می کنیم. من به آنها می گویم 
وقتــی می  خواهید کاری انجام دهیم ترس از اشــتباه کردن نداشــته 

باشید.«

گزارش

14 سال حبس در انتظار 
فردی که به اتوبوس 
دورتموند حمله کرد

فرد 29 ســاله ای که ســال 2017 به 
اتهام حمله به اتوبوس تیم فوتبال بوروسیا 
دورتموند پیش از مصاف این تیم با موناکو 
در لیگ قهرمانان اروپا، دســتگیر شده بود 
به 14 ســال حبس محکوم شــد. این فرد 
روس که ســرگی ونرگلد نــام دارد با کار 
گذاشتن یک وســیله انفجاری در اتوبوس 
تیــم دورتموند کــه در حــال حرکت به 
سمت ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک بود به 
ســوء قصد به جان 28 تن متهم شد. گفته 
می شــود هدف او از این کار پول درآوردن 
از یک شــرط  بندی درباره افت ارزش سهام 
باشــگاه دورتموند بعــد از وقوع این حادثه 
بوده اســت. ایــن حادثه پیــش از مصاف 
خانگی دورتمونــد و موناکو در مرحله یک 
چهــارم نهایی لیگ قهرمانــان رخ داد که 
سبب شکستن دســت مارک بارترا مدافع 
اســپانیایی زردپوشان وستفالن و باز ماندن 

او از بازی شد.
 

ویدال: تا بازنشستگی 
موهایم را نمی تراشم

آرتورو ویدال هافبک بارسلونا می گوید 
تــا زمانی که کفش هایــش را آویزان نکند 
مدل موی تاج خروســی اش را نمی تراشد، 
حتی اگر بارســلونا این فصل قهرمان لیگ 
قهرمانــان اروپا شــود. بازیکن شــیلیایی 
بارســلونا تا به حال موفق به کسب عنوان 
قهرمانی در لیگ قهرمانان نشده است و این 
بازیگری اش  او بــرای دوران  آخرین هدف 

است.
 با این حال حتی این موفقیت هم او را 
مجاب به تراشیدن موهایش نمی کند. ویدال 
در کنفرانس خبری پیش از بازی بارسلونا و 
آیندهوون در لیگ قهرمانان گفت: »زمانی 
موهای ســرم را می زنم که بازنشسته شوم. 
بدون شک رؤیای من بردن لیگ قهرمانان 
اســت اما این هیچ ربطی بــه مدل موهایم 
ندارد.« ویدال افزود: »ما نباید گل بخوریم 
اگــر می خواهیم این فصل همــه جام ها را 
ببریم. اعتماد به نفس مان فوق العاده است. 
بارسلونا بازیکنان فوق العاده ای دارد اما رفته 
رفتــه من هم در این تیــم دارم به بازیکن 

مهمی تبدیل می شوم.«

خبر

 بعد از بردن رم و صدرنشینی در گروه

سواری: خط زدن اسم ایسکو، دلیل ورزشی داشت

رئال مادرید پیش از آنکه مقابل رم به 
میدان برود از صعودش به مرحله بعد لیگ 
قهرمانــان مطمئن بود. بــا این حال برای 
ایــن به میدان رفتند که اول شــدن خود 
را قطعی کنند. ســانتیاگو سواری در این 
مسابقه، نام ایسکو را از فهرست تیم خارج 

کرد و همین باعث تعجب بسیاری شد.
او بعدتــر از تصمیم خود دفاع کرد و 
گفت که شــرایط به ترتیبی بوده که باید 
ایســکو را کنار می گذاشته است: »برخی 
تصمیم هــای خاص بــرای لحظات خاص 
اســت. ما تصمیمــات را می گیریم و این 
تصمیمات همیشــه ورزشــی هستند، به 

جــز موارد نادر که البتــه این تصمیم هم 
جزو آن موارد نیســت. مــا اینجاییم که 
همه تاش خود را انجــام بدهیم و اینکه 
چه بازیکنی در ترکیب قرار می گیرد و چه 
بازیکنی نیمکت نشــین می شود مساله ای 

سطحی و کاما بی مورد است.«
ایــن بازی در  مارکــوس یورنته در 
ترکیب ثابت قرار گرفــت و نمایش او در 
پایتخــت ایتالیا خوب بود و این ســوال 
مطرح شــد که او چــرا در مقابل ایبار در 

ترکیب ثابت قرار نگرفت.
ســواری گفت: »آن هم یک تصمیم 
دیگر بــود. ما اینجا آمده ایــم که تصمیم 

بگیریم. گاهی تصمیم های ما درست است 
و گاهی هم اشــتباه می کنیم. اینکه بعد از 
بازی اوضاع را تحلیل کنید خیلی ســاده 
اســت. من از عملکرد یورنته خیلی راضی 
هستم. او بسیار باانضباط است و خیلی هم 
ســخت تاش کرده است. ما همه برای او 

خیلی خوشحالیم.«
چنگیــز اوندر بهتریــن فرصت نیمه 
اول را در اختیار داشــت اما در حالی که 
فاصلــه ای اندک تا دروازه خالی داشــت، 
توپ را به آسمان زد. رئالی ها در نیمه دوم 
واکنش خوبی نشــان دادند و مربی شان 
هم از این بابت خوشــحال بود. سواری 

ادامه داد: »مســابقه ها 90 دقیقه هستند 
و ما می دانستیم که چطور در طول بازی 
به بلوغ برســیم. ما در نیمه اول ســخت 
تــاش کردیم اما در نیمــه دوم دقیق تر 
بودیم. درست اســت که آنها یک فرصت 
داشــتند تا روند بــازی را عوض کنند اما 
نخســتین باری که چنین فرصتی نصیب 
ما شــد، آن کاری که باید انجام می دادیم 

را انجام دادیم.«
رئــال مادرید با پیــروزی دو بر صفر 
مقابل رم صدرنشــینی خــود را در گروه 
قطعی کرد و در دور بعدی در ســید یک 

قرار خواهد گرفت.

کاپلو: رئال فکر می کرد 
بدون رونالدو هم موفق 

می شود
فابیــو کاپلو، مربی ســابق رئال مادرید و 
رم گفت که باشــگاه رئال تصور می کرد بدون 
کریستیانو رونالدو هم می تواند به آن سطح از 
موفقیت برسد، از این رو تاوان این اشتباهش را 
می پردازد. مادریدی ها پس از سومین قهرمانی 
پیاپی در لیگ قهرمانان، رونالدو را به یوونتوس 
فروختنــد و هیچ بازیکنی به عنوان جانشــین 
مســتقیم او خریداری نکردنــد. نتایج رئال در 
الیگا خوب نبوده اســت و آنها در کاسیکو 5 
بر یک باختند و سانتیاگو سواری، مربی جدید 
هم برابر ایبار 3 بر صفر شکســت خورد. رئال 
البته با پیروزی در خانه رم توانست صعودش را 
در گروهش در لیگ قهرمانان به عنوان تیم اول 
قطعی کند. کاپلو می گوید که قســمت اعظم 
مشــکات رئال به دلیل رفتن رونالدو اســت، 
چراکه این بازیکن نه تنها گل می زد، بلکه فضا 
را هم برای هم تیمی هایش باز می کرد: »شاید 
مادرید بدتر شــده باشــد. آنها فکر می کردند 
بدون کریســتیانو رونالدو هم می توانند نتیجه 
بگیرند و حاا دارند تاوانش را می دهند. زمانی 
که او بود، تیم ها از او می ترســیدند و بازیکنان 
دیگر تیم آزادتر می شــدند. او می توانست هر 

لحظه  دردسر ایجاد کند.«
 

پیشنهاد جدید گلکسی به 
کول: دستمزدت را نصف کن!

اشــلی کول به زودی پیشنهاد قراردادی 
جدیــد را از لس آنجلــس گلکســی دریافت 
خواهد کرد. این باشــگاه آمریکایی می خواهد 
قراردادی دوســاله به این بازیکن 37ســاله 
ارائه کند. قرارداد پیشــین او با این باشگاه به 
پایان رسید و باشگاه امکان آن را داشت که با 
افزایــش حقوق، آن را تمدید کند اما این کار 
را نکرد. آنها ترجیح دادند تاش کنند زاتان 
ابراهیموویچ را نگه دارند. گلکسی از عملکرد 
کول همچنان راضی است ولی به او پیشنهاد 
قراردادی بــه ارزش تنها 5هزار پوند در هفته 
را خواهد داد. کول پس از درخشش در لیگ 
برتــر در لس آنجلس هم به خوبــی جا افتاده 
و شاید وسوسه شــود در این شهر بماند، اما 
دستمزدی که به او پیشنهاد خواهد شد کمتر 
از نصف دســتمزد پیشین او است. او پیش تر 
هفتــه ای 10900 پوند دریافــت می کرد. در 
مقام مقایســه، وین رونی، هم تیمی سابق او 
در انگلیس حاا در دی ســی یونایتد هفته ای 
42هــزار پونــد می گیــرد. ابراهیموویچ هم 
22500 پوند در هفته درآمد دارد. سباستین 
جووینکو، مهاجم تیم کانادایی تورنتو اف سی 
بیشترین دستمزد را در میان بازیکنان شاغل 
در MLS دریافــت می کنــد و دســتمزد او 
107هزار پوند در هفته اســت. به این ترتیب، 
باشگاه های لیگ برتری که به دنبال یک مدافع 
چپ هســتند، اوضاع او را زیــر نظر خواهند 
گرفت. چلسی هم تمایل دارد بازیکنان سابش 

را به عنوان مربی جذب کند.

 اوزه بیــو دی فرانچســکو می گوید کــه رم همان 
اشــتباهات همیشــگی را تکرار کــرد و برنامه بازی از 

دستانش خارج شد.
رم در نیمــه اول بازی با رئــال حاکم میدان بود و 
فرصت های پرشــماری را از دســت داد. آنها در ابتدای 
نیمه دوم دو گل آسان دریافت کردند و بازی را باختند.

مربی رم گفت: »بدون در نظر گرفتن اشــتباهات 
فردی، امروز با تیمی بســیار جوان به میدان رفتیم که 
بازیکنان مهمش را نداشــت اما مــا عملکرد خوبی در 

زمین داشتیم.
البته نمی شود همان اشتباهات همیشگی را دوباره 
و دوبــاره تکرار کنیم. هر بار که گل می خوریم، نقشــه 
بــازی به کلی از دســتانمان خارج می شــود و ما اجازه 

می دهیم که سرمان پایین باشد.
آنقدر از این موضوع عصبانی هســتم که نمی توانم 
در قالب کلمات بیانش کنم. اگر شما مقابل تیمی مانند 
رئــال مادرید تا این حد عالی بازی می کنید، نمی توانید 
زمانی کــه گل خوردید دســت از همــه کارهایی که 

می کردید بردارید.
اگر خوب نگاه کنید، نخســتین اشــتباه بزرگ را 
فازیو مرتکب شــد که بازیکن کم سن وســالی نیســت. 
برخــی از بازیکنان باتجربه تر ما هم اشــتباه می کنند. 
بازیکنان جوان تر هم آنقدر مشــتاق بازی هســتند که 
گاهــی زمانی که فرصت عالی گل زنی دارند هم تصمیم 

اشتباهی می گیرند.
چیزی که واقعا من را اذیت می کند این اســت که 

دو گل روی ضدحماتی خوردیم که روی کرنر خود ما 
بود. این چیزی است که شما را در فوتبال نابود می کند. 

شما نمی توانید از این اشتباهات داشته باشید.«
چنگیز اوندر در نیمه اول فرصتی طایی را مقابل 
دروازه خالــی از دســت داد و همین اتفاق باعث شــد 
اعتماد به نفس رم نابود شــود. دی فرانچسکو می گوید: 
»هفت، هشــت بار از من ســوال شــده که در این باره 
چه کاری می توانیم انجام دهیم. این ســوالی به ارزش 
میلیون ها دار اســت. من بارها به بازیکنان گفته ام که 
نتیجه بازی ها در دقیقه 90 ممکن است مساوی شود یا 
اینکه با پیروزی تیم تمام شود اما این تیم در فاصله 30 
دقیقه مانده به پایان مســابقه تسلیم شده بود، انگار که 

دقیقه پایانی بازی از راه رسیده است.«

دی فرانچسکو: نمی شود اشتباهات همیشگی را دوباره و دوباره تکرار کنیم

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
12213-541بایرن مونیخ1
8211-532آژاکس2
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-5212--5آ.ا.ک آتن4

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
531114510منچسترسیتی1
11107-514لیون2
51227155شاختاردونتسک3
3210123-5هوفنهایم4

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
112212-54رئال مادرید1
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5113594زسکامسکو4
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53116210منچستریونایتد2
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E گروه

F گروه

G گروه

H گروه

جدول دور گروهی لیگ قهرمانان

در  نخستین بار  برای  منچستریونایتد 
پنج سال گذشته یک بازی مانده به پایان 
مرحله گروهی بعد از آنکه به رکورد 276 
دقیقــه قحطــی گل در اولدترافورد پایان 
داد، از صعــود به مرحلــه حذفی مطمئن 
شــد. اما گل آبروبخش دقیقه 91 مروان 
فاینی برابر یانگ بویز آنقدر کوچک است 
که نمی تواند ترک های بــزرگ تیم ژوزه 
مورینیــو را بعد از یک بــازی ناهماهنگ 
بپوشاند. اینکه یونایتد برای نخستین بار در 
تاریخش سه بازی بدون گل در خانه را به 
پایان نرساند و اینکه گل فاینی نخستین 
گل یونایتد در جریان بازی در 360 دقیقه 
اخیر در رقابت های مختلف بود، مشخص 
می کند تیم مورینیو در حال حاضر چطور 

بازی می کند.

مربی پرتغالی بعد از تســاوی بدون 
گل شنبه برابر کریستال پااس گفت برابر 
تیم سوییسی بازیکنانی را انتخاب می کند 
که بتوانند با جو دشــوار یک شب بزرگ 
در لیگ قهرمانان اروپا کنار بیایند. با این 
وجود، پل پوگبا و روملــو لوکاکو را روی 
نیمکت نشاند و حتی الکسیس سانچس را 
به سکوها فرستاد و در عوض به مارکوس 
مارسیال  آنتونی  لینگارد،  رشفورد، جسی 
و فرد کــه کمتر خودش را نشــان داده، 
فرصت داد. وقتی اوایل بازی رشفورد یک 
موقعیت تک به تک را خراب کرد، مورینیو 
به طرف نیمکت رفت و به شکلی نمایشی 
دســت هایش را تــکان داد؛ این وضعیت 
بازیکنان  اســت.  منچســتریونایتد  فعلی 
به شدت خودباوری شان را از دست داده اند 
بخصوص وقتی فرصتی در یک سوم دفاعی 
حریــف پیش می آید در حالی که مربی از 
هر فرصتی اســتفاده می کنــد تا به همه 

جهان نشان دهد در تبدیل تیم کنونی اش 
بــه یک تیم برنده ناتوان اســت. عاوه بر 
رشــفورد و مارســیال، وقتی مورینیو به 
بازیکنــان روی نیمکــت بــا ارزش 200 
میلیــون پوند یعنی پوگبا، لوکاکو و خوان 

ماتا رو آورد، اوضاع تغییری نکرد.
این مســابقه ای نبود کــه در میان 
شــب های خاطره انگیــز اولدترافــورد در 
رقابت هــای اروپایی ماندگار شــود، حتی 

برای یــک ثانیه، اما حداقل خاصیت عبور 
از این مانع آن اســت کــه آنها می توانند 
چنــد ماهی از شــر رقابت هــای اروپایی 
خاص و روی لیگ برتر متمرکز شــوند؛ 
هرچند با تداوم این روند سوال های بیشتر 
و جواب های کمتری وجــود دارد درباره 
اینکــه مورینیو بتواند این تیم را روی فرم 

بیاورد.
منبع: سایت گل

گل وقت های تلف شــده مروان فاینی، 
منچســتریونایتد را به پیروزی یک بر صفر 
برابر یانگ بویز رســاند تا شــیاطین سرخ 
به مرحلــه حذفی لیگ قهرمانــان بروند و 
همین باعث شــد ژوزه مورینیو با افتخار از 
رکوردش بگوید. دارنده ســه قهرمانی اروپا 
با خوش شانســی این پیروزی را به دســت 
آورد چون فاینی قبــل از اینکه توپ را به 
گوشه دروازه بفرستد، آن را با دست کنترل 
کرده بود. مورینیو که در شــادی گل، یک 
جعبه بطری آب را به زمین انداخت، گفت: 
»تقدیم به کســانی که عاشق من هستند، 
کسانی که آمار را دوست دارند. 14 فصل در 
لیگ قهرمانــان و 14 فصل صعود از مرحله 
گروهی. هرگز هیــچ یک از تیم های من در 
این مرحلــه نمانده اند. فصلــی که در لیگ 
قهرمانان بازی نکــردم، لیگ اروپا را بردم.« 
مورینیــو با پورتو و اینتــر لیگ قهرمانان را 
برده و بــا رئال مادرید تــا نیمه نهایی پیش 
رفته. او در فصــل 2017-2016 با یونایتد 

قهرمان لیگ اروپا شد.
او که این فصــل به دلیل نتایج ضعیف 
و همچنین ناتوانــی در ارائه بازی هجومی 
به شــدت مورد انتقاد قرار گرفته، ادامه داد: 
»مهم ترین مســاله، صعود است. خیلی مهم 
است که از این گروه سخت یک بازی مانده 

به آخر صعود کردیم.«
اوضاع می توانست برای منچستریونایتد 
و مورینیو وخیم شــود اگر ابرواکنش داوید 
دخئــا روی ضربه اولیســه گارســیا نبود: 
»واکنش داوید اگرچه در تمام بازی همین 
یکی بود، امــا فوق العاده بود؛ واکنشــی از 

بهترین دروازه بان جهــان که به تیم امکان 
پیروزی در این مسابقه را داد.«

قرارداد او تا پایان این فصل اعتبار دارد 
ضمن اینکه امــکان تمدید آن به مدت 12 
مــاه دیگر وجود دارد: »او بهترین دروازه بان 
جهان اســت و برای اینکه شما یک باشگاه 
بزرگ و برنده باشید باید بهترین دروازه بان 
جهان را حفظ کنید. می دانم او هم از بودن 
در تیم راضی اســت بــرای همین امیدوارم 
هرچه زودتر توافقی حاصل شود.« دخئا که 
سال 2011 از اتلتیکومادرید خریداری شده 
با 4بار انتخاب به عنوان بازیکن سال یونایتد 
رکورددار اســت. او قهرمانی لیگ برتر، جام 
اتحادیه، جام حذفــی و لیگ اروپا را با این 
تیم به دست آورده. مورینیو تصمیم عجیبی 
گرفت، پــل پوگبا و روملــو لوکاکو را روی 

نیمکت نشــاند و الکسیس ســانچس را در 
فهرست کلی تیم هم جا نداد تا شش تغییر 
نسبت به تساوی بدون گل کسالت آور شنبه 

با کریستال پااس ایجاد کرده باشد.
سانچس 29 ســاله این فصل زیر نظر 
مورینیو خوب نبوده و یک بار هم در بازی با 
وستهم در شــهریور از تیم و نیمکت بیرون 
ماند. از آن موقع او تنها ســه بار در 10 بازی 
در ترکیب اصلی قرار گرفته. مورینیو گفت: 
»نه او مصدوم نشــده اما جالب است چون 
شما همیشــه درباره کسانی حرف می زنید 
که بازی نمی کنند. امروز رشفورد شماره 9 
بازی کرد، مگر این همان چیزی نیست که 
همیشه می خواستید. بنابراین درباره لوکاکو 
حــرف نزنید و به مــن بگویید از ماه مارس 
)اســفند( گل نزده بعد بپرســید چرا بازی 

نکرده؟ با این ســوال های ســخت من را در 
موقعیت ســختی قرار می دهید. من نام های 
بزرگی را بیرون گذاشــتم اما خوشــحالم از 
اینکه کســانی که بازی کردند با تمام وجود 
در خدمت تیــم بودند و ذهنیت درســتی 

داشتند.«
مورینیو نســبت به موقعیت از دســت 
رفته مارکوس رشفورد در دقیقه 5 واکنش 
شدیدی نشــان داد: »مسابقه ای بود که اگر 
شــما دقایق ابتدایی به گل برسید کل بازی 
متفاوت می شــود، بعد از آن گلزنی برای ما 
سخت شــد. ما به اندازه کافی گل نمی زنیم 
اما بــه مارکوس ربطی نــدارد، به همه تیم 
مربوط است. او سخت می دود و کار می کند 
و من هرگز نمی توانم یک بازیکن را به خاطر 
اینکه موقعیت گل از دست می دهد، سرزنش 
کنم. کســانی که بازی را گزارش و تفســیر 
می کنند نباید از مــن به خاطر واکنش هایم 
انتقــاد کنند. دعوت شــان می کنم که روی 
نیمکــت بنشــینند اما فکــر می کنم اینکه 
تعطیات را در باربادوس بگذرانی و بعد در 
استودیو راجع به همه چیز اظهارنظر کنی، 
خیلــی راحت تر اســت. مطمئنم یک مربی 
فوتبال هرگز من را به خاطر واکنش هایم نقد 
نمی کند اما برای کســانی که زندگی آرامی 

دارند، همه چیز فرق می کند.«
فاینی هم دربــاره خطای هند قبل از 
گل گفت: »فکــر نمی کنم هند بود. توپ را 
کنترل کردم اگر به دســتم خورده تعمدی 

وجود نداشته.«
شیاطین سرخ در بازی بعدی شان شنبه 

در زمین ساوتهمپتون به میدان می روند.

مورینیو: این پیروزی و صعود تقدیم به عاشقانم!
با سوال های سخت، کار من را سخت می کنید

تَرک های بزرگ
به بهانه صعود منچستر به مرحله حذفی لیگ قهرمانان

کریس وکس
Kris Voakes
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کواچ: گل ریبری پاداش او بود
نویر: ما همه در یک قایق هستیم

نیکــو کــواچ، مربی بایــرن مونیخ 
می گوید که نخستین گل فرانک ریبری 
در این فصل، پــاداش بازی فداکارانه او 

برای بایرن بود.
ریبری پنجمیــن گل بایرن در برد 
پنج بر یک مقابل بنفیکا را زد و بایرن با 
ایــن پیروزی، صعودش به دور بعد لیگ 

قهرمانان را قطعی کرد.
آرین روبن و روبرت لواندوفسکی هم 
هر کدام دو گل به ثمر رســاندند. کواچ 
پــس از بازی گفت: »ریبری ســرانجام 
توانست به خودش پاداش بدهد. فرانک 
در زمین خیلی ســخت تاش می کند و 
هم تیمی هایش را در داخل جریان بازی 
قرار می دهــد. امروز او گل زد. او حقش 

بود که گل بزند.«
قهرمان آلمــان در بازی قبلی خود 
در بوندس لیگا مقابل فورتونا دوسلدورف 
به تســاوی سه بر سه رسیده بود و حاا 
در بوندس لیگا پنجم است. کواچ پس از 
برد قاطع مقابل بنفیکا گفت: »همه چیز 
طبق روال بود. مــا عالی دفاع کردیم و 
در حمات هم از فرصت هایمان استفاده 
کردیم. ما ســرانجام توانستیم در طول 

90 دقیقه، ســطح عملکــرد خود را باا 
نگه داریم.

شاید عجیب به نظر برسد اما زمانی 
که مــا در لیگ قهرمانان یــا بازی های 
بــزرگ لیگ بازی می کنیــم، می توانید 
ببینید که تیم چه قابلیت هایی دارد اما 
زمانی که مقابــل تیم های کوچک تر به 
میدان می رویم، گاهی نمی توانیم با تمام 
تــوان بازی کنیم. ما نیــاز داریم که در 
طول 90 دقیقه با تمام توان بازی کنیم، 

همان کاری که امروز انجام دادیم.«
نتایــج ضعیف باعث شــده بود که 
اوضاع کواچ روی نیمکت بایرن متزلزل 

باشــد. پس از این بازی، روبن گفت که 
خوشحال اســت تیم در حد خود بازی 
کرد: »من امروز به شکل ویژه ای حواسم 
به مربــی بــود. به عنوان یک فــرد، او 
شایسته این برد بود. او متعلق به همه ما 

بازیکنان است.«
این ســتاره هلندی همچنین گفت 
که یک بازی به معنای بازگشــت بایرن 
نیســت و باشــگاه باید تــاش کند تا 
کواچ بتواند در پســت مربی بماند. از او 
پرسیدند که آیا این پیروزی اوضاع تیم 
را عوض می کند و او گفت: »باید ببینیم. 
این فقط یک بازی است. اگر شنبه پیروز 

نشویم، دوباره به دردسر می افتیم.«
روبن همچنین شــایعه ناآرامی در 
رختکــن بایرن را تکذیب کرده اســت: 
»در رختکــن بایرن هیچ اتفاقی نیفتاده 
است. جو تیم خوب است. ما با هم پیروز 

می شویم و با هم می بازیم.«
مانوئل نویــر، دروازه بان تیم هم از 
مربی دفــاع کرد: »البته کــه تیم برای 
مربی بازی می کند. ما مسوولیت بسیار 
بزرگــی داریم، چون نقش اول در زمین 
به عهده ماســت. ما همــه در یک قایق 

هستیم.«
حســن صالــح  حمیدزیــچ، مدیر 
ورزشــی بایرن هم از عملکرد تیم راضی 
بود: »این یک پیروزی برای بایرن مونیخ 
بود. بازیکنان برای خودشان، برای بایرن 
و بــرای مربی بازی کردنــد. این خیلی 
خیلی خوب بود. مــا گفتیم که پس از 
بازی صحبت خواهیم کرد و صحبت ما 

بی تردید خیلی دل پسند خواهد بود.«
او همچنین گفت که باشگاه به فکر 
تغییر مربی نیست: »نه، اصا به این فکر 
نبوده ایم. ما به این فکر نمی کنیم که آیا 

مربی جدیدی به تیم بیاوریم یا نه.«

سم لی
Sam Lee

پاسخ داوید لوییز 
به انتقادات در 

شبکه های اجتماعی
میانی  مدافع  لوییز  داوید   
برزیلــی چلســی از انتقــادات 
بازیکنان  از  اینترنتــی  کاربران 
از  اســت. پس  ناراحت  فوتبال 
باخــت اخیر چلســی در خانه 
تاتنهام در لیگ برتر که 3 گل 
خــورد، خیلی ها به لوییز حمله 
کردند چون او در گلی که سون 
هئونــگ مین به ثمر رســاند، 
تا حــد زیادی نقش داشــت و 
نتوانســت مانع حرکت مهاجم 
به سمت دروازه چلسی  حریف 
شــود و اینگونه بود که سومین 
گل تیــم ســفیدپوش لنــدن 
به ثمر رســید. ایــن هفتمین 
اشــتباهی بود که لوییز در این 
فصــل مرتکب و منجــر به باز 
شــدن دروازه تیمش شــد. در 
حقیقــت لوییــز در 63 درصد 
از گل هایی که چلســی در این 
فصل دریافت کرده مقصر بوده 
اســت. مدافع میانــی آبی های 
لندن اما از برجســته شدن این 
آمار در رسانه ها خیلی خوشحال 
نیســت. یکی از جاهایی که با 
انتشار آمار مربوط به اشتباهات 
لوییز او را ناراحت کرد، صفحه 
اینستاگرامی به نام »آدز بایبل« 
بود که نوشت: »داوید لوییز در 
7 گل از 11 گل خورده چلسی 
در این فصل لیگ برتر مستقیماً 
مقصر بوده است. این یعنی آمار 
خیره کننــده 63 درصد.« این 
صفحه در ادامه پیامش نوشت: 
»وقــت آن شــده که ســاری 
)سرمربی چلســی( یک مدافع 
میانی جدید بیاورد؟« 2 ساعت 
بعد مدافع برزیلی چلسی پاسخ 
این پســت را داد و نوشت: »و 
28 امتیــازی کــه ما کســب 
کرده  ایم چه می شــود؟ رهبران 
همیشه مســوولیت پذیرند پس 

مشکلی نیست.«

بایرن رنگ آبی را از 
لباسش حذف می کند

باشــگاه بایرن مونیخ اعام کرده پس از 
صحبت با طرفداران، دیگر قرار نیســت از رنگ 

آبی در لباسشان استفاده شود.
در فصل هــای اخیر، رنــگ آبی به لباس 
بایرن اضافه شــده اما طرفداران به این موضوع 
اعتــراض داشــته اند، چراکه آبــی رنگ اصلی 
پیراهن مونیخ 1860، رقیب سنتی بایرن است.
در جدیدتریــن لبــاس بایرن، شــورت 
بازیکنــان به رنگ آبی اســت و یک حاشــیه 
آبی هــم روی جوراب ها و پیراهــن قرار دارد. 
در لباس هــای قبلی، به ویــژه کیت فصل 15-
2014، نوارهای آبــی پرتعدادی روی پیراهن 

قرار داشت.
طرفــداران همچنیــن از رنگ لباس دوم 
که ســبز است و کیت ســوم که ارغوانی است 
هم شکایت کرده اند و گفته اند که این دو رنگ 

بازتاب تاریخچه باشگاه نیستند.
یورگ واکر، مدیر باشــگاه گفته اســت: 
»باشــگاه بایرن مونیخ با نمایندگان طرفداران 
درباره رنگ لباس ها صحبت کرده اســت. برای 
طرفداران، لباس نشان مهمی از هویت باشگاه 
اســت. باشگاه بایرن مونیخ به این ترتیب اعام 
می کنــد که در آینده، تنها رنگ های ســنتی، 
یعنی ســرخ و ســفید در لباس های رســمی 
اســتفاده خواهد شد؛ یعنی در پیراهن، شورت 
و جوراب. ما بــا نمایندگان طرفداران ارتباطی 
مــداوم خواهیم داشــت و در این بــاره با آنها 

صحبت خواهیم کرد.«
 

بازی آرسنال به شهر 
دیگری منتقل شد

بازی آرســنال با ورســکا پولتاوا در لیگ 
اروپا با چالشــی جدی روبه رو شد و یوفا مجبور 
شــد در فاصله کمتر از 48 ساعت مانده به این 
مســابقه، محل برگزاری بازی را به حدود 300 

کیلومتر آن طرف تر و به کیف منتقل کند.
دلیل این کار این بوده که یوفا دغدغه های 
امنیتی داشته است. مجلس اوکراین به دلیل باا 
گرفتن تنش با روســیه، اعــام حکومت نظامی 
کرده اســت. البته یوفا پیش تر به باشــگاه اعام 
کرده بــود که بازی آنها در پولتاوا برگزار خواهد 

شد.
اما در بیانیه ای که سه شــنبه منتشر شده، 
آمده است: »هیات اضطراری یوفا تصمیم گرفته 
بازی لیگ اروپا بین اف ســی ورسکا و آرسنال 
را از شــهر پولتاوا به جــای دیگری منتقل کند، 
چراکه در بخشــی از مناطق اوکراین، حکومت 
نظامی برقرار اســت. مســابقه حــاا 29 نوامبر 
)امروز(، در ورزشــگاه الیمپیســکی شهر کیف 
برگزار خواهد شــد. یوفا اوضاع را زیر نظر گرفته 
و شــرایط امنیتی اوکراین را در روزهای آینده 
بررســی خواهد کرد، شاید مسابقات دیگر را هم 

به جاهای دیگری منتقل کند.«

پائولو فونسکا، ســرمربی تیم شاختار 
دونتسک  می گوید تا زمانی که تیمش برای 
صعود به مرحله یک هشــتم نهایی شانس 
داشته باشد خواهد جنگید. شاختار به لطف 
پیروزی دراماتیک 3 بر 2 مقابل هوفنهایم 
به صعــود به مرحله حذفــی امیدوار ماند. 
تساوی لیون در خانه مقابل منچسترسیتی 
هم بــدان معنا بــود که مردان فونســکا 
می تواننــد در هفته آخر صعــود کنند اگر 
دو هفته دیگر نماینده فرانســه را شکست 
دهند. فونســکا در کنفرانس خبری پس از 

بــازی گفت: »حاا همه چیــز به خودمان 
بســتگی دارد. ما شانس خوبی برای صعود 
داریم اما باید بــازی آخرمان را ببریم. این 
کار بسیار ســختی خواهد بود چون لیون 
تیم فوق  العاده ای است. آنها با متوقف کردن 
منچسترسیتی یک بار دیگر نشان دادند که 
تیم خوبی هســتند. با این حال ما تا زمانی 
که برای صعود شانس داشته باشیم خواهیم 
جنگید.« در همین حال یولیان ناگلسمان، 
سرمربی هوفنهایم که تیمش شانس صعود 
را از دست داد، از شــاگردانش به خاطر از 
دســت دادن موقعیت هــای گلزنی مقابل 
شاختار دونتسک انتقاد کرد. او گفت: »من 
باور نمی کنم که تیمی با 10 بازیکن بتواند 
بهتر از ما بازی کند. اگر ما می توانســتیم 
از موقعیت های مســلم گلزنی مان استفاده 
کنیم، مسابقه را می بردیم. ضربه آخری که 
در دقیقه 92 خوردیم واقعاً بیرحمانه بود.« 
شــولز که در این بازی یک موقعیت دروازه 
خالــی را برای هوفنهایم از دســت داد هم 
گفت: »من واقعاً  عصبانی ام که آن موقعیت 
را از دســت دادم. با این حال فکر می کنم 
که ما با وجود 10 نفــره بودن خوب بازی 

کردیم.«

فونسکا: شاختار تا آخرین لحظه 
برای صعود می جنگد

خبر

مربی بنفیکا: بایرن بازی ما را خنثی کرد
روی ویتوریا، مربی بنفیکا بعد از باخت سنگین تیمش گفت: »ما امروز در اوج 
بازی خود نبودیم. ما عالی بازی نکردیم. ما نتوانســتیم اســتراتژی خود را به عمل 
درآوریم. ما باید در دفاع ســازمان یافته بــازی می کردیم و پیش از ایجاد حمات، 
تاش بسیاری می کردیم تا توپ را به دست بیاوریم اما در این کار ناکام بودیم. این 
همچنین به این دلیل بود که بایرن عالی بود. آنها بر بازی مســلط بودند و حرکات 
مــا را خنثی کردند. آنها یکی از بزرگ ترین تیم های اروپا هســتند. ما باید بازی را 

تحلیل کنیم اما بایرن با شایستگی پیروز این مسابقه شد.«

درس هایی از یک تیم نترس فرانسوی

سیتــی جان کندن را می آموزد

 لیگ قهرمانان از همه سخت تر است
گواردیوا: فکر می کنند فرانسه فقط پاری سن ژرمن را دارد

بــود  گفتــه  گواردیــوا  پــپ 
منچسترســیتی بایــد یاد بگیــرد جان 
بکنــد اگر می خواهد در لیــگ قهرمانان 
موفق شــود و از این جهــت، لیون دو بار 
قهرمان لیگ برتــر را به زحمت انداخت. 
تیم فرانســوی در 180 دقیقه بازی یک 
برد و یک تساوی از سیتی گرفت اما این 
پنج امتیاز از دســت رفته مانع از صعود 
تیم پپ به مرحله حذفی نشد. تساوی 2 
بر 2 سه شــنبه شب در استادیوم گروپاما 
صعود ســیتی را رقم زد کــه با توجه به 
شکست شــان در ورزشگاه اتحاد در بازی 
اول، دستاورد بزرگی محسوب می شود اما 
اگر ســیتی فکر می کند حاا که توانسته 
دو بار در این بازی گل های حریف نترس 
فرانســوی را جبران کند کار آســانی در 
آینده خواهد داشت، از یک هشتم نهایی به 
بعد به شدت خواب از سرش خواهد پرید. 
گواردیوا گفته بود تیمش باید به بازی با 
تیم های بزرگی عادت کند که نفســش را 
بگیرند: »شاید باید با این لحظات سخت 
زندگــی کنیم. در دو فصــل اخیر خیلی 
راحت از مرحله گروهی باا رفتیم و شاید 
بهتر باشد در گروه سختی بکشیم و جان 

بکنیم تا یک قدم جلوتر برویم.«

لیون بی محابا به سیتی حمله می کرد 
و هواداران و تحلیلگران در فکر فرو رفتند 
که این همان چیزی اســت که سیتی به 
آن نیــاز دارد و در لیگ برتر با آن مواجه 
نمی شود چون تیم های حریف کیفیت یا 

ذهنیت ازم برای آن را ندارند.
اما در اروپا تیم های زیادی هســتند 
که ســاختار خیلی خوبی دارند و مقابل 
تیم پپ بازی خودشــان را می کنند مثل 
بارســلونا، رئــال مادریــد، بایرن مونیخ، 
بوروسیادورتموند، لیورپول و شاید ناپولی 
و پاری سن ژرمن، تیم هایی که سیتی باید 

با آنها روبه رو شــود اگــر می خواهد این 
رقابت ها را ببرد. شــاید باشگاه های نخبه 
در حال حاضر در لیگشان عالی نباشند و 
سیتی وضعیت خیلی بهتری داشته باشد 
امــا همانطور که لیــون دو بار ثابت کرد، 
فرم لیگ در این رویارویی ها هیچ اهمیتی 
ندارد. آیا مهم اســت کــه لیون در لیگ 
فرانسه با پاری سن ژرمن کیلومترها فاصله 
دارد وقتی ممفیس دپــای، نبیل فاکر و 
مکســول کورنت را مقابل خط دفاع سه 
نفره سیتی قرار می دهد و دو بازیکن دیگر 
را هــم در حمله به آنهــا اضافه می کند؟ 

این همان شجاعت همراه با کیفیتی است 
که در دو بازی واقعا ســیتی را به دردسر 
انداخــت و مطمئنــا در بازی های حذفی 
بیشتر با آن روبه رو می شود. سیتی در این 
دو بازی کوین دبروین را نداشــته، آمدن 
او بــه تیم کمک می کند اما این ســتاره 
بلژیکی قرار نیست تمام مشکاتی که در 
مواجهه با تیم های بزرگ گریبان سیتی را 

می گیرد، حل کند.
ماموریت بزرگ ســیتی باید توانایی 
مقابله با تیم های خطرناک اروپایی باشد. 
نکات مثبتی در این جان کندن هســت؛ 
گواردیوا می خواهد و نیاز دارد بازیکنانش 
برابر تیم هایی که به عقب می رانندشــان، 
مقاومــت کنند و اینکه توانســتند دو بار 
بازی را به تســاوی بکشــانند، دورنمای 

خوبی دارد.
اینها البته برای گواردیوا شگفت آور 
نیســت که قبول دارد تیمش با توجه به 
جایگاهش آمادگــی بردن لیگ قهرمانان 
را نــدارد اما هر کســی از بیرون این تیم 
مســتعد، باانگیزه و باهــوش را می بیند 
انتظــار دارد مدعــی جدی باشــد. اگر 
می خواهنــد به این هدف برســند باید از 
شب های ســخت اینچنینی موفق بیرون 
بیایند، جان کندن های بیشــتری در راه 

است.
مترجم: سیدعلی بلندنظر

منچسترسیتی با تساوی 2 بر 2 در زمین 
لیون بــه مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا صعود کرد و پپ گواردیوا 
می گویــد این مســابقات از هــر رقابت 
دیگری سخت تر اســت. صدرنشین لیگ 
برتــر دو بار با گل های مکســول کورنت 
از میزبان عقب افتاد اما دو ضربه ســر از 
آیمریک اپورته و ســرخیو آگوئرو باعث 
شــد نبازند و ســیتی برای ششمین بار 
متوالی از مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان 
عبور کرد. ســیتی از بــازی آخر در خانه 
با تیم حذف شــده هوفنهایم یک امتیاز 
 F می خواهد تا به عنوان صدرنشین گروه
به مرحله بعد برود هرچند خوش شــانس 
بود که دومین باخت برابر لیون را متحمل 
نشد؛ تنها تیمی که در این فصل بیش از 

یک بار به آنها گل زده است.
لیگ  »امــروز  گفــت:  گواردیــوا 
قهرمانان به من نشــان داد با هر رقابت 
دیگری متفاوت است و یک دلیل خاص 
دارد: بازیکنان بهتر هستند. برای همین 
اســت که مردم از ســیتی انتظار زیادی 
دارند. حرف ها را می زنند اما کســانی که 
این انتظار را دارند بازی لیون، هوفنهایم 

و شاختار را ندیده اند.«
سیتی فصل قبل با رسیدن به امتیاز 
100 رکورد شکســت و ایــن فصل هم 
عملکردی عالی داشته، در 13 بازی 40 
گل زده و 5 گل خورده اند: »در لیگ برتر 
شــما فرصت دارید، 38 بازی، اینجا اما 
90 دقیقه اســت یا 180 دقیقه. اشتباه 

کنید سخت مجازات می شوید.«
لیون بعــد از 14 بازی در لیگ یک 
فرانسه 15 امتیاز از پاری سن ژرمن عقب 
است اما تیم برونو ژنسیو که در »اتحاد« 
2 بر یــک به پیروزی رســیده بود، یک 
بار دیگــر تیم گواردیوا را تحت فشــار 
گذاشــت: »می گویند در فرانســه فقط 
پاری سن ژرمن اســت، نمی دانند کار در 
این کشــور چقدر سخت است. این لیگ 
سخت و پیچیده است برای همین است 
که این نتیجــه برایم ارزش زیادی دارد. 
حــاا می توانیم روی لیــگ برتر تمرکز 
کنیــم و امیدوار باشــیم در مرحله بعد 
با بازیکنان آماده بیشــتری برابر بهترین 
تیم های اروپا رقابت خوبی انجام دهیم.«

لیــون باید در بــازی آخر در زمین 
شــاختار شکســت نخورد تا بــه مرحله 

بعــد برود چــون تیم اوکراینــی با گل 
وقت های تلف شــده 3 بــر 2 هوفنهایم 
را برد و امیدهایــش برای صعود را زنده 
نگه داشت. ژنســیو هم گفت: »به بازی 
تیمــم افتخــار می کنــم، آنهــا یکی از 
بهترین تیم های اروپا هســتند اما کمی 

هــم ناراحتم که امشــب صعود نکردیم، 
فاصله ای نداشــتیم چــه در این بازی و 
چــه در بازی دیگر گــروه. تیم ما خیلی 
باکیفیت بازی کرد امــا بعد از زدن گل 
دوم کمــی مغرور شــدیم و برای همین 

بافاصله گل تساوی را خوردیم.«

اســپورت مدیــا ســت- قبــل از بــازی رم و رئــال از فرانچســکو 
توتــی کــه نامــش وارد تــاار مشــاهیر رم شــده، قدردانی شــد. 

دیلی میل- بازی آ.ا.ک آتن و آژاکس شاهد درگیری هواداران دو تیم و پرتاب 
اشیای مختلف از جمله بمبی شــبیه به کوکتل مولوتوف به سوی طرفداران 
آژاکس بود که خوشــبختانه بیــن آنها نیفتاد و داخل زمین منفجر شــد.

دیلی میــل- معمــوا بازیکنــان تیم هــا همــراه یــک کــودک بــه 
زمیــن می رونــد امــا مــروان فاینــی در تونــل، کودکی کــه باید 
همراهــش بــه زمیــن می رفــت را گم کــرد و دنبــال او می گشــت. 

دیلی میل- منچستریونایتد که در بعضی از بازی های اخیر نتوانسته به درستی 
ورزشگاه اولدترافورد را از نظر امنیتی کنترل کند، در بازی با یانگ بویز شاهد 
بود که بعضی از هواداران تیم میهمان در جایگاه، مواد آتش زا روشن کرده بودند.
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

مدیرعامــل  اســدی،  علیرضــا 
تراکتورسازی روند تیم تراکتور را مطلوب 
توصیــف می کنــد: »ما مشــکل خاصی 
نداریم و روندمان رو به جلو اســت. قبل 
از بازی با پرسپولیس استرس ایجاد شده 
بود اما نوع نگاه مالک، مدیریت، کادرفنی 
و هواداران باعث شــد که ما ثبات تیمی 
را بدون دغدغه داشــته باشــیم. در یکی 
از ســخت ترین مســابقات مان عملکــرد 
بسیار خوبی داشتیم. می توانستیم مقابل 
پرسپولیس برنده بازی باشیم اما داور نظر 

دیگری داشت.«
مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی در 
مورد اینکه وضعیت استوکس و اروین به 
کجا انجامید، گفــت: »یک اصل کلی را 
در نظر می گیریم که اگر افرادمان نباشند 
چه بایــد کرد؟ یک اصل در باشــگاه ما 
وجود دارد. باشگاه  ما به عنوان یک باشگاه 
خصوصی دارای یک فرهنگ خاص است. 

باشــگاه از بازیکنان بزرگتر اســت. این 
مســاله یک اصول تربیتــی و مدیریتی 
دارد. هــر بازیکنی در هر اندازه ای اگر در 
این قالب باشد می تواند در زمین فرصت 
بازی پیدا می کند تــا مطابق ذائقه مردم 
آذربایجــان و ترک زبان خدمت کند. این 
یک فرصت از سوی مردم برای بازیکنان، 
مربیان و مدیران است تا بتوانند خدمت 

کنند.«
اســدی به قوانین داخلــی تراکتور 
هم اشاره دارد: »یک آیین نامه انضباطی 
مــدون و قانونــی داریم. قبــا هم چند 
بازیکــن ما دچــار این معضل شــدند و 
ایــن مســائل را رســانه ای نکردیم. دلم 
نمی خواهد نام برخورد را روی این مساله 
بگذارم. اثرات اخاقی که مدنظرمان بود 
و در شأن بازیکنان و هواداران است را به 
دست آوردند . این فرآیند در مورد این دو 
بازیکن ادامه دارد. گاهی این فرآیند زود 

و گاهی این مساله دیر به اتمام می رسد. 
سیاســت های ما مصادف با ایام ســالروز 
فوت پرویز دهداری اســت. او بزرگترین 
معلم اخــاق در فوتبال بــود که من او 
را درک کــردم و از او یاد گرفتم. مرحوم 
امیر آصفــی و افراد بســیاری بودند که 
در این حوزه فعالیــت کردند. محمدرضا 
زنوزی به شــدت روی این اصول تاکید و 
پافشاری دارد. شاید ما هم قصوری داشته 
باشیم اما تاش می کنیم عملکرد خوبی 
داشــته باشیم. مربی بســیار فرهیخته و 
باشــخصیتی داریم که به اصول حرفه ای 
تسلط دارد. هر کسی از چارچوب تربیتی 
ما عدول کند در زمین فرصت خدمت را 
از دســت می دهد. پرونده این دو بازیکن 
در دست بررســی است. از کلمه برخورد 
خوشم نمی آید بلکه باید بگویم ما از همه 
منافع باشــگاه در حوزه قانونی استفاده 
می کنیم تا اســتعدادهایی که دچار این 

مشکل می شوند بتوانند بازگردند. «
اســدی در مــورد اینکــه بــه نظر 
می رسد مشــکل اروین از استوکس جدا 
است، چرا که گفته شده او دچار بیماری 
افســردگی شــده، این توضیحات را داد: 
»عدم حضور یک بازیکن در زمان تمرین 
و مسابقه نامش عدول از مقررات انضباطی 
اســت. هر بهانه ای در ایــن رابطه  برای 
باشــگاه اهمیت ندارد. اگر بحث بیماری 
است پزشک باشگاه باید تایید کند. خودم 
پزشــک هستم و این مسائل را به راحتی 
می فهمم. اگر بازیکنی دچار قصور شود با 
توانمندی که در بحث عقد قرارداد داریم 
و قرارداد بستیم، قانونی برخورد  می کنیم. 
دل مان نمی خواهد کســی را حذف کنیم 

و دوست داریم فرصت خدمت بدهیم. «
مورد  در  تراکتورســازی  مدیرعامل 
مطرح شدن شایعه حضور مهدی طارمی 
و فرشــاد احمــدزاده در تراکتورســازی 

هــم می گوید: »محدود به هیچ اســمی 
نیســتیم. همه افراد باید افتخار کنند که 
ظرفیت بازی در باشــگاه تراکتورســازی 
را پیدا کنند. همــه افراد توانمند در این 
فضا می توانند ورود کنند. در مورد اینکه 
چه کســی مدنظر باشــگاه هســت باید 
بگویم همه هم مدنظرمان هســتند و هم 

نیستند.«
اســدی در مورد آینده کاری تقوی 
هم این توضیحات را داد: »در رســانه ها 
حــرف و حدیــث تمام نمی شــود. اان 
چیزی که قطعی اســت فعالیت تقوی با 
تمام قدرت است. در نیم فصل باید جلسه 
گذاشته شود. او و مالک باشگاه عاقه مند 
به ادامه کار هســتند. من هم تقوی را از 
قدیم می شناســم و هر دوی ما شــاگرد 
پرویز دهداری هستیم. اینجا مکانی است 
که من به دنیا آمدم و دوست دارم در آن 

خدمت کنم.«

تقوی فرهیخته و با شخصیت است
علیرضااسدی:ازدهدارییادگرفتموهمانطورمدیریتمیکنم

زیادی  مصدومان  تیم تــان  ظاهرا 
برای بازی با پرسپولیس دارد؟ 

 بله، تعدادشان زیاد است. ما محسن 
یوسفی، مهدی زاده، سااری و توحید غامی 
را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم. عزیز 
معبودی هم با اشتباه محرز داور محروم شد.

اعتراض  محرومیــت  این  به  چرا 
نکردید؟ 

 مگــر اعتــراض کنیم چــه اتفاقی 
به  اعتراض مان  نداشــتیم  می افتد؟ شــک 
جایی نمی رسد برای همین این کار را انجام 

ندادیم.
اان اوضاع تیم تان چطور است؟ 

 اوضــاع تیم خیلی خوب اســت. ما 
داشــته های خوبی داریم که در چند بازی 
اخیر هم بــا همین داشــته ها کار را پیش 
بردیم. این هفته هم بازی حساس و مهمی 
با پرســپولیس داریم کــه روی این نفرات 
حســاب باز کردیم چــون می دانیم انگیزه 
زیادی برای بازی با نایب قهرمان آسیا دارند.

با  بــازی  برای  می رســد  نظر  به 
زیادی  تراکتوری  هواداران  پرسپولیس 
هم به ورزشگاه بیایند تا از ماشین سازی 

حمایت کنند... 
 خدا را شکر وفاق خوبی بین هواداران 
تراکتور و ماشین سازی به وجود آمده. بچه ها 
هم با تشــویق هــواداران بازی های خیلی 

خوبی انجام دادند.
 خیلی وقت بود کــه اکثر مربیان 
تدافعی  تبریز  ماشین سازی  می گفتند 
با ســپاهان  بازی  اما در  بازی می کند 
نشــان دادید اینطور نیست. این روند 
را در بــازی با پرســپولیس هم ادامه 

می دهید؟ 
 من با این مساله کاما مخالفم چون 
تیم ما اصا تدافعی بــازی نمی کند. مقابل 
پرســپولیس هم با تمام وجود برای بردن به 

زمین می رویم.

یعنی برای بازی با پرسپولیس برای 
پیروزی به زمین می روید؟ 

 تمــام تاش مــان را می کنیــم که 
تیم مان برنده باشد. هیچ تیمی برای باختن 
به زمین نمی رود که ما هم مســتثنی از این 
قضیه نیستیم. در هر صورت تیمی که بهتر 
کار کند و تمرکز باایی داشته باشد می تواند 

نتیجه بهتری بگیرد.
هیچ تیمی بــرای باختن به زمین 
نمی رود اما خیلی تیم ها مقابل استقال 
و پرسپولیس به تساوی راضی هستند... 
 تفکــرات ما اینطور نیســت. شــاید 
یکسری جاها زورمان نمی رسد اما این دلیل 
نمی شــود که نتوانیم ببریم. مــا در بازی با 
استقال هم کار ســختی داشتیم اما برای 

برد به زمین رفتیم.
مدتی قبل مسیح زاهدی در اختیار 
باشگاه قرار گرفت، شرایط او برای این 

بازی چطور است؟ 
 یک سری سوءتفاهم بود که برطرف 

شد.
مشکات  به  اعتراض  می کنم  فکر 
مشکات  اان  نباشد.  سوءتفاهم  مالی 

مالی حل شده؟ 
 30 درصد از قــرارداد بچه ها تا اان 
پرداخت شــده که قرار است تا نیم فصل به 

50 درصد برسد.
باشگاه ماشین ســازی تبریز برای 
پیــروزی مقابل پرســپولیس، پاداش 

خاصی در نظر گرفته؟ 
 قرار است به هر بازیکن یک آپارتمان 
در ایل گلی داده شــود )می خندد(. شوخی 
کردم. این بازی با بازی های دیگر هیچ فرقی 

ندارد و پاداش آن مثل بقیه بازی هاست.
با پرســپولیس  بازی  به هر حال   
بدون شــک متفاوت با بــازی مقابل 

تیم های پایین جدولی خواهد بود... 
 درست اســت اما در قرارداد های ما، 

پاداش ها شبیه هم است.
هفته،  این  بازی  در  پرســپولیس 

کمال کامیابی نیــا را در اختیار ندارد. 
نبود این بازیکن چقدر می تواند به سود 

ماشین سازی باشد؟ 
 با تمام احترامی که برای بازیکنان قایلم 
اما معتقدم در تیم های بزرگی مثل استقال، 
پرسپولیس، تراکتورســازی تبریز و سپاهان، 
این تیم ها هســتند که به بازیکن شــخصیت 
می دهند. پــس نبود بازیکــن در این تیم ها 
هیچ تغییــری در روند آنها ایجــاد نمی کند. 
پرســپولیس همیشه پرســپولیس است. ما با 
پرسپولیس بازی داریم، نه با کمال کامیابی نیا. 
به خاطر همین بود و نبود بازیکنان نمی تواند 

روی روند این تیم تاثیربگذارد.
این مســاله کاما درست است اما 
بازیکنی مثــل کامیابی نیا که ثابت بود 
وقتی در کمبود بازیکنان، غایب باشد، 

تاثیرگذار است. 
 بلــه اما مــا به ایــن مســائل فکر 
نمی کنیم و معتقدیم بــا یک تیم قدرتمند 

مثل پرسپولیس بازی داریم.

 مهاجری: با پرسپولیس بازی داریم
نه با کامیـابی نیا

وفاق هواداران تراکتور و ماشین سازی به ما کمک می کند

کنعانیزادگان:
بازیبانایبقهرمان

آسیاسختاست
مدافع  کنعانی زادگان  محمدحسین 
ماشین سازی تبریز مدتی در پرسپولیس 
حضور داشــت و بعد از آن، به اســتقال 
رفــت. زمانــی کــه کنعانــی زادگان به 
اســتقال رفت اعام کرد از همان ابتدا 
استقالی بوده اما حاا که این مدافع در 
ماشین ســازی تبریز حضور پیدا کرده، با 
صراحت می گوید که هیچ وقت استقالی 
نبوده. به هر حــال کنعانی زادگان با این 
صحبت ها ظاهرا قصد دارد ناراحتی اش را 
از این تیم ها بیان کند که شــاید همین 
ناراحتی باعث شده او حاا انگیزه باایی 
مقابل سرخابی های پایتخت داشته باشد. 
مدافــع ملی پــوش ماشین ســازی تبریز 
درباره بازی این هفته مقابل پرسپولیس 
می گوید: »بازی سختی است. پرسپولیس 
نایب قهرمان لیگ قهرمانان آســیا شده 
و یک تیم قوی به حســاب می آید. برای 
این تیم احترام قایل هســتم اما ان شاءا... 
هــواداران  بــرای دل تک تک  بتوانیــم 
ماشین  سازی، هرچه در توان داریم را در 
ایــن بازی به کار بگیریــم. باید از زنوزی 
تشــکر کنم که در هر حالت پشــت تیم 
ماشین سازی است و به ما خیلی دلگرمی 
می دهــد. امیــدوارم ما هــم بتوانیم در 
دیدار های پیش رو نتایج خوبی بگیریم تا 

از زحمات او قدردانی کنیم.« 
در  که  کنعانی زادگان  محمدحسین 
اردوهای اخیر تیم ملی حضور داشــت و 
اتفاقا در بازی دوســتانه مقابل ونزوئا در 
ترکیب اصلی قرار داشــت، درباره شرایط 
تیم ملی برای حضــور در جام ملت های 
آســیا توضیح می دهد: »شرایط تیم ملی 
خوب اســت. ان شاءا... با برگزاری دو، سه 
بازی تدارکاتی خوب، بتوانیم آماده حضور 
در جام ملت  ها شــویم و در این مسابقات 
نتیجه بگیریم. در حال حاضر کل تیم به 
چیزی جز قهرمانی در آسیا فکر نمی کند، 
ما حتی به دومی هم فکر نمی  کنیم. ایران 
باید قهرمان جام ملت های آســیا شود و 
من امیدوارم این اتفاق امسال رخ بدهد.«

مصاحبه

طیبی:ازمنخوششان
نمیآیدکهانتخابمنمیکنند

حســین طیبی بازیکن تیم فوتسال ایران 
به شرایط خودش در باشــگاه غیرت قزاقستان 
و اثرات لغو شــدن بازی با برزیــل در مواجهه با 
بازیکنــان و مربی برزیلی غیرت اشــاره می کند 
و البته به نحوه انتخاب برترین بازیکن فوتســال 
آســیا انتقاد دارد: »اگر درباره لغو بازی با برزیل 
صحبت نکنیــم بهتر اســت؛ تنهــا چیزی که 
می توانــم بگویم این اســت که ایــن کار ضربه 
سنگینی به اعتبار فوتســال ما زد. بازی با برزیل 
شــانس بزرگی بود که از دســت دادیم. شــاید 
من تنها کســی باشــم که به خوبی آثار لغو این 
بازی و لطمه خوردن به اعتبار فوتســال ایران را 
لمس کرده باشــم چون در کنــار چند بازیکن و 
سرمربی برزیلی کار می کردم و می دیدم آنها چه 
می گویند. برزیلی ها مدام از من سوال می کردند 
که چرا ایران سفرش به برزیل را لغو کرده. چیزی 
نمی توانســتم بگویم و هر دفعه دنبال یک بهانه 
بودم چون زشــت بود بگویم به خاطر مشــکل 
مالی، ایــن بازی را لغو کردنــد. برزیل از یک ماه 
قبل اسپانســرش را انتخاب و بلیت فروشی هم 
کرده بود.« طیبی دربــاره انتخاب کاندیداهای 
برترین های آســیا هم می گویــد: »اول از همه 
باید به مهدی جاوید و علی اصغر حســن زاده به 
خاطر قرار گرفتن شان در جمع نامزدهای برترین 
بازیکن سال آســیا تبریک بگویم و معتقدم سایر 
بازیکنان تیم ملــی هم لیاقت این را داشــتند. 
اان می خواهــم راجع به خــودم صحبت کنم و 
نمی خواهم این احساس ایجاد شود که از انتخاب 
هموطنانــم ناراحتم. من حــق دارم از عملکرد 
خودم دفاع کنم. چند سال اســت که این اتفاق 
تکرار می شــود و نمی دانم معیارها برای انتخاب 
برترین بازیکن آســیا چیســت. به هر حال باید 
معیاری وجود داشــته باشــد ولی ما چند سال 
است که این معیارها را نمی دانیم. شاید از حسین 
طیبی خوش شان نمی آید. دیگر نمی دانم چه کار 
کنم به عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب شوم. 
من در فوتسال به هیچ کس باج نداده ام و نخواهم 
داد. هــر چیزی را بــه هر قیمتــی نمی خواهم. 
علیرضا بیرانوند هم باید به عنوان بهترین بازیکن 
فوتبال آســیا انتخاب می شــد اما حق او خورده 
شد.« بازیکن تیم فوتسال ایران در مورد ماقات 
با کارلــوس کی روش توضیح می دهــد: »بعد از 
آنکه گل من در جام باشــگاه های آسیا در برنامه 
نود نشان داده شد، برایم افتخار بود که کارلوس 
کی روش سرمربی شــناخته شده تیم ملی از آن 
تعریف کرد. واقعا برایم جالب بود. برای تیم ملی 

آرزوی قهرمانی در جام ملت های آسیا را دارم.«

فوتسال

پاداش 

بردپرسپولیس 

یک آپارتمان 
است

 پرســپولیس بعد از بازی مهم و ســنگینی که مقابل تراکتورســازی تبریز داشــت حــاا باید مقابل ماشین ســازی به میدان 
بــرود. مقابــل تیمی که با رضــا مهاجری تــا اان در لیگ برتر هیچ شکســتی را تجربه نکــرده. مهاجری که همیشــه برای 
پیروزی مقابل اســتقال و پرســپولیس انگیزه باایی داشــت، حاا هم تیمش را برای کســب پیروزی آماده کرده، نه کســب 
تســاوی. ســرمربی ماشین ســازی تبریز اگرچه ۵ بازیکن اصلی خــود را به دلیل مصدومیــت و محرومیــت در اختیار ندارد 
امــا روی انگیزه باای بازیکنــان جایگزین حســاب ویژه ای باز کــرده و فکر می کند با آنهــا می تواند نتیجــه خوبی بگیرد.

لیگ یک

بازیکنان پارس جنوبی چند روزی است 
که تصمیم گرفتند در اعتراض به مشــکات 
مالی در تمرینات تیم شان حضور پیدا نکنند. 
این مســاله از سه شنبه شروع شــد و این بار 
کاری از دســت مهدی تارتار برای برگرداندن 
آنهــا برنیامد. محمد ســتاری هافبک پارس 
جنوبــی جم که نســبت به مشــکات مالی 
معترض اســت، در مورد این مساله می گوید: 
»لیگ با مشــکل مالــی رو به رو اســت ولی 
موضوع این اســت کــه در تیم مــا اصا پول 
نیست. بازیکنان در آستانه نیم  فصل تنها ۱5 
درصد پول گرفتنــد و مربیان حتی یک ریال 
هم نگرفتند. ما پاداش بردهای مان را نگرفتیم 
اما مهمتر از آن این اســت که پول قراردادمان 
را هم نگرفتیم. مبلــغ قرارداد بازیکنان تیم ما 

زیاد نیســت. اگر سازمان لیگ بخواهد بودجه 
باشــگاه ها را رتبه بندی کند، شــک نکنید ما 
جزو سه تیم کم هزینه خواهیم بود. با این حال 
خوب نتیجه گرفتیم و پنجم جدول هســتیم. 
در مقایسه با لیگ یک هم ما کمترین دریافتی 
را داشتیم.« ستاری فکر می کند اگر مشکات 
حل شود، پارس جنوبی می تواند نتایج بهتری 
بگیرد: »حتما باید ببازیم تا به فکر تیم بیفتند؟ 
مدیران باید ببینند که وقتی هزینه نمی شود 
تیم اینقدر خوب نتیجــه می گیرد. فکر کنید 
اگر به این تیم برســند چقــدر همه چیز بهتر 
می شــود. باید هوای تیم را داشــته باشند اما 
هیچ کســی را نه در تمرینات و نه در مسابقات 
نمی بینیــم. فقط رضاییان می آیــد که او هم 

تنها است.«

مهدی جاوید ملی پوش تیم فوتسال 
گیتی پسند اصفهان در تمام ۲0 بازی که 
در ســال ۱3۹۷ با تیم هــای مختلف به 
میدان رفته، موفق شد گل بزند. جاوید، 
آقای گل و بهترین بازیکن دو دوره اخیر 
لیگ برتر، ابتدا با تیم بانک بیروت لبنان 
در جام باشگاه های آسیا شرکت کرد و در 
۶ بازی موفق شد ۱۲ گل به ثمر برساند 
و در نهایــت هم به عنوان بهترین بازیکن 

جام باشگاه ها انتخاب شد. 
او همچنیــن در هــر ســه بــازی 
تورنمنت بین المللــی تبریز گل زد و در 
ترکیب تیم ملی فوتســال ایران، سه بار 

پایش به گلزنی باز شد. 
جاوید در لیگ برتر ایران هم تاکنون 

در ۱۱ بازی در ترکیب گیتی پسند حضور 
داشــته که در مجمــوع ۱۷ بار گل زده. 
جاویــد در حالی بــا ۱۷ گل در رده دوم 
جــدول گلزنان لیگ حضــور دارد که تا 
هفته ششــم لیــگ به دلیــل حضور در 
جام باشــگاه ها، غایب بود. موتور گلزنی 
این روزهای فوتســال ایران که به اعتقاد 
کارشناسان در دوران اوج خود قرار دارد، 
از ســوی ای اف سی در بین ســه نامزد 
عنوان برترین بازیکن آســیا قرار گرفت 
اما با افشای نام اصغر حسن زاده پیش از 
برگزاری مراسم به عنوان برنده این جایزه، 
به سیاست های کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در نحوه انتخاب و معرفی برترین بازیکن 

فوتسال اعتراض کرد.

کتایون خســرویار ســرمربی تیم 
فوتبــال بانوان ایران کــه در تورنمنت 
کافــا حضــور دارد، بعــد از شکســت 
مقابل ازبکســتان، حــاا باید تیمش را 
آماده بازی مقابل تاجیکســتان کند که 
پنجشــنبه برگزار می شــود. خسرویار 

درباره بازی ایران مقابل ازبکســتان در 
تورنمنت کافا می گوید: »در رقابت های 
ایران،  کشــورهای  مرکــزی  آســیای 
ازبکســتان، افغانســتان، تاجیکستان و 
تورنمنت  این  دارند.  قرقیزستان حضور 
برای ما و ازبکستان به خاطر آماده سازی 
برای حضور در رقابت های آینده اســت 
اما برای کشــورهای دیگر این فرصت را 
به وجود آورده تا بــا تیم های قدرتمند 
بازی کنند و ما هم به پیشرفت فوتبال 

آسیای مرکزی کمک کنیم.« 
ســرمربی تیم فوتبال بانوان ایران 
در مــورد اتفاقاتــی که بعــد از بازی 
ایــران مقابل ازبکســتان صورت گرفت 
و درگیری هــای پیش آمــده، توضیح 

می دهد: »ما افغانستان را با نتیجه ۶ بر 
صفر بردیم و در ایــن بازی از بازیکنان 
جــوان اســتفاده کردیم. در بــازی با 
ازبکســتان آنها فکر نمی کردند ما این 
قدر قوی باشــیم به همین دلیل شوکی 
به این تیم وارد کردیم. بازی خوبی بود 
اما داور خراب کرد. داوری روی اعصاب 
بازیکنان هر دو تیم بود. بازی هم بسیار 
پرتنــش بود هر چند مــن از بازیکنان 
نسبتا راضی هستم. بازیکنان ما باغیرت 
بازی کردند اما خوبی این بازی این بود 
کــه نقاط ضعف را دیدم. 3 درگیری در 
زمین صــورت گرفــت و ازبک ها آماده 
دعوا بودند. برای نخســتین بار بود من 
به عنوان مربی داخــل زمین می رفتم و 

بازیکنان را جدا می کردم. ازبکستان تیم 
قدرتمندی اســت و ما هــم آماده ایم تا 
تیم های قدرتمنــد و بزرگ را ببریم. ما 
برای این تورنمنــت کمتر از یک هفته 

تمرین کرده بودیم.« 
کتایون خسرویار در رابطه با اینکه 
تورنمنــت کافا چقــدر می تواند به تیم 
ایران کمــک کند، می گویــد: »حضور 
در این تورنمنت ها باعث می شــود برای 
مسابقات قهرمانی آسیا آماده شویم. هم 
من و هم بازیکنان نکات زیادی را از این 
بازی ها یاد می گیریــم. حضور عبدی و 
حبیبی هم کمــک زیادی کرده. ما این 
شانس را داریم که در مسابقات پیش رو 

تا مرحله آخر پیش برویم.«

ستاری: جزو سه تیم کم هزینه لیگ برتر هستیم رکورد عجیبی که جاوید در فوتسال ثبت کرد

خسرویار: داور، بازی ایران و ازبکستان را خراب کرد

ادامه اعتراض بازیکنان پارس جنوبی به مشکات مالی بازیکنی که همیشه گل می زند

نســاجی  ســرمربی  نکونام  جــواد 
مازنــدران این هفته کار ســختی مقابل 
ســپیدرود رشــت دارد. این بــازی یک 
دربی حســاس برای شمالی ها به حساب 
می آید که بدون شــک بــرد و باخت در 
آن، می توانــد تا مدت ها یک تیم را تحت 
تاثیر قرار دهد. نکونــام درباره این بازی 
حســاس می گوید: »بازی سختی پیش رو 
داریم. تیم سپیدرود تیمی است که خوب 
بازی می کند و شرایط تیمی آنها در چند 
هفته اخیــر خوب بوده. ســپیدرودی ها 
ســابقه خوبی در لیگ برتر دارند و از ما 
قدیمی تر هســتند. ما در این بازی مقابل 

هواداران مان بازی می کنیــم و به دنبال 
کســب نتیجه هســتیم. به تقابل و این 
چیزهایی هم که شما گفتید اعتقاد ندارم. 
ما این هفتــه یک بــازی داریم و تاش 
خواهیم کرد به پیروزی برســیم.« نکونام 
در رابطه با اینکه فکر نمی کند تیمش به 
یک ژنرال در وسط زمین نیاز دارد، ادامه 
می دهد: »خیــر، من اصًا به دنبال ژنرال 
و این چیزها نیستم. ما یازده سرباز داریم 
که فقط برای موفقیت تیم و مردم تاش 
می کنند. من در تیمم ســرباز می خواهم 
که تیم را تبدیل به ژنرال کند. دنبال این 

بازیکنان هستم، نه ژنرال.«

باشــگاه فــواد خوزســتان برای 
انتخاب ســرمربی آینده تیم، با افشین 
قطبی وارد مذاکره شد. فواد خوزستان 
که این فصل نتایج خوبــی نگرفت ، تا 
اان ۲ بار با تغییر کادرفنی مواجه شده. 
در حال حاضر عزیز فریســات سرمربی 
موقــت فوادی ها اســت تا ســرمربی 
ثابــت انتخاب و معرفی شــود. در این 
رابطه گفته می شــود فوادی ها تا اان 
با مربیــان داخلی زیادی از جمله جواد 
نکونــام، یحیی گل محمــدی و مهدی 
تارتار مذاکره کردند که از ســوی این 
مربیان جواب رد شــنیدند. بعد از این 

اتفاقات، حاا خبر می رســد مسووان 
فواد خوزستان به سراغ افشین قطبی 
ســرمربی ســابق پرســپولیس و تیم 
ملی رفتند. گفته می شــود مســووان 
باشــگاه فواد در دبی قــرار مذاکره با 
قطبی دارند و حتی هزینه بلیت ســفر 
ایــن مربی از کره به دبی را خودشــان 
پرداخــت کردند. مذاکرات قرار اســت 
به زودی انجام شــود تا تکلیف سرمربی 
آینده فواد خوزســتان مشخص شود. 
این مذاکرات در حالی انجام می شــود 
قطبی همچنان مشــکل  افشــین  که 
مالیاتی دارد و نمی تواند به ایران بیاید.

ایمان ســلیمی مدافع تراکتورسازی 
در بازی برابر پرســپولیس نمایش بسیار 
خوبی در خط دفاعی قرمزپوشان تبریزی 
داشت و توانست به کمک هم تیمی هایش 

دروازه تراکتور را بسته نگه دارد. 
ســلیمی کــه معتقد اســت تیمش 
در بــازی با پرســپولیس بســیار بهتر از 
میزبان خود کار کــرده، درباره این بازی 
می گویــد: »دیدید کــه ۹0 دقیقه نفس 
بــه نفس بازیکنان پرســپولیس که نایب  
قهرمان آسیا هم بودند جنگیدیم و حتی 
می توانســتیم برنده بازی باشیم. راجع به 

بازیکنــان خارجی کــه نیامدند و تخلف 
کردند من نظری ندارم و باشــگاه باید در 
مورد آنها تصمیم بگیرد اما چیزی که در 
تراکتورسازی ســرلوحه همه قرار گرفته 
این اســت که هیچ فــردی مهمتر از نام 

تراکتور نیست.« 
با  مدافــع تراکتورســازی در رابطه 
غیبت اروین و اســتوکس ادامه می دهد: 
»دیدید کــه نبود دو بازیکن تاثیری روی 
کیفیت بازی ما نداشت. اگر کمی کیفیت 
بازی افت کرد به خاطر شرایط جوی بود 
وگرنــه با همین اوضاع هــم فکر می کنم 

از پرســپولیس  بابرنامه تر و مســتحق تر 
برای کسب ســه امتیاز بودیم. حتی یک 

موقعیت هم به پرسپولیسی ها ندادیم.« 
اســت  معتقــد  ســلیمی  ایمــان 
برتر  لیگ  قهرمان  می تواند  تراکتورسازی 
شــود: »هدف ما این اســت کــه در هر 
بازی بهترین عملکرد را داشــته باشیم و 
وقتی نگاه مان موفقیت در هر بازی باشد، 
در کورس قــرار خواهیم گرفــت. با این 
مدیریت، کادر فنی و بازیکنان و هوادارانی 
که داریــم، مدعی قهرمانی خواهیم بود و 
در کورس قهرمانی قرار خواهیم گرفت.«

هافبــک  اســماعیلی فر  دانیــال 
تراکتورســازی بعد از بازی سنگین مقابل 
پرســپولیس حاا برای بازی مقابل پارس 
جنوبی جم آماده می شــود. مقابل تیمی 
کــه این روزها مشــکات مالــی دارد و 
بازیکنانــش در اعتراض به این مشــکل، 
تمریــن نمی کنند. اســماعیلی فر درباره 
بازی با پارس جنوبی جم که شنبه برگزار 
می شود، می گوید: »بازی سختی در زمین 
پارس جنوبی داریم، آنها در لیگ امســال 
نتایــج خوبی گرفته اند امــا ما هدفی جز 
گرفتن سه امتیاز نداریم. پارس جنوبی تا 

حاا در زمین خودش شکســت نخورده و 
هدف ما این است که نخستین شکست را 
به آنها تحمیل کنیم. البته می دانیم بازی 
سختی خواهیم داشت و به چیزی جز برد 
فکر نمی کنیم.« هافبک تراکتورسازی در 
رابطه با شانس تیمش برای کسب عنوان 
قهرمانــی در لیگ برتــر توضیح می دهد: 
»ما جزو مدعیان جدی قهرمانی هستیم و 
برای رسیدن به این هدف تاش می کنیم 
تا هواداران تراکتورسازی را هم خوشحال 
کنیــم. رقابت بیــن مدعیــان قهرمانی 
سخت و فشرده اســت و تا آخرین هفته 

می جنگیم.« دانیال اسماعیلی فر در مورد 
وضعیت فعلی تراکتورسازی هم می گوید: 
»تیم ما خوشبختانه شرایط خوبی دارد و 
در بازی با پرســپولیس هم نمایش خوبی 
داشــتیم. با اینکه تمام بازیکنان مان را در 
اختیار نداشتیم اما می توانستیم سه امتیاز 
مهم در آزادی بگیریم و مستحق برد هم 
بودیم. حتی گل هم زدیم که معتقدم گل 
حاجی صفی آفســاید نبود اما تیم داوری 
تصمیم دیگری گرفت. حاا هم خودمان 
را بــرای بازی بــا پارس جنوبــی آماده 

می کنیم.«

نکونام:درتیممسربازمیخواهم،نهژنرال

مذاکرهفوادباقطبی

سلیمی:بدوناستوکسهمسرترازپرسپولیسبودیم

اسماعیلیفر:تاآخرینهفتهبرایقهرمانیمیجنگیم
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هفته شانزدهم لیگ برتر 
فوتسال بانوان

نامینومیهمان
قعرنشینشد

تیــم فوتســال بانــوان نامی نو 
اصفهــان در هفته شــانزدهم لیگ 
برتر میهمان تیم قعرنشین استقال 

ساری خواهد بود. 
برتر  لیــگ  هفتــه شــانزدهم 
فوتســال بانوان جمعه با برگزاری 5 

بازی پیگیری خواهد شد. 
اهواز  حفاری  صدرنشــین  تیم 
پــس از تســاوی در هفتــه قبــل، 
 روز جمعــه مقابــل پــارس آرا قرار 

می گیرد. 
پــارس آرا در طــول رقابت های 
امســال فقط ۴ بــرد را در کارنامه 
 ثبــت کــرده و در رده هشــتم قرار 

دارد.
 شاگردان شــهناز یاری در تیم 
نامی نو اصفهــان هم که در رده دوم 
جدول قرار دارند در هفته شانزدهم 
میهمان اســتقال ساری هستند که 
با یک برد قعرنشین جدول رده بندی 

است. 
***

برنامه کامل به شرح زیر است:
جمعه 97/9/9

 پاایــش نفت آبادان- دختران کویر 
مس کرمان

حفاری اهواز- پارس آرا شیراز
شــهرداری رشــت- هیــات فوتبال 

خراسان رضوی
استقال ساری- نامی نو اصفهان

دریژ نو فرخ شــهر- پوینــدگان فجر 
شیراز

سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi

تا پنجشنبه برای تسویه حساب صبر می کنم
پاشازاده:ازسرمربیگریبادراناستعفاندادهام

بادران تهران این فصل هم برای صعود به لیگ یک بسته شد اما در هفته های 
ابتدایی نتوانست نتایج خوبی بگیرد. همین مساله هم باعث شد مسووان باشگاه 

بادران بــه فکر تغییر کادرفنی باشــند. در ابتدا به 
نظر می رسید مهدی پاشازاده از سرمربیگری تیم 
لیگ یکی بادران اســتعفا داده که مســووان این 
باشگاه به دنبال ســرمربی جدید هستند اما ظاهرا 
اینطور نبوده و هیچ اســتعفایی صــورت نگرفته. 
پاشــازاده درباره این جدایی از بــادران می گوید: 
»تا اان نــه من و نــه هیچکدام از اعضــای کادر 
فنی اســتعفا ندادیم و کماکان مربیان تیم بادران 
محسوب می شــویم! ما در انتظار تسویه مسووان 
تیم بادران هســتیم اما تاکنون این اتفاق نیفتاده. 
امیدوارم دوستان بدانند صبر ما هم اندازه ای دارد و 

در صورتی که تا پنجشنبه )8 آذر ۹۷( این تسویه حساب انجام نشود، متاسفانه باید 
حرف های جدیدی درباره شرایط تیم به زبان بیاوریم.«

برنامه بازی های هفته پانزدهم لیگ یک 
شنبه 97/9/10

..........................................................................  خونه به خونه بابل قشقایی شیراز
ورزشگاه: پارس شیراز، ساعت ۱۴:۱5

داور: میثم حیدری، کمک ها: حمیدرضا افشون، سیاوش باقرنژاد
یکشنبه 97/9/11

پرسپولیس پاکدشت..........................................................................  اکسین البرز
ورزشگاه: پاس قوامین تهران، ساعت ۱۴:۱5

داور: حسین زیاری، کمک ها: رضا قیم، مسعود آزادی پور
شهرداری تبریز....................................................................................  مس کرمان

ورزشگاه: شهرداری تبریز، ساعت ۱۴:۱5
داور: وحید صالحی، کمک ها: حافظ عظیمی، وحید سیفی

مس رفسنجان........................................................................................  نود ارومیه
ورزشگاه: شهدای رفسنجان، ساعت ۱۴:۱5

داور: علی ابراهیمی، کمک ها: ولی کاووسی، صادق رستمی
گل گهر سیرجان.......................................................................  فجرسپاسی شیراز

ورزشگاه: امام علی)ع( سیرجان، ساعت ۱۴
داور: سامان سلطانی، کمک ها: علی احمدی، مهرداد نجفی

............................................................  شاهین شهرداری  بوشهر ملوان بندرانزلی
ورزشگاه: تختی انزلی، ساعت ۱۴:۱5

داور: مهدی اجاقی، کمک ها: علی الفتی، جواد قنبریان
بادران تهران.............................................................................. شهرداری ماهشهر

ورزشگاه: نفت )تهرانسر(  تهران، ساعت ۱۴:۱5
داور: رضوان سرشار، کمک ها: محمد شاکر، بابک قلی زاده

امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف

137512071326شاهين بوشهر1
1274126101625سرخپوشان پاکدشت2
1265126141223گل گهرسيرجان3
12723179823مس کرمان4
136431513222آلومينيوم اراک5
1254397219اکسين البرز6
124441412216بادران تهران7
216-124441315قشقایی شيراز8
413-12345711شهرداری ماهشهر9

513-123451116شهرداری تبریز10
913-133461019کارون خرمشهر11
312-1226447فجر سپاسی12
1611-13256521نود اروميه13
610-132471622مس رفسنجان14
89-12237715خونه به خونه15
 6*2-132651315ملوان16

محاسبه امتيازات تيم ملوان با احتساب 6 امتياز منفی صورت گرفته است. 
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مارکــوس  اخیــر  هفته هــای  در 
نویمایر بارهــا به عنوان بازیکن تعویضی 
وارد ترکیب اســتقال شده درحالی که 
در بســیاری از بازی ها اساســا حضور 
ایــن بازیکن در ترکیب اســتقال هیچ 
ضرورتی نداشــته اســت. خیلی ها این 
تصمیم را ناشــی از عاقه وینفرد شفر 
بخصوص  استقال  بازیکنان خارجی  به 
نویمایر دانســتند اما اصــل ماجرا چیز 

دیگری است. 
در قراردادی که نویمایر با استقال 
منعقد کرده تعداد بازی نقشــی مهم در 
دریافتی هایش ایفا می کند و در واقع به 
همین علت است که سرمربی استقال 
نیز ایــن بازیکن را بارهــا وارد ترکیب 
اســتقال کرده تا از حقوق بیشــتری 

بهره مند شود. 
نویمایر  با  اســتقال  باشگاه  اینکه 
چنین قــراردادی منعقد کرده می تواند 
جالب توجه باشــد. معمــوا بازیکنان 
خارجــی تن بــه چنیــن قراردادهایی 
نمی دهند اما این بار باشــگاه اســتقال 
حداقــل در عقد قــرارداد بــا بازیکنان 
خارجی قــدری زرنگی به خــرج داده 

و مــاک دریافتی را تعــداد بازی قرار 
داده اســت. البته اگر شــفر باز هم در 
بازی های آینده بی دلیل نویمایر را وارد 
ترکیب اســتقال نکند و به بازی دادن 
به او اصرار نداشــته باشد، استقال هم 
از لحــاظ مالی ضرر بیشــتری متحمل 
نخواهــد شــد. البته نویمایــر جزو آن 
دسته از بازیکنانی است که کمیته فنی 
اســتقال عاقه چندانی به تداومش در 
اســتقال ندارد و بارها در نشست های 
خود به این موضوع اشــاره کرده اند که 
این بازیکن باید استقال را پس از پایان 
نیم فصل به مقصد کشورش ترک کند. 
حال باید دید که شــفر با پیشنهاد 
کمیتــه فنی در خصوص ایــن بازیکن 
موافقت می کند یا همچنان روی همان 
مدار حرکــت خواهد کــرد و با همان 
عاقــه ای که بــه الحاجی گــرو دارد، 
عرصه را برای حضور نویمایر در ترکیب 
اســتقال هم باز می گذارد؟ ! نویمایر از 
زمان حضورش در اســتقال پی درپی با 
مصدومیت هایی هم مواجه بوده و هرگز 
نتوانســته عملکرد درخشانی در ترکیب 

آبی ها داشته باشد.

علی فتــح ا... زاده که ایــن روزها 
بیشــتر مورد توجه رســانه ها اســت و 
مصاحبه های بلند باایی از او می بینیم 
دربــاره اینکه مجلــس می خواهد وزیر 
ورزش را اســتیضاح کند واکنش نشان 
داده اســت: »من همیشــه صادقانه و 
بارها  من  می کنــم.  اظهارنظر  منصفانه 
با وزیر اختاف ســلیقه و نظر داشــتم 
چــون ســال ها در این فوتبــال بودم و 
محیط ورزش را خوب می شناســم اما 
واقعیت این اســت که بایــد منصفانه و 
صادقانه با مردم حرف زد، شــاید خیلی 
جاها به ســلطانی فر انتقــاد کردم ولی 
در شــرایط فعلی اســتیضاح را به نفع 
ورزش نمی دانــم. در همین اســتقال 
اسپانســر 120  آوردن  و پرســپولیس 
میلیاردی در ســال کار هر کسی نیست 
کــه وزیر ایــن کار را کرده اســت. اگر 
چه معتقدم هزینه های این اسپانســرها 

در باشــگاه ها به درستی مدیریت نشده 
است. ثبات یکی از عوامل موفقیت است 
و قطعا نمایندگان محترم مجلس به این 
موضوع توجه ویژه خواهند داشــت. در 
مقطع فعلی اســتیضاح به صاح ورزش 
نیست همانطور که در مورد فدراسیون 
فوتبال و مدیریت باشگاه های استقال و 
پرســپولیس هم همین نظر را داشته و 
پایان حرف هایش  فتح ا...زاده در  دارم.« 
گفت: »من باشگاه را با سه میلیارد تومان 
بودجه مدیریت می کــردم اما همانطور 
کــه گفتم امروز بــا حمایت های وزیر و 
وزارتخانه اســتقال و پرسپولیس سالی 
50 تا 60 میلیــارد بودجه دارند. من از 
مدیران قبلی استقال خواهش می کنم 
منصفانه حرف بزنند و ناکامی هایشــان 
را گردن مــن نیندازند. فتــح ا...زاده را 
او همیشه خدمتگزار  همه می شناسند، 

هواداران استقال بوده است.«

نویمایربازیبهبازیپولمیگیرد

دفاعفتحا...زادهازسلطانیفر

دلیل بازی کردن های بی دلیل مارکوس این است؟ 

استقال در نیم فصل چه می کند؟ 
رفت و آمدهای کم ثمر در اردوگاه آبی

 رفت و آمدهای احتمالی و قطعی اســتقال در نیم فصل از حاا توجه زیادی 
را برانگیخته اســت. صرف نظر از افراد جدیدی که آبی ها بدشــان نمی آید به جمع 
بازیکنان خود بیفزایند، افزودن ســه بازیکن آشــنا به فهرست شان از جمله نکات 
مهم مورد نظر آنها اســت. هر ســه نفــر بازیکنانی 
هســتند که بــا مصدومیت های مزمن ســر  و  کله 
می زدند و پس از ماه ها به ترکیب اســتقال اضافه 
می شوند. یکی داریوش شــجاعیان است که اواخر 
ســال پیش رباط صلیبی پاره کــرد و پس از 9 ماه 
درمان و مداوا و مدارا مشکلی برای بازگشت ندارد، 
دیگری محسن کریمی که رباط پاره نکرد اما سریال 
آســیب دیدگی هایش و پیکر نحیفی که مســتعد 
و آماده هر آســیبی اســت، طول مدت غیبت های 
پیوسته و غیر پیوســته او را در طول سه سال اخیر 
از مدت عدم حضور شجاعیان هم بیشــتر ساخته است و سومی مرتضی آقاخان که 
از بدو انتقالش از پیکان به جمع آبی ها در اوایل تابســتان امســال مشخص شد که 

مصدوم است و این همه مدت طول کشیده است تا سالم و دوباره آماده بازی شود.
 برای این که جایی در فهرســت پر و سرشار از بازیکن استقال برای این نفرات 
پیدا شــود، باید نام برخی بازیکنان فعلی تیم و افراد حاضر در فهرست نیم فصل اول 
حذف شــود و ناگفته پیدا اســت که یک بار دیگر جابر انصاری در این ارتباط هدف 
گرفته خواهد شــد. آبی ها اصًا مایل به حفظ او در ابتدای فصل هم نبودند اما چون 
وی اصرار به خرج داد و قرارداد هم داشــت، ماندنی شــد. در آن زمان تصور می شد 
الحاجی گرو جای تیام را به بهترین شــکل پر می کند و مرتضی تبریزی همه چیز را 
خواهد ترکاند )!( اما اصًا این طور نشد و الحاجی گرو قوز بااقوز شده و تبریزی به جز 
برخی جرقه های اولیه هیچ نشــانی از آن مهاجم گلزن و شجاع دوران عضویت اش 
در ذوب آهن نداشته است. اینها نیز انصاری را از قطع ارتباط کاری  با استقال نجات 
نمی دهد ولی به این معناســت که آبی ها بی میل نیستند گرو را هم رها کنند و یک 
فوروارد قوی تر را به جای او بنشــانند اما تبعات حقوقی و مالی این قضیه یک بحث 
مجزا اســت که باید صبر کرد و دید سران آبی با ده ها بدهکاری به این و آن و داشتن 
پرونده های پرشــمار تعیین تکلیف نشــده در ایران و خــارج از مرزها تن به آن هم 

خواهند داد یا خیر.
 آنچه بسیار محتمل نشان می دهد، این است که استقال در صورت عدم ایجاد 
تحول اساسی در عملکردهای فردی و تیمی اش در نیم فصل دوم دست از پا درازتر به 
پایان فصل خواهد رسید. این تیم البته با شکست در جام حذفی برنامه اش را قدری 
ســبک تر کرده ولی در لیگ 11 امتیاز از پیشاهنگ )پدیده مشهد( و 8 امتیاز از تیم 
دوم )ســپاهان( عقب افتاده و با توش و توانی که از آن سراغ داریم در فصل تازه لیگ 
قهرمانان آسیا حضوری کوتاه مدت و احتمااً فقط در مرحله گروهی خواهد داشت. 
درست است که استقال فقط با 6 گل خورده در 12 بازی اش بهترین خط دفاع لیگ 
را بعد از پرســپولیس و پدیده در اختیار دارد اما به نحوی آشکار از کمبود بازیکن در 
خط دفاعی رنج می برد. در فصلی که مجید حســینی یکی از ستاره های ترابزون در 
لیگ ترکیه شــده و پژمان منتظری در 35 سالگی آسیب پذیرتر از هر زمانی است و 
محمد دانشگر هر هفته به شکلی در می آید و روزی خوب و روز بعد از ضعیف ترین ها 
اســت، وینفرد شــفر هر هفته در تشــکیل خط دفاعی مورد نظرش مشکل دارد و 
ســناریوی تکراری استفاده از روزبه چشمی در مرکز این خط ضررهای اندکی برای 
استقال نداشته است. آســیب دیدگی اخیر آرمین سهرابیان بر مشکات استقال 
در این زمینه افزوده است و در این شرایط جای تعجب ندارد که استقال از بازگشت 
احتمالی امید نورافکن )ناکام در بلژیک( اســتقبال کند. درست است که او بازیکن 
تخصصی پست دفاع وسط نیست اما قابلیت اش در ایستادن در دفاع چپ و هافبک 
وسط مربیان استقال را قادر به جابه جایی های بیشتر در پست مدافع وسط می کند 
تا شاید از این طریق در نیم فصل دوم نیز کم گل بخورند و سید مهدی رحمتی را که 

از معدود مردهای عالی استقال در فصلی بد بوده، تقویت و پشتیبانی کنند.
 روال و چگونگی رفت و آمدهای اســتقال در نیم فصل به زودی مشــخص و 
اجرای آن آغاز خواهد شــد اما شواهد دالت بر این دارند که آثار مثبت زیادی بر این 
پروســه مترتب نخواهد بود. در گزارش مالی اخیر استقال به وزیر ورزش ادعا شده 
که این باشگاه در بهترین شرایط مالی اش طی تاریخ 75 ساله حیاتش قرار دارد  )!( اما 
اگر اینطور هم باشد، تجربه این فصل و فصل های دیگر نشان داده که پولداری لزوماً 
برای استقال خوشبختی فنی و پیروزی در عرصه مسابقات به ارمغان نیاورده است.

مخالف تیم ملی بودم هیچ وقت برای تیم ملی به ورزشگاه نمی رفتم

شفر:برتیفوگسوبکنباوئربامربیان
باشگاهیجلسهمیگذاشتند

شــفر در شــرایطی به جوانگرایــی تاکید 
می کند که اساســا بسیاری با جوانگرایی بی  حد 
 و حصر در استقال مخالفند و اعتقاد دارند این 
تیم باید بازیکن با تجربه و میدان دیده داشــته 
باشــد: »صیادمنش در این ســن و سال یکی از 
بهترین اســتعدادهای دنیا است و من تقریباً هر 
روز با او حرف می زنم و مطمئن هستم با همین 
جوانــان در آینده تیم خوبی خواهیم داشــت. 
ضمن اینکه در طــول روز بارها پیام هایی دارم 
که از بازیکنان جوان استفاده کنم. یک روزنامه 
در کشور آلمان است که در مطلبی اشاره کرده 
بود بایرن مونیخ دچار مشکل شده چون فقط دو 
بازیکن جوان در تیمش دارد. از آن طرف بوروسیا 
دورتموند تیمی اســت که در صدر جدول است 
اما آنها بازیکنان جدیــدی به خدمت گرفته اند. 
فوتبال ورزشــی اســت که انگیزه و یاد گرفتن 
می خواهد. فوتبال پلی استیشــن نیست که یک 

دکمه را بزنید و ببرید.«
ســرمربی اســتقال در ادامه حرف هایش 
نکات دیگری را درباره این ماجرا یادآور می شود: 
»امیدوارم زبانم به شــکلی قوی باشد که بتوانم 
منظورم را به شــما برســانم. یک جوان چگونه 
پیشــرفت می کند؟ یک بازیکن جــوان زمانی 
پیشرفت می کند که بازی کند نه اینکه در خانه 
یا روی نیمکت بنشــیند. مــن چند هفته پیش 
هم گفتم که صیادمنش یکی از اســتعدادهای 
آینده فوتبال ایران است ولی باید یاد بگیرد کجا 
حرکت کند و چگونه یک موقعیت پاس را درک 
کند. من فیلم بازی تیم ملی امید مقابل لبنان را 
دیدم. صیادمنش در آن بازی خیلی دوید و نیاز 
به استراحت داشت. به همین دلیل از او در بازی 
قبل اســتفاده نکردم. ســجاد آقایی هم مصدوم 
شده و باید قدم به قدم آماده شود. رضا کریمی 
)بازیکنی که در اواســط فصل از گسترش فواد 
به اســتقال آمده( مصدوم بوده ولی با تیم ملی 
امید تمرین کرده است. من متوجه نمی شوم چرا 
او بــا تیم امید تمرین کرده، در حالی که او باید 

برمی گشت و به درمان می پرداخت.«
بحــث اصلی ایــن روزها ممانعت شــفر با 
حضور  ملی پوشــان در پک اســت. از شــفر در 
این باره ســوال کردیم که او این پاســخ طوانی 
را داد: »من همیشه از تیم ملی حمایت می کنم. 
در سه کشور تایلند، جاماییکا و کامرون سرمربی 

تیم ملی بودم، مشــکات تیم ملی را می دانم اما 
اینجا شــرایط سخت تر اســت، در بازی قبلی تیم 
ملی مقابل بولیوی فقط ســرمربی اســتقال بود 
که در ورزشــگاه حضور داشت؛ نمی دانم چرا. من 
انگیزه داشــتم و عاقه مند بودم که بازی تیم ملی 
را ببینم. من مربی لیگ هستم، می خواستم بازی 
بازیکنان خودم را ببینم. می خواستم به فدراسیون 
این پیام را بفرســتم که تیم ملی بسیار مهم است. 
قبل از ســفر تیم ملی به جــام جهانی هم در یک 
سالن بسیار بزرگ در مراسم بدرقه تیم ملی بودم. 
اگر وقت داشتم به قطر هم می رفتم تا بازی ایران و 
ونزوئا را ببینم. برای حمایت از تیم ملی باشگاه ها 
و فدراسیون باید با هم کار کنند. همکاری مربیان 
ملی و باشــگاهی بسیار مهم اســت. باید مربیان 
باشــگاهی و ملی با هم جلسه بگذارند و در مورد 
بازیکنــان مختلف ملی صحبت کننــد؛ بازیکنان 
ذوب آهن، سپاهان، اســتقال، پرسپولیس و این 

یک مسأله طبیعی است.«
شــفر به بیان این جمله تاکیــد دارد که در 

فوتبال آلمان مربیان چگونه با ســرمربی تیم ملی 
تعامل داشتند: »در آلمان نیز همینطور است. من 
در آلمان 10 ســال مربی بــودم، برتی فوگس و 
بکن  باوئر با مربیان باشگاهی جلسه می گذاشتند. 
اولیور کان و مهمت  شول بازیکنان من بودند. این 
اتفاقات طبیعی اســت که مربیان ملی و باشگاهی 
جلســه بگذارند. مربیــان ملی و باشــگاهی باید 
همکاری نزدیکی داشته باشند. موفقیت تیم ملی 
موفقیت فوتبال ایران اســت. من خودم اکنون در 
ایران هستم و خودم را ایرانی می دانم، من در ایران 
کار می کنم. بسیار خوشــحالم که مجید حسینی 
که زیر 23 ســال بود بعد از بازی در اســتقال به 
تیم ملی رفت. او در باشــگاهش خوب کار کرد و 
ثابت تیم ملی شــد. امید نورافکــن دیگر بازیکن 
جوان اســت که در همین مســیر قدم گذاشــت. 
بازیکنی مثل حســینی و نورافکن در باشگاه شان 
درخشــیدند و بازیکن ملی شدند. باید تاکید کنم 
که ما بازیکنان، دکتر و امکانات خوبی داریم. قبل 
از بازی با السد 6 بازیکن ما در تیم ملی بودند، یک 

بازیکن بازی کرد، دو، ســه بازیکن نیمکت نشین 
بودند و دو، ســه بازیکن هم  باا )سکو( نشستند. 

باید همکاری خوبی با هم داشته باشیم.«
اســتقال بازی مهمی در هفتــه چهاردهم 
لیگ برتر بــا صنعت نفت آبادان دارد. شــفر این 
بازی را مانند همه بازی هــا مهم می داند. او هیچ 
بازی آسانی را پیش روی استقال متصور نیست: 
»ما همیشــه بازی های مهم در پیش داریم و باید 
برنده بازی باشیم. ســه امتیاز بازی قبلی برای ما 
بسیار مهم بود و خوشحالم که توانستیم این بازی 
را ببریم. شــانس های زیادی برای گلزنی داشتیم 
ولی فقط یک گل زدیم که آن گل هم با شــانس 
تــوأم بود. این را هم بگویم که در فوتبال شــانس 
هم مهم است. ما ســه بار با تیم نفت آبادان بازی 
کرده ایم که یک بار آن در نیمه نهایی جام حذفی 
بود. این تیم بســیار خوب و سرســخت است. در 
بازی قبلی صنعت نفت چند بازیکن این تیم کارت 
زرد گرفتند. مــا نیاز به حضور هواداران مان داریم 

و امیدواریم آنها بتوانند به خوبی حمایت کنند.«

حاجیلو: ورزشگاه بهتر 
را به پرسپولیس دادند

چند هفته ای اســت که استقال 
بــرای تمرین دور تهــران را می چرخد 
و جــای ثابتی برای تمریــن ندارد. در 
استقال  تیم  راستا سرپرســت  همین 
صحبت هایــی انجام داده اســت. اصغر 
حاجیلو در این بــاره می گوید: »تا 15 
آذر با این مجموعه قــرارداد داریم اما 
چند گزینه دیگر بــرای قرارداد جدید 
داریــم. زمین نفــت، دانشــگاه علم و 
صنعت و پژوهشگاه زمین هایی هستند 
که با مســووان آنهــا مذاکره کرده ایم 
امــا نمی توانیــم بــا ایــن مجموعه ها 
قرارداد یکســاله امضا کنیم و مجبوریم 
باشــیم.  داشــته  آنها  برای  زمانبندی 
یــا بایــد 20 روز 20 روز این زمین ها 
را اجــاره کنیــم یا هفتــه ای. در حال 
حاضر مباشری )معاون اجرایی باشگاه( 
درگیــر ایــن موضوع اســت و قطعا تا 
قبــل از تاریــخ 15 آذر زمین تمرین 
تیم مشــخص خواهد شــد. امیدوارم 
در صنایــع دفاع بمانیــم و قراردادمان 
را با این مجموعــه تمدید کنیم چون 
صنایع دفاع همه امکانات مورد نیاز ما 
را در خود دارد. ان شاءا... قرارداد تمدید 
می شــود و استقال در همین زمین به 

تمرین هایش ادامه خواهد داد.«
چرا اســتقال در ورزشــگاه امام 
رضا )ع( تمریــن نمی کند؟ حاجیلو به 
این ســوال هم پاسخ داده است: »برای 
پرســپولیس ورزشگاه شــهید کاظمی 
تخصیــص یافتــه که شــرایط بهتری 
نسبت به ورزشــگاه امام رضا )ع( دارد. 
ورزشــگاه امام رضا )ع( که به باشــگاه 
استقال داده شده چمن مصنوعی دارد 
و اان چمنــش خراب شــده، هرچند 
شهرداری منطقه دارد همکاری می کند 
تا چمن این ورزشــگاه درست شود تا 
تیم هــای پایه ما هم بتواننــد در آنجا 
کار کنند. متأسفانه سال هاست که این 
باشــگاه ها از این مشکات رنج می برند 
و هر ســال هم تکرار می شود. حتی ما 
از داشتن یک استادیوم خصوصی مانند 
باشگاه گسترش فواد محروم هستیم. 
اگر چنین ورزشــگاهی برای استقال 
وجود داشته باشــد می توان مسابقات 
را در همان جــا برگزار و مســائل مالی 
را حــل کرد. اینگونه باشــگاه می تواند 
از برنــدش درآمدزایی داشــته باشــد 
 اما ایــن اتفــاق هیچ وقــت رخ نداده

 است.«
البته استقال زمین اردوگاه ناصر 
حجــازی را هــم در اختیــار دارد که 
بااستفاده مانده و مشخص نیست چرا 
مســووان کنونی این باشگاه از زمین 
ناصر حجازی بــرای انجام تمرین های 

خود استفاده نمی کنند.

نگاه

نقل قول

بایدبه
جوانها

عتمادکنیم
ا

وینفــرد شــفر به تــداوم حضور 
الحاجی گرو در اســتقال تاکید دارد 
اما از سویی اعضای کمیته فنی باشگاه 
استقال عاقه ای به ماندن این بازیکن 
در ترکیب اســتقال نیــم فصل دوم 

ندارند.
 گرچــه هنــوز نشســتی به طور 
رســمی میــان کمیته فنی باشــگاه 
استقال و وینفرد شــفر برگزار نشده 
تا اعضای کمیته فنی باشگاه استقال 
صراحتا به ســرمربی اعــام کنند که 
گرو باید از لیســت نیم فصل دوم کنار 
گذاشته شــود اما شــفر با بو بردن از 

این ماجرا پیغامش را به گوش کمیته 
فنی باشگاه اســتقال اعام کرده که 
 همچنان به وجود این بازیکن نیجریه ای 

نیاز دارد. 
در دو بازی اخیر نیز شفر بر همین 
مبنــا پیش رفت و گــرو را در ترکیب 

اصلی استقال بازی داد. 
برد مقابل اســتقال خوزســتان 
مزید برعلت شــد تا شــفر بیشــتر به 
ادامه حضور این بازیکن در اســتقال 
خوشــبین باشــد اما واقعیــت همان 
اســت که کمیته فنی باشگاه استقال 
از ســرمربی خواســته و باید پذیرفت 
کــه الحاجــی گرو بــرای اســتقال 
 هرگــز نمی تواند بــه مهاجمی ایده آل 

بدل شود. 
اســتدال شفر در اصرار به ماندن 
گرو در ترکیب اســتقال از یک نظر و 
دیدگاه فنی نشات می گیرد. شفر اعتقاد 
دارد که گرو می تواند در جنگ های تن 
به تن که گاها در خط آتش اســتقال 
ایجاد می شود، کفه ترازو را به نفع تیم 

سنگین کند. 
ایــن اعتقــاد باعــث شــده گرو 
همچنان از سوی سرمربی استقال در 
حاشــیه امنیت قرار داشته باشد و به 

احتمال بســیار زیاد در نیم فصل دوم 
در ترکیب آبی ها باشــد. بــا توجه به 
اینکه شــفر مسوول نهایی مسائل فنی 
باشگاه استقال است و کمیته فنی نیز 
حدود اختیار آن چنانی در اســتقال 
ندارد، به نظر می رســد که باید پرونده 
جدایــی گرو از اســتقال را ببندیم و 
جدایی این بازیکن از ترکیب آبی ها را 

منتفی بدانیم. 
حــاا اینکه کمیته فنی باشــگاه 
اســتقال با این تصمیــم چه خواهند 
کرد و چه واکنشــی به سرمربی نشان 
خواهند داد مشــخص نیســت و این 
مســاله به احتمــال زیــاد در نقل و 
انتقاات برای استقال دردسرهایی به 

وجود خواهد آورد. 
یکــی از دایل مهــم کمیته فنی 
باشگاه اســتقال برای جدا شدن گرو 
بازی های لیگ قهرمانان  بودن  نزدیک 
آســیا اســت و اعضای کمیتــه فنی 
اســتقال بر ایــن باورند کــه باید در 
این عرصــه بازیکنــان ایده آل تری در 
ترکیب اســتقال قرار بگیرند. درست 
یکی مانند مامه تیــام که فصل پیش 
 در رقابت هــای لیگ قهرمانان آســیا 

غوغا کرد.

در روزهای اخیر ســرور جباروف 
مدام با امیرحســین فتحی، سرپرست 
موقت باشگاه استقال در تماس بوده 
و فتحی کوشیده رضایت این بازیکن را 
برای بازگشت به استقال جلب کند. 

این تاش ها اما تــا به امروز هیچ 
نتیجــه ای نداده چرا کــه حلقه واصل 
دوباره این بازیکن ازبک به استقال در 
پرداخت 30 هزار دار است که باشگاه 
استقال هنوز نتوانســته این مبلغ را 
جفــت و جورکند تا ســرور دوباره در 

ترکیب آبی ها دیده شود. 
واقعیت این اســت که فتحی در 

روزهــای اخیر بخصوص 48 ســاعت 
گذشــته بارها بــا جبــاروف مکالمه 
تلفنی داشــته و حتــی برخی اعضای 
کمیته فنی باشــگاه استقال نیز گفت 
و گوهایی با این بازیکن داشــته اند تا 
رضایتش برای بازگشت را جلب کنند 
اما همــه جمات این بازیکن ازبک در 
نهایــت به پرداخت 30 هزار دار ختم 
شد و تا زمانی که این مبلغ به حساب 
بازیکن ازبک واریز نشــود، او به ایران 

نخواهد آمد. 
حتی فتحی برای حل این مشکل 
به یکی از مشــوقان باشــگاه استقال 
که در کشــور آمریکا سکونت دارد نیز 
متوسل شــده و قصد داشته از طریق 
این شــخص مبلــغ فوق به حســاب 
سرور پرداخت شــود اما برخی موانع 
باعث شــده انتقال پول انجام نشود تا 
همچنان موضوع جباروف با اســتقال 

مسکوت بماند. 
با توجــه به اینکه همــه اعضای 
کادرفنــی و کمیتــه فنــی باشــگاه 
اســتقال و حتی خــود فتحی روی 
بازگشت بازیســاز ازبک تاکید دارند و 
بر این باورند که این گزینه می تواند به 
اســتقال کمک کند و دست این تیم 

را در نیــم فصل دوم بگیــرد، احتمال 
بازگشت سرور به استقال بسیار قوت 

گرفته است. 
در واقع جباروف موضوعی اســت 
که همه در باشــگاه استقال روی آن 
اتفاق نظــر دارند و بــه احتمال زیاد 
ایــن ماجرا بــرای اســتقال ختم به 
خیــر خواهد شــد و در نیم فصل دوم 
شاهد بازی کردن جباروف در ترکیب 

استقال خواهیم بود. 
حــاا چطــور اصغــر حاجیلو در 
یکی از مصاحبه هــای خود صراحتا به 
خبرگزاری ایســنا گفتــه که جباروف 
را نمی خواهیم و در باشــگاه استقال 
بحثی بر سر بازگشت جباروف نشده از 
آن حرف های عجیبی است که باورش 
برای آنها کــه بر احواات اســتقال 
اشــراف دارند، بسیار ســخت و دشوار 

است. 
احتمــاا حاجیلــو از اســاس در 
جریــان این ماجرا نیســت و نمی داند 
که سرپرست باشگاه استقال هر روز با 
جباروف تماس تلفنی دارد تا هر طور 
شده او را به تیم بازگرداند و مشکات 
بازیســازی در استقال را در نیم فصل 

دوم از بین ببرد.

زور شفر به کمیته فنی چربید؛ گرو می ماند

30 هزار دارتا بازگشت جباروف

اعتقاد شــفر به جوان ها ااقل که درکام بســیار ویژه اســت. ســرمربی اســتقال با مثال زدن تیم آژاکس به این مقولــه مهم پرداخته 
اســت: »همین حاا تیم آژاکس با یکســری جوان در لیگ قهرمانان در گروه اول قرار دارد و این تیم فوق العاده جوان اســت. شما رسانه ها 
بایــد کمک کنیــد تا این بازیکنان به تیم ملی برســند. اگر بازیکن جوان اشــتباه می کند و موقعیتی را از دســت می دهد این یک موضوع 
کاما طبیعی اســت. من همیشــه مثل یک پدر پشــت بازیکنانم هســتم و شــما هم باید به آنها کمک کنید تا در آینده موفق شــوند.«

انتقاد نرم شفر از باقری

فتحی سرانجام مدیرعامل استقال شد

فرهاد اظهارات افشارزاده را تکذیب کرد

وقتی صحبت های اخیر وینفرد شــفر 
درباره روح ا... باقری را -که تک گل استقال 
مقابل همنام خوزســتانی را به ثمر رساند- 
استقال  بی میلی سرمربی  زمزمه های  کنار 
بــرای حفظ این بازیکــن در نیم فصل دوم 
می گذاریم، می توانیم به این نتیجه برســیم 
که شفر چندان با باقری ارتباط فنی مناسبی 

برقرار نکرده و اگر هم در بازی های اخیر به 
این بازیکن میدان داده از ســر ناچاری بوده 
است. وقتی جمات شفر درباره صحنه گل 
اســتقال در بازی با استقال خوزستان را 
می شــنویم بــه آینده باقری در اســتقال 
بیشــتر تردید می کنیم. شفر این جمات را 
گفته: »ما در بــازی قبل دو موقعیت خوب 
گلزنی داشــتیم. روح ا... باقری یک موقعیت 
70 درصدی را از گرو گرفت و یک موقعیت 
80 درصدی دیگر را از این بازیکن دریافت 
کرد اما موفق به گلزنی نشد. او در ادامه گلی 
به ثمر رســاند که فقط 10 درصد موقعیت 
گل بــود اما چون زمیــن خیس بود مدافع 
حریف اشتباه کرد و توپ تبدیل به گل شد. 
ما همیشــه در حال کار کردن هستیم تا به 
بازیکنان اعتماد به نفس بدهیم البته باید به 
این موضوع هم اذعان کنم که گرو در بازی 
قبل یک موقعیت خوب داشت که پشت سر 
مدافع قــرار گرفت و توپ به پایش برخورد 

کرد و از او جدا شد.« 
شــفر چرا تاکید کرده که چون زمین 

خیس بوده آن موقعیت گل شده؟

امیرحســین فتحی بعــد از ماه ها که 
بــا عنــوان سرپرســت موقت در باشــگاه 
به عنوان  فعالیت می کرد سرانجام  استقال 
مدیرعامل باشگاه استقال معرفی شد. در 
جلســه مجمع عمومی باشگاه استقال که 
دوشنبه گذشته در ساختمان وزارت ورزش 
و جوانان با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان برگزار شد، در نهایت حکم 
به مدیرعاملی وی در باشگاه استقال دادند.

در ایــن جلســه مســووان باشــگاه 
استقال گزارشــی از وضعیت مالی باشگاه 
را به وزیر ارائه دادنــد اما محور اصلی این 
نشســت تعیین مدیرعامل باشگاه استقال 
بود که وزیر ورزش و جوانان در نهایت این 
حکم را صادر و در اختیار امیرحسین فتحی 
قرار داد. به این ترتیب دیگر نباید از پسوند 
سرپرســت موقت در مقابل نام امیرحسین 
فتحــی یاد کرد. او از ایــن پس مدیرعامل 
قانونی باشگاه اســتقال خواهد بود. ظاهرا 
فتحی مشــکلی برای اخذ چنین عنوانی از 
وزیــر ورزش و جوانان نداشــته که چنین 

حکمی صادر شده است.
پیــش از اینکه حکم بــه طور قطعی 
صادر شــود، گفته می شــد فتحــی نیز با 
مشکل بازنشســتگی مواجه اســت اما در 
نهایت مشــخص شــد که فتحی با چنین 
مشکلی مواجه نیســت و می تواند به عنوان 
مدیرعامل در باشگاه اســتقال به فعالیت 

ادامه دهد.
این عنوان ســازی گرچــه در ماهیت 
کاری فتحــی تغییــری ایجــاد نکــرد اما 
ســرانجام باعث شــد تا برخی شــایعات 

پیرامون امیرحسین فتحی از بین برود.

فرهــاد مجیــدی در خصــوص اینکه 
بهرام افشــارزاده مدعی شــده از مذاکرات 
نماینــده اش با وی بعــد از دربی که منجر 
به شکســت 4 بر 2 اســتقال شد بی خبر 
بوده، گفت: »عجیب اســت که چطور آقای 
افشارزاده تماس تلفنی اش با من را فراموش 
کرده؟ ! فردای آن مســابقه ایشــان از دفتر 
شــخصی معاونش با من تمــاس گرفت و 
گفت استقال باخت بدی داشته و هواداران 
خیلی ناراحت هســتند. به همین خاطر در 

خارج از محل باشــگاه تشکیل جلسه داده 
و حتــی با وزیــر ورزش )دکتــر گودرزی( 
مشــورت کرده و قصد تغییرات در استقال 
را دارند. افشــارزاده در ایــن مکالمه از من 
خواست که مســوولیت فنی و سرمربیگری 
موقت تیم را قبول کنم. من هم از ایشــان 
خواستم که فرصت فکر کردن به من بدهند 
چون تصمیم مهمی بــود. در نهایت بعد از 
مشــورت هایی که کردم فــردای آن روز به 

آقای افشارزاده جواب منفی دادم.«

 فتحی تلفنی با سرور در تماس است

مخالفت پیرمرد با جدایی الحاجی

وصال روحانی
Vesal Rohani

3 امتیــاز بــازی با صنعــت نفت آبادان اگر به حســاب 
امتیازهــای اســتقال واریز شــود، اوضاع ایــن تیم در 
جــدول لیگ هجدهم بهتر هم خواهد شــد اما مســاله 
اســتقال این اســت که حتی با وجود پیروزی در بازی 
قبل خود مقابل اســتقال خوزســتان فوتبال آن چنان 
دلچســبی به نمایش نگذاشت و نشــان داد همچنان با 
نقص های فنی مواجه اســت. با ایــن وجود 21 امتیازی 
شــدن آبی ها در هــر شــرایطی می توانــد نویدبخش 
روزهای بهتری برای شــفر و شــاگردان باشد. استقال 
باید امتیاز ایــن بازی را به مانند بازی قبل جدی بگیرد.

میزبان-نقش فرشــید باقری در پســت هافبک دفاعی 
بسیار اثرگذار است و چنانچه این بازیکن وظایفش را به 
خوبی انجام دهد استقال دغدغه ای در فاز دفاعی نخواهد 

داشت و با خیال آسوده تری به حماتش می پردازد.

میهمان-هافبک عراقی صنعت نفت آبادان که ســابقه 
بازی در اســتقال را هم دارد اگــر از لحاظ ذهنی آماده 
باشد می تواند به خطری بزرگ برای استقال بدل شود. 
هافبک های استقال نباید لحظه ای از کرار چشم بردارند. 

این بازیکن کاما غیرقابل پیش بینی است.

میانی:  مدافعان  رحمتــی،  مهدی  دروازه بان:  میزبان- 
روزبه چشمی، محمد دانشــگر، مدافعان کناری: فرشاد 
محمدی مهر، میاد زکی پور، هافبک ها: فرشــید باقری، 
فرشید اســماعیلی، علی کریمی، طارق همام، مهاجمان: 

روح ا... باقری )مرتضی تبریزی(، الحاجی گرو

میهمان-دروازه بان: شهاب گردان، مدافعان میانی: عقیل 
کعبی، وفا هخامنش، مدافعان کناری: حســین ســاکی، 
ســیروان قربانی، هافبک ها: کرار جاســم، اکبر ایمانی، 
مصطفی احمدی، طالــب ریکانی، میاد جهانی، مهاجم: 

رضا جبیره

نگاهفنی

چهرههایویژه

ترکیبهایاحتمالی

هجدهمین  چهاردهم  هفته   ،1397/9/8 پنجشنبه، 
دوره لیگ برتر، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت:17:30

 داور: علی صفایی
کمک ها: مهدی عالیقدر و مهدی شفیعی

استقال-صنعتنفتآبادان

میخواهم
مدعیبمانم

فرشید باقری

 کرارجاسم

14

13



11فوتبــــال شـــــهر @iranvarzeshi

فوتبــال خوزســتان را بایــد عمیــق 
بشناســید تا بدانید عزیز فریسات کیست و 
چرا در شــهرش عزیز است. باید لیگ را در 
دهه ۷۰ خوب دیده باشــید تــا بدانید عزیز 
فریسات چه حکایت هایی در فواد، استقال 
رشــت، پگاه و ابومسلم داشــت. او سالیان 
ســال مدافعی ســختکوش و خوشفکر بود. 
سالیان ســال برای تیم هایش وفادارانه بازی 
کرد و البته همیشــه برای فوتبال خوزستان 
دغدغه داشــت. حــدود ۲ ســال پیش که 
خانه نشینی را تجربه می کرد، در مصاحبه ای 
بــه دغدغه هایش درباره فوتبال خوزســتان 
اشاره کرده بود. چه خوب که مربیانی با این 
دغدغه ها در فوتبال شهرهایی مثل اهواز کار 
کنند. حرف های عزیز فریسات را مرور کنیم:

فوتبال خوزستان حتی در حالت ضعف 
هم پویایی خودش را دارد. شــرایط فوتبال 
خوزســتان با همه استان های دیگر متفاوت 
اســت. می بینید در شــرایطی که همه ما از 
ضعف فوتبال خوزســتان می نالیم استقال 
خوزســتان به قهرمانی لیگ برتر می رســد. 
نفت آبادان به لیگ برتر کشور صعود می کند. 
تیم هــای پایه از نوجوانان و جوانان گرفته تا 
رده سنی امید مقام کسب می کنند که فواد 
بیشــترین ســهم را دارد و این نشان دهنده 
اســتعداد خوزســتانی ها و اهمیــت فوتبال 
پایه اســت. باید متولیــان ورزش بتوانند بار 
دیگر پای ســازمان ها، ادارات و کارخانه های 
صاحب امکانات را بــه فوتبال باز کنند تا با 
ســرمایه گذاری هر چند انــدک به تربیت و 
آمــوزش جوانانی که در کوچــه و خیابان و 
زمین های نامناســب محات مشــغول کار 
هســتند، بپردازند. آیا راه صحیح تری برای 
آمــوزش مربیان و تربیــت چند مربی نخبه 
و عاشــق فوتبال پیدا می شود. آیا می توانیم 
درهای پیشــرفت بازیکنــان جوانمان را از 
تیم های پایه به بزرگســاان باز کنیم تا هر 
بااستعداد حق شان پایمال  سال دهها جوان 
و لگدکــوب نشــود، البته در این شــرایط 
پیشنهادی هم دارم. ما در هیات فوتبال و در 
باشــگاه های بزرگ باید سازمان های خاصی 
برای تحت پوشــش قــرار دادن این جوانان 
راه اندازی کنیم، ما باید کار گروهی و حرکت 
کردن در یک سیســتم با هدف مشخص را 
یــاد بگیریم تا عقاید شــخصی و کوتاه بینی 
عــده ای موجب هدر رفتن این اســتعدادها 
نشود. بســیاری از باشــگاه های ما امکانات 

آکادمی های  ایجاد  سخت افزاری ازم جهت 
فوتبال را دارند.

برای فوتبــال اهواز همیــن دغدغه ها 
یک سرمایه است، یک سرمایه انسانی موثر 
که می تواند فوتبال خوزســتان را با آن همه 
استعداد پویا و زنده نگه دارد. عزیز فریسات 
چه ســرمربی فواد باشــد و چه ســرمربی 
یک تیم کوچک، با همیــن دغدغه ها کار و 
زندگی می کند و این برای فوتبال خوزستان 

می تواند یک امیدواری تلقی شود.
حرف های دیگری از عزیز فریســات را 
هم مرور کنیم: مدار فوتبال باید پله پله طی 
شــود و من هیچ وقت مایل نبــودم در این 
مسیر با سرعت زیاد به جلو حرکت کنم. من 
در دوران بازیگری هم پله پله از تیم نوجوانان 
به جوانان و از آنجا به تیم بزرگساان راه پیدا 
کــردم و در حقیقت حدود 18 تا ۲۰ ســال 
برای تیم های رده مختلف اســتان و کشور 
بازی کردم. در مربیگری هم همینطور رفتار 
کردم و حتی از لیگ دسته سوم به لیگ دو 
تیمم را باا آوردم. ولــی قبول کنید بعضی  
جاها تحمل سخت می شود چون بی ثباتی ها، 
کار را دچار مشکل می کند. اتفاقا تنش های 
مختلف و فــراوان موجود در این فوتبال هم 
زاییده همین بی ثباتی اســت، به دلیل اینکه 
تصمیم هــای مدیــران ما صحیح نیســت و 
مرتبــا آزمون و خطاها تکرار می شــود، این 
بی ثباتی ها به وجــود می آید. به عنوان نمونه 
مدیــری را جایی منصوب می کنند و او ابتدا 
با بازیکنانی قرارداد می بندد، ســپس مربی 
می آورد و چون به نتیجه دلخواه نمی رســد 
آن مدیــر را تعویض می کنند و جایش را به 
مدیر دیگری می دهند که دوســت صمیمی 
خــود را به عنوان مربی منصــوب می کند و 
بعد از آنکــه او هم نتیجه نگرفت، تعویضش 
می کنند ولی دو ســال بعد دوباره آن مدیر 
را برمی گرداننــد! تصمیم های غلط مدیران 
صفر کیلومتر، چنین تبعاتی را برای فوتبال 
ما به ارمغان آورده اســت و متاسفانه همان 
تصمیم های غلط از سوی مدیران بعدی هم 

تکرار می شود.
عزیز فریســات حاا در فواد روزهای 
سختی را پشت ســر می گذارد و مسوولیت 
ســنگینی برعهده دارد اما شناخت عمیقش 
از فوتبال خوزســتان و مقبولیتش در اهواز 
کمک می کند تا او فــواد را به تیم بهتری 

تبدیل کند.

 دغدغه های آقای مربی
حکایت عزیز فریسات در اهواز

بازیکــن نیجریه ای اســتقال که 
عملکرد رضایت بخشــی نداشــته، بین 
باشــگاه های داخلــی مشــتری پیــدا 
کرده اســت. این باشــگاه ها البته هنوز 
درخواســت خود را به طور رســمی به 
باشــگاه اســتقال ارائــه نکرده اند اما 
داشته اند  رابطه  در همین  صحبت هایی 
که می تواند به انتقال گرو به یکی از این 
دو باشگاه بینجامد. جالب است که یکی 
از این تیم هــا از مدعیان قهرمانی لیگ 
برتــر این فصل اســت و تیم دوم هم از 

پرطرفدارهای شهرســتانی است اما در 
جدول وضعیت خوبی ندارد.

باشــگاه اســتقال هرگونه انتقالی 
در این زمینه را وابســته به نظر وینفرد 
شفر می داند اما تا این لحظه مرد آلمانی 

درباره گرو اعام عدم نیاز نکرده است.
با توجه به قرارداد ســه ســاله این 
بازیکــن با اســتقال، مدیران باشــگاه 
عاقه مند هستند که اگر قرار به جدایی 
باشد او را به یک باشگاه داخلی بدهند تا 

ضرر و زیانی متوجه باشگاه نشود.

از  راحتی  ایــن  به  تراکتورســازی 
خیر ارویــن نمی گذرد. حتی بــا اینکه 
او نامــه پزشــک معالجــش را مبنی بر 
تایید افســردگی شــدید برای باشــگاه 
تراکتورســازی فرســتاده امــا بــاز هم 
با جدایی  به راحتی  تراکتورسازی   باشگاه 
ســه ماهه او از تیم موافقت نمی کند. در 
واقع تنها شرط این باشگاه برای شکایت 
نکردن از اروین به فیفا این اســت که او 
به ایــران بازگردد و همان پزشــکی که 
توانایــی او برای بــازی در لیگ را تایید 
کرده، افسردگی اش را تایید کند. علیرضا 
اســدی، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی 
بــا بیان این موضوع می گوید: »باشــگاه 
ما به عنوان چندمین باشــگاه خصوصی، 
وقتی  اســت.  دارای خصوصیات خاصی 
باشگاه از بازیکنی بزرگ تر شود در معنی 
یعنی اصول تربیتی و ســاختار نظام مند 
دارد. هر بازیکنی در این قالب ها باشــد، 
می توانــد در زمین فرصــت خدمت به 
طرفداران تراکتورســازی را پیدا کند. ما 
هم اولویت مان حفظ سرمایه های باشگاه 
اســت و به بازیکنان کمک می کنیم که 
در این مجموعــه بمانند و از راهکارهای 
تربیتی باشــگاه بهره مند شوند.« اسدی 
توضیــح می دهــد: »عدم حضــور یک 
بازیکن در زمان تمرین و مسابقه، عدول 

از مقررات انضباطی اســت. بهانه اش هر 
چه باشد اهمیتی ندارد. حتی اگر بیماری 
باشــد، پزشــک تیم باید این بیماری را 
تایید کنــد. اگر بازیکنی دچار این قصور 
شــود، با توانمندی هایی که در بســتن 
قرارداد داریم، قانونی برخورد می کنیم.«

آیــا اروین بــا اســتفاده از قوانین 
فیفا می تواند با اســتناد به بیماری اش از 
تراکتورسازی جدا شود؟ اسدی در پاسخ 
به این ســوال می گوید: »به هیچ عنوان 
تراکتورسازی جدا  از  به راحتی  نمی تواند 
شود. باشگاه تراکتورسازی برای بازگشت 
اروین و اســتوکس، نزدیــک به 1۰ نامه 
نوشته اســت. حتی در قرارداد بازیکنان 

خارجی ما هم عنوان شــده که پزشــک 
معتبر باشگاه باید ســامت بازیکنان را 

تایید کند.«
در بحث دریافت مطالبات، بازیکنان 
خارجــی بهانه ای ندارند که بتوانند از آن 
برای جدایی بی دغدغه از تراکتورســازی 
اســتفاده کننــد؟ مدیر عامل باشــگاه 
تراکتور تاکید می کند: »اروین مطالباتش 
را بیشــتر از چیــزی که بایــد دریافت 
کــرده و از این طریق هم نمی تواند برای 
جدایی اســتفاده کند. ما تمام تاش مان 
را می کنیم این دو بازیکن خارجی را در 
تراکتورسازی حفظ کنیم. اروین را هم به 

تبریز برمی گردانیم.«

سکوت ســعید آذری مقابل صدا و 
سیما، بعد از برخورد محکمی که مقابل 
ورود دوربین های صدا و ســیما داشت، 
کمی عجیب به نظر می رسد. مدیرعامل 
باشــگاه ذوب آهن در حرکتی جنجالی 
ورود دوربین های صدا و سیما را گرفت 
و اعتراضش را نســبت اشتباهی که در 
بیان نام باشــگاه مرتکب شــده بودند، 
بیــان کرد. بعد از آن با اینکه جریانی از 
واکنش های موافق و مخالف نســبت به 

حرکت او به راه افتاد اما آذری ســکوت 
کرد و هیزم به آتشــی که شعله ور شده 

بود، نریخت.
گویا به آذری توصیه شــده است 
که به دعوا با صدا و ســیما خاتمه دهد 
و اعتراض هایــش را بیــش از این ادامه 
ندهد. در همین راستا بدون شک برای 
بازی خانگــی بعدی ذوب آهــن مقابل 
نفت مســجد ســلیمان که هفته آینده 
برگزار می شود، هیچ مشکلی برای ورود 

دوربین های صدا و سیما وجود نخواهد 
داشت.

ذوب آهن  باشگاه  همچنان  هرچند 
انتظــار دارد، صدا و ســیما حداقل یک 
عذرخواهی ســاده بابت اشــتباه خود و 
تبعیضی که میان ایــن تیم و تیم های 
تهران قایل شــده اســت، داشته باشد. 
صدا و ســیمایی ها هم امــا در مقابل از 
برخورد آذری ناراحت شــده اند و به این 

راحتی حاضر به عذرخواهی نمی شوند.

عجیباماواقعی؛لیگبرتریهاگرورامیخواهند

افسردگیاروینبایددرایرانتاییدشود

سکوتآذریمقابلصداوسیما؛بخشش

تصویر شهر

یحیی گل محمدی با مدرســه و دانش آموزان غریبه نیست. او معلم ورزش و زبان 
انگلیســی بوده و حال و هوای مدرسه را خوب درک می کند. این روزها که پدیده 
خوب نتیجه می گیرد، او در یکی از مدارس محروم خراســان رضوی حاضر شده 
است. دبستان دکتر قاسمی در برزش آباد مشهد در دو شیفت صبح و عصر به بیش 
از ۱۵۰ دانش آموز دختر و پسر خدمات ارائه می کند اما با امکانات بسیار محدودی 
روبه رو اســت. حال و هوای دانش آموزان این مدرسه محروم با دیدن گل محمدی 
وصف نشدنی بود به نحوی که آنها عاوه بر تشویق سرمربی پدیده که به مدرسه 
آنها آمده بود از او امضا می گرفتند و در کنارش شــاد بودند. وقتی گل محمدی به 
یکی از کاس های این مدرسه که در کانکس بود رفت وعده داد تا بتواند با کمک 
بازیکنان تیمش کمک هایی را برای ساخت کاس درس خارج از کانکس انجام دهد.

این یک عکس زیر خاکی است از تقابل علی 
کریمی و جواد نکونام در سال 79. مسابقه ای بین 
دو تیم پرسپولیس - پاس. آن زمان علی کریمی، 
جادوگر پرسپولیسی ها بود و جواد نکونام در پاس 
خوش می درخشید. امروز ۱8 سال از روزی که 
این عکس ثبت شده می گذرد و این دو، در قامت 
سرمربی دو تیم سپیدرود و نساجی باید مقابل 
یکدیگر قرار بگیرند.

خبرکوتاه
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تقابل این هفته نساجی مقابل سپیدرود، 
جدا از همه حساســیت هایی کــه رویارویی 
فوتبال مازندران و گیــان با هم دارد، تقابل 
جــواد نکونام و علی کریمی اســت. دو چهره 
فوتبالی که درگیری ها و اختاف های شان در 
تیم ملی هنوز از یادها نرفته و ورودشــان به 
عرصه مربیگری ماجرای مشــابهی بوده که با 
همــه تفاوت ها، امروز آنهــا را مقابل یکدیگر 
قرار می دهد. همین پیشــینه است که جدا از 
جایگاه تیم های نساجی و سپیدرود در جدول 

رده بندی، امتیاز گرفتــن از این بازی را برای 
شخص نکونام و کریمی با اهمیت می کند.

 
کلیدی ترین تفاوت نکونام و کریمی

برگردیم به تیرماه سال 95. وقتی جواد 
نکونام با انتشــار پیامی بلندبــاا از دنیای 
فوتبــال خداحافظــی کرد. درســت همان 
زمــان بود که یکــی از بارزترین تفاوت های 
او بــا علی کریمــی به طــور عجیبی عیان 

شــد. صبح روز بعــد از خداحافظی نکونام، 
بی  اعتنایی مطبوعات بــه این خداحافظی، 
خیلی ها را به یاد تیرماه ســال 93 انداخت 
که علی کریمی به شــکل مشابهی از دنیای 
بازیگری خداحافظی کرده بود و روز بعد نه 
تنها عکس او جلد همه روزنامه های ورزشی 
را به خود اختصاص داده بود که روزنامه های 
سیاســی هم خبر خداحافظی اش را پوشش 
داده بودنــد. در مورد نکونــام اما قصه فرق 

داشت. وجه تشابه کریمی و نکونام این بود 
که هیچ کدام در تیم های مورد عاقه شــان 
خداحافظــی نکردند و هر دو هــم در نامه 
وداع، به این حسرت اشاره کردند. نه جادوگر 
توانست با لباس پرسپولیس کفش هایش را 
بیاویزد و نه این اتفاق برای نکونام در لباس 
استقال رخ داد. با وجود این، نوع پرداختن 
رسانه های مجازی و مکتوب به خداحافظی 

کریمی بسیار متفاوت بود.

 اختاف  کریمی و نکونام از کجا 
شروع شد؟ 

شــاید جرقه اختافات زمانی زده شــد 
که کارلوس کــی روش تصمیم گرفت بازوبند 
کاپیتانــی را از علی کریمی گرفته و بر بازوی 
جــواد نکونام ببنــدد. گرچه جادوگــر ابتدا 
واکنش نشــان نداد اما حرکت جالب او وقتی 
محمود گــودرزی، وزیر وقت ورزش و جوانان 
همراه علی کفاشــیان راهی اردوگاه تیم ملی 

شــد، در خاطره ها ماند. گــودرزی در ابتدای 
جلســه، علی کریمی را خطــاب قرار داد و از 
مشکات پرسید اما علی کریمی انگشت اشاره 
خود را به سمت جواد نکونام برد و گفت: »اول 

کاپیتان تیم ملی... .«
اختــاف  عمــق  از  خیلی هــا  روز  آن 
جادوگر با جواد نکونام باخبر شــدند و رابطه 
علی کریمی- جواد نکونــام دیگر خوب نبود. 
حتی در بــازی تراکتور-اســتقال، درگیری 
هم داشــتند. بخصوص که بعد از آن جلسه، 
گفت وگوی پنج دقیقه ای نکونام و کی روش به 
زبان اسپانیایی در اتوبوس تیم ملی به صورت 
خصوصــی، حرف و حدیث هایــی را به همراه 

داشت.
  

هر دو به یکباره وارد عرصه 
مربیگری شدند

علی کریمــی و جواد نکونــام عاوه بر 
بازیگری شــان  موفقیت هایی کــه در دوران 
در لیگ های معتبر اروپایی داشــتند، در نوع 
ورود به عرصه مربیگری مســیر مشــابهی را 
پیموده اند. هــر دوی آنها بدون تجربه جدی 
دســتیاری، مشــغول ســرمربیگری شدند. 
کریمی یک تجربه عجیب و پرحاشــیه را در 
نفت تهران ســپری کرد و نکو هم زیر ســایه 
هیاهویی تمام نشدنی، در بابل مشغول به کار 
شد. به نظر می رسید هر دو مربی در نخستین 
انتخاب، مرتکب اشتباه شده اند اما هنوز زمان 
کافی برای جبران این اشتباه ها وجود داشت. 
جواد بعــد از ترک بابل، هدایت نســاجی را 
پذیرفــت. تیمی کــه بــا داوود مهابادی در 
بحران قرار داشت، با حضور نکونام احیا شد و 
سرانجام بعد از ۲۴ سال به سطح اول فوتبال 
ایران رسید. صعود با نســاجی به لیگ برتر، 
یــک موفقیت بزرگ برای ســرمربی تازه کار 
این باشــگاه به شــمار می رفــت. همزمان با 
نتایج درخشان جواد نکونام، علی کریمی هم 
ماموریتش در فوتبال رشــت را با موفقیت به 
پایان برد. او روی نیمکت سپیدرود نشست و 
توانست این تیم را در جدول لیگ برتر حفظ 
کند. حاا گرچه علی کریمی به واســطه در 
دست گرفتن مالکیت سپیدرود، نگرانی بابت 
برکناری ندارد اما رتبه پانزدهمی ســپیدرود 
در جدول، جایگاهی نیست که برای این تیم 
راضی کننده باشد. در مقابل اما جواد نکونام به 
نوعی زیر تیغ مســووان باشگاه است و بعید 
نیست در صورت شکست در این بازی محکوم 

به رفتن باشد.

علی کریمی و جواد نکونام، 
هرگز دو چهره ای نبودند که 
بتوان تشابه های زیادی بین آنها 
پیدا کرد. نه از نظر اخاقی و نه 
نوع فوتبال شاید آنقدر تفاوت 
داشتند که حتی مقایسه شان 
کار منطقی به حساب نمی آمد. 
اتفاقًا همین تفاوت ها هم بود 
که آنها را بارها مقابل یکدیگر 
قرار داد و امروز که قرار است 
در قامت سرمربی دو تیم قوتبال 
رو در روی یکدیگر قرار بگیرند، 
بهترین فرصت برای بازخوانی 
همه درگیری ها و تقابل هایی 
است که با هم داشته اند. آنها 
سال ها تقابل و حرف ناگفته را با 
خود به ورزشگاه وطنی می آورند 
تا با تیم های شان شاید برای هم 
خط و نشان بکشند. از ماجرای 
بازوبند کاپیتانی تیم ملی تا 
جدایی علی کریمی و زمزمه هایی 
که درباره نقش نکونام در این 
جدایی به گوش می رسید، همه و 
همه حرف های ناگفته ای است که 
بین این دو نفر باقی مانده است.

 کمتر کسی بود که نداند در پس انتخاب علی کریمی برای دستیاری کی روش چه هدف های پنهانی نهفته بود. کارلوس کی روش در واقع محبوبیت 
علی کریمی نزد مردم را بیش از توان فنی او برای حضور در پست مربیگری تیم ملی مدنظر قرار داده بود. چیزی اما نگذشت که جادوگر هتل محل اقامت 
تیم ایران را به نشــانه قهر ترک کرد و دیگر رابطه اش با مرد پرتغالی خوب نشــد. ماجرا به اردوی آفریقای جنوبی برمی گشــت، جایی که علی کریمی به 
خواست کادر فنی ملی پوشان با حسین هدایتی در تهران تماس گرفت تا پاداش صعود به جام جهانی را تهیه کند، مالک استیل آذین هم قول همکاری 
داد و پس از بازگشت به تهران چک رمزدار پاداش صعود که حدود 8۰۰ میلیون تومان بود، توسط هدایتی در اختیار علی کریمی قرار گرفت. جادوگر هم 

که پولی برای خودش نمی خواست تمام و کمال آن را در اختیار سرپرست تیم ملی قرار داد تا بین ملی پوشان تقسیم شود.
فردای همان روز اما علی کریمی در کمال تعجب مشاهده کرد پاداش ها در اردوی تیم ملی توسط جواد نکونام تقسیم می شود انگار او آن را با زحمت 

تهیه کرده است. آن اتفاق یکی از دایل قهر و جدایی علی کریمی از تیم ملی شد که دامنه های آن هنوز ادامه دارد.

در آســتانه مســابقات جام جهانی ۲۰1۴ برزیل، علی کریمی در گفت وگو با رسانه ها حرف معناداری زد و گفت: »من نیز مانند بقیه بازیکنان 
هستم و تفاوتی با سایرین ندارم، هر کاری هم نمی کنم که به جام جهانی بروم و حضور من در این رقابت ها بستگی به درخشش، خوب بازی کردن 
و مثمرثمر بودنم برای تراکتورســازی تبریز دارد. تا جایی هم که می دانیم باید همین موضوع در دعوت شــدن به تیم ملی و حضور در جام جهانی 
مهم باشد، اگر چیز دیگری در دعوت به تیم ملی نقش داشته باشد از من این کارها برنمی آید، من کاری به اینکه چه کسانی به تیم ملی می رسند 
ندارم اما یکســری از اان در مورد مســابقات جام جهانی صحبت می کنند و امیدوارم در جام جهانی برای عوض کردن پیراهن با لیونل مســی در 
بین بازیکنان خودمان در بازی با آرژانتین دعوایی رخ ندهد.« گرچه علی کریمی تکذیب کرد اما همان زمان هم شنیده می شد که حرف های علی 
کریمی طعنه به جواد نکونام بوده اســت، جالب آن که چندی بعد و پس از پایان بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی ۲۰1۴ برزیل، جواد نکونام 

پیراهن لیونل مسی را به یادگاری گرفت.

پاداشیکهکریمیگرفتونکونامتقسیمکرد غیبتعلیکریمیدرجامجهانیبرزیل
 علی کریمی و جواد نکونام در تیم ملی فوتبال ایراندرگیری علی کریمی و جواد نکونام در بازی تراکتور-استقال

تقابل علی کریمی و جواد نکونام در قاب لیگ

دو ستاره با دو سبک متفاوت
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تغییررفتارشفر
درتمریناتاستقال

 اســتقال پــس از برتــری یک بر 
صفر مقابل اســتقال خوزستان کمی به 
آرامش رسیده و منتظر است تا بازی های 
باقی مانده را با پیروزی پشت سر گذاشته 
و خودش را به جمع مدعیان اضافه کند.

بد نیســت بدانید که وینفرد شفر در 
تمرینات به شــکل ویــژه ای نظارت دارد 
و عــاوه بر نظم تیمی، همــه برنامه های 
تاکتیکی از ســوی خودش و دستیاران او 
به خوبی اجرا می شود. سرمربی استقال 
همچنین به ملی پوشــانش گفته که فعا 
به مجموعه پِــک نرونــد و در تمرینات 

استقال شرکت کنند.
شــفر خــوب می داند کــه گرفتن 
امتیازات بازی هــای اخیر چقدر می تواند 
در آینده استقال تاثیر بگذارد، به همین 
دلیــل تمرینات تیمش را با جدیت دنبال 

می کند.

شهرمن؛تهران

رقابتگیانومازندران
بهمیزبانیقائمشهر
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رابــی کین بعد از اعام حضور در کادر فنی تیم ملی 
ایرلند، دیروز بازنشستگی خود از فوتبال را اعام کرد. 
مهاجم برجســته ایرلندی که ۱۲۶ گل در لیگ برتر 
انگلیس به ثمر رســانده است، در جام جهانی ۲۰۰۲ 
برای ایرلند به میــدان رفت و با این تیم به دور دوم 

رقابت ها نیز صعود کرد.
کین در مجموع ۱۴۶ بار برای تیم ملی کشــورش به 
میدان رفت و در این بازی ها توانســت ۶۸ گل نیز به 
ثمر برســاند. او بعد از حضور میــک مک کارتی در 
تیم ملی ایرلند، تصمیم بــه حضور در کادرفنی تیم 
ملی کشــورش گرفت تا بتواند کمک کند سبزهای 
بریتانیــا به یورو ۲۰۲۰ صعود کنند. او بهترین گلزن 
تاریخ تیم ملی ایرلند محسوب می شود و سابقه بازی 
در تیم های بزرگی چون تاتنهام، لیورپول، ســلتیک، 

استون ویا و لس  آنجلس گلکسی را دارد.
کین بعد از خداحافظی و بازنشستگی از فوتبال گفت: 
»۱۶ سال خیلی خوب را در تیم ملی سپری کردم و 
حضور در جــام جهانی نقطه عطف کارنامه بازی من 
بود و در نهایت از اان در ســمتی دیگر می خواهم به 

تیم ملی کشورم کمک کنم.«

کدهای تقــوی از جذب یــک مهاجم ایرانی، 
احتمال جدایــی طارمی از الغرافه و انتشــار 
اخباری درباره مذاکــره زنوزی با این مهاجم، 
همه و همه نشان می دهد که باید منتظر یک 

انتقال جذاب در نیم فصل باشیم.
 انتقادهــا از عملکرد مهدی طارمی در قطر به 
طرز عجیبی افزایش یافته و روزی نیســت که 
مهاجم تیم ملی مورد انتقاد روزنامه ها و البته 

هواداران الغرافه قرار نگیرد.
 طارمی فصل قبل که از پرســپولیس جدا شد 
و پیراهن الغرافه را پوشــید، بسیار قبراق تر از 

این فصل بود.
 او در لیــگ قطــر و تنها در ۸ بــازی 5 گل 
سرنوشت ساز به ثمر رســاند. این گل ها پایان 
کار طارمی در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱7 نبود. او در 
لیگ قهرمانان آسیا هم درخشید و در 7 بازی 
5 گل برای الغرافه زد اما نتوانســت همراه این 

تیم به مراحل بااتر صعود کند.
فصــل قبــل، کوچک ترین انتقــادی متوجه 
طارمی نبود اما این فصل اوضاع برای او عجیب 
و غیرقابل تصور در حال پیگیری است. طارمی 
۱3 بــار در ترکیب الغرافه قرار گرفته و 5 گل 
برای این تیم در لیگ ســتارگان قطر به ثمر 
رسانده. اولی هفته اول مقابل قطر اس سی که 

با شکســت 3 بر یک الغرافه به پایان رســید. 
دومین گل طارمی هفته چهارم و در روز برد ۴ 
بر صفر الغرافه وارد دروازه ااهلی شد. طارمی 
سومین گل خود را هفته ششم و در روزی که 
الغرافه مقابل الدحیل با نتیجه ۴ بر ۲ شکست 
خــورد، وارد دروازه حریف کــرد. مهاجم تیم 
ملــی هفته دهم و مقابل الخور هم ۲ گل از ۶ 
گل الغرافه را به ثمر رساند تا این تیم پیروزی 

پرگل ۶ بر صفر را به دست بیاورد.
ثبت 5 گل زده در ۱3 بازی، آن هم با توجه به 
اینکه طارمی فصل قبل این تعداد گل را در ۸ 
بازی به ثمر رســانده بود، یکی از دایل انتقاد 

از او در قطر است.
 انتقادها را هم یکی از پیشکسوت های باشگاه 
به نام عــادل خمیس آغاز کرد و رســانه ها و 
هواداران نیز پیگیر آن شدند. یکی از انتقادها، 
انجام بازی های پرنوسان از سوی طارمی است. 
اعتقاد هواداران الغرافه این است که طارمی در 
تمام بازی ها نمی درخشــد. او در یک بازی ۲ 
گل می زند اما در بازی بعد چندین موقعیت را 

از دست می دهد.
 درست مانند زمانی که طارمی در پرسپولیس 
بــازی می کــرد و اینجا هم مــورد انتقاد قرار 

می گرفت.

 آخریــن نمایش دور از انتظــار طارمی مقابل 
السیلیه در هفته ســیزدهم رقم خورد. جایی 
کــه او چندین موقعیــت گل را به راحتی آب 
خــوردن از دســت داد تا الغرافــه در نهایت 
با نتیجه ۲ بر یک شکســت بخــورد. در قطر 
البته این شایعه هم مطرح شده که طارمی در 
نیم فصل از الغرافه جدا می شود و یک مهاجم 
خارجی پیراهن این تیم را می پوشــد. همین 
مســاله باعث شــده تا چند تیم ایرانی برای 
جذب طارمی وارد عمل شــوند و مذاکره با او 

را آغاز کنند.
پرســپولیس دل خوشــی از طارمــی ندارد. 
محرومیــت از نقل و انتقاات کــه به اعتقاد 
هواداران پرســپولیس، باعث و بانی اش همین 
طارمی بوده باعث شــده تا مدیران این تیم و 
حتی برانکو عاقه ای به بازگشــت مهاجم تیم 

ملی نداشته باشند. 
همین مســاله شــاید طارمی را به باشگاهی 
جدید وصل کند. باشــگاهی که ابتدای فصل 
چندیــن بازیکن طــراز اول تیم ملی را جذب 
کرد و حاا برای تقویت، شــاید با طارمی هم 

به توافق برسد.
تراکتورسازی با خروج احتمالی لی اروین، نیاز 
به یک مهاجم جدید دارد. مهاجمی که با جو 

فوتبال در ایران آشــنا باشد و بتواند به محض 
ورود در ترکیب تراکتورسازی جا بیفتد. 

تقــوی درباره جذب مهاجــم جدید می گوید: 
»تاش ما این اســت که اگــر بازیکن خوب و 
باکیفیت ایرانی باشــد، بازیکــن ایرانی جذب 
کنیــم. هدف مان جذب مهاجم ایرانی اســت، 
در غیر این صورت ســراغ گزینه های خارجی 

می رویم. 
 سیاست باشــگاه درباره بازیکن خارجی این 
است که مطمئناً از بازیکن ایرانی بهتر باشد و 
خود من هم اعتقاد دارم اگر بتوانیم از بازیکن 
داخلی اســتفاده کنیم که خوب است اما اگر 
نشــد مجبوریم از بازیکن خارجی اســتفاده 

کنیم. 
حتی اگــر بتوانیم روی همین آزادی خودمان 

سرمایه گذاری کنیم، نتیجه می گیریم.«
کدهای تقــوی از جذب یــک مهاجم ایرانی، 
احتمال جدایــی طارمی از الغرافه و انتشــار 
اخباری درباره مذاکــره زنوزی با این مهاجم، 
همه و همه نشان می دهد که باید منتظر یک 
انتقال جذاب در نیم فصل باشــیم. انتقالی که 
شاید با کمک بازیکنان ملی پوش تراکتورسازی 
به نتیجه برســد و طارمی بار دیگر حضور در 

لیگ ایران را تجربه کند.

دوحه می توانــد بهترین میزبان برای دیــدار ریورپاته و 
بوکاجونیورز در فینال برگشت کوپا لیبرتادورس باشد.

کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبــی اعام کرد فینال 
برگشــت لغو شده کوپا لیبرتادورس هشتم یا نهم دسامبر 
در خــارج از آرژانتین برگزار می شــود. این بازی قرار بود 
شنبه شــب در ورزشــگاه مونومنتال برگزار شود، ولی به 
دلیل حمله هواداران ریورپاته به اتوبوس تیم بوکاجونیورز 
لغو شد و تصمیم گرفته شــد میزبانی از ریورپاته گرفته 

شود.
یکی از گزینه های میزبانی این بازی میامی آمریکاســت. 
با این حال بهترین پیشــنهاد انجام دیدار نهایی در دوحه 
قطر اســت. این انتخاب از لحاظ اقتصادی نیز خوب تلقی 
می شود. در این شــهر فینال های خارجی مانند سوپرجام 
ایتالیا برگزار شــده اســت. قطری ها می توانند در مســیر 
آماده ســازی برای جام جهانی از ایــن فینال بهره ببرند. 
چهار سال بعد، این کشور میزبان جام جهانی خواهد بود. 
همچنین قطر در نزدیکی امارات، کشوری که میزبان جام 
جهانی باشگاه هاست قرار دارد. قهرمان کوپا می تواند برای 

آماده سازی اش در قطر بماند.
تنها ورزشگاه جام جهانی که آماده است، خلیفه نام دارد. 
این اســتادیوم زیبا برای جام جهانی بازسازی شده است. 
خلیفه کاما جدید و مدرن اســت و ۴۰ هزار نفر ظرفیت 

دارد. همه چیز برای یک فینال فوق العاده آماده است.
 

در روزهای گذشته شــایعه انتقال مهدی طارمی به تراکتورسازی داغ شده، 
بخصــوص اینکه بی انضباطی دو گلزن خارجی این تیم ادامه حضورشــان در 
تبریز را زیر سوال برده است. با این حال محمد تقوی، سرمربی تراکتورسازی 

مذاکره با طارمی را تکذیب کرد.
تقوی که تیمش شــنبه در خانه پارس جنوبی جم بازی دارد، درباره احتمال 
جذب طارمی و فرشــاد احمدزاده گفت: »به هیچ عنوان پیشــنهادی در کار 
نبوده است. زمانی که من کارم را در تیم آغاز کردم فکر می کردم پنج بازیکن 
نیاز داریم اما اان به این نتیجه رســیده ام که با خروج دو بازیکن تنها نیاز به 
یک بازیکن دیگر داریم. تمرکز بازیکنان مان نباید به هم بخورد. فعا مشخص 

نیست چه کسی قرار است اضافه شود و در نیم فصل مشخص می شود.«
او درباره وضعیت اســتوکس گفت: »اســتوکس در اختیار کمیته انضباطی 
باشــگاه است و بعد از این باشــگاه تصمیم می گیرد که چه عملکردی داشته 
باشــد. او فعا به تمرین نیامده و هر موقع به جمع بازیکنان اضافه شــد، من 

نظر می دهم که آیا شرایط بدنی بازی برای تیم را دارد یا خیر.«
تقوی درباره وضعیت تیمش برای بازی شــنبه گفت: »بازی سخت تر ما این 
دیدار است نه بازی با پرسپولیس زیرا بازی با پرسپولیس انجام شده و هیجان 
و انگیزه ازم در آن دیدار وجود داشــت. ما بایــد هیجانات را کنار بگذاریم. 
در ایــن چند وقت، تمام مطبوعات درباره آن دیدار صحبت می کنند. از امروز 
تمرکزمان روی حریف بعدی اســت. با تیم سرسختی بازی داریم زیرا پارس 
جنوبی تیم فیزیکی است و در دو سه سال اخیر همیشه جزو پنج تیم ابتدایی 
بوده اســت. من همیشــه گفته ام که هیچ گاه از بازیکنانم راضی نیستم زیرا 
زمانــی که بخواهم از عملکرد بازیکنانم تعریف کنم، آن روز، روز خودکشــی 
ماســت. من به بازیکنانم در دیدار مقابل پرسپولیس نمره ۱۶ می دهم و برای 

بازی بعد باید بهتر شویم.«
او درباره اعتصاب بازیکنان پارس جنوبی عنوان کرد: »به قول انگلیســی ها ما 

نباید فریب این سیاست ها را بخوریم.«
شــفر به ملی پوشــان استقال اجازه شــرکت در ریکاوری تیم ملی را نداده، 
ولی تقوی توضیح داد که مشــکلی با این روند ندارد: »من جای آقای شــفر 
نیســتم اما به بازیکنان خودم این اجازه را دادم. به غیر از این ســه بازیکن، 
یکی دو بازیکن دیگری بودند که خواســتند خودشان ریکاوری کنند و چون 
من تشــخیص این را دادم که آن یکی دو بازیکن هم اجازه دهم زیرا آن دو 
بازیکن نشان دادند که این قابلیت را دارند. ما باید این نکته را در فوتبال ایران 
جا بیندازیم. شــاید خیلی ها به من بگویند مربی بی نظم اما من به بازیکنانم 
اعتماد دارم و اگر احســاس کنم که به نفع بازیکن است، با مرخصی های شان 

موافقت می کنم.«

امروز هواداران فوتبال می توانند چند بازی لیگ برتر را به طور زنده تماشــا کنند. ســاعت 
۱5 بازی ماشین ســازی و پرسپولیس از شبکه سوم پخش می شود و شبکه ورزش در بازی 

همزمان شهرآورد شمال بین نساجی و سپیدرود را روی آنتن می برد.
ســاعت ۱7:3۰ هم بازی اســتقال و صنعت نفت آبادان از شــبکه سوم پخش خواهد شد. 
فوتبال هفت نفره بین ایران و اســترالیا دیگر بازی زنده عصر پنجشنبه است که ساعت ۱۸ 

از شبکه ورزش پخش می شود.
پنجشــنبه شب بازی های لیگ اروپا هم برگزار می شــود و تیم هایی مثل میان، آرسنال و 
چلســی به میدان می روند، ولی هیچکدام از بازی های این تورنمنت در کنداکتور شبکه های 

سیما قرار ندارد.

جلد ایران ورزشــی در روز هشتم خرداد سال گذشته به بهانه سالگرد بازی ایران - استرالیا 
به مصاحبه با خداداد عزیزی اختصاص داشــت و مهاجم ســابق تیم ملی در انتقاد از سبک 
بازی تیم کی روش گفته بود: »با دفاع اتوبوسی هیچ بازیکنی لژیونر نمی شود«. این مصاحبه 
پیش از قرعه کشــی جام جهانی انجام شــده. خداداد در این ســال ها رابطه ای سینوسی با 

کی روش داشته و به تناوب از او تمجید یا انتقاد می کند.

 پتربورو بعد از چند شکســت و تساوی 
متوالــی و خروج از جمع مدعیان صعود 
به چمپیونشــیپ، در هفته بیستم لیگ 
یک انگلیس میزبان ویمبلدون بود. بازی 
در ورزشــگاه آواکس و در حضور 5۰۴۶ 
تماشــاگر برگزار شــد و رایــان تفضلی 
مثل همیشــه در ترکیــب ثابت پتربورو 
حضور داشــت. پتربورو که نیاز مبرمی 
به کســب پیروزی داشــت با گل دقیقه 
۶۰ مادیســون، ویمبلدون رده بیست و 
ســومی را شکســت داد تا 3۸ امتیازی 
شود و در رده چهارم جدول قرار بگیرد. 
پورتســموث با کســب ۴۴ امتیاز از ۱9 
بازی صدرنشــین است، ساندرلند با ۴۰ 
امتیاز در رده دوم قرار دارد و لوتون تاون 
هم با امتیاز برابر بــا پتربورو در جایگاه 
ســوم جدول رده بندی قرار گرفته است. 
رایان تفضلــی که این روزهــا اخباری 
درباره حضورش در فوام منتشــر شده، 
برای بیســتمین بازی پیاپی در ترکیب 
پتربورو قرار گرفت و 9۰ دقیقه برای این 
تیم بازی کــرد. تفضلی روی هم ۱75۶ 

دقیقــه در زمین بوده و در طول این ۲۰ 
بازی، فقط 3۴ دقیقــه حضور در زمین 
را از دســت داده است.  تفضلی هم قبل 
و هــم بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ امیدوار 
بود به پیراهن تیم ملی برســد و توسط 
کی روش حضــور در اردو را تجربه کند 
اما این مدافع ۱9۶ سانتیمتری هنوز به 
هدف خود نرســیده و بعید است بتواند 
در فاصله کوتاه تا جام ملت های آســیا، 
عضوی از فهرســت ۲3 نفــره تیم ملی 

باشد.

کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال بعد از 
مدت ها ســکوت صحبت هایی را پیرامون 
وضع ایــن روزهای بســکتبال بــه زبان 
آورد. صمــد نیکخواه بهرامی که از ســال 
گذشــته بار دیگر به تیم ملی بازگشت و 
آســمانخراش ها را در بازی های آســیایی 
و چنــد پنجره از مقدماتــی جام جهانی 
۲۰۱9 همراهــی کــرد، در اردوی جدید 
تیم ملــی حاضر نشــد. او تصمیم گرفته 
زندگــی اش را در آمریــکا ادامه دهد و به 
همیــن دلیل در اردوی اخیر تیم ملی هم 
با وجود دعوت از سوی مهران شاهین طبع 

حضور پیدا نکرد.
چند روز قبل او در استوری اینستاگرامش 
تــا  نوشــت  را  »بی شــعوری«  کلمــه 
برداشــت های متفاوتی از این کلمه شود. 
حاا بعد از گذشت چند روز صمد نیکخواه 
تصمیم گرفت در همان اینستاگرام درباره 
این اتفاقات توضیح دهد: »جماتی که من 
چند روز قبل نوشتم، فقط یک شوخی با 
دوستانم بود. متاسفانه برداشت های بدی 
از این استوری شد. من اصا به بسکتبال 

کاری نداشتم و موضوع فقط یک شوخی 
ساده بود.«

او در ادامــه ســکوت چند ماهــه درباره 
تیم ملی بســکتبال را شکســت و گفت: 
»من تیم ملی را دوســت دارم و امیدوارم 
بازیکنان در ۲ بازی پیش رو موفق باشند. 
ما حمایتشان می کنیم و امیدواریم پیروز 
شوند. حامد، ارسان و سجاد هم ان شاءا... 
نیفتاده؛ یک  اتفاقــی  برمی گردند. خیلی 
مدت ما در تیم ملی بودیم و حاا ســایر 

بازیکنان هستند.«

یوردی آلبا تا ســال ۲۰۲۰ با بارسلونا قرارداد 
دارد و ســران باشــگاه در تاش برای تمدید 

آن هستند. 
پــس از اتمام دیدار شــنبه شــب اتلتیکو و 
بارســا، آلبا در میکسدزون ورزشگاه به انتقاد 
از مسووان بارســا پرداخت و گفت که هیچ 
خبری از پیشنهاد تمدید باشگاه نیست. او از 

این مساله ابراز تعجب کرد.
اما واقعیت این است که مذاکرات برای تمدید 
قرارداد با آلبا از یک ســال پیش شروع شد؛ 
زمانی که رائول سانیه هی، مدیر سابق بخش 
فوتبال بارسا گفت وگو با ایجنت آلبا را شروع 
کــرد. مذاکراتی که البته پیشــرفت چندانی 
نداشته و به همین دلیل در انتقاات تابستانی 

شایعاتی در مورد جدایی آلبا شنیده می شد.
طبق ادعای موندودپورتیوو، سران بارسلونا در 
صدد ارائه یک پیشــنهاد تمدید سه ساله به 
آلبا هســتند و حتی پیش نویس آن نیز آماده 

شده است. 
هدف حفظ آلبا تا ســال ۲۰۲3 اســت اما تا 
رسیدن به توافق نهایی به نظر راهی طوانی 
در پیش اســت. مسووان بارســا با توجه به 

اینکه هنوز دو سال دیگر از قرارداد آلبا باقی 
مانده، چندان نگران نیســتند و معتقدند که 
بااخره تــا انتهای فصل قادر به راضی کردن 

ستاره چپ پای خود خواهند بود.
آلبــا یکــی از بازیکنان آماده ایــن روزهای 
بارسلونا است که با فشار هواداران و رسانه ها 

توانست به تیم ملی اسپانیا هم برگردد. 
آلبا یکی از بهترین مدافعان چپ فوتبال اروپا 
اســت که نقش زیادی در حمات بارسا دارد 
و بعید بــود که این تیم راضی به از دســت 

دادن او شود. 

لس آنجلس لیکرز سه شــنبه شــب مقابل دنور، یکی از تیم های آماده این فصل NBA شکست ســنگینی را تجربه کرد. دنور در این بازی به برتری 
۸5-۱۱7 رسید که بزرگترین پیروزی تاریخ این تیم مقابل لیکرز است. لبرون جیمز که در این بازی تنها ۱۴ امتیاز گرفت، گفت: »از 35 شوت سه 

امتیازی تنها 5 تا وارد سبد شد. در این شرایط نمی توانید برنده شوید.«

طارمی-تراکتورسازی، جدی تر از همیشه
کاپیتان های تیم ملی در این انتقال نقش دارند؟

 فینال لیبرتادورس
 در قطر؟

تقوی: فقط یک بازیکن ازم داریم

نیکخواه  : حامد و ارسان به تیم ملی برمی گردند پیشنهاد تمدید قرارداد بارسا به آلبا

آخر هفته با استقال و پرسپولیس

انتقاد 
خداداد از 
سبک بازی 
تیم ملی

شکست سنگین لیکرز مقابل دنور

 خداحافظی رسمی 
رابی کین از دنیای فوتبال

سوژه

گزارش یک

گزارش دو

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

خبر

روی آنتن

در چنین روزی

 ظرف لیلی
یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود یک طنزنویسی 
بود که قبلش هیچ جا نبود. از او پرســیدند: برادر! 
چرا هیچ وقت هیچ جا به هیچ ســمتی نمی رسی؟ 
چرا مدیر رســانه ای تیمی نمی شوی؟ چرا روابط 
عمومی فدراســیونی، بازگشــتی یا حتی هیات 
فوتبالی، چیزی نمی شوی؟ چرا هیچ وقت با تیم ها 

سفر نمی روی؟ چرا نیستی؟
آرشیو طنزهایش را نشان داد و گفت: بگردید اگر 
یک نفر در این فوتبال مانده که در این ســتون ها 
طنزمالش نکرده باشــم، اســم بدهید که جبران 
کنم. گشــتند دیدند همه را زده! دســته  جمعی 

متحد شدند و کتک مفصلی به او زدند!
نتیجــه اخاقی: ایــن چیزهایی که شــما به آن 
می خندید و فکر می کنید طنز است، طنز نیست! 

خاطره است!
نتیجه غیراخاقی:  ای شماها که رفتید و بستید! 

چرا ظرف مرا بشکستید؟
 

متال باز
ما خیلی از این پیــام جدیدی که کی روش علیه 
برانکو داد حال کردیم چون مشــخص است که 
همان چند دقیقه افتخار ماقات با بنده، ایشــان 
را به شــدت تحت تاثیر قرار داده. قبل از ماقات 
با من کــی روش در مورد مارها و عقرب ها مطلب 
می زد، اان از پینــک فلوید کد می آورد. به جان 
خودم دو بار دیگر بروم در کنفرانس ها ببینمش، 
از مهاباراتا و چنین گفت زرتشــت فکت می آورد 

که برانکو کف و خون باا بیاورد!
احتماا به زودی شــاهد این نوع مکالمه بین این 

دو مربی هستیم.
کــی روش: در جواب آقــای برانکو فقــط این را 
می گویم که ترسوها، نه تنها ترسویند بلکه حقیر 

نیز هستند )ویکتور هوگو(
برانکــو: در جــواب برادرم کارلــوس عرض کنم 
که ایــن تک مصرع از ترانه معروف برای پاســخ 
ایشــان کافی اســت: تو هیچ شاهی، کسی دور و 
برت نیســت و خیلی زود کله می شوی بدبخت! 

)متالیکا(
کی روش: هاها! دســت گذاشتی روی کتاب من! 
اان پودرت می کنم: چطور می توانم گم شوم! اگر 
جایی را برای رفتن نداشــته باشم )نابخشوده سه 

متالیکا(
برانکو: داداش نابخشــوده ســه دیگه چیه؟ مگه 

فیلمه؟
کــی روش: اولی رو خوندن ترکونــد، دو تا دیگم 

پشت بندش زدن.
برانکو: جان من؟ نشنیده بودم.

کی روش: به موت قسم راسته. خواستی بگو فول 
آلبومش رو برات بفرستم.

برانکو: دمت گرم. دیگه اان ســنم به این آهنگا 
نمی خوره. ایگلز نداری؟

کی روش: هتل کالیفرنیا؟
برانکو: آره. فول آلبومشون رو داشتم چلنگر گرفت 

و دیگر پس نیاورد.
کی روش: نه ولی بیجیز بخوای دارم.

برانکو: نه دوست نداشــتم . خیلی لوس بودن. از 
گروه آبا چیزی نداری؟

کی روش: نه ! من همیشه با کویین حال می کردم. 
خیلی فاز می داد. پشــت مو بلنــد می کردیم با 
شــلوار خمــره ای، می رفتیم جردن لیســبون با 
پیکان جوانان 55 گوجه ای دور دور. صداشو زیاد 

می کردیم چه حالی می داد!
برانکــو: آره یــادش بخیر. ما تو زاگــرب »بی ام 
دبلیــو دوهــزار و دو« ور می داشــتیم اســپیکر 
یاماها می بســتیم پشــتش می رفتیم تو خیابونا 
می چرخیدیم و حســابی خــوش می گذروندیم. 

یادش بخیر.
کی روش: آقا شــما می گفتین بی ام دبلیو؟ ما تو 
کارت بازیامون می نوشت بی ام و! اان میری تو یه 
جا می گی بی ام و یه طوری مسخرت می کنن انگار 

سهام کارخونه برای باباشونه!
برانکــو: آره! مــام کارت بازی داشــتیم. عکس 

برگردونای آدامس سین سین رو یادته؟
کی روش: داداش به من می گفتن جاد لیسبون! 
تمام عکسای سین سین برای من بود. یه طوری 
می زدم کنار عکس که سه تا زیرشم برمی گشت.

برانکو: داداش خوش گذشــت. خیلی صفا داد. یه 
روز بیا دور هم بشینیم، گنج قارون ببینیم.

کی روش: آوخ! من عاشق پیاز خرد کردن فردین 
بودم. خدا رحمتش کنــه. برو داداش. برو خوش 

باشی. قرارش رو بذار، دیزیش با من!
و اینگونه بود که فرهنگ به مدد فوتبال آمد!

هومن جعفري
Houman Jafari

برد پتربورو در بیستمین بازی متوالی تفضلی
رایان، ناامید از حضور در تیم ملی
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