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بختیار رحمانــی در مورد بازی تیمش 
برابر پدیده می گوید: »ما در تبریز یک بازی 
سنگین را پشــت سر گذاشته بودیم و البته 
یک امتیاز در بــازی بیرون از خانه گرفتیم. 
این هفتــه هم در بــازی با پدیــده دنبال 
گرفتن ســه امتیاز بودیم و برد در این بازی 
برای مان مهم بود. پدیــده واقعاً تیم خوبی 
اســت که بازیکنان و کادر فنی خوبی دارد، 
ولی در روزی که هواداران سپاهان استقبال 
بی نظیری از این بازی داشتند، برد مهمی را 
به دست آوردیم که باید از حمایت هواداران 
هم تشــکر کنم.« او در مــورد نتایج خوب 
ســپاهان در لیگ امســال حرف هایی دارد: 
»این نتایج به خاطر همدلی بازیکنان است 
و همــه بچه ها دنبال این هســتند که تیم 
نتیجــه بگیرد. هدف ما این اســت که روند 
فعلی را ادامه دهیم و در نهایت به هدف مان 
که قهرمانی است، برسیم. صحبت در مورد 

قهرمانی از حاال زود اســت. البته باید بگویم 
قلعه نویی در هر تیمی که باشــد همه از آن 
تیم توقع قهرمانی دارند، چون این مربی در 
ســال های اخیر افتخارات زیادی را کســب 
کرده اســت. ما سعی می کنیم بازی به بازی 
جلو برویم و می دانیم که کارمان در نیم فصل 
دوم سخت تر خواهد شد.« رحمانی در پاسخ 
به این پرســش که آیا نیمکت نشــینی در 
سپاهان برایش آزاردهنده نیست، می گوید: 
»هر بازیکنی دوســت دارد در ترکیب ثابت 
باشد و نیمکت نشینی برای هر فوتبالیستی 
آزاردهنده اســت. من از لحــاظ بدنی کاماًل 
آماده هســتم، ولی تصمیم ســرمربی برایم 
قابل احترام اســت. دوست دارم بیشتر برای 
سپاهان بازی کنم و به تیمم کمک کنم. من 
باال و پایین فوتبال را زیاد دیده ام و می دانم 
که چگونه رفتار کنم. مهمترین موضوع این 

است که سپاهان نتیجه بگیرد.«

محمد احمدزاده بعد از تساوی بدون 
گل ملوان مقابل شاهین شهرداری بوشهر 
می گوید: »فکر می کنم تماشــاگران ما از 
موقعیت هــا و نوع بازی ملــوان در نیمه 
اول راضی بودند. در همان شروع مسابقه 
می توانســتیم در ثانیه هــای ابتدایی دو 
گل به حریف بزنیم اما تیم شــاهین در 
ادامه مســابقه خوب بازی کرد و حریف 
دست و پا بســته ای نبود و در نیمه دوم 
دقایقی تحت تاثیر تیم شــاهین بودیم. 
بازیکنــان ما خوب بــازی کردند و حق 
ما کســب ۳ امتیاز بود. می توانســتیم از 
 موقعیت هایی که به دست آوردیم استفاده 
کنیــم.« او حرف هایــش را اینطور ادامه 
می دهــد: »داور یــک گل ســالم ما را 
مــردود اعــالم کــرد کــه نمی دانم چه 
بگویم. کسی هم پاســخگو نیست. کدام 
داور یــا مســوول داوری می آید پاســخ 

این ۳ امتیاز ما را بدهد؟ ! شــاید اگر آن 
گل قبول می شــد می توانستیم شکست 
سنگینی را به شــاهین تحمیل کنیم. به 
هیچ عنــوان قیافه یک تیــم ته جدولی 
را در بــازی نداشــتیم. هیچ کــدام این 
مســائل دیگر برای ما ۳ امتیاز نمی شود. 
در حــال حاضر هــم موقعیــت گلزنی 
پیدا می کنیم و هم بــازی مالکانه انجام 
می دهیم. دروازه بان شــاهین به داد این 
تیم رســید. می توانستیم پیروز شویم اما 
بازهم از رســیدن به برد محروم شــدیم 
که تماشــاگران را ناراحت به خانه شــان 
می کنم.  عذرخواهی  آنها  از  فرســتادیم، 
مقانلو هم مقصر از دست دادن آن پنالتی 
نبود، من مقصرم. شاید هفته گذشته تنها 
هفته ای بود که پنالتی تمرین نکردم. اگر 
 تمریــن پنالتی می گذاشــتم االن پیروز 

شده بودیم.«
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 ســیدجالل حسینی ســوژه جدید فوتبال ایران است. مردی ایستاده در میانه 
اتمسفر دوقطبی فوتبال ایران که بدل به یکی از نمادهای حمله هواداران سرخ و به 
تعبیر بهتر هواداران برانکو به کارلوس کی روش شده. مدافعی با کوله باری از تجربه 
و یک کیفیت بی بدیل و رشک برانگیز که در روزهای پایانی دهه چهارم زندگی اش 
همانند یک جوان با طراوت و انرژیک در ترکیب پرســپولیس می درخشــد و یک 

ستاره بی بدیل به شمار می آید. 
دســتاوردهای فوتبالی صخره سرخ غیرقابل انکار اســت. مردی که در کلونی 
بی یار و یاور پرســپولیس حکم ژنرالی را دارد که داشتنش یکی از خوشبختی های 
برانکو محسوب می شــود. همو که با استواری اش در برابر مهاجمان گرسنه حریف، 
فریادهــای تکان دهنــده اش، رگ های بیرون زده اش و البته صالبت، خونســردی، 
تعصب و البته گل های سرنوشت سازش به راستی یک ستاره واقعی برای پرسپولیس 

لقب گرفته. 
ابرســتاره ای که چه در زمین و چه در کیفیت جلوتر از همه ســتاره های ریز 
و درشــت ایستاده و تاثیر فوق العاده اش بر ارتش ســرخ انکار شدنی نیست و ورای 
تعاریف و کلیشه های موجود قرار می گیرد. شاید بهترین تعریف از ستاره پرسپولیس 
را هنک تن کاته ســرمربی الجزیره داشــت. همو که با چمدانی از تجربه از بارســا 
گرفته تا چلســی، ستاره کهنه کار پرسپولیس را به سوپرمن تشبیه کرد که همیشه 
در بزنگاه های کلیدی کار را برای پرســپولیس در می آورد. یک کهنه سوار خسته در 
لشکر بی سردار و بی سرباز ســرخ که هرگز از پا نمی افتد، سپر نمی اندازد و تسلیم 

برای او واژه ای بی معناست.
ســیدجالل بعد از یک فصل غرورانگیز و پرحادثه، سرانجام تصمیم گرفت تا از 
عرصــه ملی خداحافظی کند و پیراهن تیم ملی را به صندوقچه خاطرات بســپارد. 
تصمیمی دشوار و سخت که بی تردید کارلوس کی روش در آن نقش اساسی داشت. 
سرمربی تیم ملی که در یک تصمیم بحث برانگیز و مجادله آور پیش از جام جهانی 
روی نام مدافع پرسپولیس قلم قرمز کشید و ترجیح داد تا صخره سرخ را به روسیه 

نبرد و جای او را به نفرات جوانتر بدهد. 
تصمیمی که هرگز به مذاق هواداران ســرخ خوش نیامد و به شــدت شخص 
کــی روش و تیم ملی را در آســتانه جام مورد عتاب قرار دادنــد اما جام جهانی و 
مهم تر از همه نمایش جانشــین ســیدجالل در ترکیب تیم ملــی ثابت کرد تا چه 
اندازه حق با کی روش بوده و ســرمربی تیم ملی درســت تصمیــم گرفته. تصمیم 
امروز ســیدجالل برتافته از همین اتفاق بود. چه آنکه او می دانســت که با حضور 
کــی روش هیچ شانســی برای حضور دوبــاره در تیم ملی و بــازی در جام ملت ها 
نخواهد داشــت و از همین رو تصمیم گرفت تا با پیراهن تیم ملی وداعی حســرت 
بار داشته باشد. تصمیمی دیر و البته منطقی که پیشنهاد کی روش به او در آستانه 
جام جهانی بود تا ســید وداعی باشکوهتر و ســرافرازانه تر با تیم ملی داشته باشد 
اما حســینی در آن مقطع با همان یکدندگی که خاص شــخصیت اوست، پیشنهاد 
 ســخاوتمندانه کــی روش را نپذیرفت تا حــاال بدون هیچ ضیافتی بــا فوتبال ملی 

وداع کند.
وداعــی که حاال دوباره فضای دوقطبی فوتبــال ما را داغ کرده و بهانه ای برای 
حمالت بی رحمانه و خشــمگینانه هواداران سرخ به کی روش شده. مردی که تنها 
جرمش خط زدن نام سیدجالل آن هم به واسطه سن و سال است و در جام جهانی 
ثابــت کرده که این تصمیم تا چه اندازه درســت بوده امــا در دعوا هیچ وقت حلوا 
خیرات نمی کنند و رقبا همیشــه از کوچکترین روزنه و بهانه برای حمله و تخریب 
رقیب اســتفاده می کنند و چه بهانه های بهتر از خداحافظی سیدجالل که در تمام 

این سال ها ستاره و نماد پرسپولیس بوده.
حســینی البته در کنفرانس خداحافظی اش هرگــز کالمی در نقد کی روش و 
زیر ســوال بردن تصمیمش بر زبان نیاورد و با تشکر از سرمربی تیم ملی با رفتاری 
جنتلمنانه کوشید تا حاشــیه ها را مهار کند. در مقابل کی روش نیز واکنشی جالب 
به این خداحافظی و رفتار مدافع ســابقش داشت و با واژه های غرورانگیز و باشکوه 
از سیدجالل تقدیر و تشــکر کرد اما این رفتارها برای خاموش کردن آتش دعواها 

کافی نبود.
نقدهای بی رحمانه و واژه های آتشین حاال کی روش را هدف گرفته اند اما کاش 
در میانه آتش جدیدی که به پا شــده به یاد بیاوریم که در این فوتبال تقریبا هیچ 
ستاره ای حتی بزرگتر، شهیرتر و پرافتخارتر از جالل حسینی نیز وداعی درخور نام 
و افتخاراتش نداشــته و غریبانه و در عزلت از تیم ملی خداحافظی کرده. بدرقه بد 
سنت دیرینه این سرزمین است؛ از سیاست گرفته تا هنر و البته فوتبال و سیدجالل 

حسینی قطعا آخرین نفر در این معرکه نخواهد بود.

سیدجالل، مردی در میانه آتش
بدرقه تشریفاتی کهنه سوار خبرسرمقاله

 مهرداد محمدی در فهرست برانکو
مهــرداد محمدی مهاجم فصل جاری ســپاهان اصفهان که با حضور امیر 
قلعه نویی در راس کادرفنی این تیم به روزهای خوبش بازگشــته است یکی از 
بازیکنانی اســت که نامش برای حضور در پرســپولیس مطرح شده است. این 
در حالی اســت که سرمربی سرخپوشان طبق اعالم قبلی هیچ شخصی را برای 
حضور در جمع سرخپوشــان پایتخت به باشــگاه معرفی نکرده است اما گفته 
می شــود که مهرداد محمدی جزو آن دســته بازیکنانی است که برانکو برای 

جذب آن تمایل دارد. 
البته ســپاهانی ها از آن دســته باشــگاه هایی هســتند کــه هزینه های 
سرســام آوری انجام می دهند و با پرداختی های شــگفت انگیز اجازه نمی دهند 

بازیکنی همچون محمدی از ترکیب تیم شان جدا شود.
 

واکنش کرار به جدایی از صنعت نفت: شایعه است
الزورا عالقه شــدید خود را برای عقد قرارداد با کرار جاســم اعالم کرده 
اســت. ایوب ادیشو ســرمربی الزورا از عالقه خود نسبت به عقد قرارداد با کرار 
و اســتفاده از او در لیگ عراق و لیگ قهرمانان 
آسیا سخن گفته اســت. مدیران باشگاه الزورا 
نیز برای جذب کرار جاســم در نقل و انتقاالت 
زمســتانی و پس از حضور این بازیکن ۳1 ساله 
در تیــم ملی عــراق ابراز عالقــه کرده اند. تیم 
الزورای عراق در گروه A لیگ قهرمانان آســیا 
قــرار دارد و بــا الوصل امارات همگروه اســت. 
ذوب آهن ایران در صورت پیروزی مقابل برنده 
دیدار الوحــدت اردن - الکویت کویت با الزورا 
همگروه می شود. پیروز مسابقه النصر عربستان 
با برنده بازی AGMK ازبکســتان و استقالل 
تاجیکســتان، دیگر تیم گروه A رقابت های لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. در 
عین حال کرار جاسم نیز نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و گفته: »این 
شــایعه ای بیش نیست، من با نفت توافق کرده ام و قرارداد دارم. تا پایان مدت 

قراردادم در نفت می مانم و در این تیم خوشحالم.«

سایپا تا کجا پای دایی می ایستد؟ 
درویش، مدیرعامل ســایپا از نتایج علی دایی راضی نیست. او به طور غیر 
مســتقیم از وضعیت تیمش گله کرده است: »نسبت به هدف گذاری که کرده 
بودیــم و برنامه ای که مد نظرمان بود حداقل 5-4 امتیاز عقب هســتیم. روی 

امتیاز این بازی ها حساب کرده بودیم. 
به هرحال در تعطیالت نیم فصل با جذب بازیکنان جدید شرایط تیم بهتر 
خواهد شــد. البته قطعا تیم را با نظر علی دایی تقویت می کنیم و در نیم فصل 
سه یا چهار بازیکن جدید می گیریم ضمن اینکه با بازگشت مصدومان وضعیت 
تیم بهتر از گذشــته خواهد شــد. مهدی ترابی هم در نیم فصل از تیم ما جدا 

می شود و به پرسپولیس می رود.«
حال باید دید مدیران باشگاه سایپا تا کجا پای علی دایی می ایستند.

خرمگاه: می دانیم مقابل پرسپولیس موقعیت 
زیادی نداریم

محمد خرمگاه در خصوص دیدار روز سه شــنبه تیمش برابر پرسپولیس 
تهران که در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شــد، گفت:  »پرسپولیس به یک 
هارمونی و وحدت تاکتیکی رســیده و آنها از لحاظ روحی و روانی در شــرایط 
خوبی هســتند. ما می دانیم که مقابل این تیــم موقعیت های زیادی نخواهیم 
داشــت، ولی باید بــازی را کنترل کنیم و از تک موقعیت هایی که به دســت 
می آوریم نهایت استفاده را کرده و بتوانیم به آنچه هدف مان در این دیدار است 
دســت پیدا کنیم، البته کار سختی در پیش داریم، ولی بازیکنان ما روز به روز 
بهتر می شوند و اعتقاد دارم آنها خود را از لحاظ روحی و روانی برای این دیدار 
آمــاده می کنند و اصطالحا خود را آزاد کرده تا بتوانند به تنها هدف شــان که 

پیروزی برابر پرسپولیس است، دست پیدا کنند.«
وی در پاســخ به این پرســش که آیا برای نیم فصــل برنامه خاصی در 
پیــش دارید، گفت: »ما دو بازی دیگر تــا پایان دور رفت پیش رو داریم و تنها 
تمرکزمــان برای موفقیت در این دیدار اســت که بتوانیــم پیروز این دو بازی 
باشــیم، ســپس در خصوص برنامه های خود برای نیم فصل صحبت خواهیم 
کرد. ذوب آهن یک تیم ریشه دار و قدیمی است و باید همه دست به دست هم 
دهیم تا هر چه زودتر ایــن تیم را به جایگاه واقعی اش که همان باالی جدول 

است، برسانیم.«

بدقولی های آنتونی اســتوکس در بازگشت به تبریز و به 
مجرد آن تنبیه انضباطی این بازیکن از ســوی محمد تقوی 
و سپردنش به مدیران باشــگاه تراکتورسازی باعث شده این 
تصــور به وجود آیــد که این بازیکن ایرلنــدی به طور قطع 
از تراکتورسازی جدا شــده است اما این جدایی هنوز قطعی 

نشده است.
اســتوکس در آخرین تماس هایی که بــا محمد تقوی 
داشته از این مربی خواسته تا نیم فصل صبر کند و بعد از آن 
درباره خارج کردن نامش از فهرســت تراکتورسازی تصمیم 
نهایــی را بگیرد. این تماس از آنجا میــان بازیکن تراکتور و 
محمد تقوی برقرار شده که مربی موقت تبریزی ها به باشگاه 
تراکتورسازی در راستای جذب یک مهاجم جدید اعالم نیاز 

کرده و درخواســت داده تا موعد نیم فصل نســبت به عقد 
قرارداد با بازیکن جدید اقدام کنند. اســتوکس هم با علم به 
این موضوع از ســرمربی تراکتورسازی فرصت خواسته تا در 
روزهای آتی مشکلش را برطرف کند و دوباره به تمرین های 
تراکتورســازی بازگــردد. حتی پدر آنتونی اســتوکس نیز با 
محمــد تقوی صحبت هایــی انجام داده و درباره مشــکالت 
پسرش صحبت های مفصلی انجام داده و تقوی هم تا حدودی 
متقاعد شده که پروســه کنار گذاشتن قطعی این بازیکن را 
قدری به تاخیر بیندازد تا اگر مشکالت استوکس در کشورش 

حل شد، این بازیکن دوباره به جمع تبریزی ها بازگردد.
استوکس در شرایطی وارد این ماجرا شده که پرونده او 
در سال های اخیر نیز نشــان می دهد هیچ گاه در تیمی دوام 

ندشته و همواره با حاشیه هایی همراه بوده است. با این حال 
محمد تقوی هم در صحبت هایی که با پدر اســتوکس داشته 
به او درباره نظم و انضباط باشــگاه تراکتورســازی نکاتی را 
گفته و به آنها اعالم کرده قرارداد چهار ساله ای که با باشگاه 
امضا کرده ممکن است برایش دردسرساز شود. البته نه تنها 
این قرارداد دســت و پا گیر، بلکه موقعیت استوکس در صدر 
جدول گلزنان ایران نیز موضوعی اســت کــه این بازیکن را 

شاید وسوسه کند تا دوباره به جمع تبریزی ها بازگردد.
تراکتوری ها چنانچه استوکس را از دست بدهند به طور 
قطع در نیم فصل دوم یک مهاجم اروپایی در ســطح همین 
بازیکنان جدا شــده به خدمت خواهند گرفت تا جای خالی 

یک مهاجم را در خط آتش خود پر کنند.

محمود فکری، سرمربی شاهین بوشهر درباره حضور در 
انزلــی و تقابل با ملوان این جمالت را به زبان آورده اســت: 
»قبل از صحبت درباره بازی باید در مورد دو مطلب صحبت 
کنم؛ اول اینکه از طرفداران واقعی ملوان تشــکر کنم که با 
وجود جایگاهی که این تیم در جدول دارد به ورزشگاه  آمدند 
و ۹۰ دقیقه این تیم را عاشــقانه تشویق کردند. می دانم این 
تیم ریشــه در خانواده ها دارد و این تیم را در هر شــرایطی 
دوســت دارند. باید از این طرفدارانی که عاشقانه تیمشان را 
دوســت دارند، تشکر کرد. هفته گذشته من از روی نیمکت 
اخراج شــدم که به نظرم داور چهارم دچار اشتباه شد. به هر 

حال در دنیا هم ویدئو چک را گذاشــتند که اگر داوری دچار 
اشتباه شد، اشتباهش را برگرداند. در بازی هفته گذشته من 
به اشــتباه اخراج شدم. ناظر مسابقه می توانست در آن بازی 
حق من را بدهد و نگذارد که در این بازی روی نیمکت نباشم. 
در مورد بازی باید بگویم؛ ملوان در نیمه اول مســلط بود و 
موقعیت های گلزنی بیشــتری را به دست آورد و می توانست 
در این نیمه به گل برســد اما در نیمه دوم ما بیشتر صاحب 
توپ و میدان بودیم و می توانســتیم به گل برسیم.« فکری 
درباره شرایط بازی این جمالت را به زبان آورد: »بازی خوبی 
بود، موقعیت های گلزنی روی هر دو دروازه ایجاد شد. نقطه 

ضعف این بازی نداشــتن گل بود. البته در صحنه آخر بازی 
هم داور می توانســت یک پنالتی بــرای ما اعالم کند که آن 
را نگرفت اما تیــم داوری هم خوب قضاوت کرد و بازی هم 
جذاب بود که به تیم حریف و بازیکنان حریف خسته نباشید 
می گویــم.« وی در مورد اینکه یک گل ملوان توســط داور 
مردود شــد و نظر شــما در مورد این صحنه چیست، گفت: 
»واقعیت را بخواهید اگر کارشناســان آن صحنه را گل اعالم 
کرده اند که اشــتباه داور بوده اســت اما من خودم از صحنه 
دور بودم و نمی توانم نظر بدهم اما اگر کارشناسان نظرشان 

این بوده که گل درست بوده، حرفی ندارم.«

آنتونی تا نیم فصل از تقوی فرصت خواست

پدر استوکس واسطه بازگشت دوباره پسرش به تراکتور

فکری: از هواداران واقعی ملوان متشکرم
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درخواست وریا در جلسه با شفر:

 در دفاع راست 
به من بازی بده

شانس کمتر غفوری نسبت به رضاییان و محرمی

 تکـرار احتمالی کابوس وریا: 

قلم قرمز کی روش

امیدوارم تنش هواداران با تیم ملي کمتر شود

سيد جالل حسيني: چيزهاي زيادي از کي روش ياد گرفتم

حتي با برانکو هم 
بر نمي گـردم

اعتراف دیرهنگام برانکو: 

اشتباه کردم سیدجالل را خط زدم
 کي روش: جالل، یک حرفه اي و بي نظیر

یک کاراکتر وفادار و بسیار بزرگ

تبريزي و هزينه گزاف سه ميلياردي

چـــــراغ سبـــز ذوب

بازهم شایعه بازگشت 
جباروف قوت گرفت

نيمکت نشيني 
حسيني از هزار 
دقيقه گذشت

نتيجه جر و بحث با برانکو: 

 اخـراج بيرانـوند 
از تمــرین

قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو ۲۰۲۰ بعد از ظهر 
یکشــنبه در دوبلین برگزار شــد و 55 تیم حاضر در این 
رقابت ها حریفان خود را شناختند. این بازی ها قرار است 
در 1۰ گروه پنج و شش تیمی برگزار شود. از هر گروه دو 
تیم برتر صعود می کنند و چهار تیم دیگر از پلی آف لیگ 

ملت ها به این رقابت ها راه خواهند یافت.
مســابقات یورو ۲۰۲۰ در 1۲ شــهر اروپایی برگزار 
خواهد شد. آمستردام )هلند(، باکو )آذربایجان(، بخارست 
)رومانی(، بوداپست )مجارســتان(، کپنهاگ )دانمارک(، 

دوبلین )ایرلند(، گالســکو )اســکاتلند(، مونیخ )آلمان(، 
رم )ایتالیا(، ســن پترزبورگ )روسیه(، لندن )انگلیس( و 
بیلبائو )اســپانیا( میزبان خواهند بــود. در ادامه تیم های 

حاضر در 1۰ گروه این بازی ها را می بینید.
گروه A: انگلیس، چک، بلغارستان، مونته نگرو و کوزوو

گــروه B: پرتغــال، اوکرایــن، صربســتان، لیتوانــی و 
لوکزامبورگ

گروه C: هلند، آلمان، ایرلند شمالی، استونی و بالروس
گروه D: ســوییس، دانمارک، ایرلند جنوبی، گرجستان 

و جبل الطارق
گروه E: کرواسی، ولز، اسلواکی، مجارستان و آذربایجان
گروه F: اسپانیا، سوئد، نروژ، رومانی، جزایر فارو و مالت

گروه G: لهستان، اتریش، اسرائیل، اسلوونی، مقدونیه و لتونی
گروه H: فرانسه، ایسلند، ترکیه، آلبانی، مولداوی و آندورا

گروه I: بلژیک، روســیه، اســکاتلند، قبرس، قزاقستان و 
سن مارینو

گــروه J: ایتالیــا، بوســنی و هرزگووین، فنالنــد، یونان، 
ارمنستان و لیختن اشتاین

همگروهی آلمان و هلند در مقدماتی یورو ۲۰۲۰
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سید جالل حسینی: چیزهای زیادی از کی روش یاد گرفتم

حتیبابرانکوهمبرنمیگردم

گفته اند، واقعیت نــدارد. من بعد از حضورم در 
پرســپولیس به قطر رفتم، بعد یک سال برای 
نفت بازی کردم و دوباره به پرسپولیس برگشتم 
که باشگاه خودم بود. امکان ندارد چنین اتفاقی 

که گفتید رخ داده باشد.«
 

ازحمایتهایمردمهیجانزدهام
حتما مربیــان تیم ملی هم در این یکی دو 
روز خبــر خداحافظی ســیدجالل را خوانده و 
شــنیده اند اما عجیب اینکه هیچکدام واکنشی 
به آن نشــان ندادنــد. موضوعی کــه کاپیتان 
ســعی دارد آن را بی اهمیت نشان دهد: »تمام 
آنهایی که اینجا حضور دارند، برای من بســیار 
باارزش هستند و از حضورشان بسیار خوشحالم. 
همانطور که گفتم مهمترین چیز برای من مردم 
کشورم هستند و اینجا می خواهم از علی پروین 
و علی کریمی و همه دوستانی که در این مدت 
و از دیروز تا به حال از من حمایت کردند، تشکر 
کنم. تمام آنهایی که به عنوان بازیکن کنارشان 
بودم و مردمی که همیشه برای خوشحالی آنها 
بازی کردم. وقتی این حمایت ها را بعد از اعالم 

خداحافظی ام دیدم، هیجان زده شدم.«

ســید جــالل موقــع تشــکر از مربیانش 
کــی روش را فراموش نکرد: »جا دارد از مربیانم 
تشــکر کنم. از برانکو که مرا برای نخستین بار 
بــه تیم ملی دعوت کرد. از امیر قلعه نویی که در 
تیم ملی به من بازی داد و همیشــه در ترکیب 
تیمــش بازی کردم. از علی دایی که در ســایپا 
و تیم ملــی کنار من بــود و همواره کمکم کرد. 
همچنین از افشــین قطبی که بسیار مرا یاری 
کرد. از کارلوس کی روش هم تشکر می کنم. من 
هفت ســال در تیم ملی شاگردش بودم و خیلی 
چیزهــا از او یاد گرفتم. همچنین باید تشــکر 
کنم از مردم شــهرم، انزلی که مرا ساختند. سه 
سال در تیم ســایپا بازی کردم و از سایپایی ها 
هم بابت آن دوران تشــکر می کنــم. مهمتر از 
همه هواداران بی نظیرمان هســتند که همیشه 
حمایت مــان کرده اند و نهایت تشــکر را از آنها 
دارم. امیــدوارم به عنوان کاپیتان پرســپولیس 
بتوانم دل آنها را شاد کنم. به خاطر شکست در 
فینال آسیا شرمنده هواداران هستم اما مطمئن 
باشــند با قدرت به کارمان ادامــه می دهیم تا 

دل شان را شاد کنیم.
 

خیلیهامثلمنخداحافظیکردند
کاپیتان سپس گفت از اینکه برایش بازی 
خداحافظــی نگرفته اند، ناراحت نیســت: »فکر 
می کنم برای همه کســانی که از بازی های ملی 
خداحافظی کردند، چنین شرایطی وجود داشته 
اســت. این موضوع هم هیچ وقت درست نشده. 
مــن اول از همــه در این خصوص با همســرم 
صحبت کردم و ســپس با گرشاســبی و برانکو 
مشــورت کردم. فکر می کنم همــه بازیکنانی 
که در تیم ملی حضور داشــتند چه آنهایی که 
خداحافظی کردند و چــه آنهایی که همچنان 
برای تیم ملی بازی می کنند، تالش شــان برای 
خوشــحال کردن مردم است. من خودم کسی 

نیستم که دنبال بازی خداحافظی باشم.«
 

بااستقاللقراردادنبستم
یکــی از ادعاهــای کی روش ایــن بود که 
سیدجالل حســینی و وحید امیری با استقالل 
قرارداد بسته بودند اما هدایتی شبانه به اردوی 
تیم ملی رفت و آنها را پرسپولیسی کرد. کاپیتان 
امــا این ادعای او را نادرســت خوانــده: »اصاًل 
چنین چیزی امکان نــدارد! اگر جایی دیده اید 
که من با باشــگاهی قرارداد ببنــدم یا حتی با 
آنهــا صحبت کنم و بعد به تیــم دیگری بروم، 
مــن هم این حرف را می پذیــرم اما چیزی که 

ازاینبهبعدفقطپرسپولیس
شاید برای شما هم این پرسش پیش بیاید 
که آیا اگر سرمربی بعدی تیم  ملی سیدجالل را 
دعوت کند او می پذیرد یا نه. او گفته که هرگز از 
تصمیمش برنمی گردد: »نه، این تصمیمی است 
که با مشورت آقای برانکو و گرشاسبی گرفته ام 
و نظرم عوض نمی شود. همیشه سعی کردم به 
تیم ملــی کمک کنم و اگر جایی نتوانســتم، از 
توانم خارج بوده. از ایــن به بعد هم تمام توان 
خود را برای باشگاه پرسپولیس خواهم گذاشت 
چرا که کادر فنی و بازیکنــان به من نیاز دارند 
و می خواهــم با تمام توان و تمرکزم در خدمت 

پرسپولیس باشم.«
 

بهتصمیمکیروشاحتراممیگذارم
آمارها سیدجالل حسینی را بهترین بازیکن 
چند سال اخیر فوتبال ایران معرفی کرده اند اما 
او به یکباره از جام جهانی کنار گذاشــته شــد. 
اشــاره به این موضوع و یــادآوری اینکه صادق 
محرمــی بعد از جدایی از پرســپولیس پیراهن 
تیم ملــی را به دســت آورد، این شــائبه را به 
وجود آورد که آنها قربانی پرســپولیس شده اند. 

کاپیتان اما میلی به تکرار این ادعا ندارد: »همه 
من را می شناســند. هر جا بــودم، تالش کردم 
برای تیمم بهترین باشــم. کنار گذاشــتن من 
هم تصمیم ســرمربی تیم ملی بوده و باید به آن 

احترام بگذاریم.«
 

اشتباهاتمسووالنربطیبهتیمملیندارد
»من همیشــه هوادار تیم ملی هســتم و 
فکر می کنم نباید بعضی تصمیمات اشــتباه از 
ســوی مسووالن را به تیم ملی ربط بدهیم. االن 
در آســتانه جام ملت ها فکــر می کنم همه باید 
یکرنگ و یکدل باشیم و همانطور که دیدید در 
روسیه و برزیل مردم تیم ملی را تنها نگذاشتند، 

این بار هم تیم ملی را تنها نخواهند گذاشت.«
 

دوستداشتمدومینجامجهانیراهم
تجربهکنم

تیم ملی تنها یک حســرت را برای کاپیتان 
باقی گذاشــته: »رویای من همیشه حضور در 
جام جهانی بود. خوشــحالم کــه در یک جام 
جهانی بــازی کردم و خیلی زحمت کشــیدم 
برای حضور در جام جهانی. دوست داشتم جام 

جهانی دوم را هم تجربه کنم اما نشد.«
 

فعالًرویبازیباذوبآهنتمرکزکردهام
حاال پرسش این اســت که آیا خداحافظی 
از بازی های ملــی، کاپیتان پرســپولیس را به 
مربیگری نزدیک خواهد کرد؟ خودش می گفت: 
»می بینید که ما حتی از برنامه لیگ مان نیز خبر 
نداریم! االن تمام تمرکز من روی بازی ذوب آهن 
اســت و نمی توانم به مســائل دیگری فکر کنم. 
متأســفانه لیگ ما شرایطش بسیار سخت است 
اما اســتعدادهای زیــادی در فوتبال مان حضور 
دارند. مــن هم مثل بســیاری از بازیکنان باید 

تالش و تمرین بیشتری داشته باشم.«
 

امیدوارمتنشهوادارانباتیمملیکمترشود
از واکنش هواداران و انتقاد های آنها معلوم 
است که خداحافظی ســیدجالل از تیم ملی را 

هنوز نپذیرفته اند. 
کاپیتــان هــم البته واکنش مشــابهی به 
حمایت آنها دارد: »هواداران ما بی نظیرند و این 
را در آســیا به صورت ویژه تر نشان دادند. آنها 
همیشه از ما حمایت کردند و بارها شرمنده شان 
شدیم. در این یکی دو روز هم لطف آنها بسیار 
زیــاده بــوده. از این پس تالش مان را بیشــتر 
می کنیــم تا کنار هم بتوانیم خوشــحالی برای 
هواداران را بیشــتر کنیم. مــن از همه مهمتر 
ایــن هــواداران را می دانم و متوجــه ناراحتی 
آنها هســتم اما همانطور که گفتــم باید برای 
خوشحالی آنها تالش کنیم. هواداران ما همیشه 
تیم ملی را حمایت کرده اند و امیدوارم تنش آنها 

با تیم ملی هم کمتر شود.«
 

خداحافظیازپرسپولیس؟
خداحافظی از بازی های ملی این شائبه را 
به وجــود آورد که آیا کاپیتــان در پایان فصل 
از پرســپولیس هم خداحافظــی خواهد کرد؟ 
خودش پاسخ روشــنی ندارد: »بهتر است این 

سوال را از آقای گرشاسبی بپرسید!«
 

حتیبابرانکوهمبهتیمملیبرنمیگردم
با توجه به موفقیت های برانکو ایوانکوویچ با 
پرسپولیس، احتمال بازگشت او به تیم ملی پس 
از جدایی کی روش وجود دارد اما آیا این اتفاق و 
دعوت برانکو از سیدجالل او را هم برمی گرداند؟ 
پاسخ منفی اســت: »من با مشــورت برانکو و 
گرشاســبی این تصمیم را گرفتم و از بازی های 
ملی خداحافظی کرد م. قرار هم نیست برگردم.«

 
هیچطلبیازتیمملیندارم

آخرین پرســش از کاپیتان پرسپولیس این 
بود که آیا از زمان حضــورش در تیم ملی و بابت 
پاداش  پیروزی ها طلبی از فدراسیون فوتبال دارد 

که پاسخ داد: »خیر، من هیچ طلبی ندارم.«

دوارم
امی


داران

شهوا
تن

باتیمملی
ترشود

کم

نشســت خبری ســیدجالل حســینی پــس از خداحافظــی اش با تیم ملی بــا این چند جملــه آغاز شــد: »خیلی هیجان زده هســتم و از همه شــما تشــکر می کنم 
کــه اینجــا حضور داریــد. واقعًا خودم هم فکر نمی کردم این نشســت خبری اینقدر شــلوغ شــود. از شــما به خاطــر حضورتان تشــکر می کنم. همینطــور از آقای 
گرشاســبی و برانکو. آنها همیشــه کنــارم بودنــد. در مورد خداحافظــی ام از تیم ملــی هم باید بگویــم این تصمیــم را چند ماه پیــش گرفته بودم و می خواســتم 
خداحافظــی کنــم اما هر بــار دودل می شــدم و تصمیم ســختی برای من بــود. در نهایت بــا آقایــان برانکو و گرشاســبی صحبت کــردم و تصمیمــم را گرفتم.«
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حضورم در 
پرسپولیس 

به قطر رفتم، 
بعد یک سال 

برای نفت بازی 
کردم و دوباره 
به پرسپولیس 
برگشتم که 

باشگاه خودم 
بود. امکان 

ندارد چنین 
اتفاقی که 

گفتید رخ داده 
باشد

اعترافدیرهنگامبرانکو:
اشتباه کردم سیدجالل را خط زدم

بخشی از کنفرانســی که به مناسبت خداحافظی سیدجالل حسینی از 
تیم ملی برگزار شــد، به پرسش و پاســخ برانکو با خبرنگاران گذشت اما آنها 
جز ســیدجالل و خداحافظی اش موضوع دیگری برای صحبت نداشــتند و 
آقای ســرمربی از همان ابتدا شــروع کرد به تعریف و تحسین از کاپیتانش: 
»واقعاً لذت بردم از حضور این همه عکاس و خبرنگار. شما با این کار احترام 
ویژه ای از جانب خودتان به ســیدجالل حســینی نشــان دادید. سیدجالل 
حسینی جزئی از تیم و خانواده ماست اما می خواهم بابت همه فداکاری ها و 
همکاری هایش با تیم ملی از او تشــکر کنم. جالل حسینی با 115 بازی ملی 

افتخار خانواده، تیم ملی و پرسپولیس شده است.«
 جالب تــر وقتی بود که پروفســور، ســیدجالل را در رده ســتاره هایی 
همچون لوکا مودریچ قرار داد: »من مربی باتجربه ای هستم. تیم ها و بازیکنان 
زیادی را پرورش داده ام. ســتاره های جهان را هــم تمرین داده ام، بازیکنانی 
که آقای گل جام جهانی شده اند و در تیم های 
بزرگی بازی کــرده و می کنند. به  عنوان مثال 
بازیکنــی مانند لوکا مودریچ شــاگرد من بوده 
و اکنون شــانس کســب توپ طالی جهان را 
دارد. به نظرم سیدجالل حسینی هم در طبقه 
چنین بازیکنانی قرار دارد و یکی از بزرگ ترین 
بازیکنانی اســت که من تمرینــش داده ام. این 
افتخاری است برای من که کنار چنین بازیکنی 

کار کرده ام.«
اگر فکر می کنید برانکــو تمجیدهایش از 
ســیدجالل حســینی را در همان چند جمله 
باال خالصه کرده، ســخت در اشتباهید چرا که 
آقای سرمربی همچنان حرف دارد برای گفتن: »از سیدجالل تشکر می کنم 
که در دو ســه سال گذشــته دست راســت من در تمرینات بوده. بر همین 
اســاس نتایج درخشانی در چند وقت اخیر کسب کردیم و این هم به دست 
نمی آمد جز با همکاری و تالش همه. متأســفانه امروز فضا به اندازه کافی در 
ســالن کنفرانس نبود تا همه همبازیان او حضور داشته باشند. البته ما یک 
گردهمایــی خصوصی هم بعد از این مراســم داریم. جا دارد از طرف خودم، 
بازیکنانــم و همکارانم یک یادگاری هم به جالل حســینی بدهم. این هدیه 

کوچکی است به پاس تمام تالش هایی که برای تیم ملی انجام داد.«
ایوانکوویچ در مورد سیدجالل حســینی یک حسرت هم دارد: »بسیار 
زیبا بود که ســیدجالل از همه مربیانش تشــکر کرد اما نگفت که من وقتی 
سرمربی تیم ملی بودم، او را خط زدم. من بیش از 10 سال پیش این بازیکن 
را یک بار به تیم ملی دعوت نکردم اما االن متوجه شــده ام که اشــتباه کرده  
بــودم. االن اگر مربی تیم ملی بودم قطعاً او را دعوت می کردم. البته من علیه 
هیچ کس صحبت نمی کنم. جالل حســینی به عنــوان بهترین دفاع ایران از 
نظر همه کارشناســان انتخاب شــده و همچنین بهتریــن بازیکن ایران هم 
شــد که اســتحقاقش را داشــت. این بازیکن در لیگ قهرمانان آسیا و فشار 
 مســابقات هم فرم خــوب بدنی خود را نشــان داد و من یک بــار دیگر از 

او تشکر می کنم.«
پرسش بعدی که خبرنگاران پیش  روی برانکو گذاشتند، درباره تیم ملی 
بود و انگار به زبان بی زبانی می خواستند به او بگویند هوای تیم ملی را داشته 
باشد. پس پرسیدند: »آیا اکنون و در فاصله نزدیک به یک ماه مانده تا شروع 
جام ملت های آســیا نباید همه با تیم ملی همکاری داشته باشند و اتحاد ملی 
صورت بگیرد؟ « و  برانکو ایوانکوویچ در پاسخ گفت: »من بارها در این مورد 
صحبت کرده ام و االن هم باید بگویم که حمایت از تیم ملی موضوع مشترک 
ماســت. نه به صورت رســمی، بلکه از صمیم قلب پرســپولیس، بازیکنان، 

مدیریت و هواداران این باشگاه همیشه هواداران تیم ملی خواهند بود.«
او بــرای اینکه خیال همه را راحت کند، ادامــه داد: »در این مدت هم 
خودتــان می توانید شــهادت دهید که هیچ زمانی با هیــچ تصمیم تیم ملی 
مخالفت نکرده ایم و در تمام اردوها هم ملی پوشــان ما به موقع سر تمرینات 
رفته اند. همانطور که سیدجالل حســینی گفت ما بزرگ ترین هواداران تیم 
ملی خواهیم بود. مهم نیســت چه کســی بازی کند، چه کسی مدیر باشد و 
چه کســی مربی تیم ملی باشد. نمی دانم چرا همیشه به درگیری و اختالفات 
پرسپولیس و تیم ملی اشــاره می شود! آیا تا به حال کسی دیده که ما علیه 
تیم ملی صحبت کنیم؟ این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد و ما همیشه حامی و 

هوادار تیم ملی هستیم.«

نقل قول

کارلوس کی روش بعد از خداحافظی سیدجالل حسینی 
از تیم ملی در این اینســتاگرامش نوشت: »از جالل عزیز به 
خاطر اینکه قســمت عمــده ای از دوران بازیگری بین المللی 
خود را در تیم ملی و با شخص بنده به عنوان سرمربی تقسیم 
کرد، تشــکر می کنم. برای من این افتخــار بزرگی بود. من 
همیشه شــما را به عنوان بهترین کاپیتان هایی که با آنها کار 
کــرده ام، یک فرد حرفه ای و بی نظیر، یــک کاراکتر وفادار و 

بسیار بزرگ که همیشه برای تمامی بازیکنان درون و بیرون 
زمین یک الگــو بود به خاطر می آورم. حتــی فراتر از 115 
بازی بســیار تاثیرگذار برای تیم ملی، شما یک الگوی بسیار 
فوق العاده برای تمام بازیکنان ایرانی و تمام بازیکنانی که بعد 
از خودت آمده اند و خواهند آمد، خواهی بود. برای شــخص 
بنده باعث افتخار بود که توانســتم اینها را به چشم ببینم. از 

تو ممنونم.«

سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد که پیش از دیدار روز 
سه شنبه پرسپولیس و ذوب آهن از سیدجالل حسینی تجلیل 

خواهد کرد. 
این خبر را حجت ا... بهمنی، مدیر روابط عمومی ســازمان 
لیگ اعــالم کرده و در توضیــح آن چنین گفته اســت: »به 
مناسبت خداحافظی رسمی سیدجالل حسینی از فوتبال ملی 
به منظور ارج نهادن به زحمات چند ســاله این بازیکن و انجام 
115 مســابقه برای تیم ملی، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
پیش از دیدار پرســپولیس و ذوب آهن که عصر روز سه شنبه 

1۳ آذرماه در ورزشــگاه آزادی برگزار می شــود، از تالش های 
خالصانه کاپیتان پرسپولیس برای تیم ملی تجلیل خواهد کرد. 
سیدجالل حســینی نه تنها از نظر فنی یکی از با کیفیت ترین 
بازیکنان فوتبال ملی و باشــگاهی ایران اســت، بلکه در زمینه 
اخالقی و فرهنگی هم از جمله برترین بازیکنان فوتبال ایران به 
حساب می آید. سیدجالل بارها در میادین ورزشی حرکت های 
ارزشــمند فرهنگــی همچــون ارج نهادن به شــهدا و ترویج 
 اخــالق جوانمردی و ایثارگری را برای نســل جوان به نمایش 

گذاشته است.«

این را دیگر همه بازیکنان پرسپولیس 
باید درک کرده باشند که برانکو ایوانکوویچ 
بــه رغم رفتارهــای پدرانــه اش، هرگز از 
فلسفه خود دست برنمی دارد و بی احترامی 
و بازیکن ســاالری را حتی اگر شوخی هم 
علیرضا  اخــراج  دلیل  برنمی تابد.  باشــد، 
بیرانونــد از تمرین دیــروز هم چیزی جز 
این نبود. البته اســمش را نمی شود اخراج 
گذاشت اما هر چه بود، دروازه بان ملی پوش 
پرسپولیس مجبور شــد تمرین را ترک و 
برای دقایقی به طور جداگانه زیر نظر ایگور 
پانادیــچ تمرین کند. هر چند در نهایت به 
تمرین گروهی برگشــت. ماجــرا به بازی 
دستگرمی پرسپولیسی ها در تمرین دیروز 
برمی گــردد. جایی که بازیکنان بعد از گرم 
کردن، به بازی فوتبال مشــغول بودند که 
تکرار یک اشتباه، فریاد برانکو را به آسمان 
برد. این اشتباه را علیرضا بیرانوند مرتکب 

شــد که چندمین خــروج نامطمئنش از 
دروازه باعث عصبانیت سرمربی شد.

برانکو ایوانکوویچ که چند دقیقه پیش 
از آن هم به این دروازه بان ملی پوش تذکر 
داده بود، این بار بر ســر او فریاد کشید و 
عجیب اینکه بیرانونــد هم با صدای فریاد 
او از کــوره در رفــت و حاضــر بــه قبول 
اشــتباهش نبود. او به یکباره فریاد زد که 
»شــجاع مقصر بود، نه من.« او این حرف 
را چندیــن بار تکرار کرد و اصرار داشــت 
مترجم برانکو ترجمه اش کند که اشــتباه 
بزرگترش همین بود چرا که آقای سرمربی 
صدایــش را باالتر برد و این دروازه بان را از 
بازی تمرینی اخراج کرد. البته یک اخراج 
موقت چرا که علیرضا بیرانوند بعد از حدود 
ده دقیقه تمرین زیر نظر ایگور، به دستور 
برانکــو به تمرین برگشــت و دوباره درون 

دروازه ایستاد.

جایزه بهترین بازیکن سال 2018 عراق 
به بشار رسن رسید که حاال درباره انتخابش 
می گوید: »عراق فوتبالیست های خوبی دارد 
و اینکــه از میان آنها من ایــن عنوان را به 
دست آورده ام، خیلی خوشحال کننده است. 
من این فصل را هرگــز فراموش نمی کنم. 
هر چه به دســت بیاورم، ایــن فصل برایم 
خاطره تلخی همراه داشــت چون مادرم را 
از دســت دادم. امیدوارم توانسته باشم او را 
خوشحال کنم.« هافبک عراقی پرسپولیس 
ســپس این عنوان تــازه را به هم تیمی ها و 
مربیانش تقدیم کرد: »از مربیانم در تیم ملی 
عراق و پرسپولیس و همین طور همبازیانم 
در هر دو تیم تشــکر می کنــم چرا که در 
کنار و با کمک آنها توانســتم این عنوان را 
به دســت بیاورم. برای همین این جایزه را 
به تمام همبازیان و مربیانم در پرسپولیس 
و تیم ملی تقدیم می کنم.« رسن همچنین 

از تاثیر پرسپولیس روی انتخابش به عنوان 
برتریــن بازیکن عراق گفت: »قطعا حضورم 
در پرســپولیس تاثیر زیادی داشت چرا که 
ما توانســتیم بــا حذف خیلــی از تیم های 
بزرگ، فینالیست آســیا شویم. پرسپولیس 
تیــم بزرگی اســت و حضــور در این تیم 
یک امتیاز بســیار بزرگ برای من محسوب 
می شود. یکی از دالیل اصلی انتخاب شدنم، 
حضــور در پرســپولیس بــود.« در پایان، 
بشار رســن از امیدهایش برای قهرمانی با 
پرســپولیس در آســیا گفته: »این بار فقط 
قهرمانــی می خواهیم. البته فصل پیش هم 
هدف مان همین بود اما متاسفانه نتوانستیم 
قهرمان شویم که امسال باید جبران کنیم. 
فرق چندانــی هم برای ما ندارد که با کدام 
تیم ها همگروه هستیم چرا که وقتی هدف 
قهرمانی اســت، باید از همین ابتدا با قدرت 

کارمان را شروع کنیم.«

اخراجبیرانوند
ازتمرین

تاثیربازیدر
پرسپولیسبود
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تجلیلسازمانلیگازسیدجالل،پیشازپرسپولیس-ذوبآهن

ماهینی: سیدجالل 
الگوی همه ماست

با وجود مصدومیت، حسین 
کاپیتان  نیامــد  دلش  ماهینی 
را در روزی کــه قرار بود هدف 
باشد،  خبرنگاران  پرسش های 

تنها بگذارد.
از پایان  این شــد که بعد 
جالل  ســید  همراه  به  تمرین 
و  باشگاه شد  راهی  حســینی 
بــه خداحافظی رســمی او از 
نشان  واکنش  این طور  تیم ملی 
سیدجالل  مورد  در  »همه  داد: 
و  کرده اند  صحبت  حســینی 
نیســت  نیازی  فکــر می کنم 
اما  کنم  صحبــت  زیاد  من  که 
سیدجالل  و  من  که  خوشحالم 
از ســال 84 و از زمانی که در 
و  بودیم  بزرگساالن  امید و  تیم 
بعد هم در پرسپولیس، همیشه 
کنار هــم بودیم. ما ســال ها 
هم تمرین کردیم و مســابقات 
زیادی را پشت ســر گذاشتیم. 
اگر بخواهم در مورد سیدجالل 
حرفی بزنم، بایــد بگویم او نه 
فقط بــرای من، بلکه برای همه 
 هم تیمی هایش یک الگوی بزرگ 

است.«
کاپیتان دوم پرســپولیس 
ادامه  این طور  را  صحبت هایش 
داد: »ســیدجالل در تمرینات 
هــم مانند مســابقات تمرین 
می کند و با سنی که دارد برای 
ما  است.  بزرگ  الگوی  یک  من 
کاپیتان  یک  که  خوشــحالیم 
مردم  توانسته  که  داریم  بزرگ 
خوشحال  ساله  چند  این  در  را 
کنــد. من ســال ها کنــار او 
که  دیده ام  همیشــه  و  بوده ام 
ســیدجالل واقعًا یک کاپیتان 
و رهبــر بزرگ برای ماســت. 
امیدوارم او دو ســه سال دیگر 
کنار ما باشــد چــون به نظرم 
توانایــی اش را دارد. امیدوارم 
 بماند تا دوباره دل مردم را شاد 

کنیم.«

مصاحبه

افشاگری گرشاسبی: سیدجالل اجازه نداد به 
خط  خوردنش از تیم ملی اعتراض کنیم

این هم از عجایب فوتبال ایران اســت که می بینیم بازیکنی از تیم ملی 
خداحافظــی کرده و باشــگاهش از او تقدیر می کند. ایــن همان اتفاقی بود 
که در مورد ســیدجالل حســینی رخ داد و در روزی کــه مربیان تیم ملی و 
مسووالن فدراسیون فوتبال سکوت را ترجیح داده بودند، کاپیتان در باشگاه 
پرســپولیس روبه روی خبرنگاران نشست و گفت که بعد از این دیگر پیراهن 

تیم ملی را بر تنش نخواهیم دید.
دوری سیدجالل از تیم ملی همان روزی اتفاق افتاد که او پای پرواِز جام 
جهانی خط خورد و از آن روز، مدام می شنیدیم که قرار است افشاگری کند. 
کاپیتان اما حتی دیروز که برای رسمیت بخشیدن به خداحافظی اش پذیرای 
خبرنگاران بود، یک کلمه حرف حاشیه ای و تنش زا به زبان نیاورد و حتی از 

سرمربی تیم ملی تشکر کرد.
دلیل دعوتــش از خبرنگاران هم اعالم رســمی همین خداحافظی بود 
کــه مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس آن را یک تصمیم شــجاعانه خوانده: 
»تصمیمی که ســیدجالل درباره خداحافظی از بازی های ملی گرفته، یکی 
از شــجاعانه ترین تصمیماتی بود که او گرفت. خدا را شــاهد می گیرم وقتی 
این بازیکن از تیم ملی خط خورد، یک نفر را هم برای بازگشــت به تیم ملی 
واســطه نکرد. حتی وقتی ما می خواســتیم خط خوردن او را پیگیر شویم و 
نســبت به این موضوع به فدراسیون اعتراض کنیم، سیدجالل از ما خواهش 

کرد این کار را نکنیم.«
گرشاســبی ســپس این طــور کاپیتان پرســپولیس را تحســین کرد: 
»سیدجالل حسینی یکی از اسطوره های باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبال 
ایران است و در این مدت همیشه در آرام کردن هوادارانی که بابت دوری اش 
از تیم ملــی  ناراحت بودند، تالش کرد. او در حالــی این کار را کرد که برای 
یک بازیکن بسیار سخت است پس از 12 سال حضور در تیم ملی و گذاشتن 
عمــرش در فوتبال، به راحتی کنار بــرود. این هم یکی از خصوصیات بزرگ 
سیدجالل است که دور شدن از تیم ملی هیچ خللی در روحیه او ایجاد نکرد 
چرا که اگر خللی ایجاد می شد، پرسپولیس نمی توانست این طور قدرتمندانه 

به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.«
گل سیدجالل حســینی به الجزیره مورد 
دیگــری بــود کــه حمیدرضا گرشاســبی در 
تمجیــد از او یــادآوری می کند: »ســیدجالل 
به عنوان یــک بازیکن توانمنــد و کاپیتان تیم 
همیشــه کنــار برانکو بــوده. مــا دو کاپیتان 
بــاارزش داریم که بســیار بــرای موفقیت تیم 
تالش کردند. اگــر بخواهم عامیانه بگویم، همه 
بچه های ما زیر فشــار مسابقات لت و پار شدند. 
هــم در لیگ برتر و هــم در لیــگ قهرمانان، 
بازیکنان ما ســختی زیادی کشــیدند. همه ما 

هم شــاهد بودیم. ســیدجالل با گلی که به الجزیره امارات زد، سرنوشت ما 
 را تعییــن کرد و حاال کــه تصمیم گرفته از تیم ملــی خداحافظی کند، من 

نمی دانم چه بگویم.«
»ســیدجالل به من گفت تیم  ملی ام پرسپولیس است.« این هم جمله 
بعــدی آقای مدیرعامل در تمجید از کاپیتان اســت که او این طور ادامه اش 
داده: »من خودم ورزش کرده ام و دیده ام آدم هایی که قرار اســت از تیم ملی 
خط بخورند دســت به دامان نماینده مجلس، مدیر و همه می شوند تا دوباره 
به تیم ملی برگردند اما ســیدجالل بزرگی کرد و به من گفت برای بازگشتم 
پادرمیانی نکنید. او گفت تیم ملی من پرســپولیس است و البته باید از برانکو 
هم تشکر کنم که با سیدجالل صحبت کرد. من شاهدم که برانکو، سیدجالل 
حســینی را در تمرینات به گوشه ای می برد و با او در مورد تیم ملی صحبت 
می کرد. نتیجه اش آن شــده که پرســپولیس امروز افتخار ایران است و شما 
شــاهد بودید در مراسم برترین های سال گذشته پرسپولیس 9 عنوان کسب 
کرد که این رکوردی برای ما بود. در آسیا هم از نظر بازیکن کم آوردیم وگرنه 

قهرمانی دور از دسترس مان نبود.«
و این هــم پایان بخــش صحبت های گرشاســبی درباره ســیدجالل: 
»به نوبه خودم از ســیدجالل حســینی تشــکر می کنم و بــه نمایندگی از 
همــه روی او را می بوســم. امیــدوارم افتخارآفرینی هــای او ادامه داشــته 
باشــد و دوباره دل هواداران عزیز را شــاد کند. از اصحاب رســانه هم تشکر 
می کنــم کــه در تنگناها همیشــه یاور ما بوده اند. دســت کســانی را هم 
 که انتقاد کردند، می بوســم. ان شــاءا... با کمک آنها رونــد خوب مان ادامه 

داشته باشد.«

سیدجالل  خبری  نشســت  آغازگر 
حســینی بیانیــه ای بــود که باشــگاه 
پرســپولیس منتشر کرد. بیانیه ای که در 
آن چنین نوشــته بودند: صحبت از یک 
مرد تمام نشدنی است. یک توصیف قابل 
تعمق از بازیکنی که هر وقت تصور شــد 
پایان خواهد یافت، نه فقط برای خودش 
که بــرای فوتبال ایران فصلــی تازه رقم 
خــورد. او مرزهای تــازه ای از توانایی را 
برای هر فوتبالیستی تعریف کرد، مردی 
که قدرتــش را نه از ســاق هایش، بلکه 
از ذهــن و روحــش گرفتــه و در کالبد 
خــود و همبازیانش و تمــام تیم جریان 
می یابــد. اگــر غیــر از این بــود پس از 
آنچه در آســتانه جام جهانی برایش رقم 
خورد، ســقوط می کرد اما او اوج گرفت. 
مانند پرســپولیس و به رسم بزرگان، در 
با سختی ها. سیدجالل حسینی  مواجهه 
در روزهایی که ســتاره های فوتبال زود 
بــه تاریکــی می گرایند و برای ســقوط 
بهانه  ناامیــدی دنبــال کوچکتریــن  و 
باارزش  می گردند، به راســتی یک گنج 
اســت. کاپیتانــی که گویی بــرای آیین 

پرســپولیس به مکتب برانکو ایوانکوویچ 
خلق شده؛ خستگی ناپذیر، مبارز، مصمم 
و فراری از تســلیم در برابر دشواری ها و 
دشــمنی ها. گویی از همــان ابتدا مقدر 
شده بود که این دو در چنین نقطه ای از 
زمان و مکان به یکدیگر ملحق شــوند تا 
اتفاق هایی باشکوه را یکی پس از دیگری 
رقم بزنند. باعث حســرت فراوان بود اگر 
ســیدجالل این پیراهن را نمی پوشید و 
پرســپولیس هم چنیــن کاپیتان بزرگ 
و الهام بخــش را در خود جــای نمی داد. 
به راستی چه حســرت بزرگی است که 
تیم ملی ایران چون اویی را نداشته باشد 
که تکرار تکرارنشــدنی ها به آسانی میسر 

نمی شود.
در لحظه لحظــه بازی های تیم ملی 
عزیزمــان و در میان تمــام آن لحظات 
توفیق های  بــرای  توصیــف،  غیرقابــل 
روزافــزون دلتنــگ او خواهیــم بود و 
این قســم سرخپوشــان اســت که جام 
قهرمانی آسیا را روی دست های کاپیتان 
سیدجالل حسینی بنشــانند و این تیم 
نشان داده که سرش می رود اما قولش نه.

بهانه نشســت خبری ســیدجالل 
حســینی، اعــالم رســمی خداحافظی 
او از تیم ملــی بــود و عجیــب اینکــه 
به جای مســووالن تیم ملی و فدراسیون، 
پرسپولیسی ها از او تقدیر و تشکر کردند. 
پرســش و پاسخ با خبرنگاران که به آخر 
رسید، باشگاه پرسپولیس هدایایی را که 
برای ســیدجالل حسینی در نظر گرفته 
بود بــه او تقدیــم کرد. باز هــم برانکو 
پیشــقدم شــد. او پیراهن قرمزرنگی را 
که تمام بازیکنان و مربیان پرســپولیس 
امضایش کرده بودنــد، به کاپیتان هدیه 
کرد. به بهانه 115 بازی ملی سیدجالل 
حسینی، پشت این پیراهن شماره 115 

و جلــوی آن شــماره چهار حک شــده 
بــود. جالب اینکه ایــن پیراهن، پیراهن 
پرسپولیس بود در حالی که او از تیم ملی 
خداحافظی کرده بود و قشنگ تر این بود 
که پیراهــن تیم ملی را هدیه بگیرد. بعد 
نوبت هدیه باشگاه پرسپولیس رسید که 
تابلوفرش نفیس را برای سیدجالل  یک 
حســینی در نظر گرفته بود و همچنین 
عکس قاب شده ای از این بازیکن که جام 
قهرمانی لیگ هفدهم را در دست داشت. 
حمیدرضا گرشاسبی و همسر سیدجالل 
هم هر کدام یک ســکه بهار آزادی به او 
اهدا کردنــد و توصیه مدیرعامل این بود 

که »این سکه ها را نفروشی!«

سیدجالل،حسرتبزرگتیمملی

پرسپولیسجورفدراسیونراکشید

هدیهبهکاپیتاندرروزخداحافظی

واکنشباشگاهپرسپولیسبهخداحافظیکاپیتان:

سوژه
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3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

مقایسه دو مربی در رده ملی

کدام بهترند: آمار کی روش یا افتخارات برانکو؟

اختالف میان کارلــوس کی روش و 
برانکــو ایوانکوویچ، نه برای امروز اســت 
و نه دیروز. این دو یکی دو ســالی است 
که با یکدیگر به مشکل خورده اند و دیگر 
خبری هــم از حضور برانکــو در تمرین 
تیــم ملی و یا برعکس، تماشــای تمرین 
پرســپولیس توسط کی روش نیست. تنها 
عکس مشــترک این دو را چند سال قبل 
دیده ایم. جایی که برانکو با کت کرم رنگ 
در حال گپ زدن با کی روش اســت. این 
تنها تصویری اســت که از این دو به یاد 

داریم.
از اختالف ها و دالیل شان که بگذریم، 
ایــن روزها قیــاس میان ایــن دو مربی 
را در فضــای مجازی و برخی رســانه ها 
می بینیم. عــده ای معتقدند کی روش در 
سطح باالتری نســبت به برانکو قرار دارد 
و گروهی دیگر بر این عقیده اند که برانکو 

مربی بهتری است.
اگرچه کارلوس کــی روش به لحاظ 
آماری و ســوابق حرفــه ای مربیگری در 
فوتبال دنیا اصال قابل مقایســه با برانکو 
نیست و آثار فنی اش هم کالس و جنس 
دیگــری دارد اما برخــی معتقدند از نظر 
تــوان مربیگری نمی توان بــه طور قاطع 

گفــت چه کســی بهتر اســت. در عین 
حال بررســی کارنامه این دو در تنها تیم 
مشترک شان شاید بتواند به این مقایسه و 

نتیجه آن کمک کند.
برانکو و کی روش هر دو سال هایی را 
روی نیمکــت تیم ملی گذرانده اند. برانکو 
حدفاصــل ســال های 2002 تــا 2004 
و کــی روش از 4 آوریــل 2011 تا امروز. 
هر دو حضور در تورنمنت های بســیاری 
را تجربــه کرده اند. برانکــو ایوانکوویچ با 
تیم ملی به جام ملت های آســیا رفته، در 
بازی های آسیایی شرکت کرده و در جام 

جهانی نیز حضور داشته است.
کارلــوس کــی روش نیز یــک جام 
ملت های آســیا را با ایران تجربه کرده و 
2 بــار هم در جام جهانــی روی نیمکت 
تیم ملی نشســته اســت. هر دو مربی در 
تورنمنت های بزرگی شــرکت کرده اند اما 
مقاطع زمانی مختلف و ســختی رقابت ها 
و افزایش قدرت رقبا کار را برای مقایسه 

دشوار می کند.
مربی کروات از حیث کســب عنوان، 
در جایگاه بهتری نســبت بــه کی روش 
قــرار دارد. برانکو همراه تیــم امید و در 
حضور علی دایــی، یحیی گل محمدی و 

ابراهیم میرزاپور که بازیکنان بزرگســال 
این تیم بودند، عنوان قهرمانی بازی های 
آسیایی بوسان را به  دســت آورد. عنوانی 
که شــاید یک مدال طالی آســیا برای 
کاروان ورزشی ایران به ارمغان آورد اما از 
حیث اعتبار فوتبالی تقریبا ارزش چندانی 
نداشت. به ویژه اینکه تیم ملی با حداکثر 
توانش در اســتفاده از نفرات بزرگســال 
راهی این رقابت ها شــد، آن هم در حالی 
که عمده کشــورهای مدعی به بازی های 
آسیایی به چشم یک تورنمنت تدارکاتی 
پیش از مقدماتی المپیک نگاه می کنند و 
اتفاقا از چهره های جوان تر سود می برند. 
البتــه در آمار، این عنوان قهرمانی را باید 

به نام برانکو بنویسیم.
عنوان  یک  پرســپولیس  ســرمربی 
ســومی هم در جام ملت هــا همراه ایران 
به دســت آورده. عنوانی که می توانســت 
قهرمانی باشــد اما شکســت در ضربات 
پنالتی مقابل چین باعث شــد تا دســت 
ایران -در عین شایستگی- از تصاحب این 
افتخار کوتاه بماند. او یک صعود آسان هم 
به جام جهانی 2006 را در کارنامه دارد، 
هر چند تیم ملی با کسب تنها یک امتیاز 

از مسابقات خداحافظی کرد.

اما کی روش؛ مرد پرتغالی شاید هنوز 
عنوان قابل توجهی با تیم ملی به دســت 
نیاورده باشــد اما 2 بار ایــران را به جام 
جهانــی برده. یک بار در ســال 2014 و 
دیگری 2018 که آســان تر شدن صعود 
به جام جهانی خود دستاورد فنی مهمی 
برای تیم ملی اســت. همچنین عملکرد 
خوب ایــران مقابل آرژانتین و نیجریه در 
جــام جهانی 2014 و بهتــر از آن مقابل 
مراکش و پرتغــال در جام جهانی 2018 
نشان از ســیر صعودی شخصیت فنی و 

اعتبار تیم ملی ایران دارد.
شکســت مقابــل عــراق در جــام 
ملت هــای آســیا در ســال 2015 نقطه 
تاریک کارنامه کی روش روی نیمکت تیم 
ملی ایران اســت. هر چند در این بازی، 
ایران دقایق بســیاری را ده نفره بود و در 
نهایت هم مقابــل عراق با ضربات پنالتی 

شکست خورد.
قهرمانــی به کنار، آمار بازی به بازی 
برانکــو و کی روش را مقایســه می کنیم. 
بازی های  احتســاب  با  ایوانکوویچ  برانکو 
آســیایی، 62 بــار روی نیمکت تیم ملی 
ایران نشسته، 36 برد به دست آورده، 17 
بار مقابل حریفان به تســاوی رسیده و 9 

شکســت نیز متحمل شده است. او 125 
امتیــاز روی نیمکت ایران کســب کرده، 
یعنی به طور میانگیــن به ازای هر بازی 

2/01 امتیاز.
در این بخش، آمار کارلوس کی روش 
کمی بهتر از برانکو است. سرمربی پرتغالی 
تیم ملی در 7 ســال و 9 ماه اخیر 91 بار 
روی نیمکت ایران نشسته که حاصل آن 
54 برد، 25 تساوی و 12 شکست است. 
یعنــی 187 امتیاز کســب کرده، به طور 
میانگین 2/05 امتیاز به ازای هر بازی که 

0/04 درصد بهتر از برانکو است.
اگر این اختالف اندک را با قهرمانی 
برانکو در بوســان و کسب عنوان سومی 
در جام ملت های آســیا پوشــش بدهیم، 
می تــوان گفت این دو مربی روی نیمکت 
تیم ملــی به یک اندازه موفق بوده اند. هر 
چند بازی های ملی و ســطح رقبا را هم 
باید در نظر گرفت اما آمار کلی و عناوین 
کسب شده توسط دو مربی نشان می دهد 
آنهــا در تیم ملی شــبیه یکدیگر نتیجه 
گرفته انــد. بنابراین مقایســه کی روش و 
برانکــو، در یــک نقطه مشــترک هم به 
نتیجه ای آنچنانی نمی رسد؛ نتیجه ای که 
بتواند مالکی برای قیاس آنها با هم باشد.

 توپ بازی چوبی بود!
بازی عجیب لیگ 

روسیه در قطب شمال
ســایت RT با اشاره به بازی 
گروژنی)تیم  احمد  شــنبه  عصر 
ینیســیه  مقابل  میالد محمدی( 
کراسنویارســک در لیــگ برتر 
روسیه نوشــت: برگزاری بازی در 
قطب شمال! در این گزارش آمده: 
»همه یخ زده بودند و به نوعی در 
واقع  در  می شدند!  محاکمه  زمین 
چنین بازی در چنین شــرایطی 
نباید برگزار می شد چون هر لحظه 
احتمال مصدومیت بازیکنان وجود 
داشت. به خاطر همین شرایط آب 
و هوایی بازیکنان تیم ینیســیه 
درخواست داشتند محل بازی های 
اتفاق  این  ولــی  کند  تغییر  آنها 
نیفتاد زیرا مسووالن برگزاری لیگ 
با این درخواست مخالفت  روسیه 
کردند.« این سایت نوشت: »بازی 
در شرایط بسیار بدی برگزار شد و 
عالوه بر این بازی خیلی از تیم های 
مســابقه  لغو  خواهان  هم  دیگر 
شدند. البته ساعت 18 روز شنبه 
سانتیگراد  درجه   14/9 هوا  دمای 
می گوید  قانون  اما  بوده  صفر  زیر 
وقتی هوا منفی 15 درجه باشــد 
می توان بازی را لغو کرد. با وجود 
گزارش  یکسری  دما،  گزارش  این 
مخابره شــده که بازی در دمای 
منفی 25 درجه برگزار شده است 
بازیکنان  بازی  پایان  از  بعد  چون 
دو تیم مثل گلوله یخ شده بودند! 
و  داد طرفداران  نشان  بازی  فیلم 
بســیاری از بازیکنان در نیمکت 
الیه های  در  شده  پیچیده  ذخیره 
متعــدد و همچنین پتــو و کاله 
بودند.« دیوید یرچنکو دروازه بان 
ینیسیه در پایان بازی گفت: »این 
هواداران  برای  مسخره  بازی  یک 
رشید  اســت.«  ورزشــکاران  و 
گروژنی  احمد  سرمربی  رحیموف 
هم بعد از این بازی گفت: »با توجه 
به شرایط سخت هوا ارزشی ندارد 
که دربــاره فوتبال صحبت کنیم. 
هنوز نمی دانم که آیا بازیکنانم در 
ســالمت کامل هستند یا آسیب 
شــویم  گرم  کمی  باید  دیده اند. 
و پس از آن ببینیــم چه اتفاقی 
رخ داده اســت. برخی از عواقب 
بازی مان در دمای منفی 15 درجه 
شاید بعدا نمایان شود. یخ زدم و 
هیچ فایده ای نــدارد درباره بازی 
حرفی بزنم. این یک بازی فوتبال 
نبود. یک قرعه کشی بود. مطمئن 
نیستم این یک بازی فوتبال بود. 
توپ بازی چوبی بود و شکل بازی 
بود.  نیــز همین گونه  در دقایقی 
کنم.  متهم  را  بازیکنان  نمی توانم 
آنها تــالش و مبارزه کردند. البته 
اگر بتوانیــم بازی امروز را فوتبال 

بنامیم.«

برد شارلروا با قلی  زاده
شنبه شــب در چارچوب هفته هفدهم 
ژوپیلرلیگ تیم شــارلروا میزبان تیم سرسله 
بروژ بود و با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسید. 
بناونتــه )16(، اوســیمن)54( و مارکو )61( 
برای شــارلروا گل زدند. گل تیم سرسله بروژ 
نیز در دقیقه 85 به ثمر رســید. علی قلی زاده 
برای دومین  هفته متوالــی در ترکیب اصلی 
تیم شــارلروا بازی کرد اما امید نورافکن مثل 
هفته های اخیر جایگاهی در فهرست 18 نفره 
شارلروا نداشت. شــارلروا با 26 امتیاز در رده 
ششم جدول 16 تیمی لیگ بلژیک جای دارد.

 
شکست ماریتیمو با امیر

در ادامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر 
پرتغال تیم ماریتیمو شنبه شب از تیم ستوبال 
میزبانی کرد که با شکست یک بر صفر مواجه 
شــد. گل پیروزی بخش تیم ستوبال در دقیقه 
85 توسط مندی به ثمر رسید. امیر عابدزاده، 
دروازه بان ایرانی در ترکیب اصلی تیم ماریتیمو 
برابر ستوبال بازی کرد. در جدول رده بندی 18 
تیمــی لیگ برتر پرتغال تیــم ماریتیمو با 10 
امتیاز سیزدهم است. تیم ســتوبال نیز با 17 

امتیاز به رده ششم صعود کرد.
 

کریم فقط دو دقیقه
شنبه در چارچوب دیدارهای همزمان 
هفتــه بیســتم چمپیونشــیپ انگلیــس، 
ناتینگهام فارست رو در روی تیم قعر جدولی 
ایپســوویچ قــرار گرفــت و میهمانش را با 
شکســت 2 بر صفــر بدرقه کــرد. لویس 
گرابــان در دقایــق 6 و 38 گل هــای تیم 
ناتینگهام فارســت را به ثمر رســاند. کریم 
انصاری فرد در این بازی نیز نیمکت نشــین 
بــود و از دقیقه 88 به جــای گرابان وارد 
میدان شــد. در جدول رده بندی 24 تیمی 
چمپیونشــیپ انگلیس ناتینگهام فارست با 
34 امتیاز پنجم است. در پایان فصل 2 تیم 
اول و دوم جدول رده بندی به طور مستقیم 
راهی لیگ برتر انگلیس می شوند. تیم های 
سوم تا ششــم نیز برای کسب تنها سهمیه 
باقی مانده لیگ برتر به مصاف هم می روند.

 
تمجید گورکوف از طارمی

چند روز قبل موجی از درخواســت های 
هــواداران الغرافه برای فســخ قــرارداد این 
باشــگاه با مهدی طارمی به خاطر ناتوانی در 
گلزنی در شــبکه های اجتماعی به راه افتاد 
سرمربی  گورکوف،  کریســتین  سرانجام  که 
هلندی را مجبور کرد به آن واکنش نشــان 
دهد: »او بازیکن مهم و موثر ما اســت. عدم 
توفیــق مهدی طارمــی در گلزنی یک دوره 
طبیعی در فوتبال اســت. او یکی از بازیکنان 
اساســی و تاثیرگــذار در تیم الغرافه اســت 
که می تواند در خــط حمله با خلق موقعیت 

کیفیت خوبی از خود نشان  دهد.«

رویای چپ »تمام فالحی« تیم ملی 
هفته برادران تاچیبانا

 از نقش جهان تا کراسنویارسک

این هفته، هفته برادران محمدی بود چون هر دو نفر در تیم هایشــان گل 
کاشتند و نمایش دلپذیری ارائه دادند. مهرداد محمدی که در سپاهان حضور 
دارد برخــالف بازی های ابتدای فصل یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود و در 
دیدار سرنوشت ســاز مقابل پدیده و مقابل چشمان بیش از 45 هزار تماشاگر 
سپاهانی گل زیبایی وارد دروازه حریف کرد. این گل سه امتیازی باعث شد تا 

سپاهان بعد از 5 سال به صدر جدول لیگ برتر برسد.
مهرداد که بعد از گل ســه امتیازی اش عضالت تقویت شده باال تنه اش را 
به رخ هواداران سپاهان کشید با همین قدرت بدنی تا آخرین دقیقه مهم ترین 

و جذاب ترین مســابقه هفته چهاردهم لیگ برتر 
جنگید و نمایشــی ارائه داد تا همه سپاهانی ها و 
البته امیر قلعه نویی بازی های متوســط قبلی اش 
را بر او ببخشند و از این پس به اندازه یک شماره 

10 واقعی از او انتظار داشته باشند.
کیلومترها دورتر از اصفهان و ورزشگاه نقش 
جهان، میــالد برادر دوقلوی مهرداد که به عنوان 
مدافع چــپ در ترکیب تیم احمد گروژنی بازی 
می کند و البته بازیکن اصلی هم هست در لیگ 
روسیه و بازی مقابل ینسی اتفاق ویژه ای رقم زد. 
این بازی در کراسنویارسک و در هوای منفی 20 

درجه برگزار شــد و بســیاری از بازیکنان تیم داوری با شلوار و کاله در زمین 
یخ زده این مسابقه حضور داشتند.

در این مســابقه هم میــالد محمدی تک گل تیمش را البته به شــکلی 
کامــال اتفاقی وارد دروازه حریف کرد و در نهایت بازی با تســاوی یک بر یک 
به پایان رســید. بعد از این مســابقه خبرگزاری چمپیونات روســیه به میالد 
محمــدی نمره 7 معادل خوب را داد تــا او به عنوان بهترین بازیکن تیمش در 
این مســابقه شناخته شــود. میالد که با حضور در تیم ملی طی دو سال اخیر 
و رفتن به جام جهانی موقعیت بهتری نســبت به بــرادر دوقلوی خود دارد با 
تحمل ســختی حضور در چچن و مسابقاتی مثل بازی بعد از ظهر شنبه- که 
بازیکنان بعد از ســوت پایین منجمد به نظر می رسیدند- حاال به بازگشت به 
ترکیب اصلی تیم ملی در جام ملت ها هم امیدوار اســت هر چند پس گرفتن 
جایش از حاجی صفی دشــوار به نظر می رسد. میالد و مهرداد حاال کیلومترها 
و ســاعت ها با هم فاصله دارند اما بعد از مدتی دوری از اوج حاال با هم در یک 
هفته به صدر اخبار آمده اند. هر چه نباشد آنها دوقلو هستند و پیک اوج گرفتن 
فوتبال شــان به هم نزدیک است. شوخی و خنده خوراک کارشان است. بروید 
اســتوری مهرداد را بعد از گلزنی میالد در هوای منفی بیســت درجه ببینید. 
جایی که مهرداد از آب  بندی شــدن بــرادرش گفته و به جای اینکه بابت این 
اتفاق ویژه به او تبریک بگوید به شــکلی کامال خودمانی از قوی تر شدن میالد 
در شــرایط ســخت آب و هوای قطبی گفته اســت. مهرداد و میالد با هم در 
راه آهن مطرح شــدند. هر دو عاشق پرسپولیس بودند اما دست روزگار آنها را 
به دو نقطه مختلف کشــاند. میالد برای رفتن به جام جهانی و رسیدن به اوج، 
پول کمتر و سختی بیشتر را انتخاب کرد. او غیر از اینکه در 25 سالگی به جام 
جهانی رفت حاال جزو اندک لژیونرهای اروپایی فوتبال ایران به حساب می آید 
و البته در تیم باشــگاهی اش هم موقعیت خوبی دارد اما مهرداد پول بیشــتر 
و مســیر 400 کیلومتری تا خانه را انتخاب کــرد و تا قبل از بازی بزرگ این 
هفته لیگ برتر از آنچه درباره اش انتظار می رفت، پایین تر بود. خبر درخشــش 
همزمــان میالد و مهرداد حاال در منطقه فالح تهران پیچیده و بچه های محل 
به درخشش محمدی ها در فوتبال ایران دل بسته اند. بچه های محل از ظرفیت 
مهرداد خبر دارند و می دانند او با آن قوای جسمانی عجیب و غریب و سرعت 
و تکنیک باالیش می تواند به تیم ملی برسد و البته میالد که در مقدماتی جام 
جهانــی فوق العاد بود، می تواند دوباره بک چپ تیم ملی باشــد و حتی اگر در 

جام ملت ها به آرزویش نرسد در جام جهانی بعدی بی رقیب بماند.
فکرش را بکنید. یک روز تیم ملی در تورنمنتی بزرگ بازی داشــته باشد 
و میالد و مهرداد یکی دفاع و دیگری وینگر چپ تیم ملی باشــند. چه کیفی 

بکنند پدر و مادرشان. چه لذتی ببرند بچه های فالح و امامزاده حسن.

سوژه

در نقطه مشترک 

به نتیجه
 

 نمی رسیم

کی روش در 7 سال و 9 ماه اخیر 
91 بار روی نیمکت ایران نشسته 
که حاصل آن 54 برد، 25 تساوی و 
12 شکست است. یعنی 187 امتیاز 
کسب کرده، به طور میانگین 2/05 
به ازای هر بازی که 0/04 درصد بهتر 
از برانکو است. اگر این اختالف اندک 
را با قهرمانی برانکو در بوسان و 
کسب عنوان سومی در جام ملت های 
آسیا پوشش بدهیم، می توان گفت 
این دو مربی روی نیمکت تیم ملی 
به یک اندازه موفق بوده اند. هر 
چند بازی های ملی و سطح رقبا 
را هم باید در نظر گرفت اما آمار 
کلی و عناوین کسب شده توسط 
دو مربی نشان می دهد آنها در تیم 
ملی شبیه یکدیگر نتیجه گرفته اند. 
بنابراین مقایسه کی روش و برانکو، 
در یک نقطه مشترک هم به نتیجه ای 
آنچنانی نمی رسد. نتیجه ای که بتواند 
مالکی برای قیاس آنها با هم باشد.

لژیونر

از هفته چهاردهــم رقابت های لیگ 
ســتارگان قطــر، الغرافــه در حضور 90 
دقیقه ای مهدی طارمی میزبان الســد بود 
و با نتیجه 8 بر یک شکســت سنگینی را 
در خانه خود متحمل شــد. در این بازی 
بغــداد بونجاح در دقایق 19، 28 و 45+3 
هت تریک کرد، اکرم عفیف هم در دقایق 
24، 40 و 58 و حســن الهیــدوس 63 و 
حسن پلنگ 86 ،گل زدند تا شرایط برای 
طارمی و یارانش ســخت شــود. تک گل 
الغرافه هم توسط مهدی طارمی زده شد. 

وی از روی نقطــه پنالتــی با ضربه چیپ 
در دقیقه 53 موفق به گلزنی شد. طارمی 
از روی یک توپ بــادآورده و بعد از پاس 
به عقب مدافع حریف از دروازه بان الســد 
پنالتی گرفت. این اتفــاق زمانی افتاد که 
الغرافه با نتیجه 5 بر صفر عقب بود. جالب 
اینکه نزدیک بود ضربه چیپ طارمی گل 
نشود که توپ به تیر افقی خورد و گل شد. 
السد با این برد 32 امتیازی شد و در رده 
دوم قــرار دارد. الغرافه هــم در امتیاز 18 
باقی ماند و در مکان ششم ایستاده است.

ایــرج دانایی فر چپ پــای ریز نقش 
ســال های دور تیم ملی و باشگاه استقالل 
شــرایط مناســبی ندارد و در بیمارستان 
بستری شده و تحت نظر پزشکان معالج قرار 
گرفته است. به همین خاطر حسین کالنی 
و حسن روشن به عیادت پیشکسوت باشگاه 
استقالل رفتند. همچنین مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان بعد از اطالع از بستری 
شــدن ایرج دانایی فر دستور داد فدراسیون 
پزشــکی ورزشــی تمام اقدامات الزم برای 
حمایت و پیگیری درمانی از نخستین گلزن 

ایران در جام جهانی را صورت دهد. از سوی 
دیگر مازیار ناظمی مدیر کل روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت ورزش و جوانان به 
نمایندگــی از ســلطانی فر در بیمارســتان 
حاضر شــد و از ایرج دانایی فر عیادت کرد. 
ایرج دانایی فر در بازی با اســکاتلند زننده 
تنهــا گل تیم ایران بود و با این گل، نامش 
به عنوان زننده نخستین گل ایران در تاریخ 
جام جهانی ثبت شــد. ایران ورزشی برای 
این پیشکســوت فوتبال آرزوی سالمتی و 

بهبودی دارد. 

ســاحلی  فوتبــال  تیــم  اردوی 
کشــورمان که از روز چهارشنبه )هفتم 
آذر( بــا حضور 15 بازیکن آغاز شــده 
بود، در نهایت دیروز )یکشنبه( به پایان 
رسید. در این اردو مهدی شیرمحمدی، 
ملی پوش کشورمان به دلیل زدن قیچی 
برگردان و فرود روی دست خود، دچار 
شکســتگی از ناحیه ســاعد دست چپ 
شد که با تشــخیص کادر پزشکی تیم 
ساحلی، شیرمحمدی روز شنبه زیر تیغ 

عمل جراحی رفت. الزم به ذکر اســت، 
با توجه به اینکه ساحلی بازان کشورمان 
از ابتدای ســال تا مهرماه ســال جاری 
درگیر مســابقات لیگ و اردوهای تیم 
ملی بودند و پس از آن نیز در اردوهای 
آماده سازی و پیرو آن در مسابقات جام 
بین قاره ای حضور داشــتند، به همین 
دلیل با صالحدیــد کادر فنی تیم ملی 
حدود شش هفته به استراحت خواهند 
پرداخت. بازیکنان تیم ملی در این مدت 

در شهرهای خود مشغول انجام تمرینات 
بدنسازی مشخص شده خواهند بود و با 
گزارش های  فنــی،  کادر  برنامه ریــزی 
تصویــری خود را برای مربیان ارســال 

خواهند کرد.
از ریــکاوری ملی پوشــان،  پــس 
اردوهای تیــم فوتبال ســاحلی جهت 
آماده سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا 
)انتخابی جــام جهانی( 2019 پیگیری 

خواهد شد.

تیم فوتسال ایران برای شرکت در 
تورنمنت سه جانبه اســلواکی و بازی با 
تیم این کشــور و روسیه صبح دوشنبه 
)امروز( به اسلواکی رفت. اسامی بازیکنان 
اعزامی به این تورنمنت عبارت است از 
علیرضا صمیمی، سپهر محمدی، مسلم 
اوالدقباد، محمد شــجری، امین نصرا...

زاده، علی اصغر حسن زاده، توحید لطفی، 
مهدی جاوید، ابوالقاسم عروجی، حسین 
محمدرضا  عباســی،  سیداحمد  طیبی، 

سنگ ســفیدی، مهران عالیقدر و حمید 
احمدی. ســرمربی تیم فوتســال گفت: 
»تمرینات خود را در چند مرحله اردوی 
تدارکاتی با ترکیبــی از بازیکنان جوان 
و باتجربــه برگــزار کــرده و در اردوی 
نهایی که متصل به اعزام است بازیکنان 
لژیونر نیز به تیم اضافه شده اند. در این 
تجربه،  بدون شــک کســب  تورنمنت 
اعتمــاد بــه نفــس و محــک خوردن 
بازیکنــان حایز اهمیت بــوده و نتیجه 

برایمان مهم نیســت.« ســرمربی تیم 
فوتســال گفت: »بعد از این تورنمنت، 
بازی با صربستان را در دستور کار داریم 
و ادامه برنامه های خود را از سال آینده 
آغــاز خواهیم کــرد. در واقع 6 ماه اول 
ســال 98 برایمان بســیار اهمیت دارد 
چراکه بایــد مرتبا بازی های تدارکاتی و 
اردوی مســتمر برگزار کنیم تا حضوری 
موفق در رقابت های جام ملت های آسیا 

و مقدماتی جام جهانی داشته باشیم.«

پنالتی چیپ طارمی در روز 8 تایی شدن الغرافه

دستور وزیر برای درمان دانایی فر

 تعطیلی تیم ساحلی؛ شکستگی دست به خاطر قیچی برگردان

 تیم فوتسال در راه اسلواکی ؛ نتیجه مهم نیست

شنبه شب ترابزون اسپور در دقیقه 82 
بازی با کایســری اسپور توسط کالب اکوبان 
به گل رســید و بعد از ســه تساوی پیاپی و 
یک شکســت در آستانه کسب پیروزی قرار 
گرفت کــه حضور وحید امیری برد این تیم 
را پرگل تــر کرد. امیری که مثل چهار هفته 
اخیر ســوپر لیگ ترکیه، در این مسابقه هم 
کار را از روی نیمکــت آغــاز می کرد بعد از 
دو بازی نیمکت نشــینی، در ششمین دقیقه 
وقت های تلف شده به جای هوگو رودلگا به 
زمیــن رفت و تنها 27 ثانیه پس از ورودش 
موفق شد توپ بلند ارسالی از زمین خودی 
را با توپ گیری، فرار عالی و جای گذاشــتن 
تعویضی کایسری  اوزیلیدیریم، مدافع  مرت 
اسپور، در موقعیتی تک به تک با ضربه بغل 
پای چپ وارد دروازه حریف کرده و دومین 

گل تیمش را به نام خود ثبت کند.
با گلی که امیــری در ثانیه های پایانی 
این مســابقه به ثمر رســاند، ترابزون اسپور 
بــا دو گل حریفش را شکســت داد تا 22 
امتیازی شــود و با صعود چهار پله ای، باالتر 
از بشیکتاش در رده پنجم جدول سوپر لیگ 

ترکیه قرار بگیرد.
امیــری کــه یــک بــار در دیدارهای 
دوســتانه پیش فصل مقابل سامسون اسپور 
گل زده و یک گل هم در جام حذفی مقابل 
بوگسا اســپور به ثمر رســانده بود، این بار 
موفق شــد برای نخستین بار در سوپر لیگ 

ترکیه گل بزند.
بازیکــن ایرانی ترابزون اســپور پس از 
ثبت نخستین گل خود در سوپر لیگ ترکیه 
گفت: »خدا را شــکر، این یک بازی بســیار 
مهم برای ما بود. پس از برد اخیرمان مقابل 
فنرباغچه، با این پیروزی روند صعودی خود 

را ادامه دادیم.«
ســتاره ایرانی ترابزون اسپور ادامه داد: 
»بیشــتر از گل خودم، برای گلی که اکوبان 

به ثمر رساند خوشحال هستم.«
گفتنــی اســت کالب اکوبــان مهاجم 
غنایی ترابزون اســپور کــه گل اول تیمش 
را زد، اخیــرا در غــم از دســت دادن مادر 
خــود عزادار شــده بود و بــه همین دلیل 
شــادی گلش همراه با گریه بود و در آغوش 

هم تیمی هایش جای گرفت.

در هفتــه پانزدهم لیگ فرانســه یک 
شکست ســنگین دیگر به نام امی ین ثبت 
شــد و این تیــم در خانه نیم با ســه گل 
شکســت خورد تا در امتیاز 13 باقی بماند. 
در این بازی سامان قدوس در ترکیب اصلی 
بود، ولی فرصت زیادی برای نشــان دادن 
توانایی هایش پیدا نکــرد و تنها اتفاق مهم 
بــرای مهاجم تیم ملی کارت زردی بود که 

در دقیقه 83 گرفت.
کریســتف پلیسیه، ســرمربی امی ین 
که تیمش با این شکســت به رده هجدهم 
و منطقه سقوط افتاد، اعتراف کرد که آنها 
نمایــش ضعیفی داشــته اند: »نتیجه جای 
هیــچ بحثی ندارد. نیم کامــال برتر بود. ما 
موقعیتی خلــق نکردیم و چند بار از جمله 
روی گل ســوم به آنها کادو دادیم. ما بازی 

را با پنج مدافع شــروع کردیم و دوئل های 
زیادی را در میانه زمین باختیم. تنها نکته 
مثبت این اســت که ما سه شنبه با موناکو 

بازی داریم و می توانیم جبران کنیم.«
زیادی  شــباهت  پلیســیه  جمــالت 
بــه حرف های تیــری آنــری در کنفرانس 
مطبوعاتی پس از شکست دو بر یک مقابل 

مون پلیه داشت.
موناکو هم مثل امی ین بحران زده است 
و با ده امتیــاز در رده نوزدهم جدول لیگ 

فرانسه قرار دارد.
فردا شــب امی ین در ورزشگاه خانگی 
مقابل موناکو قرار می گیرد و قدوس امیدوار 
اســت در برابر تیم آنری به فرم اول فصل 
برگــردد و به آمــار گل هــای زده یا پاس 

گل هایش اضافه کند.

نخستین گل سوپرلیگی وحید بعد از 27 ثانیه

امیری: بیشتراز گل خودم برای گل 
اکوبان خوشحالم

قدوس - آنری: دوئل در بحران
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در حاشیه نخستین دوره کارگاه پیشرفته بازاریابی فوتبال
اعتراف دبیر کل فدراسیون درباره حق از 

دست رفته پخش تلویزیونی
کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با دعوت از نمایندگان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به برگزاری »نخستین دوره کارگاه پیشرفته 
بازاریابی فوتبال« برای مســووالن کمیته های بازاریابی هیات های اســتانی 
و باشــگاه های لیگ برتر و دسته اول کشــور کرده است. محمدرضا ساکت 
دبیرکل فدراســیون در ابتدای مراسم ضمن قدردانی از کلیه عوامل برگزاری 
ایــن کارگاه خصوصا مســووالن کمیته های بازاریابی فدراســیون فوتبال و 
سازمان لیگ، گفت: »در رویکرد جدید ای اف سی که طی یک سال گذشته 
گســترش یافته شاهد توجه کنفدراســیون به ارتقای دانش فدراسیون ها در 
بخش ها و حوزه های گوناگون هستیم که در همین راستا دوره های متعددی 
با حضور نمایندگان و مدرسان کنفدراسیون برگزار شده است. مساله بازاریابی 
و فعالیت های اقتصادی چالش اصلی فوتبال ماست و در این بین حق پخش 
تلویزیونی از اهمیت باالیی برخوردار اســت که با وجود چندین سال فعالیت 
و تالش فدراسیون هنوز نتوانسته ایم به این هدف دست یابیم. امیدواریم این 
کارگاه نیز در حوزه پیشــرفت اقتصاد فوتبال کشور اثرگذار باشد.« در ادامه 
صادق درودگر مدیر بازاریابی ســازمان لیگ نیــز ضمن خیرمقدم به حضار 
گفت: »مســاله بازاریابی قلب تپنده فوتبال اســت که حیات باشگاه ها به آن 
بســتگی دارد. اگر حق واقعی فوتبال داده شود دیگر هیج باشگاهی بدهکار 
نخواهــد بود. امیدواریم این کارگاه نیز در زمینه ارتقای دانش باشــگاه ها در 
این حوزه اثرگذار باشد.« پس از صحبت های درودگر کارگاه بازاریابی فوتبال 
به شکل رســمی با حضور النور ممد اف مشاور ای اف سی در زمینه مدیریت 
زیرســاخت و بازاریابی از جمهوری آذربایجان آغاز شــد. گفتنی اســت این 
کارگاه با حضور مدیران بازاریابی و نمایندگان باشگاه ها همچنین هیات های 

فوتبال طی دو روز برگزار خواهد شد.

نگرانی بزرگ فوتبال ساحلی بعد از موفقیت های اخیر
 توقع مردم باال رفته

 و فقط قهرمانی می خواهند
صعود تیم فوتبال ســاحلی به رتبه دوم رنکینــگ جهانی اتفاق بزرگی 
بود. پریا شــهریاری رییس کمیته فوتبال ساحلی درباره چرایی رقم خوردن 
این اتفاق مهم به این نکته اشاره می کند که تعداد مسابقات و تورنمنت های 
مهم برگزار شــده در آسیا بســیار کمتر از اروپا اســت: »با این وجود، قرار 
گرفتن در رده دوم جهان نشان دهنده آن است که در تمامی رویدادها موفق 
بودیم و امتیازات زیادی به دســت آورده ایم. در واقع با وجود تعداد مسابقات 
کمتر، تیم قدرتمندی مانند پرتغال در اروپا را پشــت سر گذاشتیم. از نظرم 
این افتخار بســیار بزرگی برای کشورمان است. 
شهریاری موفقیت های فوتبال ساحلی را حاصل 
کار گروهی می دانــد: »در واقع یک برنامه ریزی 
بلنــد مدت برای فوتبال ســاحلی داشــتیم که 
خوشــبختانه این برنامه ریزی بــا تالش تمامی 
دســت اندرکاران جامعه فوتبال ساحلی شامل 
باشــگاه ها، مربیان، بازیکنان و استعدادیاب های 
کمیته فوتبال ســاحلی و نــگاه و حمایت ویژه 
رییس و دبیرکل فدراســیون به دســت آمده و 
باعث شــده در این جایگاه قرار بگیریم.« معاون 
اجرایی دبیرکل می گوید در کســب موفقیت ها 
هرگز فرد محور نبوده اند: »تیم فوتبال ســاحلی 
به جایگاهی رســیده که فرد محور نباشــد و یک گروه موفق کنار هم، باعث 
این نتیجه بوده اســت. اتفاق بزرگ دیگری که در حوزه فوتبال ســاحلی رخ 
داده، جوانگرایی است که پس از سال ها در تیم ملی صورت گرفته و بازیکنان 
خوبــی از دل لیگ به اردوهای متعدد تیم )ب( دعوت شــدند و توانســتند 
عملکرد چشمگیری در تیم بزرگساالن داشته باشند که حاصل اجرای برنامه 

استعدادیابی کمیته فوتبال ساحلی بوده است.«
نکته پایانی شهریاری هم جالب اســت: »اینکه هشت سال درخشان و 
پر دســتاورد را سپری کرده ایم، بر کسی پوشــیده نیست اما همین موضوع 
باعث شده تا ســطح توقع عمومی و حتی کارشناسان رشته فوتبال ساحلی 
از تیم ایران بســیار باال برود که از نظرم این موضوع نگران کننده شده است. 
باید واقع بین باشــیم و فراموش نکنیم که حفظ موفقیت، همیشگی نیست. 
ما تالش کرده ایم تا حد ممکن روند موفقیت را ادامه بدهیم اما اینکه از ملی 
پوشان کشــورمان در تمامی رویدادها توقع کســب قهرمانی داشته باشیم، 

تصوری غیر واقع و دور از حرفه ای گری است.«

گزارش

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou
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تیــم  مربــی خارجــی 
از  بــه یکی  ملــی تیراندازی 
موضوعاتــی تبدیل شــده که 
فدراســیون بابــت بالتکلیفی 
ایــن موضوع مــورد نقد قرار 
می گیرد. البته دادگر با آخرین 
مصاحبه اش تقریبا تکلیف این 

مساله را روشن کرده است.
علــی دادگــر، رییــس 
فدراسیون تیراندازی در پاسخ 
به این ســوال که آیا به دنبال 

حضور مربی خارجی در رشته تفنگ هستید، می گوید: 
»فعــال از کادر فنی داخلی اســتفاده می کنیم و مربی 

خارجی برای این ماده نمی آوریم.«
او موضوع گرانی قیمــت ارز را دلیل این تصمیم 
می داند و در بخش دیگری از صحبت هایش به پســتی 
که به تازگی در فدراســیون جهانی تیراندازی به دست 
آورده، اشــاره می کند و می گوید: »کمیسیون توسعه 
روابط بین الملل در کمیته ملی المپیک ایران تشــکیل 
شده که کمک زیادی در این خصوص انجام داد. دکتر 
صالحی امیــری نیز حمایت زیادی کــرد و نامه ای را 

به روســای کمیته هــای دنیا 
فرســتاد که این امر در کسب 

این کرسی بسیار موثر بود.«
دادگر در پاســخ به این 
ســوال کــه آیــا در اجالس 
با  دیداری  جهانی،  فدراسیون 
روسای ســایر کشورها داشته 
یــا خیر، می گویــد: »در حال 
حاضر ما در دو - ســه موضوع 
مشــکل داریم که مــا در این 
موارد با سایر کشورها مذاکره 
و گفت وگو کردیم. موضوع اول مربیگری اســت. ما در 
بحث مربیان ضعف داریم و من در این نشست مربیان 
خوب دنیا را دیدم و با آنهــا صحبت هایی انجام دادم. 
البته با توجه به مســائل ارزی فعال فکری برای حضور 
مربی خارجــی نداریم. موضوع دوم مربوط به ســالح 
اســت. ما در تجهیزات و سالح مشــکل داریم که در 
این نشســت نماینده شرکت های بزرگ تولید سالح را 
دیدم ولی کار ما در این بخش هم ســخت اســت ولی 
مذاکرات خوبی انجام دادیم و در نهایت دســتاوردهای 

زیادی برای تیراندازی ایجاد شد.«

خاتم  والیبــال  تیــم 
جام  در  نتوانســت  اردکان 
کار  جهــان  باشــگاه های 
خاصــی از پیــش ببــرد و 
جالب اســت که در واکنش 
به این نتیجه، سرمربی این 
تیم می گویــد: »زورمان به 
حریفان نرسید.« محمدرضا 
ســالک، ســرمربی خاتــم 
اردکان با اشــاره به نتایجی 
کــه تیمش کســب کرده، 

می گوید: »واقعیت این است که بازیکنانم دو برابر 
بیشــتر از تالشــی که در رقابت های لیگ داخلی 
داشتند، در جام باشــگاه های جهان تالش کردند 
اما زور ما به این تیم ها نمی رســید. تیم های بزرگ 
با بازیکنانی بزرگ در این مســابقات حاضر بودند. 
ترنتینــو ایتالیا که در گروه ما بود، موفق شــد به 
فینال مســابقات راه یابد و یکــی از پرافتخارترین 
تیم های مســابقات بود. دو تیــم دیگر همگروه ما 
نیز بازیکنان بسیار بزرگی در اختیار داشتند و این 
توقعی که از تیم ما وجود داشت، کمی غیرمنطقی 

لژیونرهای  از  غیــر  به  بود. 
تمام  اگــر  ایران،  والیبــال 
داخلی  منتخــب  بازیکنان 
نیــز در قالب یک تیم جمع 
نمی توانستند  باز  می شدند، 
حتی یک ست از این تیم ها 

کسب کنند.«
اینکه  بیان  با  ســالک 
بازیکنانــم بســیار تــالش 
کردند و درســت نیست که 
با چنین هجمه هایی مواجه 
شــوند، ادامــه می دهد: »چند روز مانــده به آغاز 
مســابقات، شهرام محمودی و مهدی مرندی را به 
دلیل آســیب دیدگی از دست دادیم، با این شرایط 
دیگر چه کار می توانســتیم انجام دهیم. مسابقات 
جام باشــگاه های جهان به میزبانی لهستان برگزار 
شد و ۶ کشــور اروپایی در آن حضور داشتند. در 
حالی که قبال مسابقات در یک کشور آسیایی برگزار 
می شــد و به همین دلیل شاهد حضور این تعداد 
از تیم های اروپایی نبودیم. دیدید که تیم زنیت با 

تمام بزرگانش، از این مسابقات حذف شد.«

بررسی مشکالت تیراندازی ایران در حاشیه اجالس جهانی
گرانی ارز مانع ورود مربیان خارجی

دفاع سرمربی والیبال خاتم از عملکردش در جام باشگاه های جهان
با تیم منتخب ایران هم نمی توانستیم یک ست بگیریم!

رقابت های بســکتبال انتخابی جام جهانی 
در حالی روز دوشــنبه پنجــره پنجم خود را به 
پایــان خواهد بــرد که تیم ها با احتســاب تک 
بازی باقیمانده از این پنجره، ســه مسابقه دیگر 
پیش روی خود دارنــد. دوازده تیم راه یافته به 
مرحله دوم انتخابی، در دو گروه شش تیمی قرار 
گرفته اند و در نهایــت و پس از برگزاری پنجره 
بعدی، ســه تیم اول هر گروه به طور مســتقیم 
راهی جام جهانی می شــوند و از میان تیم های 
چهارم هم تیمی که شــرایط امتیــازی بهتری 
داشــته باشد، مجوز صعود را دریافت می کند. به 
این ترتیب هفت تیم از آســیا جهانی می شوند. 
چیــن  هم که به عنوان میزبــان در این رقابت ها 
حضور دارد. پس جمعا هشت تیم از آسیا راهی 

جام جهانی 2019 خواهند شد.
 

 ایران در چه شرایطی به جام جهانی 
صعود می کند؟

همانطور که گفته شــد، ایران برای قطعی 
شدن صعودش، باید یکی از رده های اول تا سوم 
را از آن خــود کند که البتــه رده اول تا حدود 
زیادی برای اســترالیا تثبیت شــده. پس ایران 
شانس کســب رده های دوم یا ســوم را دارد تا 
بتواند به جام جهانی صعود کند. شاگردان مهران 
شاهین طبع پس از بازی های دوم پنجره پنجم، 
با شش برد و ســه باخت در رده دوم گروه قرار 
دارند. فیلیپین و ژاپن با شــرایط برابر و یک برد 
کمتر از ایران سوم و چهارم اند و قزاقستان هم با 
چهار برد و پنج شکست در رده پنجم قرار دارد.

از طرف دیگر اردن هم دیگر رقیب ایران در 
راه صعود به جام جهانی به حساب می آید. تیمی 
که کاندیدای اصلی چهارمی در گروه دیگر است 
ایران در صورت چهارمی  و بسکتبالیســت های 
شرایط  شــان برای صعــود با این تیم مقایســه 
می شود. تیم ایران روز دوشــنبه باید در مانیل 
بــه مصاف فیلیپین بــرود و در پنجره پنجم هم 
در تهران از ژاپن و اســترالیا میزبانی کند. ســه 
دیدار دشــواری که برای ایران باقی مانده و البته 
قرار است تکلیف نهایی اش را هم مشخص کند.

 
 صعود بی دردسر

با وجود اینکــه در تحلیل های روند صعود 
ایران به نتایج تیم های دیگر هم توجه می شــود، 
حقیقت این اســت که تکلیف صعود بیش از هر 

چیز در دســت خود تیم است. ایران از سه بازی 
باقی مانده، اگر بازی با اســترالیا را از همین حاال 
باخته فرض کنیم، دو بــازی با فیلیپین و ژاپن 
دارد که روی کاغذ حداقل شانس پیروزی در آن 
را دارد و بــا این دو بــرد به عنوان تیم دوم گروه 

خود راهی جام جهانی می شود.
 

 سفر به چین با یک برد
تیم ایــران در صورتی کــه فیلیپین را در 
بازی دوشــنبه ببرد، در صورت شکست خوردن 
در دو بازی پنجره ششــم و پیروزی فیلیپین در 
دو بازی بعدی اش هم به احتمال فراوان جهانی 
می شــود. در این شرایط هر دو تیم 19 امتیازی 
می شــوند اما تیم ایران که از لحاظ تفاضل گل 
برتــری محســوس و خوب 81 امتیــازی دارد، 
خیلی بعید اســت دو باخت محتمل برابر ژاپن و 
اســترالیا آن را از بین ببرد. این شرایط اما برای 
ژاپنی ها صدق نمی کند و آنهــا با توجه به بهتر 
بودن تفاضل گلشــان نسبت به ایران، در صورت 
شکســت مقابل ایران یا هر شرایط برابر دیگری، 

باالتر از ایران قرار خواهند گرفت.
با تمــام اینها، اگــر هم بر فــرض محال 
فیلیپینی ها شــرایط بهتری از ایران پیدا کردند 

و ایران را به رده چهارم فرســتادند، تیم چهارم 
گــروه دیگر یعنی اردن، با باختــی که در بازی 
پنجره دوم خود برابر کره جنوبی متحمل شــد، 
با توجه بــه بازی های باقی مانــده اش، حداکثر 
می تواند به امتیاز 18 برســد. آنهــا به احتمال 
قریب به یقین بازی را به نیوزیلند واگذار خواهند 
کــرد و حتی اگر چین را هم ببرند، 18 امتیازی 
می شــوند و تیم ایران با یک پیروزی از سه بازی 
آینده 19 امتیازی شــده و با عنوان بهترین تیم 

چهارم صعود می کند.
 

 آیا تیم ایران بدون برد هم صعود 
می کند؟

تا پیش از بازی روز یکشــنبه کره و اردن، 
این احتمال خیلی کم بود اما حاال که اردنی ها با 
اختالف زیادی به کره باخته اند، احتمال شکست 
آنهــا در دو دیدار آینده برابر چیــن و نیوزیلند 
هم وجــود دارد. دو تیمی که هرکدام حتی اگر 
با ترکیب های نصفــه و نیمه هم به مصاف اردن 

بروند، این تیم را شکست می دهند.
به ایــن ترتیب اردن با دو شکســت و دو 
امتیــازی کــه از آنهــا می گیــرد، 17 امتیازی 
می شــود. تیم ایران هم که حــاال 15 امتیازی 

اســت، یک بازی بیشتر از اردن دارد و حتی اگر 
هر سه مسابقه اش را هم ببازد، 18 امتیازی شده 
و می تواند به عنــوان بهترین تیم چهارم راه جام 

جهانی 2019 چین شود.
 

 بازی با استرس کمتر
بررسی شرایط مختلف از خوشبینانه ترین و 
بهترین های آن، نشــان می دهد که تیم ایران در 
این وضعیت نه چندان مساعد هم شانس بسیار 
خوبی برای صعود دارد. پــس مربیان و مدیران 
تیــم باید در صحبت ها و کارهای روانی شــان تا 
جایی کــه می توانند فشــار را از روی بازیکنان 
تیم بردارند. بازیکنانی که اگرچه اکثرشان دیگر 
آنقدرها جوان و کم تجربه نیستند اما میدان های 
معدودی را اینطور بدون بزرگترها و ستاره هایی 
نظیر حدادی و صمد پشــت ســر گذاشته اند و 
با استرس کمتر شرایط بســیار بهتری خواهند 

داشت.
ملی پوشــان ایران از ساعت 15 دوشنبه در 
مانیل به مصاف فیلیپین می روند. سالنی که یک 
بار در فینال جام ملت ها قهرمانی را به تیم ایران 
داده و حاال هــم می تواند جــواز صعود به جام 

جهانی را به تیم ایران بدهد.

 سفر به چین بدون نیاز به پیروزی
مسیر صعود بسکتبالیست ها به جام جهانی

کره جنوبی، سومین 
 تیم آسیایی راه یافته 

به جام جهانی
تیــم بســکتبال کــره جنوبی 
به عنوان ســومین تیم آسیایی جواز 
حضور در جــام جهانــی 2019 را 

کسب کرد.
 در ادامــه رقابت هــای پنجره 
بسکتبال،  جام جهانی  انتخابی  پنجم 
کــره جنوبی کــه نتایــج خوبی را 
تاکنون کســب کرده اســت، امروز 
موفق شد اردن را 88 بر ۶7 از پیش 

رو بردارد.
 چشــم بادامی ها با این نتیجه 
به عنوان ســومین تیم آسیایی جواز 
حضور در جام جهانی را کسب کردند. 
ایــن اســترالیا و نیوزیلند  از  پیش 

صعودشان را قطعی کرده بودند.

 تقدیر صالحی امیری
  از روسای بازنشسته

 سه فدراسیون
ســیدرضا صالحی امیری رییس 
مراســمی  المپیک طی  ملی  کمیته 
از روســای بازنشسته فدراسیون های 
قایقرانی، چوگان و ســه گانه تجلیل 

کرد. 
در این مراسم که با حضور رضا 
صالحی امیری و شــاهرخ شــهنازی 
رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک 
همراه با کیکاووس سعیدی خزانه دار 
برگزار  کمیتــه  ایــن  ذیحســاب  و 
شــد، رییس کمیته ملی المپیک با 
اهدای لوح تقدیر از زحمات روسای 
بازنشســته ســابق فدراســیون های 
قایقرانی، ســه گانه و چوگان تجلیل 
کرد. در این مراســم صالحی امیری 
امینی در  از تالش هــای غالمرضــا 
فدراسیون قایقرانی، محمد علی صبور 
در فدراســیون ســه گانه و حجت ا... 
دهخدایی در فدراســیون چوگان به 
پاس خدمتگــزاری به جامعه ورزش 
کشور تقدیر و تشــکر کرد. صالحی 
امیری پیــش از این تاکید کرده بود 
که نباید با بازنشســته ها مثل مجرم 
برخــورد کرد، بخصــوص آنهایی که 
بــدون هیچ امــا و اگــری قانون را 
پذیرفته انــد باید مــورد احترام قرار 

گیرند.
تجلیل صالحی امیری در همین 
اینکه  انجام شــده، ضمــن  راســتا 
احتمــاال پیغام هایی را برای مدیرانی 
که هنــوز مقابل اجــرای این قانون 

مقاومت می کنند، دارد.

خبرکوتاه

سپاهان، تنها نماینده 
باشگاهی ایران در 

تورهای آسیایی
باشــگاه ســپاهان برای حضــور در 
تورهای آســیایی دوچرخه سواری ثبت نام 
کــرد. در حالی که مهلت باشــگاه ها برای 
ثبــت نام در تورهای آســیایی بــه پایان 
رسیده و هیچ تیمی از ایران ثبت نام نکرده 
بود، فدراســیون با رایزنی هایی که داشت 
مهلتی را گرفت تــا ایرانی ها نیز در تورها 

حضور داشته باشند. 
برهمین اســاس باشــگاه ســپاهان 
به عنوان تنها باشگاه ایرانی کارهای ثبت نام 
را انجــام داده و مبلغ عضویت را هم واریز 
کرده است. همچنین فدراسیون به دنبال 
این است که رکابزنانی را در قالب تیم ملی 
در تورهای آســیایی بعد از قهرمانی آسیا 

شرکت دهد.
 

ایران، کاندیدای میزبانی 
مسابقات دو و میدانی 

داخل سالن ۲۰۲۰
ایــران، رســماً کاندیــدای میزبانــی 
مســابقات دو و میدانی داخل سالن 2020 
شــد. مجید کیهانی رییس فدراسیون دو و 
میدانی در پیشــنهادی به کنفدراسیون دو 
و میدانی آســیا، موضوع میزبانی برگزاری 
مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی 

آسیا در سال 2020 را اعالم کرد.
 گفتنــی اســت کنفدراســیون دو و 
میدانی آسیا نیز این پیشــنهاد را پذیرفته 
و مقرر شــد که موضوع تصمیم گیری برای 
اعطای میزبانــی به ایران در جلســه ای با 
حضور مســووالن مطرح شــده و تصمیم 

نهایی نیز متعاقباً اعالم شود.
 دو و میدانی ایران پیش از این میزبانی 
مســابقات دو و میدانی قهرمانی آســیا را 
بر عهده داشته که حاال مجید کیهانی تالش 
می کند تا یک بار دیگر این میزبانی را برای 

ایران بگیرد.

قایقرانان برتر المپیاد 
 استعدادهای برتر 

معرفی شدند
مسابقات قایقرانی المپیاد استعدادهای 
برتر آبهای آرام آقایان کشــور در بوشهر با 
معرفــی برترین ها به پایان رســید.  در این 
مســابقات 1۶8 ورزشــکار از 14 استان در 
مســافت های 1000، 500 و 200 متر در 
رشــته های کایاک و کانو کانادایی با هم به 

رقابت پرداختند. 
در رده تیمی مســابقات استعدادهای 
برتر تیم گیالن با کسب 3 نشان طال و یک 
برنز به قهرمانی رســید و تیم های بوشهر با 
2طال، 2 نقره و 1 برنز و اردبیل با 1 طال به 

ترتیب دوم و سوم شدند.

 با شکست مقابل هند 
در المپیاد شطرنج جهان

سکو و مدال 
نوجوانان ایران پرید

با  ایران  نوجوانان  تیم شــطرنج 
شکســت مقابل هند در پایان المپیاد 
جهانــی نتوانســت در رده بهتری از 
پنجم قرار گیرد. شطرنج بازان نوجوان 
ایــران در پایــان دور نهــم و پایانی 
 رقابت هــای المپیاد جهــان با نتیجه
 1/5 بــر 2/5 مقابل هند شکســت 
خوردند. در این دور علیرضا فیروزجا، 
امیررضــا پورآقابــاال و مهدی غالمی 
مقابــل حریفــان هندی به تســاوی 
رســیدند و مطهره اســدی شکست 
خورد. در نهایت تیم شــطرنج ایران 
با شکســت مقابل هند شانس کسب 
مــدال را از دســت داد. تیم ایران در 
صورت برد در دور پایانی می توانست 
روی سکو بایســتد. در این مسابقات 
تیم چین با نتیجه 1/5 بر 2/5 مقابل 
ازبکستان شکست خورد تا ازبکستان 
به عنــوان قهرمانی و هنــد به عنوان 
دومی دســت یابــد. تیم های چین و 
بالروس نیز در رده های باالتر از ایران 
قرار گرفتند. تیم ایــران در دور اول 
این رقابت ها مقابل سریالنکا، در دور 
صدرنشین  ازبکســتان  مقابل  هشتم 
و در دور نهــم مقابل هند شکســت 
خورد. شطرنج بازان نوجوان ایران در 
ســایر دورها مقابل تیم های رومانی، 
اسلواکی، چین، صربستان، بالروس و 
برتری رسیدند.  رقابت های  به  آمریکا 
شــطرنج المپیاد جهانی زیر 1۶ سال 
جهان از چهارم آذرماه آغاز شــد. این 
رقابت هــا در 9 دور به میزبانی ترکیه 

انجام شد.

خبر

حال خوب 

در اوضاع 

نامساعد

تیم ملی بســکتبال در نخســتین مســابقه اش در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی، شکســت ســنگینی را برابر اســترالیا 
متحمل شــد. باختی که شــاید با توجه به نمایش ضعیــف تیم ایران خیلی به چشــم آمده و همه را نگران کــرده. با این حال 
در مســابقه  همزمان قزاقســتان دســت به کار بزرگی زد و با شکســت دادن فیلیپین در خانه اش، معادالت صعود از گروه دوم 
انتخابــی جــام جهانی را تغییر داد. تغییری که بیش از هرچیز به ســود ایران اســت و شــانس صعود ایران بــه جام جهانی را 
بیشــتر هم می کند. با این حال هنوز ســه بازی بــرای هر تیم باقی مانده و نمی شــود به صراحت و قاطعیــت درباره صعود هیچ 
تیمی صحبت کرد. البته اســترالیا با پیــروزی برابر ایران صعودش را قطعــی کرد و برای صعود دیگر نیازی بــه پیروزی ندارد.

قول همکاری رییس فدراسیون جهانی به ایران
خوشحال از توسعه موتورسواری بانوان

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران که در اجالس سالیانه 
فدراسیون جهانی در اسپانیا شرکت کرده است، در نخستین روز این اجالس 
با رییس این فدراسیون دیدار و گفت و گو کرد. محمود صیدانلو در این دیدار 
گزارشی از فعالیت های رشته موتورسواری در ایران در سال گذشته و شتاب 
گرفتن فعالیت ها و برنامه های فدراســیون در این رشــته را با تاکید برفعال 

شدن فدراسیون آسیا ارائه کرد.
ایپولیتــو، رییــس فدراســیون جهانی موتورســواری ضمن تشــکر از 

فعالیت های ایران به عنوان عضو موثر فدراسیون موتورسواری جهان از 
راه اندازی موتورســواری بانوان و همچنین راه اندازی رشــته اندورو و 
حضور فعال در مسابقات کراس قهرمانی آسیا تقدیر کرد و قول حمایت های 

جدی تری از فدراسیون ایران را در سطح آسیایی و جهانی داد.
 

 نمایندگان ایران در ۳ کمیسیون 
فدراسیون جهانی شطرنج

پس از جلســه مشــترک کنفدراسیون شطرنج آســیا و فدراسیون 
جهانی، مشخص شــد ایران در کمیســیون های قوانین، زنان و داوران 

فیده نماینده خواهد داشت. جلسه مشترک 
کنفدراســیون شــطرنج آســیا و فدراسیون 
جهانی دیروز )یکشــنبه( در کشــور امارات 
برگــزار شــد. در این جلســه کــه مهرداد 
زاده رییس فدراســیون شــطرنج  پهلــوان 
ایــران و خزانه دار کنفدراســیون آســیا هم 
حضور داشــت، برنامه های ســالیانه فیده و 
کنفدراسیون شطرنج آسیا و همچنین برنامه 
کمیســیون هایی که نمایندگان شطرنج آسیا 
در آن حضور دارند، مورد بررسی و توافق قرار 
گرفت. طبق توافقی که در این جلسه صورت 

گرفت، مقرر شــد ایران در کمیسیون های قوانین، زنان و داوران نماینده 
داشــته باشــد که اطالعات بیشتر پس از اعالم رســمی فیده و معرفی 

نمایندگان ایرانی ارائه می شود.

 دبیر هندبال استعفا نداد
از جمع کاندیداها خط خورد

 ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون هندبال 10 آذرماه 
به پایان رسید و حدود 20 نفر برای این پست ثبت نام کردند اما بعد از 
اعالم اســامی، از ثبت نام 1۶ نفر خبر داده شد. یکی از افرادی که ثبت 
نام کرد اما نامش بین اســامی دیده نشــد، محمدرضا رجبی است؛ دبیر 

فدراسیون هندبال که گویا در دقایق پایانی نامش حذف شده است.
 رجبی که برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده بود، باید از سمت 
دبیری فدراســیون استعفا می داد تا نام او به عنوان کاندیدا ثبت شود اما 
رجبی از استعفا دادن منصرف شد تا نامش از بین کاندیداهای انتخابات 

حذف شود.
 معرفی محسن سمیع زاده به عنوان دبیر مجمع این فدراسیون گواه 
بر ثبت نام محمدرضا رجبی برای این پســت بود و اگر محمدرضا رجبی 
دبیر فدراسیون هندبال قصد ثبت نام برای انتخابات را نداشت به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب می شــد. اما علیرضا پاکدل نایب رییس فدراســیون 
هندبال استعفای خود را به دبیر مجمع ارائه کرده است و نامش در میان 

کاندیداها وجود دارد.

ایران، عضو اصلی مجمع فدراسیون جهانی 
ژیمناستیک شد

برای نخستین بار فدراسیون ژیمناستیک ایران بنا به تشخیص فدراسیون 
جهانی، در مجمع جهانی به عنوان عضو اصلی برگزیده و صاحب دو حق رای 

شد. 
حضور در مســابقات جام جهانی و کســب نتایج خوب در این رقابت ها، 
راه اندازی شــاخه »ژیمناستیک برای همه« در یک ســال گذشته از جمله 
مواردی بود که فدراســیون جهانی، فدراسیون ژیمناستیک ایران را به عنوان 
عضو اصلی انتخاب کرد. از تعداد 230 کشــور عضو فدراسیون جهانی 124 

کشور دارای یک حق رای هستند.

خبر

در ادامــه رقابت هــای هفدهمین 
دوره مســابقات هندبال بانوان آسیا که 
به میزبانی ژاپن در حال برگزاری است، 
تیم ملی بانوان ایــران در دومین بازی 
خود مقابل استرالیا قرار گرفت که البته 
این بازی نیز با شکست تیم ایران همراه 

بود. 
از  بعــد  کشــورمان  ملی پوشــان 
شکست مقابل قزاقستان، دیروز در دیدار 
با اســترالیا با نتیجه 29 بر 24 بازی را 
واگذار کردند تا دومین باخت شان رقم 
بخورد. بانوان هندبالیســت ایران امروز 
مقابل ژاپن میزبان این دوره از رقابت ها 

به میدان می روند. در دیگر بازی دیروز 
ژاپــن با نتیجه 51 بــر 14 نیوزیلند را 
مغلوب کرد تا با روحیــه خوبی مقابل 
تیــم ملی ایران قرار گیــرد. با توجه به 
نتایجی که تــا اینجای کار رقم خورده، 
به نظر می رســد اتفاق ویــژه ای برای 
تیم ملی هندبــال دختران رقم نخورد. 
پیش بینی که البته مسووالن فدراسیون 
هم داشــتند اما چون این تیم در زمان 
مدیریت علیرضــا رحیمی برای حضور 
در ایــن رقابت ها ثبت نام کرده بود، این 
اعزام انجام شد تا هندبال ایران جریمه 

نشود.

مسعود اشــرفی دبیر کل کمیته ملی 
پارالمپیک انصراف خود را از کاندیداتوری 
سمت ریاســت کمیته اعالم کرد. مسعود 
اشــرفی که همیــن االن هــم به عنوان 
دبیر کل کمیته ملــی پارالمپیک فعالیت 
می کنــد، یکــی از دو کاندیــدای احراز 
پســت ریاســت کمیته ملی پارالمپیک 
بود امــا حاال و بعد از گذشــت چند روز 
انتخابات  از اتمام زمان نام نویســی برای 
کمیته ملی پارالمپیک انصراف خود را از 
کاندیداتوری این پست در مجمع عمومی 
و انتخاباتی این کمیته اعالم کرد. بر اساس 
اساسنامه جدید کمیته و برنامه ریزی های 

صورت گرفته، مجمع عمومی و انتخاباتی 
کمیته ملی پارالمپیک روز شنبه، 24 آذر 
در آکادمــی ملی المپیــک و پارالمپیک 
برگزار می شود. محمود خسروی وفا تنها 
پارالمپیک  کاندیدای ریاست کمیته ملی 
اســت. بعد از اینکه اساسنامه کمیته ملی 
ایــن کمیته  پارالمپیک تفکیک شــد و 
به صورت مســتقل صاحب اساســنامه و 
بودجه شــد، این نخستین دوره انتخابات 
کمیته ملی پارالمپیک اســت که برگزار 
می شود. تا پیش از این اساسنامه کمیته 
ملی پارالمپیک با اساســنامه کمیته ملی 

المپیک مشترک بود.

تیم تنیــس روی میــز جوانــان ایران 
نخســتین دیــدار خــود در رقابت های تیمی 
قهرمانی جهــان را با پیروزی برابر نیوزیلند به 

پایان رساند.
تیم تنیــس روی میــز جوانــان ایران 
که برای نخســتین بــار در رقابت های تیمی 
قهرمانی جهان شــرکت کرده اســت، دیروز 
 D یکشــنبه( نخســتین دیدار خود در گروه(
مرحله مقدماتی این رقابت ها را برابر نیوزیلند 
برگزار کرد و موفق به کسب پیروزی 3 بر صفر 

برابر این تیم شد.
امیررضا عباســی، امین احمدیان و آریا 

امیری پینگ پنگ بازان کشورمان بودند که هر 
یک در رقابــت دیروز مقابل نیوزیلند موفق به 

شکست سه بر صفر حریفان شان شدند.
تیم تنیس روی میز جوانان نیوزیلند در 
حالی مقابل ایران تن به شکست داد که پیش 
از این هم مقابل روسیه نتیجه را واگذار کرده 
بود. بدین ترتیب این تیم دیگر شانســی برای 

صعود از گروه ندارد.
مســابقات تنیس روی میز تیمی جوانان 
جهــان با حضور 1۶ تیم در بندیگو اســترالیا 
جریان دارد. چین، چین تایپه، ژاپن و فرانسه 
از تیم های شــرکت کننده در ایــن رقابت ها 

هستند که به دلیل رده بندی باال، بدون انجام 
دیدارهــای مقدماتی در جدول هشــت تیمی 
این رقابت ها قــرار گرفته اند. مرحله مقدماتی 
ایــن رقابت ها نیز با حضــور 8 تیم و در چهار 
گروه پیگیری می شود. در پایان این مرحله از 
رقابت ها، تیم های صدرنشــین هر گروه راهی 
مرحله یک چهارم نهایی می شــوند و تیم های 
دوم و ســوم هم برای کســب رده های نهم تا 
دوازدهم با یکدیگر رقابت می کنند. تیم تنیس 
روی میز جوانان ایران که در گروه F قرار دارد، 
امروز دوشنبه دیدار تعیین کننده خود را برابر 

روسیه برگزار می کند.

به گفته معاون مدیریت و توسعه منابع 
وزارت ورزش مرحله جدید واریز بودجه به 
حساب فدراسیون ها با تخصیص 15 میلیارد 

تومان همراه بود.
ژالــه فرامرزیان با بیــان اینکه مرحله 
جدید واریز بودجه به حساب فدراسیون ها 
از طرف وزارت ورزش انجام شــده اســت، 
گفــت: » در این مرحله از تخصیص بودجه 
کــه اواخر هفته گذشــته انجام شــد، 15 
میلیــارد تومان میان فدراســیون ها توزیع 

شد«
او ادامــه داد: »با تخصیص این میزان 

بودجه، مجموع پرداختی به فدراسیون ها در 
سال جاری به 82 درصد رسید. در واقع ما 
تا پایان سال باید 18 درصد دیگر از بودجه 
مصوب امســال را میان فدراسیون ها توزیع 
کنیم که در تالش هستیم به موقع این مهم 

انجام شود.«
معاونت مدیریت و توسعه منابع وزارت 
ورزش با بیان اینکه میزان پرداختی در همه 
توضیحاتش  نیست،  یکســان  فدراسیون ها 
را اینطــور کامل کــرد: »در کل و در میان 
فدراســیون ها کمتر از 78 درصد پرداختی 
نداریم، ضمن اینکه هستند فدراسیون هایی 

که تا به امروز نزدیک به صد درصد بودجه 
خــود را دریافت کرده اند. دریافتی برخی از 
فدراســیون ها هم صد درصد شده است. در 
برخی از فدراســیون ها بودجه پیش بینی 
شده اولیه خیلی زیاد نبود اما رقم پرداختی 

به آنها قابل توجه است.«
بــه گفته ژاله فرامرزیــان، در مجموع 
153 میلیــارد تومــان بودجــه تخصیصی 
وزارت ورزش بــه فدراســیون ها در ســال 
97 اســت، ضمن اینکه 15 میلیارد و 300 
میلیــون تومــان نیز به عنــوان کمک های 

استانی در نظر گرفته شده است.

شکست دختران هندبال ایران مقابل استرالیا

اعالم انصراف مسعود اشرفی از کاندیداتوری ریاست پارالمپیک

پیروزی جوانان پینگ پنگ مقابل نیوزیلند

15 میلیارد تومان دیگر به حساب فدراسیون ها واریز شد

نمایندگان وزارت ورزش در نشست کمیته انضباطی نبودند

محمدی: حاال که اتهام اخالقی زده اند، دیگر سکوت نمی کنم
ماجراهای مربوط به نخستین بانوی 
مدال آور اســنوکر و فدراســیون تمامی 
ندارد. بعد از گالیه محمدی و محرومیت 
او بدون تشــکیل کمیته انضباطی، سر و 
صدایی راه افتاد و در نهایت فدراســیون 

کمیته انضباطی تشکیل داد.
 نتیجه این نشســت، مهــر تایید بر 
محرومیــت اکرم محمدی بــود و بعد از 
اعالم رســمی حکم، رییس فدراســیون 
هم مصاحبه ای قابــل تامل انجام داد. او 
گفت محرومیت این ملی پوش اسنوکر به 
خاطر مصاحبه اش علیه فدراسیون نبوده 
اســت که همین موضوع گالیه محمدی 
امینی را در پی دارد. او ابتدا به نشســتی 
که روز شنبه در فدراسیون برگزار شده، 
اشاره می کند و می گوید: »ساعت 9 صبح 
جلسه کمیته  انضباطی برگزار شد و من 
همراه وکیلم به فدراسیون رفتم اما زمانی 
که جلسه شروع شد اجازه ندادند وکیلم 
وارد جلســه شــود و زمانی که اعتراض 
کردم گفتند می توانی بروی! همچنین در 
جلســه کمیته  انضباطی تنها رییس این 
کمیته  به همراه دبیر فدراســیون و نایب 

رییس بانوان حضور داشتند. 
در این جلســه تنها اتهاماتی که به 
صورت کلــی و نامفهوم بود را بدون ارائه 
مستندات برایم بازگو کردند. برای نمونه 
یکی از موارد اتهامم عدم رعایت شئونات 
اســالمی بود و من پرســیدم کجا و چه 
تاریخی این اتفاق افتاده اســت اما هیچ 
توضیح و ســندی ارائه ندادند. در اواسط 
جلسه وکیلم توانست کنارم حضور داشته 
باشــد. وکیلم به افراد حاضر در جلســه 
گفت  که در این جلســه اصــول و قواعد 

رســیدگی رعایت نشــده و به خاطر عدم 
حضــور نماینــدگان وزارت ورزش، این 

جلسه وجاهت قانونی ندارد.«
او با اشــاره به محرومیتی که بدون 
تشــکیل کمیته انضباطــی در موردش 
اعمال شده، می گوید: »من بدون تشکیل 
انضباطی تاکنون ســه مســابقه  کمیته  
مهــم را از دســت داده ام و مطمئنا این 
جلســه را صوری برگزار کردند تا بگویند 
محرومیتم قانونی اســت. درباره اتهاماتم 
فقط می گفتنــد گزارش هایــی داریم و 
زمانی که خواستم این گزارش ها را به من 
نشــان دهند، گفتند باید درباره اتهامات 
تنها پاســخ بلــه یا خیر بدهــی و چون 
موارد اتهامی کلی و فاقد مدارک بود من 

نتوانستم دفاعی از خود داشته باشم. 
پس از پایان جلسه الیحه ای تنظیم 
شد و در الیحه مذکور درخواست تجدید 

جلسه رســیدگی داشــتیم تا بتوانم در 
جلســه بعدی از اتهاماتی که به من وارد 
اســت دفاع کنــم اما در عیــن ناباوری 
ساعت 15 خبر محرومیتم را روی سایت 
فدراســیون قرار دادند. بدون صدور رأی 
مســتند کتبی به بنده و هیات اســتان 
البرز، حتی پیش از قطعی شــدن رای ام، 
رییس فدراسیون مصاحبه ای در خصوص 
قطعــی بودن حکمم انجــام داد که فکر 

می کنم این کار خالف مقررات باشد.«
بانــوی اســنوکر باز در تکمیل  این 
توضیحاتش می گوید: »پیش از این خانم 
اســداللهی، نایب رییس بانــوان به من 
گفت چرا در مصاحبــه ام گفته بودم که 
با هزینه شخصی به مســابقات رفته ام و 
قبل از انتخابات فدراسیون به درخواست 
بازرسی وزارت در آنجا حضور داشتم! من 
از مســووالن خواهش می کنم که به این 

موارد رســیدگی کنند تا متوجه شــوند 
حقایق چیست.«

نخســتین بانوی مدال آور اســنوکر 
ایران با اشــاره به حذف افــراد مختلف 
پس از انتخاب مجدد اسکندری به عنوان 
رییس این فدراسیون همچنین به ایسنا 
می گوید: »اگر اســکندری به مشــکالت 
اخالقــی اشــاره می کند آیــا اینها برای 
یکــی، دو روز گذشــته اســت؟ آخرین 
حضور من در مســابقه رسمی رده بندی 
کشــوری بانوان در مرداد 97 بوده است. 
به همین خاطر برایم جای ســوال دارد 
کــه آیا مشــکالت اخالقی مــن پس از 
انتخاب مجدد اسکندری به عنوان رییس 
فدراسیون به وجود آمده است؟ و اگر قبل 
از این چنین مشکالتی وجود داشته چرا 

ابالغی به من نشده است. 
فدراســیون  ســوی  از  رفتارها  این 
به جز من شــامل تعــدادی از بازیکنان، 
داوران و روســای هیات ها شده است که 
نشــان از مدیریت ســلیقه ای اسکندری 
دارد. خواهشا مسووالن اگر تخلفی است 
برخورد کنند و اجازه ندهند تا حق کسی 
ضایع شود. من نمی خواستم با باز کردن 
برخی مسائل رشته مورد عالقه ام بیلیارد 
را به حاشیه بکشانم اما این افراد با آبروی 
من بازی کردند و در همه جا به رســانه ها 
می گوینــد که من مشــکل اخالقی دارم 
و ایــن یعنی بازی کردن بــا آبروی من. 
مخصوصا وقتی فرد مورد نظرشــان یک 
خانم باشــد زدن این اتهامات بهترین راه 
است. تاکنون سکوت کرده بودم اما وقتی 
با آبرویم بازی می شــود نمی توانم حرفی 

نزنم.«
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کیانوش رســتمی در جدیدترین اقدام خود 
از فدراســیون وزنه برداری  درخواست عجیبی را 
مطــرح کــرده اســت. هفته گذشــته بــود که 
صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک میزبان 
علــی مرادی، رییــس فدراســیون وزنه برداری و 
کیانــوش رســتمی، قهرمان وزنه بــرداری جهان 
و المپیک بــود تا به اختالفات ایــن وزنه بردار با 
فدراســیون پایان دهد. نشستی که مشخص بود 
نتیجه خوبــی در پی ندارد امــا خیلی  ها امیدوار 
بــه آینــده بودند که شــاید این نشســت بتواند 
این اختــالف نظر را رفع کنــد. در ابتدا هم این 
تصور به وجود آمده بود که شــاید ســوءمدیریت 
علی مرادی در ماجرای کیانوش رســتمی با این 
نشست به پایان می رســد اما این تصورات خیلی 

زود با نخســتین درخواست کیانوش کنار رفت و 
مشخص شــد که هنوز مرغ کیانوش یک پا دارد. 
کیانوش رســتمی در نخســتین درخواست خود 
اعالم کرده که نیاز به اردوی خارج از کشــور دارد 
و باید فدراسیون این شرایط را برای او فراهم کند. 
کیانوش با این درخواســت از ایران خارج می شود 
و به تنهایی در کشــوری دیگر به تمرین مشغول 
شــده و به این ترتیب از فشــار رســانه ای هم به 
خاطر تبعیت نکردن از دستورات کادر فنی رهایی 
پیدا می کنــد اما چطور می توان برای وزنه برداری 
که در المپیک روی نــوار ناکامی گام بر می دارد 
و در دو ســال اخیر در هر مسابقه ای که شرکت 
کرده، شکســت را پذیرا شــده چنین شرایطی را 
فراهم کرد؟ تصمیمی که از ســوی فدراســیون 

هم وتو شده اســت. البته فدراسیون وزنه برداری 
ژســت برخورد با ورزشکار ســاالری به خودش 
گرفته اما واقعیت اینجاســت که دیگر فدراسیون 
وزنه برداری پولی نــدارد که بخواهد خرج اردوی 
خارج از کشــور کیانوش را بدهد. ســفر تیم ملی 
وزنه برداری نوجوانان به آمریکا به دلیل مشکالت 
مالی لغو شــده، آنگاه کیانوش رستمی می خواهد 
به تنهایی به خارج از کشــور برود و تمرین کند! 
معلوم اســت که فدراســیون وزنه برداری چنین 
امکانات مالی ندارد. اگر داشتند حتما علی مرادی 
مقاومتی به خرج نمی داد و اردوی خارجی را هم 
برای کیانوش فراهم می کرد. همانطوری  که برای 
تمرین در ویالی شــخصی کیانــوش امکانات را 

فراهم کرده بود.

درخواستعجیبکیانوشبعدازآشتیکنان

 نخستین ترکش های یک نشست بیهوده

تیــم وزنه بــرداری نوجوانــان به عنوان 
پشــتوانه این رشته در ســال های آینده باید 
به رقابت های جهانی آمریکا اعزام می شــد اما 
فدراسیون به دلیل مشــکالت مالی نتوانست 
چنین کاری را انجام بدهد. ســفر این تیم به 
همین دلیل لغو شــد امــا علی مرادی رییس 
فدراســیون وزنه برداری در مصاحبه ای مدعی 
شــد که این تیــم به دلیل قوانین ســخت و 
مشکالت دریافت روادید برای سفر به آمریکا و 
همچنین تحریم هایی که ترامپ برای ایرانی ها 
در نظر گرفتــه نمی تواند به آمریکا برود و در 
مســابقات جهانی شــرکت کند. در حالی که 
قوانین ســختگیرانه دولت آمریکا برای امروز 
و دیروز نیست و چند سالی است که از سوی 
ترامپ اجرا شــده و در همین شــرایط دوبار 
تیم ملی ایران به آمریکا ســفر کرده اســت. 
ضمن اینکه در ســال های اخیــر هرگز قانون 
جدیدی برای ســختگیری بیشتر اضافه نشده 
است. مطرح کردن این بهانه ها نشان می دهد 
هنوز مســووالن فدراســیون وزنه برداری در 
دهه های گذشته ســیر می کنند و نمی دانند 
که در عصر ارتباطــات زندگی می کنند و هر 
آن ممکن اســت که خبرنگاری با فدراسیون 
وزنه بــرداری آمریکا ارتباط بگیــرد و دالیل 
بــه وجود آمدن این مشــکالت را پرس و جو 
کنــد. بیشــتر از چند روز طول نکشــید که 
مصاحبه دبیر فدراســیون وزنه برداری آمریکا 
روی خبرگزاری ها آمد تا مشــخص شود که 
تا چه انــدازه اظهارات رییس فدراســیون با 
واقعیت ها تفاوت داشــته. فیل انــدروز دبیر 
فدراســیون وزنه برداری آمریکا هم خیلی زود 
به دالیل فدراســیون وزنه برداری در ســخت 
بودن دریافت ویزای ســفر به آمریکا واکنش 
نشان داد و مدعی شد که هرگز چنین چیزی 
وجود نداشته اســت: »این درست نیست. ما 
یک هفته پیش اطالعیه ای از سوی فدراسیون 
وزنه برداری ایــران دریافت کردیــم که تیم 
ایران در مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان 

۲۰۱۹ شــرکت نمی کند و دلیل آن نزدیکی 
این مســابقات به جام فجر که در اهواز برگزار 
می شود، عنوان شد.« اندروز در توضیح شرایط 
دریافت ویزای آمریکا گفت: »پروسه اخذ ویزا 
را به فدراســیون ایران )و دیگر فدراسیون ها( 
یادآوری کرده بودیم که چطور شــرایط برای 
شرکت ورزشکاران ایران در مسابقات قهرمانی 
نوجوانان جهان، می تواند فراهم شود. ما هفت 
ایمیل متفاوت برای یادآوری پروسه اخذ ویزا 
از ماه جوالی ۲۰۱۸ ارسال کردیم. همچنین 
خالصه پروســه را در کنگره های فدراســیون 
جهانــی ارائه کردیم که علــی مرادی هم دو 
مرتبه در آن کنگره ها شــرکت کــرده بود و 
همچنین نشستی را با مقامات ایرانی داشتیم 
و به آنها ضرورت درخواست برای اخذ ویزا را 
یادآوری کردیم امــا اقدامی صورت نگرفت و 
یک هفته پیش فدراســیون ایران اعالم کرد 
به دلیــل نزدیکی با جام فجر، در مســابقات 
نوجوانــان جهان شــرکت نمی کننــد.« این 
اظهارات نشــان می دهد که اصال فدراسیون 
وزنه برداری درخواســتی بــرای دریافت ویزا 
نداشته که بخواهد وارد مراحل سخت و دشوار 
آن شود. البته کار برای فدراسیون وزنه برداری 

ایران زمانی ســخت تر می شود که همین االن 
هم فدراسیون وزنه برداری آمریکا برای صدور 
ویــزا برای تیم ایران اعــالم آمادگی می کند: 
»هر چند قطعــا زمان در حال حاضر برای ما 
یک چالش اســت اما ما بــرای کمک به تیم 
ایران تالش کرده ایم و همچنان آماده هستیم 
که بازهم کمک کنیم اما به شــرطی که ایران 
نظرش را بخواهد تغییر دهد و برای ارســال 
تیم به مسابقات جهانی تمایل داشته باشند.«

همــه ایــن مــوارد نشــان می دهد که 
فدراســیون وزنه برداری ایران برنامه ای برای 
حضــور در آمریکا نداشــته و ایــن می تواند 
یک ضربه مهلک به آینده وزنه برداری باشــد. 
ضمن اینکه اگر فدراســیون وزنه برداری دلیل 
قانع کننده ای داشت باید از برنامه هایش برای 
اعــزام نکردن تیم نوجوانــان دفاع می کرد نه 
اینکه چون نتوانســتند پول تهیه کنند، همه 
تقصیرها را به گردن فدراسیون آمریکا و البته 
ترامــپ بیندازند. علی مرادی از بدو حضورش 
در فدراســیون وزنه برداری در داشــتن یک 
حامی مالی قوی دچار مشکل بوده و مشخص 
نیســت که این روند تا کجا قرار اســت ادامه 

پیدا کند.

دم خروس بیرون زد
فدراسیونوزنهبرداریآمریکا:ایرانیهادرخواستیبرایویزانداشتند

بنیتمیم:حضورمدرانتخاباتقطعینیست
انتخابی جدید در راه است

سرپرست فدراسیون کشتی با بیان اینکه به احتمال زیاد ثبت نام از کاندیداهای 
ریاســت فدراسیون کشــتی تا پایان ماه جاری آغاز می شود، اعالم کرد حضورش در 
انتخابات ریاست فدراسیون قطعی نیست. حمید بنی تمیم درباره اینکه آیا زمان آغاز 
ثبت نام از کاندیداهای پست ریاســت فدراسیون کشتی از سوی وزارت ورزش اعالم 
شده، گفت: »نخستین همایش روســای هیات های کشتی بعد از سرپرستی بنده در 
فدراســیون کشتی برگزار شد و در این جلسه روسای هیات ها به عنوان اعضای مجمع 
فدراسیون کشتی از وزیر ورزش درخواست کردند که 
هر چه سریعتر مقدمات برگزاری انتخابات فدراسیون 
کشتی مهیا شود تا کشتی دچار آسیب نشود. ما نیز 
ســریعا با وزارت ورزش نامه نــگاری کردیم و منتظر 
تعیین زمان برای آغاز ثبت نام هســتیم.« سرپرست 
فدراسیون کشتی ادامه داد: »من صحبت هایی را نیز 
با اســبقیان و داورزنی در همین رابطه داشتم و هیچ 
مشــکل خاصی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. 
به احتمال فراوان آغاز ثبت نام از کاندیداهای پســت 
ریاست فدراسیون نیز طی روزهای آینده و در همین 
ماه آذر انجام می شود تا بالفاصله پس از طی مراحل 
اداری مقدمات برگزاری انتخابات فراهم شــود.« او در پاسخ به این سوال که آیا برای 
حضور در انتخابات به جمع بندی نهایی رســیده اســت یا خیر، گفت: »هنوز حضورم 
در انتخابات قطعی نشــده. اگر قرار باشد بزرگان کشــتی وارد کارزار انتخابات شوند 
شــاید من در حضور آنها در انتهای صف هم قرار نگیرم. کشتی بزرگان زیادی دارد و 
شــاید نوبت به من نرسد.« بنی تمیم همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تغییراتی 
در نحوه اجرای فرآیند انتخابی تیم ملی صورت می گیرد یا نه ادامه داد: »در این باره 
با محمد بنا و غالمرضا محمدی بارها صحبت کردیم و آنها شــیوه مد نظر خودشــان 
را در این مورد به فدراســیون ارائه کردند و ما نیز آن را به روسای هیات های استانی 
فرســتادیم تا آنها نیز نظر خودشان را درباره شــیوه مد نظر سرمربیان تیم های ملی 
اعــالم کنند تا اگر نظر خاصی دارند، اعمال شــود و با خــرد جمعی بهترین تصمیم 

اجرایی شود.«
 

روسایبازنشستههیاتهافعالمیمانند
بعد از اینکه روســای هیات های کشــتی اعالم کردند باید مجمــع درباره آنها 
تصمیم بگیرد، حمید بنی تمیم سرپرســت فدراســیون کشتی اعالم کرد در این باره 
بــا وزارت ورزش و جوانان مذاکره کرده اســت. بعد از نامه روســای هیات ها درباره 
اساســنامه فدراسیون کشتی و لزوم رعایت این اساسنامه، وزارت ورزش و جوانان هم 

اعالم کرد که با حضور این افراد تا پایان مدت ریاستشان موافقت شده.
حمید بنی تمیم با اشاره به تماسش با وزارت ورزش و جوانان، از موافقت با ادامه 
فعالیت روسای بازنشسته هیات ها خبر می دهد: »بعد از صحبتی که با داورزنی معاون 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش انجام شــد، حضور روسای بازنشسته  هیات های استانی 
کشتی در سمت خود بال مانع اعالم شد و به این ترتیب آنها هیچ مشکلی برای ادامه 
کار ندارند و فقط هیات هایی که با سرپرست اداره می شوند و یا دوره ریاست شان تمام 
شده هر چه زودتر باید انتخابات شان برگزار شود که ما نیز درصددیم هر چه سریع تر 
مقدمات برگزاری انتخابات این هیات ها را فراهم کنیم.« سرپرست فدراسیون کشتی 
ادامه داد: »روسای هیأت های کشتی استان های سراسر کشور به عنوان اکثریت مجمع 
در مورد فعالیت هیأت ها طبق ماده ۱5 اساســنامه مستقل فدراسیون کشتی مصوب 
اتحادیه جهانی و کمیته بین المللی المپیک که می بایست تمامی فعالیت هیأت ها نیز 
به تأیید مجمع عمومی برســد، از وزیر ورزش و جوانان درخواســت کردند در مورد 
فعالیت روســای بازنشسته هیأت های کشتی طبق اساسنامه مستقل فدراسیون اقدام 
شــود.« بنی تمیم با بیان اینکه این درخواســت مورد موافقت وزارت ورزش و جوانان 
قرار گرفته، ادامه می دهد: »خوشبختانه بر همین اساس با نظر سلطانی فر وزیر محترم 
ورزش و داورزنی و احترام به اعضای مجمع و اساســنامه مصوب و مســتقل کشتی 
کشور، روسای بازنشسته هیأت های کشــتی می توانند تا پایان زمان ریاست خود در 

این مسوولیت باقی بمانند.«
بنی تمیم همچنین می گوید: »خوشــبختانه مســووالن محترم وزارت ورزش و 
جوانان در پی ایجاد یک فضای آرام در کشــتی کشــور هستند و با احترام به نظرات 
اعضای مجمع در این زمینه با مجمع کشــتی همکاری بسیار مناسبی دارند. البته ما 
هم در انتخابات پیش روی پنج هیأت ورزشــی خود مانند هیأت تهران که روز شنبه 
برگزار شد از ثبت نام افراد بازنشسته برای پست ریاست هیأت جلوگیری می کنیم تا 
از این پس طبق قوانین جاری کشــور حرکت کنیم و به تبع آن با مراجع بین المللی 

دچار مشکل نشویم.«

فتیلهپیچ

ادامهلیگبرترووشومردان
پارس جنوبی – پاس
حساس ترین مبارزه 

ووشــوی  برتــر  لیــگ    
باشگاه های ایران در بخش مردان 
روز سه شنبه هفته جاری پیگیری 
می شود و در حساس ترین مبارزه 
تیم های مدعی پــارس جنوبی و 

پاس ناجا به مصاف هم می روند.
 در فصل جدید این مسابقات، 
تیم های پارس جنوبی، پاس ناجا، 
دانشــگاه آزاد، مقاومــت تهران، 
هیــات البرز، هیــات هرمزگان و 
شهدای زینبیه میانه حضور دارند 
و در یک گــروه به صورت رفت و 

برگشت به مصاف هم می روند.
این  هفتــه پنجم و ششــم 
 ۱3( سه شــنبه  روز  مســابقات 
آذرمــاه( با برگــزاری 6 دیدار در 
آکادمی ووشــو پیگیری می شود. 
در حســاس ترین دیــدار، پارس 
جنوبــی مدافع عنوان قهرمانی به 
مصاف پاس ناجا می رود که نتیجه 
ایــن دیدار تاثیر زیادی در جدول 
رده  بنــدی خواهــد داشــت. هم 
اکنون هر ۲ تیــم، پاس و پارس 
جنوبی ۹ امتیازی هستند و برای 
تالش  قهرمانی،  به عنوان  رسیدن 
می کنند. مبارزه نفرات مطرح این 
تیم ها و تقابل اندیشه های حسین 
منصوریان  و حمیدرضــا  اوجاقی 
بر حساســیت های موجود افزوده 

است.
برنامه دیدارها به این شــرح 

است:
هفتهپنجم

پارس  هیــات هرمــزگان - 
جنوبی

هیات البرز - دانشگاه آزاد
پاس ناجا - باشگاه مقاومت

هفتهششم
هیات البرز - شهدای زینبیه 

میانه
پاس ناجا - پارس جنوبی

دانشگاه   - مقاومت  باشــگاه 
آزاد

رزمی

تکواندوی ایران به آنالیزور نیاز دارد

دربــاره عملکرد تیم در فینال گرندپری صحبــت نمی کنم، چرا که هر 
حرفــی بزنم به عده ای بر می خورد. مســابقات فینــال گرندپری با توجه به 
امتیازاتی که دارد از اهمیت باالیی برخوردار است و در این دوره نیز رقابت ها 
در سطح بســیار باالیی برگزار شد. من نیز برای تماشای مسابقات به امارات 

رفته بودم تا از جو مسابقات دور نباشم.
چیزی که من در امارات مشــاهده کردم این بود که در این مســابقات 
بچه ها تنها چند اشــتباه راهبردی داشتند. تکواندوی دنیا در حال پیشرفت 
است و اگر بخواهیم با آن پیش برویم و در المپیک به مدال دست پیدا کنیم، 
باید سنگ محک ما مسابقات گرندپری باشد. البته در این بین نتایجی هم به 
دست می آید که نیاز است خوب بررسی شود. به طور مثال فرزان عاشورزاده 
در مســابقات فینال گرندپری در مصاف با حریف ایتالیایی روی یک اشتباه 
استراتژیک، نتیجه را واگذار کرد. باید برای رهایی از این وضعیت نتایج خوب 
بررسی شود و به نظرم باید کادر فنی تیم ملی تقویت شود و مهم ترین اصل 
نیز نیاز به حضور یک مربی آنالیزور است که به کادر فنی کمک فکری کند. 
البته اعتقاد دارم که خیلی با تکواندوی ســطح اول دنیا فاصله نداریم اما نیاز 
به یک کارگــروه خیلی قوی داریم. باید کادر فنی تیم ملی تقویت شــود و 
فکــر می کنم مهم ترین بخش این کارگروه، حضور یک مربی آنالیزور در کنار 
کادر فنی تیم ملی اســت، مربی آنالیزوری که سرمربی تیم ملی بتواند به او 
اطمینان کند. دنیای تکواندو، دنیای آنالیز شــده اســت و هر کشوری بتواند 

بهتر حریفان را آنالیز و شناسایی کند، نتیجه بهتری نیز کسب می کند.
 در حال حاضر هر دو ماه یک بار بهترین بازیکنان تکواندوی دنیا با هم 
مبارزه می کنند و در این فاصله هر ورزشکاری بتواند آنالیز بهتری از حریفان 
خود داشــته باشد نتایج بهتری نیز کسب می کند. اگر ما نیز آنالیز و شناخت 
بهتری از حریفان و بازیکنان خود داشته باشیم قطعاً امکان کسب نتایج بهتر 
را به دســت می آوریم. البته این روزها تحلیل های زیادی از تیم ملی مطرح 
می شــود اما من اصاًل اعتقاد ندارم که بازیکنان ما مشــکالت روحی و روانی 
دارند. بازیکنان تیم ملی در زمان حضور من در تیم ملی فشار زیادی را روی 

خود احساس می کردند اما در حال حاضر این فشار وجود ندارد.
در زمان من هر هفته جلســات شــورای فنی برگزار می شد و بازیکنان 
بازخواســت می شدند. این مساله باعث می شد فشار زیادی روی آنها باشد اما 
حاال خبری از اینها نیست. حتی بعد از کسب مقام سوم مسابقات جهانی نیز 

به گونه ای به آن پرداخته شد که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است.
در مسابقات گرندپری نیز با وجود دست های خالی، فشار زیادی روی ما 
بود. در حال حاضر این فشارها وجود ندارد و این را که می گویند روی سجاد 
مردانی و فرزان عاشــورزاده فشار است، قبول ندارم و فکر نمی کنم روی آنها 

فشار روحی و روانی باشد. 

فرجی: ماندن یا رفتنم از کاراته این هفته 
مشخص می شود

قرار بود چهارشــنبه دو هفته قبل تکلیف شــکایت فرجی به دیوان 
عدالت اداری مشخص شود و پاسخ دیوان تعیین کننده ماندن یا رفتن او 
باشد اما تا امروز پاسخی نرسیده است. در همین رابطه رییس فدراسیون 
کاراته می گوید: »همه چیز در هفته جاری مشخص می شود که در سمت 

ریاست فدراسیون کاراته می مانم یا می روم.« 
فرجی در حالی از تعیین تکلیف در این هفته 
می گوید که او شــرایطی مشــابه مهدی تاج 
دارد و می خواهــد از ماده 6۰ اســتفاده کند 
اما با توجه بــه اینکه قبال از مزایای ایثارگری 
استفاده کرده، به دیوان عدالت اداری شکایت 
کــرده تا در صورت موافقت دیوان، قانون منع 
به کارگیری بازنشسته ها شامل حال او نشود. 
ضیایی هم به دیوان شکایت کرده اما موضوع 
او کامال متفاوت اســت. او تاکید دارد که این 
قانون نباید شــامل حال فدراسیون ها شود و 

به همین خاطر مســتنداتش را به دیوان عدالت اداری فرستاده که گفته 
می شود حکم او هم نیامده است. البته بسیار بعید است که حکمی به نفع 
ضیایی صادر شود و به نظر می رسد او راه دیگری جز اینکه چند روز آینده 

استعفا بدهد، ندارد.

رقابت های  روز  پایان ســومین  در 
تکوانــدوی قهرمانــی ارتش های جهان 
۲۰۱۸ برزیل، امیرمحمد بخشی در وزن 
6۸- کیلوگرم به مدال طال دست یافت. 
قهرمانی  تکواندوی  رقابت های  ادامه  در 
ارتش های جهــان ۲۰۱۸ برزیل که به 
میزبانی شــهر »ریو« در حال برگزاری 
اســت، در جریان رقابت های روز سوم 
مبــارزات اوزان 6۸- و ۸۷+ کیلوگــرم 
پیگیری شــد که در پایــان، امیرمحمد 
بخشــی ســومین طالی ایران در این 
رقابت ها را کســب کــرد و محمدرضا 
اینانلو بــا واگذاری نتیجه به حریفش از 
دور رقابت ها کنار رفت. به این ترتیب در 
جریان رقابت های روز ســوم امیرمحمد 
بخشــی در وزن 6۸- کیلوگرم، ابتدا به 
مصاف »ایروم نئی« از کامرون رفت که 
با نتیجه ۲۸ بر 5 حریفش را از پیش رو 
برداشت و در دور دوم هم مقابل »برنارد 

هارکورت« کانادایی با حساب ۱۹ بر ۴ 
به برتری رســید تا به دیدار نیمه نهایی 
صعود کند. او در ایــن مرحله با نتیجه 
۱3 بــر 5 »ادیوال کویرینو« از کشــور 
میزبــان )برزیل( را شکســت داد و به 
فینال وزن چهارم راه یافت. بخشــی در 
دیدار نهایی نیز »والدیمیر« تکواندوکار 
بلغارســتانی را ۲5 بــر 5 مغلوب کرده 
و قهرمان شــد تا ســومین طالی تیم 
ملی ایــران در این رقابت ها را کســب 
کند. همچنیــن محمدرضا اینانلو دیگر 
تکواندوکار ایران در این رقابت ها در وزن 
۸۷+ کیلوگرم، در نخســتین مبارزه اش 
موفق شــد با نتیجه ۱۰ بــر ۲ »ظهیر 
بــارازوک« از مراکش را شکســت دهد 
امــا در دومین مبــارزه مقابل »مایکون 
ســیکوئیرا« برزیلی با حساب ۱۰ بر 5 
نتیجــه را واگذار کرده و از دور رقابت ها 

کنار رفت.

بــه گفته معــاون مدیریــت و منابع 
انسانی وزارت ورزش، تجلیل از مدال آوران 
رویدادهای سال جاری و از جمله بازی های 
آســیایی و پاراآســیایی امســال برگــزار 

نمی شود.
ژالــه فرامرزیان معاونــت مدیریت و 
توســعه منابــع وزارت ورزش در ارتباط با 
ایــن موضوع می گوید: »مراســم تجلیل از 
ورزشکاران بازی های آسیایی و پاراآسیایی 
و در مجموع مدال آوران ســال ۹۷، ســال 
آینده برگزار می شــود. در مراسم تجلیلی 
که خردادماه برگزار شد، پاداش مدال آوری 
ورزشــکاران تــا پایان ســال ۹6 پرداخت 
شــد. در واقع فقط تجلیــل از مدال آوران 

رقابت های امسال باقی مانده است.«
معــاون وزیر ورزش ادامــه می دهد: 

»معمــوال مراســم تجلیــل از قهرمانان و 
مدال آوران بهمن یا اسفندماه برگزار می شد 
اما قطعا امســال در این دو مــاه برنامه ای 
بابــت تجلیل نداریم. قاعدتا هر ســال یک 
مراســم تجلیل برگزار می شود که ما آن را 

امسال برگزار کرده ایم.«
فرامرزیان با تاکید بر اینکه مدال آوران 
بازی های آسیایی و پاراآسیایی سال آینده 
پاداش خــود را دریافت می کننــد، ادامه 
می دهد: »هنــوز تا پایان ســال چند ماه 
باقی مانده است و قطعا طی این مدت هم 
شاهد مدال آوری ورزشکاران مان در میادین 
مختلــف خواهیم بود. ابتدای ســال آینده 
مراسم تجلیل دیگری خواهیم داشت و در 
آن از تمام مدال آوران سال ۹۷ با پرداخت 

پاداش های مصوب، تقدیر می شود.«

این بار بخشی طالیی شد

تجلیل از مدال آوران جاکارتا به 
سال بعد موکول شد

یکمدالدیگربرایتکواندودرارتشهایجهان

نگاه

مصاحبه
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مهدیبیباک
سرمربیسابقتیمملیتکواندو

روسایهیاتهایکشتیوتالشبرایچندروزبیشترماندن

شیفتگان صندلی تهدید می کنند
کشتی هم

 از فوتبال 

یاد گرفت

قانونبازنشســتههاقراربودبــهراهیبرایخروجورزشازدســتافرادیکهسالهاســتبهمیزوصندلیریاســتتکیه
زدهاند،ختمشــود.قراربوداجــرایاینقانونزمینهســازورودجوانانبهعرصهمدیریتشــودامادراینمدتمســائلی
رخدادهکهنشــانمیدهدشــیفتگانمیزوصندلیحاضربهترکجایگاهخودنیســتند.هرکســیدرهرجاییکههســت
بــاچنگودندانبهدنبالحفظآناســتوتــالشمیکندازصندلیخودجدانشــود.حاالدیگرفقطفدراســیونفوتبال
ووالیبــال،وزارتورزشوجوانــانرابــرایاجــرایاینقانونتهدیــدنمیکنند؛بلکهکاربهجاییرســیدهکهروســای
هیاتهایکشــتیباارســالنامهایتهدیدمیکنندکهاگرقانونبازنشســتگیدربارهآنهااجراشــود،کشتیتعلیقمیشود!

در این بین نباید از ضعف وزارت ورزش و جوانان در اجرای این قانون هم گذشت. 
وزارت ورزش و جوانان به حدی در اجرای این قانون ضعیف و بی برنامه عمل کرده که حاال حتی روسای هیات های کشتی هم 

به خود اجازه می دهند ورزش را تهدید کنند.
 عملکرد وزارت ورزش و جوانان زمانی عجیب تر می شــود که مســووالن وزارتخانه حرف 5 روز قبل خود را هم تغییر می دهند 
و در حالی که همه منتظر هســتند تا قانون درباره هیات های کشتی اجرا شــود اما به یکباره حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون 
کشــتی در مصاحبه ای اعالم می کند، محمد رضا داورزنی معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانی در تماس تلفنی به او اعالم کرده که 

روسای هیات های کشتی در سمت خود باقی می مانند. 
آن  هم در شرایطی که بسیاری از معاونان وزیر ورزش و جوانان در نشست های اخیر خود و بخصوص در نشست وزیر ورزش و 
جوانان با فدراســیون ها به صراحت اعالم کرده اند که روســای هیات ها شامل این قانون می شوند و باید کنار بروند. این  همه تناقض 
چه دســتاوردی برای ورزش دارد؟ چرا وزارت ورزش و جوانان راهکارهای اجرای این قانون را بلد نیســت که از هر ســمتی ورود 

می کند یک مشکل به وجود می آید؟

به نظر نمی رسد نامه هیات های کشتی بدون برنامه ریزی امضا شده باشد. 
اینکه روســای هیات های کشــتی به یکباره در ســه روز مانده به ضرب االجل اجرای این قانون به یاد این می افتند که اساسنامه 

فدراسیون کشتی می تواند مانع از استعفای آنها شود، موضوعی نیست که اتفاقی باشد. 
اینکه برخی از اعضای مجمع که این قانون اصال شامل حال آنها نمی شود اما زیر نامه را امضا کرده اند، بیش از آن  که نشان دهنده 
تالش روسای هیات ها برای دفاع از اساسنامه فدراسیون کشتی باشد، نشان دهنده زورآزمایی مقابل وزارت ورزش و جوانان است. شاید 
نتوان با صراحت نامی از کســی برد اما ظاهرا باید دوباره به دنبال یک نام آشــنا در کشتی بود که به دنبال زورآزمایی در مقابل وزارت 

ورزش و جوانان است. 
گویا باید پذیرفت که این نامه نگاری هم به شــایعات روزهای اخیردرباره ورود یک گزینه جدید به انتخابات فدراســیون، با حمایت 
وزارت ورزش و جوانان بر می گردد و اینکه هنوز برخی می خواهند نشــان دهند که از توان الزم برای سرشــاخ شدن با وزارت ورزش و 
جوانان برخوردار هســتند و با وجود اینکه نامی از آنها نیســت اما می توانند بازی وزارت را بر هم بزنند. ظاهرا در این بین آنچه که مهم 

نیست وضعیت کشتی است که بازیچه برخی شده است.

چه کسی پشت نامه هیات ها پنهان شده است؟ضعف در اجرای قانون

کشــتی روزهــای عجیبی را تجربــه می کند. 
روزهایی که شــبیه آن را هرگز به روی خود ندیده 
بود. اینکه عده ای به هر قیمتی باید باشند، حداقل 

در کشــتی پدیده عجیب و جدیدی اســت. ورزش 
پهلوانی که کار کردن در آن ابتدا عشــق بود، حاال 
به ابزاری برای فشــار تبدیل شــده است. از زمانی 
که رسول خادم از کشتی جدا شد، خیلی ها گفتند 
اســتعفا می دهنــد و می روند اما بعــد از چند روز 

مشخص شــد که چنین نیست و ادعای رفتن شان 
خیلی زود همانند عشــق زودگــذر فروکش کرد و 
فرامــوش کردند که چگونه دم از عالقه به رســول 

خادم می زدند. 
از شــورای فنی گرفته تا نایــب رییس و دبیر 

فدراسیون کشــتی همه به یکباره بر خالف ادعای 
اولیه به مناصب خود برگشــتند و حاال صحبت از 
ماندگاری در سمت هایشان در مدتی طوالنی است.

البته داستان آنهایی که خلف وعده کرده بودند 
به اینجا ختم نمی شود. 

مصاحبه ای منتشــر شــد از حسن بابک مدیر 
تیم هــای ملی پایه که مدعی بود حاال که رســول 
خادم رفته و دیگر فدراســیون رییس ندارد من هم 
دیگر مسوولیتی ندارم اما فقط چند روز بعد داستان 
او هم فرق کرد و قبل از اینکه رییســی بیاید و به 
او حکمــی بدهد او صحبــت از انتخاب مربی برای 

تیم های پایه کرد.
اعضای شــورای فنی هم که همیشــه سینه 
چاک رســول خادم بودنــد و در حمایت از او جزو 
نخستین ها، بعد از استعفای رسول خادم هم پیش 
از همه از سمت خود استعفا دادند اما حاال می گویند 

اگر ممکن باشد، هستند. آنها حتی به انتخاب های 
بنی تمیم هم واکنش نشــان دادنــد که چرا بدون 
مشــورت با آنها در مورد ســرمربیان تیم های ملی 

آزاد و فرنگی تصمیم گرفته است.
بعد از اعضای شــورای فنی نوبت به روســای 
هیات های کشــتی می رســد کــه تا قبــل از این 
می گفتند اگر رســول خادم نباشد، چنین و چنان 
می شــود اما حاال دو دســتی صندلی های خود را 

چســبیده اند و تهدید می کنند که اگر خودشــان 
نباشــند، کشتی تعلیق می شــود و در این شرایط 
است که ســوالی اساســی پیش می آید. این همه 

عشق و عالقه به میز و صندلی از کجا می آید؟
روســای هیات های کشــتی در نامه ای مدعی 
شــده اند با توجه به اساســنامه فدراسیون کشتی، 
دربــاره آنها فقط مجمع می توانــد تصمیم بگیرد و 
بــه همین دلیــل وزارت ورزش و جوانان و یا هیچ 
ارگان دیگری تا تشــکیل مجامع نمی تواند درباره 

آنها تصمیم بگیرد.
برخی از روسای هیات های کشتی سال هاست 
که حضــور دارند امــا هرگز از خود نمی پرســند 
حضورشــان چه نفعی برای کشتی شهرشان داشته 
که حاال تالش می کنند به هر شکل ممکن حداقل 

چند روز بیشتر در سمت های خود باقی بمانند؟ 
از اصغر ثمربخش در مازندران گرفته تا محمد 
حسین محبی در کرمانشاه و علی اکبر وظیفه خواه 
در آذربایجان شرقی که اتفاقا از افراد مورد وثوق در 
مجمع کشتی هستند، از خود نمی پرسند که تا چه 
زمانی قرار اســت در سمت ریاست هیات ها باشند؟ 
چه اتفاقی باید رخ بدهد که این عزیزان جای خود 

را به نفرات جوان شهرشان بدهند؟
قانون منع به کارگیری بازنشسته ها شامل حال 
بسیاری از مقامات و مسووالن کشور شده است؛ از 
شهردار و استاندار گرفته تا معاون وزیر و خیلی های 
دیگر و در این بین ظاهرا روسای هیات های کشتی 
خود را تافته جدا بافتــه می دانند! تافته جدا بافته 
می داننــد که تهدید می کنند اگر ما برویم چنین و 

چنان می شود. 
عجیب است که برخی از این افراد که به دلیل 
ناکارآمــدی خودشــان باید تا قبل از این اســتعفا 
می دادند و می رفتند، حاال کشور را تهدید می کنند 

که اگر به ما نزدیک شوید ورزش تعلیق می شود.
برخی از روســای هیات های کشــتی بیش از 
هفتاد ســال ســن دارند و بیش از یک یا حتی دو 
دهه هست که در هیات کشتی فعالیت می کنند اما 
در این مدت چه خروجی برای کشــتی داشتند که 

حاال اصرار دارند باید به هر قیمتی بمانند؟

برخیازروسایهیاتهای
کشتیسالهاستکهحضور

دارنداماهرگزازخودنمیپرسند
حضورشانچهنفعیبرایکشتی
شهرشانداشتهکهحاالتالش

میکنندبههرشکلممکنحداقل
چندروزبیشتردرسمتهایخود

باقیبمانند؟

محسنوظیفه
Mohsen Vazifeh
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»رئال مادرید در اللیگا 
دوباره روی غلتک افتاد« 
تیتر روزنامه مادریدی 
»مارکا« بود که به برد 2 
بر صفر رئال برابر والنسیا 
اشاره داشت، اگرچه 
مادریدی ها در این مسابقه 
زجر کشیدند. سوالری 
جریمه ایسکو را تمام کرد 
و به او 10 دقیقه بازی 
داد.

روزنامه مادریدی »آ. اس« 
با تیتر »کانترا به داد 
رسید« نوشت، آکادمی 
جوانان رئال باعث موفقیت 
این تیم شد: »سوالری: 
گاهی اوقات خیلی کم 
سراغ جوانان می رویم. 
باید از آنها بیشتر استفاده 
کنیم«. تیم دختران زیر 
17 سال اسپانیا قهرمان 
دنیا شد.

»آدمخوارهای یووه« 
تیتر درشت روزنامه 
میالنی »گاتزتا دلو 
اسپورت« بود که توضیح 
داد، یووه در فلورانس، 
نمایش دیگری از 
قدرتمندی خود را ارائه 
کرد. بنتانکور برابر 
فیورنتینا هم گل زد و 
هم حرکات یک هافبک 
بزرگ را داشت.

»آنها هر بنفشی را 
شکست می دهند« تیتر 
اصلی روزنامه رمی 
»کوریره دلو اسپورت« 
بود. آلگری درباره تیمش 
گفت، آنها یک گروه از 
مردان واقعی هستند. 
»ساری در مقابل رانیری؛ 
فوتبال ما لیگ برتر را 
روشن می کند« هم پیش 
بازی چلسی و فوالم بود.

روزنامه آرژانتینی »اوله« 
با حروف کوچک تر نوشت: 
»شکست آرژانتین« و 
با حروف بزرگ تیتر زد: 
»تبعیض آمیز«. اوله توضیح 
داد، کنفدراسیون فوتبال 
آمریکای جنوبی تصمیم 
جنجالی جدیدی گرفته و از 
آرژانتین فقط 10 هزار نفر 
می توانند برای دیدن فینال 
به برنابئو بروند.

ریک شارما
Rik Sharma
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سانتیاگو ســوالری از عملکرد ایسکو 
رضایــت دارد اگرچه او را در اواخر برد 2 بر 
صفر برابر والنســیا به زمین فرستاد. ایسکو 
که در فهرست 18 نفره بازی با رم نبود، از 
زمان آمدن مربی آرژانتینی به جای خولن 
لوپتگی در ترکیب اصلی قرار نگرفته اگرچه 
مدتی را در دوران نقاهــت عمل آپاندیس 
گذراند. او از چهره های محبوب ســانتیاگو 
برنابئو اســت و در زمان ورودش با تشویق 
هوادارانی روبه رو شد که خوشحال بودند از 

رابطه خوب مربی و بازیکن تیمشان.
سوالری که بارها مجبور شده هرگونه 
درگیری با ایســکو را تکذیــب کند، از این 
هافبــک تعریف کــرد با آنکــه در ترکیب 
اصلی اش به جــای او از مارکوس یورنته و 
دنی ســبایوس استفاده کرد. مربی رئال که 
فدریکو والورده را قبل از ایســکو به زمین 
آورد، گفت: »او در تغییــر موقعیت تیم از 
دفاع به حمله واقعا موثر اســت. از او و بقیه 

تیم راضی هستم.«
کاســمیرو و تونــی کروس بــه دلیل 
مصدومیــت بــازی نکردنــد و ســوالری 
خوشحال است از اینکه گزینه های متعددی 

در اختیار دارد: »فوق العاده اســت و نقطه 
قوت تیــم. بازیکنان بزرگ در مســابقات 
زیادی شــرکت می کنند و الزم اســت که 
همه آماده و باانگیزه و در دســترس باشند. 
یورنته در این بازی و همچنین دیدار با رم 

عالی بود.«
ناچو و مارسلو دیگر غایبان بزرگ رئال 

در این بازی بودند.
گــرت بیل اما شــب خوبی نداشــت 
بــا آنکه کمی بیش از یک ســاعت فرصت 
داشت: »او خســته بود و احساس ناراحتی 
می کرد. مقابل ایبار و رم تالش زیادی کرد، 
طبیعی اســت که خسته باشد. توقع زیادی 
از او وجود دارد و من ترجیح می دهم درباره 
کســانی حرف بزنم که خوب بودند، کریم، 
میانی،  بازیکنان  کورتــوآ،  لوکاس،  یورنته، 
بال ها، همه یک بازی کامل را پشــت ســر 

گذاشتند.«
رئال پنجشــنبه بازی برگشت مرحله 
یک شانزدهم نهایی جام حذفی را در همین 
ورزشگاه برابر ملیا انجام می دهد و والنسیا 
فرداشب میزبان ابرو است. رئال بازی رفت 

را 4 بر صفر و والنسیا 2 بر یک برده اند.

دنــی کارواخال، بهتریــن بازیکن 
رئــال مادریــد در برد 2 بــر صفر برابر 
والنســیا بود و بعد از بــازی به تعریف 
کارواخال  پرداخــت.  از هم تیمی هایش 
گفت: »فلسفه باشــگاه آوردن بازیکنان 
جوان با ظرفیت میان مدت تا بلندمدت 
است و آنها همه آماده بازی در تیم اول 
هستند. می خواهم به مارکوس یورنته به 
خاطــر بازی خیلی خوبش که مقابل رم 
هم انجام داده بود، تبریک بگویم. او در 
رختکن خیلی محبوب است مثل ایسکو 

که از همه محبوب تر است.«
رئــال در نیمه اول مســلط بود اما 
در نیمــه دوم فروکــش کــرد: »ما دو 
بازی ســخت را پیاپی انجــام دادیم و 
خستگی طبیعی اســت. 45 دقیقه اول 
یکــی از بهترین نیمه های این فصل بود 
که می توانســتیم به گل های بیشــتری 
برسیم. ما بدون حمایت هواداران خیلی 
سخت بازی ها را می بریم و مهم است که 
با ارائه بازی خوب پاسخ عشق هواداران 

را بدهیم.«

  سوالری: از ایسکو و بقیه راضی هستم

 کارواخال: ایسکو در رختکن 
محبوب ترین است

 والورده: عجیب است که مسی نامزد 
توپ طال نیست

ارنســتو والورده، مربی بارســلونا از این حیرت زده است که لیونل مسی 
برای نخستین بار پس از سال 2006، روی سکوی توپ طال نخواهد رفت.

مجله فرانس فوتبال قرار اســت دوشــنبه برنده توپ طال را اعالم کند. 
ســه نامزد نهایی این عنوان هنوز اعالم نشــده اند اما فاش شده که آنها لوکا 

مودریچ، کریستیانو رونالدو و آنتوان گریزمان هستند.
مسی 31 ساله که پنج بار توپ طال را برده که آخرین بار آن در 2015 
بوده است، کمک کرد بارسلونا در فصل گذشته فاتح لیگ و جام حذفی شود. 

او در این فصل هم عملکرد درخشانی داشته و 15 گل زده است.
والورده می گوید: »این باعث غافلگیری من و خیلی های دیگر شد. مسی 
در هفته هــای اول، دوم و پنجم لیگ قهرمانان به عنوان بازیکن برتر انتخاب 
شــد و در هفته های ســوم و چهارم هم به دلیل مصدومیت بازی نکرده بود. 
البته می دانیم که یوفا این جایزه را نمی دهد اما عجیب اســت که او در میان 

سه نفر نهایی نیست.«
مودریچ که برنده جایــزه بهترین بازیکن 
ســال فیفا و با رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان 
شــد و با کرواســی هم به فینال جــام جهانی 

رسید، احتماال فاتح توپ طال خواهد شد.
والورده گفت: »تبریک بــه آنهایی که در 
میان ســه بازیکن برتر هســتند. هر کسی آزاد 
اســت هر طور که می خواهــد فکر کند اما بله، 

عجیب است که مسی در فهرست نیست.«
از سوی دیگر، ساموئل اومتیتی هم مدتی 
دور از میادین خواهد بود. او دچار مصدومیت از 
ناحیه زانو شده است. این مدافع فرانسوی نمی خواهد زانویش را جراحی کند 
و برای مداوا به قطر خواهد رفت. اگر مصدومیت او خوب نشــود، بارسلونا در 

بازار ژانویه به دنبال خرید یک مدافع میانی خواهد بود.
والورده می گوید: »متاســفانه اومتیتی همچنان مشکل دارد. او بازیکنی 
بســیار مهم برای ماست و ما هنوز امیدواریم که او امسال بتواند به ما کمک 
کند. ما باید کمک کنیم که او بهبود یابد. اوضاع آســان نیســت اما او حرف 

آخر را در زمینه مصدومیتش خواهد زد.
ما این ماه را داریم تا اوضاع او را ارزیابی کنیم و ببینیم که چه بازیکنانی 
می توان خرید. از حاال به بعد، باید با بازیکنانی که داریم و بازیکنان تیم دوم 
بارســلونا پیش برویم. پنجره نقل و انتقاالت ژانویه در راه اســت و ما در آن 

هنگام باید تصمیماتی بگیریم.«

اسطوره های رئال همراه مودریچ می روند
روزنامه مارکا نوشت در جشن امشب در پاریس توپ طالی مجله فرانس 
فوتبال به لوکا مودریچ می رســد. هافبک کروات رئال مادرید در سال 2018 
جایــزه بهترین بازیکن جام جهانی، بهترین بازیکــن لیگ قهرمانان، بهترین 
بازیکن فیفا و بهترین بازیکن از نگاه فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال را به خود 

اختصاص داده است. او در سفر به پاریس تنها نخواهد 
بود و هیاتی از رئال مادریــد او را همراهی می کنند 

به ریاســت فلورنتینو پرس و کاپیتان رئال مادرید، 
سرخیو راموس. روبرتو کارلوس و رائول گونزالس 

هم به این جشن می روند، سال گذشته آنها همین 
کار را برای کریستیانو رونالدو کردند.

رافائــل واران و آنتــوان گریزمــان دیگر 
نامزدهای دریافت توپ طال هســتند ضمن 

اینکه کیلیان ام باپه جایزه بهترین بازیکن 
جوان را دریافت می کند.

مودریچ بــا گرفتن این جایزه به 
یک دهه ســلطه رونالدو و لیونل 

مســی پایان می دهد، او مغز 
قهرمانی  چهــار  متفکــر 

در  رئال مادریــد 
همچنین  و  اروپا 
کشــورش  رهبر 

در صعود به فینال 
جام جهانی بوده است.

توپ طال

 فاوره: خوشبختانه 
صبور بودیم

لوســین فاوره، ســرمربی تیم فوتبال 
بوروسیا دورتموند پس از پیروزی 2 بر صفر 
تیمش برابر فرایبورگ و ادامه صدرنشــینی 
زردپوشــان در بوندس لیگا گفت: »مقابل 
یــک تیم بســیار یکدســت و منظم بازی 
می کردیم. بــرای ما پیدا کــردن فضاهای 
خالی میان بازیکنان این تیم ســخت بود. 
خوشبختانه، صبوری کردیم تا به هدف مان 
برســیم. ما صبر کردیم تا زمان مناســبش 
برســد تا به حمالت مان ســرعت بدهیم و 
در حرکات فردی و پاسکاری  مان هم خیلی 
خــوب کار کردیم. من فکــر می کنم که ما 
سزاوار کسب این پیروزی بودیم. فرایبورگ 
تیم سرسختی اســت و شما هم نمی توانید 
فراموش کنید که ایــن تیم در خانه بایرن 
مونیخ یک امتیاز گرفت و مونشن گالدباخ را 
هم 3 بر یک شکست داد.« فاوره درباره گل 
پاکو آلکاسر که دهمین گل او در این فصل 
و نهمین گلش به عنــوان بازیکن تعویضی 
بود هم گفت: »بازیســازی سانچو پیش از 
گلزنی آلکاســر و پاس پیشچک خوب بود. 
ایــن گل یــک گل تیمی بود.« هــواداران 
حاضر در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک در 
نیمه اول به نشــانه اتحاد با دیگر هواداران 
فوتبــال آلمان در نیمه اول کاماًل ســکوت 
کردند. اعتراض هواداران آلمانی که در اکثر 
بازی های این هفتــه بوندس لیگا به نمایش 
درآمد، برای حذف بازی های دوشنبه شب 
از تقویم بوندس لیگا به دلیل منافع تجاری 

بود.
هــواداران  این حرکت  دربــاره  فاوره 
گفــت: »من کاماًل دلیل اعتــراض مردم را 
درک می کنم. این اتفاق باعث تأسف ماست 
چون وقتی که هواداران با صدای بلند ما را 
تشویق می کنند، کلی روحیه می گیریم. ما 
به حمایت آنها نیــاز داریم. با این حال من 
دلیل اعتراض آنها را درک می کنم. من هم 
با حذف بازی های دوشــنبه شب مخالفم و 
سال ها این را گفته ام. این خنده  دار است.« 
در همین حال مارکو رویس زننده گل اول 
دورتموندی هــا هم گفت: »به جز امتیازاتی 
کــه در این بازی گرفتیــم، ما چیز دیگری 
کســب نکرده ایم. ما تمرکزمــان را حفظ 
کردیم. اگر شما بازی هایی مانند بازی امروز 
را ببرید، می توانید به ماندن در صدر جدول 

امیدوار بمانید.«

مصاحبه

 پیکه یک باشگاه 
کاتاالن را می خرد؟

اینکه  جرارد پیکه، عــالوه بر 
است  فردی  است،  بارسلونا  بازیکن 
فراوانی  که دغدغه هــای تجــاری 
هم دارد. او در پروژه های بســیاری 
حضــور دارد و برای مثال در ایجاد 
نســخه جدید جام دیویس تنیس 

نقش داشته است.
حــاال نام او در کنار یک پروژه 
جدیــد قرار گرفته اســت. پیکه به 
دنبال خرید باشگاه رئوس دپورتیوو 
اســت. این باشــگاه که در شــهر 
رئوس در اســتان تاراخونا در ایالت 
کاتالونیا واقع شــده اســت، اوضاع 
مالی نابسامانی دارد. از سوی منابع 
نزدیک به هیات مدیره باشگاه، خبر 
رســیده که پیکه ممکن است این 

باشگاه را بخرد.
منتشــر  که  اطالعاتی  طبق 
شده، پیکه می خواهد صد درصد 
ســهام را در اختیار داشته باشد. 
مدیر ارشــد اجرایی باشگاه خوان 
اولیور اســت که در دو سال آخر 
به عنوان  حضور خــوان الپورتــا 
رییس بارســلونا، مدیــر عمومی 
بارســا بــود. الپورتا که دوســت 
اولیور اســت، همچنان دوســت 

صمیمی پیکه هم هست.
تاکنون  از ســپتامبر  رئــوس 
دچار بحران مالی شــده و مالکان 
بــا گروه هــای تجــاری متعددی 
در مذاکره هســتند تا باشــگاه را 
بفروشــند اما تاکنون به نتیجه ای 
نرســیده اند. رئوس تا دو روز دیگر 
فرصــت دارد تــا 5 میلیــون یورو 
تعهداتش را بپردازد و از سقوط به 
سگوندا ب )دسته سوم( جلوگیری 

کند. آیا پیکه ناجی آنها می شود؟

  سوالری را باور کنید

تعادل در کشتی رئال

 باید باور کرد، پروژه سانتیاگو سوالری 
در رئــال مادرید به خوبی و خوشــی پیش 
می رود. با پیروزی 2 بر صفر برابر والنســیا، 
ایــن مربی از هفــت بــازی در رقابت های 
مختلف شش برد به دست آورده است. این 
آرژانتینی کشتی را به تعادل رسانده که زیر 
نظر خولن لوپتگی در حال غرق شدن بود و 
قهرمان اروپا در دوران او 19 گل زده و تنها 

پنج گل خورده.
به اســتثنای یک وقفه، باخت عجیب 
3 بــر صفر هفتــه قبل برابر ایبــار، دوران 
مربیگری ســوالری با در نظــر گرفتن آمار 
و اعداد، موفق و درخشــان بــوده. مادرید 
به عنــوان صدرنشــین به مرحلــه حذفی 
لیگ قهرمانان اروپــا راه یافته و اگرچه در 
اللیگا پنجم اســت اما بدون در نظرگرفتن 
بازی های دیشب ســه امتیاز با صدرنشین 

فاصله دارد.
ســانتیاگو برنابئــو در جریان پیروزی 
برابر والنســیا نشانه های امیدوارکننده ای را 
مشاهده کرد و به طور خاص دنی کارواخال 
فوق العاده بود. این مدافع راســت به تازگی 

از مصدومیت برگشــته و به نظر می رســد 
شــرایط ایده آلی داشــته باشــد، در طول 
مســابقه سمت چپ والنســیا را آزار داد و 
میهمان راه حلی برایش پیدا نکرد. ســانتر 
او با اشــتباه دانیل واس بــه گل اول رئال 
مبدل شــد و او حرکتی را شروع کرد که با 
لوکاس واسکس به سرانجام رسید و خیال 
رئــال با زدن گل دوم راحت شــد. بال تیم 
ملی اسپانیا هم که چهارشنبه به رم گل زده 
بــود با این گل انرژی و توانش را ثابت کرد. 
همچنین تیبو کورتوآ که در پایتخت ایتالیا 
درخشیده بود، یک بازی عالی دیگر را پشت 
سر گذاشت و هر چه به سمتش آمد را دفع 

کرد اما اینکه کورتوآ باید در بهترین شرایط 
باشد نشــان دهنده یک مشکل بزرگ برای 

رئال است یعنی دفاع آسیب پذیرش.
تیم ســوالری در نیمه اول مسلط بود 
هرچنــد تا حدی به خاطر عقب کشــیدن 
والنسیا نتوانســت گل دیگری بزند و وقتی 
والنســیا جــرات حمله پیدا کــرد، ناگهان 
مادرید به دردسر افتاد. میهمان فرصت های 
زیادی به دســت آورد و اگر ناکارآمدی اش 
در زدن ضربه آخــر و کورتوآ نبود، نه تنها 
می توانست به گل تســاوی برسد بلکه گل 
برتری را هم می زد. سانتی مینا و گابریل دو 
موقعیت خــوب را خراب کردند و کورتوآ با 

یک ابرواکنش، هموطنش میشی باتشوایی 
را نــاکام کرد که بازیکن قرضی چلســی با 

ناباوری از این صحنه عبور کرد.
با زدن گل دوم توسط واسکس، دقایق 
پایانی با آرامش بیشتری سپری شد اما در 
یک مســابقه دیگر ممکن اســت به راحتی 
بازنده شــوند. رئال از زمان آمدن سوالری 
ضرباهنــگ خوبی پیــدا کرده و شــرایط 
ایده آلی به دســت آورده اما نباید غافل شد 
از اینکه تیم بر اسب شــانس سوار است و 

راهی طوالنی در پیش دارد.
به  زیتونی  سوالری همچنین شــاخه 
ایســکو داد و این بازیکــن را در 13 دقیقه 
آخر به بازی آورد تا شــایعات درگیری این 
دو نفر از بین برود. ایسکو که مقابل رم روی 
نیمکت هم نبود، در فرصت اندکش نشــان 
داد توانایی های غیرقابل انکاری دارد اگرچه 
با مربی تیم اختالف نظر داشــته باشــد. با 
توجه به شــکنندگی دفاع رئال، مربی باید 
هوشــمندانه این بازیســاز را کنار خودش 
حفظ کند تا بتواند همزمان با سامان دادن 
به اوضاع دفاعی به گلزنی و گل سازی ایسکو 
متکی باشد برابر رقبایی که بهتر از والنسیا 

از فرصت های شان استفاده می کنند.
منبع: سایت گل

تجدید خاطره باتشوایی 
برای کورتوآ

در دقیقــه 77 بــازی و در حالــی که 
بازی یک بر صفر به سود رئال مادرید مقابل 
والنســیا در جریان بود، تیبو کورتوآ با یک 
واکنــش خارق العاده با صورتش مانع گلزنی 
میشــی باتشوایی شــد. البته اعالم آفساید 
 )VAR( شــد اما با کمــک داور ویدئویــی
این صحنه بدون اشــکال بود چون سرخیو 

رگیلون آفساید را پر کرده بود.
صــورت کورتوآ بعــد از دفــع ضربه 
هم تیمی اش در تیم ملی بلژیک ســرخ شد 
امــا این صحنه یادآور خاطــره جام جهانی 
اخیر بود که باتشــوایی در شادی گل، توپ 
را شــوت کرد اما از بخت بد توپ به تیرک 
دروازه خــورد و در بازگشــت به صورت او 

برخورد کرد.
 

بدترین قحطی گل بیل 
در اللیگا

گرت بیل در 10 بازی پشــت سر هم در 
اللیگا موفق به گلزنی نشده و این بدترین آمار 
او از زمان آمدن به رئال در سال 2013 است. 
ســتاره ولزی که اوایل بــازی ضربه خوبش با 
واکنش عالی نتو، دروازه بان والنسیا بی اثر شد، 
در دقیقــه 63 به دلیل مصدومیت جزیی جای 
خودش را به مارکو آسنسیو داد تا ناکامی اش 
در اللیگا ادامه داشــته باشد. البته این بازیکن 
29ساله در رقابت های اروپایی فوق العاده بوده 
و در هــر یــک از پنج بازی آخــرش در لیگ 
قهرمانان گل زده یا ساخته که بهترین عملکرد 
او محســوب می شود. او در این فصل در چهار 
بازی برای تیم ملی ولز دو گل هم زده اما بعد 
از گلزنی در برد 4 بر یک برابر لگانس در اواخر 

مرداد نتوانسته در لیگ گل بزند.
رسانه های اسپانیایی عالقه زیادی دارند 
درباره رفتن بیل از رئال داســتان بسازند و 
در پنجره نقل و انتقاالت اخیر شایعه رفتن 
او به منچســتریونایتد و بایرن مونیخ مطرح 
شــده بود. چند روز قبل مدیــر برنامه های 
بیل گفت او از بــازی در رئال مادرید خیلی 
خوشــحال اســت هرچند احتمال دارد در 

آینده از این تیم جدا شود.
کریم بنزمــا هم در این بازی پاس گل 
دوم را به لوکاس واسکس داد و حاال در 10 
بازی آخر تیــم در رقابت های مختلف در 9 

گل مشارکت داشته.

ماســیمیلیانو آلگری بعد از پیروزی 3 بر 
صفــر یوونتوس در زمیــن فیورنتینا تیمش را 
پر از قهرمان و مردان باشخصیت توصیف کرد. 
یوونتــوس در نیمه اول با گل رودریگو بنتانکور 
پیش افتــاد اما میزبان موقعیت های خوبی را از 
دســت داد تا اینکه نخستین گل لیگ جورجو 
کیه لینی در بیش از دو سال نتیجه را مطمئن تر 
کرد و کریستیانو رونالدو نیز با گل کردن پنالتی 
آمــار خود در پیراهن بیانکونــری را به 10 گل 

لیگ رساند.
آلگری که تیمش از صعود به مرحله حذفی 
لیــگ قهرمانان اروپا هم مطمئن شــده، گفت: 
»این تیــم پر از قهرمان و مردان باشــخصیت 
اســت. برای بردن شما باید میل بیشتر دویدن 
و به دست آوردن سانتیمترهای بیشتر را داشته 
باشــید. باید به اندازه کافی فروتن باشــید که 
خودتان را از نظر فیزیکی همسطح حریف قرار 
بدهید و این بازیکنان این ویژگی مهم را دارند. 
از بچه ها خواســته بودم توجه و هماهنگی الزم 
را داشته باشند و همین طور بودند. در نیمه دوم 
10 دقیقه به آنها توپ دادیم اما توانستیم خوب 
دفاع کنیم. بازی جو سنگینی داشت و همه شهر 
منتظر این بازی بودند. باید در فلورانس مراقب 
باشیم چون تا سوت پایان بازی ادامه دارد، آنها 
سرعت و تکنیک باالیی دارند و می توانند نتیجه 

را عوض کنند اما ما مســلط بودیم.« یوونتوس 
در ایــن فصل تنها در تســاوی با جنوا و باخت 
به منچســتریونایتد امتیاز از دست داده و بقیه 

بازی هایش را برده.
در نبود میرالم پیانیچ و ســامی خدیرای 
مصــدوم، آلگــری از خوان کــوادرادو مایل به 
وســط اســتفاده کرد: »می تواند در آینده راه 
حلی برای ما باشــد چون او بازیکن پرتحرکی 
است و می تواند در کناره ها یا وسط بازی کند.« 
یوونتــوس در بازی بعدی خــود جمعه میزبان 

اینترمیالن است.
اســتفانو پیولی، مربی فیورنتینا هم گفت: 
»حیف شــد که هیچ یک از موقعیت هایمان را 
گل نکردیــم، البته کار آســانی مقابل این تیم 
بزرگ نبود، به هر حال این نتیجه کمی ناعادالنه 
است. فکر نمی کنم پنالتی درست بود اما بهانه 
نمی آورم.« فیورنتینــا در هفت بازی آخر خود 
پنج تساوی و دو شکســت داشته ضمن اینکه 
در هشت بازی آخرش در لیگ مقابل یوونتوس 

هفت بار شکست خورده.

نیکو کواچ ســرمربی بایــرن مونیخ پس 
از پیروزی ســخت 2 بر یــک تیمش در خانه 
وردربرمن در هفته ســیزدهم بوندس لیگا، به 
بازیکنانش به خاطر کسب این پیروزی تبریک 
گفت امــا در عین حال به آنهــا در خصوص 
عواقب از دست دادن موقعیت های گلزنی شان 
در بازی های بعدی هشــدار داد. مدافع عنوان 
قهرمانی رقابت ها با دو گل سرژ گنابری موفق 
شد نخســتین پیروزی اش از 5 آبان را کسب 
کند و این اتفاق در حالی رخ داد که باواریایی ها 
کلــی موقعیت برای به ثمر رســاندن گل های 
دیگر داشــتند. این شــانزدهمین برد متوالی 
بایرن مونیخ در برابــر وردربرمن بود که هفته 
خوبی را برای کواچ ســاخت و او را از زیر فشار 

سنگین رسانه ها نجات داد.
کواچ که هفته پیش هم تیمش جواز حضور 

در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
را کسب کرد، در تمجید از نمایش شاگردانش 
در خانه وردربرمن گفت: »تیم من یک نمایش 
کاماًل خوب را ارائــه کرد. ما از نظر تکنیکی و 
تاکتیکی بر بازی سوار بودیم و در دقایق پایانی 

بازی هم از نظر روحیه جنگندگی عالی بودیم. 
ما امروز واقعاً کارمان را خوب انجام دادیم. اگر 
در این بازی چیزی وجود داشته باشد که من 
از آن ناراضی باشــم، ضریب موفقیت بازیکنان 
ما برای اســتفاده از موقعیت های ایجاد شــده 
بــود. من دیدم که ما شــش یا هفت موقعیت 
مسلم گلزنی دیگر داشــتیم که باید آنها را به 
گل تبدیــل می کردیم. با ایــن حال من بازی 
تیمم را دوست داشــتم. بدون توپ همگی با 
هم دفاع می کردیم و خیلی ســریع ضدحمله 
می زدیم. شما دیدید که تیم ما چقدر با سرعت 
بازی می کرد و می تواند از کیفیتی که در خط 
حمله اش دارد استفاده کند. من می خواهم به 
تیمم بــه خاطر عملکردش تبریک بگویم. این 
پیروزی به تیم ما کلی آسودگی خاطر و اعتماد 

به نفس می دهد.«

 آلگری: یوونتوس پر از قهرمان است

کواچ: سوار بازی بودیم
با وجود از دست دادن موقعیت های فراوان

شروع  بهترین  رونالدو  کریســتیانو 
در یوونتوس در 60 ســال گذشته را به 
نام خود ثبت کرده اســت. مهاجم سابق 
رئال مادرید که 11 دقیقه مانده به پایان 
دیدار فیورنتینا گل ســوم و آخر بازی را 
از روی نقطه پنالتی زد، در 14 بازی این 
فصل 10 گل زده که با رکورد جان چارلز 
برابر شــده است. جادوگر ولزی در فصل 
1958-1957 در 14 بازی اول 10 گل 

زد و بعــد از آن هیچ بازیکنی از یووه به 
چنین رکوردی نرسید.

یوونتوس با این پیــروزی تنها تیم 
در میــان پنــج لیگ اول اروپاســت که 
در ســال 2018 خارج از خانه شکست 
نخورده، ضمــن اینکه میانگین امتیازات 
ایــن تیم در بازی هــای دور از خانه نیز 
رکورد اســت )2/7 امتیــاز(. این تیم در 
هفت بازی خارج از خانه این فصل لیگ 

ایتالیا حداقــل دو گل زده ضمن اینکه 
کسب 40 امتیاز از 14 بازی لیگ رکورد 

بی سابقه ای در فوتبال ایتالیاست.
لئوناردو بونوچی برای سیصدمین بار 
در ســری A در ترکیــب اصلــی قــرار 
برای  گرفت، همچنین جورجو کیه لینی 
نخســتین بار بعــد از اکتبــر 2016 در 
لیگ گل زد، پــاس آن گل را هم خوان 

کوادرادو داده بود.

 رونالدو رکورد 60 ساله را شکست

نکات آماری
در غیاب تونی کروس و کاســمیروی مصدوم و در حالی که ســوالری عالقه ای 
به استفاده از ایسکو نداشــت، فرصت بازی به مارکوس یورنته رسید که مقابل 
رم درخشــیده بود. در این بازی هم او در خط میانــی عالی بازی کرد و 95/2 
درصد پاس هایش به مقصد رســید که این آمار در زمین حریف صددرصد بود.
مارســلینو گارســیال تورال مربی والنســیا از ســال 2006 نتوانســته در 
ســانتیاگو برنابئو بــه پیروزی برســد، او در آن ســال با رکرتیــوو اوئلوا، 
رئال را شکســت داد امــا در این 12 ســال با راســینگ ســانتاندر، رئال 
ساراگوســا، ســویا و ویارئــال نتوانســته در زمیــن مادرید برنده شــود.
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منچستریونایتد دوباره به مشکل خورد

مورینیو، آقای محتاط

منچستریونایتد  که  نیست  تردیدی 
در جریــان تســاوی 2 بــر 2 مقابــل 
ســاوتهمپتون درگیر بحران مصدومیت 
بود. کریس اسمالینگ، ویکتور لیندلوف 
و اریــک بایــی دور از میادیــن بودند و 
مارکــوس روخو هم آنقدر آماده نبود که 
در نبرد ورزشــگاه سنت مری در ترکیب 
ثابت قــرار بگیرد. به ایــن ترتیب ژوزه 
مورینیو دچار ســردردی واقعی در دفاع 

شده بود.
اوضــاع مشــابهی در فوریه 2016 
رقم خورد؛ هنگامی که لوییس فان خال، 
مربی وقت تیم، در زمانی که آنها باید در 
لیگ اروپا به مصاف میدتیلند می رفتند، 
در حمله دچار مشــکل شد و مارکوس 
راشــفورد را از آکادمــی بــه تیم اصلی 

فراخواند.
راشــفورد به اعتماد فان خال پاسخ 
مثبــت داد. او نمایشــی درخشــان در 
اولدترافورد داشــت و دو گل زد و کمک 
کرد تیمش 5 بر یک پیروز شود. او از آن 

هنگام تاکنون تبدیل به یکی از بهترین 
مهاجمان جوان اروپا شده است.

شنبه، مورینیو دچار وضعیتی مشابه 
با فان خال شد. مربی هلندی یونایتد روی 
به جوانان آورده بود امــا مربی پرتغالی 
تصمیمی محافظه کارانه گرفت. او حاضر 
شد آکادمی یونایتد را نادیده بگیرد و از 
سیستم 2-3-5 استفاده کند که در آن، 
نمانیا ماتیچ و اســکات مک تامینی، دو 
هافبــک تیم در کنار فیل جونز در مرکز 
دفاع قرار گرفتند. این در حالی است که 
او می توانســت از بازیکنان بااستعدادی 
مانند لی اوکانر و لوکا ارکوالنی استفاده 

کند تا آنها ارزش خود را نشان دهند.
مورینیــو گفت: »ما تنها یک مدافع 
میانــی آماده داشــتیم. ترجیح می دادم 
نمانیا ویدیچ را داشــته باشم اما ویدیچ 

نبود و نمانیا ماتیچ را داشتم.«
زود هم مشــخص شــد که ماتیچ، 

ویدیچ نیست.
این هافبک ســابق چلسی عملکرد 
دفاعــی متزلزلــی داشــت و در نهایت 
آرمســترانگ،  اســتوارت  که  داد  اجازه 
بازیکن حریف در دقیقــه 13 گل بزند. 

ســدریک ســوارش هم در ادامه با یک 
ضربه ایســتگاهی تماشــایی، توپ را به 
گوشــه باالی دروازه رساند و نتیجه را 2 

بر صفر کرد.
مســاله این نبود که ســاوتهمپتون 
در 30 دقیقه ابتدایی مســابقه بســیار 
درخشان ظاهر شــد، بلکه مساله اصلی 
این بود که آســیب پذیری دفاع یونایتد 
باعث شد آنها دو گل بزنند. در آن هنگام، 
بازگشت یونایتد ماموریتی غیرممکن به 

نظر می رسید.
امــا یک تصمیــم جالــب دیگر از 
سوی مورینیو بود که جواب داد. آنتونی 
مارسیال هرچند در شش بازی اخیر در 
لیگ برتر شــش گل زده بــود اما روی 
نیمکت نشســته بود و راشفورد در کنار 
روملو لوکاکو در ترکیب قرار گرفته بود.

این راشــفورد بود کــه کمک کرد 
یونایتد بــه بازی برگردد. او دو پاس گل 
استثنایی در 15 دقیقه پایانی نیمه اول 
داد. او ابتدا پس از عبور از مدافع حریف، 
توپ را در ســینی به لوکاکو هدیه داد و 
مهاجم بلژیکی هم به بیش از 15 ساعت 
گل نزنی اش خاتمه داد. ســپس راشفورد 

در دقیقه 40 توپ را پس از فراری عالی 
از ســمت راست، به آندر هررا سپرد و او 

گل زد.
راشفورد  نمایش درخشان  اما حتی 
هم نتوانســت یونایتد را به ســه امتیاز 
کامل این دیدار برساند. آنها در نیمه دوم 
کم فروغ بودند و نتوانستند ساوتهمپتون 

را به دردسر بیندازند.
نیتــان ردمونــد از ســوی دیگــر 
دردســرهای فراوانی بــرای خط دفاعی 
عجیــب یونایتد رقــم زد. او با حرکات 
هوشــمندانه اش چه با توپ و چه بدون 
توپ، بارها خطرساز شد اما بازی در نیمه 

دوم گلی نداشت.
یونایتد حــاال 16 امتیــاز کمتر از 
منچسترسیتی صدرنشین دارد و نتیجه 
ناامیدکننده دیگری کســب کرده است. 
حاال می تــوان گفت که آنهــا در پایان 
هفتــه چهاردهم عمال خــارج از کورس 
قهرمانی هستند. اگر نمایش این هفته را 
در نظر بگیریم، آنها نبردی دشــوار برای 
این دارند که حتی بــه جمع چهار تیم 

برتر برسند.
منبع: سایت گل

زالتان تیم منتخبش را 
اعالم کرد

با مسی و 
 رونالدینیو، 

بدون رونالدو
تیم  ابراهیموویــچ  زالتــان 
منتخبــش را اعالم کــرده و در 
ایــن تیم نام حتی یــک بازیکن 
منچستریونایتد هم به جز خودش 
دیده نمی شــود. این مهاجم 37 
ساله که در ســال های 2016 تا 
2018 توانســت 29 گل بــرای 
یونایتــد بزند، نام خــودش را در 

مرکز خط حمله قرار داده است.
در تیم او نامی از کریستیانو 
و  نمی شــود  دیــده  رونالــدو 
رونالدینیــو، اســطوره برزیلی در 
کنار لیونل مســی در دو ســوی 

زالتان قرار می گیرند.
ابراهیموویــچ در  و  مســی 
دوران کوتاه حضــور این بازیکن 
همبازی  بارســلونا  در  ســوئدی 
بودند. رونالدینیــو و ایبرا هم در 
میــالن مدت کوتاهــی کنار هم 

بازی کردند.
زالتــان از خط میانی ســه 
 نفــره متشــکل از پاتریک ویه را، 
ژاوی و پــاول نــدود اســتفاده 
کرده اســت. لیلیان تورام، تیاگو 
سیلوا، الســاندرو نستا و ماکسول 
هــم چهار مدافع برتــر از دید او 
هستند. او جان  لوییجی بوفون را 

هم درون دروازه قرار داده است.
زالتان پنــج بازیکن ذخیره 
هــم دارد: ژولیو ســزار، آندرس 
اینیســتا، فابیو کانــاوارو، جنارو 

گتوزو و کالرنس سیدورف.
این بازیکن ســوئدی عکس 
تیم منتخبش را بــا 36 میلیون 
بــه  اینســتاگرام  در  فالوئــرش 
دارد  او  اســت.  گذاشته  اشتراک 
کتــاب جدیــدش به نــام »من 
فوتبال هســتم« را تبلیغ می کند 
و این پست در همین راستا بوده 

است.

ژوزه مورینیو:
 ما سگ دیوانه نداریم

ژوزه مورینیــو گفتــه کــه هافبک هــای 
منچســتریونایتد در جریــان تســاوی مقابــل 

ساوتهمپتون سهل انگارانه بازی کردند.
پوگبا در ترکیب منچســتریونایتد باز هم 
خوب بازی نکــرد و در 90 دقیقه، 25 بار توپ 
را از دســت داد. مورینیو گفــت هافبک هایش 
نمی دانند که ســاده بازی کردن یعنی نبوغ: »ما 
توپ های زیادی را در خط میانی از دست دادیم. 
توپ های زیادی را در هنگام گذار به یک ســوم 
هجومی تیم از دســت دادیم و برای ما داشــتن 

استمرار کار دشواری بود.
ما در 15، 20 دقیقه پایانی نیمه اول خیلی 
عالی کار کردیم. ما تصمیم گرفتیم که با انتقال 
تــوپ، انتخاب صحیح پاس و ســرعت دادن به 
بازی بازیکنان تهاجمــی را به هم متصل کنیم 
اما در نیمه دوم، اوضاع به همان شــکل ســابق 
برگشت. بازیکنان درک نمی کنند که ساده بازی 
کردن یعنی نبوغ. آنها فوتبال را پیچیده می کنند 
اما روحیه خوبی داشــتیم و بازیکنان به خوبی تا 
آخرین نفس مبــارزه کردند. مــن از مارکوس 
راشــفورد و فیل جونز به عنوان الگوهای مثبت 
یاد می کنم و بســیاری از بازیکنان نشان دادند 
که احترام زیادی برای پیراهن تیم قایل هستند.
گل دوم روی یک ضربه ایســتگاهی مستقیم به 
ثمر رســید و گل اول به دلیل این بود که ما به 
اندازه کافــی روی توپ پرس نکردیم. این کاری 
است که ما اشــتباه انجام می دهیم. مهم نیست 
با چه سیســتمی بازی می کنیم، بلکه مســاله 
ویژگی های بازیکنان اســت. ما سگ های دیوانه 
زیادی نداریم.  امیدوارم مــردم بفهمند منظور 
من چیســت. ما سگ هایی نداریم که همیشه به 
فکر گاز گرفتن باشــند. اســکات و ماتیچ که در 
اصل هافبک هستند خیلی مثبت بازی کردند و 
فیل جونز هم به نحوی دفاع را رهبری کرد که ما 
کامال کنترل بازی را در دســت گرفتیم.  چیزی 
که ما در این بازی نیاز داشــتیم سادگی در خط 
میانی بــود اما توپ های زیادی در خط میانی از 
دســت دادیم، ضرباهنگ بازی را از دست دادیم 
و همین منجر به گل خوردن شد.« مورینیو که 
هفته پیــش واکنش تندی نســبت به موقعیت 
از دســت  رفته مارکوس راشفورد داشت، این بار 
گفــت: »از او حتی با اینکــه گل نزد هم راضی 

هستم چون میزان تالش او عالی بود.«

واکنش خشمگینانه 
بالوتلی به تعویض

احتمــال جدا شــدن ماریو 
بالوتلی از تیــم نیس قوت گرفت 
چرا کــه او جنجــال جدیدی به 
وجــود آورده اســت. او در بازی 
اخیر تیمــش پس از آنکه پاتریک 
ویرا ســرمربی نیس او را از میدان 
خارج کرد، خشم خود را نسبت به 
فرانسوی اش  سرمربی  تصمیم  این 
نشان داد و این در حالی است که 
است.  نشده  گلزنی  به  موفق  هنوز 
مهاجم ایتالیایی نیس پس از روی 
کار آمدن روبرتو مانچینی به عنوان 
سرمربی تیم ملی ایتالیا، یک بار به 
اردوی آتزوری برگشت اما عملکرد 
شده  سبب  فصل  این  در  ضعیفش 
اســت که حتی مانچو که همیشه 
اعتمادش  بود،  سوپرماریو  طرفدار 
بالوتلی  بدهد.  از دســت  را  او  به 
در ایــن فصل 9 بازی در لیگ یک 
 8 در  که  است  داده  انجام  فرانسه 
تای آن بازیکن ترکیب اصلی بوده 
نتوانسته حتی یک  اما هنوز  است 
این  از  ناشــی  ناراحتی  بزند.  گل 
ناکامی طوالنی مدت سرانجام روی 
او تأثیر گذاشــت و در دقیقه 75 
بازی اخیــر نیس مقابل گنگان که 
با تســاوی بدون گل خاتمه یافت، 
به تعویض شــدنش واکنش تندی 
نشــان داد طوری که حتی ویرا از 
این حرکت او غافلگیر شد. بالوتلی 
ابتدا بر سر مربی خود داد زد و بعد 
به  عصبانیت  با  را  دستکش هایش 

سمت نیمکت پرتاب کرد.

مســعود اوزیل ممکن است راهی 
اینتر شــود. این هافبــک که هفته ای 
350 هزار پوند از آرســنال دســتمزد 
آرسنال  دشوار  دیدارهای  در  می گیرد 
در خارج از خانه نیمکت نشــین بوده 

است.
اســت  بازیکن شــش فصل  این 
که در آرســنال به ســر می برد و چند 
باشــگاه حاضر هســتند به این حضور 
پایان بدهند. او احتماال تا پایان فصل 
در آرســنال می ماند اما ممکن اســت 
در تابســتان به فکر رفتن به باشــگاه 

جدیدی باشد.

اینتــر ایــن بازیکن 30ســاله را 
پیش تر هم می خواست اما او زمستان 
گذشته قراردادی جدید تا سال 2021 

با آرسنال امضا کرد.
در آن هنگام آرســن ونگر مربی 
آرســنال بود و الکسیس سانچس هم 

از این تیم راهی منچستریونایتد شد.
حاال اونای امری به آرسنال آمده 
و او را در بــازی  در خانــه بورنمــوث 
نیمکت نشــین کرده اســت. دستمزد 
باالی او می تواند ســد راه انتقالش به 
تیم های دیگر باشــد. آرســنال البته 

ممکن است قرارداد او را فسخ کند.

گزارش شــده هنگامی که ســر 
الکس فرگوسن در بیمارستان بستری 
بــود، چند نفر به صــورت غیرمجاز به 
کرده اند.  پیــدا  او دسترســی  پرونده 
یک مشــاور، دو پزشــک و دست کم 

دو پرســتار متهم هستند که به صورت 
غیرقانونی پرونده او را دیده اند. آنها در 

تیم پزشکی او نبوده اند.
مقامات بیمارستان سالفورد رویال 
در منچســتر بر این باورند که آنها از 

روی کنجکاوی این کار را کرده اند.
فرگوسن 76ســاله بهار امسال به 
بیمارستان  به  مغزی  دلیل خون ریزی 
منتقــل شــد. بیمارســتان حــاال از 
فرگوســن و خانواده اش به دلیل افشا 
شــدن اطالعــات او عذرخواهی کرده 

است.
اگر این پزشکان و پرستاران مجرم 
شناخته شــوند، ممکن است به دلیل 
ســرپیچی از مقررات از بیمارســتان 
اخراج شوند. بیمارســتان اعالم کرده 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

اوزیل به اینتر می رود؟

 دسترسی غیرمجاز پزشکان و پرستاران 
به پرونده پزشکی فرگوسن

مصاحبه

گزارش

  گواردیوال: منچسترسیتی به خاطر سخنرانی
 مسخره من بهتر بازی نکرد

آنری: با یک ساعت بازی نمی شود مسابقه را برد

پپ گواردیوال می گوید اینکه عملکرد 
تیمش در نیمه دوم بازی مقابل بورنموث 
بهتر از نیمه اول بوده ربطی به سخنرانی 
مســخره او در رختکن بین دو نیمه بازی 
نداشته اســت. گواردیوال که تیمش این 
بــازی را 3 بر یک برد، اعتــراف کرد که 
مردان او در نیمه اول مقابل میهمان شان 
مشــکل داشــتند اما با درخشش رحیم 
اســترلینگ و لروی ســانه در نیمه دوم 
ورق به ســود من ســیتی برگشت. او در 
کنفرانس خبری پس از بازی گفت: »20 
دقیقه پایانــی نیمه اول ما ضعیف بودیم. 
ما آن ریتمی کــه برای بازی  مان نیاز بود 
را نداشــتیم اما این طبیعی اســت، بازی 
مقابل بورنموث واقعاً ســخت اســت. ما 
بین دو نیمه درباره اش صحبت کردیم اما 
سخنرانی من مســخره بود چون تأثیری 
نداشــت و ما در 10 دقیقه اول نیمه دوم 
هم دقیقاً شــبیه نیمه اول بودیم. با این 
حال رحیــم یک اســتارت زد و حرکت 
او روند بــازی را تغییــر داد. لروی؟ من 
نمی دانــم که او چه چیــزی خورده بود، 
شاید همان چیزی که او خورده را در وعده 
غذای سایر بازیکنان مان هم قرار دهیم. او 
هم روند بازی را تغییــر داد.« گواردیوال 
ادامه داد: »زمانی که او )لروی ســانه( در 
آینده بخواهد به مربی اش شــکایت کند 
بــه او فرصت بازی نمی دهــد، من فیلم 
این بازی را برایش می فرســتم چون اگر 
اینگونه بازی کند، همیشــه فرصت بازی 
خواهد داشــت. او باید بــا ریاض محرز و 
رحیم اســترلینگ و کویــن دبروینه که 
دارد برمی گــردد رقابت کند. من از همه 

آنهــا می خواهم بهترین عملکردشــان را 
ارائه کننــد، پس اگر شــما می خواهید 
در تمام رقابت ها جنگنده باشــید، گزینه 
دیگری نیســت. او باورنکردنی بود، چه از 
نظر هجومی، چه از نظــر دفاعی، از نظر 
موقعیت های گلزنی و البته مثبت اندیش 
بود. ما هرگز به توانایی های لروی شــک 
نداشــتیم اما او جوان است و هنوز کمی 
فراز و نشیب دارد. شاید در آینده او مانند 
فرناندینیو، داوید ســیلوا و برناردو سیلوا 
ثبات بیشتری داشته باشد و در هر بازی 

از 10 نمره 8 یا 9 بگیرد.«
منچسترســیتی با پیــروزی خانگی 
حاشــیه امنیتش در صدر جدول را موقتاً 
بــه 5 امتیاز افزایش داد و فشــار را روی 
دیگر رقبای خــود در باالی جدول حفظ 
کــرد. با این حــال گواردیــوال می گوید 

تیمش باید انتظار رقابتی ســخت با آنها 
را تا پایان فصل داشــته باشــد. او گفت: 
»مــن فکر می کنم بــرای صحبت درباره 
اینکــه پیروزی مان در ایــن بازی چقدر 
می تواند در تعیین سرنوشــت ما در این 
فصل تأثیرگذار باشــد خیلی زود اســت. 
ما هنــوز نیم فصل اول را هــم به پایان 
نرســانده ایم اما خب یکی از دو رقیب مان 
آرسنال و تاتنهام در دربی امتیاز از دست 
می دهنــد. با این حال مــا حواس مان به 
کار خودمان است و به نتایج سایر تیم ها 
خیلی توجــه نداریم. من بــه بازیکنانم 
می گویم که همیشه از سایر تیم ها انتظار 
گرفتن بهترین نتایج را داشــته باشند و 
تصور کنید که لیورپول امتیاز از دســت 
تیم های سرســختی  آنها  نمی دهد. همه 

هستند.«

ناکامی هــای موناکوی تیری آنری 
با باخــت 2 بر یــک این تیــم مقابل 

مون پولیه ادامه پیدا کرد.
 موناکو در حالی این بازی را باخت 

که ســه دقیقه به پایان نیمــه اول از 
حریف خــود پیش افتاد و تا 10 دقیقه 
به پایان بازی هم برنده مسابقه بود اما 
در آن 10 دقیقــه دو گل خورد و هر 3 

امتیاز بازی را از دســت داد. آنری که 
تیمش در این فصل در تمامی رقابت ها 
تنها یک پیروزی کســب کرده است در 
پایان بــازی گفت: »بــازی 90 دقیقه 
است. عملکرد ما برای یک ساعت خوب 
بود اما باختیم چون یک ســاعت خوب 
بازی کــردن برای بردن یک مســابقه 
کافی نیســت. ما بایــد راه حلی برای 
جلوگیری از افــت عملکردمان پس از 
یک ســاعت بازی پیدا کنیم. در بازی 
قبلی مقابل کان توانســتیم این کار را 

انجام دهیم اما امشب موفق نشدیم.«
آنــری افــزود: »ما بــرای مدتی 
طوالنــی از بــازی داشــتیم خوب کار 
می کردیم و توانســتیم بین خطوط هم 
عملکرد خوبی ارائه کنیم اما نتوانستیم 
بازیســازی خوب  مــان را به ســرانجام 
برسانیم مخصوصاً موقعیتی که توپ به 
تیر افقی دروازه حریف خورد. بعد از آن 

کار برای ما سخت تر شد.«

فرانس فوتبال- 
عکسی از داوید 

ژینوال، ستاره سابق 
فوتبال فرانسه با 

توپ طال. او مجری 
مراسم امشب توپ 

طال در پاریس 
است.

اســپورت مدیا ســت- بازیکنــان یــووه قبل از بــازی بــا فیورنتینا 
بــه داوید اســتوری، کاپیتــان فقیــد میزبــان، ادای احتــرام کردند.

دیلی میل- در مسابقه بوکس ســنگین وزن بین وایلدر آمریکایی و تایسون 
فیوری از بریتانیا که بر سر کمربند WBC قهرمانی جهان برگزار شد، دو مشتزن 
در پایان مساوی شدند. در حالی که فیوری در راند نهم و در راند آخر دو بار با 
مشت های سنگین حریف ناک داون شد، داورها در پایان رای به تساوی آنها 
دادند. فیوری هر دو بار بعد از زمین خوردن، توانست به خودش بیاید و بلند 
شود. با این تساوی، وایلدر توانست کمربند قهرمانی اش را نگه دارد. )5 عکس(

عکس نوشت

برنامه

دوشنبه 12 آذر
اللیگا

لوانته........................................................................................ اتلتیک بیلبائو 23:30
 

A سری
آتاالنتا................................................................................................... ناپولی 23:00

 
بوندس لیگا
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کارواخال)رئال مادرید(



9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

در پایان یکــی از بازی های پدیده بود که 
اصطالح »یحیی تایم« برای نخستین بار مطرح 
شد، یکی از همان بازی هایی که این تیم موفق 
شد در ثانیه های آخر دروازه حریفش را باز کند 
و برنده شود.این اصطالح با الهام از »فرگی تایم« 
ساخته شده. منچســتریونایتد در زمان هدایت 
سرمربی افسانه ای اش بارها توانست در ثانیه های 
آخر گل بزند و سرنوشــت بــازی را تغییر دهد. 
مشــهورترین نمونــه بی تردیــد فینــال لیگ 
قهرمانان سال 1999 اســت که منچستر با دو 
گل ناگهانی توانســت از شکســت مقابل بایرن 
مونیخ پیروزی بســازد و جام را باالی سر ببرد.

پدیده تنها تیمی نیســت که از گل های لحظه 
آخر ســود برده و توانسته امتیاز جمع کند. این 
هفته گل شجاع  خلیل زاده مقابل ماشین سازی 
زمانی زده شد که همه منتظر سوت پایان بازی 
و ثبت یک تســاوی بدون گل دیگر در کارنامه 
لیگ بودند.این گزارش بررسی کرده که در لیگ 
هجدهم عالوه بر پدیــده کدام تیم ها در دقایق 
آخر موفق تر بوده اند و بیشتر گل زده اند. مالک 
ارزیابی گل هایی است که بعد از دقیقه 80 زده 
شــده. برای تیم هایی که موقعیت مساوی را به 
برد تبدیــل کرده اند، این گل ها دو امتیاز ارزش 
داشــته و برای آنها که از شکست فرار کرده اند، 

یک امتیاز. موارد معــدودی هم وجود دارد که 
تیم هایی با دو گل متوالی توانسته اند شکست را 
به پیروزی تبدیل کنند و این گل ها برای شــان 
ســه امتیاز ارزش داشته )پدیده مقابل استقالل 
خوزســتان و فوالد مقابل پیکان(. در چند مورد 
هم این گل ها ارزش امتیازی نداشــته، چرا که 
آن تیــم بردش را از قبل قطعــی کرده بوده یا 
این گل برای جبران شکســت کافی نبوده. پس 
در این بررسی ارزش امتیازی این گل ها هم در 

نظر گرفته شده.

پدیده، آن ثانیه های مرگبار
برای کســانی که لیگ برتــر را به دقت 
دنبال می کنند عجیب نیســت که پدیده در 
صدر این رده بندی باشد. تیم گل محمدی از 
دقیقه 80 به بعد بازی ها توانسته 8 گل بزند و 
بابت آنها 13 امتیاز بگیرد. به عبارت دیگر 47 
درصد گل های تیم مشــهدی در این دقایق 
زده شــده و به لطف آنها توانسته 45 درصد 
امتیازاتش را کســب کند. با صرفنظر از این 
گل ها پدیده حــاال به جای رده دوم، رتبه ای 

بهتر از هشتم نداشت.
گل محمدی بعد از بــرد دوگانه تیمش 
مقابــل ذوب  آهن درباره دلیــل این موفقیت 
گفــت: »مــا بــازی را از دقیقه یک شــروع 
می کنیم و تا آخریــن لحظه ادامه می دهیم. 
بازی وقتی تمام می شود که داور سوت بزند. 

ما تالش می کنیم در تمــام دقایق بازی گل 
بزنیم و گاهــی اوقات گل های مان در آخرین 
دقایق رقــم می خورد. این موضــوع، انگیزه 
بازیکنان برای کســب برد را نشان می دهد. 
واقعاً کار سختی است در اصفهان، ذوب آهن 
را دو بار در مدت کوتاهی شکست بدهید اما 

ما این کار را انجام دادیم.«
او بعد از برتری مقابل صنعت نفت آبادان 
در هفته سوم هم گفته بود: »امیدوارم باز هم 
شاهد موفقیت در لحظه آخر باشیم. بازیکنان 
باز هم توانســتند تا آخرین لحظه بجنگند و 
به موفقیت برســند. بازیکنانم همگی از جان 
و دل مایه می گذارند. نیمکت خوبی داریم و 

امیدواریم در ادامه نیز موفق باشیم.«
پیش بینی یحیی درســت بود و تیمش 
توانســت تیم های دیگری را هم به سرنوشت 
صنعت نفت دچار کند. پدیده توانسته مقابل 
آبادان،  نفت  اســتقالل خوزســتان، صنعت 
پیــکان، ذوب آهــن، نفت مسجدســلیمان، 
نســاجی و ســایپا در دقایق آخــر گل بزند. 
بازیکنان  تســلیم ناپذیری  بر روحیــه  عالوه 
پدیده، در ایــن موفقیت نمی توان از آمادگی 
بدنی باالی شــان صرفنظر کرد. آنها زمان از 
دست دادن توپ با پرســینگ شدید حریف 
را تحت فشــار می  گذارنــد و هنگام مالکیت 
تــوپ هم بــا پاس های متوالــی حریف را از 
نفــس می اندازند. یکــی از مهمترین دالیل 

اشتباهات و تســلیم شدن حریفان در دقایق 
آخر این فشار فرسایشــی است. سپاهان که 
یکــی از بهترین خطوط هافبــک لیگ را در 
اختیار دارد، این هفتــه مقابل پدیده مجبور 
شد تقریبا تمام نیمه دوم را عقب برود و دفاع 
کند. قلعه نویی بعد از بــازی اعتراف کرد که 
پنج دقیقه وقت اضافــه برایش به اندازه پنج 
ســاعت گذشته. البته تیم اصفهانی در نهایت 
موفق شد از تک گل زده نیمه اول دفاع کند و 

این بار پدیده در یحیی تایم موفق نبود.

قلعه تایم در رده دوم
دومیــن تیمی کــه در دقایق آخر بازی 
توانســته بیشــترین امتیاز را بگیرد سپاهان 
اســت. تیم های قلعه نویی در ســال های قبل 
هم نشــان داده بودند که تــا آخرین لحظه 
خطرناکنــد و این ســنت در ســپاهان هم 
حفظ شده. زردپوشــان از دقیقه 80 به بعد 
شــش  گل زده اند که بابــت آن 7 امتیاز به 
امتیازات شــان اضافه شده. ســپاهان معموال 
بازی را پرفشار شروع می کند و به لطف خط 
حملــه قدرتمندش کار را خیلــی زود تمام 
می کند. با این حال در روزهایی که در اواخر 
بازی هم نیاز به گل باشد، تیم اصفهانی ابزار 
رســیدن به آن را دارد. حربه قلعه نویی برای 
این دقایق اســتفاده از توپ های بلند است و 
با ســانترهای دو مدافع کناری اش و اوت های 

بلند خالد شــفیعی حریف را تحت فشار قرار 
می دهد. 

با حضور ســرزنی مثل کــی روش این 
روش معمــوال جواب می دهد. گل های دقایق 
آخر دو بار به ســپاهان کمک کرد از شکست 
فرار کند )پارس جنوبی جم و ماشین سازی( 
و دو بار هم به برد این تیم ختم شد )استقالل 

و نساجی(.
 

فوالد، سومین فرصت طلب
فوالد هم مثل سپاهان توانسته با گل های 
لحظات آخر 6 امتیاز بگیرد. 5 گل از یازده گل 
فوالد )45 درصد( از دقیقه 80 به بعد زده شده 
و این نســبت نمی تواند اتفاقی باشد. هرچند 
اوضاع فنی فوالد این فصل باب میل مدیران 
و هــواداران نبوده و نیمکت این تیم تغییرات 
نســبتا زیادی داشــته، گل های دقایق آخر 
نشــان می دهد که بازیکنان این تیم شرایط 
بدنی خوبی دارند و تا آخرین لحظه تســلیم 
نمی شــوند. قطعا افشــین قطبی، ســرمربی 
جدید فــوالد هم این آمار را در نظر می گیرد 

و سعی می کند از این ویژگی استفاده کند.

 پرسپولیس، دو برد در لحظات آخر
پرســپولیس دو بردش را مدیون گل های 
لحظات آخر اســت. در بازی مقابل سپیدرود 
آدام همتی گل پیروزی را زد و پنجشنبه مقابل 
ماشین سازی نوبت شــجاع بود که گل برتری 
را بزنــد.  با این حال پرســپولیس را نمی توان 
تیمی نامیــد که خیلــی روی گل های دقایق 
آخر حســاب باز کرده. تنها 16 درصد گل های 

این تیم در این لحظات زده شــده و تیم برانکو 
با حمالت متوالی ســعی می کنــد زودتر کار 
حریفش را تمام کند، بخصوص اینکه دســت 

مربی کروات روی نیمکت خالی است.
 

استقالل، یک گل و دیگر هیچ
اســتقالل تنها یک بار توانسته در اواخر 
بازی به گل برســد و پنالتی وریا به این تیم 
کمک کرد که سایپا را شکست دهد. استقالل 
که 6 بار مســاوی کــرده به نظر می رســد 
تدبیری برای اســتفاده بهتــر از این دقایق 
ندارد. این در حالی اســت که شــفر نیمکت 
پرمهره ای در اختیار دارد و باید بتواند با ورود 
بازیکنان تازه نفس سرنوشــت بازی را در این 

دقایق تغییر دهد.
 

تراکتورسازی، پنج گل و سه امتیاز
تراکتورســازی در ایــن دقایــق بهتر از 
اســتقالل عمل کرده و توانسته پنج گل بزند، 
ولی این گل ها تنها ســه امتیــاز برای  این تیم 
داشــته. دو گل دقایق آخر تراکتور به استقالل 
خوزستان در شرایطی زده شد که برد این تیم 
قطعی شده بود. در عوض گل به سپاهان کمک 
کرد که این تیم مقابل یکی از حریفان مستقیم 
یک امتیاز بگیرد. تراکتور مقابل سپیدرود هم 
در دقایق آخر دو گل متوالی زد و برنده شــد. 
تنها 22 درصد گل های تراکتورسازی در دقایق 
آخر زده شده و نمی توان این تیم را متخصص 
این دقایق دانســت، در حالی که ماشین سازی 
ســه بار توانســته با گل های لحظــات آخر از 

شکست فرار کند.

سال بیست و  دوم |   دوشنبه  12  آذر 1397 | 25  ربیع االول 3Dec 2018  | 1440 |  شماره 6082

افشــین قطبی سرمربی جدید فوالد خوزستان 
معتقد اســت این تیم باتوجه به شــرایطی که دارد 
می تواند قهرمان آسیا هم شــود. قطبی با اشاره به 
امکانات فوالد خوزستان می گوید: »خوزستان قطب 
فوتبال کشــور اســت و این یک دلیل بزرگ برای 
آمدن مــن به اینجا بود. بازیکنانــی مثل کعبی در 
پرسپولیس داشــتم و بعد از آن در تیم ملی جوانی 
مانند آرش افشین به تیم ما اضافه شد که آن موقع 
نمی دانستم که خوزستان قطب فوتبال کشور است. 
رضایی برایم فیلمی از اســتادیوم فوالد را ارســال 

کــرد که من ایــن فیلم را 10 بار دیــده ام و زمانی 
که دیدم ما ایرانی ها می توانیم چنین استادیومی را 
به این زیبایی بسازیم اشک از چشمانم بیرون آمد. 
باید از رضایی تشــکر کنم بابت اینکه تالش زیادی 
کرد تا من در اینجا باشــم. ما می توانیم یک ماشین 
فراری درست کنیم اما برای اینکه این ماشین بتواند 
قهرمان شود باید یک راننده خوب هم در اختیارش 
بگذاریــم. فوالد نه تنها در ایران بلکه در آســیا هم 
روزی قهرمان خواهد شــد چراکه در این استادیوم 
)فوالد آره نا( فوالد باید بهترین بازی ها را برگزار کند 
و همه آسیا ببینند چنین استادیوم زیبایی در اهواز 
وجود دارد.« سرمربی جدید فوالد خوزستان با بیان 
اینکه برای قهرمانی تیمش به زمان نیاز است، ادامه 
می دهــد: »این تیم در 14 بازی 15 امتیاز گرفته و 
این کار سختی است که بتوانیم در زمان کوتاه این 
مسیر را عوض کنیم اما ما باشگاه را به بهترین شکل 
ممکن خواهیم رساند. امتیازات زیادی از دست رفته 
اما زمانی که من در پرســپولیس بــودم و 6 امتیاز 
از این تیم کســر شــد همه گفتند دیگر کار تمام 
است. همان روز به تمرین پرسپولیس رفتم و انرژی 

مثبت زیادی داشتم. نصرتی به من گفت قهرمانی از 
دســت رفته به او گفتم هیچ  چیز هنوز تمام نشده، 
هنــوز فرصت داریم و شــک نکن مــا کارمان را به 
بهترین شــکل تمام می کنیم. االن هم ایمان دارم 
با کمک مســووالن باشــگاه و بازیکنان بتوانیم یک 
کار قشــنگ انجام دهیم و سعی کنیم از جدول باال 
بیاییم. ان شــاءا... این اتفاق رخ می دهد و من بسیار 
خوشــحال هســتم که اینجا حضور دارم. من در 7 
کشور کار کردم اما دوباره به جایی که به دنیا آمده ام 
برگشتم و می خواهم باز موفق باشم.« افشین قطبی 
با اشــاره به بازی فوالد مقابل پرسپولیس می گوید: 
»این بسیار ســخت اســت که دو بازی ابتدایی ما 
مقابل تیم های پرســپولیس و تراکتورسازی است. 
البته بســیار خوشــحال می شــوم که خیلی زود با 
پرســپولیس مصاف می کنیم و می توانم این تیم و 
هوادارانــش را از نزدیک ببینم. امیدواریم این بازی 
در ورزشگاه فوالد آره نا برگزار شود. فکر می کنم اگر 
فوالد ســازماندهی بیشتری داشته باشد و بازیکنان 
وظایفشــان را قبل از بازی بــه خوبی بدانند نتیجه 
بهتری حاصل خواهد شد. بازی پرسپولیس - فوالد 

برای من خیلی احساســی خواهد بــود و برای دو 
باشگاه اهمیت زیادی خواهد داشت. پرسپولیس در 
کورس قهرمانی اســت و تالش می کنیم در جدول 
باال بیاییم. شــک نکنید پرسپولیس خیلی حرفه ای 
است و ما تالش می کنیم این تیم را شکست دهیم. 
پرســپولیس یکی از بهترین تیم های آسیاست و در 
بــازی با این تیم باید خیلی تــالش کنیم.« قطبی 
درباره فضای فوتبال ایران هم توضیح می دهد: »بعد 
از ایران به شرق آســیا رفتم و در جاهای دیگر هم 
مربیگری کردم اما هیچ جای دنیا مانند مردم ایران 
عشق به فوتبال را ندیده ام. وقتی وارد فرودگاه اهواز 
شــدم و صدای هواداران را شنیدم، احساس شان را 
لمس کردم و قلبم ُشــل شد. به خدا نگاه کردم و از 
او تشکر کردم که من را اینجا گذاشت. در این زمان 
بود که فهمیدم باید اینجا باشم. در پرسپولیس هم 
همینطــور بود. ما کارمند خدا هســتیم. ما مربیان 
تالش می کنیم کارهای بزرگتری انجام دهیم چون 
می توانیم مردم را با فوتبال شــاد کنیم. بدون شک 
تا آخرین لحظه، برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 

آسیا مبارزه می کنیم.«

قطبی:برایسهمیهآسیامبارزهمیکنیم
اعالم برنامه تیم فوتسال 

در تورنمنت اسلواکی

تیم فوتسال ایران دوشــنبه )12 آذر 
97( تهــران را به مقصد اســلواکی جهت 
شــرکت در تورنمنت سه جانبه فوتسال که 
با حضور تیم های ایران، روســیه و اسلواکی 
برگزار می شود، ترک می کند. تیم فوتسال 
بزرگســاالن ایران دوشــنبه 12 آذرماه از 
ساعت 6:20 صبح تهران را به مقصد وین و 
سپس اسلواکی ترک می کند تا در تورنمنت 
سه جانبه اسلواکی حضور یابد. بازیکنان در 
روز اول اســتراحتی کوتاه داشته و زیر نظر 
کادر فنی تمرین ریکاوری خود را از ساعت 
20:30 بــه وقت محلی برگــزار می کنند. 
برنامه مســابقات ایران در این تورنمنت به 

شرح زیر است:
سه شنبه 97/9/13

ساعت 20:30 به وقت محلی
ایران....................................................... روسیه

چهارشنبه 97/9/14
ساعت 20:30 به وقت محلی

ایران.................................................... اسلواکی
 

چهار داور و یک ناظر 
ایرانی در مقدماتی زیر 

۲۰ سال آسیا
کنفدراسیون فوتبال آســیا از 4 داور 
و یک ناظــر داوری به منظــور قضاوت در 
مسابقات انتخابی قهرمانی فوتسال زیر 20 
سال آســیا دعوت کرد. رقابت های قهرمانی 
فوتسال زیر 20 سال 2019 آسیا در مناطق 
غرب، شــرق و مرکز آســیا از شنبه 10 آذر 
97 در حــال برگزاری اســت کــه با اعالم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا وحید عرض پیما 
و ابراهیم مهرابی افشار در منطقه غرب آسیا 
در گــروه B که به میزبانــی امارات برگزار 
 B می شــود، حضور دارند. مســابقات گروه
منطقه شرق آســیا در حالی در مغولستان 
برگزار می شــود که علی حفیظی و محمود 
نصیرلو به عنوان داور این بازی ها را قضاوت 
خواهند کــرد. همچنین علیرضا ســهرابی 
به عنوان ناظر داوری در مســابقات منطقه 
جنــوب شــرق آســیا )Asean( انتخاب 
شده اســت. تیم ملی فوتسال کشورمان در 
منطقه مرکزی آســیا با تیم های افغانستان، 
تاجیکستان  قرقیزســتان، ترکمنســتان و 

همگروه است.

مسجدی: مربی ایرانی 
می خواهیم

سرپرست  مســجدی  محمداســد 
باشگاه استقالل خوزستان که این روزها 
شــرایط عجیبی را تجربه کــرده، درباره 
اینکــه باالخره تکلیف ســرمربی جدید 
این تیم چه شــد، می گوید: »گزینه های 
زیادی برای هدایت تیم مطرح می شــود 
اما من هنوز بــا هیچ یک از این گزینه ها 
مذاکــره نکــرده ام و فعال بوســتانی به 
بازیکن  مربــی  به عنوان  مبعلــی  کمک 
و همچنیــن حمدی نــژاد ترکیب تیم را 
انتخــاب می کنند و یک بازی باقی مانده 
تا پایــان نیم فصل اول هــم به این کار 
ادامه می دهند. ابتدا باید ببینیم وضعیت 
مالی مــا به چه صورت اســت و تکلیف 
مســائلی مانند مطالبه فرانک ســاکونی 
و تعلیق کســر 6 امتیــاز و محرومیت از 
پنجره نقل و انتقاالت توســط فیفا و... را 
در نشســت هیات رییسه باشگاه بررسی 
کنیــم. ما بر اســاس پولی کــه داریم با 
مربیان مدنظرمان وارد مذاکره می شویم 
و بــه دنبال یک جــذب مربــی ایرانی 
هســتیم و این نیست که سرمربی جدید 
تیم حتما باید بومی باشــد.« مســجدی 
در رابطه با اینکــه باالخره تکلیف طلب 
192 هــزار دالری فرانک ســاکونی چه 
شــد، توضیح می دهد: »با وکیل ساکونی 
صحبت کردیم و قرار شد این پول را در 
چند قســط به او بپردازیم و سپس نامه 
این توافق را در اختیــار فیفا قرار دهیم 
چون ما مرتکب خطایی نشــدیم و فقط 
پــول نداشــتیم. فعال برای قســط اول 
ســاکونی رایزنی هایی انجام داده ام تا 70 
هزاردالر به او پرداخــت کنیم و بقیه را 
هم در اقساط به وی بدهیم تا 6 امتیاز ما 

و محرومیت از نقل و انتقاالت برگردد.«

فوتسال

هفته پانزدهم لیگ یک
توقف مدعیان در پرگل ترین هفته

هفته پانزدهم لیگ یک، یکشنبه با انجام 6 بازی پیگیری شد که در مهمترین 
بازی ها، مدعیان متوقف شــدند. در بازی سرخپوشان پاکدشت و اکسین البرز که 
اهمیت زیادی برای باالی جدول داشت، نتیجه تساوی رقم خورد. در این بازی که 
با نتیجه یک بر یک به پایان رسید، شاهین توکلی )67( برای میزبان و سیدمحسن 
حســینی )36( برای اکســین گل زدند. در دیگر بازی مهم این هفته، ملوان قعر 
جدولی موفق شد تیم صدرنشین شاهین شهرداری بوشهر را متوقف کند. این بازی 
با تساوی بدون گل در انزلی به پایان رسید. گل گهر سیرجان دیگر تیم مدعی صعود 
به لیگ برتر است که این تیم هم در بازی خانگی این هفته اش مقابل فجرسپاسی 
متوقف شد. در این بازی که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، پیمان نامور )54( 
برای میزبان گل زد. مس کرمان در این هفته هم به تســاوی رضایت داد. مسی ها 
این هفته میهمان شــهرداری تبریز بودند که این بازی با تســاوی 2 بر 2 به پایان 
رســید. در این بازی محمدرضا زینال خیری )40- پنالتی(، فرشــاد بیابانی )49( 

برای میزبان گل زدند و گل های مس کرمان توسط 
حمید کاظمی )42(، محمدحســین حیدری )89( 
به ثمر رسید. در این هفته آلومینیوم اراک و کارون 
اروند خرمشهر استراحت داشــتند تا بازی های پر 
گل این هفته لیگ یک در رفســنجان و تهران رقم 
بخورد. در بازی بادران تهران و شهرداری ماهشهر، 
5 گل زده شــد که در نهایت بادران موفق شــد با 
نتیجــه 3 بر 2 به پیروزی برســد. در این بازی پر 
گل، بادران با گل های کریم اســالمی )20(، محمد 
آشــتیانی )40، 45( نیمه اول را به ســود خود به 
پایان برد اما در نیمه دوم 2 گل خورد که هر 2 گل 
را ســعید خردمند )86، 2+90( به ثمر رساند. در 

رفســنجان هم شرایط به همین صورت پیش رفت. تیم نود ارومیه که هفته هاست 
به هیچ بردی نرســیده، موفق شد میزبان را 3 بر 2 شکست دهد. در این بازی هم 
نــود ارومیه با گل های فرزاد محمدی )10(، عرفان پورافراز )34(، محمد عبادزاده 
)72( از حریــف با 3 گل جلو افتاد اما در دقایق 79 و 87 )پنالتی( با گل های اکبر 

صغیری 2 بار دروازه اش را باز شده دید.
 

نتایج بازی های هفته پانزدهم لیگ یک
سرخپوشان پاکدشت یک........................................ اکسین البرز یک
شهرداری تبریز 2........................................................... مس کرمان 2
مس رفسنجان 2.............................................................. نود ارومیه 3
گل گهر سیرجان یک................................................. فجرسپاسی یک
بادران تهران 3................................................... شهرداری ماهشهر 2
ملوان بندرانزلی صفر........................... شاهین شهرداری بوشهر صفر

نخستین بازی هفته پانزدهم لیگ یک شنبه برگزار شد که در آن بازی 
قشقایی شیراز موفق شد خونه به خونه بابل را با 2 گل شکست دهد.

لیگ یک

تیم  سرمربی  ناظم الشریعه  محمد 
فوتســال ایران معتقد است حضور در 
بازی های  و  مختلــف  تورنمنت هــای 
بازیکنان جوان  دوستانه باعث می شود 

محک بخورند و تجربه کسب کنند. 
تورنمنت  دربــاره  ناظم الشــریعه 
اســلواکی می گویــد: »تمرینات خود 
را در چند مرحلــه اردوی تدارکاتی با 
ترکیبــی از بازیکنان جــوان و باتجربه 
برگــزار کــرده و در اردوی نهایی که 
متصل به اعزام اســت بازیکنان لژیونر 
هم به تیم اضافه شده اند. در تورنمنت 
اســلواکی با تیم های روسیه و اسلواکی 

بازی خواهیم کرد. 
در این تورنمنت بدون شک کسب 

تجربه، اعتماد به نفس و محک خوردن 
بازیکنــان حایز اهمیت بــوده و نتیجه 

برای مان مهم نیست.« 
سرمربی تیم فوتسال ایران در مورد 
برنامه های بعدی تیمش ادامه می دهد: 
»بعد از این تورنمنت، بازی با صربستان 
را در دستور کاری ملی پوشان داریم و 
ادامه برنامه های خود را از ســال آینده 
آغاز خواهیم کــرد. در واقع 6 ماه اول 
ســال 98 برای مان بسیار اهمیت دارد 
چراکه باید مرتبا بازی های تدارکاتی و 
اردوی مستمر برگزار کنیم تا حضوری 
موفــق در رقابت های جــام ملت های 
فوتسال آســیا و مقدماتی جام جهانی 

داشته باشیم.«

زهرا قنبری کاپیتان تیم فوتبال بانوان 
ایــران که یکــی از بهترین هــای تیمش در 
رقابت هــای کافا بود، در مورد نایب قهرمانی 
ایــران در این رقابت ها می گویــد: »توانایی 
قهرمانــی در تورنمنت کافا را داشــتیم. تیم 
ایران بســیار هماهنگ بازی کرد. بازیکنان 
روحیه خوبی داشتند و کار تیمی بسیار عالی 
را ارائــه دادند. تورنمنت کافا محک بســیار 
خوبی برای ما بود. حاال شــناخت بیشتری 
از نقــاط قوت و ضعف خــود داریم. به طور 
حتم در بازی هــای آینده نتایــج بهتری را 
رقم خواهیم زد.« قنبری در رابطه با ســطح 
مســابقات کافا هم توضیح می دهد: »سطح 
فنی مســابقات خوب بود و تیم ایران نتایج 
بسیار خوبی برابر حریفان کسب کرد اگرچه 

توانایــی قهرمانــی در این مســابقات را هم 
داشــتیم اما متاســفانه برابر ازبکستان بازی 
را واگذار کردیم. این بازی بســیار خوب بود. 
ازبک ها شگفت زده شــده بودند از بازی تیم 
ایــران به همین دلیل بازی را کمی خشــن 
پیش بردنــد.« کاپیتان تیــم فوتبال بانوان 
ایران درباره تیم ایــران می گوید: »کادرفنی 
تیم ملی برای رسیدن به این موفقیت خیلی 
زحمت کشید. بازیکنان تیم هم تمام تالش 
خــود را کردند تا مزد زحمات کادرفنی را به 
خوبی در زمین مســابقه پاسخ بدهند. تغییر 
را در تیم بــه خوبی می توان درک کرد. تیم 
فوتبال بانوان ایران نسبت به قبل رشد کیفی 
خوبی داشــته و این تغییــر را هم خودمان 

احساس می کنیم.«

داریوش یزدی ســرمربی پیشین 
استقالل خوزستان مدعی شد اعضای 
هیات مدیره این باشــگاه تمایل دارند، 
مدیریت باشــگاه آبی پوشــان اهوازی 
را برعهــده بگیرنــد. یــزدی راجع به 
برکناری اش از ســرمربیگری استقالل 
خوزســتان و آمــد و رفت ســیروس 
پورموســوی بــه این تیــم می گوید: 
»اطالع نــدارم موضوع دقیقاً چه بوده. 
پشــت پرده چیز هایی بوده که  حتماً 
پورموســوی بعد از من سرمربی شد و 
خیلــی زود هم رفــت. او خیلی عالقه 
داشــت سرمربی اســتقالل خوزستان 
شــود و حال اینکه چــرا آمد و دوباره 

رفت، بحثی است که باید راجع به آن 
توضیح داده شود. مطمئناً در این آمد 
و رفت اتفاقاتی خارج از قاعده فوتبال 
رخ داده بود که باید سؤال کرد موضوع 

چه بوده.«
اســتقالل  پیشــین  ســرمربی   
خوزســتان درباره اینکــه آیا در زمان 
مســوولیت او، عده ای برای ســرمربی 
شــدن در این تیم تــالش می کردند، 
توضیح می دهد: »قطعاً همین طور است 
و به این موضوع اصاًل شــک نکنید. از 
خیلی وقت پیش این صحبت ها خارج 

از باشگاه مطرح شده بود.«
یــزدی در رابطــه بــا وضعیــت 

باشگاه اســتقالل خوزستان  مدیریتی 
و عملکرد مسجدی، سرپرست کنونی 
این باشگاه می گوید: »مسجدی دارد از 
مهره های سوخته  استان خط می گیرد 
که این آدم ها در گذشته ثابت کرده اند 
برای فوتبال خوزســتان مشکل ســاز 
شده اند. مســجدی با اینکه آدم خوبی 
اســت اما تحت تأثیر ایــن آدم ها قرار 
گرفتــه و از آنهــا مشــاوره های غلط 
می گیرد. به نظرم باید از ســوی دکتر 
غفوری )مدیرعامــل گروه ملی فوالد( 
فکری اساســی شــود چــون غفوری 
خودش فردی ورزشی است و از وقتی 
که از باشــگاه کنار کشــید مشکالت 

اساســی شــد. زمانی که ما در باشگاه 
بودیم تیم فقط یک امتیاز از تیم هایی 
که برای قهرمانی بســته شــده بودند 
مثل ذوب آهن و فوالد، کمتر داشــت. 
استقالل خوزستان برای سقوط نکردن 
به لیگ دســته یک بسته شده بود اما 
در ایــن فصل تا رتبه ششــم یا هفتم 
جدول باال آمد. متأســفانه مشــکالت 
رفته رفته  اساســی تر شــد و حاال کار 
باشگاه به اینجا رسیده. هر چهار عضو 
هیات مدیره به دنبال این هســتند که 
مدیرعامل باشــگاه شوند! البته باشگاه 
االن سرپرست دارد و بهتر است زودتر 

مدیرعاملش مشخص شود.«

ناظمالشریعه:نتیجهبرایمانمهمنیست قنبری:تورنمنتکافامحکبسیارخوبیبود

یزدی:همهاعضایهیاتمدیرهمیخواهندمدیرعاملشوند

به دنبال حضور موفق در جام ملت ها هستیم رشد کیفی خوبی داشتیم

تفاوت دو مراسم معارفه در اهواز
از زمین تا آسمان

فوالد خوزستان بعد از ناکامی هایی که داشت، با افشین قطبی به توافق 
رســید تا این سرمربی هدایت قرمزپوشــان اهوازی را به عهده بگیرد. قطبی 
که ســال ها به ایران نیامده بود، با اســتقبال گرمی از سوی هواداران فوالد 
خوزســتان مواجه شد. نکته جالب این اســت که برای این مراسم استقبال، 
باشگاه فوالد خوزســتان از قبل اطالع رسانی کرده بود تا هواداران عالقه مند 
به فرودگاه بروند و از ســرمربی جدید استقبال گرمی داشته باشند. با اینکه 
سفر افشــین قطبی به اهواز روز شنبه و ســاعت 14:30 انجام شده بود اما 
حــدود 200، 300 نفــر به فرودگاه رفتند و از او اســتقبال کردند. در میان 
استقبال کنندگان البته مسووالن باشگاه فوالد خوزستان هم حضور داشتند و 

با گل به پیشواز سرمربی جدید رفتند.
بعد از آن، طبق برنامه ای که از قبل تعیین 
شــده بود، افشین قطبی به زمین تمرین فوالد 
خوزستان سر زد و در ادامه هم بازی تیم جوانان 
فوالد مقابل البدر بندر گنگ را از نزدیک تماشا 
کرد. این برنامه نســبتا مختصــر برای روز اول 
تعیین شــده بود تا سرمربی جدید بیش از این 
خسته نشــود. به این ترتیب مراسم معارفه به 
روز یکشنبه موکول شد. افشین قطبی به همراه 
مسووالن باشگاه فوالد خوزستان در تمرین تیم 
حاضر و به بازیکنان به عنوان ســرمربی جدید 
معرفی شــد. در آنجا هم شور و هیاهوی خاصی برپا بود که این مساله هم با 
توجه به اطالع رســانی خوب باشگاه فوالد خوزستان صورت گرفت. در ادامه 
این برنامه ها هم قطبی رو در روی خبرنگاران در کنفرانس خبری نشســت و 
به ســواالت آنها پاسخ داد تا بعد از یک مصاحبه مفصل، کار خود را در فوالد 
خوزســتان رسما شــروع کند. این مراسم معارفه و اســتقبال در اهواز واقعا 
بی نظیر بود. بدون شــک نه قطبی و نه هواداران فوالد خوزستان، این روزها 
را فراموش نخواهند کرد. همین شــور و هیاهویی که از فرودگاه شروع شد و 
به تمرین هم رسید، باعث شد فوالدی ها با روحیه باالتری خود را برای ادامه 
مســابقات آماده کنند. نکته جالب این است که در دیگر تیم های خوزستانی 
تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود و البته در اســتقالل خوزستان شرایطی 

کامال عجیب و متفاوت را برای معارفه شاهد بودیم.
بعد از اینکه داریوش یزدی از سرمربیگری استقالل خوزستان برکنار شد، 
خیلی زود خبر رســید سیروس پورموسوی جانشین او شد. به این ترتیب قرار 
بود مراســم معارفه پورموسوی خیلی زود برگزار شــود تا او کار خود را شروع 
کند و مقابل اســتقالل قرار بگیرند. طبق برنامه ای که البته اصال رسانه ای نشد، 
سیروس پورموسوی به محل اقامت استقالل خوزستان رفت تا آنجا معارفه شود. 
در این مراسم نه تنها از مدیرعامل باشگاه خبری نبود بلکه از کل اعضای هیات 
مدیره هم فقط یک نفر حضور داشــت و او هم محمد رحیمی بود. نکته جالب 
این است که محمداسد مسجدی سرپرست باشگاه استقالل خوزستان قرار بود 
در مراســم معارفه حضور پیدا کند اما به بهانه اینکه قرار است سفری خارجی 
داشته باشد تا با فرانک ساکونی مذاکره کند، اهواز را ترک کرد و به تهران آمد. 
این در حالی اســت که مسجدی می توانســت بعد از مراسم معارفه این کار را 
انجام بدهد اما چنین نشــد. به هر حال نبود مدیرعامل و البته دیگر مسووالن 
باشگاه استقالل خوزستان در مراسم معارفه باعث شد اتفاقات عجیبی در محل 
اقامت آبی های اهوازی بیفتد. به این صورت که یک لیدر با سرپرست تیم درگیر 
شــد و وقتی ایمان مبعلی قصد داشت به این غائله پایان دهد، شرایطی رخ داد 
که همه بازیکنان باتجربه تیم تصمیم گرفتند اردو را ترک کنند. پورموســوی 
هم وقتی شرایط را چنین دید اعالم کرد استعفا می دهد و با استقالل خوزستان 
کار نخواهد کرد. شاید اگر در آن زمان، مدیرعامل یا مسووالن باشگاه استقالل 
خوزستان حضور داشتند، لیدر مورد نظر نمی توانست سراغ یعقوب پیری برود 
و کار به دخالت ایمان مبعلی هم نمی کشــید اما بی اعتنایی به مراســم معارفه 
سرمربی جدید و حضور نداشتن مسووالن باشگاه در زمانی که به آنها نیاز بود، 
باعث شد شرایط استقالل خوزستان بدتر از همیشه شود. این در حالی است که 
آبی های اهوازی با توجه به کسر 6 امتیاز، شرایط روحی خوبی ندارند و نیازمند 
یــک اتفاق مثبت بودند تا کار را بهتر از قبل پیش ببرند اما خبری از آن اتفاق 

مثبت نشد و اینجاست که فرق دو مراسم  معارفه در اهواز مشخص می شود.

گزارش
سميرا شيرمردي

Samira Shirmardi

کدام تیم های لیگ برتر در دقایق آخر موفق ترند؟

13امتیازپدیدهدر»یحییتایم«

آرمن ساروخانيان
Armen Saroukhanian

امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف
147612071327شاهين بوشهر1
1375127111626سرخپوشان پاكدشت2
1366127151224گل گهرسيرجان3
137331911824مس كرمان4
136431513222آلومينيوم اراك5
13553108220اكسين البرز6
135441714319بادران تهران7
19-135441515قشقایي شيراز8
514-133551318شهرداري تبریز9

1514-14356823نود اروميه10
313-1327458فجر سپاسي11
513-13346914شهرداري ماهشهر12
913-133461019كارون خرمشهر13
710-142481825مس رفسنجان14
109-13238717خونه به خونه15
7*2-142751315ملوان16

*  محاسبه امتيازات تيم ملوان با احتساب 6 امتياز منفي صورت گرفته است.

درصد امتيازامتياز درصد گلتعداد گلتيمرتبه
8471345پدیده1

623724سپاهان2

545640فوالد3

216416پرسپوليس4 

522311تراكتورسازي5

440323ماشين سازي6

216317سایپا7

533212پيكان8

1729استقالل9

216215صنعت نفت10

21618ذوب آهن11

11119استقالل خ12

--215نساجي13

--112نفت مسجدسليمان14

--114سپيدرود15

--16پارس جنوبي جم16

رده بنــدی لیــگ برتــر بــر اســاس ارزش گل هایی کــه بعــد از دقیقــه 80 زده شــده اند. 
تعــداد گل هــا، درصد ایــن گل ها نســبت به مجمــوع گل هــای هــر تیــم، ارزش امتیازی 
ایــن گل هــا و درصــد امتیــاز نســبت بــه کل امتیــازات هر تیــم هــم در جــدول آمده.
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 شــفر از زمان ورود به ایران هر 
چند که در روند امتیازگیری به ثبات 
خوبی نرسیده، ولی پرگل ترین بردها 
را به نام خودش ثبت کرده اســت. او 
بین مربیان لیگ برتری که حداقل 30 
مسابقه )تعداد بازی یک فصل کامل( 
روی نیمکت تیمی نشســته باشــند، 
صدرنشین بردهای پرگل است. فصل 
گذشته موتور تیم شفر از آخرین هفته 
نیم فصل اول راه افتاد. مســابقه ای که 
با سه گل، ســپاهان را بدرقه کردند. 
هفته بعــد از آن چهــار گل به نفت 
آبادان زدند و بعد آن هم در خوزستان 
به اســتقالِل جنوبی ها سه گل زدند. 
تیم شــفر برای سه هفته انرژی اش را 
ذخیره کــرد و پایانی توفانی در لیگ 
داشــت. پارس جنوبی در آزادی چهار 
گل از استقالل دریافت کرد، بالیی که 
آبی ها با ســه گل بر سر سپیدرود هم 
آوردند. بعــد از علی کریمی، نوبت به 
مقابل  پورموسوی رسید که  سیروس 

استقالل تسلیم شود. فوالد در روزی 
که میزبان بود، چهــار بار دروازه اش 
باز شــد. سیاه جامگان و پیکان هم به 
ترتیب 4 و 3 گل از استقالل دریافت 
کرده بودند. بردهای پرگلی که باعث 
شد شفر آمار رویایی 9 برد با حداقِل 
ســه گل را در 22 بازی اول لیگ اش 
ثبت کند. اســتقالل در این فاصله در 
جام حذفی هم سه گل به نفت آبادان 
زده بود و در آســیا هم ســه گل به 

ذوب آهن.
نفت آبادان نخســتین تیمی بود 
که در این فصل، از اســتقالل بیشتر 
از دو گل خــورد. اتفاقــی که آبی ها 
بردهای  امیــدوار کــرده شــروع  را 
توفانی شان باشد و مثل فصل گذشته، 
چند جشن باشــکوه دیگر هم داشته 
باشــند. شــفر فعال از این حیث آمار 
خوبی را در بین رقبای خود دارد. این 
بردهای پرگل برای اســتقالل روحیه 

بخش است.

برد پــرگل اســتقالل مقابل نفت 
آبادان باعث شد تا کمی فشارها از روی 
این تیم برداشته شــود، ایمان عالمی 
یکی از بازیکنــان قدیمی در خصوص 
بــازی این تیــم مقابل نفــت اینطور 
از مدت ها  می گوید: »خوشبختانه پس 
شــاهد یک بازی زیبا و تماشاگر پسند 
از اســتقالل بودیــم. بعد از بــرد برابر 
تراکتورســازی که با نتیجه 3 بر صفر 
رقــم خورد این دومین بــار بود که در 
طول نیم فصل اول، اســتقالل توانست 
حریفــش را بــا 3 گل شکســت دهد. 
حاال بازیکنان الگوی شــفر را در زمین 
نشــان می دهند البته هنوز استقالل تا 
هماهنگــی کامل راه زیادی دارد اما در 
این بازی استقالل عملکرد خوبی داشت 
و نمایش قابل قبولی ارائه داد.« عالمی 

در ادامه می گوید: »جوانان استقالل در 
این دیدار فوق العاده بودند. صیادمنش 
یکــی از گل های زیبای ایــن فصل را 
به ثمر رســاند و اگر شفر به جوانانش 
اعتماد بیشــتری کند مطمئنا موفق تر 
خواهد بود.« عالمی در خصوص دیدار 
روز جمعه اســتقالل برابر ســپیدرود 
رشــت نیز اینطور می گوید: »با توجه 
به اینکه اســتقالل روز جمعه میهمان 
علی کریمی  اســت مطمئنا  سپیدرود 
به دنبــال پیروزی در این دیدار اســت 
تا بتواند وضعیت تیمش را سروسامان 
ببخشد ولی اعتقاد دارم با دو بردی که 
اســتقالل در دو دیدار اخیر به دســت 
آورده می تواند با ارائه یک بازی منطقی 
سپیدرود را هم شکست داده و باز هم 

موقعیتش را در جدول بهتر کند.«

جشن آبی ها با بردهای پرگل

 ایمان عالمی: شفر باید به جوانانش 
اعتماد کند

آمار خوب شفر در استقالل

مرفاوی: کاشیما در فینال بود اما در لیگ ژاپن بازی کرد
خارجی های استقالل چیزی نشان ندادند

صمد مرفاوی از تعطیالت بی مورد لیگ ناراضی اســت و انتقاد خود 
را اینگونه مطرح می کند: »اکنون تیم ها نوســان دارند و دلیل این موضوع 
نیز تعطیلی پی در پی لیگ اســت. این تعطیلی برای تقویم فیفا نیســت و 
فیفــا 10 روز تعطیل می کند اما ما 2 هفته یا 3 هفته تعطیل می شــویم. 
50 روز تعطیلــی بــرای نیم فصل با وجود اینکه جــام ملت ها را در پیش 
داریم بســیار زیاد اســت. من نمی گویم چرا تعطیل می کنند. به نظر من 
این تعطیالت به ضرر لیگ است و هرچه تیم ها بیشتر بازی کنند، به نفع 
تیم هاســت. بازیکن های تیم ملی 72 ساعت باید در تیم ملی باشند اما ما 
10 روز قبــل بازیکنان را در اختیار تیــم ملی قرار می دهیم.« مرفاوی به 
گالیه های همکارانش نیز اشــاره ای داشت: »سرمربیان نیز از این موضوع 
گلــه دارند؛ همچنیــن برخی از بازی ها عقب افتــاده و نظم جدول به هم 
خورده است. کاشــیما هم در فینال آسیا بود اما بازی می کرد اما ما لیگ 
را تعطیل کردیم. نتیجه گرفتن پرســپولیس 
به رتبه ایران کمک می کند اما این موضوعات 
و ایــن تعطیلی ها فقط برای فوتبال ماســت. 
این مشــکالت البتــه مدیریتی اســت. اگر 
پرســپولیس از نقل و انتقاالت محروم نبود، 
این چنین نمی شد و این موضوعات به مدیران 

برمی گردد.«
ســرمربی خوش نام ســابق استقالل در 
ادامــه حرف هایش به وضعیــت این تیم در 
لیگ اشــاره دارد: »استقالل مشکالت خاص 
خود را امسال داشــت. بیشتر پیشکسوتان و 
کارشناســان گفتند استقالل تغییرات زیادی 
داشت و چوب این تغییرات را می خورد. تغییرات در سطح مدیریت، کادر 
فنی و بازیکنان بی ثباتی به وجود می آورد. یک تیم نمی تواند با این شرایط 
روند خوب خود را حفظ کند. ســال قبل استقالل تغییرات زیادی داشت 
و نیم فصل را از دســت داد تا منصوریان رفت. شــفر نیز ادامه داد و جام 
حذفی را گرفت. البته نباید فراموش کرد استقالل بازیکنان خوبی داشت. 
بی ثباتی ابتدای فصل به تیم ضربه می زند و متاســفانه اســتقالل چندین 

سال است که درگیر این تغییرات است.«
دلیل تغییرات پی درپی در استقالل چیست؟ مرفاوی به این سوال پاسخ 
داد: »تغییرات زیاد اســتقالل نشــات گرفته از تغییرات مدیریتی اســت. هر 
مدیری به اســتقالل می آید، استقالل فکری ندارد و بی برنامه به تیم می آید. 
یک باشــگاه و یک مدیر باید یک هدف برای باشگاه داشته باشد و طبق آن 
هدف پیش برود اما این نیست و اگر هم باشد، مقطعی است. زمان کوتاه نیز 
در فوتبال جوابگو نیســت و باید شــما برای آینده و کسب جام های مختلف 

برنامه ریزی داشته باشید که در کوتاه مدت شدنی نیست.«
مرفاوی امیدوار است استقالل خودش را بیشتر باال بکشد: »استقالل 
می تواند خودش را به باالی جدول برســاند. مهم ترین چیز برای استقالل، 
کســب امتیاز است و کســب امتیاز از بازی زیبا مهم تر اســت. نباید به 
استقالل سخت بگیریم و به عنوان یک پیشکسوت عقیده دارم نباید سخت 
گرفت زیرا شرایط همین است. االن نباید انتظار داشته باشیم که استقالل 
فوتبال زیبا و قشــنگی بازی کند. مهم ترین موضوع برای استقالل نتیجه 
گرفتن است تا از کورس عقب نیفتد و خود را به باالی جدول نزدیک کند. 
خیلی مهم است که اســتقالل هر بازی نتیجه الزم را بگیرد. بعضی ها در 
زمان برد می گویند استقالل خوب بازی نکرد که این موضوع مهم نیست. 
با هر استراتژی و تفکر، کسب امتیاز مهم است و وقتی امتیازات جمع شد، 

رفته رفته بازی خوب را هم خواهیم دید.«
مهاجم ســال های دور استقالل، شــفر را هم اینگونه ستود: »شفر 
یک مربی باتجربه و خوب است. کسی نمی تواند بگوید او کارنامه ندارد. 
او تجربه زیادی دارد و اگر ابزار درســتی داشــته باشد، می تواند نتیجه 
بگیرد و سال گذشته نیز همین گونه بود و استقالل ابزار مناسبی داشت 
و توانســت نتیجه بگیرد. البته نمی دانم چرا اجازه داد تیم اینگونه بسته 
شــود و قطعا هر بازیکنی که به اســتقالل آمده، با نظر او بوده اســت، 
به ویژه بازیکنان خارجی استقالل تا به امروز خوب عمل نکرده اند. شاید 
بازیکنان خوبی بودند اما به لحاظ فنی در ایران چیزی را نشــان ندادند 
تا به استقالل کمک کنند. اگر کیفیت باالیی داشتند، قطعا می توانستند 

به تیم کمک کنند.«

چراغ سبز ذوب و روشن شدن جرقه یک جدایی

نیمکت نشینی حسینی از هزار دقیقه گذشت

آیا سیدحسین حسینی چراغ سبز ذوب آهن 
را جــدی می گیرد و نیم فصل از اســتقالل جدا 
می شود؟ شاید اگر این بار از دروازه بان استقالل 
درباره جدایی بپرسید جمالت دیگری را به زبان 

بیاورد. 
درســت بر خــالف ابتدای لیــگ هجدهم 
که قــرص و محکم وقتی دربــاره جدایی اش از 
اســتقالل و پیوستن به ســپاهان سوال می شد 
آن  بمانم.« سیدحســین  می گفت: »می خواهم 
روزها از مسووالن نقل و انتقاالت سابق استقالل 
قــول گرفته بود در فصل هجدهم شــماره یک 
تیمش باشــد و پیوســته در ترکیب اصلی قرار 
بگیرد. قول هایی هم به او داده شــده بود و حتی 
شــفر نیز در جریان ریز قول و قرارهای شفاهی 
حسینی با ســران سابق باشــگاه استقالل قرار 
داشت و سرمربی آبی ها نیز تلویحا به این موضوع 
که در فصل هجدهم بیشتر از حسینی استفاده 
می کند، مهر تاییــد زده بود، اما مصدومیتی که 
گریبان دروازه بان اســتقالل را گرفت سبب شد 
او خیلــی زود از آرزویــش دور بماند و هفته ها 

نیمکت نشینی را تجربه کند.
 حســینی شاید می دانســت اگر لیگ را با 
نیمکت نشــینی شروع کند آنگاه با وجود مهدی 
رحمتی ســیری ناپذیر دیگر بازگشتش به قفس 
توری استقالل ســخت و دشوار خواهد شد، اما 
آقای کلین شــیت فکر مصدومیت ناخواســته را 
نکرده بود که چطور بر آمالش مهر باطل خواهد 
زد. از نگاه بیرونی هم این تصور وجود داشت که 
رحمتی در فصل هجدهم نیمکت نشین حسینی 
خواهد شد و همه شواهد برجا مانده از کنش ها 
و واکنش های فصل هفدهم نیز داللت بر حضور 
سیدحسین حســینی در ترکیب اصلی داشت، 
اما مصدومیت و البتــه آمادگی مهدی رحمتی 
در همــان روزهای آغازین لیگ همه معادالت و 

پیش بینی ها را بر هم زد.
تنش هایــی که بعد از هفته هــا دروازه بانی 
مهدی رحمتی از ســوی حســین حسینی به پا 
شــد نیز نشــان می داد او هرگز نیمکت نشینی 
را برنمی تابد. اول بار حســینی در جریان بازی با 
پارس جم حاضر به تمرین کنار مهدی رحمتی 
نشــد و دفعه بعد در شــهرآورد بزرگ پایتخت 
همیــن کار را تکرار کــرد تــا ناراحتی عمیق 
خود را از شــرایط موجود به همگان اعالم کند. 
حسینی بی هیچ دلیل موجهی نیمکت نشینی را 
برنمی تابید و حتی با شــفر بر ســر بازگشت به 

ترکیب اصلی نیز مجادالتی داشــت تا شــاید به 
آنچه می خواهد برســد و رحمتی را نیمکت نشین 
خود ببیند. رفتار شــفر در مواجهه با سیدحسین 
اما بســیار تند و خصمانه بود. ســرمربی استقالل 
بی آنکــه توجهی بــه آتیه این دروازه بان داشــته 
باشد، حســینی را بعد از نخستین اعتراض دوباره 
به نیمکت ذخیره ها چســباند تا اینکه سرانجام در 
بازی لیگ مقابل ســایپا دروازه های اقبال به روی 
او باز شــد و حســینی پس از هفته های متمادی 

نیمکت نشینی رنگ دروازه را دید!
آن بازی با پیروزی اســتقالل همراه شــد و 
سیدحســین حســینی با ســوپرواکنش خود در 
واپســین ثانیه ها اســتقالل را به نوعی نجات داد تا 
شفر بهانه ای برای بازگرداندنش به نیمکت نداشته 
باشد. همین گونه هم شد. سرمربی آلمانی استقالل 
که تنبیه را برای حســینی کافی می دید در بازی 
فوق حســاس تیمش مقابل ســپاهان دوبــاره نام 
سیدحسین حسینی را به عنوان شماره یک تیمش 

نوشت. 
حســینی به قفس توری استقالل رفت اما در 
نهایت مغلوب ضربه ســر اســتنلی کی روش شد و 
بازنده آن میدان را ترک کرد. ســرمربی استقالل 

اما به جهت آنکه متهم به تقابل با حســینی نشود 
در بازی یک هشــتم نهایی جام حذفی مقابل سایپا 
باز هم حسینی را برگزید. آن بازی حساسیت های 
خاصی داشــت و دو تیم در شرایطی که به تساوی 
2 بر 2 رضایــت داده بودند به رقابت پراســترس 
پنالتی هــا رفتند کــه در نهایت باز هم اســتقالل 
بازنــده میدان را ترک کرد. پــس از آن باخت که 
اســتقالل یک جام را از دســت داد، شفر دیگر به  
سیدحسین حسینی میدان نداد تا شمار بازی های 
این دروازه بان در 12 بازی که اســتقالل در لیگ 
پشت سر گذاشته از عدد 2 تجاوز نکند و یک بازی 

هم در جام حذفی مقابل نامش ثبت شود.
 اســتقالل تا انتهای نیم فصــل اول لیگ دو 
بــازی دیگر پیش رو دارد و در مجموع بازی هایش 
در لیــگ و جام حذفی 15 بازی را ســپری کرده 
که سهم حســینی 3 بازی و به عبارتی دیگر 270 
دقیقه بوده اســت. در واقع شــفر از 1350 دقیقه 
بازی هایی که اســتقالل در لیــگ گذرانده، بیش 
از هزار دقیقه حســینی را نیمکت نشــین کرده و 
بعید اســت با آمادگی مهدی رحمتی ســهم بازی 
کردن های سیدحســین تا پایان لیگ در استقالل 
قابل توجه باشد. حسینی با رقیبی مواجه است که 

کوله باری از تجربه را با خود دارد و با اینکه آمادگی 
روزهــای اوج را ندارد اما همین ســطح از آمادگی 
نیز بــرای تداومش در چارچوب دروازه اســتقالل 
کفایت کرده است. این رقیب خستگی ناپذیر پیش 
می رود و از ســویی کامال مشــهود است که شفر 
گرایش بیشتری به رحمتی دارد و در شرایط برابر، 
این دروازه بان را به سیدحســین ترجیح می دهد و 
چندان تمایل ندارد که حســینی را در هر بازی در 

قفس توری تیمش قرار دهد. 
نگاه شفر به رحمتی یک نگاه کامال اعتمادگونه 
اســت اما در مواجهه با سیدحســین هرگز چنین 
نیست و همواره با تردید به این دروازه بان می  نگرد؛ 
دروازه بانی بااستعداد و پرانگیزه که حاال با نزدیک 
شدن به نقل و انتقاالت نیم فصل مشتریانی خواهد 
داشــت و از همین حاال زمزمه پیام های ذوب آهن 
به گوش می رســد؛ تیمی که علیرضــا منصوریان 
را روی نیمکت خود دارد و شــاید چندان بی میل 
نباشد پس از ســال ها تکیه به رشید مظاهری، در 
چارچوب دروازه اش تحولی ایجاد کند. شاید این بار 
سیدحسین که ابتدای فصل می توانست به سپاهان 
ملحق شــود، پیشــنهاد ذوب آهن را جدی بگیرد؛ 

حتی جدی تر از ابتدای فصل.

حرف های یک پیشکسوت 
 گمشده در تاریخ 

درباره استقالل
 مصطفی اردستانی یکی از مدافعان 
قدیمی باشگاه اســتقالل درباره وضعیت 
اســتقالل در عصر جدید حرف هایی زده 
است. اردستانی که از چهره های خوشنام 
فوتبال ایران محســوب می شــود درباره 
بردهــای اخیر اســتقالل گفتــه: »بازی 
با حســاب و کتاب اخیر اســتقالل مایه 
امیدواری شد و نشان داد که وینفرد شفر 
به ترکیب دلخواه رســیده و با اعتماد به 
جوانان آتیه دار و بی ادعا می توان همچنان 
روی نوار موفقیت حرکت کرد. اســتقالل 
در دو بــازی اخیــر فعل خواســتن را به 
خوبی صرف کــرد که ماحصل این همت 
و تالش کســب شــش امتیاز بود اما در 
بازی با صنعت نفت، اســتقالل بانشاط تر 
از همیشــه نشــان داد و بنده از عملکرد 

بچه ها لذت بردم.«
اردستانی با اشاره به تالش بازیکنان 
در بازی اخیر ادامه داد: »تالش بازیکنان 
در این دیدار قابل تحسین است اما مردان 
خط میانی فوق العاده بودند و در کارهای 
دفاعی و هجومی عصای دست شفر شدند 
و به باور بنده علی کریمی، فرشید باقری، 
وریا غفوری، طــارق همام و در یک خط 
جلوتر فرشید اســماعیلی و روح ا... باقری 
با هم هماهنــگ بودند و اصل حمایت به 
خوبی رعایت می شد. ضمن اینکه فرشاد 
محمدی مهر و میالد زکی پور در نفوذ از 

کناره ها عملکرد خوبی داشتند.«
 اردســتانی بــا اشــاره به شــرایط 
اســتقالل در نیمــه دوم گفت: »در نیمه 
دوم هم بــا آمدن صیاد منش اشــتهای 
اســتقالل مضاعف شد و واقعا این مهاجم 
جوان ســنگ تمام گذاشــت و ثابت کرد 
که در فوتبال نباید تنهــا به نام ها توجه 
داشت. من به این جوانان باانرژی امیدوار 
هستم و امیدوارم موفقیت اخیر استقالل 
بتواند ضریب اعتماد به نفس بازیکنان را 

دوچندان کند.«
اردســتانی حرف هایش را با موضوع 
هواداری تمــام کرد: »این مســاله مهم 
را نیــز اضافه کنم کــه حمایت یکپارچه 
هواداران اســتقالل در پیروزی های اخیر 
نقش اساسی داشــته و من مطمئنم اگر 
خانواده اســتقالل بدون توجه به حاشیه 
و تنش های رایــج، به پیش برود این تیم 
به روزهای خــوب و آرمانی خود نزدیک 
خواهد شــد. امیدوارم مســووالن ذیربط 
توجه بیشتری به این تیم ریشه دار داشته 
باشــند و دســت مدیریــت را بگیرند تا 
ان شاءا... استقالل بتواند چهره واقعی خود 
را به نمایش بگذارد و انتظارات میلیون ها 

طرفدار را برآورده کند.«

دین محمدی: غیبت 
ملی پوشان استقالل 

دلیل پیروزی بود
ســیروس دین محمــدی که غالبا 
منتقد استقالل بود با نمایش خوب این 
تیــم مقابل صنعت نفت طور دیگری از 
این تیم تعریــف می کند: »به نظر من 
روز جمعــه یکــی از بازی های خوب 
استقالل را در طول فصل شاهد بودیم و 
این می تواند دالیل زیادی داشته باشد. 
اول از همه معتقدم اســتقالل به خاطر 
یارگیــری که از خط حمله داشــت یا 
بــه عبارتی پرس شــدید که روی تیم 
صنعت نفــت انجام می داد به آبادانی ها 
اجازه پیشــروی نمی داد و همین نکته 
باعث شده بود دروازه اش کمتر تهدید 
شود.« دین محمدی از نوع به کارگیری 
جوان ها هم راضی است: »معتقدم شفر 
در این بــازی از بازیکنان جوان تیم به 
بهترین نحو ممکن اســتفاده کرد زیرا 
به دلیل فشــار زیاد نمی توان آنها را از 
ابتدا در ترکیب تیم قرار داد و از همین 
رو باید با اضافــه کردن این جوانان در 
10 تا 15 دقیقه انتهایی بازی آرام آرام 
این جوانان بااستعداد را به ترکیب تیم 
تزریــق کرد. در صورت بــازی گرفتن 
اشــتباه ممکن است این اســتعداد را 
حتی بســوزانیم اما شفر با استفاده بجا 
از صیادمنش جواب این تصمیم را هم 
گرفت.«  وضعیت بدنی استقالل هم از 
دید دین محمدی مطلوب بوده اســت: 
»وقتی تیــم می تواند با این کیفیت در 
طول نود دقیقــه صنعت نفت را تحت 
فشــار قرار دهد نشان دهنده این است 
که شرایط تیم از لحاظ بدنی در سطح 
مطلوبی قــرار دارد که امیــدوارم این 
وضعیت در بازی های آتی نیز ادامه دار 
باشد و تنها منوط به این دیدار نشود.«  
آقا ســیروس دعوت نشدن بیش از حد 
بازیکنان اســتقالل به تیم ملی را یکی 
دیگر از عوامــل تحوالت اخیر می داند: 
بــار غیبت  این  »احســاس می کنــم 
بازیکنان اســتقالل در اردوی تیم ملی 
در مجمــوع به نفع اســتقاللی ها تمام 
شــد و فکر می کنم شفر از این فرصت 
اســتفاده مناسبی کرد تا بتواند به امور 

تاکتیکی تیم برسد.«

کارشناس مصاحبه
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 مرتضــی تبریزی با ســر و صدای 
زیادی از ذوب آهن به استقالل پیوست. 
اســتقالل مبلغی در حدود  مســووالن 
یــک میلیــارد و ۸00 میلیــون تومان 
بــرای رضایت نامه پرداخت کردند و یک 
میلیارد و دویســت میلیون تومان هم به 
خــود تبریزی باید بدهنــد. این مهاجم 
که نزدیک به ســه میلیارد تومان برای 
اســتقالل آب خورده، روز های نزولی را 
طی کــرد و این روز ها او را روی نیمکت 
استقالل می بینیم. تبریزی برخالف سال 

قبل کــه نفر دوم گلزنــی در لیگ برتر 
بود، نتوانســته انتظارات را برآورده کند. 
دلیل نیمکت نشــینی او در استقالل، به 
تمریناتش برمی گــردد. عملکرد تبریزی 
در تمرینــات طوری نبوده که شــفر را 
مجاب به بازی کردن او کند و به همین 
دلیل بازیکنانی چون روح ا... باقری را به 
او ترجیح داده اســت. به نظر می رســد 
تبریزی هم از شرایط امروز در استقالل 
راضی نیست و بدش نمی آید نیم فصل از 

این تیم جدا شود. 

آرمیــن ســهرابیان کــه بــه دلیل 
شکستگی دست نتوانســته در بازی های 
اخیــر در ترکیب اســتقالل قــرار بگیرد 
به زودی به ترکیب اســتقالل بازخواهد 
گشــت. این بازیکن در تمرین تیمش با 
محافظ دســت حاضر می شود تا از لحاظ 
بدنی عقــب نیفتد. ســهرابیان حتی در 
کارهــای گروهی هم شــرکت می کند تا 
پس از اینکه محافظ دستش را باز کرد، از 
لحاظ بدنی نسبت به دیگر بازیکنان عقب 
نباشد و بالفاصله در ترکیب استقالل قرار 

بگیرد. ســهرابیان یکی از بازیکنانی است 
که وینفرد شــفر حســاب ویژه ای روی 
توانایی هایش باز کــرده و این بازیکن را 
همواره در ترکیب اصلی قرار داده است. با 
توجــه به اینکه اخیرا زوج مدافعان میانی 
اســتقالل تغییر کرده باید منتظر ماند و 
دید آیا ســهرابیان به محض آمادگی در 
ترکیب اصلی استقالل قرار خواهد گرفت 
یا اینکه شــفر منتظر اشــتباهی از سوی 
مدافعان می ماند تا بهانه برای تغییرات در 

این پست را به دست آورد. 

 باشــگاه استقالل بخشی از طلب 
ســرور جباروف را واریز کرده است و 
این بازیکن به احتمــال فراوان از نیم 
فصل و پس از تغییرات در فهرســت 
بازیکنان، پیراهن استقالل را دوباره بر 

تن خواهد کرد.
اســتقاللی ها حدود  از  جباروف   
130 هــزار دالر طلــب دارد و پیش 
از ایــن گفته بــود که بــرای حضور 
 در اســتقالل بایــد طلــب فصل قبل 

تسویه شود.
 در همین راستا مدیران استقالل 
بــا صحبت هایــی که با ایــن بازیکن 
داشته اند او را مجاب کردند با دریافت 
بخشی از طلبش به تهران بیاید و پس 

از آن مابقی طلب او را تسویه کنند.
 گفته می شود باشــگاه استقالل 
بخشی از طلب او را واریز کرده است و 
جباروف به احتمال فراوان از نیم فصل 
و پس از تغییرات در فهرست بازیکنان 

پیراهــن اســتقالل را دوبــاره بر تن 
خواهد کرد.

 اســتقالل بعــد از جدایــی این 
بازیکــن ضــرر زیــادی کــرد و خأل 
جباروف در میانه میدان کامال مشهود 
دارند خودشان  استقاللی ها قصد  بود، 
را بــه تیم های باالی جــدول نزدیک 
کنند و این مستلزم این است که این 
تیــم در نیم فصــل دوم امتیازی را از 

دست ندهد.

تمرین دیروز اســتقالل از ســاعت 
11 در ورزشــگاه صنایع دفــاع برگزار 
شــد. پیش از شــروع تمرین، بازیکنان 
در جلســه فنی شــرکت کردند. آرمین 
ســهرابیان کــه به علت آســیب دیدگی 
از ناحیه انگشــتان دســت چند روزی 
در تمرینــات حضور نداشــت با محافظ 
در تمرین تیمش حضــور پیدا کرد. در 
حاشیه تمرین، شفر در کنار دروازه بانان 
تیمش پا به توپ شــد و بــا آنها تنیس 

فوتبال بازی کرد. داریوش شــجاعیان و 
محسن کریمی پا به پای دیگر بازیکنان 
تمریــن کردنــد. مرتضــی آقاخان هم 
اختصاصی تمرین کــرد. این 3 بازیکن 
بــرای نیم فصــل دوم آماده می شــوند. 
فوتبــال درون تیمی جــزو برنامه های 
اصلی آبی پوشــان بود که بازیکنان بیش 
از ۸0 دقیقــه این تمریــن تاکتیکی را 
پشت سر گذاشتند. استقاللی ها باید به 
مصاف تیم سپیدرود بروند، هرچند این 

نیســت  تیم حریف چندان قدرتمندی 
اما حضور علــی کریمی بر روی نیمکت 
ســپیدرود حساســیت بازی استقالل و 
ایــن تیم را زیاد می کند. اســتقالل اگر 
بتواند تیم ســپیدرود را شکســت دهد 
شــرایطش در ادامه کار بهتر خواهد شد 
و به ســومین برد پی درپی خود خواهد 
رسید. استقاللی ها در حال حاضر شرایط 
خوبی دارنــد و می توانند حریف خود را 

شکست دهند.

تبریزی و هزینه گزاف سه میلیاردی

تمرینات سهرابیان با محافظ دست

بازهم شایعه بازگشت جباروف قوت گرفت

مصدومان برگشتند

همــه نگاه ها در نقل و انتقــاالت نیم فصل به سرنوشــت الحاجی گــرو و مارکوس نویمایر اســت؛ خارجی هایی که عملکرد بســیار ضعیفی در اســتقالل 
داشــته اند امــا نبایــد فراموش کرد کــه مهم ترین اتفاقــات جایــی رخ خواهد داد کــه همه از آن غافلند. سیدحســین حســینی که قــول بازی های 
بیشــتری را در لیــگ هجدهــم گرفته بــود حاال بیش از هــزار دقیقــه از ترکیب اســتقالل دور مانده و هیچ بعید نیســت کــه او این بار به پیشــنهاد 
رســیده از اصفهــان پاســخ مثبت دهــد و حتی بــرای نیم فصل هم که شــده خــودش را از نیمکت نشــینی های پی درپی در اســتقالل خــالص کند.

منتظری مشکلی برای بازی با سپیدرود ندارد

 صیادمنش ستاره ای که همچنان می درخشد

بهتاش فریبا: استقالل به هافبک بازیساز نیاز دارد

پژمــان منتظری به دلیل مصدومیتی که 
قبل از بازی با ســپاهان نصیبش شــد مدتی 
دور از میادین بود، ولی بعد از اردوی تیم ملی 
مدتی است تمرینات خود را شروع کرده است. 
طبق اعالم معاون پزشکی باشگاه استقالل، در 
حال حاضــر مصدومیت منتظری به طور کامل 

برطرف شده است و این بازیکن مشکلی برای 
بازگشــت به میادین نخواهد داشــت. با این 
شــرایط اگر منتظری از نظر بدنی آماده بازی 
کردن باشد، شفر می تواند در بازی با سپیدرود 
در هفتــه پانزدهــم لیگ برتر از او اســتفاده 
کند. پیــش از این تردیدهایی در مورد حضور 
منتظری در جام ملت ها وجود داشــت ولی به 
نظر او دقیقا ســر وقت رسیده است و می تواند 
در آخریــن تورنمنت ملی خود شــرکت کند؛ 
البته اگر در فهرســت نهایی کارلوس کی روش 
حضور داشــته باشد. منتظری یکی از مدافعان 
باتجربه اســتقالل اســت که می تواند به این 
تیم در ادامه راه کمک زیادی کند. اســتقالل 
در نیم فصل اول بدشانســی آورد که مدافعان 
میانی خود را از دســت داد اما شفر سعی کرد 
از داشــته های خود برای بازی ها استفاده کند، 
حاال اما منتظری به گفته پزشــکان استقالل 
مشــکلی برای بازی نــدارد و حتی این امکان 
وجود دارد که در بازی با سپیدرود هم حضور 
داشــته باشد. حضور او دغدغه های شفر را کم 

می کند.

صیادمنش، بازیکنی که پیش از این در 
تیم های ملی رده پایه هم نشان داده بود چه 
مهاجم خطرناکی است، در استقالل نیز ثابت 
کرد توانایی باالیی دارد. بازیکنی که در سال 
95 در حالی به تیم نوجوانان عباس چمنیان 
پیوست که از بقیه بازیکنان ۸ ماه کوچک تر 
بود اما توانســت خــودش را در آن تیم جا 

بدهد. بازیکنی که در جام ملت های نوجوانان 
درخشــید و آنقــدر گل زد و پاس گل داد و 
پنالتی گرفت که یکی از ارکان نایب قهرمانی 
ایــران لقب گرفت. او همیــن عملکرد را در 
جام جهانی زیر 17ســاله ها هــم به نمایش 
گذاشت تا دیگر کســی به چشم یک جرقه 
نگاه نکند. حــاال نوبت به یک ویترین خوب 
بــود تا گل ها و پاس گل هایــش در زیر آوار 

تیم های بزرگسال و بازیکنان بزرگ نماند.
صیادمنش از همــان ابتدای حضورش 
در اســتقالل خــود را به خوبی نشــان داد. 
در بازی مقابل نفت مســجد سلیمان برای 
نخستین بار در ترکیب اصلی قرار گرفت. یک 
گل و یک پاس گل و یک شروع توفانی، اما 
نیمکت نشین شد تا بازی با سایپا که مجددا 
در ترکیب قرار گرفت و این بار با گرفتن یک 
پنالتی به داد تیمش رســید. شفر این بار او 
را در ترکیب نگه داشــت اما در 1۸0 دقیقه 
هم او خوب نبود و شــاید به همین دلیل از 
ترکیب دور شــد تا در بــازی هفته قبل باز 
هم درخشید و این روزها محبوب هواداران 

است.

بهتــاش فریبا عضو کمیته فنی اســتقالل 
در خصــوص بازی های اخیر اســتقالل اینطور 
اظهارنظــر می کند: »بازی های اخیر اســتقالل 
نشــان می دهد که این تیم روندی رو به رشــد 
را طــی می کنــد و در نیم فصــل دوم با جذب 
بازیکنان جدید و همچنین بازگشــت بازیکنانی 
مثل محســن کریمی و داریوش شــجاعیان و 
مرتضــی آقاخان تیم حتی قوی تــر هم خواهد 
شــد.« فریبا در مــورد عملکــرد نویمایر و گرو 
نیز اینطــور می گوید: »از نظر مــن نویمایر به 
دلیل مصدومیتی که از ناحیه شســت پا داشت، 
ناحیه ای که به دلیل اســتخوان های نازکی که 

دارد دیر بهبود پیدا می کند و فشار هم به دلیل 
شــوت زدن روی آن زیاد اســت، لذا نتوانست 
انتظارات هواداران را برآورده کند. گرو هم نشان 
داده سعی و تالش زیادی برای تیم می کند و اگر 
2، 3 گل بزند از زیر فشار خارج شده و شرایطش 
بهتر می شــود.« این عضو کمیته فنی در پاسخ 
به این پرسش که اســتقالل در چه پست هایی 
باید در نیم فصل بازیکن جدید گرفته و تقویت 
شــود، می گوید: »به نظر من برخالف آنکه اکثرا 
می گویند اســتقالل به مهاجم نیاز دارد اما من 
معتقدم ما مهاجم داریــم و اولویت اول ما باید 

جذب یک هافبک بازیساز باشد.«

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab
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تیمی با یک مربی! هم  سید  خداحافظی  سوشــی:
رفت کنــار غریبانــه خداحافظی 
کردن هــای مهدوی کیــا و کریمی ... کاش 
فقط یه ذره احترام به اســطوره رو مثل کل 

دنیا بلد بودیم، کاش!
االن  خوبــه  حــاال  نخجــوان:
بازیکنا می تونن  اینستاگرام هست 
اونجــا یــه چیــزی بنویســن از فوتبــال 
خداحافظــی کنن. قباًل این شــرایط نبود 
فرهاد مجیدی هرسال از فوتبال خداحافظی 
می کرد و دوباره برمی گشت می گفت نه من 
خداحافظی نکردم آخرشــم نتیجه آزمایش 
دوپینگش مثبت اعالم شــد. مجبور شــد 
خداحافظی کنــه و اال هنوز داشــت بازی 

می کرد.
رضا:اون زمان که ســیدجالل 
ملوان بود، علی آقا پروین گفته 
بود حسینی رو بگیرید برای پرسپولیس، 
همون تایم ذوب هم یه حسینی داشت 
اینو بلند کردن آوردن، سلطان گفته بود 
ایــن کیه بابــا اون کچلــه رو می خوام 

بیارید.
لودینگ:ببخشــید من یکم گیج 
شــدم. جالل حسینی از جایی که 
تــوش نبود خداحافظی کــرده؟ من هم به 
نوبه خودم می خواســتم از تیم ملی برزیل 

خداحافظی کنم.
 :Faraz fatemi moghaddam
در حالی که در تبریز و اصفهان، ورود 
هــواداران ژاپن به ورزشــگاه ها رایــگان انجام 
می شــود و از تمام پتانسیل شــان برای نتیجه 
گرفتــن اســتفاده می شــود، مدیران باشــگاه 
پرســپولیس هیــچ برنامه ای برای بــازی فوق 

حساس با ذوب آهن در وسط هفته ندارند!
Elham: ســیدجالل اینقدر باشعور 
بوده کــه از هوادارای اســتقالل هم 

تشکر کنه تو متن خداحافظیش!
اســتقالل  خرید جدید   :Saeid. ir
واســه اینه که بگن گــرو بهتره ازش 

وگرنه هیچ دانشی پشت این خرید نیست.
Erfan miri: افشین قطبی مادرش 
روی تخت بیمارســتان بود و داشت 
نفس های آخرش رو می کشید، به خاطر بدهی 
کالن مالیاتــی، جرأت نکرد بیاد ایران. االن کی 

داده اون همه بدهی رو؟
محسنبشــیری:چــه چیزی 
مدیران تراکتور را مجاب به فسخ 
قــرارداد 4 ســاله این باشــگاه بــا آنتونی 
استوکس به عنوان بهترین بازیکن این فصل 
خود کرد؟ شنیده ها حاکی از این است که 
باشگاه آپولون اسمیرنیس یونان از استوکس 
به دلیــل عدم پایبنــدی به قــرارداد و از 
تراکتورســازی به دلیل تحریک این بازیکن 

شکایت کرده.
اول   :John the white wolf
می گفتن اســتیل آذین می شن و االن 
می گن شناور بازی نمی کنن! و بهترین جواب رو 
تقوی داد که گفت شناور یا غیرشناور، ما بردیم!

فاخــرمفتخر:چه می دونم شــاید 
مجید جاللی واقعاً فکر می کنه که یه 
نــوع تقویمــه و از نظــر روز تولــد می گه که 
قلعه نویی بهتر از مورینیوســت. دیگه جز این به 

ذهنم نمی رسه. آخه چرا مرد؟
رســمی  صفحــه   :Foot lady
فدراســیون فوتبال ایران از بازنشــر 
کردن پســت های آقــای تاج تــا خداحافظی 
بازیکنــان تیم ملی مــردان و رده بندی فوتبال 
ساحلی را پوشــش می دهد ولی نایب قهرمانی 
تیم زنان در کافا را خیر! آخرین پست از فوتبال 
زنان مربــوط به صعود از مرحلــه اول انتخابی 

المپیک بود! چرا؟

احتمال رفتن 

سرجیو از 

صنعت نفت
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خبرکوتاه

سهشنبه97/9/13
پرسپولیس..................................................................................  ذوب آهن اصفهان

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت: 16:15 )معوقه از هفته یازدهم(

هفتهپانزدهم

پنجشنبه97/9/15
............................................................................................ نساجی مازندران   پیکان 

ورزشگاه شهید دستگردی     15:15
جمعه97/9/16

...........................................................................................  استقالل    سپیدرود رشت
ورزشگاه شهید عضدی 15:00

...............................................................................  نفت  مسجدسلیمان    ذوب آهن 
ورزشگاه فوالدشهر 15:15

.........................................................................................  ماشین سازی تبریز  پدیده 
ورزشگاه امام رضا )ع( 17:00

یکشنبه97/9/18
سپاهان....................................................................................................  پرسپولیس

ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 16:10 )معوقه از هفته دوازدهم(

پنجشنبه97/9/22
استقالل................................................................................................  پدیده مشهد

ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16:15 )معوقه از هفته دوازدهم(
تراکتورسازی...................................................................................................... فوالد

ورزشگاه یادگار امام 15:00

جمعه97/9/23
..........................................................................................  سایپا   صنعت نفت آبادان

ورزشگاه تختی آبادان 15:00
پرسپولیس.................................................................................   پارس جنوبی جم  

ورزشگاه آزادی 16:15
شنبه97/9/24

استقالل خوزستان......................................................................................  سپاهان    
ورزشگاه غدیر اهواز 15:00

برنامه

جام ملت هاي آسيا

دوشنبه 97/10/17
.................................................  یمن ایران

 ساعت 20:30
شنبه 97/10/22

..............................................  ویتنام ایران
 ساعت 15:30

سه شنبه 97/10/25
................................................  عراق ایران

 ساعت 20:30

بازي هاي تيم هاي همگروه ايران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

مرحله یک چهارم پایانی

صنعت نفت آبادان..........................  سایپا
)روز بازی متعاقبا اعالم می شود(

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

برنامهبازيها

9گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

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

آل کثیر )پیکان(

جدول ليگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
26101629-1385سپاهان1
139221761129پدیده2
1475222121026تراکتورسازی3
124824-1266پرسپوليس4
13562136721استقالل5
145451612419پارسجنوبیجم6
317-144551215سایپا7
16-144461515پيکان8
615-143651117فوالد9
514-14356813نفتمسجدسليمان10
213-1411031012ماشينسازیتبریز11
413-142751317نساجیمازندران12
613-1411031218صنعتنفتآبادان13
512-132651217ذوبآهن14
1410-14248721سپيدرودرشت15
5*11-14257920استقاللخوزستان16

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

ارزیابی هفته چهاردهم لیگ برتر

پنج ضلعی مدعیان قهرمانی شکل گرفت

با صدرنشینی ســپاهان پس از هفته چهاردهم 
و ســقوط یک پلــه ای پدیــده، از آن ســو بردهای 
مکــرر تراکتورســازی و اســتقالل و همچنین ادامه 
کامیابی های پرســپولیس که در سخت ترین شرایط 
نیــز با برد میدان بازی را تــرک می کند، باید اضالع 
مدعیان قهرمانــی لیگ هجدهم را بــا همین نام ها 
ترســیم کرد. تیم هایی که به نظر می رســد نیم فصل 
دوم نیــز در همین رتبه ها باقــی بمانند اما به واقع با 
هیچ قاطعیتی نمی توان گفت که چون حاال سپاهان 
در صدر جدول اســت، پس شــانس بیشتری برای 
قهرمانی دارد. نقل و انتقاالت نیم فصل بی شک نقشی 

تعیین کننده در قهرمانی مدعیان خواهد داشت و آنها 
که بتوانند بازیکنان بهتری را جذب کنند بدون شک 
در مسیر قهرمانی قرار خواهند گرفت. همه این تیم ها 
از شانس باالیی برای قهرمانی در لیگ برخوردارند اما 
نباید نقل و انتقاالت پیش رو را در تعیین سرنوشــت 
لیگ بی اثر دانست. در هفته ای که گذشت چهار تیم 
از پنج تیم مدعی پیروز شــدند و حتی پدیده ای که 
در مقابل سپاهان باخت نیز به زعم همه کارشناسان، 
هرگز شایسته شکســت خوردن در این بازی نبود و 
حتی می توانســت برنده، میدان بازی با ســپاهان را 

ترک کند.

تیممنتخبهفتهچهاردهملیگبرتر4-4-2

سیدپیام نیازمند

طارق همام

مجتبی رمضانیمهدی کیانیشجاع خلیل زاده

اللهیار صیادمنشمهدی مهدی پورموسی کولی بالی

امید سینک

سپاهان

احسان حاجی صفی

تراکتورسازی

استقالل

استقالل خوزستانسپاهانپرسپولیس

استقاللتراکتورسازینفت مسجد سلیمان

فرشاد محمدی مهر

استقالل

نساجی

گل 3 امتیــازی شــجاع در تبریز، 
پرسپولیس را در دایره مدعیان قهرمانی 
حفظ کــرد. خلیــل زاده در بازی تیمش 
مقابل ماشین ســازی هــم در فاز دفاعی 
بازیکــن موفقی بود و هم در فاز هجومی 
که مویدش همین گل 3 امتیازی باارزش 

بود. 
خلیل زاده اگر قدری تمرکز بیشتری 
روی فنون دفاعی داشته باشد و تکنیکش 
را باال ببرد حتی می تواند یکی از گزینه های 

مناسب برای بازی در تیم ملی هم باشد.

پرگل ترین برد هفته را وینفرد شفر در 
میان همتایانش به دســت آورد تا با امتیاز 
بیشــتر نســبت به دیگر مربیان در راس 

مربیان هفته قرار بگیرد.
 شــفر در هفته های اخیــر به خوبی 
استقالل را به سمت پیروزی های پی درپی 
هدایــت کــرده و از ایــن حیث شــرایط 
مطلوب تری در قیاس با دیگر مربیان دارد. 
هرچند انتظارهای بیشتری از شفر بود اما 
همین که اســتقالل دیگر آن تیم بحرانی 

نیست، کارنامه مطلوبی است.

در بزرگ تریــن بــازی هفته، این 
ســپاهان بود کــه برنده میــدان بازی 
را ترک کــرد. زردپوشــان اصفهانی با 
پیروزی مقابل پدیده جای این تیم را در 
صدر جــدول گرفتند و خود را به عنوان 
مدعی نخســت قهرمانــی در نیم فصل 

معرفی کردند. 
سپاهان گرچه برای پیروزی مقابل 
پدیده متحمل رنج بســیاری شــد، اما 
به طــور کلــی نمایش بســیار ایده آلی 

داشت.

آقا معلم، شایسته  اغماضی  بی هیچ 
قرار گرفتن در این قاب اســت. جاللی 
هفته هاســت با پیکان نمی بــرد و این 
شــرایط گرچه نگاه ها را متوجه مدیران 
پرتوقع پیکان هم کرده، اما باید سهمی 
هم بــرای جاللی قایل بود کــه با این 
همه تجربه نتوانسته تیمش را از چالش 

کنونی بیرون بکشد.
 جاللی اگر بــه همین منوال ادامه 
دهــد راهی جــز برکنــاری پیش روی 

مدیران پیکان نمی گذارد.

بازیکن
هفته

مربی
هفته

 تیـم
هفتـه

ناكام 
هفته

شجاع خلیل زاده
(پرسپولیس)

وینفرد شفر
 (استقالل )

سپاهان
 (اصفهان)

 مجید جاللی
 (پیکان )

تصویرشهر

بعدازگلدقیقه90شجاع
خلیلزادهبهماشینسازی،او
بههمبازیهایشقولدادکه
همهتیمراناهارمیهمانکند.
دیروز)یکشنبه(خلیلزاده
بهوعدهاشعملکردو
پرسپولیسیهاناهاررامیهمان
اوبودند.اینقابرادرهمین
ضیافتثبتکردهاندباحضور
سیدجاللکهازتیمملی
خداحافظیکردهوبشاررسنکه
بهترینبازیکنعراقشدهاست.

بهمناســبتخداحافظیمجیدجاللیازتیمملی،علیداییدر
صفحهشخصیاشدراینستاگراماینپسترامنتشرکردهاست.
تصویریاززمانیکهعلیداییســرمربیپرسپولیسبودوسید
جاللکاپیتان.داییدربارهاونوشــته:»موفقباشیدرادامهراه
سیدجاللعزیز،زحماتتودرفوتبالایرانفراموشنشدنیاست.«

درضیافتناهاردیروزپرسپولیســیهابرانکوکهواردســالنشــد،چنددقیقهایبرای
بازیکنانصحبتکردوگفت:»امروزدرتمرینیادمرفتهبودبهبشــاررسنبابتانتخابش
بهعنــوانبهترینبازیکنعراقتبریــکبگویموحاالکهامروزحامــیمالیخوبیمثل
شجاعداریمفرصتخوبیاستکهاینجشــنرابرایاوبگیریموبهاوتبریکبگوییم.«

بیشترتمریناتاستقاللیها
اینفصلپشتدرهایبسته

برگزارمیشوداماوینفردشفر
دلشنیامدهکههوادارانرادر
تمرینشریکنکند.بههمین
خاطرعکسیازآخرینتمرین
استقاللدرزمینصنایعدفاع
منتشرکردهاست.عکسیکه
حسابیموردتوجههواداران

قرارگرفته.

همانروزیکهواردفرودگاهآبادانشــدوجزهوادارانهیچیکازمســووالنباشــگاهبهاستقبالشنیامدهبودند،بایدبهآشــفتگیاوضاعپیمیبرد.پائولو
ســرجیوامایازیادیامیدواربودویاجایدیگریبرایرفتننداشــت.خیلیزوداماســرجیوباواقعیتیکهدرانتظارشبودمواجهشد.اوهفتههاستکهتنها
وبدوندســتیاروسرپرســتکارشرادرتیمپیشمیبرد.آنهمدرشــرایطیکهنهبینبازیکنانشرایطخوبیحاکماســتونهکادرمدیریتیاوضاعقابل
قبولیدارد.همهاینهاونتیجهنگرفتنصنعتنفتهمباعثشــدهکهبهجایحلمشــکالتاساســیباشگاه،زمزمههایتغییرســرمربیدرآبادانبپیچد.
ســرجیوهمکهاینشرایطرادیده،بعدازپایانتعطیلیتمریناتبعدازبازیبااســتقالل،درتمریناتحاضرنشدهتااحتمالرفتنشبیشترازقبلقوتبگیرد.

اوضاع در آبادان اصاًل خوب نیست. چند 
هفته ای می شــود که رضا پــرکاس، به عنوان 
دستیار اول ســرجیو به خاطر اختالف هایی 
که با او داشــت از کادرفنــی رفته و صنعت 
نفت آبادان، یک سرمربی دارد بدون دستیار. 
هیچ کس هم در باشــگاه پیدا نمی شود که به 
این اتفاق عجیب و بی ســابقه واکنشی نشان 
دهد و تصمیمی برای تقویت کادرفنی بگیرد.

از همــان ابتــدا پائولو ســرجیو، برونو 
ورسیمیو را به عنوان بدنساز به همراه خود به 
آبادان آورد و ترجیح می داد دستیار اولش را 
از میان مربیان ایرانی انتخاب کند که حداقل 
در شــناخت بازیکنــان و لیــگ ایران کمک 
حالش باشــد. رضا پرکاس، گزینه ای بود که 
باشــگاه صنعت نفت آبادان برای دستیاری، 
پیش روی ســرجیو گذاشت که همکاری آنها 

هم خیلی طوالنی نشد.
پــرکاس اخالق خاصی داشــت و خیلی 
زود سرجیو را دچار این تصور کرد که باشگاه 
می خواهد از او به عنوان گزینه جانشینی برای 
سرمربی استفاده کند. به همین خاطر کم کم 
از پرکاس دور شــد و سعی کرد کمتر او را در 
کارهایش دخالت بدهد. بیشــتر تصمیم ها را 
خودش می گرفت و رفتارهایی که در آن مدت 
از خود بــروز داد، در نهایت به رفتن پرکاس 

انجامید.
حاال فقط ســرجیو مانده بــود و کاظم 
فرحانی کــه به عنوان مربــی دروازه بان های 
صنعت نفت آبادان فعالیت می کرد. از ســوی 
دیگر برونو هم که از ابتدا بدنساز بود و جایی 
در میان دســتیاران سرجیو نداشت. به خاطر 
همین بــود که جدایی پــرکاس کار را برای 

سرجیو سخت کرد.
ســرجیو به تنهایی هنوز نتوانسته بعد از 
14 هفته ترکیب ثابتــی برای تیمش تعریف 
کند. تنها یک بــرد در 14 هفته از رقابت ها، 
آبادانی ها را به این نتیجه رسانده که او توانایی 
فنی الزم را بــرای هدایت صنعت نفت ندارد. 
تیمش خوب بــازی نمی کند و طبیعتاً خوب 

هم نتیجه نمی گیرد.

مهمتر از مسائل فنی در آبادان اما توانایی 
سرمربی برای کنترل مسائل انضباطی و حواشی 
اســت. موضوعی که می تواند حتی مسائل فنی 
را هم تحــت تأثیر خود قرار دهد. ســرجیو از 
همان ابتدا هم در این زمینه چندان قوی نبود 
و این را می شــد به حســاب عدم شناختش از 
شــرایط بازیکنان گذاشــت. حاال امــا کنترل 
مسائل انضباطی تیم به طور علنی دارد از دست 

سرمربی خارج می شود.
رفتارهای ناشایســت برخــی بازیکنان در 
طول بازی کــه واکنــش داوران را هم در پی 
داشــته یکی از نمونه های بارز ناتوانی سرجیو 
در کنترل حواشــی است. حاال دیگر بگذریم از 
کنترل ماجراهای کرار که بحثی جداگانه است 
و راهکارهای خود را دارد و ناآشــنایی سرمربی 
پرتغالی به این راهکارها باعث شده که کرار باز 

هم ساز جدایی از صنعت نفت را کوک کند.
پیشــینه صنعت نفــت آبادان اما نشــان 
می دهد که اتفاقات ناخوشــایند درست زمانی 

در این تیم شروع شــده که کنترل حواشی از 
دســت کادرفنی و کادر مدیریتی خارج شــده 
اســت. یکی از ویژگی هایی که فراز کمالوند را 
با همه انتقاداتی که به او وارد می شد، همچنان 
محبــوب هواداران آبادانی قرار می داد هم اتفاقاً 
همین توانایی اش در مهار حواشــی بود که به 
طور مســتقیم روی نتیجه گیری تیم هم تأثیر 

می گذاشت.
ســرجیو اما حاال که نه توانایی کنار آمدن 
با دســتیار ایرانی را در خود می بیند و نه مقابله 
با حواشــی، بعد از شکســت مقابل استقالل با 
حاضر نشــدن در تمرینات تیــم، زمزمه هایی 
درباره احتمال تغییر ســرمربی را در آبادان بر 

سر زبان ها انداخته است.
هرچند کادر مدیریتــی اوضاعی به مراتب 
به هم  ریخته تــر از کادرفنــی و تیــم دارد امــا 
گفته می شــود در همین به هم ریختگی ها هم 
گزینه های مختلفی برای جایگزینی ســرمربی 
پرتغالی تیم مطرح شــده و در دســت بررسی 

است.
بحث تغییــر ســرمربی و بی برنامگی های 
کادرفنــی در صنعت نفت در شــرایطی مطرح 
می شــود که تیم ها در حــال برنامه ریزی برای 
حضور در نقل و انتقاالت زمستانی و تقویت تیم 

خود برای نیم فصل دوم هستند. 
گرچــه از مدتی پیــش، خبرهایی درباره 
تصمیم سرمربی پرتغالی صنعت نفت برای کنار 
گذاشتن بازیکنانی چون بهنام برزای و جاناتان 
بالوتلــی و چنــد بازیکن دیگر تیــم به گوش 
می رســید اما با شــرایطی که به تازگی در تیم 
به وجود آمده، معلوم نیســت آیا او همچنان بر 
نظــر قبلی خود می ماند و مهمتر اینکه اگر این 
بازیکنان جدا شــوند، باشگاه می تواند بازیکنان 
مدنظر ســرمربی را برای نیم فصل دوم جذب 
کند یا نه؟ چرا که باید پذیرفت با شرایط فعلی 
احتمال این وجود دارد که اوضاع برای صنعت 
نفت در نیم فصل دوم از این هم بدتر شــود و 

برای بقا بجنگد.
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شرایطی که استقالل خوزستان به لحاظ 
مشکالت مالی و آشــفتگی های درون تیمی 
تجربه می کند، بی شباهت به وضعیت تیم های 
نفت تهران و سیاه جامگان در لیگ های قبل 
نیســت. تیم هایی که مشکالت مالی شان در 
میانه های لیگ مرز هشــدار را رد کرده بود 
و حتی پــول هتل و هزینه سفرهای شــان 
برای انجام بازی ها را نداشــتند. حاال هم اگر 
می خواهید سرنوشت استقالل خوزستان در 
آینــده را بدانید، بهتر اســت درباره جایگاه 
فعلــی تیم های نفت تهران و ســیاه جامگان 
جست و جو کنید. اســتقالل خوزستان هم 

ایــن فصل به خاطر همین مشــکالت مالی، 
6 امتیاز خود را از دســت داده اســت و در 
حال حاضر هم با مشــکالت زیادی رو به رو 
است. با این حال اما بدون شک با کمک های 
مالی سازمان لیگ هم که شده، این فصل را 
با همه مشکالتش به ســرانجام می رساند و 
فصل آینده شــاید حتی تا مرحله سقوط به 
لیگ دسته سه هم پیش برود و بعد هم دیگر 
خبری از اســتقالل خوزستان نباشد. شرایط 
این روزهای استقالل خوزستان و آینده قابل  
پیش بینی اش در کنار آشــفته بازاری که این 
روزها در آبادان برپاســت، حسرت مدیریتی 

اصولی در فوتبــال جنوب را به دل هواداران 
تیم های جنوبی گذاشــته است. واقعیت هم 
این است که آنچه استقالل خوزستان از آن 
رنج می برد، مشکالت مالی نیست که ضعف 
مدیریتی اســت. ضعفی که باعث می شــود 
بدهــی 40 میلیــون تومانی یــک بازیکن 
خارجی از سر ســهل انگاری، به یک میلیارد 
برســد و کسر 6 امتیاز از این تیم. نکته قابل 
توجه اینجاســت که ضعف مدیریتی فوتبال 
جنوب فقط به تیم های اســتقالل خوزستان 
و صنعت نفت آبادان هم محدود نمی شود و 
حتی باشــگاه فوالدی که هم از نظر امکانات 

و هــم از نظر مالی در بهترین شــرایط قرار 
دارد، باز هم با ضعف مدیریتی رو به روســت 
کــه اگر چنین نبود با امکاناتی که دارد، باید 
جایگاهی به مراتب بهتر از چیزی را داشــت 
که امروز در آن قــرار دارد. مدیریت قوی و 
دلســوز، نیاز ایــن روزهای فوتبــال جنوب 
اســت. نیازی کــه باعث می شــود گاهی به 
افراد متمولی که تیم های شهرســتانی دیگر 
را می خرند، حسادت کنند. نه به خاطر پولی 
که وارد فوتبال اســتان کرده اند که به خاطر 
دلسوزی هایی که از پس این هزینه کردن ها 

می آید.

سرنوشت سیاه جامگان 
و نفت تهران در انتظار 
استقالل خوزستان

جاهای خالی 
را در فوتبال 
جنوب پر کنيد
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در حالــی کــه مدتی بــود رابطه مورینیــو و پوگبا 
کمی شــکل عادی بــه خــود گرفته بــود، اکنون 
خبر می رســد آتش این اختالفات دوباره شــعله ور 
شــده است. منچســتریونایتد شنبه شــب در هفته 
چهاردهم لیگ برتر انگلیس در خانه ســاوتهمپتون 
با جبران عقب افتادگی 2 بــر صفر، در نهایت نتیجه 
را به تســاوی 2 بر 2 کشاند و یک امتیاز از این بازی 
گرفت که ژوزه مورینیو بعــد از این بازی از عملکرد 
بازیکنــان خط میانی اش ابــراز نارضایتی کرد که به 
نظر می رســد منظور او بیشــتر پل پوگبا بوده است. 
نشــریه »دیلی  رکورد« انگلیس خبــر داده که بعد 
از بــازی، ژوزه مورینیو در رختکن منچســتریونایتد 
هافبک فرانســوی اش را مورد انتقاد شدید قرار داده 
و او را »ویروس« خطاب کرده اســت. این نشریه به 
نقل از یکی از منابع خود در منچســتریونایتد نوشته 
که مورینیــو در رختکن به پوگبا گفته اســت: »تو 
بازی نمی کنی. تو بــه هم تیمی ها و هواداران احترام 
نمی گــذاری و ذهنیت افراد صادق و خوب اطرافت را 
از بین می بری.« درگیری لفظی میان پوگبا و مورینیو 
پس از حذف منچستریونایتد از جام اتحادیه انگلیس 
شدت گرفت و انتشار ویدئویی از صحنه مشاجره این 
دو در تمرینات شــیاطین ســرخ هم این اختالف را 
آشــفته تر کرد. پوگبا در بازی ساوتهمپتون عملکرد 
ضعیفی از خود ارائــه داد و در نیمی از 30 نبرد تن 
به تن ناموفق بود. مورینیو حتی در کنفرانس پس از 
بازی نیز به خــط هافبک تیمش تاخت و از عملکرد 
بازیکنان خط میانــی تیمش انتقاد کرد و گفت: »ما 
در خط میانی ســگ های دیوانه زیادی نداشتیم که 
بخواهند توپ را گاز بگیرند و حریف را تحت  فشــار 
قرار دهند. حاال به نظر می رســد این نقد بیشــتر از 

پوگبا بوده.«

محمود قزوینیان- اســتفاده نصف و نیمه از غفوری 
و حضور همیشــگی محرمی در پســت دفاع راست را 
کنار خط خوردن وریا در آستانه جام جهانی بگذارید تا 
به نکته های ویژه ای برسید. نکته ای چون حذف دوباره 

وریا از تیم ملی.
 

وریا غفوری خط می خورد؟ 
فهرســت تیم ملی برای حضور در جام ملت های آسیا 
17 آذر اعالم می شــود اما از حاال گمانه زنی ها در این 
رابطه آغاز شــده است. اینکه کدام بازیکنان همراه تیم 
ملــی به امارات می روند و کدام در فهرســت کی روش 
جایی ندارند، همه و همه پرســش هایی اســت که این 

روزها مطرح می شود.
کی روش همیشــه نشــان داده که در فهرســت خود 
ســورپرایزهای فراوانی دارد. درست مانند فهرستی که 
او بــرای حضور در جام جهانی 2018 منتشــر کرد و 
در لحظات پایانی جالل حسینی و وریا غفوری را خط 
زد. این بار هم به نظر می رســد مربی پرتغالی تیم ملی 
برنامه های ویژه ای در سر دارد که یکی از آنها مربوط به 

پست دفاع راست است.
در اردوهای اخیر تیم ملی، 3 مدافع راســت توســط 
کی روش آزمایش شده اند. رامین رضاییان، وریا غفوری 
و صــادق محرمــی. بازیکنانی که یکی در الشــحانیه، 
دیگری در استقالل و سومی هم برای دیناموزاگرب در 

لیگ کرواسی بازی می کند.
به آمار این 3 بازیکــن، در 4 بازی تدارکاتی تیم ملی، 
بعد از جام جهانی رجوع می کنیم. مقابل ازبکستان در 
تاشــکند، وریا غفوری در ترکیــب ثابت قرار گرفت اما 
بیــن دو نیمه جــای خود را به صــادق محرمی داد تا 
این مدافع راســت 22 ساله نخســتین بازی ملی خود 

را انجام دهد.
مقابل بولیــوی در تهران، صادق محرمی 90 دقیقه در 
ترکیب تیم ملی قرار گرفت و توانست رضایت کی روش 
را جلب کند. تا جایی که به وریا غفوری، حتی به عنوان 
بازیکن جانشــین و ذخیره هم فرصت بازی نرسید. در 
بــازی بعدی و مقابل ترینیداد و توباگو، وریا در ترکیب 

ثابت قرار گرفت و در دقیقه 77 جای خود را به رامین 
رضاییــان داد. نکته جالب اینکه صــادق محرمی هم 
از دقیقه 58 وارد زمین شــد و جــای مهدی ترابی را 
گرفت. این نخســتین دیداری بود که 2 مدافع راست 
تیم ملی همزمان در ترکیب قــرار گرفتند. وریا و بعد 
از او رضاییان کمی جلوتر رفتند، در نقش بال راســت 
بازی کردند و صادق محرمی نیز در ســمت راست خط 

دفاع قرار گرفت.
در آخرین بازی تیم ملی مقابل ونزوئال، خبری از حضور 
وریا غفوری نبــود. نه در ترکیب ثابــت و نه به عنوان 
بازیکن ذخیره. رضاییــان در ترکیب ثابت قرار گرفت 
و در دقیقــه 74 جای خود را به صــادق محرمی داد. 
همان تعویضی که دو ســال قبل، بارها نمونه اش را در 

بازی های پرسپولیس دیده بودیم.

امــا بحث آمــاری و دقایقی که ایــن 3 بازیکن در 4 
بازی اخیر در زمین حضور داشــته اند. صادق محرمی 
بیشترین تعداد بازی و بیشترین دقایق حضور در زمین 
را به نام خود ثبت کرده. دفاع راســت دیناموزاگرب در 
هر 4 بازی تیم ملی فرصت حضور در زمین را به  دست 
آورده، 2 تا را ثابــت بوده و روی هم 184 دقیقه بازی 

کرده؛ آماری بهتر از وریا غفوری و رامین رضاییان.
وریــا بعد از محرمی قرار دارد. او 2 بازی برای تیم ملی 
انجــام داده، یکــی به مدت 45 دقیقــه و دیگری 77 
دقیقه. دفاع راســت اســتقالل 2 بازی کامل هم روی 
نیمکت نشســته و این همان نکته ای است که شاید در 
نهایت به ضرر وریا غفوری تمام شــود. رضاییان هم که 
در 2 بازی نخســت به دلیل خط خــوردن از تیم ملی 
غیبت داشت، در بازگشت 2 بازی انجام داد و روی هم 

87 دقیقه در زمین حضور داشت.
اگــر بخواهیم از نظر آماری به ایــن ماجرا نگاه کنیم، 
محرمی و غفوری بخت بیشــتری برای حضور در جام 
ملت های آســیا دارند اما همه می دانیم که در تفکرات 
کــی روش چه می گــذرد و او چه برنامه هایی در ســر 
دارد. برنامه هایــی که می تواند همه این گمانه زنی ها را 

بی نتیجه به پایان برساند.
 محرمی که توســط نناد بیلیکا، فقط فرصت بازی در 
لیگ کرواســی را به دست آورده و در لیگ اروپا و لیگ 
قهرمانــان اروپا هرگز به زمین نرفتــه، کار رضاییان و 
غفوری را کمی سخت کرده. بحث رامین رضاییان البته 
جداست، چون او بازیکن قابل اعتماد کی روش محسوب 
می شود و احتمالش ضعیف است که در فهرست نهایی 
این مربی قرار نگیرد. انجام 3 بازی درخشان و کم نقص 
در جام جهانی هم دلیل دیگری است تا کی روش روی 
رضاییان حســاب باز کند و نام او را در فهرست خود و 

حتی ترکیب ثابت تیم ملی قرار بدهد.
وریا می مانــد و رقابت با صادق محرمــی که انگار در 
تفکرات کی روش برای خود جا بــاز کرده و جایگاهی 
مســتحکم به دســت آورده. اســتفاده نصف و نیمه از 
غفــوری و حضور همیشــگی محرمی در پســت دفاع 
راســت را کنار خط خوردن وریا در آستانه جام جهانی 
بگذارید تا به نکته های ویژه ای برســید. اینکه محرمی، 
جایگاه غفوری را به خطر انداخته و شاید همین روزها 

شاهد حذف دوباره وریا از فهرست تیم ملی باشیم.
 

سبقت محرمی از وریا
همــه اینهــا تبدیل به بهانه هایی شــده تــا بگوییم و 
بنویسیم که در سمت راست خط دفاع، تغییراتی بزرگ 
در راه است. اتفاقی که می تواند هواداران استقالل را به 
منتقدان کی روش و پرسپولیســی ها را به همراهان او 
تبدیل کند. اگر دیدید کــی روش دوباره روی نام وریا 
غفوری قلم قرمز کشــید و او را با خود به امارات نبرد، 
چنــدان تعجب نکنید. مگر اینکه تیــم ملی با 3 دفاع 
راست به جام ملت ها برود که وقوع این اتفاق هم کمی 

بعید است.

نه، باز هم شکســتی در کار نبود. دو پادشــاه 
بوکس حرفه ای جهان باز هم شکست نخوردند 
تا این طلســم پابرجا بماند. چشم همه دنیا به 
این مســابقه خیره بود. دو غــول مهارناپذیر با 
آمار صد درصــدی که همه حریفــان را ناک 
اوت کرده اند و هیــچ رقیبی هماورد آنها نبود. 
تایســون فیوری روبروی دیانتــی وایلدر؛ غول 

علیه غول.
وایلدر از 40 مبارزه، 40 برد با 39 ناک اوت را 
ثبت کرده و فیوری از 27 مبارزه، 27 برد با 17 
ناک اوت را کســب نموده. در این میان اگرچه 
آمار وایلدر بهتر است اما منتقدان اعتقاد دارند 
که او با حریفان متوسطی روبه رو شده و برناون 
استیورن و لوئیس اورتیس به عنوان سخت ترین 
رقیبانی هســتند که او برابر آنها قرار گرفته و 
پیروز شده اســت. اگرچه هوادارانش ناک اوت 
یک دقیقه ای آدلی هاریسون قهرمان المپیک 
ســیدنی را از وایلدر به یاد دارند که باعث شد 

دوران بوکس هاریسون تمام شود.
ســابقه فیوری اما بهتر از وایلدر است و اگرچه 
برد کمتــر و ناک اوت کمتــری را ثبت کرده 
امــا هوادارانــش اعتقاد دارند کــه بردهای او 
باکیفیت تــر اســت و او بزرگانــی چون کوین 

جانســون، درک چیســورا و البتــه والدمیر 
کلیچکو را شکست داده.

 نبرد این دو غول با این کارنامه رشک برانگیز 
همه نگاه ها را خیــره کرده بود. در حضور 17 
هزار نفر تایســون فیــوری و دیانتی وایلدر دو 
بوکسور بی شکست جهان برابر هم قرار گرفتند 
که این دیدار برنده ای نداشــت و با نظر داوران 
با تساوی به پایان رســید تا دو بوکسور آماده 
یــک مبارزه دیگر با هم شــوند تا برنده جدال 
حساس شان مشخص شود. در ابتدای این بازی 
فیوری با تسلط خود عملکرد خوبی داشت ولی 
در ادامه وایلدر توانست تقریبا دو بار فیوری را 
ناک اوت کند ولی بوکســور بریتانیا استقامت 
نشان داد و بازنده نشد. مبارزه این دو بوکسور 
در کالیفرنیا بدون برنــده ماند تا با این نتیجه 

فعال کمربند قهرمانی در اختیار وایلدر باشد.
 

نتایج دو بوکسور با نظر داوران به شرح زیر بود:
115-111 به سود وایلدر
114-110 به سود فیوری

113-113 مساوی
به این ترتیب وایلدر کمربند قهرمانی سنگین 

وزن جهان را فعال حفظ کرده است.

منچســتریونایتد شــنبه شب به مصاف ساوتهمپتون رفت و در 20 دقیقه اول بازی، دو گل از حریف دریافت کرد. به نظر می رسید قبول این نتیجه، 
حتی برای سرالکس فرگوسن هم بسیار دشوار است. او که از روی سکو بازی را تماشا می کرد، پس از گل دوم، لبخندی عصبی به لب داشت. او که 
همواره از شیاطین سرخ در بدترین مقاطع نیز حمایت کرده، مشخصا از روی عصبانیت چنین لبخندی به لب داشته اما تیم مورینیو اجازه نداد که 
او با ناراحتی ورزشــگاه ســنت جیمز پارک را ترک کند. مارکوس راشفورد، ستاره خط حمله شیاطین سرخ، دو پاس گل برای روملو لوکاکو و آندر 
هررا ارسال کرد تا بازی در نهایت با تساوی 2-2 به پایان برسد. شیاطین سرخ حاال 16 امتیاز با سیتی صدرنشین فاصله دارد، موضوعی که در زمان 

فرگوسن به هیچ وجه دیده نمی شد ولی پس از جدایی او، هواداران یونایتد به این وضعیت عادت کرده اند.

تساوی هیجان انگیز فیوری و وایلدر؛ زور پادشاهان به هم نرسید

زد و خورد غول ها نتیجه نداشت

 خنده های عجیب فرگوسن

حمله دوباره مورینیو به هافبک فرانسوی
ویروسی به نام پوگبا!

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

عشق چهار دقیقه ای
آقا انصافا من آدم بدبینی نیســتم ولی به نظر شما 
وقتی افشین قطبی اعالم می کند که تنها در چهار 
دقیقه با میزان عشــق مدیرعامل فوالد به فوتبال 

پی برده یعنی چه؟
واقعا چطور می شــود یــک نفر در چهــار دقیقه 
به عشــق یک نفر بــه فوتبال پی ببــرد؟ احتماال 

اینطوری!
* آقای قطبی!

- جانم؟
* من مدیرعامل فوالد هستم.

- کدوم فوالد؟
* فوالد خوزستان. من مدیرعامل تیم فوتبال 

فوالد خوزستان هستم.
-خوشبختم. امرتون؟

*داداش تلگرامت رو باز کن متن قرارداد رو 
ببین!

-کدوم قرارداد؟
*قرارداد ما با شما. نگاه کن.

- اوووه مای گاش! صفراشــو درســت نوشــتین؟ 
مطمئن هستین؟

خودکارم  ولکن  بــه  صفراش  داداش!  *آره 
اتصالی کرده بود.

-وای مــرد! از وقتی صفرای قــرارداد رو دیدم به 
میزان عشقت به فوتبال پی بردم!
* می تونم افشین صدات کنم؟

- واوووو! می تونی منو همه چی صدا کنی.
* افشــین! تو حاضری برای عشقمون چکار 

کنی؟
- من برای این عشــق و برای این قرارداد، حسابی 
معروفت می کنم. بیا تو عکســا کنار خودم وایســا 

کاریت نباشه!
*بای هانِی! سی یو این ایرپورت!

حاال فهمیدید این عشــق در چهار دقیقه چگونه 
متجلی شد؟

نتیجه اخالقی: دوســتان! عشقتون پایدار، ماهتون 
عسل!

ســوال: عشــقی که در چهار دقیقه اتفاق بیفتد، 
معموال چقدر دوام می آورد؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 ژاردیم در یک قدمی النصر

ژاردیم ســرمربی ســابق موناکو برای انجام مذاکرات 
نهایــی و پذیــرش هدایت النصر عربســتان به ریاض 
پایتخت این کشور سفر کرد. ژاردیم که دو فصل قبل 
با موناکو درخشــش خیره کننده ای در اروپا داشــت، 
فصل را با موناکو بسیار بد آغاز کرد و شرایط به شکلی 
پیــش رفت که مدیران موناکو او را کنار گذاشــتند تا 
تیــری آنری هدایــت این تیم را عهده دار شــود. این 
ســرمربی نامدار حاال برای ادامه فوتبال خود به عنوان 
ســرمربی به عربستان سفر کرده تا هدایت النصر را بر 

عهده بگیرد.
النصر در لیگ عربســتان در رتبه دوم قرار دارد و این 
فصــل باید در لیگ قهرمانان آســیا نیز با رقیبان خود 
رو بــه رو شــود و احتماال همین موضوع باعث شــده 
تا مدیران این باشــگاه به ســراغ تغییرات در کادرفنی 

باشند.
  

توئیت جنجالی سویا علیه رئال
رقابت و بعضاً دشــمنی باشگاه سویا و هوادارانش علیه 
رئال مادرید، یک امر بدیهی در فوتبال اسپانیاست. در 
همین راستا اکانت رسمی توئیتر باشگاه سویا در پاسخ 
به یک توئیت، باشــگاه رئال مادرید را سوژه کرد. یکی 
از کاربــران توئیت کرده بود: »خراب کردن نخســتین 
قرار مالقات با چهار کلمه یا کمتر.« اکانت انگلیســی 
رسمی باشگاه ســویا نیز در پاسخ نوشت: »من هوادار 
رئــال هســتم.« توئیتی که هرچند مایه طنز داشــت 
امــا بازتاب منفی در میان رئالی ها داشــت و به نوعی 

حاشیه ساز شد.
 

 فروش بلیت های فینال
 به هواداران رئال

باشــگاه رئال مادرید قصد دارد بخشــی از بلیت های 
دیدار فینال کوپا لیبرتــادورس بین دو تیم ریورپالته 

و بوکاجونیورز را در اختیار هواداران خود قرار دهد. 
پس از درگیری هایی که پیش از دیدار برگشــت بازی 
فینال رخ داد و دو بازیکن بوکا به خاطر حمله هواداران 
ریور به اتوبوس باشگاه حریف، دچار مصدومیت شدند، 
در نهایت کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی تصمیم 
گرفــت که بازی را در جایی خــارج از آرژانتین برگزار 
کند و از همین رو، مادرید و ورزشگاه سانتیاگو برنابئو، 
خانه رئال مادرید به عنوان میزبان انتخاب شــد. بلیت 
فروشــی بازی به زودی آغاز خواهد شد و باشگاه رئال 
مادرید قصد دارد بخشی از این بلیت ها را به هوادارانش 

که به عضویت باشگاه درآمده اند، بفروشد.
در بیانیه باشگاه آمده: به شما هواداران اطالع می دهیم 
که با کنفدراســیون آمریکای جنوبی به توافق رسیدیم 
که تعدادی از اعضای باشگاه می توانند بلیت های دیدار 

فینال کوپا لیبرتادورس را خریداری کنند. 
هــواداران زیــادی از آرژانتین قصد ســفر بــه برنابئو 
را دارنــد تا بازی را از نزدیک تماشــا کنند. همچنین 
آرژانتینی هــای مقیم اســپانیا نیز بخــش عمده ای از 

خریداران بلیت خواهند بود.

جالل حســینی چند روز قبل خبر خداحافظی اش از بازی های ملی را اعالم کرد 
و یکشــنبه هم باشگاه پرسپولیس مراسمی ترتیب داد تا از زحمات چندین ساله 
کاپیتان خود تقدیر کند. اینکه چرا باشــگاه پرسپولیس چنین مراسمی را برگزار 
کرد، بیشتر برمی گردد به همان اختالف های کهنه میان آنها و فدراسیون  فوتبال.

بعد از برگزاری این مراســم، انتقادها به ســمت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج و 
همکارانش ســرازیر شد. قریب به اتفاق هواداران فوتبال معتقدند چرا این مراسم 
را فدراســیون  فوتبال برای جالل حسینی در نظر نگرفت و چرا آنها اقدامی انجام 

ندادند.
جالل حسینی شنبه خبر خداحافظی اش را اعالم کرد و یکشنبه نیز در کنفرانس 
مطبوعاتی و البته مراســمی که باشــگاه پرســپولیس تدارک دید، شرکت کرد. 
پرسش کلیدی اینجاست که آیا فدراسیون  فوتبال می توانست در این فاصله تنها 
یک روزه، مراسمی در حد و اندازه های کاپیتان سابق تیم ملی برگزار کند؟ به نظر 
این انتقادها غیرمنصفانه است، چون نه فدراسیون  فوتبال از تصمیم حسینی خبر 

داشت و نه هیچ یک از مدیرانش.

نکته عجیب دیگر که مراســم تقدیر باشــگاه پرسپولیس از حسینی را زیر سوال 
می برد، پیراهنی اســت که برانکو و سیدجالل در دســت گرفته اند. پیراهنی که 
روی آن عدد 115 حک شــده و همه بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس نیز آن را 

امضا کرده اند.
مراســم، مراسم تقدیر از حضور 10 ساله حسینی در تیم ملی و انجام 115 بازی 
برای این تیم است. آیا بهتر نبود عدد 115 روی پیراهن تیم ملی حک می شد و 
نه پرسپولیس؟ عکس یادگاری سیدجالل با پیراهن پرسپولیس، برخالف همیشه 
بدجوری توی ذوق می زد. انگار که حســینی 115 بازی ملی برای پرســپولیس 

انجام داده است!

مثل همیشــه دوشنبه ها به نود و عادل فردوســی پور اختصاص دارد. نود به سیاق همیشه 
به بررســی اتفاقات مهم هفته فوتبال ایران خواهد پرداخت و بازی های لیگ را زیر ذره بین 

خواهد برد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به واکنش کی روش بعد از قرعه دشوار 
ایــران در جام جهانی پرداخت و با تیتر »حرف های کی روش شــبیه ایویچ« آن را روی جلد 
برد. در این مطلب می خوانیم: وقتی بعد از مشــخص شــدن قرعه ایران، کارگردان روســی 
چهره کارلوس کی روش را به تصویر کشــید، ناراحتی ســرمربی تیم ملی کامال مشهود بود. 
او در مصاحبــه مطبوعاتی صراحتا گفت که همگروهی با روســیه را ترجیح می داد، ولی به 
حکــم قرعه باید با اســپانیا و پرتغال، دو مدعی قهرمانی بازی کنــد. این قرعه را می توانیم 
اوج بدشانســی تیم ملی بدانیم، بخصوص وقتی دیدیم بقیه آسیایی ها که همگی سید چهار 
بودند، با قرعه بهتری روبه رو شــدند. با این حــال ناامیدی اولیه کی روش جایش را به امید 
داد و سرمربی تیم ملی در مصاحبه ای جدید از بخت موفقیت مقابل دو غول اروپایی گفت. 

کی روش با تجربه ای که دارد، می داند در سخت ترین شرایط هم نباید تسلیم شود.

لژیونرهــای آســیایی در قــاره ســبز خوش 
می درخشــند. آنهایــی که اگرچه نســبت به 
لژیونرهای ســایر قاره ها به ویژه قاره ســیاه در 
اقلیت هستند اما تک ستاره هایی که در آسمان 
اروپا سو ســو می زنند، سبب شــده تا فوتبال 
آسیا نیز از این مارکت پرستاره سهمی هرچند 
اندک داشــته باشــد. در این میان این مارکت 
تقریبا به چشــم بادامی ها تعلــق دارد. اگرچه 
روزگاری ســتاره های ایرانی نیــز در صدر این 
فهرســت جای ثابتی برای خود داشــتند اما با 
پایــان عصر طالیی ابرســتاره ها، دیگر از ایران 
تقریبا هیچ چهره مهمــی در لیگ های بزرگ 
اروپا دیده نمی شود و این بازار دربست در تیول 

ستاره های چشم بادامی است.
ســون هیونگ مین از کره جنوبی و شــینجی 
کاگاوا از ژاپن بی تردید مهم ترین ســتاره های 
آســیایی شاغل در اروپا هســتند. سون که در 
لیگ جزیــره و در ترکیب تاتنهام غوغا کرده و 
کاگاوا نیز در بوندس لیــگا و ترکیب دورتموند 
می درخشــد. با این وجود خبرها حاکی از آن 
اســت که این دو ستاره بزرگ آسیایی سودای 

یک ماجراجویی دیگر را در سر دارند.
ســون هوینگ مین در رادار بایرن مونیخ قرار 
دارد و ظاهــرا اف. ث هالیوود بوندس لیگا این 
ستاره چشم بادامی را به شدت زیر نظر گرفته. 
مهاجم تیم ملی کره جنوبی که ســابقه حضور 
در فوتبال آلمان را دارد، در ســال های 2010 
تــا 2013 برای هامبــورگ و 2013 تا 2015 
برای بایر لورکوزن در لیگ ژرمن ها بازی کرده 
و درخشــش در این دو تیم ســبب کوچ او به 
تاتنهام شــد و حاال قهرمان سنتی آلمان قصد 
داد تا دوبــاره او را به بوندس لیــگا بازگرداند. 
مونیخی ها برای آینده به فکر جانشینی ریبری 
و روبن هســتند و در این مسیر چشم به سون 
دوخته اند اگرچه مهاجم کره ای تا سال 2023 

با تاتنهام قرارداد دارد.
شــینجی کاگاوا هافبــک دورتمونــد دیگــر 
ســتاره ای است که ســودای جدایی از تیمش 
را دارد. هافبک 29 ســاله پس از درخشــش 
در دورتموند، راهی منچســتریونایتد شد ولی 
در این تیم نتوانســت عملکرد خوبی داشــته 
باشــد و ســرانجام به دورتموند بازگشت. پس 
از مصدومیــت ســنگینی که فصل گذشــته 
گریبانگیر او شــد، در این فصــل او تنها در 2 
بازی برای تیمش به میدان رفته است. حال او 
از آرزوهایش برای پیوستن به اسپانیا و حضور 
در این لیگ خبر داد. او گفت: دوست دارم هر 
چه زودتر شرایط فعلی را حل کنم. یک راه این 
اســت که تیم را عوض کنم، می خواهم محیط 
و چالش هایم عوض شــود. مــن در دورتموند 
و منچســتریونایتد بازی کــرده ام، بدون توجه 
به اینکه به چه کشــوری بروم، ترســی در من 
نخواهد بود. من همیشــه به اســپانیا و شرایط 
حضــور در این لیگ فکر می کردم. بدون اینکه 
در اسپانیا بازی کرده باشم، نمی توانم بازنشسته 
شوم. این مهم ترین چالش زندگی ورزشی من 

است.
کاگاوا در دو دوره، 216 بــازی برای دورتموند 
انجام داده و تا ســال 2020 با این تیم قرار داد 
دارد. کاگاوا از زمانــی کــه لوســین فاوره در 
تابستان سال جاری ســکان هدایت زنبورها را 
برعهده گرفت، به بازیکنی نیمکت نشین تبدیل 
شده است. لژیونر ژاپنی که زمانی یکی از ارکان 
اصلی تیم مشــکی و زردپوش بود، اکنون فقط 
نظاره گر بازی های تیمش اســت. همین مساله 
باعــث ناراحتی وی شــده تا جایــی که بحث 
انتقالش را به تیمی دیگر مطرح کرده اســت. 
برخی رســانه ها عنوان کردند او در فهرســت 
خرید زمستانی تیم اشتوتگارت است اما کاگاوا 

قصد دارد به تیمی از اللیگا ملحق می شود.

عکسی که توی ذوق مان زد
 ۱۱۵ بازی ملی با پیراهن پرسپولیس!

نود

 حرف های 
 کی روش 
شبیه ایویچ

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

کاگاوا و سون در تیررس
چشم بادامی ها در بورس سیاه و سفید
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 وایلدر: من و این آقا بهترین هستیم
دیانتــی وایلــدر بعد از این مبــارزه گفت: نبرد 
هیجان انگیزی بود و تماشــاچیان لذت بردند. 
فکر می کنم با دو ناک اوتی که داشتم، من برنده 
این مبارزه بودم. بازی بســیار سختی بود. ما هر 
دو بوکســور های خوبی هســتیم ولی با آن دو 
ضربه ای که زدم، من شایسته برنده شدن بودم. 
ما هر دو احترام زیادی برای هم قایل هســتیم. 
او بعد از بازی به من گفت مبارزه بزرگی شد. ما 
بهترین بوکسورهای سنگین وزن جهان هستیم. 
این بازی اگرچه مســاوی شــد اما از االن فقط 
منتظر بازی تکراری هستم. امیدوارم بازی بعدی 
من همین بازی باشــد. چرا که نــه؟ هواداران 
دوســت دارند. قطعا این بازی تکرار خواهد شد. 
من و این آقا بهترین بوکســورهای سنگین وزن 

جهان هستیم.

فیوری: هیچکس بهتر از من نیست
تایســون فیوری بعد از ایــن مبارزه گفت: کل 
دنیا دید که من برنده این مبارزه شدم. من به 
آلمان رفتم و با کلیچکــو مبارزه کردم و االن 
هم بــه آمریکا آمدم و اینجا مبارزه کردم. خدا 

به آمریکا رحم کند.
 من یک ورزشــکار حرفه ای بودم که عاشــق 
بوکس هســتم. هیچکس در دنیــا فکر نکنم 
بهتر از من بوکس بلد باشــد. آن ورزشــکاری 
که با او مبارزه کردم، بوکســور خوبی است اما 
امروز نتوانســت کاری انجام دهد و من برنده 
شــدم. بعد از 3 سال دوری از رینگ فکر کنم 
باعث افتخار شما شدم. به هیچ وجه ناک اوت 
نمی شدم و توانســتم با قلبم مبارزه کنم. 10 
هفته از خانــواده ام دور بودم و االن می خواهم 

در کنار آنها باشم.

جلسه وریا با شفر
به من در دفاع راست بازی بده!

 وریا غفوری مدافع راست ملی پوش استقالل مدتهاست طبق صالحدید شفر در پست هافبک 
راست به کار گرفته می شود. پستی که شفر اعتقاد دارد وریا در آن کارآیی بهتری دارد. با این 
وجود وریا از جایگاهش در تیم ملی نگران است و قصد دارد در پست همیشگی اش یعنی دفاع 
راســت به میدان برود. در همین رابطه جلسه ای را در خصوص بازگشت به پست اصلی اش با 
وینفرد شــفر برگزار کرد. شفر از وریا غفوری در پست وینگر راست استفاده می کند و از این 
بازیکن در این پســت هم جواب گرفته اما بازی در این پســت شرایط وریا غفوری را در تیم 
ملی به خطر می اندازد. غفوری به احتمال فراوان در دیدار با ســپیدرود به پست اصلی اش بر 
می گردد و و روز گذشــته در حاشیه تمرین جلسه ای را با شفر برگزار کرد. این اتفاق احتماال 
برای این صورت می گیرد که مدافع اســتقالل جایگاهش را در تیم ملی از دســت ندهد زیرا 
غفوری درســت قبل از جام جهانی به خاطر بازی در پست وینگر راست در دقیقه 90 از تیم 
ملی خط خورد. این بازیکن بعد از دیدار نفت آبادان در مورد اینکه با تغییر پســتش در تیم 
اســتقالل نگران بازی در تیم ملی و جام ملت ها نیســت، گفت: چه بگویم. من تمام تالشم را 

می کنم تا نظر کادر فنی تیم را جلب کنم. واقعا می توانم به تیم ملی کمک کنم.
غفوری در مورد اینکه این پاســخ ها که نظر سرمربی مهم است و دوست دارم به تیمم کمک 
کنم کلیشــه ای است و آیا دوســت دارد به پست اصلی اش در دفاع راست برگردد، گفت: صد 
در صد من دفاع راســت هستم. در دفاع راست بازی می کنم و در این پست راحت هستم اما 

سرمربی تیم هم مهم است. توکل به خدا!

شانس کمتر غفوری نسبت به رضاییان و محرمی

تکرار احتمالی یک کابوس: 
نام وریا و قلم قرمز کی روش


