
منصوریان: در تعطیات شاکله تیم را عوض می کنم
علیرضــا منصوریــان، ســرمربی جدید 
ذوب آهن بعد از شکســت یک بر صفر مقابل 
پرسپولیس درباره شــرایط تیمش گفت: »در 
تیم ما نخســتین چیزی که حتــی مهم تر از 
مسائل تاکتیکی است، مسائل روحی است. تیم 
ما فصل را با شــرایط روحی خوبی شروع کرد 
اما رفته رفته روحیه بازیکنان دچار افت شــد. 
افت روحی روی توان بدنی هم تأثیر می گذارد. 
با این حــال باید به امید نمازی تبریک بگویم 
که پیش از حضور من در ذوب آهن تیم خوبی 

را تشکیل داده است.«
او دربــاره بازی و اتفاقات حین آن اضافه 
کرد: »به نظرم شــکل و روند بازی ما بســیار 
خــوب بــود. در پایان بازی هم کــه 10 نفره 
شدیم، این تیم پرسپولیس بود که در یک سوم 
دفاعی خود قرار داشــت. ما 10 نفره بودیم و 
آنها در دفاع بودند، چون می دانستیم فشردگی 
مسابقات پرسپولیس خیلی زیاد است، با 13، 
14 بازیکن لیگ را شــروع کرده و ادامه داده 
اســت، طبیعی بود که خسته شــوند. ما هم 
می توانســتیم در اواخر بــازی از موقعیت های 
خود اســتفاده کنیم اما از ضربات ایستگاهی 
استفاده نکردیم. می دانستیم پرسپولیس روی 
ضربات آزاد و کاشته ها می تواند به گل برسد. 
روی اشتباهی که نمی شود گفت فردی، بلکه 
اشــتباهی بود که مجموعه کرد، گل خوردیم. 
حریف نیز به آن گل بسنده کرد. می دانستیم 
حریف از دقیقه 75 به لحاظ بدنی کم می آورد، 
چون پنج شــش بازی است که پشت سر هم 
فشرده بازی می کند و خستگی لیگ قهرمانان 
باشــگاه های آســیا از تن شــان خارج نشده 
است. متأســفانه اخراجی دادیم اما فوق العاده 
از بچه های مان راضی هســتیم، چون میل به 
تغییر نتیجه داشتند. اگر خوش شانس بودیم، 
همانطوری که کاشــته گل خوردیم، با کاشته 

نیز می توانستیم گل بزنیم.«

مظاهری  عملکرد  به  اشاره ای  منصوریان 
دارد: »طبیعی اســت وقتی دروازه بان ها درون 
دروازه قرار می گیرند، مســابقه آنها یک نفره 
اســت. وقتی دروازه بانی باشید که 90 دقیقه 
خوب باشــید و یک اشتباه کنید، تمام بار تیم 
روی دوش شماست اما دروازه بان ما روز بسیار 
خوبی داشت. مظاهری نشان داد که حضورش 
در جام جهانی بی دلیل نبوده و یکی از بهترین 

دروازه بان های ایران است.«
ذوب آهن در فاز حمله حرف زیادی برای 
گفتن نداشت و منصوریان امیدوار است که با 
اســتفاده از تعطیات نیم فصل این شرایط را 
تغییر دهد: »تیم مــا روندش را تغییر خواهد 
داد و ایــن قــول را بــه هــواداران ذوب آهن 
می دهیــم که تیم خوبی را در آینده می بینند. 
در چند پست ترمیم خواهیم داشت. البته باید 
بگویم که جوان های خوبــی هم داریم. با این 
حال باید به تیم پرسپولیس هم تبریک بگویم 
که خوب بازی کرد. هــر چند از ابتدای بازی 
هم ریســک نکردند که خیلی باا بازی کنند 
و از نیمه اول در یک ســوم دفاعی خود بودند. 
ما باید در 50 روز تعطیات نیم فصل وضعیت 
فیزیکی تیم مان را بااتــر بیاوریم. در فوتبال 
ایران مسائل فیزیکی مهم تر از مسائل تاکتیکی 
است. اتحاد و همدلی به تیم ما بازگشته و جدا 
از هفته پانزدهم که میزبان نفت مسجدسلیمان 
هســتیم، در تعطیات شــاکله تیم را عوض 
می کنیم. نه شأن و جایگاه ذوب آهن اینجاست 
و نه با روندی که داریم، اینجا می مانیم. بعد از 
بازی با نفت مسجدسلیمان کل فیزیک تیم را 

تغییر می دهیم.«
منصوریــان دربــاره اینکــه بازوبنــد 
کاپیتانی را برای روحیه دادن به محســن 
مســلمان ســپرده بود، اینطور توضیح داد: 
»مسلمان از ســال 85 در ذوب آهن بوده و 
پس از قاسم حدادی فر قدیمی ترین بازیکن 

ماســت. البته ما این موضــوع را در تیم از 
بین بردیم که ایــن بازوبند یک تکه پارچه 
است و اصل شــخصیت بازیکنان است که 
باید ببینیم شخصیت بازیکنان چطور است. 
خیلی از بازیکنان حتی بدون ســابقه زیاد 
در زمین و بدون بازوبند کاپیتان هســتند. 
به رسم قدیم، بازیکنانی که سابقه بیشتری 
دارنــد، بازوبند کاپیتانــی را هم می بندند. 
همانطــور که گفتم ما هم موضوع کاپیتانی 
را در تیم مان از بین برده ایم و این مســائل 

مهم نیست.«
او اشاره ای به بازی بعدی تیمش دارد: »ما 
در بازی بعدی قطعاً برای ســه امتیاز به زمین 
می رویــم. تن تیم نباید به باخت عادت کند و 
این عادت خطرناک اســت. در تاش هستیم 
کــه این عادت را از تیم جــدا کنیم. نیم فصل 
دوم باید برای بچه ها تعریف جام حذفی داشته 
باشــد و نگاه پلی آفی داشته باشیم. نگاه ما به 
باای جدول اســت، نه صدر جــدول و پایین 
جدول و پلکانی باا می رویم. چند سال پیش 
شرایط برای گل محمدی نیز همینطور بود که 
نیم فصل اول شرایط خوبی با تیمش نداشت و 
نیم فصل دوم بهتر شــد. خودم در نفت تهران 
بودم و اگر غفلت می کردیم ســهمیه آسیا را 
از دســت می دادیم. به نظرم، خوش شانس هم 
بودیم. اصًا رؤیاپردازی نمی کنیم و فقط بازی 
به بازی سعی می کنیم ســه امتیاز بازی ها را 
جمع کنیم. کل لیگ از هفته بیست وششم تا 

سی ام تکلیفش مشخص می شود.«
منصوریــان در مــورد اینکــه ذوب آهن 
تمرکــزی که باید در زمین داشــته باشــد را 
ندارد و آیــا فکر می کند بتوانــد تیمش را از 
این شــرایط خــارج کند، گفت: »مــا در تیم 
نفر بزرگ تر به نام قاســم حدادی فر داریم که 
قبل از مصدومیت بازیکنی با اســتانداردهای 
باای آســیا بود. او ابزار خوبی برای تیم است. 

بچه های تیم ما خیلی خوب هســتند. ما فقط 
مظلوم هستیم و جسارت و زیاده خواهی را باید 
در بین بازیکنان تقویــت کنیم. باید در یکی 
دو پســت تیم را تغییر دهیم. بازیکنان جوان 
می توانند مکمل های خوبــی بوده و بعد یکی 
دو ســال دیگر تعیین کننده باشــند. در مورد 
ســعید آذری )مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن( 
هم باید بگویم که از صمیم قلب خوشحالم در 
ذوب آهن هستم و خیلی دوست داشتم با این 
مرد کار کنم. او تمام حواشــی تیم را خودش 
حل می کند و ســرمربیان راحت کارشــان را 
انجام می دهند. از او ممنون هســتم. من اول 
انتخاب شــدم و بعد انتخاب کردم. نمی توانم 
بگویم جلوتر از ســعید آذری انتخاب شده ام. 
وقتی این پیشــنهاد را داد، خیلی خوشــحال 
شدم. من انتخابی از بین دو سه تیم داشتم و 
با فراغ بال انتخاب کردم. خودم دوست داشتم 
در ذوب آهــن کار کنم و باید از آذری و هیات 
مدیره کارخانه تشــکر کنم که ذوب آهن را به 

من سپردند.«
او حرف هایــی دربــاره داوری بازی هم 
دارد: »سیدعلی داوری فوق العاده خوبی کرد. 
هم داوری ایشان و هم داوری بازی ما با فواد 
خوب بود. داوری پوســت اندازی کرده و داور 
خیلی خوب سوت می زد. در این فشار جمعیت 
و فشــاری که کادر فنی پرســپولیس روی او 
گذاشته بود، با استانداردهای اول آسیا قضاوت 
کــرد. کمک او که ســمت من بــود، فیزیک 
فوق العاده خوبی داشــت، چــون باختیم این 
حرف را می زنم نه اینکه برده باشــیم. داوری 
خیلی تغییر کــرده و یکی از دایل اصلی اش 
امیــدواری علیرضــا فغانی به داوری اســت. 
اعتراض ها هم طبیعی است، چون می خواهیم 
جریان بازی به نفع ما عوض شــود. کًا اگر به 
ما مربیان اجازه بدهند، می خواهیم سوت داور 

را بگیریم و خودمان قضاوت کنیم!«

درباره  پرسپولیس  حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل 
اینکه گفته می شــود با پورعلی گنجی مذاکره شــده این 
واکنش را نشان داد: »با کسی وارد مذاکره نشدیم، حتی 
در بحث پورعلی گنجی هم با کســی وارد بحث نشــدیم 
و قرار اســت بعــد از این دو بازی برانکو لیســت خود را 
به باشــگاه بدهد. مذاکره در این مقطع از لحاظ اخاقی 
درســت نیســت و نباید در این مقطع با کســی صحبت 

کنیم.«
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس در مــورد بحث 
خصوصی ســازی هم گفت: »با این موضوع موافق هستیم 

چرا که پرسپولیس سرمایه ای از خودش ندارد.«
گرشاســبی در مــورد بحــث ماندن یــا رفتنش از 

پرسپولیس به دلیل بازنشســتگی هم یک جمله به زبان 
آورد: »تابع قانون هستم.«

گرشاسبی پیرامون انتخاب رسن به عنوان مرد سال 
فوتبال عراق هم حرف هایی زد: »بشــار بازیکن بااخاق، 
حرفه ای و دارای رفتار انسانی است. او در تمرینات پشتکار 
بسیار زیادی دارد و بسیار خوب و ویژه کار می کند. انتظار 
می رفت که او به یک ســتاره تبدیل شود. خدا مادر او را 
بیامرزد چرا که به رشــد فرزندش عاقه زیادی داشت. از 

خدا می خواهیم روح مادرش را شاد کند.«
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در مورد اینکه چرا 
قرارداد بشــار تمدید نشده اســت، هم می گوید: »منتظر 
هستیم برانکو لیست بدهد و سپس فعالیت مان را در نقل 

و انتقاات و موضوع تمدید قراردادها شروع کنیم.«
مدیرعامل پرسپولیس درباره تکلیف ادامه حضورش 
با توجه به بحث بازنشســته ها نیــز توضیحاتی داد: »من 
نباید در این خصوص جــواب بدهم؛ من قول دادم بار را 
زمین نیندازم؛ تصمیم نهایی با وزارت ورزش اســت. اگر 
فردی معرفی شود تحویل خواهم داد در غیر این صورت 

در خدمت هواداران خواهم بود.«
گرشاســبی در پاسخ به این سوال که مهلت مجلس 
و ســازمان بازرســی برای اتمام کار بازنشسته ها به پایان 
رســیده است اما کسی نرفته است، گفت: »من نمی توانم 
جوابی بدهم؛ مقامات بااتر باید جواب دهند. هر تصمیمی 

که بگیرند در خدمت عزیزان خواهم بود.«

گرشاسبی: با پورعلی گنجی مذاکره ای نکردیم

سروش رفیعی: امیدوارم نیم فصل دوم 
پرسپولیس بهترشود

ســروش رفیعی درباره دوری اش از میادین این جمات را به زبان آورده 
اســت: »خیلی سخت است که از میادین دور هستم ولی به هر حال 2 بازی 

دیگر باقی مانده است و می توانم به تیم برگردم.«
وی در خصوص اینکه اگر به ترکیب پرســپولیس برگردد به خلیل زاده 
پاس می دهد تا او گل بزند چون با وی هم خانه  اســت گفت: »شجاع خودش 

گلزن است و اگر مصدومیت نداشت خیلی آماده تر و با انگیزه تر بود.«
رفیعی در خصوص شایعه حضور پورعلی گنجی در پرسپولیس این پاسخ 

را داد: »من از این موضوع اطاعی ندارم.«
رفیعــی در پایان حرف هایش این جمات را به زبان آورد: »امیدوارم در 
نیم فصل دوم هم وضعیت پرســپولیس با اضافه شــدن بازیکنان جدید بهتر 

شود و نتایج بهتری بگیرد.«
  

تارتار: رفتم آزادی پرسپولیس را آنالیز کنم
مهدی تارتار که برای تماشــای بازی پرسپولیس و ذوب آهن به ورزشگاه آزادی 
رفته بود پس از پایان مســابقه گفت: »پرســپولیس خیلی خوب بازی کرد و از گلش 
هم خوب محافظت کرد. پرســپولیس همیشه پرسپولیس است و مستحق کسب این 

سه امتیاز.«
 وی در خصوص اینکه آیا برای آنالیز پرســپولیس به آزادی آمده بود، گفت: »ما 
هفته آخر با پرســپولیس بازی داریم و آمدم تا شرایط حریف را بررسی کنم.« تارتار 
درباره وضعیت تیمــش هم این توضیحات را داد: »چند هفتــه نتیجه نگرفتیم ولی 
بچه ها سنگ تمام گذاشــتند و من از همه آنها ممنون هستم. یکسری مشکات هم 
داریم که امیدوارم به این مشکات رسیدگی شود. با این حال باید بگویم که انسان با 
امید زنده است.  ما تیم خوبی هستیم و پرسپولیس هم تیم محبوب من است ولی به 
هر حال اان ســرمربی تیم پارس جنوبی هستم و فوتبال حرفه ای ایجاب می کند که 
برای تیمم موفق عمل کنم. ما مشکاتی داریم و در نیم فصل دوم هم قطعاً کار سخت 
می شــود. در نیم فصل دوم جذب بازیکن مثل پیش فصل نیست. امیدواریم مشکات 

قبل از برگزاری بازی هفته آخر ما حل شود.«

شبیه سازی حسین پور، اخراج فخرالدینی
میــاد فخرالدینی دقیقه 87 از بازی پرســپولیس مقابل ذوب آهن 
اخراج شــد تا پــس از آن نماینــده فوتبال 
اصفهان 10 نفره شــود. تصمیمی که مهدی 
ســیدعلی در این دقیقه به ضــرر ذوب آهن 
اتخاذ کرد، درست به نظر می رسید اما وقتی 
دوربین ها صحنه آهسته این خطا را به نمایش 
درآوردند، مشــخص شد که این بازیکن هیچ 
خطایی روی حســین پور، بازیکــن تازه وارد 
پرسپولیس انجام نداده و حتی بازیکن جوان 
سرخ ها به دلیل شبیه سازی مستحق دریافت 
کارت زرد هم بــوده. البته داور این دیدار در 
برخی صحنه ها هم به ضرر پرسپولیس سوت 
زده بود اما به واقع اخراج فخرالدینی بزرگترین اشــتباه سیدعلی در این 

بازی بود.

مظاهری: با وجدان کاری باا برای ذوب آهن 
بازی می کنم

رشید مظاهری بعد از بازی پرسپولیس درباره حرف و حدیث هایی که در رابطه 
با جدایی او از ذوب آهن شنیده می شود، گفت: »اگر اجازه بدهید در مقطع کنونی در 
این باره هیچ حرفی بــه زبان نیاوریم. من می خواهم با تمام تمرکز در بازی ها حضور 
داشــته باشــم و به همین دلیل اگر اجازه بدهید تنها درباره شرایط فعلی و تیم ذوب 
آهن صحبت کنیم.« او در پاســخ به سواات بیشــتری که در این باره پرسیده شد، 
گفــت: »ببینید اکنون من در ذوب آهن بازی می کنم و هــر آنچه که دارم برای این 
تیم می گذارم. در صورتی که من اکنون به مســائل دیگری فکر کنم و اگر تمرکزم را 
از دست بدهم شک نکنید شکست خواهم خورد و موفقیتی به همراه نخواهم داشت. 
مــن اکنون باید با وجدان کاری بــاا در بازی های ذوب آهن به میدان بروم و به هیچ 
چیز دیگری فکر نکنم. مطمئن باشید در این صورت می توانم در هر تیمی که می روم 
موفق باشــم. اان اگر من به ذوب آهن فکر نکنم شک نکنید به پرسپولیس یا هر تیم 
دیگری هم بروم کم فروشی خواهم کرد. بنابراین در مقطع کنونی ترجیح می دهم فقط 
بــه ذوب آهن فکر کنم و هر آنچه دارم در زمیــن پیاده کنم تا در آینده در تیم های 

دیگر نیز بتوانم با تمام وجود بازی کنم.«

خبرکوتاه

محرومیت سارفو برابر صنعت نفتتذکر کتبی کمیته انضباطی به مجید جالی
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال به مجید جالی سرمربی پیکان به دلیل تخلفاتش 
تذکر داد. بازی پیکان و تراکتورســازی تبریز 11 آبان ماه از هفته یازدهم لیگ برتر برگزار 
شد که از ســوی مجید جالی تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات داور رخ داد. کمیته 

انضباطی به دلیل تخلفات جالی به این مربی تذکر کتبی داد.

کمیته مسابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران اعام کرد ســاموئل سارفو بازیکن سایپا 
برای بازی این تیم مقابل صنعت نفت آبادان محروم اســت. بازی سایپا و صنعت نفت آبادان 
در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی برگزار خواهد شد که کمیته مسابقات سازمان لیگ 

اعام کرد ساموئل سارفو مدافع سایپا برای این بازی محروم خواهد بود.

محرومیت پرســپولیس از نقــل و انتقاات دو بازی دیگر ادامــه دارد و برانکو 
بعد از آن می تواند با خرید بازیکنان جدید از این شــرایط ســخت خاص شــود. 
محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاات پرســپولیس را در شــرایط دشواری قرار داد 
و جدایی و مصدومیت چند بازیکن هم روز به روز تعداد شــاگردان برانکو را کاهش 
داد. پرســپولیس در هفته های گذشــته کمبود بازیکن را کاما حس کرد و برانکو 
گاهی مجبور شــد از بازیکنان ناشناخته اســتفاده کند. با این وجود پرسپولیس در 
لیگ قهرمانان توانســت تا فینال پیش برود و در لیگ برتر هم در دو امتیازی صدر 

جدول قرار دارد.
بازیکنان پرســپولیس که توانستند این ریتم پرفشــار را تحمل کنند، تنها دو 
بازی دیگر تا باز شــدن پنجره نقل و انتقاات و رســیدن نیروهای کمکی در پیش 
دارند. پرسپولیس یکشــنبه در اصفهان میهمان سپاهان است و جمعه هفته آینده 
در تهران با پارس جنوبی جم بازی می کند. بعد از آن باشــگاه می تواند از بازیکنانی 
که پیش تر جذب کرده یا نفراتی که ممکن اســت در روزهای آینده بخرد، استفاده 
کند و از این فشار خاص شود. نگاه هواداران پرسپولیس این روزها بیش از همیشه 
به اخبار نقل و انتقاات خواهد بود تا بازیکنان جدید تیم شان را بشناسند. سیاست 
باشگاه در این شرایط اهمیت زیادی دارد تا بتواند بازیکنانی جذب کند که مشکات 

و کمبودهای تیم را برطرف کنند.
پرسپولیس در شــروع فصل با سروش رفیعی، مهدی شیری، مهدی شریفی و 
مهدی ترابی به توافق رســید و آنها از نیم فصل به تیم اضافه خواهند شــد. رفیعی 
که ســابقه بازی در پرســپولیس را دارد و ترابی که از بازیکنان آماده فوتبال ایران 
اســت، می توانند در فاز حمله موثر باشــند، ولی انتظار می رود تطبیق پذیری آنها 
نیاز به کمی زمان داشته باشــد. مهدی شیری هم خط دفاع پرسپولیس را تقویت 
خواهد کرد، ولی برانکو پیش از بازی با ذوب آهن گفت که احتماا مدافع دیگری را 
هم به تیمش اضافه می کند؛ بازیکنی که بتواند هم در دفاع میانی و هم در پســت 
هافبک دفاعی موثر باشــد. اگر آن طور که شایعه شده، پرسپولیس بتواند برای این 
پســت پورعلی گنجی را جذب کند، برد بزرگی کرده و کیفیت تیم را به شدت ارتقا 
خواهد داد. ســرمربی کروات همچنین به دنبال یک مهاجم است تا در خط حمله 
هم عاوه بر منشــا و علیپور گزینه جدیدی داشته باشــد. برانکو نشان داده که در 
جذب بازیکنان جدید وسواس زیادی دارد و در این مورد معموا کیفیت را به کمیت 

ترجیح می دهد.
اگر بخواهیم باز شــدن پنجره را در یک جمله توضیــح بدهیم، باید گفت که 
»عذاب پرســپولیس بعد از این 180 دقیقه به پایان می رســد«. اضافه شدن نفرات 
جدید نه تنها دست کادر فنی را برای تغییر ترکیب تیم باز می کند، به بازیکنان هم 
فرصت می دهد از این فشــار سنگین خاص شوند. تعدادی از بازیکنان پرسپولیس 
در هفته های گذشــته با وجود مصدومیت مجبور به بازی بودند و ماهینی و انصاری 
هم به خاطر همین فشــار دچار پارگی رباط صلیبی شدند. پرسپولیس در نیم فصل 
دوم دوباره می تواند یک تیم کامل باشــد و از شرایط سختی که به خاطر اشتباهات 

مدیریت سابق به آن گرفتار شد، خاص شود.

180 دقیقه تا پایان عذاب پرسپولیس سرمقاله

گرشاسبی:
مذاکره ای نکردیم با پورعلی گنجی  

پرنــده کروات پسند
دربارهشجاع،ازبابلسرتارفسنجانوپرسپولیس

بایدبهاسپانسرفشاربیاورندتاقویترکارکند

پرسپولیس19بازیسنگینراپشتسرگذاشت

سید جال: مردم برایم 
سنگ تمام گذاشتند

چشمکرشیدبهپرسپولیس
 مظاهری برای 
 هواداران دست تکان داد
 و سراغ برانکو رفت

مظاهری: با وجدان کاری باا 
برای ذوب آهن بازی می کنم
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مسلمان و برانکو، آشتی با یک برداشت!
از چند روز قبل ماجرای تقابل محسن مسلمان و پرسپولیس به سوژه داغی 
برای رسانه ها تبدیل شده بود. او به دلیل نیمکت نشینی و اختافی که با برانکو 

داشت، در شروع فصل راهی ذوب آهن شد.
مســلمان با بازوبند کاپیتانی روی چمن ورزشگاه آزادی قدم گذاشت و از 
سوی هواداران پرسپولیس تشویق شد. اتفاق جالب زمانی بود که او با دسته گل 
به ســمت نیمکت پرسپولیس رفت و برانکو را در آغوش گرفت. سرمربی کروات 
هم با خنده از شاگرد سابقش استقبال کرد تا این لحظه مقابل دوربین عکاس ها 

ثبت شود.
در این لحظه مســلمان و برانکو چنان برخورد گرمی داشتند که انگار هیچ 
ماجرایی بین آنها وجود نداشــته و پان آشــتی کنان مقابل دوربین ها به قدری 
خوب از آب در آمد که به قول کارگردان ها نیازی به برداشت دوم هم نداشت.

با این حال حضور نیک ســیرت، مترجم برانکــو در این قاب کادر را خراب 
کــرده، چرا که همه را ناخــودآگاه به یاد اختاف ایــن دو می اندازد. جماتی 
که نیک ســیرت سال گذشته در ایو مســلمان علیه برانکو به زبان آورد، دیگر 

تردیدی در اختاف مربی و بازیکن باقی نگذاشت.

12 صفحه1000 تومان
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ذوب آهن 1 : 0پرسپولیس پرسپولیس شجاع در دو قدمی صدر 
منصوریانبااخرهبهبرانکوباخت

استقالمدعيیاشبیهمدعي

برايمودریچآمدنرويسن
ازبازيدرفینالجامجهانيترسناکتربود

گرتبیل:
باورمنميشدکهگلمن
جایزهپوشکاشرانبرد

 خواب قهرماني استقال 
چگونه تعبیر مي شود؟

 منصوریان: در تعطیات 
شاکله تیم را عوض می کنم

مودریچ: این پیروزي براي 
فوتبال است

تبریزي، بازیکن میلیاردي که نیمکت نشین شد

رشید مظاهری که در یک ماه اخیر با ذوب آهن دچار 
مشکل شده، دیروز در ورزشگاه آزادی رفتار خاصی از 
خود بروز داد. او که قبل از آمدن بیرانوند به پرسپولیس 
پرســپولیس  هواداران  برای  بود،  برانکو  اول  گزینه 
دست تکان داد و بعد سراغ برانکو رفت. بعد از بازی 
شــایعاتی در خصوص جدایی بیرانوند در نیم فصل و 
آمدن رشید مظاهری به جای او بر سر زبان ها افتاد.
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پرنده ای که به آسمان میان نرسید

شجاعخلیلزاده:ازلغزشهاتاگلزنیها

زوج و جانشین 
سید جال!

در روزهایی که ســید جال حسینی به سبب اعام خداحافظی »ملی« اش در 
مرکز توجهی تازه قرار گرفته )و از هر جهت نیز ســزاوار آن اســت(، یار کناری او 
در دفاع میانی پرســپولیس از توجهی که شایســته اوست کمی تا قسمتی بازمانده 
اســت. البته شجاع خلیل زاده از همان روزهای سپاهانی بودنش و از همان زمان که 
چشــم های برانکو ایوانکوویچ از مرتبه دوم فرود آمدنش در فوتبال کشور، اطراف و 
اکنــاف را زیر نظر گرفت، نظر این مربی را متوجه خویش ســاخت و بعد از یکی دو 
فصل ناکامی، ســرمربی کروات ســرخ های تهرانی در افزودن او به تیمی که امسال 
یک بار دیگر نماد روشــنی از لقب اختصاصی خویش )ارتش ســرخ( نشــان داده، 

سرانجام وی را از آغاز لیگ هفدهم در جمع قرمزها نشاند.
 

از تعریف ها تا انتقادها
حاصــل این حضور پس از یک فصل و نیم کامًا مشــخص اســت. آنهایی که 
بازی های متهورانه یک مدافع را می پســندند، خلیل زاده را به خاطر شــجاعتی که 
همســو با اســم کوچک وی است و به سبب یورش های کارگشــایانه او می ستایند 
و کســانی که معتقدند یک مدافع ابتدا باید محکم و مطمئن باشــد، خلیل زاده را 
به خاطر اشــتباهاتی که ناچاراً و گاه به گاه از یک مدافع ریســکی سر می زند، مورد 
ســرزنش قرار می دهند و او را در اندک گل های خورده پرسپولیس که انصافاً دفاع 

قدرتمندی دارد، مقصر می دانند.
اما حقیقت امر این اســت که »شجاع« نه آن مدافع »مهاجم شونده« و بازیکن 
ذاتاً گلزنی اســت که هر موقع به سمت دروازه رقبا می رود باید در انتظار فرو ریختن 
دروازه نشســت و نه بازیکنی که در روزهای ســخت قادر بــه حفظ توازن و تعادل 
دفاعی تیم نباشــد. وی طی سال های طوانی حضورش در لیگ دشوار و فرسایشی 
ایران دریافته اســت که هیچ یک از معیارهــا و موازین، ماندگاری ندارند و تعریف ها 
و انتقادها رفتنی اند و قصه هر لحظه به شــکلی تــازه درمی آید در نتیجه با روحیه 
جنگندگی در هر مســابقه برای ســرخ ها فــداکاری می کنــد و در انتظار بهترین 

عملکردها می ماند.
بازی در کنار سید جال هم که در 37 سالگی هنوز از بهترین هاست، وی را در 
باور فوق محکم تر و راســخ تر کرده و او کوشیده است استحکامی را ضمیمه کارش 
کند که در بازی حسینی بیشتر از او نمود داشته است و سرعت عملی را حفظ کند 

که بدان شهره بوده و سید جال نیز کم و بیش از آن بهره ای فراوان برده است.
 

تشابه ها و تفاوت ها
اینکــه هر دوی آنها در زمان نواخته شــدن ضربات آزاد بــه روی دروازه رقبا 
می روند و آنجا در انتظار فرصت و رســیدن توپی مناسب می مانند و در سرزنی هم 
تبحر دارند و تعداد گل هایشــان از این طریق کم نبوده، مســأله ای است که به هر 
دو اعتبار می بخشــد، اما تفاوت ها نیز در کار آنها کم شمار نیست. اگر شجاع در اکثر 
روزها مدافع اســتاپری است که نخستین یورش را روی مهاجمان نوک رقیب پیاده 
می کند و ســید جال مردی که وظایف مدافع پوششــی و سوییپر را ایفا می کند و 
لغزش هــای دفاعی یاران کناری اش منجمله »شــجاع« را ترمیم می نماید، این امر 
ســبب شده که »شجاع« هم مرد لحظه ها باشد و اجرم بر میزان شهامتش بیفزاید 
و هم مربیان پرســپولیس را متقاعد کند که حتی در روزهای آســیب دیدگی باید 
نامش در فهرست تیم بیاید و به هیچ روی از او صرف نظر نکرد. این کاری است که 
پرســپولیس اواخر هفته پیش انجام داد و خلیل زاده را به رغم مصدومیت اش همراه 
با خود برای مسابقه با ماشین سازی به تبریز برد و وی نیز 90 و چند دقیقه با همه 
توانش بــرای قرمزهای تهرانی بازی کرد و وقتی هیجان هــا قدری کاهش یافت و 
قرمزها در دقایق پایانی بر حجم حمات خود افزودند ضربه سری را گل کرد که هر 
3 امتیاز را در عین نا امیدی آنها و ایجاد باور »مساوی« در بین حاضران در ورزشگاه 

بنیان دیزل شهر تبریز به حساب سرخ ها ریخت.
 

بهترین روزهای یک مدافع
اگر پرســپولیس در پایان فصل جاری دو قهرمانی متوالی سال های اخیرش را 
تکرار و یک بار دیگر بر سکوی نخست جلوس کند، ارزش گل هایی از این دست بیش 
از پیش مشخص خواهد شد در غیر این صورت نیز شجاع در 29 سالگی که بهترین 
سن پختگی و در عین حال بهره وری از نشاط و نیروی ازم است، به درجاتی نزدیک 

می شود که قرمزها به آن نیازی مبرم دارند.
حسینی به رغم 37ساله شدن هنوز توان و آمادگی و مهارتی را دارد که می تواند 
برای دو فصل دیگر نیز پرســپولیس را همراهی و تقویت و در کارهای دفاعی بیمه 
کند، ولی زمانی که ســرانجام کفش ها را بیاویزد و دفاع وسط پرسپولیس لیدری در 

اندازه های او بخواهد، »شجاع« می تواند مقامی از این دست باشد.
محمد انصاری نیز مهره کوچکی نیست و پرسپولیس قطعاً برای فصل بعد هم 
خریدهای تازه ای برای مرکز خط دفاعی اش خواهد داشــت، اما یک سال و نیم بعد 
از تحقق هدف ایوانکوویچ و قرمز شــدن »شجاع« همگان معتقدند که پرسپولیس 
بابــت جذب وی اگر برد قابل توجهی نکرده باشــد )که کرده اســت( ضرری را هم 

متحمل نشده است.
 

او ستاره نیست اما...
در پستی که ذاتاً عجین با لغزش های لحظه ای و برخوردهای منجر به ضربات 
پنالتی احتمالی برای رقبا و سه اخطاره و مصدوم شدن هاست، شجاع سهم مثبت و 
شایسته ای را برای خود برداشته است. او ستاره پرسپولیس نبوده اما از چنان درجه 
و مقامی آنقدرها هم دور نشــان نداده اســت. این البته صرف نظر از همه بحث ها و 
اظهار نظرهایی است که برخی درباره لزوم ملی پوش شدن »شجاع« مطرح کرده اند 

و کارلوس کی روش آن را باور نداشته و ضرورتی هم ندارد که به آن ورود کنیم.
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نخستین بار، اوایل 
دهه 90 شمسی، کارلوس 
کی روش نام شجاع 
خلیل زاده را در فهرست 
خود نوشت و او را به 
اردوی تیم ملی دعوت 
کرد. کمی طول کشید 
تا شجاع در رده ملی 
نخستین بازی اش را 
انجام بدهد، چیزی حدود 
یک سال. خلیل زاده 
نخستین بار، چهارشنبه 
13 اردیبهشت 1391 
در ورزشگاه انقاب 
کرج و برای بازی مقابل 
موزامبیک در ترکیب تیم 
ملی قرار گرفت. دیداری 
که با نتیجه 3 بر صفر به 
سود ایران به پایان رسید. 
شجاع به جز موزامبیک، 
در 5 بازی رسمی دیگر 
پیراهن تیم ملی را 
پوشید. تاجیکستان، 
عربستان، بحرین، یمن 
و عمان تیم هایی بودند 
که خلیل زاده سابقه بازی 
برابر آنها را دارد. شجاع 
در این بازی ها 4 بار در 
ترکیب ثابت قرار گرفت و 
2 بازی هم به عنوان بازیکن 
جانشین وارد زمین شد.

تا اینجای کار، شجاع 
خلیل زاده در چهار 
دوره لیگ قهرمانان به 
میدان رفته است. یک 
بار با سپاهان، یک بار با 
تراکتورسازی و دو بار 
هم با پرسپولیس. چهار 
دوره حضور و 30 بازی 
آسیایی که از این تعداد، 
پرسپولیس بیشترین 
سهم را دارد. شجاع در 17 
بازی آسیایی پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان 2017 و 
2018 حضور داشته، 7 بار 
با پیراهن تراکتورسازی 
به دیدار تیم های آسیایی 
رفته و 6 بازی آسیایی 
هم به عنوان بازیکن 
سپاهان دارد. به عنوان 
یک مدافع، نباید برای 
شمردن گل های شجاع 
وقت بگذاریم اما دو گلی 
را که او در لیگ قهرمانان 
به ثمر رسانده، نمی شود 
نادیده گرفت. به ویژه 
گلش به ااهلی در روز 31 
مرداد 96 که پرسپولیس 
را به بازی دو بر صفر 
باخته، برگرداند. شجاع 
خلیل زاده یک فصل پیش 
از آن یعنی در روز چهارم 
اسفند 94 هم یکی از 4 
گل تراکتورسازی را وارد 
دروازه الجزیره امارات 
کرده بود.

هشت سال حضور 
در لیگ برتر و 9 گل. 
برای یک مدافع آمار 
بدی نمی تواند باشد. 
شجاع نخستین گل لیگ 
برتری اش را وارد دروازه 
تیم شاهین بوشهر 
کرده بود. در تاریخ 15 
فروردین سال 91 که 
3 بر 2 برنده شدند. او 
آن روزها بازیکن مس 
کرمان بود و با پیراهن 
این تیم یک گل هم به 
ذوب آهن زد که اتفاقا آن 
بازی را هم 3 بر 2 بردند. 
جالب اما گلزنی های 
شجاع خلیل زاده مقابل 
ماشین سازی است. 
او زمانی که بازیکن 
تراکتورسازی بود، 
در روز پیروزی سه 
بر یک این تیم مقابل 
ماشین سازی دو گل زد 
و چند روز پیش تک گل 
سه امتیازی پرسپولیس 
را وارد دروازه این تیم 
کرد. فواد، سپاهان 
و استقال خوزستان 
و ذوب آهن  هم دیگر 
تیم هایی هستند 
که شجاع با پیراهن 
پرسپولیس به آنها گل 
زده است.

همه کارت های زرد 
شجاع خلیل زاده را که 
بشماری، می رسی به عدد 
52. در نگاه اول شاید 
ناامیدکننده به نظر برسد 
اما اگر با حضور هشت 
ساله او در لیگ برتر و چند 
دوره حضورش در لیگ 
قهرمانان آسیا بسنجی، 
آنقدرها هم عجیب نیست. 
فصل 90 - 89 بود که 
شجاع به لیگ برتر آمد 
و از آن موقع تا امروز که 
هشت سال گذشته، 45 
کارت زرد گرفته است. 
یعنی به طور میانگین، 
سالی  6/5کارت زرد. 
بیشترین تعداد کارت زرد 
در یک فصل را شجاع در 
سپاهان ثبت کرده است؛ 
با 9 کارت. او 7 کارت زرد 
آسیایی هم دارد.

آمار تعداد بازی های 
شجاع خلیل زاده در لیگ 
یک و لیگ برتر، نشان 
می دهد که او به طور 
میانگین هر فصل 23 بار 
برای تیم هایش به میدان 
رفته و بازیکنی ثابت و 
کلیدی بوده. شجاع 42 
بار برای مس رفسنجان 
در لیگ یک بازی کرده، 
74 بار پیراهن مس کرمان 
را پوشیده، 58 بازی 
برای سپاهان- دو 
مقطع- انجام داده، 
22 بار در ترکیب 
تراکتورسازی قرار گرفته 
و تا امروز  39 بار نیز 
پیراهن پرسپولیس را 
پوشیده. این آمار تعداد 
بازی های خلیل زاده در 
لیگ برتر و لیگ یک و 
بدون در نظر گرفتن لیگ 
قهرمانان آسیا و جام 
حذفی است.

شجاع خلیل زاده 
را شاید خیلی ها 
به عنوان یک بازیکن 
خشن بشناسند اما 
واقعیت این است که 
او در تمام سال های 
حضورش در لیگ 
برتر فقط سه بار 
کارت قرمز گرفته. 
او یک بار به عنوان 
بازیکن مس کرمان از 
زمین اخراج شد و در 
سپاهان که بود، دو بار 
کارت قرمز گرفت. در 
پرسپولیس اما هنوز 
کارت قرمز نگرفته تا 
اخراج هایش در این 
هشت سال، روی عدد 
سه ثابت بماند.

در طول حدود 9 
سالی که خلیل زاده 
به سطح نخست 
فوتبال باشگاهی در 
ایران رسیده، فقط 
3 عنوان قهرمانی 
به دست آورده. او یک 
بار همراه پرسپولیس 
قهرمان لیگ برتر 
شده و دو بار نیز 
سوپرجام را به دست 
آورده. شجاع در لیگ 
چهاردهم با سپاهان 
عنوان نایب قهرمانی را 
کسب کرد و در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا و 
بعد از شکست مقابل 
کاشیما انتلرز ژاپن نیز 
این مقام برای او تکرار 
شد. از این حیث، 
خلیل زاده آمار ویژه ای 
از خود بر جا نگذاشته 
و البته ایرادی هم 
متوجه او نمی شود. 
خودتان را جای او 
بگذارید، مگر می شود 
با مس کرمان قهرمان 
لیگ برتر شد؟
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 مصاحبه ای که تیم ملی 
را از شجاع گرفت

نمی توانــی فوتبالــی باشــی و هرگــز از 
خودت نپرســیده باشی که شــجاع خلیل زاده 
چرا هیچ وقت برای پوشــیدن پیراهن تیم ملی 
گزینه نیســت؟ یا محال است برای پیدا کردن 
پاسخش، کارنامه فنی او را زیر و رو کنی. شجاع 
همانی است که در پایان لیگ قهرمانان با بیش 
از 70 دفع توپ موفــق، بااتر از همه مدافعان 
آســیا ایســتاد و اگر چه با تیم ملی هم غریبه 

نیست اما شانسی هم برایش ندارد.
البتــه دعوت نشــدن شــجاع خلیل زاده 
بــه تیم ملی هیچ ربطی بــه دعواهای کی روش 
و برانکو نــدارد چرا که مــرد پرتغالی پیش از 
قرمزپوش شــدن او خطش زده بــود. یکی از 
ستاره های ســپاهان در بازی مقابل پرسپولیس 
همین شــجاع بود که فکر می کــرد بعد از این 
بازی می تواند چمدانش را ببندد و با تیم ملی به 

اردوی پرتغال برود اما کی روش دعوتش نکرد.
در واکنــش بــه ایــن اتفاق خلیــل زاده 
حرف هایی را در مورد سرمربی تیم ملی به زبان 
آورد که به عقیده خیلی ها همین حرف ها برای 
همیشه او را از تیم ملی دور کرد. او با لحنی که 
عصبانیــت از آن می بارید، گفته بود: »نمی دانم 
دیگر چطور باید بازی کنم تا به تیم ملی دعوت 
شــوم؟ من واقعا از این نحوه دعوت کردن سر 
درنمی آورم و دوســت دارم بدانم ماک دعوت 
شدن به تیم ملی چیســت؟ البته نظر هر مربی 
قابل احترام اســت و همــه می دانیم مربیگری 
ســلیقه ای اســت امــا می خواهم بدانــم چرا 

بازی های لیگ برتر دیده نمی شود؟«
شــجاع دعوت از لژیونرها را هم بهانه کرد 
برای کنایه زدن به کــی روش: »تمام بازیکنان 
تیم ملــی در جام جهانی دوباره دعوت شــدند. 
البته با یکی دو تغییر! فکر می کنم ما هم اگر از 
مرز ایران رد شــویم و حتی در لیگ افغانستان 
بــازی کنیم، به تیم ملی دعوت می شــویم. باور 
کنید اگر در لیگ های ضعیفی مانند افغانستان 
و ترکمنستان بازی کنیم، می توانیم جزو نفرات 
دعوت شده به تیم ملی باشــیم! واقعا چه زمانی 
قرار است نسل تیم ملی تغییر کند و به بازیکنان 

جوان هم فرصت بازی بدهند؟«
این اما همه انتقادهای شــجاع خلیل زاده 
از ســرمربی تیم ملی نبود و او در ادامه با لحنی 
گزنده تر کی روش را به نقد کشید: »من نمی دانم 
فوتبال مان چه پیشــرفتی کــرده؟ ما در جام 
جهانی جلوی آرژانتین اتوبوسی دفاع کردیم اما 
عیارمــان در بازی با بوســنی که حمله کردیم، 
مشخص شد. وقتی لیگ دیده نمی شود، چطور 
انتظار داریم فوتبال مان پیشرفت کند؟ بازیکنان 
لیــگ باید حق شــان را از چه کســی بگیرند؟ 
نکند بازیکنان دیگر شــق القمر می کنند؟ آقای 
کی روش که فقــط بازی های تهران را می بینند 
و یک خمیازه  می کشند و می روند! ایشان فقط 
برای رفع مســوولیت به ورزشگاه آزادی می رود 
و با توجه به اینکه تا حاا به شهرستان ها نرفته  
مــا چگونه باید برای دعوت شــدن به تیم ملی 

انگیزه ای داشته باشیم؟«

آنکه فوتبال ایران را متوجه شــجاع خلیل زاده کرد، 
چیرو بود. همان میروســاو باژویــچ خودمان که وقتی 
این مدافع را در نخســتین تمرین مــس کرمان دید، از 
خوشحالی فریاد ســر داد و همان جا لقب بهترین مدافع 
ایران را تقدیمش کرد. هدیه جذاب تر چیرو به شجاع اما 
لقب »پرنده آسمانی« بود که هنوز با هر پرش و ضربه سر 
این مدافع در ذهن مان جان می گیرد و خوِد خلیل زاده هم 

حتما به یادگار نگهش داشته.
برای درک عاقه باژویچ به شــجاع خلیل زاده کافی 
اســت مصاحبه مفصل او با ســایت گل را به یاد بیاوریم. 

همان جایی که او تاکید داشت از روابط خود با برلوسکنی 
مالک باشــگاه میان اســتفاده خواهد کرد تا این مدافع 
را کــه بهترین معرفی اش کرده بود، به آنجا بفرســتد. ما 
باورش نکردیم و شــجاع هم آنقدر خوش شانس نبود که 
پایش به ســرزمین بهترین مدافعان دنیای فوتبال برسد 
اما چیرو هر بار به یادمان مــی آورد که او بهترین مدافع 
ایران است و هر بار، در تایید این ادعایش تکرار می کرد که 
شــجاع خلیل زاده به زودی در فوتبال اروپا چهره خواهد 

شد.
حرف هــای تاریخــی بعــد از آن درباره شــجاع را 

میروســاو باژویچ در مصاحبه با روزنامه یوتارنی لیست 
کرواســی به زبان آورد و به مدیران دیناموزاگرب توصیه 
کرد که برای تامین آینده باشگاه شان، این مدافع ایرانی را 
به خدمت بگیرند. هر چند در نهایت نه رابطه دوستانه اش 
با مالک میان به کار شجاع آمد و نه توصیه اش به مدیران 
دینامو. همانطور که تعریف و تمجیدهایش پیش کارلوس 
کی روش را سرمربی تیم ملی ایران خیلی زود به دست باد 
ســپرد و حتی در روزهای اوج و پختگی شجاع خلیل زاده 
حاضر نیســت یکی از آن همه پیراهن شماره دار را برای 

پرو کردن به او بدهد.

دربارهشجاع،ازبابلسرتارفسنجانوپرسپولیس

پرنــده کروات پسند
از همان نوجوانــی و روزگاری که برای تیم 
شهرش بابلسر بازی می کرد، می شد حدس زد که 
دارد.  پیش رو  آینده ای روشن  و  است  بااستعداد 
یک اتفاق او را از بابلســر به رفسنجان برد تا در 
استان کرمان، مدافعی مطمئن متولد شود. مربی 
شمالی تیم های پایه مس، شجاع خلیل زاده را 
برای حضور در آزمایش فنی به رفسنجان 
این ســرآغاز درخشــش  و  کرد  دعوت 
مدافعی بود که بعدها به رده ملی رسید و 

برای تیم جوانان ایران بازی کرد.
تیم های  در  خلیــل زاده  حضور  دوران 
پایه مس رفســنجان چنــدان طوانی نبود، 
چون اکبر زبردست که سرمربی تیم اصلی این 
باشگاه بود، استعداد شــجاع را دید و از او در 
ترکیب بزرگساان استفاده کرد. شجاع دو فصل 
را در مس  رفســنجان گذراند و 42 بار برای این 

تیم در لیگ یک بازی کرد.
رفسنجان  مس   تدارکاتی  بازی  اگر  شــاید 
مقابل مس  کرمان نبود، خلیل زاده مدت بیشتری 
در لیگ یک می ماند اما چشم های تیزبین صمد 
مرفاوی، شجاع را دید تا او در استان کرمان بماند 
و این بار پیراهن مس در لیگ برتر را بپوشــد. 
شــجاع در ابتدا روی نیمکت می نشست اما 
وقتی نبی ا... باقری ها - مدافع مس کرمان- 
با مرفاوی به مشکل خورد، خلیل زاده به 
ترکیب اصلی رســید و از آن به بعد 
لیگ  بازی های  از  هیچ یــک  دیگر 

برتر را از دست نداد.
باژویچ  و  رفــت  مرفاوی 
مســوولیت فنی مس کرمان را 
کروات  مربی  گرفت.  عهده  بر 
عاشق  تمرین،  نخســتین  در 

بازی شجاع شــد. وقتی در یک ســبک 
نبرد هوایی، خلیل زاده به هوا بلند شــد تا ضربه 
سر بزند، باژ فریادی از سر خوشحالی سر داد و 

گفت: »واو، تو پرنده آسمانی منی.«
شــجاع خیلی زود به بازیکن محبوب چیرو 
تبدیل شــد و مربی کروات آنقدر به او اطمینان 
کرد تــا به تیم ملی دعوت شــود و مورد توجه 

کارلوس کی روش قرار بگیرد.
درباره رابطه شــجاع و باژ همین بس که او 
به بازیکنانی که دوست شــان داشــت می گفت 
»شــجاع«. خلیل زاده آنقدر مورد توجه باژویچ 
قرار گرفت که او بارها مدعی شد بهترین مدافع 
ایران را در اختیار دارد. حتی چیرو قصد داشت 
اروپا معرفی  تیم های مطرح فوتبال  به  را  شجاع 

کند. رابطه عاشقانه این دو با جدایی باژویچ از 
مس  کرمان تمام شــد اما روابط حسنه شجاع با 

مربیان کروات نه.
در این بین، خلیل زاده یک دوره کوتاه را هم 
کنار نناد نیکولیچ در تیم جوانان ایران ســپری 

کرد.
 او آنجا هم یــک بازیکن کلیدی بود اما چه 
سود که شجاع و ســتاره هایی چون محمدباقر 
صادقی، کمال کامیابی نیا، محســن مســلمان، 
احســان  ابراهیمی،  حســین  رحمانی،  بختیار 
حاجی صفی، کریم انصاری فرد و ســروش رفیعی 
موفق نشدند عنوانی قابل توجه به  دست بیاورند 

و قهرمان آسیا شوند.
شــجاع بعد از انجام بازی های درخشان در 
پیراهن مس  کرمان و حضور در ترکیب تیم ملی، 
با پرسپولیس به توافق رســید. او همراه محمد 
رویانیان دور یک میز نشست و به توافق رسید تا 
پیراهن پرسپولیس را بپوشد اما پیشنهاد جذاب 
سپاهان، خلیل زاده را به اصفهان برد. شجاع دو 
فصل برای سپاهان بازی کرد و برای انجام خدمت 

سربازی به تراکتورسازی رفت.
در تراکتورســازی، خلیــل زاده یک فصل 
ســخت و طوانی را ســپری کرد اما به دلیل 
قرارداد یک ســاله ای که با ســپاهان داشت به 
اصفهان برگشت، آن هم در شرایطی که برانکو و 
پرسپولیس برای جذب او به انواع و اقسام راه ها 
پناه بردند اما در نهایت به هدف خود نرسیدند. 
شــجاع در ســپاهان زیر نظر زاتکو کرانچار و 
عبدا... ویسی بازی کرد و با پایان قرارداد، تبدیل 
به نخستین خرید پرسپولیس برای لیگ هفدهم 

شد.
دو فصــل بازی در پرســپولیس، شــجاع 
خلیــل زاده را بــه یک بازیکــن محبوب میان 
هواداران پرشمار این تیم تبدیل کرده. بازیکنی 
با خصوصیاتــی مثال زدنی نظیر ســرعت باا، 
پرش های بلند و نترس و شــجاع. شجاع نه به 
خاطر نامش بلکه به دلیل سبک بازی و عملکردی 

که در زمین به نمایش می گذارد، شجاع است.
خلیل زاده،  فوتبال  دوران  تاریک  نقطه  تنها 
اندک بازی های ملی اوست. بازیکنی در قواره های 
او می توانست تا سال ها در ترکیب تیم ملی باشد 
و عضوی جدا نشدنی از فهرست کی روش اما چه 
سود که یک مصاحبه، تا همین امروز بین او و تیم 
ملی فاصله انداخته. بازیکنی که به طرز عجیبی 
کروات پسند است اما انگار پرتغالی ها او را دوست 

ندارند.
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پرنده ای که به آسمان میان نرسید

شجاعخلیلزاده:ازلغزشهاتاگلزنیها

زوج و جانشین 
سید جال!

در روزهایی که ســید جال حسینی به سبب اعام خداحافظی »ملی« اش در 
مرکز توجهی تازه قرار گرفته )و از هر جهت نیز ســزاوار آن اســت(، یار کناری او 
در دفاع میانی پرســپولیس از توجهی که شایســته اوست کمی تا قسمتی بازمانده 
اســت. البته شجاع خلیل زاده از همان روزهای سپاهانی بودنش و از همان زمان که 
چشــم های برانکو ایوانکوویچ از مرتبه دوم فرود آمدنش در فوتبال کشور، اطراف و 
اکنــاف را زیر نظر گرفت، نظر این مربی را متوجه خویش ســاخت و بعد از یکی دو 
فصل ناکامی، ســرمربی کروات ســرخ های تهرانی در افزودن او به تیمی که امسال 
یک بار دیگر نماد روشــنی از لقب اختصاصی خویش )ارتش ســرخ( نشــان داده، 

سرانجام وی را از آغاز لیگ هفدهم در جمع قرمزها نشاند.
 

از تعریف ها تا انتقادها
حاصــل این حضور پس از یک فصل و نیم کامًا مشــخص اســت. آنهایی که 
بازی های متهورانه یک مدافع را می پســندند، خلیل زاده را به خاطر شــجاعتی که 
همســو با اســم کوچک وی است و به سبب یورش های کارگشــایانه او می ستایند 
و کســانی که معتقدند یک مدافع ابتدا باید محکم و مطمئن باشــد، خلیل زاده را 
به خاطر اشــتباهاتی که ناچاراً و گاه به گاه از یک مدافع ریســکی سر می زند، مورد 
ســرزنش قرار می دهند و او را در اندک گل های خورده پرسپولیس که انصافاً دفاع 

قدرتمندی دارد، مقصر می دانند.
اما حقیقت امر این اســت که »شجاع« نه آن مدافع »مهاجم شونده« و بازیکن 
ذاتاً گلزنی اســت که هر موقع به سمت دروازه رقبا می رود باید در انتظار فرو ریختن 
دروازه نشســت و نه بازیکنی که در روزهای ســخت قادر بــه حفظ توازن و تعادل 
دفاعی تیم نباشــد. وی طی سال های طوانی حضورش در لیگ دشوار و فرسایشی 
ایران دریافته اســت که هیچ یک از معیارهــا و موازین، ماندگاری ندارند و تعریف ها 
و انتقادها رفتنی اند و قصه هر لحظه به شــکلی تــازه درمی آید در نتیجه با روحیه 
جنگندگی در هر مســابقه برای ســرخ ها فــداکاری می کنــد و در انتظار بهترین 

عملکردها می ماند.
بازی در کنار سید جال هم که در 37 سالگی هنوز از بهترین هاست، وی را در 
باور فوق محکم تر و راســخ تر کرده و او کوشیده است استحکامی را ضمیمه کارش 
کند که در بازی حسینی بیشتر از او نمود داشته است و سرعت عملی را حفظ کند 

که بدان شهره بوده و سید جال نیز کم و بیش از آن بهره ای فراوان برده است.
 

تشابه ها و تفاوت ها
اینکــه هر دوی آنها در زمان نواخته شــدن ضربات آزاد بــه روی دروازه رقبا 
می روند و آنجا در انتظار فرصت و رســیدن توپی مناسب می مانند و در سرزنی هم 
تبحر دارند و تعداد گل هایشــان از این طریق کم نبوده، مســأله ای است که به هر 
دو اعتبار می بخشــد، اما تفاوت ها نیز در کار آنها کم شمار نیست. اگر شجاع در اکثر 
روزها مدافع اســتاپری است که نخستین یورش را روی مهاجمان نوک رقیب پیاده 
می کند و ســید جال مردی که وظایف مدافع پوششــی و سوییپر را ایفا می کند و 
لغزش هــای دفاعی یاران کناری اش منجمله »شــجاع« را ترمیم می نماید، این امر 
ســبب شده که »شجاع« هم مرد لحظه ها باشد و اجرم بر میزان شهامتش بیفزاید 
و هم مربیان پرســپولیس را متقاعد کند که حتی در روزهای آســیب دیدگی باید 
نامش در فهرست تیم بیاید و به هیچ روی از او صرف نظر نکرد. این کاری است که 
پرســپولیس اواخر هفته پیش انجام داد و خلیل زاده را به رغم مصدومیت اش همراه 
با خود برای مسابقه با ماشین سازی به تبریز برد و وی نیز 90 و چند دقیقه با همه 
توانش بــرای قرمزهای تهرانی بازی کرد و وقتی هیجان هــا قدری کاهش یافت و 
قرمزها در دقایق پایانی بر حجم حمات خود افزودند ضربه سری را گل کرد که هر 
3 امتیاز را در عین نا امیدی آنها و ایجاد باور »مساوی« در بین حاضران در ورزشگاه 

بنیان دیزل شهر تبریز به حساب سرخ ها ریخت.
 

بهترین روزهای یک مدافع
اگر پرســپولیس در پایان فصل جاری دو قهرمانی متوالی سال های اخیرش را 
تکرار و یک بار دیگر بر سکوی نخست جلوس کند، ارزش گل هایی از این دست بیش 
از پیش مشخص خواهد شد در غیر این صورت نیز شجاع در 29 سالگی که بهترین 
سن پختگی و در عین حال بهره وری از نشاط و نیروی ازم است، به درجاتی نزدیک 

می شود که قرمزها به آن نیازی مبرم دارند.
حسینی به رغم 37ساله شدن هنوز توان و آمادگی و مهارتی را دارد که می تواند 
برای دو فصل دیگر نیز پرســپولیس را همراهی و تقویت و در کارهای دفاعی بیمه 
کند، ولی زمانی که ســرانجام کفش ها را بیاویزد و دفاع وسط پرسپولیس لیدری در 

اندازه های او بخواهد، »شجاع« می تواند مقامی از این دست باشد.
محمد انصاری نیز مهره کوچکی نیست و پرسپولیس قطعاً برای فصل بعد هم 
خریدهای تازه ای برای مرکز خط دفاعی اش خواهد داشــت، اما یک سال و نیم بعد 
از تحقق هدف ایوانکوویچ و قرمز شــدن »شجاع« همگان معتقدند که پرسپولیس 
بابــت جذب وی اگر برد قابل توجهی نکرده باشــد )که کرده اســت( ضرری را هم 

متحمل نشده است.
 

او ستاره نیست اما...
در پستی که ذاتاً عجین با لغزش های لحظه ای و برخوردهای منجر به ضربات 
پنالتی احتمالی برای رقبا و سه اخطاره و مصدوم شدن هاست، شجاع سهم مثبت و 
شایسته ای را برای خود برداشته است. او ستاره پرسپولیس نبوده اما از چنان درجه 
و مقامی آنقدرها هم دور نشــان نداده اســت. این البته صرف نظر از همه بحث ها و 
اظهار نظرهایی است که برخی درباره لزوم ملی پوش شدن »شجاع« مطرح کرده اند 

و کارلوس کی روش آن را باور نداشته و ضرورتی هم ندارد که به آن ورود کنیم.
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نخستین بار، اوایل 
دهه 90 شمسی، کارلوس 
کی روش نام شجاع 
خلیل زاده را در فهرست 
خود نوشت و او را به 
اردوی تیم ملی دعوت 
کرد. کمی طول کشید 
تا شجاع در رده ملی 
نخستین بازی اش را 
انجام بدهد، چیزی حدود 
یک سال. خلیل زاده 
نخستین بار، چهارشنبه 
13 اردیبهشت 1391 
در ورزشگاه انقاب 
کرج و برای بازی مقابل 
موزامبیک در ترکیب تیم 
ملی قرار گرفت. دیداری 
که با نتیجه 3 بر صفر به 
سود ایران به پایان رسید. 
شجاع به جز موزامبیک، 
در 5 بازی رسمی دیگر 
پیراهن تیم ملی را 
پوشید. تاجیکستان، 
عربستان، بحرین، یمن 
و عمان تیم هایی بودند 
که خلیل زاده سابقه بازی 
برابر آنها را دارد. شجاع 
در این بازی ها 4 بار در 
ترکیب ثابت قرار گرفت و 
2 بازی هم به عنوان بازیکن 
جانشین وارد زمین شد.

تا اینجای کار، شجاع 
خلیل زاده در چهار 
دوره لیگ قهرمانان به 
میدان رفته است. یک 
بار با سپاهان، یک بار با 
تراکتورسازی و دو بار 
هم با پرسپولیس. چهار 
دوره حضور و 30 بازی 
آسیایی که از این تعداد، 
پرسپولیس بیشترین 
سهم را دارد. شجاع در 17 
بازی آسیایی پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان 2017 و 
2018 حضور داشته، 7 بار 
با پیراهن تراکتورسازی 
به دیدار تیم های آسیایی 
رفته و 6 بازی آسیایی 
هم به عنوان بازیکن 
سپاهان دارد. به عنوان 
یک مدافع، نباید برای 
شمردن گل های شجاع 
وقت بگذاریم اما دو گلی 
را که او در لیگ قهرمانان 
به ثمر رسانده، نمی شود 
نادیده گرفت. به ویژه 
گلش به ااهلی در روز 31 
مرداد 96 که پرسپولیس 
را به بازی دو بر صفر 
باخته، برگرداند. شجاع 
خلیل زاده یک فصل پیش 
از آن یعنی در روز چهارم 
اسفند 94 هم یکی از 4 
گل تراکتورسازی را وارد 
دروازه الجزیره امارات 
کرده بود.

هشت سال حضور 
در لیگ برتر و 9 گل. 
برای یک مدافع آمار 
بدی نمی تواند باشد. 
شجاع نخستین گل لیگ 
برتری اش را وارد دروازه 
تیم شاهین بوشهر 
کرده بود. در تاریخ 15 
فروردین سال 91 که 
3 بر 2 برنده شدند. او 
آن روزها بازیکن مس 
کرمان بود و با پیراهن 
این تیم یک گل هم به 
ذوب آهن زد که اتفاقا آن 
بازی را هم 3 بر 2 بردند. 
جالب اما گلزنی های 
شجاع خلیل زاده مقابل 
ماشین سازی است. 
او زمانی که بازیکن 
تراکتورسازی بود، 
در روز پیروزی سه 
بر یک این تیم مقابل 
ماشین سازی دو گل زد 
و چند روز پیش تک گل 
سه امتیازی پرسپولیس 
را وارد دروازه این تیم 
کرد. فواد، سپاهان 
و استقال خوزستان 
و ذوب آهن  هم دیگر 
تیم هایی هستند 
که شجاع با پیراهن 
پرسپولیس به آنها گل 
زده است.

همه کارت های زرد 
شجاع خلیل زاده را که 
بشماری، می رسی به عدد 
52. در نگاه اول شاید 
ناامیدکننده به نظر برسد 
اما اگر با حضور هشت 
ساله او در لیگ برتر و چند 
دوره حضورش در لیگ 
قهرمانان آسیا بسنجی، 
آنقدرها هم عجیب نیست. 
فصل 90 - 89 بود که 
شجاع به لیگ برتر آمد 
و از آن موقع تا امروز که 
هشت سال گذشته، 45 
کارت زرد گرفته است. 
یعنی به طور میانگین، 
سالی  6/5کارت زرد. 
بیشترین تعداد کارت زرد 
در یک فصل را شجاع در 
سپاهان ثبت کرده است؛ 
با 9 کارت. او 7 کارت زرد 
آسیایی هم دارد.

آمار تعداد بازی های 
شجاع خلیل زاده در لیگ 
یک و لیگ برتر، نشان 
می دهد که او به طور 
میانگین هر فصل 23 بار 
برای تیم هایش به میدان 
رفته و بازیکنی ثابت و 
کلیدی بوده. شجاع 42 
بار برای مس رفسنجان 
در لیگ یک بازی کرده، 
74 بار پیراهن مس کرمان 
را پوشیده، 58 بازی 
برای سپاهان- دو 
مقطع- انجام داده، 
22 بار در ترکیب 
تراکتورسازی قرار گرفته 
و تا امروز  39 بار نیز 
پیراهن پرسپولیس را 
پوشیده. این آمار تعداد 
بازی های خلیل زاده در 
لیگ برتر و لیگ یک و 
بدون در نظر گرفتن لیگ 
قهرمانان آسیا و جام 
حذفی است.

شجاع خلیل زاده 
را شاید خیلی ها 
به عنوان یک بازیکن 
خشن بشناسند اما 
واقعیت این است که 
او در تمام سال های 
حضورش در لیگ 
برتر فقط سه بار 
کارت قرمز گرفته. 
او یک بار به عنوان 
بازیکن مس کرمان از 
زمین اخراج شد و در 
سپاهان که بود، دو بار 
کارت قرمز گرفت. در 
پرسپولیس اما هنوز 
کارت قرمز نگرفته تا 
اخراج هایش در این 
هشت سال، روی عدد 
سه ثابت بماند.

در طول حدود 9 
سالی که خلیل زاده 
به سطح نخست 
فوتبال باشگاهی در 
ایران رسیده، فقط 
3 عنوان قهرمانی 
به دست آورده. او یک 
بار همراه پرسپولیس 
قهرمان لیگ برتر 
شده و دو بار نیز 
سوپرجام را به دست 
آورده. شجاع در لیگ 
چهاردهم با سپاهان 
عنوان نایب قهرمانی را 
کسب کرد و در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا و 
بعد از شکست مقابل 
کاشیما انتلرز ژاپن نیز 
این مقام برای او تکرار 
شد. از این حیث، 
خلیل زاده آمار ویژه ای 
از خود بر جا نگذاشته 
و البته ایرادی هم 
متوجه او نمی شود. 
خودتان را جای او 
بگذارید، مگر می شود 
با مس کرمان قهرمان 
لیگ برتر شد؟
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 مصاحبه ای که تیم ملی 
را از شجاع گرفت

نمی توانــی فوتبالــی باشــی و هرگــز از 
خودت نپرســیده باشی که شــجاع خلیل زاده 
چرا هیچ وقت برای پوشــیدن پیراهن تیم ملی 
گزینه نیســت؟ یا محال است برای پیدا کردن 
پاسخش، کارنامه فنی او را زیر و رو کنی. شجاع 
همانی است که در پایان لیگ قهرمانان با بیش 
از 70 دفع توپ موفــق، بااتر از همه مدافعان 
آســیا ایســتاد و اگر چه با تیم ملی هم غریبه 

نیست اما شانسی هم برایش ندارد.
البتــه دعوت نشــدن شــجاع خلیل زاده 
بــه تیم ملی هیچ ربطی بــه دعواهای کی روش 
و برانکو نــدارد چرا که مــرد پرتغالی پیش از 
قرمزپوش شــدن او خطش زده بــود. یکی از 
ستاره های ســپاهان در بازی مقابل پرسپولیس 
همین شــجاع بود که فکر می کــرد بعد از این 
بازی می تواند چمدانش را ببندد و با تیم ملی به 

اردوی پرتغال برود اما کی روش دعوتش نکرد.
در واکنــش بــه ایــن اتفاق خلیــل زاده 
حرف هایی را در مورد سرمربی تیم ملی به زبان 
آورد که به عقیده خیلی ها همین حرف ها برای 
همیشه او را از تیم ملی دور کرد. او با لحنی که 
عصبانیــت از آن می بارید، گفته بود: »نمی دانم 
دیگر چطور باید بازی کنم تا به تیم ملی دعوت 
شــوم؟ من واقعا از این نحوه دعوت کردن سر 
درنمی آورم و دوســت دارم بدانم ماک دعوت 
شدن به تیم ملی چیســت؟ البته نظر هر مربی 
قابل احترام اســت و همــه می دانیم مربیگری 
ســلیقه ای اســت امــا می خواهم بدانــم چرا 

بازی های لیگ برتر دیده نمی شود؟«
شــجاع دعوت از لژیونرها را هم بهانه کرد 
برای کنایه زدن به کــی روش: »تمام بازیکنان 
تیم ملــی در جام جهانی دوباره دعوت شــدند. 
البته با یکی دو تغییر! فکر می کنم ما هم اگر از 
مرز ایران رد شــویم و حتی در لیگ افغانستان 
بــازی کنیم، به تیم ملی دعوت می شــویم. باور 
کنید اگر در لیگ های ضعیفی مانند افغانستان 
و ترکمنستان بازی کنیم، می توانیم جزو نفرات 
دعوت شده به تیم ملی باشــیم! واقعا چه زمانی 
قرار است نسل تیم ملی تغییر کند و به بازیکنان 

جوان هم فرصت بازی بدهند؟«
این اما همه انتقادهای شــجاع خلیل زاده 
از ســرمربی تیم ملی نبود و او در ادامه با لحنی 
گزنده تر کی روش را به نقد کشید: »من نمی دانم 
فوتبال مان چه پیشــرفتی کــرده؟ ما در جام 
جهانی جلوی آرژانتین اتوبوسی دفاع کردیم اما 
عیارمــان در بازی با بوســنی که حمله کردیم، 
مشخص شد. وقتی لیگ دیده نمی شود، چطور 
انتظار داریم فوتبال مان پیشرفت کند؟ بازیکنان 
لیــگ باید حق شــان را از چه کســی بگیرند؟ 
نکند بازیکنان دیگر شــق القمر می کنند؟ آقای 
کی روش که فقــط بازی های تهران را می بینند 
و یک خمیازه  می کشند و می روند! ایشان فقط 
برای رفع مســوولیت به ورزشگاه آزادی می رود 
و با توجه به اینکه تا حاا به شهرستان ها نرفته  
مــا چگونه باید برای دعوت شــدن به تیم ملی 

انگیزه ای داشته باشیم؟«

آنکه فوتبال ایران را متوجه شــجاع خلیل زاده کرد، 
چیرو بود. همان میروســاو باژویــچ خودمان که وقتی 
این مدافع را در نخســتین تمرین مــس کرمان دید، از 
خوشحالی فریاد ســر داد و همان جا لقب بهترین مدافع 
ایران را تقدیمش کرد. هدیه جذاب تر چیرو به شجاع اما 
لقب »پرنده آسمانی« بود که هنوز با هر پرش و ضربه سر 
این مدافع در ذهن مان جان می گیرد و خوِد خلیل زاده هم 

حتما به یادگار نگهش داشته.
برای درک عاقه باژویچ به شــجاع خلیل زاده کافی 
اســت مصاحبه مفصل او با ســایت گل را به یاد بیاوریم. 

همان جایی که او تاکید داشت از روابط خود با برلوسکنی 
مالک باشــگاه میان اســتفاده خواهد کرد تا این مدافع 
را کــه بهترین معرفی اش کرده بود، به آنجا بفرســتد. ما 
باورش نکردیم و شــجاع هم آنقدر خوش شانس نبود که 
پایش به ســرزمین بهترین مدافعان دنیای فوتبال برسد 
اما چیرو هر بار به یادمان مــی آورد که او بهترین مدافع 
ایران است و هر بار، در تایید این ادعایش تکرار می کرد که 
شــجاع خلیل زاده به زودی در فوتبال اروپا چهره خواهد 

شد.
حرف هــای تاریخــی بعــد از آن درباره شــجاع را 

میروســاو باژویچ در مصاحبه با روزنامه یوتارنی لیست 
کرواســی به زبان آورد و به مدیران دیناموزاگرب توصیه 
کرد که برای تامین آینده باشگاه شان، این مدافع ایرانی را 
به خدمت بگیرند. هر چند در نهایت نه رابطه دوستانه اش 
با مالک میان به کار شجاع آمد و نه توصیه اش به مدیران 
دینامو. همانطور که تعریف و تمجیدهایش پیش کارلوس 
کی روش را سرمربی تیم ملی ایران خیلی زود به دست باد 
ســپرد و حتی در روزهای اوج و پختگی شجاع خلیل زاده 
حاضر نیســت یکی از آن همه پیراهن شماره دار را برای 

پرو کردن به او بدهد.

دربارهشجاع،ازبابلسرتارفسنجانوپرسپولیس

پرنــده کروات پسند
از همان نوجوانــی و روزگاری که برای تیم 
شهرش بابلسر بازی می کرد، می شد حدس زد که 
دارد.  پیش رو  آینده ای روشن  و  است  بااستعداد 
یک اتفاق او را از بابلســر به رفسنجان برد تا در 
استان کرمان، مدافعی مطمئن متولد شود. مربی 
شمالی تیم های پایه مس، شجاع خلیل زاده را 
برای حضور در آزمایش فنی به رفسنجان 
این ســرآغاز درخشــش  و  کرد  دعوت 
مدافعی بود که بعدها به رده ملی رسید و 

برای تیم جوانان ایران بازی کرد.
تیم های  در  خلیــل زاده  حضور  دوران 
پایه مس رفســنجان چنــدان طوانی نبود، 
چون اکبر زبردست که سرمربی تیم اصلی این 
باشگاه بود، استعداد شــجاع را دید و از او در 
ترکیب بزرگساان استفاده کرد. شجاع دو فصل 
را در مس  رفســنجان گذراند و 42 بار برای این 

تیم در لیگ یک بازی کرد.
رفسنجان  مس   تدارکاتی  بازی  اگر  شــاید 
مقابل مس  کرمان نبود، خلیل زاده مدت بیشتری 
در لیگ یک می ماند اما چشم های تیزبین صمد 
مرفاوی، شجاع را دید تا او در استان کرمان بماند 
و این بار پیراهن مس در لیگ برتر را بپوشــد. 
شــجاع در ابتدا روی نیمکت می نشست اما 
وقتی نبی ا... باقری ها - مدافع مس کرمان- 
با مرفاوی به مشکل خورد، خلیل زاده به 
ترکیب اصلی رســید و از آن به بعد 
لیگ  بازی های  از  هیچ یــک  دیگر 

برتر را از دست نداد.
باژویچ  و  رفــت  مرفاوی 
مســوولیت فنی مس کرمان را 
کروات  مربی  گرفت.  عهده  بر 
عاشق  تمرین،  نخســتین  در 

بازی شجاع شــد. وقتی در یک ســبک 
نبرد هوایی، خلیل زاده به هوا بلند شــد تا ضربه 
سر بزند، باژ فریادی از سر خوشحالی سر داد و 

گفت: »واو، تو پرنده آسمانی منی.«
شــجاع خیلی زود به بازیکن محبوب چیرو 
تبدیل شــد و مربی کروات آنقدر به او اطمینان 
کرد تــا به تیم ملی دعوت شــود و مورد توجه 

کارلوس کی روش قرار بگیرد.
درباره رابطه شــجاع و باژ همین بس که او 
به بازیکنانی که دوست شــان داشــت می گفت 
»شــجاع«. خلیل زاده آنقدر مورد توجه باژویچ 
قرار گرفت که او بارها مدعی شد بهترین مدافع 
ایران را در اختیار دارد. حتی چیرو قصد داشت 
اروپا معرفی  تیم های مطرح فوتبال  به  را  شجاع 

کند. رابطه عاشقانه این دو با جدایی باژویچ از 
مس  کرمان تمام شــد اما روابط حسنه شجاع با 

مربیان کروات نه.
در این بین، خلیل زاده یک دوره کوتاه را هم 
کنار نناد نیکولیچ در تیم جوانان ایران ســپری 

کرد.
 او آنجا هم یــک بازیکن کلیدی بود اما چه 
سود که شجاع و ســتاره هایی چون محمدباقر 
صادقی، کمال کامیابی نیا، محســن مســلمان، 
احســان  ابراهیمی،  حســین  رحمانی،  بختیار 
حاجی صفی، کریم انصاری فرد و ســروش رفیعی 
موفق نشدند عنوانی قابل توجه به  دست بیاورند 

و قهرمان آسیا شوند.
شــجاع بعد از انجام بازی های درخشان در 
پیراهن مس  کرمان و حضور در ترکیب تیم ملی، 
با پرسپولیس به توافق رســید. او همراه محمد 
رویانیان دور یک میز نشست و به توافق رسید تا 
پیراهن پرسپولیس را بپوشد اما پیشنهاد جذاب 
سپاهان، خلیل زاده را به اصفهان برد. شجاع دو 
فصل برای سپاهان بازی کرد و برای انجام خدمت 

سربازی به تراکتورسازی رفت.
در تراکتورســازی، خلیــل زاده یک فصل 
ســخت و طوانی را ســپری کرد اما به دلیل 
قرارداد یک ســاله ای که با ســپاهان داشت به 
اصفهان برگشت، آن هم در شرایطی که برانکو و 
پرسپولیس برای جذب او به انواع و اقسام راه ها 
پناه بردند اما در نهایت به هدف خود نرسیدند. 
شــجاع در ســپاهان زیر نظر زاتکو کرانچار و 
عبدا... ویسی بازی کرد و با پایان قرارداد، تبدیل 
به نخستین خرید پرسپولیس برای لیگ هفدهم 

شد.
دو فصــل بازی در پرســپولیس، شــجاع 
خلیــل زاده را بــه یک بازیکــن محبوب میان 
هواداران پرشمار این تیم تبدیل کرده. بازیکنی 
با خصوصیاتــی مثال زدنی نظیر ســرعت باا، 
پرش های بلند و نترس و شــجاع. شجاع نه به 
خاطر نامش بلکه به دلیل سبک بازی و عملکردی 

که در زمین به نمایش می گذارد، شجاع است.
خلیل زاده،  فوتبال  دوران  تاریک  نقطه  تنها 
اندک بازی های ملی اوست. بازیکنی در قواره های 
او می توانست تا سال ها در ترکیب تیم ملی باشد 
و عضوی جدا نشدنی از فهرست کی روش اما چه 
سود که یک مصاحبه، تا همین امروز بین او و تیم 
ملی فاصله انداخته. بازیکنی که به طرز عجیبی 
کروات پسند است اما انگار پرتغالی ها او را دوست 

ندارند.

وصال روحاني
Vesal Rohani

باژویچ بی سرانجام  وعده

پرونده ویژه
امیر اسدی

Amir Asadi

زهرا اسدی
Zahra Asadi
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پرسپولیس یک - ذوب آهن صفر

پرسپولیس شجاع در دو قدمی صدر
منصوریان بااخره به برانکو باخت

سه شــنبه 97/9/13، بازی معوقه از 
لیگ  دوره  هجدهمین  یازدهم  هفته 
آزادی، ساعت:16:15،   برتر، ورزشگاه 

تماشاگر: حدود 22 هزار نفر
پرسپولیس یک

گل: شجاع خلیل زاده )15(
ذوب آهن صفر

داور: سید مهدی سیدعلی
کمک ها :حســن ظهیــری و آرمان 

اسعدی
اخطــار: حمید بوحمــدان و هادی 
عالیشاه،  امید  )ذوب آهن(،  محمدی 
علی علیپــور، کمــال کامیابی نیا و 

علیرضا بیرانوند )پرسپولیس(
اخراج: میاد فخرالدینی )ذوب آهن- 

)87
خلیل زاده  شــجاع  برتــر:  بازیکن 

)پرسپولیس(
 

پرسپولیس: علیرضــا بیرانوند، امید 
عالیشــاه )سعید حسین پور - 85(، شجاع 
خلیل زاده، ســید جال حســینی، بشار 
رســن )محمد احسان حسینی - 90+3(، 
احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، محسن 
ربیع خواه، آدام همتی، علی علیپور )محمد 

امین اسدی- 78( و گادوین منشا
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

 
ذوب آهن: رشــید مظاهری، هادی 
محمدی، وحید محمدزاده، میاد شــیخ 
حمید  ابراهیم زاده،  مســعود  فخرالدینی، 
بوحمدان، محسن مسلمان، ابوذر صفرزاده 
محمدرضــا   ،)88  - خــدادادی  )علــی 
حسینی، ماریون سیلوا )محمدرضا عباسی 
- 83( و رضا حبیب زاده )محمد زبیر نیک 

نفس - 75(
سرمربی: علیرضا منصوریان

 
دقایق ابتدایی مسابقه ورزشگاه تحت 
تاثیر خداحافظی ســیدجال حسینی از 
تیم ملی بود. بعد از مراسم ابتدای مسابقه 
تماشــاگران هم در دقیقه 4 به قولی که 
داده بودنــد عمل کردند و نــام کاپیتان 

سرخ ها را فریاد زدند.
نخســتین موقعیت بازی دقیقه 7 با 
ضربه ایستگاهی عالیشاه و ضربه سر رو به 
عقب منشا به وجود آمد که توپ از باای 
دروازه ذوب آهــن بیرون رفــت. لحظاتی 
بعد همکاری نوراللهی و بشار می توانست 

پرسپولیس را به گل برساند که ضربه بشار 
ضعیف و عجیب بود.

دقیقه 14 پرســپولیس با یک ضربه 
ایســتگاهی حســاب شــده و ضربه سر 
سیدجال در آســتانه گلزنی قرار گرفت 
اما در شرایطی که سرخ ها اعتقاد داشتند 
خطــای هند مدافــع ذوب رخ داده توپ 
باک شــد. همین تــوپ در یک رفت و 
برگشــت کرنری برای ســرخ ها به همراه 
داشت. کرنری که عالیشاه به شکل زیبایی 
ارسال کرد و شــجاع خلیل زاده با پرشی 
بلنــد و ضربــه ای دیدنی تــوپ را به تور 

چسباند تا پرسپولیس را پیش بیندازد.
دقیقه 22 حمله ســازماندهی شده 
پرســپولیس در نهایــت با ارســال عالی 
ربیع خواه و ضربه ســر درخشــان علیپور 
همراه شــد اما رشــید مظاهــری با یک 
ســوپرواکنش توپ را از روی خط دروازه 
بیرون کشــید تا اندوخته ســرخ ها به 2 

نرســد. پرســپولیس که برتری کاملی بر 
حریفش داشــت دقیقه 30 با پاس عمقی 
بشــار موقعیت دیگری خلق کرد. این بار 
علیپور در جــدال دوباره با مظاهری و در 
شــرایطی که زاویه اش تنگ شده بود در 
موقعیت تک به تک دروازه ذوب را نشانه 
گرفت که توپ با برخورد به پای مظاهری 

گل نشد.
دقیقــه 42 و بعــد از اینکه لحظاتی 
تعادل در بازی برقرار شــده بود نوراللهی 
با پاســی قطری سعی داشت علیپور را در 
موقعیت گل قرار بدهد اما مهاجم سرخ ها 
نقش بر زمین شــد و صدای اعتراض او و 

هواداران برای پنالتی بلند شد.
نیمه دوم ذوب آهــن جلو آمد و در 
ابتدایی، بازی در نیمه پرسپولیس  دقایق 
دنبال شــد اما ارســال های ایــن تیم با 
خروج های به موقــع بیرانوند بی اثر ماند. 
دقیقــه 55 فخرالدینی نفوذی انفرادی به 

محوطه جریمه سرخ ها داشت و خودش را 
زمین انداخت تا یک کارت زرد دیگر برای 

ذوب ها ثبت شود.
دقیقــه 58 ضربه ایســتگاهی مواج 
عالیشاه پرســپولیس را صاحب موقعیتی 
دیگر کرد که بــاز هم مظاهری توپ را از 
زیر طاق دروازه اش بیرون کشــید. بعد از 
این موقعیت پرســپولیس کمی جلو آمد 
اما یا توان کنترل بازی در نیمه حریف را 
نداشت یا می خواست توانش را برای بازی 

بعد مدیریت کند.
بعــد از دقایقــی کــه بــازی بدون 
صحنه ای خــاص دنبال شــد ذوب آهن 
ســرانجام در دقیقه 66 موقعیت پیدا کرد 
اما شوت صفرزاده از باای دروازه بیرانوند 
بیرون رفت. این تنهــا موقعیت 60 -50 
درصدی تیم اصفهانی در این مسابقه بود.

هر چــه از زمان نیمه دوم گذشــت 
بازی سرد و سردتر شــد. پرسپولیس در 

خط میانی بــازی را داده بود و ذوب آهن 
قدرت حفظ توپ و موقعیت سازی نداشت. 
همین شــد که بازی چیزی حدود بیست 
دقیقه بــه خواب رفت تا اینکه فرار دقیقه 
77 علیپور سرانجام پرسپولیس را صاحب 
شــانس کرد که باز هم خــروج به موقع 
مظاهــری باعث شــد توپی کــه از پای 
علیپور جدا شده بود با دفع گلر ملی پوش 

ذوبی ها به زمین مسابقه برگردد.
در ربع پایانی مسابقه برانکو سرانجام 
جوان هایش را به بازی فرستاد اما نتوانست 
شــرایط بازی را به ســود خودش تغییر 
دهد. در آن ســوی میدان هم ذوب آهن 
فوق العاده بی خطر و بی آزار بود و حمات 
احساسی این تیم نتوانست دروازه بیرانوند 
را تهدیــد کند. در لحظات پایانی هم تیم 
منصوریان ده نفره شــد تا او سرانجام به 
برانکو ببازد و ســرخ ها با ایــن برد به دو 

قدمی صدر جدول برسند.

عالیشاه: لیگ برتر یک 
ماراتن است

امید عالیشــاه بعد از برد 
پرســپولیس مقابل ذوب آهن 
نمایش  به  خوبی  »بازی  گفت: 
گذاشــتیم و توانستیم نتیجه 
ازم را کســب کنیــم. هنوز 
امیدوارم  و  نشده  تمام  چیزی 
این روند ادامه داشــته باشد. 
لیگ برتر یک ماراتن اســت و 

باید به این روند ادامه دهیم.«
وی درباره اینکه نســبت 
به بازی هفته گذشــته مقابل 
بیشتری  تمرکز  ماشین سازی، 
داشــت، گفت: »درست است. 
وقتی جو ورزشگاه خراب باشد 
و فحاشی صورت گیرد، تمرکز 
امروز  می خــورد.  هم  به  آدم 
بازی  خودمان  ورزشــگاه  در 
می کردیم و تمرکزم بیشتر بود. 
به همین خاطــر تاش کردم 
مثمرثمر  پرســپولیس  برای 
باشم تا اینکه به حواشی دامن 

بزنم.«
پرسپولیس  کناری  هافبک 
او  بین  کری خوانی  در خصوص 
و میــاد فخرالدینی و اخراج 
مدافــع ذوب آهن  گفت: »من 
و میاد با هم رفیق هســتیم 
و مشــکلی با هم نداریم. فکر 
به خاطر  او  اول  اخطار  می کنم 

خطا روی من بود!«

کامیابی نیا:20 درصد 
پول مان را گرفته ایم

»خدا را شکر توانستیم بازی 
را ببریم. ذوب آهن هم تیم خوبی 
علیرضا  با  که  دادند  نشان  و  بود 

منصوریان تقویت شده اند.«
او در مورد تقابلش با مسلمان 
و صحبتی که با او داشــت گفت: 
»ما یک شــوخی با هم داشتیم. 
محسن بازیکن خوبی است و این 
امروز نشان داد. در همان  را هم 
نیمه اول بــازی یک پاس خیلی 
خــوب داد که نزدیک بود به گل 

تبدیل شود.«
مسائل  مورد  در  بازیکن  این 
مالی باشــگاه پرسپولیس گفت: 
فقط  ما  پرسیدید.  خوبی  »سوال 
امســال  را  پول خود  20 درصد 
مشکات  امیدواریم  و  گرفته ایم 
مالــی ما با مســاعدت و تاش 
مدیران  دیگر  و  گرشاسبی  آقای 
باشگاه حل شــود. امیدواریم با 
پاداش ای اف سی پول ما را هم 

پرداخت کنند.«
کامیابی نیا درباره مصدومیت 
مورد  »در  گفت:  کتفش  ناحیه  از 
برانکو  و  جراحــم  با  باید  کتفم 
مشــورت کنم و ســپس برای 

درمانم تصمیم گیری کنم.«

سیدجال دست برانکو را 
باا برد

مناســبت خداحافظی ســیدجال  به 
حســینی از تیم ملی مراســمی قبل از آغاز 
بــازی پرســپولیس - ذوب آهن از ســوی 
ســازمان لیگ بــرای این بازیکــن برگزار و 
هدایایی به رســم یادبود به او تقدیم شــد 
بازیکنــان دو تیم هم در اقدامــی جالب با 
ســاختن یک تونل کاپیتان تیم پرسپولیس 
را برای گرفتــن هدیه خود همراهی کردند. 
ســیدجال بعد از گرفتن جوایز و دسته گل 
دست برانکو سرمربی پرسپولیس را باا برد 
و از او تقدیر کــرد. در این میان از کاپیتان 
ســرخ ها خواسته شــد میکروفن را گرفته و 
برای هواداران صحبت کند که او از این کار 
امتناع کرد. این بار سازمان لیگ پیراهن تیم 
ملی با شماره 115 را به سیدجال اهدا کرد. 
در ایــن لحظات طرح موزاییکــی هواداران 
پرسپولیس با شماره 4 در سکوهای روبه روی 
جایگاه ورزشــگاه آزادی اجرا شد. دقیقه 4 
هم هواداران پرســپولیس نــام کاپیتان تیم 
محبوب شــان را فریــاد زدند. بنــر تصویر 
سیدجال هم مقابل سکوها نصب شده بود 

تا روزی خاطره انگیز برای او رقم بخورد.
 

مسلمان در آغوش برانکو
انتظار می رفت محســن  همانطور که 
مســلمان به ســمت نیمکت پرســپولیس 
رفت و نشــان داد مشــکلی با اعضای تیم 
سابقش ندارد. قبل از شروع بازی هواداران 
پرســپولیس همان قدر که علیه منصوریان 
شــعار دادند، مسلمان را تشــویق کردند. 
هافبک ســابق ســرخ ها هم کــه بازوبند 
کاپیتانــی تیمــش را به بازو بســته بود با 
دسته گل ســراغ برانکو رفت و ایوانکوویچ 
هم اســتقبال گرمی از او داشت و مسلمان 
را در آغــوش گرفــت. مســلمان بــا همه 
نیمکت نشــینان و بازیکنــان پرســپولیس 

خوش و بش کرد و وارد میدان شد.
 

داوری پر حرف و حدیث
داوری سیدعلی در لحظات پایانی نیمه 
اول صدای اعتراض پرسپولیسی ها و برانکو 
را درآورد. بعــد از اینکه ایــن داور خطای 
فخرالدینی روی عالیشاه را گرفت به خاطر 
اعتراض هافبک پرســپولیس او را با کارت 
زرد جریمه کــرد. همچنین زمانی که داور 
بازی سوت پایان نیمه اول را به صدا درآورد 
علیپور به ســیدعلی معترض بــود که این 
مساله باعث شــد داور یک کارت زرد به او 
بدهد. بعد از این مساله بیرانوند و برانکو هم 
به ســراغ داور بازی رفتند و برای لحظاتی 
جو ورزشگاه ملتهب شــد. این مساله برای 
لحظاتی شــعار هواداران را علیه تیم داوری 

در پی داشت. 

همه کار می کنند که مبادا ما برای سومین بار قهرمان شویم
 برانکو: یک نامه بفرستند 

که حق ندارید قهرمان شوید
برانکو که با وجود برد مقابل ذوب آهن در پایان بازی به شــدت عصبانی به 
نظر می رســید و باز هم درخواست نماینده تلویزیون برای مصاحبه کنار زمین را 

رد کرد در نشست خبری گفت:
* بــه بازیکنانم بابت این پیروزی تبریک می گویم. بردی بســیار مهم بود. 
همینطور به هواداران مان هم تبریک می گویم که با تشویق شــان ما را به سمت 
کسب یک برد دیگر هدایت کردند تا بتوانیم تا پایان نیم فصل بیشترین امتیازات 
را جمــع کنیم. به طور خاص بــه آنها تبریک می گویم که بعــد از فینال لیگ 
قهرمانان آســیا، از چهار بازی سه برد کســب کردیم و یک مساوی گرفتیم که 
از نظر روحی روانی کار بســیار سختی بود. آنها شخصیت و خصوصیات یک تیم 

برنده و قهرمان را نشان دادند.
*پنــدار خمارلو نشســت خبری را با صحبت هایی شــروع کرد که شــاید 

خوب نبود که این صحبت ها انجام شــود اما این 
صحبت ها مربوط به داوران اســت. واقعاً شرم آور 
اســت رفتاری که با قهرمان دو دوره لیگ ایران و 
نایب قهرمان آسیا می شود. با تیمی که فینالیست 
لیگ قهرمانان آســیا بوده و این همه هوادار دارد، 
نمی توانیم یک داوری عادی و معمولی چه در خانه 
و چه در خارج از خانه داشته باشیم. همانطور که 
آقای خمارلو گفتند، یک نامه بفرســتند که شما 
حق ندارید قهرمان شــوید و ما هم نمی شــویم. 
خیلی راحت و آرام بازی هــا را انجام می دهیم تا 

لیگ تمام شود.
*در جلســه قبل از بازی بیش از نیمی از جلسه فنی را در مورد اینکه چه 
چیزی در انتظارمان است با بازیکنانم صحبت کرده ام. اینکه در بازی با ذوب آهن 
چــه موارد داوری تا به حال داشــته ایم. کمال کامیابی نیــا امروز چرا کارت زرد 
گرفــت؟ دو بازیکن با هم برخورد کردند. کمال اعتراضی به داور نکرد. دو بازیکن 
به هم خوردند که بازیکن حریف روی زمین غلت زد. هر دو به هم خوردند شما 
نمی توانید همه حرکات تان را کنترل کنید. به هر حال بازیکنان جوان هســتند و 

نسبت به بی عدالتی حساس هستند.
*چرا گل ما مقابل ماشین سازی را قبول نکردند؟ در این بازی هم دو خطا را 
در دقایق آخر نیمه اول نمی گیرند و برای حریف کرنر و اوت اعام می شود. فکر 
می کنند ما حالی مان نمی شود! ما مربیان از داوران بهتر داوری می کنیم. من هر 
روز در زمین هســتم و هر روز داوری می کنم. هم خوب داوری می کنم هم عمداً 

بد داوری می کنم، چرا ما را احمق فرض می کنند!؟
*روند داوری ها را از زمانی که من به پرسپولیس آمدم دنبال کنید. از چند 
ماه پیش که برنامه های تلویزیونی آن را آنالیز می کنند اعام شد که پرسپولیس 
بیشــترین لطمه را از داوری خورده اســت. آیا تاکنون ما کمکی خواسته ایم؟ آیا 
رئال و بارســلونا هم در لیگ خودشــان بیشتر از همه از داوری لطمه خورده اند؟ 
ما حق داریم که خواستار احترام گذاشتن به خودمان باشیم. تیمی که این همه 
هوادار دارد دو بار در لیگ برتر و دو بار قهرمان ســوپرجام شــده است. همه کار 
می کنند که مبادا ما برای ســومین بار قهرمان شویم اما من می گویم ما قهرمان 

خواهیم بود.
*باید از بازیکنانم حمایت کنم چون من هر روز با آنها هستم. چقدر می توانم 
آرام باشــم؟ مگر می شود دستم را روی سینه ام بگذارم و بگویم ببخشید و عیب 
ندارد. اگر سردبیر شــما هر روز شما را تحقیر و اذیت تان بکند تحمل می کنید؟ 
البته منظورم شما نیســتید. فقط مثال زدم ببخشید. من فوق لیسانس دانشکده 
تربیت بدنی هســتم. گرایشم هم فوتبال است. دوره مربیگری پروایسنس یوفا را 
هم دارم. در همه قوانین و مقرارت فوتبال بوده ام. 30 سال است مربی هستم هر 
روز در قانون هستم. چطور آنها می توانند بهتر از من قضاوت کنند. چطور کمک 

داور اوت را برای ما می گیرد اما داور تصمیم دیگری را اعام می کند.
*داوری بــرای منصوریــان و تیم  آنها خوب و عالی بــود. من حاضرم امضا 
بدهم و بگویم راضی هستم که در همه مسابقات داوران مثل قضاوت امروز برای 
ذوب آهن برای ما ســوت بزنند. همانطوری که برای سپاهان هم داوری ها خوب 
اســت. داور خودش را گول زد. کامیابی نیا بازی قبلی محروم بود و با کارت زرد 

امروز محروم نمی شود.
*ما تجربه بدی از داوری داریم. تا به حال یک اوت به نفع ما گرفته نشــده 
اســت نمی خواهم بگویــم علیپور را در 18 قدم زدند. ایــن خطا چه عمدی چه 

غیرعمدی پنالتی است. خیلی از پنالتی ها هم غیرعمدی رخ می دهد.

خبرمصاحبه

از آنجایی که شــایعه شــده بعد از 
جدایی بیرانوند از پرســپولیس- که شاید 
در همین نیم فصل اتفاق بیفتد- رشــید 
مظاهری جانشین او خواهد شد نگاه های 
زیــادی معطوف به گلر ملی پوش ذوبی ها 
بود. مظاهری در این بازی یک گل خورد 
اما ســه چهار بار بــا واکنش های خوبش 
پرســپولیس را در گلزنی ناکام گذاشــت. 
جالب اینکه در پایان بازی رشید مظاهری 
در حرکتــی جالــب به ســمت نیمکت 
پرســپولیس رفت و با برانکو خوش  و  بش 

کرد. جالب تر اینکه هواداران پرســپولیس 
هم در پایــان مســابقه در اقدامی جالب 
ایــن  و  کردنــد  تشــویق  را  مظاهــری 
دروازه بان هم برای آنها دســت تکان داد. 
از ســوی دیگر با توجه به اینکه مظاهری 
و بیرانوند در تیم ملی حضور داشــتند و 
با هم صمیمی بودند در شــروع مســابقه 
خوش و بش دوســتانه ای با هم داشتند. 
در پایــان بازی هم دو دروازه بان بعد از در 
آغــوش گرفتن یکدیگر در حالی که کری 

می خواندند به سمت رختکن رفتند.

 باســیل کورسیس گفت: »بازی های 
دوســتانه تیم ملی عراق برابر فلسطین و 
چیــن در روزهای 24 و 28 دســامبر ماه 
جــاری میــادی در دوحه طبــق برنامه 
اعام شده برگزار خواهند شد. هیچ اخبار 
رسمی درباره لغو یا تغییر زمان این بازی ها 
دریافت نکرده ایم.« مدیر تیم ملی فوتبال 
عراق درباره فهرســت نهایی بازیکنان این 
تیم برای شرکت در جام ملت های 2019 
آســیا که گمانه زنی هــای مختلفی را در 
رســانه های این کشــور به دنبال داشته 

است هم گفت: »تا یک هفته آینده اسامی 
بازیکنــان تیــم ملی فوتبال عــراق برای 
اردوی آماده سازی قطر از سوی فدراسیون 
اعام خواهد شد. تا روز بیست وششم ماه 
جاری میــادی نیز اســامی 23 بازیکن 
نهایی بــه کمیته اجرایی کنفدراســیون 
فوتبال آســیا ارســال می شــود.« باسیل 
کورسیس همچنین از انتظار برای دریافت 
پاسخ رسمی فدراسیون فوتبال کاستاریکا 
جهت برگزاری بازی دوستانه در روز دوم 

ماه ژانویه 2019 میادی خبر داد.

روزنامه الوطن قطــر در مطلبی با 
عنــوان »هیبت تیم های قطــر در باد« 
نوشــت: »همچنــان در بازی های لیگ 
ســتارگان رکوردهــای جدیــد به ثمر 
رسیدن گل در هر بازی به ثبت می رسد. 
پس از شکســت تاریخی تیم العربی با 
10 گل مقابــل الســد در آخرین بازی 
نیز الســد در مصاف با الغرافه 8 بر یک 
پیروز شد. اعتقاد داریم که این یک پیام 
رمزنگاری شده از ســوی السد به دیگر 

تیم های لیگ ســتارگان است که خط 
دفاعــی خود را تقویــت کنند. تیم های 
الســد و الدحیل بدون رقیــب در این 
و جشنواره های  بازی می کنند  رقابت ها 
گل به راه می اندازند. پیروزی های آسان 
این تیم ها در لیگ ســتارگان قطر روی 
بازی های آسیایی آنها تاثیر می گذارد.«

این روزنامه قطری ســپس با اشاره 
بــه لیگ برتر ایران و عــدم تفاوت فنی 
فاحش تیم ها می نویســد: »زمانی که به 

این رقابت ها نگاه می کنید تفاوتی حتی 
در عملکرد پرسپولیس که به فینال لیگ 
قهرمانان آســیا راه یافت با سایر تیم ها 
احساس نمی شود. اکنون پرسپولیس با 
5 امتیاز اختاف نسبت به تیم سپاهان، 
صدرنشین لیگ برتر ایران در رده پنجم 
قرار دارد. حتی در لیگ ژاپن نیز کاشیما 
آنتلرز، قهرمان فصل اخیر لیگ قهرمانان 
آســیا با اختاف 13 امتیازی نسبت به 

تیم صدرنشین کاوازاکی سوم است.«

به نقــل از روزنامــه الوطن قطر، 
ماجد الخلیفی با اشــاره به شکســت 
تاریخــی و تلخ تیــم الغرافه در هفته 
چهاردهم لیگ ســتارگان قطر مقابل 
الســد با نتیجــه تحقیرآمیز 8 بر یک 
گفت: »ســرمربی الغرافــه در تعریف 
نوع بازی تیمش مرتکب اشتباه شد و 
نتوانســت به خوبی از بازیکنانش بهره 
ببرد. بازیکنانی که مورد نیازش بودند 
توســط باشــگاه الغرافه جذب شدند 

اما نتوانســته از آنهــا در جایگاه خود 
استفاده ازم را ببرد.«

این کارشناس فوتبال قطر سپس 
با انتقــاد از عملکرد مهدی طارمی در 
الغرافه گفت: »متاســفانه  خط حمله 
اینکــه مهاجمی  بــا وجــود  طارمی 
خوب و بهترین گلزن آســیا بود طبق 
انتظارها ظاهر نشد. جذب این بازیکن 
باشگاه  مدیران  اشــتباه  عملکردش  و 
الغرافه نیســت زیرا مهدی طارمی را 

به عنــوان یکی از بهتریــن گلزن های 
آسیایی به قطر آورده بودند. او نیاز به 
بررسی و موشکافی عملکردش دارد و 
بر اســاس آن باید پاداش و جریمه در 
نظر گرفته شــود. به نظرم او شایسته 
بازی کردن برای الغرافه نیســت و این 
باشگاه باید با توجه به حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا یک مدافع را جایگزین 
او کند. هر بازیکن قطری می تواند بهتر 

از مهدی طارمی بازی کند.«

چشمک رشید به پرسپولیس؛ دست تکان داد و سراغ برانکو رفت

عراق- فلسطین سر جای خود باقی است

بردهای پرگل غول های قطری، یک پیام رمزنگاری شده

ماجد الخلیفی: باید عملکرد طارمی بررسی و موشکافی شود

ســید جال حســینی که در شروع 
مسابقه با ذوب آهن اتفاقات هیجان انگیزی 
را تجربه کرد و مســابقه ای تاریخی برایش 
رقم خورد در پایان دیدار مسابقه و در جمع 
خبرنــگاران گفت: »بعد از بازی ســنگین 
مقابل ماشین ســازی در فاصله خیلی کم 
به مصاف ذوب آهن رفتیم. بســیار خسته 
بودیم اما تاش کردیــم و یک گل به ثمر 
رســاندیم. در ادامه چند موقعیت دیگر هم 
ایجاد کردیم اما در نهایت با همان یک گل 

کار را به پایان رساندیم.«
کاپیتــان پرســپولیس در مورد اینکه 
تیمش تا به اینجا شکســت نخورده و البته 
گل هــم نمی خورد، گفــت: »فوتبال برد و 
باخــت دارد. منتظر رقم خوردن هر اتفاقی 
هستیم. اینطور نیست که در همه مسابقات 
برنده شــویم. 2 بازی ســخت تا پایان نیم 
فصل باقی مانده است. ما 19 بازی سنگین 
در نیم فصل پشــت ســر گذاشتیم و یک 
تیم خســته با بازیکنان کم تعداد هستیم. 

کارمان از همیشه سخت تر است.«
ســیدجال کــه از ســوی حاضران 

در زمین هم به شــدت تشــویق شد در 
مورد مراســمی که قبل از شــروع بازی 
برای تجلیــل از او برگــزار کردند گفت: 
»ممنون شــان هســتم. در تیم ملی برای 
همین مردم زحمت کشیدیم و لطف شان 
شامل حال من شد. در این چند روز مردم 
برایم ســنگ تمام گذاشــتند. امروز هم 
کانون هواداران و هواداران باشــگاه من را 

شرمنده کردند.«
حسینی در مورد اینکه آیا پرسپولیس 
امســال هم قهرمان می شود، گفت: »کار 
بسیار ســخت اســت. پدیده عالی بازی 
می کند. سپاهان با امیر قلعه نویی همیشه 
مدعی است. استقال هم همیشه استقال 
است. روزهای ســختی در پیش داریم و 

باید سخت تاش کنیم.«
او در مورد وضعیت مالی پرسپولیس 
هم گفت: »حمیدرضا گرشاســبی تاش 
زیادی می کند. باید به اسپانســر فشــار 
بیاورند تــا قوی تر کار کند. اســتقال و 
پرسپولیس شرایط سختی دارند و باید به 

وضعیت آنها رسیدگی شود.«

ریوان امین مدافع 22 ساله که نزدیک 
به یک سال است برای اوسترسوندس سوئد 
توپ می زند درست مثل سامان قدوس در 
آســتانه پیوستن به تیم ملی کشوری است 

که پدر و مادرش به آن تعلق دارند.
 در شــرایطی ریوان در هلند پیراهن 
تیم زیر 17 ســال این کشور را برتن کرده 
بود که با دریافت پاســپورت عراقی در یک 
قدمی پوشــیدن پیراهن ایــن تیم در جام 

ملت های آسیا قرار گرفته است.
این بازیکــن که در هیرنفین هم تیمی 
رضا قوچان نژاد بود از دو سال قبل به همراه 
خانواده اش وقتی جوانی 19، 20 ساله بود 
به ســوئد کوچ کردند تــا در همین مدت 
کوتاه با نمایش دیدنی در لیگ فوتبال این 
کشور از اسکاندیناوی نامش برای دعوت به 

تیم ملی سوئد بر سر زبان ها بیفتد اما از روز 
دوشنبه رســانه های عراقی با انتشار صدور 
پاسپورت عراقی برای این بازیکن از تصمیم 
سرکو کاتانچ برای دعوت از او برای حضور 

در جام ملت های آسیا خبر دادند.
مدافعی 22 ســاله با یــک متر و 80 
سانتی متر قد که بســیاری از کارشناسان 
فوتبال در ســوئد و هلند امیــد زیادی به 
درخشــش بیشــتر او در ســال های آتی 

دوخته اند.
 مســلما اگر ریوان امین در فهرســت 
نهایی عراق بــرای بازی های جام ملت های 
آســیا قرار بگیــرد رویارویی او با ســامان 
قدوس به عنوان ســتاره های سابق و فعلی 
باشــگاه اوسترســوند می تواند صحنه های 

جذابی را در فینال گروه D رقم بزند.

 سیدجال: مردم برایم 
سنگ تمام گذاشتند

 بازیکن جدید عراق؛  هم تیمی سابق
 گوچی و قدوس

باید به اسپانسر فشار بیاورند تا قوی تر کار کند

ریوان امین به جام ملت ها می رود

 موقعیت گلی که انصاری فرد از دست داد
 توجه کارشناسان انگلیسی را برانگیخت

کریم و کارانکا تحت فشار
کریم انصاری فرد خیلی دیر به ناتینگهام فارســت پیوســت و در بازی های 
اخیــر این تیم تنها دقایقی کوتاه به میــدان می رود. در این میان آیتور کارانکا، 
سرمربی اسپانیایی فارســت بارها به توانایی های کریم تاکید کرده و البته گفته 
این مهاجم ایرانی می دانســته باید این شرایط سخت را تحمل کند. انصاری فرد 
در بازی های اخیر در وقت های تلف شده یا لحظات پایانی مسابقه به میدان رفته، 
اما این هفته در همان دو دقیقه بازی مقابل ایپسوویچ تاون موقعیت فوق العاده ای 
را از دســت داد تا برخی کارشناســان انگلیســی درباره او و شرایط خط حمله 

فارست قضاوت کنند.
البته برخی ســایت ها و کارشناسان انگلیســی هم معتقدند کارانکا تا اان 
فرصتی به این مهاجم ایرانی نداده و باید بیشــتر به انصاری فرد بازی دهد وگرنه 

کریم در این باشگاه تلف خواهد شد.
پل تایلور، مفســر فوتبال انگلیس در ســایت ناتینگهام پست نوشت: »ما 
فقط برای دقایقی کوتاه شــاهد حضور کریم انصاری فرد در بازی های اخیر تیم 
ناتینگهام فارست بودیم، به این خاطر واقعا هنوز نمی دانیم او چه کاری می تواند 
انجام دهد. انصاری فرد فرصت بسیار خوب گلزنی را در بازی شنبه شب گذشته 
برابر ایپســوویچ از دســت داد اما اطمینان دارم او دوباره فرصت بازی و چنین 

فرصت هایی را خواهد یافت.«
همچنین سایت انگلیســی vitalfootball درباره شرایط انصاری فرد در 
ناتینگهام نوشــت: »آیتور کارانکا از زمانی کــه کریم انصاری فرد را خریده رفتار 
جالبی نداشته و در چهار دیدار تنها 10 دقیقه به این بازیکن میدان داده است. 
به نوشــته این سایت، اینگونه رفتار کردن سرمربی آسیب زا است. او حداقل باید 
ســعی کند در یک دیدار به انصاری فــرد فرصت حضور کامل را در زمین بدهد. 
کریم بازیکنی اســت که در کشــورهای مختلف بازی کرده و به خوبی می تواند 

خودش را با اینجا وفق دهد.«
این سایت همچنین نوشــت با پیوستن احتمالی بازیکن کلیدی ناتینگهام 
فارست به یک تیم لیگ برتری انگلیس، کریم انصاری فرد و داریل مورفی نقش 

مهم تری در این تیم خواهند یافت.
مفســر این سایت ســپس با اشــاره به انتقال احتمال جول لولی، یکی از 
مهاجمان فعلی ناتینگهام فارســت به یک تیم لیگ برتری انگلیس در ماه آینده 
میادی گفت: »اگر جای مدیران باشــگاه ناتینگهام فارســت بودم یک مهاجم 
دیگر در ماه ژانویه هم جذب می کردم؛ بازیکنی که روند گلزنی را تضمین کند. 
به نظرم کریــم انصاری فرد و داریل مورفی در ادامه فصل چمپیونشــیپ نقش 

مهمی را بازی خواهند کرد.«
از سوی دیگر کنی برنز، بازیکن اسبق باشگاه ناتینگهام فارست و کارشناس 
فوتبال انگلیس در»ناتینگهام پســت« به تمجیــد از عملکرد جو لولی و لوییس 
گرابــان پرداخت و آنها را کلید اصلی ناتینگهام در 
کســب پیروزی و امتیاز های بیشــتر دانست. وی 
در ادامه مدعی شــد این بازیکنان به دلیل ســن 
باا نمی توانند مهره خوبی در چندین ســال برای 
باشگاه باشــند و ناتینگهام باید به دنبال جانشین 

بگردد.
برنز در خصوص عملکرد داریل مورفی و کریم 
انصاری فرد هم گفت: »مورفی هر موقع بازی کرده 
فوق العاده ظاهر شده ولی ما چند دقیقه از عملکرد 
انصاری فــرد دیدیم و هنوز کار خاصی این مهاجم 
انجام نداده اســت. کریم یک موقعیت بسیار خوب 
را در آغاز هفته مقابل ایپسوویچ تاون از دست داد 
ولی مطمئنم او موقعیت ها و شانس  دیگری دارد.« برنز همچنین گفت: »اگر من 
جای مربی و جای کارانکا بودم به دنبال یک مهاجم دیگر در ژانویه می گشــتم؛ 
مهاجمــی که بتواند گلزنی را در تیمش ضمانت کنــد، زیرا اگر گرابان مصدوم 
شود مشــکل بزرگی برای ناتینگهام ایجاد خواهد شد.« با وجود اینکه جو لولی 
26ســاله شاید در ژانویه به تیم دیگری برود، انصاری فرد رقبای دیگری در خط 
حمله فارســت دارد. فعا مهم ترین رقیب انصاری فرد، لوییس گرابان اســت که 
در 19 بازی 14 گل زده. آمار هم نشــان می دهد کارانکا هر زمانی که گرابان را 
تعویض کرده، کریم را به زمین فرستاده؛ هفته شانزدهم مقابل شفیلدیونایتد و از 
دقیقه 4+90، هفته هجدهم مقابل هال سیتی از دقیقه 86، هفته نوزدهم مقابل 
استون ویا از دقیقه 1+90 و هفته بیســتم برابر ایپسوویچ تاون از دقیقه 88. از 
وقتی کریم پیراهن  فارست را پوشیده، گرابان در 5 بازی 6 گل زده و نشان داده 
رقیب سرســختی برای انصاری فرد است. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا کارانکا 
فرصت بیشتری در اختیار انصاری فرد قرار می دهد یا همچنان در دقایقی کوتاه 

از مهاجم تیم ملی ایران استفاده می کند؟

گزارش
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دوچرخه  فدراســیون 
ســواری چنــد روز پیش 
مذاکــره ای با یــک گزینه 
هدایــت  بــرای  دیگــر 
تیــم ملــی جاده داشــت 
امــا بــه نظــر نمی رســد 
باشــد.  کار  در  توافقــی 
فدراسیون دوچرخه سواری 
پس از اینکه نتایج ضعیفی 
آســیایی  بازی هــای  در 
کادرفنی  گرفــت،   ۲۰۱۸

تیم های ملی خود را برکنار کرد.
 با وجود اینکه ســه مــاه از پایان بازی های 
آســیایی گذشــته اما هنوز تیم ملی جاده ایران 
بدون سرمربی اســت و تا زمانی هم که سرمربی 
مشــخص نباشــد، برنامه های تیم هم باتکلیف 

است.
فدراســیون ابتدا قادر میزبانی را به عنوان 
گزینه معرفی کــرد اما میزبانــی اعام کرد 
نمی توانــد هدایت تیم ملی جــاده را بپذیرد. 
پس از میزبانی، مجید ناصری به عنوان گزینه 

جدی دیگر مطرح شد و 
حتــی در این میان مدیر 
روز  ملــی چند  تیم های 
با  پیــش صحبت هایــی 
او انجــام داد اما به نظر 
می رسد فدراسیون با این 
مربی هم به توافق نرسد 
و بایــد به دنبــال گزینه 

دیگری باشد.
درباره  ناصری  مجید 
شرایطی که برای پذیرش 
تیم ملی دوچرخه سواری  سمت سرمربیگری 
جاده ایران دارد، می گوید: »زیر ساخت ها باید 
درست شود. سال ها پیش به این امید داشتیم 
که زیر ســاخت ها درســت شــود و برنامه ها 

طوانی مدت باشد. 
در دوره های گذشته به وعده ها وفا نشد، 
بنابراین سخت می توان اعتماد کرد. اگر بستر 
مناسب فراهم شــود و زیر ساخت ها را اصاح 
کنند و برنامه دراز مدت داشته باشیم می توان 

کار کرد.«

بوکــس  مســابقات   
از ۱6 آذرماه  قهرمانی کشور 
آغاز  خوزســتان  میزبانی  به 
می شود و تمام چکیده بوکس 
ایــران در این مســابقات به 
روی رینگ می رود. مسابقات 
بوکس بزرگســاان قهرمانی 
کشــور از روز شــنبه هفته 
آینده به میزبانی خوزســتان 
برتر  نفرات  و  می شود  برگزار 
به اردوی تیم ملی می رسند. 

اکبر احدی سرمربی تیم ملی بوکس درباره برگزاری 
مسابقات قهرمانی کشور گفت: »طبق برنامه ریزی که 
فدراسیون انجام داده مسابقات قهرمانی کشور از ۱6 
آذرماه به مدت یک روز به میزبانی خوزستان برگزار 
خواهد شــد. تمام چکیده بوکس ایران در رقابت های 
قهرمانی کشور به روی رینگ می رود. در واقع هرکسی 
مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی بوکس است باید در 
این رقابت ها شــرکت کند البته به استثنای برخی از 
بوکسورها که گواهی پزشکی دارند.« او با بیان اینکه 
احســان روزبهانی از ناحیه گردن مورد عمل جراحی 

قرار گرفته و ساار غامی در 
کشور کانادا تمرین های خود 
را پیگیــری می کنــد، گفت: 
»احســان روزبهانــی گواهی 
پزشــکی دارد و از حضور در 
این مســابقات معاف اســت، 
ســاار غامی نیــز در کانادا 
تمریــن می کنــد و او نیز از 
حضــور در ایــن مســابقات 
معاف است. به غیر از این دو 
بوکسور هر کســی تمایل به 
حضور در اردوی تیم ملی را دارد باید در مســابقات 
قهرمانی کشور حضور داشــته باشد. در واقع تکلیف 
اردونشــینان تیم ملی بوکس در خوزستان مشخص 
می شــود.« احدی در پاسخ به این ســوال که چند 
نفــر در پایان مســابقات قهرمانی کشــور به اردوی 
تیم بوکس دعوت می شــوند، گفت: »دعوت از نفرات 
ملی پوش به اردوی تیم ملی بســتگی به این دارد که 
مســووان مجموعه ورزشی انقاب در خوابگاهی که 
در اختیار دارند چه تعداد به ما محل اســکان بدهند. 

احتمااً ۲۰ تا ۲۷ نفر به اردوها دعوت می شوند.«

رکابزنانجادههمچنانبدونسرمربیرکابمیزنند مسابقاتمجارستاندردستورکاربوکس

زندگــی برای خیلی هــا همینطوری 
پیش می رود. برخــی در کودکی و زمانی 
که شــاید ازم نباشــد در یک شــب به 
اندازه بیست سال بزرگ می شوند و برخی 
آرام آرام و ســانت به سانت قد می کشند. 
عده ای هم البته تــا زمانی که رفته رفته 
به میانســالی برســند، حس بزرگ بودن 
را درک نمی کننــد مگر با گذشــت روند 
طبیعی روزگار. آنجا دیگر شــبیه کشیدن 
درد یــک دندان کرم خورده و پوســیده 
اســت یا ســیلی محکمی که قرمزی اش 

نهایت دو سه روز میهمان صورت است.
برای خــودش یک ماجرای  هرکس 
بزرگ شــدن دارد کــه حتی بــا وجود 
شباهت، مختص و برای خودش است. به 
هیچ کس دیگر هم شبیه نیست. کیفیت 
و حس و حالی که در این مســیر تجربه 
می کنیم همتای اثر انگشــتمان اســت و 

منحصر به فرد.
***

تیم بســکتبال ایران هــم حاا یک 
تجربه منحصر بــه فرد و مختص خودش 
دارد. بهنــام و محمد و دیگــر بازیکنان 
تیم ملی بســکتبال اگرچه قدری دیر اما 
بااخره بزرگ شــدند. اتفاقــی که برای 
از ورزشــکاران رشته های تیمی  بسیاری 
ایــران از جملــه بســکتبال نمی افتد اما 
آنها هزاران کیلومتــر دورتر از وطن و در 
مانیل فیلیپین، بااخره تــا آنجا که باید 
قد کشــیدند و بزرگ شــدند. رشدی که 
ربطی به صعودشــان به جام جهانی ندارد 
و به حســی که در تمام ماه های گذشته 
منتظرش بودیم متصل اســت. همان نگاه 
مطمئن، همان چشم های مصمم که برق 
رها شــدن از تکیه گاه های گذشــته را در 
خودش داشته باشــد و باور کنیم بزرگ 
شدن شــان را. باور کنیم که این بار دیگر 
فهمیده انــد نمی توانند بــه دیگران تکیه 
کنند و حاا باید خودشان تکیه گاه باشند.

***
عجیــب  و  حســاس  دیــدار   
بسکتبالیســت ها در مانیــل، نقطه عطف 

فوق العاده و شیرینی بود. جایی که شاید تا 
کوارتر و دقایق پایانی هم بازیکن ها منتظر 
یک منجی بودند تا بیاید و ســوپرمن وار 
مثــل روزهای اوج صمــد و حامد از تمام 
توپ ها امتیاز بســازد و ورق را برگرداند. 
با این حال نزدیک شــدن به پایان بازی 
و حس کــردن باختی کــه کار صعود را 
ســخت تر می کــرد، جرقه ای بــود برای 
تکمیل رشــد تیم و رها شدن کامل شان 

از تکیه گاه های همیشگی.
***

ســوی  از   ۲5 و   3۰ تاثیرگــذاری 
جمشیدی و یخچالی و ۲6 و ۲۱ امتیازی 
که از ســبد فیلیپین گرفتند، نشــانی از 
همــان نقطه اتکای کامــل تیم به این دو 
بازیکــن و البته تکمیل خودباوری این دو 
بازیکن است. مانیل میدانی بود برای آغاز 
پروسه کامل شدن جمشیدی و یخچالی و 
تبدیل شدن دو بازیکن مستعد و خوب به 
ستاره های تیم. ستاره هایی که در مجموع 
شصت درصد از امتیاز های تیم را به طور 
مستقیم وارد ســبد حریف کردند و روی 
امتیاز هــای دیگــر هم به طور مســتقیم 

تاثیر گذار بودند.

در صحنه هایی که کار گره  می خورد، 
این بار دیگر صمدی نبود تا توپ را بردارد 
و به دل دفــاع حریف ببرد. دیگر حدادی 
نبود که زیر سبد را بیمه کند و یکی یکی 
پرتاب پنالتــی بگیرد و تمــام توپ های 
زیر ســبد را بدون پرش به سبد فیلیپین 

بیندازد. 
این بار دیگر محمد جمشیدی بود که 
با حرکت های انفجاری به دل دفاع حریف 
می زد و ســه گام را با دست هایش وصل 
می کرد به سبد. این بار بهنام یخچالی بود 
که دریبــل می زد و از میانه زمین توپ را 

به زمین حریف می فرستاد و سه امتیازی 
می زد. مانیل برای بســکتبال ایران جایی 
بود که ســتاره های بالقوه با اجبار بالفعل 

شدند و یک شبه قد کشیدند.
 

قد کشیدن در کوارتر چهارم
بازی با فیلیپین بیش از هرچیز شبیه 
زندگی بــود و اصا زندگی یعنی همین و 
چقدر خوب که به جــای صمد و مهدی 
و حامــد می توانیم به بهنــام و محمد و 
دیگران تکیه کنیم و مطمئن باشــیم که 
اگر هم زورشان نرســد، باز هم ستاره اند 
و می تواننــد نقطــه اتکایی باشــند برای 

دیگران.
جمشیدی و یخچالی اگرچه به خاطر 
حضور بزرگترهایشــان، قدری دیر پروسه 
اســتقال و متکــی بــه خود بودنشــان 
تکمیل شــد اما حاا می توانند مقدمه ای 
باشــند بــرای امثــال نویــد رضایی فر و 
دیگر جوان هایی که حــاا دیگر آنها هم 
مجبورند اندکی دیگر بــه اجبار زمانه قد  
بکشــند. حاا شاید در بزنگاه های دیگری 
که در روزها و سال های آینده پیش روی 

بسکتبال ایران قرار گرفته است.

قدکشیدندرکوارترچهارم
چیزی شبیه به زندگی

تیم بسکتبال ایران هم حاا یک تجربه 
منحصر به فرد و مختص خودش دارد. بهنام 
و محمد و دیگر بازیکنان تیم ملی بسکتبال 

اگرچه قدری دیر اما بااخره بزرگ شدند. 
اتفاقی که برای بسیاری از ورزشکاران 

رشته های تیمی ایران از جمله بسکتبال 
نمی افتد اما آنها هزاران کیلومتر دورتر از 
وطن و در مانیل فیلیپین، بااخره تا آنجا 

که باید قد کشیدند و بزرگ شدند.

واکنش سایت فیبا به صعود ایران: 
جمشیدی و یخچالی 

دلیل اصلی برتری بودند
سایت فیبا در گزارشی مدعی شد 
که جمشــیدی و یخچالی، دلیل عمده 
برتری ایران مقابل فیلیپین بودند و آنها 
تمام امیدهای فیلیپین برای پیروزی در 
پنجره پنجــم را به یاس تبدیل کردند. 
تیم های ملــی والیبال ایران و فیلیپین 
در آخرین بازی از پنجره پنجم انتخابی 
جــام جهانی ۲۰۱9 چین و در شــهر 
مانیل به مصاف هم رفتند که این بازی 
با برتری ایران به پایان رســید. بعد از 
پایان این مســابقه سایت فیبا گزارشی 
را درباره این مســابقه منتشر کرد. در 
بخشی از این گزارش آمده است: »تیم 
ملی فیلیپین در شــرایط بسیار خوبی 
مقابــل ایران قرار داشــت و در فاصله 
۸ دقیقــه مانده به پایــان بازی، 6۰ بر 
5۲ از میهمان خود پیش بود ولی تیم 
ایران در پایان کوارتر چهارم، ناگهان به 
خود آمد و سهم بزرگی از امتیازات این 
کوارتر به ایران رســید. بازیکنان ایران 
تا ثانیه پایانی بازی و تا شــنیدن زنگ 
پایــان کوارتر، امتیــاز گرفتند. آنها در 
نهایت ۲6 بر ۱۰ در کوارتر چهارم پیروز 
شدند.« در ادامه این گزارش سایت فیبا 
به تجلیل از عملکرد تیم ملی پرداخته 
اســت: »جمشــیدی و یخچالی، دلیل 
فیلیپین  مقابــل  ایران  برتــری  عمده 
بودند. آنها تمام امیدهای فیلیپین برای 
پیــروزی در پنجره پنجــم را به یاس 
تبدیل کردند. جمشیدی در پایان بازی 
۲6 امتیــاز، ۷ پــاس گل و 4 ریباند و 
یخچالی ۲۱ امتیاز، ۷ ریباند و 4 پاس 
گل کســب کرد. تیم ایــران در کوارتر 
چهارم شاهد درخشــش جمشیدی و 
یخچالی بود و توانست به سختی غیبت 
حامد حدادی، صمد نیکخواه، ســجاد 
مشایخی و ارســان کاظمی را جبران 
کند.« همچنین ســایت فیبــا به تیم 
میزبان هم اشاره کرده است: »تیم ملی 
فیلیپین در بیشــتر لحظات بازی پیش 
بود ولی درست در لحظات پایانی بازی، 
شوت های ضعیف و دفاع پرحفره آنها، 
کار دست شــان داد. جیســون کاسترو 
 ۱۷ اســتندهاردینگر  کریستین  و   ۱9
امتیاز برای فیلیپین کسب کردند. این 
 F پیــروزی، جایگاه دوم ایران در گروه
پس از استرالیا را تثبیت کرد و فیلیپین 
از جمــع 3 تیم برتر ایــن گروه خارج 
شــد.« تیم ملی ایران در پنجره ششم 
انتخابی جام جهانی با اســترالیا و ژاپن 
روبه رو می شــود و تیم ملی فیلیپین به 

مصاف قطر و قزاقستان می رود.

واکنش

گرگان میزبان دومین دوره لیگ 
جهانی والیبال نشسته

رضایی: مسووان به جای 
 تبریک، قوانین را 

اجرا کنند
مدیر تیم های ملی والیبال نشسته زنان 
و مردان با انتقاد از تبریک گفتن روز جهانی 
معلوان توسط مسووان، خواهان رسیدگی 

به مشکات و اجرا شدن قوانین شد.
 هــادی رضایــی دربــاره ۱۲ آذر روز 
جهانــی معلــوان گفــت: »بــا توجه به 
توانمندی معلوان باید هر روز را به نام روز 
معلوان نامگذاری کنیم و آیین، مقررات و 
قوانینــی که در ارگان های مختلف دولتی و 
مجلس در خصوص به کارگیری معلوان در 
پســت های مختلف مصوب شده به مرحله 
اجرا درآید.« رضایی ادامه داد: »روز جهانی 
معلــوان نباید تنها بــه دادن پیام تبریک 
توســط مسووان خاصه شــود، بلکه باید 
آییــن و مقرراتی که در خصــوص جایگاه 
معلوان در مجلس به تصویب رســیده به 

مرحله اجرا درآید و عملیاتی شود.«
 مدیر تیم های ملی والیبال نشســته 
زنان و مردان همچنین از برگزاری اردوی 
تیم های ملی از بهمن ماه خبر داد: »برای 
آماده ســازی تیم ها جهت حضور هر چه 
قدرتمند در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ 
توکیو، برنامه ۲۰ ماهه ای را در خصوص 
در  اعزام ها، شــرکت  اردوهــا،  برگزاری 
مســابقات داخلی و خارجــی و... آماده 
کردیم که از طریق فدراسیون در اختیار 
کمیته ملی پارالمپیک قرار دادیم که البته 
چون انتخابات کمیته ملی پارالمپیک را 
پیش رو داریم، استارت این برنامه ها که 
با برگــزاری اردوهای تیــم ملی والیبال 
نشســته زنــان و مردان اســت از بهمن 
ماه زده می شــود.« رضایی گفت: »چون 
هنوز تیم والیبال نشســته زنان موفق به 
کسب ســهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو 
نشده اســت، ســعی داریم در ابتدا تیم 
خوبی را برای مسابقات قهرمانی آسیا که 
خرداد سال آینده برای کسب سهمیه در 
تایلند برگزار می شود، آماده کنیم. البته 
در این مســابقات چون تنها یک سهمیه 
توزیع می شــود و چیــن رقیب اصلی ما 
برای کسب سهمیه در تایلند است، قطعا 
کار ســختی برای کسب سهمیه زنان در 

قهرمانی آسیا پیش رو دارد.« 
مدیر تیم های ملی والیبال نشســته 
زنان و مردان همچنین از برگزاری دومین 
دوره لیگ جهانی والیبال نشسته مردان 
به میزبانی ایران در گرگان خبر داد: »در 
حال حاضر برای برگــزاری دومین دوره 
لیگ جهانی والیبال نشســته مردان در 
شهر گرگان به توافق رسیده ایم و در حال 
رایزنی با سازمان جهانی والیبال نشسته 
برای برگزاری ایــن رقابت ها با حضور 6 

تیم برتر جهان هستیم.«

واکنش فرامرزیان به رفتن 
معاون بانوان:

 مجوز نرسد
 محمدیان می رود

معاونت پشتیبانی و منابع مالی 
وزارت ورزش و جوانان در فاصله دو 
روز مانده تا پایان مهلت بازنشسته ها 
ترک پست های شان حرف های  برای 

جالبی در مورد برخی افراد می زند.
درباره  ابتــدا  فرامرزیــان،  ژالــه 
وضعیت فریبا محمدیان، معاونت بانوان 
وزارت ورزش می گوید: »چون ایشــان 
پیش از موعد و با ۲۰ سال کار خود را 
بازنشسته کرده، تخلفاتی در بازنشسته 
کردن ایشــان صورت گرفته که در این 
تنظیم کــرده که  خصوص شــکایتی 
اگر تا چهارشــنبه نتیجه این شکایت 
به دست ما برســد مشکلی برای ادامه 
فعالیت او در وزارت ورزش نخواهد بود. 
البتــه به اعتقاد محمدیان چون تنها از 
یک ســوم طول خدمــت خود در طی 
۲۰ ســال بهره مند شــده، در حق وی 
اجحاف شــده و باید رویکرد عادانه ای 
در این باره اتفاق بیفتد.« او همچنین در 
بازنشسته های برخی  خصوص وضعیت 
از فدراسیون ها از جمله ضیایی و فرجی 
و همچنین هیات رییســه فدراســیون 
فوتبــال، اظهار کرد: » طبق قانون تمام 
کسانی که بازنشسته هســتند باید بر 
اساس تاریخ اعام شده فدراسیون های 
خــود را ترک کننــد و ما بر اســاس 
تکلیف اقــدام خواهیم کرد. در صورتی 
که برخی از بازنشســته ها بر اســاس 
قانون عمل نکننــد در صدور احکام و 
پرداختی ها ما نیز بر اساس تکلیف خود 

اقدام می کنیم.«

مصاحبه

نگاهیبه
انیشدن

جه


یبسکتبال
تیممل

 بیش از هر چیز شبیه خود زندگی بود. درست مثل آن برهه هایی از زندگی که تکیه گاه  هایت به هر دلیلی شانه خالی می کنند یا دیگر وجود 
ندارند. مانند آن  روزهایی که می فهمی فقط خودت هستی و خودت و باید هر طور شده گلیمت را از آب بکشی بیرون. همان بزنگاه هایی 
که به یکباره بزرگ می شوی و قد می کشی. آن هم به اجبار زمانه که چه اجبار خوب و سازنده ای است. واجب است و در زندگی هرکس 
که به وجود بیاید چالش مبارکی است. سختی دارد، حس تنهایی را با دوز باا به رگ هایت می ریزد اما حس بعد از آن، نشئگی دائمی با 
خودش دارد. حسی شبیه حسی که حاا محمد جمشیدی و بهنام یخچالی و برخی هم تیمی های دیگرشان با تمام وجود حسش می کنند.

هفتمی جوانان پینگ پنگ باز در جهان
هند حریف ایران نشد

تیــم ملی پینگ پنگ جوانان ایران با شکســت هند بــه مقام هفتمی 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان رسید.

 تیم ملی پینگ پنگ جوانان ایران که برای نخســتین بار در مسابقات 
قهرمانی پینگ پنگ جوانان جهان شــرکت کرد در آخرین دیدار خود برابر 
هنــد به میدان رفت که با نتیجه ســه بر دو به پیروزی رســید و در جایگاه 
هفتــم جهان قرار گرفت. پیش از این تیم ایران بــا پیروزی برابر نیوزیلند و 
روسیه موفق شده بود به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه پیدا کند اما 
با شکســت برابر فرانسه نیمه نهایی این رقابت ها را از دست داد و در ادامه با 
شکست برابر آمریکا نتوانست در جایگاه پنجم قرار گیرد. تیم ایران با ترکیب 
امین احمدیان، امیررضا عباسی، آریا امیری و حمید شمس و با سرمربیگری 
میعاد مکیف و سرپرســتی محمدرضا میرالماســی در این مسابقات حضور 

داشت.
 

رییس هیات بسکتبال شیراز استعفا کرد
رییس هیات بســکتبال شــیراز با انتشــار نامه ای از مسوولیت خود در 
این هیات اســتعفا کرد. مهدی درریز رییس هیات بسکتبال شیراز با انتشار 
نامه ای یک روز بعد از صعود تیم ملی بســکتبال به مسابقات جام جهانی از 
ســمت خود کناره گیری کرد. با توجه به این که استعفای روسای هیات ها به 
دلیل بازنشســتگی داغ است، اینطور به نظر می رسید که استعفای درریز هم 
به دلیل همین موضوع بوده اما این در حالی اســت که او دلیل استعفایش را 
مشــکات شخصی عنوان کرده است. درریز فقط 9 ماه پیش به عنوان رییس 
هیات شیراز انتخاب شده بود که حاا باید جای خود را به فرد دیگری بدهد.

حضور ملی پوشان کاراته در تورنمنت وان چین با هزینه شخصی
مبارزه بدون سرمربی

سه ملی پوش کاراته کشورمان برای حضور در مسابقات کاراته  وان 
چین با هزینه شخصی در این مسابقات حضور دارند.

در حالی که مســابقات لیگ جهانی کاراته وان ســری A در شهر 
شــانگهای چین تدارک دیده شــده اســت، امیر مهــدی زاده، هامون 
درفشــی پور، حسین ســمندر و ذبیح ا... پورشــیب برای حضور در این 

مسابقات عازم کشور چین شدند.
ســه ملی پــوش کاراته کشــورمان در 
مســابقات جهانــی اســپانیا بعــد از آنکه 
مسووان فدراسیون کاراته به دلیل مشکات 
مالی برنامه ای برای حضور در این مسابقات 
نداشــتند، با هزینه شــخصی در این رویداد 
حضور دارند تا شــانس خود را برای کســب 
امتیاز و صعود در رده بندی المپیک امتحان 
کنند، البته حســین ســمندر عضو ســابق 
تیم ملــی کاراته نیز بعــد از مدت ها دوری 
از میادیــن در این رقابت هــا به روی تاتامی 

می رود.
این در حالی اســت که از کادرفنی تیــم ملی کاراته هیچ مربی در 
این سفر حضور ندارد! بنابراین ملی پوشان کشورمان چاره ای ندارند جز 
اینکه بدون حضور مربی با رقبای خود مبارزه کنند! ســایر ملی پوشان 
کشــورمان نیز به دلیل مشــکات مالی قید حضور در این مسابقات را 

زدند.
نکته دیگر در خصوص این مســابقات، ثبت نام امیر مهدی زاده در 
وزن 6۷- کیلوگرم اســت. به نظر می رسد قهرمان کاراته کشورمان در 
وزن 6۰- کیلوگــرم، قصــد دارد در این مســابقات در وزن جدید خود 
را ارزیابی کرده و شــانس خود را در این وزن نیز امتحان کند. ســعید 
احمدی دیگر ملی پوش ســابق کشــورمان که در حال حاضر در آمریکا 
حضور دارد نیز در این مســابقات در وزن ۷5- کیلوگرم ثبت نام کرده 

است و باید دید در این مسابقات حضور دارد.
غیــر از این نفــرات، ۲5 کاراته کای دیگر در بخــش آقایان و ۱۲ 
کاراتــه کا در بخش بانوان ثبت نام کردنــد اما باید دید در این رقابت ها 
حضور خواهند داشت یا تنها به ثبت نام بسنده خواهند کرد. در کومیته 
انفرادی بانــوان نیز ۱۰ کاراتــه کا و در بخش آقایان یــک کاراته کا از 
کشــورمان نام نویسی کردند. مسابقات کاراته وان چین با حضور ۱۱۷6 
کاراته کا از روز جمعه ۱6 آذرماه به مدت ســه روز در شــهر شانگهای 

چین برگزار می شود.

خبر

محمد درخشان با کناره گیری از 
پســت نایب رییسی فدراسیون جودو 
به عنوان مشــاور عالــی این مجموعه 
معرفی شد. جودوی ایران شاید عاوه 
بر حواشی و مشــکات متعددی که 
در حوزه فنی طی این سال ها تجربه 
کرده اســت، تغییر و تحوات فراوانی 
نیز در آرایــش مدیریتی و راس هرم 
این مجموعه داشــته است. البته بعد 
از بازگشت مجدد محمد درخشان به 
این فدراسیون به عنوان رییس، اگرچه 
در حوزه فنــی و مدیریتــی ابتدای 
مدیریت این مدیر کهنه کار، معضات 
و چالش های گذشــته همچنان فشار 
بی امانی را بر پیکره این رشــته رزمی 
وارد می کرد اما درخشــان با توجه به 
تجربیات خوب و قابــل قبولی که از 
گذشته با خود داشت، ضمن استفاده 
از نفــوذی که در عرصــه بین المللی 
یدک می کشید توانست با داشته های 
موجود این رشــته ورزشی، بار دیگر 
جایگاه قابل قبــول جودوی ایران در 
عرصــه بین المللی را به این رشــته 

بازگرداند. 
درخشــان انصافــا بــا توجه به 
مدیریت خوبی که در رشــته ورزشی 
جودو داشــت، در داخــل هم با فائق 
آمدن بر شــرایط بحرانی و متشــنج 
گذشــته، آرامش نســبی و خوبی را 
بین اهالی این رشــته ایجاد کرد اما 
موضوع خداحافظی مدیران بازنشسته 

کرسی   با  ورزشــی  فدراســیون های 
ریاست، نایب رییســی، دبیری و... ، 
باعث شــد تا جودوی ایــران که آرام 
آرام داشت روزگار بی دغدغه و با ثباتی 
را در عرصــه داخلــی و بین المللــی 
اینکه  به خاطر  تجربه می کرد، مجددا 
این مجموعه  محمد درخشان رییس 
به عنــوان یکی از مدیران بازنشســته 
فدراسیون های ورزشی کشور به شمار 
می رفت، وارد فاز جدیدی از ناآرامی و 

سردرگمی شود!
البته درخشــان اگرچــه در بین 
اهالی جودو به واسطه مدیریت خوبی 
که در طول این سال ها داشت، جایگاه 
ویژه ای را به خود اختصاص داده بود 
و خروجش از این آرایش با مشکات 
بود  همراه  متعــددی  اعتراض های  و 

اما او با تمکیــن از قانون منع حضور 
بازنشســتگان در پست های مدیریتی 
ورزش کشــور، از کرســی ریاســت 
اســتعفا داد و قید ادامــه حضور در 
این پوزیشــن و جایگاه را به خاطر به 
هم نخوردن آرامــش جودو زد. البته 
چــون او به عنوان بزرگ و موســپید 
جودوی ایران جایــگاه ویژه ای را در 
این رشــته به خود اختصــاص داده 
بود، بعد از اســتعفا از پســت ریاست 
به عنوان  اعضای مجمع  پافشــاری  با 
نایب رییس فدراسیون جودو در این 
مجموعه باقی مانــد، با این تفکر که 
در کنار رییس جدیــد این مجموعه 
همچنــان برنامه هــای حمایتی خود 
از این رشــته را ادامــه دهد اما طبق 
قانون منع حضور بازنشستگان دولتی 

در کرســی های مذکــور درخشــان 
حتی در کرســی نایب رییســی هم 
نمی توانســت قرار بگیرد، زیرا حضور 
در این پســت هم برای بازنشستگان 
ممنوع به شــمار می رود. نکته جالب 
توجــه در این مــورد، عــدم اطاع 
رییس بازنشســته فدراســیون جودو 
بازنشســتگان  مشــابه  ممنوعیت  از 
فدراسیون  رییســی  نایب  کرسی  در 
جــودو بود زیرا تعجب برانگیز اســت 
که مدیری با ســابقه و اطاعات فنی 
محمد درخشــان نداند که قانون منع 
نایب  شامل  بازنشستگان  به کارگیری 
رییسی هم می شــود. البته این اتفاق 
در عین ناباوری رخ داد تا درخشان بار 
دیگر با استعفا از کرسی نایب رییسی 
مشــاور  به عنوان  جودو  فدراســیون 
عالی رییس فدراســیون حکم گرفته 
و در جایگاهی دیگر در این مجموعه 

همچنان ماندگار شود.
درخشان بعد از استعفا از کرسی 
ریاســت فدراســیون جودو به دلیل 
بازنشســته بــودن، در اقدامــی غیر 
قانونی از ســوی سرپرست فدراسیون 
به ســمت نایب رییســی فدراسیون 
جودو انتخاب شده بود اما او با توجه 
به شرایط ویژه ای که به آن اشاره شد، 
به اجبار از پســت سرپرســتی نایب 
کناره گیری  هم  فدراســیون  رییسی 
کرد چرا که قانون بازنشستگی شامل 

حال او در این پست نیز می شود.

درخشاناینبارمشاورعالیشد
تغییر مجدد جایگاه رییس بازنشسته جودو در فدراسیون

سال بیست و دوم |  چهارشنبه 14 آذر 1397 |  27  ربیع ااول  5Dec 2018  | 1440 |  شماره  6084

ناظر فدراســیون جهانی والیبال روز 
سه شنبه به تهران سفر کرد و سپس راهی 

ارومیه شد.
 کریستین واســمر ناظر فدراسیون 
جهانــی والیبال بعد از حضــور در تهران 
به شهر ارومیه ســفر کرد تا در نخستین 
روز از حضور خــود در ایران به بازدید از 

امکانات شهر ارومیه بپردازد.
 ناظر فدراسیون جهانی والیبال بعد 
از ورود به شــهر ارومیه مورد اســتقبال 
مسووان استان قرار گرفت و در جلسه ای 
بــا چمن گلی مدیــرکل ورزش و جوانان 

استان شرکت کرد.

 واسمر در ادامه برنامه خود به بازدید 
از سالن 6 هزار نفری غدیر ارومیه پرداخت 
و همچنیــن از دیگر امکانات ارومیه برای 
میزبانی بازی های لیــگ ملت ها از جمله 

هتل های این شهر بازدید کرد.
را  ارومیــه  والیبــال،  فدراســیون   
ملت های  لیگ  مسابقات  میزبان  به عنوان 
اروپا معرفی کرده اســت. به همین دلیل 
فدراســیون جهانــی ناظر خــود را برای 
بررســی امکانات راهی این شــهر کرد تا 
در صورت تایید امکانات این شهر، ارومیه 
یک میزبانــی مهم در عرصه والیبال را به 

دست بیاورد.

تیم ملــی هندبال بانــوان ایران در 
ســومین مســابقه خــود در رقابت های 
قهرمانــی آســیا برابــر ژاپن شکســت 
خورد. چهارمیــن روز از هفدهمین دوره 
رقابت های هندبال قهرمانی زنان آسیا در 
حالی دنبال شــد که تیم هندبال بانوان 
کشــورمان در گــروه اول ایــن دیدارها 
با تیم های ژاپن، قزاقســتان، اســترالیا و 
هندبالیست های  است.  همگروه  نیوزیلند 
ایران در سومین دیدار خود در این بازی ها 
به مصــاف تیم ژاپن، میزبان این رقابت ها 
رفتند و در نهایت با نتیجه سنگین 3۱ بر 
۸ مقابل حریف شکست خوردند. پیش از 

این تیم هندبال بانوان ایران برابر تیم های 
قزاقستان و استرالیا نیز متحمل شکست 
شــده بود. امروز )چهارشنبه ۱4 آذرماه( 
شــاگردان یوســف در آخرین بازی دور 
مقدماتی به مصاف تیم نیوزیلند می روند.

نیوزیلند نیز مانند ایران ســه بازی 
انجام داده اما امتیازی کسب نکرده است 
و بــه دلیــل تفاضل گل بیشــتر در رده 
پنجم جدول رده  بندی گروه A قرار دارد. 
هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
زنان آســیا در رده سنی بزرگساان از 9 
الی ۱۸ آذرماه در کوماماتوی ژاپن برگزار 

می شود.

محمدرضــا اســامی، ســرمربی تیم 
بســکتبال شــیمیدر به تمجید از عملکرد 
تیم ملی بســکتبال در مســابقه با فیلیپین 
پرداخت. محمدرضا اســامی با اشــاره به 
پیروزی تیم ملی بســکتبال ایــران مقابل 
فیلیپیــن در پنجــره پنجــم انتخابی جام 
جهانــی ۲۰۱9 و صعود به این مســابقات 
گفت: »تغییراتی کــه در تیم ملی پیش از 
بازی اســترالیا به وجود آمــد، نوعی توفیق 
اجبــاری برای تیم ملی بــود. بازیکنانی در 
تیم ملی غایب بودند که در چند سال اخیر، 
مهره هــای کارآمد و تأثیرگــذار ملی بودند 
و هیچ شــکی در ارزش و توانمندی شــان 
نیســت. آنها از نظر کیفــی، ۷۰ درصد تیم 
بودند.« اسامی ادامه داد: »تیم جدید برای 
هماهنگی و تطابق با شرایط موجود نیاز به 
زمان دارد، چون بازیکنان جوان ملی پوش، 
نیاز به میادین بیشــتری برای کسب تجربه 
دارند.« او در مورد بازی با استرالیا و شکست 
مقابل این تیم گفت: »تیم استرالیا در دفاع، 
بسیار توانمند است و گل خورده کمی دارد. 
بازی هم در اســترالیا و در خاک این کشور 
برگزار می شــد که کار ملی پوشان را بسیار 
ســخت می کرد. ترکیب جدید تیم ملی در 
این بازی، تحت تأثیر تماشــاگران هم بود.« 
سرمربی تیم شیمیدر تهران ادامه داد: »تیم 
ایران در دو بازی پنجره پنجم انتخابی جام 

جهانی روی شیشه راه می رفت، چون برای 
صعود به جام جهانــی، نیاز به یک پیروزی 
داشت. بازیکنان در بازی با فیلیپین، همت 
کردند. جمشــیدی، عملکرد بســیار خوبی 
داشت و حســین زاده در دقایق پایانی و در 
دفــاع عالی بود. تک تــک بازیکنان از جان 
خود مایه گذاشــتند تا چنین اتفاق خوبی 
افتــاد و تیم ملی به جام جهانی صعود کرد. 
پیروزی مقابــل فیلیپین قابــل پیش بینی 
بود، چون ما در دفاع بهتر بودیم.« اسامی 
همچنین گفت: »تیــم ملی ایران به حضور 
در رقابت هایــی مثــل جــام جهانــی نیاز 
دارد. جام جهانی، ســقف بســکتبال جهان 

اســت و بازیکنان می توانند شاهد عملکرد 
بهترین های جهان باشــند. لیگ طوانی و 
استراحت کمتر، می تواند به آماده بودن تیم 
ملی کمک کند تا به جایگاه اصلی خودمان 
در آسیا برگردیم که البته با حضور تیم هایی 
مثل استرالیا و نیوزیلند، کار آسانی نیست.« 
او با اشــاره به دقایق پایانــی دیدار ایران و 
فیلیپین ادامه داد: »جمشیدی و حسین زاده 
با من در تیم شیمیدر تمرین می کنند. آنها 
با جان و دل در تمرینات حاضر می شوند و 
من به آنها واقعاً ســخت می گیرم. حتی به 
داوران تمرین می گویــم که خطاهای روی 

این بازیکنان را سوت نزنند.«

بازدید ناظر فدراسیون جهانی والیبال از امکانات ارومیه

 شکست سنگین دختران هندبال مقابل ژاپن

اسامی: تیم ملی بسکتبال روی شیشه راه می رفت
محسن آجرلو 

Mohsen Ajorloo
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مرحلــه اول رقابت هــای انتخابــی 
تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد روزهای 
۵ تا ۷ دی ماه در ســالن شــهدای هفتم 
تیر تهران برگزار می شــود. این مسابقات 
نخســتین رقابت هایی هستند که با نظر 
محمد بنــا و غامرضا محمــدی برگزار 
می شــود و این دو مربــی فصل جدیدی 
را برای کشــتی شــروع می کنند؛ فصل 
جدیدی کــه با قوانین جدیــدی همراه 
است و قرار است که کشتی از اشتباهاتی 
که در هفت سال گذشته درگیر آن شده 
بود فاصله بگیــرد و قدم در راه جدیدی 
بگذارد. شــروع این راه نو انتخابی مرحله 
اول است که با نظر محمد بنا و غامرضا 
محمــدی برگزار می شــود و نفرات برتر 
مجوز رســیدن به جام تختی را به دست 
می آورند. این مسابقات در سه روز و با دو 
کیلوگرم ارفاق برگزار می شود که تقریبا 
تمامی کشتی گیران در آن حضور دارند، 
به جز نفرات اصلی و مدال آور در مسابقات 
جهانی که در مرحله بعدی به تیم اضافه 
می شوند. رقابت های اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۰ و 
۸۶ کیلوگرم آزاد و ۵۵، ۶۳ و ۷۷ کیلوگرم 
فرنگی روز ۵ دی ماه، مسابقات اوزان ۷۹، 
۹۷ و ۱۲۵ کیلوگــرم آزاد و ۶۰، ۶۷، ۸۲ 
و ۹۷ کیلوگــرم فرنگــی روز ۶ دی ماه و 
رقابت هــای ۶۵، ۷۴ و ۹۲ کیلوگرم آزاد 
و ۷۲، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگــرم فرنگی روز 
جمعه ۷ دی ماه و مسابقات هر وزن طی 
یک روز برگزار می شــود. ایــن انتخابی 
با نظــر محمد بنــا و غامرضا محمدی 
برگزار می شــود و به نظر با انتخابی هایی 
که در ســال های گذشــته انجام می شد 
تفاوت های زیادی دارد. شاید برای خیلی 
از کشــتی گیران، این نخستین و آخرین 
فرصت باشــد که برای حضور در ترکیب 
تیم ملی شــانس پیدا می کنند. بنابراین 
باید همه کشــتی گیران از این فرصت به 

بهترین شکل ممکن استفاده کنند. کادر 
فنی تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد، امسال 
فرآیند انتخابی را به شکل جدیدی برگزار 
می کنند و ســعی دارند به بهترین شکل 
ممکن تیم را برای مسابقات جام تختی، 
قهرمانی آســیا و قهرمانی جهان انتخاب 
کنند. برای این مســابقات کادر فنی تیم 
ملی کشــتی آزاد و فرنگی به نفرات دوم 
تا چهارم مســابقات قهرمانی کشــور در 
گروه »الف«، نفرات اول و دوم مســابقات 
قهرمانی کشور در گروه »ب«، نفرات اول 
مسابقات قهرمانی کشور در گروه »ج« و 
به همراه کشتی گیرانی که عضو تیم ملی 
کشتی آزاد و فرنگی جوانان و امید بودند 
اما در مسابقات جهانی به مدال نرسیدند، 
مســابقه  آخرین  اول  نفــرات  همچنین 
عمومی کشــور مجوز حضور در انتخابی 
را دادند. همچنین محمــد بنا به برخی 
دیگر از کشــتی گیران که شرایط حضور 
در ایــن رقابت ها را نداشــتند اما نفراتی 
هستند که در سال های اخیر در ترکیب 
تیــم ملی حضور داشــتند، مجوز حضور 
در مســابقات را داد. شیرزاد بهشتی طا، 
کرامت عبدولی، بهنام مهدی زاده، رسول 

گرمســیری، امین ســوری، امیرحسین 
حســینی، مجید خلیلی و آرمان علیزاده 
هــم نفراتی بودند که به این طریق مجوز 
گرفتند. در کشــتی آزاد هــم غامرضا 
محمدی بــه محمد ملکــی در وزن ۶۱ 
کیلوگرم، مسعود اســماعیل پور در وزن 
۶۵ کیلوگرم، خیرا... قهرمانی در وزن ۶۱ 
کیلوگرم و میثم فیروزآبادی در وزن ۵۷ 
کیلوگرم مجوز حضور در انتخابی را داد. 
همچنین با توجه بــه صدور مجوز برای 
نادر حاج آقانیا نفر برتر وزن ۵۷ کیلوگرم 
در مســابقات قهرمانی کشور گروه »ج«، 
حســین مصطفــوی نفر برتــر وزن ۷۰ 
کیلوگرم و اســماعیل نجاتیــان نفر برتر 
وزن ۹۷ کیلوگرم در مســابقات قهرمانی 
کشور گروه »ب«، حامد رشیدی در وزن 
۷۴ کیلوگرم نفــر اول وزن ۷۴ کیلوگرم 
گروه »ب«، نفرات دوم و ســوم می توانند 
انتخابی شــرکت نمایند.  در مرحله اول 
همچنین به خواست هیات ها و با موافقت 
کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
و همچنین فدراسیون کشتی، در صورت 
درخواست به هیات های کشتی هم مجوز 

داده می شود.

آغاز فصل نو در کشتی
بنا و محمدی برای انتخابی فهرست دادند

ضعف و قوت اساسنامه پیشنهادی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

زور مجمع کم می شود، روابط بهتر
دبیر کل باید 

مسلط به زبان 

انگلیسی باشد

اساســنامه کمیته ملی المپیک یک گام به جلو برداشــت و از خوان اول گذشــت. هیات اجرایی پیش نویســی که 
پیشــنهاد رییس و مشــاورانش بود را به بررســی گذاشــت و در نهایت تصویــب کرد این پیش نویــس برای ارائه 
به اعضای مجمع آماده شــود. گفته می شــود اساســنامه ســه، چهار تغییر بیشــتر ندارد اما همین چند تغییر اگر 
به تصویب نهایی برســد، زمینه ســاز چنــد جابه جایی در هیات اجرایــی فعلی کمیته ملی المپیک می شــود. دبیر 
کل، خزانــه دار و یک عضو هیــات اجرایی می روند و افــراد تازه ای انتخاب می شــوند، البته منوط بــر اینکه همه 
آنچــه مدنظر مســووان فعلی کمیته اســت، در مجمع عمومی که 25 دی ماه برگزار می شــود، به تصویب برســد.

دبیر فدراسیون وزنه برداری به جای عذرخواهی دنبال پرتقال 
فروش می گردد

بیرانوند: برخی مغرضانه به دنبال مچ گیری از 
فدراسیون هستند!

محســن بیرانوند، دبیر فدراســیون وزنه برداری در حالی معتقد اســت 
برخی به دنبال مچ گیری از فدراســیون و بزرگنمایی اعزام نشدن وزنه برداران 
به مســابقات جهانی هستند که بر اساس شــواهد موجود، فدراسیون مقصر 
اصلی این ماجراســت. محســن بیرانوند درباره عدم اعــزام تیم وزنه برداری 
نوجوانان به مســابقات جهانی آمریکا می گوید: »سال گذشته هم برای اعزام 
تیم ملی وزنه برداری بزرگســاان به آناهایم آمریکا با مشکات زیادی مواجه 
شــدیم!« )البته گویا دبیر فدراســیون وزنه برداری فراموش کرده سال قبل 
اگرچــه اندکی تیم ملی وزنه بــرداری برای اخذ 
ویزای آمریکا با مشــکاتی خودســاخته مواجه 
شــد که باز هم ربطی به سیســتم صدور ویزای 
این کشور نداشــت، اما بدون اینکه وزنه برداری 
از قافلــه جهانی جا بماند تیم با ترکیب کامل به 
ینگه دنیا اعزام شد و برای نخستین بار در تاریخ 
این رشــته ورزشی از سکوی قهرمانی جهان باا 

رفت.( 
بیرانونــد درباره اظهارات دبیر فدراســیون 
وزنه برداری آمریکا مبنی بر اینکه چندین بار به 
ایران برای هماهنگی حضور در مسابقات جهانی 
ایمیل زده اند اما پاســخی دریافت نکرده اند، می گوید: »این موضوع مرسوم 
است و برای تمام کشورها دعوتنامه ارسال می شود و طبق عرف از آنها برای 
شــرکت دعوت می شود اما سال قبل در عمل برای انجام مصاحبه مشکات 
زیادی را تحمل کردیم!« )ســوال ما از دبیر فدراســیون که با توجیه جالب 
توجه خود ســعی در فرافکنی موضوع اعزام نشــدن نوجوانان به مسابقات 
جهانی دارد هم همین اســت، که چرا وقتی شــما و رییس فدراســیون از 
این موضــوع مطلع بودید، به دروغ اصل قضیه را کتمان کرده و ماجرا را به 
دشــواری پروسه ویزا و همزمانی با مســابقات فجر ربط دادید؟! آیا این نوع 
حرف های ضد و نقیض بیانگر ضعف و ناهماهنگی میان سیســتم مدیریتی 
وزنه برداری و پنهان کاری مکرر این مجموعه در موضوعات مشابه اینچنینی 

نیست؟(
 بیرانوند ادامه می دهد: »ما ســال گذشته اســترس زیادی برای اعزام 
شدن یا نشــدن تیم داشــتیم و در نهایت هم یک ورزشکار و ماساژور تیم 
را ریجکت کردند، البته برای موســوی و رســتمی هم مشکات زیادی در 
صدور ویزا به وجود آمد که بــا پیگیری های مرادی و وزارت امور خارجه در 
لحظات آخر کار این دو وزنه بردار هم درســت شد، هرچند زمان زیادی را از 
دســت دادیم و ۳-۲ روز مانده به مسابقات به آمریکا رسیدیم و عما جلسه 
مربیان و کنگره فنی را از دســت دادیم و مجبور شــدیم فرد دیگری را به 
نمایندگی از خودمان به کنگره بفرستیم.« )قطعا دبیر فدراسیون وزنه برداری 
در ایــن خصوص یا حافظه اش با او یاری نمی کند و یا اینکه مثل بقیه موارد 
اینچنینی ســعی دارد با توجیه و پاک کردن صورت مساله، افکار عمومی را 
به دنبال پرتقال فروش بفرســتد، زیرا سال قبل هم مشکاتی که در زمینه 
اخذ ویزای آمریکا برای تیم ایجاد شــد، مقصر اول و آخرش خود سیســتم 
مدیریتی وزنه برداری و تغییرات مکرر و عجیب و غریبی بود که ابتدا در کادر 
فنی و سپس در مجموعه تیم ملی ایجاد شده بود. بنابراین صحبت های دبیر 
فدراسیون در این خصوص به جای اینکه ادله ای محکمه پسند باشد، بیش از 

گذشته بیانگر ضعف مدیریتی این مجموعه است.(
دبیر فدراســیون وزنه برداری در پایان نیز به جای عذرخواهی از اهالی 
وزنه بــرداری و نوجوانانی که این فرصــت طایی را به خاطر ضعف مدیریتی 
وزنه برداری از دســت دادنــد توجیه جالب تری ارائه می دهد: »امســال هم 
می دانستیم شرایط بهتر از سال قبل نیست! بنابراین با توجه به تجربه قبلی، 
قید حضور در این مســابقات را زدیم. البته برنامه های ما برای تیم نوجوانان 
طبق تقویم انجام می شــود و صرفا حضور در مسابقات جهانی ماک نیست! 
۵ تا ۷ ســال دیگر این نفرات باید به تیم ملی بزرگساان اضافه شوند. در ۴ 
سال گذشته به تمام مســابقات اعزام داشتیم اما این دوره تشخیص دادیم 
شرکت نکنیم! متأسفانه برخی دوســتان فکر می کنند مچ گیری کرده اند و 
درباره اعزام نشــدن وزنه برداران نوجــوان بزرگنمایی می کنند، در حالی که 
تمام بچه ها زحمت می کشند و ما هم به دنبال اجرای برنامه های فدراسیون 

هستیم.«

سوژه روز

مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور 
۶ تیم خارجی و ســه تیم از کشــورمان بــه میزبانی اردبیل 

برگزار می شــود. این رویداد برای نخستین بار طی روزهای 
۲۹ و ۳۰ آذرماه در اردبیل برگزار می شود. 

اســتان اردبیل برای نخســتین بار میزبانی از مسابقات 
کشــتی را برعهــده گرفته که این اتفاق بــه دلیل همکاری 
نزدیــک علی اشــکانی و احد پــازاج دو مربــی اردبیلی با 
فدراسیون کشتی در دوره مدیریت رسول خادم تصویب شده 

است. 
تیم بیمه رازی اردبیل به  نمایندگی از این استان در این 

مسابقات حضور دارد. 
تیم بیمه رازی سال گذشته عنوان قهرمانی را به دست 
آورد و حــاا امید زیادی دارد کــه بتواند این مهم را یک بار 

دیگر تکرار کند.

حضور 6 تیم خارجی در ایران
 اردبیل میزبان مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان

8 کشتی گیر 
مازندران در 

تورنمنت روسیه
ژنفــرات برتــر رقابت هــای 
بین المللــی کشــتی آزاد جــام 
آانز مجوز حضور در مســابقات 
بین المللی جــام ایوان یاریگین را 

به دست می آورند. 
بین المللی کشتی  رقابت های 
آزاد جــام آانز روزهای ۱۶ تا ۱۸ 
آذرمــاه در وادی قفقاز روســیه 

برگزار می شود. 
نفــرات برتر این مســابقات 
مجــوز حضــور در رقابت هــای 
یاریگین که یکی  بین المللی جام 
از مراحل انتخابی تیم کشتی آزاد 
روســیه محسوب می شــود را به 

دست می آورند. 
اعام  براســاس  همچنیــن 
به  مسابقات  برگزاری  مســووان 
نفرات اول تا ســوم این رقابت ها 
به ترتیــب ۵، ۲ و یک هزار دار 

جایزه نقدی اهدا می شود. 
همچنین به مربی نفر اول نیز 
یک هزار دار )جمعا ۱۰ هزار دار 
در هر وزن( جایزه داده می شود. 

و  خینچیگاشــویلی  وادمیر 
گنو پتریاشــویلی از گرجستان و 
شریف شریف اف از آذربایجان از 
کشتی گیران مطرحی هستند که 
در این رقابت ها شرکت می کنند. 
آزاد  منتخب کشــتی  تیــم 
مازندران به نمایندگی از ایران در 
رقابت هــای بین المللی جام آانز 

روسیه شرکت می کند. 
کیلوگــرم   ۶۱ وزن  در 
محمدباقر یخکشــی، در وزن ۶۵ 
کیلوگــرم مهران نصیری، در وزن 
یوســفی،  محمد  کیلوگــرم   ۷۰
در وزن ۷۴ کیلوگــرم حســین 
الیاسی، در وزن ۷۹ کیلوگرم علی 
سوادکوهی و امید حسن تبار، در 
وزن ۹۲ کیلوگرم مرتضی رضایی 
قلعــه و در وزن ۱۲۵کیلوگــرم 
جابر صادق زاده در این مســابقات 

شرکت می کنند. 
بین المللی کشتی  رقابت های 
آزاد جــام آانز روزهای ۱۶ تا ۱۸ 
آذرمــاه در وادی قفقاز روســیه 

برگزار می شود. 
این  اعزام  هزینه هــای  کلیه 
تیم توســط میزبان تقبل شــده 

است.

خبر

 رضا مهماندوست: با این شرایط تکواندو ایران و آذربایجان در 
المپیک مدال نمی گیرند

نباید به مربیان تیم ملی فشار وارد شود
ســرمربی ایرانی تیم ملــی تکواندو آذربایجان معتقد اســت که مردم 
باید مشــکات و واقعیت های ورزش را بدانند و به مربیان تیم ملی فشــار 
وارد نکنند. رضا مهماندوســت با اشاره به کسب عنوان سومی تیم تکواندو 
آذربایجان در مســابقات جام جهانی گفت: »به دلیل مشــکات مالی قصد 
حضور در مســابقات جام  جهانی را نداشتیم اما چون هزینه حضور در این 
مسابقات و رویدادهایی مانند جهانی و المپیک را کمیته المپیک آذربایجان 
پرداخت می کند، فقط برای حضور در مســابقه و نه کســب مدال در این 
رقابت ها حاضر شدیم. برای حضور در این مسابقات سه هفته بیشتر تمرین 

نکردیم.«
مهماندوســت در پاسخ به اینکه تا چه زمان مشکات مالی آذربایجان 
ادامه پیــدا می کند، گفت: »نمی دانم تا چه زمان ایــن روند ادامه دارد اما 

به خاطر اینکه قرارداد درســت و حســابی با 
آذربایجانی هــا ندارم کارم گیر آنها اســت. به 
فدراســیون جهانی نیز شکایت کردم و متوجه 
شدم آذربایجانی ها به خاطر اینکه حامی مالی 
مســابقات فدراســیون جهانی بودند از لحاظ 
مالی بــه آنها نیــز بدهکار هســتند. در حال 
حاضر فدراســیون تکواندو و بوکس آذربایجان 
در اختیار یک فرد اســت و اینگونه نیست که 
سیستمی وجود داشــته باشد. در حال حاضر 
رادیک و میاد بیگی به همراه من به مسابقات 
گرنداسلم دعوت شده  اند و با وجودی که هزینه 

اعزام با کشور میزبان است اما معلوم نیست باز هم بتوانند برای ما ویزا تهیه 
کنند تا در این مسابقات حاضر شویم.«

 مهماندوســت همچنیــن ادامه داد: »نه تنها مــن بلکه ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
ورزشــکار و مربی دو رشــته بوکــس و تکواندو بدجوری گیــر کرده ایم و 
نمی دانیم باید چه کار کنیم. رییس فدراســیون تکواندو آذربایجان در این 
کشور وزیر است و به هیچ  کس اجازه ماقات نمی دهد. تنها پل ارتباطی ما 
دبیر فدراســیون آذربایجان است که از طریق فضای مجازی با او در ارتباط 

بوده و اخیرا نیز چند پیغام او را جواب نداده است.«
سرمربی سابق تیم ملی تکواندو کشورمان در خصوص عملکرد تکواندو 
ایران در مســابقات اخیر و دور شــدن از حضور در جمع بهترین های دنیا 
گفت: »زمانی تکواندو در اختیار تنها چند کشــور بــود اما در حال حاضر 
مدال طای مسابقات جهانی و المپیک در میان چند کشور تقسیم می شود. 
با المپیکی شــدن تکواندو، قدرت در میان تمام کشــورها پخش شده و ما 
باید دید خود را تغییر دهیم. زمانی ایران جزو نخستین کشورهایی بود که 
تکوانــدو را علمی کرد و علم ورزش را در ترکیب با تکنیک های تکواندو به 
کار گرفت و در مقطعی از همه دنیا جلو زد اما در حال حاضر با گســترش 
فضای مجازی، دانشــگاهی شــدن تکواندو و حضور مربیان در کشورهای 

مختلف علم تکواندو در تمام دنیا پخش شده است.« 
مهماندوســت ادامه داد: »کشورهای اروپایی در حال حاضر هر ماه در 
یــک تورنمنت معتبر حضور دارند. آیا این شــرایط برای ایران و آذربایجان 
وجود دارد؟ در دو ســال اول حضور در آذربایجان در تمام رویدادها حضور 
داشــتیم و نتیجه آن را در قهرمانی جهان، المپیک، جام  جهانی و قهرمانی 
اروپا دیدیم اما بعد از آن با وجودی که من علم دارم اما به دلیل عدم اعزام 
به مسابقات مختلف از رقبا عقب افتادیم. مردم باید واقعیت ها را بدانند و به 
مربیان تیم ملی تکواندو فشــار وارد نکنند، چرا که همین نتیجه نیز با این 
امکانات بســیار خوب اســت. توقع مردم ما به خاطر سابقه گذشته تکواندو 
است اما در حال حاضر شرایط بسیار تغییر کرده و برای موفقیت باید تمام 
مســائلی که گفتم برای کادر فنی تیم ملی فراهم شود که این موضوع نیز 

نیازمند حمایت دولت است.«
ســرمربی ســابق تیم ملی تکواندو در خصوص احتمال کســب مدال 
توســط تکواندو ایــران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو گفت: »کســب مدال در 
المپیک شانسی نیست و اگر سیاست ها به همین روال ادامه داشته باشد و 
تیم های ایران و آذربایجان به مسابقات اعزام نشوند، در المپیک نیز به مدال 
نمی رســند. نباید به فدراســیون و مربیان خرده گرفت و قطعا اعزام تیم با 
دار ۱۲ هزار تومانی مشکل است و باید حمایت صورت گیرد. تا وقت است 
باید وزارت ورزش و کمیته المپیک خرج کنند تا تیم ما در المپیک نتیجه 
بگیرد. وقتی امکانات نباشد نمی توان معجزه کرد. وقتی روسیه در یک سال 

اخیر به ۲۰ تورنمنت اعزام شده نباید توقع رقابت با آنها را داشت.«

بهــداد ســلیمی، قهرمــان طایی 
وزنه بــرداری المپیک لندن بــا تاکید بر 
اینکه از اعزام شــدن بــه دوره مربیگری 
بین المللی مجارســتان استقبال می کند، 
معتقــد اســت حضــور او در این کاس 
می توانــد بــرای او و وزنه بــرداری ایران 
مفید باشد. بهداد ســلیمی درباره حضور 
خود در یک دوره ســه ماهه مربیگری که 
با همــکاری IOC و فدراســیون جهانی 
وزنه برداری در مجارستان برگزار می شود، 
می گوید: »کمیته ملــی المپیک کارهای 
مربوط به ایــن کاس بین المللی را انجام 
می دهد. البته مسووان کمیته المپیک از 
فدراســیون وزنه برداری درخواست کردند 
یک نفر را معرفی کند که فدراســیون هم 
من را معرفی کرد. هنــوز زمان برگزاری 
دقیــق ایــن دوره ســه ماهه مربیگــری 
مشــخص نیست، اما در ســال ۹۸ برگزار 
می شــود. مطمئنا این اتفاق، اتفاق خوبی 
برایم به شــمار می رود چــون با حضور در 
این کاس پربار می توانم به دانش و تجربه 
خــود اضافه کرده و کمــک می کند برای 

آینده وزنه برداری ایران مثمرثمر باشم.«
ســلیمی در مورد طوانی بودن این 
دوره مربیگری تاکید دارد: »درست است 
که این دوره یک مقدار طوانی اســت اما 
برای پیشرفت در ســطح فنی ازم است 

این کاس را پشت سر بگذارم.«
پاســخ  لندن در  المپیک  قهرمــان 
به این پرســش که با توجه به حضورش 
در این دوره مربیگری، به نظر می رســد 
بیشتر به ســمت کارهای فنی سوق داده 
می شــود تا مدیریتی، می گویــد: »برای 
افزایش تجربه و دانش به روز ورزشــی ام 
ازم است این دوره را بگذرانم، اما من به 
هر دو بخش فنی و مدیریتی عاقه مندم. 
به هر حال بیشــتر نظرم روی حوزه های 
مدیریتــی در ورزش اســت و به کارهای 
مدیریتی عاقه دارم، اما در کنار سیستم 

مدیریتی دوست دارم کارهای فنی را هم 
پیگیری کنم. فکر می کنم حضور در این 
دوره مربیگری از لحاظ فنی خیلی کمکم 

می کند.«
قهرمان وزنه برداری المپیک لندن در 
مورد تصمیم کمیته ملی المپیک مبنی بر 
اینکه جزو کارشناسان در مجمع عمومی 
کمیته باشــد، تاکید دارد: »خدا را شکر 
عملکــردم در بحث وزنه بــرداری طوری 
بوده کــه عاقه مند به همــکاری با من 
هســتند. آقای شهنازی و بخصوص آقای 
صالحی امیری خیلی بــه من لطف دارند 
و دوســت دارند همکاری کنیم. امیدوارم 
همکاری هــا چه بــا فدراســیون و چه با 
کمیته ملی المپیک مثمرثمر باشــد و در 
بخش هایی باشد که توانایی انجام کمک و 

خدمت داشته باشم.«
بهداد ســلیمی در پاســخ بــه این 
پرســش که در نظر دارد بــا کمیته ملی 
المپیک بیشــتر همکاری کند مثا برای 
دوره بعد آیا دوست دارد وارد کمیسیون 
ورزشکاران شود یا خیر اعتقاد دارد: »بله، 
قطعا اگر شرایط مهیا باشد برای دوره های 
بعدی سعی می کنم در این حوزه هم ورود 

کنم.«
سلیمی از پیشنهاد شرکت مخابرات 
به او به منظور راه اندازی باشگاه و مدیریت 
این تیم برای حضور در لیگ وزنه برداری 
خبر می دهد: »با توجه به اینکه در شرکت 
مخابرات مشغول به کار هستم، مدیریت 
این مجموعه پیشــنهاد دادنــد به بحث 
تیم داری در وزنه برداری ورود کنم و یک 
باشگاه برای شرکت مخابرات احداث کنم. 
به نظرم پیشنهاد خوبی است و قصد دارم 
زیربنای آن را آماده کنم. هر کاری که به 
وزنه بــرداری کمک کند را انجام می دهم. 
شرکت مخابرات پتانسیل باایی دارد که 
می توان از آن برای کمک به وزنه برداری 

استفاده کرد.«

سلیمی: شاید هدایت تیم مخابرات 
را در لیگ سال آینده قبول کنم

استقبال بهداد از اعزام به دوره مربیگری 
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استقال خزانه دار حفظ شود
نکته دیگر در مورد خزانه داری اســت. گفته می شود خزانه دار هم باید از سوی رییس معرفی شود که 
این مورد می تواند در آینده شــبهاتی را ایجاد کند. خزانه دار نماینده مجمع اســت تا به صحت امور 
مالی نظارت کند و در این مورد باید با دقت بیشتری پیش رفت. وقتی تاکید می شود اسناد مالی باید 
دو امضا داشته باشــد، به این معناست که این دو به نوعی ناظر هم هستند و به این ترتیب نیست که 
یکی بر دیگری ارجحیتی داشــته باشد، اما وقتی خزانه دار از سوی رییس معرفی شود و پشتوانه اش 
رای مجمع نباشــد، دیگر در قامت یک کارمند امور مالی اســت، نه کســی که حــق نظارت دارد.

انتصابی شــدن دبیر کل، مهم ترین تغییری است 
که در اساســنامه کمیته ملی المپیک لحاظ شده و بر 
اســاس آنچه نوشته شده، از این به بعد دبیر کل توسط 
رییس معرفی می شــود و با تایید هیات اجرایی کارش 

را شــروع می کند. نکته ای که در این رابطه وجود دارد، 
قابل تامل است. پیش از این صحبت از این بود که دبیر 
کل یا در اصل دبیر اجرایی توسط رییس پیشنهاد شود 
و با تایید مجمع کارش را آغاز کند، اما نکته این اســت 
که این مســیر تغییر کرده و هیات اجرایی جای مجمع 
را گرفته و این یعنی اینکه نقش مجمع در انتخاب دبیر 
کل کاما از بین رفته اســت. البته موافقان اجرای این 
ایده می گویند: »مجمع در انتخاب رییس خواســته اش 
را عملی کرده و در اصل دبیر کل هم انتخاب فرد مورد 
اعتماد آنهاســت.« اما این نگاه خیلی خوش بینانه است 

چون نباید این را نادیده گرفت که معموا انتخاب رییس 
در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک فرمایشی بوده 
و عما گزینه جدی دیگری حضور نداشــته اســت. در 
بیشــتر موارد هم فرد منتخب، مدیری بوده که ورزشی 
به حســاب نمی آمده و با نگاه سیاسی وارد ورزش شده 
اســت، مثل علی آبادی که ابتدا رییس ســازمان وقت 
ورزش شد و ســپس ریاســت بر کمیته ملی المپیک 
را در برنامــه قرار داد یا حســن غفوری فرد یا مصطفی 
هاشــمی طبا. دیگرانی هم که رییس شــده اند، تقریبا 
همین قاعده در موردشــان رعایت شــده با این تفاوت 

که برخی از آنها مثل کیومرث هاشــمی یا رضا قراخانلو 
تجربه مدیریت ورزشی یا تحصیل ورزشی داشتند.

پس اعضای مجامع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 
در دوره های مختلف معمــوا در انتخاب رییس خیلی 
دست شــان باز نبوده اما سعی کرده اند در انتخاب دبیر 
کل ایــن موضوع را جبران کرده و در عوض به کســی 
رای دهنــد که کمی دلشــان همراه آنها بــوده، مثل 
انتخاب  علی کفاشــیان، بهرام افشارزاده یا همین دفعه 
شاهرخ شهنازی. با اینکه شــهنازی خیلی از ویژگی ها 
بــرای فعالیت به عنوان دبیر کل کمیته را نداشــت اما 
مجمــع کمیته حکم به انتخاب شــهنازی داد تا مقابل 
یک دســتور نانوشته بایســتد و حاا با تغییراتی که در 
اساسنامه کمیته ایجاد شده، همین حق گرفته می شود.
البته این تغییر فوایدی هم دارد که بیشتر در جمع 
اعضای هیات اجرایی دیده می شــود. همیشه حرف از 
ناهماهنگی رییس و دبیر کل بوده و موافقان »انتصابی 
کردن دبیر کل« می گویند با تغییر این بند در اساسنامه 
کمیتــه این ناهماهنگی از بین مــی رود و امور اجرایی 
راحت تــر دنبال می شــود. وجــود ناهماهنگی موضوع 
غریبی نیســت و و در دوره های مختلف بین روســا و 
دبیران دیده شده؛ مثل قراخانلو و کفاشیان یا کیومرث 

هاشمی و شهنازی.
البتــه نگاه مثبت به این موضوع نباید یک اصل را 
کمرنــگ کند؛ اینکه اگر دبیــران کل در برخی دوره ها 
قدرت گرفته  اند، به پشــتوانه رای مجمع بوده و از این 
به بعد در صورت تایید اساســنامه توسط مجمع، دبیر 
کمیته قدرتش را از دســت می دهد و عما بیشتر یک 
کارمند عالی رتبه اســت تا کســی که بتواند سهمی در 
تصمیم گیری ها داشته باشد، مگر اینکه قول و قرار بین 

رییس و دبیر چیز دیگری باشد.
برای انتخاب دبیر کل شــرایطی گذاشــته شــده 
کــه کمی دامنه انتخاب را برای روســایی که از بیرون 

می آیند، می بندد. سابقه ۱۰ ســال مدیریت ورزشی و 
آشنایی به زبان، دو معیار مهم هستند. البته در یکی از 
این معیارها باید یک واژه تغییر کند؛ آشــنایی به زبان 
برای کســی که باید بتواند خیلی از امــور را مدیریت 
کند و در مباحث بین المللی دست راست رییس باشد، 
کافی نیست. سال هاست میزان آشنایی روسای کمیته 
به زبان انگلیسی مســاله بوده. برای مثال کسی یادش 
نمی رود زمانی که علی آبادی سودای عضویت در کمیته 
بین المللی المپیک به ســرش زد، معلم زبان گرفت اما 
نتیجه خاصی در پی نداشت و او همچنان اصرار داشت 

از زبان »فینگلیش« استفاده کند!
بیشتر روســای کمیته هم همینطور بوده اند و در 
دوره های مختلف دیده شــده روســا برای پوشش این 
ضعــف، افرادی را همراه خود به ســفرهای برون مرزی 
برده اند تا نقش مشاور و مترجم را برایشان ایفا کنند، در 
حالی که یک دبیر کل مسلط به زبان انگلیسی می تواند 
هم در نشســت های بین المللی فواید بیشــتری داشته 
باشد، هم رسیدگی به روابط بین المللی را راحت تر کند. 
اگرچــه این موضوع را هم نبایــد نادیده گرفت که چه 
بهتر، رییس کمیته هم به زبان انگلیسی آشنایی داشته 
باشــد تا اتفاق نشســت هیات اجرایی شورای المپیک 

آسیا در تهران تکرار نشود!
موضوع آشــنایی دبیر کل به زبان انگلیســی یک 
حرف کلی اســت که نتیجه اش می شود تایید صاحیت 
کاندیداهای دبیر کلی که در انتخابات آخر کمیته برای 
این پست رقابت کردند. این افراد در حالی تایید شدند 
که مســلط نبودن سه نفرشان به زبان انگلیسی مسجل 
بود اما تستی گرفته شد و گفتند این افراد آشنا به زبان 
انگلیسی هســتند که احتماا این آشنایی در حد یک 
محاوره ســاده در ارتباط با سام و احوالپرسی بوده، در 
حالی که این ســطح از زبان انگلیسی برای پست دبیر 

کلی کمیته به کار نمی آید.

یکی از مواردی که باید در اساســنامه فعلی فکری 
به حالش شــود، نوع ورود گزینه هایی است که خارج از 
فضای ورزش می خواهند وارد ورزش شوند. در اینکه در 
هــر دوره ای افرادی از بیرون آمده اند، هیچ نکته مبهمی 
وجود نــدارد و پیش بینی اینکــه در دوره های بعد هم 
افــرادی می آیند، هیچ تردیدی وجود نــدارد، پس چرا 
راهی پیدا نمی شــود تا حداقل شأن افراد برای ورود به 
مجمع حفظ شود و مدیران سیاسی با عنوان »کارشناس 

خبره« وارد مجمع نشــوند. بعید است کسی در ورزش 
باشــد که تاثیــر مثبت حضور صالحــی امیری در راس 
کمیتــه ملی المپیک را تکذیب کند؛ حتی کســانی که 
پیش از برگــزاری مجمع مخالف حضــور او بودند اان 
موافقش هســتند اما ایراد اساســی که همان موقع هم 
مطرح می شــد، این بود که چرا او با عنوان کارشــناس 
خبره ورزشی معرفی شد و افراد دیگری که می توانستند 
کارشناس خبره باشند، بیرون ماندند. حاا که اساسنامه 

در دست بررسی اســت، می توان برای این بخش فکری 
کرد و راهی پیشــنهاد داد تا حداقل برای دو سه نفری 
که همیشــه از بیرون آمده انــد و در آینده هم می آیند، 
راهــی باز باشــد. اینکه بخواهیم تاکیــد کنیم راه ورود 
غیرورزشــی ها را بسته ایم اما به هر شکلی، زمینه حضور 
مدیران سیاســی فراهم شود، شــبیه خیلی از ادعاهایی 
اســت که در مدیریت ورزش وجــود دارد. چیزی گفته 

می شود اما جور دیگری رفتار می شود.

ورود نماینده رییس فدراسیون به مجمع، شاید یک 
راه پیشــنهادی باشــد؛ اگرچه ممکن است در حق یک 
رییس فدراسیون که می خواهد در مجمع حضور داشته 
باشــد، اجحاف شود اما این روش حتما بهتر از این است 
که جایگاه کارشــناس خبره در اختیار مدیران سیاسی 
قــرار گیرد. در دوره قبل انتخابات راهی غیر از این نبود 
اما حتما حاا که اساسنامه مسیر تغییر را در پیش دارد، 

می توان برای این بخش فکری کرد.

یک نکته جا افتاده

راهی برای 
سیاسیون 
باز شود
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این جمله لوکا مودریچ تیتر 
اصلی روزنامه مادریدی 
»مارکا« شد: »رویای من 
از دوران کودکی این بود 
که بازیکن یک تیم بزرگ 
شوم، بردن توپ طا 
بزرگتر از رویایی است 
که داشتم«. گریزمان هم 
طعنه زد: »شادی بردن 
لیگ قهرمانان مهم تر از 
بردن جام جهانی است«.

»مودریچ، طای 
سفید« تیتر روزنامه 
مادریدی »آ. اس« بود 
که به نقل از هافبک 
رئال نوشت: »اگر 
من این را برده ام، 
به خاطر این است 
که کار ویژه ای انجام 
داده ام«. نونی یس، 
مردی که بارسا را 
عوض کرد، درگذشت.

روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ 
بارسلونا با تیتر 
»خداحافظ رییس« 
تصویر نونی یس، 
رییس سابق بارسا 
را روی جلد رفت و 
نوشت، مرگ مردی 
که در طول 22 سال، 
بارسا را از نو ساخت. 
او متولد 1931 بود.

»آرک طایی« تیتر روزنامه 
رمی »کوریره دلو اسپورت« 
بود که توضیح داد، ناپولی 
در برگامو 2-یک آتاانتا را 
برد و به فاصله 8 امتیازی 
یوونتوس برگشت. آرک 
میلیک از روی نیمکت به 
زمین رفت و در عرض 4 
دقیقه با گل زیبایی که زد، 
سرنوشت بازی را تغییر 
داد.

»ایسکو را می خواهید؟ 
700 میلیون یورو!« تیتر 
درشت روزنامه تورینی 
»توتو اسپورت« بود که 
نوشت: »آخرین دیوانگی 
رئال مادرید. پرس: او تنها 
در شرایطی می رود که یک 
نفر پول فسخ قراردادش 
را بدهد«. »میلیک ناپولی 
را در فاصله 8 امتیازی 
نگه داشت«.
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پیشخوان

ژوزه مورینیو گفته اســت که یک 
معجزه نیاز اســت تا منچســتریونایتد 
در جمع چهار تیــم برتر این فصل قرار 
بگیــرد. یونایتد در حال حاضر و پس از 
تســاوی 2 بر 2 مقابل ساوتهمپتون، در 

جدول لیگ برتر هفتم است.
تیم مورینیو در ســه بــازی اخیر 
خود تنها دو امتیاز کســب کرده است و 
با منچسترسیتی 16 امتیاز فاصله دارد. 
مورینیو گفته حتی رسیدن به آرسنال، 
تیم چهــارم جدول که هشــت امتیاز 

بیشتر از یونایتد دارد هم دشوار است.
او گفت: »ســال گذشته گفتم که 
دوم شــدن عالی بود، به ویــژه با توجه 
به کیفیت ما و کیفیت ســایر تیم هایی 
کــه برای حضــور در جمــع چهار تیم 

برتر می جنگیدند. امســال ما مشکات 
بیشــتری هم داریم که ایــن را در آغاز 
فصل هم گفته بودم، یعنی اینکه ســال 
خیلی سختی پیش رو داریم. حاا باید 
تاش کنیم که تا جای ممکن امتیاز به 
دست بیاوریم تا به جمع چهار تیم برتر 
برســیم اما رسیدن به این دستاورد نیاز 

به معجزه دارد.«
استفاده  درباره  همچنین  مورینیو 
از هافبک هــا در خــط دفاعی در بازی 
بــا ســاوتهمپتون گفــت: »در غیاب 
مدافعان میانی، مجبور بودیم هافبک ها 
را یک خــط عقب تر بیاوریــم اما آنها 
کنند.  دفاع  باید  نمی دانســتند چطور 
بازی در خط دفاعی در سبک بازی آنها 

جایی ندارد.«

کارل هاینــس رومنیگــه، مدیــر 
بایرن مونیخ درباره برنامه های آینده اش 
توضیحی نداده است. او البته گفته که 
پیش از آنکــه تصمیم بگیــرد پس از 
2019 هم در باشــگاه بماند یا نه، باید 
با حلقه ای نزدیک از همکاران، خانواده 

و دوستانش صحبت کند.
رومنیگه گفته است: »من می دانم 
که هیــات مدیره می خواهد قراردادم را 
برای دو ســال دیگر تمدید کنم اما اول 
باید با همسرم در این باره صحبت کنم. 
من به او قول داده ام زمانی می رسد که 
وقت بیشتری را صرف خانواده ام خواهم 

کرد. من پنج فرزند و سه نوه دارم.«
رومنیگه 63ســاله تا ســال بعد با 
بایــرن قرارداد دارد امــا مدیران بایرن 
قراردادی  بارها گفته اند که می خواهند 

دوساله به او پیشنهاد بدهند. با این حال 
در روزهای گذشته، این شایعه در آلمان 
مطرح شــده که اولیور کان، دروازه بان 
سابق بایرن به این تیم بازخواهد گشت 

و جای رومنیگه را خواهد گرفت.
رومنیگــه می گویــد: »بــه نظرم 
اولیور فرد بســیار جالبی است. او همه 
چیزهایی که ما به دنبالش هســتیم را 
دارد. او بازیکنــی بزرگ بوده اســت و 
در دانشــگاه هم اقتصاد خوانده است 
امــا پیش از هر چیــز، او باید آمادگی 
خودش را برای حضور در این پســت 

اعام کند.«
اولــی هوینس، رییــس بایرن هم 
گفته است: »اولیور کان فردی است که 
در هنگام پایان قــرارداد کارل هاینس 

می توانیم به او فکر کنیم.«

مورینیو: برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان نیاز به معجزه داریم

رومنیگه می رود، اولیور کان می آید
 تغییر و تحول احتمالی در بایرن مونیخ

کلوپ به خاطر شادی افراطی اش توبیخ شد
یورگن کلوپ سرمربی لیورپول به خاطر خوشحالی افراطی اش بعد از به 
ثمر رســیدن تک گل این تیم مقابل اورتون، از سوی کمیته انضباطی توبیخ 
شد. کلوپ پس از گلزنی دیووک اوریگی در وقت های تلف شده )دقیقه 96( 
از خود بیخود شد و به داخل زمین بازی دوید و در میانه میدان آلیسون بکر 
دروازه بان تیمش را در آغوش گرفت. کلوپ تا عصر فردا وقت دارد از خودش 
دفــاع و توضیحاتش را ارائه کند. او پیش از این از مارکو ســیلوا، ســرمربی 

اورتون به خاطر نحوه خوشحالی اش عذرخواهی کرده است.
 

دفاع گواردیوا از کلوپ
پپ گواردیوا ســرمربی تیم فوتبال منچسترســیتی از همتــای آلمانی اش در 
لیورپول به خاطر نوع خوشــحالی اش بعــد از گل پیروزی بخش تیمش مقابل اورتون 
دفاع کرد. کلوپ در دقیقه 6+90 بازی مقابل اورتون در دربی مرسی ساید که دیووک 
اوریگــی گل برتــری تیم قرمزپوش را زد، به داخل زمین دویــد و تا دایره میانی آن 
رفت؛ جایی که دروازه بان تیم آلیســون بکر حضور داشت. این حرکت او با انتقاداتی 
همراه شــده و کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال هم این مرد آلمانی را به خاطر نحوه 

شادی اش توبیخ کرده است.
حرکــت او تقریبــاً مشــابه همــان حرکتی بود کــه پپ گواردیوا ســرمربی 
منچسترســیتی پس از پیروزی 2 بر یک شــاگردانش مقابل ســاوتهمپتون در فصل 

گذشته انجام داد و به خاطر آن با هشدار کمیته انضباطی مواجه شد.
گواردیوا گفت: »من هم این کار را انجام داده ام. مقابل ساوتهمپتون. در چنین 
لحظاتی آدم شدیداً احساساتی می شود. می دانم که خودم هم این کار را انجام داده ام 
و اان هم خوشــحال نیســتم که این کار را انجام داده ام پس حال مارکو ســیلوا و 
مائوریســیو پگیرینو )سرمربی سابق ســاوتهمپتون( را درک می کنم اما گاهی اوقات 
کنترل احساســات از دست تان درمی رود و همین می شود که می بینید. همه چیز در 
ذهن شــما رخ می دهد. من از طرف خودم صحبت می کنم. شــما باید برای یکدیگر 
احترام قایل باشید. زمانی که شما می برید، همه شما را یک شخصیت بزرگ می دانند 
اما وقتی می بازید، بی احترامی هایی می شــود. وقتی می بازید، بی ادب می شوید، یک 
آدم بد هســتید و وقتی می برید، همه چیز قابل قبول اســت. مــا در دنیایی زندگی 
می کنیم که همه فقط به برنده ها حق می دهند و فقط کســب پیروزی برای شان مهم 

است. به همین دلیل گاهی چنین چیزهایی را شاهد هستید.«
 )VAR( گواردیوا ســپس از تصمیم یوفا برای استفاده از کمک داور ویدئویی
در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری استقبال کرد. او که 
تیمش فصل گذشــته به خاطر یکی دو تصمیــم بحث برانگیز داوری، مقابل لیورپول 
شکســت خورد و از رســیدن به نیمه نهایی بازماند، گفت: »من استقبال می کنم. از 
شنیدن این خبر خوشحالم. لیگ برتر آخرین لیگی است که می خواهد از این فناوری 
اســتفاده کند و دیر یــا زود هم این اتفاق رخ می دهد. ایــن فصل گل دوم ما مقابل 
شاختار واقعاً با پنالتی مسخره ای به ثمر رسید پس اگر می گویم که این فناوری باشد 
فقط نمی خواهم درباره منافع تیم خودم یا اتفاقاتی که فصل گذشته در مورد قضاوت 

متئو اهوس )داور بازی سیتی و لیورپول( رخ داد صحبت کنم.«

سوژه

ایکاردی بهترین بازیکن 
ایتالیا شد

مائورو ایکاردی، مهاجم اینتر به عنوان 
بهترین بازیکن فصل 18-2017 ســری آ 

برگزیده شده است. 
این عنــوان پــس از رای گیــری از 
فوتبالیست های  اتحادیه  )اعضای  بازیکنان 
شــد.  داده  او  بــه  ایتالیــا(  حرفــه ای 
فوتبالیست های شــاغل در ایتالیا عاوه بر 
بهترین بازیکن فصل، تیم منتخب فصل را 

نیز انتخاب کرده اند.
ایــکاردی 25ســاله بیشــترین رای 
بازیکنان حرفه ای را در مراســم گران گاا 
دل کالچــو از آن خود کرد. او با 29 گل در 
34 بازی ســری آ در کنار چیرو ایموبیله، 
مهاجــم اتزیو بهترین گلــزن فصل پیش 
شــده بود. هر دو مهاجــم در تیم منتخب 
فصل 18-2017 قرار دارند اما این ایکاردی 
بود که جایزه بهتریــن را از آن خود کرد. 
آلیســون بکر، دروازه بان فصل پیش رم که 
در حال حاضر در لیورپول به ســر می برد، 
عنوان بهترین دروازه بان فصل را از آن خود 

کرد و در تیم منتخب قرار گرفت.
تیم منتخب فصل 18-2017 به این 

ترتیب است:
دروازه بان: آلیسون )رم(

مدافعان: ژوائو کانسلو )اینتر(، کالیدو 
کولیبالــی )ناپولــی(، جورجــو کیه لینی 

)یوونتوس(، الکس ساندرو )یوونتوس(
)یوونتوس(،  پیانیچ  میرالم  هافبک ها: 
ســرگی میلینکوویچ-ساویچ )اتزیو(، راجا 

نایینگوان )رم(
پائولو دیبــاا )یوونتوس(،  مهاجمان: 
مائورو ایــکاردی )اینتر(، چیــرو ایموبیله 

)اتزیو(.

گزارش

 آلگری جایزه 
سرمربی سال ایتالیا 

را برد
مراســم معرفــی برترین های 
فوتبــال ایتالیا در فصل 2017-18 
موسوم به گران گاا دل کالچو برگزار 
شــد و در آن ماســیمیلیانو آلگری 
جایزه ســرمربی برتر سال را از آن 
خود کرد. این مراســم که در شهر 
میان برگزار شــد، نسخه ایتالیایی 
جایزه برترین بازیکن سال انگلیس 
)PFA( اســت که برنــدگان آن با 

آرای بازیکنان انتخاب می شوند.
مائوریتزیو ســاری، ســرمربی 
ســابق ناپولی و مربــی حال حاضر 
جایزه  این  گذشــته  فصل  چلسی، 
را بــرده بود امــا امســال آلگری 
به خاطر کســب دوگانه قهرمانی در 
رقابت هــای داخلی ایــن جایزه را 

کسب کرد.
آلگــری پــس از دریافت جایزه  
خود گفت: »امشب شب حیرت آوری 
است و من از همه آنهایی که هر روز 
بــا من کار می کنند تشــکر می کنم، 
از بازیکنانــم. تیــم من  بخصــوص 
گروهــی از بازیکنان بزرگ اســت و 
یک باشــگاه بزرگ هم حامی ما. من 
این شــانس را داشــته ام که با گروه 
کار  خارق العاده  بازیکنــان  از  زیادی 
کنم و امشب هم دوباره استاد آندره آ 
پیرلو را می بینــم. کار کردن با همه 
آنها برای من واقعــا افتخاری بزرگ 
بود.« آلگری درباره مراسم توپ طا 
و دوم شدن کریستیانو رونالدو پس از 
لوکا مودریچ در مراسم فرانس فوتبال 
هم گفت: »رونالدو واقعا روی تیم ما 
رویکردی  چون  اســت  تأثیرگذاشته 
حرفــه ای، روحیــه ای رقابت طلب و 

شخصیتی متواضع دارد.«

 گرت بیل:

باورم نمی شد که گل من جایزه پوشکاش را نبرد
گرت بیل بر این باور اســت گلی که 
با ضربه برگردان در فینال لیگ قهرمانان 
زد بایــد جایزه پوشــکاش را از آن خود 

می کرد، نه گل محمد صاح.
این ملی پوش ولزی گلی تماشــایی 
در بازی رئال مادریــد و لیورپول به ثمر 
رساند و نامزد جایزه پوشکاش شد. او در 
بازی فینال لیگ قهرمانان از روی نیمکت 
به زمین آمــد و دو گل زد و کمک کرد 
که رئال مادرید برای سومین بار پیاپی به 

قهرمانی لیگ قهرمانان برسد.
اما در رای گیری، گل او رای کافی را 
نیاورد و گل صاح به اورتون روی حرکت 
انفرادی او جایزه زیباترین گل سال را از 

فیفا گرفت.
بیل گفت: »بله، راســتش را بگویم 
از ایــن بابت غافلگیر شــدم. چه چیزی 
می تــوان گفت؟ این کار آنها باعث شــد 
از ارزش این جایزه کمی کاســته شــود. 
هرچند کــه البته گل صــاح هم عالی 

بود.«
بیل 29ساله می گوید از لحظه ای که 
توپ روی پایش نشســت، فهمید کاری 
خاص انجام داده اســت. او ضربه ای عالی 
به توپ زد و دروازه لوریس کاریوس را از 
فاصلــه 14 متری باز کرد. او گفت: »این 
حرکت من غریــزی بود. من جای گیری 
درســتی از نظــر بدنی داشــتم، پایم را 
عالی به تــوپ زدم و ضربــه ام بی نقص 
بــود. زمانی که تــوپ را چنین بی نقص 
می زنید، می دانید که به سمت چارچوب 
می رود. در این حالــت تنها باید امیدوار 
باشید که دروازه بان واکنشی باورنکردنی 
انجــام ندهد. به محض آنکه پایم به توپ 
خورد، می دانستم این احتمال وجود دارد 
که توپ گل شــود. اگر صحنه را ببینید، 
متوجه می شــوید من بافاصله به سمت 

دروازه نگاه کردم. من می دانســتم توپ 
کجا دارد می رود.«

بیل در طــول دوران بــازی اش، از 
زمــان حضور در تاتنهام تــا دوران بازی 
در رئال، همیشه کارهای تماشایی انجام 
داده است. او با این حال می گوید که آن 
لحظه جادویی برابر تیــم یورگن کلوپ 

بهترین لحظه دوران ورزشی اش بود: »به 
نظــرم باید گفت که این بهترین گل من 
بوده است. گل های زیادی پیدا نمی کنید 
که شبیه این باشند. من البته آن گلی که 
در فینال جام حذفی 2014 به بارســلونا 
زدم را هم دوســت دارم اما این یکی در 
مسابقه ای بسیار بزرگ بود، یعنی فینال 

لیگ قهرمانــان، بزرگ ترین بازی فوتبال 
باشگاهی. همچنین این گل پیروزی بود 

و باید بگویم که این بهترین گل بود.«
بیــل در فصل جاری بــه دنبال آن 
اســت که دوباره آن درخشش را داشته 
باشد. این بازیکن ولزی حاا 10 بازی در 

لیگ است که گل نزده است.

اونای امری: 
نمی دانم اوزیل به بازی 

منچستریونایتد برسد
اونــای امری ســرمربی تیــم فوتبال 
آرســنال می گوید که هافبــک آلمانی این 
تیم مســعود اوزیل ممکن اســت به دلیل 
مصدومیــت بازی امشــب توپچی ها مقابل 
منچســتریونایتد را از دست بدهد. آرسنال 
امشــب در حالی میهمان منچســتریونایتد 
اســت که در دو بازی اخیــرش اوزیل را در 

اختیار نداشت.
توپچی ها کــه یکشــنبه هفته جاری 
دربی لنــدن را بدون حضــور اوزیل بردند 
ممکن اســت امشــب هم نتواننــد او را در 
اختیار داشــته باشــند. امری در کنفرانس 
خبری پیش از بازی گفت: »امروز اوزیل به 
تنهایی تمرین کرد. نمی دانم که آیا او برای 
بازی چهارشنبه شب آماده خواهد بود یا نه. 
روز گذشــته گفتم که او کمردرد دارد و از 
سه شنبه هفته گذشته این مشکل را داشته 
است. او نتوانست در کیف )لیگ اروپا( بازی 
کند، همینطور مقابل تاتنهام. در حال حاضر 
هم نمی دانم که آیا او می تواند در منچستر 

بازی کند یا نه.«
امری ســپس درباره آینــده آرون رمزی 
صحبت کرد. هافبک آرســنالی ها که در دربی 
لندن عملکرد خوبی داشــت هنوز قراردادش 
تمدید نشــده و این در حالی اســت که او تا 
پایان فصل جاری قــرارداد دارد. امری گفت: 
»دو مــاه پیش ما با هم دربــاره حال و آینده 
او صحبت کردیم. فکــر می کنم گفت  و  گوی 
خوبی بود. اینجا در نشســت خبری این را هم 
به شــما می گویم که من از او می خواهم تمام 
تمرکزش را فقــط روی تیــم و ارائه بهترین 
بازی هایش برای ما قرار دهد. وضعیت فعلی او 
چیزی است که من می خواهم و آینده اش هم 
قطعاً برای او و خانواده اش بســیار مهم است. 
باید خونسرد باشیم و تفاوت های بین آینده و 
حال او را درک کنیم. فکر می کنم در بازی های 
اخیر او با تمرکز بازی کرده است. من در چند 
بازی اخیرمان او را زیر نظر داشــتم. تمرکز او 
برای ما مثبت اســت و به ما کمک می کند. او 
باید درباره آینده اش و خانواده اش فکر کند اما 
اگر همیشه همان عملکردی را ارائه کند که در 
بازی مقابل تاتنهام داشــت، هم برای خودش 

خوب است هم برای ما.«

خامس رودریگس گفته که اگــر نتواند جایی در تیم نیکو 
کــواچ پیدا کند، بایرن مونیخ را تــرک خواهد کرد. این بازیکن 
اهل کلمبیا به دلیل مشکل زانو، دو هفته دور از میادین خواهد 
بود. او می گوید: »اوضاع نســبت به فصل پیش متفاوت اســت. 
ما با مربی جدید مانند گذشــته رقابــت نمی کنیم. اگر به دلیل 

بازی نکردن مجبور به ترک باشــگاه شــوم، این کار را خواهم 
کرد. شما می دانید که من می خواهم بمانم چون من عشقی که 
طرفداران و خانواده بایرن به من دارند را حس می کنم. در حال 
حاضر حس خوبی دارم و می خواهــم در یک یا دو هفته کاما 

آماده شوم.«

خامس: اگر مجبور شوم از بایرن می روم

قرعه کشــی مرحلــه نیمه نهایــی لیــگ 
ملت های اروپا برگزار و مشخص شد که انگلیس 
باید به مصاف هلند برود و پرتغال و سوییس هم 
مقابل هم قرار خواهند گرفت. مرحله نیمه نهایی 
این رقابت ها در پرتغال برگزار می شود و در بازی 
اول )15 خرداد( میزبان در شهر پورتو به مصاف 
ســوییس می رود و یک روز پس از آن در شهر 
گیمارش، سه شــیر مقابل اله های نارنجی قرار 
می گیرد. همچنین قرار است دیدار رده بندی و 

فینال این رقابت ها هم 19 خرداد برگزار شود.
انگلیس به عنوان صدرنشین گروه 4 لیگ 
یک و با غلبه بر رقبایی مانند اسپانیا و کرواسی 
صعود کــرد. هلند هم از گروه یــک و بااتر از 
آلمان و فرانســه صعود کرد. پرتغال صدرنشین 
گروه سوم شد و ایتالیا و لهستان را ناکام گذاشت 
و در نهایت سوییس با غلبه بر بلژیک و ایسلند 
به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی شد.
گرت ســاوت گیت، پس از مطلع شــدن 
از قرعه تیمــش در نیمه نهایی لیگ ملت ها به 
سایت یوفا گفت: »کیفیت این مسابقات به شدت 
بااســت. در دو هفته اخیر این بازی ها، اهمیت 
و حساســیت بازی ها ماننــد بازی های مراحل 
یک چهارم نهایی یــک تورنمنت بزرگ بود. به 
نظــر من ایجاد این تورنمنت یک حرکت خوب 
از سوی یوفا بوده است. حریف ما هلندی است 
که وضعیتی مشابه به خودمان دارد و بازیکنان 

جوان و در حال پیشرفت بسیاری در ترکیبش 
دارد. شــما می توانید ببینید که رونالد کومان 
چقدر روی تیم ملی هلند تاثیر گذاشــته است. 
بازی جذاب بیــن این دو تیم برگــزار خواهد 
شود. منتظرش هستیم و می خواهیم به دومین 
نیمه نهایی مــان )بعد از حضــور در نیمه نهایی 
جــام جهانی 2018( برســیم.« رونالدو کومان 
هم گفت: »برای انگلیس اهمیت بســیار زیادی 
قایلیم. شیوه ای که ساوت گیت دارد این تیم را 
اداره می کند، با فرصت دادن به بازیکنان جوان، 
دقیقاً همان کاری اســت که ما دوســت داریم 

انجام دهیم. این فرصت فوق العاده ای اســت.« 
فرناندو سانتوس، سرمربی تیم ملی پرتغال هم 
در واکنش به رویارویی با سوییس گفت: »ما باید 
به فینال برسیم و جام قهرمانی را در خانه حفظ 
کنیم. با این حال ازم است خیلی کار و تمرین 
کنیم چون در نیمه نهایی با حریفی سرســخت 
طرفیم. ســوییس تیم خوبی اســت و ما آنها را 
کامًا می شناسیم چون در مقدماتی جام جهانی 
مقابل شان بازی کردیم. دانستن توانایی های تان 
خیلی مهم اســت. ما رویای رسیدن به فینال و 

بردن جام را داریم اما این کار آسانی نیست.«

 قرعه کشی نیمه نهایی لیگ ملت ها انجام شد

سانتوس: باید جام را در خانه نگه داریم
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8 گل: آزار و پله آ )گادباخ(، ورنر )ایپزیگ(
7 گل: لواندوفسکی )بایرن(، فینبوگاسون )آگزبورگ(

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

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

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

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
14842371928بارسلونا 1
14833261527سویا2
14671181025اتلتیکومادرید3
14734181424آاوس 4
14725221923رئال مادرید 5
14635232121لوانته6
14635171621اسپانیول7
14563171621خیرونا 8
14554151120ختافه 9
14545171619رئال سوسیداد 10
14545141719رئال بتیس 11
14536151918ایبار12
14455252217سلتاویگو 13
14383111117والنسیا14
14455111417وایادولید15
14446141816لگانس 16
14356131614ویارئال17
14185142311اتلتیك بیلبائو18
14248152810رایووایکانو 19
1414912297اوئسکا20

الیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

31840-14131یوونتوس 1
141022281432ناپولي 2
14923271229اینتر3
14743241825میان 4
14734201624اتزیو5
14563191621تورینو 6
14554241820رم 7
14554211920ساسولو 8
14626151820پارما 9
14545211719سمپدوریا 10
14536261918آتاانتا11
14464181318فیورنتینا12
14374131716کالیاری 13
14437192915جنوا14
14428132314اسپال15
14347121813اودینزه 16
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

371333-13103بوروسیادورتموند 1
13823301626مونشن گادباخ 2
13742241025ایپزیگ 3
13733251824بایرن مونیخ4
13724301623آینتراخت5
13634281921هوفنهایم 6
13553212020هرتابرلین 7
13535181818ولفسبورگ8
13535212218وردربرمن9
13535121418ماینتس 10
13436192515بایرلورکوزن 11
13427141814شالکه12
13355162214فرایبورگ 13
13346202213آگزبورگ 14
13256143011نورنبرگ 15
1332892611اشتوتگارت16
1323815289هانوفر17
1323813299فورتونادوسلدورف18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

*کیوو به دلیل مشکات مالی با کسر سه امتیاز مواجه شده است. 

رئال مادرید به ایســکو اعام کــرده که حاضر 
اســت او را با چه قیمتی بفروشــد. قیمتی که آنها 
روی ایسکو گذاشته اند بسیار بااست و این هافبک 

به این ترتیب مجبور است در این باشگاه بماند.
ایسکو تا سال 2020، یعنی تا پایان فصل آینده 
با رئال قرارداد دارد و رئال تا زمانی که او وارد سال 
آخر قراردادش نشده، فعا نیازی به فروش او ندارد.

مشــکل این است که ایســکو نمی تواند جایی 
در برنامه های ســانتیاگو سواری پیدا کند. مربی از 

کارهایی که او انجام می دهد و حواشــی او خســته 
شده و سران باشگاه هم نشان داده اند از این هافبک 

بااستعداد تیم شان حوصله شان سر رفته است.
بســیاری از بحث ها پیرامون وزن او اســت و 
افــراد زیادی بر این باورند که او چاق شــده اما در 
رختکن رئال مادرید، رفتار او نگران کننده بوده است. 
برخی از بازیکنان رئال از او در برابر خبرنگاران دفاع 
کرده اند و برخی دیگر حاضر نشــده اند در این باره 

حرفی بزنند.

به دلیل شــرایطی که پیش آمده، رئال مادرید 
به ایســکو اعام کرده هر باشــگاهی که بخواهد او 
را بخرد، باید مبلغ فســخ قراردادش را تمام و کمال 
بپردازد. این مبلغ در قرارداد ایســکو 700 میلیون 
یورو ذکر شــده اســت. اگر اوضاع به همین ترتیب 
بماند، ایســکو مجبور اســت تا پایان قراردادش در 
رئال مادرید ماندنی شــود، چراکه بسیار بعید است 
باشگاهی حاضر شود چنین مبلغی برای این بازیکن 

تیم ملی اسپانیا بپردازد.

 رئال به ایسکو: قیمت تو 700 میلیون یورو است



7 ورزش جهــــان

 اسپورت مدیا  ست- بوفون بردن جایزه بهترین بازیکن سال 
را به هم تیمی اش، امباپه تبریک گفت. این نخستین بار است 
که فرانس  فوتبال جایزه بهتریــن بازیکن جوان را می دهد.

و  همســر  همــراه  مودریــچ  لــوکا  میــل-  دیلــی 
پاریــس. در  طــا  تــوپ  مراســم  در  فرزنــدش   3

دیلی میل- الما، خواهر کریســتیانو رونالدو، با انتشار پستی 
در اینستاگرام به مراســم توپ طا که برادرش در آن برنده 
نشــد، اشاره کرد و نوشــت: »متاســفانه این دنیایی است 
که ما در آن زندگی می کنیم، فاســد، با وجــود مافیا و پول 
لعنتی. قدرت خدا برتر از همه این پوســیدگی ها اســت...«

 مراســم بهترین های فوتبال ایتالیا همزمان با مراسم توپ طا 
در تورین برگــزار و مائورو ایکاردی، مهاجــم آرژانتینی اینتر 
به عنوان بهترین بازیکن ســال 2018 ســری A انتخاب شد.

دیلی میل- مسی 
این عکس در کنار 

ماتئو )چپ( و تیگو، 
دو پسرش را روی 

اینستاگرام گذاشت 
تا نشان دهد، نبودن 

اسمش در بین 3 
نفر نهایی توپ 

طا، آنقدر هم مهم 
نیست و او فرصتی 

پیدا کرده تا در کنار 
خانواده اش باشد.

دیلی میل- مودریچ، امباپه و خانم هگربرگ، 3 برنده مراسم توپ طا در کنار هم.

دیلــی میــل- فرانســوی ها در مراســم تــوپ طا روی 
ســن رفتند و دربــاره قهرمانــی در جــام جهانی حرف 
زدنــد. در تصویــر، میکروفون دســت گریزمان اســت.

 همزمــان با مراســم توپ طــا، نیمار به همــراه مارکینیــوش و تیاگو 
ســیلوا، دو همبــازی برزیلــی اش در پاریس مشــغول بــازی »کال آو 
دیوتــی« بــود و این عکس از او در شــبکه های مجازی منتشــر شــد.
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 گریزمان: تا دو روز 
کسی با من حرف نزند!

ناراحت  گریزمــان  آنتوان 
بود از اینکه بعــد از بردن لیگ 
اروپا به همــراه اتلتیکومادرید و 
جام جهانی با تیم ملی فرانســه 
نتوانسته توپ طا را ببرد. او در 
رده بندی بعــد از لوکا مودریچ و 
سوم  رده  در  رونالدو  کریستیانو 
قرار گرفــت. گریزمان در بازی 
با آرسنال در لیگ اروپا  اتلتیکو 
10نفره اش درخشــید  تیم  برای 
و در پیروزی 3 بــر صفر فینال 
او  زد.  گل   2 مارســی  مقابــل 
همچنین در جــام جهانی 4 گل 
توپ طای  و  دو گل ساخت  زد، 

تورنمنت روسیه را برد.
»وقتی  گفــت:  گریزمــان 
فهمیدم برنده نشــدم تا دو روز 
دوســت نداشــتم کسی سراغ 
افتخار  این  خنده(.  )با  بیاید  من 
بزرگی است که اینجا روی سکو 
بیایم و قهرمانی جهان را به دست 
در  هم تیمی هایم  روی  من  آورم. 
تیم ملی و باشگاه حساب می کنم 
تا سال آینده جای لوکا را بگیرم. 
من لیگ اروپــا و جام جهانی را 
چه  باید  نمی دانم  دیگــر  بردم، 

کنم.«
 

مسی پنجم شد
لیونل مسی برای نخستین بار 
از ســال 2007 بین سه نفر اول 
نبــود و در رده بندی توپ طای 

امسال پنجم شد. 
در  که  آرژانتینی  فوق ستاره 
ســال های 2012-2009 چهاربار 
برای   2015 ســال  در  و  متوالی 
آخرین بار توپ طا را برده، فصل 
قبل با بارســلونا قهرمان الیگا 
اما  اســپانیا شد،  و جام حذفی 
نتوانست در لیگ قهرمانان اروپا 
تیمش را از سومین حذف متوالی 
در مرحلــه یک چهــارم نهایی 
آرژانتین  ملی  تیم  و  دهد  نجات 
هم در نخستین مرحله حذفی به 

فرانسه باخت و کنار رفت.
مسی در ســال 2018 در 50 
بازی ملی و باشگاهی 45 گل زد، 
این فصل هم 15 گل و 8 پاس گل 
در 16 بازی در رقابت های مختلف 

برای بارسلونا داشته.
 بعد از مسی 31ساله، محمد 
صاح، رافائــل واران، ادن آزار، 
کوین دبرویــن و هری کین در 
رده های ششــم تا دهــم قرار 

گرفتند.

کریســتیانو رونالدو در مراسم توپ 
طا شرکت نکرد و جیان لوییجی بوفون 
گفتــه که او آزاد بــوده هر تصمیمی که 
می خواهد بگیــرد. رونالدو که توپ طا 
را پنج بــار از آن خود کرده اســت، در 
هنگامــی که لوکا مودریــچ توپ طای 
امسال را گرفت، در سالن حضور نداشت. 
او در رای گیری توپ طا دوم شــد، در 
حالی که در ده ســال گذشته، توپ طا 
یا به او می رســید یا به لیونل مســی. از 
دروازه بان پاری سن ژرمن که پیش تر در 
یوونتــوس حضور داشــت، درباره غیبت 
رونالدو سوال شــد و او گفت: »به نظرم 

همه ما انســان های آزادی هســتیم. هر 
کســی تصمیم می گیرد که از زندگی اش 
چه می خواهد.« رونالدو شروع خوبی در 
یوونتوس داشته اســت. این بازیکن 33 
ســاله در 18 بازی 11 گل زده اســت و 
در بازی اخیر یووه برابر فیورنتینا هم گل 
زد. او نخستین بازیکن یووه پس از جان 
چارلز در فصل 58-1957 شده است که 
در 14 بازی نخست اش در سری آ، دست 
کم 10 گل می زند. بازی بعدی یوونتوس 
برابر اینتر و در روز جمعه اســت. بوفون 
هم با پی اس جی قرار است چهارشنبه به 

مصاف استراسبورگ برود.

  بوفون: غیبت رونالدو؟
 ما همه آزاد هستیم!

عکس نوشت

خبر

@iranvarzeshi

کیلیــان امباپــه جایــزه بهترین 
بازیکن زیر 21 ســال را از آن خود کرد 
و در ایــن راه بااتر از ترنت الکســاندر 
آرنولد از لیورپول، کریســتین پولیشیچ 
از بوروسیا دورتموند و جاستین کایوت 
از رم قرار گرفت. او سالی فوق العاده را با 
پاری سن ژرمن و تیم ملی فرانسه سپری 
کرد و جایزه پدیده جام جهانی نیز به او 
تعلق گرفت. این مهاجم که 29 آذر 20 
ساله می شــود، در فصل اول حضورش 
در پاری ســن ژرمن بعد از انتقال 180 
میلیون یورویــی از موناکو در 27 بازی 
در لیگ فرانســه 13 گل و 7 پاس گل 
داشت ضمن اینکه در لیگ قهرمانان 4 
گل و سه پاس گل به نام او ثبت شد. در 
این فصل هم در 10 بازی لیگ 12 گل 
زده و 2 گل هم در اروپا به ثمر رسانده.

امباپــه در رده بنــدی توپ طای 
ســال قبل هفتم شــده بود و امســال 
چهارم شد )جوان ترین بازیکن در میان 
پنج نفر اول بعد از مایکل اوون 19 ساله 
در ســال 1998(. او در مراسم دریافت 

ریمونــد کوپا گفت:  نخســتین جایزه 
»خوشــحالم که این جایزه را می گیرم، 
این جایزه برای یک سال عالی است که 
می دانــم به خاطر هم تیمی هایم در تیم 
ملی و باشــگاه بوده. من هرگز ماجرای 
جام جهانــی را فراموش نمی کنم. هدف 
من بردن همه چیز اســت نه فقط توپ 

طا. باید ســختکوش باشم و به کمک 
هم تیمی ها نیز نیاز دارم.«

از او سوال شــد ناراحت است که 
توپ طا را نبــرده اما وی در جواب به 
لوکا مودریچ کنایــه زد: »خیلی افتخار 
می کنم بــه اینکه روی ســکو آمدم و 

قهرمان جهان هستم.«

امباپه: هرگز ماجرای جام جهانی را فراموش نمی کنم

لــوکا مودریچ می گوید توپ طای او 
برای همه بازیکنانی اســت که شایستگی 
بردن این عنوان را داشــته اند اما به خاطر 
سلطه لیونل مســی و کریستیانو رونالدو 
دست شــان کوتاه ماند. فوق ســتاره های 
آرژانتینی و پرتغالی در 10 ســال گذشته 
هر کــدام پنج بار این جایــزه را بردند اما 
هافبــک 33ســاله تیم ملی کرواســی و 
رئال مادرید بــه قدرت دوقطبی آنها پایان 

داد.
مودریچ که جایزه بازیکن ســال فیفا 
را هــم برده، گفت: »ایــن دو نفر در 10 
سال گذشته در سطح فوق العاده ای بازی 
می کردند. شاید بازیکنانی در این سال ها 
بودند که شایســتگی بــردن توپ طا را 
داشــتند مثل ژاوی، آندرس اینیســتا یا 

وســلی اشنایدر که نتوانســتند. نمی دانم 
شــاید مردم می خواستند بازیکن دیگری 
ایــن جایزه را ببرد. فکر می کنم مراســم 
امشــب، پیــروزی بزرگی بــرای فوتبال 
است. من خوشــحالم که برنده هستم اما 
این جایزه برای همه کســانی اســت که 
شایســتگی بردن توپ طا را داشتند اما 

به آن نرسیدند.«
او درباره بردن تــوپ طا هم گفت: 
»حس فوق العــاده ای دارد، افتخار بزرگی 
است. می خواهم از همه کسانی که کمک 
کردند اینجا باشم تشکر کنم؛ هم تیمی ها، 
مربی ها و کارکنان رئال مادرید و تیم ملی 
کرواسی، کســانی که به من رای دادند و 
خانــواده ام که به من اجازه رشــد دادند. 
همیشــه آرزوهایی داشــتم، می خواستم 

در تیم بزرگی بازی کنم، قهرمان شــوم و 
در بچگی رویای توپ طا را هم داشــتم. 
خوشــحالم به جمع کسانی پیوسته ام که 
تــوپ طا را بردند. در طول این ســال ها 
فهمیدم سختکوشی، مقاومت و خودباوری 
کلید نشــان دادن اســتعداد اســت. این 
ضرب المثل را دوست دارم؛ بهترین، آسان 

به دست نمی آید.«
او می گوید تغییر پســتش در تاتنهام 
نقطه عطف دوران حرفه ای او بوده که در 
تاتنهام و با مربیگــری هری ردنپ اتفاق 
افتاده: »تغییر پســت بــه من کمک کرد 
بــازی ام را پیشــرفت بدهم، قبــل از آن 
بیشتر هجومی بودم اما بعد نگاه بهتری به 
بازی داشتم و توانستم خاقیتم و بازی ام 

را ثابت کنم.«

مودریچ: این پیروزی برای فوتبال است
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برای مودریچ  آمدن روی سن  از بازی در فینال جام جهانی ترسناک تر بود

گزارش یک جشن
جای تاســف بود برای لــوکا مودریچ، 
بازیکنــی کــه در گــران پــاای پاریس 
جایــزه توپ طا را می گرفــت. مثل اینکه 
فرانسوی ها او را مجازات می کردند به خاطر 
اینکــه از تیم قهرمان جهانشــان جایزه را 

ربوده.
آنجا، کنار اســتیج، جــام جهانی بود 
که این کروات در مســکو از دستش داد و 
تماشایش برای او عذاب آور بود. روی صحنه 
هم دیوید ژینوا، بال ســابق فرانســه که 
مجری شده، ســوال های احمقانه می کرد: 
»به رویایت رسیدی؟« مودریچ که همیشه 
قیافه اش چیزی بین یک ماهیگیر و یوهان 
کرویــف حدود ســال 1973 اســت، برای 
اینجور جاها ســاخته نشده و قابل احساس 
بود که حاضرشدن روی این صحنه برایش 
ترســناک تر از بازی در فینال جام جهانی 

است.
همزمــان، هــواداران در شــبکه های 
اجتماعی یکصــدا ناراحت بودند از اینکه او 
شایســتگی این جایزه را ندارد. درســت یا 
غلط، او قطعا شایســتگی مراسمی بهتر را 
دارد. مجله فرانس فوتبال در ســال 1956 
جایزه توپ طا را راه انداخت و حاا دوباره 
پاریس مرکز توجه ها شــده. دو روز بعد از 
آنکه اعتراضــات »جلیقه زردها« به رییس 
جمهــور، امانوئــل مکرون، شــانزلیزه را با 
آتش و گاز اشک آور پر کرد، رپ خوان های 
فرانســوی، جان لوییجی بوفــون دروازه بان 
از میهمانــان  پاری ســن ژرمن و عــده ای 
خوشــپوش در گران پاای جمع شدند تا 
جشن خودشــان را بگیرند. تصور کنید اگر 
آنتوان گریزمان یا کیلیان امباپه این جایزه 

را می برد، چه اتفاقی می افتاد.
اما اینگونه نشــد؛ چند ساعت قبل از 
شــروع جشن، فهرست 30 نفر اول لو رفت 
و تقریبا تمام گران پاای می دانستند. برای 
نخستین بار بعد از کاکا در سال 2007، نه 
لیونل مسی و نه کریســتیانو رونالدو، توپ 
طا را نبردند. روی گوشی هایمان خواندیم، 
مسی پنجم اســت، امباپه چهارم، گریزمان 

سوم، رونالدو دوم و مودریچ اول.
امــا قبل از آن دو جایــزه جدید داده 
شــد. اولی، جایزه ریمونــد کوپا به بهترین 
بازیکن زیر 21 ســال. بعد از آنکه دود همه 
جا را گرفت، امباپه ظاهر شــد و البته هیچ 
کــس تعجب نکرد. هنر به خــرج داده بود 
کــه آن هیکل و هیبت را در کت و شــلوار 

جــا داد. پدر و مربی اش در جوانی، ویلفرید 
می گفت: »مایه افتخاره که پســر کوچیکه 
بزرگ شده.« دیدیه دشان مربی فرانسه هم 
کورس او در جام جهانی مقابل آرژانتین را 
به یاد آورد: »خودم را به جای بازیکنانی که 

مقابل او قرار گرفتند، تصور کردم.«
ژینوا از امباپه پرسید هدف بعدی اش 

بردن توپ طا است؟ جواب داد: »نه، هدف 
بعدی من بردن همه چیز است.«

جایزه بعدی توپ طای بانوان بود که 

به آدا هگربرگ از تیم ملی نروژ و باشــگاه 
لیون رســید. وقتی از رییس باشــگاه، ژان 
میشل اوا تشــکر کرد، مخاطبان پاریسی 
به آهســتگی هو کردند و ژینوا سعی کرد 

اوضاع را آرام کند.
 هگربــرگ گفــت: »گام بلنــدی در 
فوتبال بانــوان اســت. می خواهم حضورم 
را با زدن یک حرف بــه دختران جوان در 
سراســر جهان به پایان برسانم خودتان را 

باور کنید.«
شــاید فرانسوی ها خودشــان را برای 
برگزاری جام جهانی زنان در ســال آینده 

آماده می کنند.
یک وقفه فرانســوی پیش آمد؛ امباپه، 
گریزمان، دشــان و توماس لمــار هافبک 

فرانسه روی صحنه آمدند.
ژینوا بــه گریزمان گفت: »برو جام را 
بردار!« فاصله 20 متــری تا جام طایی را 
طی کرد و جمعیت به شــوق آمدند. یادآور 
جشــن پنج ماه پیش در شــانزلیزه بود که 
فریاد می زدنــد: »جام را بــه خانه بیاور«، 
تصاویری هم پخش شــد اما حال فرانســه 

عوض شده و اعتراض خیابانی جلیقه زردها 
بیانگر نارضایتی ملی است.

ژینــوا امــا اهمیتــی نــداد و گفت: 
»ســنگین و زیبا اســت.« همه هــواداران 
فوتبال فرانســه به خاطر داشتند 25 سال 
پیــش را که ژینوا به جــای حفظ توپ و 
نتیجه، ســانتر بیهوده ای کرد و دروازه بان 
بلغارســتان آن را گرفــت و روی ضدحمله 
تیمــش به گل رســید تا فرانســه به جام 
جهانی 1994 نرود. دشان هم آن شب بازی 
می کــرد و از آن به بعد از ژینوا خوشــش 

نیامد هرچند روی صحنه بروز نداد.
جام ســر جایش برگشت تا همه چیز 
مهیای ورود مودریچ شــود که می خواست 
تا حدامکان ســریع و بی حاشــیه آن را به 
پایان برســاند. مثل اینکه حرف هایش را به 
انگلیســی مرور کرده بود: »در حال حاضر 
احســاس فوق العــاده ای دارم که با کلمات 
قابل بیان نیســت.« مثل یــک نرم افزار بد 
ترجمه. وقتی ژینــوا از رازهای موفقیتش 
در  مقاومت  گفت: »سختکوشــی،  پرسید، 

لحظات سخت، خودباوری.«

تشــکر ویژه ای هم کرد از هری ردنپ 
مربی اش در تاتنهام که پست او را از شماره 
10 به عقب خط میانی تغییر داد و در این 

پست درخشید.
زیباترین صحنه از طریق ویدئو فراهم 
شــد، پدر مودریچ وقتی شــنید پســرش 
بزرگترین جایــزه فردی فوتبــال را برده، 

خندید، دست هایش را به نشانه شکرگزاری 
باا برد و گفت: »تو نابغه من هستی.« بعد 
هم در نبرد برای نگه داشــتن اشک هایش 

شکست خورد.
مودریچ قطعا به اندازه رونالدو و مسی 
خوب نیســت. آمــار او در 56 بازی ســال 
2018 در تیم ملی و رئال مادرید 11 پاس 
گل و سه گل است. تنها کسی که با آماری 
بدتر از او توپ طا برده، لو یاشین دروازه بان 
سابق روسیه در ســال 1963 است. حتی 
آمار او در جام جهانی هــم تعریفی ندارد، 
2 گل )یکــی از روی نقطــه پنالتی( و یک 
پاس گل. بازیکنان خــط میانی مثل او )یا 
ژاوی یا پل اســکولز( که کمتر حرف و گل 
می زنند، به اندازه مدافعان مورد احترام قرار 
می گیرند اما در جام جهانی روســیه، هیچ 
کس مثل او نبض بازی را در دست نگرفت. 
رســاندن تیمی با چهار مدافع در ســطح 
باشگاهی با جمعیت چهارمیلیونی به فینال 
جام جهانی، مودریچ را شایســته توپ طا 
می کند. توپ طــا هرگز کیفیت محض را 
ارزیابی نکرده و گاهی محک متفاوتی بوده: 
موفقیت در بزرگترین صحنه ها. بد نیســت 
نسل های آینده هم بدانند فوتبال دوران ما 

منحصر در مسی و رونالدو نیست.
نیز ســفری طوانی تر  برنده ای  کمتر 
از مودریــچ را طی کرده. در پنج ســالگی 
در یوگساوی درگیر جنگ داخلی زندگی 
می کرده و با خانــواده اش گرفتار  آن بوده. 
نظامیان صــرب پدربزرگش را کشــتند و 
خانه شان را سوزاندند. خانواده او هفت سال 
در هتلی در روســتای زادار پناهنده بودند؛ 
روستایی در خلیج دالماشیا که تقریبا نیمی 
از بازیکنان حاضر در فینال مسکو )در زمین 
و روی نیمکــت( از آن بیــرون آمدند. بین 
بمب و نارنجک، مودریچ در پارکینگ هتل 

فوتبال بازی می کرد.
شــاید توپ طا بزرگتریــن افتخار او 
در روز دوشــنبه نبود. همان روز، دادگاهی 
در کرواسی تشــخیص داد که او را از اتهام 
دادن اطاعات غلط در محاکمه مربی سابق 

دیناموزاگرب، زدراوکو مامیچ تبرئه کند.
مودریچ 33 ســاله اســت و در تیم نه 
چنــدان عالی رئال مادرید بــازی می کند، 
شــاید این آخرین هورای او باشــد و البته 
جایزه ای حیاتی برایش. او در میان بزرگانی 
می نشــیند که توپ طا را بردند اما شاید 
اسطوره نشــدند، بازیکنانی که در »ردیف 
دوم« می نشینند مثل مارکو فان باستن که 
خودش اینگونه تصــور می کرد، مثل اولگ 

بلوخین، کوین کیگان و آان سیمونسون.
ســال بعد به احتمال زیاد، مســی یا 

رونالدو اینجا برخواهند گشت.
مترجم: سیدعلی بلندنظر

زیباترین صحنه )موقع گرفتن جایزه 
مودریچ( از طریق ویدئو فراهم شد. 

پدر مودریچ وقتی شنید پسرش 
بزرگترین جایزه فردی فوتبال را 

برده، خندید، دست هایش را به نشانه 
شکرگزاری باا برد و گفت: »تو نابغه 

من هستی.« بعد هم در نبرد برای 
نگه داشتن اشک هایش شکست 

خورد.

 چند ساعت قبل از شروع جشن، 
فهرست 30 نفر اول لو رفت و تقریبا 

تمام گران پاای می دانستند. برای 
نخستین بار بعد از کاکا در سال 

2007، نه لیونل مسی و نه کریستیانو 
رونالدو، توپ طا را نبردند. روی 

گوشی هایمان خواندیم، مسی پنجم 
است، امباپه چهارم، گریزمان سوم، 

رونالدو دوم و مودریچ اول.

سایمون کوپر-پاریس
Simon Kuper
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بعــد از تغییر و تحــوات اخیری که 
در کادر فنی تعــدادی از تیم ها و بخصوص 
تیم های خوزســتانی رخ داد، حاا شــاهد 
یک رکــورد عجیــب و جالــب از حضور 
مربیان ســرخابی در لیگ برتر هســتیم. 
با تقابل هایشــان به  مربیانی که می توانند 
جذابیت بازی ها کمــک کنند. اخیرا کریم 
بوستانی جای داریوش یزدی را در استقال 
خوزستان گرفت و افشین قطبی جایگزین 
عزیز فریســات در فواد خوزســتان شد تا 
تعداد مربیان سرخابی لیگ برتر به بااترین 
حد برســد. حــاا تقابل های ایــن مربیان 

می تواند حساسیت بازی ها را باا ببرد.
با اضافه شــدن این مربیان اان تعداد 
مربیانــی که ســابقه حضــور در تیم های 
پرســپولیس و اســتقال را داشتند به 11 
نفر رســید که اگر ســرمربیان استقال و 
پرسپولیس را به آنها اضافه کنیم، می بینیم 
تعــداد مربیان ســرخابی لیــگ هجدهم 
به 13 نفر رســیده. به جــز مجید جالی 
ســرمربی پیکان، پائولو ســرجیو سرمربی 
صنعت نفت آبادان و رضا مهاجری سرمربی 
ماشین ســازی تبریــز، بقیــه مربیان لیگ 
برتری، قبا در مقطعــی تجربه حضور در 
تیم های پرطرفدار سرخابی را داشتند. البته 
در این میان، رضــا مهاجری هم زمانی که 
فیروز کریمی ســرمربی استقال شده بود، 
قرار بود به این تیم برود که شــانس حضور 
در تیم محبوبش را از دســت داد. مهاجری 
همیشــه از عشــق و عاقه اش به استقال 
صحبــت کــرده و خود را یک اســتقالی 
می داند اما تا به حال شانس حضور در این 

تیم را پیدا نکرده.
به هر حال در لیــگ هجدهم و البته 
حاا که به نیم فصل دوم نزدیک می شویم، 
تعداد مربیان ســرخابی به اوج رسیده. در 
حال حاضر سپاهان با قلعه نویی و ذوب آهن 
اصفهان با علیرضــا منصوریان کار خود را 
دنبال می کنند که تقابــل این مربیان هم 
در نوع خــود جذابیت های خاصی دارد. به 
این نفرات اگر جواد نکونام سرمربی نساجی 
مازندران را اضافه کنیم، بدون شــک این 
مثلث آبی و بازی هایشــان همیشه حساس 
و خــاص خواهد بود. در طــرف مقابل، در 

ســایپا علی دایی ســرمربیگری می کند و 
در پــارس جنوبــی مهدی تارتــار حضور 
دارد که این پرسپولیسی های سابق رفاقت 
دیرینــه ای با هم دارند. بــه این نفرات اگر 
یحیی گل محمــدی را هم اضافــه کنیم، 
یک مثلث قرمز از پرسپولیســی های سابق 
تشکیل می شــود که دوستی شــان باعث 
می شود عاوه بر تقابل رسمی تیم هایشان، 
بازی های دوســتانه زیادی هم با هم برگزار 

کنند.
اگرچه این دوســتی ها در بین قرمزها 
بیشــتر اســت اما تقابل علی دایی و علی 
کریمی همیشــه حساسیت خاصی داشته. 
دایی و کریمی فصل گذشــته با هم آشتی 
کردنــد و با مــاچ و روبوســی از همدیگر 
اســتقبال کردند اما همچنان تقابل این 2 
مربی حساســیت های خاصی دارد که برد 
و باخت بــرای هر دوی آنهــا بیش از حد 
مهم اســت. حاا به این نفرات اگر افشین 
قطبــی و علیرضا مرزبان را هم اضافه کنیم 
می بینیم تعــداد مربیان قرمز لیگ برتر در 
فصل هجدهم بیش از آبی ها شــده. قطبی 
با پرسپولیس در لیگ هفتم قهرمان شد و 

مرزبان در همان فصل دستیار این سرمربی 
بود. نکته جالب این اســت که حاا قطبی 
در اهواز و مرزبان در نفت مسجدســلیمان 
مشغول به کار شدند که هر 2 در خوزستان 

کار خود را دنبال می کنند.
در مقابل هم محمد تقوی ســرمربی 
موقــت تراکتورســازی، زمانــی به عنوان 
بازیکن در اســتقال حضور داشت و البته 
خیلی مشــتاق بود در تیــم محبوبش کار 
مربیگــری را دنبال کند کــه هنوز به این 
شــانس نرسیده. کریم بوســتانی سرمربی 
موقت اســتقال خوزســتان هم به عنوان 

دســتیار قلعه نویــی در اســتقال حضور 
داشــت که این هفته باید مقابل همدیگر 

قرار بگیرند.
جالب این اســت که 2 تیم سپاهان و 
پدیده که باای جدول و بااتر از استقال 
و پرسپولیس قرار دارند، رقابت جالبی برای 
سرخابی ها ایجاد کردند. چراکه سپاهان با 
ســرمربیگری قلعه نویی که با استقال هم 
به قهرمانی رســید، برای رسیدن به یک 
قهرمانــی دیگر تاش می کنــد و یحیی 
پرسپولیس  ســابق  سرمربی  گل محمدی 
و فعلی پدیده هــم چنین هدفی را دنبال 
می کنند که تقابل این 2 سرمربی در هفته 
گذشــته هم جذابیت های خاصی داشت؛ 
وقتی ســپاهان توانست پدیده را شکست 
دهد و صدر جــدول را از این تیم بگیرد. 
بــه نظر می رســد حاا مربیــان تیم های 
لیگ برتری که ســابقه حضور در تیم های 
اســتقال و پرســپولیس را داشتند، این 
فصل در مقابل تیم های ســرخابی به گونه 
دیگری حس دربی را تجربه می کنند. یک 
حس متفاوت با دربی با همان حساســیت 

برای آنها.

۱۳ مربی آبی و قرمز در لیگ برتر
یک رکورد جالب در فصل هجدهم

 حاا مربیان تیم های لیگ 
برتری که سابقه حضور در 

تیم های استقال و پرسپولیس 
را داشتند، این فصل در مقابل 

تیم های سرخابی به گونه دیگری 
حس دربی را تجربه می کنند. 

یک حس متفاوت با دربی با 
همان حساسیت برای آنها

پورموسوی: با یک باخت 
از فواد عزل شدم

ســیروس پورموسوی در مورد حضور 
افشین قطبی در فواد خوزستان می گوید: 
»افشــین قطبی جزو مربیان خوب فوتبال 
ایران اســت اما او بــه تنهایی نمی تواند در 
فواد موفق شــود. قطبی نیــاز به حمایت 
همه جانبه دارد. در شروع کار دیدیم حمایت 
خوبی صورت گرفته و امیدوار هســتیم که 
در روزهای ســخت هم پشتیبان کادر فنی 
باشند و با یک نتیجه بد، پشت سرمربی را 
خالی نکنند. برای موفقیت نیاز به همدلی 
اســت.« او در مورد اینکه آیا او اعتقاد دارد 
باشگاه از کادر فنی حمایت نمی کند، اینطور 
توضیح می دهد: »این مســاله در مورد من 
صدق می کرد، متأسفانه با یک باخت خارج 
از خانه عزل شــدم در بســیاری از تیم ها 
می بینیم مربیان چهار، پنج باخت پشــت 
سر هم کســب می کنند اما باز هم حمایت 
می شوند. باید از تیم تا زمانی که در مسیر 
اصلی خود قــرار بگیرد حمایت کنند و در 
یک مقطع کوتاه نمی تــوان به اهدافی که 
در ذهن وجود دارد دست یافت.« سرمربی 
ســابق فواد در رابطه با اینکه آیا از فصل 
قبل طلبکار هســتند، می گویــد: »تقریبا 
قــرارداد فصل قبل را با ما تســویه کردند 
اما در مورد امســال هنوز طلبکاریم، بعد از 
جدایی جلسه ای گذاشتیم و بخشی از مبلغ 
قراردادمان را کسر کردیم تا به باشگاه کمک 
کنیم روی یک مبلغ به توافق رسیدیم اما تا 
به امروز که حدود ســه ماه گذشته، نه من 
و نه دستیارانم پول مان را دریافت نکردیم. 
بین اعضای هیأت مدیره دو دستگی وجود 
دارد، هیأت مدیره برای پرداخت پول بر سر 
مبلغی با من توافق کرده  است اما پرداخت 
پول برعهده مدیریت اســت که این اتفاق 

نیفتاده است.« 
پورموســوی در رابطــه بــا وضعیت 
دارد:  استقال خوزســتان هم حرف هایی 
»استقال خوزستان تنها است، ۶ امتیاز از 
این تیم کسر شده و مشکات زیادی وجود 
دارد، باید زیر پــر و بال این تیم را بگیرند 
تا این فصل را پشت سر بگذارند وگرنه کار 
بسیار ســخت خواهد شد.« او به اظهارنظر 
داریوش یــزدی در مورد اینکه او گفته بود 
پورموسوی عاقه زیادی به حضور به عنوان 
سرمربی اســتقال داشته اســت، اینطور 
واکنش نشــان می دهد: » مصاحبه یزدی را 
خوانده ام اما فعا قصد نــدارم به او جواب 
بدهم، قطعا مربــی  که به یک تیم می رود، 
عاقه داشــته که در آنجا حضور پیدا کند، 
مگر می شــود بدون عاقه جایی رفت، فعا 
پاســخی به او نمی دهم تــا در یک زمان 

مناسب به او جواب بدهم.«

مصاحبه

شاندیزی: می توانیم 
قهرمان آسیا شویم

تیم  ســرمربی  شــاندیزی  حمیــد 
فوتســال زیر 20 ســال ایران که معتقد 
تیمش ظرفیــت کســب عنوان  اســت 
قهرمانی آســیا را دارد، درباره بازی تیم 
ایــران مقابــل ترکمنســتان در مرحله 
انتخابــی این رقابت هــا می گوید: »بازی 
برابر ترکمنستان به خاطر شرایط جوی و 
وضعیت و خستگی بازیکنان، زیاد جالب 
نبود و عملکرد ملی پوشان آنطور که باید 
مطلــوب نبود اما خوشــبختانه با تاش، 
نتیجه ازم را در این بازی کسب کردیم. 
اکثر بازیکنان افغانستان از بازیکنان افغان 
شهر مشهد هستند که شناخت خوبی از 
این تیم داشــتیم. تیم افغانستان فوتسال 
ایرانی را می شناســد و فوتسال به روزی 
را بازی می کند. در بازی دوم، ملی پوشان 
شــرایط خوبی داشتند و با آنالیزی که از 
افغانستان داشــتیم، توانستیم بازی را با 

نتیجه خوبی ببریم.« 
شاندیزی در رابطه با شرایط تیمش 
توضیح می دهد: »شــرایط ملی پوشان از 
لحاظ کیفیت فنی رو به رشــد است و به 
لحاظ مهارتی خوب هستند. با تمریناتی 
که در آینده داریم، برای قهرمانی آســیا 
آماده می شــویم و معتقدم بچه ها مستعد 
کســب عنوان قهرمانی هستند. اردوهای 
جدیدی را برای بازیکنان در نظر گرفته ایم 
و آنها پس از دو هفته اســتراحت به اردو 
می آینــد. از اان بایــد بــرای حضور در 
مرحله نهایی آماده شــویم و از پتانسیلی 
که در این رده ســنی وجود دارد، نهایت 
اســتفاده را خواهیم برد. در واقع از تمام 
بازیکنانی که شایســته پوشیدن پیراهن 
تیم ملی هستند، استفاده خواهیم کرد.«

یاران طیبی میزبان مرحله 
نهایی لیگ قهرمانان 

فوتسال اروپا
شهر آلماتی قزاقستان به عنوان میزبان 
مرحلــه نهایی مســابقات لیــگ قهرمانان 

فوتسال اروپا انتخاب شد. 
کمیتــه اجرایی یوفا در شــهر دوبلین 
ایرلند تشــکیل جلسه داد و در نهایت شهر 
آلماتی قزاقستان و ورزشگاه »آلماتی آره نا« 
این کشــور را به عنوان میزبان مرحله نهایی 
)نیمه نهایی( لیگ قهرمانان فوتســال اروپا 
انتخاب کرد. در این مرحله یاران حســین 
طیبی در تیم فوتســال غیرت قزاقســتان، 
و  اســپانیا  مویســتار  اینتــر  و  بارســلونا 
اسپورتینگ لیسبون پرتغال حضور دارند و 
برای قهرمانی در فصل جاری لیگ قهرمانان 

اروپا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
قهرمانان  لیــگ  نیمه نهایی   مرحلــه 
فوتســال اروپا در ماه آوریل ســال 201۹ 

میادی برگزار خواهد شد.

دو مهاجم خوزستانی 
زیر تیغ جراحی

نفــت  مهاجــم  جانفــزا  فرشــاد 
مسجدســلیمان و رحیم زهیوی مهاجم 
ذوب آهن اصفهان به  دلیل آسیب دیدگی 
از ناحیه رباط صلیبی تحت عمل جراحی 
قــرار می گیرند و ادامه مســابقات فصل 
جــاری لیگ برتر را از دســت می دهند. 
فرشــاد جانفــزا در جریان بــازی هفته 
دهم بین نفت مسجدسلیمان و استقال 
خوزستان دچار مصدومیت شد که بعد از 
عکســبرداری و معاینه پزشکان مشخص 
شــد دچار پارگی رباط صلیبی شــده و 
بایــد تحت عمــل جراحی قــرار بگیرد. 
همچنین رحیم زهیوی در اواســط نیمه 
اول بــازی فواد خوزســتان و ذوب آهن 
پس از برخورد شدید با یکی از بازیکنان 
هم تیمی اش از ناحیه پیشــانی به شدت 
آسیب دید و در معاینات بعدی مشخص 
شــد که زهیوی در آن صحنــه هنگام 
ســقوط روی زمیــن از ناحیــه زانو هم 
آسیب دید. در نهایت مشخص شد رحیم 
زهیوی بــه دلیل پار گی ربــاط صلیبی 

فصل را از دست داد.

شیرزادی باز هم 
مصدوم شد

فواد  مدافع چپ  پیمان شیرزادی 
خوزســتان بازی هفتــه پایانی نیم فصل 
اول مقابــل تراکتورســازی تبریــز را به 
دلیل مصدومیت از دست داد. دکتر اکبر 
مرادی پزشــک فواد خوزستان با تایید 
این خبــر می گوید: »پیمان شــیرزادی 
مدافع چپ تیم از ناحیه کف پا با مشکل 
روبه رو اســت و به بازی با تراکتورسازی 

نخواهد رسید.«

فوتسال

 حس 
دربی در 

اوج
شــاید باورکردنی نباشــد اما در حال حاضر از 16 تیم لیگ برتری، سرمربی 11 تیم قبا ســابقه حضور در تیم های پرسپولیس و 
اســتقال را داشــتند. مربیانی که البته عــرق خاصی هم به ایــن تیم های ســرخابی دارند و حس دربی را به شــکل دیگری 
تجربه می کنند. این تعداد مربی ســرخابی در لیگ برتر شــاید برای نخســتین بار باشــد که اتفاق می افتد و در واقع می شــود 
گفــت لیگ هجدهم یــک رکورد جالب از ایــن بابت زده که بدون شــک به جذابیــت بازی ها هم کمک زیــادی خواهد کرد.

بگوویچ: از مردم سیرجان عذرخواهی می کنم
گل گهر ســیرجان که یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر است در دو 
بازی اخیر نتوانســته انتظارات را برآورده کند. بر همین اساس شایعه هایی 

در مورد استعفای مدیرعامل این تیم به گوش می رسد. 
وینکو بگوویچ ســرمربی گل گهر ســیرجان درباره نتایج اخیر تیمش 
می گویــد: »من بایــد اعتراف کنم که خــوب نبودیــم و در اینجا از همه 
تماشــاگران ســیرجانی عذرخواهی می کنم ولی در دیدارهای قبلی به جز 
بــازی مقابل بادران که به علت اشــتباهات فاحــش داوری دو امتیاز از ما 
گرفته شد، بازی های قابل قبولی ارائه دادیم اما سعی می کنیم در بازی های 
بعدی حتما جبران کنیم. ما احتیاج به تشــویق تماشــاگران داریم چراکه 
دو بازی ســخت در پیش رو داریم و بدون تماشاگران هیچ تیمی نمی تواند 

موفق شود.« 
سرمربی گل گهر ســیرجان در مورد انتظار مردم این شهر برای صعود 
به لیگ برتر می گوید: »آنهایی که با من کار کرده اند می دانند من از صمیم 
قلب تمام تاشــم را انجام می دهم که این تیم موفق شود. من حدود یازده 
ســال در لیگ برتر مربیگری کردم و کارنامه ام مشخص است. هر جا بودم 
نتایج قابل قبولی را گرفته ام و این ســه ســالی را هم که در سیرجان بودم 
ســال اول نتایج خوبی گرفتیم در ســال دوم یکسری مشــکاتی بود در 
نیم فصل اول ولی امســال شــرایط به گونه ای دیگر است و من امیدوارم با 
اتحادی که بین مردم ســیرجان، رسانه ها، شرکت گل گهر و تمامی کسانی 
که در این تیم نقشــی دارند به وجود آمده، این شهر به لیاقتش که همان 

داشتن یک تیم در لیگ برتر است، برسد.«

شنبه 97/9/17
خونه به خونه بابل.................................................................... مس رفسنجان

ورزشگاه: سیمرغ بابلسر، ساعت 14:00
آلومینیوم اراک............................................................................ بادران تهران

ورزشگاه: امام خمینی )ره( اراک، ساعت 14:00
قشقایی شیراز............................................................... کارون اروند خرمشهر

ورزشگاه: پارس شیراز، ساعت 14:00
یکشنبه 97/9/18

اکسین البرز............................................................................ شهرداری تبریز
ورزشگاه: انقاب کرج، ساعت 14:00

مس کرمان.......................................................................... فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه: سلیمی کیا کرمان، ساعت 14:00

شهرداری ماهشهر................................................................. گل گهر سیرجان
ورزشگاه: شهدای ماهشهر، ساعت 14:30

شاهین شهرداری بوشهر.............................................. سرخپوشان پاکدشت
ورزشگاه: شهید بهشتی بوشهر، ساعت 14:30

در این هفته ملوان بندرانزلی و نود ارومیه استراحت دارند.

لیگ یک

حسین شــمس ســرمربی پیشین 
تیم فوتســال ایران دربــاره گایه چند 
بازیکــن تیم ملی که نســبت به انتخاب 
بهترین بازیکن سال آسیا انتقاد داشتند، 
می گوید: »یک گروه آنالیز در هر مسابقه 
بر اساس توانایی بازیکن مثل قطع توپ، 
پاس گل و گلزنی و خیلی از فاکتورهای 
دیگــر، به آنها نمره می دهد. این امتیاز و 
نمره در بازی فینال دو برابر اســت. همه 
چیز کاما کمیت گذاری و مشخص است. 
ملت های  جام  در  علی اصغر حســن زاده 
آســیا با تیم ملی قهرمان شــد و عنوان 
بهترین بازیکن را به دســت آورد. همان 
کمیته ای که حسن زاده را در جام ملت ها 
انتخــاب کرد، مهدی جاویــد را در جام 

باشــگاه های آســیا با وجود اینکه با تیم 
بانک بیروت ســوم شد، به عنوان بهترین 
بازیکــن این رقابت ها انتخــاب کرد. این 
انتخاب ها بر اساس کمیت گذاری و کاما 
بررسی شده اســت. یک تیم هشت نفره 
به عاوه دو سر آنالیزور در هر مسابقه به 
بازیکنان نمره می دهند. این نمرات بعد از 
هر بازی و تورنمنت جمع آوری می شــود 
و در نهایــت بهترین بازیکن آســیا را از 
همین اعداد و ارقــام انتخاب می کنند.« 
شــمس که فکر می کند حســین طیبی 
ضرر کرده که جزو 3 بازیکن برتر نبوده، 
درباره انتخاب حســن زاده ادامه می دهد: 
»او مستحق عنوان بهترین بازیکن سال 

آسیا بود.«

محمدرضا سنگ سفیدی بازیکن تیم 
فوتســال ایران که مدتی است در کشور 
ایتالیا به ســر می برد در مورد وضعیتش 
در این کشــور و کارهای نهایی انتقالش 
بــه یکی از تیم هــای ایتالیایی می گوید: 
»کارهایم تا حد زیادی انجام شــده. بعد 
از تورنمنت اســلواکی هــم دو هفته در 
تهران خواهــم بود و بعد دوباره به ایتالیا 
برمی گــردم تا در این کشــور بازی کنم. 
مشــکل من ویزای کار بــود که باید این 
مدت صبر می کردم تا همه چیز درســت 
شــود. خودم اعتقاد دارم تا چیزی روی 
کاغذ نیاید و امضا نشــود، قطعی نیست 
اما تا حد زیادی همه چیز حل شده. اول 
باید ویزای کار بگیــرم و بعد قراردادم را 

نهایی کنم.« سنگ سفیدی درباره پاداش 
عقب افتاده بازیکنان تیم فوتســال برای 
قهرمانی آســیا توضیــح می دهد: »22 
میلیون تومان در وضعیت اقتصادی فعلی 
پول زیادی نیست. اصًا در مورد پاداش 
حــرف نمی زنم اما حداقل باید شــأن و 
شــخصیت تیمی که ســوم جهان شده 
حفظ شــود. اگر این تیــم را رها کرده و 
تصور کنند چون سوم جهان شده و همه 
چیز خوب اســت، قطعــاً در جام جهانی 
را  افتخارات گذشــته  2020 نمی توانیم 
تکرار کنیم. فوتســال برند فدراســیون 
ایران اســت و امیدوارم همانطور که همه 
جا »پُز« فوتســال را می دهیم، همانطور 

هم به این رشته رسیدگی شود.«

ســرمربی  ناظم الشــریعه  محمد 
تیم فوتســال ایران که برای حضور در 
تورنمنــت 3 جانبه اســلواکی به این 
کشور ســفر کرده، با گایه از حواشی 
موجــود که برایــش به وجــود آمده، 
می گوید: »از همان ابتدا در فوتســال 
بودم و بازی می کــردم، بعد هم مربی 
و  مدیرعامل باشگاه فوتسال شدم. سال 
۸2 مربــی تیم امید بــودم و در لیگ 
بهترین مربی شناخته شدم. باید چکار 
می کردم؟  کدام بی احترامی را کرده ام؟ 
آیــا حتی به کســی اجــازه داده ام به 
تیم ملی بی احترامــی کند؟ حاا هیچ 
بازیکنی خــودش را بااتر از تیم ملی 
نمی بیند، در صورتــی که قبا اینطور 

نبود. شخصیت تیم ملی مشخص است 
و وزیــر ورزش هم هــر وقت از اخاق 
صحبــت می کند تیم ملی فوتســال را 
مثال می زنــد. حاا هم شــرایطی به 
وجود آمــده که بهتریــن موقعیت را 

داریم.« 
ناظم الشــریعه با اشــاره به اینکه 
وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج 
به قاضی ندارد، ادامه می دهد: »همین 
که مردم متوجه هســتند کافی است. 
البته بعضی ها هم که در اردو های تیم 
ملی حضور ندارند، متوجه نیســتند و 
فقط از طریق سایت ها و فضای مجازی 
شــروع به جنجال می کنند. بازیکنان 
از شــرایط تمرینی راضی هســتند اما 

شاید از من به علت برخی مسائل فنی 
راضی نباشند. اعتقاد دارم برخی از این 
کار ها باید انجام شود. برای اینکه کسی 
پیشــرفت کند خودش باید تاش کند 
نه اینکه بخواهد جای کسی را بگیرد.« 
سرمربی تیم فوتسال ایران با تعریف و 
تمجید از اعضای کادرفنی اش می گوید: 
»همیشه گفته ام که کادرم از من خیلی 
بهتر هســتند. در شرایط بد فدراسیون 
و با فشــاری کــه روی کادر فنی وجود 
داشــت هیچ مصاحبه ای نکردند چون 
می دانیــم تیم ملــی نیاز بــه آرامش 
دارد. تیم ملی تنها بخشی است که به 
دور از مســائل سیاسی وقتی از کشور 
خارج می شود، همه باید به آن احترام 

بگذارنــد اما در ایران وقتی بی احترامی 
می کننــد، حرفی نمی زنــم چون آن 
کسی که باید حواسش باشد، هست. نه 
پسر پیغمبر هستم نه چیزی اما سعی 

می کنم صادقانه عمل کنم.«

شمس: حسین طیبی ضرر کرد  22 میلیون تومان پاداش پول زیادی نیست

ناظم الشریعه: قبا بازیکنان خودشان را بااتر از تیم ملی می دانستند

همان کمیته ای که حسن زاده را برگزید، جاوید را هم انتخاب کرد سنگ سفیدی:

عیســی آل کثیر، مهاجم پیکان معتقد 
اســت که پنج شکســت متوالی این تیم به 
دلیل بدشانســی بوده. آل کثیر گفت: »دلیل 
مهم به بدشانسی تیم ما برمی گردد و گاهی 
اوقات هــم خودمان اشــتباهاتی داریم. هر 
تیمی ممکن است با این وضعیت مواجه شود 
اما مساله مهم این اســت که بتوانیم از این 
بحران خارج شــویم.« او در مورد انتقادهای 
کادر فنی خودروســازان  از  گرفتــه  صورت 
و اینکه بســیاری معتقدند پیکان مشــکل 
فنی دارد، می گویــد: »زمانی که می بریم یا 
می بازیــم، همه نقش دارند و همه ما در این 
نتایج اخیر مقصر هستیم. نمی توان فقط یک 

نفر را مقصر دانست و ما باید تاش کنیم تا 
این شــرایط را تغییر دهیم. در مورد مسائل 
فنی هم من نمی توانم نظر بدهم، چون کادر 
فنــی باید در این خصــوص صحبت کند.« 
مهاجم پیــکان درباره اینکــه در نیم فصل 
اول خیلی کم به میدان رفت و اینکه چقدر 
احتمال جدایــی این بازیکن وجــود دارد، 
اینطور توضیح می دهد: »درســت است که 
کم بازی کردم اما این تصمیمی اســت که 
ســرمربی می گیرد. من هیچ حرفی در مورد 
نیم فصــل دوم نمی زنم و تمام تمرکزم روی 
بازی با نســاجی اســت که امیدوارم در این 

مسابقه، برنده از زمین بیرون بیاییم.«

بختیــار رحمانی در مــورد بازی 
تیمــش برابر پدیــده می گوید: »ما در 
تبریز یک بازی ســنگین را پشــت سر 
گذاشــته بودیم و البتــه یک امتیاز در 
بــازی بیرون از خانه گرفتیم. این هفته 
هم در بــازی با پدیــده دنبال گرفتن 
ســه امتیاز بودیم و بــرد در این بازی 
برای مان مهــم بود. پدیــده واقعاً تیم 
خوبی اســت که بازیکنــان و کادر فنی 
خوبی دارد، ولی در روزی که هواداران 
سپاهان استقبال بی نظیری از این بازی 
داشتند، برد مهمی را به دست آوردیم 
که باید از حمایت هواداران هم تشــکر 

کنم.« 
با شــانس قهرمانی  او در رابطــه 
تیمش در لیگ امســال معتقد اســت: 
»صحبت در مورد قهرمانی از حاا زود 
است. البته باید بگویم قلعه نویی در هر 
تیمی که باشــد همــه از آن تیم توقع 
قهرمانی دارند، هر بازیکنی دوست دارد 
در ترکیب ثابت باشــد و نیمکت نشینی 
برای هر فوتبالیســتی آزاردهنده است. 
من از لحاظ بدنی کامًا آماده هســتم، 
ولی تصمیم سرمربی برایم قابل احترام 
است. دوست دارم بیشتر برای سپاهان 

بازی کنم و به تیمم کمک کنم.«

محســن بنگر درباره باخت پارس مقابل 
مقابل  »بازی خوبی  تراکتورســازی می گوید: 
تراکتورســازی انجام دادیم؛ ما در این مسابقه 
مقابل تیمی قرار گرفتیم که همه از شــرایط 
و امکاناتــش باخبر هســتند. آنهــا بازیکنان 
ارزشــمندی دارند که نیاز نیســت تعریف و 
تمجیدشان را کنم. با این شرایط ما توانستیم 
بــازی خوبی انجــام بدهیم و اصا مســتحق 
شکست در این مسابقه نبودیم.« او اشاره ای به 
شرایط تیمش دارد: »تیم خیلی خوبی داریم. 
ما تلفیقــی از جوانان و باتجربه ها را در اختیار 
گرفتیــم و واقعــا این تیم می توانــد روزهای 

بزرگــی را تجربه کند. منتهی مســووان باید 
به فکر این تیم باشــند تا نابود نشــود. پارس 
جنوبی تا اان به اندازه یک تیم لیگ دســته 
ســومی هزینه کرده و ششم جدول است. این 
نشــان می دهد که چقدر بچه ها تیم شــان را 
دوســت دارند و برای آن کم نمی گذارند. اگر 
مشکات حل نشــود. نیمی از بازیکنان پارس 
در نیم فصل جدا می شــوند.« بنگر حرف هایی 
دربــاره رویارویی تیمش مقابل پرســپولیس 
دارد: »بازی کردن در ورزشــگاه آزادی مقابل 
پرسپولیس و اســتقال برای بازیکنان جوان 
تیم ما قطعا حســاس اســت. شــما می بینید 

کــه بازیکنــان در چنین مســابقاتی چقدر با 
انگیزه حضور پیدا می کنند. قطعا کار ســختی 
در بازی با پرســپولیس داریــم. این تیم نایب 
قهرمان آســیا شده و با وجود مشکاتی که در 
امر کمبود بازیکــن دارد اما همه می دانند که 
این تیم چقدر قدرتمند اســت. باید هوشــیار 
باشــیم تا بتوانیم در ورزشگاه آزادی یک بازی 
خوب انجام دهیم و نتیجه ازم را بگیریم. من 
دوران خیلی خوبی در پرســپولیس داشتم و 
افتخار می کنــم که بازیکن و کاپیتان این تیم 
بودم. اان هم خوشحالم که در بازی آینده مان 
دوستان و هم تیمی های سابق مان را می بینم.«

مگنو باتیســتا هافبک دفاعــی برزیلی 
پیکان درباره شرایط تیمش می گوید: »پیکان 
تیم بسیار خوبی است و این را روز پنجشنبه 
و در بازی با نســاجی به تماشــاگران فوتبال 
نشــان می دهیم. ما این هفتــه خوب بازی 
نکردیم اما در مســابقات ایــن فصل یکی از 
تیم های خوب هستیم. تیم خوب و بازیکنان 
خوبی داریم و ان شــاءا... پنجشنبه در بازی با 
نســاجی یک نتیجه خیلی خوب می گیریم. 
بازی با نساجی مهمترین بازی فصل برای ما 
اســت و یک مســابقه فینال است. ما در این 
هفتــه تمرینات خیلی خوبــی انجام داده ایم 

و بازهم خوب تمرین می کنیم تا پنجشــنبه 
بتوانیم بازی مهم نساجی را ببریم. این بازی 
خیلی مهم اســت و بازی آخر نیم فصل است. 
اگر این بازی را ببریم آن وقت اســترس تمام 
می شود و ما دوباره به لیگ برتر برمی گردیم. 
اگر نســاجی را ببریــم نیم فصل اول را خوب 
تمــام کردیم.« مگنو در این ارتباط که چقدر 
خودش را به عنــوان یک هافبــک دفاعی و 
بازیکنی مهم در ساختار تدافعی تیمش روی 
گل های خورده مقصر می داند، معتقد اســت: 
»به نظــر من در این پنج بــازی که باختیم 
همه تیم مقصر هستند. ما دفاع خوبی داریم 

اما همه تیــم روی گل های خــورده تقصیر 
داشــتند.« این بازیکن پیکان باز هم به بازی 
با نســاجی تاکید می کند: »مــن بازی های 
نســاجی را دیدم، هم بازی مقابل سپیدرود 
و هم بازی های قبلی آنهــا را دیدم. آنها تیم 
خیلی خوبی هســتند و بازی خیلی ســخت 
اســت اما پیکان این بازی را می خواهد ببرد. 
این بازی فینال اســت و بایــد ببریم. من در 
تیم های ایرانی دیگر هم بودم، آنها هم خوب 
بودند اما پیکان یک تیم و باشــگاه حرفه ای 
است. یک باشگاه بزرگ است مثل استقال و 

پرسپولیس که مربی عالی دارد.«

آل کثیر: پیکان بدشانس بوده

رحمانی: هواداران استقبال بی نظیری از بازی داشتند

 بنگر: بازی با پرسپولیس برای بازیکنان جوان ما حساس است

باتیستا: پیکان یک تیم و باشگاه حرفه ای است

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
147612071327شاهينبوشهر1
1375127111626سرخپوشانپاكدشت2
1366127151224گلگهرسيرجان3
137331911824مسكرمان4
136431513222آلومينيوماراك5
13553108220اكسينالبرز6
135441714319بادرانتهران7
19-135441515قشقایيشيراز8
514-133551318شهرداريتبریز9
1514-14356823نوداروميه10
313-1327458فجرسپاسي11
513-13346914شهرداريماهشهر12
913-133461019كارونخرمشهر13
710-142481825مسرفسنجان14
109-13238717خونهبهخونه15
7*2-142751315ملوان16

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

فواد خوزســتان فصل قبل )هفدهــم( نتایج بدی 
نگرفت اما هواداران این تیم نســبت به حضور ســیروس 
پورموســوی معترض بودند و حتی در تمرینات و بازی ها، 
بارها علیه او شعار ســر دادند. این مساله باعث شد یکی، 
دو بار پورموسوی قهر کند و برود اما به درخواست باشگاه 
برگشــت و کار را ادامه داد. ایــن روند تا پایان فصل ادامه 
داشت که باشــگاه تصمیم گرفت به خواست هواداران، در 
مورد سرمربی آینده تیم جلسه بگذارد. در واقع اعتراض ها 
باعث شد فوادی ها تصمیم به چنین کاری بگیرند و هیچ 

خواسته مستقیمی وجود نداشت.
جلســه هیات مدیره تشکیل شد و 3 گزینه از جمله 
ســیروس پورموسوی، حســین فرکی و اســتیماچ مورد 
بررســی نهایی قــرار گرفتند. هنوز جلســه هیات مدیره 
تمام نشــده بود که خبر رســید حســین فرکی سرمربی 
فواد شد اما بعد از جلسه مشخص شد فرصت دیگری به 
پورموسوی دادند. البته پورموسوی یک فصل دیگر با فواد 
خوزســتان قرارداد داشت که به خاطر هواداران، مسووان 

فــواد تصمیم گرفتند باز هم گزینه های ســرمربیگری را 
بررســی کنند. نکته جالب این است که بعد از این جلسه، 
اعضای هیات مدیره به صراحت اعام کردند فواد در لیگ 

هجدهم برای قهرمانی تاش خواهد کرد.
به هر حال کار با پورموســوی و البته با قراردادی به 
مبلغ 4۷0 میلیون تومان شــروع شد. فواد شروع خوبی 
نداشــت اما رفته رفته داشــت بهتر می شد که خبر رسید 
پورموســوی برکنار شــد. بعد از این اتفاق، باشگاه فواد 
خوزســتان به دنبال ســرمربی جدید بــود. در این رابطه 
نام های زیادی به گوش رسید که در میان آنها گزینه های 
خارجی هم بودند اما حبیب رضایی مدیرعامل باشــگاه به 
صراحت اعام کرد به دلیل نوســان نرخ دار و باا رفتن 

آن، قصد ندارند مربی خارجی به خدمت بگیرند.
فواد خوزســتان با ایلی اســتان و بعد از آن با عزیز 
فریســات مربیان تیم که دستیاران پورموسوی بودند، کار 
را ادامه دادند که ناگهان خبر رسید افشین قطبی با فواد 
خوزستان به توافق رسید. آن هم زمانی که فریسات داشت 

نتایج خوبی می گرفت. به هر حال نخســتین سوالی که در 
ذهن خیلی هــا به وجود آمد این بود که قرارداد افشــین 
قطبی داری اســت یا ریالی و اینکه تکلیف بدهی مالیاتی 
این مربی چه می شود؟ البته جواب سوال اول خیلی سخت 
نبــود اما با توجه به صحبت های قبلی مدیرعامل باشــگاه 
فواد خوزستان این شــک و شبهه به وجود آمده بود که 
شاید قرارداد قطبی ریالی خواهد بود. به هر حال در همان 
ابتدا خبر رســید باشــگاه فواد دست به کار شد تا بدهی 
مالیاتی افشین قطبی را بدهد که به نظر می رسید حداقل 
بخشــی از قرارداد قطبی به صــورت ریالی خواهد بود اما 
حاا شنیده می شود قرارداد قطبی که به عنوان یک مربی 
ایرانی در فواد مشــغول به کار شده، داری است. آن هم 
بــه مبلغ ۸00 هزار دار بــرای یک فصل و نیم. این مبلغ 
اگرچه برای مربیانی که خارج از کشــور مشــغول به کار 
هســتند چندان زیاد نیســت اما با باا رفتن نرخ دار در 
ایران، رقمی نجومی می شــود و چیزی حدود 10 میلیارد 
تومان خواهد شد. نکته جالب این است که گفته می شود 

در کنار این مبلغ، باشــگاه فواد خوزستان بدهی مالیاتی 
افشین قطبی را هم پرداخت کرد. البته این بدهی چندان 
زیاد نبود. بدهی مالیاتی قطبــی 1۷0 میلیون تومان بود 
کــه با توجه به جریمه هایش به یک میلیارد و صد میلیون 
تومان رسید اما باشــگاه فواد برای پرداخت آن، تخفیف 
زیــادی گرفت و در نهایت آن را پرداخت کرد. به هر حال 
وقتی فواد خوزســتان از یک مربی 4۷0 میلیون تومانی 
انتظار قهرمانی داشت، حاا باید دید از این مربی چندین 
میلیاردی چــه انتظاری دارد؟ گفته می شــود فوادی ها 
منتظر کسب سهمیه آسیا در لیگ هجدهم از سوی قطبی 
هستند و قرار است در فصل بعد هم عنوانی در خور توجه 
برای اهوازی ها کســب کند. مســاله ای که بدون شک با 
وجود یکسری انتظارات برآورده خواهد شد. انتظاراتی مثل 
جذب مهدی طارمی یا رضا قوچان نژاد که خیلی ســخت 
است و البته اضافه شدن یک دروازه بان، یک مدافع میانی 
و یک هافبک بازیســاز ششدانگ که این مساله هم در این 

مقطع زمانی بدون شک سخت و هزینه بر خواهد بود.

 از قرارداد ۴۷۰ میلیونی تا مربی ۸۰۰ هزار داری

فواد چه انتظاری از قطبی دارد؟

روژانشيخ
Rojan sheikh
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 در حال حاضر اســتقال با مشکل 
زمیــن تمرین مواجه اســت. در ماه های 
اخیر این مشکل به نقطه اوج هم رسیده 
و تمرینــات این تیم در نقــاط گوناگون 
شهر تهران برگزار شده است. استقالی ها 
گاهی به زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی 
رفته انــد، گاهــی در ورزشــگاه صنایع 
دفــاع تمرین کرده انــد و اخیرا در زمین 
پژوهشگاه شرکت نفت هم دیده شده اند. 
ضمــن اینکه یک جلســه از تمرین های 
اســتقال پیــش از بــازی با اســتقال 
خوزســتان نیز در زمین ورزشگاه غدیر 
برگزار شــد. در فصل جاری استقالی ها 
بارها محل تمرین خود را تغییر داده اند و 
در عین حال امیرحسین فتحی، سرپرست 
موقت باشــگاه استقال در روزهای اخیر 
صحبت از به زمین زدن کلنگ ورزشگاه 
اختصاصی اســتقال به میــان آورده که 
نشــان می دهد مدیر استقال با نیازهای 
کنونی این باشــگاه آشنا نیست و با بلند 
پروازی های خود ممکن اســت برای این 
باشگاه مشکاتی ایجاد کند. اینکه فتحی 
اختصاصی  از ساخت ورزشــگاه  صحبت 

برای استقال می کند، باید حداقل 500 
میلیارد تومــان بودجه برای چنین پروژه 
سنگینی صرف شــود و مشخص نیست 
باشــگاهی کــه بارها در رســانه ها گفته 
شده اخیرا برای ســفرهای داخلی خود 
نیز با کمبود بودجــه مواجه بوده چطور 
می توانــد از عهده ســاخت چنین پروژه 
بزرگی برآید؟! از سویی استقال ورزشگاه 
امام رضــا)ع( و اردوگاه ناصر حجازی را 
هم در اختیار دارد که به دلیل بی توجهی 
به آن بااستفاده مانده و شرایط مناسبی 
برای تمریــن کردن ندارد. حال ســوال 
این است که امیرحســین فتحی چرا به 
دنبال اهدافی دست نیافتنی نظیر همین 
ساخت ورزشــگاه برای استقال است و 
ااقــل زمین دو ورزشــگاهی که به این 
باشــگاه تعلق دارد را ترمیم یا بازسازی 
نمی کند تا عاوه برحفظ اموال باشــگاه 
اســتقال، بودجه تازه ای صرف ســاخت 
ورزشگاه یا زمین تمرین نشود؟! در حال 
حاضر اســتقال به یک زمیــن تمرین 
خوب نیاز دارد نه اهدافی دست نیافتنی 

نظیرآنچه آقای مدیر می گوید.

 حسن روشن به عنوان پیشکسوت 
استقال که همیشــه حرف های خود 
را بدون پرده می زند، درباره تیم شــفر 
اینطــور می گویــد: »به هــر حال این 
تیم را خود شــفر بسته اســت و باید 
خودش پاســخگو باشــد، استقال در 
فصل گذشــته با اضافه شــدن تیام و 
چند بازیکن دیگر تیم خوبی شده بود 
وضعیت  وقت  مسووان  بی تدبیری  که 
را بــه این شــکل در آورد و زمانی که 
انتقادی مطــرح می کنیم، با گفتن این 
جمله که چون حضور نداشــتیم از زیر 
بار اشکاات در می روند اما امسال باید 
ببینیم شــرایط به چــه گونه ای پیش 

می رود.«
روشــن در ادامه می گوید: »من به 
این تیم اســتقال هیــچ امیدی ندارم 

و اعتقــاد دارم تیم دچــار ضعف های 
بی شماری اســت و با این دو بردی که 
به دست آورده است، نمی توانیم بگوییم 
همه چیز درست شده و به قولی با یک 

گل که بهار نمی شود.«
 این پیشکســوت استقال درباره 
مدیریــت وقــت اســتقال و نحــوه 
تعامل شــان با پیشکســوتان می گوید: 
»متاســفانه این کســانی که بر مسند 
امور هســتند بویی از مدیریت نبرده اند 
و هیچ احترامی برای پیشکسوتان قایل 
نیســتند. هر کســی که می آید فقط 
با کلمات بازی می کنــد و می گوید ما 
باشــگاه هســتیم و صاحبان  سرایدار 
اصلی باشــگاه شماها هســتید، من به 
چــه زبانی باید بگویم که ما ســرایدار 

نمی خواهیم.«

استقال زمین تمرین می خواهد 
یا ورزشگاه؟

 به این استقال امیدوار نیستم
 حسن روشن:

 شفر و روزهای تازه ای که تجربه می کند
مربی آلمانی به دنبال معجزه ای تازه

شــرایط اســتقال فرق کرده، کافی بود این تیم دو برد کسب کند تا 
منتقدان کمی اســتراحت کنند و به شفر مهلت دهند اما همچنان نگرانی 
وجــود دارد؛ ترس از مقطعی بودن بردهایی که شــاید با یک باخت رنگ 
ببازند. به همین دلیل اســت که فعا همه چیز شــکل ســاکن پیدا کرده 
اســت اما برای شفر روزگار بهتر شــده، مرد آلمانی زیر بار انتقادات نفس 
بریده بود و این بار فرصتی اســت برای نفــس تازه کردن، حتی اگر کاما 
مقطعی باشد. حاا بازیکنانی مثل صیادمنش که تنها 17 سال دارد منجی 
او شده اند. شفر آنقدر باتجربه هست که قدر این استقالی که ساخته است 
بداند و دوباره دســت به تغییرات اساسی نزند. او در این مدت اما کارهای 
مهمی انجام داده اســت. او بعد از اینکه ستون های مهم تیم جدا شدند به 
این نتیجه رســید که باید تیمش را عوض کند. این یعنی اســتقال باید 
تیمی متفاوت نســبت به قبل شود. کســی قرار نیست تیام یا جباروف یا 
امید ابراهیمی باشد و انگار همین موضوع حاا 
اســتقال را جذاب کرده است. شفر توانست 
توانایی هــا و ویژگی هــای بازیکنان جدیدش 
را بــه بهترین شــکل بیرون بکشــد، بهترین 
نمونه هایش علی کریمی اســت. خیلی ها او را 
با تردید نگاه می کردند و برخی فکر می کردند 
برای ســپردن نقش فرماندهی در اســتقال 
کمی بی تفاوت و زیادی خونسرد باشد اما شفر 
با تمام تجربه اش از او یــک فرمانده متفاوت 

ساخته است.
 علی کریمی در بازی های اخیر استقال 
نمایشــی فراتر از آنچه قبا از او دیده بودیم، 
داشــت. این اتفاقی اســت که برای بازیکنانی مثــل روح ا... باقری و الهیار 
صیادمنش هم افتاده و به نظر بازیکنانی چون محمد دانشگر، طارق همام 
و جوان هایی مثل آذری هم می توانند به این جمع اضافه شوند. این روزگار 
برای شفر وقتی خوش تر هم می شود که دو بازی آخر نیم فصل اول را نیز 
برنده شــود، آن وقت می تواند جلوی منتقدان بایستد و حرفی برای گفتن 
داشته باشد. در ابه ای روزهایی که استقال به آرامش رسیده سفر معاون 
باشــگاه استقال به خارج از کشور و سفر فتحی به دبی هم نشان می دهد 
در تفکر آبی ها گزینه های تازه ای حضور دارند که به زودی از آنها رونمایی 
می شود. امیدی به جام حذفی نیست چون استقال از این جام کنار رفته 
اســت، این بار هر چه در چنته دارند باید در بازی های لیگ رو کنند. نیم 
فصل دوم هم شروع دیگری است برای پاک کردن اشتباهاتی که خودشان 
با دســت خودشان نوشتند. شــفر روزهای تازه ای را تجربه می کند و قدر 

روزهای آرام استقال را قطعا می داند.

تبریزی میلیاردری که نیمکت نشین شد
 هنوز هواداران یادشــان نرفته روزی را که در ا به ای صدای دست 
و هــورا مرتضی تبریزی را به تمرین اســتقال آوردند، بازیکن میلیاردی 
که استقالی ها را مجبور به شرط غیر معقول 
ذوبی ها کــرد. خیلی ها تصــور می کردند که 
تبریزی همان حلقه گمشــده ای است که با 
آمدنش به ایــن تیم منجی بی چون و چرای 
خــط حمله می شــود اما این میلیــاردر هم 
نتوانست رویای استقال را به حقیقت برساند 
و ایــن روزها این مرد میلیاردی روی نیمکت 
می نشیند و با حســرت بازی هم تیمی هایش 
را تماشــا می کند. نکته اینجا است که حتی 
زمزمه هایی مبنی بر بازگشت تبریزی به ذوب 
هم به گوش می رسد این یعنی بدترین حالت 
ممکن برای مهاجمی کــه در فکر معجزه بود. حاا مرتضی تبریزی حتی 
در تمرینات هم انگیزه ازم را ندارد و مورد انتقاد شــدید شفر قرار گرفته 
است. شاید تاریخ برای همیشه این نکته را در دل خود یادداشت کند که 
میلیاردر اســتقال نیمکت نشین شده و کاری از دستش برنمی آید . حاا 
هر روز کار مســووان استقال این اســت که ماجرای جدایی تبریزی را 

تکذیب کنند.

استقال مدعی یا شبیه مدعی

خواب قهرمانی استقال چگونه تعبیر می شود؟

تیم کنونی اســتقال بی هیــچ اغماضی 
برای قهرمان شدن شانس بیشتری در قیاس 
با دیگر مدعیان ندارد. بردهای اخیر حاشــیه 
امنی برای اســتقال به وجود آورده و فضای 

این باشگاه را قدری آرام کرده است. 
پیــش از آنکه اســتقال مقابــل همنام 
خوزســتانی و صنعت نفت آبادان به پیروزی 
دســت یابد و 6 امتیاز دیگــر اندوخته کند، 
شرایط نامناســبی در جدول رده  بندی داشت 
و حتــی در دایره مدعیــان قهرمانی هم قرار 
نمی گرفت اما ایــن دو برد تا حدودی حال و 

هوا را تغییر داده است. 
این دو برد اما به طور ملموس لحن مربیان 
و بازیکنان استقال را هم به طرز شگفت آوری 
تغییر داده و حتی برخی مسووان این باشگاه 
که در بزرگنمایی ید طوایی دارند از قهرمانی 
در فصــل هجدهم حــرف می زنند و قهرمانی 
را دور از دســترس نمی داننــد. واقعیــت اما 
چیست؟ آیا استقال با این مجموعه می تواند 

به قهرمانی لیگ برسد؟ 
استقال  هواداران  مخلص ترین  بی تردید 
هم اگر بخواهند پاسخی منطقی به این سوال 
بدهند ظرفیت های کنونی را با استانداردهای 

قهرمانی در این فصل مطابق نمی دانند.
اگر فصل قبل بود شاید استقال با همین 
تیم که کاســتی هایی درخطوط سه گانه خود 
دارد می توانست به عنوان یک مدعی سرسخت 
نامش را مطرح کند اما مســاله استقال این 
است که دیگر مدعیان سنتی فوتبال ایران نیز 
برخاف فصل قبل، با تیم های استخوان دارتری 

وارد عرصه رقابت های لیگ برتر شده اند.
فصل پیش نه تراکتورسازی به مانند تیم 
امروز بود و نه سپاهان. این دو مدعی همیشگی 
فوتبال ایران در اســفبارترین وضعیت ممکن 
ســیر می کردند حتی سپاهان در بازه ای خطر 
سقوط به لیگ یک را هم احساس می کرد. در 
فصل جاری اما دو تیم مطرح فوتبال تبریزی 
و اصفهان در هیبت قهرمان ظاهر شده اند و با 
جذب بازیکنان مطرح می کوشند جام هجدهم 

را مال خود کنند. 
اگــر بخواهیــم دقیق تر بــه دلیل عقب 
ماندگی اســتقال نسبت به این دو تیم اشاره 
کنیم بایــد خریدهای پیش فصــل را یادآور 
شویم که آبی ها به دلیل سوء مدیریت مدیران 
خــود از تیم های بزرگ عقــب ماندند و حتی 
نتوانستند داشته های خود را هم حفظ کنند.

شــاید تداوم حضــور بازیکنانی همچون 

ابراهیمی، تیام، جباروف و نورافکن می توانست 
استقال را در نیم فصل اول لیگ هجدهم به تیم 
امیدوارکننده تری بدل ســازد اما از دست دادن 
انبوهی از ســتاره ها باعث شــد استقال دوباره 
از نو تیم شــدن را آغاز کند کــه این وضعیت 
اســتقال را از لحاظ امتیازی به شــدت عقب 
انداخته اســت. نگاهی به ظرفیت های بازیکنان 
استقال از چارچوب دروازه تا نوک حمله، قواره 

این تیم را به خوبی نمایان می کند.
  ای کاش استقال که در چارچوب دروازه، 
دو دروازه بــان مطرح و درجه یک دارد در دیگر 
خطوط نیــز از چنین ویژگی بهــره می برد اما 
به جز پســت هافبک دفاعی در ســایر پست ها 
اســتقال گزینه های آنچنان شــاخصی ندارد 
و تعــدد بازیکنانــی که در پســت وینگر بازی 
می کنند نیز مزید برعلت شده تا استقال تعادل 

فنی خود را از دست بدهد.
پیش تر نیز به شلوغی و ازدحام بیش از حد 

بازیکنان در پست وینگر اشاره کردیم. بازیکنانی 
که عموما به یک ســبک بــازی می کنند و اگر 
مســووان فنی اســتقال نتوانند این تعادل را 
در نیم فصل دوم برقــرار کنند ادعای قهرمانی 

خوابی بیش نخواهد بود.
 استقال برای رسیدن به جایگاهی که امروز 
تیم هایی همچون سپاهان، پدیده، پرسپولیس و 
تراکتور از آن بهره می برند نیازمند ســازماندهی 
قوی در نقل و انتقاات است و چنانچه بازیکنانی 
بــا توان فنی باا به جمع آبی ها ملحق نشــوند، 
اوضاع استقال بهتر از نیم فصل نخست نخواهد 
شــد. اســتقال برای اینکه در نیم فصل دوم به 
همان تیم شــاداب و امیدوارکننده بدل شــود 
نیازمند بازیکنانی اســت که نــه فقط در عرصه 
رقابت های داخلی بلکــه در رقابت های خارجی 

نیز عصای دست این تیم باشند. 
در واقــع در اســتقال امروز تا چشــم کار 
می کند بازیکنان متوسط و معمولی دیده می شود 

اما بازیکنان درجه یک و نوعی ستاره در استقال 
به اندازه کافی وجــود ندارد و اوج نقص ها نیز در 
خــط حمله دیده می شــود؛ جایی کــه باید یک 
مهاجم گلــزن و تمام عیار بار ســنگین هجومی 
استقال را به دوش بکشد و موقعیت ها را تبدیل 
به گل کند اما چنین بازیکنی در اســتقال امروز 
دیده نمی شود و هیچ بعید نیست که در نیم فصل 
دوم باز هم زحماتی که مجموعه تیم می کشد به 
بار ننشیند و استقال در مواجهه با قدرت های این 

فصل به آن نتایجی که مد نظرش است، نرسد.
نیم فصل اول لیگ هجدهم ممکن است با 
رتبه پنجمی استقال به پایان برسد و شاید هم 
در خوشبینانه ترین حالت ممکن در رتبه چهارم. 
اما این برتری در تقابل با تیم های بزرگ اســت 
کــه در نیم فصل دوم اســتقال را به قهرمانی 
لیگ می رساند و باید برای دست یافتن به چنین 
موقعیتی برنامه داشت و در راستای بهبود اوضاع 

فنی این تیم قدم های راسخی برداشت.

  شأن مذاکره در باشگاه 
استقال چرا پایین 

می آید؟
 تازه ترین خبری که از امیرحســین فتحی 
منتشر شده درباره سفر او به کشور امارات است. 
دربــاره ماهیت اصلی این ســفر اطاع رســانی 
دقیقی نشــده اما برخی منابع خبری نزدیک به 
باشگاه استقال دلیل سفر را مذاکره برای جذب 
بازیکنان جدید در نیم فصل اعام کرده اند. حتی 
یک منبع خبری نیز از احتمال به جریان افتادن 
مذاکرات تازه با ســرور جباروف پرده برداشــته 

است.
فارغ از اینکه اساسا فتحی برای جذب کدام 
بازیکن راهی شــهر دبی در کشور امارات شده، 
این پرسش مقابل سرپرست باشگاه استقال قرار 
گرفته که چرا از ابتدای ورودش به این باشــگاه 
برای مذاکره با بازیکنان شخصا به خارج از کشور 
می رود؟ ابتــدای فصل نیز که هنوز جدایی تیام 
قطعی نشــده بود فتحی برای راضی کردن این 
بازیکن راهی ترکیه شد. هر چند که در ابه ای 
این ســفر فتحی مبالغ حاصل از انتقال حسینی 
از باشــگاه ترکیه ای را هم گرفتــه بود اما جای 
توجیه ندارد که مدیرعامل یا سرپرست باشگاهی 
کــه ارزش و جایگاه آن را بــه خوبی در جامعه 
می دانیم برای مذاکره با بازیکنان خود شــخصا 

راهی کشورهای دیگر شود.
در ســال های اخیــر بــا وجــود اینکــه 
انتقادهایی به نحوه مدیریت مدیران اســتقال 
بوده اما آنها هرگز خود شــخصا برای مذاکره با 
بازیکنان راهی کشورهای دور و بر نشده بودند 
اما فتحی فتح باب تازه ای را در باشگاه استقال 
کلید زده و شــخصا برای مذاکره با بازیکنان به 
مســافرت خارجی می رود کــه چنین رویه ای 
هرگز در شــأن و شــخصیت باشــگاه بزرگی 
همچون اســتقال نیست و چنانچه این باشگاه 
بــه دنبال جــذب بازیکن خارجی اســت باید 
مقدمات سفر گزینه مورد نظر را به ایران فراهم 
کند و در ساختمان باشگاه با بازیکنان پای میز 
مذاکره بنشــیند. حتی اگر بازیکنان مورد نظر 
برای ســفر نکردن به ایران قبل از عقد قرارداد 
اصرار می کنند باز هم در شأن مدیر یک باشگاه 
نیســت که برای جلب رضایت آن بازیکن راهی 
کشورهای همسایه شود و نهایت نماینده ای از 
باشگاه استقال می تواند چنین سفری را انجام 
دهد و از عهده کار برآید تا منزلت مدیر باشگاه 

استقال زیر سوال نرود.
بدون شــک وقتی بازیکنان خارجی چنین 
اشــتیاقی را از سوی مدیران باشگاه می بینند نه 
تنها اعتمادشــان نسبت به باشگاه کم می شود و 
ممکن است آن باشــگاه را بی ارزش و بی اعتبار 
بدانند بلکه در مذاکرات خود نیز سختگیری های 
زیادی به خرج خواهند داد و معموا دســتمزد 

بیشتری را از مدیران طلب می کنند.
نمونه اش تیام که با وجود ســفر فتحی به 
ترکیه حاضر به بازگشــت نشــد و از این انتقال 

فقط مبلغی عاید باشگاه استقال شد.

  باقری آمد، گرو غایب بود
مهمان ویژه در تمرین 

آبی ها

 استقال در حالی دیروز تمرینات 
آماده ســازی خود را پیگیــری کرد که 
»الحاجی  گــرو« بازیکن نیجریه ای این 
تیم به دلیل ســرماخوردگی غایب بود. 
تمرین آبی پوشــان از ساعت 11:۳0 در 
مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد. 
چند کودک و نوجوان از انجمن حمایت 
از کــودکان و نوجوانــان توان یــاب در 
تمرین حضــور پیدا کرده و با کادر فنی 
و بازیکنان عکس یادگاری گرفتند. شفر 
به طور اختصاصی با این کودکان عکس 
یادگاری گرفت و ضمن خوشــامدگویی 
برای حضور در تمرین، آرزوی سامتی 

برایشان کرد.
 فرشــید باقری پــس از بهبودی 
کامل، در تمرین حاضر شد و پا به پای 
دیگر بازیکنان تمرین کرد. سجاد آقایی 
تمرینات اختصاصــی را زیر نظر فیلیپ 
مربی بدنســاز انجام داد. استقالی ها در 
این تمریــن یک فوتبــال درون تیمی 
بازی کردند که شفر به دقت این بازی را 
زیر نظر داشت و مرتب نکات فنی را به 

بازیکنان گوشزد می کرد.
آیتم پایانی، زدن ضربات ایستگاهی 
و شوت از راه دور بود که در این تمرین، 
فرشــید اســماعیلی و طارق همام بهتر 
از ســایر بازیکنان، ضربات خود را وارد 
دروازه می کردند. آبی پوشــان بعدازظهر 
پنجشــنبه تهــران را به مقصد رشــت 
تــرک خواهند کرد تــا در روز جمعه و 
از ســاعت 15 از هفتــه پانزدهم لیگ 
برتر در ورزشگاه عضدی رشت میهمان 

سپیدرود این شهر باشند.

سوژه ها سوال روز

خبرکوتاه

سرنوشت 
نا معلوم با 

بازیکنان متوسط

  ای کاش 
استقال که 
در چارچوب 
دروازه، دو 
دروازه بان 

مطرح و درجه 
یک دارد در 
دیگر خطوط 
نیز از چنین 
ویژگی بهره 
می برد اما 

به جز پست 
هافبک 

دفاعی در 
سایر پست ها 

استقال 
گزینه های 

آنچنان 
شاخصی ندارد

نیم فصل اول با تمام ضعف هایی که در 
اســتقال مشهود بود به زودی تمام می شود. 
اســتقالی ها مثل تمام تیم های لیگ برتری 
فرصت دارند که اشتباهات خود را در پانزده 
بازی باقیمانده جبران کنند. استقال نیاز به 
بازیکن تازه نفس با انگیزه دارد و شــاید یکی 

از داشته هایش محسن کریمی است.
 کریمی به لحاظ تکنیک جزو بهترین 
بازیکنان لیگ اســت اما نکته اینجا است 
کــه مصدومیت های پی در پی شــرایط را 
برای این بازیکن عوض می کند. فهرســت 

اســتقال نیاز به خانه تکانی دارد و خطر 
بیخ گوش چند بازیکن اســتقال است؛ از 
جملــه بازیکنان خارجی که هیچ ســودی 
برای استقال نداشــتند و فقط اصرارهای 
بی مورد شفر باعث شــده تا این بازیکنان 
به رغم ضعــف فنی که دارند، همچنان در 
استقال بمانند. اما در غیاب این بازیکنان 
افراد جدیدی که قرار اســت به فهرســت 
اضافه شــوند، می توانند به تیم اســتقال 
کمک کنند. محســن کریمی بــه همراه 

شجاعیان قطعا وارد فهرست می شوند.

 بهتاش فریبا عضو کمیته فنی استقال 
در خصوص پیروزی پــر گل این تیم مقابل 
نفت آبادان اینطور می گویــد: »پیش از این 
گفته بــودم که اســتقال روی کاغذ به غیر 
از دیــدار برابــر پدیده خراســان، بازی های 
راحت تری به نســبت ابتدای فصل در پیش 
دارد. اســتقال برابر اســتقال خوزستان و 
پدیده حداکثــر امتیازات را گرفته و می تواند 
به دو دیدار پایانی نیم فصل امیدوار باشــد. 
شــاید در بازی با اســتقال خوزســتان به 
خاطر فشــار هایی که از قبل وجود داشت و 

همچنین شــرایط آب وهوایی، خیلی شاداب 
بازی نکردنــد اما برابر صنعــت نفت آبادان 
شرایط تیم فرق کرده بود و توانستند پیروزی 
خوبی کسب کنند.« عضو کمیته فنی باشگاه 
استقال در ادامه می گوید: »استقال باید در 
دو بــازی مقابل ســپیدرود و پدیده 6 امتیاز 
بگیرد. این امتیــازات قطعا در پایان فصل به 
کمک استقال خواهد آمد. در نیم فصل دوم 
تیم با کمک مسووان باشگاه تقویت می شود 
تا خودش را برای ادامه مسابقات لیگ و لیگ 

قهرمانان آسیا آماده کند.«

 در فصــل جاری از هیــات مدیره 
جنجالی اســتقال خبری نیست، حسن 
زمانی ســکوت اختیار کرده و بابت هیچ 
موضوعی صحبــت نمی کند، حتی وقتی 

که استقال از جام حذفی حذف شد.
 زمانی علیه هیچ کدام از بازیکنان 
هم صحبت نکرده و ترجیح داده درباره 
شــفر نیز اظهارنظر نکند، این در حالی 
اســت که زمان کادرفنــی قبلی زمانی 
تقریبــا هر روز اظهارنظــر می کرد. این 

ســکوت هیات مدیره قابل توجه و تامل 
اســت اما از این ســکوت که بگذریم، 
هیات مدیره اســتقال بــرای اتفاقات 
این تیم هم نشســت خاصی نداشــته 
اســت. اســتقال در نیم فصل جاری 
هواداران  و  داشــت  زیادی  حاشیه های 
حق داشــتند که نظــرات هیات مدیره 
استقال را بشنوند اما آنها سعی کردند 
هیچ آنالیزی از جریانات نداشته باشند. 
خیلی وقت اســت که جلسه ای تشکیل 

ندادنــد و اعضای هیات مدیره هم طبق 
معمول به عدد قانونی نرســیدند و هیچ 
کس حواســش به این ماجرا نیست. در 
این میان تنها چیزی که صندلی اعضای 
هیات مدیره را به مخاطــره می اندازد، 
قانون بازنشســتگی اســت کــه دو نفر 
از اعضای هیات مدیره اســتقال را به 
طــرف در خروجی هدایت می کند. باید 
دید این سکوت معنی دار هیات مدیره، 

همچنان ادامه پیدا می کند.

در ایــن فصل انتقــادات زیادی به 
خریدهای شفر و مدیران قبلی استقال 
شــد؛ از طرفی حضور بازیکنان خارجی 
که تاکنون برای استقال مفید نبودند و 
از سوی دیگر خرید بازیکنانی که مصدوم 
از آب در آمدنــد مثــل میثم تیموری و 

مرتضی آقاخان.
البته تیموری خیلی زود توانســت 
خودش را به تمرین اســتقال برســاند 
اما مرتضــی آقاخان نزدیــک نیم فصل 

نتوانســت برای اســتقال بازی کند تا 
همچنان انگشــت انتقاد به طرف شفر و 

مدیران قبلی استقال نشانه رود.
بازیکنان  برای جــذب  اســتقال 
جدید هزینه زیــادی پرداخت کرد اما 
چقدر توانســت از این هزینه ها ســود 
ببرد؟ می توان در پاسخ گفت: »هیچ.« 
بی دقتــی در جــذب بازیکنانی که در 
تیم خود هم مصدوم بودند اشــتباهات 
نابخشودنی مدیرانی است که بیشتر از 

هر چیزی به فکر گرفتن عکس یادگاری 
بودند تا ســود رســاندن به استقال. 
و اتفــاق بدتر اینکه بعــد از جدایی از 
جمــع آبی ها حتی حاضر نشــدند یک 
عذرخواهــی از هــواداران بکنند و در 
پست های جدید خود جا خوش کردند 
و رغبتی بابت پاســخ به سواات پیش 
آمــده نداشــتند. حاا اســتقال باید 
منتظر باشد تا این خریدهای جنجالی 

در نیم فصل دوم خودی نشان دهند.

محسن کریمی سرمایه ای زیر سایه مصدومیت

بهتاش فریبا: باید دو بازی آخر را ببریم

 هیات مدیره در سکوت محض

  آقاخان خرید بی ثمری که از دیدها پنهان ماند

نیــم فصل دوم لیــگ هفدهم را به یاد می آوریم که اســتقال با جذب دو بازیکن چگونه متحول شــد و با بردهای پی درپی چشــم ها را خیره کرد. می گفتند 
اگر آن تیم از ابتدای فصل شــکل می گرفت بدون شــک اســتقال جلوتر از رقیب ســنتی اش صاحب جام قهرمانی می شــد اما آبی ها بــه قهرمانی در جام 
حذفــی و نتایج خوب در لیگ بســنده کردند. این فصل نیز ممکن اســت ماجراهای نیم فصل دوم لیگ هفدهم در اســتقال تکرار شــود به شــرط آنکه 
مدیران اســتقال در جذب بازیکنان جدید موفق باشــند و مردانی به خدمت بگیرند که در قواره قهرمانی در لیگ و بازی در لیگ قهرمانان آســیا باشــند. 

میزبانی استقال در امارات  یا عمان؟

  طاهری: تبریزی بی انگیزه نشده

 استعفای خطیر شایعه روز

باشــگاه الهال عربســتان کــه یکی از 
باشــگاه های قدیمی در فوتبال آسیا محسوب 
می شــود و همــواره تقابلــش بــا اســتقال 
جذابیت های بســیاری دارد، این فصل هم در 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا با اســتقال 

ایران همگروه است.

 آبی هــای پایتخــت بارهــا در عرصــه 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با این تیم نامدار 
سعودی همگروه شده اند و این بار نیز استقال 
باید در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا دو 

بار با این تیم عربستانی بازی کند. 
با توجــه به اینکه کنفدراســیون فوتبال 
آســیا نیز همچنان به برگزاری بازی در زمین 
بی طرف میان دو کشــور تاکیــد دارد این بار 
نیز سعودی ها کشــور دوست و همسایه خود، 
امارات را برای برگزاری میزبانی از اســتقال 

برگزیده اند. 
سعودی ها که اخیرا به لحاظ سیاسی نیز 
همسو با اماراتی ها پیش می روند در سال های 
اخیر بارها این کشــور را به عنوان میزبان خود 
در مواجهه با تیم هــای ایران برگزیده اند.  این 
در حالی اســت که هنوز مســووان باشــگاه 
استقال کشوری را برای میزبانی از سعودی ها 
به کنفدراســیون فوتبال آسیا معرفی نکرده اند 
اما به احتمــال زیاد عمان یــا کویت میزبان 
بازی های اســتقال مقابل نماینده ســعودی 

خواهد بود. 

بیژن طاهری از وضعیت کنونی اســتقال 
راضی است. مربی اســتقال می گوید: »ما قبًا 
هــم گفته بودیم کــه برای بهتر شــدن نیاز به 
زمان داریم، چون باید به یک ترکیب و هارمونی 
ثابت می رســیدیم. در این مدت غیبت بازیکنان 

برای مان مشکل ســاز شــد، ولــی اان وضعیت 
بهتر اســت. در حال حاضر بین بازیکنان اصلی 
و نیمکت نشین فاصله ای وجود ندارد و بازگشت 
مصدومان هم شرایط را خیلی بهتر خواهد کرد. 
واقعاً انتخاب 11 نفر برای قرار گرفتن در ترکیب 
ثابت برای سرمربی بسیار سخت است و بازیکنان 
اســتقال انگیزه زیادی برای درخشیدن در این 
تیــم دارند. مــا در دو بازی اخیر شــش امتیاز 
گرفتیــم و حاا بــرای قرار گرفتــن در کورس 
قهرمانــی نیاز بــه دو برد دیگر داریــم. بازی با 
ســپیدرود و پدیده سختی های خاص خودش را 
دارد، ولــی تاش می کنیم تا این دو بازی را هم 

ببریم و به کورس قهرمانی اضافه شویم.«
طاهــری به اینکه گفته می شــود، تبریزی 
دیگر انگیزه ندارد، این واکنش را نشان داد: »این 
موضوع درست نیســت و اتفاقاً تبریزی با انگیزه 
زیــادی تمرین می کند تا خــودش را به ترکیب 
اصلی برساند. همه بازیکنان ما تاش می کنند تا 
در ترکیب اصلی باشند و در نهایت شفر تصمیم 

می گیرد چه کسی بازی کند.«

 گفته می شــود خطیر معاون باشگاه 
استقال از سمت خود استعفا داده است 
اما این خبر از جانب هیچ مقام مســوولی 
تایید نشد. مشکات و نبودن منابع مالی 
و تا حدی مشــکل با شفر و کادر فنی اش 
باعث شــده تــا خطیر هم کــم بیاورد و 
حاا از باشــگاه خبر می رسد او به دفعات 
اســتعفایش را تقدیم سرپرســت باشگاه 
کرده اســت، هرچند این اســتعفا مورد 

موافقت فتحی قرار نگرفته است.
البته فتحی و خطیر رابطه فوق العاده 
دوســتانه ای با هم دارند و بعید است که 
به این سادگی ها مجموعه باشگاه بخواهد 
خطیر را از دســت بدهد. خبر اســتعفای 
خطیــر در هــر صورت صحت داشــته و 

می تواند اتفاقات و بازخوردهای زیادی را 
به همراه داشته باشد و بعد از دو پیروزی 
پیاپی دوباره اســتقال را وارد توفانی از 
حاشیه ها کند. به همین دلیل طبیعی ترین 
واکنش ممکن به آن می تواند تکذیب این 
خبر از سوی مسووان و مدیران باشگاه و 
به خصوص شخص خود خطیر باشد تا به 
نوعی از حاشــیه های احتمالی بعدی نیز 

جلوگیری به عمل آید.
 فتحــی به همراه خود افراد جدیدی 
را به باشــگاه آورد که یکی از آنها خطیر 
بــود اما در میانه راه معاون اســتقال به 
نظر می رســد کم آورده هرچند که همه 
چیز در خصوص خطیر در هاله ای از ابهام 

است.
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اعتــراض  به داوری هــا وارد فاز 
تازه ای شده اســت. بعد از اعتراض ها 
و بیانیه های پی درپی باشگاه ها نسبت 
بــه قضــاوت داوران در بازی هــای 
لیگ، بااخــره فریدون اصفهانیان در 
کاس یــک روزه الیت فوتبال درباره 
این اعتراض هــا حرف زد و آب پاکی 
را روی دســت باشــگاه ها ریخت تا 
احتمااً تاشــی کرده باشد در جهت 
جمع کردن بساط این نوع اعتراض ها.

اصفهانیــان در ســخنرانی خود 
رسیدگی به مســاله باشگاه هایی که 
علیه داوری هــا بیانیه می دهند را به 
کمیتــه انضباطی می ســپارد: »این 
اقدام اصا حرفه ای نیســت و هدف 
باشــگاه ها تحــت تاثیر قــرار دادن 
انضباطی  از کمیتــه  اســت.  داوران 
می خواهم با این باشگاه ها به صورت 
جدی برخورد کنــد. داوران ما بدون 
هیچ چشمداشــتی در مسابقات لیگ 
روزی  امیــدوارم  و  قضاوت می کنند 
آنهــا به حق واقعی خــود در فوتبال 

برسند.«
او می گوید: »داوران ما با صداقت 
کامل قضاوت می کنند و اگر اشتباهی 
وجود داشته باشد کاما غیر عمد بوده 
اســت. در جام جهانی که عالی ترین 
ســطح مســابقات فوتبال است هم 
شــاهد اشــتباهات داوری بودیم که 

امری طبیعی است.«
را  اصفهانیان  صحبت هــای  این 
البتــه دیگــر داوران حاضــر در این 
کاس یکروزه هم تکمیل کردند و با 
گفتن از عملکرد قابل قبول داوران در 
رقابت های لیگ، داوری های لیگ این 

فصل را به نوعی کم اشتباه  می دانند.
محمدحســین  مثال  به عنــوان 
زاهدی فر، داور فوتبال ایران می  گوید: 
»با توجه به فشــار بــازی این اتفاق 
طبیعی اســت امــا خود باشــگاه ها 
قبول دارند اشــتباه امری طبیعی در 

مسابقات است.«
حرف هــای  تأییــد  در  وی 
دربــاره  زاهدی فــر،  و  اصفهانیــان 
انتقادهایــی که مربیان و باشــگاه ها 

نســبت به داوری ها مطرح می کنند، 
تأکیــد می کند: »توانایــی داوری ما 
در ســطح دنیا و آسیا مشخص است 
و داوران ملی ما هم کیفیت مناســب 

کار خود را دنبال می کنند.«
پکیج این مصاحبه ها روی سایت 
رسمی فدراســیون فوتبال را باید به 
حساب پاسخی گذاشــت که کمیته 
داوران به همه بیانیه هایی داده که در 
طول این مــدت علیه داوری ها صادر 

شده است.
داوران به نوعی اعتراض باشگاه ها 
را بــه خاطر تحت تأثیر قــرار دادن 
داوران می دانند و هیچ اشــتباهی را 
که شایسته این اعتراض ها و بیانیه ها 

باشد را قبول نمی کنند.
ایــن صحبت های داوران البته از 
سوی باشــگاه ها هم بی پاسخ نمانده 
است. باشگاه نساجی به عنوان یکی از 
باشگاه هایی که مدعی است بیشترین 
ضــرر را از ســوی داوری ها متحمل 
شــده و بارهــا علیه کمیتــه داوران 
بیانیه داده، به ســرعت نسبت به این 
اظهارنظرها واکنش نشان داده است. 
محمد کاظمی، معاون باشگاه نساجی 
مازنــدران می گوید: »مــا به کمیته 
داوران نامــه نوشــتیم، رییس هیات 
اســتان هم نامه نوشته اما توجهی به 

آن نشده است. 
7 بــازی حــق ما خورده شــده 
و ما خواســته ایم به این اشــتباهات 
قانع  پاســخ  وقتی  شــود.  رسیدگی 
کننده نمی بینیــم و از طرفی متهم 
هم می شــویم این برای مــا و مردم 

مازندران دردناک است.«
و  داوران  بیــن  کشــمکش ها 
باشــگاه ها همچنــان ادامــه دارد و 
اصفهانیان به جــای اینکه با پذیرش 
برخی اشــتباهات و برنامه ریزی برای 
را  باشــگاه ها  داوران،  عملکرد  بهبود 
نسبت به داوری ها خوش بین کند، با 
ارجاع اعتراض ها به کمیته انضباطی، 
رابطــه بــا باشــگاه ها را مخدوش تر 
می کند. راهکاری کــه هرگز به حل 

مشکات نمی انجامد.

فازتازهدعوایداورانوباشگاهها
اعتراض به داوری برابر با جریمه انضباطی

درست از همان زمان که زمزمه هایی 
درباره نارضایتی باشگاه الغرافه از عملکرد 
مهــدی طارمی مطرح شــد، پیشــنهاد 
باشگاه های ایرانی برای این بازیکن هم راه 
خود را به رسانه ها باز کرده است. طارمی 
این روزها حســابی تحت فشار است. مثل 
همیشه در موقعیت سازی فوق العاده است 
اما نمی توانــد موقعیت هایــش را به گل 
تبدیل کند. به دنبــال همین موضوع بود 
که بحث مذاکره او با باشگاه تراکتورسازی 
در برهه ای جدی شــد. تراکتورسازی که 

اســتوکس و اروین را از دســت داده بود، 
به ســراغ مهدی طارمی رفته بود و ظاهراً 
مذاکراتــی هم با او داشــت. حاا طارمی 
مشــتری تازه ای پیدا کرده و باشگاه فواد 
که با حضور افشین  قطبی، نشان داده که 
برنامه های بزرگی برای آینده باشگاه دارد، 
زمزمه هایــی درباره جــذب طارمی را هم 
سر داده اســت. فوادی ها در خط حمله 
خود مشــکل دارند و در تاش هستند تا 
برای رفع این مشکل طارمی را به خدمت 

بگیرند.

تیــم فوتبال سامســونگ کره برای 
جذب علی علیپور پا پیش گذاشته و درباره 
قیمتی که حاضر است در قبال او بپردازد، 
پیشــنهادهایی هم به باشگاه پرسپولیس 
ارائه داده اســت. پرسپولیسی ها اما با این 
انتقال زیــاد موافق نیســتند و دلیل این 
مخالفت هم پیشنهاد نه چندان چشمگیر 
باشــگاه کره ای برای جذب علیپور است. 
بر اساس اخبار رسیده باشگاه سامسونگ 
کره می خواهد در ازای پرداخت ۸۰۰ هزار 
دار، علیپــور را جذب کند. در واقع ۴۰۰ 

هــزار دار از این پول به علیپور می رســد 
و ۴۰۰ هزار دار به باشــگاه پرسپولیس ، 
که مدیران بــا این مبلغ مخالفت کرده اند. 
احتمااً مذاکرات برای بااتر بردن قیمت با 
باشــگاه سامسونگ ادامه خواهد داشت اما 
اینکه این باشگاه کره ای برای جذب علیپور 
چقدر حاضر شود رقم قرارداد را باا ببرد، 
هنوز مشخص نیست. علیپور بهترین گلزن 
باشگاه پرسپولیس اســت و طبیعی است 
که این باشــگاه نخواهد به راحتی او را از 

دست بدهد. 

کمــال کامیابی نیــا کــه بــه دلیل 
مصدومیــت از ناحیه کتف چند بازی مهم 
پرســپولیس را از دســت داد، همچنان با 
همــان کتف مصدوم بــرای این تیم بازی 

می کند.
پزشــکان معالــج کامیابی نیــا امــا 
معتقدند که این هافبک دفاعی پرسپولیس 
برای بهبــود مصدومیت خود نیاز به عمل 
جراحــی و فیزیوتراپی طوانی مدت دارد. 
کمال امــا به خاطر فشــردگی بازی های 

پرســپولیس در لیگ برتر فعا تصمیمی 
بــرای جراحی ندارد و حتی گفته اســت 
کــه در تعطیات نیم فصل هم نمی خواهد 

کتفش را جراحی کند.
در صــورت جراحــی، کمــال ناچار 
اســت چند هفتــه ای اســتراحت کند و 
همراه پرســپولیس نباشــد و با توجه به 
کمبود شــدید مهره که پرســپولیس در 
این فصل داشته، نبودن کمال بدون شک 
پرسپولیس را با مشــکاتی جدی مواجه 

می کند.
رونــد  ادامــه  بــا  می توانــد  او 
فیزیوتراپــی اش فعًا بــا مصدومیت خود 
مــدارا کند اما همه این هــا منوط به این 
اســت که مصدومیتش جدی تر از گذشته 
نشــود. البته بــا پایــان محرومیت نقل و 
انتقااتی پرسپولیس و اضافه شدن سروش 
رفیعی در پست کمال به این تیم، شاید او 
بتواند با خیال راحت تری به درمان کتفش 

فکر کند و درباره جراحی تصمیم بگیرد.

اســتوکس که از تراکتورسازی جدا 
شــد، زنوزی در مقابل نگرانــی هواداران 
گفت یــک مهاجــم بهتــر را بــه جای 
اســتوکس می آورم. حاا چند روز بعد از 
این اظهارنظر، زمزمه های مذاکره باشــگاه 
با رضا قوچان نژاد به طور  تراکتورســازی 
جدی مطرح شده است. البته کمی قبل تر 
از ایــن ادعای زنــوزی، تراکتور مذاکراتی 
هم با مهدی طارمی داشــت تــا بتواند او 
را به تیم اضافه کند. حســاب قوچان نژاد 

امــا از طارمی جداســت. مالک باشــگاه 
تراکتورســازی مدت هاســت کــه عاقه 
زیادی به جذب قوچان نژاد نشان می دهد 
و به شــدت پیگیر حضور او در تبریز است. 
در حــال حاضر دو طــرف مذاکراتی را با 
یکدیگــر انجام داده اند کــه این مذاکرات 
مثبت بوده اما هنوز خروجی نداشته است.
با جذب  تراکتورسازی  باشگاه  مالک 
اشکان  دژاگه و مسعود شجاعی، محبوبیت 
زیادی نزد هــواداران پیدا کــرده بود. او 

حاا بعد از رفتن توشــاک و عمل نکردن 
به وعــده اش مبنی بــر آوردن یک مربی 
بنام خارجــی، چاره ای نــدارد جز اینکه 
به جای اســتوکس، بازیکنی را بیاورد که 
حضورش اتفاقــات ناراحت کننده اخیر را 
از دل هواداران بزداید. او همه تاشــش را 
خواهد کــرد که قوچان نژاد را برای حضور 
در تراکتورســازی متقاعد کند اما اینکه تا 
چه اندازه در این مسیر موفق باشد، هنوز 

مشخص نیست.

رونمایی از مشتری جدید طارمی

پاسخ رد پرسپولیس به کره ای ها؛ قیمت علیپور بااتر است

وقتی کامیابی نیا خیال جراحی ندارد؛سروش ناجی کمال می شود؟ 

قوچان نژاد جایگزین استوکس در تراکتور؟ 

تصویر شهر

 پیش از شــروع بازی، ســازمان لیگ مراســمی برای تجلیل 
از ســیدجال ترتیب داده بــود و به مناســبت خداحافظی او 
از تیــم ملی، از ایــن بازیکن تجلیــل کرد. برانکــو هم مدافع 
خود را تنها نگذاشــت و این طور مهربانانه دســتش را باا برد.

 تقابل محســن مســلمان با برانکــو، چیزی بود کــه همه در 
بازوبند  بودند. علیرضــا منصوریان هــم  بازی منتظــرش  این 
کاپیتانی را بــه او داده بود کــه انگیزه اش را چنــد برابر کند.

 علی علیپور این بازی هم 
موفق نشد گل بزند. برانکو 
در کنفرانس خبری قبل 
از بازی گفته بود انتظار 
بیشتری از او دارد و برخی 
هواداران معتقدند که پیشنهاد 
سامسونگ هوایی اش کرده 
است.

 داوری بــازی پرســپولیس - ذوب آهــن، صحنه هــای پــر 
بحثی داشــت که حســابی هر دو تیــم را معترض کــرده بود.
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و  اســتقال  باشــگاه  دو  واگــذاری 
پرســپولیس بــه بخش خصوصــی، یکی 
بی نتیجه تریــن  و  کلیشــه ای ترین  از 
بحث هایــی بوده کــه در فوتبــال مطرح 
شده اســت. حساســیت این دو باشگاه و 
روندی  کنــار  در  پرشمارشــان  طرفداران 
که خصوصی ســازی باید طی کند، همه از 
مسائلی است که اجرای صد در صدی آن را 

هر بار به تعویق می اندازد.
در روزهایی که شــاید همه توجه ها به 
روند قانونی این واگذاری باشــد و مقدماتی 
که برای آن مورد نیاز اســت، اتفاقات اصلی 
خصوصی سازی بین هواداران، در شبکه های 
اجتماعی و سطح جامعه در حال رخ دادن 
اســت. بین افرادی که مدعــی خریدن دو 
باشــگاه استقال و پرســپولیس هستند و 
چنــد قدمی از روال قانونــی این واگذاری 

پیش تر رفته اند.
از وقتــی که اعام شــد که ســازمان 
بحــث  دیگــر  بــار  خصوصی ســازی 
خصوصی سازی این دو باشگاه را مطرح کرده 
و از وزارت ورزش خواسته که مقدمات این 
کار را فراهم کند، درخواست ها برای خرید 
دو باشگاه به طور غیررسمی در شبکه های 
اجتماعی و خبری دست به دست می شود.

در شــرایطی که زمزمه ها درباره خرید 
این دو باشــگاه از ســوی دو اپراتور تلفن 
همراه قوت می گرفت، شرکت پیشکسوتان 
پرسپولیس با مطرح کردن درخواست خرید 
باشگاه پرســپولیس در رقابت با خریداران 
دیگر قرار گرفته است. این تصمیم شرکت 
پیشکســوتان اما به هیچ عنــوان به مذاق 
هواداران پرســپولیس خوش نیامده است. 
بزرگ تریــن نقدی که به تصمیم شــرکت 
پیشکســوتان وارد می شــود این است که 
هواداران نمی خواهند پیشکســوتان باشگاه 
از قامت پیشکســوتی خود خــارج و وارد 
باشــگاهداری  چون  پیچیده ای  مقوله های 

شوند.
شرکت پیشکسوتان که در رأس هیأت 

مدیره خود علی  پروین را دارد، مدتی است 
برخی فعالیت های تجاری و اقتصادی خود 
را آغــاز کرده اســت. پروین، جاســمیان، 
ذوالفقارنسب، استیلی، جمعه ای، شیرینی 
و مهدی محمد نبی هفت عضو هیات مدیره 
این شرکت هستند. نا گفته نماند که حضور 
ســعید شــیرینی در جمع پیشکســوتان 
و فعالیتــش به عنــوان مدیرعامــل در این 
شرکت، یکی از محکم ترین دایلی است که 
هواداران را نســبت به واگذاری پرسپولیس 
به این شــرکت خوش بین نمی کند. به هر 
حال شــیرینی با توجه به پیشــینه ای که 
دارد، هرگز نتوانسته بین هواداران محبوب 
باشــد و بــه همین خاطر حــاا حضورش 
به عنــوان خریدار باشــگاه نمی تواند اقبال 

عمومی را به دنبال داشته باشد.
با این حال اما شــرکت پیشکســوتان 
جدی تر از آن اســت که انتقادها بتواند آنها 
را نسبت به تصمیم شان برای خرید باشگاه 
مأیوس کند. حتی بــا اینکه وزارت ورزش 
قیمت خرید باشــگاه پرســپولیس را برای 
متقاضیان 5۰۰ میلیارد تومان اعام کرده، 
باز هم آمادگی خود را برای خرید باشگاه با 

این قیمت اعام کرده اند.
شــرکت  جــدی  آمادگــی  اعــام 
پیشکسوتان پرسپولیس برای خرید باشگاه، 
آن هــم در حالی که هنوز مقدمات این کار 
چیده نشده، واکنش های مختلفی را در پی 
داشته و تا زمانی که نوبت به تصمیم گیری 
جدی برســد، می تواند تمرکز تیم را بر هم 

بزند.
اســتقال هم البته وضعیتــی بهتر از 
پرســپولیس ندارد. درســت اســت درباره 
اســتقال، یک خریدار واحد و جدی مثل 
پرســپولیس وجود ندارد اما اسامی مختلف 
و متعــددی کــه در فضای مجــازی برای 
خرید این باشگاه مطرح می شوند، استقال 
را به مراتب بیشــتر از پرســپولیس دچار 

سردرگمی می کند.
ایــن روزها جریانــات مختلفی که در 
فضای مجازی خود را مدعی مالکیت باشگاه 
استقال می دانند، توجه اهالی فوتبال را به 
خود جلــب کرده اند. این خریداران مجازی 
کــه حتــی فعالیت بعضــی از آنهــا مجاز 
نیســت، با طرح ادعاهای بزرگ و واهی از 
جمله ســاخت ورزشگاه اختصاصی و خرید 

بازیکنان و مربیان گرانقیمت خارجی و ارائه 
دورنماهای رویایی در آینده ای نزدیک، خود 

را محق مالکیت باشگاه استقال می دانند.
شــکی در این نیســت که صاحیت 
هرکــدام از مدعیــان مالکیت دو باشــگاه 
پرســپولیس و اســتقال، باید مورد تأیید 
وزارت ورزش قــرار بگیــرد و قطعــاً روند 
واگذاری دو باشــگاه بزرگ پرســپولیس و 
استقال به گونه ای پیش می رود که بدون 
بررســی و تحقیق دو باشــگاه را به دست 
هر کســی که ادعای خرید داشــته باشد، 

نمی دهند.
موضوع اما جریانی اســت که به بهانه 
خرید دو باشــگاه استقال و پرسپولیس از 
سوی برخی به راه می افتد و بهره برداری هایی 
که در این بین صورت می گیرد و تنش هایی 

که می تواند به باشگاه ها منتقل شود.
به همین خاطر اســت که شاید حتی 
پیــش از هر مقدمه ســازی دیگــری، باید 
فکری به حال مدعیان خرید باشــگاه های 
ســرخابی کرد. تا پایان ســال که مراحل 
خصوصی ســازی عملی شود، چه مشکاتی 

می توانند برای این دو باشگاه ایجاد کنند.

 یکی از ماجراهایی 
که همیشه در پس بحث 
خصوصی سازی باشگاه های 
سرخابی به وجود می آید، 
ماجراهای مدعیان خرید 
این دو باشگاه است و 
جریان هایی که بعد از 
این ادعاها به راه می افتد. 
هنوز چیزی از اعام لزوم 
خصوصی سازی دو باشگاه 
استقال و پرسپولیس 
نگذشته که انواع و اقسام 
خریداران برای خرید صف 
کشیده اند. خریدارانی که با 
رقم پایه 500 میلیاردی برای 
فروش هیچ مشکلی ندارند 
و با کلکسیونی از وعده های 
رنگارنگ سعی دارند از 
هواداران دلبری کنند. 
داستان های این خریداران 
عجیب، تا پایان سال که 
پروسه خصوصی سازی به بار 
بنشیند، می تواند به یکی از 
معضل های جدی دو باشگاه 
استقال و پرسپولیس 
تبدیل شود.

معضل جدیدی که مدعیان مالکیت استقال و پرسپولیس به وجود آورده اند

خریدارانیکهسرخابیهاراخوشبختمیکنند!
شهر من تهران
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سناتور بگ ول:
نســل 9۸  دارن  قبــول  همــه  تقریبــاً 
پرستاره ترین نســل تاریخ ایرانه. همین نسل با 
اون همه ستاره کار صعودش به جام جهانی به 
حماسه ملبورن کشــید بعد منتقدان کی روش 
می گــن صعود به جام جهانی کار مهمی نبوده! 
یادمون باشــه اانمونو با چیزی که در گذشته 

بودیم مقایسه کنیم، بعد صحبت کنیم.
 

خانوم توتی:
اگه اان برانکو رو نداشــتیم به طرفدارای 
فواد به خاطر افشــین قطبی حسودیم می شد 
ولی مــا جواهری داریم که بــا هیچکس قابل 

مقایسه نیست.
 

بدون گوجه:
کاش می شد قطبی به پرسپولیس برگردد 

بی آنکه برانکو برود.
 

:MReZ
کاش اان مدافــع چــپ بیســت و یک 
ســاله یه تیم شهرســتانی تو لیگ برتر بودم. 
از اان خودمو لینک می کردم به پرســپولیس 
تا نخســتین روزی که پنجره نقــل و انتقاات 
باز می شــد می رفتــم پرســپولیس و به آرزوم 

می رسیدم.
 

کوزت:
یه ســیو مظاهری داشــت کــه بافاصله 
بعــدش بیرانوند یه ســر توپ زد کــه بگه آره 

داداش.
 

:ChrtNgoErf
فکر کنم اون قســمت مغز منصوریان که 
عهده ساختن تفکرات یه مربی رو داره از روزی 
که از استقال اســتعفا داده و رفته ارتباطاتش 
با مغز قطع شــد تا وقتی که سرمربی ذوب آهن 
شــد دوباره از همون قسمت شروع به کار کرد 
چون ذوب آهن دقیقاً مثل اســتقال هفته های 

آخر منصوریان بازی می کنه.
 

زوربای غیریونانی:
ترجیح می دهم به پیتزا فروشــی ام بروم و 
بــه فوتبال فکر کنم تا اینکه ســرمربی فوتبال 
شــوم و به پیتزاهایم فکر کنــم. امضا: علیرضا 

منصوریان
 

:Nouka77
کًا اگر عالیشــاه از خط دفاعی ذوب آهن 

اصفهان رد بشه، خطاست.
 

استمپر:
یــه بار بــرای همیشــه. مهنــدس رو به 
بازیکنی می گــن که با ذهنــش فوتبال بازی 
می کنــه و بازیکن باهوشــیه و به اصطاح مغز 

متفکر تیمه.
 

صادق 07:
یکی از مشکات بزرگ هواداری تو ایران، 
متهم کردن مربی/بازیکن بــه کم کاری مقابل 
تیم ســابقه، هیچکس نمیاد آبرو و شرفش رو 

واسه یه بازی به باد بده وا بدین تو رو خدا.
 

محمدباقر محقق:
وقتی دیروز برانکو گفت از گادوین منشــا 
و علیپــور انتظار بیشــتری دارم، یعنی کارد به 

استخوانش رسیده.
 

چامارتین:
آخرین بازی که یه مدافع دو بازی پشــت 
هم برای تیمش گل ســه امتیــازی زد فوتبال 

هنوز اختراع نشده بود.
 

:Alireza ashraf
شجاع این روزا عین راموس بازی می کنه. 
باهوش در دفاع و ســرزن و گلــزن در ضربات 
ایستگاهی. ارزش کارش وقتی بیشتر می شه که 

بدونیم خیلی وقته با گردن درد بازی می کنه.
 

:Amichak
شجاع از مجموع الحاجی گرو و تبریزی تو 

لیگ بیشتر گل زده.

شهر مجازی

بهنازميرمطهریان
Behnaz Mirmotahharian
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در روزهای اخیر تصاویری ســیاه و ســفید و جالب 
از اســطوره های بزرگ فوتبال از ســتاره های بزرگ 
دنیای فوتبال مانند لیونل مسی، زیدان، نیمار، دیوید 
بکهام، اریک کانتونا، اسیکو، خامس، دله آلی، دیباا 
و لوییس سوارز و برخی دیگر منتشر شد. عکس هایی 
با کیفیت که ســتاره های بزرگ فوتبال با چهره هایی 
خندان و بشاش در آن حضور داشتند و رو به دوربین 
لبخنــد می زدند. حضور ســتاره های بــزرگ در این 
تصاویر و البته پخش گســترده آن در فضای مجازی 
سبب شده تا عاقه مندان به فوتبال به شدت درباره 
آن کنجکاوی کنند. بعد از گذشت چند روز حاا راز 
این عکس ها فاش شده. این تصاویر مربوط به کمپانی 
OTRO بوده که یک پلتفرم دیجیتالی محســوب 
می شــود که قــرار اســت فیلم هــا و مصاحبه هایی 
اختصاصی از ســتاره های شــاغل و بازنشسته دنیای 
فوتبال منتشــر کند و بدین طریق هواداران بتوانند 
بــا ســتاره های مورد نظر خــود در ارتباط باشــند. 
شعار Otro »باشــگاه دیگر ما« است اما این پلتفرم 
اطاعــات دیگری در مورد پــروژه هیجان انگیز خود 
ارائه نداده و احتماا به زودی اخبار بیشــتری در این 

رابطه منتشر خواهد شد.

فوتبال زنــان اگرچه هنــوز نتوانســته همپای 
فوتســال در میادیــن بین المللی بدرخشــد اما 
محبوبیت و مقبولیت و البته طرفدارانش دســت 
کمی از فوتسال زنان ندارد. لیگ فوتبال بانوان در 
سال های اخیر به رغم کمبود امکانات و مشکات 
همیشه برگزار شده و می توان امیدوار بود تداوم 
این لیگ ســبب شــود تا آرام آرام کاســتی ها و 
مشکات مرتفع شده و تاثیر منفی این کمبودها 
روی کیفیت بازی ها کمرنگ و کمرنگ تر شــود. 
فصــل جدید رقابت های لیگ برتــر بانوان اما در 
سال جاری خیلی دیرتر از حد معمول و همیشه 

برگزار می شود.
فصــل جدید لیگ برتر بانــوان بعد از یک تاخیر 
طوانــی از جمعه 16 آذر در شــهرهای مختلف 
آغاز می شــود. تاخیــری که البته دلیل نســبتا 
منطقــی دارد. حضور تیم های ملی فوتبال بانوان 
در تورنمنت های مختلف ســبب شــد تا کمیته 
برگــزاری مســابقات و کمیتــه بانــوان در یک 
تصمیم منطقی لیگ را عقب بیندازند تا تیم ملی 
فارغ البال و بدون مشکات همیشگی درگیری با 
باشــگاه ها و لیگ بتواند خود را مهیای رقابت ها 
کند. تصمیمی که البته نتیجه مثبتی داشــت و 

موفقیت تیم های ملی فوتبال را در تورنمنت های 
مختلف به همراه داشت.

 در هفته های اخیر تیم ملی جوانان در مقدماتی 
جام ملت های آسیا شرکت کرد و تیم ملی هم در 
بازی هــای مقدماتی المپیک 2020 توکیو حاضر 
شد و در ادامه شاهد حضور تیم ملی در تورنمنت 
کافــا بودیــم و همه اینها دایلی شــد که فصل 

جدید بازی های لیگ برتر به تاخیر بیفتد.
نکته جالب در برگزاری بازی های لیگ برتر بانوان 
شروع مسابقات از ساعت 10 صبح است! ساعاتی 
که مردم ایران در روزهای تعطیل سفره صبحانه 
را پهن می کنند! یک تصمیم عجیب، غیرمنطقی 
و غیرحرفه ای که قطعا ریزش شــدید تماشاگر و 
رســانه ها را به همراه خواهد داشت چرا که بعید 
است خانم ها در چنین ســاعاتی آن هم در یک 
روز تعطیــل برای تماشــای بازی های لیگ برتر 
وارد اســتادیوم شــوند و مثل همیشه این لیگ 
جذاب ســوت و کور و بــا کمترین بازتاب برگزار 

خواهد شد.
گاره ناظمی داور مطرح فوتســال کشورمان که 
بــه زودی برای قضاوت جام ملت های اروپا راهی 
پرتغال می شود و مسوول برگزاری بازی های لیگ 

برتر بانوان اســت در این باره می گوید: »واقعیت 
این اســت که ما هم عاقه مند هستیم بازی ها را 
در ســاعات بهتری و همانند آقایان برگزار کنیم 
اما شرایط و همچنین امکانات سخت افزاری این 

اجازه را به ما نمی دهد.«
 از ســوی دیگر عاوه بر عدم توجه کافی، این 
تایم عجیب سبب پایین آمدن کیفیت بازی ها 
خواهد شد. بی تردید برگزاری بازی های لیگ 
برتر در ساعات اولیه صبح طبیعتا باعث پایین 
آمدن ســطح کیفی بازی ها می شــود به این 
دلیل که بازیکنی که قرار اســت ســاعت 10 
صبح وارد زمین شــود باید چند ســاعت قبل 
از ورود بــه زمین غذای مورد نیاز را میل کند 
تا در جریان بازی کالری کافی برای دویدن و 
همچنین نبردهای فیزیکی داشته باشد و این 
تصمیم ساعت خواب بازیکنان را کوتاه خواهد 

کرد.
در فصل جاری در لیگ برتر بانوان شــاهد حضور 
12 تیــم هســتیم. مهم ترین نکتــه فصل جاری 
بازگشت ملوان منحل شــده به جدول بازی ها با 
مربیگری مریم ایراندوست است. تیمی که با یک 
تصمیم عجیب و خلق الساعه توسط باشگاه ملوان 

منحل اعام شــد اما کادر فنی دوست داشتنی و 
بازیکنان این تیم با تاشــی وافر و عاشــقانه این 
تیم را دوباره از نو ســاخته اند و حاا به لیگ برتر 
فوتبال ســامی دوباره خواهنــد داد تا جذابیت 
بازی ها با حضور این تیم ریشه دار و قدیمی باا و 
بااتر برود. قطعا بازی های ملوان با مربیگری مریم 
ایراندوســت اگر با همراهی فرزند خردسالش که 
در تمرینات این تیم حضوری پررنگ و فعال دارد، 

صورت گیرد جذابیتی دوچندان خواهد داشت.
 حضور ســپاهان و ذوب آهن دو باشگاه ریشه دار 
اصفهانی در لیگ نیز بر هیجان و داغی رقابت ها 
خواهد افزود. به ویژه اینکه ســپاهان و ذوب آهن 

جزو تیم های مدعی این لیگ هستند.
برنامه هفته اول بازی های لیگ برتر بانوان از این 
قرار است با این توضیح که بازی ها جمعه 16 آذر 

ساعت 10 آغاز می شود:
نماینده شیراز - راه یاب ملل مریوان

شهرداری سیرجان - ملوان
پارس جنوبی بوشهر- شهرداری بم

سپیدار مازندران - ذوب آهن
پاایش گاز ایام - همیاری آذربایجان غربی

سپاهان - استقال خوزستان

 رونالدو و مسی
 تماشاگر ویژه فینال قرن

یکشــنبه پیش رو قرار اســت دیدار برگشــت فینال جام 
لیبرتــادورس بین بوکاجونیورز و ریورپاته در ســانتیاگو 
برنابئو برگزار شــود. این بازی قرار بود شنبه هفته گذشته 
در ورزشگاه مونومنتال و به میزبانی ریور برگزار شود اما به 
دلیل آشوب عده ای از هواداران ریور در بیرون ورزشگاه و 
تخریب اتوبوس بوکا لغو شد و در نهایت بازی به مادرید و 
ورزشــگاه برنابئو انتقال یافت. در همین رابطه نشریه آاس 
ادعا کرد که مســی و رونالدو برای تماشــای این بازی به 
ورزشــگاه برنابئو خواهند آمد. رونالدو مستقیما از باشگاه 
رئال درخواست بلیت کرده و درخواست مسی نیز از طریق 
فدراسیون فوتبال اسپانیا انجام شده است. مسی روز شنبه 
در دربی کاتالونیا برابر اســپانیول به میدان خواهد رفت و 
رونالــدو نیز جمعه با یوونتوس به مصاف اینتر می رود. هر 
دو فوق ســتاره فوتبال دنیا برای روز یکشــنبه و تماشای 
فینال لیبرتادورس آزاد هســتند. این نخستین بار پس از 
جدایی رونالدو از رئال اســت که او به برنابئو بازمی گردد. 
مسی یکشنبه صبح و رونالدو از روز شنبه در مادرید حاضر 
خواهند بــود. همچنین تعداد زیادی از بازیکنان و مربیان 
مطرح کنونی و ســابق فوتبال دنیا بــرای تهیه بلیت این 

بازی درخواست داده اند.
 
 

 اسمالینگ با پای شکسته
 بازی می کند؟

کریس اســمالینگ مدافع منچســتریونایتد بــا اینکه از 
ناحیه پا دچار شکستگی شــده می خواهد روز چهارشنبه 
به مصاف آرســنال برود. کریس اسمالینگ مدافع مقتدر 
منچســتریونایتد که بــا مصدومیتی بســیار جدی یعنی 
شکســتگی پا روبه رو اســت در حال تاش و مبارزه است 
تا خود را به بازی روز چهارشــنبه یونایتد مقابل آرسنال 
برساند و مقابل توپچی ها به میدان برود. اسمالینگ شنبه 
در جریان تساوی 2-2 یونایتد و ساوتهمپتون روی نیمکت 
نشسته بود و پزشکان به او توصیه کرده بودند بازی نکند. 
پای چپ اســمالینگ در جریان پیــروزی یونایتد مقابل 
یانگ بویــز در رقابت های چمپیونزلیگ دچار شکســتگی 
شده است. اسمالینگ 29 ساله با وجود اینکه پزشکان به 
او توصیــه کرده اند فعًا از بازی کردن خودداری کند ولی 
او به شــدت مشتاق رویارویی با آرسنال بوده و با توجه به 
اینکه ژوزه مورینیو در خط دفاعی با بحران مواجه اســت 
قصد دارد در آن دیدار بزرگ در اولدترافورد به میدان برود. 
یکی از اســتخوان های بیرونی پای چپ اسمالینگ دچار 
شکســتگی مویی شده و اسمالینگ از زمان دچار شدن به 
این مصدومیت، در جریان دیدار یونایتد با یانگ بویز، دوران 
درمان را با جدیت پشــت سر می گذارد. مورینیو در بازی 
مقابل ســاوتهمپتون به دلیل نبود اسمالینگ مجبور شد 
در کنار فیل جونز از اســکات مک تومینای و نمانیتا ماتیچ 
اســتفاده کند ولی جونز هم بعد از آن بازی مورد معاینه 
پزشکان قرار گرفته و ممکن است به دلیل مصدومیت در 
بازی مقابل ســاوتهمپتون نتواند مقابل آرسنال بازی کند. 
پزشکان به اسمالینگ گفته اند استراحت کرده و از پایش 
اســتفاده نکند ولی او می داند تیمش و سرمربی اش ژوزه 
مورینیو این روزها تا چه حد تحت فشــار هستند و برای 
همین قصد دارد هر طور شــده مقابل آرســنال با پیراهن 

شیاطین سرخ به میدان برود.
 

تقلب ۲۵۸ نفری در چین!
مسابقه دوی نیمه ماراتن به مسافت 21 کیلومتر در شنژن 
چین برگزار شــد و این در حالی بود که این رقابت تحت 
تاثیر تقلب تعداد زیادی از شــرکت کنندگان قرار گرفت. 
در این مســابقه 258 دونده اقدام به تقلب و کوتاه کردن 
تقریبا 3 کیلومتر از مســیر کردند، ایــن در حالی بود که 
دوربین های ترافیکی تصاویر همه آنها را ضبط می کردند. 
در وسط جاده ای که مسیر مسابقه در آن تعبیه شده بود، 
انبوهی از درختان قرار داشت و این دوندگان که هر کدام 
با محرومیت دو ساله مواجه خواهند شد، از میان آنها عبور 
کردند و خود را به ورزشــکارانی که سه کیلومتر جلوتر از 
آنها بودند، رساندند! البته همه تقلب صورت گرفته به این 
صورت نبود؛ چرا که گفته می شود 18 دونده با شماره های 
روی ســینه جعلی حضور داشتند و ســه نفر نیز اقدام به 
استخدام افراد دیگری به جای خود کرده بودند. حاا قرار 
است برخی از این افراد حتی محرومیت مادام العمر داشته 

باشند.

مراســم گاا برگزار شد و مودریچ توانســت به سلطه 10 ساله مسی و رونالدو بر 
توپ طا پایان دهد ولی رای روزنامه نگاران در سرتاســر جهان برای این عنوان، 
نتایج جالبی داشــته است. برنده توپ طا با آرای روزنامه نگارانی از سراسر دنیا 
انتخاب می شود. در واقع از هر کشور، یک نماینده در این رای گیری حضور دارد 
و بررســی آرای آنها، جذاب و گاهی عجیب است. برای مثال، در آرژانتین، لیونل 
مســی نفر سوم شد و کریســتیانو حتی در 5 نفر اول جایی نداشت. فوق ستاره 
بارسلونا در فهرست برزیلی ها، رقیب اصلی شان هیچ جایی نداشت. در پرتغال اما، 
فوق ســتاره یوونتوس به عنوان بهترین بازیکن جهان شناخته می شود و بااتر از 
مســی قرار دارد ولی دیگر بازیکنان مدعی مثل مودریچ، امباپه و گریزمان جایی 
در رده های باای فهرســت نداشتند. در برخی کشورها نیز بازیکنانی غیرمنتظره 

در صدر فهرست قرار گرفتند.
بــرای مثال، کریم بنزما رای اول روزنامه نــگاران جمهوری آفریقای مرکزی بود. 
همچنیــن ماریو مانژوکیچ نیز در فهرســت آنها در رده پنجــم بهترین بازیکنان 
جهان قرار داشــت. در لوگزامبورگ، هند و سورینام، رافائل واران بهترین بازیکن 

جهان انتخاب شده و در قرقیزستان، تیبو کورتوا برترین بازیکن بود.
در ســوی دیگر، مارسلو در فهرســت فناندی ها چهارمین بازیکن و در فهرست 
کامرونی ها پنجمین بازیکن بود و گرت بیل در فهرست لیختن اشتاین چهارمین 
بازیکن، در فهرســت توگو نیز چهارمین بازیکن و در فهرست گواتماا، پنجمین 
بازیکن بود اما عجیب ترین رای ها برای ســینت کیتس اند نویس بود که نیمار را 
در صدر فهرســت، ســرخیو راموس را در رده دوم، لوئیس سوارز را در رده سوم، 
الیســون بکر را در رده چهــارم و آگوئرو را در رده پنجم قــرار داده بود. آگوئرو 
همچنین از ســوی روزنامه نگاران گراناد به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شــده 

است.
اما جدا از لیونل مســی، روزنامه نگاران بولیوی معتقد بودند که بازیکن دیگری از 
بارسلونا مستحق توپ طاست. آنها لوئیس سوارز ستاره اروگوئه ای بارسا را برای 
این عنوان انتخاب کرده بودند. راکیتیچ هم تیمی سوارز در فهرست ترکمنستان 
و عربستان سعودی در رده سوم قرار گرفته بود. جدا از گریزمان، بازیکن دیگری 
نیز از اتلتیکو توانست خود را در سطح جهان مطرح کرده و نامی دست و پا کند. 
دیگو گودین، مدافع اروگوئه ای اتلتیکو موفق شــد در فهرست نپال در رده پنجم 

قرار بگیرد.
پل پوگبا و انگولو کانته نیز به واســطه قهرمانــی جهان رای خوبی را از آن خود 
کردند اما محمد صاح نیز از ســوی کشور خودش مصر به عنوان بهترین بازیکن 
معرفی شده بود و روبرتو فیرمینو، دیگر مهاجم لیورپول نیز از سوی سریانکایی ها 

به عنوان بخت دوم توپ طا انتخاب شده بود.

امروز هم آنتن شــلوغی داریم. ابتدا از هفته 11 لیگ برتر والیبال بازی شــهرداری ورامین 
- شــهرداری گنبد ساعت 16:30 از شبکه ورزش پخش می شــود،  از هفته 15 لیگ برتر 
انگلیس بازی منچســتریونایتد - آرسنال ساعت 23:30 از شبکه سه روی آنتن خواهد رفت 
و در پایان از ســری رقابت های جام حذفی اسپانیا بازی بارسلونا - لئونسا ساعت 23:59 از 

شبکه ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به مصاحبه مفصل سردار آزمون 
مهاجم تیم ملی اختصاص داشــت که روزگار خوبی را در روســیه سپری نمی کرد و 

مدت ها بود گل نزده بود.
 مصاحبه ســردار با تیتر »من، ســردار، دوباره رو به راه می شوم« روی جلد رفت. در 
این مصاحبه می خوانیم: قاطع و با صدای بلند فریاد می زند نه از پرتغال می ترســد و 

نه از اسپانیا.
 معتقد اســت ایران هم می تواند نتایج شگفت انگیزی در جام جهانی کسب کند. او 
با ســابقه بازی مقابل بهترین مدافعان دنیای فوتبال، راز شکســت آنها را بهتر از هر 
بازیکن دیگری می داند و به همین دلیل اســت که از قرعه ایران هراسی به دل خود 

راه نمی دهد. 
ســردار آزمون البته در این روزهای عجیب - در رده باشــگاهی - از سایر مهاجمان 
تیــم ملی حمایت می کند. بخصــوص از کاوه رضایی و کریم انصــاری فرد که برای 
باشگاه شــان گل می زنند و نام خود را به عنوان رقیب جدی آزمون در خط حمله تیم 

ملی مطرح کرده اند.
 

لــوکا مودریــچ در پاریــس برنده توپ 
طا شــد و به 10 سال سلطه رونالدو و 
مسی پایان داد. سرخیو راموس یکی از 
صمیمی ترین دوستان مودریچ محسوب 
می شــود و حتی قرار بود او را دوشنبه 
شــب در مراسم توپ طا همراهی کند. 
قرار بود راموس نیــز مودریچ را در این 
مراســم ویژه همراهی کند اما به دلیل 
مصدومیت بازو ترجیــح داد در مادرید 
بمانــد. مودریچ امروز با تــوپ طا در 
تمرین رئال حاضر شــد و با اســتقبال 

هم تیمی هایش روبه رو شد.
راموس 24 ســاعت بعد از این مراســم 
در اینستاگرام عکســی از خود در حال 
بوسه زدن به توپ طای مودریچ منتشر 
کرد تا اینگونه شادی خود را از دریافت 
توپ طا توســط یکی از دوستان خود 

نشــان دهد و به مودریچ نیــز تبریک 
گفته باشــد. کاپیتان رئال در استوری 
اینســتاگرام خود نیز با انتشــار عکسی 
جالب در حالی که توپ طا را بغل کرده 
بود، نوشت: »پس کی نوبت توپ طای 

من می رسد؟ !«

بازیکنان منچسترسیتی که برای بازی مقابل 
واتفورد آماده می شوند زیر نظر پپ گواردیوا 
سرمربی ســیتی یک تمرین طوانی و دشوار 
را پشــت سر گذاشتند. شــاگردان گواردیوا 
قصد دارند در خانه واتفورد، ورزشگاه ویکارج 
رود به روند شکســت ناپذیری اخیرشان ادامه 
دهنــد. نکته جالب تمرین پرفشــار ســیتی 
حضور اولکساندر زینچنکو با ماسک زورو در 
این تمرین بود. زینچنکــو که در بازی قبلی 
ســیتی مقابل بورنموث بینی اش شکسته بود 
بــا یک ماســک محافظ در تمرین شــرکت 
کرد. ماســک ســتاره  اوکراینی سیتی باعث 
شــد هم تیمی های زینچنکو با او شوخی های 
زیادی بکنند و به همــراه او عکس یادگاری 
بگیرند. تمرین سیتی توسط گواردیوا دشوار 
طراحی شده بود ولی بازیکنان سیتی که در 
این فصل فوتبالی شناور و هجومی به نمایش 
گذاشــته اند، در جریان این تمرین دشوار هم 
غالبا لبخند به لب داشــتند و مشــخص بود 
از شــرایط خود راضی هســتند. لروی سانه، 
رحیم استرلینگ و گابریل ژسوس امیدوارند 
در بازی مقابل واتفورد به عنوان بازیکن ثابت 

بازی کنند و از سوی دیگر سرجیو آگوئرو که 
بازی مقابل بورنموث را از روی سکوها تماشا 
کرده بود هم ممکن اســت در مقابل واتفورد 

به میدان برود.
سیتی بعد از بازی مقابل واتفورد کار ساده ای 
در پیش نخواهد داشت چرا که بعد از آن باید 
به لندن رفته و با شاگردان مائوریسیو ساری 
دیــدار کند؛ چلســی که یکــی از بزرگترین 
تهدیدها برای سیتی به حساب می آید و قصد 
دارد در خانه خود به روند شکســت ناپذیری 

شاگردان گواردیوا پایان دهد.

فلورنتینو پرز رییس باشــگاه رئال مادرید 
شــاهد کســب توپ طا توســط بازیکن 
دیگــری از رئــال مادریــد بــود. این بار 
نوبــت لــوکا مودریچ بود کــه بتواند رای 
روزنامه نــگاران را به خود اختصاص داده و 
توپ طا را از ســوی مجله فرانس فوتبال 
کســب کند. پس از این مراسم، فلورنتینو 
پــرز به رابطه عجیب بیــن رئال مادرید و 

توپ طا اشاره داشت.
او گفت: مودریچ دهمیــن بازیکن از رئال 
مادرید اســت که توپ طــا را می برد، ما 
17 بار این عنوان را کســب کرده ایم و به 
نظرم رابطه رئال و تــوپ طا، یک رابطه 
عاشقانه اســت. من مطمئنم که در آینده 
هــم این روند ادامه پیــدا خواهد کرد. به 
نظــرم بردن توپ طا با توجه به این آمار، 
در DNA رئال مادرید اســت. همانطور 
که قبا گفتم، این یک داســتان عاشقانه 
زیباست و امیدوارم سال ها ادامه پیدا کند.

پرز دربــاره موفقیت مودریــچ نیز گفت: 
خیلی خوشــحالم که مودریچ توپ طا را 
برده اســت. حاا او از سرتاســر دنیا مورد 

تمجید قرار گرفته و به نظرم خیلی سخت 
است که شکی در شایسته بودن او داشت. 
من خیلی خوشــحالم و مطمئنم هواداران 

رئال هم از این بابت بسیار خوشحالند.
پرز در نهایت گریزی هم به سواری زد و 
تاکید کرد که او مربی رئال مادرید اســت: 
به ســواری اعتماد کامل دارم و می دانم 
که در ماموریت خود موفق خواهد شــد. 
او با ژن و مکتب رئال مادرید آشناســت. 
بازیکنــان رئــال نیز از حضور ســواری 

خوشحالند.

کریســتین جرارد وزنه بردار کانادایی بعد از 10 و 6 ســال، مدال  المپیک های پکن و لندن را گرفت. آزمایش دوپینگ نفر دوم المپیک پکن در وزن 
63- کیلوگرم و همچنین نفر اول و دوم المپیک لندن در سال 2016 مثبت اعام شد و حاا با گذشت دو سال از اعام این خبر، کمیته بین المللی 
المپیک مراسمی برگزار و از این وزنه بردار تقدیر می کند. کریستین که می گوید از 14 سالگی آزمایش دوپینگ داده و همیشه به ورزش سالم اعتقاد 
داشته، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرده و در این سال ها که ورزش قهرمانی را کنار گذاشته، صاحب سه فرزند شده است. او در حالی با 10 و 6 

سال تاخیر، مدالش را می گیرد که همراه سه فرزندش روی سکو می رود.

فوتبال به صرف صبحانه!
زنانپابهتوپمیشوند

آنها که به مودریچ رای ندادند
ازنپالوسریانکاتاشاخآفریقا

زورو در سیتی!
تمرینزینچنکوباماسک پرز:اینروندادامهپیدامیکند

توپ طا و رئال مادرید رابطه عاشقانه دارند

منچستریونایتد - آرسنال+ لیگ برتر والیبال

  من، سردار
 دوباره رو به 
راه می شوم

مدالی با 10 سال تاخیر

ستاره های سیاه و سفید

خارج از گود

گزارش یک

گزارش دو

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

روی آنتن

در چنین روزی

 ما، شیفتگان خدمت!
ما تابع قانون هستیم. ما هر چه قانون بگوید گوش 
می کنیــم. ما مخلــص آقای وزیریم. مــا اصا دو 
ماه اســت با نهادهای خارجی برای تعلیق مکاتبه 
می کنیم کــه ثابت کنیم مخلص نظــر بزرگترها 
هســتیم. اصا برای ما چســبیدن به میز معنایی 
نــدارد. ما فقط منتظریم که آقای وزیر لب تر کند. 
آقای وزیر! همین اان زبانت را بیاور بیرون و روی 
لبت را  تر کن. دو ثانیه بعدش استعفا می دهیم. ما 
که تشنه قدرت نیستیم. ما همه از روز ازل شیفته 
خدمت بودیم. به جان شــما. ما اصا مانده ایم که 
ببینیم کی دســتور می دهید برویم، که همان روز 
جمع کنیم برویم. گزارش مکتوبش را هم خدمت 

نهادهای بین الملل فرستاده ایم.
بنــده خودم گزارشــی بــرای فیفا و  ای اف ســی 
فرستادم که بسیار گزارش جامع و کاملی بود. هم 
استناد کردم به مواردی که طی آن، برکنار کردن 
بازنشســته ها تخلف از قانون به حســاب می آید و 
هــم مصاحبه مقامات دولتی ورزش ایران در مورد 
جدایی بازنشســته ها را برای شان ترجمه و ارسال 
کردم که یک وقت از منبع بد و غلط نشــنوند. ته 
نامه هم نوشتم که ما اصا شیفته خدمت هستیم 
و برایمــان خدمت کــردن مهم اســت. اان هم 
آماده ایم خدمت وزیر و فوتبال »برسیم«. می رسیم 
آقا! ما که از کســی باکی نداریم. کســی هم به ما 
بدهکار نیســت. ما خودمان به این نتیجه رسیدیم 
کــه ببینیم وزیرجان عزیــز و مقامات فوتبال چه 

می خواهند، همان کار را انجام بدهیم.
اگــر ذره ای مطمئــن شــویم که اســتعفای ما 
مطابق قانون اســت، اســتعفا می دهیم. به همان 
گزارش هایی که برای فیفا ارســال کردیم قســم، 
به همان شــامی که دادیم روسای فیفا در تهران 
خوردند قســم، به همان نان و نمکی که خوردیم 
قسم، ما فقط منتظریم ببینیم این قضیه استعفای 
مدیران بازنشســته شوخی اســت یا جدی. شاید 
دوربین مخفی باشــد. شاید از همین خبر دروغ ها 
باشد که در رسانه ها منتشــر می شوند. ما از کجا 
بدانیم که باید چکار کنیم؟ اتفاقا سر همین بود که 
با واحد حقوقی فیفا مکاتبه کردیم. کل وضعیت را 
برایشان شــرح دادیم و گفتیم نظر شما چیست؟ 
بگذاریــم ما را برکنار کنند، بعد تعلیق می کنید یا 
اینکه اول ما استعفا بدهیم بعد شما تهدید کنید؟ 
اصا از این حرف ها نیست. ما سربازیم. جانمان را 

هم در راه وطن می دهیم. شک نکنید.

هومن جعفري
Houman Jafari

کی نوبت من می رسد؟
شوخیجالبراموسباتوپطایمودریچ

سیاه و سفید
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