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باشگاه اســپانیایی ایبار خواستار حضور 
محمدحســین کنعانــی زادگان در تمرینات 
خود شده است. این باشگاه در دعوتنامه خود 
خواسته تا کنعانی زادگان در ژانویه 2019 به 
اسپانیا برود و بعد از حضور تستی و آزمایشی 
در تمرینات این تیم، در صورت قبولی قرارداد 
رســمی امضا کند و به این تیم بپیوندد. این 
در حالی اســت که باشــگاه ماشین ســازی 
تبریــز اعالم کرد: »نامه ای از ســوی ایبار به 
این باشگاه ارسال نشــده است و این باشگاه 
اســپانیایی باید با باشــگاه مکاتبات الزم را 

انجام دهد.« محمد حسین کنعانی زادگان اما 
دریافت نامه را تایید کرده و در این باره گفته: 
»نامه باشگاه ایبار به دست ما رسیده است و 
هنوز در ایــن باره تصمیمی نگرفته ام.« البته 
دعوتنامه باشــگاه ایبار دلیلی بر درخواست 
قطعی این باشگاه برای جذب کنعانی زادگان 
نیست و بسیاری از باشگاه های اروپایی چنین 
شرایطی را می پذیرند که یک بازیکن از آسیا 
برای شــرکت در تمرینات این تیم و با شرط 
قبولی در تست های فنی به جمع آنها ملحق 
شــود. درواقع دعوتنامه ای که باشگاه ایبار به 
رسانده  کنعانی زادگان  مدیربرنامه های  دست 
به جهت حضور در تســت های فنی اســت و 
باید دید کــه آیا کنعانی زادگان تن به چنین 
دعوتــی می دهد یا خیر؟ معمــوال بازیکنان 
شــاخص فوتبال ایران بدون آزمایش فنی به 
تیم های اروپایی ملحق می شوند و پیش تر که 
نکونام، شجاعی و بعد ها کریم انصاری فرد در 
اللیگا حضور یافتند هیچ گاه شــرط آزمایش 
فنــی را قبــول نکــرده بودنــد.  البته همه 
باشگاه ها حق دارند از بازیکنان خود آزمایش 
پزشکی بگیرند اما آزمایش فنی نوعی کوچک 
شمردن توانایی های بازیکنان حرفه ای است.

باشــگاه تراکتورســازی بــا وجود 
گذشــت هفته هــا از مربیگــری موقت 
محمد تقــوی هنوز هیچ حکمی دال بر 
سرمربیگری قطعی او را در تراکتورسازی 
صادر نکرده و به نظر می رســد عالقه ای 
هم بــه این کار ندارد و شــاید تا پایان 

فصل نیز به همین منوال پیش برود.
 صحبت های اخیر علیرضا اســدی، 
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریزی 
اما نشــانه هایی از انتخاب زیرپوســتی 
تقوی به عنوان سرمربی تراکتورسازی را 

در خود دارد.
 اسدی درباره اینکه سرنوشت تقوی 
با تراکتورسازی چه می شود، این جمالت 
را به زبان آورده است: »بعضی از کلمات 

در ایران رایج است، مثل موقت.
 ما مربــی خارجی بزرگی می آوریم 
و می گوییم در شــان باشگاه است ولی 

نتیجه نمی گیرد.
 مهم عملکــرد و نوع رفتار مربی با 
بازیکنان اســت. نگاه بــه ترکیب تیم و 

ارتباط با باشگاه بسیار مهم است.
 آقای تقوی بســیار باهوش و فهیم 

است.
 از مصاحبه هایــش هــم می توانیم 
بفهمیــم که چقــدر عاقالنــه صحبت 

می کند.
 بــا هیچکس پشــت و رو ندارد و 
آنچه در دلش است، می گوید. همه باید 
توانایی هایشــان را اثبات کنند. سالیق 
تبریز و آذربایجان سخت و ذائقه هایش 
خاص هســت و باید فرصــت داد. البته 
باشــگاه در این مورد هم بیکار ننشسته 

است.«

تقوی سرمربی تراکتورشد؟کنعانی زادگان با شرط آزمایش فنی در ایبار

 این یک بازگشت یا کامبک واقعی بود. از آن دست اتفاقاتی که در بسکتبال ایران 
همیشــه در جهت معکوس روایت شــده و لقب بازنده بزرگ را به نام ما سنجاق کرده. 
عادتی کلیشــه ای که از تورنمنتی به تورنمنت دیگر تکرار شــده تا همه باور کنند که 
بسکتبال در نقطه عطف و بزنگاه کلیدی، سپر می اندازد و از بهشت برد ناگهان به جهنم 

شکست پرتاب می شود.
فینال بازی های آســیایی اینچئــون برابر کره جنوبی میزبــان و فینال بازی های 
آسیایی جاکارتا برابر چین دو مصداق پررنگ از این انگاره تلخ هستند. دو مسابقه ای که 
بسکتبال ایران عالی شــروع کرد، خوب ادامه داد و تا دقایق و حتی ثانیه های پایانی از 
حریف جلو بود اما ناگهان سپر و مدال طال را بر زمین انداخت تا حریف با یک بازگشت 
فوق العاده آن را ربوده و جام را باالی سر ببرد. داستان غم انگیزی که دست نسل طالیی 
بسکتبال ایران را از رسیدن به طالی بازی های آسیایی کوتاه کرده تا این نسل بزرگ در 
حوالی پایان راه این حسرت بزرگ را بر دل داشته باشد و جای طالی بازی های آسیایی 

در کلکسیون پر زرق و برق این نسل حسابی توی ذوق بزند.
این داســتان کلیشه ای حتی در پنجره انتخابی جام جهانی 2019 چین نیز دوباره 
روایت شــد و بار دیگر و این بار در توکیو آن را دوره کردیم. مثل همیشــه خوب شروع 
کردیم، جلو افتادیم و در نهایت شکســت خوردیم تا ثابت شود شکست از دل پیروزی 
بدل به یک کلیشه دل آزار و یک تابوی غم انگیز برای بسکتبال شده. شکستی که مسیر 

ما را برای رسیدن به جام جهانی دشوار و صعب العبور کرد.
بازی در مانیل برابر فیلیپین یکی از قدرت های قدیمی آسیا تنها پنجره باقی مانده 
از پنجره انتخابی جام جهانی برای بســکتبال ایــران بود تا بلیت پرواز به چین را اوکی 
کند. روزنه ای که بعد از شکست قابل انتظار برابر کانگوروهای بلندپرواز استرالیا و البته 
لشــکر بی ژنرال و بی ستاره بسکتبال که در غیاب ســتاره های بزرگ این سال هایش به 

مانیل سفر کرده بود، تنگ و تار به نظر می رسید.
آغاز بازی نیز امیدها را کمرنگ و کمرنگ تر کرد. آنجا که جوانان بسکتبال در فشار 
خرد کننده سالن از همان ثانیه نخست برابر گیالس های فیلیپینی عقب نشستند و عقب 
افتادند. حکایتی که ســه کوارتر ادامه داشــت تا در بازی مرگ و زندگی، تا یک قدمی 
مرگ و حذف پیش برویم. پرتاب های سه امتیازی حریف که نقطه ضعف سنتی ایران به 
شمار می رفت و برتری در زیر سبد در غیاب آسمانخراشی به نام حدادی، فیلیپین را در 
موضع برتر قرار داده بود اما کوارتر آخر و در لبه جهنم شکست و حذف، بسکتبال ایران 
کامبک باشکوهی داشــت و آتش را به گلستان بدل کرد. یک نمایش رشک برانگیز در 
کوارتر آخر که همه تلخ اندیشــی ها درباره تیم بی ستاره شاهین طبع را شست و از بین 
برد. بازی منطقی و بدون اســترس جوانان ایران و در راس آنها محمد جمشیدی، بهنام 
یخچالــی و روزبه ارغوان ناگهان ورق را برگرداند تا در جهنم مانیل ناگهان به بهشــت 

برسیم. یک کامبک فوق العاده که در بسکتبال هرگز آن را به یاد نداریم.
آســمانخراش های تازه بزرگ شده بســکتبال حاال به دیوار چین رسیده اند و بلیت 
جام جهانی برای آنها رزرو شــده اما در هیاهوی این صعود هیجان انگیز نباید فراموش 
کنیم که در جام جهانی جایی برای اشــتباه نیست. این تیم برای نمایش آبرومندانه در 
جام جهانی باید تجهیز شــود و همه اشــتباهات، اختالفات و حاشیه ها را کنار بگذارد. 

بسکتبال برای درخشش در جام جهانی باید جهانی فکر کند.
 

بازگشت به طعم گیالس خبر و گزارشسرمقاله

معمای بزرگ ترکیب استقالل مقابل سپیدرود
فرشید باقری با مصدومیت مواجه شده و قرار است از این بازیکن آزمایش 
گرفته شــود تــا اگر در مرز آمادگی قرار داشــت در ترکیب اســتقالل مقابل 
سپیدرود بازی کند. وضعیت باقری 48 ساعت مانده به برگزاری بازی استقالل 
مقابل رقیب قعرنشینش مشخص می شود. قرار است پزشکان باشگاه استقالل 
وضعیت نهایی این بازیکن را به سرمربی استقالل اعالم کنند اما در نهایت این 
وینفرد شفر است که درباره بازی کردن فرشید در رشت نظر نهایی را می دهد. 
چنانچــه باقری نتواند مقابل ســپیدرود بازی کند احتمال دارد که ســرمربی 
اســتقالل روزبه چشمی را از قلب دفاع به خط میانی انتقال دهد. باقری مقابل 
صنعت نفت آبادان یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود و تالش بســیاری کرد 

و حضورش در این بازی درگیرانه به شدت برای استقالل مفید خواهد بود.

مورینیو به پوگبا: تو یک ویروس هستی!
روابــط ژوزه مورینیو و پل پوگبا که از اول 
فصل متشنج بوده یک بار دیگر دچار تنش شد. 
به گزارش ایندپندنت، سرمربی منچستریونایتد 
شــنبه شب بعد از تســاوی 2-2 تیمش مقابل 
ســاوتهمپتون در رختکن به انتقــاد صریح از 
هافبک فرانســوی پرداخته اســت. او پوگبا را 
یک »ویروس« نامیده که می تواند روی ســایر 

بازیکنان هم تاثیر بگذارد.
مورینیــو پیش از حضــور در رختکن در 
کنفرانس مطبوعاتی هم به طور غیرمستقیم به 
انتقاد از پوگبا پرداخته بود. او در پاســخ به این 
ســوال که چرا تیمش مثل اواخر نیمه اول که دو گل زد و به بازی برگشــت، 
در نیمه دوم حمالت موثری نداشت، گفته بود: »در نیمه اول بازیکنان با توپ 
تصمیمات درستی گرفتند. آنها فوتبال یک ضرب و دو ضربی بازی کردند. آنها 
توپ را به سرعت به دو مهاجم تیم می رساندند. ما ریتم بازی را باال بردیم و تا 
وقتی ســاده بازی می کردیم، تصمیمات صحیحی می گرفتیم. چند سال پیش 
یک نفر به من گفت که ســادگی نوعی نبوغ است. من با این جمله این مربی 

قدیمی کامال موافقم.«
مورینیــو ادامه داد: »ولی موج حمالت ما تداوم نداشــت. برای 10 تا 15 
دقیقــه توپی به مهاجمان ما نرســید. ما بازی ســاده و روان در خط میانی را 

فراموش کردیم. فرصت هایی که به حریف دادیم هم به همین خاطر بود.«
مورینیــو دقایقی بعد در رختکن بــه پوگبا گفته بود: »تو مثل یک حامل 
ویروس ســرماخوردگی در یک اتاق بسته هستی که این ویروس را به دیگران 
منتقل می کنی. تو بازی نمی کنی و به بازیکنان و هواداران احترام نمی گذاری. 

تو ذهنیت خوب و صادقانه کسانی که اطرافت هستند را از بین می بری.«
 

مورینیو - پوگبا؛ یک اختالف قدیمی
مورینیو در شروع فصل هم با گرفتن بازوبند کاپیتانی از پوگبا او را تحقیر 
کرده بود. هافبک فرانســوی حتی در چند بازی روی نیمکت نشست، ولی به 
ترکیب اصلی بازگشت و چند نمایش خیلی خوب هم داشت. با این حال گفته 
می شد که پوگبا به خاطر این اختالف مایل به جدایی از یونایتد است و انتظار 

می رود تنش جدید احتمال جدایی او را بیشتر کند.
مورینیو بعــد از این بازی همچنین گفته بود کــه تیمش برای موفقیت 
به »چند ســگ خشــمگین« در زمین نیاز دارد و توپ را به زمین بازیکنانش 
انداختــه بود. این در حالی اســت که برخی کارشناســان دلیل نتایج ضعیف 
منچســتریونایتد را تاکتیک های ســرمربی پرتغالی می دانند که بیش از اندازه 

محتاط بوده است.
منچســتر با تســاوی روز شــنبه در رده هفتم قرار گرفت و فاصله اش با 
منچسترســیتی صدرنشــین به 16 امتیاز رســید. در این شــرایط منچستر 
چهارشنبه شــب میزبان تیم آماده آرسنال اســت. پس از انتقاد تند مورینیو 

انتظار می رود پوگبا در این بازی روی نیمکت بنشیند.

مهــدی ترابــی، مهدی شــیری و 
سروش رفیعی 3 بازیکنی هستند که در 
نیم فصل باید از تیم های خود جدا شوند 
و در نیــم فصل دوم برای پرســپولیس 

بازی کنند.
 از میــان این 3 بازیکن تنها مهدی 
ترابی عملکــرد قابل دفاعی در ســایپا 
داشــته است. مهدی شــیری و سروش 
رفیعی اما بازیکنان آنچنان درخشــانی 
در ترکیب پیکان و فوالد نبوده اند. گرچه 
شــاید بازی های نصفه و نیمه شیری در 
پیکان و یــک گلی که او تا کنون به ثمر 
رســانده نیز قدری قابل دفاع باشــد اما 
درباره سروش رفیعی چه می توان گفت؟ 
آیا به واقع برانکو تصور می کند ستاره ای 

به ترکیب تیمش اضافه می شود؟
 ســروش رفیعی در سال های اخیر 
ســیر نزولی چشــمگیری داشته است. 
او پس از اینکه پرســپولیس را در سال 
96 به مقصد تیــم الخور قطر ترک کرد 
نمایش آنچنان خیــره کننده ای در تیم  
قطری نداشــت به طوری که کی روش 
را هم نتوانست متقاعد به دعوت دوباره 
کند و خیلی زود جایگاهش در تیم ملی 
را هم از کف داد. بازگشــت ســروش از 

فوتبــال قطر خود مویــد کاهش میزان 
توانمندی های این بازیکن بود. هافبک-
مهاجمی که بعید است در نیم فصل دوم 
دست برانکو را بگیرد و به بازیکنی قابل 

اتکا در ترکیب سرخ ها بدل شود.
 رفیعی از مجموع 1440 دقیقه ای 
که تیم فوالد در نیم فصل لیگ هجدهم 
)بــا احتســاب بازی های جــام حذفی( 

گذرانده تنها 326 دقیقه در ترکیب این 
تیم بوده اســت و مجموعا 114 دقیقه 
بازی را از دســت داده است. رفیعی در 
این ایام که قرضی از پرسپولیس به فوالد 
رفتــه بود تنها یک بــازی 90 دقیقه ای 
در ترکیب فــوالد دوام آورد که آن هم 
مقابل تیم نه چندان مطرح نساجی بود. 
سروش در غالب بازی های تیمش اما به 

دالیــل فنی و مصدومیــت غایب بود تا 
در آستانه بازگشــت به پرسپولیس این 
پرســش بزرگ را به وجــود آورد که آیا 
بــه واقع او بازمی گردد تــا باری از روی 
دوش پرسپولیس بردارد یا اینکه می آید 
تا جا را بــرای جوان هایی که حاال برای 
پرسپولیس بدل به بازیکنی برای فردای 

این تیم شده اند را تنگ کند؟ !
برانکــو با عنصــر با تجربگی اش نیز 
همواره در مصاحبه های خود از بازگشت 
این بازیکنان به نیکی یاد کرده است اما 
بعید اســت که الاقل از میان 3 بازیکن 
قرضی ســرخ ها که قرار اســت در نیم 
فصل دوباره به پرسپولیس ملحق شوند، 
ســروش رفیعی بتواند کارایی کافی در 
ترکیب سرخ ها را داشــته باشد. رفیعی 
حتی با وجــود قراردادی کــه با فوالد 
داشــته اخالق را هم زیر پا گذاشــته و 
گاهــا در اردوی پرســپولیس هم ظاهر 
شده اســت و به نظر می رسد بیشترین 
لطمه را از ایــن انتقال اجباری- قرضی 
را باشــگاه فوالد خوزستان متحمل شد 
که با بازیکنی همچون ســروش رفیعی 
قرارداد منعقد کرد و هیچ بهره ای از این 

بازیکن نبرد.

سروش رفیعی با 326 دقیقه بازی

برانکو ازکدام ستاره حرف می زند؟

هازن هوتل، گزینه جانشینی هیوز در ساوتهمپتون
ســاعاتی بعد از برکناری مارک هیوز خبر رســید که باشگاه ســاوتهمپتون برای 
جانشینی به دنبال رالف هازن هوتل، سرمربی سابق الیپزیگ است. هیوز صبح دوشنبه 
از ســوی باشگاه برکنار شد، چرا که از ماه مارس که به این سمت انتخاب شده بود در 
22 بازی لیگ برتر تنها توانســت به سه برد برسد. آخرین بازی ساوتهمپتون با هدایت 

هیوز شنبه شب با تساوی 2-2 مقابل منچستریونایتد به پایان رسید.
گاردین نوشت که باشگاه عالوه بر هازن هوتل، کیکه سانچز فلورس، سرمربی سابق 
واتفورد را هم در نظر دارد. ساوتهمپتون در حال حاضر با تنها 9 امتیاز در رده هجدهم 
جدول لیگ برتر است و مدیران باشگاه امیدوارند با این تغییر تیم دوباره بتواند به میانه 
جدول برگردد. هر دو گزینه باشگاه در سال جاری از تیم های شان جدا شدند و در حال 
حاضر تیمی ندارند. هدایت موقت ساوتهمپتون قرار است بر عهده کلوین دیویس، مربی 
تیم باشــد و چهارشــنبه در خانه تاتنهام هم او روی نیمکت می نشیند. باشگاه امیدوار 

است تا بازی شنبه مقابل کاردیف سرمربی جدید را انتخاب کند.
قرارداد هیوز ســه ساله بود و باشگاه بابت این برکناری باید 6 میلیون پوند به این 

مربی ولزی غرامت بدهد.
هازن هوتل 51 ساله اتریشی از سال 2016 تا 2018 روی نیمکت الیپزیگ نشست 

و توانست این تیم را به لیگ قهرمانان اروپا برساند.
1

بازنشسته ها میز و صندلی خود را رها نمی کنند

فوتبال، گروگان هیات رییسه فدراسیون

جام جهانی در تور ایران
بسکتبال ایران برنده جدال نفسگیر در  فیلیپین

شاهین طبع: 
دفاع خوب رمز 

پیروزی ما بود
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با زندي، دروازه بان فوتبال که 
قهرمان تير و کمان معلوالن شد

یک سال طول 
کشید با واقعیت 

کنار بیایم 

مصاحبه اختصاصی

يک مهاجم مي گيريم اما چه کسي، مشخص نيست

تقوي: مسعود، اشکان و احسان 

ما یک تیم هستیم
پرونده استوکس باز است

بازگشت نايب رييس بانوان به فدراسيون کشتي

همه برگشتندبه جز رسول
داورزني: بني تمیم مي تواند در انتخابات شرکت کند

 

 نبردی که 
کهنه نمی شود

برانکو: در آینده 
به جوان ها بیشتر 

بازی می دهم

 ذوب آهن با منصوریان
 انگیزه مضاعف دارد

ذوب آهن 16:15پرسپولیس

به شرايط پرسپوليس کاري 
نداريم و برد مي خواهيم

منصوریان: 
حسیني را 

نمي خواهیم
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خداحافظی ســیدجالل حســینی از 
فوتبال ملی خیلی ها را به واکنش واداشت. 
همه مربیان و بازیکنان پرسپولیس درباره 
جدایــی همیشــگی کاپیتــان از تیم  ملی 
گفتند و نوشــتند و تا توانستند، تمجید و 

تحسینش کردند.
ایــن پرسپولیســی هایی که  از  یکی 
نتوانســت نسبت به خداحافظی سیدجالل 
حســینی از تیم ملــی بی تفــاوت باشــد، 
هم تیمی  او ســروش رفیعی بــود که البته 
مصاحبــه نکرد امــا ناراحتــی اش از این 
اتفاق را در یک پســت اینســتاگرامی به 
رخ کشــید: »آقاســید، کاپیتــان بزرگ و 
دوست داشتنی، ممنون بابت همه زحماتی 
که برای فوتبال ایران کشیدی و دل مان را 
با فداکاری ها و غیرتت شــاد کردی. واقعا 
متاســفم که بازیکن بزرگی مثل شــما با 
بیش از صد بازی ملی در شرایطی که هنوز 
از خیلی هایی که همیــن االن به تیم ملی 
دعوت می شــوند بهتری، باید به این شکل 

خداحافظی کنی.«

او سپس یک خاطره هم از سیدجالل 
تعریف کــرد. خاطره ای مربوط به آن دوره 
که به دلیل مشکل خدمتش نتوانسته بود 
همراه تیم ملی به استرالیا برود: »یک شب 
قبل از اعزام تیم بود و جلســه ای در حال 
برگزاری و مــن کامال ناامید شــده بودم. 
هیچ راهی هم وجود نداشت. بیشتر از این 
ناراحت بودم که هیــچ کمکی هم در این 
رابطه نشده بود. در جلسه کنار سیدجالل 
حسینی حضور داشتم و علی کفاشیان هم 
که آن زمان رییس فدراسیون فوتبال بود، 
نزدیک ما بود. با اینکه هیچ کمکی نکردند 
و من تیم ملی و جام ملت ها را از دست داده 
بودم، می خواستم در روز پایانی حضورم در 
اردو از ایشــان به رسم ادب تشکر کنم اما 
نمی توانستم چیزی بگویم و بغض گلویم را 
گرفت. ناگهان آقا ســیدجالل متوجه شد، 
محکم بغلــم کرد و فریاد زد چرا هیچکس 
به این بچه کمک نمی کند. آن لحظه خیلی 
خاص بود و من هرگز حمایت سیدجالل را 

فراموش نخواهم کرد.«

تکلیــف ماندن یا رفتــن حمیدرضا 
گرشاســبی از باشگاه پرســپولیس در 72 
ســاعت آینده مشخص خواهد شد. اتفاقی 
که در جلســه روز شــنبه مجمع ساالنه 
باشــگاه منتظــرش بودیم امــا آنجا هیچ 
اتفاقی نیفتاد و یا حداقل خبرش به بیرون 
درز نکرد و حاال گرشاســبی برای دریافت 
مجوز ادامه مدیرعاملی اش فقط ســه روز 
دیگر )تاپنجشنبه 15 آذرماه( فرصت دارد.

آنچه مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس 
را خانه نشــین خواهد کــرد، اجرای قانون 
منــع به کارگیری بازنشسته هاســت و در 
پرســپولیس نه فقط گرشاسبی، بلکه همه 
اعضای هیات مدیره چهار نفره این باشگاه 
هم بازنشسته  هستند. یعنی اگر این قانون 
شامل حال پرسپولیس شود آن وقت جعفر 
کاشانی، محمدرضا حاجی بیگی و ابوالفضل 
روغنی هم باید همراه حمیدرضا گرشاسبی 

این باشــگاه را ترک کنند اما موضوع این 
اســت که وزارت ورزش فعال دوباره بحث 
واگذاری پرســپولیس و استقالل به بخش 
خصوصی ســازی را مطرح کــرده که اگر 
جواب بدهد، مدیران دو باشگاه منعی برای 

ادامه فعالیت نخواهند داشت.
البته بحث خصوصی سازی هنوز به 
نتیجه نرسیده و وزارت ورزش فعال برای 
به ثمر رساندنش تالش می کند که البته 
با توجه به سوابق و موانعی که در این راه 
وجــود دارد، از االن نمی توان نتیجه اش 
را پیش بینــی کرد امــا حداقل مدیران 
را که خودشان  پرســپولیس  بازنشسته 
مدیریت شــان  مجــوز  نمی دانند  هــم 
تمدید خواهد شــد یا نــه، از بالتکلیفی 
بگیرد،  مجوز  گرشاسبی  اگر  درمی آورد. 
اعضای هیات مدیره هم می مانند وگرنه 

همه باید با هم بروند.

فراموشنمیکنم

گرشاسبیوهیاتمدیرهدرانتظارمجوز

تشکر سروش از حمایت سیدجالل: 

72 ساعت سرنوشت ساز

 برانکو جوان های پرسپولیس را امیدوار کرد: 
درآیندهبیشتربازیشانمیدهم

مثل همیشــه، برانکو ایوانکوویچ این بار هم سر وقت خود را به نشست 
خبری رســاند اما از آنجا که گفت وگوی سرمربی ذوب آهن با خبرنگاران به 
درازا کشــیده بود، مجبور شد بیرون ســالن وقت بگذراند که در همان چند 
دقیقه صحبت هــای جالبی بین او و خبرنگاران حاضر در ســازمان لیگ به 

وجود آمد.
ماجرا از این قرار اســت که یکی از خبرنگاران که نمی دانست برانکو در 
ســالن روابط عمومی حضور دارد، ادایش را درآورد که سرمربی پرسپولیس 
وقتی متوجه شــد، به شوخی به او گفت: »ای استقاللی!« خبرنگار دیگری با 
استفاده از فرصت جلو آمد و به برانکو ایوانکوویچ که با گوشی تلفن همراهش 
ســرگرم بود، گفت: »شما یک میلیون فالوور دارید و طبیعی است که روزی 
چند ســاعت موبایل تان را نگاه می کنید. پاسخی هم که شنید، مثل حرفش 
شــوخی بود: »دارم اخبار را نگاه می کنم ببینم در مورد استقالل و ذوب آهن 

چه نوشته اند.«
بعد از این حرِف برانکــو خبرنگار دیگری 
هــم به حرف آمد: »در مورد اســتقالل خبری 
پیدا نمی کنید چون آنها مدام تمرینات خود را 
بر روی رسانه ها می بندند.« سرمربی پرسپولیس 
اما او را هم بی پاسخ نگذاشت: »حتماً آنها اسرار 
مهمی آنجا نگه می دارند. پس من هم تمرینات 
را می بندم که شما نتوانید به تمرینات بیایید.«
و بعد که روی صندلی داغ ســالن کنفرانس 
نشست، صحبت هایش درباره بازی با ذوب آهن را 
این  طور آغاز کرد: »بازی عقب افتاده ما با ذوب آهن 
در پیــش اســت، تیمی که با کیفیتــی که از آنها 
می شناســیم، فصل را شــروع نکرده. ذوب آهن تیمی اســت که به صورت مستمر 
در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشــته و با توجه به اینکــه در جایگاه اصلی اش 
قــرار نگرفت، تغییراتی روی نیمکتش ایجاد شــد و علیرضا منصوریان را که مربی 
باکیفیتی اســت، به خدمت گرفت. طبیعی است که ذوب آهن با این نتایج به فکر 
تغییر کادر فنی بیفتد و سراغ مربی باکیفیت و باتجربه ای چون علیرضا منصوریان 
برود. مربی  که در نفت و اســتقالل عالی کار کرده است. ذوب آهن برای بازی فردا 
بــا انگیزه مضاعف به میدان می آید. ضمن اینکه امســال مقابل تیم های قدرتمند 

عملکرد خوبی داشته و قطعاً ما هم بازی سختی خواهیم داشت.«
نگرانــی بازیکنان و خستگی شــان اما لحظه ای پروفســور را رها نمی کند: 
»شــرایط تیم ما را می دانید که خستگی تا چه حد به بازیکنان غلبه کرده است. 
مــا برای این بازی هم ماهینی، انصاری، نعمتــی و مصلح را به دلیل مصدومیت 
در اختیار نداریم اما با وجود این مشکالت به بقیه نفرات تیمم حداکثر اعتماد و 
اعتقاد را دارم. همانطور که دیدید آنها مقابل ماشین سازی بار دیگر کیفیت باالی 

خود را نشان دادند.«
یکی از مواردی که در ادامه درباره اش صحبت شــد، بازی دادن به جوان ها 
بود و به ویژه جایگزینی  آنها به جای منشــا و علیپور که شــاید اطمینان از ثبات 

جایگاه شان در عملکرد آنها تاثیر منفی گذاشته باشد.
پرســیدند بهتر نیســت مقابل ذوب آهن از بازیکنان جوانــی که در بازی با 
ماشین ســازی نشــان دادند کیفیت باالیی دارند، استفاده شــود که مرد کروات 
این طور پاســخ داد: »با بخشــی از حرف های شــما موافقــم. بازیکنان جوان ما 
پیشــرفت خوبی داشــته اند و عملکرد خیلی خوبی در بازی با ماشین ســازی از 
خود ارائه کردند. بازیکنانی چون طاهرخانی، اســدی و حســین پور فرصت بازی 
پیدا کردند و شــاید فردا احسان حسینی که او هم پیشرفت خوبی داشته است، 
فرصت بازی پیدا کند. از این بابت خوشــحالم اما اعتقادم این است که انتظارات 
از علیپور و منشــا هم بیشتر از چیزی است که می بینیم. البته با نتایجی که این 
فصل گرفته ایم، ســخت می شــود هر یک از بازیکنان اصلی را نیمکت نشین کرد 
و بــه جوان ترها فرصت داد. با این حال در بازی های آینده فرصت بیشــتری در 
اختیار جوان ها قرار خواهد گرفت. آنها با پیشرفت خوبی که کرده اند خودشان را 

به ما تحمیل می کنند.«
پرســش آخر درباره فهرســت خرید پرســپولیس بود که برانکو تاکید کرد 
هنوز هیچ بازیکنی را به باشگاه معرفی نکرده: »همچنان در حال تحلیل و آنالیز 
هستیم تا ببینیم چه بازیکنی می تواند در پرسپولیس بازی کند. در خطوط دفاع 
و حمله قطعاً به بازیکن جدید نیاز داریم.« اما آیا آقای سرمربی فهرست مازاد هم 
دارد؟ او در پاســخ به این پرسش با دست به سِر خود اشاره کرد و گفت: »لیست 

را ول کنید. فهرست اینجا در مغز و فکر من است.«

پاداشفینالکی
میرسد؟

ایــن  پرســپولیس  بازیکنــان 
هفتــه پــاداش حضورشــان در فینال 
لیگ قهرمانان آســیا را از ای اف ســی 
پرسپولیســی ها  کرد.  دریافت خواهند 
که هفته گذشــته به خاطــر پرداخت 
نشدن مطالبات شــان ناراحت بودند، از 
مدیرعامل باشــگاه قــول گرفته اند که 
این هفته پاداش حضور در فینال لیگ 
قهرمانان را دریافت می کنند. البته االن 
مشــکل بزرگ تر این اســت که کسی 
نمی دانــد این پاداش چطور به دســت 

پرسپولیس خواهد رسید.
 

اردونشینیدراوین
اردوی پیــش از بازی با ذوب آهن 
را پرسپولیســی ها در هتل اوین برگزار 
کردند. این طور که مشــاور مدیرعامل 
اعــالم کــرده، تمــام برنامه ریزی های 
مربــوط به اردوهــای پیــش از بازی 
پرســپولیس در ســه هفته باقی مانده 
تا نیم فصل انجام شــده اســت. بر این 
اساس، قرمزها پیش از دو بازی خانگی 
اردوهای  پارس جنوبی  و  با ذوب آهــن 
خــود را در هتــل اوین برپــا خواهند 
کرد. پرسپولیس سه شنبه همین هفته 
و جمعه هفتــه آینده بــا ذوب آهن و 
پارس جنوبی بــازی می کند و بازی اش 
با ســپاهان هم روز یکشنبه 18 آذر در 

اصفهان برگزار می شود.
 

پیامرسنبرای
سیدجالل

عراقــی  و  ملی پــوش  هافبــک 
ســیدجالل  خداحافظی  پرســپولیس 
حسینی از تیم ملی را تحلیل کرد. بشار 
رسن در پســتی که در فضای مجازی 
منتشــر کــرد، در این مورد نوشــت: 
ایران،  کاپیتان  »سیدجالل حســینی، 
کناره گیری اش را از تیم ملی اعالم کرد. 
فوتبال حد و مرز ســنی ندارد و متکی 
به آمادگی جســمانی است. برای شما 
بهترین موفقیت هــا را در ادامه زندگی 

آرزو می کنم.«
 

احترامبرانکوبه
معلوالن

به مناســبت روز جهانی معلوالن، 
برانکو یک ویدیو را در اینســتاگرامش 
منتشر کرد. او ســپس در توضیح این 
ویدیو نوشت: »انســان ها با هم تفاوت 
دارنــد. به کودکان دارای معلولیت نگاه 
متفاوت نداشته باشیم. روز جهانی افراد 
دارای معلولیت مبارک. قصه بعدی در 

راه است.«

مصاحبه

شــایعه جدایی آقای گل پرســپولیس خبرکوتاه
را در این چند ســال بارها و بارها شــنیدیم 
اما علی علیپــور تا امروز به قراردادش پایبند 
بوده و میلی به جدایی نشــان نداده است. او 
فصل گذشته هم پیشنهاد خارجی داشت اما 
به خاطر شــرایط خاص پرسپولیس ماندن را 
ترجیــح داد و حاال دوبــاره  خبر آورده اند که 
باشگاه یک پیشنهاد تازه برای علیپور دریافت 
کرده اســت. اگر درخشش علی علیپور در دو 
فصل اخیر را به یاد بیاوریم، لژیونر شــدن او 
خیلــی در نظرمان عجیب نمی آیــد و اتفاقا 

این پیشــنهاد تازه که از کره جنوبی رسیده، 
خــودش بیانگر عملکرد درخشــان اوســت. 
این طور که گفته اند، باشگاه سوون سامسونگ 
کره جنوبی خواهان بــه خدمت گرفتن علی 
علیپور شده است. پیشنهاد این باشگاه کره ای 
را که چند روز پیش رســیده، وکیل علیپور 
در اختیار باشــگاه قرار داده تا برایش تصمیم 
بگیرند. از قرارداد علیپور با پرســپولیس یک 
فصــل و نیم دیگر باقی مانــده و باید ببینیم 
آیا برانکو ایوانکوویچ به جدایی او در نیم فصل 

رضایت خواهد داد یا نه.

ســرمربی پرسپولیس در آخرین تمرین 
این تیم پیش از بازی با ذوب آهن سختگیرتر 
از همیشــه بود و از بازیکنانش می خواســت 
حتی در برخوردها با یکدیگر جدی و محکم 
باشــند. طوری کــه انگار در زمین مســابقه 
هستند. این در واقع جدی ترین توصیه آقای 
ســرمربی به قرمزپوشــان در آخرین تمرین 
بــود. تمرینی که ســاعت 11 زیر نظر مارکو 
آغاز شــد و پس از آن، بازیکنان در نیمی از 
زمین پرســینگ را تمرین کردند. حال آنکه 
شایان مصلح و سیامک نعمتی کنار زمین به 

دویدن نرم مشغول بودند. قرمزها در بخشی 
دیگــر از این تمرین به انجــام کارهای بدنی 
مثــل تنه زدن ها، جهش و رفلکس پرداختند. 
در جریــان همین تمرین بود کــه برانکو به 
بازیکنان اعــالم کرد عالوه بــر جدیت، این 
تمرین را محکم انجام بدهند به شــکلی که 
گویی در جریان مســابقه هســتند. سانتر از 
کناره ها، شوتزنی و شروع مجددها، بخش های 
بعدی این تمرین بود و پس از آن شــاگردان 
برانکو ایوانکوویچ برای برپایی اردوی یک روزه 

خود راهی هتل اوین شدند.

از تصاویــر تمرین آخر پرســپولیس 
اینطــور برمی آید که احســان حســینی 
مدافع بیست ســاله در ترکیب اصلی این 
تیــم مقابل ذوب آهن بــازی خواهد کرد. 
حســینی که یکی دو بار هم به تیم امید 
ایــران دعوت شــده، تا امــروز حتی یک 
دقیقه هم در هیچ رقابتی برای پرسپولیس 
به میدان نرفته و اینکه در بازی حســاس 
مقابل ذوب آهن در ترکیب اصلی باشد هم 

عجیب و هم جالب است.
این مدفع جــوان حدود یک ماه قبل 
بیســت ساله شد و حاال در این سن و سال 
کــم و در یکی از حســاس ترین بازی های 
فصل در ترکیب اصلــی قرار خواهد گرفت 
که این می توانــد تجربه ای فوق العاده برای 
حسینی باشد که از تیم امید پرسپولیس به 
تیم بزرگساالن رسیده است. البته حسینی 
در اصــل مدافــع میانی اســت و می توان 

پیش بینی کرد که کنار سیدجالل در قلب 
دفــاع بازی کند که در آن صورت شــجاع 

خلیل زاده به دفاع راست می رود.
اتفاقی کــه البته بعید می دانیم برانکو 
به آن تن بدهد. اگر احســان حسینی هم 
به میــدان بــرود، ابوالفضــل درویش وند، 
شــاهین عباســیان و احمد بهاروندی تنها 
جوان هایــی خواهند بود کــه در این فصل 

برای پرسپولیس بازی نکرده اند.

ســرمربی پرســپولیس پیش از آخرین 
تمریــن تیمش بــه بازیکنان اعــالم کرد هر 
بازیکنی که اجازه و تــوان بازی کردن دارد، 
در اردوی پیــش از بازی بــا ذوب آهن حضور 
پیــدا کند. اردویی که بعد از پایان تمرین روز 
دوشــنبه آغاز شد و پرسپولیس این شانس را 
داشت که با بازگشــت کمال کامیابی نیا، 20 
بازیکن را با خود بــه اردو ببرد. تمرین هنوز 
شــروع نشــده بود که برانکــو ایوانکوویچ به 

سرپرست پرسپولیس اعالم کرد تمام نفراتی 
که اجازه و توان بازی کردن دارند، باید در اردو 
حاضر شــوند. حال آنکه فعال عالوه بر محمد 
انصاری و حسین ماهینی که با آسیب دیدگی 
طوالنی مدت روبه رو شده اند، سیامک نعمتی و 
شایان مصلح هم دوره نقاهت را می گذرانند و 
در فهرســت بازی با ذوب آهن جایی برایشان 
نیســت. در نبود آنها، سرپرســت پرسپولیس 
فهرســت 20 نفره ایــن تیم برای بــازی با 

ذوب آهــن را این طور اعالم کرد: ســیدجالل 
حسینی، علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشویچ، 
شــجاع خلیل زاده، محســن ربیع خواه، آدام 
همتی، کمــال کامیابی نیا، احمــد نوراللهی، 
بشــار رســن، امید عالیشــاه، گادوین منشا، 
علی علیپور، حمیدرضا طاهرخانی، احســان 
حســینی، ســعید حســین پور، محمدامین 
اسدی، احســان علوان زاده، شاهین عباسیان، 

احمد بهاروندی و ابوالفضل درویش وند.

پیشنهادسوونسامسونگبهعلیپور:نیمفصلمیرود؟

تذکربرانکوبهپرسپولیسیها:جدیباشید،انگاردرزمینمسابقهاید

سورپرایزبرانکو:احسانحسینیدرترکیباصلی؟

دستورپروفسور:هربازیکنیاجازهوتوانبازیدارد،بهاردوبیاید

مسلمان- برانکو 

توپبهزمینمهندسافتاد

پرســپولیس  – ذوب آهن. این بازی، بازی 
دوئل هاســت: برانکو – منصوریان، سیدجالل 
- منصوریان، کمــال – منصوریان یا بیرانوند 
– منصوریــان که همه به یک اندازه جذاب اند 
و تماشــایی تر از همه آنهــا، رویارویی دوباره 
برانکو و مسلمان. حتی ناکامی های سه چهار 
ســاله ســرمربی کروات پرســپولیس مقابل 
علیرضــا منصوریان هم نمی تواند تا این اندازه 
جذب مان کنــد. این را خود برانکو ایوانکوویچ 
و محســن مســلمان بهتر از همه ما می دانند 
و تردیدی نیســت که امروز سعی می کنند با 
لبخندهایشان به ما بفهمانند که بین شان هیچ 
دعوا و اختالفی نبوده. که هر چه اتفاق افتاده، 

فوتبالی بوده و هر دو فراموشش کرده اند.
حتی می توانیم پیش بینی کنیم که پیش 
از بازی مســلمان به دست بوسی برانکو روی 
نیمکت پرســپولیس برود و دوربین ها هم به 
خوشحالی صمیمیت شان را به تصویر بکشند. 
واقعیت اما آن چیزی اســت کــه در میدان 
نبرد اتفاق می افتد و نه فقط مســلمان، بلکه 
برانکو هم ســعی خواهد کرد آن را به ســود 
خودش رقم بزند. آقای ســرمربی برای اثبات 
حقانیتش کمال و نوراللهی را دارد اما مسلمان 
برای اینکه ثابت کند برانکو درباره اش اشتباه 
کرده، باید تــک و تنها با هافبک های مرکزی 
پرســپولیس بجنگد. مســلمان و ایوانکوویچ 
روزهای تلخ و شــیرین بســیاری را با هم در 
پرســپولیس تجربه کردند. از احیای محسن 
مسلمان گرفته تا بازگرداندن او به نیمکت که 

در نهایت باعث جدایی اش شد.
حاال این بازیکن به تیمی برگشــته که به 
فوتبــال ایران معرفی اش کــرده بود و مهمتر 
اینکه بــا پیراهن این تیم، دوبــاره در آزادی 
مقابل پرسپولیسی قرار می گیرد که چند ماه 
پیش ُمهر مازاد بر پیشانی اش زد. این درست 

همان چیزی اســت که به رویارویی مسلمان با 
پرسپولیس و برانکو حساسیت می بخشد چرا که 
او را همین مربی از جمع قرمزها کنار گذاشت.

حاال دوباره مسلمان اســت و پرسپولیس. 
مسلمان و برانکو که این اواخر دوستی شان رنگ 
کینه به خود گرفته بود و اصال عجیب نیســت 
که حاال محســن مســلمان به فکر انتقام جویی 
افتاده باشــد. انتقــام از مردی کــه فریادهای 
حمایت هواداران از او را نشنید و سر آخر حکم 
اخراجش از پرســپولیس را امضا کرد. حاال در 
واقع توپ به زمین مســلمان افتــاده و این بار 

اوست که می تواند برای برانکو حکم کند.
برانکو  – مســلمان جذاب ترین تقابل بازی 
پرســپولیس و ذوب آهن اســت امــا این دلیل 
نمی شود که حساسیت رویارویی دوباره برانکو، 
ســیدجالل، کمال و بیرانوند بــا منصوریان را 
نادیده بگیریــم. بیرانونــد و منصوریان پس از 
تــرک تیم نفت، دو بار مقابل هم ایســتادند اما 
هیچکدام از تقابل هایشــان برنده نداشــت. در 
دربی رفت لیگ شــانزدهم، بیرانوند کلین شیت 
کرد و در بازی برگشت، منصوریان پرسپولیس 
را بــا بیرانوند و همه ســتاره هایش ســه بر دو 

شکست داد.
کاپیتان پرســپولیس اما در نبرد با سرمربی 
فعلــی ذوب آهن آمــار بهتری دارد. ســیدجالل 
حســینی تنها یک فصل شــاگرد منصوریان بود 
و حــاال پــس از 660 روز باید مقابل او بایســتد. 
آخرین تقابل آنها به دربی برگشت لیگ شانزدهم 
برمی گــردد که ســیدجالل با ضربه ســر دروازه 
اســتقالِل منصوریان را باز کرد امــا این گل هم 
نتوانســت جلوی شکســت قرمزهــا را بگیرد. آیا 
این بار پرسپولیســی ها حریف علیرضا منصوریان 

می شوند؟

بترین
جذا

تبازی
قسم
امروز

مســلمان و برانکو روزهای تلخ و شــیرین بســیاری را با هم در پرســپولیس تجربه کردند. از احیای محسن مســلمان گرفته تا بازگرداندن او به نیمکت 
که در نهایت باعث جدایی اش شــد. حاال این بازیکن به تیمی برگشــته که به فوتبال ایــران معرفی اش کرده بود و مهمتر اینکه بــا پیراهن این تیم، دوباره 
در آزادی مقابــل پرسپولیســی قرار می گیرد که چند ماه پیش ُمهر مازاد بر پیشــانی اش زد. این درســت همان چیزی اســت که به رویارویی مســلمان 
با پرســپولیس حساســیت می بخشــد چرا که او را همین مربی از جمع قرمزها کنار گذاشت. حاال دوباره مسلمان اســت و برانکو که این اواخر دوستی شان 
رنگ کینه به خود گرفته بود و اصال عجیب نیســت که حاال این بازیکن به فکر انتقام  باشــد. انتقام از مردی که حکم اخراجش از پرســپولیس را امضا کرد.

خبرکوتاه

یــک طــرف نایب قهرمــان آســیا ایســتاده و مقابلش، 
نایب قهرمــان فصل پیش که این روزها در رده چهاردهم 
جدول احوال خوشی ندارد. ذوب آهن 8 هفته است نبرده. 
منصوریاِن مربی تنها یک بار به پرســپولیس باخته؛ دو بر 
یک، در هفته سوم لیگ نهم با پاس همدان. برانکو هم از 
یک طرف باید برای شکست دادن منصوریان تالش کند 
و از طرفی با بازیکن دیپورتی اش یعنی مســلمان روبه رو 
می شود. کال تقابل های پرســپولیس و ذوب آهن همیشه 
تازگی دارد و حاال تیم برانکو برای مدعی ماندن چاره ای 
جز پیروزی ندارد و با سه امتیاز این بازی می تواند خودش 

را به دو امتیازی سپاهان صدرنشین برساند.

میزبان: این پرسپولیس، همه بازیکنانش می توانند چهره  
باشــند اما وضعیت کمال کمی متفاوت است. نه به خاطر 
مصدومیــت دوباره کتفش که در بازی هفته پیش بار دیگر 
از جا دررفت، بلکه به این دلیل که شاید هیچکس به اندازه 

او برای مهار مسلمان قابل اعتماد نباشد.

میهمان: داســتان های او و برانکو را می دانیم اما مسلمان 
هنوز انتقام جدایی  از پرســپولیس را نگرفته که این بازی، 
شــاید بهترین موقع برایش باشــد. این یعنی باید منتظر 
تماشــای بهترین نمایش فوتبالی محسن مسلمان باشیم. 
او باید به برانکو ثابت کند که درباره اش اشتباه کرده است.

میانی:  مدافعان  بیرانونــد،  علیرضا  دروازه بان:  میزبان: 
سیدجالل حسینی، شــجاع خلیل زاده، مدافعان کناری: 
محسن ربیع خواه، آدام همتی، هافبک های دفاعی: کمال 
کامیابی نیــا، احمد نوراللهی، هافبک های نفوذی: بشــار 
رسن، امید عالیشاه، مهاجمان: گادوین منشا، علی علیپور

میهمان: دروازه بان: رشــید مظاهری، مدافعان میانی: 
هادی محمدی، عارف غالمی، مدافعان کناری: مسعود 
ابراهیــم زاده، میالد فخرالدینــی، هافبک های دفاعی: 
قاسم حدادی فر، حمید بوحمدان، هافبک های نفوذی: 
ابوذر صفرزاده، محمدرضا حسینی،  محسن مسلمان، 

مهاجم: ادی هرناندز

نگاهفنی

چهرههایویژه

ترکیبهایاحتمالی

سه شــنبه 97/9/13، دیــدار معوقــه از هفتــه یازدهم 
هجدهمین دوره لیگ برتر، ســاعت 16:15، ورزشگاه آزادی

داور: سیدمهدی سیدعلی
کمک ها: حسن ظهیری، آرمان اسعدی

پرسپولیس–ذوبآهن

نبردی
کهکهنه
نمیشود

کمالکامیابینیا

محسنمسلمان

11

10

یازده ســال و چند مــاه بعد از آن روزی که محســن 
مســلمان در قامت جوان ترین بازیکن لیگ برتر و با پیراهن 
تیم ذوب آهن در ورزشــگاه آزادی به تیم مدعی پرسپولیس 
گل زد و نامــش را در دهان اهالی فوتبــال انداخت، او قرار 
اســت دوباره به میهمانی پرســپولیس بیاید. مســلمان فردا 
یک بار دیگر در قامت رقیب پرســپولیس به ورزشگاه آزادی 
قــدم می گذارد اما حتی اگر باز هم گل بزند، بعید اســت که 
دوباره مثل لوکا تونی شــادی کند. نه شبیه او و نه هیچکس 
دیگر چرا که در واقع دلیلی برای شادی کردن وجود نخواهد 
داشــت. مگر اینکه هدفش خودنمایی بیشتر جلوی چشمان 

برانکو ایوانکوویچ باشــد که او را نخواست و باعث جدایی اش 
از پرســپولیس شــد. این بار مسلمان تنها شــش ماه بعد از 
ترک پرسپولیس باید مقابل تیم سابقش بازی کند. آن هم با 
در نظر گرفتن داســتان جدایــی او از جمع قرمزها که کامال 
ناخواسته و اجباری بود. هر چند مهمترین دوستان مسلمان 
یعنی طارمی و احمدزاده دیگر جایی در پرســپولیس ندارند 
اما هنوز در این تیم رفقایی صمیمی برایش باقی مانده است. 

یکی از آنها و شاید تنهاترین شان کمال کامیابی نیا است.
کمــال بــازی هفتــه گذشــته پرســپولیس مقابــل 
ماشین ســازی را به خاطر محرومیت از دســت داد و حاال با 

کتف آســیب دیده ای که دوباره آن را جــا انداخته اند، آماده 
اســت که مقابل ذوب آهن و مسلمان بازی کند. از قضا پست 
بازی کمال طوری اســت کــه یار مقابلــش در تیم حریف، 
محسن مســلمان خواهد بود و دوئل این دو نفر بارها و بارها 
در زمین مســابقه شــکل خواهد گرفت. دوئلی که به خاطر 
نوع جدا شــدن مسلمان از پرســپولیس و البته دوستی او با 
کمال کامال ویژه خواهد بود. شــاید باید انتظار داشته باشیم 
که تنشی از برخوردهای احتمالی این دو نفر شکل نگیرد اما 
همیشه در میدان مســابقه اتفاقاتی می افتد که دوستی های 

بیرون از زمین را هم تحت الشعاع قرار می دهد.

کمال – مسلمان

 دوئل دوستانه 
یا جنگ وسط 
زمین؟

فصل پیش بود که کمال کامیابی نیا ســانتر مسلمان را با ضربه 
سر وارد دروازه ذوب آهن کرد. این بار اما او و مسلمان دو رقیب 
خواهند بود و کمال که بعد از یک مصدومیت تکراری به پرسپولیس 
برگشته می خواهد گلزنی دوباره به تیم اصفهانی را تجربه  کند.

تنه به تنه شدن از آن تمرین هایی است که پرسپولیسی ها همیشه در آخرین تمرین 
پیش از بازی هایشان انجام می دهند. با این تفاوت که این بار خود برانکو هم وارد شده 
و از بدشانسی شریفی، می خواهد درست تنه زدن را روی او به بازیکنانش یاد بدهد.

 طاهرخانی حتی اگر این کاور را نمی پوشید، فهمیدیم که در بازی با ذوب آهن جایی 
برایش نیست. نه فقط به خاطر بازگشت کمال، بلکه او از آزمونی که در تبریز پیش رویش 
گذاشتند برنیامد و قطعا اگر برانکو باز هم کمبود مهره داشت، او را بازی نمی داد.

خوشحالی سیدجالل بعد از پیروزی تیمش در بازی تمرینی. کاپیتان آنقدر با انگیزه 
و سرحال بود که در تمرین دو به دو با شجاع باالتر از او روی هوا پرید و نزدیک 
بود سرنگونش کند که با دیدن این آمادگی، هم تیمی هایش او را تشویق کردند.

عکس نوشت



3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

بدهی عجیب و غریب فدراسیون فوتبال به 4 تیم ملی

پاداش های ما کجاست آقایان رییس؟ 

  تیم فوتسال بانوان ؛ 22   میلیون
  + 5   سکه + 500  دالر

تیم فوتسال بانوان اردیبهشت ماه امسال 
دست به کار بزرگی زد و به عنوان قهرمانی جام 
ملت های آسیا دســت یافت. در آن مقطع این 
قهرمانی ســر و صدای زیادی کــرد و به تبع 
این افتخار پاداشــی همسنگ کار بزرگ بانوان 
فوتسالیســت باید بــه آنها پرداخت می شــد. 
اعضای این تیم بعد از بازگشــت به ایران نفری 
10 سکه طال از ریاســت جمهوری گرفتند اما 
فدراســیون تا االن به قولــش درباره پاداش ها 
عمل نکرده اســت. یکــی از بازیکنان این تیم 
می گوید: »قرار بود فدراســیون پاداشــی 22 
میلیــون تومانی به ما پرداخــت کند به عالوه 
اینکــه بعد از اینکه در حین رقابت ها در تایلند 
نفری هــزار دالر به ما دادند اعالم کردند 500 
دالر دیگر را در بازگشت خواهند داد. همچنین 
قرار بود بعد از عنوان سومی ما در ترکمنستان 
نفری 5-4 سکه به ما بدهند اما کمیته فوتسال 

و آقای کفاشیان بدقولی کرده اند.«
این بازیکن تیم فوتســال بانوان می گوید: 
»قرار شــده بود ما اعتراض مان به این مســاله 

را رسانه ای کنیم چون هر بار تماس می گیریم 
می گویند یک هفته بعد پرداخت می شــود اما 

مدام ما را سر می دوانند و بدقولی می کنند.«
 

تیم فوتبال ساحلی: نفری 15 میلیون 
+ پاداش قهرمانی جام بین قاره ای

تیم فوتبال ســاحلی که اخیــرا به رنک 
دوم جهان رســیده و البته قهرمــان جام بین 
قاره ای شــناخته می شــود باید تــا چند وقت 
دیگر در مســابقات قهرمانی آسیا شرکت کند 
اما اعضای این تیم هم با وجود نتایج درخشانی 
که می گیرند بابــت نگرفتن پاداش ها دلخورند. 
یکی از بازیکنان ایــن تیم می گوید: »ما نفری 
10 میلیون تومان بابت جام جهانی قبل طلب 
داریم. به خاطر مسابقات جام بین قاره ای قبل 
که سوم شدیم هم باید نفری 5 میلیون تومان 
پرداخت می کردند . امسال هم که در مسابقات 
جــام بین  قــاره ای قهرمان شــدیم باید مبلغ 
پاداش خیلی بیشتر باشد که هنوز رقم پاداش 

پرداخت نشده است.«
این بازیکن می گویــد: »کل اعضای تیم 
فوتبال ســاحلی 20 نفر هم نمی شوند و البته 
نگفته اند که پاداش ها فقط برای بازیکنان است 
یا کل اعضای تیم اما هنوز معلوم نیســت این 

پاداش ها را کی پرداخت می کنند.«

  تیم فوتسال مردان:
 نفری 6/ 17 میلیون

تیم فوتســال ایــران دو ســال و دو ماه 
قبــل در جام جهانی این رشــته درخشــش 
فوق العاده ای داشــت و به عنوان سومی رسید. 
اتفاقی که در بهترین دوران تیم فوتســال هم 
آرزو شــده بود. با این حال مشخص نشد چرا 
پاداش این افتخار برای فوتسالیست ها کم شد. 
در آن مقطع و بعد از بازگشــت تیم فوتســال 
از رقابت های جــام جهانی صحبت از پرداخت 
پاداش 30 تا 50 میلیونی به هر بازیکن از این 
تیم شــد اما این پاداش بــه نفری 12 میلیون 
تومان تقلیل یافــت! در آن مقطع البته وزارت 
ورزش به روال معمول خود نفری 6 ســکه به 
بازیکنان این تیم پرداخت کرد اما فدراســیون 
فوتبال و کمیته فوتســالش صــدای بازیکنان 

افتخار آفرین ناظم الشریعه را در آورد.«
حاال اما بازیکنان تیم فوتسال بی خیال آن 
جفایی شــده اند که دو ســال قبل در حق شان 
شــد و دنبال پاداش قهرمانی آسیا می گردند. 
22 بهمن ســال گذشته بود که تیم فوتسال با 
غلبه بر ژاپن قهرمان آســیا شــد اما بعد از 11 
مــاه پاداش این قهرمانی بــه بازیکنان آن تیم 

پرداخت نشده و صدای آنها را در آورده است.
دو ســال قبل با فرمول هــر برد در بازی 

گروهی مســابقات قهرمانی آســیا 100 دالر، 
بازی حذفی 200 دالر و قهرمانی 300 دالر کال 
بازیکنان تیم فوتســال بعد از قهرمانی شان در 
مسابقات سال 2016 هزار دالر پاداش گرفتند. 
امســال هم گفته شد نفری 1600 دالر پاداش 
قهرمانی آســیا برای هر بازیکن تیم فوتســال 
اســت که تا االن پرداخت نشده اما قیمت هر 
دالر از بهمن ســال قبل تا االن سه برابر شده 
و رقــم این پاداش با در نظــر گرفتن هر دالر 
11 هــزار تومان چیزی بالغ بــر 17/6 میلیون 

می شود.
تیم ملی فوتبال ایران؛ پاداش جام 

جهانی پرداخت شده!
بعد از صعــود تیم ملی به جــام جهانی 
2018 فیفــا 10 میلیون دالر بابت صعود برای 
تیم ایران پاداش داد. حضور در سه بازی مرحله 
گروهی جام جهانی هــم 8 میلیون دالر برای 
فدراسیون فوتبال ایران پاداش به همراه داشت. 
اینهــا عالوه بر 2 میلیــون دالری بود که فیفا 
برای آماده سازی تیم ملی به فدراسیون فوتبال 

پرداخت کرد.
هر چند ایــن پول ها به خاطر تحریم های 
بانکی آمریکا علیه ایران بلوکه شده و فدراسیون 
فوتبال نتوانســته بود حقوق کارلوس کی روش 
را هــم پرداخت کند امــا بازیکنان تیم ملی به 

خاطر عدم دریافت پاداش های جام جهانی مدام 
مصاحبه می کنند و در آســتانه جام ملت های 
آســیا یکــی از دغدغه های تیــم ملی همین 
پاداش های معوقه جام جهانی اســت. دیروز در 
همین رابطه با یکی از مســووالن فدراسیون و 
افــراد نزدیک به کــی روش و تیم ملی صحبت 
کردیم که ایشــان تایید کــرد پاداش های جام 
جهانی بــه بازیکنان پرداخت شــده اما اینکه 
چطور این خبر رســانه ای نشــده یا فدراسیون 

فوتبال اعالمش نکرده است، مشخص نیست.
یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال که اتفاقا 
در جــام جهانی اخیر جزو نفرات اصلی بود می 
گوید:» بــاور کنید هیچ خبــری از پاداش ها 
ندارم.اصال نمی دانم پولی به حساب فدراسیون 
فوتبال آمده یا نه و مبلغ پاداش ها چقدر بوده 
است.باید این را از مسووالن فدراسیون فوتبال 

بپرسید.«
یکی دیگر از مسووالن فدراسیون فوتبال 
هم اعالم می کند خبری از پرداخت پاداش ها 
ندارد اما بعید است پولی که فیفا قولش را داده 
بود به دست فدراسیون رسیده باشد. از طرفی 
با توجه به مشــکالت مالی فدراســیون فوتبال 
مشخص نیست چطور مسوولی که پیش از این 
به صحبت هایش اشاره کردیم خبر از پرداخت 

پاداش ها داده است.

 اتفاق ویژه برای فتحی
 و ناظمی

دو داور خانم ایرانی 
در جام ملت های اروپا

اتفاق  بار  نخســتین  برای 
بزرگی در جامعه داوری رخ داده 
است. گالره ناظمی و زری فتحی 
داوران بین المللی فوتسال بانوان 
کشــورمان جهت قضــاوت به 
مسابقات جام ملت های فوتسال 
زنان اروپا می روند و این می تواند 
جامعه  برای  مهمی  خیلی  اتفاق 

داوری بانوان باشد.
این مســابقات از 15 تا 17 
فوریه 2019 )26 تا 28 بهمن ماه 
97( به میزبانــی پرتغال برگزار 

می شود.
انتخابش  از  بعد  فتحی  زری 
گفت: »خیلی خوشحالم که اتفاق 
فوتبال  داوران  بــرای  جدیدی 
بانوان افتاده است و برایم بسیار 
این  دلیل  که  اســت  لذتبخش 
اتفاق من و گالره ناظمی هستیم. 
داوران  فهرست  در  که  زمانی  از 
بین المللی قرار گرفتم، بازی های 
داخل ســالن، جــام ملت های 
دانشجویان  و  آســیا  فوتسال 
جهان را قضــاوت کردم که هر 
کدام به نوعی تجربه و شیرینی 
خاص خودشان را داشتند که در 
رقابت های جام ملت های فوتسال 
2018 - تایلند توانســتم بازی 

رده  بندی را سوت بزنم.«
فوتســال  بین المللی  داور 
کشورمان گفت: »امیدوارم بتوانم 
برای این ابالغ نماینده شایسته ای 
از ســوی جامعه داوری فوتسال 
باشــم  پرتغال  در  ایران  بانوان 
و تمام تالشــم را در این زمینه 
یکی  همیشه  داد.  خواهم  انجام 
از آرزوهایم ایــن بود که بتوانم 
مسابقات خارج از آسیا را قضاوت 
کنم که خوشبختانه به این هدف 
رســیدم و امیدوارم قضاوت در 
مسابقات  پایه گذار  رقابت ها  این 

جهانی باشد.«
فتحی با اشاره به اینکه فیفا 
و  ای اف سی به توان داوران ایرانی 
و  فیفا  »اینکه  برده اند گفت:  پی 
حتی اروپا به توانایی داوران ما پی 
برده اند و اینکه ما می توانیم نام 
کشور ایران را به رخ همه بکشیم 
در واقع حس بسیار لذتبخش و 

وصف نشدنی است.«
»جا  گفــت:  همچنین  وی 
کشورم  داور  بانوان  همه  از  دارد 
به پای ما آمدند تشــکر  پا  که 
ویژه ای داشته باشم. همچنین از 
فدراسیون فوتبال، کمیته داوران، 
و  فارس  اســتان  فوتبال  هیات 
خانواده ام کــه در این راه من را 
تنها نگذاشتند و حمایت کردند، 

تشکر می کنم.«

پایان مصدومیت 
جهانبخش

برایتــون که شــنبه شــب در دیداری 
خــارج از خانه بــه برتری 2 بر یــک مقابل 
هادرزفیلدتاون دســت یافت و با 18 امتیاز به 
رده یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس 
صعود کرد، سه شــنبه شب در حالی در هفته 
این رقابت ها پذیرای کریستال پاالس  پانزدهم 
اســت که علیرضا جهانبخش این بازی را هم 
از دســت خواهد داد. کریس هوتون، سرمربی 
برایتون در کنفرانــس خبری پیش از بازی با 
کریســتال پاالس گفت: »ما مصدوم جدیدی 
نداریم. جهانبخش هم به تمرین ها بازگشته اما 

او فردا بازی نخواهد کرد.«
بــه این ترتیب جهانبخش کــه از ناحیه 
همســترینگ مصدوم اســت، برای چهارمین 
بازی متوالی قادر به همراهی شاگردان هوتون 

نخواهد بود.
 

یمن هم به قطر می رود
به نقل از ســایت شبکه الکاس قطر، تیم 
ملــی فوتبال یمن از چهارشــنبه هفته جاری 
اردوی آماده ســازی خــود را در دوحــه آغاز 
می کنــد تا مهیای شــرکت در جام ملت های 
2019 آســیا شــود. این اردو برای تیم ملی 
فوتبال یمن بســیار مهم اســت و با حمایت 
فدراسیون فوتبال قطر به خاطر شرایط سخت 

جنگی این کشور صورت می گیرد.
آماده ســازی   این گــزارش،  اســاس  بر 
برای برپایــی اردوی تیم ملی فوتبال یمن در 
دوحه پایان یافته و چهار بازی تدارکاتی برابر 
تیم های آســیایی پیش  روی این تیم خواهد 
بــود. این اردو تــا زمان آغاز جــام ملت های 
2019 آســیا ادامه دارد. تیم ملی فوتبال یمن 
در مرحله گروهی این رقابت ها با تیم های ملی 

ایران، عراق و ویتنام رقابت می کند.
 

گروه آسیایی ساحلی 
مشخص شد

فوتبال ساحلی آسیا  مسابقات قهرمانی 
از 16 الی 26 اســفند 97 به میزبانی کشور 
تایلند برگزار می شــود تا براســاس آن سه 
تیم نخست قاره برای حضور در جام جهانی 
براساس  پاراگوئه مشــخص شــوند.   2019
قرعه کشی انجام شده، ساحلی بازان کشورمان 
در گروه چهارم این رقابت ها به شرح زیر قرار 

گرفتند:
گروه اول: تایلند، افغانستان، مالزی، فلسطین

گروه دوم: امارات، لبنان، چین، قرقیزستان
گروه سوم: ژاپن، بحرین، قطر، کویت

گروه چهارم: ایران، عمان، عراق
مســابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا 
2019 باحضور پانزده تیم و در قالب سه گروه 
4 تیمــی و یک گروه 3 تیمــی برگزار خواهد 

شد.

الگوی کامل از اروپا نیاورید
پیشنهاد مشاور ارشد ای اف سی برای بازاریابی 

فوتبال ایران
النور ممد اف از جمهوری آذربایجان، مشاور زیرساخت و بازاریابی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا که به عنوان مدرس حوزه مارکتینگ در کارگاه آموزشی بازاریابی در 
ایران حضور یافته پس از پایان نخســتین کالســش گفت: »از حضور در این دوره 
بسیار خوشحالم و باید بگویم مایه افتخار است که مسووالن فدراسیون فوتبال ایران 
تا این حد نســبت به مساله بازاریابی توجه جدی دارند و نسبت به برگزاری چنین 
کارگاه آموزشــی مفیدی اقدام کردند. امروز شــاهد حضور مسووالن و نمایندگان 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، همچنین نمایندگان باشگاه ها، هیات های فوتبال 
اســتانی و همینطور برخی از شــرکت های مرتبط با این حــوزه بودیم و این اتفاق 
مهمی اســت. در واقع تالش شــد از تمامی دســت اندرکاران و عوامل فعال در این 

بخش دعوت شود که کار ارزشمندی است.«
ممد  اف اضافه کرد: »اهمیت موضــوع بازاریابی و اقتصاد فوتبال بر هیچ کس 
پوشــیده نیســت. در جهان کلیه سیاست های باشگاه ها و بســیاری از فعالیت های 
گوناگــون آنها در ارتبــاط با این صنعت دنبال می شــود و در واقع بخش بازاریابی 
سیاســت های کالن باشگاه را ترســیم می کنند. اتفاقات مهمی در این حوزه روی 
داده و با تبادل اطالعات، دانش و تجربیات می توان به نتایج بســیار خوبی رســید. 
پیشنهاد و توصیه من این نیســت که یک الگوی کامل از فعالیت های بازاریابی در 
فوتبال اروپا یا یک کشور خاص را به ایران بیاوریم و در اینجا اجرا کنیم بلکه روش 
صحیح این است که از تجارب و دانش به دست آمده در این بخش به بهترین شکل 
اســتفاده کنیم و با توجه به شرایط و موقعیت هر کشور بهترین روش ها و راهکارها 

را انتخاب کنیم.«
مشاور ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین گفت: »ممکن است در ایران 
برخی موانع و مشکالت برای فعالیت در حوزه بازاریابی وجود داشته باشد، همچنین 
بخشی از درآمد ممکن برای باشگاه ها در دسترس نباشد اما نباید اینگونه مسائل ما 
را ناامید کند. باشگاه های فوتبال در ایران با وجود تمام موانع و مشکالت می توانند 

از الگوهــای روز فوتبال دنیــا و روش های متعدد و 
متنوعــی که برای درآمدزایی وجود دارد اســتفاده 
کنند. بدون تردید گســترش این فعالیت ها موجب 
پیشرفت و توسعه اقتصاد و درآمدزایی فوتبال برای 
باشــگاه ها می شود هرچند مســائلی همچون حق 
پخــش تلویزیونی هم از اهمیت زیــادی برخوردار 

است.«
وی اضافــه کــرد: »مدیران عامل و روســای 
باشــگاه ها نباید از اهمیت موضــوع بازاریابی غافل 
شــوند. به طور مثال در حوزه فعالیت های بازاریابی 
در فضای مجازی تجارب و دانش بسیار خوبی قرار 
دارد که درآمدهای قابل توجهی ایجاد نموده و نباید 

نســبت به این موضوع بی توجه بود. همچنین مساله استفاده مناسب و اقتصادی از 
ســرمایه ای به نام بازیکن در صنعت بازاریابی فوتبال بســیار مهم اســت. پیشرفت 
بازیکنان و سود آوری آنها برای باشگاه ها یکی از روش های مهم بازاریابی در فوتبال 

امروز جهان است که در ایران هم می تواند مهم و تاثیرگذار باشد.«
ممد اف در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این کارگاه بازاریابی گفت: 
»قطعا برگزاری اینگونه کارگاه ها که مورد حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز قرار 
دارد به کلیه کشــورهای عضو کمک می کند تا در این زمینه با اســتفاده از تجارب 
و دانش روز جهان پیشــرفت های قابل توجهی داشــته باشند و به اهداف مورد نظر 
خود در حوزه بازاریابی و توســعه منابع مالی، همچنین درآمدزایی در فوتبال دست 
یابند.« گفتنی است النور ممد اف مشاور بازاریابی ای اف سی و یوگش دسای مامور 
توسعه ای اف سی نشستی با حیدر بهاروند رییس سازمان لیگ، محمدرضا کشوری 
فرد دبیر، صادق درودگر مدیر بازاریابی ســازمان لیگ، انصاری سرپرست دپارتمان 
بازاریابی فدراسیون و شرکت تیراژه، شــرکت همراه اول و مزمز حامیان مالی برتر 

فوتبال ایران برگزار کردند.
در این جلســه نمایندگان ای اف سی در مورد شــرایط همکاری اسپانسرها در 
فوتبال ایران بحث و بررســی کردند و توصیه هایی برای بهبود شــرایط بازاریابی و 
درآمدزایی در فوتبال باشگاهی انجام دادند. بهاروند و درودگر نیز در این جلسه در 

مورد قراردادهای جدید سازمان لیگ جهت درآمدزایی گفت و گو کردند.
همچنین جلســه بازاریابی دیــروز در مرکز ملی فوتبال ادامــه پیدا کرد که 
عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم 

شیروان هم در دوره بازاریابی بین المللی فوتبال ایران ای اف سی شرکت کردند.

سوژه

یک مسوول 

فدراسیون: پاداش 

جام جهانی تیم ملی 

پرداخت شده!

فدراسیون فوتبال به شکل وحشتناکی به 
تیم های زیرمجموعه خود بدهکار است. این 
بدهی بیشتر شامل پاداش هایی می شود 
که قرار بوده در پی افتخار آفرینی تیم های 
مختلف به آنها داده شود اما مدت هاست 
از موعد پرداخت آن گذشته و خبری هم 
نیست. چهار تیم فوتسال بانوان و آقایان و 
تیم فوتبال ساحلی و تیم ملی فوتبال بعد 
از نتایج فوق العاده ای که در مسابقات خود 
گرفتند از فدراسیون فوتبال قول پاداش 
گرفته اند اما خبری از پاداش ها نیست. در 
این میان بعضا صدای اعضای تیم ملی فوتبال 
هم در آمده و آنها با پشتوانه قدرتمندی به 
نام کارلوس کی روش اعتراض شان را از طریق 
بازیکنان بزرگتر تیم رسانه ای کرده اند. اخیرا 
اعضای تیم فوتسال مردان هم چنین رویه ای 
در پیش گرفته اند. در مصاحبه های بازیکنان 
تیم ساحلی هم می توانید رد این ماجرا را 
بگیرید اما اعضای تیم فوتسال بانوان از 
همه مظلوم ترند و آنها هم طلب سنگینی از 
فدراسیون فوتبال دارند.

خبر

مهدی بیات مدیر ایرانی باشگاه شارلروا 
در مراسم ویژه  این باشگاه با هواداران درباره 
نارضایتی آنها بابت فــروش کاوه رضایی به 
کلوب بروژ در ماه ســپتامبر گفت: »می دانم 
بگیرم  غیرمعقولی  تصمیم هــای  باید  گاهی 
که برای شــما رضایتبخش نیست. می دانم 
گاهی بازیکنی را باید بفروشــم و شــما فکر 
می کنیــد فقط به خاطر پول بوده اســت. از 
زمان بازیابی باشــگاه شارلروا پولی به جیب 
ســهامدار نرفته و همواره این پول به خزانه 
باشگاه جهت هزینه ها بازگشته است تا رشد 

کنــد. انتخاب دیگری نداریــم و باید از این 
مرحله عبور کنیــم. اکنون بیش از هر زمان 
دیگری روی شما حســاب می کنیم. من از 
شما بابت تصمیم های غیر معقول آینده هم 
عذرخواهی می کنم. همواره منافع باشگاه را 
در نظر می گیرم.« رضایی پس از یک فصل و 
نیم حضور در تیم شــارلروا ســه ماه قبل با 
قــراردادی به ارزش 5 میلیــون یورو راهی 
کلوب بروژ شــد. او در بازی یکشــنبه شب 
تیمش مقابل استاندارد لیژ که با برد سه گله 

بروژ همراه شد نیمکت نشین بود.

عباس عبید، کاپیتان ســابق تیم ملی 
عراق دربــاره پیش بینی خود از عملکرد این 
تیــم در جام ملت های آســیا گفــت: »فکر 
می کنم عراق نســبت به دوره قبل ضعیف تر 
شده است. در دوره قبل بازیکن بزرگی چون 
یونس محمود در تیم مــا بود. در این دوره 
ســطح بازیکنان مثل دوره قبل نیست. البته 
من دو دیدار دوســتانه عراق مقابل آرژانتین 
و عربستان را دیدم. شکست مقابل آرژانتین 
کــه طبیعی بود ولی عملکــرد خوبی از تیم 

مقابل عربستان دیدم.«

رقابت های لیگ عــراق اکنون تعطیل 
شــده و تیم ملی عراق قرار است اردویی 20 
روزه در قطر داشــته باشد تا خودش را برای 

جام ملت های آسیا آماده کند.
عبیــد می گویــد: »بایــد از این زمان 
باقی مانده اســتفاده کنیم تا تیم به شرایط 
خوبی برســد. در گــروه ما ایــران و ویتنام 
تیم های قدر و خوبی هستند. من پیش بینی 
می کنم عــراق بتواند به یک چهــارم نهایی 
برسد ولی بعید می دانم تیم بتواند به مرحله 

نیمه نهایی جام ملت ها صعود کند.«

طبق برنامه ای کــه پیش از این 
از ســوی استیلی اعالم شد و به تایید 
کرانچار رســید اردوی تیم امید برای 
انجام 3 مســابقه تدارکاتی از روز 24 
آذرماه با حضور 26 بازیکن در اردوگاه 

تیم های ملی آغاز می شود. 
تیم  اعضــای  اســاس  بر همین 
تهــران  آذر در  و 25  روزهــای 24 
تمریــن می کنند و ســپس به جزیره 
کیــش اعزام خواهند شــد. تیم امید 

ســوریه هم که حریف تیــم امید در 
ایــن مقطع خواهد بــود روز 25 آذر 
بازی  وارد کیش می شــود. نخستین 
تدارکاتــی روز 27 آذر برگزار خواهد 
شد و روز 30 آذر دومین بازی مقابل 

سوریه انجام می شود.
همچنین با توجه به درخواســت 
کرانچــار جهــت انجــام بازی هــای 
تدارکاتی مفید و موثر برای تیم امید 
پــس از تقابل با تیم عمان و دو بازی 

خوشبختانه  ســوریه  مقابل  دوستانه 
بازی بــا اردن در خاک این کشــور 
هم قطعی شــد. بر این اســاس پس 
از بازگشــت از اردوی کیش تیم امید 
روز دوم دی ماه تهــران را به مقصد 
اردن ترک خواهد کرد و در این کشور 
مقابل تیم امید میزبان قرار می گیرد. 
مذاکرات و مکاتبــات دیگری هم در 
این راستا انجام شده ولی هنوز برنامه 

دیگری نهایی نشده است.

بعد از باخت ســنگین مقابل الســد 
عــادل خمیس بازیکن ســابق الغرافه در 
واکنش بــه اینکه کــدام بازیکن خارجی 
الغرافه باید اخراج شــود، گفت: »وســلی 
اســنایدر با وجود ســن باالی خود سطح 
فنی خوبــی در بازی های اخیر به نمایش 
گذاشت. او اثبات کرد می تواند کاری برای 
الغرافه انجام دهد. والدیمیر ویس یک روز 
خوب اســت و روز دیگر خوب نیست اما 
در هر حــال می تواند بازیکن موثری برای 

الغرافه باشد. آمادو در خط دفاعی با وجود 
تــالش زیاد در انــدازه الغرافه نیســت و 
بازیکن بهتری می تواند جایگزین او شود. 
من از ســطح فنی مهدی طارمی، مهاجم 
ایرانی متعجبــم. او عملکرد قانع کننده ای 
در طول نیم فصل نخســت لیگ ستارگان 
نداشت و معتقدم تغییر این بازیکن بسیار 
مهم است. به ویژه اینکه تیم الغرافه بازی 
در لیگ قهرمانان آسیا را نیز پیش رو دارد. 
الغرافه به بازیکنان جدیدی به جای آمادو 

و مهــدی طارمی نیازمند اســت. مهاجم 
خارجی در ترکیب تیم الغرافه نقش بسیار 
مهمی دارد زیرا می تواند کارهای متفاوتی 

انجام دهد.«
این پیشکســوت الغرافــه بر خالف 
نظر هواداران که خواهان اخراج گورکوف 
هســتند معتقد اســت این مربی هلندی 
باید کارش را ادامه دهد و باشــگاه باید در 
جدیدی  بازیکنان  زمستانی  نقل وانتقاالت 

را جذب کند.

بیات هنوز درباره فروش کاوه جواب پس می دهد

پیش بینی کاپیتان سابق عراق: صعود می کنیم

دو بازی تدارکاتی امیدها مقابل اردن هم قطعی شد

عادل خمیس منتقد همیشگی طارمی: از سطح فنی اش متعجبم

»نزدیــک به یک ســال از قهرمانی 
ایران در آســیا می گذرد اما هنوز پاداش 
بازیکنان تیم ملی پرداخت نشــده است، 
آیا به عنوان کاپیتان تیم ملی صحبتی در 
این خصوص انجــام داده اید؟« علی اصغر 
حســن زاده کاپیتان تیم فوتســال ایران 
در واکنــش بــه این پرســش می گوید: 
»همانطــور که گفتم پس از مســابقات 
قهرمانی آسیا این نخستین اردویی است 
که من شــرکت کــردم و در همان ابتدا 
هم با محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم 
ملی فوتبال و مسووالن تیم در این مورد 

صحبت کردم. 
به نظرم واقعاً این اتفاق خوب نیست. 
ما ســال گذشته قهرمان شدیم و پاداش 
هم مبلــغ زیادی نبود که پرداخت آن تا 
االن طول بکشد. امیدوارم این پرداخت ها 

زودتر انجام شود. 
آنطور هم که وعده داده اند قرار است 
به زودی پاداش ها پرداخت شود. به نظرم 
خیلی جالب نیســت بعد از قهرمانی در 

آســیا و زحمتی که اعضای تیم کشیدند 
خیلی حرف از پاداش بزنیم. بچه ها اصاًل 
به خاطر پــاداش بــازی نکردند و فقط 
بــه خاطر افتخــار و پیراهن مقدس تیم 
ملی بــازی می کنند و اصــاًل نگاه مالی 
ندارنــد اما بعد از قهرمانــی همه انتظار 
دارند همانطور که به فوتبال رســیدگی 
می شود به این رشته هم رسیدگی شود. 
ما خودمــان هم قبول داریــم فوتبال و 
فوتسال قابل مقایسه نیستند، ولی اینکه 
بعد از قهرمانی پاداش ها تا االن پرداخت 

نشود خیلی جالب نیست.«
به عنوان  انتخابش  درباره  حسن زاده 
مرد سال فوتسال آســیا برای چهارمین 
بار گفت: »از همه بچه ها تشــکر می کنم 
که کمک کردند تا به این مقام برســم. 
این جایزه متعلق بــه تک تک بچه های 
تیم اســت و من به نمایندگی از آنها این 
عنوان را کسب کردم. این مقام ملی است 
و افتخارش برای تمام مردم ایران اســت 
که پرچم کشورمان به اهتزاز در می آید.«

طی دو روز اخیر کارگاهی آموزشــی 
در زمینه بازاریابی فوتبال در هتل آکادمی 
برگزار شــد. صادق درودگر رییس کمیته 
بازاریابی ســازمان لیــگ می گوید: »هدف 
این بود که در باشــگاه ها حضور بازاریاب را 
به صورت جدی مطرح کنیم. این می تواند 
به افزایش درآمد باشــگاه و توســعه نظام 
باشــگاهداری کمک کنــد و هدف این بود 
که بتوانیم در این زمینه باشــگاه ها را یاری 
کنیــم و آنها بدانند که اهمیــت بازاریابی 
کجاست. در باشگاه رئال مادرید، پرس که 
مدیرعامل شد، 9 کمیته را غیرفعال کرد و 
تنها کمیته بازاریابی و کمیته فنی را فعال 
باقی نگه داشــت که تازه کمیته فنی هم از 
نظر سلسله مراتب زیرنظر کمیته بازاریابی 
فعالیت می کند. این پیــام بزرگی برای ما 
دارد تــا اهمیــت بازاریابی نادیــده گرفته 

نشود.«
»اعضــای  می گویــد:  درودگــر 
هیات هــای فوتبال، بخــش بازاریابی و 
باشــگاه ها را دعوت کردیم ولی متاسفانه 
از 16 باشــگاه لیگ برتری و 16 باشگاه 
لیــگ یکی تنهــا 11 باشــگاه نماینده 
داشتند و استقالل و پرسپولیس نماینده 
نداشتند که سوال بزرگی برای من بود و 
جای تاسف داشــت که آیا این باشگاه ها 
نیــازی حــس نمی کنند؟! بــه هر حال 
مدیران خوبی در این دو باشگاه داریم و 
نمی دانیم چرا نماینده های بازاریابی آنها 
که معرفی هم شده بودند، در این کارگاه 

حاضر نشدند.«
به گفته درودگر او 10 روش مذاکره 
در بازاریابی را مطرح کرده و مابقی را هم 
محمداف آذربایجانی تدریس کرده است.

مبلغ زیادی نبود که پرداخت
 آن تا االن طول بکشد

 غیبت ملموس نمایندگان استقالل
 و پرسپولیس در کارگاه بازاریابی فوتبال

اعتراض مرد سال فوتسال آسیا به نگرفتن پاداش

۱۱ باشگاه لیگ برتری نماینده داشتند

نخستین بار است که همه تیم های بانوان صعود کردند
 عبدی: برای صعود برخی تیم ها به جمع 

چهار تیم برنامه ریزی کرده ام
تیم بانوان ایران با 3 پیروزی مقابل افغانســتان، تاجیکستان، قرقیزستان و یک 
شکست مقابل میزبان مسابقات به مقام نایب قهرمانی رقابت های کافا ازبکستان دست 
یافت. این تورنمنت درس های بزرگی به تیم بانوان داد و البته تدارک مناســبی شــد 

برای رقابت های قهرمانی قاره.
حســین عبدی مشاور فنی تیم های ملی فوتبال بانوان در خصوص عملکرد تیم 
ایران در مسابقات کافا گفت: »خوشبختانه عملکرد بازیکنان نسبت به تمرینات خوب 
بود. در بازی اول از تمام بازیکنان جوانی که مقابل ازبکســتان بازی کردند، استفاده 
نکردیم و این باعث شــد که تیم ازبکســتان و تیم های دیگر تصور کنند ما در سطح 
قبلی هســتیم اما وقتی بازی با ازبکســتان شروع شد واقعا ســورپرایز شدند و بازی 
ســختی را پشت سر گذاشــتند. در واقع تیم ازبکستان تصورش این بود که در سطح 
تیم های افغانســتان و قرقیزستان هســتیم ولی اکنون تصورشان نسبت به تیم ملی 
فوتبال بانوان تغییر کرده است. زمانی که تالش، جنگندگی و تاکتیک پذیری بازیکنان 

ایران را دیدند دوندگی تیم خود را باال بردند.«
مشاور فنی تیم های فوتبال بانوان در ادامه با بیان این موضوع که تیم ملی بانوان 
ایران روز به روز پیشرفت می کند، افزود: »بازیکنان تیم فوق العاده سختکوش، گوش 
به فرمان و بااســتعداد هستند و فکر می کنم در ماه های آینده خیلی از این بهتر هم 
می شــوند اما نکته خیلی مهم تر این اســت که باید بازی های تدارکاتی بسیار قوی و 
مناســبی برای بازیکنان در نظر بگیریم چرا که بازیکنان نیازمند بازی های دوســتانه 
هســتند.« عبدی به مســائلی که فوتبال بانوان برای پیشرفت به آنها نیاز دارد اشاره 
کــرد و گفت: »تیم های ملی بانوان ابتدا به خودباوری 
نیاز دارند که االن دارند آن را پیدا می کنند به گونه ای 
که اکنون مقابل تیم هایی که از آنها می ترســیدند، با 
قدرت به میــدان می روند و آنها را تحت فشــار قرار 
می دهند. موضوع دوم فراهم کردن بازی های دوستانه 
بیشتر و با تیم های بهتر است چون این بازی ها به آنها 

درس های بیشماری می دهد.«
وی ادامه داد: »امســال نخســتین بار است که 
همه تیم های بانوان به دور بعد صعود کردند. شــاید 
قبال این اتفاق نیفتاده اما امسال به نظرم همه تیم ها، 
امید صعود به جمع هشــت تیم برتــر را دارند و این 
دور از دســترس نیست. حتی برای بعضی از این تیم ها تا رفتن جزو چهار تیم را هم 

برنامه ریزی کرده ام و امیدوارم این اتفاق بیفتد.«
مشاور فنی تیم های ملی فوتبال گفت: »بانوان غیر از سازماندهی و تمریناتی که 
باید هر روز انجام بدهند، همانطور که اشاره کردم نیازمند بازی های دوستانه و حضور 
در تورنمنت های مختلف هستند. یکی از ملزومات آماده سازی و موفقیت تیم ها بدون 
شک بازی های تدارکاتی است. تیم های بانوان باید خود را با تیم های قوی محک بزنند 

اما نباید فراموش کنیم نسبت به امکانات مان باید از بازیکنان انتظار داشته باشیم.«
 

خدابخشی من را به جلو هل می دهد
 خسرویار: می خواهیم مثل تیم مردان 

تیم قدرتمندی باشیم
این روزها کتایون خســرویار ســرمربی تیم فوتبال بانوان ایران بیش از 
هر زمانی مورد توجه رســانه های داخلی و خارجی قرار گرفته. دلیل آن هم 
چیزی نیست جز موفقیت های بانوان ایرانی در رقابت های اخیر. خسرویار که 
به تازگی تیمش را به نایب قهرمانی رقابت های کافا رساند، در مصاحبه ای با 
یکی از رســانه های خارجی از عالقه هایش صحبت کرد. سرمربی تیم بانوان 
ایران در رابطه با سیســتم مورد عالقه اش در تیــم می گوید: »1-3-2-4 را 
بیشــتر از بقیه سیستم ها دوســت دارم.« و البته بازیکن مورد عالقه اش که 
در بازی های این دوره به خوبی درخشــید: »زهرا خدابخشــی مدافع میانی 
تیم که خیلی بااســتعداد اســت. او من را به ســمت جلــو حرکت می دهد. 
نگــرش شــگفت انگیزی دارد و یک حرفه ای واقعی اســت که می خواهد در 
فوتبال جهان خودی نشــان دهد.« کتایون خســرویار کــه عالقه خاصی به 
رئال مادرید دارد، در مورد اینکه اگر سمت فوتبال نمی آمد، چه کار می کرد، 
حرف های جالبی دارد: »اگر قرار بود کنار فوتبال نباشــم، روی شرکت نفت 
و گاز خودم تمرکز می کردم و پول زیادی به دســت می آوردم )می خندد(.« 
خسرویار فوق لیســانس شیمی است که در این رابطه یک شرکت در آمریکا 
دارد. ســرمربی تیم فوتبال بانوان ایران در مــورد اینکه وقتی به فوتبال آمد 
چه رویایی داشــت، می گوید: »رویای من ســاختن تیم مان به عنوان یکی از 

قدرتمندترین تیم های آسیا است؛ مثل تیم مردان.«
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آقــای زندی 12 آذر را به شــما 
تبریک می گویم.

 خیلــی ممنونــم. امیــدوارم روزی 
فرا برســد که هیچ معلولی در ایران وجود 
نداشته باشــد و همه در سالمتی کامل به 

سر ببرند.
با شــما در بازی های پاراآسیایی 
بودیم.  جاکارتا هــم صحبت کــرده 
می خواستم بدانم که بعد از جاکارتا چه 

می کنید؟
 بعــد از جاکارتا 15 روز اســتراحت 
کــردم و بعــد تمریناتــم را بــرای حضور 
در مســابقات جهانی هلند که گزینشــی 
پارالمپیک توکیو هســت، در کیش شروع 

کردم.
چرا کیش؟ شــما ســاکن تهران 

بودید.
 بله ســاکن تهران بودم و هستم اما 
کیش به لحاظ مناســب ســازی فضا برای 
معلوالن تقریبا تا 80 درصد شــرایط خوبی 
دارد و بــه همین دلیل بــا خانواده تصمیم 

گرفتیم راهی کیش شویم.
خوبی  موضوع  می توانــد  همین 
برای مصاحبه کردن باشــد. یعنی در 
کالنشــهری به نام تهران تا این اندازه 

معلوالن با مشکل روبه رو هستند؟
 فکــر کنم در نهایت تــا 20 درصد 
برای معلوالن در شهر بزرگ تهران امکانات 
وجود داشته باشــد. در چنین فضایی واقعا 
زندگی بــرای من که با مشــکالت زیادی 

روبه رو هســتم تحمل این سختی ها دشوار 
و تقریبا غیر ممکن است. البته حاال کسانی 
که شرایط خوبی برای زندگی کردن دارند 
با رفتن به کیش شــاید بتواننــد برخی از 
مشــکالت را رفع کنند اما مشکالت زیادی 

در ادامه برایشان پیش می آید.
هست  امکاناتی  شما  منظور  حتما 
برای  تمامی کشور  به طور کلی در  که 

معلوالن در نظر گرفته می شود؟
 بله. رســیدگی به معلوالن افتضاح 
اســت. پولی را به عنوان کمــک هزینه به 
معلوالن پرداخت می کنند که اگر پرداخت 
نشــود هیچ اتفاقی برای یــک معلول رخ 
نمی دهد. ایــن کمک ها بــرای افرادی که 
می خواهند زندگی عادی داشــته باشــند، 
بیهوده اســت چه برســد برای کسانی  که 
اهــل ورزش هســتند و می خواهند ورزش 

هم بکنند.
با  همراه  که  ســفرهایی  با  حتما 
تیم های ورزشــی به کشورهای دیگر 
چقدر  شدید.  تفاوت ها  متوجه  دارید، 
برای  دیگر  در کشــورهای  شــرایط 

معلوالن فرق می کند؟
 صحبت کــردن در این باره خنده دار 
اســت. در یکی از همین مســابقاتی که به 
پراگ در کشــور چک ســفر کرده بودم چه 
از نوع رفتار مــردم و چه از نظر امکاناتی که 
وجود داشت، شــرایط تا حدی متفاوت بود 
که باور کردنی نبود. تازه آنجا بود که متوجه 
شــدم چقدر با دنیا فاصله داریم. مردم وقتی 

یک معلول می دیدند چنان رفتار حرفه ای و 
خوبی داشتند که قابل باور نیست. بر خالف 
اتفاقاتی کــه در اینجــا رخ می دهد. حق و 
حقوق یک معلول مشــخص و کامال برایش 
فراهم است، بدون اینکه به دنبال ترحم باشد.
مثل اینکه مردم آموخته باشــند 

باید چه کنند!
 نــه فقط مــردم، مســووالنش هم 
می دانند کــه چه باید کننــد. برای دیدن 
مسابقات ورزشی و یا رفتن به سینما تمامی 
امکانــات برای یک معلول و همراه او فراهم 
اســت. در اینجا به عنوان یک استقاللی اگر 
بخواهم به ورزشــگاه آزادی بروم و مسابقه 
اســتقالل را تماشــا کنم، می دانید با چه 
مشکالتی روبه رو هستم؟ اصال چنین چیزی 
ممکن اســت؟ در اینجا دولت حمایت هایی 
را انجام می دهد اما اگر این حمایت ها قطع 
شود هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. در حالی که 
در کشورهای اروپایی معلوالن همانند یک 
بدون  کارمند حقــوق دریافت می کننــد، 
این که سر کار بروند. اینجا یک معلول برای 
سر و سامان دادن به زندگی اش باید به سر 
کار برود اما حتی اگر متوجه بشوند که فرد 
با معلولیت روبه رو اســت ممکن اســت که 

کارفرما عذرش را بخواهد!
گفتید می خواستید بازی استقالل 
را تماشــا کنیــد، این یعنــی اینکه 

استقاللی هستید؟
 بله. استقاللی هستم اما از وضعیتی 
که این تیم دارد به هیچ عنوان راضی نیستم. 

اســتقالل در ســال های اخیر شرایط خوبی 
نداشــته و از ســوی وزارت ورزش و جوانان 
خوب حمایت نشــده. امیدوارم که این روند 

تغییر کند و تیم نتیجه بهتری را بگیرد.
شاید اگر آسیب دیدگی برای شما 
استقالل  دروازه بان  االن  نمی آمد  پیش 

بودید؟
 نه فکر نمی کنم.

چرا؟
 اگر فوتبال را ادامــه می دادم حتما 
ســعی می کردم که لژیونر شوم. حتی شده 
در کشورهای درجه دو و یا سه اروپایی بازی 
کنم. کاری که امیر عابدزاده انجام داد. حتما 
مســیری که او رفت را انتخــاب می کردم. 
مسیر پیشرفت به شــکلی که امیر در پیش 

گرفته بسیار بهتر و بیشتر فراهم است.
اینجا  که  می کنیــد  فکر  واقع  در 

شرایط برای پیشرفت فراهم نیست؟
 نه. وقعا اینجا شرایط برای پیشرفت 
فراهم نیســت. متاســفانه جو ورزش سالم 
نیســت چون هیچ کس ســر جایش نیست. 
مدیرانی انتخاب می شــوند که ســر و کاری 
با ورزش و فوتبال ندارنــد. بعد آنها افرادی 
را به عنوان ســرمربی انتخاب می کنند که به 
حرفشــان گوش بدهند. مربیان این چنینی 
هم به ســراغ بازیکنانــی می روند که یا اهل 
پول دادن باشــند و یا اینکه رابطه داشــته 
باشــند! در چنیــن فضایی که متاســفانه 
االن هم خیلی زیاد شــده اســت بسیاری از 
استعدادها هدر می روند و راه پیشرفت بسیار 

سخت شده است.
شــما درباره خیلی از مســائل به 
فرصت  هرگز  اما  کردید  صحبت  خوبی 
دیدگی  آسیب  دلیل  درباره  که  نشــد 

توضیح بدهید.
 من سرنشــین اتومبیلــی بودم که 
بــرادرم راننده بــود اما در اتوبــان حقانی 
متاسفانه ماشین ما چپ کرد و من از ناحیه 

نخاع گردن آسیب دیدم.
چقدر زمــان برد کــه بتوانید با 

شرایط کنار بیایید؟
اول  یک ســال  این کــه  واقعیــت   
فیزیوتراپی می رفتم به امید این که می توانم 
دوباره ســالمتی ام را به دست بیاورم اما بعد 
از این مــدت فهمیدم که دیگــر نمی توانم 
برگردم. در واقع یک ســال زمــان برد تا با 
واقعیت روبه رو شــوم و بعد از آن رفتم سراغ 
ورزش تا بتوانم سالمتی ام را به دست بیاورم.

خیلی راحــت تعریف می کنید اما 
بعید اســت که به این آسانی با ماجرا 

کنار آمده باشید؟
 اصال به این آسانی ها نیست. یکسری 
از معلوالن از بدو تولد با مشــکالتی روبه رو 
هستند اما آنها به اندازه ما که در ادامه دچار 
آسیب دیدگی می شویم، سختی نمی کشند. 
تا با شــرایط زندگی جدیــد بخواهیم کنار 
بیاییم روزهای ســختی را باید پشــت سر 

بگذاریم.
اما خیلی زود وارد ورزش شدید؟

 بله بعــد از این که واقعیت را متوجه 
شدم. تصمیم گرفتم برای سالمتی ام ورزش 

کنم.
چه کسی مشوق شما برای ورود به 

ورزش بود؟
 مادرم. خیلــی پیگیر بود که ورزش 
را شــروع کنم. حتی به طــور حرفه ای هم 
مادرم پیگیــر بود. قبل از این کــه وارد تیر 
و کمان شــوم چند رشــته را تجربه کردم. 
ابتدا که دنبال شــنا بودم اما بعد رفتم سراغ 
پینگ پنــگ و بعد هم دربــاره بوچیا خیلی 
تحقیــق کردم اما با احتــرام به همه آنهایی 
که این رشته را دنبال می کنند، بوچیا برایم 
جذاب نبود و به همین دلیل رفتم سراغ تیر 
و کمان و خوشبختانه در جاکارتا هم به یک 

مدال خوب رسیدم.
تا کجا ورزش را ادامه می دهید؟

 تا پارالمپیک 2020 که هســتم اما 
بعــد از آن را خدا می داند که می توانم ادامه 
بدهم یا نــه؟ االن 70 درصــد زندگی ام را 
ورزش به خودش اختصاص داده اما می توانم 
این روند را بعد از توکیو که 37 ساله می شوم 

باز هم ادامه بدهم یا نه؟ نمی دانم.

 شکست یاران غفور برابر
 شاگردان والسکو

 نخستین برد آاک
 با سال افزون

در آغــاز هفته دهم لیــگ  والیبال 
ایتالیا، تیم  مونزا در حضور غفور مغلوب 
مودنا شد و در هفته هشتم لیگ ترکیه 
نیز زراعت بانک از سد فنرباغچه گذشت.

 هفتــه دهم لیگ والیبــال ایتالیا، 
سری A با انجام یک دیدار حساس آغاز 
شد که تیم مونزا در حالی که امیر غفور 
را در ترکیب ثابت خود داشــت، میزبان 
شاگردان خولیو والســکو در تیم  مودنا 

بود.
 در پایــان ایــن دیــدار مونزا که 
در هفته گذشــته با شکســت پروجای 
صدرنشــین انگیزه زیادی برای پیروزی 
در این دیدار خانگی داشــت، مقابل تیم 
پرستاره مودنا با نتیجه 3 بر صفر شکست 
خورد تا همچنان با 5 برد و 1۴ امتیاز در 
رده هفتم بایستد. در سوی مقابل مودنا 
که با هدایت والســکو از مدعیان اصلی 
قهرمانی به حساب می آید، با درخشش 
ایوان زایتسف توانست ست های بازی را 
با امتیازهــای 23-25، 23-25 و 25-
27 به ســود خود تمام کند تا با هشت 
پیروزی و 2۴ امتیاز جایگاهش را در رده 
دوم تثبیت کند. در این بازی امیر غفور 
توانست 10 امتیاز برای مونزا کسب کند.

لیگ   رقابت های  ادامه  در  همچنین 
والیبال یونان، تیم آاک آتن که به تازگی 
فرهــاد ســال افزون را در اختیار گرفته 
است، توانســت در دومین حضور پاسور 
ایرانی خود برابر فویینیکاس با حســاب 
3 بر 2 به پیروزی برسد و به رده هشتم 
صعــود کند. آاک در هفتــه بعد باید به 

مصاف الکساندریاپولیس برود.
هفته هشتم لیگ والیبال ترکیه نیز 
برگزار شــد که در یکی از حساس ترین 
دیدارها تیم زراعت بانک ترکیه در حالی 
کــه فرهــاد قائمــی را در ترکیب خود 
داشــت، توانســت مقابل تیم فنرباغچه 
با نتیجه 3 بر یک به پیروزی برســد تا 
جایگاهش را در میانه های جدول تثبیت 
کند. در این بازی قائمی با کســب 1۴ 
امتیاز از عوامل اصلی برد تیمش بود اما 

صابر کاظمی فرصت بازی پیدا نکرد.

نایب رییس، دبیر و 
خزانه دار بازنشسته 

فدراسیون ها باید بروند
بــا اســتناد بــه اساســنامه 
مشترک فدراســیون های ورزشی 
و با اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان، بایــد تمامی افراد 
بازنشســته از ســمت های خــود 
در هیات رییســه فدراســیون ها 
کناره گیری کنند؛ هیات رییسه ای 
که نایب رییــس، دبیر و خزانه دار 

نیز جزو آنهاست.
اساســنامه  اســاس  بــر 
فدراســیون های ورزشی که وجه 
فدراســیون ها  تمامی  مشــترک 
و  کشــتی  فوتبــال،  از  به غیــر 
قایقرانی اســت، قانون جدید منع 
ادامه فعالیت بازنشســتگان شامل 
اعضای هیات رییسه فدراسیون ها 
که شــامل رییــس، نایب رییس، 
دبیر، خزانه دار، کارشــناس خبره 
ورزشی و ۴ نفر پیشنهادی رییس 
فدراســیون با تایید وزارت ورزش 
اســت، می شــود و این افراد در 
به  نمی توانند  بازنشستگی  صورت 
فعالیت خود در این پست ها ادامه 

دهند.
امــا در حالی که ورزش ایران 
نیز همانند ســایر بخش ها درگیر 
اجرایی شــدن این قانون همراه با 
نظــارت و تاکید نهادهای نظارتی 
اســت، نه تنها برخی از روســای 
فدراســیون ها بلکه اعضای هیات 
به  نیز  فدراسیون ها  برخی  رییسه 
هر شــکل ممکن به دنبــال ادامه 
حضور در سمت های خود هستند.

گزارش

نیما عالمیان بدون تغییر در رده بندی جهانی
 صعود ۶پله ای اشتری

 سقوط چشمگیر شهسواری
نیمــا عالمیان در جدیدترین رده بندی فدراســیون جهانی تنیس روی 
میز بدون تغییر در جایگاه قبلی خود قرار دارد اما در بخش بانوان، مهشــید 

اشتری ۶ پله صعود کرده است.
در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی 
تنیــس روی میز در بخش مردان، نیما عالمیان 
بدون هیچ تغییری نسبت به قبل در جایگاه ۶۶ 
جهان قرار دارد اما نوشاد عالمیان دو پله سقوط 

داشته است.
در بخش زنان نیز تنها مهشــید اشتری ۶ 
پله صعود کرده اســت اما ندا شهسواری نسبت 
به ماه قبل 3۹ پله ســقوط داشت. عالوه بر این 

مریم صامت نیز 103 پله سقوط کرده است.
رنکینگ ســه بازیکن برتر ایران در بخش 

مردان و زنان به شــرح زیر است: )اعداد داخل پرانتز مربوط به رده بندی ماه 
قبل بازیکنان است.(

رنکینگ مردان
......................................................................................نیما عالمیان )۶۶( ۶۶
7۴.................................................................................. نوشاد عالمیان )72(
.................................................................................میعاد لطفی )2۴۶( 2۴۹

رنکینگ زنان
........................................................................... مهشید اشتری )182( 17۶
............................................................................. ندا شهسواری )175( 20۴
................................................................................ مریم صامت )35۶( ۴5۹

 
تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان - استرالیا

دست جوانان به مدال نرسید
تیم ملی تنیس روی میز جوانان کشــورمان با شکســت مقابل فرانسه 
از کســب مدال تاریخی قهرمانی جهان بازماند. در مرحله یک چهارم نهایی 
مســابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در ملبورن اســترالیا تیم جوانان 
کشــورمان که صعود تاریخی به این مرحله داشت، مقابل فرانسه قرار گرفت 
و در نهایت با حســاب سه بر صفر شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی 

و کسب مدال تاریخی بازماند.

فیروزجا، بهترین شطرنج باز المپیاد جهانی 
نوجوانان شد

شطرنج باز نوجوان ایران عالوه بر کسب مدال میز یک، به عنوان بهترین 
بازیکن مســابقات المپیاد جهانی معرفی شد. در اختتامیه مسابقات شطرنج 
المپیاد جهانی زیر 1۶ ســال، مدال طالی میز یک به علیرضا فیروزجا تعلق 
گرفــت. همچنین فیروزجا با کســب 8 امتیاز از ۹ دیــدار و عملکرد معادل 
ریتینگ 273۶ بهترین بازیکن مســابقات از حیث کســب امتیاز و عملکرد 
شد. تیم شــطرنج ایران نیز در پایان دور نهم بخش استاندارد در رده پنجم 

مسابقات قرار گرفته بود.
 

آرون راسل، ارزشمندترین بازیکن جام 
باشگاه های جهان

در پایــان رقابت های والیبال جام  باشــگاه های جهــان 2018 تیم برتر 
این مســابقات معرفی شــد. در پایان رقابت های والیبال جام باشــگاه های 
جهان 2018 در لهســتان که با قهرمانی ترنتینو ایتالیا همراه شد، تیم برتر 
این رقابت ها معرفی و آرون راســل آمریکایی بازیکــن تیم  ترنتینو به عنوان 

ارزشمندترین بازیکن شناخته شد.
اعضای تیم برتر جام باشگاه های جهان به شرح زیر است:

ارزشمندترین بازیکن: آرون راسل از ترنتینو.
بهترین پاسور: سیمونه جیانلی از ترنتینو.

بهترین دریافت کننده ها: اوروس کواچوویچ از ترنتینو و دیمیتری ولکوف از فاکل.
بهترین مدافعان روی تور: دراگان اســتانکوویچ از لوبه و روبرتلندی سیمون 

از لوبه.
بهترین پشت خط زن: تسوتان سوکولف از لوبه.

بهترین لیبرو: ژنیا گربنیکوف از ترنتینو.

خبر

وزارت  قهرمانی  ورزش  معــاون 
ورزش و جوانــان اعــالم کرد تکلیف 
و  والیبال  فدراســیون های  روســای 
کاراته تا پایان هفته مشخص می شود 
و بنی تمیــم نیز می تواند در انتخابات 

کشتی شرکت کند.
مورد  در  داورزنــی  محمدرضــا 
بازنشســته  روســای  تکلیف  تعیین 
فدراســیون های والیبــال و کاراته و 
پرسپولیس  باشگاه  بازنشسته های دو 
و اســتقالل می گوید: »تــا پایان این 
هفتــه تکلیف مشــخص می شــود. 
دوستان یا به استناد قانون می توانند 
بماننــد کــه باید گواهــی الزم را از 
نهادهای مربوطه بگیرند یا اگر مشکل 
حل نشــود باید بروند. ما امیدواریم 
مســاله حل شود و به اســتناد ماده 
۶0 قانون ایثارگری به کارشان ادامه 
بدهند در غیر این صورت اگر مســاله 
حل نشــود، ما برای این فدراسیون ها 
سرپرســت تعیین می کنیم. در مورد 
باشــگاه ها نیز مجمع و هیات مدیره 
بایــد تکلیف بازنشســته های خود را 

مشخص کنند.«
داورزنی در پاسخ به این پرسش 
که باالخره سرپرست حق شرکت در 
انتخابــات را دارد یا خیــر، می گوید: 
که سرپرست  فدراسیون هایی  به  »ما 
دارنــد به جز کشــتی ایــن بحث را 
مطرح کردیم که در انتخابات شرکت 

نکنند.«
او در پاســخ به پرسش دیگری 

مبنی بــر اینکه بنی تمیــم می تواند 
در انتخاب کشــتی شــرکت کند یا 
خیــر، می گوید: »بله می تواند. حضور 
قانونی  منع  انتخابات  در  سرپرســت 
ندارد اما با فدراسیون هایی که برایشان 
سرپرست تعیین کردیم که عموما هم 
از بیرون از آن رشته ورزشی آوردیم، 
به نوعی توافق ســازمانی کردیم که 
برای انتخابات نامزد نشوند و انتخابات 

کامال دموکراتیک باشد.«
داورزنــی در مــورد برگــزاری 
انتخاباتی فدراســیون کشتی  مجمع 
تا پایان ســال نیز می گوید: »ما تمام 
تالشــمان را می کنیــم کــه مجمع 
فدراسیون کشتی در کوتاه ترین زمان 
انجام شــود. از سرپرست فدراسیون 
برنامه هــای جاری  هم خواســته ایم 

فدراسیون را دنبال کند و اعزامی لغو 
نشود. عالوه بر این مقدمات برگزاری 
مجمــع انتخاباتی را هم فراهم کند و 
تکلیف هیات هایی که سرپرست دارند 
را روشن کنند. تا چند روز آینده نیز 
تکلیف روسای بازنشسته هیات ها هم 

مشخص می شود.«
وزارت  قهرمانی  ورزش  معــاون 
ورزش و جوانــان در پاســخ به این 
پرســش که باالخره روسای هیات ها 
بازنشســته هستند یا خیر، می گوید: 
»دوســتان در ســازمان بازرسی به 
اســتناد یــک تبصره در مــاده 15 
اساســنامه فدراســیون های ورزشی 
اعــالم کردنــد تمام قوانیــن حاکم 
بر فدراســیون ها بــرای هیات ها هم 
هســت. ما ســال گذشــته جلسات 
متعددی داشــتیم که ایــن تبصره 
فدراسیون های  اساســنامه جدید  از 
ورزشی حذف شود چون اگر ریاست 
هیات ها شغل محسوب شود، با توجه 
به تعداد زیاد هیات های اســتانی و 
برای  زیادی  مالی  بار  شهرســتان ها 
دولت خواهد داشــت. از طرف دیگر 
کمیسیون اجتماعی مجلس از دیوان 
محاسبات کشور در این مورد سوال 
کرده بود که معــاون حقوقی دیوان 
محاســبات پاســخ داد بــا توجه به 
افراد  ماهیت کار هیات ها، اشــتغال 
ورزشــی  هیات های  در  بازنشســته 
منع قانونی نــدارد. این اختالف نظر 
وجود دارد و قرار اســت نشستی را 
داشته باشــیم و کار حقوقی شود. تا 
چند روز آینده تکلیف آن مشــخص 
می شود. خود وزارت ورزش خواهان 
این است که از ظرفیت های مختلف 
در هیات ها اســتفاده کند چون افراد 

در هیات ها افتخاری کار می کنند.«

داورزنی: بنی تمیم می تواند در انتخابات شرکت کند
تعیین تکلیف روسای بازنشسته هیات ها در روزهای آتی
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شاهین ایزدیار، شناگر معلول و دارنده 
۶ نشــان زریــن در بازی های پاراآســیایی 
2018 جاکارتا برای حضور در کنوانســیون 
بین المللی ورزشــی عازم سوییس می شود. 
ایزدیار، شناگر 25ساله ایران که در ماده های 
مختلف این رشــته ورزشــی صاحب رکورد 
اســت، یک تنه بیــش از 10 درصد طالهای 
ایران را در اندونــزی به خود اختصاص داده 
است. ایزدیار در بازی های پاراآسیایی جاکارتا 
صاحب شش مدال طال و یک مدال نقره شد 
و در بازی هــای 201۴ اینچئون هم 5 مدال 
نقــره و یک مدال برنز به دســت آورده بود. 
این نماینده طالیی شنای معلوالن، به همراه 

تیم کارشناســی ورزشــی بــرای حضور در 
کنوانسیون بین المللی ورزشی 2018 شامگاه 
دوشنبه راهی ســوییس می شود. درخشش 
این ورزشــکار معلول باعث شد کمیته ملی 
پارالمپیک این شــانس را به شاهین ایزدیار 
بدهد. همچنین مجید قدمی، رییس سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی در این همایش 
دو روزه شــرکت می کند. در این نشست 18 
کنفرانس و  ســمینار در رشته های ورزشی 
مختلف با 150 ســخنران برپا می شــود که 
هدف، ارتقای آگاهی افراد و سازمان  هاســت. 
کنوانســیون بین المللــی ورزش در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار می شود.

هفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان 
در ریکــرو و کامپوند روز پنجشــنبه به 

میزبانی سایت آزادی برگزار می شود.
 هفتــه پایانــی مســابقات لیــگ 
تیراندازی با کمان در رشــته های ریکرو 
و کامپونــد در دو بخش مــردان و زنان 
روز پنجشــنبه )15 آذرماه( در ســایت 
تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران 

برگزار می شود.
در جــدول رده  بنــدی و تــا قبل از 
برگزاری این هفته رده  بندی تیم ها به این 

ترتیب است:
ریکرو بانــوان: 1 - هیات کیش 1۹ 

امتیاز، 2- یاران جنوب کوشک شهرکرد 
18 امتیاز، 3- امپراتوری کاشــی و سنگ 

سامان همدان 1۶ امتیاز
ریکرو آقایان: 1- امپراتوری کاشی و 
سنگ سامان همدان 31 امتیاز، 2- ناجا 

28 امتیاز، 3- سپاهان 25 امتیاز
کامپوند آقایــان: 1- ناجا 27 امتیاز، 
2- ســوالر پلیمــر البــرز 22 امتیاز، 3- 

سپاهان 21 امتیاز
کامپوند بانوان: 1- سوالر پلیمر البرز 
12 امتیــاز، 2- مس کرمان ۹ امتیاز، 3- 
امپراتوری کاشــی و سنگ سامان همدان 

8 امتیاز

رامیــن طباطبایــی در گفت و گویی 
بــا یک رســانه فیلیپینی گفتــه که تیم 
ملی بســکتبال در پروســه اســتفاده از 

استعدادهای جوان است.
رییس فدراسیون بسکتبال ایران که 
به مانیل سفر کرده و در کنار ملی پوشان 
حضــور دارد، قبل از دیــدار تیم ملی با 
فیلیپیــن از پنجره پنجــم انتخابی جام 
جهانی گفت و گویی با یک رسانه فیلیپینی 
انجام داده است. در این گزارش آمده که 
بســکتبال ایران با آمدن نسل طالیی اش 
به همه افتخارها رســید اما در دیدار برابر 

فیلیپین، نه مهدی کامرانی حضور داشت، 
نه حامد آفاق، نه صمد نیکخواه بهرامی و 

نه حامد حدادی.
فدراسیون  رییس  طباطبایی،  رامین 
ایران درباره این تغییرات می گوید: »صمد 
و حــدادی اســطوره های ملی هســتند، 
بخصــوص حــدادی که ســابقه بازی در 
NBA را دارد. در شرایط کنونی ما در یک 
پروسه هستیم و بازیکنان جوان و مستعد 
را آماده می کنیم تا جایگزین ســتاره های 
رفته شــوند. ما جوانان بااستعدادی داریم 
کــه هم اکنــون در تیــم ملی هســتند؛ 

بازیکنانــی مثل بهنــام یخچالی و محمد 
جمشیدی. بسکتبال در ایران بیشتر دیده 
و مردمی شــده است.« رییس فدراسیون 
بســکتبال ایــران از حضور کشــورهای 
اقیانوســیه در بسکتبال آسیا ابراز رضایت 
کــرده و می گوید: »اســترالیا و نیوزیلند 
بهترین تیم های این منطقه هســتند که 
باعث رشــد و پیشرفت بســکتبال آسیا 
خواهند شــد. آنها بازیکنان زیادی دارند 
که در NBA بازی می کنند، مربیان بسیار 
خوبی دارند و ما خیلی چیزها از بسکتبال 

این دو کشور یاد می گیریم.«

12 آذر، روز افــراد دارای معلولیــت 
اســت و همیــن نامگذاری بهانه ای  اســت 
برای صحبت دســت انــدرکاران این حوزه 
درباره دغدغه ها. یکی از افرادی که ســال ها 
در ایــن حــوزه فعالیت کــرده، علی اصغر 
هادی زاده اســت. نایب رییس فدراســیون 
ورزش نابینایــان و کم بینایان که انتظارش 
را اینطور بیان می کند: »از مسووالن انتظار 
داریــم در روز جهانی معلوالن تنها به وعده 
و عیــد اکتفــا نکنند و قوانین وضع شــده 
راجع به معلوالن را به درستی اجرا کنند.« 
علی اصغــر هادی زاده می گویــد: »12 آذر 

روز نمادینی اســت برای معلوالن کشور تا 
مسووالن و دســت اندرکاران توجه بیشتری 
به این قشــر جامعه به ویــژه آنهایی که در 
ورزش حرفه ای و قهرمانی فعالیت می کنند، 
داشته باشــند. از مسووالن انتظار داریم هر 
ساله به بهانه رســیدن روز جهانی معلوالن 
تنهــا به دادن چند وعــده اکتفا نکنند و به 
قوانینی که در خصوص معلوالن به تصویب 
رسیده، توجه بیشتری داشته باشند و آن را 
عملیاتی کنند. هیــچ معلولی انتظار حق و 
حقوق بیشتری از مسووالن ندارد و خواسته 
بیشترشــان این اســت که به حقوق واقعی 

خود براساس مصوبه قانون برسند.« او نکته 
جالبی را می گوید: »نابینایان به مســووالن 
همیشه این مســاله را گوشزد می کنند که 
اگــر ما مســووالن را نمی بینیــم آنها ما را 
ببینند و مورد حمایــت خود قرار دهند. به 
هر صورت بیشــترین خواســته معلوالن از 
مسووالن اجرای قوانینی است که در جهت 
حمایت از آنها به تصویب رسیده و عملیاتی 
شدن قوانین خاص معلوالن است.« او تاکید 
دارد که سال آینده چون سال کسب سهمیه 
پارالمپیک 2020 توکیوســت، سال مهمی 

برای ورزشکاران نابینا و کم بیناست.

شناگر رکوردشکن ایران عازم سوییس می شود

پرونده لیگ تیراندازی پنجشنبه بسته می شود

رییس فدراسیون بسکتبال: ایران در حال تغییر نسل است

 هادی زاده: مسووالن به قوانین درباره معلوالن توجه کنند

مهر - برگزاری انتخابات هشــت فدراســیون که 
73 مدعــی را برای نشســتن روی صندلی ریاســت 
پشــت صندوق های رای دارند، کار وزارت ورزش برای 
برگزاری مجامع این فدراسیون ها را سخت کرده است.

برنامــه ای کــه وزارت ورزش در روزهای ابتدایی 
ســال در رابطه با فدراسیون ها و مجامع انتخاباتی آنها 
داشــت مبنی بر برگزاری انتخابات در 13 فدراسیون 
شمشیربازی، سوارکاری، بدمینتون، قایقرانی، بولینگ 
و بیلیــارد، اســکواش، انجمن هــای ورزشــی، تنیس 
)خاکی(، ووشــو، ورزش همگانی، کونگ فو، تیروکمان 
و گلف بود. حتی قرار بر این بود تا مجمع انتخاباتی ۴ 
فدراسیون در نیمه نخست سال برگزار شود و انتخابات 

سایر فدراسیون ها نیز در نیمه دوم سال انجام شود.
با ارائه این برنامه کلی، انتخابات فدراســیون ها در 
ســال جاری با برگزاری مجمع فدراســیون تیروکمان 
آغاز شد و در ۶ فدراســیون شمشیربازی، سوارکاری، 
اســکواش، گلــف، بدمینتــون و بولینــگ و بیلیارد 
پیگیری شــد. در این میان اما تصویــب و ابالغ قانون 
منــع به کارگیری بازنشســته ها و اجرای آن در برخی 

فدراســیون ها، برنامه های انتخاباتی وزارت ورزش را با 
تغییراتی مواجه کرده است.

در این میان فدراســیون هایی که شــامل قانون 
ابالغی شدند، فدارســیون هایی مانند هاکی و قایقرانی 
در فهرســت انتخابات وزارت ورزش قرار داشــتند اما 
ورزش های ناشنوایان، چوگان، هندبال، سه گانه و جودو 
فدراســیون هایی بودند که به واسطه اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها، به فهرست انتخابات وزارت 

ورزش اضافه شدند.
بدین ترتیب فهرســت فدراســیون هایی که باید 
انتخابات آنها هرچه زودتر برگزار شــود نسبت به آنچه 
در آغاز ســال اعالم شده بود، زیاد شده است. برخی از 
این فدراســیون ها به دلیل اعمال قانون بازنشستگی و 
برخی هم به دلیل پایان دوره چهار ســاله یا اســتعفا، 
در بالتکلیفــی مدیریتی به ســر می برند. عالوه بر این 
هســتند فدراســیون هایی که در روزهای پایانی سال 
جاری یا نخستین هفته های سال آینده دوره مدیریت 
رییس شان به پایان می رسد و وزارت ورزش باید آنها را 

هم در نوبت انتخابات قرار دهد.

 از میان 7 فدراسیونی که قانون منع به کارگیری 
بازنشســته ها در مورد آنها اعمال شده، وزارت ورزش 
با تعیین مهلت ثبت نام کاندیداها، مقدمات کار برای 
انتخابات ۶ فدراســیون را آغاز کرد. هندبال، چوگان، 
ســه گانه، قایقرانــی، ورزش های ناشــنوایان و هاکی 
فدراســیون هایی هستند که ثبت نام کاندیداهای آنها 

انجام شــده است. در مجموع ۶7 نفر برای ریاست این 
فدراسیون ها ثبت نام کرده اند. اگرچه هنوز پروسه تایید 
صالحیت مدیریتی آنها توســط وزارت ورزش و مراجع 

ذی صالح به پایان نرسیده است.
عالوه بر این، انجمن های ورزشی و تنیس هم دو 
فدراسیونی هســتند که به دلیل پایان دوره مدیریت، 
در نوبت انتخابات هســتند. ثبت نــام کاندیداهای این 
فدراســیون ها انجام شده و طبق نتیجه ای که در پایان 
بررســی صالحیت آنها اعالم شده، قرار است انتخابات 

هر یک از این دو فدراسیون با 3 کاندیدا برگزار شود.
در مجمــوع ثبت نام هایــی کــه بــرای انتخابات 
فدراسیون ها انجام شده، نشان می دهد فدراسیون هایی 
که سال ها از مدیریت تک نفره آنها می گذرد، متقاضی 

بیشتری برای ریاســت دارد مانند هاکی و ورزش های 
سه گانه.

بــا توجه به ثبت نام هایی که تا االن انجام شــده، 
73 نفر به عنوان کاندیدا به دنبال صندلی ریاســت در 
8 فدراسیون هســتند. در این میان قرار است بزودی 
صالحیــت مدیریتــی ۶7 کاندیدای فدراســیون های 
هندبال، چوگان، سه گانه، قایقرانی، ناشنوایان و هاکی 
در کمیســیون تطبیق شــریط احراز مدیریت وزارت 
ورزش بررســی و نتیجه آن بر اساس ماده ۶ آیین نامه 
انتخابات اعالم شــود. در مورد فدراســیون های تنیس 
و انجمن های ورزشــی هم هنوز زمانی برای برگزاری 
انتخابات اعالم نشده اســت. گفته می شود عدم اعالم 
نتیجه بررســی صالحیــت کاندیداها توســط مراجع 

ذی صالح دلیل این موضوع است.

هر روز یک فدراسیون بالتکلیف اضافه می شود

73 کاندیدا برای 8 صندلی رقابت می کنند

داورزنی در پاسخ به این 
پرسش که باالخره سرپرست 

حق شرکت در انتخابات را 
دارد یا خیر، می گوید: »ما به 

فدراسیون هایی که سرپرست 
دارند به جز کشتی این بحث را 

مطرح کردیم که در انتخابات 
شرکت نکنند.«

با زندی، دروازه بان فوتبال که قهرمان تیر و کمان معلوالن شد

یک سال طول کشید با واقعیت کنار بیایم  
مصاحبه اختصاصی

 می توانستم، مسیر عابدزاده را
 ادامه می دادم
 در اروپا فهمیدم که چقدر زندگی 
معلوالن متفاوت است




محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

 به مناسبت 12 آذر روز جهانی معلوالن 
به سراغ یکی از نخبه های ورزش معلوالن 
رفتیم. فوتبالیست سابق و قهرمان فعلی 
تیم ملی تیر و کمان معلوالن که در 
بازی های جاکارتا به مدال طالی مسابقات 
رسید. فوتبال را از نیروی زمینی شروع 
کرد و بعد با بهمن کرج، هما و دانشگاه 
آزاد ادامه داد اما یک سانحه رانندگی 
باعث شد تا از دروازه بانی فوتبال به سمت 
تیر و کمان معلوالن بیاید. محمدرضا زندی 
همان دروازه بانی است که تقدیر مسیر 
زندگی اش را تغییر داد و او را از فوتبال 
به تیر و کمان سوق داد. زندی در روز 
جهانی معلوالن از بی توجهی ها و مشکالت 
معلوالن گفت و از این که به عنوان یک 
هوادار برای تماشای بازی های استقالل به 
دلیل نبود امکانات نمی تواند به ورزشگاه 
آزادی برود.
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مریم منظمی که بعد از استعفای 
رســول خادم از ســمت خود استعفا 
کرده بود، به دعــوت حمید بنی تمیم 
بار دیگر به فدراسیون کشتی بازگشت 
تا تمامی افرادی  که بعد از اســتعفای 
رسول خادم از سمت خود کناره گیری 
کرده بودند، اســتعفای خــود را پس 

بگیرند.
رســول خادم بعــد از ناکامی در 
مســابقات جهانی 2018 بوداپســت 
استعفا  از ریاست فدراســیون کشتی 
کرد که این اســتعفای او با توفانی از 

کناره گیری ها همراه شد. 
سیلی از استعفاها به راه افتاد و به 
جز یکی دو نفر بقیه همه اعالم کردند 
که در حمایت از رســول خادم دیگر 

کاری با فدراسیون کشتی ندارند.
 اعضای شورای فنی، نایب رییس، 
دبیــر، نایب رییــس بانــوان و رییس 
کمیتــه لیگ نیز از ســمت های خود 
اســتعفا کردند. حتــی رییس کمیته 
لیگ در حالی که مسابقات نیمه نهایی 
و نهایی لیگ برتر در حال برگزاری بود 
از ســمت خود استعفا کرد. استعفایی 

که بیشتر از یکی دو روز دوام نداشت 
و هــر روزی که می گذشــت یکی از 
این افراد مســتعفی به کار قبلی خود 

برمی گشتند.
 ابتــدا حمیــد بنــی تمیــم که 
نایــب رییس فدراســیون بود با حکم 
کارش  بــه  فدراســیون  سرپرســتی 

برگشت. 
بعــد از او رضا الیق به عنوان دبیر 

برگشــت و بعد از او هم رییس کمیته 
لیگ و همچنین سایر اعضای شورای 
فنــی یکی پس از دیگــری به جایگاه 
خود برگشــتند. تنها کسی که در این 
مدت از استعفایش برنگشته بود، مریم 
منظمی نایــب رییس بانوان بود که او 
هــم بعد از چنــد روزی دوباره به کار 
خود برگشــت. از آن اســتعفاها و از 
این برگشــت ها چه برداشتی می توان 

انداختــن جنجال و  داشــت؟ به راه 
ملتهــب کــردن فضای کشــتی و یا 

حمایت از رسول خادم؟ 
کدام یــک از اینها هدف این افراد 
بود؟ البته این رویه ای بوده که در چند 
ســال اخیر باب شده و پیش از این هم 
چندین بــار در مــوارد مختلف از این 
استعفاهای صوری در کشتی دیده شده 
بود. تا مشکلی در کشتی پیش می آمد 
بــه جای پیدا کردن راه حل به ســراغ 
پاک کردن صورت مســاله می رفتند و 
سعی می کردند با استعفا مشکل را حل 
کنند! حاال فقط رسول خادم مانده که 

از استعفایش برنگشته است. 
اگر او هم اســتعفای خود را پس 
بگیرد همه چیز حل می شــود! به جز 
خادم همه عواملی که از رســول حکم 
گرفته بودند در فدراســیون ســر کار 
خود مشغول شده اند. حال باید منتظر 
ماند و دید که آیا فدراســیون کشتی 
بدون رســول خادم اما با افرادی که او 
برای کشــتی منصوب کرده به راهش 
ادامــه می دهد یا این کــه در روزهای 

آینده اتفاقات دیگری رخ می دهد؟

اختصاص پاداش دالری برای مدال آوران تورنمنت وزنه برداری فجر اهواز

 جوایز دوباره به حساب فدراسیون برنگردد؟

طبــق اعــالم ســایت فدراســیون جهانی 
وزنه برداری این دوره از تورنمنت بین المللی فجر 
در اهواز قرار اســت طبق قوانین و استانداردهای 
جدید مصوب شــده بین المللی در ۷ وزن مردان 
)اوزان جدید المپیکی( برگزار شــود. ۷ وزنی که 
می تواند برای شرکت کنندگان در این مسابقات 
حکم حضور در یکی از مراحل شــش گانه کسب 
سهمیه ورودی به بازی های المپیک 2020 توکیو 

را داشته باشد.
برنامه ریزی فدراســیون وزنه برداری   طبق 
ایــران و قوانینی که برای این دوره از مســابقات 
بین المللــی فجــر در نظر گرفته شــده اســت، 
هر کشــور می تواند یک تا پنــج وزنه بردار، یک 
مربــی، یک همــراه و یک سرپرســت داشــته 
باشــد و کشــورهایی که در نظــر دارند بیش از 
پنــج وزنه بــردار در این مســابقات بیاورند، باید 
هزینه های مربوط به اسکان و تغذیه و سایر موارد 

مربوط به مسابقات را خودشان پرداخت کنند.
وزنه برداری ایران طبق آنچه که در پروتکل 
برگزاری مسابقات اعالم شده است، قرار است دو 
تیم را در ایــن دوره از بازی ها آماده رقابت کند. 

بنابراین گزارش ترکیب هر دو تیم از کشــورمان 
به صورت کامل در هفت وزن اختصاصی مربوط 
به بازی های المپیک آینده است. البته نتیجه تیم 
دوم در جدول امتیازی مســابقات برای مشخص 
شــدن تیم های اول تا ســوم جــدول رده بندی 
محاسبه نمی شــود و امتیازی هم برای تیم دوم 
ایران در خصوص ثبت امتیاز گزینشــی المپیک 

در نظر گرفته نمی شود.
 با ایــن حال امــا هنوز تکلیــف حضور و 
وزنه زدن برخی چهره های شــاخص و مدال دار 
ایــران همچون کیانوش رســتمی،  وزنه برداری 
محمدرضا براری، ســهراب مرادی، علی هاشمی، 
ســعید علی حســینی و... ، در ایــن رویداد که 
حکم گزینشــی بازی های المپیک 2020 توکیو 
را ایفا می کند مشخص نیست زیرا حواشی ایجاد 
شــده بین این طیف از ســتاره های وزنه برداری 
با دست اندرکاران فدراســیون و کادرفنی اندکی 
شــرایط را بــرای وزنه زدن آنهــا در این رویداد 

پیچیده تر از قبل کرده است.
 

بالتکلیفی برخی ستاره های وزنه برداری 
برای حضور در جام فجر

چهارمیــن دوره مســابقات بین المللی فجر 
قرار اســت در اوزان المپیکی یعنی دســته های 

وزنی ۶1 کیلوگــرم، ۶۷ کیلوگرم، ۷۳ کیلوگرم، 
81 کیلوگــرم، ۹۶ کیلوگــرم، 10۹ کیلوگرم و 
10۹+  کیلوگــرم طی ســه روز متوالی در اهواز 

برگزار شود. 
همچنیــن طبق تاییــد کمیتــه برگزاری 
مسابقات فجر، این دوره از رقابت ها چون به عنوان 
میدان گزینشــی المپیک 2020 توکیو در تقویم 
رسمی فدراسیون جهانی وزنه برداری حک شده 
اســت، بر اساس آرایش سینکلر، ۶ وزنه بردار اول 
مســابقات، جوایز دالری قابــل توجهی دریافت 
می کنند کــه مبلغ آن طبق آنچــه که میزبانی 
مســابقات برای آرایش پاداش دهی این دوره از 
پیکارها در نظر گرفته اســت، به ترتیب برای نفر 
اول: ۶ هزار دالر، نفر دوم: ۵ هزار دالر، نفر سوم: 
۴ هزار دالر، نفر  چهارم: 2۵00 دالر، نفر پنجم: 
1۵00 دالر و در نهایــت نفر  ششــم: هزار دالر 

خواهد بود. 
البته اگر مثل سال قبل احیانا با نظر رییس 
فدراســیون وزنه بــرداری ابتدا جوایــز قهرمانان 
خودی به خاطر مشــکالت مالی فدراســیون و 
دغدغه های فــراوان مربوط به مشــکالت ارزی 
کشور در یک حرکت خودجوش از پاداش دالری 
به یورو تبدیل نشــود و ســپس بدتر از آن بعد 
از مراســم اهدای مدال به قهرمانان، مثل ســال 

گذشته توســط رییس فدراســیون وزنه برداری 
در پشــت صحنه مســابقه این پــاداش نقدی با 
تهدید از قهرمانان مظلوم وزنه برداری ایران پس 
گرفته نشــود! قطعا اگر این حواشی خودساخته 
در اهواز دوباره ســرو صدا و حاشیه ایجاد نکند، 
مطمئنا گرفتن امتیاز برگزاری مسابقات گزینشی 
المپیــک می تواند باعث ارتقای ســطح کیفی و 
کمی مســابقات جام فجر امســال برخالف سال 

گذشته شود.
سال گذشته اگرچه ما میزبان مسابقات فجر 
در اهواز بودیم اما انصافا مسابقات برگزار شده نه 
از نظر سطح کیفی و نه از نظر کمی به هیچ وجه 

چنگی به دل نمی زد. 
همین موضوع هم باعث شد مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان همان موقــع بالفاصله به خاطر 
دلخــوری که از وضعیت موجود داشــت، لب به 
گالیه از مســووالن فدراسیون باز کند و صراحتا 
اعــالم کند که دیگــر تمایلی بــرای میزبانی از 
مسابقات ضعیف جام فجر در رشته وزنه برداری با 
این وضعیت اسفبار ندارد! اما خب با رایزنی های 
مسووالن هیات وزنه برداری استان و توجه بیشتر 
دســت اندرکاران فدراسیون نســبت به برگزاری 
باکیفیت این تورنمنت، امســال بــا توجه به در 
پیش بــودن بازی های المپیــک، گرفتن امتیاز 
میزبانی برگزاری مسابقات فجر به عنوان بازی های 
گزینشی المپیک پیش رو قطعا خیلی می تواند به 
باال رفتن ســطح کیفی و کمی مســابقات و نیز 
جلب رضایت مسووالن ورزشی و سیاسی استان 
خوزستان به عنوان میزبان مسابقات کمک کند. 

عالوه بر موضوعــات مهمی که در خصوص 
برگزاری مســابقات وزنه برداری فجــر در اهواز 
گفتیم، قطعا برنامه ریزی و مشخص شدن تقویم 
این دوره از مســابقات و ارسال آن به فدراسیون 
جهانی کار قابل تحسینی بود که صورت گرفت و 
نســبت به سال قبل به نظم و ترتیب بهتری قرار 
اســت در زمان مربوط به خودش عملیاتی شود. 
بر همین اســاس و طبق اعــالم کمیته برگزاری 
مســابقات وزنه بــرداری جام فجر، ایــن دوره از 
بازی هــا قرار اســت به ترتیــب و زمانبندی زیر 

برگزار شده و به اجرا درآید:
شنبه ۱۱ اسفند

شروع مسابقه دسته ۶1 کیلوگرم: راس ساعت 1۳
شروع مسابقه دسته ۶۷ کیلوگرم: راس ساعت 1۷:۳0

 افتتاحیــه چهارمیــن دوره تورنمنت بین المللی 
فجر: راس ساعت 1۶

یکشنبه ۱۲ اسفند
شروع مسابقه دسته ۷۳ کیلوگرم: راس ساعت 1۳
شروع مسابقه دسته 81 کیلوگرم: راس ساعت 1۵:۳0
شروع مسابقه دسته ۹۶ کیلوگرم: راس ساعت 18

دوشنبه ۱۳ اسفند
شروع مسابقه دسته 10۹ کیلوگرم: راس ساعت 1۳
شروع مسابقه دسته 10۹+ کیلوگرم: راس ساعت 1۶

مراســم اختتامیــه چهارمیــن دوره تورنمنــت 
بین المللی فجر: راس ساعت 18:۳0

فرصتی 
برای 

جامانده ها

چهارمین دوره مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر درحالی قرار است از تاریخ ۱تا ۵ مارس ۲۰۱۹ )۱۰تا ۱۴ اسفند( در اهواز 
برگزار شود که این دوره از مسابقات طبق اعالم فدراسیون وزنه برداری در تقویم فدراسیون بین المللی این رشته ورزشی به عنوان 
مسابقات گزینشی المپیک ۲۰۲۰ ثبت شده است. دقیقا مثل نخستین دوره مسابقات بین المللی فجر که در تهران و تاالر وزنه برداری 
مجموعه ورزشی آزادی این مسابقات با حضور رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری )تاماش آیان( و مدیران ارشد فدراسیون 
جهانی و کنفدراسیون قاره آسیا، اروپا و آفریقا در کالس و سطح کیفی باال با رعایت تمامی استانداردهای جهانی برگزار شد.

عزیزی در کمتر از دو روز 
حکم گرفت

عبدا... عزیزی با حکم حمید بنی تمیم 
سرپرســت فدراسیون، رییس هیات کشتی 
تهران شد. پس از برگزاری مجمع انتخابات 
هیات کشتی استان، عبدا... عزیزی با حکم 
حمید بنی تمیم سرپرســت فدراســیون، 
به عنوان رییس هیات کشــتی استان تهران 
منصوب شد. مجمع انتخابات رییس هیأت 
کشتی اســتان تهران روز شنبه گذشته با 
حضور حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون 
کشتی و رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و 
جوانان استان در اداره کل ورزش و جوانان 
تهران برگزار شد که در پایان عبدا... عزیزی 
با 1۵ رأی از 1۷ رأی مأخوذه مجددا برای 
چهارســال به عنوان رییس هیأت کشــتی 
تهران انتخاب شد. حکم ریاست عزیزی در 

کمتر از دو روز صادر شد.
 

تجلیل قرائتی از 
حسن یزدانی 

رییــس ســتاد اقامه نماز از حســن 
یزدانــی قهرمان جهــان و المپیک تقدیر 
کرد. حجت االســالم قرائتی رییس ستاد 
اقامه نماز در جریان برگزاری اجالســیه 
نماز در اســتان مازندران از حسن یزدانی 
دارنــده مدال های طالی جهان و المپیک 
تجلیل کرد. این تجلیل از حســن یزدانی 
بــه دلیــل ادای فریضه نمــاز در جریان 
رقابت های آســیایی انجام شد، جایی که 
حســن یزدانی با اینکــه دقایقی کوتاه تا 
بازی های آســیایی  شــروع دیدار فینال 
2018 در اندونــزی مانده بــود، به نماز 
اقدام  این  قرائتی  ایستاد. حجت االســالم 
قهرمان کشــتی ایران را شایســته تقدیر 
دانســت. حســن یزدانی که در بازی های 
آســیایی 2018 اندونــزی طــال گرفت، 
در دیــدار نهایــی وزن 8۶ کیلوگرم این 
رقابت ها به مصاف دومنیک میشل ابونادر 
از لبنان رفــت و در پایان در مدت زمان 
یک دقیقه و 2۹ ثانیه با نتیجه ده بر صفر 
به برتری با ضربه فنی رســید. او دقایقی 
مانده به مبارزه فینال در ســالن رقابت ها 
نماز خود را بجــا آورد که این موضوع با 

استقبال رسانه ها همراه بود.

خبرکوتاه

سال گذشته 
اگرچه ما 
میزبان 

مسابقات فجر 
در اهواز بودیم 

اما انصافا 
مسابقات 

برگزار شده نه 
از نظر سطح 
کیفی و نه 
از نظر کمی 
به هیچ وجه 
چنگی به 

دل نمی زد. 
همین موضوع 

هم باعث 
شد مدیرکل 

ورزش و 
جوانان استان 

همان موقع 
بالفاصله 
به خاطر 

دلخوری که 
از وضعیت 

موجود داشت، 
لب به گالیه 
از مسووالن 

فدراسیون باز 
کند

برخی از اعضای شورای فنی
 زیاده خواه بودند

با وجود آنکه »رســول خادم« چندین هفته است از فدراسیون کشتی رفته 
اما روح او همچنان در فضای فدراســیون حس می شود و این را می توان کامال از 
برخی انتخابات و تصمیماتی که پس از استعفا و رفتن او برای کشتی اتخاذ شده 
است، احســاس کرد. »حمید بنی تمیم« کسی نیست که بتواند به تنهایی برای 
کشــتی تصمیم گیری کند و حتما برای انتخابات اخیر در کشتی مشورت هایی با 

رسول خادم داشته است.
در هر صورت با کنار رفتن رسول خادم از کشتی، امیدوارم راه برای برخی از 
مربیان زحمتکش و کشتی گیرانی که برخوردهای قهرآمیزی با آنها شده است، باز 
شود و کشتی گیرانی مثل »رضا افضلی«، »پیمان یاراحمدی«، »امیر محمدی«، 
»میثــم نصیری«، »محمدجواد ابراهیمی« و از همه مهم تر »رضا یزدانی« دوباره 
به کشــتی برگردند. خدا وکیلی در دو، سه ماه گذشته برخورد خوبی با قهرمان 
بزرگی چون رضا یزدانی نشد و این رسم مردانگی نبود. یزدانی در صورت حضور 
در مسابقه های جهانی بوداپست مجارستان شاید می توانست کشتی ما را در وزن 
۹۷ کیلوگرم صاحب مدال کند. حضور او در بازی های آسیایی جاکارتای اندونزی 
هم می توانســت مدال طالی این وزن را نصیب تیم ملی کشــتی آزاد و کاروان 

ورزش ایران کند.
خیلــی دلم می خواهد معنای فرآیند رقابت های انتخابی را بدانم چیســت، 
وقتی که نفراتی را به مســابقه های جهانی اعــزام می کنند که جزو نفرات اول تا 

سوم نیستند.
در چند ســال اخیر صحبت های زیادی درباره فرآیند انتخابی می کردند اما 
خودشــان چنین فرآیندی را در خیلی از مــوارد رعایت نکردند. ترجیح می دهم 
درباره یــدا... محبی، برادرزاده خود صحبتی نکنم چــرا که در آن صورت متهم 
می شــوم که می خواهم برای او ســینه چاک کنم. برخی از اعضای شورای فنی 
که در تصمیم گیری ها کنار رســول خادم بودند، افرادی زیاده خواه بودند. درباره 
انتخابات ریاست فدراسیون کشتی که وزارت ورزش باید هر چه زودتر مجمع آن 
را تشکیل دهد، باید بگویم آنهایی که تجربه کشتی و مدیریت آن را ندارند، بهتر 
اســت اصال وارد این ماجرا نشوند، کشتی افرادی با تجربه و کارکشته می خواهد. 
بی تجربه ها بهتر اســت خیلی ســنگین و رنگین ســر جای خود بنشینند و در 
انتخابات شــرکت نکنند. هر کس که می خواهد رییس آینده فدراسیون کشتی 
بشود بداند که کشتی متعلق به او نیست، همچنان که متعلق به من »محمدحسن 

محبی« هم نیست بلکه متعلق به همه مردم ایران است.
 

مسابقات کشتی آزاد باشگاه های جهان
کشتی گیران آمریکایی به ایران نمی آیند

تیم تایتان مرکــوری آمریکا غایب بزرگ رقابت های کشــتی آزاد جام 
باشــگاه های جهان در ایران است. پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام 
باشگاه های جهان روزهای 22 و 2۳ آذرماه جاری در ایران و به میزبانی شهر 
بابل برگزار می شــود و به احتمال فراوان شاهد 
حضور ۵ یــا ۶ تیم خارجی در ایــن رقابت ها 
خواهیم بود تا به همراه 2 نماینده از ایران برای 
کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر بروند. 
در حالی که تنها 10 روز تــا آغاز این رقابت ها 
زمان باقی اســت، تیم تایتان مرکوری آمریکا 
که طی ســال های گذشته با ترکیبی از بهترین 
نفرات کشــتی آمریکا در ایــن رقابت ها حاضر 
بوده است، قصدی برای حضور در ایران ندارد و 
غایب بزرگ این رقابت ها است. نماینده آمریکا 
در ۴ دوره گذشــته این رقابت ها به یک عنوان 
قهرمانی و ۳ عنوان نایب قهرمانی دســت یافت 
و مصاف کشــتی گیران آمریکایی با کشــتی گیران ایران در دیدارهای فینال 
دوره های گذشته تماشــاگران زیادی را به سالن مسابقات می کشاند. غیبت 
تیم آمریکایی در این رقابت ها در حالی اســت که گفته می شــود مسووالن 
فدراســیون آمریکا به دالیل نامشخص هیچ درخواستی برای حضور در ایران 
ارائــه نداده اند. به احتمال فراوان تیم هایی از روســیه، گرجســتان، ترکیه، 
اوکراین و ... در این رقابت ها حاضر خواهند شد و مقدمات حضور آنها نیز در 

ایران فراهم شده است.

نگاه
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بازگشت ملی پوش قدیمی تکواندو به شیاپ چانگ
بهنام اسبقی: شاید در مسابقات انتخابی تیم 

ملی شرکت کنم
بهنام اســبقی، ملی پوش پیشین تکواندو که چندی پیش عنوان شد از تکواندو 
خداحافظی کرده اما حاال اعالم می کند که تصمیم دارد یک بار دیگر به شیاپ چانگ 
برگردد. بهنام اســبقی با اشاره به این که به تصمیم قطعی برای خداحافظی از دنیای 
قهرمانی تکواندو رسیده است، گفت: »نه، همچنان در این مورد بالتکلیف هستم و به 
تصمیم قطعی نرســیده ام. حتی احتمال دارد با وجودی که تمرینات سفت و سختی 
نداشتم در مســابقات انتخابی تیم ملی تکواندو شــرکت کنم. در حال حاضر بیشتر 
درگیر کارهای مربیگری هســتم اما همانطور که گفتم شــاید در مسابقات انتخابی 
حضور داشــته باشــم.« اســبقی همچنین ادامه داد: »در حال حاضر بیشتر تکواندو 
را بــرای دل خــودم انجام می دهم و خیلی برد و باخت برایم مهم نیســت. بر همین 
اســاس، دوست داشته باشم به تکواندو ادامه می دهم و دوست نداشته باشم هم دیگر 
بازی نمی کنم. دغدغه بزرگ تر من مربیگری اســت که جدی تر روی آن کار می کنم 

و بــه دنبال اهداف بزرگ تر و جدی تری در این مورد 
هستم.« ملی پوش پیشین تیم ملی تکواندو در مورد 
عملکرد ملی پوشــان در مســابقات گرندپری ســال 
2018 همچنین گفت: »ابتدا باید قبول کنیم که در 
یکی دو ســال اخیر تکواندوی ایران افت کرده است 
و در عین حال کشــورهای دیگر قدرتمند تر شده اند. 
از طرفی ملی پوشان ما از مسابقات لیگ می آیند، که 
در چند ســال اخیر شرایط خوبی ندارد. در سالی که 
قهرمان جهان شدم در مســابقات لیگ تکواندو 1۳ 
مســابقه انجام دادم و در تمام مبارزات برنده شــدم. 
بعد از لیگ نیز در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت 

کردم و با برتری راهی تیم ملی شــدم و حتی به قهرمانی جهان هم رســیدم.« او با 
اشاره به نیاز فریبرز عسکری به همکاران قوی تر در کادرفنی تیم ملی خواهان تقویت 
این کادر شد: »چرا نباید در تیم ملی دو کمک مربی خوب و از قهرمانان سابق وجود 
داشــته باشند تا به ســرمربی تیم ملی کمک کنند؟! قطعاً چند فکر بهتر از یک فکر 
عمل خواهد کرد. با تمام احترامی که برای علی محمد بسحاق قایلم اما ایشان مربی 
بدنساز است. کار بدنسازی با مربیگری متفاوت است و بسحاق با وجود اینکه تکواندو 
کار کرده اســت اما تخصصش در بدنسازی است. در گذشته نیز هادی افشار با وجود 
کســب مدال نقره جهان، به عنوان بدنساز در کنار تیم ملی بود و در امور فنی دخالت 
نمی کرد.« قهرمان بازی های آسیایی اینچئون همچنین درباره استفاده از آنالیزور در 
تیم ملی تکواندو گفت: »رقبای ما عالوه بر کادرفنی قوی، از تیم آنالیز بســیار خوبی 
نیز اســتفاده می کنند. ما بارها در مسابقات مشاهده کردیم به محض خروج بازیکنان 
کشــورهای دیگر از شیاپ چانگ، کار تیم آنالیز آنها روی حریفان بعدی آغاز می شود. 
این در حالی اســت که همراه تیم ملی ما تدارکات هم حضور ندارد و خود بازیکنان 
و کادرفنــی به دنبال آب و غذا هســتند. از طرفی حقوقی کــه به کادرفنی و مربیان 
تیم ملی پرداخت می شــود به قدری کم است که کسی حاضر نمی شود در کادرفنی 

حضور داشته باشد.«

میزبانی مسابقات تکواندوی بانوان کشورهای 
اسالمی به عربستان رسید

فدراســیون جهانی تکواندو، کشــور عربســتان را به عنوان میزبان مسابقات 
تکواندوی قهرمانی بانوان کشورهای اسالمی اعالم کرد. با اعالم رسمی فدراسیون 
جهانی تکواندو، عربســتان به عنوان میزبان مســابقات تکواندوی قهرمانی بانوان 
کشورهای اســالمی که قرار است در ســال 201۹ برگزار شود، معرفی شد. این 
تصمیم در پی مالقات چانگ وون چو، رییس فدراسیون جهانی تکواندو و فهد بن 
جلوی آل سعود، مدیر روابط بین الملل کمیته المپیک عربستان در مجمع عمومی 
اتحادیه کمیته های ملی المپیک در شهر توکیوی ژاپن گرفته شد. فهد بن جلوی 
آل سعود مدعی شــد این تورنمنت تأثیری مثبت بر روی زنان عربستانی و البته 
زنان در ســطح منطقه می گذارد: »تکواندو توانمندسازی است. توسعه تکواندوی 
زنان در عربســتان تأثیر مثبتی در سراسر خاورمیانه خواهد گذاشت.« هنوز زمان 
و مکان دقیق برگزاری این مســابقات مشــخص نشده است. چانگ وون چو نیز از 
برگزاری این رویداد ورزشی حمایت کرد، این در حالی است که فدراسیون جهانی 
تکواندو تالش می کند تا این رشــته ورزشــی را در بین بانوان کشورهای اسالمی 
ترویج دهد. فدراســیون جهانی تکواندو این اجازه را به بانوان تکواندوکار مسلمان 
داده تا از زیر کاله محافظ خود از پوشــش حجاب اســتفاده کنند، این در حالی 
اســت که ایران در بازی های المپیک ریو 201۶ به نخستین مدال خود در بخش 
تکواندوی بانوان دست یافت. این کیمیا علیزاده بود که در المپیک 201۶ در وزن 

۵۷ کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. 

قهرمان ســال 1۹۹۳ کشــتی آزاد 
جهان معتقد اســت که در دوره مدیریت 
رسول خادم در فدراســیون کشتی افراد 
نتوانســتند خودشان را نشان بدهند. اکبر 
فالح قهرمانــی تیم منتخب ایران در جام 
الرسای روســیه را یک شروع خوب برای 
کشــتی دانســت و گفت: »هــر جا و هر 
زمانی که کشــتی ما موفق شــود اتفاق 
خوبی اســت امــا از دوســتان خبرنگار و 
آنهایی که در فدراســیون کشتی هستند 
می خواهم که در نتایج بزرگ نمایی نکنند، 
مثل روزهایی کــه در جام جهانی قهرمان 
می شــدیم و با این عنوان مردم را فریب 
می دادند تا عده ای از خوشحالی به خیابان 
قهرمانــی در جام جهانی  برای  می آمدند! 
طوری خوشحالی می شد که انگار قهرمان 
باید برای هر مسابقه ای  المپیک شده ایم. 
به اندازه خودش شــادی کنیم.« سرمربی 
اسبق تیم ملی کشتی آزاد جوانان با اشاره 
به غالمرضا محمدی ادامه داد: »سال هایی 
را سپری کردیم که عده ای دائم می گفتند 
نه کشــتی گیر داریم و نــه مربی اما حاال 
می بینیــم که بعد از رفتن رســول خادم 
۵-۴ نفر کاندیدای سرمربیگری تیم ملی 
شــدند و در نهایت هم غالمرضا محمدی 
مســوولیت را برعهــده گرفــت. بعد هم 
در مورد ریاســت فدراســیون، حاال اسم 
8-۷ نفر مطرح اســت، قهرمانانی باسواد 
که سابقه کســب چندین مدال جهانی و 

المپیــک را دارند و مدیریت هم می دانند، 
پس کشــتی ما خالی از مربــی، مدیر و 
کشتی گیر نیســت. غالمرضا محمدی هم 
شــروع خوبی با تیم ملی داشت. امیدوارم 
هر کاری که می کند قانونمند و شــفاف، 
به دور از رفیق بازی و ســلیقه شــخصی 
باشد که هر مربی این کارها را انجام دهد 
حتما زمین می خورد.« او در مورد مساله 
انتخابات فدراسیون کشتی نیز گفت: »در 
این 8-۷ سال اســمی از حمید بنی تمیم 
نبود و فرصت زیادی به او داده نشــد که 
خودش را نشان دهد. اصال در فدراسیون 
رســول خادم کســی نتوانست خودش را 
نشــان دهد و دیگران متوجه شــوند که 
ایــن آقا دبیر یا نایب رییس خوبی اســت. 
به همیــن دلیل من حمید بنی تمیم را به 
خوبی نمی شناســم اما امیدوار هستم که 
کشــتی راه خودش را پیدا کند و روز به 

روز بهتر شود.«

کیلوگــرم   -۶۳ وزن  تکوانــدوکار 
کشــورمان بر ســکوی سومی مســابقات 
ارتش هــای جهــان 2018 ایســتاد تا تیم 
ایران برای ســومین بار به مقــام قهرمانی 
این مسابقات دست یابد. بیست و چهارمین 
دوره مســابقات قهرمانی ارتش های جهان 
و  مــردان  گــروه  دو  و  وزن   8 در   2018
زنان از روز پنجشــنبه 8 آذرماه به میزبانی 
ریودوژانیروی برزیل آغاز و روز 11 آذر ماه 
به پایان رســید. در روز پایانی این رقابت ها 
مبــارزات اوزان ۶۳- و ۷۴- کیلوگرم گروه 
مردان پیگیری شد که هادی تیران ولی پور 
در وزن ۶۳- کیلوگــرم و رامیــن حســین 
قلــی زاده در وزن ۷۴ کیلوگــرم به عنوان 
نمایندگان ایران بودند. هادی تیران ولی پور 
نماینده وزن سومی کشورمان در نخستین 
دیدار برابر جان وسونکا از کنیا با نتیجه 2۴ 
بر ۴ به برتری رســید اما در دومین مبارزه 
نتیجه را به سیمون کرسنزی ایتالیایی 1۷ 
بر 1۵ واگذار کرد و راهی جدول رپه شــارژ 
شــد. تکواندوکار وزن ۶۳- کیلوگرم در این 

مرحله موفق شــد هیچام حاجی از مراکش 
را 1۹ بر ۴ از پیش رو بردارد و در ادامه نیز 
انخبولد بریانشــاگای از مغولستان را ۳0 بر 
21 از پیش رو برداشــت تــا مدال برنز این 
دوره از رقابت ها را کســب نماید. همچنین 
در پایــان این رقابت ها مــردان تکواندوکار 
کشورمان با کسب ۳ مدال طال و یک مدال 
برنز موفق شدند برای سومین دوره متوالی 
عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به نام 
خود ثبت نمایند. تیم روسیه با 2 مدال طال، 
یک نقره و سه برنز نایب قهرمان شد؛ چین 
با یک مدال طال، ۳ نقره و یک برنز بر سکوی 
سومی ایســتاد و مراکش با یک طال و یک 
برنز عنوان چهارمی را کسب کرد. حمیدرضا 
صدری، محمد کاظمی، هادی تیران ولی پور، 
امیرمحمد بخشــی، رامین حسین قلی زاده، 
عرفان ناظمی، عرفان حیدری و محمدرضا 
اینانلو ترکیب تیم کشــورمان را تشــکیل 
داده بودنــد که صدری، کاظمی و بخشــی 
بر سکوی قهرمانی ایستادند و هادی تیران 

ولی پور نیز مدال برنز را کسب کرد.

فالح: در فدراسیون خادم کسی نتوانست 
خودش را نشان دهد

هت تریک با برنز تیران ولی پور
پایان تکواندوی ارتش های جهان با قهرمانی ایران

خبرکوتاه

بازگشت نایب رییس بانوان به فدراسیون کشتی

به جز رسول همه برگشتند

رضا عباسپور

Reza Abbaspour

محمدحسن محبی
سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد
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 »مودریچ توپ طال را 
از آنها می گیرد« تیتر 
اصلی روزنامه مادریدی 
»مارکا« بود. مارکا عکسی 
از برنده های توپ طال 
از 2008 تا 2017 )که 
همگی رونالدو و مسی 
هستند( را روی جلد 
رفت و از پایان یک دهه 
سلطه دو ستاره بزرگ 
دنیا بر این جایزه نوشت.

روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
با تیتر »بازگشت به 
صدرنشینی« نوشت، 
بارسا بعد از بردن 
ویارئال و تساوی سویا با 
آالوس، به صدر جدول 
برگشت. پیکه عالی بود 
و همراه آلنیای جوان گل 
زد، دمبله رویایی بازی 
کرد.

روزنامه میالنی »گاتزتا دلو 
اسپورت« سوژه اصلی 
خود را به تساوی اینتر و 
رم و جنجال بر سر کمک 
داور ویدئویی اختصاص 
داد. برای رم یک پنالتی 
گرفته نشد و توتی به 
خشم آمد: »شرم آور 
است«. اسپالتی هم گفت: 
»پس خطایی که روی 
ایکاردی شد، چه؟«

روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« با تیتر 
»کی آن را ندید؟« 
به خطای اینتری ها 
روی زانیولو، وقتی 
بازی بدون گل بود، 
اشاره کرد و نوشت، 
روکیف داور مسابقه 
و کمک داور ویدئویی 
از خطا چشم پوشی 
کردند.

روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« بخشی از جلد 
خود را به رقابت میالن و 
تورینو برای کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان اختصاص 
داد. بخش دیگری از 
جلد هم به ناراحتی پوگبا 
زیر نظر مورینیو و عالقه 
یووه برای برگرداندن او 
اختصاص یافت. مورینیو 
به پوگبا گفته »ویروس«.

ریک شارما
Rik Sharma
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پیشخوان

ارنســتو والورده عملکرد عثمان دمبله 
را در پیروزی 2 بر صفر برابر ویارئال ســتود. 
بال فرانســوی با سانتر عالی اش جرارد پیکه 
را موفــق به زدن گل اول بازی کرد و اگرچه 
کارلس آلنا نخســتین گلش در لیگ را برای 
بارســا زد، اما مربی تیم از بازی خوب دمبله 
تعریف کرد: »او یکی از بهترین های این بازی 
بود. کارهای خوب زیادی کرد و ما امیدواریم 
بازی های خوب بیشــتری از او در راه باشد. 
نکات برجســته بازی اش ســرعت، تکنیک، 
شوتزنی و سانتر بود.« دمبله در این بازی در 
هشــت دریبلش موفق بود که در رقابت های 

مختلف این فصل بارسلونا بی سابقه است.
بارســا برابر حریف رده هفدهمی خود 
نتوانست خطرات زیادی ایجاد کند و والورده 
می گوید تیمش باید بهتــر بازی کند وقتی 
مالکیت تــوپ را در اختیار ندارد: »در نیمه 
دوم مالک تــوپ نبودیم و به زحمت زیادی 
افتادیم. آنها قوی شــدند و ما مجبور شدیم 
از عملکرد  خودمان را ســاماندهی کنیــم. 
خودمــان در زمان نداشــتن تــوپ رضایت 

ندارم.« مربی بارســلونا درباره آلنا هم گفت: 
»او بــه انــدازه کافی برای قــرار گرفتن در 
ترکیب تیم اول باشــگاه خــوب بوده. او در 
مقطع مهمی از بازی وارد شد و گلش خیال 

تیم را راحت کرد.«
در غیاب لوییس سوارس مصدوم، قرار 
بود فیلیپ کوتینیو در حمله موثر باشــد اما 
اینطــور نبود و بازیکن گران برزیلی به دلیل 
مصدومیت تعویض شــد: »بدون شک همه 
ما انتظــارات زیادی از برخی داریم. کوتینیو 
از مصدومیت برگشــته و بازی خیلی خوبی 
در میالن داشــت، باید حواسمان بیشتر به 
او باشد چون ممکن است مصدومیت دوباره 

به سراغش آمده باشد.«
برگشت  دور  در  بارسلونا چهارشــنبه 
نهایی جــام حذفی  مرحله یک شــانزدهم 
اســپانیا میزبان تیم دسته سومی کالتورال 
لئونسا است. بازی رفت دو تیم را بارسا یک 
بر صفر برده. ویارئال هم بعد از تســاوی 3 
بر 3 مقابل آلمریا، میزبان این تیم دســته 

دومی است.

آرتورو ویدال از وقتی به بارسلونا آمده 
روزهای متفاوتــی را تجربه کرده و اهمیت 
و تاثیرگــذاری اش در تیم به طور مداوم در 
حال تغییر اســت. او ابتدا دائما از ســوی 
ارنستو والورده نادیده گرفته می شد و حاال 
بیشــتر به خاطر مصدومیت ها جای خود را 
در ترکیب تیم پیدا کرده اســت. ویدال در 
بازی با ویارئال در ترکیب اصلی قرار گرفت 
و وقتی در نیمه دوم جای خود را به کارلس 
آلنــا داد، تصمیم والورده با ســوت و هوی 

هواداران حاضر در نوکمپ مواجه شد.
هواداران، ویدال را از یک جهت به خاطر 
است  رئال مادرید  اینکه دشمن قسم خورده 
دوست دارند و از طرف دیگر به خاطر سبک 

بازی جنگنــده اش. آنها تعویــض او مقابل 
اتلتیــک بیلبائو را نپســندیدند و اینکه در 
دقیقه 87 بازی بــا تاتنهام به زمین آمد، با 
واکنش منفی این بازیکن شــیلیایی روبه رو 
شد. ابراز ناراحتی او در شبکه های اجتماعی 
باعث تیره شــدن رابطه اش با والورده شد. 
تغییــر حالت با مصدومیــت ایوان راکیتیچ 
پیش آمــد و ویدال فرصتــی پیدا کرد که 
از آن به خوبی بهره بــرد. او در بازی مقابل 
پی اس وی آیندهــوون و ویارئال در ترکیب 
اصلــی قرار گرفت اما حــاال باید دید اینکه 
او نخســتین بازیکن تعویضی تیم در بازی 
یکشنبه بود، واکنشی در پی خواهد داشت 

یا نه؟

والورده: امیدوارم دمبله 
همین طور بماند

 هواداران بارسلونا طرفدار ویدال

 انتظارات از کوتینیو زیاد است

 سیمئونه: ریسک کردن بخشی از بازی 
رودریگو است

دیه گو ســیمئونه گفته ریسک کردن بخشــی از بازی رودریگو، هافبک تیمش 
اســت. رودریگو در در بــازی در خانه خیرونا پاس اشــتباهی داد و توپ به پاتریک 
رابرتس رســید و او هم کریســتین اســتوانی را صاحب توپ کرد. یان اوبالک روی 
استوانی خطای پنالتی مرتکب شد و خود این مهاجم 

خیرونا پنالتی حاصل را به گل تبدیل کرد.
در اواخر مســابقه هم جونز رامالیو، به شــکلی 
تماشــایی دروازه خودی را باز کرد و بازی با تساوی 
یک بــر یک به پایان رســید. ســیمئونه گفت: »او 
در بــازی معمول مــا به دلیل شــخصیتی که دارد 
ریســک هایی انجام می دهد. پاس ها ممکن است به 
مقصد نرسند و این بار آنها خیلی عالی از پاس اشتباه 
ما استفاده کردند اما من تیم را خیلی دوست داشتم. 
در نیمه اول ما آنطوری که می خواستیم بازی کردیم. 
خیرونا رقیب خیلی سخت و پیچیده ای است که در 
دوره خوبی هم به ســر می برد. اللیگا اوضاعی دیوانه وار پیدا کرده اســت. دیگر هیچ 

رقیب آسانی وجود ندارد و این باعث شده که این رقابت ها جذاب شود.«
در صحنه گل به خودی خیرونا، دیه گو کاستا تاثیرگذار بود. او با وجود مصدومیت 
بازی کرد. سیمئونه گفت: »این ناب ترین کاستا بود. او تالش خودش را کرد و در هر 

صحنه با تمام وجود کار کرد.«

مصاحبه

چهره

فوتبال اســپانیا- اتلتیکو مادرید تایید کــرد که پای دیگو 
کاســتا به تیغ جراحی ســپرده می شــود اما توضیح نداد 
که مهاجم ایــن تیم تا چــه زمانی دور از میــدان خواهد 
بود. کاســتای 30 ســاله برای جراحی به برزیــل می رود.

بهترین بازیکن زمین در کنار مسی

دمبله در نوکمپ عزیز شد

 

غیرقابــل  چهــره  دمبلــه  عثمــان 
پیش بینــی و گاهــی درونگرایــی به نظر 
می رســد اما آنچه مشخص است اینکه اگر 
بارسلونا کشــف کند چطور به طور مستمر 
بهترین بازی را از این بال فرانسوی بگیرد، 
شروع ســخت او در کاتالونیا خیلی زود به 
دست فراموشی ســپرده می شود. دمبله با 
حضور درخشــان در سمت راست بارسلونا 
در برد 2 بر صفر برابر ویارئال برای میهمان 
دردسرهای زیادی درست کرد و تیمش را 
به صدر جدول فرســتاد. دمبله گل دقیقه 
36 جرارد پیکه را ساخت و کارلس آلنا سه 
دقیقه مانده به پایــان، گل دوم را به ثمر 
رســاند. در کنار لیونل مسی که پاس گل 
استثنایی اش برای آلنا خیال بارسلونا را از 
پیروزی راحت کرد، دمبله بهترین بازیکن 

زمین بود.
در حالی که دمبله باید روی محصول 
نهایی اش بیشــتر کار کند، برخی از توپ 
لــو دادن هــای او به عنــوان چماقی برای 
کوبیدنــش اســتفاده می کنند امــا برای 

بازیکنــی با ســرعت و جســارت او، این 
اشــتباهات اجتناب ناپذیر اســت. بارسلونا 
به خاطر عالقه به مالکیت توپ شهرت دارد 
اما دمبله تهدیــد متفاوت و پرتحرک تری 
برای حریفان است که می تواند قفل چنین 
بازی هایــی را باز و به ایــن نوع دفاع های 

محکم نفوذ کند.
ویارئال اشــتباهات زیــادی در دفاع 
نداشــت اما اینکه دمبله می تواند با هر دو 
پا به یک اندازه خوب ســانتر کند، شانس 
پدراسا برای متوقف کردن پاس گل پیکه 

را از بیــن برد. اوایل بازی هــم چندبار با 
چرخش های کرویفــی جمعیت نوکمپ را 
به وجــد آورد و خودش را پیش هوادارانی 
عزیز کرد که با وجود بی مهری رسانه ها از 
او حمایت می کنند. به خاطر همین بازی ها 
بود که بارســلونا او را در تابســتان ســال 
گذشــته با قراردادی که می تواند تا 147 
بوروسیادورتموند  از  برســد،  یورو  میلیون 

خرید.
بازی او پر بود از خطر و اشــتیاق که 
به خاطر نداشتن این دومی در این یک سال 

و نیم همواره او را متهم کرده اند. در حالی 
کــه هم تیمی ها، پیکه و لوییس ســوارس 
غیرحرفه ای  رفتارهــای  به خاطر  دمبله  از 
انتقــاد کرده اند به نظر می رســید بحران 
برای او به اوج رســیده؛ همزمان شایعات 
جدایی از بارســا رهایش نمی کند اما این 
فرانســوی عزمــش را جزم کــرد و با گل 
اتلتیکومادرید درخشید در  برابر  تســاوی 
حالی که بازیکــن تعویضی بود و در بازی 
قبلی بارسلونا حتی روی نیمکت هم نبود. 
بازی خوبش مقابل اتلتیکو باعث شــد در 
ترکیب اصلی دیدار با پی اس وی آیندهوون 
قرار بگیرد و با پاس گلش برای مســی به 
 B صعــود تیم به عنوان صدرنشــین گروه

کمک کرد.
بازی اش برابر ویارئال یک گام محکم 
دیگر در مسیری درست بود. دمبله جوان 
اســت و ســال های زیادی در پیش دارد، 
خطاهایی هم خواهد داشت بدون در نظر 
گرفتن نقاط قوت بســیارش، اما بارسلونا 
خــوب می داند اگر به دمبلــه کمک کند 
راهــش را پیدا کند و او را کنــار نگذارد، 

دستاوردهای زیادی در انتظار تیم است.
منبع: سایت گل

 روبن: تابستان از بایرن 
می روم اما باز هم بازی 

می کنم
آرین روبــن هافبک هلنــدی بایرن 
مونیــخ اعالم کرد که ایــن آخرین فصل 
دوران بازیگری او در باواریا است اما دوران 
بازیگــری اش پس از جدایــی از قهرمان 
آلمان ادامه خواهد داشت. روبن 34 ساله 
که 10 سال پیش از رئال مادرید به بایرن 
مونیخ پیوســت و با فرانک ریبری زوجی 
ترســناک را در خط حملــه بایرن مونیخ 
تشکیل داد، در جمع گروهی از هواداران 
بایــرن مونیخ بــه آنها گفــت: »می توانم 
بگویــم که این آخرین فصل من در بایرن 
مونیخ اســت. من تصمیمم را گرفته ام و 
این پایــان دوران حضور مــن در بایرن 
است. فکر می کنم که من به پایان دوره ای 
بســیار خوب در بایرن مونیخ رسیده ام.« 
روبن که در 198 بازی اش در بوندس لیگا 
برای بایرن مونیخ 98 گل زده است، ادامه 
داد: »من ممکن است به دوران بازیگری ام 
ادامه دهم. قطعــاً به طور کامل با فوتبال 
قطع رابطه نخواهــم کرد.« روبن با بایرن 
مونیخ در ســال  2013 قهرمان اروپا شد 
و 7 بــار قهرمانــی در بوندس لیگا و 4 بار 
قهرمانی در جام حذفــی آلمان را تجربه 
کرد. روبــن پیــش از بایــرن مونیخ، با 
تیم های پی اس وی آیندهوون، چلســی و 

رئال مادرید هم افتخاراتی کسب کرد.

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

43638-14122منچسترسیتی1

27536-14113لیورپول2

14941301131چلسی3

14932321830آرسنال4

4251530-1410تاتنهام5

14644201622اورتون6

14644222322منچستریونایتد7

14635201721لسترسیتی8

14626232120بورن موث9

14626171920واتفورد10

14536162018برایتون11

14446131716ولورهمپتون12

14437172215وستهم13

14338101712کریستال پاالس14

14338111912نیوکاسل15

14329132711کاردیف16

1424892410هادرزفیلد17

1416712269ساوتهمپتون18

1423913299برنلی19

14221014358فوالم20

لیگ برتر

10 گل: اوبامیانگ )آرسنال(
8 گل: آگوئرو و استرلینگ )منچسترسیتی(، کین )تاتنهام(

7 گل: آزار )چلسی(، صالح )لیورپول(، میتروویچ )فوالم(، ماری )برایتون(، ویلسون )بورن موث(
6 گل: مانــه )لیورپــول(، الکازت )آرســنال(، مارســیال )منچســتریونایتد(، ریچارلیســون و 

سیگوردسون )اورتون(

11 گل: استوانی )خیرونا(
10 گل: آسپاس )سلتا(

9 گل: مسی و سوارس )بارسلونا(
8 گل: سیلوا )سویا(، ایگلسیاس )اسپانیول(

7 گل: بن یدر )سویا(، مارتی )لوانته(، گومز )سلتا(

10 گل: پیاتک )جنوا(، رونالدو )یوونتوس(
9 گل: ایموبیله )التزیو(
8 گل: ایکاردی )اینتر(

7 گل: اینسینیه و مرتنز )ناپولی(، کوالیارال )سمپدوریا(، کاپوتو )امپولی(

10 گل: آلکاسر )دورتموند(، یوویچ )آینتراخت(
9 گل: رویس )دورتموند(، هالر )آینتراخت(

8 گل: آزار و پله آ )گالدباخ(، ورنر )الیپزیگ(
7 گل: لواندوفسکی )بایرن(، فینبوگاسون )آگزبورگ(

6 گل: ایبیشویچ و دودا )هرتابرلین(، نلسون )هوفنهایم(، پولسن )الیپزیگ(

12 گل: امباپه )پاری سن ژرمن(
11 گل: نیمار )پاری سن ژرمن(، ساال )نانت(

10 گل: توون )مارسی(
9 گل: کاوانی )پاری سن ژرمن(، پپه )لیل(

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

14842371928بارسلونا1

14833261527سویا2

14671181025اتلتیکومادرید3

14734181424آالوس4

14725221923رئال مادرید5

14635171621اسپانیول6

14563171621خیرونا7

14554151120ختافه8

14545171619رئال سوسیداد9

14545141719رئال بتیس10

13535202118لوانته11

14536151918ایبار12

14455252217سلتاویگو13

14383111117والنسیا14

14455111417وایادولید15

14446141816لگانس16

14356131614ویارئال17

13184142011اتلتیک بیلبائو18

14248152810رایووایکانو19

1414912297اوئسکا20

اللیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

31840-14131یوونتوس1

13922261329ناپولی2

14923271229اینتر3

14743241825میالن4

14734201624التزیو5

14563191621تورینو6

14554241820رم7

14554211920ساسولو8

14626151820پارما9

14545211719سمپدوریا10

13535251718آتاالنتا11

14464181318فیورنتینا12

14374131716کالیاری13

14437192915جنوا14

14428132314اسپال15

14347121813اودینزه16

14347172513امپولی17

14257122211بولونیا18

1415811298فروزینونه19

5911312-14کیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

48943-15141پاری سن ژرمن1

15852241129مون پولیه2

15843261828لیون3

15834231427لیل4

15825272226مارسی5

15753221826سنت اتین6

15735121424نیس7

15564241821استراسبورگ8

15564101321ریم9

15555222020نیم10

15465161718بوردو11

15456212217نانت12

15456192117آنژه13

15456192517رن14

15366132415تولوز15

15276121813کائن16

15348142513دیژون17

154110142713امی ین18

15249142410موناکو19

1515910308گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

371333-13103بوروسیادورتموند1

13823301626مونشن گالدباخ2

13742241025الیپزیگ3

13733251824بایرن مونیخ4

13724301623آینتراخت5

13634281921هوفنهایم6

13553212020هرتابرلین7

13535181818ولفسبورگ8

13535212218وردربرمن9

13535121418ماینتس10

13427141814شالکه11

12426182414بایرلورکوزن12

13355162214فرایبورگ13

13346202213آگزبورگ14

1332892611اشتوتگارت15

12246132910نورنبرگ16

1323815289هانوفر17

1323813299فورتونادوسلدورف18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

لوچیانو اســپالتی از عملکرد جیان لوکا 
روکــی، داور دیــدار رم و اینتــر دفاع کرده 
اســت. این بازی با تساوی دو بر دو به پایان 
رسید اما فرانچســکو توتی گفته که داوری 
مســابقه شرم آور بوده اســت. اینتر دو بار از 
رم پیــش افتــاد اما رم هر دو بــار کار را به 
تساوی کشــاند. در نیمه اول، روی برخورد 
دانیلــو دی آمبروزیو با نیکــوال زانیولو، داور 
تصمیــم گرفت پنالتی اعــالم نکند.  توتی، 
اســطوره رم گفت کــه در آن صحنه باید از 
VAR استفاده می شد: »همه آن را دیدند و 
نیازی نیست که توضیح بدهم. من می خواهم 
بدانم، همه ما می خواهیم بدانیم، آنهایی که 
در کیوســک VAR هستند چطور این خطا 

را ندیدنــد. ما آن را روی صفحه ای بســیار 
کوچک تر دیدیم. این مایه شرمســاری است. 
چرا شــما با آنها تماس نمی گیرید و از آنها 
 VAR نمی پرسید که چطور آن را ندیدند؟
دقیقا برای همین صحنه ها است. روکی شاید 
صحنه را دیده باشد و شاید هم نه اما مساله 
این نیست. افراد VAR باید آن را می دیدند. 
فابری شاید بازی دیگری را در نمایشگر خود 
تماشا می کرده  اســت! ما نمی توانیم به این 
ترتیب ادامه بدهیم. جلساتی برگزار می شوند 
و ما اینجــا و آنجا می رویم تــا درباره نحوه 
اســتفاده از VAR بحث کنیــم، اینکه چه 
زمانی و چطور از آن اســتفاده شود، آن وقت 
در چنیــن صحنــه ای از VAR اســتفاده 

نمی کنند؟ مســاله این نیســت که چون رم 
اســت این کار را نکردند. این اتفاق برای هر 
باشگاهی ممکن اســت روی بدهد. یک نفر 
باید با فابری تماس بگیرد و بپرســد: داشتی 
به چه چیزی نگاه می کردی؟ شوخی و خنده 
خوب اســت اما این قضیه جدی است. ما به 
دنبال بهانه گرفتن نیستیم اما این صحنه ها 
کل بازی را تغییر می دهند. ما باید از حریف 
پیــش می افتادیم، ولی لحظاتــی بعد اینتر 
گل زد. روند بازی به کلی عوض شــد و این 
می تواند کل فصل را عوض کند.« اســپالتی 
که در ادامه مســابقه به دلیل اعتراض شدید 
به داور اخراج شد، گفت داور عملکرد خوبی 
داشــته است: »به ما گفتند که اگر صحنه ای 

50-50 باشــد، آن را بازبینی خواهیم کرد. 
آن وقت افراد شکایت می کنند که تعداد این 
صحنه ها خیلی زیاد شــده و روند بازی زیاد 
متوقف می شــود. به نظرم روکی تصمیمات 
خوب زیــادی گرفت، از جمله تصمیمش در 
زمینه اخراج من. من در کنار میدان واکنشی 
بیش از حد نشــان دادم. تیم من ضدحمله 
جالبی را آغاز کرده بود ولی او آن را متوقف 
کرد و من هم کنترل روی اعصابم را از دست 
دادم. اخراج من درست بود.« تساوی اینتر به 
این معناست که آنها در حالی جمعه در دربی 
ایتالیا به مصاف یوونتــوس می روند که 11 
امتیاز کمتر از ایــن تیم دارند. رم هم هفتم 
اســت و فشار بر اوزه بیو دی فرانچسکو، مربی 

تیم رو به افزایش است. همچنین، زمانی که 
اسپالتی می خواست به مرکز رسانه ای بیاید، 
این خبر را بــه توتی دادند و او گفت: »حاال 
که اینطور اســت، شــب خوش!« و محل را 

ترک کرد.
زمانی که اســپالتی رســید، گفت که 
می خواهد چند مساله را شــفاف بیان کند: 
»شــما رسانه ها باید دســت از گفتن این دو 
مورد خالف واقعیت بردارید: اینکه من توتی 
را مجبور به بازنشستگی کردم و اینکه من او 
را از مرکز تمرین تریگوریا بیرون کردم. این 
دو صحت ندارند. باشــگاه یک فصل پیش تر 
می دانست که توتی قرار است بازنشسته شود 

و من هیچ کاری به این موضوع نداشتم.«

لوییــس انریکه درباره قرعه اســپانیا در 
گــروه F مســابقات مقدماتی یــورو 2020 

صحبت کرده است.  
اسپانیا با سوئد، نروژ، رومانی، جزایر فارو 

و مالت همگروه شده است.
او دربــاره رقبای اســپانیا گفته اســت: 
»ســوئد و نروژ تیم های خوبی هستند که در 
ســطح باالیی بازی می کنند و در خانه خیلی 
قوی هســتند. ما مســاله آب و هوا و سفر را 
هم داریم. ما سفرهایی طوالنی خواهیم داشت. 
دو تیم از هر گــروه صعود می کند و هدف ما 

این اســت که یکی از این دو تیم باشــیم اما 
هیچ کس نباید فکر کند که چون ما در ســید 
یک بودیم، به آسانی به مسابقات نهایی صعود 

خواهیم کرد.«
او درباره سایر قرعه ها گفته است: »خوب 
بود که با آلمان همگروه می شدیم. این باعث 
می شد که حواسمان کامال جمع باشد و در تله 
اعتماد به نفس بیش از حد نیفتیم. من این را 
از این جهت نمی گویم که ادعای بزرگی کرده 
باشم، بلکه این را پیش از قرعه کشی به لوییس 
روبیالس )رییس اتحادیه فوتبال اسپانیا( گفتم 

و هنوز هم همین حس را دارم. برایم مشکلی 
نبود اگر آلمان در گروه ما می افتاد.«

او به بازیکنانی که دعوت خواهند شد هم 
پرداخــت: »من از 32 بازیکن در لیگ ملت ها 
استفاده کردم یعنی تعداد زیادی بازیکن. من 
مجبور خواهم بود که تعــداد بازیکنان را کم 
کنم اما همچنــان می توانم برخی بازیکنان را 
برای نخستین بار به تیم ملی دعوت کنم چون 
بازیکنان تنها بر مبنای عملکرد فعلی خود به 
تیم دعوت می شوند. تیم ملی اسپانیا در دوره 
گذار اســت. ما بیش از 30 بازیکن را در نظر 

داشــته ایم اما فرآیند شکل گیری تیم همین 
است. من مطمئنم که در مرحله مقدماتی باز 
هم بازیکنان دیگری دعوت خواهند شد چون 
همانطور که گفتم، مساله این است بازیکنانی 

را دعوت کنیم که در بهترین فرم هستند.«
ایســکو در رئال مادرید شرایط متزلزلی 
دارد. انریکــه می گوید: »من درباره ایســکو 
حرف نمی زنم چون بــه کار همکارانم احترام 
می گذارم. تنها چیزی که می گویم این اســت 
که بازیکنان در طــول فصل، دوره های خوب 
و دوره های بدی را می گذرانند. بهتر است که 

بازیکنان برای تیم هایشان بازی کنند اما حتی 
همین هم تضمینی نیست که در فهرست تیم 
ملی حاضر باشند. مهم است که بازی کنید اما 

این موضوع سرنوشت ساز نیست.«
او دربــاره داوید دخئا هم گفته اســت: 
»درباره او هم چیزی نخواهم گفت. به صورت 
کلی، بازیکنان نخبه بایــد بتوانند با انتقادات 
کنار بیایند. این بخشــی از حرفه شماست و 
باید عادت کنید که نظرات مثبت را بشــنوید 
و همچنین گاهی نظرات نه چندان مطلوب را 

هم دریافت کنید.«

کاش با آلمان  همگروه می شدیم!

چطور صحنه پنالتی را ندیدید؟ آیا بازی دیگری را تماشا می کردید؟
  حمله شدید توتی به کمک داور ویدئویی بازی با اینتر:

 نظر لوییس انریکه درباره قرعه اسپانیا در مقدماتی یورو 2020

 نکات آماری
ارنستو والورده در این بازی برای چهارصدمین بار در اللیگا روی نیمکت نشست. 
او در این مدت 183 پیروزی، 99 تساوی و 118 باخت داشته. او دومین مربی در 
قرن 21 است که چنین آماری دارد، خواکین کاپاروس با 499 بازی رکورددار است.

تنها ســرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید با پنج گل زده از جرارد پیکه با چهار 
گل در رده بندی گلزن ترین مدافعان اللیگا در این فصل پیش اســت. بارسلونا 
برای نخســتین بار بعد از ســه ماه و یک هفته در اللیگا دروازه اش را بسته نگه 
داشــت، رئال وایادولید آخرین تیمی بود که نتوانســت به بارسلونا گل بزند.
لیونل مســی بیش از هر بازیکــن دیگری در اللیگا پــاس گل داده. او 9بار به 
هم تیمی هایش پاس گل داده است.کارلس آلنا در دهمین بازی اش برای بارسلونا 
در رقابت هــای مختلف دومین گلش را زد، این نخســتین گل اللیگایی او بود.

*کیوو به دلیل مشکالت مالی با کسر سه امتیاز مواجه شده است. 
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برد مهم لیورپول برابر اورتون

گلی که نبرد قهرمانی را زنده نگه داشت

انبوه جمعیت سرخپوش داخل  فقط 
آنفیلد نبــود که از گل دیووک اوریگی در 
وقت های تلف شــده بازی لیورپول مقابل 

اورتون به وجد آمد.
برخی گل ها ارزشــی بیش از ســایر 
گل ها دارنــد و اهمیت آنهــا فراتر از 90 
دقیقه یا 96 دقیقه بازی است. کافی است 
از یورگن کلوپ بپرســید. شادی دیوانه وار 
او پس از گل دقیقه 96 اوریگی، زمانی که 
40 متر داخل زمین دوید و شادی اش را با 
آلیسون بکر شریک شد، فقط به این دلیل 

نبود که لیورپول اورتون را برده است.
بــازی لیورپول و اورتــون تبدیل به 
یک طرفه ترین شهرآورد بزرگ فوتبال دنیا 
شــده اســت. کلوپ عادت دارد اورتون را 
ببرد. دلیل شــادی بی حد و حصر او این 
بود که گل اوریگی، لیورپول را در کورس 
قهرمانی لیگ برتر نگه داشــت و نمایش 
احساسات او ترکیبی از شادی و آسودگی 

خاطر بود.

او پس از بازی گفت: »باید عذرخواهی 
کنم چون نمی خواســتم بی احترامی کنم 
اما واقعا نمی توانســتم جلــوی خودم را 
بگیــرم! این اتفاقی بــود که همین طوری 
افتاد! اگر می توانستم احساسم را توصیف 

کنم، می توانستم آن را کنترل کنم.«
بدون در نظر گرفتن احساس هزاران 
طرفدار ناخرســند اورتون و آنهایی که در 
شهر منچســتر طرفدار رنگ آبی هستند، 
ضربه سر اوریگی که دو دقیقه پس از پایان 
وقت های تلف شده بازی به ثمر رسید، گلی 
بود که کورس قهرمانی فصل 2018-19 
را زنــده نگه مــی دارد. ما هنــوز به نیمه 
فصل هم نرســیده ایم اما سیتی در صدر 
جدول نشــان از تیمی شکست ناپذیر دارد 
و اگر لیورپول نمی توانست همسایه اش را 
در آنفیلد ببرد، تیم صدرنشــین، حاشیه 
امنیتی 4 امتیازی - یا حتی 5  امتیازی در 
صورت نخستین پیروزی اورتون در آنفیلد 

پس از سال 1999- پیدا می کرد.
ســیتی در این 14 مســابقه تنها 4 
امتیاز از دست داده اســت و البته آنها از 
حاال تا پایان فصل امتیازات بیشــتری هم 

از دســت خواهند داد، اما اینکه در هفته 
اول دســامبر به آنها اجــازه بدهیم فاصله 
را به چهار امتیاز برســانند، باعث می شود 
تیم های تعقیب کننده عمال هیچ حاشــیه 
امنیتی در نیمه دوم فصل نداشته باشند و 
مجبور باشــند بازی های خود را یکی پس 

از دیگری ببرند.
تیم چلســی که در رده ســوم است 
با منچسترسیتی فاصله دارد  امتیاز  هفت 
و آرســنال که با اونای امری احیا شده، با 
یک امتیاز کمتر از چلســی چهارم است. 

این در حالی اســت که آنها از آگوســت 
تاکنون در لیگ برتر شکســت نخورده اند. 
هم چلسی و هم آرسنال با مربیان جدید 
خود، مائوریتســیو ساری و امری، شروعی 
عالی در این فصل داشــته اند اما هیچ کس 
واقعا انتظار ندارد آنها سیتی را کنار بزنند 
و خودشان قهرمان شوند. پس تنها رقیب 
سیتی، لیورپول است که حق نداشت برابر 

اورتون هیچ امتیازی از دست بدهد.
هنوز زمان زیادی از فصل نگذشــته 
امــا چهار امتیــاز عقب بــودن از یکی از 
بهترین تیم های تاریخ لیگ برتر به معنای 
فاصله ای پرنشــدنی بود، هرچند لیورپول 
در کل فصل تنهــا پنج گل دریافت کرده 

است.
لیورپــول با کلوپ احتمــاال بهترین 
فصــل تاریخ خود در لیــگ برتر را تجربه 
خواهد کرد اما حتی ایــن هم برای کنار 
زدن ســیتی کافی نیست. به همین دلیل 
اســت که تک تک امتیازات مهم هستند 
اما ارزش گل اوریگی بســیار بیشتر از سه 
امتیازی بود که نصیب کلوپ و شاگردانش 

شد.

آنها با اینکه توانسته اند سایه به سایه 
ســیتی پیش بروند امــا در حال حاضر با 
تمام توان کار نمی کنند. اگر آنها در زمینه 
انرژی یا خودباوری مشــکل دارند، بردن 
شــهرآورد با این شرایط دراماتیک به آنها 

روحیه ای مضاعف می بخشد.
محمد صالح هنوز به درخشش فصل 
گذشــته خود نزدیک هم نشــده است و 
نتوانسته مانند فصل پیش گل های فراوانی 
بزند. روبرتو فیرمینو هم در 14 بازی اخیر 
بــرای لیورپول تنها 2 گل زده اســت. هر 
دو مهاجــم مقابل اورتون تعویض شــدند 
و این نشــان می دهد عملکــرد فعلی آنها 
در چه سطحی اســت، اما اینکه لیورپول 
همچنان و بــدون اینکه صالح و فیرمینو 
در اوج باشــند، پشت ســر سیتی حرکت 
می کند، باعث می شود آنها روحیه بگیرند 
و منتظر روزهایی باشند که اوضاع به سود 

آنها خواهد شد.
اگــر اوریگی گلش مقابــل اورتون را 
نمی زد، صالح و فیرمینو دیگر فرصت آن 
را نداشــتند به فرم خوب خود برگردند و 
لیورپول را به نزدیکی ســیتی برســانند 
اما لیورپــول حاال می توانــد در حالی به 
خانــه برنلی ســفر کند کــه امیدهایش 
برای قهرمانی همچنان زنده اســت و آنها 
امیدوارند دو مهاجم اصلی شان، یک بازی 
دیگر به بازگشــت به اوج نزدیک شــده 

باشند.
گل اوریگی همچنین به این معنا بود 
که مشــکالت لیورپول فعال پوشانده شده  
و البتــه به کلوپ فرصت آن را داد که این 
مشــکالت را حل کند. آنها هنوز در خط 
میانی دچار کمبود خالقیت هســتند اما 
آن جنگندگــی و نیروی پیش ران جوردن 
هندرســون، کاپیتان محرومشــان، و آن 
هوش سنتی جیمز میلنر که روی نیمکت 
نشســته بود را هم کم داشتند. هر دو نفر 
احتمــاال در دیدار مقابل برنلی در ترکیب 
قرار خواهند گرفت و این دیداری اســت 
که لیورپول قاعدتا به راحتی آن را خواهد 
برد، به ویژه پس از آن که روحیه تیم برابر 

اورتون تقویت شده است.
از نظر روانــی، این برد لیورپول را به 
پیــش می راند. این برد ســیتی را متوقف 
نمی کند اما هنگامی که لیورپول پشت سر 
این تیم حرکت می کند، احتمال جلو زدن 

از سیتی همچنان وجود دارد.
کلوپ گفت: »اگر شما امتیاز از دست 
بدهید می دانید چه می شود. هیچ کس به 
اوضاع کورس قهرمانــی فکر نمی کرد. ما 

تنها می خواستیم این بازی را ببریم.«
شاید هم این طور بوده باشد اما کلوپ 
پــس از پیروزی می داند که این برد و این 
گل اوریگــی به معنای نبرد برای قهرمانی 
اســت. لیورپول ممکن اســت در یک روز 
دیگر با چالشی مشابه روبه رو شود و این بار 
نــاکام بماند اما اگر آنها گل پیروزی بخش 
اوریگی در آنفیلد را نداشــتند، دیگر هیچ 

بختی برای رسیدن به سیتی نداشتند.
ESPN :منبع

لیورپول با کلوپ احتماال بهترین 
فصل تاریخ خود در لیگ برتر را 

تجربه خواهد کرد اما حتی این هم 
برای کنار زدن سیتی کافی نیست. 

به همین دلیل است که تک تک 
امتیازات مهم هستند اما ارزش گل 

اوریگی بسیار بیشتر از سه امتیازی 
بود که نصیب کلوپ و شاگردانش 

شد

مارک آگدن
Mark Ogden

کریس ویتلی
Chris Wheatley

نیمار باز هم به 
خاطر مصدومیت 

تعویض شد
نیمار در تســاوی یکشنبه 
شب پاری سن ژرمن مقابل بوردو 
در هفته پانزدهم لوشامپیونا باز 
هم مصدوم شــد و بــه همین 
دلیل مجبور به ترک میدان شد. 
این مهاجم برزیلی، که گل اول 
بازی را به ثمر رســاند به دلیل 
مصدومیت از ناحیه کشاله ران 
مجبور به ترک میدان شد و در 
دقیقه 57 از زمین بازی بیرون 
رفــت. او بالفاصله پس از دادن 
جای خود به اریک ماکسیم به 
تحت  تا  رفت  رختکن  ها  سمت 
مصدومیت  بگیــرد.  قرار  مداوا 
نیمار 26 ســاله به نظر چندان 
جدی نیست اما توماس توخل، 
نگران  بایــد   PSG ســرمربی 
وضعیت او باشــد چــرا که او 
هفته پیش هم به دلیل همین 
مصدومیت که در بازی دوستانه 
اروگوئه  مقابــل  برزیــل  اخیر 
گریبانش را گرفت، بازی مقابل 

تولوز را از دست داد.
بــاره  ایــن  در  توخــل   
گفــت: »من فکــر می کنم که 
مصدومیت او همان مصدومیت 
قبلی است البته من هنوز او را 
ندیده ام. ما باید مراقب باشــیم. 
او قبل از بازی گفت که مشکلی 
بــرای حضور در بازی امشــب 
بتوانم برای  ندارد. امیدوارم که 
بازی مقابل استراســبورگ از او 

استفاده کنم.«
نیمــار خــودش در بازی 
قبلی مقابــل لیورپول در لیگ 
قهرمانــان اعتراف کرده بود که 
نیست  آماده  هنوز 100 درصد 
و با این حال مقابــل بوردو به 

میدان رفت.

پوچتینو:
  بازی با چلسی و اینتر 
انرژی مان را گرفته بود

پوچتینــو،  مائوریســیو 
می گوید  تاتنهــام  ســرمربی 
باخت تیمش در خانه آرســنال 
نتیجه فشاری است که به دلیل 
بازی های ســنگین این تیم در 

هفته گذشته تحمیل شد.
 تاتنهــام در حالی بازی 2 
بر یک برده در خانه آرســنال 
را 4 بر 2 باخت که پیش از این 
بازی دو مصاف سخت با چلسی 
در لیگ برتــر و اینتر در لیگ 
قهرمانان اروپا داشت و هر دوی 

آنها را برد. 
اینکه  بر  تأکید  با  پوچتینو 
تیمش از نظر روانی برای مصاف 
با آرســنال آماده نبوده است، 
گفت: »در نیمه دوم، ما بازی را 
خوب شروع کردیم. تا زمانی که 
آنها گل سوم شان را نزده بودند، 
بازی بســیار جنگنــده دنبال 

می شد.
 در برخی دقایق آرســنال 
بهتر بــود و در برخــی دیگر 
تاتنهام اما زمانی که گل ســوم 
ما  به  سختی  ضربه  خوردیم،  را 
وارد آمد و از نظر روانی تحلیل 

رفتیم.
نتوانستیم  که  اینگونه شد   
برای  را  داده  دســت  از  انرژی 
کنیم.  جبران  بازی  به  برگشتن 
البته در آن مقطع برای تیم کار 

خیلی سخت شده بود.
 مــن فکر می کنــم که ما 
اینتر  مقابل  بازی های مان  تاوان 
در لیگ قهرمانان و چلســی را 
دادیم و بــه همین دلیل تحت 
چهارم  گل  گرفتیم.  قرار  فشار 
آرســنال و اخراج فرتونگن هم 

که دیگر کار را یکسره کرد.«

مصاحبه

 پیروزی توپچی ها در نبرد حساس با تاتنهام

اوبامیانگ، امری و آرسنال، پادشاهان دربی لندن

امری: آرسنال باید روی بازی با  یونایتد تمرکز کند نه بردن تاتنهام

اونای امــری خیلی خــوب دربی ها را 
می شناســد. او در تمام دوران مربیگری اش 
حضــور در دربی ها را تجربه کرده اســت، 
چه در ســویا مقابل بتیس بوده باشــد، چه 
پاری سن ژرمن مقابل مارسی یا زسکا مسکو 
مقابل اسپارتاک. نخستین تجربه او در دربی 
شــمال لندن هم تا مدت ها در یادها خواهد 
ماند چون آرســنال تحت هدایت او توانست 
رقیب همشهری اش تاتنهام را در جو ملتهب 

استادیوم امارات 4 بر 2 شکست دهد.
در ایــن نمایش مهیج عــالوه بر گل، 
 چیزی که کم نبود، جنجال و حاشــیه بود. 
از به زمین افتادن نمایشــی سون هئونگ 
مین بــرای گرفتن پنالتی نیمه اول تاتنهام 
و جدلــی که بعد از شــادی گل اریک دایر 
مقابل هواداران تیم آرســنال رخ داد، همه 
و همه اتفاقاتی جنجالــی بودند که فضای 
دربی لنــدن را ملتهب تر می کرد. از ابتدای 
فصل تا االن بیشــتر بحث هــا درباره امری 
حول موضوع تمرینات آماده ســازی فشرده 
او، تحلیل های دقیق و موشکافانه او پیش از 
بازی ها و قدرت روانی باالی او برای گرفتن 
بهترین تصمیمات به نفع باشــگاه آرسنال 
بــوده اســت. در حالی که مســعود اوزیل 
بازی را به دلیل گرفتی عضالت کمرش در 
تمرینات از دســت داد، امری با این معضل 
مواجه شــده بــود که چه کســی می تواند 
بهترین گزینه برای پــر کردن جای خالی 

هافبک آلمانی اش باشد.
یک بار دیگر این پیر امریک اوبامیانگ 
بود که ســتاره نمایش شــد چــون او یک 
پنالتی را بعد از خطای هند یان فرتونگن در 
محوطــه جریمه تاتنهام در یک ضربه کرنر، 
به گل تبدیل کرد. مدافــع بلژیکی تاتنهام 
کمی بعد بــه خاطر یک تکل بی محابا روی 

الکســاندر الکازته، با کارت زرد دوم جریمه 
و اخراج شــد. اوبامیانگ بهترین گلزن این 
فصل لیگ برتر انگلیس است و به نخستین 
بازیکن از مــاه اکتبر ســال 2007 تبدیل 
شــد که با 10 شــوت متوالی اش در لیگ 
برتر گلزنــی می کند. چارچوب شناســی او 
و گل های حیاتی که بــه لطف این توانایی 
می زند، حاال بیش از پیش نشــان می دهد 
که چرا آرسنال حاضر شد او را در ماه ژانویه 
ســال گذشــته به عنــوان گران قیمت ترین 

بازیکن تاریخش خریداری کند.
اوبامیانــگ در پایان بازی به اســکای 
اســپورت گفت: »من فکــر می کنم که ما 
در نیمه اول عملکردی فوق العاده داشــتیم 
اما بعــد از گل اولــی که خوردیــم، برای 
لحظاتــی افت کردیم. بیــن دو نیمه اما ما 
مطمئــن بودیم و می دانســتیم که در نیمه 
دوم می توانیم به بــازی برگردیم و این کار 
را هم کردیــم. ما در نیمه دوم خیلی خوب 
بازی کردیم و تســلیم نشدیم. این ذهنیت 
تیم ماســت. ما هنوز داریم بازی های مان را 
می بریم. ما االن یک روند شکســت ناپذیری 

را داریــم حفظ می کنیم و می خواهیم ادامه 
دهیــم. بهتریــن عملکرد فصــل؟ من فکر 
می کنم همینطور اســت که ایــن بهترین 

بازی مان در این فصل بود.«
در بــدو ورود ایــن مهاجــم گابنی به 
آرســنال و حتی قبل از آن سواالتی درباره 
رویکرد و شــیوه زندگی او وجود داشت اما 
او االن مدتی اســت که توانسته منتقدانش 
را ســاکت و به آنها ثابت کند که چرا از نظر 
آمــاری و فنی در حال حاضــر کارآمدترین 
مهاجم حال حاضر فوتبال اروپا اســت. یان 
رایتس، اسطوره آرســنال درباره اوبامیانگ 
می گوید: »در شرایط فعلی با 20 گلی که او 
در 31 بازی به ثمر رسانده است، او می تواند 
بازیکــن شــماره یک مــا باشــد.« با همه 
آرسنال  پیشرفت  اوبامیانگ،  درخشش های 
زیر نظر امری را هم نباید نادیده گرفت. تیم 
او االن 19 بازی در تمامی رقابت هاست که 
تن به شکست نداده است و به نظر می رسد 
که این روند تا کسب سهمیه لیگ قهرمانان 

اروپا ادامه پیدا خواهد کرد.
منبع: سایت گل

با وجود بزرگ بودن موفقیت آرســنال 
بــرای فتح دربی لندن در شــرایطی که بازی 
2 بر یــک باختــه را 4 بر 2 برد، ســرمربی 
اســپانیایی این تیم ترجیح می دهد که خیلی 
ذوق  زده نشــود و بــه جای غرق شــدن در 

لذت کســب این پیروزی، نگران بازی بعدی 
تیمــش مقابل منچســتریونایتد باشــد. این 
مهم ترین و بزرگترین پیــروزی دوران کوتاه 
مربیگری امری در آرســنال بوده اســت و به 
ســبب آن هواداران این تیم در پایان بازی او 
و شــاگردانش را به شــدت مورد تشویق قرار 
دادند بخصوص که بعد از مدت ها توانســتند 
رقیب همشهری شان را در لیگ برتر شکست 
دهنــد و در جدول از آن باالتــر قرار بگیرند. 
با این حــال امری ترجیح داد که روی آزمون 
ســخت بعدی تیمش تمرکز کند. او در پاسخ 
به این سوال که آیا این بزرگترین و مهم ترین 
برد تیمــش در این فصل بوده اســت، گفت: 
»من از همین حاال دارم به بازی چهارشــنبه 
شــب مان مقابل منچستریونایتد فکر می کنم. 
پیروزی امشب مان بســیار بزرگ است. ما به 
هواداران مان نشان دادیم که می توانیم نمایش 

خوبی ارائــه کنیم و این پیــروزی را به آنها 
تقدیم کنیم چون بازی بــا تاتنهام یک بازی 
خاص اســت. بــرای ما هم همینطور اســت، 
خاص است اما از همه چیز مهم تر گرفتن سه 
امتیاز بازی اســت. مانند بازی هفته گذشته 
در بورنموث و بازی چهارشــنبه شــب مقابل 

منچستریونایتد.«
 امری افزود: »من فکر می کنم که اعتماد 
به نفس مــا با این پیروزی بــه میزان زیادی 
باال مــی رود. بازی واقعاً خوبی بود. با این حال 
فراموش نکنید که هفته پیش این تیم چطور 
چلسی را برد. بازی مقابل تاتنهام همیشه بازی 
بسیار بزرگی است و امروز این تیم به ما باخت. 
بازی چهارشنبه هم برای ما مثال خوبی است 
و ما باید از االن به بازی مقابل منچستریونایتد 
فکر کنیــم. بهترین روزم در آرســنال همان 

روزی بود که با این تیم قرارداد بستم.«

گل- هرنان کرسپو، ســتاره سابق آرژانتین به دنیای مربیگری 
بازگشــت. او هدایت تیم بانفیلد در لیگ برتــر آرژانتین را 
در دســت می گیرد. کرســپو پیش از این مربی تیم دســته 
دومی مودنــا در ایتالیا بود که در ســال 2016 اخراج شــد.

مارکا- دور تمرینی مســابقات »سوپر بایک« در پیســت خه رس اسپانیا 
برگزار می شــود و لوییس همیلتون، قهرمان فرمــول یک تصمیم گرفت 
به تمرینات پیش فصل موتورســوارها برود و کمی ایــن ورزش را امتحان 
کند. همیلتون که پشــت فرمان ماشــین هیــا فرمول یــک، عالی کار 
می کند، ســوار یکی از موتورها شــد و در پیچ پنجم زمیــن خورد. تازه 
این موتورها بــه قدرت موتورهای مســابقات »موتو جی پی« نیســتند.

عکس نوشت

دیلی میل- یکی از 
هواداران تاتنهام به 

خاطر پرت کردن 
پوست موز توی 

زمین، موقع شادی 
گل اوبامیانگ، 

دستگیر شد.

دیلی میل- یورگن کلوپ آنقدر از بردن اورتون خوشحال شده بود که وسط زمین 
دوید و با بازیکنانش جشن گرفت. او بعدتر به خاطر این رفتارش عذرخواهی کرد. 

اوپتا جــو- آرون رمزی کــه در پایان فصــل بازیکن آزاد می شــود و از 
آرســنال می رود، در بازی با تاتنهــام به عنوان یار ذخیــره به زمین رفت 
و پــاس گل داد. در حقیقــت، او این فصل 4 پــاس گل داده، در حالی که 
به عنــوان بازیکن ذخیــره به زمین رفته اســت. تاکنون هیــچ بازیکنی 
نتوانســته در یک فصــل به عنوان یار ذخیــره، اینقدر پــاس گل بدهد.

دیلی میل- ویــن رونی همراه پســر بزرگش، کای، برای تماشــای بازی 
واشــنگتن ویزاردز و بروکلین نتس به ســالن رفتند، مسابقه ای که میزبان 
102-88 برد. رونی در تیم واشــنگتن دی سی فوتبال بازی می کند. پسر او 
بســکتبال دوست دارد و بعد از مسابقه ویزاردز، رفت و بازیکنان تیم را دید.

مــارکا- در بازی بارســا و ویارئال، جرارد پیکه و جــرارد مورنو با هم کری 
زیــادی خواندند. ایــن دو بازیکن از زمــان حضور مورنو در اســپانیول و 
دربی بارســلونا، با هم تاریخچــه رقابت و درگیری دارنــد و در این بازی 
هــم بارها داور مجبور شــد بــه آنها تذکــر بدهــد، آرام بگیرند. وقتی 
هم مورنــو از زمین بیرون رفت، صدای ســوت تماشــاگران بلند شــد.

گل- نام مســعود اوزیل در کمال شــگفتی از فهرست 
آرســنال برای بازی با تاتنهام خط خــورد و او حتی 
روی نیمکت هم نبود. مربی آرســنال هم نتوانســت 
درباره غیبت او توضیح درســتی بدهــد و گفت، کمر 
درد باعث خط خوردن اســم اوزیل شده. وقتی از امری 
پرسیدند، او کی مصدوم شده؟ جواب داد: »نمی دانم«.

عکس نوشت
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سه شنبه 13 آذر

لیگ برتر
وستهم.............................................................................................. کاردیف 23:15
بورنموث.................................................................................... هادرسفیلد 23:15
............................................................................  کریستال پاالس 23:15 برایتون
واتفورد................................................................................  منچسترسیتی 23:30

 
لوشامپیونا

امی ین................................................................................................  موناکو 21:30
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مون پولیه................................................................................................ لیل 23:30

 
جام حذفی ایتالیا
منتخب دور چهارم

بولونیا..............................................................................................  کروتونه 20:30
..........................................................................................  اسپال 23:15 سمپدوریا

 
جام حذفی اسپانیا

مرحله یک شانزدهم نهایی )دور برگشت(
ختافه...............................................................................................  کوردوبا 22:00
والنسیا....................................................................................................  ابرو 22:00
........................................................................................  لگانس 23:00 رایووایکانو
اسپانیول..........................................................................................  کادیس 00:00
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پارس جم معمــوال در خانه اش به 
تیمی نمی بــازد. آخرین باخت خانگی 
ایــن تیــم در لیگ بــه فصل پیش 
بازمی گردد. تراکتور نخســتین تیمی 
بود که در بازی های این فصل جم را در 

خانه اش شکست داد.
 همانطور که گفتیــد آخرین باخت 
پارس جــم در لیــگ بــه فصل پیــش باز 
می گردد. آنها همیشه در خانه تیم متفاوتی 
هستند و ما این شــرایط را کامال احساس 
کردیم. بازی بسیار ســختی بود بخصوص 
اینکــه زمین مســابقه هــم مــا را یاری 
نمی کرد. نمی دانــم بازی را دیدید یا نه اما 
اشــکان هرگاه می خواست پا به توپ شود، 
بازی مثل زمین های  نمی توانســت. زمین 
شــمال ایران شده بود و اصال مسطح نبود. 
چنین زمین هایی برای تراکتورســازی که 
روی زمیــن فوتبال بازی می کنــد کار را 
دشــوار می کند ضمن اینکه جمی ها بیشتر 
روی توپ های بلند کار می کردند و ما سعی 
در پرس آنها داشتیم. هدف ما در این بازی 
ابتدا گل نخوردن بود که به آن رســیدیم 
و بعد گلی که به ثمر رســید ما را به تمام 

اهداف مان رساند.
با این برد کامال در دایره مدعیان 

قهرمانی قرار گرفتید.
 تراکتور باید در دایره مدعیان باشد و 
قطعا هم تا آخر لیگ خواهد بود. به اعتقاد 
من جدول در لیگ به زودی دو تکه خواهد 
شــد و احتمــاال چهار یا پنج تیــم آن باال 
می مانند و بــرای قهرمانی تالش می کنند. 
چیزی که من درباره تراکتورسازی می توانم 
به شــما بگویم این است که تراکتورسازی 
چاره ای جز پیروزی در بازی های آتی ندارد 

تا به صدر جدول برسد.
اروین خط حمله شما  و  استوکس 
را بسیار رعب آور کرده بودند. آنها که 
نیستند، قدری کار برای شما سخت تر 

نشده؟
 من همیشه به بازیکنانم می گویم که 
نباید وارد حاشیه و شلوغ کاری شویم. االن 
برای من و تیمم چه سودی دارد که درباره 
جدا شده ها حرف بزنم؟ آنها رفته اند. البته 

وضعیت اســتوکس هنوز مشخص نیست. 
ما باید به راه مــان ادامه بدهیم. نظم تیمی 
بخصوص داشــتن نظم دفاعی برای من در 
اولویت اســت. مهم تر از جدایی استوکس و 
اروین این اســت که ما بازی بدون توپ را 
یاد بگیریم. در بازی با پارس جم این نکات 
تا حدود زیادی رعایت شــد اما برای بهتر 
شدن راه زیادی در پیش داریم. الزم است 
بگویــم که ما تیم چغــری را بردیم اما این 
بردها باید تا صدرنشــینی تراکتورســازی 

ادامه پیدا کند.
بــرای  را  زمانــی  می توانیــد 
صدرنشــینی تراکتورســازی تعیین 

کنید؟
 من یکســری خواسته ها دارم که به 
مدیریــت تیم انتقال داده ام. خوشــبختانه 
مدیرعامل آقای اســدی اوج همکاری را با 
من دارد و در بسیاری از موارد دستم را باز 
گذاشته اســت. مالک تیم هم مسائل دیگر 
را مدیریــت می کند. ما بایــد در نیم فصل 
تیم مان را در برخی پســت ها تقویت کنیم. 
نیاز به چند بازیکن داریم. من به باشــگاه 
اعالم کرده ام که بازیکن می خواهم اما اینکه 

چه کسی باشــد را آنها اعالم می کنند. در 
واقع آنها گزینه های شان را به من می گویند 
و من بررســی می کنم، اگر با تیم من جور 

بودند جذب شان می کنیم.
درباره مذاکــره با برخی نام ها که 
در روزهای اخیر مطرح شده می توانید 

شفاف پاسخ بدهید؟
 در اوج شــفافیت به شما می گویم 
هیــچ نامی مطــرح نیســت. در واقع من 
منتظرم باشگاه به من گزینه معرفی کند تا 
آن را تایید یا رد کنم. به شــایعات و برخی 

خبرها توجه نکنید.
هفته های آغازین لیگ شــما در 
کنار توشــاک امور فنــی را بر عهده 
داشــتید اما االن مسوولیت های شما 
بیشتر شــده و در واقع می شود گفت 
که سرمربی تراکتورسازی هستید، هر 
چند که روی کاغذ چنین نیســت. در 
تراکتورسازی  در  خوبی  جو  روزها  آن 
برقرار نبود و می شــنیدیم که برخی 
بازیکنان نسبت به ستاره هایی همچون 
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه و حتی 
احسان حاجی صفی موضع داشتند. به 

نظر می رســد که این مشکل تا حدود 
زیادی برطرف شده چون روح واحدی 
در تیم شــما شــکل گرفته و نوعی 

ازخودگذشتگی برقرار است.
 روزی که مسوولیت تراکتورسازی را 
به مــن دادند من همه بچه ها را دور خودم 
جمع کردم. مثل یک دوســت، مانند یک 
برادر. من به آنها گفتــم ببینید بچه ها هر 
اتفاق بدی در تیــم رخ دهد همه ما را در 
برمی گیرد و هر اتفــاق خوبی هم رخ دهد 
برای همه ما است. گفتم با هم باال می رویم 
و با هم پایین می آییم. به آنها تاکید کردم 
که باید چنین شخصیتی در تیم ما نهادینه 
شود. این نام هایی که شما می برید بازیکنان 
بــزرگ و باتجربــه ای هســتند. نمی دانم 
بازی هــای ما را دقیق دنبال می کنید یا نه. 
آیا مشکلی در شــیوه بازی مسعود، اشکان 
یا احسان مشــاهده می کنید؟ آنها به همه 
پــاس می دهنــد و همه هم بــه آنها پاس 
می دهند. این نشــان می دهد که در تیم ما 
یک روحیه واحد شــکل گرفته است. تیم 
من به بازیکنان بزرگ نیاز دارد. شــما نگاه 
کنید از وقتی ذهن مســعود شجاعی آزاد 

شــده چه فوتبالی بازی می کند. یا اشکان 
و احســان. نمی خواهم تیمم را محصور به 
این بازیکنان کنــم. ما در همه نقاط زمین 
می بینیم که یک سبکبالی محسوس وجود 
دارد و بازیکنان برای هــم بازی می کنند. 
این روحیه در تراکتورســازی نباشد قطعا 
به مشــکل می خوریم. نه تراکتور بلکه هیچ 
تیمــی به جز این روحیــه نمی تواند کاری 
از پیش ببرد. مســعود، اشــکان، احسان، 
بازیکنان قدیمــی تراکتور و حتی جوان ها؛ 
چه فرقــی می کنند؟ می خواهم به شــما 
بگویم ما همه یک تیم هستیم. درکنار هم، 

با هم و برای هم.
شما در مواجهه با آنتونی استوکس 
و اروین قاطعیت بســیاری از خود به 
خرج دادید در حالی که آنها وزنه های 
سنگینی در تیم تان بودند. این برخورد 
شاید جای دیگری اتفاق نیفتد و برای 
چنین بازیکنانی فضای بیشتری ایجاد 

شود.
 ببینید من به بازیکنانم بارها گفته ام 
که نباید برای تیم مشکل درست کنند اما 
جالب است بدانید که هیچ کس اندازه من به 
این دو بازیکن کمک فکری نکرد. بخصوص 
استوکس. من با اســتوکس قاطعانه حرف 
زدم. به او گفتم ما با هم دوســت هستیم و 
این دوستی پابرجا خواهد ماند اما نمی توانم 
نظم تراکتورسازی را نادیده بگیرم. نه فقط 
او بلکــه هیــچ بازیکنــی نمی تواند چنین 
کند. تا وقتی مســوولیت فنی با من باشد 
همین رویه را ادامه می دهم. بی نظمی یک 
بازیکن توهین به کل مجموعه اســت و ما 
باید جلوی ایــن رفتارها را بگیریم. من در 
صحبت هایی که با اســتوکس داشتم به او 
فرصت کافــی دادم اما او هم برای خودش 
دالیلی داشت و به برخی مشکالت شخصی 
اشاره کرد. مهم تر از استوکس شأن باشگاه 
تراکتورســازی بود که من میان بازیکن و 
باشــگاه، باشگاه را انتخاب کردم. او االن در 
اختیار باشــگاه اســت و من تصمیم گیری 

درباره او را به نیم فصل موکول کرده ام.
بازی دارید.  با فــوالد  هفته آخر 
تقابل شما با افشــین قطبی می تواند 

جذاب باشد.
 ما در ایــن بازی میزبانیم و شــما 
می دانیــد که وقتی تراکتورســازی میزبان 
اســت باید همه امتیاز را بگیــرد. باید نیم 
فصــل را با بــرد تمام کنیم ضمــن اینکه 
تقابل اســتقالل با پدیده و پرســپولیس با 
پارس جم و ســپاهان به نفع ما خواهد بود. 
جنگ مدعیان می تواند در نهایت به ســود 

تراکتورسازی تمام شود.

تقوی: مسعود، اشکان و احسان؛ ما یک تیم هستیم
یک مهاجم می گیریم اما چه کسی، مشخص نیست

صعود مقتدرانه تیم 
فوتسال زیر ۲۰ سال ایران

تیم فوتســال زیر ۲۰ سال با شکست 
رقابت های  نهایــی  به مرحله  افغانســتان، 
قهرمانی فوتســال زیر ۲۰ سال آسیا صعود 
کرد. بازی تیم های فوتســال زیر ۲۰ سال 
ایران و افغانستان از ساعت 11:3۰ دوشنبه 
)1۲ آذر 97( بــه وقت تهران در تاشــکند 
برگزار شد که در این بازی، ملی پوشان ایران 
با نتیجه 4 بر ۲ تیم افغانســتان را شکست 
داده تــا راهــی مرحله نهایــی رقابت های 
قهرمانی فوتسال آسیا در سال ۲۰19 شوند. 
گل های ایران را بهداد شیخ احمدی )3 گل( 

و ساالر آقاپور به ثمر رساندند.

ترابیان: از من برای 
انتخاب برترین های آسیا 

نظر نخواستند
انتخاب برترین های ســال آســیا برای 
فوتسال ایران حواشی زیادی به دنبال داشته. 
تعدادی از بازیکنان از جمله حســین طیبی 
معتقــد بود باید نامش در بین کاندیداها قرار 
می گرفت اما اینطور نشــد. بعــد از انتخاب، 
علی اصغر حســن زاده بازیکن تیم فوتســال 
ایران به عنوان برترین بازیکن ســال آســیا، 
مهدی جاوید دیگــر کاندیداهای این عنوان 
اعــالم کرد حقش بود ایــن جایزه را ببرد اما 
یکســری مســائل مانع شــد. البته جاوید از 
دخالت هایی در این انتخاب هم صحبت کرد 
که حــاال عباس ترابیان رییــس کمیته فنی 
و توسعه فوتســال می گوید هیچ دخالتی در 
انتخاب برترین بازیکن فوتسال آسیا نداشته. 
ترابیــان درباره اینکه عنوان شــده عده ای از 
ایران برای انتخاب بهترین بازیکن فوتســال 
ایران نظر می دهنــد، توضیح می دهد: »بنده 
صددرصــد این موضــوع را تکذیب می کنم. 
بــرای آن فردی هم کــه در تلویزیون از من 
اســم آورد متاسفم. صدا و ســیما ابتدا باید 
راجع به صحت و ســقم یک مطلب مطمئن 
شــود و بعد از افراد نام ببرد بخصوص جایی 
که برای دفاع کردن فرصتی نمی دهند. به هر 
حــال باید بگویم نه از مــن و نه از هیچکس 
دیگر بــرای انتخــاب برترین بازیکن ســال 
آسیا نظری خواسته نشــده.« رییس کمیته 
فنی و توســعه فوتســال درباره گالیه بعضی 
از ملی پوشــان بــرای انتخاب نشــدن، ادامه 
می دهد: »معیارها کامال مشخص است. تمام 
گزارش هــای گروه های فنــی را در می آورند 
و آنهــا را مالک قــرار می دهند. احتماال یک 
مقــدار هم بــه بازیکنانی که خارج از آســیا 
بازی می کنند جدی نگاه نمی شود.« ترابیان 
در رابطه بــا حضور نیافتن چند ملی پوش در 
اردوهای تیم ملــی با وجود تماس کادر فنی 
هم می گوید: »هر بازیکنی که به دعوت کادر 
فنی لبیک بگوید قدمش روی چشم تیم ملی 
است. هرکسی هم تشخیص بدهد نمی خواهد 
بیایــد، کاری نداریم. جای آنها را به بازیکنان 

جوان و تشنه موفقیت می دهند.«

کاظمی: بی احترامی 
به داور نباید باب شود

فرهاد کاظمی ســرمربی تیم لیگ 
یکی سرخ پوشان پاکدشــت تاکید کرد 
انضباطی  کمیتــه  و  داوری  دپارتمــان 
فدراســیون فوتبال باید بــا افرادی که 
بــه داوران توهیــن می کننــد برخورد 
کند. کاظمی با اشــاره بــه قضاوت داور 
بــازی تیمش مقابل اکســین می گوید: 
»من همیشــه به تصمیم داوران احترام 
گذاشــتم، حتی در ایــن فصل هر وقت 
اشــتباهی به ضرر تیم ما شــد، به این 
موضــوع اشــاره کــردم کــه داور هم 
می تواند مثــل بازیکن و مربی اشــتباه 
کند. البته مســاله مهمی وجود دارد که 
نباید ادامه دار باشــد و آن هم توهین و 
بی احترامی به داوران اســت. اینکه یک 
بازیکــن یا یک مربــی بخواهد در مورد 
هر تصمیم داور، توهین یا اعتراض کند 
درست نیست و هر چیزی باید با قاعده 
خاص خودش جلو برود. کمیته انضباطی 
و دپارتمان داوری قطعــا باید با آنهایی 
که بــه داوران توهین یا بی احترامی می 
کنند، برخــورد کنند. ایــن موضوع در 
فوتبال ایران بخصوص در لیگ دسته اول 
نباید باب شــود که هر فردی به خودش 
اجــازه دهــد در مــورد داوری صحبت 
کند و حرف هایش هــم جنبه توهین و 
بی احترامی داشته باشد. این اصال درست 
پاکدشت  سرخ پوشان  سرمربی  نیست.« 
از شکایت این باشــگاه علیه یک کانال 
تلگرامی خبــر می دهد: »قبل از بازی با 
اکســین یک کانال تلگرامی علیه تیم ما 
مطلبی منتشر کرد که نشر اکاذیب بود. 
به همین دلیل ما از این کانال به شــعبه 
۲ بازپرســی شــکایت کردیم تا مراحل 

قانونی در این زمینه طی شود.«

فوتسال

پرونده 

استوکس 

باز است

»بچه ها به خودباوری رسیده اند.« این نخستین جمله ای است که محمد تقوی به زبان می آورد و در البه الی حرف هایش نیز به آن تاکید 
می کند. بعد اشاره دارد به مشکالتی که تیمش پیش از بازی با پارس جم داشت. نمی خواهد بخشی از مشکالت رسانه ای شود و در پرده 
برای مان حرف می زند؛ از برخی مصدومیت ها و جدایی ها که سبب شد او ترکیب تیمش را تغییر دهد، می گوید: »برای یک مربی خیلی 
دشوار است که یک هفته روی یک تاکتیک کار کند بعد بازیکنان کلیدی اش را که می خواهد در آن پست بازی کنند، از دست بدهد.« 
البته تاکید دارد به روح تیمی و دوباره همان جمله را به زبان می آورد: »وقتی در شرایطی که برخی بازیکنان مان را از دست دادیم باز هم به 
پیروزی می رسیم این به معنی خودباوری بازیکنانم است. آنها می دانند چه می خواهند و من از وضعیتی که امروز داریم خیلی خوشحالم.«

اتفاقات عجیب لیگ یک همچنان ادامه دارد
نیمی از تیم ها مربیان خود را تغییر دادند

قبل از اینکه هفته پانزدهم لیگ یک شــروع شود، خبر رسید محمد 
احمدزاده ســرمربی جدید ملوان بندرانزلی در خطر اخراج قرار دارد و در 
صورتی که نتواند در بازی خانگی مقابل تیم صدرنشــین شاهین بوشهر 

امتیاز بگیرد، ممکن است اخراج شود. 
ایــن در حالی بود که احمدزاده به تازگی ســرمربی ملوان شــده و 

فرصت چندانی برای جمع و جور کردن تیم نداشت. 
به هر حال با این خبر، مشــخص شــد رفت و آمدهــا در کادرفنی 
تیم هــای لیگ یکی همچنان ادامه دارد. تــا االن نیمی از تیم های لیگ 

یکی کادرفنی خود را تغییر دادند که جای تعجب دارد. 
عــالوه بــر ملوان کــه کار را بــا فرهاد 
پورغالمی شروع و در نهایت محمد احمدزاده 
را به عنــوان ســرمربی جدیــد انتخاب کرد، 
تیم های دیگری هم هســتند کــه تغییرات 
داشــتند و البته همچنان به دنبال سرمربی 
جدید هستند. به عنوان مثال تیم های بادران 
تهران، فجرسپاســی و قشــقایی شیراز هم 
همچنان ســرمربی موقت دارند و می خواهند 
سرمربی آینده خود را به زودی انتخاب کنند. 
بادران با مهدی پاشــازاده به دنبال لیگ 
برتری شدن بود اما نتایج خوبی کسب نکرد 

تا او اخراج شــود و به سراغ ویســی بروند. مذاکره با ویسی هم به نتیجه 
نرسید تا استحقاری به صورت موقت کار را دنبال کند. 

در فجرسپاسی هم اسماعیل زارع بعد از رفتن مجید صالح سرمربی 
موقت شد و البته مهدی فروردین هم جای ابراهیم طالبی را در قشقایی 
گرفت که به دلیل مشــکالت شخصی این تیم را ترک کرد. عالوه بر این 
تیم ها، اکســین البرز، کارون اروند خرمشــهر، مس رفسنجان و خونه به 
خونه بابل هم کادرفنی خــود را تغییر دادند. البته در این میان خونه به 
خونــه بابل آمار عجیب تری دارد و تا االن ۲ بــار کادرفنی خود را تغییر 
داده. این تیم در ابتدا با اکبر محمدی کارش را شــروع کرد اما در ادامه 

موفق نبود تا هدایت تیم به علی نظرمحمدی برسد. 
نظرمحمــدی هم زیاد دوام نیاورد تا جای او را اکبر میثاقیان بگیرد. 
مربــی باتجربه ای که در خرمشــهر موفق نبود و جــای خود را به هومن 
افاضلی داد. نکته جالب این اســت که رفت و آمد یکسری مربی مشخص 
در تیم های لیگ یکی جالب اســت و معموال مربی جدیدی به آنها اضافه 

نمی شود.

لیگ یک

قبــل از اینکه افشــین قطبی به 
ایران بیاید تا قرارداد رســمی خود را با 
فوالد خوزستان امضا کند، خبر رسید 
فهرســت مازاد این تیم آماده شــده تا 

تحویل قطبی شود. 
در این رابطه گفته می شــد عزیز 
فریسات به خواســته قطبی لیستی را 
آماده کرده تا زودتــر کارها برای نقل 
و انتقاالت پیش برود. در این فهرســت 
ظاهرا نــام بازیکنــان برزیلــی فوالد 
خوزســتان و همچنین عبدا... کرمی، 
پیمان شــیرزادی و فرشاد ساالروند به 
چشــم می خورد. البته افشــین قطبی 
تصمیــم دارد این بازیکنــان را باز هم 
محک بزند و بعد از آن در مورد جدایی 

قطعی آنهــا نظر خواهد داد. افشــین 
قطبی ســرمربی فوالد خوزستان برای 
تقویت خط حمله تیمش هم به دنبال 
جذب مهدی طارمی یا رضا قوچان نژاد 
اســت. ســرمربی جدید قرمزپوشــان 
اهــوازی به دنبال جــذب یک مهاجم 
باتجربه اســت. گفته می شــود افشین 
قطبی بــه مســووالن باشــگاه فوالد 
خوزســتان اعالم کرده بــرای تقویت 
خــط حمله تیــم در نیم فصــل دوم، 
مهدی طارمــی یا رضا قوچان نژاد را به 
خدمت بگیرند. مســووالن فوالد هم از 
االن مذاکــرات خود را برای جذب این 
بازیکنان شروع کردند تا بتوانند یکی از 

آنها را به خدمت بگیرند.

جدید  ســرمربی  قطبی  افشــین 
فوالد خوزستان قصد دارد از کادرفنی 
قبلی این تیم، عزیز فریسات و ابراهیم 

میرزاپور را در فوالد حفظ کند. 
وقتــی افشــین قطبی ســرمربی 
کامال مشخص  فوالد خوزستان شــد، 
بود او کادرفنی مــورد تایید خود را به 
این تیم می آورد. با این شــرایط تصور 
می شــد مربیان فعلی فوالد خوزستان 
باید با این تیــم خداحافظی کنند اما 
خیلی زود خبر رسید او تشخیص داده 
فعال عزیز فریســات در کادرفنی بماند. 
بعد از اینکه قطبی کارش را رســما با 
فوالد شروع کرد، تصمیم گرفت ابراهیم 
میرزاپور را هم نگــه دارد تا مربیگری 

دروازه بان های فــوالد را ادامه دهد. با 
این شرایط، ایلی استان، موسی سواری 
و دیگر مربی خارجی فوالد باید از تیم 

جدا شوند. 
به ایــن ترتیب در کنار مارکو آنتو 
محبی مقدم  و جهانیــار  فریــرا  آلوارز 
که دســتیاران جدید قطبی هســتند، 
فعال فریســات و میرزاپور هم در فوالد 
خوزســتان کار خــود را ادامه خواهند 
داد. با این شرایط ایلی استان که دیگر 
جایی در کادرفنی افشین قطبی ندارد 
و البتــه از قــرارداد 1۵۰ هزار دالری 
برخوردار اســت، ظاهرا قرار اســت به 
تیم های پایه فوالد خوزســتان منتقل 

شود تا قراردادش به پایان برسد.

افشــین قطبی ســرمربی فوالد 
خوزستان در نخستین نشست خبری 
خود از ایمان مبعلی به عنوان سمبل 

استعدادهای خوزستانی یاد کرد. 
بازیکنی که با فوالد قهرمان ایران 
شــد و حاال عضو استقالل خوزستان 
است و نقش بازیکن- مربی را در این 

تیم ایفا می کند. 
اســتقالل  کاپیتــان  مبعلــی 
خوزستان که در دو بازی اخیر تیمش 
برابر اســتقالل و سایپا در کنار کریم 
بوســتانی وظیفه هدایت بازیکنان را 
برعهده داشت، در مورد مصدومیتش 
می گویــد: »من مقابل اســتقالل از 

ناحیه نازک  نی پــا دچار مصدومیت 
شدم و مقداری ترک خورد. حاال بهتر 
هســتم و به من گفتنــد طی دوران 
۲۰ تــا ۲۵ روز می توانم بــه فوتبال 

بازگردم.« 
ســتاره ســابق فوالد خوزستان 
درباره حضور افشین قطبی در این تیم 
توضیح می دهد: »من همیشــه فوالد 
را دوست داشــتم. فوتبال حرفه ای را 
از اینجا شــروع کــردم و به تیم ملی 
رســیدم. با فوالد قهرمان شدم و جزو 
لژیونرهــای فوتبال ایران قرار گرفتم. 
همه این ها دالیل عشق من به باشگاه 
فوالد است. من با آقای قطبی در جام 

ملت های آسیا کار کردم و به اعتقادم 
بهتریــن گزینه در این شــرایط بود. 
فوالد در این چند ســال اسیر حاشیه 
و نتایج بد شده. امکانات سخت افزاری 
فوالد عالی است اما تماشاگران از تیم 
فاصله گرفته اند. با آمدن افشین قطبی 
طرفداران فوالد خیلی خوشــحالند و 
انــرژی خاصی به آنها القا شــده. آن 
چیزی که مــن می بینم آقای قطبی 
امســال هم می تواند بــا فوالد موفق 
شده و سهمیه آســیایی کسب کند. 
بازیکنان خوزستانی احساسی هستند 
و آقای قطبی هم استاد ارتباط برقرار 
کــردن با این بازیکنــان. به نظرم در 

همین لیگ هم موفق می شوند. اهواز 
به اعتقــادم در این شــرایط بهترین 

جایی بود که آقای قطبی آمد.« 
مبعلــی در رابطــه بــا احتمال 
بازگشــتش به فوالد خوزســتان در 
تعطیــالت نیم فصل یــا خداحافظی 
هم می گوید: »من االن با اســتقالل 
خوزســتان هســتم و باید ببینم چه 
چیزی پیش می آید. همیشــه دوست 
داشــتم با فوالد یا استقالل تهران از 
فوتبــال خداحافظی کنــم. حاال باید 
ببینیم چه چیزی پیش می آید اما من 
بازیکن  همیشه دوست دارم به عنوان 

یا مربی کنار فوالد باشم.«

لیست مازاد فوالد خوزستان لو رفت دستیاران جدید قطبی کنار فریسات و میرزاپور

مبعلی: دوست دارم در استقالل یا فوالد از فوتبال خداحافظی کنم

قطبی به دنبال جذب طارمی یا قوچان نژاد استان به تیم های پایه فوالد منتقل می شود

محمــد طیبی مدافع تراکتورســازی 
تبریز که شــرایط ایــن روزهای تیمش را 
بهتر از همیشه می بیند، می گوید به چیزی 
جز قهرمانی فکر نمی کنند و فقط به دنبال 
تحقق این هدف هستند: »ما به چیزی به 
غیــر از قهرمانی فکــر نمی کنیم و با همه 
توان به دنبال رقم زدن قهرمانی هســتیم. 
تیم با شخصیتی داریم که می تواند قهرمان 
شــود.« طیبی در رابطه با جدایی اروین و 
اســتوکس از تراکتور هم توضیح می دهد: 
»قطعــا نبود ایــن بازیکنان بــدون تأثیر 
نیســت، وقتی مهاجم نداریم، این مساله 
روی کار تیــم اثر منفــی می گذارد. به هر 

حال بازیکنــان تالش می کننــد تا جای 
خالی نفراتی که حضور ندارند را پر کنند.« 
مدافع تراکتور دربــاره گل های زیادی که 
در تیمــش در لیگ و جام حذفی دریافت 
کــرد، می گوید: »۶-۵ گل این فهرســت 
را در هفته های ابتدایی و شــرایطی که با 
ســه مدافع بازی کردیم، دریافت کردیم. 
هر کدام از بازیکنان ما از یک گوشــه دنیا 
جمع شدند. این مساله نشان می دهد برای 
رســیدن به وضعیت خوب نیــاز به زمان 
داریم. قطعا هر چه بگذرد شرایط تیم بهتر 
می شــود و می توانیم عملکردمان را از این 

هم بهتر کنیم.«

امیــن منوچهری مهاجم ســپیدرود 
رشت از این تیم جدا شد تا در تیم دیگری 
فوتبالش را ادامه دهد. منوچهری در مورد 
جدایی اش از ســپیدرود می گوید: »من در 
نهایت تصمیم به جدایی از تیم ســپیدرود 
گرفتم چون به دلیل یکسری از مشکالت 
خانوادگی نمی توانستم در این تیم بمانم و 
باید به تهران برمی گشــتم. از علی کریمی 
هم تشــکر می کنم. باید زودتر از اینها به 
تهران برمی گشــتم اما با توجــه به اینکه 
ســپیدرود نمی توانست بازیکن جذب کند 
در این تیم مانــدم. من منتظر بودم پایان 
نیم  فصل اول برســد تا دســت سپیدرود 

هم برای جذب بازیکن باز شــود.« مهاجم 
پیشین سپیدرود رشــت درباره برنامه اش 
برای آینده توضیح می دهد: »فعاًل منتظرم 
فصل نقل  و انتقاالت شــروع شود و سعی 
می کنم برای نیم  فصل دوم بهترین انتخاب 
را داشــته باشــم.« با توجه به اینکه امین 
منوچهــری در چند فصــل اخیر عملکرد 
خوبــی در تیم هایــش نداشــت، به نظر 
می رسد کار ســختی برای پیدا کردن تیم 
لیگ برتری داشته باشد. البته در نیم فصل 
اول تیم های زیادی در خط حمله مشکل 
داشــتند که باید دید به سراغ این بازیکن 

می روند یا نه.

ســیروس پورموسوی سرمربی سابق 
فوالد خوزستان مدعی شد مسووالن این 
باشگاه به خاطر اینکه با بقیه گزینه ها به 
توافق نرســیدند، با افشین قطبی قرارداد 
بســتند: »مسووالن فوالد قبل از قطبی با 
چنــد گزینه داخلی و خارجی در تهران و 
اهواز مذاکــره کردند و وقتی به نتیجه ای 
نرسیدند سراغ افشــین قطبی رفتند. در 
واقع بحــث آمدن قطبــی در یک هفته 
اخیر مطرح شــد و امیدوارم فوالد با این 
مربی موفق باشــد. البته قطبی به تنهایی 
نمی تواند موفق باشــد و همــه باید به او 

کمک کننــد.« پورموســوی در رابطه با 
اینکه باشــگاه فوالد خوزستان هنوز با او 
تسویه حســاب نکــرده، می گوید: »من با 
مسووالن باشگاه حرف زدم و حتی با هم 
توافق کردیم که پولم را بدهند ولی هنوز 
ایــن اتفاق رخ نــداده و بابت این موضوع 
ناراحت هستم. اگر من یک مربی خارجی 
بــودم قطعاً پولم را می دادند و مشــکلی 
نداشتم.« سرمربی ســابق فوالد در مورد 
اینکه چرا از هدایت اســتقالل خوزستان 
انصــراف داد، توضیح می دهــد: »من با 
نماینده هیات مدیره باشگاه توافق کردم 

اما شب قبل از بازی اتفاقاتی افتاد که در 
نهایت از قبــول هدایت این تیم منصرف 
شــدم. یکی از هواداران بــا ایمان مبعلی 
درگیر شد و من دیدم واقعاً هیچ کس کنار 
تیم نیست. این شرایط واقعاً بد بود. با آن 
وضعیتی که ایجاد شــد تصمیم خودم را 
عوض کردم. در ضمــن یکی از بازیکنان 
هم به من پیغام داد که اگر مبعلی همراه 
تیم نباشــد بــازی نمی کننــد و اگر هم 
مبعلی برگردد، شرط و شروطی دارند که 
باید حرف های شان را بزنند. من هم با این 

شرایط گفتم که دیگر نمی آیم.«

ســایپا  کاپیتان  شاه علی دوســت  روزبه 
که اخیــرا تحت عمل جراحی بــود، در مورد 
آخرین وضعیت مصدومیتــش می گوید: »در 
بازی نساجی مازندران دچار مصدومیت شدم 
و بعد از آقای دایی خواســتم تعویضم کند. در 
ادامه دو هفته استراحت کردم و یک هفته هم 
با تیم تمرین کردم و در بازی برابر اســتقالل 
به عنوان یار تعویضی به میدان آمدم که دوباره 
احســاس درد کردم اما با توجه به اینکه دیگر 
تعویض نداشــتیم، تا آخر بــازی کردم و بعد 
از بازی هم برای درمــان مصدومیتم جراحی 
کــردم. االن هــم دوره فیزیوتراپی را پیگیری 

می کنــم. قطعــا در نیم فصــل اول نمی توانم 
بــازی کنم اما در نیم فصــل دوم می توانم به 
بروم.« شاه علی دوســت درباره شرایط  میدان 
ســایپا توضیح می دهد: »تیم های لیگ برتری 
تا دندان مسلح اند و ما هم از سایر تیم ها عقب 
نیستیم. درست اســت کمی در نتیجه گیری 
خوب نبوده ایم امــا با توجه به اینکه 1۶ بازی 
دیگر تا پایان فصل باقی مانده، فرصت جبران 
برای ما باقی است.« کاپیتان سایپا در رابطه با 
مصاحبه هایی که برخی بازیکنان درباره کمبود 
بازیکن در تیم داشتند، می گوید: »بعد از اینکه 
مصاحبه بازیکنان مان را خواندم با آنها تماس 

گرفتــم و خواســتم فقط درباره خودشــان و 
مسائلی که در اختیار خودشان است مصاحبه 
کنند چون مســائلی درباره جذب بازیکن در 
اختیــار باشــگاه و کادر فنی اســت و بازیکن 
اختیاری ندارد دربــاره اینگونه موارد صحبت 
کند. بهترین کســی کــه می داند تیم در کجا 
نیــاز به جذب بازیکن دارد کادر فنی اســت و 
بازیکن فقط باید خــوب تمرین و خوب بازی 
کند. مطمئنا باشــگاه سایپا و علی دایی آنقدر 
بزرگ هســتند که روی تمام مســائل باشگاه 
اشراف داشته باشــند و اگر مشکلی باشد آن 

را حل کنند.«

طیبی: فقط به قهرمانی فکر می کنیم

منوچهری: نمی توانستم در سپیدرود بمانم

پورموسوی: فوالد با بقیه گزینه ها به نتیجه نرسید سراغ قطبی رفت

شاه علی دوست: بازیکنان نباید در مورد کمبود بازیکن صحبت کنند

علیرضــا منصوریان ســرمربی ذوب آهن اصفهان 
که تا االن نتایج خوبی مقابل پرســپولیس کسب کرده، 
حاال به دنبال این اســت که این روند را با تیم جدیدش 
ادامــه دهد. منصوریان درباره بازی معوقه هفته یازدهم 
مقابل پرســپولیس که سه شنبه )13 آذر 97( در تهران 
برگزار می شــود، می گوید: »بازی بسیار مهم و قطع به 
یقین سختی با پرسپولیس داریم، تیمی که عنوان نایب 
قهرمانی آســیا را یدک می کشد و هارمونی خاصی هم 
بین کادرفنی، بازیکنان و هواداران این تیم وجود دارد. 
شــرایط پرسپولیس با نتایجی که در آسیا و لیگ کسب 
کرده با سکوهایش خیلی خوب است و این مساله بازی 
را برای ما ســخت تر هم می کند اما ما هم از نیمه دوم 
بــازی فوالد تغییر و تحوالت روحی، روانی و فنی خوبی 
را در تیم ایجاد کردیم و امیدواریم از این بازی ســخت 
سربلند بیرون بیاییم.« ســرمربی ذوب آهن در رابطه با 
اینکــه خوب نتیجه گرفتن مقابل تیــم برانکو به نوعی 
تخصــص او به حســاب می آید و آیــا ذوب آهن فعلی 

می تواند مقابل پرسپولیس خواســته های او را برآورده 
کند یا نه، ادامه می دهد: »مســلماً شرایط ذوب آهن با 
تیم هایی که من پیش از این با آنها مقابل پرســپولیس 
قرار می گرفتم، متفاوت است اما همانطور که در ویترین 
افتخارات باشگاه پرســپولیس نایب قهرمانی آسیا دیده 
می شــود، این افتخار در ویترین باشــگاه ذوب آهن هم 
هســت. جایگاهی که ذوب آهن در جدول دارد واقعاً در 
شأن چنین باشگاه ریشه داری نیست اما قطعاً شرایط به 
این صورت نمی ماند و روندی صعودی در پیش خواهیم 
گرفت. در کنار آن کاری به نتایج گذشــته پرسپولیس 
هم نداریم. همه سعی و تالش خود را می کنیم تا نتیجه 
خوبی مقابل این تیم کســب کنیم. پرســپولیس با 11 
بازیکن اصلی و ســه، چهار بازیکن جوان تا فینال آسیا 
پیش رفت و این مســاله خیلی برای ما مهم اســت.« 
علیرضا منصوریان درباره شــایعه مذاکره با سیدحسین 
حسینی دروازه بان اســتقالل برای حضور در ذوب آهن 
هــم می گوید: »در حــال حاضر چهــار دروازه بان تاپ 

در کشــورمان داریم که در تیــم ملی هم حضور دارند. 
علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، سیدحســین حســینی 
و رشــید مظاهری که آنها برای جــام جهانی هم با هم 
رقابت کردنــد. با تمام احترامی که برای سیدحســین 
حسینی قایلم و اعتقاد دارم او قابلیت های فراوانی دارد، 
رشــید مظاهری یکی از بهترین دروازه بانان حال حاضر 
ایران اســت. در کنار مظاهری ما ســه دروازه بان خوب 
دیگر به نام های محمدباقر صادقی، معراج که دروازه بان 
حال حاضر تیم امید اســت و شیخ حسینی را داریم که 
هر چهار گلر ما وضعیت بسیار خوبی دارند.« منصوریان 
دربــاره اینکه گفته می شــود رشــید مظاهری شــاید 
نیم فصل به پرســپولیس برود، ادامــه می دهد: »وقتی 
صحبــت از حضور هر دروازه بانی در یک تیم می شــود 
آن دروازه بــان وقتی مقابل آن تیم قــرار می گیرد باید 
بهترین عملکرد را داشته باشد. یک روز همین حرف را 
به بیرانوند زدند و او مقابل پرسپولیس عملکردی عالی 
داشــت و یکی از دالیل اصلی بــرد ما مقابل این تیم با 

نفت، همین عملکرد خــوب بیرانوند بود. در هر صورت 
این مســائل ادبیات پیش پا افتاده اســت و شاید الزم 
نباشــد بیشتر از این به این مســائل بپردازیم. آنچه در 
حال حاضر مشخص اســت مظاهری و بیرانوند در تیم 
ملــی با هم رقابت می کنند و بــازی این هفته به نوعی 

رقابت آنها هم هست.«

به شرایط پرسپولیس کاری نداریم و برد می خواهیم

منصوریان: سیدحسین حسینی را نمی خواهیم
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Hamidreza Arab

امتیاز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تیمردیف
147612071327شاهین بوشهر1
1375127111626سرخپوشان پاكدشت2
1366127151224گل گهرسیرجان3
137331911824مس كرمان4
136431513222آلومینیوم اراك5
13553108220اكسین البرز6
135441714319بادران تهران7
19-135441515قشقایي شیراز8
514-133551318شهرداري تبریز9

1514-14356823نود ارومیه10
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.

روژان شیخ
Rojan sheikh



10 iranvarzeshi@استــــــــــقالل

آماده  داریوش شــجاعیان کم کم 
می شــود تا از چند هفتــه دیگر برای 
اســتقالل بازی کنــد. بازیکنی که با 
آسیب دیدگی رباط صلیبی مواجه شد 
و ماه هــای بســیاری را دور از فوتبال 
ســپری کرد اما خــودش می گوید از 
نیم فصــل دوم می توانــد در ترکیــب 
اســتقالل قرار بگیرد: »اگر کادر فنی 
صــالح بداند از نیم فصل می توانم برای 
اســتقالل بازی کنم. فوتبال را شروع 
کــردم و این برای نخســتین بار بود. 
وضعیــت پایم هم خدا را شــکر خوب 
اســت.« با توجه بــه ترافیک عجیب 
در پســت شــجاعیان، بعید است این 
بازیکــن بتواند خیلــی زود به ترکیب 
ثابت شــفر برسد. برای شجاعیان انگار 
برد استقالل مهم تر از بازی در ترکیب 
اصلی اســت: »من حاضــرم برگردم و 

روی نیمکت بنشــینم ولی تیم ببرد. 
مهم استقالل اســت و اگر تیم نتیجه 
بگیرد، من دوســت دارم یک نیم فصل 
دیگر هم روی سکو بنشینم. امیدوارم 
از بــازی بعدی 3 تا 3 تــا یا 4 تا 4 تا 
گل بزنیم و هواداران مان را خوشــحال 

کنیم.«
فرشــید باقری هفته قبل و مقابل 
نفت آبادان یکی از گل های استقالل را 
به ثمر رســاند. مهدی رحمتی بعد از 
این بازی، عکسی منتشر کرد که شفر 
روی پای باقری نوشته بود گل می زند. 
شجاعیان هم از شفر درخواست ویژه ای 
دارد: »سرمربی روی پای باقری نوشته 
بــود که گل می زند و او هم گل زد. به 
شــفر بگویید وقتی برگشتم روی پای 
چپ و قلبم بنویســد، پاس گل و گل 
که هم پاس گل بدهم و هم گل بزنم!«

اســتقاللی ها با دو پیــروزی که به 
دست آوردند امیدوار به قهرمانی شدند. 
نصــرا... عبداللهــی مشــاور مدیرعامل 
استقالل در این زمینه می گوید: »همه 
از اعضــای کادر فنی گرفته تا بازیکنان 
کارشان را به خوبی انجام می دهند و کم 
کم استقالل شرایط بهتری پیدا خواهد 

کرد و امیدوار به قهرمانی هستیم.«
عبداللهی در زمینــه انتقاداتی که 
از اســتقالل می شــد اینطور می گوید: 
»حق داشــتند انتقاد کنند. تیم بزرگ 

اســتقالل نتیجه نمی گرفــت اما همان 
مقطع گفتم که صبر کنید تا همه چیز 
درســت شــود. بازیکنان با هم جفت و 
جــور شــده و یکدیگر را شــناخته اند. 
بازیکنان جدید زیــادی آمده اند و نیاز 
به زمان بود تا هماهنگ شوند. امیدوارم 
دو بــازی باقیمانده تا پایان نیم فصل به 
خیر بگذرد و اســتقالل خودش را برای 
ادامه مسابقات آماده کند. به طور حتم، 
مدیریت باشــگاه در نیــم فصل تیم را 

تقویت خواهد کرد.«
 یــک فصــل و نیــم بــا علیرضا 
منصوریان کار کردید، چه نظری دارید 
که او سرمربی ذوب آهن شده است؟ این 
مقام مســوول استقالل در این خصوص 
می گوید: »مطمئن باشــید که او موفق 
می شــود. منصوریان بــه کار مربیگری 
عالقه دارد و بــرای آن وقت می گذارد. 
خاطرتان جمع باشــد که منصوریان در 

ذوب آهن نتیجه می گیرد.«

 شجاعیان: شفر روی پایم بنویسد 
گل و پاس گل!

فتحی: فهرست ورود و خروج را کادرفنیعبداللهی: نیم فصل تیم را تقویت می کنیم
 و کمیته فنی انتخاب می کنند

حاضرم روی سکو بنشینم اما استقالل ببرد

از خود وزیر بپرسید پرسپولیسی است یا نه منصوریان در ذوب آهن نتیجه می گیرد

رحمتی و ثبت رکوردهای جدید

 مرد یخــی
 آب نمی شود

زکی پور محروم نیست
 میالد زکی پور در بازی با صنعت 
نفت از داور بــازی کارت زرد گرفت تا 
این شــائبه به وجود بیاید که 4 کارته 
شده و از بازی با سپیدرود محروم شده 
اســت. با این حال طبق اعالم سازمان 
لیگ زکی پور در بازی با تراکتورسازی 
نخســتین کارت زرد خــود را دریافت 
کرد، در بازی با نفت مســجد سلیمان 
در یک بــازی دو کارت زرد گرفت و از 
زمیــن بازی اخراج شــد و بازی بعدی 
تیمش را از دســت داد. با این شرایط 
زکی پور حاال بــا کارت زردی که برابر 
صنعــت نفــت گرفت دو کارته شــده 
است و مشــکلی برای حضور در بازی 

با سپیدرود ندارد.

عیادت فتحی از 
دانایی فر

امیرحســین فتحــی سرپرســت 
باشــگاه اســتقالل صبح روز دوشنبه 
به همــراه دکتر امین نــوروزی معاون 
پزشکی باشگاه و نصرا... عبداللهی مدیر 
فنی و پیشکســوت باشگاه استقالل از 
ایرج دانایی فر پیشکســوت استقالل و 
فوتبال ایران عیادت کردند. سرپرســت 
باشگاه اســتقالل در این حضور ضمن 
گفت وگو با خانواده دانایی فر، در جریان 
رونــد درمانی او قــرار گرفت. داریوش 
مصطفــوی رییــس و دبیرکل ســابق 
فدراســیون فوتبال نیز از پیشکســوت 

استقالل عیادت کرد.

 سهرابیان آماده 
بازی نیست

 تمرین صبح دیروز آبی پوشــان 
ســاعت ۱۱:۱۵ در مجموعه ورزشی 
صنایع دفاع برگزار شد. قبل از شروع 
تمرین، کادر فنی جلســه ای را برگزار 
کرد و نقاط قوت و ضعف ســپیدرود 
تشــریح  بازیکنان  بــرای  را  رشــت 
کرد. آرمین ســهرابیان کــه به دلیل 
شکســتگی دســت، مدتی در تمرین 
حضور نداشــت، از دیــروز تمرینات 
اختصاصــی خــود را زیر نظــر کادر 
پزشــکی انجام داد. بازیکنان زیر نظر 
فیلیپ، بدن های خــود را گرم کرده 
و ســپس به کار با تــوپ پرداختند. 
بخش بعدی تمرین، به مرور کارهای 
تاکتیکی برای دیدار برابر ســپیدرود، 
ضربات ایستگاهی، شــوت از راه دور 
و فوتبــال درون تیمــی اختصــاص 
داشت. استقالل روز جمعه )شانزدهم 
آذرماه( و از هفته پانزدهم لیگ برتر از 
ساعت ۱۵ در ورزشگاه عضدی رشت، 
این شهر خواهد  میهمان ســپیدرود 

بود.

خبرکوتاه

 در حالی که فصل پیش اسماعیلی 
و شــجاعیان توانســته بودند در خط 
میانی اســتقالل نمایش خوبی داشته 
باشــند، این فصل در غیاب شجاعیان 
حاال طارق و اســماعیلی هســتند که 
شــانس خود را در این زمینه امتحان 
همام  و  اســماعیلی  فرشید  می کنند. 
طــارق از بهترین بازیکنان اســتقالل 
برابر صنعت نفــت بودند چرا که اولی 
پاس گل ســوم استقالل را داد و روی 

گل اول هم تاثیر مســتقیم داشــت 
و دومــی هــم گل دوم آبی ها را زد و 
تیمش  ترکیــب  در  موثــری  نمایش 
داشــت. ایــن دو بازیکن ایــن روزها 
رابطه بســیار نزدیکی با هم دارند ولی 
احتماال هر دو در انتظار نیم فصل دوم 
هستند تا داریوش شــجاعیان هم به 
ترکیب اســتقالل اضافه شــود و خط 
آتش اســتقالل قدرتمندتر از همیشه 
به کار خود ادامه بدهد. با اضافه شدن 

شجاعیان به ترکیب استقالل و البته با 
توجه به اینکه در نیم فصل اول طارق  
نمایش  اســماعیلی  فرشــید  و  همام 
خوبی در ترکیب اســتقالل داشته اند 
بعید است شفر نیازی به خرید بازیکن 
جدید در خط هافبــک تیمش حس 
کند. با این شرایط شــاید تنها خرید 
اســتقالل در نیم فصل یــک مهاجم 
هدف باشــد که بتواند از فرصت های 

به دست آمده نهایت استفاده را ببرد.

 کمربند خط میانی تکمیل می شود

از امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه 
اســتقالل درباره اینکه باشگاه تا کنون چه 
اندازه به بازیکنان و مربیان دســتمزد داده 
ســوال کرده اند کــه او این پاســخ را داده 
اســت: »درصد دقیق را بایــد از امور مالی 
سوال کنیم اما در حال تعامل با بازیکنان و 
کادر فنی هستیم. امیدوارم مشکالت مالی 
باشگاه استقالل و البته سایر باشگاه ها حل 
شــود تا بازیکنان بتوانند با خیالی آسوده تر 

در خدمت باشگاه شان باشند.«
آیا جباروف به استقالل ملحق خواهد 
شد؟ فتحی پاسخ این سوال را هم می دهد: 
»خیر، هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است و 
در مورد فهرســت ورودی و خروجی هیچ 
صحبتی نشــده. من با شفر صحبت هایی 
داشــتم و قــرار شــد بعد از بــازی آخر 
نیم فصل فهرست را از او بگیریم. با توجه 
به گروه سختی که استقالل در آسیا دارد 
این تیم و همه تیم هــای دیگر به دنبال 
تقویت و برطرف کردن نقاط ضعف شــان 
خواهند بود. مــا هم با کمک کمیته فنی 
بررســی خواهیم کرد و با نظر ســرمربی 
بــرای تغییر و تحــوالت در تیــم اقدام 
می کنیم اما هنوز هیــچ اتفاقی رخ نداده 
و با هیچ بازیکنی مذاکره نکرده ایم. البته 
هنوز هیچ بازیکنی در فهرســت خروجی 
هم قرار نگرفته است. خواهش می کنم که 
هواداران و رســانه ها به این مسائل دامن 
نزنند. در فضای مجازی خبرهایی منتشر 
می شود که فالن بازیکن می خواهد به تیم 
اضافه شــود و یا فالن بازیکن در فهرست 
خروجی قــرار گرفته که هیچ کدام از آنها 
صحت نــدارد. اگر اتفاق خاصی رخ بدهد 
از طریق ســایت باشگاه به صورت رسمی 

اطالع رسانی خواهیم کرد.«
فتحی به دخالت وزیر ورزش در جذب 
جباروف هم این واکنش را نشان داده است: 
»آقای وزیر نه پولی به اســتقالل می دهد و 
نه به پرســپولیس. اصاًل وزارت ورزش طبق 
قانون نمی تواند به اســتقالل و پرسپولیس 
پولی پرداخــت کند. دربــاره بازیکنان نیز 
اگر جباروف و یا هــر بازیکن دیگری مورد 
تأیید قرار گرفته باشــد، برای جذبش اقدام 
می شود. وزیر کاری به این موضوعات ندارد. 

اصاًل در شــأن آقای وزیر نیست که درباره 
جذب جباروف یــا بازیکن دیگری صحبت 

کند.«
فتحی کنار گذاشتن مرتضی تبریزی را 
هم تکذیب کــرد: »مرتضی بازیکن خوب و 
طراز اولی اســت و ما همچنان در خدمتش 
خواهیم بود اما اینکه چه کســی باید از تیم 

جدا شود با تصمیم شفر است.«
فهرست اســتقالل برای نیم فصل دوم 
چقــدر جــا دارد؟ فتحی در ایــن باره هم 
توضیحاتی می دهد: »فهرســت اســتقالل 
هم اکنون پر اســت اما باید بعد از مشخص 
شدن فهرســت بازیکنان ورودی و خروجی 
جا برای جذب بازیکن باز کنیم. این موضوع 
فقــط با نظر ســرمربی، کادر فنی و کمیته 
فنی خواهد بــود. بازیکنانی نیز باید از تیم 
کنار گذاشته شــوند تا بازیکنان مورد نیاز 

اضافه شوند.«

مدیرعامل باشگاه استقالل در واکنش 
به این پرســش که هــواداران اســتقالل 
معتقدند وزیر ورزش پرسپولیسی است، این 
واکنش را نشــان داد: »این سوال را باید از 
وزیر ورزش بپرســید. بنده قباًل درباره این 
توضیح داده ام که آقای ســلطانی فر از هیچ 
کمکی برای باشــگاه دریغ نکرده اســت و 

همیشه از ما حمایت الزم را داشته.«
وی در خصوص بســته شــدن پرونده 
یازالده گومز پینتو گفت: »خدا را شــکر با 
کمک همه همکاران این اتفاق مهم رخ داد 
و پرونده گومز بســته شد. امیدوارم بتوانیم 
همین اتفاق را برای پرونده بویان و جباروف 

هم تکرار کنیم.«

وی در خصوص بسته شدن 
پرونده یازالده گومز پینتو گفت: 

»خدا را شکر با کمک همه 
همکاران این اتفاق مهم رخ 

داد و پرونده گومز بسته شد. 
امیدوارم بتوانیم همین اتفاق را 

برای پرونده بویان و جباروف هم 
تکرار کنیم
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آخریــن گلی که مهــدی رحمتــی در لیگ برتر 

دریافت کرد، مربوط به بازی مقابل نفت مسجدسلیمان 

در تاریــخ ۱4 مهر ۱397 اســت. او در دقیقه 88 این 

بازی مقابل پنالتی حکیم نصاری ایســتاد اما نتوانست 

آن را مهار کند. از آن به بعد، رحمتی مقابل نســاجی، 

و  استقالل خوزســتان  ماشین ســازی،  پرســپولیس، 

نفت آبادان کلین شــیت کرده و آمار بســته نگه داشتن 

دروازه اش را به 4۵2 دقیقه رسانده است.

رحمتی 43۱ بازی در لیــگ برتر انجام داده 

و از این حیث در جایگاه دوم ایســتاده. دروازه بان 

اســتقالل تنها 6 بــازی با رکــورد ابراهیم صادقی 

فاصله دارد. کاپیتان ســابق و مربی فعلی سایپا که 

با 437 بازی، رکورددار تمام ادوار لیگ برتر اســت. 

رحمتی با ادامه همین روند می تواند این فصل و در 

اواسط لیگ، رکورد جدیدی به نام خود ثبت کند. نمی دانیم 36 ســاله است یا 38 ساله اما این 
جمله را در این سن هم تعریف کرده: »دود از کنده 
بلند می شود.« مدت هاســت که می گویند مهدی 
رحمتی تمام شده اما او مقابل این انتقادها ایستاده 
و همچنان درون دروازه اســتقالل می درخشــد. 
دروازه بانی که در این ســال ها، هم ثبات داشته و 

هم آماده بوده.
رحمتی را از زمانی که در فجرسپاســی بازی 
می کرد به یاد داریــم. محمود یاوری او را در بازی 
تدارکاتی مقابل فجرســپاه تهران کشــف کرد و 
خیلی زود دستور انتقالش را داد. انتقال از تهران 
به شیراز. سال 78 بود که رحمتی را درون دروازه 
فجرسپاسی دیدیم. دروازه بانی ترکه ای که مرحوم 
ناصر حجازی، بعد از تماشــای تنها یک بازی از او 
دربــاره اش گفت: »دروازه بانی بــزرگ در فوتبال 

ایران متولد شده است.«
رحمتی را بعدها، ســپاهان شــکار کرد اما 
رقابت او با کمیل سوسکو، چندان جذاب از آب 
در نیامد تا او مسیر اصفهان به تهران را طی کند 
و پیراهن اســتقالل را بپوشــد. در استقالل اما 
بحث رقابت در پیش بود، میان رحمتی و طالب لو. 
رقابتی شانه به شانه که گاهی به خارج از زمین 
هم کشــیده می شــد و اخبار ناخوشایندی هم 

درباره اش منتشر می شد.
چند فصل بازی در استقالل و این بار انتقال به 
مس کرمان. این سرنوشت رحمتی در اوائل و اواسط 
بود. رحمتی در چمــن مصنوعی کرمان  دهه 80 
آنقدر درخشید که دوباره استقالل را خواهان خود 
دیــد. او خود را برای رقابت با طالب لو آماده کرد و 
این بار از او ســبقت گرفت. بیشتر بازی کرد و به 
امیر قلعه نویی رسید.  و  با استقالل  عناوین مهمی 
رحمتی خیلی زود به دروازه بان محبوب قلعه نویی 

بدل شد تا همراه او به سپاهان برود و برای چند 
فصل متوالــی قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کند. 
بازگشت دوباره به اســتقالل، بازی برای این تیم، 
اختالف با امیر قلعه نویــی و انتقال به پیکان، همه 
و همه برای دروازه بانــی رخ داد که جای خالی اش 

درون دروازه استقالل احساس می شد.
را می شد حدس  استقالل  به  بازگشت رحمتی 
زد. دروازه بانی که در پیکان هم درخشــید و میان 
تمام هم پســتی هایش در لیــگ گل های خورده 
کمتری داشت. رحمتی به استقالل برگشت تا دوباره 
همکاری با پرویز مظلومی را تجربه کند. از آن زمان 
تا امروز، او یکی از بازیکنان کلیدی استقالل بوده 
توانایی چون حســین  با ظهور دروازه بان  و حتی 

حسینی نیز جایگاه خود را از دست نداده.
رحمتی کــه تاکنون رکوردهای بســیاری را 
جابه جا کرده، این فصل هم آمار درخشانی از خود 
بر جا گذاشته. او در 11 بازی درون دروازه استقالل 
ایســتاده و 8 بار دروازه اش را بســته نگه داشته. 
وقتی این آمار را با عملکرد حســین حسینی که 
2 بازی انجام داده و 2 گل دریافت کرده، مقایســه 
می کنیم به راز حضور او در ترکیب ثابت اســتقالل 

پی  می بریم.
رحمتی در طول 11 باری که در ترکیب استقالل 
قــرار گرفته، تنها 4 بار تســلیم مهاجمان حریف 
شــده. یعنی به طور میانگین، هر 247 دقیقه یک 
گل خــورده در کارنامه اش ثبت شــده. او حاال به 
رکوردهای جدیــدی هم فکر می کنــد. از جمله 
انجام 200 بازی برای استقالل در لیگ برتر و البته 
شکستن رکورد تعداد بازی های ابراهیم صادقی در 

لیگ برتر.
کم اشتباه ترین  همچنان جزو  که  رحمتی  برای 
است،  ایران  فوتبال  دروازه بان های  بهترین  البته  و 
را  تا آمادگی اش  بزرگی است  انگیزه  همین  عددها 
حفظ کند و همچنان شــماره یک استقالل باشد. 
رحمتی تا چند هفته دیگــر، تمام این رکوردها را 
جابه جا می کند و این می تواند موفقیتی ویژه برای 
دروازه بانی باشــد که انگار با کلمه »پایان« میانه 

خوشی ندارد.

امیر اسدی
Amir Asadi

هفتــه پیــش بــود کــه در واکنــش به 
صحبت های عباســی ملکی، عضــو هیات مدیره 
باشگاه استقالل که گفته بود این باشگاه تا پایان 
سال 98 مشــکل مالی نخواهد داشــت، درباره 
برخی مشــکالت مالی این باشگاه اطالع رسانی 
کردیــم. این خبر اما در حال پیگیری از ســوی 
دیگر رسانه ها هم هست و خبرگزاری تسنیم نیز 
در کنکاش های تازه خود به ســرنخ هایی درباره 
مشکالت مالی استقالل رسیده و آن را رسانه ای 
کرده است. تسنیم در این باره نوشته: »وضعیت 
این باشگاه اصاًل مطلوب نیست. مدیران استقالل 
بــه دلیل مشــکالت مالی در انجــام امور عادی 
باشــگاه عاجز مانده اند. هزینه رفــت و آمد تیم 
به شــهرهای مختلف در فصل جــاری پرداخت 
نشده است و به دلیل مشکالت مالی، هزینه های 
عادی باشــگاه نیز تأمین نمی شود. مدیران قبلی 
استقالل، بخشــی از پول حامی مالی را پیشخور 
کرده اند و اکنون قرار اســت برای حل مشکالت 
مالی بار دیگر چنیــن اتفاقی بیفتد. رایزنی هایی 
صورت گرفته که مســووالن استقالل بتوانند بار 
دیگر از حامی مالی باشــگاه پول بگیرند.« به این 

خبر باید یک خبر تازه تر را هم افزود.
 مسووالن باشگاه اســتقالل در رایزنی های 
تازه با اسپانســر باشــگاه به نتیجه مشــخصی 
نرســیده اند و اسپانسر به مســووالن این باشگاه 
اعالم کرده که چون پول زیادی از سوی مدیران 
ســابق پیشخور شــده آنها توان پرداخت بودجه 

جدیدی را به این باشگاه ندارند.
در واقع اســتدالل اسپانسر باشگاه استقالل 
این بــود که مدیــران فصل قبل یعنــی آقایان 
افتخــاری و توفیقی مبالغ مربــوط به این فصل 
را هــم گرفته اند و خرج کرده انــد. این وضعیت 
در حالی استقالل را تحت الشــعاع قرار داده که 
بارها تصمیم گیران کالن باشــگاه استقالل تاکید 
کرده بودند که مدیران این باشگاه حق پیشخور 
کردن بودجه ها را ندارند و اساســا تغییراتی که 
6 ســال پیش در سطح مدیریت باشگاه استقالل 
صورت گرفت نیز از همین نقطه نشات می گرفت. 
اما کامال آشــکار است که پیشخور کردن بودجه 
باشگاه کامال عادی است و همه مدیران این باشگاه 
چنیــن اقدامی را می کننــد. در واقع اگر همین 
االن هم امیرحسین فتحی بتواند از اسپانسرهای 

باشگاه استقالل پول بگیرد، این مبالغ مربوط به 
فصل آینده است و اینطور می توان نتیجه گرفت 
که در عمل نوع مدیریت باشگاه استقالل نسبت 
به سال ها قبل هیچ تغییری با امروز نکرده و همه 

به یک شکل مدیریت می کنند.
بدون شــک اکنــون که مشــکالت مالی 
اســتقالل بیشتر شــده مدیران جدید هم راهی 
جز متوسل شــدن به این تاکتیک ندارند و باید 
مبالــغ زیادی را از فصول آینده پیشــخور کنند 
تا اســتقالل هم بدهی های مربــوط به بازیکنان 
خارجی اش را بپردازد و هم اینکه از عهده مخارج 

خود در فصل جاری برآید.
شــاید اگر بدهی به بازیکنان خارجی وجود 
نداشت استقاللی ها می توانستند روی درآمد های 
حاصل از حضور در لیگ قهرمانان آسیا و حضور 
بازیکنــان خود در جام جهانــی بخش زیادی از 
مشــکالت را از بین ببرنــد و حتی مبالغی را هم 
در حســاب خود ذخیره کنند اما حجم مشکالت 
مالی به قدری است که جایی برای ذخیره کردن 
نمی ماند و حتی باید به بودجه فصل بعد متوسل 

شد.

سوالی که ذهن استقالل را درگیر کرده

 فتحی هم مثل افتخاری بودجه را زودتر
 خرج می کند؟
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از زمانــی که مهــدی رحمتی پیراهن اســتقالل 

را پوشــیده، مدت زمان بســیاری می گذرد. او در چند 

ســال اخیر جزو بازیکنان باتجربه استقالل بوده و اغلب 

اوقات بازوبند کاپیتانی را بر بازو بســته. رحمتی مقابل 

نفت آبــادان در تهران، برای صد و بیســت و دومین بار 

جلوتر از سایر بازیکنان استقالل وارد زمین شد و بازوبند 

کاپیتانی را به بازو بست. او در این بخش رکورددار است.

رحمتــی در ۱90 بــازی برای اســتقالل در لیگ 
برتر موفق شــده 9۱ بار دروازه اش را بســته نگه دارد. 

آمــاری جالب برای رحمتی که او را با اختالف در صدر 

جدول بهترین دروازه بان ها قــرار داده. رحمتی تنها 9 

کلین شــیت با ثبت یک رکورد جدید فاصله دارد. او اگر 

در بازی های آینده اســتقالل، 9 بار دروازه اش را بسته 

نگه دارد به نخســتین دروازه بان تاریخ لیگ برتر تبدیل 
می شود که به مرز ۱00 کلین شیت رسیده است.

دروازه بان باتجربه استقالل در این فصل ۱۱ بار 

در ترکیــب قرار گرفته و 8 کلین شــیت به نام خود 

ثبت کــرده. رحمتی مقابل پیکان، تراکتورســازی، 

ماشین ســازی،  پرســپولیس،  نســاجی،  فــوالد، 

استقالل خوزســتان و نفت آبــادان گل نخــورده و 

فقــط دروازه اش برابــر ذوب آهــن در هفتــه دوم، 

پارس جنوبی جم در هفته چهارم و نفت مسجدسلیمان 
در هفته ششم باز شده است.

مهــدی رحمتی با احتســاب حضور مقابل 

نفت آبادان، ۱90 بازی برای استقالل در لیگ برتر 

انجام داده. ایــن دروازه بان تنها ۱0 بازی دیگر با 

حضور در باشگاه 200 تایی ها فاصله دارد. رحمتی 

می تواند این رکــورد را نیز به نام خود ثبت کند. 

شــاید این اتفاق در هفته بیست و سوم رخ بدهد. 

تنها شرطش هم این است که رحمتی تا آن زمان 
دروازه بان ثابت استقالل باشد.

91

8

122

190

درلیگ برترتا 100کلین شیت  9بازی 
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کار فوتبال ما در کجا می لنگد؟

همه میزبانی های اهدا نشده به ایران

خبرکوتاه

سه شنبه 97/9/13 
پرسپولیس..................................................................................  ذوب آهن اصفهان

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

هفته پانزدهم

پنجشنبه 97/9/15
............................................................................................ نساجی مازندران   پیکان 

ورزشگاه شهید دستگردی     15:15
جمعه 97/9/16

...........................................................................................  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

یکشنبه 97/9/18
سپاهان....................................................................................................  پرسپولیس

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

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

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

ورزشگاه یادگار امام 15:00

جمعه 97/9/23
..........................................................................................  سایپا   صنعت نفت آبادان

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

ورزشگاه آزادی 16:15
شنبه 97/9/24

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(

سفر بی برنامه معاون 
استقالل به ترابزون

ســفر بی برنامه معاون باشــگاه 
استقالل به ترابزون معلوم نیست چه 

نتیجه ای در پی داشته باشد.
 علــی خطیــر، معاون باشــگاه 
اســتقالل دیروز به ترابــزون رفته تا 
از  بتواند مطالبات باشــگاه استقالل 
ترابزون بابت انتقال مجید حســینی 
را دریافــت کند اما هنوز نتوانســته 
برای  ترابــزون  مدیران  از  فرصتــی 
دیدار بگیــرد. دیروز انتخابات رییس 
و هیات رییسه باشگاه ترابزون برگزار 
شده و علی خطیر برای اینکه بتواند 
با باشــگاه ترابزون مذاکــره کند، از 
ســفارت ایران کمک خواسته است، 
در حالی کــه مذاکره دو باشــگاه اگر 
رونــدی حرفه ای و بابرنامه داشــته 
به کمک رسانی سفارت  نیازی  باشد، 

برای برگزاری یک دیدار نیست.

برنامه بازي ها 

تک خبر

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

5 گل
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.

برای همه میزبانی های پرتعداد اهدا نشده 
به ایران طی ســال های اخیر دالیل متنوعی 
ذکر شــده اما به نظر می رسد دلیل اصلی این 
باشد که ما هنوز برای این مهم آماده نیستیم.

درخواســت های مکــرر بــرای برگزاری 
فوتبال جام ملت های آســیا و فوتســال جام 
جهانی با گوش های بســته ای اف سی و فیفا 
مواجه شده و این ماجرا هرچند به رشته هایی 
بــه جــز فوتبال هم بســط یافته ا مــا عمده 
ناکامی هــای ما به همین رشــته بر می گردد. 
آنجا که ما تصور کرده ایم شور عظیم عمومی 
به این ورزش در کشور ما مقام های مسوول را 
متقاعد به واگذاری میزبانی ها به ما می کند اما 
سران نهادهای آسیایی و جهانی بعد از بررسی 

همه امور به نتیجه ای به جز این رسیده اند.
مســابقات فوتبــال قهرمانــی نوجوانان 
آســیای 2012 در تهران و یک دوره فوتسال 
جام باشگاه های آســیا در اصفهان و دو، سه 
دوره برپایــی فوتبــال قهرمانــی نونهاالن و 
نوجوانان غرب آســیا در تهران و شهرستان ها 
تنها مواردی بوده که از حصارهای مورد بحث 
عبور کرده و مجری این مسابقات بوده ایم اما 
این رقابت ها در قیاس با اعتباری که ورزش ما 
دارد و در مقام مقایسه با ظرفیت های فوتبال 
ما اندک و بسیار ناکافی بوده است. فدراسیون 
ارائه درخواست های  فوتبال هم در زمان های 
میزبانی مــان هرگز به البی هــا و تعامل هایی 
دست نزده که چاره ساز باشد و گمان می رود 
کــه اگر می کــرد نتیجه چیزی بــه جز این 
می شــد. اما اگر ریشــه کار و دالیل اصلی را 
می جوییم ابتدا باید به درون خود بپردازیم و 
ماهیت و اندازه های کار خود را بررسی کنیم 

و عیب های موجود را ببینیم.
به تازگی که ورزشــگاه فــوالد آره نا در 
اهواز آماده بهره برداری شــده و »غدیر« هم 
از گذشــته نزدیک در این شهر موجود بوده، 
این باور بیش از پیش نزد اهالی ورزش ریشه 
دوانده که ایران می توانــد میزبان پیکارهای 
بــزرگ هم در فوتبال باشــد و جام ملت های 
آســیا 2023 می توانــد یکــی از آن اهداف 
باشــد اما باید اذعان داشت که هرچند ظاهر 
قضایا برای ما مناســب است، باطن مسائل با 
ایرادهایی همراه است. از یک سو هنوز »نقش 
جهان« به رغم حدود 25 سال کار ساختمانی 
در اصفهان به نقطه انتهایی ساخت و تکمیل 

خود نرسیده و ورزشــگاه بزرگ شیراز هم بعد 
از تعریــف و تمجیدهای اولیه به ســبب خارج 
شــدن اســتان فارس از چرخه لیــگ برتر به 
درجه و میزانی از توجه و رســیدگی نایل نشده 
که بر اســاس آن بتوان لفظ »اســتاندارد« را به 
آن اطالق کرد. ایــن وضعیت کم و بیش برای 
ورزشــگاه یادگار امام  )ره( تبریز و ثامن مشهد 
هم صــدق می کند و هرچند بزرگی و شــکوه 
نســبی آنها قابل توجه است اما شرط استاندارد 
بودن فقط بزرگی و حجم ورزشــگاه نیســت و 
نهادهــای جهانی الزام های دیگری را می طلبند 
که برخی از آنها در استادیوم های ما غایب است.

در تهران که تعریف هــای زیادی از ترمیم 
ورزشــگاه آزادی به سبب میزبانی مسابقه اخیر 
پرســپولیس - کاشــیما صورت پذیرفته حتی 
همین ورزشــگاه حدوداً 45 ساله دیگر مدرن و 
به روز به شمار نمی آید و معماری و نوع اجرای 
آن کهن برشمرده می شود و در مورد »تختی« 
و زمین همیشه بد آن و دستگردی و محیط ذاتاً 
کوچک آن نیز چیز زیادی نگوییم بهتر خواهد 
بــود و وای به وقتی که الزم باشــد بر اســاس 
ملزومات برگزاری مسابقه ای به شهرهای دیگر 
خود مثل انزلی، ســاری، کرمانشاه و آبادان نظر 

افکنیم و دســت های کرمان نیز در این زمینه 
چندان باز نیست.

همه کمبودهــای ما بــرای میزبانی های 
بزرگ فقط ســخت افزاری نیســت اما اگر در 
همین وادی بمانیم، ترافیک کشــنده شــهر 
تهران نخســتین مانع عبــور نکردنی برای ما 
برای میزبانی رقابت های بزرگ است و هرچند 
هتل هــا و راه های ارتباطی انــدک نداریم اما 
بــرای فیفا و ای اف ســی مهم اســت که این 
وســایل ارتباطی و مراســالتی در اسرع وقت و 
با کمترین ضایعات پیموده شــوند و میهمانان 
ما اســیر تأخیرهایی نشــوند که با مسابقات و 
فضــای ورزش مــا عجین اســت. وقتی که از 
گسترده و هموار بودن راه های ارتباطی سخن 
به میان می آید و بحث تسهیل و وسعت اسکان 
توریست ها مطرح می شود، منظور این است که 
ما مثــاًل بتوانیم ورود حداقل 500 هزار نفر به 
کشــورمان و به ویژه تهران را در زمان میزبانی 
رقابت های بــزرگ مدیریت کنیم و این چیزی 
است که اگر رودربایســتی را کنار بگذاریم در 

آن ضعف هایی داریم.
البته البی های مؤثرتر رقبای عرب ما باعث 
شده آنها میزبانی هایی را از چنگ ما درآورند که 

توان فنی هرچه بیشــتر ما در آن رشته ها ایران 
را برای میزبانی محق تر جلوه می داد اما آنچه در 
این ارتباط تعیین کننده تر است، نه فقط البی ها 
و قــرار و مدارها )که البتــه اهمیت دارد( بلکه 
تأمین سرعت عمل و راحتی در انجام کارهایی 
اســت که یک کشــور را برای پذیرایی از خیل 
میهمانان و تیم ها و مقام ها آماده نشان می دهد. 
ایــران البتــه در میزبانی اخیر دیدار برگشــت 
فینال لیگ فوتبال قهرمانان آســیا ناموفق نبود 
اما یک تک مسابقه کجا و میزبانی مثاًل جام 25 
روزه ملت های آســیا که جدیدترین دوره اش را 

در امارات پیش رو داریم، کجا؟
آنچه در کار ما غایب اســت، ســاماندهی 
کلی و پیوند زدن همــه چیزهای خوب و الزم 
به شــکل و روالی است که سازمان های ارشد و 
باالدستی ورزش آسیا و جهان از ما می طلبند و 
تا آن موارد مهیا نشوند، زیاد هم نیاز نیست که 
ســایرین و رقبا برای ما توطئه کنند، زیرا جور 
نبودن شــرایط خودمان برای صدور پاسخ های 
»نه« نهادهــای جهانی به درخواســت های ما 
کفایت خواهــد کرد و وقتی کارمــان کمی تا 
قســمتی بلنگد، نیاز به ســایر عوامل برای رد 
شدن مکرر پیشــنهادهای پرتعداد میزبانی ما 

نیست.

همه کمبودهای 
ما برای 

میزبانی های 
بزرگ فقط 

سخت افزاری 
نیست اما اگر 

در همین وادی 
بمانیم، ترافیک 

کشنده 
شهر تهران 

نخستین مانع 
عبور نکردنی 
برای ما برای 

میزبانی 
رقابت های 

بزرگ است و 
هرچند هتل ها 

و راه های 
ارتباطی 

اندک نداریم 
اما برای فیفا 
و ای اف سی 

مهم است که 
این وسایل 
ارتباطی و 

مراسالتی در 
اسرع وقت 

و با کمترین 
ضایعات 

پیموده شوند

2-  نماینــدگان ســازمان بازرســی از 
چهارشــنبه 14 آذرمــاه در فدراســیون های 
ورزشــی مســتقر می شــوند تــا از فعالیت  
بازنشستگان در پست های مدیریتی جلوگیری 
کننــد. چیزی به آخرین مهلت تعیین شــده 
برای اســتعفای بازنشســتگان باقــی نمانده، 
بازنشســتگان زیادی در مناصب مهم دولتی و 
استانداری ها اســتعفا داده و رفته اند اما رفتن 
مهدی تاج از فدراســیون فوتبــال همچنان 
مبهم ترین موضوعی اســت که در اجرای این 
قانون وجود دارد. کشــمکش ها بر سر رفتن یا 
ماندن او به اینجا رســیده بود که مسووالن با 
استفاده از ماده 60 قانون جامع خدمت رسانی 
به ایثارگران، با ماندن تاج در ســمت ریاست 
فدراســیون فوتبال موافقت کردند. متن ماده 
60 قانون این بود: »دستگاه های موضوع ماده 
)2( ایــن قانون مکلفند حســب درخواســت 
جانبازان و آزادگانی کــه قبل از تصویب این 
قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری 

نموده اند صرفاً برای یک بار نســبت به اعاده 
بــه خدمت آنان اقدام نمایند. تبصرهـ  افرادی 
که بــه موجب رأی صادره از مراجع قضایی یا 
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر 
مراجع قانونی مربوط بــه دلیل محکومیت از 
کار بر کنار شده اند مشمول این ماده نخواهند 
بود.« بر اســاس همین ماده اگــر ایثارگری، 
مطابق با شرایط تعیین شده در قانون، زودتر 
از موعد قانونی خود را بازنشســته کرده باشد، 
به خواست رییس مجموعه اش می تواند به کار 
بازگردد. تاج هم مشــمول این قانون می شد. 
هم شــرایط ایثارگری را داشت و هم زودتر از 
موعد خود را بازنشســته کرده بود. تازه مثل 
فرجی، رییس فدراســیون کاراته هم نبود که 
پیش از این از تسهیالت ایثارگری اش استفاده 
کرده باشــد و به همین خاطر همه چیز برای 
اســتفاده او از این ماده قانون مهیا اســت. اما 
بازنشســته های هیات رییسه باید بروند که به 

بررسی آنها پرداخته ایم.

1-  انتظار می رفت رییس فدراســیون 
فوتبال و اعضای بازنشســته هیات رییسه با 
احتــرام به قانون بازنشســتگی که در تمام 
ارگان ها اجرا می شود تصمیم به کناره گیری 
بگیرند، ولی جلســه دیروز هیات رییســه 
خروجی عجیبی داشت و مدیران فدراسیون 

توپ را به زمین وزارت ورزش انداختند.
نشســت هیات رییســه فدراســیون 
فوتبال روز گذشــته با حضور مهدی تاج، 
علی کفاشــیان، محمود اسالمیان، محمود 
شیعی، حیدر بهاروند، عبدالکاظم طالقانی، 
فریدون اصفهانیان، دکتر لیال صوفی زاده، 
هدایت ممبینی و محمدرضا ساکت برگزار 

شد.
در گزارشــی که ســایت فدراســیون 
فوتبال از این نشســت منتشر کرده، آمده 
اســت: »موضــوع قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و اعضای هیات رییســه فدراســیون 
فوتبال با اشاره به ارســال دو نامه قبلی به 
وزیر محترم ورزش و جوانان مبنی بر ادامه 

فعالیت هیات رییســه فدراسیون بار دیگر 
ضمن تاکید بر رعایت قانون و اولویت بودن 
آن تصریح کردند در انتظار اعالم نظر وزیر 
محترم ورزش و جوانان جهت ادامه فعالیت 
خود هستند تا طبق نظر وزیر ورزش عمل 

گردد.«
وزیر  همه می داننــد که درخواســت 
فدراسیون  مدیران  اســتعفای  برای  ورزش 
از ســوی فیفا به عنوان دخالت دولتی تلقی 
خواهد شــد و در آســتانه جــام ملت های 
آسیا می تواند به قیمت تعلیق فدراسیون و 
کنار گذاشــتن تیم ملی تمام شود. در واقع 
قرائت دیگر خروجی این نشســت این است 
که هیات رییســه خواهان مقاومت در برابر 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان است و 
این اعضا مصمم اند با سوءاســتفاده از اهرم 
فیفا صندلی های شــان را حفظ کنند. اصرار 
به ماندن تاج و ســایر مدیران بازنشســته 
فدراســیون به معنی این خواهــد بود که 
آنها فوتبــال را گــروگان گرفته اند و قصد 

خداحافظی را ندارند.

رجوع به مصاحبه 10 سال پیش و ابهام های بسیار
قطبی چرا رفت، چرا برگشت؟

آخریــن مصاحبه افشــین قطبی پیــش از ترک پرســپولیس و نیمه کاره 
گذاشــتن فصل هشتم را به یادمان هســت. آن روز که آقای امپراتور ترجیح داد 
با پرســپولیس قطع همکاری کند و در میانه های راه لیگ هشــتم این تیم را با 
گزینه های بی تجربه سرمربیگری مواجه کند و روزهای پرتالطمی در این باشگاه 
رقم بخورد. افشــین قطبی آن روزها درباره دلیل جدایی اش از پرســپولیس این 
جمالت را به زبان آورده بود: »حرف های زیادی در دلم بود که نمی توانستم بازگو 
کنم اما وقتی هواداران پرسپولیس را می دیدم که با چه عشق و عالقه ای در محل 
تمرین ها و بازی ها حضور پیدا می کردند، دوســت داشــتم بیشتر به پرسپولیس 
خدمت کنم.  یکی از ســخت ترین و عذاب آورترین تصمیم های زندگی ام را گرفتم 
و همه هواداران و مردم بدانند که این تصمیم من فقط به خاطر پرســپولیس بود 
و هیچ جنبه دیگری نداشــت. امیدوارم با رفتن من خیلی از مسائل با این باشگاه 

بزرگ حل شود و مسووالن بیشتر به فکر این تیم مردمی باشند.«
قطبی جای دیگری وقتی با این پرســش مواجه شــد که چرا پرسپولیس را 
ترک می کنی به مشکالت ساختاری و کمبود امکانات در این باشگاه اشاره کرده 
بود. فحوای کالم او این بود که چون باشــگاه پرسپولیس با استانداردهایی که او 
در ذهن دارد، مطابق نیســت در نتیجه باشــگاه را ترک می کند. حاال پس از 10 
ســال افشین قطبی به ایران بازگشــته و دوباره سکان هدایت یک تیم باشگاهی 
را به عهده گرفته اســت؛ جایی که از لحاظ ساختاری و امکانات تفاوت آنچنانی 
با باشگاه پرســپولیس ندارد. فوالد حتی به لحاظ 
مالی نیز در ســال های اخیر شرایط ضعیف تری در 
قیاس با پرســپولیس را تجربه کرده و توجهی که 
به این باشــگاه می شود نسبت به تیم های پایتخت 

بسیار کمتر است.
حال سوال این است که در وضعیت ساختاری 
تیم های باشگاهی فوتبال ایران چه تحوالتی ایجاد 
شده که افشین قطبی پس از سال ها دوری دوباره 
لیگ ایــران را بــرای مربیگری برگزیده اســت؟ 
باشگاه فوالد خوزستان چه ویژگی هایی داشته که 
قطبی را مجاب به بازگشت کرده است؟ آیا اساسا 
ویژگی ها یا تغییراتی در باشــگاه های فوتبال ایران بوده یا اینکه بازگشت قطبی 
صرفا یک بازگشــت رو به عقب است برای اینکه از قاب رسانه ها جا نماند و شاید 
با اندک موفقیت هایی در فوالد خوزستان دوباره با پیشنهادهای مربیگری مواجه 
شــود؟ آیا قرار است فوتبال ایران دوباره ســکوی پرتاب افشین به سمت فوتبال 
شرق آسیا باشد؟ افشین قطبی یک پاسخ شفاف به هواداران پرسپولیس بدهکار 
است. پاسخی روشن، محکمه پســند و البته صادقانه. هر چند که برای هواداران 
ملی نیز هنوز روشــن نشــده که قطبی چرا با آن همه سرمایه ای که در فوتبال 
ایران وجود داشت در تیم ملی ایران نیز ناکام بود و نه در انتخابی جام جهانی به 
توفیقی رســید و نه در جام ملت های آسیا. شاید این بار فوالد برای قطبی سکوی 

پرتاب دوباره ای باشد.

غيبت سرخابی ها در کارگاه آموزشی بازاريابی
کارگاهی آموزشــی در زمینه بازاریابی فوتبــال در هتل المپیک برگزار 
شده که درکمال تعجب باشــگاه های استقالل و پرسپولیس هیچ نماینده ای 
در این کارگاه نداشته اند. صادق درودگر رییس کمیته بازاریابی سازمان لیگ 
نســبت به این ماجرا واکنش نشان داده اســت: »اعضای هیات های فوتبال، 
بخش بازاریابی و باشــگاه ها را دعوت کردیم ولی متاسفانه از 16 باشگاه لیگ 
برتری و 16 باشــگاه لیگ یکی تنها 11 باشگاه نماینده داشتند و استقالل و 
پرسپولیس نماینده نداشــتند که سوال بزرگی برای من است و جای تاسف 
داشت که این باشگاه ها نیازی حس نمی کنند؟ ! به هر حال مدیران خوبی در 
این دو باشــگاه داریم و نمی دانیم چــرا نماینده های بازاریابی آنها که معرفی 
هم شــده بودند، در این کارگاه حاضر نشــدند.« درودگر خودش را طرفدار 
شــفاف سازی در فوتبال دانســت: »من در مورد بازاریابی فدراسیون فوتبال 
نمی توانم صحبت کنم، چون مســوولیتی ندارم ولی در مورد شغل خودم در 
سازمان لیگ همیشه پاسخگو هستم. ما قراردادهای خود را به صورت شفاف 
در اختیار رسانه ها می گذاریم و اساسا اعتقاد دارم همه چیز باید شفاف باشد 
و حتی پیشــنهاد کرده ام که تمامی قراردادها روی سایت فدراسیون منتشر 
شــود. اصال هم مشکلی پیش نمی آید و می توانیم به طور کامل شفاف سازی 

کنیم و از این موضوع با تمام وجود حمایت می کنیم.«

تاج با ماده 60 می ماند

خروجی عجیب نشست دیروز سئول

فوتبال، گروگان هیات رییسه فدراسیون

پنجشنبه، مهلت پایانی بازنشسته ها

رییــس  تــاج،  مهــدی   -4
فدراسیون: بعــد از مطرح شدن اجرای 
قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان، 

بحث جانبازی اش جنجالی شد.
 مدعــی شــده بــود کــه درصد 
جانبــازی اش باالی 50 درصد اســت و 

مشــمول قانون نمی شــود، اما بعد مجبور شد حرفش را 
تغییر دهد و با تاکید بر غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال، 

این قانون را در فدراسیون قابل اجرا نداند.
 در نهایــت هم با اســتفاده از مــاده 60 قانون جامع 
خدمت رســانی به ایثارگران توانســت مشکل خود را حل 

کند. 
هنوز اما وضعیت او تا اعالم رسمی نامشخص است.

مشاور  اســالمیان،  محمود   -6
عالی: او هم بازنشسته است، اما در دایره 

دوستان نزدیک تاج و کفاشیان.
 همان راهی که تاج و کفاشیان را تا 
بعد از جام ملت ها یا حتی تا پایان دوره 
ریاســت، ابقا کند، او را هــم ابقا خواهد 

کرد.
 ضمن اینکه حتی اگر تاج محکوم به رفتن باشــد، باز 
هم تصمیم بر این اســت که در مجمــع ویژه، او به عنوان 
سرپرست موقت انتخاب شــود و تا زمان برگزاری مجمع 

انتخاباتی، هدایت فدراسیون فوتبال را در دست بگیرد.

اصفهانیــان،  فریــدون   -8
عضو هیأت رییســه: حتــی اگر بحث 
بازنشستگی هم مطرح نبود، اینقدر انتقاد 
به عملکــرد فریدون اصفهانیــان مطرح 

می شود که برای رفتنش کافی بود.
 با این حــال اما اصفهانیــان هم به 

پیروی از باقی بازنشستگان بحث غیردولتی بودن فدراسیون 
فوتبال را مطرح کرده است و اجرای قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان را قبول ندارد.

عضو  طالقانی،  عبدالکاظــم   -10
اظهار  از معدود  او در یکی  هیأت رییسه: 
نظرهایــش به طور شــفاف گفته اســت در 
و  فعالیــت می کند  فدراســیون غیردولتی 

استعفا نمی دهد. 
تاکید هم کرده کــه اگر وزارت ورزش 

می گویــد ما دولتی هســتیم، خودش جواب دبیــر کل فیفا را 
بدهــد. البته بعدتر کمی موضــع منعطف تری به خود گرفت و 
گفت با استناد به پاره وقت بودن، اعضای هیات رییسه می توانند 

فعالیت خود را ادامه دهند.

12- هدایت ا... ممبینی، عضو هیأت 
رییسه: او هــم بازنشسته نیست و شاید به 
همین خاطر مثل شیعی و بر خالف اعضای 
بازنشسته هیأت رییسه اصرار دارد که قانون، 
تمام و کمال اجرا شود. او گفته است قانون 
منع به کارگیری بازنشســته ها در فدراسیون 

فوتبال اجرایی می شود.

رییس  نایب  کفاشــیان،  علی   -3
اول: اسفند 1390 و پس از انتخاب به عنوان 
رییس فدراســیون فوتبال از ســوی سازمان 
بازرسی کل کشــور، بازنشسته اعالم شد اما 
دولــت وقت در 16 فروردیــن 1391 مجوز 
ادامه فعالیت کفاشــیان –علی رغم بازنشسته 

بودن- را صادر کرد تا او بتواند به عنوان رییس فدراسیون فوتبال 
ایران فعالیت کند.

 7 ســال از آن روز می گذرد و سال هاســت مهلت او تمام 
شده اما کفاشــیان همچنان علی رغم بازنشستگی نایب رییس 
اول فدراســیون فوتبال اســت و زمزمه هایی هست که اگر تاج 
بماند، او هم به فعالیتــش ادامه خواهد داد. چگونگی اش را اما 

نمی دانیم!

رییس  نایب  صوفــی زاده،  لیال   -5
فدراسیون در امور بانوان: بازنشسته نبودن 
او و حمایتش از اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، خواه ناخواه او را از دایره رفقای 
تاج و کفاشــیان خارج می کنــد. ضمن اینکه 
علی رغم حضور فریده شجاعی نتوانسته مردان 

هیأت رییســه را با خود همراه کند و طرفــداران زیادی ندارد. او 
گفته بود همه می دانند قانون منع به کارگیری بازنشســتگان یک 
مصوبه اســت و هرچه باشد اجرا خواهد شــد. حاال هم در وصف 
مخالفت دیگر اعضا با او همین بس که در صورت رفتن تاج، هیچ 

یک از اعضا با سرپرستی موقتش موافقت نکرده اند.

7- محمدرضا ســاکت، دبیر کل: 
ســاکت ترین عضو هیأت رییسه فدراسیون 
اســت از زمانی که بحــث  و جدل ها درباره 
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 
مطرح شده. او بدون شک رفتنی است. حتی 
راهکارهایــی که برای کاهش حقوق اعضای 

هیأت رییسه به یک سوم دریافتی فعلی و پاره وقت اعالم کردن 
شغل آنها مطرح شده بود هم شامل حال دبیر کل نمی شد و او 

محکوم به رفتن بود.

سازمان  رییس  بهاروند،  حیدر   -9
لیــگ: او هــم بازنشســته اســت و قابل 
پیش بینی بــود که از همان ابتدا به حمایت 
از تــاج بپــردازد و از اجــرای قانــون منع 

به کارگیری بازنشستگان انتقاد کند.
 او علناً فدراســیون را بی نیاز از پیروی 

از قانون دانســته و گفته بود فدراسیون فوتبال تابع اساسنامه 
مربوط به خود است.

 این اساســنامه که به تصویب فیفا رســیده، فدراسیون را 
یک نهاد غیردولتی معرفی می کند.

هیأت  عضو  شــیعی،  محمود   -11
رییســه: یکــی از اعضای هیات رییســه 
فدراسیون فوتبال که البته بازنشسته نیست 
و مدیریت باشــگاه پیکان را بر عهده دارد. 
پیش تــر در مورد نشســت اعضــای هیات 
رییسه گفته بود جمع بندی ما این است که 

به قانون احترام بگذاریم.

مروری بر وضعيت اعضای هيات رييسه
همهجنجالهایاخيربرســرماندنیارفتن10نفریاســتکهاســامیآنهارادرزیرمیبينيد.آنهاکهبازنشســته

هستند،منتقدقانونوآنهاکهنيستندموافققانون.بدنيستوضعيتهریکازآنهارامرورکنيم.

انگليس - هلند، اوج 
 هيجان در نيمه نهايی
 ليگ ملت های اروپا

مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا قرعه کشی شــد و حساس ترین 
بازی مصاف هلنــد و انگلیس خواهد 
بود. هلند موفق شد فرانسه و آلمان، 
دو قهرمــان اخیر جام جهانی را کنار 
بزند و انگلیس هم باالتر از اســپانیا، 
فینالیســت جــام جهانــی 2010 و 
جهانی  جام  فینالیســت  کرواســی، 
روسیه به این مرحله رسید. در دیگر 
بازی این مرحله پرتغال و سوییس با 

هم بازی می کنند.
مرحلــه نهایی به طــور مجتمع 
در پرتغال برگزار می شــود. پرتغال و 
ســوییس پنجم ژوئن در شهر پورتو 
بازی می کنند و یک روز بعد انگلیس 
و هلند در شهر گیمارش با هم روبه رو 

می شوند.
بازی فینال نهم ژوئن در شــهر 
پورتو و بازی رده بندی همان روز در 

شهر گیمارش خواهد بود.

 شباهت انگلیس و هلند 
از نگاه ساوت گیت

معتقــد  ســاوت گیت  گــرت 
اســت که انگلیس و هلنــد، هر دو 
تیم هایــی در مرحله گذار هســتند 
و این مســابقات فرصت خوبی برای 

پیشرفت آنهاست.
»از  گفــت:  انگلیس  ســرمربی 
حضور در این مســابقات لذت بردیم. 
لیگ ملت هــای اروپا موفقیت بزرگی 
بــرای ما بود. کیفیت این مســابقات 
کمــک خوبی بــرای ما در مســیر 
نیمه نهایی  منتظر  حاال  است.  توسعه 
هســتیم که چهــار تیم خــوب در 
آن حضــور دارند. هلنــد هم مثل ما 
در مســیر توسعه اســت. هر دو تیم 
بازیکنــان جوان فوق العاده ای دارند و 
شما می توانید نقش رونالد کومن در 

پیشرفت این تیم را ببینید.«
ســاوت گیت اضافــه کــرد: »این 
امســال ماســت و  نیمه نهایی  دومین 
بازی جذابی خواهد بــود. این بار زمان 

بیشتری برای آماده سازی داریم.«
جام جهانی  مقدماتــی  در  کومن 
1994 توانســت دروازه انگلیس را باز 
کنــد و مانع صعود تیــم گراهام تیلور 
به این مســابقات باشد. حاال او امیدوار 
اســت که با شکست انگلیس تیمش را 

به فینال برساند.

خبر

وصالروحاني
Vesal Rohani

سوژه ها
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آنتونــی اســتوکس یکــی از بهتریــن خریدهــای 
تراکتورســازی در ابتــدای فصل بود. درباره فســخ 
قرارداد شــاگرد ســابق ونگر در آرســنال، حرف و 
حدیث هــای فراوانــی وجود دارد. اســتوکس بعد از 
گلزنی در دیدارهای تراکتورســازی، پیشنهاد تمدید 
دو ســاله قــرارداد را دریافت کرد. پاســخ او به این 
پیشــنهاد ظاهرا مثبت بود تا هواداران تراکتورسازی 
امیدوار باشند او به مدت 4 فصل برای این تیم بازی 
کند. البته در اینکه باشــگاه تراکتورســازی قرارداد 
محکمی با این بازیکن نبسته یا در پرداخت حقوق او 
خوب عمل نکرده تا نهایتا استوکس بتواند به راحتی 
قراردادش را فسخ کند، شــکی وجود ندارد و ضعف 
حقوقی باشــگاه تراکتورسازی از دالیل اصلی جدایی 

این بازیکن است.
4 فصل، 4 ماه هم نشــد و استوکس از تراکتورسازی 
رفت تا شــاید در تیم جدیدی بازی کند. درباره علل 
جدایی او گفته می شــود، اســتوکس پیشنهادی از 
چمپیونشیپ- لیگ یک انگلیس- دریافت کرده و به 
همین خاطر از ادامه فوتبال در ایران پشــیمان شده 

است.
 نزدیکان استوکس خبر از پیشــنهادی انگلیسی به 
او می دهند: »این مهاجم پیشنهاد مالی مناسبی هم 
از یک تیم در چمپونشــیپ دریافت کرده و به همین 
دلیل قرارداد خود را فســخ کرده. پیشنهاد مالی تیم 
انگلیســی به استوکس، حقوق هفتگی 8 هزار پوندی 
است که باعث شــد مهاجم ایرلندی و 30 ساله قید 

حضور در تراکتورسازی را بزند.«
 باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا اســتوکس با این تیم 
انگلیسی به توافق می رســد یا به ایران برمی گردد و 

فوتبال خود را در تراکتورسازی ادامه می دهد؟

تیم ملی بســکتبال ایــران در دومین دیدارش 
از پنجــره پنجــم انتخابی جام جهانــی برابر 
فیلیپین 78 بر 70 پیروز شــد تا مســافر جام 
جهانی شــود. این پیــروزی در شــرایطی به 
دست آمد که فیلیپین در شروع کوارتر چهارم 
هشــت امتیاز پیش بود، ولی تیم ملی توانست 
عقب ماندگی اش را جبران کند و در یک دقیقه 
آخر 9 امتیاز متوالی بگیرد تا این بازی نزدیک 
و نفســگیر را با برتری به پایان برساند. محمد 
جمشیدی با ۲۶ امتیاز ستاره تیم ایران در این 

بازی بود.
 

رقابت نزدیک در کوارتر اول
ایران شــروع خوبی داشــت و پا به پای حریف 
قدرتمنــد خود پیش رفت. کوارتر اول با نتیجه 
۲0 بر ۱9 به ســود فیلیپین تمام شــد اما تیم 
ملی با شــوت ســه امتیازی ثانیه پایانی بهنام 
یخچالی که از میانه زمین وارد سبد حریف شد 

روحیه خوبی برای ادامه مسابقه گرفت.
 

برتری فیلیپین در کوارتر دوم
در کوارتــر دوم فیلیپینی هــا بهتــر بودنــد و 
توانستند فاصله امتیازی را بیشتر کنند. میزبان 
با استفاده از شــوت های پیرامونی خود در این 

کوارتر نیز با نتیجه ۱9 بر ۱۶ به برتری رسید تا 
نیمه اول را با نتیجه 39 بر 3۵ به پایان برساند.

 
تساوی در کوارتر سوم

در کوارتــر ســوم عملکرد تیم ملــی ایران در 
دفاع بهتر بود و بازیکنان از فرصت ها به خوبی 
اســتفاده کردند و حتی یکبار از میهمان خود 
پیش افتادند اما دوباره شوت های سه امتیازی 
فیلیپین برتری را برای میزبان کرد. طلسم گل 

نــزدن آرن داوودی در این پنجره تا این کوارتر 
هم ادامه داشــت و او دو پنالتی و شــوت سه 
امتیازی را از دســت داد. تیــم ملی در کوارتر 
ســوم بهتر بود ولی در نهایت این کوارتر ۱۵ بر 
۱۵ برابر تمام شد تا برتری 4 امتیازی فیلیپین 

حفظ شود.
 

بازگشت توفانی در کوارتر چهارم
در کوارتر چهارم فیلیپین بازی را خوب شروع 

کــرد و توانســت اختالف را به هشــت امتیاز 
برســاند. در این لحظات به نظر می رسید تیم 
ملی توان جبران نتیجه را ندارد، ولی شوت سه 
امتیازی جمشــیدی جریان بازی را تغییر داد 
و ایران با کسب هشــت امتیاز متوالی توانست 

نتیجه را ۶0-۶0 مساوی کند. 
پنج خطایی شــدن ارغوان ضربه ســختی به 
دفاع تیمی ایران بود، چرا که او توانســته بود با 
چند بالک دیدنی مانع گلزنی فیلیپین شود، با 
وجود این سایر بازیکنان در این دقایق حساس 
توانســتند امتیازاتی که برای پیروزی الزم بود 

را به دست آورند.
 فیلیپیــن تــا دو دقیقه مانده بــه پایان بازی 
توانســت بــه برتــری 70 بر ۶9 برســد، ولی 
بازیکنــان تیــم ملی بخصوص جمشــیدی و 
یخچالی در این لحظــات نمایش فوق العاده ای 
داشتند و توانســتند با کسب 9 امتیاز متوالی 

میزبان را غافلگیر کنند.
صعود تیم ملی بســکتبال به جام جهانی اتفاق 
خوبی اســت، ولی نمایش امروز یک بار دیگر 
نشان داد که تیم ملی از روزهای اوجش فاصله 
دارد و فدراســیون باید تالش کنــد در زمان 
باقیمانده این تیــم را تقویت کند تا در مرحله 

نهایی نتایج آبرومندی بگیرد.

دیه گــو مارادونا با حاشــیه و جنجال عجین شــده. 
ابرستاره ای که در تمام سال های زندگی اش بیش از 
آنکه برای نبوغش مورد توجه باشــد، برای حواشــی 
تمــام نشــدنی پیرامونش در تیررس رســانه ها قرار 
گرفته. همو که نبوغش در حاشــیه اگــر نگوییم از 
فوتبال بیشــتر اســت، از آن کمتر هم نیست. دون 
دیه گو ایــن روزهــا در مکزیک به عنوان ســرمربی 
دورادوس فعالیت می کنــد اما به جای موفقیت های 
قابل توجهی که در مکزیک کســب کرده، به واسطه 
حاشــیه های ریز و درشــتش هر روز تیتر یک است. 
او با همان ســیگار برگ و چهــره دژم و واکنش های 
اغراق آمیــز در قاب دوربین ها نشســته امــا این بار 
درگیــری و مشــتزنی را هم چاشــنی کار کرده تا 

کلکسیون حاشیه اش تکمیل شود!
دورادوس تیم تحــت هدایت دیه گو مارادونا در لیگ 
دســته  دوی مکزیک در بازی رفــت فینال این لیگ 
به پیروزی رسید ولی اخراج و درگیری های فیزیکی 
مارادونا ســوژه  اصلی این بازی بود. شاگردان مارادونا 
در بازی رفــت فینال لیگ آپرتورا بــه مصاف اتلید 
سن لوئیس رفتند و با حساب یک بر صفر به پیروزی 
رســیدند. تیم دورادوس در صورت پیروزی نهایی بر 
اتلید ســن لوئیس قهرمان لیگ آپرتورا شده و در ماه 
مه در نبرد با قهرمان لیگ کالوســورا شانس خود را 

 Liga برای صعود به لیگ برتر مکزیک موســوم به
MX خواهد آزمود.

پیش از شروع مســابقه دورادوس، خولیو سزار چاوز 
بوکسور سابق و افســانه ای مکزیکی به رختکن تیم 
مارادونا رفت تا به او و شاگردانش روحیه بدهد. ولی 
هیچکس فکرش را هم نمی کرد که مارادونا از دیدار 
این بوکســور بزرگ برای دعــوا و درگیری فیزیکی 
انگیزه پیدا کند. بر اساس ویدیوهایی که تازه منتشر 
شده، مارادونا که در اواخر بازی از طرف داور مسابقه 
اخراج شــده بود، در حالی که در حال ترک استادیوم 
است به اشخاصی که هویت شان مشخص نیست و در 
کنار مسیر حرکت مارادونا ایستاده اند و اکثرا دوربین 
و موبایل به دست در حال فیلمبرداری هستند، حمله 

کرده و چندین مشت روانه آنها می  کند.
شــاگردان مارادونا با گل دقیقه 73 ادســون ریورا از 
حریف جلو افتاده و در نهایت بازی را با همین نتیجه 
به پایان بردند اما مارادونا بعد از به ثمر رســیدن گل 
تیمش توســط داور مســابقه و داور چهارم به دلیل 
رفتارهــای بیش از حد تهاجمــی اش در کنار زمین 
اخراج شــد. ولی مارادونا حاضر نبــود زمین بازی را 
تــرک کند و حــرکات او در کنار زمیــن به غوغایی 
بزرگ دامن زد. حتــی در لحظاتی تصاویر ویدیویی 
نشــان می داد کــه مارادونا قصد دارد با مشــت به 

آلفونســو سوسا ســرمربی تیم حریف حمله کند. با 
این حال در نهایت وقتی مارادونا زمین را ترک کرد، 
از سوی تماشاچی های حاضر در ورزشگاه به صورت 

ایستاده تشویق شد.
در بزرگــی مارادونا و رضایت شــدید مکزیکی ها از 
حضور او در کشورشــان شکی نیست. حضور مارادونا 
روی نیمکت یک تیم دســته دومی در مکزیک برای 
هــواداران این تیــم یک موهبت بزرگ به حســاب 
می آید و هواداران ســایر تیم ها هــم به دلیل تصویر 
اسطوره ای دیه گوی بزرگ هر وقت فرصتی پیدا کنند 

به تشویق او می پردازند.
اما ویدیوهایی که اخیرا منتشــر شده نشان می دهد 

دیه گو بعد از خروج از زمین چمن همچنان به دنبال 
درگیری بوده و گویی خشــمش را به طور کامل در 
زمین تخلیــه نکرده بــوده. در ویدیوهایی که اخیرا 
منتشر شده مارادونا در حالی که به همراه چندین نفر 
در حال عبور از راهروهای ورزشگاه است، ناگهان به 
ســمت کسانی که در کنار مسیر او حضور دارند و به 
نظر می رسد در حال فیلمبرداری از او با گوشی های 
موبایل هستند، حمله کرده و چندین مشت به سمت 
آنها حواله می دهد. گویا دیدار چاوز بوکسور با مارادونا 
پیش از شروع مسابقه دیه گو را تا حدی جوگیر کرده 
بــوده که او پیش از نشــان دادن مهارت های بوکس 

خود حاضر نبوده روزش را به پایان ببرد!

شکســت تحقیرآمیز 8 بر یک الغرافه برابر الســد در هفته چهاردهم لیگ ستارگان قطر فشارها روی مربی فرانسوی و ستاره ایرانی الغرافه را بیش از 
پیش کرد. کریستیان ژورکوف فرانسوی قبل از بازی با السد هم به خاطر نتایج ضعیف و میدان دادن به برخی مهره های ضعیف و ناامیدکننده تیم 
با انتقادات فراوانی روبه رو بود که یکی از این انتقادات به حمایت های او از مهدی طارمی ملی پوش ایرانی برمی گشــت. ژورکوف با اعتراف به اینکه 
طارمی اصال در فرم مطلوب قرار ندارد اما با این ادعا که ســتاره ایرانی همچنان مهره ای تعیین کننده در ســاختار تهاجمی تیم اســت از او در خط 
حمله اش بهره برد. همین تصمیم توام شــد با شکســت 8 بر۱ برابر الســد در یکی از بازی های مهم هفته و شهر دوحه تا هم جایگاه مربی فرانسوی 
متزلزل تر شود هم اینکه پروسه انتقاد از ستاره ایرانی و اوج گیری شایعات در قبال کنار گذاشتن این بازیکن در نقل و انتقاالت زمستانی به سوژه ای 
داغ برای منتقدان و رسانه های قطری تبدیل شود. طارمی با پنالتی چیپی که زد، تعداد گل های خود در این فصل را به عدد ۶ رساند با وجود این، 

همه خواستار کنار گذاشتن این بازیکن گرانقیمت از الغرافه هستند.

ایران 78 - فیلیپین 70

پیروزی نفسگیر مقابل فیلیپین برای صعود به جام جهانی بسکتبال

جنجال جدید مارادونا در مکزیک
باشگاه مشتزنی دون دیه گو!

 طارمی با چیپ در آستانه اخراج!

دلیل جدایی استوکس:
  پیشنهاد 8 هزار پوندی 

از چمپیونشیپ

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

از حال خراب ما
آدم دلش کباب می شــود وقتــی می بیند یکی مثل 
محمد تقوی می آیــد در ایران مربیگری کند، نتیجه 
هــم می گیرد و ثابت می کند کــه فوتبال ایران فقط 
نیازمند مربی خارجی نیســت. بعد یکی مثل علیرضا 
رضوانی می آید در بیســت و سی در موردش داستان 
تعریف می کند! واقعا شــرم آور است. دل آدم کباب 
می شــود برای تقوی ها. برای تیم ملی بازی کرده اند. 
بــرای ایران عرق ریخته اند و بعد در خارج از کشــور 
متخصص شــده اند. حاال هم برگشته اند تا کارشان را 

بکنند.
کاش روزی معلوم  شــود کدام مربی وطنی، از ترس 
جایگاهش یا برای خراب کــردن تقوی و برهم زدن 
تمرکــزش، این گرا را به دوســتان ناشــی داده که 
اینطــوری بزنیــدش! هرکه بود دمش گــرم. تقوی 
محبوب تر شــد! رازش در چیســت که صدا و سیما 
هرکسی را می زند محبوب تر می شود؟ کسی می داند؟

 
توصیه به پیکانی ها

یک تشــکری هم داشته باشــیم از مجید آقا جاللی 
بابت اخراج سه بازیکن پیکان. باالخره بعد از این همه 
مدت باختن باید دو سه نفر را کله کنند. همینطوری 
که نمی شــود. توصیــه می کنیم در همیــن زمینه، 
تنبیه این بازیکنان این باشــد که بنشــینند صد بار 
از روی مطالبی که مدیررسانه ای تیم بعد از باخت ها 
در ســایت ها می نویسد، رونویسی کنند. نه که حجم 
مطلب بلند هم هســت، از دفعه ســی و دوم به بعد 
بازیکنان متنبه می شوند و بازی های بعدی را می برند! 

می گویید نه امتحان کنید!
 

بدرود نونیز!
بادی وزید گلی پرپر شــد! جرعــه ای هم از لب لعل 
جوزپ لوئیس نونیز، رییس ســابق باشــگاه بارسلونا 
نچشــیدیم و نامبرده هم قبــض را گرفت و جان را 
تحویــل داد. این آقای نونیز کــه از نیکنامان روزگار 
بود و مانند تعــدادی از بازیکنان لیگ برتر عمری را 
در یتیم نوازی و حمایــت از کارتن خواب ها گذرانده 
بود، در طــول دوران مدیریتی خود چند عمل نیک 
برجای گذاشت که چون حسش نیست و جا نداریم، 
در موردش حرفــی نمی زنیم. غرض این بود که خبر 
فوت این دلدار 87 ساله را در این ستون اعالم کنیم 
که جنبه بین المللی بودن این گزارش بیشــتر شود 

که شد!
 

در آرسنال چه خبر است؟ 
بــا این نتایجی که اونای امری در آرســنال کســب 
می کند برای ما این سوال پیش آمده که در آرسنال 
چه خبر اســت؟ چه معنی دارد کــه این آدم تپ و 
تپ بازی ها را می برد، بعد ونگر دست نمی کند داخل 
جیبــش چهار تا تراول پنجاه یورویی خرج ســکوها 
کند؟ چه معنی دارد که مدیریت تیم این بردها را به 
نام خودش سند نمی زند؟ پیشکسوتان تیم دقیقا چه 
می کنند؟ چــرا علیه او مصاحبه نمی کنند که بفهمد 
خاک آرســنال را آنها خورده اند و بستنی اش را نباید 
اســتاد تکی بخورد؟ کمیته فنی باشگاه چه می کند؟ 
چرا سخنگوی کمیته فنی علیه مربی و تصمیماتش 
صحبتی نمی کند؟ چرا کسی نمی گوید جای بازیکن 
میلیــاردی روی نیمکــت نیســت؟ بنــده از حضار 
می پرسم: آیا صحیح اســت که شاهد این باشیم که 
مربی باید در باشــگاه راست راست برای خودش کار 
کند و نتیجه بگیرد و هیچکس هم سنگ روی یخش 
نکند؟ آیا درســت اســت؟ مگر در انگلیس روزنامه و 
سایت ورزشــی نداریم؟ مگر در انگلیس کمیته فنی 
و پیشکســوت و مشــاور مدیرعامل نداریم؟ این چه 

وضعش است؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 بونجاح سودای اروپا دارد
بغداد بونجاح فصل رویایی و درخشــانی را با الســد پشت 
سر می گذارد و آمار گلزنی خیره کننده ای از خود به جای 
گذاشته است. السد بار دیگر با تیم فوتبال پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان آســیا همگروه شده اســت. بونجاح باز هم 
خطــری جدی برای دروازه سرخپوشــان خواهد بود. این 
بازیکن الجزایری با پیشــنهادهایی مواجه شــده است.  او 
درباره جدایی از الســد، گفت: »من پیشــنهادهای خوبی 
دارم اما همه چیز بســتگی به الســد دارد. اگر آنها من را 
بخواهند می مانم و اگر هم نخواهند تیم را ترک می کنم.«

 او ادامــه داد: »اگر یک باشــگاه اروپایی عــادی به من 
پیشنهاد دهد در الســد می مانم اما اگر یک باشگاه خوب 

اروپایی من را بخواهد تیم را ترک می کنم.«
 

ویالی: سرطان از من انسان ساخت
جانلوکا ویالی ستاره سابق فوتبال ایتالیا که یکی از بازیکنان موثر 
تیم رویایی یوونتوس در دهه 90 میالدی بود، چندی قبل فاش 
کرد که با بیماری ســرطان دست و پنجه نرم می کند و حاال در 
مورد شرایط خود و روحیه ای که برای مبارزه با این شرایط دارد 
صحبت کرده اســت. ویالی گفت: »گفتن این جمله برایم دشوار 
است اما سرطان باعث شــده من تبدیل به انسان بهتری بشوم. 
همه فکر می کنند که من با شجاعت با این مساله روبه رو شده ام 
اما حقیقت این اســت که در بیشتر اوقات من خیلی ترسیده ام. 
عالقه مندم کتابی در مورد ســرطان برای افرادی که با شرایطی 
مشــابه من روبه رو هستند، بنویسم. سعی می کنم با این بیماری 
با همان روحیه ای که در دوران فوتبال بازی کردن داشتم مواجه 
شوم. من اهدافی کوتاه مدت و بلندمدت داشتم که به من کمک 
کرد تا با این بیماری مواجه شــوم و فکر می کنم این روش واقعا 

به من کمک کرد.«
 

نیمار و پی اس جی، توافق بی توافق!
انتشــار خبری مبنی بر توافــق نیمار بــا الخلیفی برای 
جدایی از پی اس جی، بازتاب گســترده ای در رسانه های 
دنیا داشت. فوق ســتاره برزیلی، تابستان سال گذشته با 
حواشــی فراوان و انتقالی ۲۲۲ میلیون یورویی بارسا را به 
مقصد پاریس ترک کرد ولی در نخســتین فصل حضورش 
نتوانست خود را با فضای باشگاه وفق دهد. از مشکالت با 
کاوانی گرفته تا بی میلی برای حضور در جلسات تاکتیکی 
اونای امری، همه نشــان می دادند که نیمار از پیوستن به 
پی اس جی پشیمان شده است.  تابستان امسال با وجود 
شــایعات فراوان در مورد انتقال او به رئال، اعالم شــد که 
او در پــی اس جــی خواهد ماند. نیمار خود شــخصا نیز 
تمام شــایعات را رد کرد اما چندی پیش خبری منتشــر 
شــد مبنی بر توافق بین نیمار و مدیر پی اس جی )ناصر 
الخلیفی( برای اینکه تابســتان آینده با ۲00 میلیون یورو 
می تواند به تیمی دیگر ملحق شــود. مصاحبه اخیر مدیر 
اجرایی بارســا که بازگشت نیمار را غیرممکن ندانست نیز 
نشــان از تغییر عقیده سران بارســا در مورد فوق ستاره 
برزیلی می داد. در همین رابطه امروز تله فوت گزارش داد 
که نیمار و پی اس جی هیچ توافقی برای جدایی نکرده اند 
و این ادعا که او با ۲00 میلیون یورو می تواند راهی تیمی 
دیگر شود کذب است. طبق ادعای تله فوت، پی اس جی 
تحت هیچ شرایطی ستاره برزیلی را از دست نخواهد داد.

 تیم ملی بســکتبال ایران با شکست فیلیپین در خانه حریف توانست جواز صعود به جام 
جهانی ۲0۱9 را کســب کند. مهران شاهین طبع که خیلی از ستاره های تیمش را در این 
بازی در اختیار نداشت، در کوارتر پایانی با تعویض های به موقع توانست نتیجه را به سود 
ایران بازگرداند. مهران شــاهین طبع و محمد جمشــیدی بعد از دیدار برابر فیلیپین در 

نشست خبری حاضر شدند و درباره این مسابقه صحبت کردند.
مهران شاهین طبع ســرمربی تیم ملی بسکتبال ایران بعد از این بازی در نشست خبری 
اظهار داشت: در بازی قبلی مقابل استرالیا نتیجه خوبی نگرفتیم و باید در این بازی برنده 
می شدیم. بازی شــرایط حساسی داشت و با یک دفاع مناســب توانستیم برنده از زمین 

بیرون بیاییم.
وی درباره کنترل بازیکنان فیلیپین عنوان کرد: می دانســتیم که جیســون کاســترو در 
فیلیپین تاثیرگذار اســت و حامد حســین زاده را به عنوان مامور مهار او به زمین آوردیم. 
ایــن بازیکن وظیفه خود را به خوبی انجام داد و کاســترو را کنترل کرد. از بازیکنان زیر 
ســبد نیز خواســته بودم که این منطقه را کنترل کنند و برای دیگر بازیکنان فضای کار 

به وجود بیاورند.
شــاهین طبع در پایان گفت: در مجموع همه بازیکنان به خوبی کارشان را انجام دادند و 
توانستند حریف را در مواقع حساس کنترل کنند. در شرایط حساس خوب تصمیم گرفتیم 

و با دفاعی مناسب برنده دیدار شدیم.
در ادامه این نشست محمد جمشیدی نیز بیان کرد: ما در این مسابقه خیلی تالش کردیم. 

در دفاع خوب کار کردیم و در حمله نیز باهوش بودیم و توانستیم برنده مسابقه شویم.
 

 بسکتبال انتخابی جام جهانی
شکست سنگین قطر، صعود آمریکا

رقابت های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲0۱9 چین در آسیا و آمریکا با برگزاری 
چند بازی دیگر پیگیری شــد. در آســیا، تیم ملی بسکتبال قطر متحمل شکست 
ســنگینی مقابل استرالیا شــد. قطر در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲0۱9 با 
نتیجه ۱۱0 بر ۵9 مقابل اســترالیا در سالن »مارگارت کورت آره نا« تن به شکست 
داد. نتیجــه کوارترهای این بازی 30 بر ۱8، ۲0 بر ۱۶، 3۲ بر ۱4 و ۲8 بر ۱۱ به 
سود استرالیا بود. جیسون کادی ۲۱ امتیاز برای استرالیا و یوسف محمد ۱3 امتیاز 
برای قطر کسب کردند. استرالیا که پیش از این صعود خود را به جام جهانی تثبیت 
کرده بود، با 9 پیروزی و یک شکســت، همچنان صدرنشین گروه F است و قطر با 

۲ پیروزی، 8 شکست و ۱۲ امتیاز در جایگاه ششم این گروه ۶ تیمی قرار دارد.
در گروه B نیز ایران و ژاپن دو پیروزی به دســت آوردند. ایران با 7 برد و 3 باخت 
در رده دوم جدول گروه B انتخابی جام جهانی ۲0۱9 در قاره آسیا قرار دارد. ژاپن 
هم ششــمین پیروزی خود را ثبت کرد و باالتر از فیلیپین با ۵ برد قرار گرفت. 3 
تیم از این گروه به صورت مســتقیم راهی جام جهانی می شــوند که ایران با توجه 
به در پیش داشتن ۲ بازی خانگی صعود خود را قطعی کرده است. در قاره آمریکا 
نیــز برد آمریکا مهم ترین اتفاق روز بود که صعــود این تیم به جام جهانی ۲0۱9 

چین را قطعی کرد.
 تیم ملی بسکتبال آمریکا با پیروزی 78 بر 70 مقابل اروگوئه در مونته ویدئو، جواز 
حضور در جام جهانی ۲0۱9 چین را به دســت آورد. جف ون گاندی سرمربی تیم 
ملی آمریکا در این تورنمنت که سابقه هدایت تیم های نیویورک نیکس و هیوستون 
راکتس را در کارنامه خود دارد از بازیکنان شــاغل در جی-لیگ برای مســابقات 
انتخابی جام جهانی اســتفاده کرد. تیم ملی آمریــکا در جام های جهانی ۲0۱0 و 
۲0۱4 به عنوان قهرمانی رسیده و به دنبال سومین مدال طالی متوالی است. هیچ 

تیمی به 3 عنوان قهرمانی جام جهانی نرسیده است.

امروز هم آنتن شــلوغی داریم. ابتدا بازی معوقه هفته ۱۱ لیگ برتر بین پرسپولیس - ذوب 
آهن ســاعت ۱۶:۱۵ از شــبکه ســه روی آنتن می رود و پس از آن از هفته ۱۶ لوشامپیونا 
فرانسه بازی امی ین - موناکو ساعت ۲۱:30 از شبکه ورزش و از هفته ۱۵ لیگ برتر انگلیس 

بازی واتفورد - منچسترسیتی ساعت ۲3:30 از شبکه سه پخش خواهد شد.

یک سال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به تقابل کی روش و رونالدو در جام جهانی 
اختصاص داشــت و با تیتر »کی روش می تواند مچ رونالدو را بخواباند؟« روی جلد رفته بود. 
در ایــن مطلب می خوانیم: ســومین بازی تیم ملی در جام جهانی یک بازی خاص اســت. 
ایران - پرتغال با حضور کی روش روی نیمکت اهمیت ویژه ای پیدا می کند. کی روش فوتبال 
پرتغال را مثل کف دست می شناسد و در گذشته ای نه چندان دور سرمربی این تیم بوده. او 
در جام جهانی ۲0۱0 روی نیمکت تیم ملی پرتغال نشست و رونالدو و برونو آلوز بازماندگان 
آن مســابقات در تیم فعلی هســتند. پرتغال سومین حریف تیم ملی در جام جهانی روسیه 
اســت و اگر هنوز در جدول مسابقات باشیم، حساسیت آن به اوج می رسد. کی روش که در 
فوتبال پرتغال افتخارات زیادی از جمله قهرمانی جوانان جهان دارد، مصمم است در روسیه 

پرونده این تیم را ببندد و مچ رونالدو را بخواباند. آیا کارلوس می تواند؟

 باید برنده می شدیم
شاهین طبع: دفاع خوب رمز پیروزی ما بود

پرسپولیس - ذوب آهن

کی روش 
می تواند مچ 
رونالدو را 
بخواباند؟ 

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی
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فیلیپینایران

40 درصد47 درصدشوت دو امتیازی

35 درصد19 درصدشوت سه امتیازی

61 درصد70 درصدپرتاب پنالتی

4242ریباند

63بالک

92توپ ربایی

1015ترن اوور

آمار بازی ایران – فیلیپین


