
www.iran-varzeshi.com

@iranvarzeshi @iranvarzeshii iranvarzeshii

 بازی حســاس ســپاهان و پرسپولیس با تســاوی یک بر یک به پایان رسید ولی 
پرونده اش هنوز بسته نشده. پنالتی دقایق آخر پرسپولیس که بازی را به تساوی کشاند 
جرقــه مصاحبه های تندی از طرف هر دو باشــگاه بود که دیگری را به ســود بردن از 

اشتباهات داوری در جریان لیگ برتر متهم کردند.
سپاهان و پرســپولیس که هر دو در کورس قهرمانی هستند و امتیازات این بازی 
برای شــان اهمیت زیادی داشت، بعد از این اتفاق سعی کردند از خودشان چهره تیمی 

متضرر ترسیم کنند تا بتوانند در ادامه مسیر ژست طلبکارانه بگیرند.
در فوتبال ایران این ترفند تازه ای نیســت و تیم هــا معموا مدعی اند که امتیازات 
زیادی را به خاطر اشــتباهات داوری از دســت داده اند. این رویه را می توانید با بررسی 
مصاحبه های مدیران، اعضای کادر فنی و دســتیاران تیم هــای لیگ برتر در هفته های 

گذشته ببینید.
درباره پرســپولیس و ســپاهان این تنش تا جایی پیش رفته که خواستار بررسی 
اشــتباهات داوران به نفع تیم رقیب شــده اند. ولی چنین روشی چقدر می تواند دقیق، 

قابل استناد و منطقی باشد؟
به ســختی می توان درباره تصمیمات داوران به اجماع رســید. کارشناسان داوری 
ممکن اســت درباره یک صحنه نظرات مختلفی داشته باشند. مثا تشخیص آفساید یا 
عبــور توپ از خط دروازه که تعاریف دقیقی دارد با بازبینی تصاویر ممکن اســت، ولی 

درباره یک خطا یا هند ممکن است هیچ وقت نتوان به یک نظر قطعی رسید.
پیچیده تر از آن رســیدن به یک معادل امتیازی در ازای اشــتباهات است. چطور 
می توان از یک آفساید یا پنالتی اشتباه به این نتیجه رسید که یک تیم می توانست از آن 
بازی امتیازات بیشتری بگیرد. نتیجه بازی به پارامترهای زیادی بستگی دارد و نمی توان 

با قطعیت گفت که یک صحنه می توانست نتیجه را تغییر  دهد.
در نهایت اینکه استخراج و دسته بندی این اشتباهات نه تنها نمی تواند از اشتباهات 
آتی داوران جلوگیری کند که فشــار روی این گروه را بیشتر می کند و ممکن است آنها 

را به سمت اشتباهات بیشتر هل بدهد.
ســاختن جدولی از »امتیازات از دست رفته بر اســاس اشتباهات داوران« تنها به 
نفع تیم ها، مربیان و باشگاه هاســت تا از زیر بار مسوولیت نتایج شان فرار کنند و توپ را 

به زمین داوران بیندازند.
اشتباهات داوران اجتناب ناپذیر اســت و مربیان و بازیکنانی که در فوتبال فعالیت 
می کنند باید یک بار برای همیشه با آن کنار بیایند. می توان با آموزش بیشتر و استفاده 
از امکاناتی مثل »وار« این اشــتباهات را کاهش داد، ولی هیچ وقت به صفر نمی رسد و 
قرار نیســت بهانه ای شود تا تیم ها با فرافکنی بخواهند تاثیر عملکرد فنی شان در نتایج 

را پشت آن پنهان کنند.
شــاید در فوتبال ایران است که اینقدر روی تصمیمات داوری مانور داده می شود، 
به طوری که تا چند روز بعد از بازی هم ادامه دارد. برای رســانه ها هم پرداختن به این 
جریان جذاب است و گوش طرفداران را تیز می کند، ولی در نهایت به فوتبال و اعتمادی 

که باید در آن جاری باشد، آسیب می زند.

داوران را رها کنید، به فوتبال تان برسید خبر و مصاحبهسرمقاله

500 تومان بدهید، وارد ورزشگاه یادگار شوید
 قیمت بلیت بازی تراکتورسازی- فواد: 

یک آدامس شیک
آشــتی هواداران تبریزی با تراکتورسازی از چند هفته قبل آغاز شد و به 
نظر می رســد ادامه هم خواهد داشــت. بخصوص که محمدرضا زنوزی، مالک 
تراکتورســازی تمهیدات ویژه ای اندیشیده تا هواداران به راحتی وارد ورزشگاه 

یادگار امام شوند و تیم شان را تشویق کنند.
در بازی تراکتورســازی مقابل ذوب آهن برای نخســتین بار در این فصل، 
ورزشــگاه یادگار امام مملو از تماشاگر شد و البته میزبان توانست با یک بازی 
حساب شــده و با برنامه حریف خود را با نتیجه 4 بر یک شکست بدهد. زنوزی 
برای بازی حســاس هفته پانزدهم مقابل فواد نیــز برنامه ای طراحی کرده تا 

هواداران بتوانند ورزشگاه را پر و تمام صندلی ها را اشغال کنند.
برنامــه زنوزی، فــروش ارزان بلیت بــازی برای هواداران اســت. مالک 
تراکتورسازی برای این کار قیمت هم تعیین کرده و رقم 500 تومان را در نظر 

گرفته. رقمی که در بازار حتی یک آدامس شیک هم نمی توان با آن خرید.
500 تومان برای تهیه بلیت تماشــای بازی تراکتورســازی- فواد، یک 
رکورد در فوتبال ایران و شــاید هم جهان باشــد. در کمتر لیگ و کشــوری 
شــاهد ارزانی قیمت بلیت، تا این اندازه هســتیم. اتفاقی که در نهایت به سود 
تراکتورســازی اســت و می تواند این تیم را با حمایت تماشاگران به موفقیت 

برساند.

 گل محمدی: با اشتباه های داوری
 همه زحمات ما از بین می رود

یحیی گل محمــدی درباره وضعیت فعلی تیمش بعد از شکســت مقابل 
سپاهان و تساوی خانگی با ماشین سازی این توضیحات را داد: »تیم ما شرایط 
خوبــی دارد و در همین دو بازی هم از لحاظ فنی نمایش خوبی داشــتیم. ما 
باید در این دو مسابقه بیشتر امتیاز می گرفتیم، 
ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداد. البته در بازی 
با ماشین ســازی جدا از اینکه کامًا مســتحق 
بــرد بودیم، باید بگویم که از ســوی داور بازی 
به شــدت اذیت شدیم و سوت هایی که زده شد 
اعصاب و تمرکز بازیکنان را به هم ریخت.« گل 
محمدی درباره قضاوت بنیادی فر گفت: »موعود 
بنیادی فــر در حالی این بازی را ســوت زد که 
پیش از این به دلیل برخی قضاوت های ضعیف 
محروم شــده بود. این بازی حساسیت خاصی 
داشت و باید داوری را انتخاب می کردند که در 
کار قضاوت قوی باشــد. همه تیم ها زحمت می کشند، هزینه می کنند و برای 
موفقیت وقت می گذارند و این درست نیست که اشتباهات داوران همه زحمات 
مــا را از بین ببرد. داور در این بــازی خطاهای بی موردی می گرفت و بارها که 
در موقعیــت حمله بودیم، بازی را خواباند. بنیادی فر واقعاً در این بازی قضاوت 

بدی داشت.«
ســرمربی موفق پدیده درباره از دست دادن 5 امتیاز در 2 بازی اخیر نیز 
حرف هایی به زبان آورد: »در فوتبال همیشه برد و باخت یا مساوی وجود دارد 
و نمی توان همیشــه توقع داشت که یک تیم برنده شود. ما مستحق این بودیم 
که بیشــتر امتیاز بگیریم، ولی حاا باید به آینده و بازی با استقال فکر کنیم. 
ما می خواهیم تا پایان فصل در بین تیم های باای جدول باشیم به همین دلیل 

باید خوب نتیجه بگیریم.«
گل محمدی به بازی حساس با استقال هم اشاره کرد: »هر بازی سختی های 
خاص خودش را دارد. استقال در این هفته ها نتایج خوبی گرفته و در این بازی هم 
دنبال برد است ولی ما هم دنبال پیروزی هستیم. بازیکنان ما برای این بازی انگیزه 
زیادی دارند و امیدوارم که نتیجه خوبی بگیریم. هدف ما این اســت که یک بازی 

تماشاگرپسند انجام دهیم و به هدفی  که داریم برسیم.«

استقال  به  بازگشت جباری  احتمال 
واکنش دوباره فتحی را به دنبال داشــته 

است.
سرپرســت باشگاه اســتقال در این 
باره گفته: »مــن صدبار در این باره گفتم 
که در خصوص اضافه شــدن مربی داخلی 
یا خارجی صحبتی انجام نشــده اما فرهاد 
مجیدی از عزیزان اســتقال اســت و از 
همه این عزیزان اگر ازم باشد در جاهای 

مختلف استفاده می کنیم.«
 فتحی دربــاره اینکه ممکن اســت 
گزینه مربیگری اســتقال مجتبی جباری 
باشــد و این چهره با شــفر نشست هایی 
داشته  نیز این واکنش را نشان داد: » این 
مســاله را باید از آقای جباری بپرسید من 

از این موضوع بی اطاع هستم.«
باشگاه استقال اعام کرد  سرپرست 
کــه اگر بازیکنی در حد این تیم نباشــد، 
حذف می شــود: » قبا گفته ام که با نظر 
ســرمربی نقاط ضعف را ترمیم می کنیم و 
هر بازیکنــی که کادر فنی بخواهد در حد 

توانمان جذب خواهیم کرد. از طرف دیگر 
بازیکنانی که در حد و اندازه های استقال 
نبودنــد با تایید کادر فنی و کمیته فنی از 
تیم کنار خواهیم گذاشت اما اجازه بدهید 

که فعا بازی با پدیده تمام شود.«
مدیر باشگاه استقال درباره ماجرای 
جدایی ســاناک هم ابراز بی اطاعی کرد: 
»من از این موضوع بی اطاع هســتم چرا 
که وقتی من به اســتقال آمدم ساناک از 

این تیم رفته بود.«
 آیا رفتن ســاناک به شفر ربط دارد؟ 
فتحــی در این باره هــم حرف کوتاهی به 
زبــان آورد: »من از این مســاله بی اطاع 
هستم و این موضوع را از شفر بپرسید. ما 
چند باری با او تماس گرفتیم و مکاتباتی 
هم انجام شد تا به استقال اضافه شود که 
او اعام کرد به دلیل مشــکات خانوادگی 

و بیماری نمی تواند به استقال برگردد.«
آیــا مذاکره اســتقال با اســتوکس 
صحت دارد؟ فتحی به این سوال هم پاسخ 
می دهــد: »بارها گفته ام که ســفر من به 

دبی یک سفر شــخصی بود و برای جذب 
بازیکن انجام نشده است. هیچ صحبتی با 
هیچ بازیکنی هم انجام ندادم و اســتوکس 

از ابتدا نه در لیست ما بود و نه هست.«
 استقال مشکل مالی دارد اما فتحی 
آن را تکذیب می کند: »باشــگاه استقال 
مشــکل خاصی ندارد اما شرایط اقتصادی 
برای همه باشــگاه ها به یک شــکل است 
و ما به دنبال تامین منابع مالی هســتیم. 
مشکات مالی را همه باشــگاه ها دارند و 
مــا هم داریم اما به دنبال این هســتیم تا 
با تامین منابع مالی این مشــکات را حل 

کنیم.«
 فتحــی درباره تکمیل شــدن هیات 
مدیره باشگاه اســتقال پس از استعفای 
دو عضو هیات مدیره به دلیل بازنشستگی 
گفت: »جایگزین اعضــای هیات مدیره را 
من انتخاب نمی کنم و باید این موضوع را 

از وزارت ورزش و جوانان بپرسید.«
 سرپرســت باشگاه اســتقال درباره 
اینکــه چه زمانــی به عنــوان مدیرعامل 

معرفی خواهد شــد، هم این پاسخ را دارد: 
»بزودی این مســاله انجام می شود اما این 
موضوعی اســت که در اختیــار مجمع و 

وزارت ورزش خواهد بود.«
 وی درباره طلب این باشگاه از باشگاه 
ترابزون ترکیه بابت انتقال مجید حسینی 
نیــز توضیحاتی داد: »به دلیل مشــکات 
و مســائل ارزی ترکیــه وقفــه ای در این 
بین رخ داد البته آنهــا بدقولی کردند اما 
دلیل آن به خاطر مشــکات مالی بود که 
در ترکیه به وجود آ مده است. هرچند که 
باید از سرکنســول ایران در ترابزون تشکر 
 کنــم که برای حــل این مشــکل تاش 

می کند.«
 فتحی دربــاره اینکه چنــد بازیکن 
جوان از تمرینات اســتقال کنار گذاشته 
شــدند هــم حرف هایــی به زبــان آورد: 
»بازیکنان جوان آینده و ســرمایه باشگاه 
اســتقال هســتند اما امکان دارد با نظر 
کادر فنی به تیمی بروند و بعد از کســب 

تجربه به استقال برگردند.«

از مشکات  سیدجال حســینی هم 
مالی پرسپولیس به ستوه آمده و این گونه 
به موضوع وارد می شود: »واقعا وضعیت ما 
سخت اســت اما دیگر بحث ما فقط بحث 
پول نیســت، بحــث باتکلیفی و روشــن 
نبودن شــرایط باشگاه پرســپولیس است. 
ما ســخت ترین روزهای خودمان را سپری 
می کنیم و می توانم بگویم مشکات بسیار 
زیادی را پشت سر گذاشتیم. پنجره نقل و 
انتقاات باشگاه یک ســال است که بسته 
شــده و مطمئنا بعــد از تعطیات لیگ باز 
هم مشــکات خواهیم داشت؛ چراکه باید 
نفراتی به تیم اضافه شــود. در ابتدای فصل 
4 بازیکن به ما اضافه شــدند که این 4 نفر 
برای همان ابتدای فصل خوب بودند اما ما 
در ماه های اخیر مصدومان زیادی دادیم و 
2 بازیکن عما تا پایان فصل با ما نیســتند 
و ما به جای این نفــرات هم نیاز به جذب 

بازیکنان جدید داریم.«
باتکلیفی  از  پرســپولیس  کاپیتــان 
مدیریتی می نالد: »این مســاله از همه چیز 
سخت تر اســت. باتکلیفی واقعا ما را اذیت 
کرده و خودمان هــم نمی دانیم که تکلیف 
چــه خواهد شــد. حتی همــه بازیکنان با 

آقای برانکــو صحبت کردند و من به عنوان 
کاپیتان تیــم این مســاله را انتقال دادم. 
امیدوارم روزی برســد که ما هم مثل سایر 
تیم هــا نفس راحتی بکشــیم. اگر تا اینجا 
حرفی نزدیم به این دلیل بوده که روزهای 
سختی را سپری کردیم اما دیگر نمی شود 
ســکوت کرد و باید حرف زد؛ چراکه فقط 
بحــث بازیکنان مطرح نیســت، بلکه بحث 

باشگاه پرسپولیس در میان است.«
سید جال خواســته اش را این گونه 
مطــرح کرد: »خواســته ما این اســت که 
هرچه سریع تر تکلیف پرسپولیس مشخص 
شود چون این مســاله بیشتر از همه ما را 
اذیت می کنــد. اگر بحث مدیریت در میان 
است که زودتر انجام شــود؛ چراکه حدود 
دو ماه اســت کــه وضعیت ما نامشــخص 
اســت و نمی دانیم چه می شود. من از آقای 
سلطانی فر تقاضا دارم این مشکات را حل 
کند؛ چراکه بحث مدیریت، بحث مهمی در 
فوتبال است و باید به این موضوع رسیدگی 
شــود. ما واقعا حرف خاصــی نداریم، فقط 

امیدواریم این مشکات حل شود.«
ســیدجال به حرف هایش ادامه داد: 
»شاید خیلی ها از حرف من ناراحت شوند 

اما ما در این شــرایط سخت می جنگیم و 
حرف نزدیم. انتظار داشــتیم مشکات مان 
حل شــود اما این طور نشد. دو پنجره نقل 
و انتقاات ما بسته بوده و پولی بابت جذب 
بازیکن هزینه نشــده است اما باز هم با این 
همه ما مشــکات زیــادی داریم. در لیگ 
قهرمانان آســیا هر مرحله که بااتر رفتیم، 
پول گرفتیم و همان پول صرف هزینه های 
باشــگاه شــد. این یک بحث مهم است که 
وقتی این همه تاش کردیم اما نگاه مثبتی 
به پرســپولیس نشــده و حاا به شرایطی 
رسیدیم که می توانم بگویم بدترین شرایط 
ســال های اخیر بوده اســت. اگر ما حرفی 
نزدیم، به دلیل این بوده که برای موفقیت 
تاش می کردیم و وظیفه ســنگینی روی 
شــانه های ما بود اما اان دیگر باید حرف 

زد و مشکات را گفت.«
آیا باز هم احتمــال تحریم و اعتصاب 
وجود دارد؟ سید جال به این سوال پاسخ 
می دهد:»بحث این حرف ها نیســت. مردم 
باید در ایــن زمینه قضاوت کنند. بچه های 
تیم باید در این باره حرف بزنند. من باید از 
بازیکنان تیم تشکر کنم که همیشه احترام 
من را حفــظ کردند و مشکاتشــان را به 

من گفتند و از طرفــی با همه وجود برای 
پرسپولیس به میدان رفتند و کم نگذاشتند 
اما مطمئن باشــید در شرایط فعلی هرچه 
بازیکنان بگویند من هــم آنها را همراهی 
می کنم. مشکات ما فقط برای اان نیست 
و چند ماه اســت که ما با این مشــکات 
دست و پنجه نرم می کنیم و این مشکات 
اان به اوج خودش رســیده و گریبان ما را 

گرفته است.«
کاپیتان پرســپولیس حرف هایش را با 
ایــن جمات تمام کرد: »بــه هر حال این 
مســائل از نظر روحی و روانــی روی تیم 
تأثیرگــذار خواهد بود اما این مســائل به 
باشــگاه برمی گــردد؛ چراکه باشــگاه باید 
توســط مدیریت اداره شــود اما در همین 
وضعیت مــا نمی دانیم باید با چه کســی 
صحبــت کنیم و ایــن موضــوع کار ما را 
ســخت می کند. ما ســخت ترین روزها را 
پشــت سر گذاشــتم و همه چیز را تحمل 
کردیم و دیدید که با همه سختی هایی که 
وجود داشــت کار را پیــش بردیم اما واقعا 
با این اتفاقاتی کــه می افتد باید بگویم که 
این برخوردها با بازیکنان پرســپولیس دور 

از انصاف است.«

ترابزون بدقولی کرد
فتحی: ازم باشد مجیدی می آید، از دستیاری جباری بی اطاعم

دیگر سکوت جایز نیست، از باتکلیفی خسته شدیم
سیدجال حسینی: می خواهیم مثل همه تیم ها نفس راحت بکشیم

سیدجال حسینــی: 
می خواهیم مثل همـــه 
تیم ها نفس راحت بکشیم

دیگر سکوت جایز نیست
از باتکلیفی خسته شدیم

پرسپولیسی های عصبانی بیانیه نوشتند:

کارد به استخوانمان رسیده
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شاید پنالتی علی علیپور در اصفهان 
اصا پنالتی نبوده باشد اما در پرسپولیس 
شــخصیتی دیده می شــود که فقط ویژه 
قهرمانان اســت. این تیم پس از اینکه با 
به ثمر رسیدن گل شگفت انگیز پورقاز در 
حساس ترین مقطع یک بر صفر از سپاهان 
عقب  افتاد، چنان عنان بازی را در دســت 
گرفت و بازی خود را به ســپاهان تحمیل 
و در نهایت کار را مساوی کرد که اصا به 
نظر نمی رســید میهمان این بازی است و 
تو گویی طایی های اصفهان در ورزشگاه 

آزادی بازی می کردند.
راجع به اینکه پرسپولیس چطور در 
عین نداشتن شــماری از بهترین هایش و 
کوچ آنها به اینجا و آنجا و یا محرومیت ها 
و مصدومیت هــای پایان ناپذیر باز هم به 
بهترین نتایج رســیده، حرف های بسیاری 
گفتــه شــده و قلم های فراوانــی به ترنم 
درآمده، اما واقعیت این اســت که تمامی 
عبورهــای مکــرر ســرخ ها از دهلیزهای 
در فصل 1397-98  پیش رویشان  سخت 
)که هنوز شــش ماه از آن باقی مانده( به 
لطف شــخصیت بزرگی صــورت پذیرفته 
که این تیم در دوره چهارســاله زمامداری 

برانکو ایوانکوویچ به دست آورده است.
این کاراکتر قوی، خواهنده و پرشتاب 
اجازه داده مردان بسیاری از اردوگاه سرخ 
بروند اما ترکیب و فرم بازی پرســپولیس 
تقریبا با همــان کارآیی قبلی باقی بماند. 
درست است که ســیامک نعمتی و بشار 
روحیه ســاز  تعریف های  به رغــم  رســن 
ســرمربی کروات پرسپولیس اصا کارآیی 
فنی وحید امیری و محســن مسلمان را 
ندارند، اما چون در نقشــه کار و طرح های 
بازی برانکو در همان جا و روالی ایستاده اند 
که اساف آنها کارســاز واقع شده بودند، 
بازی پرســپولیس با همان میــزان تاثیر 
روان و جاری شــده اســت که وقتی آنها 
و فرشــاد احمدزاده و صــادق محرمی در 
ترکیب سرخ ها رؤیت می شدند، به جریان 

می افتاد.
گل زدن به تیم بسیار مقاوم امسال، 

سپاهان، آن هم در اصفهان و بعد از اینکه 
طایی ها در دقیقــه 74 با یک گل پیش 
می افتند، کار هر کســی نیســت و اینکه 
احتمــاا علیرضا فغانــی در اعام پنالتی 
به ســود ســرخ ها در دقایق پایانی بازی 
اشتباه کرده باشــد نیز این ارزش گذاری 
را باطل نمی کند، زیرا پرســپولیس بعد از 
خوردن گل، چنان بازی را به دست گرفت 
که هیچ یک از ســایر حریفان سپاهان در 
لیگ هجدهم حتی در شــهرهای خود به 
انجام آن مقابل تیم سرشــار از بازیکنان 
چندمنظــوره امیر قلعه نویی نایل نشــده 

بودند.
پرســپولیس حتی می توانست بدون 
آن پنالتــی بحث برانگیز هم بــازی را به 
تساوی بکشــاند مشروط بر اینکه گادوین 
منشا دقایقی قبل از آن واقعه، آن موقعیت 
عالــی مقابل دروازه خالی ســپاهان را از 
درون محوطه شش قدم از دست نمی داد و 
اشتباه بارز پیام نیازمند، سنگربان سپاهان 
را با گلزنی خــود به نقطه عطفی متفاوت 

برای این دیدار حساس تبدیل می کرد.
فــردا و فرداهــای بعد کــه مهدی 
ترابی، ســروش رفیعی، مهدی شریفی و 
مهدی شیری می توانند پرسپولیس را در 
دیدارهای رســمی همراهی کنند )و ایام 
محرومیت مقرر توسط فیفا پایان می یابد(، 
ســرخ ها قادرند از این هم موفق تر ظاهر 
شــوند. برای ادامه اوج گیری پرسپولیس 
نیازی هم به بازگشــت مردان کوچ کرده 
ناراضی به اردوی سرخ ها نیست و طارمی 
و احمدزاده و امثال آنها می توانند به تیم ها 
و فرصت های تازه و متفاوتی بیندیشــند، 
زیرا آنچه در پرســپولیس ریشــه دوانده 
و مقابل سپاهان هم مشــهود بود، تیمی 
است که در عین نداری برای نباختن جان 
می دهد و برای رسیدن به پیروزی حاضر 
به فداکاری هایی اســت که حتی تیم های 
سرشار از ثروت و پرسنل انسانی بهتر هم 

هرگز به آن تن نمی دهند.
ســپاهان البته تیم بسیار شایسته ای 
اســت و تا پایان فصل در بااهای جدول 
لیگ برتر خواهد ماند و شاید هم قهرمان 
شــود و ســزاواری آن را هــم دارد، امــا 
سرفرازی سرخ های مسافر تهرانی در پایان 
دیداری جانکاه در اصفهان نشان می دهد 
این ماشین فوق العاده هم خیال ایستادن 

ندارد. 

پرسپولیس و شخصیتی ویژه قهرمانان

 پرسپولیسی های عصبانی بیانیه نوشتند: 
کارد به استخوان مان رسیده!

متأســفانه به دلیل شرایط ســختی که به وجود آمده، کسی کارش را 
درســت انجام نمی دهد. در این بین ما بازیکنان با مشــکات تنها هستیم و 

کسی هم به دادمان نمی  رسد.
 همین چند وقت پیش بود که بازیکنان پرســپولیس تهدید به اعتصاب 
کردند. بهانه  آن روزشــان، بی پولی باشــگاه بود. آنها اما در واقع برای اعام 
حمایت شــان از مدیرعاملی حمیدرضا گرشاسبی به شرایط پیش آمده برای 
او اعتراض کرده بودند و می خواســتند تنهایی مدیرعامل را به رخ بکشــند. 
این کارشان اما خیلی هم موثر واقع نشد چرا که گرشاسبی به اجبار صندلی 
مدیریت باشگاه پرسپولیس را ترک کرد و حاا باید ببینیم دعوای مدعیان و 
مشــتریان مدیرعاملی این باشگاه را چه کسی می برد. دعوایی که از چند ماه 

پیش آغاز و این روزها کاما عیان شده است.
پرسپولیســی ها امــا میلی به این تغییــر ندارند و ترجیح شــان، ابقای 
گرشاسبی دســت کم تا پایان فصل است. برای 
همین دوبــاره بی پولی و همین طور باتکلیفی 
مدیریــت باشــگاه را بهانــه کــرده و با لحنی 
معترضانــه، یک بیانیه نوشــته اند. بیانیه ای که 
البته باید ببینیم تاثیری در بهبود شرایط فعلی 
و ایجاد ثبات در باشــگاه دارد یا مثل اعتصاب 

یک روزه  دو هفته پیش بی اثر خواهد بود.
در متنی که بازیکنان پرســپولیس منتشر 
کرده انــد، می خوانیم: در حالــی که نیم فصل 
لیگ برتر تا چند روز دیگر از راه می رسد اما ما 
بازیکنان تیم پرســپولیس در باتکلیفی محض 
به ســر می  بریم و مشکات متعددی داریم که 
شــاید خیل عظیم هواداران ما از این مشکات بی اطاع باشند و بهتر است 
آنها در جریان مشــکات زیاد و عدیده ما قرار بگیرند. در ابتدا باید از مسائل 
مدیریتــی نام ببریم که در کوران مســابقات با تغییر مدیرعامل شــرایط ما 
سخت شــد و در حالی که فکر می کردیم خیلی زود مسأله مدیریت باشگاه 
مشخص می شود، تا امروز همه در باتکلیفی هستند و واقعاً مشخص نیست 

که تکلیف باشگاه پرسپولیس چه خواهد شد.
از طــرف دیگر با وجود فرا رســیدن نیم فصل لیگ برتــر، ما بازیکنان 
پرســپولیس در حدود 10 درصد دریافتی داشــته ایم و این در حالی اســت 
که ســایر تیم ها دریافتی های خیلی بیشــتر و بهتری داشــتند. ما بازیکنان 
پرسپولیس کمترین دریافتی را بین سایر تیم ها داشته ایم و این مسأله باعث 

فشار زیاد به بازیکنان شده است. 
تیم هایی کــه 10، 15 بازیکن جدید گرفتنــد دریافتی هایی به مراتب 
بیشــتر از ما داشتند اما باشــگاه پرســپولیس که دو پنجره نقل و انتقاات 
بازیکن نگرفته و شــرایط سختی از نظر نیروی انسانی داشته دریافتی بسیار 

کمتری داشته است.
ما بازیکنان از اسپانســر هم گایه داریم که چــرا پول هایی که باید به 
باشگاه پرداخت کند، به موقع پرداخت نشده چرا که این مسأله در این روزها 
باعث باتکلیفی بیشتر ما شده است. آنها باید از نظر پرداختی شرایط خیلی 
بهتری نسبت به اان انجام می دادند اما این اتفاق رخ نداده و در حالی که به 
نیم فصل لیگ برتر نزدیک می شــویم، شاهد هستیم که بازیکنان پرسپولیس 
نزدیک بــه 10 درصد از قراردادهای خود را دریافت کرده اند. ما مشــکات 
عدیده ای داریم و دیگر کارد به اســتخوان ما رســیده است. به همین دلیل 
باید این مشــکات را بگوییم تا مردم مطلع شوند که در چه شرایط سختی 

کار می کنیم.
ما حتی از واســطه بین اسپانسر و باشــگاه هم گایه داریم چرا که آنها 
هم باید کارشان را درست انجام می دادند اما متأسفانه شاهد هستیم به دلیل 
شــرایط سختی که به وجود آمده، کسی کارش را درست انجام نمی دهد. در 
این بین ما بازیکنان با مشکات تنها هستیم و کسی هم به دادمان نمی  رسد.

تیم پرسپولیس در این یک سال اخیر نه تنها تقویت نشده بلکه از همه 
نظر تضعیف شده و همه فکر می کنند که شرایط اینجا مناسب و خوب است 
اما حاا که به نیم فصل لیگ برتر نزدیک شــده ایم هیچ کدام از مشــکات ما 
تمام نشــده و کماکان این شرایط سخت ادامه دارد. ما بازیکنان پرسپولیس 
امیدواریم هر چه زودتر مشــکات حل شــود چرا که چشم امید میلیون ها 
هوادار به پرســپولیس و نتایج آن اســت و نباید شرایطی رقم بخورد که تیم 

پرسپولیس و هوادارانش ضرر کنند.

سهم ملی پوشان پرسپولیس از جام ملت ها چقدر است؟

بیرانوند مطمئن، نوراللهی و علیپور نگران
آخرش همانی شد که پیش بینی کرده بودیم. 
درخشش ستاره های پرســپولیس چشم سرمربی 
تیم ملی را نگرفت و همه پشــت خط ماندند. البته 
کی روش با دعوت از علی علیپور شــگفت زده مان 
کرد اما این بار هم شجاع و کمال و حتی عالیشاه را 
نادیده گرفت. حال آنکه همین بازیکن یعنی امید 

عالیشاه تا اینجای فصل بهترین پاسور لیگ بوده.
کمال کامیابی نیا هم که تا همین یک ســال 
پیش با حضــور در اردوها و تجربه چند بازی ملی 
یکی از بازیکنان مورد تایید کی روش بود، در نهایت 
رقابت را به امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، علی 
کریمی، احسان حاجی صفی و حاا احمد عبدا... زاده 
باخت و جام ملت ها را همانند جام جهانی از دست 
داد. حــال آنکه کتف آســیب دیده اش را به خاطر 

حفظ پیراهن تیم ملی جراحی نکرده بود.
داستان شــجاع خلیل زاده و تیم ملی هم که 
دیگــر نیازی به تکرار ندارد. او از پنج ســال پیش 
پشــت خِط مصاحبــه ای مانده که علیــه مربیان 
تیم ملی انجام داده بود و سرنوشــتش همانی است 
که چندی پیش برای سیدجال رقم خورد. پیش 
از جام جهانی 2014، شــجاع یکــی از بازیکنان 
محبــوب و منتخــب کی روش بود امــا وقتی پای 
پرواز به برزیل خط خورد، به تندی علیه ســرمربی 
تیم ملــی مصاحبــه کــرد و از آن روز، دیگر رنگ 

تیم ملی را ندیده است.
حال آنکه پیشــرفت فنی اش بــه ویژه در دو 
سال اخیر کاما چشــمگیر بوده و در یک انتخاب 
منصفانه، می توانســت پیراهن تیم ملی را بپوشــد 
و به جــام ملت ها برود. حاا امــا او هم باید مثل 
کمال و عالیشاه فکر تیم ملی را از سر بیرون کند و 
تمرکزش را بگذارد روی پرسپولیس. همین تیمی 
که تعداد ملی پوشــانش بیشتر شده اما آیا هر سه 
بازیکن دعوت شــده به اردو، به یک اندازه شانس 
بازی کردن دارند؟ یا اصا شانسی دارند برای سفر 

به جام ملت ها؟
در مورد علیرضــا بیرانوند می توانیم با اطمینان 
به این پرســش پاســخ بدهیم. او خیلی وقت است 
جای پــای خــود را در دروازه تیم ملی محکم کرده 
و حتی حضور امیر عابدزاده و حســین حســینی در 
دو بــازی تدارکاتی اخیر نمی توانــد جایگاهش را به 
خطــر بیندازد. همانطور که رشــید مظاهری در این 
چند ســال نتوانست پیراهن شــماره یک تیم  ملی را 

از او بگیرد و بعید اســت که پیــام نیازمند تازه وارد 
هــم از پس چنین رقابتی بربیاید. پس از همین حاا 
می توانیم به حضور صددرصدی بیرانوند در بازی های 
جام ملت ها رای بدهیم که دلیلش، عملکرد درخشان 

او در جام جهانی، لیگ برتر و لیگ قهرمانان است.
احمد نوراللهی اما در خوشــبینانه ترین حالت، 
50درصد شــانس بازی دارد. بعید است کی روش او 
را بــه امارات نبرد اما او از حضورش در ترکیب اصلی 

تیم ملی نمی  تواند مطمئن باشــد. وضعیت علیپور اما 
از این هم بدتر اســت چرا که همــه خط خوردنش 
پیــش از جام  ملت هــا را پیش بینــی کرده اند. البته 
که نمی تــوان از این بابت مطمئن بــود و آقای گل 
پرســپولیس که حقش بود زودتر از اینها به تیم ملی 
دعوت شود، فعا باید به حضور در فهرست 24 نفره 
امیدوار باشد تا بعد برسد به ترکیب اصلی که دور از 

ذهن به نظر می رسد.

هر چقدر بگوییم و با ژست های منتقدانه دنبال دلیل 
دعوت نشدن ستاره های پرسپولیس باشیم، آن جوابی را 
که می خواهیم، نمی گذارند کف دستمان. حتی یادآوری 
هر روزه آمارها هم به کارمان نیامده چراکه مرغ کی روش 
یک پا دارد و وقتی شــجاع خلیل زاده، آماده ترین بازیکن 
را شایسته پوشــیدن پیراهن تیم ملی ندانسته، انتقاد و 
پرســش هم دیگر معنایش را از دست می دهد. شجاع را 
نه به خاطر گل های ســه امتیازی اش برای پرسپولیس، 
بلکــه به دلیل عملکــرد دفاعی بی نقصــش در این فصل 
ایق حضور در تیم ملی می دانســتیم، اما چه می شــود 
کرد که آقای ســرمربی با ما هم عقیده نیســت. او عما 

بهترین خط دفاعی لیگ برتر را نادیده گرفته و در عوض 
در فهرســت برگزیده اش نام بازیکنانی به چشم می خورد 
که اشــتباه های ویرانگرشــان در دیدارهای باشگاهی را 
هنوز فرامــوش نکرده ایم، اما به هر حال ســرمربی تیم 
ملی، کارلوس کی روش اســت و از بدشانسی ستاره های 
پرســپولیس، مربیگری هم سلیقه ای شــده وگرنه مگر 
می شود از تیمی که در 14 بازی فقط 5 گل خورده، هیچ 
مدافعی دعوت نشود؟ شاید بگویید یکی از این مدافعان، 
سیدجال است که همین دو هفته پیش خداحافظی اش 
از تیم ملی را رســما اعام کرد و محمد انصاری هم بعد 
از اینکه در فینال آسیا رباط صلیبی پاره کرد، خانه نشین 

شده، اما آیا اگر شــرایط چیزی جز این بود، آنها دعوت 
می شــدند؟ سیدجال حسینی که جایزه بهترین بازیکن 
ســال فوتبال ایران را گرفته بــود، پای پرواز جام جهانی 
از تیــم ملی خــط خورد و بعد از آن هم دعوت نشــد و 
چون می دانست که دیگر جایی در تیم ملی ندارد و حتی 
پیراهنــش را هم به مدافعی دیگــر داده اند، خداحافظی 
کرد. انصاری هم که خیلی وقت اســت کی روش دعوتش 
نمی کنــد و بعید بود او را به جــام ملت ها ببرند. می ماند 
شــجاع که شاید بدشانس ترین است که حتی در اوج هم 
به چشم ســرمربی تیم ملی نمی آید و جام ملت ها را هم 

باید مثل جام جهانی از تلویزیون تماشا کند.

بهترین خط دفاع 
لیگ، ملی پوش 
ندارد

معضل پرسپولیس و منشا: 
بازی دور از دروازه

یــک گل و یک پــاس گل. این همه  
اثرگذاری گادوین منشــا روی 14 گل لیگ 
برتری پرسپولیس است. راهکار برانکو برای 
پــر کردن جــای خالی ماهینــی مصدوم، 
انتقال شــجاع از دفاع وسط به دفاع راست، 
انتقال انصاری از دفاع چپ به دفاع وسط و 
اضافه شــدن شایان مصلح به ترکیب اصلی 
در جناح چپ خط دفاع بــود. مدافعی که 
بر خاف دوران حضورش در سپیدرود، در 
پرسپولیس حضور کم رونقی در فاز تهاجمی 
دارد. از طرفی گادوین منشــا هم در نوک 
پیــکان خط حمله متمایــل به جناح چپ 
بازی می کند. با اضافه شدن مصلح به ترکیب 
اصلی، منشــا برای ایجاد فضای ازم برای 
هافبک چپ تیم )نعمتی، عالیشاه و یا حتی 
رسن( حضور پررنگ تری در جناح چپ پیدا 
کــرده و همین موضوع فاصله  او را با دروازه  
تیم حریف افزایش داده است. همچنین این 
قضیه باعث شــده گادوین زمان بیشتری را 
پشت به دروازه بازی کند تا بتواند حرکات 
ترکیبــی را با گوش چپ تیــم ایجاد کند. 
نگاهی به عملکرد این مهاجم نیجریه ای در 
نیمه  دوم نیم فصل اول و مرحله  نیمه نهایی 
به بعد لیــگ قهرمانان، بــه خوبی گویای 
این ماجراســت. جایی کــه او اکثر دقایق 
را متمایــل به جناح چپ بــازی می کند و 
با ســانترهای دقیقــش، هم تیمی هایش را 
در موقعیت گلزنی قــرار می دهد. از جمله 
پاس گل دیدنی اش به نعمتی مقابل السد. 
بازی دور از دروازه  گادوین باعث شــده او 
شــانس خود را از طریق شــوت های پشت 
محوطه امتحان کند. منشــا با 24 شــوت 
در لیگ، پشــت ســر علیپور، شوتزن ترین 
بازیکــن تیم بوده اما عجیــب آنکه تنها 4 
درصد از شــوت هایش تبدیل به گل شــده 
که آماری بســیار ضعیف برای یک مهاجم 
محسوب می شود. نفوذهای کم تعداد مدافع 
چپ پرســپولیس و در عین حال تمایل 4 
ضلع لوزی سرخپوشــان به حضور در میانه 
میدان )حتی امید عالیشــاه که تنها گوش 
کاســیک پرسپولیس محســوب می شود، 
به علت راســت پا بودن تمایــل فراوانی به 
وســط زدن دارد( باعث شــده منشا برای 
صاحب توپ شــدن و در جریان بازی قرار 
گرفتن به جناح چپ متمایل شود و بیشتر 
از هر زمانی نقش مهاجم ســایه را برعهده 
بگیــرد. هر چند نباید فراموش کرد به طور 
کلی هافبک های پرســپولیس در این فصل 
نســبت به 2 فصل گذشــته موقعیت های 
کمتری برای مهاجمان شــان خلق کرده اند. 
منشــا برای افزایش آمار گلزنی اش یا باید 
منتظــر خرید یک مدافع چــپ نفوذی در 
نیم فصل باشــد یا امیدوار به جادوی رفیعی 
و ترابــی. اگر خودش قصد افزایش دقت در 

شوت هایش را نداشته باشد!

انصاری مرخص شد
مدافــع مصــدوم پرســپولیس از 
بیمارستان مرخص شــد. روز شنبه بود 
که محمد انصــاری تحت عمل جراحی 
از ناحیــه ربــاط صلیبی قــرار گرفت. 
این بازیکــن بعــد از دو روز حضور در 
بیمارستان، دوشنبه شب مرخص شد و 
از چند روز دیگر کار درمانی خود را زیر 
نظر پزشکان پرســپولیس دنبال خواهد 
کرد تا خود را برای فصل بعد آماده کند.

 
تمرین اختصاصی پنج 

سرخپوش
پرســپولیس تمریــن خــود برای 
آخرین بازی نیم فصل را دیروز سه شنبه 
در حالی دنبال کرد که پنج بازیکن فقط 
دور زمین دویدند و یک بازیکن هم اصا 
تمرین نکــرد. تمرین بعد از گرم کردن، 
با فوتبال هدفمند آغاز شــد و بازیکنان 
در ادامه در نصف زمین در قالب دو تیم 
قرمــزر و زرد فوتبال بازی کردند. احمد 
نوراللهی، بشار رســن، سیامک نعمتی، 
محســن ربیع خواه و شــایان مصلح به 
دویدن دور زمین پرداختند و احســان 
علوان زاده که مصدوم است، از کنار زمین 
تمرین را تماشا کرد. علیرضا بیرانوند هم 
اواخر تمرین به خاطــر درد از ناحیه پا 
تحت نظر کادر پزشکی قرار گرفت. این 
تمرین را بیش از صد تماشــاگر تماشــا 
کردند و به تشــویق اعضای تیم، به ویژه 

برانکو پرداختند.
 

مصدومیت علوان زاده 
جدی نیست

یکــی از مصدومان ایــن روزهای 
پرســپولیس، احســان علوان زاده است 
کــه در تمرین دوشــنبه آســیب دیده 
اما به گفته  پزشــک تیم، مصدومیتش 
جــدی نیســت. دکتر حقیقــت گفته: 
»آسیب دیدگی احسان علوان زاده به کف 
پای او مربوط می شــود اما خیلی جدی 
نیست و امروز و فردا برطرف خواهد شد.

 
پرسپولیس کاندیدای 

محبوب ترین تیم
مارکای  روزنامه  اینترنتی  نســخه 
اســپانیا در یک نظرســنجی از کاربران 
خود خواســته که بــه محبوب ترین یا 
منفورترین تیم های رأی دهند. در میان 
40 تیمــی که مارکا نام آنها را به عنوان 
گزینه مطرح کرده، نام پرسپولیس تهران 
هم دیده می شود. آژاکس، رئال مادرید، 
یوونتــوس، لیورپول، منچســتریونایتد، 
دورتموند، میان، بایرن مونیخ و چلسی 
هم از جملــه تیم های حاضــر در این 

فهرست هستند.

گزارش سوژه

اردوگاه سرخ

چند سرخ 
پوش جام 

ملت ها را 
می بینند؟

در مورد 
علیرضا 
بیرانوند 

می توانیم با 
اطمینان به 
این پرسش 

پاسخ بدهیم. 
او خیلی وقت 

است جای 
پای خود را در 
دروازه تیم ملی 

محکم کرده 
و حتی حضور 
امیر عابدزاده 

و حسین 
حسینی در دو 
بازی تدارکاتی 
اخیر نمی تواند 
جایگاهش را به 
خطر بیندازد. 

بیرانونــد خیلی وقت اســت جای پای خــود را در دروازه تیم ملی محکم کــرده و از همین حاا می توانیــم به حضور صددرصــدی اش در جام ملت ها رای 
بدهیــم که دلیلش، عملکرد درخشــان او در جــام جهانی، لیگ برتر و لیگ قهرمانان اســت. نوراللهی اما در خوشــبینانه ترین حالت، 50 درصد شــانس 
بــازی دارد. بعید اســت کی روش او را به امارات نبــرد اما او از حضورش در ترکیب اصلــی تیم ملی مطمئن نخواهد بود. وضعیت علیپور اما بدتر اســت چرا 
کــه همه خط خوردنش پیش از جام  ملت هــا را پیش بینی کرده اند. البته که نمی تــوان از این بابت مطمئن بود و آقای گل پرســپولیس که حقش بود زودتر 
از اینها به تیم ملی دعوت شــود، فعا باید به حضور در فهرســت 24 نفره امیدوار باشــد تا بعد برســد بــه ترکیب اصلی که دور از ذهن به نظر می رســد.

یکی از پرسپولیسی هایی که می گفتند 
باید به تیم ملی دعوت می  شد، امید عالیشاه 
اســت. هر چند خودش چنیــن عقیده ای 
نــدارد اما خب امیدهایش را هم از دســت 
نداده اســت: »در ابتدا باید بگویم از دعوت 
چند تا از هم تیمی هایــم به تیم ملی خیلی 
خوشــحالم. در مورد خودم هم باید به این 
نکته اشــاره کنم که حضــور در تیم ملی را 
برای خودم تمام شــده نمی دانم و در سن 
و سالی نیستم که اینطور فکر کنم. این بار 
هم دعوت نشــدم اما هنوز فرصت هســت. 

در آینده تاشــم را بیشــتر می کنم و اصا 
هم ناامید نیســتم. من تاشــم را می کنم 
و مطمئنــم که بااخره بــه تیم ملی دعوت 
به جنجال های  عالیشاه ســپس  می شوم.« 
بازی با سپاهان اشاره می کند: »سپاهانی ها 
روی پنالتــی ما خیلی معتــرض بودند در 
حالی که در برنامه نود هم مشــخص شــد 
پنالتی بر روی من نادیده گرفته شــده. اگر 
آن پنالتی را می گرفتند، بازی را برده بودیم. 
ضمن اینکــه یک پنالتی هــم روی کمال 

اتفاق افتاد که اصا آن را نشان ندادند.«

بیرانونــد،  علیرضــا  مصدومیــت 
مهمتریــن اتفاق تمرین سه شــنبه بود. 
مصدومیتی که اواخــر تمرین برای این 
دروازه بان پیش آمد و باعث شد بیرانوند 
از درد مچ پایــش لنگ لنگان و با کمک 
پزشــکان تیم راهی رختکن شــود. آن 
موقع می گفتند احتمال اینکه مصدومیت 
بیرانونــد جدی باشــد و او نتواند مقابل 
پارس جنوبی به میدان برود، خیلی زیاد 
است که آن وقت رادوشویچ باید خودش 
را برای این بازی آماده می کرد. دروازه بان 

کرواتــی که ســهمش از لیگ هجدهم، 
چهار بازی بوده و پرسپولیس با او نباخته 
اســت. البته ظاهرا مصدومیت دروازه بان 
ملی پوش پرسپولیس آنقدرها هم جدی 
نیست و در آخرین بازی نیم فصل هم او 
درون دروازه خواهد ایســتاد. در توضیح 
وضعیت او، دکتر علیرضا حقیقت پزشک 
باشــگاه پرسپولیس گفته: »آسیب پیش 
آمده در تمرین برای علیرضا بیرانوند بر 
خاف چیزی که در ابتدا به نظر می آمد، 

خیلی جدی نبود. «

علــی علیپــور خیلی بــه تیم ملی 
دعوت نشــده اما هر بار هم دعوت شده، 
حضورش بیش از چند روز دوام نداشته 
و خیلــی زود خط خورده اســت. با این 
حــال او امیدوار اســت که ایــن بار در 
تیم ملی بمانــد و می گوید که برای رقم 
زدن این اتفاق، تمام تاشــش را به کار 
خواهــد گرفت: »خیلی خوشــحالم که 
به تیم ملی دعوت شــدم. این بار ســعی 

می کنــم خودم را با عملکــرد خوب در 
تیم ملی حفظ کنم و یکــی از بازیکنان 
تیم ملی در جام ملت ها باشــم. بازیکنان 
خوبی در تیم ملی حضور دارند و بهترین 
بازیکنان لیگ و تلفیــق آنها با لژیونرها 
تیم ملی پرقدرتی برای کشورمان ساخته 
اســت. هدف رســیدن به مراحل پایانی 
و ان شــاءا... قهرمانــی اســت. چند تیم 
مدعی دیگر هم در جام ملت ها هســتند 

که رقابت ســنگینی بین تیم ها به وجود 
می آورند اما تیم ملی کشورمان به واسطه 
نمایــش خوب و پرقدرت در جام جهانی 
به نظرم شــانس بیشتری دارد.« علیپور 
درباره بازی جمعه برابر پارس جنوبی هم 
می گویــد: »ما در همــه بازی ها محکوم 
به پیروزی هســتیم. تاش می کنیم در 
خانه به بهترین نتیجه ممکن برســیم و 

با پیروزی نیم فصل اول را تمام کنیم.«

دارد  حــق  نوراللهــی  احمــد 
خوشحال باشــد. او حاا یکی از سه 
است  تیم  ملی  در  پرسپولیس  سهمیه 
و امیــدوار به اینکــه در جام ملت ها 
هــم فرصت بازی داشــته باشــد. او 
دربــاره حضور دوبــاره اش در اردوی 
تیم ملی گفته: »دعــوت به تیم ملی 
افتخار اســت و من هم از این موضوع 
خیلی خوشحالم. هر چند به این نکته 
هم واقفم که مانــدن و جنگیدن در 

تیم ملی بسیار ســخت است. به ویژه 
که در پســت هافبک بازیکنان بسیار 
خوبــی در تیم ملی حضــور دارند و 
بــرای حضور ثابــت در ترکیب، باید 
رقابت بســیار سخت و فشــرده ای با 
ســایر هافبک ها داشــته باشم. البته 
اصا ناامید نیســتم و تمام تاشــم 
را انجام می دهم تــا به عنوان یکی از 
یازده بازیکــن اصلی تیم ملی در جام 
ملت ها بازی کنم.« هافبک ملی پوش 

اشاره  با  را  پرسپولیس صحبت هایش 
به بازی روز جمعه برابر پارس جنوبی 
ادامــه داده اســت: »پارس جنوبــی 
تیم باانگیــزه و خیلی خوبی اســت 
و نمایش هــای خوبــی را از این تیم 
مقابل تیم های خــوب و مدعی لیگ 
دیده ا یــم. با این وجود ما باید بهترین 
نمایــش را ارائه دهیم و نیم فصل اول 
را در حضور هواداران مان با پیروزی به 

پایان برسانیم.«

عالیشاه: تیم ملی هنوز برایم تمام نشده

بیرانوند مصدوم شد، آماده باش به رادو

علیپور: امیدوارم این بار در تیم ملی بمانم

نوراللهی: باید با بهترین هافبک های ایران رقابت کنم

عکس نوشت

 دو: شجاع که عاقه زیادی به کشتی گرفتن دارد، معموا با مربیانش 
کشتی می گیرد. پیش از این او بارها با ایگور و مارکو کشتی گرفته 
بود اما این بار نوبت کریم باقری رسید که مقابل مدافع مازندرانی 
عاشق کشتی قرار بگیرد و جالب اینکه شجاع را ضربه فنی کرد.

پرســپولیس.  باانگیــزه  جوان هــای  خوشــحالی  چهــار:   
دلیــل ایــن خوشــحالی گل زدن بــه تیــم کاپیتان اســت 
کــه در نهایــت بــازی درون تیمــی را از جوان هــا بــرد.

 یک: برانکو اان خیلی راحت کاورهای ذخیره ها را بین بازیکنان 
تقسیم می کند اما در نیم فصل دوم که سروش و ترابی و شیری و 
شــریفی می آیند، این کار را هم به راحتی نمی تواند انجام بدهد.

 سه: سهم این چهار 
بازیکن از تمرین 

روز سه شنبه، فقط 
دویدن دور زمین بود. 

به دلیل خستگی و 
مصدومیت های جزیی 
این بازیکنان، برانکو 

به آنها گفت که نیازی 
نیست در تمرینات 

شرکت کنند و 
می توانند فقط بدوند.

وصال روحاني
Vesal Rohani
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شرکتدوساله،با10میلیونثبتیو3نفرسرمایهگذار

 سود میلیاردی از اسم پرسپولیس 
در جیب واسطه گمنام

این اتفاقی اســت که امروز در باشــگاه 
پرســپولیس رخ داده و بازیکنــان ایــن تیم 
گله گذاری کرده اند که چطور تا اینجای فصل 
و در نزدیکــی نیمه راه فقــط 10 درصد مبلغ 
قراردادشان را دریافت کرده اند. از مشکل پیش 
آمده بین باشگاه و حامی مالی اش که بگذریم 
و کوتاهی واســطه بین طرفین را هم که کنار 
بگذاریم باید این پرسش اساسی را مطرح کنیم 
که چرا طی چند ســال اخیر مدیریت باشگاه 
پرسپولیس فقط مدیریت پول های پرداختی از 
سوی حامیان مالی اش بوده و هنر دیگری برای 

جذب بودجه و در آمدزایی نداشته است؟
نمی خواهیــم به این جمله غلو شــده و 
پوپولیســتی تکیه کنیم که »با این پول ها من 
هم بلدم باشــگاه پرسپولیس را مدیریت کنم« 
که نیک می دانیم مدیریت در باشــگاه بزرگ و 
پرمخاطبی مثل پرســپولیس ایه های زیرین 
و متعددی دارد که برخــی از آنها تنها با هنر 
جیب پر پول اداره نشــده و نخواهد شد اما به 
این هم واقفیم که اگــر بودجه کافی به موقع 
در اختیار باشــگاه قرار گیــرد و چیزی به نام 
مشکل مالی وجود نداشــته باشد تقریبا همه 
امور اساســی تیم بزرگســال به عنوان ویترین 

باشــگاه اتوماتیک وار پیش مــی رود و حداقل 
اینکــه چنین بحران هایی مثل آنچه امروز تیم 
مدعی و منســجم پرســپولیس در حوزه فنی 

بدان گرفتار شده پیش نخواهد آمد.
باشگاه پرسپولیس در شروع راه استقال 
مالــی اش از وزارت ورزش با مخاطراتی جدی 
مواجه شــده و حبیب کاشانی مدیرعامل وقت 
این باشگاه مدام بر این نکته تاکید می کرد که 
چون دیگر دولت به ما کمک نخواهد کرد باید 
خودمان بودجه ازم برای هزینه های باشــگاه 
را فراهــم کنیــم. از آن روزهــا چیزی حدود 
7 ســال می گذرد و بعد از پنج ســال گذشته 
باشگاه پرســپولیس با عقد قراردادهای کانی 
که با حامیان مالی اش از جمله بهنام پیشروی 
کیــش، همــراه اول، امین ســیمای کیش و 
ایرانســل داشــته بودجه یک فصل خود را از 
این شرکت ها به دست آورده و بدون هیچ گونه 
فعالیت اقتصــادی دیگری راهش را ادامه داده 

است.
در ایــن میان و در مقاطعی با وجود عقد 
قراردادهای مناسب و رقم های ثبت شده دهان 
پرکن، باشــگاه پرسپولیس به خاطر مشکاتی 
که پیش از این به برخی از آنها اشــاره شد در 
دریافت اقســاط این مبالغ کان با مشکاتی 
مواجه شــده که آثار سوء این اتفاق را در تیم 
پرســپولیس می توان ردگیری کرد کما اینکه 

طی همین مقطع چنــد باری بازیکنان تهدید 
به اعتصاب کرده و یکی، دو بار هم تمرین های 
این تیم - کــه ظاهرا درون خانواده مشــکلی 

ندارد - تعطیل شده است.
امســال اما اتفاقات تازه ای رخ داده است. 
سال گذشته در بدو ورود حمیدرضا گرشاسبی 
به باشــگاه پرســپولیس اعام شــد ایرانسل 
اسپانســرینگ باشگاه پرســپولیس را برعهده 
گرفته و قرار اســت 50 تــا 55 میلیارد تومان 
طی یک سال به این باشگاه پول برساند. مدل 
پرداخت پول را هم همه می شناســند. ایجاد 
سامانه پیامکی و هر آنچه که می تواند از این راه 
برای این اپراتور درآمدزایی کند با عضو گیری 
از بین هواداران آغاز می شود و کارهای مختلف 
اقتصادی باعث می شود آنچه قرار است حامی 
مالی به باشگاه پرســپولیس پرداخت کند در 

میان سود عظیم آن گم می شود.
نخستین قرارداد اینچنینی سال 91 بین 
پرسپولیس و فناپ بســته شد که هواداران با 
ثبت نام کارت های هواداری و حق اشــتراکی 
که برای آن پرداخت می کردند از خدماتی مثل 
بلیت رایگان، بیمــه، برخی تخفیفات و ... بهره 
می بردند ضمن اینکــه پنل پیامکی هم همان 
زمان باب شد و فقط در ماه اول 100 میلیون 

تومان برای پرسپولیس درآمد داشت.
باشــگاه  اخیر  قــرارداد  ماجــرای  امــا 

با حامی مالی اش وقتی پیچیده تر  پرسپولیس 
می شــود که بدانیم بین پرسپولیس و ایرانسل 
یک شــرکت واسطه هم وجود دارد که مسبب 
برخی مشــکات است. جالب است بدانید این 
شرکت که »مبنا توسعه مبین« نام دارد اواخر 
ســال 94 و در بهمن ماه آن سال ثبت شد آن 
هم با سرمایه ثبتی فقط 10 میلیون تومان! این 
شرکت سه سهامدار دارد و از ابتدای سال 95 
کارش را رســما آغاز کرد . سال گذشته وقتی 
ایرانسل با پرسپولیس قرارداد هنگفتی منعقد 
کرد، شــرکت نام برده از طریق افرادی با نفوذ 
بین ایرانســل و پرسپولیس قرار گرفت و تمام 
مراودات مالی باشگاه اسپانسرش از طریق این 
شــرکت صورت گرفته و می گیرد . البته از این 
واسطه گری درآمد فوق العاده ای نصیب شرکت 
مبنا توســعه مبین می شود چرا که هر آنچه از 
این همکاری درآمد حاصل شــود یا متعلق به 
این شــرکت است یا بخشی از درآمدها به این 

شرکت تعلق می گیرد.
نکته عجیب اینجاســت که حاا باشگاه 
پرســپولیس در حالــی در آســتانه تغییــر و 
تحوات مدیریتی قرار گرفته که هیچ پولی در 
حساب باشگاه نیســت و عجیب اینکه بخشی 
از دریافتی هــا از حامی مالــی هم پیش پیش 
گرفته شــده و در بخش هــای مختلف هزینه 
شــده است. حاا اما صدای بازیکنان درآمده و 

آنها صراحتا به حامی مالی و واســطه همکاری 
باشگاه و حامی مالی شان تاخته اند که چرا پول 
ما را نمی دهید در حالی که »مدیریت پول های 
پرداختی اسپانســر« که چند ســالی است در 
باشگاه پرسپولیس باب شده نتوانسته از طریق 
دیگری درآمدزایــی کند و حاا زبان مدیریت 
باشگاه - گرشاســبی یا جانشینش- نزد حامی 

مالی کوتاه است.
اینجاســت که  امــا  نکتــه دردناک 
شرکتی با سرمایه ثبتی 10 میلیون تومان 
و واســطه هایی که اتفاقا استقال را هم به 
ایرانســل مرتبط کرده اند بیشترین بهره و 
درآمــد را از این همــکاری برده اند و حاا 
ســر پرســپولیس بی کاه مانده است. در 
این میان البته تخلف آشکاری هم صورت 
گرفته که شــاید دیگر در فوتبال ایران و 
باشگاه پرسپولیس عادی شده باشد. اینکه 
هر شرکت دولتی برای عقد قرارداد باای 
100 میلیون تومان یا باید مناقصه بگذارد 
یا از رییس جمهوری مصوبه دریافت کند 
اما برای ســپردن شــرکت پرسپولیس به 
حامی مالی اش )بخوانید شــرکت واسطه( 
نه مناقصــه ای ترتیب داده شــد نه ترک 
تشریفات گرفتند و با تخلفی بزرگ بدون 
اینکه کسی از آنها شــناخت داشته باشد 

درآمدی میلیاردی کسب کردند.

تکذیبیه پروین
چرا درباره عرب باید 

چنین حرفی بزنم؟ 
علــیپرویــندرخصوص
دو یکی، در کــه نقلقولهایی
روزاخیرازســویاومنتشــر
از برخی »متأسفانه گفت: شده،
کارهایی شما رسانهای همکاران
درآنمیماند. آدم که میکنند
جنازه تشــییع مراسم در من
مرحومکتیرایــیبودمکهیک
خبرنگارکهاورانمیشــناختم
بارهابهمناصرارکردبااوصحبت
کنمامامنبهاینخبرنگارگفتم
اینجاجایمصاحبهکردنوحرف
زدننیستامااوبازهماصرارکرد

وازمنخواستتاحرفبزنم.«
ویادامــهداد:»نقلقولیاز
بازی منمنتشرشدهکهدرباره
پرسپولیسوسپاهانحرفزدم
امااینحرفهــا،حرفهایمن
نیســت.بهنظرمنپرسپولیس
مقابلســپاهانیکیازبهترین
بازیهای8ســالاخیرخودرا
کرد بازی فوقالعاده و داد انجام
بهطوریکهدراینسالهاچنین
ندیده پرســپولیس از فوتبالی
بودم،ازآنطرفهمتیمسپاهان
خوببــازیکردوبخصوصبعد
ازگلیکــهزد10دقیقهفوتبال
خوبیانجامداداماشایدآنروز،
روزســپاهاننبوداماازقولمن
پرسپولیس پنالتی که نوشتهاند
درستنبودهاست.منکیوکجا

اینحرفرازدم؟«
ویدرخصوصنقلقولیکه
ازاومنتشرشدهمبنیبراینکه
جای فعا که )فردی عرب ایرج
گرشاسبیامورمدیریتیباشگاه
پرســپولیسراعهدهداراست(
»این داد: ادامه است، استقالی
حرفهمازآنحرفهااســت.
مننمیدانــمآنخبرنگاریکه
اینمطلبرانوشــتهازکجایش
آوردهکــهمنچنیــنحرفی
زدم؟!منبهجــزخوبیازآقای
عربچیــزیندیدموهربارکه
بهباشــگاهرفتماوکلیعزتو
احترامبهمنگذاشــتهاستو
را حرفی چنیــن چرا نمیدانم
اززبانمننوشــتند.همهاهالی
فوتبالوخبرنگارانمیدانندکه
مناهلتکذیبکردننیســتم
اماایــنحرفهاآنقــدردروغ
استکهمجبورشدمدربارهآن
حرفبزنم.برایمنسوالاست
کسانیکهاینحرفهاراازقول
منمینویسندعقلندارند؟چرا
منبایددربارهآقایعربچنین
حرفیبزنم؟منفقطازاوخوبی
واحترامدیدمواینحرفهاکه
ازقولمنمنتشرشدهحرفمن

نیست.«

میاد دوباره جزو خوب ها
خبرگزاری ورزشــی چمپیونات روســیه با 
مشــارکت کاربرانش نمره فنی خوب 6/5 را به 
بــازی 90 دقیقه ای میــاد محمدی در ترکیب 
تیم احمد گروژنی مقابل آرسنال توا اختصاص 
داد. راوانلــی، گلزن برزیلی تیــم احمد گروژنی 
بــا دریافت نمره 7/5 بهتریــن بازیکن این بازی 
معرفی شــد. احمد گروژنی دوشــنبه شــب در 
بازی خانگی مقابل آرســنال توا با نتیجه 2 بر 
صفر پیروز شد و به رده هشتم جدول لیگ برتر 
روســیه صعود کرد. نام محمدی در تیم منتخب 

لیگ روسیه هم قرار گرفت.
 

مهاجم مراکشی جای طارمی
رسانه های مراکشی خبر دادند الغرافه به 
دنبال جذب محمــود بنحلیب، مهاجم جوان 
و گلــزن تیم الرجاء مراکش اســت تا در نقل 
و انتقاات زمســتانی او را جذب کند. مهدی 
طارمی، مهاجم ملی پوش کشــورمان در چند 
هفته گذشته به شدت از سوی رسانه های قطر 
و هــواداران الغرافه مورد انتقــاد قرار گرفته و 
اکثر رســانه های قطر اعام کردند طارمی در 
زمســتان از این تیم جدا خواهد شــد. با این 
خبر مهاجم مراکشی جانشین احتمالی مهاجم 

ایرانی است.
 

پایان باخت های ماریتیمو
یــاران عابــدزاده کــه در هفت مســابقه 
اخیرشــان هیچ بردی نداشــته و یک تساوی و 
6 شکســت پیاپی در لیگ برتر پرتغال داشتند، 
در دیدار مقابل فیرنس هــم تا ثانیه های پایانی 
بــا یک گل عقــب بودند که با گلزنــی ریکاردو 
والنته، بازیکن تعویضی خود در ششمین دقیقه 
وقت های تلف شده به تساوی یک بر یک رضایت 
دادند. ماریتیمو در شــبی که امیــر عابدزاده را 
برای دوازدهمین بار در ترکیب داشت، به تساوی 
مقابل فیرنس دســت پیدا کــرد تا 11 امتیازی 
شــود و در رده یازدهم جدول لیگ برتر پرتغال 

قرار بگیرد.
 

تاش کریم برای ثابت شدن
ســایت ناتینگهــام پســت نوشــت کریم 
انصاری فرد پس از حل مشــکل ویزای کارش و 
عقد قــرارداد با ناتینگهام فارســت تاش زیادی 
کرده تا شــانس بازی در ترکیــب اصلی را پیدا 
کند. آیتور کارانــکا گزینه های زیادی برای خط 
حمله با وجــود بازیکنانی ماننــد لویس گرابان 
و داریــل مورفی دارد. ناتینگهام فارســت تاش 
می کنــد رونــد صعــودی را در چمپیونشــیپ 
انگلیس حفظ کند. انصاری فرد از زمان پیوستن 
بــه فارســت در چهار بــازی به عنــوان بازیکن 
ذخیره در دقایق پایانی وارد میدان شــده و در 
 2 بازی نیز نیمکت نشین بود. با توجه به سیستم

 1-3-2-4 و حضــور گرابــان، انصاری فرد کار 
دشواری برای رسیدن به ترکیب اصلی دارد.

شراکت ایران در جام جهانی 2022
در حد شایعه می ماند؟ 

با پیش کشــیده شدن بحث 78 تیمی شــدن جام جهانی، بحث برگزاری 
بازی ها یا برپایی اردوهای برخی تیم ها در کشــورهای همسایه قطر مطرح شد و 

جزیره کیش برای این مهم اعام آمادگی کرد.
تا به حال چند جلســه میان مســووان عالیرتبه ایران و قطر در خصوص 
همکاری دو کشور هنگام برگزاری جام جهانی انجام شده و مسووان فوتبال دو 
کشور هم چند بار در این خصوص جلسه داشتند اما این مسائل بیشتر به مسائل 
خارج از چارچوب مذاکرات فوتبالی ارتباط دارد که نقش وزرا، ســفرا و همچنین 
مســووان سیاســی می تواند مؤثر باشــد. از طرفی ناصر الخاطر دبیرکل کمیته 
برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 در یکی از سفرهای خود به ایران حتی در 
نشســت خبری برای توضیح بیشــتر درباره جام جهانی شرکت کرد. او در پاسخ 
به این ســوال که آیا امکان دارد در صورتی که قطر برای برگزاری بازی های جام 
جهانی 2022 نیاز به ورزشگاه های بیشــتری داشته باشد از ایران کمک بگیرد، 

گفته بود: »نه، ما هرگز بازی ها را خارج از قطر برگزار نمی کنیم.« 
ناصر الخاطر همچنین با بیان اینکه »کمکی که ایران می تواند به قطر بکند 
صعود به جام جهانی است به این دلیل که آنقدر ایرانی ها مشتاق فوتبال هستند 
که من همه جا حضور پرشــور آنها را دیده ام« اعــام کرد: »فکر می کنم صعود 
ایران به جام جهانی 2022 مهم ترین کمکی اســت که به قطر خواهد شــد. این 
مساله از نظر فوتبالی بود اما از نظر تجاری هم صحبت هایی بین دو دولت صورت 
گرفته است. ما برای ساخته شدن برخی امکانات مان به کمک هایی نیاز داریم. ما 
برای تهیه مواد اولیه با مشــکل روبه رو هستیم و ایران می تواند در این زمینه به 
دولت قطر کمک کند.« هرچند پس از گذشــت بیش از دو سال این همکاری ها 
در حال انجام است و ایران تا به حال همکاری هایی با همسایه جنوبی خود داشته 

است اما این همکاری ها در زمان جام جهانی نیز ادامه خواهد داشت.
آنچه قطری ها هنگام برگــزاری جام جهانی 2022 به آن نیاز دارند، فراهم 
کردن شرایطی برای حضور هرچه بهتر هواداران است، عاوه بر اینکه قطری ها به 
هتل های بیشتری برای اسکان هواداران نیاز دارند، مطمئناً حضور حدوداً یک ماهه 
هواداران در کشوری مانند قطر که جاذبه های گردشگری کمی دارد، باعث کاسته 
شدن جذابیت ها برای آنها خواهد شد. مطمئناً قطری ها نمی توانند فقط با فراهم 
کردن شرایطی چون برگزاری کنسرت، نمایش و امکانات ساحلی گردشگران جام 
جهانی را راضی کنند، ازهمین رو آنها به دنبال اســتفاده از کشورهای همسایه در 
این زمینه هســتند و بحثی هم که درباره جزیره کیش مطرح شده، بیشتر برای 
اسکان و استفاده از جاذبه های گردشگری این جزیره جنوبی ایران و شمالی قطر 
است؛ موضوعی که ناصر الخاطر دو سال پیش هم به آن اشاره هایی داشت و گفته 
بــود: »ما هر زمان که در مورد آینده صحبت کردیم گفته ایم که این جام جهانی 
برای قطر نیســت بلکه همه کشــورهای منطقه از آن ســود می برند. کشورهای 

شــمال آفریقا، غرب آسیا و حتی ترکیه می توانند 
از ایــن جام جهانی منفعت ببرند و امیدوارم تأثیر 
برگزاری جام جهانی در تمام کشــورهای منطقه 
حس شــود. همچنین در مورد صنعت توریســم 
برنامه های ویژه ای داریم تا بتوانیم از کشــورهای 
منطقه در این زمینه داوطلب هایی داشته باشیم.«

دبیــرکل کمیتــه برگزاری مســابقات جام 
جهانــی 2022 با اشــاره بــه اینکــه ایرانی ها با 
پرواز یک ســاعت و نیمه می توانند برای تماشای 
مسابقات به قطر سفر کنند و دوباره به کشور خود 
برگردند، به صورت غیرمستقیم به استفاده از ایران 

برای ســفر سایر هواداران جام جهانی هم اشاره کرده بود. شرکت قطر ایرویز که 
جزو بزرگ ترین شــرکت های هواپیمایی دنیاست، اکنون پروازهای مستقیمی به 
تهران، شیراز و مشهد دارد. همچنین از چند هفته دیگر پروازهای آنها به شیراز 

افزایش پیدا می کند و خط هوایی دوحه ــ اصفهان افتتاح خواهد شد.
آنها به  دنبال راه اندازی پروازهای دیگری به مناطق توریستی ایران هستند 
تا آماده جام جهانی 2022 باشــند، از همین رو بحــث راه اندازی خطوط هوایی 
مستقیم به کیش و تبریز وجود دارد تا قطری ها به این شکل بخشی از هواداران 
جام جهانی 2022 را در زمانی که مسابقات مدنظر آنها برگزار نمی شود به ایران 
منتقل کنند، شــرایطی که باعث می شــود هم به  لحاظ توریستی هواداران جام 
جهانی را راضی کنند و هم از نظر اسکان بتوانند از هتل های ایران نیز بهره ببرند. 
این برنامه ها البته فقط به اســتفاده از مناطق توریســتی ایران اختصاص ندارد و 
کشورهای دیگری در منطقه مانند امارات، اردن، عمان، مصر و... می توانند مقصد 

بسیاری از مسافران جام جهانی باشند.

گزارش

تحوات 
مدیریتی با 

حساب خالی و 

بازیکنان شاکی

طیچهار،پنجسالگذشتهسیستم
مالیباشگاهپرسپولیسبهخاطر
قطعکمکهایدولتیبابودجه
میلیاردیحامیانمالیاشکهفصل
بهفصلرقمهنگفتیدراختیار
باشگاهقرارمیدهند-والبته
سودچندبرابریازاینهمکاری
میبرند-ادارهمیشودامابعضا
درپرداختیهایاینحامیان
مالیتاخیریبهوجودمیآیدیا
بوروکراسیوبعضاکشمکشهای
کشدارمیانمدیریتباشگاه،
واسطههایبینباشگاهوحامیان
مالیکاریمیکندتاپرداختهادر
موعدمقررصورتنگیرد.

لژیونر

مســعود ســلطانی فر در حاشــیه 
درباره  کهریــزک  آسایشــگاه  از  بازدید 
باشــگاه  دو  ســهام  واگــذاری  بحــث 
پرطرفــدار پایتخــت گفــت: »واگذاری 
اســتقال و پرســپولیس بعد از تصویب 
در کمیســیون تخصصــی و اقتصــادی 
دولــت در نوبــت بررســی در هیــات 
دولت اســت و بعد از تصویب ســازمان 
ارزشگذاری خواهد کرد.  خصوصی سازی 
مجازی  فضای  در  که  قیمت گذاری هایی 
انجام شــده به هیچ وجه صحت ندارد و 

ســازمان خصوصی سازی پس از تصویب 
این طرح در هیــات دولت به عنوان نهاد 
تخصصی ایــن امر و با توجه به دارایی ها 
و امکانات دو باشگاه آنها را قیمت گذاری 
خواهد کرد و پس از آن مراحل دیگر طی 
خواهد شد. بنای ما این است که صد در 

صد سهام این دو باشگاه واگذار شود.«
وی در خصوص مدیرعامل باشــگاه 
پرســپولیس گفــت: »با توجه بــه الزام 
قانونی که داریم، بــه زودی تکلیف این 

موضوع را روشن می کنیم.«

آسیا  فوتبال  ســایت کنفدراســیون 
نوشــت: »وقتی جام ملت های آسیا کمتر 
از یــک ماه دیگــر در امارات آغاز شــود، 
بیش از 550 بازیکن در این امید هســتند 
کــه بتوانند با قهرمانــی در این جام، یک 
جشن داشته باشند اما قبل از آن، هستند 
تعــدادی از بازیکنانی که برای خودشــان 
یک جشــن کوچک تــر در جریــان این 
چهار هفته خواهند داشــت. 22 کشور از 
24 کشــور شــرکت کننده در جام ملت ها 
دارای بازیکنانی هســتند که در طول جام 

ملت های آسیا سالروز تولدشان است. عراق 
با 7 بازیکن در صدر کشــورهایی است که 
در جام ملت ها بیشــترین جشــن تولد را 
خواهد داشت.« طبق اعام AFC، تنها دو 
کشور ایران و بحرین هستند که تاریخ تولد 
بازیکنانشان با جام ملت های آسیا همزمان 

نشده است.
جام ملت های آســیا از 15 دی ماه تا 
12 بهمن به میزبانی امارات برگزار می شود 
و تیم ملی ایــران در گروه چهارم با عراق، 

یمن و ویتنام همگروه است.

داخلــی  مســابقات  پایــان  بــا 
تکلیف  آســیا حاا  کشورهای شــرق 
تمام ســهمیه های لیگ قهرمانان آسیا 
روشن شده اســت. در هفته های آینده 
نیز مسابقات پلی آف برگزار می شوند تا 
32 تیم حاضر در لیگ قهرمانان معرفی 
شــوند و در گروه های 8گانه به مصاف 

هم بروند.
نکتــه جالــب از لیــگ قهرمانان 
این فصــل، حضور پرتعــداد قهرمانان 

این رقابت هاســت.  دوره های قبلی در 
تیم چونبوک موتورز و اولسان هیوندای 
از کــره جنوبی، گوانــگ ژو اورگراند از 
چین، اوراواردز و کاشیما آنتلرز از ژاپن، 
العین از امارات، السد از قطر و ااتحاد 
از عربستان تیم هایی هستند که سابقه 
قهرمانــی در این تورنمنــت را دارند و 
در لیــگ قهرمانــان 2019 نیز حضور 

خواهند داشت.
عــاوه بر اینها، اســتقال ایران و 

الهال عربســتان هــم پیش تر در جام 
باشگاه ها قهرمان شده اند و پرسپولیس 

هم سابقه قهرمانی در جام را دارد.
بــا حضور این تیم ها بدون شــک 
جذابیت بیشــتری در مسابقات امسال 
وجود خواهد داشت و در مراحل مختلف 
شــاهد بازی های زیباتری خواهیم بود، 
هرچند برگزاری چند بازی حساس در 
زمین بی طرف از ارزش و حساسیت آن 

مسابقات خواهد کاست.

حاا که کپی فکس اباغ رســمی 
داوری بازی ســپاهان - پرســپولیس 
به زاهدی فــر لو رفتــه، رفعتی رییس 
دپارتمان داوری ســعی دارد به نوعی 
روی این خطا ماله کشی کند: »اسامی 
داوران بازی هــا زمانی رســمیت پیدا 
می کند که از طریق ســایت رســمی 
فدراسیون فوتبال اعام شود و هرگونه 
گمانه زنی درباره انتخاب داور قبل از آن 
هیچ رسمیتی ندارد. بارها اتفاق افتاده 

که کمیته، داور بازی را به علت بیماری 
و موارد دیگر تغییر داده است. برهمین 
اساس تصمیم نهایی را کمیته می گیرد 
و ابــاغ داوران زمانی رســمیت پیدا 
می کند که در سایت فدراسیون اطاع 

رسانی شده باشد.«
رفعتی کــه نمی خواهــد درباره 
عملکــرد فغانی صحبت کنــد، گفت: 
»علیرضــا فغانی یکی از ســرمایه های 
ملــی ما اســت. اینکــه او را بــا الفاظ 

نامربوطی صــدا کنیم، بــه نظرم این 
هجمه ها درســت نیســت. باید شأن و 

احترام این داور را حفظ کنیم.
 بیشــتر داوران جوان ما از فغانی 
الگو می گیرنــد. حضور وی و تیمش در 
جام جهانی توانســت عیار داوری ایران 
را باا ببرد. به هرحــال فغانی در زمین 
با اقتدار و تســلط کامل بازی را قضاوت 
می کند و این نکته مــورد تایید کمیته 

داوران است.«

قیمت اعام شده برای سهام استقال و پرسپولیس درست نیست

تولدبازی تیم های آسیایی در جام ملت ها؛ عراق صدرنشین
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گاف دپارتمان داوری؛ فکس رسمی شد گمانه زنی!

روزنامــه مارکا اســپانیا مذاکره جدی 
رییس فدراسیون فوتبال کلمبیا با کارلوس 
کی روش در حاشیه فینال فوتبال آمریکای 
جنوبی در ورزشــگاه ســانتیاگو برنابئو را 

منعکس کرده است.
این روزنامه اســپانیایی با اعام اینکه 
کارلوس کی روش ســازنده نســل طایی 
فوتبــال پرتغال با معرفــی بازیکنانی مثل 
فیگو، روی کاستا و ... بوده است، از ارتباط 
خــوب ســرمربی فعلی تیم ملــی ایران با 
بازیکنان به عنوان یکــی از نقاط قوت وی 

یاد کرد.
طبق اعام مــارکا، کلمبیا اعام کرده 
اســت در ماه فوریه مربی خــود را انتخاب 
می کند و این دقیقا همان زمانی اســت که 
قرارداد کارلوس کی روش با تیم ملی ایران 
بعد از جام ملت های آسیا به اتمام می رسد.

ایــن روزنامه اســپانیایی از کی روش 
به عنــوان یک مربــی نام برده اســت که 
هوشمندانه و به خوبی برای انتخاب تیمش 
تصمیــم می گیــرد و در کارش با تیم ملی 

ایران هم بخصوص در جام جهانی روسیه و 
مقابل تیم هایی مثل اسپانیا و پرتغال خوب 

عمل کرده است.
 مــارکا در ادامه بــه نکته دیگری هم 
اشــاره کرده و آورده است: »کی روش کادر 
فنی و مربیانی را که در حال حاضر در تیم 
ملــی ایران بــا وی کار می کنند به کلمبیا 

می برد.«
گفتنی است در حاشــیه دیدار فینال 
لیبرتــادورس که چهره های شــاخصی از 
دنیــای فوتبــال در آن حضور داشــتند، 
کارلوس کی روش طی دیداری که با شــیخ 
حمد بــن خلیفه بن احمد آل ثانی، رییس 
فدراســیون فوتبال قطر داشــت، از اینکه 
این فدراســیون همکاری ازم در خصوص 
برگزاری بازی دوســتانه بــا ونزوئا که ماه 
گذشــته در این کشــور برگزار شد، تشکر 
کرد. کی روش همچنین از برگزاری اردوی 
تیــم ملی نهایــی در دوحــه و انجام بازی 
دوستانه با تیم ملی قطر، فلسطین و لبنان 

از شیخ حمد قدردانی کرد.

بعد از اینکه حضور مهدی تاج در پســت 
ریاست فدراســیون فوتبال قطعی شد، مسعود 
ســلطانی فر و رضا صالحی امیری بر اســتعفای 
دســته جمعی بازنشســته های هیات رییســه 
فدراســیون فوتبال تاکید داشــتند کــه تا این 
لحظــه چنین اتفاقی رخ نداده اســت. در میان 
کشــمکش های موجود درباره رفتــن یا نرفتن 
بازنشسته ها اما تصمیمات کانی درباره مدیران 
فوتبالی گرفته شده که مهدی تاج نیز در جریان 

این مساله قرار دارد.
ظاهرا تاج در جلســه ای که چند روز قبل 
با صالحی امیری و ســلطانی فر برگزار کرد، قول 
داده محمدرضا ساکت، علی کفاشیان و فریدون 
اصفهانیان که عاوه بر عضویت در هیات رییسه 
سمت های اجرایی نیز دارند، قبل از اینکه مجمع 
9 دی ماه برگزار شود، از سمت های خود استعفا 
کننــد. درباره ســاکت این اتفــاق رخ داده اما 

اصفهانیان و کفاشــیان هنوز پست شان را ترک 
نکردند. این در حالی است که سایر بازنشسته ها 
تکلیف شــان در مجمع 9 د ی ماه روشن خواهد 

شد.
برای جلوگیــری از تعلیق فوتبــال ایران 
وزیر از فدراســیون فوتبال خواســته در مجمع 
 عمومی این فدراسیون در خصوص بازنشسته ها 
تصمیم گیری شــود. البته گفته می شــود قرار 
است  بندی به اساسنامه فدراسیون فوتبال اضافه 
شــود که از این پس و بنا بــه احترام به قوانین 
داخلی بازنشســته ها نمی توانند در فدراســیون 

فوتبال صاحب سمت شوند.
گفتنی اســت مهدی تاج برای شرکت در 
اجاس توسعه مدیریت فوتبال که زیر نظر فیفا 
برگزار می شــود صبح امروز )چهارشنبه( راهی 
کشــور قطر خواهد شــد و قرار است جمعه به 

تهران برگردد.

 از ماقات با شیخ حمد تا دیدار 
با کلمبیایی ها

 کفاشیان و اصفهانیان قبل از مجمع
 استعفا می دهند

شب شلوغ کی روش در سانتیاگو برنابئو

تکلیف بقیه اعضای هیات رییسه 9 دی مشخص می شود

کی روش: زمان راحت طلبی تمام شد
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی پیامی به شــرح زیر منتشر کرد. 
کی روش در این پیام نوشته است: دیگر زمان این نیست که نسبت به وظایف 
خود ســهل انگار و  یا راحت طلب باشیم. وقت رستگاری است، اان زمان این 
است که با تمرکز، تعهد و اراده به اهدافمان برسیم. برای رسیدن به موفقیت 
بایــد از تمام تهدیدات و فداکاری های ســفر لذت ببریم. یا صعود می کنید و 
باا می روید و می درخشــید، یا نه؛ شکست می خورید و به اعماق تاریکی فرو 

می روید.
 

 کاتانچ تماشاگر بازی پلیس - اربیل
 ســرکو کاتانچ پس از پایان مرخصی 10 روزه عصر دوشــنبه وارد شهر 
اربیل شــد.کامل زغیر، عضو فدراسیون فوتبال عراق با اعام این خبر گفت: 
»کاتانچ اسامی 28 بازیکن تیم ملی عراق را برای اردوی آماده سازی قطر در 
اختیار ما قرار داده اســت. او همچنین بازی هفته دوازدهم لیگ عراق میان 
تیم های پلیس و اربیل را از نزدیک تماشا می کند. تیم ملی عراق نیز روز 18 
دســامبر)27 آذر( راهی قطر می شود و 2 بازی تدارکاتی با چین و فلسطین 
برگزار خواهد کرد. پس از این اردو نیز فهرست نهایی 23 نفره تیم ملی عراق 

برای جام ملت های آسیا اعام می شود.«
 

شعار تیم ملی؛ شبیه جام جهانی
کنفدراســیون فوتبال آســیا، در فاصله کمتر از چهار هفته  تا شــروع جام 
ملت های آسیا، شعار تیم   ملی فوتبال ایران و 23 تیم دیگر حاضر در جام ملت های 
آسیا را اعام کرد. شعار تیم   ملی ایران مثل جام جهانی 2018 این گونه خواهد بود: 
»80 میلیون نفر، یک ملت، یک ضربان قلب.« این شــعار قرار است در خال جام 
ملت های آســیا بر روی اتوبوس تیم   ملی فوتبال ایران نقش ببندد. جام ملت های 
آســیا از 15 دی ماه به میزبانی امارات آغاز می شــود و تیم   ملــی ایران با تیم های 

عراق، یمن و ویتنام همگروه است.
 

یک ستاره دیگر استرالیا مصدوم شد
تیم ملی استرالیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در حالی وارد مسابقات جام 
ملت های آسیا می شود که دنیل ارزانی، پدیده خود را از دست داد و میل یدیناک و 
تیم کیهیل نیز از تیم ملی خداحافظی کردند. از طرفی آرون موی دیگر ستاره تیم 
ملی استرالیا که در هادرزفیلد انگلیس بازی می کرد، دچار مصدومیت شدید زانو 

در لیگ جزیره شد و حضور در جام ملت های آسیا را از دست داد.
 گراهام آرنولد قرار اســت هفته آینده فهرســت 23 نفره تیم ملی این کشور 
را برای جام ملت ها اعام کند و حاا او با مشــکات زیــادی برای انتخاب بازیکن 
جانشــین برای موی مواجه شده است. البته ممکن اســت موی در صورت صعود 

استرالیا به مراحل پایانی جام ملت های آسیا، برای تیمش بازی کند.
 

سون در مرحله گروهی بازی نمی کند
ســون هیونگ مین مهاجم شاخص کره ای ها 
کــه در تاتنهام بازی می کند، چنــدی پیش با تیم 
امید کره قهرمان بازی های آسیایی شد تا از خدمت 
ســربازی معاف شــود. حاا این بازیکن، چشم به 

موفقیت در جام ملت های آسیا دوخته است.
بعــد از توافق بیــن فدراســیون فوتبال کره 
جنوبی و باشــگاه تاتنهام، این نتیجه حاصل شــد 
که سون هیونگ مین در ســه بازی مرحله گروهی 
تیمش در جام ملت ها غایب باشــد و برای تاتنهام 
بازی کند که بازی های فشرده ای در این ماه دارد و 
در ادامه برای حضــور در مرحله حذفی به تیم ملی 

کره اضافه شود.
کره جنوبی در مرحله گروهی جام ملت های آسیا با تیم های چین، فیلیپین 

و قرقیزستان همگروه شده است.
 

تیم داوری ایران در دوره آموزشی
 علیرضا فغانی، رضا ســخندان و محمدرضا منصــوری داور و کمک داوران 
بین المللی فوتبال کشــورمان برای حضور در رقابت های جام ملت های آسیا 30 
دســامبر راهی امارات خواهند شد. قرار اســت پیش از آغاز این رقابت ها کاس 
آموزشــی برای داوران برگزار شــود که کلیه داوران و کمک داوران حاضر در این 
رقابت ها در این دوره حضور خواهند داشــت. مدت زمان این دوره آموزشی 6 روز 

خواهد بود و بعد از آن داوران برای قضاوت در بازی ها انتخاب خواهند شد.

جامملتها
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پورعلی فــرد  ناصــر 
رییس فدراسیون بدنسازی 
و پــرورش اندام با اشــاره 
به راه افتــادن کمپینی در 
فضای مجــازی علیه خود، 
معتقــد اســت که مــا با 
قهرمانی ها و عناوین جهانی 
می آوریم  دســت  بــه  که 
جواب انتقادات را می دهیم.

پورعلی فــرد  ناصــر 
دربــاره به وجــود آمدن 

حواشــی کــه پیرامــون فدراســیون تحت 
مدیریتــش ایجــاد شــده اســت، می گوید: 
»متاسفانه در فضای مجازی دست همه افراد 
برای انتشــار انواع مختلف مطالب باز است و 
بدتر اینکه شاهد توهین به اشخاص در فضای 
مجازی هســتیم. در این بیانیه به هیچ عنوان 
جواب بی ادبی ها و توهین ها را ندادیم و بیشتر 
به دنبال روشــن کردن این موضوع بودیم که 
بگوییم کاری به حواشی نداریم و مسیرمان را 

ادامه  می دهیم.«

ادامــه  پورعلی فــرد 
»متاســفانه  می دهــد: 
یــک  توســط  کمپینــی 
ورزشکار شــکل گرفت که 
بیشتر در آن به فدراسیون 
و شــخص مــن توهیــن 
می شــود و به همین خاطر 
ازم دیدیــم بــا بیانیه ای 
بــودن چنین  بی اهمیــت 
کنیم.  روشن  را  رفتارهایی 
در حال  حاضر  افــراد  این 
ســمتی در فدراسیون ندارند و شــاید به دنبال 
رســیدن به اهدافشان بدون رعایت نکات اخاقی 
هســتند.« پورعلــی فرد با بیان ایــن مطلب که 
بــه هیچ وجه خیال پاســخگویی به رفتار چنین 
افراد حاشیه ســازی را نــدارد، تاکیــد می کند: 
»مــا با قهرمانی هــا و مدال های خوشــرنگی که 
در رقابت هــای جهانی کســب می کنیم، جواب 
انتقــادات را داده ایم و همــواره در برابر انتقادات 
موثر و درست پاسخگو هستیم و از آنها استقبال 

می کنیم.«

وزنه برداری  تیم  مربی 
جوانــان می گویــد پس از 
وزنه برداران  بررسی شرایط 
اردوی  بــه  دعوت شــده 
نفراتی  آماده سازی جوانان، 
بهتــری  از شــرایط  کــه 
اردوی  در  باشند  برخوردار 
بعدی هــم قطعــا حضور 
دارند. شاهو جوانمردی در 
خصوص آغــاز اردوی تیم 
جوانــان می گوید: »اردوی 

آماده ســازی جوانــان از ۱۶ آذرمــاه در اردوگاه 
تیم های ملی آغاز شــده که نفرات دعوت شده به 
این مرحله، از مسابقات قهرمانی کشور در اردبیل 
انتخاب شده اند. اردونشینان در دو گروه تمرینات 
خود را ادامه می دهند و پس از حضور دو هفته ای 
هر گروه، نفراتی که از شرایط بهتر و ایده آل تری 
برخوردار باشند، در اردوی بعدی تیم ملی جوانان 

حضور دارند.«
جوانمردی ادامه می دهــد: »نفرات برتر دو 
گــروه اردوی مرحلــه نخســت )۱۶ آذرماه تا ۷ 

منظم  به صــورت  دی ماه(، 
فنــی  کادر  نظــر  تحــت 
قرار خواهنــد گرفت و در 
اردوهــای متعددی حضور 
می یابند تــا آمادگی کامل 
را برای حضور در مسابقات 
که  جهان  جوانان  قهرمانی 
در اوایــل خردادماه برگزار 
خواهد شــد، داشته باشند. 
با توجه بــه اینکه این رده، 
پشــتوانه اصلــی تیم ملی 
بزرگساان محسوب می شــود، از اهمیت خاصی 
بــرای فدراســیون وزنه برداری برخوردار اســت. 
نفرات مســتعد در این رده شناسایی می شوند و 
تحت تمرینات و اردوهــای منظم قرار می گیرند 
تا در ســال های آتی جایگزیــن نفرات اصلی تیم 

ملی باشند.«
مربــی تیم وزنه بــرداری جوانــان در پایان 
می گویــد: »هدف اصلــی تیم، دفــاع از عنوان 
قهرمانی جهان است که ســال گذشته به دست 

آمد.«

پورعلیفرد:پاسخمنتقدانراباعناوینقهرمانیمیدهیم جوانمردی:آیندهدارهابهاردویبعدیدعوتمیشوند

انتخابات  مهندســی  ورزشــی-  ایران 
موضوعی اســت که این روزهــا در رابطه با 
وزنه برداری و انتخابات پیش روی فدراسیون 
آن تقریبا نقل محافل شــده است که البته 
باتکلیفی وضعیــت هیات های وزنه برداری 
استانی و برگزار نشدن مجامع انتخاباتی این 

هیات ها به این شائبه دامن زده است..
دوره ریاست علی مرادی در فدراسیون 
وزنه برداری ۷ اردیبهشــت ماه ســال آینده 
به پایان می رســد. قاعدتــا برای حفظ حق 
فدراســیون،  رییس  به عنوان  مــرادی  رای 
مجمــع انتخاباتــی پیش رو بایــد پیش از 
این تاریخ تشکیل شــود. از طرفی ۷۵ روز 
قبل از انتخابات هم باید اقدامات ازم برای 
برگــزاری آن با ثبت نــام از کاندیداها آغاز 
شــود. البته موضوع نارضایتی برخی هیات 
های اســتانی زیرمجموعه این فدراســیون 
از وضعیت نابســامان موجود و حواشی که 
پیرامون این فدراســیون وجــود دارد، همه 
و همه دســت به دســت هــم داده تا این 

فدراسیون با حواشی مواجه  باشد.
 بــا ایــن اوصــاف پروســه انتخابات 
تعیین کننــده بــرای فدراســیون المپیکی 
وزنه برداری باید از بهمن ماه به صورت رسمی 
آغاز شــود این در حالی اســت که از ماه ها 
پیــش در رابطه با ایــن انتخابات و اقدامات 
انجام شده برای آن، شائبه هایی مطرح بوده 
به طوری که واکنش وزارت ورزش را موجب 
شده است. از مجموع ۳۱ هیات استانی فعال 
در رشته وزنه برداری، حدود یک چهارم آنها 
با »سرپرست« اداره می شوند؛ افرادی که به 
لحاظ قانونی در مجامع فدراســیون ها حق 
رای ندارنــد و همین مســاله این ذهنیت را 
ایجاد کرده که شاید برگزار نشدن انتخابات 
این استان ها می تواند در راستای ممانعت از 
ورود مخالفان و منتقدان به عرصه انتخابات 
باشد.  به هر حال برای ریاست برخی از این 

هیات های باتکلیــف وزنه برداری، افرادی از 
جمع مخالفان فدراســیون و روســای فعلی 
اســتان ها کاندیدای کســب کرسی ریاست 
هســتند اما هنــوز انتخابات این اســتان ها 
برگزار نشده و همین موضوع ذهنیت هایی را 
ایجاد کرده است. به طوریکه برخی معتقدند 
برنامــه ریزی به گونه ای شــده تا منتقدان 
رییس فدراســیون  از حق رای در مجمعی 
که قرار است ســال آینده )98( برگزار شود 
محروم بماننــد! طرح ایــن نگرانی واکنش  
مسووان وزارت ورزش را درپی داشته است 
به طوریکــه وزارت ورزش، در نامه ای صریح 
به علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری 

خواهان تعیین تکلیف هرچه سریع تر مجامع 
استانیشده  وزنه برداری  هیات های  انتخاباتی 
اســت. در این نامه که روز چهاردهم آذرماه 
ارسال  وزنه برداری  فدراســیون  برای  جاری 
شــده است، مشــخصا تاکید شــده که این 
فدراســیون انتخابات هیات هــای کهگیلویه 
و بویراحمد، ایــام، چهارمحال و بختیاری، 
خراســان رضــوی، کرمانشــاه و مرکزی را 
برگزار کنــد. همچنین تاکید شــده که در 
مورد سه هیات خراسان شــمالی، قزوین و 
هرمزگان هرچه سریع تر برای ثبت نام دوباره 

کاندیداها، فراخوان داده شود. 
به هر حــال اعتراضات برخــی اهالی 

این رشــته به وزارت ورزش باعث شــده تا 
وزارت ورزش ورود اینچنینــی بــه یکی از 
مهم ترین انتخابات آتی خود داشــته باشد. 
این وزارتخانه در نامه ارســالی خود با تاکید 
بر اقدام سریع در موارد ذکر شده، خواستار 
اعام نتیجه در مورد هر یک از این هیات ها 
شده است. البته فقط فدراسیون مسوولیت 
برگزاری مجامع اســتانی را ندارد و ادارات 
کل اســتانها هم باید در ایــن زمینه اقدام 
کنند که احتماا وزارت ورزش این موضوع 
را به ادارات کل اســتان ها هــم اباغ کرده 
است تا با همکاری این دو بخش به ابهام ها 

پایان داده شود. 

وزنهبرداریبهتکاپوافتاد
بعدازدستوروزارتورزشبرایبرگزاریانتخاباتهیاتها

انتخابات هیات 
 کرمانشاه برگزار 

می شود
پایــان  از  مــاه   ۷ از  بیــش 
دوره چهــار ســاله ریاســت هیات 
وزنه برداری کرمانشاه می گذرد و در 
این مــدت علی رغم تمام تاش ها و 
درخواســت های مســووان ورزش 
اســتان از فدراســیون وزنه برداری 
جهت برگــزاری مجمــع انتخابات 
هیات، این فدراســیون به بهانه های 
مختلــف بدون اقــدام ازم تنها به 
انتصــاب دو سرپرســت اکتفا کرده 

است.
 اکنــون که تا چنــد ماه دیگر 
انتخاباتی ریاســت  برگزاری مجمع 
فدراســیون وزنه بــرداری در پیش 
است، این فدراسیون طی نامه ای از 
مســووان ورزش استان درخواست 
کــرده تا بســتر برگــزاری مجمع 
انتخاباتی هیات این رشته پرطرفدار 

را فراهم کند.
جــال عزیزی معاون توســعه 
و  ورزش  کل  اداره  ورزش  امــور 
جوانان اســتان کرمانشــاه در این 
خصوص می گوید: »از اردیبهشــت 
امســال که دوره چهارساله ریاست 
وزنه برداری  در هیات  بابک سلیمی 
کرمانشــاه به اتمام رسید، بیش از 
۱۰ بار با فدراسیون مربوطه مکاتبه 
داشــتیم تا زمانی را برای برگزاری 
مجمــع انتخاباتی هیات به ما اعام 
کنند اما در این مدت فدراسیون هر 
بار به دایل مختلف از اعام زمانی 
برای برگــزاری مجمــع خودداری 

می کرد!«
معاون ورزش و جوانان اســتان 
»چنــد  دارد:  تاکیــد  کرمانشــاه 
روز پیــش نامــه ای از فدراســیون 
که  کردیم  دریافــت  وزنه بــرداری 
بود،  طــی آن درخواســت شــده 
فهرســت اعضای مجمــع انتخابات 
هیــات وزنه بــرداری کرمانشــاه را 
برای مشخص کردن زمان برگزاری 
انتخابات به فدراسیون ارسال کنیم.

 در ایــن راســتا، در حال تهیه 
و  اعضای مجمع هستیم  فهرســت 
ظرف یکی دو روز آینده فهرست را 

به فدراسیون ارسال می کنیم.
 تمــام بســترهای برگــزاری 
وزنه برداری  هیات  انتخاباتی  مجمع 

کرمانشاه را فراهم کرده ایم. 
مقدمــات برگــزاری مجمع را 

انجام داده ایم.«

گزارش

رفت و آمد ابهام آمیز محمدیان به 
وزارت ورزش

موسوی: محمدیان 
می تواند مشاور باشد

معاون ســابق بانوان وزارت ورزش و 
جوانان همچنان به وزارت ورزش رفت و 
آمد می کند و این موضــوع ابهام هایی را 

ایجاد کرده است.
به کارگیری  قانون منــع  اجــرای  با 
بازنشستگان، وزیر ورزش و جوانان، زهرا  
ســادات موســوی را به عنوان سرپرست 
معاونت بانــوان ایــن وزارتخانه به جای 
فریبــا محمدیان انتخاب کــرد اما با این 
حال محمدیان در محل کار ســابق خود 
حاضر می شود که با توجه به بازنشستگی 
او رفت و آمدهای اخیــرش باعث ایجاد 

ابهاماتی شده است.
البته زهرا سادات موسوی، سرپرست 
معاونــت بانــوان وزارت ورزش و جوانان 
توضیح قابل تاملی در این رابطه می دهد. 
او می گوید: »فرآیند تحویل کار به سرعت 
انجام نمی شــود. عاوه بر ۱۶ طرحی که 
در حوزه بانوان داشــتیم و انجام دادیم، 
کارهــای دیگری را هم کــه جزو طرح ها 
نبودند اجرا کردیم، به همین دلیل فرآیند 
تحویل و تحول وجود دارد و ممکن است 
حضور خانم محمدیان را موقت داشــته 
باشــیم تا این فرآیند انجام شود اما حق 

امضا به من سپرده شده است.«
ادامــه می دهــد: »شــما خیلی  او 
ظاهــری می بینید که خیلــی از مدیران 
پست های شــان را تحویــل دادنــد ولی 
بســیاری از آنها حضور دارنــد چون به 
هــر حال بحث تحویــل و تحول را انجام 
می دهند. در این مورد هم بحث کارهای 
کان معاونت مطرح است و برخی از این 
کارها باید شــخصا توسط معاونت بانوان 
وزارت انجام شــود، بــه همین دلیل نیاز 
است که من در جریان مراحل کاری شان 
قــرار بگیرم تا کار را ادامه بدهم. اینکه تا 
کی طول می کشد خیلی مشخص نیست 
امــا مطمئنا به ســال نمی کشــد. خانم 
محمدیــان کارهای برجســته ای کرده و 
به صورت مشــاور می توانیم از خدماتش 

استفاده کنیم.«
موســوی در مــورد انتخــاب خود 
به عنوان سرپرســت معاونت بانوان وزارت 
ورزش و جوانــان هم توضیــح کوتاهی 
می دهد: »طبق قانونی که مصوب شــده 
اســت و باید آن را اجــرا کنیم، از طرف 
آقای سلطانی فر این اباغ را گرفتم و تا هر 
وقت و به هر شکلی که تشخیص بدهند، 
در این جایــگاه خدمت می کنــم. البته 
امیــدوارم با توجه بــه صحبت های مقام 
معظم رهبری بار دیگر بتوانیم از خدمات 
خانم محمدیان که از مدیران برجســته و 
کارآمد اســت و خدمات شایسته ای را در 
ســطح ورزش بانوان ارائه کرده، استفاده 

کنیم.«

 مهرانپور، سرمربی
  تیم والیبال 

»آداید استورم« شد
مربــی ایرانی والیبــال با پذیرش 
هدایــت تیم آدایــد اســتورم از این 
پس در لیگ اســترالیا فعالیت می کند. 
مهرداد مهرانپور که بیش از ۱۰ ســال 
ســابقه آنالیز در والیبــال ایران را دارد 
و بارهــا در تیم های ملــی مختلف در 
کنار مربیان ایرانــی و خارجی فعالیت 
کرده، مدتی اســت به اســترالیا رفته 
و کارش را در آنجــا آغاز کرده اســت. 
مهرانپور در نخســتین تجربه کاری اش 
هدایت تیم آداید اســتورم را عهده دار 
شــد و توانســت همراه این تیم عنوان 
چهارم لیگ اســترالیا را کســب کند. 
تیم شــهر آداید در لیگ باشــگاه های 
اســترالیا حضور داشــت؛ البته امسال 
لیگ اســترالیا به صورت متمرکز برگزار 
شد. بازیکنان ملی پوش استرالیا هم در 
تیم آداید حضور داشــتند که از جمله 
آنها می توان به هریسون پاکوک، پاسور 
تیم ملی استرالیا اشاره کرد. ظاهرا قرار 
اســت ســال آینده تیم های حاضر در 
لیگ باشگاهی اســترالیا یک بار دیگر و 
به صورت رفت و برگشــت با هم رقابت 
کنند. مهرداد مهرانپور با تایید این خبر 
گفت: »خوشــبختانه مدتی بعد از سفر 
به استرالیا توانستم کار مورد عاقه ام را 
در این کشــور آغاز کنم. در ابتدای راه 
به دنبال کســب تجربه و ارتباط گرفتن 
هستم. لیگ باشگاهی استرالیا به صورت 
آماتور برگزار می شود اما سطح آن اصا 
پایین نیســت، چراکه ملی پوشــان این 
کشور در تیم های مختلف حضور دارند 

و رقابت ها بسیار نزدیک است.« 

مصاحبه

ترکیب

مجمعشکل
میگیرد
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حسین وفایی اسنوکر باز مطرح و شایسته کشورمان برای حمایت 
از مردم مظلوم فلسطین در برابر نماینده رژیم صهیونیستی حاضر به 
مسابقه نشد و به همین دلیل از گردونه رقابت های اوپن اسکاتلند باز 
ماند. حســین وفایی، اســنوکر باز مطرح و عنواندار ایرانی که به دلیل 
عضویت در بخش حرفه ا ی های اسنوکر جهان باید روز گذشته در دور 
مقدماتی رقابت های اوپن اسکاتلند نخستین دیدارش را انجام می داد، 
برای دومین بار با قرعه ای نحس مواجه شــد و مجبور بود برای صعود 
به مراحل بااتر جدول رده بندی مســابقات بــه مصاف نماینده ای از 

رژیم صهیونیستی برود اما وفایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
قید حضور در این مسابقه را زد و حاضر نشد در این دوره از مسابقات 
رودرروی این ورزشــکار قرار بگیرد. به همین دلیل او با حاضر نشدن 

در این مسابقه از دور رقابت ها کنار رفت.
حســین وفایی نخســتین بار که از رویارویی بــا نماینده رژیم 
صهیونیســتی خودداری کرد با جریمه نقدی از ســوی فدراســیون 
حرفه ا ی های جهان روبه رو شــد و مطمئنا با توجه به تکرار این مساله 

احتمال می رود جریمه نقدی سنگین تری در انتظار وفایی باشد.

خودداری 
اسنوکرباز ایرانی از 
رویارویی با نماینده 
رژیم صهیونیستی

 برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان اسکی
 با حضور داورزنی

در مراسم تجلیل از پیشکسوتان اسکی از زحمات پیشکسوتان این رشته 
در چهار بخش مختلف تقدیر به عمل آمد.

 مراســم تجلیل از پیشکســوتان اســکی در هتل المپیــک و با حضور 
مســووان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شــد. در جریان این 
مراســم در چهار بخش مختلف از بیش از ۳۵ پیشکسوت اسکی ایران تقدیر 
شــد. همچنین قرار بود در این  مراسم وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته 
ملی المپیک حضور داشــته باشــند که صالحی امیری پیش از آغاز رسمی 
مراسم در نشستی با پیشکسوتان دیدار کرده بود و مسعود سلطانی فر نیز در 

این مراسم حاضر نشد.
 

17 ملی پوش به اردوی دو و میدانی دعوت شدند
کادرفنــی تیم ملی دوومیدانی کشــورمان ۱۷ ملی پــوش را به اردوی 

آماده ســازی تیم ملــی بزرگســاان در تهران 
دعوت کردند.

جلســه ســازمان تیم های ملی فدراسیون 
دو و میدانــی بــا هــدف بررســی وضعیت دو 
ومیدانــی کاران و انتخاب ورزشــکاران رده های 
ســنی نوجوانــان، جوانان و بزرگســاان برای 
دعوت به اردوهای آماده سازی، با حضور مجید 
کیهانی، رییس فدراســیون و دیگر اعضا برگزار 
شد. برابر اعام سازمان تیم های ملی فدراسیون 
دوومیدانی، احســان حدادی، حســن تفتیان، 
مهردان، شــاهین جعفری، حسین  شــاهین 

رسولی، بهنام شیری، کیوان قنبرزاده، سیدمهران حسینی، مهدی پیرجهان، 
رضا ملک پور، مهدی پیرجهان، مســلم نیادوست، ریحانه آرانی، ژاله کاردان، 
مهســا میرزاطبیبی، شها محمودی و سپیده توکلی ورزشکارانی هستند که  
باید از روز پنجشــنبه ۲۳ آذرماه در اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگساان 
حضور یابند. همچنین اردوی آماده ســازی حسین کیهانی، امیر مرادی، امید 
امیریان، رحیم درزاده، جلیل و خلیل ناصری نیز در شهرســتان های یاسوج 
و ســی سخت اســتان کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است. ازم به 
توضیح است؛ حسین بیزار، سارینا ساعدی، محیا نعیمی، زهرا عرب رستمی، 
ارســان قشقایی، علی قاسم بابایی، بنیامین یوســفی، زانیار رحمانی، دلنیا 
بیگم جانی، امیرمحمد ســعیدی، پانته آ قلی پور، ســاناز امیری پور، فاطمه 
محیطی، حدیثه رئوف، ســیده فاطمه ســیما شــادکام، مها محروقی، لیا 
جوانمرد، امیرحسین ماماقانی، علیرضا حاجی هاشمی، دانیال بی باک، سهند 
نــوری، امیرفرزام صفری، محمد فاضلی، صــادق صمیمی، علیرضا ثمودی و 
محدثه ابراهیم پور ورزشــکارانی هســتند که از روز پنجشنبه ۲۳ آذرماه در 
ورزشــگاه آفتاب انقاب تهران به مدت ۲۱ روز زیر نظر مربیان و ناظران در 

مرحله دوم اردوی تدارکاتی حضور دارند.

 محمد آرین خو: وزارت ورزش به 
مهندسی انتخابات کاراته ورود کند

پیشکســوت کاراته ایران هم به اتفاقات روزهای اخیر کاراته ورود کرد و 
به شدت از نوع ورود به انتخابات این فدراسیون انتقاد کرد. محمود آرین خو 
با اشــاره به ارزیابی عملکرد صادق فرجی در مدت ریاست فدراسیون کاراته 
گفت: »اصوا در خصوص مدیری که از پست خود کنار می رود خیلی صحبت 
نمی کنم. در دوره حضور فرجی عده ای به محض رفتن او از فدراسیون شروع 
به انتقاد کردند و من واکنش تندی نســبت به آنها داشتم. دلیلم این بود که 
اعتقاد دارم اصوا اگر انتقادی وجود دارد باید در زمان حضور مدیر بر سر کار 
صورت بگیرد، نه اینکه مانند برخی دوستان به او بچسبند و استفاده خود را 
برده و به محض جابه جایی و برای خوشــامد مدیران بعدی انتقادات خود را 
شروع کنند. در زمان حضور فرجی در فدراسیون کاراته انتقاداتم را از او انجام 
دادم. دلیل انتقاداتم نیز بسته شدن فضای فدراسیون کاراته و محدود شدن 
به چند آدم تکراری بود.« پیشکســوت کاراته ایران در خصوص سرپرســتی 
محسن آشوری ادامه داد: »در روزهای گذشته حرف های خود را در خصوص 
آشوری عنوان کرده ام و همچنان نیز روی نظراتم هستم. متاسفانه فدراسیون 
کاراته ارثی شــده و نمی دانم چرا وزارت ورزش و جوانان فکر می کند مدیران 
دیگری وجود ندارند که از ســواد و دانش کافی برخوردار باشند. همانطور که 
در دوران فرجی عنوان کردم مگر در این رشــته شخصیتی وجود نداشت که 

یک مدیر از جودو رییس این فدراسیون شود.« 

خبرومصاحبه

رییس فدراســیون ووشــو اعام کرد 
شنبه هفته آینده ثبت نام ها شروع می شود 
و تصمیــم دارد که در انتخابات ریاســت 
فدراســیون ووشــو ثبت نام کند. با توجه 
به اتمام دوره 4 ســاله علی نژاد، ثبت نام از 
نامزدهای فدراسیون ووشو از روز ۲4 آذر 
آغاز می شــود و ۱۰ روز کاری ادامه دارد. 
مهدی علی نژاد رییس فدراســیون ووشو 
درباره برگزاری انتخابات این فدراسیون و 
حضورش در آن گفت: »شنبه هفته آینده 
ثبت نام ها شروع می شود و در واقع مدعیان 
کسب کرسی ریاست فدراسیون ووشو ۱۰ 

روز کاری فرصت ثبت نــام دارند. تصمیم 
دارم که در انتخابات ریاســت فدراسیون 
ووشــو ثبت نام کنم.« رییس فدراســیون 
ووشو در پاســخ به این ســوال که زمان 
برگزاری انتخابات ریاســت فدراسیون چه 
تاریخی برگزار می شود، ادامه داد: »شنبه 
ثبت نام ها انجام می شــود و ۱۰ روز کاری 
زمان می برد و پس از آن بعد از ثبت نام ها 
تأیید صاحیت ها اعام می شــود و پس از 
آن مســووان وزارت ورزش و جوانان در 
مورد زمان برگزاری تصمیم گیری و تاریخ 
آن را اعام می کنند.« او در پاســخ به این 

ســوال که طی چند وقت اخیر خبرهایی 
مطرح شــده مبنی بر اینکه شــما یکی از 
گزینه های دبیرکلــی کمیته ملی المپیک 
هســتید؛ آیا این موضوع صحــت دارد یا 
خیــر، گفت: »چیــزی در رابطــه با این 
موضــوع مطرح نبوده و این خبری بود که 
رسانه ها در مورد آن گمانه زنی کرده بودند 
البته زمانی که این خبر منتشــر شد بنده 
به همراه تیم ملی در سفر خارجی حضور 
داشتم و در ایران نبودم که در رابطه با این 
موضوع صحبت کنم. این خبر باعث شده 
بی خودی ذهنیت ایجاد شود.« علی نژاد در 

پاسخ به سوال که مسابقات قهرمانی کشور 
در رده جوانان چه زمانی برگزار می شــود، 
ادامه داد: »ما مسابقات قهرمانی کشور در 
بخش مردان را بهمن مــاه در بندرعباس 
برگــزار خواهیم کرد و مســابقات بانوان 
نیز همزمان در آبادان برگزار می شــود. با 
توجه به تقویم و برنامه ریزی فدراســیون 
ووشو مسابقات جام جهانی آخرین رویداد 
بین المللــی ما تا پایان ســال جاری بود. 
ضمن اینکه لیگ های مــا در حال حاضر 
پیگیری می شــود و قطعا تا پایان سال نیز 

به پایان می رسد.«

رییس فدراســیون دوومیدانی معتقد اســت، اگر 
کاری به گران شدن ارز نداشته باشیم، بودجه ای معادل 
قبل بازی های آســیایی برای احســان حدادی در نظر 

گرفته شده است.
مجید کیهانی در مورد شرایط تفتیان و حدادی در 
اردوی تیم ملی می گوید: »شرایط فدراسیون برای همه 
کاما مشخص است. اســامی تیم ملی را اعام کردیم. 
بدون اغراق می گویم یکی از بزرگترین و باکیفیت ترین 
اردوهای تاریخ دوومیدانی اســت. ما در حال حاضر ۲۳ 
دوومیدانی کار در تهــران )۱۷ نفر( و کهگیلویه و بویر 

احمد )۶ نفر( داریم. حدود ۷ نفر هم مربی دارند.«
رییس فدراســیون دوومیدانی ادامه می دهد: »۳۵ 
ورزشــکار نوجوان هم به اردوی تیم ملی دعوت شدند 
که ۱۵ مربی هم دارند. 8۰ مربی و ورزشکار در دو رده 
نوجوانان و بزرگساان برای رقابت های قهرمانی آسیا در 
سال ۲۰۱9 در حال فعالیت هستند. اردوی مرحله اول 
به مدت ۲۱ روز برگزار شــد. مرحله دوم هم از ۲۳ آذر 

آغاز خواهد شد و تا ۱۲ دی ماه ادامه خواهد داشت. این 
اردوها در چند مرحله برگزار خواهد شد. برای نوجوانان 
در چهار مرحله و برای بزرگساان در پنج مرحله برگزار 

می شود.«
کیهانی در پاســخ به این ســوال که پس شرایط 
برای همه مثل حدادی و تفتیان و ســایر ورزشــکاران 
یکسان اســت، تاکید دارد: »نه شرایط یکسان نیست. 

نمی تواند یکسان باشد. ما شرایط و امکانات فدراسیون 
را ســطح  بندی کردیم. ورزشکارانمان را هم سطح بندی 
کردیم. احســان حدادی قطعا در صدر اســت. امکانات 
موجود فدراسیون را نیز متناسب با وضعیت هر ورزشکار 
در اختیارشــان قرار می دهیم اما پایــه اردو برای همه 
یکسان است. امکاناتی که در اختیار حدادی یا کیهانی 
یا هر ورزشکار دیگر قرار می گیرد، قطعا متفاوت است. 
برنامه ریزی که می شــود در دو بخش مسابقه و تمرین 
متفاوت اســت. در بحث هزینه ها که انجام می شود هم 
متفاوت اســت. در بحث مربی هم شرایط آنها متفاوت 
است. ما شــرایطی را مد نظر گرفتیم که برای حدادی 
ســعی می کنیم متناســب با ظرفیت مالی فدراسیون 
دوومیدانی باشــد. بودجه ای را که برای حدادی در نظر 
گرفتیم، البته کاری به گران شدن ارز اگر نداشته باشیم 
تقریبا معادل همان بودجه ای است که قبل از بازی های 
جاکارتــا برای او در نظر گرفتــه بودیم. اینکه ارز گران 

شده دیگر کاری از دست ما برنمی آید.«

رییسفدراسیونووشو:درانتخاباتشرکتمیکنم

مثلروزهایقبلازجاکارتابهحدادیپولمیدهیم
رییس فدراسیون دو و میدانی:
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با  توانســت  امراللهی  امیرعباس 
ثبت زمان 4:۰۵:۷۶ رکورد ملی شنای 
ماده 4۰۰ متر آزاد را بهبود ببخشد. 

مســابقات  دوره  چهاردهمیــن 
قهرمانی جهان شنای مسافت کوتاه از 
روز دوشنبه به میزبانی شهر »هوانژو« 
چین آغاز شد که امیرعباس امراللهی 
شناگر تیم ملی ایران توانست رکورد 

ملی ماده 4۰۰ متر آزاد را بشکند.
 ســینا غام پــور و امیرعبــاس 
امراللهی دو نماینده شــنای ایران در 
این مسابقات هستند که صبح دیروز 
امراللهی در ماده 4۰۰ متر آزاد به آب 

زد و توانســت با ثبت زمان 4:۰۵:۷۶ 
بار دیگر رکورد این ماده را بهبود داده 
و به کار خــود در این رقابت ها پایان 

دهد.
کوتاه  رقابت های شنای مسافت   
قهرمانی جهان ۲۰۱8 از صبح دیروز 
)سه شــنبه( ۲۰ آذرماه آغاز شده و تا 
۲۵ همین ماه پیگیری می شود که در 
جریان آن 9۷۰ شناگر از ۱8۷ کشور 

جهان حضور دارند.
 رکورد قبلــی امراللهی در ماده 
4۰۰ متر آزاد 4:۰۷:۳۲ بود که آن را 

به 4:۰۵:۷۶ بهبود بخشید.

پشــت خط زن والیبال کشورمان که 
در تیم ایتالیایی تاویانو در ســری ۲ توپ 
می زد، به دلیل عدم پایبندی این باشــگاه 
به تعهدات مالی، قــرارداد خود را یکطرفه 

فسخ کرد.
 »وحید والی« پشت خط زن والیبال 
کشــورمان که یکــی از لژیونرهــای تیم 
ملی والیبال محســوب می شــد، عضو تیم 
ایتالیایی تاویانو در سری ۲ بود اما به دلیل 
عدم پایبندی این باشگاه به تعهدات مالی 
مجبور شــد قرارداد خود را به طور یکطرفه 

فسخ کند.

 ایــن در حالی بود کــه وحید والی 
ایتالیا داشت  درخشــش خوبی در تاویانو 
و امتیازآورترین بازیکن تیمش محســوب 
می شد اما با این حال مجبور شد تیم خود 
را ترک کنــد. مقصد بعدی این بازیکن که 
از چند باشــگاه ایرانی و خارجی پیشنهاد 
دارد، هنــوز نامشــخص اســت. والی فعا 
تصمیم گیری را بــه روزهای آینده موکول 
کرده اســت. ســعید معروف یکی دیگر از 
ملی پوشان نامدار تیم ملی والیبال است که 
در لیگ ســری A ایتالیا فعالیت می کند و 

شرایط متفاوتی نسبت به والی دارد.

امیرحســین منظمــی در مــورد 
استعفایش از دبیری فدراسیون والیبال 
نکته هــای جالبی مطــرح می کند. او 
دربــاره اتفاق هایی که قبل از برکناری 
ضیایــی افتــاده، می گویــد: »عصــر 
پنج شنبه هفته گذشته از طریق روابط 
عمومی وزارت ورزش مطلع شــدم که 
قرار است سرپرســت فدراسیون شوم. 
من هم گفتم که کسی با من صحبتی 
نکرده و باید در مورد آن کمی فکر کنم 
ولی جمعه صبح متوجه شــدم افشین 
شده  فدراســیون  سرپرســت  داوری، 
والیبال  فدراسیون  رییسه  است. هیات 
نیــز تصمیــم گرفت نامــه ای به قصد 

مشــورت و نه اعتراض به وزیر ورزش 
با این مضمون بنویســد که متاسفانه 
وزیر ورزش توجهی به این نامه نکرد.« 
ملی پوش سابق والیبال ایران همچنین 
می گویــد: »می دانــم که ســناریوی 
خوبی از طــرف یکی از مدیران وزارت 
ورزش برای فدراســیون والیبال نوشته 
شــده بود که یک والیبالیست به عنوان 
سرپرست مشــغول فعالیت نشود و در 
نهایت افشین داوری به عنوان سرپرست 
منصوب شود که همین اتفاق هم افتاد. 
۲ روز قبــل از جلســه معارفه داوری 
برنامه این بود دبیر فدراســیون حذف 
شــود و من اصواً برکنار شــده بودم. 

با این حال شــرایط را بــرای برگزاری 
جلسه معارفه مهیا کردم تا مراسمی در 
شأن فدراســیون والیبال برگزار شود.« 
منظمی ادامه می دهد: »در روز مراسم 
معارفه، شخصی با من تماس گرفت و 
برای حضور به عنوان دبیر فدراسیون از 
من رخصت خواســت. من نیز وسایلم 
را جمع کــردم و کلید اتاقم را تحویل 
داوری دادم. ایشــان هیچ گونه اصرار و 
حتی جمله ای مبنی بر عاقه به ماندن 
من در فدراسیون به زبان نیاورد و اینکه 
ایشــان گفته برای مانــدن من اصرار 
کرده  اصًا درســت نیست. داوری تنها 

گفت که برای انتخابات مرا می بیند.«

شــنید ه ها حاکی از آن است که به 
وزیر ورزش و جوانان توصیه شده تا فرد 
جدیدی به عنوان سرپرست جدید کاراته 

معرفی شود.
 پس از اجرای قانون منع به کارگیری 
شــورای  مجلس  مصوب  بازنشســتگان 
اسامی، با حکم مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان، محســن آشوری دبیر 
فدراسیون به عنوان سرپرست فدراسیون 
کاراته تا زمان برگزاری انتخابات ریاست 

این فدراسیون منصوب شد.
قرار بــود دیــروز مراســم معارفه 
محسن آشوری به عنوان سرپرست جدید 
فدراســیون کاراته برگزار شود اما خبرها 
حاکی از آن اســت که نامه ای به وزارت 
ورزش و جوانان ارســال شــده مبنی بر 
اینکه به دلیل برخی از مشکات آشوری، 
برای سرپرستی فدراسیون کاراته باید از 

گزینه دیگری استفاده شود.
 گویا تذکر به وزیر ورزش و جوانان 

بسیار جدی اســت و به احتمال فراوان 
آشوری همچنان به عنوان دبیر فدراسیون 
در پست خود فعالیت  و گزینه جدیدی 
به عنــوان  جوانــان  و  ورزش  وزارت  را 
سرپرست معرفی می کند.  طی چند روز 
گذشــته تعدادی از قهرمانان سابق این 
رشته با حضور در وزارت ورزش و جوانان 
مخالفت خود را با سرپرستی آشوری در 
فدراسیون کاراته اعام کرده اند و از وزیر 
ورزش خواسته اند که این اتفاق رخ ندهد.

رکورد ملی شنا در رقابت های جهانی چین شکست

پشت خط  زن والیبال ایران قراردادش با تیم ایتالیایی را فسخ کرد

 منظمی: من قبل از رفتن برکنار شده بودم

احتمال تغییرات در فدراسیون کاراته قوی تر شد
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افشاگری محمدیان بعد از سه سال و نیم: قربانی ناآگاهی کمیته پزشکی شدم

اعتماد به فدراسیون کشتی اشتباه بود

ایران ورزشــی - 2 آذر سال 94 اتحادیه 
جهانــی کشــتی خبــری را منتشــر کرد که 
بر اســاس آن دو کشــتی گیر ایرانی به دلیل 
اســتفاده از مواد نیــروزا محروم می شــدند. 
یکــی از این دو نفر محمد حســین محمدیان 
بــود. دوپینگ محمدیان کــه در ترکیب تیم 
اعزامی به مســابقات جهانی قرار نداشت و به 
مســابقات 2015 اس وگاس اعزام نشده بود 
خبــر عجیبی بود که از همان موقع شــایعات 
و بحث هــای فــراوان زیادی بــه راه انداخت. 
شایعاتی که البته همیشه در گوشی بود و هیچ 
کس جرات نکرد در زمان حضور رسول خادم 

درباره آن حرفی بزند.
سه سال و نیم پیش وقتی صادق محبوبی 
از ریاســت کمیته پزشــکی فدراسیون کشتی 
توسط رسول خادم برکنار شد، قابل پیش بینی 
بود که این برکناری دقیقا به ماجرای دوپینگ 
محمد حســین محمدیان کشتی گیر وزن 97 
کیلوگرم تیم ملی کشــتی آزاد ربط دارد. البته 
مثل خیلی از خبرهــای دیگر در همان موقع 
این خبر هم تکذیب شــد و صراحتا از ســوی 

فدراسیون کشــتی تکذیب شد اما حاا بعد از 
گذشت ســه ســال و نیم از این ماجرا محمد 
حسین محمدیان متهم اصلی این ماجرا دست 
به افشاگری می زند و از اشتباه صریح مسووان 
فدراســیون کشــتی در آن زمان پرده برداری 
می کند: »آن زمان به خاطر فدراسیون سکوت 
کردیم و پای فدراســیون ایستادیم با توجه به 
اینکه قبــل از المپیک ریو بود ســعی کردیم 
آرامش تیم ملی و فدراسیون بر هم نخورد؛ هر 
چند که در نهایت ما متضرر شدیم و هیچکس 
پای ما نایستاد.« اما چرا باید یک کشتی گیری 
کــه در خانه بوده و در مســابقه ای هم حضور 
نداشت، از مواد نیروزا استفاده کند؟ این سوال 
همیشــه در ذهن عاقه مندان به کشتی ماند 
و تــا به امروز که خود محمدیان ســکوتش را 
شکسته کسی در این باره حرفی نزده بود: »با 
توجــه به اینکه نمونه گیری خارج از مســابقه 
انجام می شــد؛ اجباری در کار نبود. چند روز 
قبل اعام کرده بودنــد و من هم مطلع بودم، 
آنقدر به خودم اطمینان داشــتم که داوطلبانه 
شــرکت کردم. در حالی که یک ورزشــکار به 

راحتی می تواند تا 2 بــار از انجام نمونه گیری 
خارج از مســابقه خودداری کند و در صورت 
عدم حضور در مرتبه سوم، در نهایت به 6 ماه 
تا یک سال محرومیت محکوم می شود اما من 

خیلی راحت خودم را به دردسر انداختم.«
بعــد از این که خبر دوپینــگ محمدیان 
اعام شــد، بحث های زیادی هــم به راه افتاد 
که چــون محمد حســین محمدیــان زانوی 
پایش دچار آســیب دیدگی بود، برای درمان 
شکستگی اســتخوان آمپول تزریق کرده و به 
همین دلیل این اتفاق رخ داده است. ماجرایی 
که ظاهرا واقعیت نداشــته و تنها روشی برای 
فــرار از محرومیــت بوده که البتــه به نتیجه 
هم نرســیده اســت: »آن زمان نظــر کمیته 
پزشــکی این بود که این ســناریو مطرح شود 
تا محرومیت کمتری شــامل حال من شود اما 
ما پیشــنهاد کردیم که درخواست نمونه B را 
داشته باشیم اما افرادی که در فدراسیون بودند 
موافقــت نکردند و گفتند این راه بهتر اســت. 
خــادم آن زمان خارج از کشــور بود اما دکتر 
محبوبی پیشنهاد داد این سناریو را اجرا کنید 

که متاســفانه به بیراهه رفتیم. من به یکی از 
پزشــکان معتمد شهرمان مراجعه کردم و این 
موضوع را با او مطرح کردم اما وی به من گفت 
این کار را انجام نده چون خاف قانون است اما 
وقتی با اصرار من مواجه شد گفت که به خاطر 
خودت این نســخه را امضا می کنم. متاسفانه 
ناآگاهی کمیته پزشــکی فدراســیون  قربانی 
کشتی شــدم و باعث شد 4 ســال از بهترین 
دوران زندگی ام را از دســت بدهم. من در 22 
ســالگی صاحب مدال جهانی شده بودم و این 
شــانس را داشــتم که در المپیک هم کشتی 

بگیرم اما خیلی راحت آینده ام تباه شد.«
ایــن کار یعنــی جعل و دروغ و شــاید 
شبیه به همان کاری که باعث شد تا باشگاه 
پرســپولیس به خاطــر آن از دو پنجره نقل 
و انتقاات از ســوی فیفا محروم شود. حاا 
برخورد اتحادیــه جهانی با این کار چه بود؟ 
»حتی اجازه دفاع هم به ما ندادند. اشــتباه 
بزرگی را مرتکب شــدیم که به فدراســیون 
اعتمــاد کردیم؛ باید وکیــل می گرفتیم و از 
طریق قانونی حقمان را پیگیری می کردیم اما 
چوب عدم حســن نیت مسووان فدراسیون 
کشتی را خوردیم. ظاهرا دفاعیه ای که توسط 
فدراسیون  به  فدراســیون  پزشــکی  کمیته 
جهانی و وادا ارســال شده بود نه تنها کمکی 
نکرده بــود بلکه کار را خراب تــر کرده بود 
بلکه به دلیل عدم حســن نیت روی پرونده 
من حساس شــدند و باعث شد که حداکثر 

محرومیت را برای من در نظر بگیرند.«
داســتان محرومیت محمد حســین  اما 
محمدیان فقط به اینجا ختم نمی شــود. بلکه 
سواات زیادی در این باره وجود دارد. یکی از 
سوال ها این است که چرا در آن مقطع سکوت 
کردند و چرا وعده هایی که فدراســیون کشتی 
به عســگری محمدیان )پدر محمد حســین( 
داده بود به نتیجه نرســید؟ جــواب همه این 
سوال ها را محمد حسین در یک جمله خاصه 
می کند: »نزدیک المپیک بود و نمی خواستیم 
فدراســیون کشــتی و تیم ملی وارد حاشــیه 
شــوند. پای فدراسیون ایستادیم اما آنها پشت 
ما را خالی کردند. به ما گفتند ســکوت کنید 
و کاری انجام ندهید؛ ما خودمان درخواســت 
استیناف می دهیم تا میزان محرومیت کم شود 
و نهایتا 2 ســال دیگر می توانــی برگردی؛ در 
حالی که هیچ گاه چنیــن اتفاقی رخ نداد. بعد 
از 2 سال دیدیدم هیچ اتفاقی رخ نداده است؛ 
با کمک یکی از دوستان، پرونده ام را بررسی و 
متوجه شدیم که فدراسیون حتی یک نامه هم 
در این مدت برای کاهش محرومیت من نداده 
اســت و این موضوع به منزلــه این بود که ما 
دوپینگ را پذیرفته ایم و مجبور بودم باقیمانده 

محرومیت را سپری کنم.«

هیچ نامه ای 
نوشته

 نشد
بعد از گذشــت سه ســال و نیم کشــتی گیر مازندرانی دســت به افشــاگری زد و پرده از رازی برداشــت که مدت ها 
بــود همه می دانســتند اما از بیــان آن هراس داشــتند. حاا که رســول خادم رفته اســت، حرف زدن در کشــتی 
اندکی آســانتر شــده اســت و به همین دلیــل هم محمد حســین محمدیــان پــرده از راز ماجــرای محرومیتش 
بــر مــی دارد و ناگفته هایی که ســه ســال و نیم پیــش پــدرش وعــده آن را داده بود، بــه روی دایــره می ریزد.

پاسخ مثبت مهدی تقوی به دعوت 
غامرضا محمدی

مهندس به کشتی 
برمی گردد

کشتی گیر کهنه کار و پرافتخار ایران که 2 
طای جهان را در کارنامه خود دارد قصد دارد 
پس از حدود 4 سال دوری از میادین در اردوی 
تیم ملی حاضر شــود. پس از استعفای رسول 
خادم رییس فدراســیون کشتی و سرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد، غامرضــا محمدی بار دیگر 
هدایــت تیم ملی کشــتی آزاد ایران را با حکم 
حمید بنی تمیم سرپرســت فدراسیون کشتی 
بر عهــده گرفت. غامرضا محمــدی بافاصله 
بعــد از انتخابش به عنوان ســرمربی تیم ملی 
تصمیم گرفــت برخی از چهره های شــاخص 
کشــتی را دوباره بــه تیم ملــی برگرداند. در 
فهرست محمدی در نخستین اردوی تیم ملی 
کشــتی آزاد چهره های کهنه کار و ســابق تیم 
ملی همچون مهدی تقوی، رضا یزدانی، حسن 
رحیمی، کمیل قاســمی و سید احمد محمدی 
حضور داشتند. در این میان دعوت محمدی از 
مهدی تقوی بیش از سایرین برای کارشناسان 
غیرمنتظــره بــود. تقوی که دو مــدال طای 
جهان در سال های 2009 و 2011 را در زمان 
سرمربیگری غامرضا محمدی از آن خود کرده، 
آخرین بار در رقابت های انتخابی تیم ملی برای 
مســابقات جهانی 2015 برابر حسن یزدانی به 
میدان رفت و شکســت خــورد. در دوره ای نام 
تقوی از میان نفرات دعوت شده به اردوی تیم 
ملی خط خــورد کــه او در اوج پختگی بود و 
در تمامی این سال ها می توانست به عنوان یک 
کشــتی گیر خبره در خدمت تیم ملی باشد اما 
افســوس که این فرصت به ســادگی از دست 
رفــت. حاا با بازگشــت غامرضا محمدی که 
مهدی تقوی دو بار با او قهرمان جهان شــده، 
این کشتی گیر یک بار دیگر به اردوی تیم ملی 
دعوت شــده و قرار است در اردوهای تیم ملی 
به طور منظم حضور داشته باشد. مهدی تقوی 
یکی از کشــتی گیران نخبه ایران در سال های 
اخیر بود که کاما مهندســی و باهوش کشتی 
می گرفت که حاا همه امیدوار هســتند او یک 
بار دیگر بتواند توانایی خود را به نمایش بگذارد.

سوژه

آن زمان نظر 
کمیته پزشکی 

این بود که 
این سناریو 
مطرح شود 
تا محرومیت 
کمتری شامل 
حال من شود 
اما ما پیشنهاد 

کردیم که 
درخواست 
نمونه B را 

داشته باشیم 
اما افرادی که 
در فدراسیون 
بودند موافقت 

نکردند و 
گفتند این راه 

بهتر است. 
خادم آن 

زمان خارج از 
کشور بود اما 
دکتر محبوبی 
پیشنهاد داد 
این سناریو را 

اجرا کنید

نامه هیات های استانی کشتی به وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات
ایق: منتظر شروع ثبت نام از کاندیداها هستیم

دبیر فدراسیون کشتی اعام کرد درخواست روسای هیأت های کشتی را 
به عنوان اکثریت مجمع برای برگزاری هرچه سریع تر انتخابات به وزارت ورزش 
ارســال کرده ایم اما پاسخی دریافت نشده است. رضا ایق با اشاره به مسکوت 
ماندن برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی گفت: »روسای هیأت های 
کشــتی سراسر کشور از وزارت ورزش و جوانان 
درخواســت کرده اند بــرای اینکــه برنامه های 
کشتی کشور برای حضور در رقابت های المپیک 
2020 بــا نوع تفکر و برنامه ریزی مدنظر رییس 
منتخب مجمع انجام شــود، هرچه زودتر ثبت 
نام از کاندیداها و برگزاری انتخابات در کشــتی 

کشور را آغاز کنند.«
 ایق ادامه داد: »به  عنوان دبیر مجمع این 
درخواست را به صورت رسمی به وزارت ورزش 
و جوانان منعکس کــرده ام و منتظر اعام نظر 
مسووان ذیربط برای شــروع زمان ثبت نام از 

کاندیداها هستیم.«
 ایق در مورد دغدغه مسووان وزارت ورزش و جوانان در زمینه تعیین 
تکلیف برخی هیأت های دارای سرپرســت گفت: »تعداد بسیار محدودی از 
هیأت های ما با سرپرست اداره می شوند که فکر می کنم با توجه به مکاتبات 
صــورت گرفته با اداره کل ورزش و جوانان اســتان های ذیربط اکثریت این 
هیأت هــا در کوتاه ترین زمــان ممکن تعیین تکلیف شــوند و ما از این نظر 
مشــکلی نداریم.« ایق همچنین ادامه داد: »امیــدوارم با توجه به پیگیری 
روســای هیأت های کشــتی، مســووان محترم وزارت ورزش و جوانان که 
همواره با احترام به اساســنامه و نظر اعضای مجمــع اقدام کرده و در کنار 
کشــتی بوده اند در کمترین زمان ممکن روند برگــزاری مجمع و ثبت نام از 

کاندیداها را اعام کنند.«

 اعام برنامه رقابت های کشتی آزاد 
جام باشگاه های جهان در بابل

برنامه برگزاری پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه جهان 
اعام شــد. پنجمین دوره رقابت های کشــتی آزاد جام باشــگاه های جهان 
روزهای 22 و 2۳ آذرماه در ســالن دانشگاه آزاد اســامی شهر بابل برگزار 
می شود و تیم های داخلی و خارجی حاضر در این رقابت ها به مصاف یکدیگر 

می روند.
چهارشنبه ۲۱ آذر

ساعت 17 تا 1۸: جلسه داوران
ساعت 1۸ تا 19: جلسه داوران، مربیان و سرپرستان و مراسم قرعه کشی

پنجشنبه ۲۲ آذر
ساعت 7:۳0 تا ۸ : مراسم وزن کشی کلیه وزن ها

ساعت 10 تا 14: مسابقات تیم به تیم گروه ها
ساعت 16:۳0 تا 21 : مسابقات تیم به تیم گروه ها

جمعه ۲۳ آذر
ساعت ۸ تا ۸:۳0 : وزن کشی کلیه اوزان

ساعت 10:۳0 تا 1۳: مسابقات کسب عنوان های پنجم و هفتم
ساعت 17:۳0 تا 19: دیدار رده بندی

ساعت 19 تا 20:۳0: دیدار فینال
 

تغییر وزن در انتخابی تیم های ملی کشتی 
بامانع است

تغییر اوزان در مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی بزرگســاان بامانع اســت. با توجه به درخواست برخی از روسای 
هیأت های کشتی اســتان ها در خصوص تغییر اوزان کشتی گیران حاضر در 
مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشــتی بزرگســاان و موافقت 
کادر فنی، هرگونه تغییر اوزان )به اوزان بااتر و پایین تر( در این مســابقات 
بامانع اســت. مرحلــه اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگی بزرگســاان روزهای 5 تا 7 دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران 

برگزار می شود.

فتیله پیچ
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گرنداسلم  مسابقات  دوره  دومین 
چین در حالی برگزار می شــود که دو 
نماینده ایران با هزینه شــخصی راهی 
این مســابقات شــده اند. دومین دوره 
مسابقات گرنداســلم تکواندو از امروز 
چهارشنبه21 آذر با حضور بهترین های 
تکواندوی جهان در دو گروه مردان و 
زنــان و در اوزان المپیکی به میزبانی 
»ووشــی« چین آغاز می شــود و به 
مدت 5 روز ادامه دارد. مســابقاتی که 
در ســطح رقابت های قهرمانی جهان 
برگزار می شود و از کیفیت فنی باایی 
برخوردار اســت اما دو ورزشکار ایران 
خســته و احتماا کم تــوان به دلیل 
حضور در مســابقات امارات راهی این 

مسابقات شده اند.
روز گذشــته جلســه سرپرستان 
و مراســم قرعه کشــی دومیــن دوره 
مرکــز  در  گرنداســلم  مســابقات 
بین المللــی »تای هو« چیــن برگزار 
شــد و هادی پور و مردانی دو نماینده 
ایران در این رقابت ها حریفان خود را 

شناختند.
آرمیــن هادی پــور در وزن 5۸- 
کیلوگرم و ســجاد مردانــی در وزن 
۸0+ کیلوگــرم دو تکوانــدوکار خوب 
ایران هســتند که جواز حضور در این 
رقابت ها را داشــتند. ایــن دو نفر به 
صورت شــخصی اقدام کرده بودند و 
تمامی هزینه های سفر را هم خودشان 
پرداخــت کردند و از امروز باید رقابت 
خود را با رقبای نامدارشــان شــروع 
کنند. البتــه این دو تکواندوکار ایرانی 

چنــد روز پیش در فینــال گرندپری 
در امــارات مبارزه کردند که هادی پور 
حذف شــد و مردانی به مــدال برنز 
رسید. حال چرا و چطور در این فاصله 
اندک کادر فنی و فدراسیون این اجازه 
را بــه ایــن دو نفر داده انــد که راهی 
مسابقات گرنداســلم در چین شوند، 
مشخص نیســت. اگر قرار بود که این 
دو به چین اعزام شوند بهتر بود کادر 
فنی آنها را به مســابقات امارات اعزام 
نمی کرد تا خســته و ناتــوان به چین 
نروند. مردانی و هادی پور ســوم آذر از 
امارات به تهران برگشتند و امروز 20 
آذر باید در چین مســابقه بدهند. چه 
زمانی این نفرات ریــکاوری کردند و 
چه زمانی تمرین کردند تا برای چین 
آماده شوند، مشخص نیست. این نوع 
برنامه ریزی هرگــز نمی تواند حرفه ای 

باشد. سجاد مردانی و آرمین هادی پور 
دو ورزشکار خوب و از سرمایه های تیم 
ملی هستند و حتما فدراسیون و کادر 

فنی از این بابت آسیب می خورد.
شاید توجیه کادر فنی و فدراسیون 
این باشد که این سفر شخصی است و 
در برنامه هــای کادر فنی نبوده اما به 
هر حال ســامتی ورزشکار باید برای 
فدراســیون و کادر فنی مهم باشــد و 
نباید اجازه داده شود که یک ورزشکار 
آن هم در سطح هادی پور و یا مردانی 
در بیــرون از برنامه های کادر فنی در 
کمتــر از 20 روز در 2 رویــداد مهم 

حضور داشته باشد.
مرحله یک هشتم مسابقات اوزان 
۸0- و ۸0+ کیلوگــرم مردان و اوزان 
67- و 67+ کیلوگــرم زنــان از صبح 
امروز چهارشــنبه 21 آذرماه شــروع 

می شــود که ســجاد مردانی به عنوان 
نماینده ایران ســاعت 9:۳0 به مصاف 
رقبایش می رود. بر اســاس قرعه کشی 
انجام شــده، ســجاد در نخستین گام 
باید با »اســتفن امبدین« از آمریکا 
دارنــده مــدال تورنمنت های مختلف 
مبــارزه کند؛ ســپس رودرروی برنده 
دیــدار »گیــل یانگ بیوئــن« از کره 
جنوبی و »کوانگ ســو« از چین قرار 

می گیرد.
مرحله یک هشتم مبارزات اوزان 
5۸- و 6۸- کیلوگــرم گروه مردان و 
اوزان 49- و 57- کیلوگــرم زنان نیز 
از ســاعت 4:۳0 صبح روز پنجشنبه 
22 آذرماه پیگیری می شــود و آرمین 
هادی پــور نماینده ایــران در این روز 

است. 
آرمین نیز در نخســتین مبارزه با 
برنده پیــکار »رویدانگ وو« از چین و 
»رامنارونگ ســاوکویهاری« از تایلند 
دارنده مــدال برنز جهانــی 2015 و 
2017، نایب قهرمان آســیا در 2016 
و 201۸ دیــدار می کنــد. رقابت های 
مرحله یک چهــارم روز جمعه، نیمه 
نهایی روز شــنبه و مبارزات رده بندی 
و فینال روز یکشــنبه انجام می شود. 
به قهرمان این رقابت ها 70 هزار دار 
)49 هزار دار برای بازیکن و 21 هزار 
برای مربی(، نایــب قهرمان 20 هزار 
دار )14 هــزار برای بازیکن و 6 هزار 
بــرای مربی( و نفر ســوم 5 هزار دار 
)۳500 دار بــرای بازیکــن و 1500 
دار برای مربی( پاداش تعلق می گیرد.

تیم لوازم خانگی کن با کسب دو 
پیروزی دیگر در رقابت های هفته  نهم 
و دهــم لیگ  برتر تکوانــدو بانوان، به 
صدرنشــینی خود در لیگ ادامه داد. 
رقابت های هفته نهم و دهم لیگ برتر 
تکواندو بانوان )جام کوثر(  با برگزاری 
16 مســابقه به میزبانی فدراســیون 
تکواندو پیگیری شد که در پایان، تیم 
لوازم خانگی کن با کسب 2۸ امتیاز و 
تفاضل 57 امتیاز به صدرنشینی خود 
ادامه داد، تیم بنیاد گیان با کســب 
2۸ امتیاز و تفاضل 4۸ در جایگاه دوم 
قرار گرفت و تیم آینده ســازان لوازم 
خانگی کن نیز با کسب 25 امتیاز در 

رده سوم قرار گرفت. 
هیــات  کــن،  خانگــی  لــوازم 
شــمیرانات، هیــات اســتان تهران، 
ققنوس، هیات البــرز، هیات ورامین، 
هیــات شمال شــرق تهران، باشــگاه 
ورزشــی داتیس یزد، بنیــاد گیان، 
هیات استان گلســتان، هیات استان 
هیــات  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
جنوب شرق، هیات تکواندو شهرستان 
خانگی  لــوازم  آینده ســازان  کــرج، 
کن، هیات شهرســتان بهــار و هیات 
تیــم حاضر  تهران 16  جنوب غــرب 
در ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر 

تکواندوی بانوان هستند.

بعــد از اعــام آمادگــی 7 تیم 
خارجی برای شــرکت در لیگ جهانی 
کشــتی فرنگی، یک تیم ایرانی نیز به 

این رقابت ها اضافه شد. 
در حالی که لیگ جهانی کشتی 
آزاد روزهای پنجشنبه و جمعه هفته 
جــاری با حضــور 6 تیــم خارجی و 
تیم های بیمه رازی بابل و ســتارگان 
ســاری در بابل برگزار می شود، برای 
حضــور در لیــگ جهانــی فرنگی 7 
روسیه،  کشــورهای  از  باشگاهی  تیم 
ارمنستان، گرجستان، ترکیه، اوکراین، 
قرقیزســتان و صربستان برای شرکت 

در رقابت ها اعام آمادگی کرده اند. 
این مســابقات که پنجمین دوره 
لیگ باشــگاه های جهــان خواهد بود 
روزهای 29 و ۳0 آذر در سالن 6 هزار 
نفری حســین رضازاده اردبیل برگزار 
می شــود. پیش از این حضور تیم های 
بیمه رازی که امســال بــه نام اردبیل 
در لیگ برتر شــرکت کــرد به همراه 
ســیناصنعت ایــذه در لیــگ جهانی 
قطعی بود اما حاا یــک تیم دیگر از 
اردبیل برای شرکت در مسابقات اعام 
آمادگی کرده تا مســابقات با شرکت 

10 تیم برگزار شود.

تثبیت صدرنشینی »کن« 
در لیگ تکواندوی بانوان

 یک تیم ایرانی دیگر به لیگ جهانی 
کشتی فرنگی اضافه شد

 آغاز مسابقات تکواندوی گرنداسلم چین از امروز

سجاد با آمریکا شروع می کند، آرمین با چین
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 »محافظت از نیمار» تیتر 
اصلی روزنامه مادریدی 
»مارکا« بود که نوشت، پاری 
سن ژرمن کمک کرده تا نیمار، 
سفیر بانک ملی قطر شود و 
به این ترتیب، او را پایبند 
باشگاه کند و مانع از رفتنش 
شود. والورده هم دمبله را 
بخشید. دمبله روز بعد از برد 
برابر اسپانیول، 2 ساعت دیر 
سر تمرین رفت.

 »مساله آبرو« تیتر 
روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
بود که نوشت، بارسا 
با وجود استفاده از 
سیستم چرخشی و بدون 
داشتن سوارس، دنبال 
این است که به رکورد 
بایرن برسد، یعنی 29 
مسابقه خانگی در اروپا 
بدون باخت.

 »برای اروپا و برای 
تاریخ« تیتر روزنامه »توتو 
اسپورت« تورین بود که 
نوشت، یووه در سوییس 
با مانجوکیچ و سی آر 7 
به زمین می رود و دنبال 
صدرنشینی در گروهش 
در لیگ قهرمانان است 
و همچنین به دنبال زدن 
پنج هزارمین گل تاریخ 
باشگاه.

 روزنامه انگلیسی »گاردین« 
تصویر صاح و کین را روی 
جلد بخش ورزشی اش چاپ 
کرد. لیورپول و تاتنهام 
برای صعود از دور گروهی 
مبارزه می کردند و گاردین 
تیتر »لحظه سرنوشت ساز« 
را انتخاب کرد. توهین 
نژادپرستانه به رحیم 
استرلینگ در بازی با چلسی از 
دیگر سوژه های گاردین بود.

 »آبی ها 4 طرفدار را محروم 
کردند« تیتر روزنامه انگلیسی 
»دیلی استار« بود که توضیح 
داد، چلسی 4 هوادارش را به 
اتهام توهین نژادپرستانه به 
رحیم استرلینگ محروم کرد. 
پلیس هم در حال تحقیق در 
این باره است. اورتون هم 
با گل دقیقه 95 دینیه برابر 
واتفورد، تیم سابق سیلوا، 
مربی اورتون، مساوی کرد.
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پیشخوان

برای  تمایلی  هیچ  منچستریونایتد 
فروش پــل پوگبــا در پنجــره نقل و 
انتقاات زمســتانی ندارد با وجود آنکه 
گرانترین خرید باشــگاه از چشم مربی 
تیم، ژوزه مورینیو افتاده است. هافبک 
فرانســوی 89 میلیون پوندی شیاطین 
سرخ در دو بازی آخر تیمش مشارکتی 
نداشــته و در برد 4 بر یک شنبه برابر 
فــوام به نیمکت چســبید چون مربی 
پرتغالی ترجیح داد از فرد و اسکات مک 
تامینای استفاده کند اما مورینیو گفته 
تغییراتــی در ترکیب تیمش برای بازی 
امشب با والنسیا در آخرین دیدار گروه 
H ایجاد می کنــد از جمله اینکه پوگبا 
از ابتــدا در زمین خواهد بود. همین که 
پوگبا قرار اســت در تیم ضعیف شــده 
منچستریونایتد -که صعودش به مرحله 
حذفی را قطعی کرده و شانس چندانی 
ندارد-  برای صدرنشــینی در گروهش 
بازی کند نشــان از سقوط این بازیکن 
بعد از قهرمانی در جام جهانی روســیه 
دارد و بعید اســت برای بازی حســاس 
یکشــنبه در زمین لیورپــول، پوگبا در 

ترکیب اصلی بماند.
شــگفت انگیز بود که مورینیو بعد 

از بــازی فوام دربــاره این بازیکن 
25 ساله گفت، »پتانسیل تبدیل 

شدن به یک بازیکن فوق العاده 
اینکه  و عجیب تــر  دارد«  را 

پوگبــا دوشــنبه به عنوان 
تنها نماینــده یونایتد در 
فهرســت 50 نفــره یوفا 
برای انتخاب تیم ســال 

قرار گرفت.
می شــود  گفتــه 
مورینیــو که ســه ماه 
قبل نایب کاپیتانی را 
از پوگبا گرفت، خسته 

شده از اینکه این بازیکن 
نمی توانــد خــودش را با 

بازی مربی منطبق  سیســتم 
و از دســتورات پیــروی کنــد. به نظر 
از تساوی  می رسد منظور مورینیو قبل 

10 روز قبل با ساوتهمپتون که گفت 
ویروس  مثل  تیــم  بازیکنان  بعضی 
هستند، بیش از همه متوجه پوگبا 
بوده. این هافبــک هم عاقه اش به 
جدایــی از یونایتد را مخفی نکرده 
با آنکــه از زمان شکســتن رکورد 
گرانترین بازیکن جهان و انتقال از 

یوونتوس دو سال و نیم بیشتر 
نمی گذرد. غول تورینی مایل 
بــه بازگرداندن این بازیکن 

اســت اگر فرصتش پیش بیاید هرچند 
پوگبا بارســلونا را ترجیــح می دهد. هر 
چه باشــد مقامات یونایتد ماه آینده به 
هر پیشنهادی پاســخ منفی می دهند. 
آنها هنوز آینده درخشــانی برای او در 
اولدترافــورد متصور هســتند و نگرانی 
دارند از بابت جدایی یک بازیکن بزرگ 

از تیمشان.
سرخیو رومرو و آندریاس پریرا دو 
بازیکن دیگری هســتند که امشب در 
مســتایا در ترکیب اصلی قرار می گیرند 
اما کریس اســمالینگ در خانه می ماند 
تا از اســتخوان شکســته پــای چپش 
مراقبت کند. حتی اگر یونایتد والنســیا 
را در خانه اش شکست دهد، بعید است 
صدرنشین گروه شــود چون یوونتوس 
احتماا در زمین یانگ بویز به پیروزی 

می رسد.
منبع: دیلی میل

پوگبا فروشی نیست
 منچستریونایتد آینده درخشانی برای او متصور است

رودیگر: واکنش 
ترسناک ساری باعث شد 

منچسترسیتی را ببریم
گفته  مدافع چلسی  رودیگر،  آنتونیو 
مائوریتســیو ساری  هولناک  واکنش  که 
پس از شکســت مقابل ولوز باعث شد که 
این تیم بتواند منچسترسیتی را شکست 

دهد.
چلســی نمایشــی بااراده داشــت و 
نخســتین شکســت فصل را به ســیتی 
تحمیل کرد. چلســی توانســت فشــار 
ســیتی را به خوبی تحمل کند، در حالی 
که آنها در باخت دو بر یک در خانه ولوز 
نتوانســتند عملکرد خوبی داشته باشند 
و ســاری پس از بــازی بازیکنانش را زیر 
سوال برد و گفت برخی از آنها اعتماد به 

نفس بیش از حدی دارند.
رودیگــر گفت: »پــس از بازی ولوز، 
او ترســناک بود. او دیوانه شــده بود اما 
همــه این  کارهای او درســت بود، چون 
ما نبایــد آن بازی را می باختیم. روز بعد، 
او خیلی خونســرد بود و ذهنی آشکار و 
شفاف داشت. او با ما صحبت کرد و گفت 
که ما باید به خود باور داشــته باشیم. او 
می خواســت که برای پیروزی به مصاف 

سیتی برویم.«
چلســی مقابل سیتی بیشتر به دفاع 
پرداخت و از ســرعت ویلیان، پدرو و ادن 
آزار در ضدحمــات اســتفاده کرد. آزار 
در این بازی در پســت شــماره 9 کاذب 
به میدان رفــت. رودیگر گفت: »ما با هم 
حرف زدیم. همه می دانستیم که چه خبر 
اســت. نیازی نبود به هــم دروغ بگوییم. 

مشکل ما ذهنیتمان بود.«

مصاحبه

اگر قرار باشــد فصل جاری رم را تا این 
لحظه در یک بازی خاصه کنیم، بازی شنبه 
شــب این تیم مقابل کالیاری بهترین گزینه 
است. جالوروســی در نیمه اول این بازی 2 
بــر صفر جلــو افتاد و به نظر می رســید که 
برای بردن بازی، فشــار از روی بازیکنان رم 
و سرمربی اش اوزه بیو دی فرانچسکو برداشته 
شــده اســت. یک پیروزی کافی بود تا تیم 
پایتخت ایتالیا به فاصله یک امتیاز میان در 
رده چهارم جدول برسد، میانی که قرار بود 
یک شب بعد، مقابل تورینو به میدان برود و 

آن بازی هم بدون گل تمام شد.
با این حال هرچه از زمان بازی سپری 
می شــد، رم بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار 
گرفــت و زمانی که آرتــور ایونیتا در فاصله 
4 دقیقه به پایان وقت های معمول بازی، با 
ضربه ســر توپ را به تور دروازه جالوروسی 
رساند، متشنج شدن جو برای رمی ها آشکار 
بود. رواندو ماران، سرمربی کالیاری اخراج 
و به سکوها فرستاده شد در حالی که روبین 
اولسن، دروازه بان رم شجاعانه دروازه اش را 
نجات داد و مانع ثبت گل تســاوی کالیاری 
شــد. کمی بعد زمانی کــه داور بازی پائولو 
ماتزولنــی بــازی را بــه خاطــر خطا روی 
دروازه بان ســوئدی متوقف کرد، تنش  بازی 
مضاعف شــد. لوکا چپیتلی برای دومین بار 
به خاطر اعتراض به تصمیم داور کارت زرد 
گرفت و داریو ســرنا هم بــه خاطر واکنش 
تندی که نشان داد کارت قرمز گرفت. حتی 
با وجود 9 نفره شــدن کالیاری، در وضعیت 
رم بهبودی حاصل نشد و زمانی که کاستاس 
مانواس نتوانســت یک توپ ارسالی را دفع 

کند، مارکو ســائو از کالیــاری، تنها بازیکن 
خونســرد حاضر در اســتادیوم بود. مهاجم 
کالیاری در دقیقه 95 اولســن را به شیوه ای 
غیرمحتمل و تقریباً غیرممکن مغلوب کرد 
و گل تســاوی را زد. به این ترتیب پیروزی 
2 بر صفر رم به تســاوی 2-2 تبدیل شــد 
و نتیجه ای که به نظر می رسید می  توانست 
منجی دی فرانچســکو باشد، به عاملی برای 
محتمل تر شدن اخراج او تغییر یافت. درس 
این بازی برای تماشــاگرانش، تسلیم نشدن 
تا آخرین لحظه بــود اما دیگر تیم پایتخت 
ایتالیــا یعنی اتزیو هم نشــان داد که این 
درس را خــوب نیاموختــه اســت چون در 
شــرایطی مشــابه به بــازی رم – کالیاری، 
آبی پوشــان پایتخت هم مقابل ســمپدوریا 
بــازی 2 بر یک برده را در دقیقه 98 با 2-2 

عوض کردند.
که  می کرد  تصــور  »بیانکوچلســتی« 
بازگشــتش برای بردن بــازی را کامل کرده 
اســت وقتی که با گل دقیقه 79 فرانچسکو 
آچربی و گل دقیقه 95 چیرو ایموبلیه از روی 
نقطه پنالتی به گل دقیقه 21 فابیو کوالیارا 

پاســخ دادند امــا 10 دقیقه پــس از پایان 
وقت هــای معمول )وقت های تلف شــده ای 
که به خاطر اســتفاده از VAR زیاد شــده 
بود( ریکاردو ســاپونارا با ضربــه آکروباتیک 
کار را به تســاوی کشــاند. داستان این بازی 
در مصاف ساسولو و فیورنتینا هم تکرار شد، 
جایی که ساسولو پیروزی 3 بر یک تا دقیقه 
80 بــازی را با تســاوی 3-3 عوض کرد. در 
هفته پانزدهم ســری A فقط یک تیم نشان 
داد که مفهوم لزوم حفــظ تمرکز تا آخرین 
دقیقــه بازی را درک کرده اســت و آن تیم 
یوونتــوس بود که در دربــی اینتر، از دقیقه 
66 که تنهــا گل بازی را زد تا آخرین دقیقه 
تمرکزش روی بــازی حفظ کرد و در نهایت 
3 امتیاز را بدون آنکــه اتفاقی دراماتیک در 
وقت های تلف شده رم روی دهد، از آن خود 
کرد. ماریو مانژوکیچ زننده تنها گل آن بازی 
پس از بازی در توئیتر خودش نوشت: »هرگز 
تسلیم نشوید و منتظر زمان مناسب باشید.«

پیام او کلی معنا داشت و در عین حال 
یک هشدار برای سایر تیم های لیگ بود.

منبع: فوتبال ایتالیا

اهمیت دقایق تلف شده در فوتبال ایتالیا

تا سوت را نزده اند، توقف نکن

 برنده ها و بازنده های تصمیم کواچ

دوئل صدرنشینی در آمستردام

تیم احیاشــده بایرن مونیخ امشب در 
حالــی بازی مهم خود را در زمین آژاکس 
انجــام می دهــد که تصمیــم نیکو کواچ 
برای پایان اســتفاده از سیستم چرخشی، 
برنده هــا و بازنده های مشــخصی در این 
تیم پرستاره داشــته است. لئون گورتزکا 
کــه حاا بازیکــن ثابت خــط میانی در 
کنار یاشــوا کیمیش شــده بعد از برد 3 
بر صفر شــنبه برابر نورنبرگ که سومین 
پیــروزی متوالی باواریایی هــا بود، گفت: 
»می خواهیــم همینطور ادامه دهیم. حاا 
به هلند می رویم و آنجا باید به عنوان تیم 

اول گروه صعود کنیم.«
بایــرن برای اینکه در گــروه E تیم 
اول گروه باشد و احتماا قرعه بهتری در 
مرحله یک هشتم نهایی نصیبش شود، یک 
امتیاز از بازی در ورزشگاه یوهان کرویف 
آمستردام می خواهد چون در حال حاضر 
با دو امتیاز اختاف نســبت به آژاکس در 
صدر جدول اســت و صعود هــر دو تیم 
هم قطعی شــده. پیروزی 5 بر یک دو 

هفته قبل برابر بنفیــکا در آلیانتس آره نا 
که روبرت لواندوفســکی و آرین روبن هر 
کدام دو گل زدند، پایانی بر نتایج ضعیف 
ماه های اکتبر و نوامبــر بود که بایرن در 
بوندس لیگا ســیر نزولی اش را با ســرعت 

طی می کرد.
ایــن تیم حــاا به رده ســوم لیگ 
آمده و مربی کروات تیم نه تنها سیســتم 
چرخشــی را کنار گذاشــته بلکه برخی 
بازیکنان نامــدار تیم را به نیمکت منتقل 
کرده. کواچ توضیح داد: »تیم ریتم دارد، 
این پســرها خیلی باانگیزه اند برای همین 
است که نمی خواهیم هیچ چیزی را تغییر 

دهیم.«
تصمیــم او برنده هــا و بازنده هــای 
مهمــی داشــته. دو بازیکن برنــده جام 
جهانــی بایــرن، متس هوملــس مدافع 
آلمان و خاوی مارتینس هافبک اســپانیا 
در بازی با نورنبرگ، افسرده روی نیمکت 
بودند در کنار رناتو ســانچز که با پرتغال 
قهرمان یورو 2016 شده است. مارتینس 

و ســانچز جای خود را در خط میانی به 
کیمیش و گورتزکا داده اند که هر دو 23 
ساله هستند و هر دو مقابل نورنبرگ توپ 
را بــه تیرک دروازه حریف زدند. کواچ که 
پنج ماه است مربی بایرن شده، ادامه داد: 
»هــر دو درک خیلی خوبی از بازی دارند 
و بیــرون زمین و در تیــم ملی هم رابطه 
خوبی با یکدیگر دارند. این دو محور تیم 
هستند که در سه بازی آخر درخشیده اند 
و فایــده اش نه تنها به خودشــان بلکه به 

همه تیم رسیده.«
البته همــه از ایــن وضعیت راضی 
نیســتند و هوملز بدون گفتن حتی یک 
کلمــه از مقابل خبرنگارها رد شــد چون 
جروم بواتنگ و نیکاس ســوله مدافعان 
میانــی ثابت تیــم کواچ شــده اند. برای 
بایرن هم ســتاره های  قبلــی  مربی های 
نیمکت نشــین ناراضی دردسرســاز شده 

بودند.
البته بازگشــت قریب الوقوع روبن از 
مصدومیت ران جای سرژ گنابری در بال 

راســت را تنگ خواهد کــرد و همچنین 
تیاگو آلکانتارا کــه بعد از مصدومیت زانو 
آماده شــده و در بازی شنبه هم به عنوان 
یار تعویضی به میــدان رفت، می تواند به 
همکاری کیمیش-گورتزکا در خط میانی 

نفوذ کند.
البتــه تصمیم کــواچ در خط حمله 
پرمنفعت بوده چون روبرت لواندوفسکی 
در ســه بازی اخیر چهــار گل زده و به 
خوبی از ســوی توماس مولر که در نقش 
هافبک هجومی جا افتاده، حمایت شده 

است.
حسن صالح حمیدزیچ مدیر ورزشی 
بایرن مونیــخ گفــت: »ابتــدای فصل از 
سیستم چرخشی استفاده می کردیم چون 
مربی می خواســت تیمــش را پیدا کند. 
شــاید زیاد طول کشید و بعضی بازیکنان 
نمی دانســتند کجا برایشان بهتر است. در 
چند بازی اخیر نیکو تغییر را کنار گذاشته 

و به نظر می رسد تیم وضع خوبی دارد.«
AFP :منبع

 رونالدو: با پیکه بر سر 
مسائل مالی مذاکره کردم

جرارد پیکه هم به دلیل توانایی هایش 
به عنوان مدافع میانی مشــهور است و هم 
بــه دانش تجاری اش خــارج از میدان. او 
با یکی دیگــر از اســطوره های الیگا در 
تماس بوده، کسی که حاا به سراغ دنیای 

تجارت آمده است، یعنی رونالدو نازاریو.
ایــن بازیکن ســابق برزیلی اکثریت 
سهام باشــگاه رئال وایادولید را خریداری 
کرده است. او گفته با پیکه در تماس بوده 
اســت: »من با او دربــاره تجارت صحبت 
می کنم. ما باید همچنان جلســه بگذاریم 

تا بیشتر در این باره بحث کنیم.«
بازیکنــان  دربــاره  همچنیــن  او 
باشــگاهش صحبت کــرد و از این گفت 
که چه کســب وکاری را بنا کرده تا بتواند 
مســائل مالــی باشــگاه را مدیریت کند: 
»ما تاش می کنیم کــه بازیکنان زندگی 
فوتبالی مانند من داشــته باشــند، یعنی 
برای مدتی طوانی با درآمد خوب فوتبال 

بازی کنند.«
او در این مصاحبــه همچنین درباره 
گزینه های پیش رویــش صحبت کرده و 
گفته که درباره آینده باشــگاه وایادولید 

خوش بین است.
  

کومان: اگر باز هم مجبور 
به جراحی شوم فوتبال را 

کنار می گذارم
بایرن مونیخ  بــال  کینگزلی کومان، 
گفتــه اگر باز هم نیاز به جراحی روی مچ 
پایش داشته باشد، فوتبال را کنار خواهد 

گذاشت.
این بازیکن سابق یوونتوس با این تیم 
در فصــل 15-2014 فاتح دوگانه داخلی 
شد و به فینال لیگ قهرمانان هم راه یافت 
و در تابســتان بعدش راهی بایرن مونیخ 

شد.
پاری  پرورش یافتــه  بازیکــن  ایــن 
سن ژرمن، با اینکه تنها 22 سال دارد، دو 
بار مجبور به عمل جراحی روی مچ پایش 
شده و به همین دلیل جام جهانی 2018 

را از دست داد.
او گفت: »حاضر نیستم برای سومین 
بار مچ پایم عمل شــود. بــه اندازه کافی 
عمل شــده ام. اگر پای من مناســب این 
نوع زندگی من نیســت، یک زندگی دیگر 
را انتخاب خواهم کرد که در آن شــهرت 
خاصی نداشته باشــم. امسال سال بسیار 
ســختی برای من بوده اســت. زمانی که 
نخستین بار مصدوم شدم، بار دنیا را روی 
دوش خودم احســاس کردم. امیدوارم که 
دیگر اتفاقاتی که بر من گذشت را تجربه 
نکنم. اگر این اتفاق بیفتد یعنی من برای 

فوتبال در این سطح ساخته نشده ام.«

هفته مهمی برای شــاختار دونتسک 
اســت و هــواداران این تیم خــود را برای 
میزبانــی از لیون در آخریــن دور مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا آماده می کنند 
اما شــبح جنگ بر این بازی سایه انداخته 
و هواداران باید 700 کیلومتر ســفر کنند 
تا در»خانه« از میهمان فرانســوی پذیرایی 
کنند. پیروزی برابر لیون، شاختار قهرمان 
اوکراین را به یک هشتم نهایی می فرستد در 
 F کنار منچسترسیتی که صدرنشین گروه
است اما لیون با یک تساوی صعود می کند 
و این یعنی برای اوکراینی ها قانون همه یا 

هیچ جاری است.
بازیکنان و هواداران شــاختار خود را 
برای یک میزبانی تمام عیــار در بااترین 
سطح رقابت باشگاهی اروپا مهیا می کردند 
کــه هفته قبل اعام شــد این بــازی در 
پایتخت، کیف برگزار می شود و این یعنی 
شــاختار 700 کیلومتر دورتر از خانه و در 
زمین یکی از بزرگتریــن رقبایش میزبان 

لیون است.
دلیلش؟ جنگ و البته اعمال حکومت 
نظامی. دو هفته قبل روســیه سه کشتی 
نظامــی اوکرایــن را توقیــف و 24 نفر از 
کارکنان آن را بازداشــت کــرد که یکی از 
بحث برانگیزترین اقدامات ســال های اخیر 
بین دو کشور متخاصم و همسایه های سابق 
شوروی بود. در پاسخ، کیف در 10 منطقه 
هم مرز با روسیه حکومت نظامی اعام کرد 
کــه خانه موقت شــاختار، خارکیف را هم 
شــامل می شد. بعد هم یوفا تصمیم گرفت 
این بازی در کیف برگزار شــود. روسان، 
هوادار شاختار از دونتسک می گوید: »بازی 
تیم در شهر غریبه واقعا سخت است. تیم به 

حمایت همه هواداران نیاز دارد.«
هواداران شــاختار البته به سفر برای 
تماشــای بازی های خانگی تیمشان عادت 
کرده انــد. در دو ســال اخیر، این باشــگاه 
بازی هــای خانگــی خــود در رقابت های 
اروپایــی را در خارکیف برگزار می کند که 
با دونباس آره نای دونتســک 300 کیلومتر 
فاصلــه دارد چون شــاختار بعــد از آنکه 
جدایی طلبان مورد حمایت روسیه کنترل 
این منطقه را به دست گرفتند، آن را ترک 
کردند. خارکیف جــای خیلی بهتری بود 
برای هوادارانی که دو سال 1200 کیلومتر 
را طــی می کردند تــا در لویــف میزبان 

بازی های خانگی تیمشان باشند.
پائولو فونسکا مربی شاختار از هواداران 
خواســته در پایتخت تیم را حمایت کنند: 
»ما متاســفیم که زمین بازی تغییر کرده 
و برنامــه هوادارانی که می خواســتند در 
خارکیف بازی را تماشا کنند، به هم خورده، 
در کیــف منتظــر حمایت تان هســتیم.« 
باشگاه حتی پیشنهاد کرد بهترین جایگاه را 
در ورزشگاه المپیک کیف با گنجایش 70 
هزار نفر رزرو کند برای کســانی که بلیت 
بازی در خارکیف را خریــده بودند و حاا 

می خواهند به کیف بیایند.
مشکل هواداران دو جنبه دارد؛ مسافت 
البته مهم اســت اما آنچه برایشان اهمیت 
بیشــتری دارد این است که باید در زمین 
رقیب دیرینه شان، دیناموکیف بازی کنند 
و اصا نمی توانند روی حمایت اهالی شهر 

حساب کنند.
عنــوان  از  اردیبهشــت  شــاختار 
قهرمانــی اش در لیگ اوکرایــن دفاع کرد 
و حــاا با هفت امتیاز اختاف نســبت به 

دیناموکیف در صدر جدول است. این تیم 
جمعــه در زمین ماریوپول با ســه گل به 
برتری رسید در دیداری که آخرین مسابقه 
قبل از تعطیات زمستانی لیگ اوکراین بود.
البته گفت بازیکنانش تمام  فونســکا 
تاششان را می کنند که به خاطر این تغییر 
تحت تاثیــر قرار نگیرنــد و روحیه خوبی 
دارند: »ما هیچ خطری احساس نمی کنیم 

در سفرهایی که داریم.«
تاراس اســتپاننکو هافبک شاختار هم 
بازیکنان  گفــت: »جابه جایی ها برای مــا 
دردســر زیادی درســت نکرد، بیشتر کار 
هواداران ســخت می شــود. امیدواریم آنها 
فرصت و امکانات ازم برای آمدن و حمایت 
از ما را داشــته باشند چون اهمیت زیادی 
دارنــد.« پیــروزی در بازی امشــب تمام 

خستگی و مشکات را از بین می برد.
شــاختار و لیون ســه بار با هم بازی 
کرده اند که دو تســاوی و یک باخت 4 بر 
یک در سال 2014 حاصل کار تیم اوکراینی 
بوده اما در هر سه دیدار هر دو تیم موفق به 
گلزنی شده اند. در بازی رفت، شاختار با 2 
گل پیش بود اما در نهایت به تساوی 2 بر 2 
رضایت داد. لیون در کنار بارسلونا، آژاکس، 
بایرن مونیخ و ناپولی تیم های شکست ناپذیر 
این فصل لیگ قهرمانان هستند البته بدون 
احتســاب بازی های دیشب. لیون در شش 
حضور آخرش در لیگ قهرمانان به مرحله 
یک هشتم نهایی صعود کرده اما آخرین بار 
10 سال قبل در لیگ قهرمانان اروپا بازی 
کرده که آن موقع هفت قهرمانی پیاپی در 
لیگ فرانســه به دست آورده بود و یکی از 

تیم های طراز اول اروپا محسوب می شد.
منبع: رویترز
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8 گل: سیلوا )سویا(، مارتی )لوانته(، ایگلسیاس )اسپانیول(، گومز )سلتا(
7 گل: بن یدر )سویا(

6 گل: دمبله )بارسلونا(

 11 گل: پیاتک )جنوا(
10 گل: رونالدو )یوونتوس(، ایموبیله )اتزیو(

8 گل: ایکاردی )اینتر(، کوالیارا )سمپدوریا(، کاپوتو )امپولی(
7 گل: مانجوکیچ )یوونتوس(، اینسینیه و مرتنز و میلیک )ناپولی(

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

8 گل: آزار و پله آ )گادباخ(، ورنر )ایپزیگ(
7 گل: فینبوگاسون )آگزبورگ(

 12 گل: امباپه )پاری سن ژرمن(، ساا )نانت(
11 گل: نیمار )پاری سن ژرمن(، توون )مارسی(، پپه )لیل(

10 گل: کاوانی )پاری سن ژرمن(
8 گل: کامانو )بوردو(، موتیبا )استراسبورگ(، خضری )سنت اتین(

7 گل: فالکائو )موناکو(، بامبا )لیل(، ابورده )بوردو(، دلورت )مون پولیه(

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
15942411931بارسلونا1
15843271628سویا2
15771211028اتلتیكومادرید3
15825231926رئال مادرید4
15735181724آاوس5
15645272522لوانته6
15645161722رئال بتیس7
15564161221ختافه8
15564171721خیرونا9
15636172021اسپانیول10
15555282420سلتاویگو11
15555131520وایادولید12
15546181819رئال سوسیداد13
15546192319ایبار14
15393121218والنسیا15
15456151917لگانس16
15357151914ویارئال17
15285152314اتلتیك بیلبائو18
15249153010رایووایكانو19
15141012307اوئسكا20

الیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

32843-15141یوونتوس1
151122321435ناپولی2
15924271329اینتر3
15753241826میان4
15744221825اتزیو5
15573191622تورینو6
15636292021آتاانتا7
15564262021رم8
15564242221ساسولو9
15636161921پارما10
15555231920سمپدوریا11
15474211619فیورنتینا12
15384151917كالیاری13
15447192616امپولی14
15447203016جنوا15
15438142415اسپال16
15348132113اودینزه17
15258132411بولونیا18
1515911338فروزینونه19
6912323-15كیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
491044-16142پاری سن ژرمن1
17944251531لیل2
16853241229مون پولیه3
16844262028لیون4
16826292526مارسی5
16754242126سنت اتین6
16745121425نیس7
17584272123استراسبورگ8
16655242123نیم9
17656232523رن10
17575111522ریم11
16565191921بوردو12
16556242420نانت13
16466192118آنژه14
16466142418تولوز15
17449162816دیژون16
175111163016امی ین17
17287152214كائن18
16349162413موناكو19
17151112348گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

391436-14113بوروسیادورتموند1
14923331629مونشن گادباخ2
14833281827بایرن مونیخ3
14743241325ایپزیگ4
14725301723آینتراخت5
14653222023هرتابرلین6
14644302122هوفنهایم7
14635242321وردربرمن8
14545202019ولفسبورگ9
14545131519ماینتس10
14536202518بایرلوركوزن11
14455192217فرایبورگ12
14428152014شالكه13
14347202313آگزبورگ14
14257143311نورنبرگ15
1432992911اشتوتگارت16
14248162910هانوفر17
1423914329فورتونادوسلدورف18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

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

گابی مک کی
Gaby McKay
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آزار خطاب به دوگاری:

توکهمنرامیشناسی
منهمیشهعاشقرئالبودهام

ادن آزار بار دیگر از عاقه اش به بازی 
در رئال مادرید صحبت کرده است. او در 
برنامه تیــم دوگا در رادیو مونته کارلو، به 
مجــری آن کریســتوف دوگاری، بازیکن 
ســابق تیم ملی فرانســه گفتــه: »تو که 
من را می شناســی. من همیشــه عاشق 
رئــال مادرید بوده ام، حتی پیش از دوران 
زیدان. ما باید ببینیم که چه خواهد شد. 
همانطور که گفتم، من امسال را با چلسی 
به پایان می رسانم. هنوز یک سال قرارداد 
دارم. پس از امســال، خواهیم دید که چه 

می شود.«
آزار 27 ســاله تا تابســتان 2020 با 
چلسی قرارداد دارد و گفته هنوز تصمیمی 
دربــاره آینده اش نگرفته اســت. او با این 
حال مرتبا از عاقه اش به مادرید می گوید. 
او در این مصاحبه گفت که شــاید هم در 
چلسی بماند اما در هر حال جدایی اش از 
این باشگاه را هم تکذیب نکرد: »تفکرات 
)مائوریتسیو ساری(  فوتبالی مربی جدید 
شــبیه به من است. پس باید دید که چه 
می شود. خانواده ام در لندن هستند و من 
هم 28 ســاله خواهم شد. نمی خواهم در 
پایان دوران ورزشــی ام حســرتی داشته 
باشــم. این تصمیمی است که باید بگیرم. 
نمی دانــم چه زمانی امــا در هر حال این 

تصمیم را خواهم گرفت.«
هفته گذشــته بود که رادیــو اوندا 
مادرید گزارش داد که آزار و رئال مادرید 
بــه توافقی رســیده اند تا او در تابســتان 
پیش رو به مادرید برود. طبق این گزارش، 
چلســی قیمت آزار را 170 میلیون یورو 

می داند، ولی مادرید حاضر نیست چنین 
مبلغــی را برای بازیکنی بپــردازد که در 
تابســتان وارد ســال پایانی قــراردادش 
می شــود. آنهــا همچنین بــه دنبال این 
هستند که به عنوان بخشی از مبلغ انتقال 
آزار، ماتئــو کواچیچ کــه در حال حاضر 
به صورت قرضی در چلســی به سر می برد 

را به این تیم واگذار کنند.

آزار پس از درخشش در جام جهانی 
با بلژیــک، یکی از بهترین فصل های خود 
در لیگ برتر را می گذراند. او هشــت گل 
برای چلسی زده و هشت گل هم ساخته 
است و چلسی با او پس از هفته شانزدهم 

در رده چهارم جدول است.
در دورانــی که زین الدیــن زیدان 
مربــی رئال مادرید بود، بارها از ســران 

باشگاه خواسته بود که آزار را خریداری 
کنند اما مســووان باشــگاه توجهی به 
این خواســته او نداشــتند. از زمانی که 
کریســتیانو رونالدو از رئال مادرید جدا 
شده، آزار تبدیل به هدف اصلی رئالی ها 
در بازار نقل و انتقاات شده است و آنها 
می خواهند که این بازیکن را برای فصل 

بعد در اختیار داشته باشند.

مودریچ: واران 
گفته بود که من 
توپ طا را می برم

لــوکا مودریــچ، هافبــک 
می گوید  مادریــد  رئال  کروات 
که هم تیمی فرانسوی اش رافائل 
واران در فینــال جــام جهانی 
پیش بینــی کرده بــود که او 

امسال توپ طا را می برد.
هفته  دوشنبه  که  مودریچ 
گذشــته توپ طا را از نشریه 
فینال  در  فوتبال گرفت  فرانس 
جام جهانــی 2018 در پیراهن 
تیم ملی کرواســی مقابل واران 
قــرار گرفت کــه آن بــازی با 
پیــروزی یــاران واران مقابــل 
هم تیمی هــای مودریچ به پایان 
رســید. مودریــچ می گوید که 
در پایــان آن بــازی واران به او 
گفته با اینکه تیم ملی کرواسی 
قهرمان جام جهانی نشده، توپ 
طا از آن هافبک سابق تاتنهام 

خواهد شد.
مودریــچ در مصاحبــه با 
تله فوت گفــت: »واران یکی از 
بهتریــن بازیکنان دنیاســت و 
وقتی که توپ طــا را بردم به 
مــن تبریک گفــت. او به هیچ 
وجه از اینکه خودش نتوانســت 
این جایزه را ببرد ناراحت نبود. 
واران مــرا یاد حرفــی انداخت 
که در شــب فینال جام جهانی 
به مــن زد. او آن شــب به من 
گفت که اگر کمی خوش شانس 
باشم، با وجود قهرمان نشدن در 
جام جهانی، توپ طا از آن من 

خواهد شد.«
هافبک کروات کهکشانی ها 
کــه  کــرد  اعتــراف  ســپس 
ســرمربی  زیدان،  زین الدیــن 
سابق کهکشــانی ها هم به او به 
خاطر بردن تــوپ طا تبریک 
گفته اســت. او ادامه داد: »من 
و زیدان همیشــه رابطه خوبی 
بــا هم داشــته ایم. او در دوران 
بازیگــری ام به مــن کمک های 

فراوانی کرده است.«
مودریچ در بخش دیگری از 
مصاحبه اش به داشتن پیشنهاد 
اعتراف  پاری سن ژرمن  در  بازی 
کرد و گفــت: »زمانی که پای 
رئــال مادرید به میان آمد برای 
من دیگر هیچ چیزی مهم نبود. 
قصــد ندارم بــه PSG یا هیچ 
کنم  بی احترامی  دیگــری  تیم 
اما زمانی که رئال مادرید گفت 
مــرا می خواهد، این تیم به تنها 

گزینه من تبدیل شد.«

  مسی به دنبال 
رکوردی دیگر

رکوردشــکنی بــرای لیونل مســی 
هفتگی شــده و این فوق ستاره آرژانتینی 
به دنبــال یک رکــورد دیگر اســت؛ با 
پیــروزی در بازی بعدی تیمش در الیگا 
از رکورد بیشترین برد لیگ به همراه تیم 
کاتاان که در اختیار ژاوی ارناندس بود، 

عبور می کند. 
او بــا پیــروزی 4 بر صفــر مقابل 
اســپانیول تعداد پیروزی هایش در الیگا 
را به 322 رســاند و با ژاوی برابر شــد و 
حاا می خواهد در بازی با لوانته بااتر از 

هم تیمی  سابقش قرار بگیرد.
 مسی در 431 بازی توانسته به این 
رکورد شگفت انگیز برسد به این معنا که 
در درصد بازی هایش در لیگ اســپانیا به 
پیروزی 74/71 رســیده است اما ژاوی 
برای رسیدن به این تعداد پیروزی 505 
بازی انجام داد. آندرس اینیستا نفر بعدی 
این فهرســت اســت با 312 پیروزی در 

442 بازی)70/59 درصد پیروزی(.
در حال حاضر مســی تنها ســه نفر 
را پیــش روی خود می بیند از نظر تعداد 
پیروزی در الیــگا: رائول گونزالس 327 
پیــروزی در 550 بازی، آندونی زوبیزارتا 
333 پیــروزی در 622 بــازی و ایکــر 

کاسیاس با 334 پیروزی در 510 بازی.
آمار ســرخیو راموس هم قابل توجه 
است، او از 444 بازی 292 برد در الیگا 

داشته)65/77 درصد(.
منبع: مارکا

  مقدمات بازگشت مسی 
به تیم ملی

کلودیــو تاپیــا رییس فدراســیون 
فوتبال آرژانتین در جریان سفر به اسپانیا 
برای تماشــای فینــال لیبرتادورس بین 
دو تیم بــزرگ کشــورش، بوکاجونیورز 
و ریــور پاته بــا لیونل مســی و لیونل 
اســکالونی دیدار کرد. بــا توجه به اینکه 
اســکالونی اخیرا به عنوان مربی دایم تیم 
ملی آرژانتین برگزیده شــده، این دیدار 
شــایعات بازگشــت محتمل مســی به 
آلبی سلســته را تقویت کرده است. تاپیا 
دوشــنبه در توییتر خود نوشت: »بعد از 
چند  و  لیبرتادورس  سوپرفینال  تماشای 
روز پرکار مادرید را ترک می کنم. سال به 
پایان رسیده و برای برنامه ریزی در مورد 
آینده، با اسکالونی و مسی دیدار کردیم.«
مســی بعد از جام جهانی برای تیم 
ملی کشــورش بازی نکرده اما شــاید به 
بازگشــت به این تیم بــرای کوپا آمریکا 
که خرداد و تیر آینــده در برزیل برگزار 

می شود، فکر کند.

ساریبهدنبال
جذبایگواین

مربی  ســاری،  مائوریتسیو 
چلسی قصد دارد دوباره به سراغ 
ساری  برود.  ایگواین  گونســالو 
دوباره عاقه منــد به جذب این 

بازیکن میان شده است.
به دنبال  ژانویه  در  ســاری 
چراکه  است،  مهاجم  یک  جذب 
آلــوارو موراتــا و اولیویه ژیرو 
در این تیم نتوانســته اند مقابل 
دروازه حریفان موفق عمل کنند.

در  ایتالیایی  مربــی  ایــن 
را  ایگواین  داشت  قصد  تابستان 
از یوونتــوس خریداری کند، اما 
سران چلسی حاضر نشدند مبالغ 
باایی برای خریــد این بازیکن 

31ساله بپردازند.
به صورت  ســپس  ایگواین 
قرضــی به میان پیوســت اما 
ســاری تاش خواهــد کرد در 
با  او  کند.  را خریداری  او  ژانویه، 
از  و  کرده  صحبت  چلسی  سران 
آنها خواســته که این بازیکن را 
آلوارو  او،  ازای  در  و  کنند  جذب 

موراتا را بدهند.
 

چلسیخواهان
مدافعناپولی

ناپولی حاضر شــده الســید 
هیســای را به چلسی واگذار کند 
و بــرای انتقال او مبلغی را در نظر 
خواهد گرفــت. ارزش این بازیکن 
برآورد  پوند  میلیون   45 آلبانیایی 
شــده اســت. او با ناپولی بر سر 
قرارداد جدید به توافق نرســیده 
و دوســت دارد دوبــاره زیر نظر 
سابقش  مربی  ساری،  مائوریتسیو 

بازی کند.
چلســی ممکن است او را در 
ژانویــه بخرد اما بــه این بازیکن 
24ساله اجازه بدهد که فصل را در 
ناپولی به پایان برساند. هیسای به 
داشتن سرعت باا مشهور است و 
توپ های  به خوبی  می تواند  اینکه 

حریفان را قطع کند.
مربی  گذشــته  فصل  ساری 
هیسای در ناپولی بود و به خوبی از 

کیفیت او خبر دارد.
از سوی دیگر، اتزیو به خرید 
این  دارد.  عاقه  زاپاکاستا  داویده 
بازیکن در ایــن فصل زیاد مدنظر 
ساری نبوده و از او چندان استفاده 

نشده است.

خبر

خبر

با وجود آنکه خبرهای زیادی از جدایی نیمار از 
پاری ســن ژرمن به گوش می رسد، رابطه این بازیکن 
با پی اس جی تحکیم شــده است. این بازیکن برزیلی 
حاا تبدیل به ســفیر جهانی بانک ملی قطر شــده 

است.
طبق این توافق، تمامــی حقوق تبلیغاتی نیمار 
حــاا متعلق به این بانک اســت و پدر نیمار هم این 
قرارداد را به همراه یوســف درویش، مدیر کل گروه 

بانک ملی قطر امضا کرده است.

این بانک یکی از اسپانســرهای اصلی باشــگاه 
پاریســی اســت و عنوان QNB که مخفف نام این 
بانک اســت روی آســتین پیراهن پی اس جی نقش 

بسته است.
مقامات پاریســی امیدوارند این کار باعث شود 
که نیمار بیش از پیش وابسته به آنها شود و شایعات 
جدایی او از این باشگاه دست کم برای مدتی فروکش 
کند تا این بازیکن بتواند برای تیمش مثمرثمر باشد.

ســران پی اس جی به عملکرد و استمرار نیمار و 

همچنین کیلیان امباپه افتخار می کنند. آنها حاضرند 
بافاصله، هر صحبتی که درباره جدایی این دو مطرح 

می شود را تکذیب کنند.
هفته پیش، روزنامه اکیپ مطلبی منتشــر کرد 
که طبق آن، یکی از این دو ســتاره پی اس جی باید 
این تیم را ترک کند تا باشــگاه بتواند مقررات بازی 
جوانمردانه مالی را رعایت کند اما باشگاه پی اس جی 
واکنش تندی به این مطلب نشان داد و اعام کرد که 

این دو بازیکن فعا از این باشگاه نمی روند.

پاریسنژرمن،نیمارراگیرانداخت

فهرستنامزدهایتیمسالیوفادرقبضهبازیکنانالیگا

حسرتپاریسیهابهخاطرازدستدادنگندوزی

اتحادیه فوتبال اروپا فهرست بازیکنانی 
که شــانس حضور در تیم منتخب اروپا در 
ســال 2018 را دارند منتشر کرده است که 
در این فهرســت 50 نفره تیم فوتبال رئال 
مادرید، قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان 
اروپا بیشترین نماینده را دارد. یوفا با آرای 
کاربران سایت رسمی این سازمان، از میان 
این 50 بازیکن 11 نفر را برای تیم منتخب 
انتخاب خواهد کــرد. این رأی گیری تا روز 
11 ژانویــه )21 دی( ادامه خواهد داشــت 
و دو روز پــس از آن نفراتــی که به عنوان 
افراد شایســته در این تیم انتخاب شده اند، 
معرفی خواهند شد. این فهرست 50 نفره، 
شامل 5 دروازه بان، 15 مدافع، 15 هافبک 
و 15 مهاجم می شود که سهم رئال مادرید 
با احتساب کریستیانو رونالدو - بازیکنی که 
تابستان امســال راهی یوونتوس شد - 10 
بازیکن است و این تیم بیشترین نماینده را 
دارد. از رئال مادرید که فصل گذشته برای 
ســومین بار پیاپی قهرمان اروپا شد، کیلور 
رافائل  مارســلو،  راموس،  ناباس، ســرخیو 
واران، کاسمیرو، ایسکو، تونی کروس، لوکا 
مودریچ، گــرت بیل و کریســتیانو رونالدو 
انتخاب شده اند. بارسلونا با 7 بازیکن دومین 
تیم دارای بیشــترین نماینده در فهرســت 
50 نفره نامزدهای تیم ســال یوفا است. از 
ایــن تیم مارک آندره تر اشــتگن، خوردی 
آلبا، جرارد پیکه، ســاموئل اومتیتی، ایوان 
راکیتیچ، لیونل مســی و لوییس ســوارس 
انتخــاب شــده اند. اتلتیکومادرید هم جزو 
تیم های دارای بیشــترین نماینده است. از 
این تیم یان اوباک، خوسه ماریا خیمنس، 
هرناندس، ســائول  لوکاس  گودین،  دیه گو 
نیگــس و آنتــوان گریزمان در فهرســت 
نامزدهای تیم ســال یوفا حضــور دارند. به 
این ترتیب نیمی از فهرست نامزدهای تیم 

سال یوفا با نام بازیکنان سه تیم برتر الیگا 
پر شده است.

فهرست نامزدها  به این شرح است:
)رم/ بکــر  آلیســون  دروازه بان هــا: 

لیورپول(، هوگو یوریــس )تاتنهام(، کیلور 
ناباس )رئــال مادرید(، یان اوباک )اتلتیکو 
مادرید( و مارک آندره تر اشتگن )بارسلونا(

مدافعــان: خــوردی آلبا )بارســلونا(، 
)یوونتوس(، خوســه  کیه لینــی  جورجــو 
ماریا خیمنــس )اتلتیکو مادریــد(، دیه گو 
گودین )اتلتیکو مادرید(، لوکاس هرناندس 
)بایرن  )اتلتیکو مادرید(، جاشــوا کیمیش 
مونیخ(، کالیدو کولیبالی )ناپولی(، کاستاس 
مانواس )رم(، مارسلو )رئال مادرید(، جرارد 
پیکه )بارســلونا(، ســرخیو رامــوس )رئال 
مادرید(، جان اســتونز )منچسترســیتی(، 
ساموئل اومتیتی )بارســلونا(، ویرجیل فن 
دایــک )لیورپــول( و رافائــل واران )رئال 

مادرید(
هافبک ها: کاســمیرو )رئــال مادرید(، 

کوین دبروین )منچسترســیتی(، ادن آزار 
انگولو  مادرید(،  )رئال  ایســکو  )چلســی(، 
کانته )چلسی(، تونی کروس )رئال مادرید(، 
جیمز میلنر )لیورپول(، لوکا مودریچ )رئال 
مادرید(، ســائول نیگس )اتلتیکو مادرید(، 
دیمیتری پایــه )مارســی(، میرالم پیانیچ 
)منچســتریونایتد(،  پوگبا  پل  )یوونتوس(، 
ایــوان راکیتیچ )بارســلونا(، داوید ســیلوا 

)منچسترسیتی( و فلورین تاوین )مارسی(
مهاجمان: گرت بیل )رئــال مادرید(، 
ادینســون کاوانی )پاری سن ژرمن(، پائولو 
دیباا )یوونتوس(، ادیــن ژکو )رم(، روبرتو 
فیرمینــو )لیورپــول(، آنتــوان گریزمــان 
)اتلتیکــو مادرید(، هری کیــن )تاتنهام(، 
روبرت لواندوفســکی )بایرن مونیخ(، سادیو 
مانه )لیورپول(، کیلیان امباپه )پاری ســن 
ژرمــن(، لیونل مســی )بارســلونا(، نیمار 
)پاری سن ژرمن(، کریستیانو رونالدو )رئال 
مادرید/ یوونتوس(، محمد صاح )لیورپول( 

و لوییس سوارس )بارسلونا(

پاری ســن ژرمن  باشــگاه  مدیــران 
از ناکامــی در جذب متئــو گندوزی در 
تابستان گذشــته ناراحت هستند. انریکه، 

مدیر ورزشــی باشــگاه PSG تابســتان 
امســال این شانس را داشــت که بازیکن 
ســابق لوریان را به خدمت بگیرد، اما این 

بازیکن جوان ترجیــح داد به اونای امری 
در آرســنال ملحق شود. گندوزی در این 
فصل، پدیده تیم شــمال بندن بوده است 
نتوانســته  پاری ســن ژرمن  در حالی که 
جای خالــی تیاگو موتا را کــه در پایان 
فصل گذشــته بازنشسته شــد، پر کند تا 
 PSG جایی که توماس توخل، ســرمربی
حتی مجبور شده از مارکینیوش که یک 
مدافع است، در خط میانی استفاده کند. 
گندوزی 19ســاله که محصــول آکادمی 
باشگاه پاری ســن ژرمن است و در فاصله 
سال 2005 تا 2014 آنجا حضور داشت، 
گفت: »بله درست است که پاری سن ژرمن 
مانند چند باشــگاه دیگر تابستان امسال 
می خواســت مرا جذب کند. صحبت های 
زیادی انجام شــد اما بــرای من بهترین 
گزینه، پیوستن به آرسنال بود. از لحظه ای 
که فهمیدم آرسنال مرا می خواهد، حتی 

یک لحظه هم تردید نکردم.«

دیلی میل- فیل فودن که در ســیتی و زیر نظر پپ گواردیوا 
پیشرفت زیادی داشته، قرارداد جدید 6 ساله ای با سیتی بست. 
این بازیکن 18 ساله هفته ای 30 هزار پوند دستمزد خواهد گرفت.

دیلی میل- یوونتوسی ها در کنار هم شام ویژه کریسمس را صرف کردند.

عکس نوشت

دیلی میل- آندرس اینیستا 
به زمین تمرین بارسا 

برگشت و با هم تیمی های 
سابقش خوش و بش کرد. 

او با انتشار تصاویری از 
این سفرش در اینستاگرام 
نوشت: »بازگشت به خانه 

همیشه خاص است«. در این 
تصاویر، او مسی را خیلی 

محکم بغل کرده است.

گل- جزییاتی از جت اختصاصی مســی منتشر شده است که نشان می دهد، 
این هواپیما یک آشپزخانه، 3 سرویس بهداشتی، 16 صندلی که می توانند به 
8 تخت تبدیل شوند، دارد. همچنین روی دم هواپیما شماره 10 چاپ شده تا 
همه متوجه شوند که هواپیما، متعلق به مسی است. البته ستاره بارسا این جت 
را نخریده، بلکه یک شــرکت آرژانتینی آن را برای او طراحی و دکور کرده تا 
هر وقت که مایل باشد، از این جت استفاده کند. به این ترتیب، کمپانی مزبور 
امیدوار اســت بعدا بتواند این هواپیما را به پولدارهای کنجکاو اجاره دهد. 

عکس نوشت

مصاحبه

برنامه

 چهارشنبه 21 آذر
لیگ قهرمانان اروپا

دور ششم مرحله گروهی
E گروه

آژاکس......................................................................................  بایرن مونیخ 23:30
بنفیکا............................................................................................  آ.اک آتن 23:30

F گروه
منچسترسیتی.............................................................................  هوفنهایم 23:30
شاختاردونتسک..................................................................................  لیون 23:30

G گروه
ویکتوریاپلژن...........................................................................................  رم 21:25
.............................................................................. زسکامسکو 21:25 رئال مادرید

H گروه
یانگ بویز.....................................................................................  یوونتوس 23:30
والنسیا...............................................................................  منچستریونایتد 23:30

 جام جهانی باشگاه ها
پلی آف صعود به یک چهارم نهایی

العین............................................................................................  ولینگتون 19:00

 برای سانچو احترام ویژه ای قایلم
 رویس: دورتموند مانند ابتدای فصل 

قوی نیست
مارکو رویس گفته جیدون ســانچو را بازیکن آینــده داری می داند. 
این بازیکن نوجوان انگلیســی در دربی مقابل شــالکه گل پیروزی بخش 
دورتموند را زد و تیمش را به پیروزی دو بر یک رســاند. ســانچو 18ساله 
پیش از بازی خبر مرگ مادربزرگش را شــنید اما در هر حال با نمایشــی 
درخشان گلی سرنوشت ساز برای دورتموند زد و کمک کرد که تیمش روند 

شکست ناپذیری در بوندس لیگا را به 14 مسابقه برساند.
  

مارکو رویس، جیدون سانچو گل پیروزی مقابل شالکه را به ثمر رساند. 
او تازه جمعه از لندن برگشــته بود و در این شهر هم در مراسم درگذشت 

مادربزرگش حضور داشت. نظرت درباره عملکردش چیست؟ 
 برای ذهنیتی که او نشــان داد احترام بســیار زیادی قایل هستم. کاهم را 
به احترام او از ســر برمی دارم که توانســت دوباره تمرین کند، تمرکز داشته باشد و 
بخنــدد. حرکت ترکیبی جیدون و رافائل گوئریــرو روی گل رویایی بود. من به ویژه 

برای جیدون خوشحالم که تاش او به نتیجه نشست.
آخرین بار مدت ها پیش بود که دورتموند در 

خانه شالکه پیروز شده بود... 
 ما پنج ســال بود که در خانــه حریف بازی را 
نبرده بودیم و همه می خواستیم که به این آمار خاتمه 
بدهیم. ما بســیار عالی بازی را شروع کردیم و توپ را 
به  خوبــی در اختیار داشــتیم و گل اول را هم زدیم. 
شالکه در طول 90 دقیقه در حمات کار خاصی انجام 
نداد و فرصت های چندانی نســاخت، به جز آن صحنه 
پنالتی. مــا بازی را در کنترل خود داشــتیم. من این 
حس را پیش از بازی داشــتم که شــالکه در حمات 

بسیار ضعیف خواهد بود.
دورتموند می توانست گل های بیشتری بزند، نه؟ 

 ما در نیمه دوم تهاجمی بازی نکردیم و کمی از ســرعت بازی خود کاستیم 
که این به دلیل ســبک بازی شــالکه بود اما پنالتی زنگ بیدارباشی برای ما شد. ما 
می دانســتیم باید تاش بیشــتری انجام دهیم تا از این بازی دستاورد بهتری داشته 

باشیم. در نهایت ما شایسته برد بودیم و بسیار به این نتیجه افتخار می کنم.
از خط حمله دورتموند ستایش بسیاری می شود اما دفاع شما هم خیلی 

خوب است و این در حالی است که مدافعان شما جوان هستند. 
 ما می دانســتیم که نمی توانیم مانند اول فصل به روند گلزنی های خود ادامه 
دهیم. رقیب ما خیلی خوب ما را تحلیل کرده بود اما عملکرد دفاعی ما در هفته های 
اخیر واقعا خوب بوده اســت. برای ما مهم است که داخل میدان ثبات داشته باشیم. 
برخی از این ثبات این اســت که خیلی تــوپ به حریف ندهیم و همه برای همدیگر 
کار کنند. این کار مقابل شالکه مهم بود. پیروزی مقابل این تیم باعث شد اعتماد به 
نفس بیشتری پیدا کنیم و توان باایی برای بازی های بعدی داشته باشیم. ما برنامه 

زمانی شلوغی داریم.
با خســتگی چه می کنی؟ تو تقریبا در تمامی دیدارهای این فصل 90 

دقیقه را بازی کرده ای. 
 خیلی خوشــحال بودم که پیش از دربی، در وســط هفته بازی نداشتیم. ما 
توانســتیم به صورت طبیعی برای دربی آماده شویم. البته، شما درمی یابید که دیگر 
قدرت اول فصل را ندارید. این خوب و مهم است که ما بازیکنان باکیفیت بسیاری در 
تیم داریم. مربی این را می داند و حاا زمان آن است که توازن مناسب را پیدا کنیم. 
ما بایــد ببینیم که این در تمرینات چه بازتابی خواهد یافت، ولی تا زمانی که مانند 

دربی پیروز می شویم، مشکلی از این جهت نداریم.
هدف شما از بازی های پیش رو تا کریسمس چیست؟ 

 اول اینکه نیاز به ریکاوری داریم. ما ســه بازی در بوندس لیگا تا پایان ســال 
داریــم. ما نیاز داریم که با تمام وجود در این دیدارها به میدان برویم. ما می خواهیم 

که روند شکست ناپذیری خود را ادامه بدهیم.
منبع: سایت بوندس لیگا
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علیرضا مرزبان پیش از 
مسجدسلیمان  نفت  دیدار 
مقابــل ذوب آهن می گوید: 
»با تیمی بــازی داریم که 
قدرتمندتریــن  از  یکــی 
تیم های ایران و آسیاســت 
رنج  بحران ها  برخــی  از  و 
می کنم  احســاس  می برد. 
مدیریــت تیــم و در رأس 
آن سعید آذری، منصوریان 
می توانند  بازیکنان  سایر  و 

راه را نشان دهند. بزرگ ترین تیم های دنیا هم با 
بحران ها روبه رو و از آن رد می شوند.«

مرزبان در مورد مشکات تیم نفت از ابتدای 
حضــورش به عنوان مربــی حرف هایی دارد: »ما 
ابتــدا روی بعد روانی کار کردیم. تیم ما کارش را 
با فکری آغاز کرد، چند بازیکن به خدمت گرفت 
و در نهایت فکری از تیم جدا شــد. ویســی هم 
چند بازیکن جذب و ســپس نفــت را ترک کرد. 
بعد از این دو مربــی، من آمدم. یعنی ترکیبی از 
ســه تفکر متفاوت فوتبال بــا بازیکنان متفاوت. 

بــا توجه به بحــران درون 
نفت  مدیریتــی  و  تیمــی 
بازیکنان  مسجدســلیمان، 
و  نمی کردند  تمرین  خوب 
دچار بحــران روحی بودند. 
را  تیم  کردیم  بررسی  ابتدا 
چگونه بــا هم متحد کنیم. 
بخشــی از تیم را فکری و 
بخــش دیگر را ویســی به 
نفــت آورده بــود. حاا ما 
به ایــن تیم آمدیم. نفت از 
ســه تفکر مختلف تشکیل شده بود و ما باید این 
مشکل را حل می کردیم. نخستین مساله این بود 
که چگونه تیم را متحد کنیم. متحد کردن نیروی 
درون تیمی پیرامون مســاله ای خاص و رفتن به 
ســمت این هدف، مهم ترین مساله است. شرایط 
بدنی بازیکنان تیم ما افتضاح بود و قدرت مبارزه 
نداشتیم. ما نمی توانستیم بیش از 40 دقیقه بازی 
کنیم و به همین خاطر، در طول هفته 10 تا 11 
جلسه تمرینی داشــتیم تا بازیکنان را به کیفیت 

اصلی بازگردانیم.«

علیرضــا منصوریان 
پیش از دیــدار تیم های 
مسجد  نفت  و  ذوب آهن 
می گویــد:  ســلیمان 
جوان ها  مــا،  »بچه های 
برد  تشــنه  بزرگ تر ها  و 
اینکه  از  بعد  هســتند و 
در بازی با نفت مســجد 
ســلیمان ســه امتیاز را 
بگیریم تیم ما آماده بلند 
شــدن خواهد شد. نفت 

مسجد ســلیمان روند صعودی خوبی داشته و 
مربی خوب و بادانشی دارد، اما در بدشرایطی 
مــا به هم خوردیم. ما در شــرایطی هســتیم 
که حریص و گرســنه برای برد هستیم و این 
نشان دهنده این است که می تواند بازی زیبایی 
باشــد. نقاط ضعف و قوت مســجد سلیمان را 
آنالیــز کرده ایم. 15 دقیقــه اول بازی برای ما 

خیلی مهم است. 
ســعی ما بر این اســت که این تشــنگی 
برای برد را حفظ و روند صعودی نفت مسجد 

سلیمان را متوقف کنیم و 
ســه امتیاز بازی فردا در 

اصفهان بماند.«
منصوریان حرف هایی 
درباره رسانه ها دارد: »من 
اهل دروغ نیســتم. از بعد 
از اتفاقات پارسال تا امروز 
هیچ وقــت نــود را نگاه 
نکردم. با تمــام احترامی 
برنامه  مخاطبان  برای  که 
نــود قایلــم و اینکه جزو 
یکی از پنج برنامه  تلویزیون است که مخاطب 
دارد، اما در مــورد این برنامه خیلی بحث های 
وســیع و اخاقی دارم. البته این حرف من به 
این دلیل نیست که آن شب در برنامه نود برای 

من اتفاقی افتاد. 
کا با ســاختار اخاقی این برنامه نه من، 
بلکه همه مشــکل دارند. برنامه نود را به هیچ 
عنــوان نگاه نمی کنم و دایــل خودم را دارم. 
اعتقاد دارم ســکوت بهتریــن رمز پیروزی هر 

آدمی در زندگی می تواند باشد.«

مرزبان: نفت فعلی حاصل سه تفکر متفاوت است منصوریان: با برد نفت از زمین بلند می شویم

شکســت های پیاپی پیــکان از یک 
طــرف و بحث هایی که در پایــان بازی 
این تیم مقابل نساجی بین مجید جالی 
سرمربی تیم و محمود شیعی مدیرعامل 
باشگاه پیش آمد از سوی دیگر، باعث شد 

کادرفنی پیکان تغییر کند. 
همــان زمان کــه پیــکان در بازی 
خانگی مقابل نســاجی مازندران شکست 
خورد، حرف و حدیث های زیادی در مورد 
احتمال رفتن مجیــد جالی از پیکان به 
گوش رســید اما در کنــار آن، بحث های 

پیش آمده هم این احتمال را باا برد. 
به هر حال خیلی ها تصور می کردند، 
مجید جالی بعد از این بحث ها بافاصله 
از سوی باشگاه پیکان برکنار شود اما این 

اتفاق نیفتاد.
هیات مدیره باشــگاه پیکان جلســه 
فوق العــاده ای تشــکیل داد و از مجیــد 
جالی سرمربی تیم هم خواستند در این 

جلسه حضور پیدا کند. 
گفته می شــود در این جلســات از 
جالــی در مورد دایل شکســت پیکان 
در 6 هفته اخیر ســوال شد اما او جواب 

قانع کننده ای برای این سوال نداشت. 
ظاهــرا به او مهلت دادند تا برای این 
سوال جوابی منطقی پیدا کند اما باز هم 

جوابی در کار نبود.
 نکته جالب این بود که ظاهرا جالی 
از این جلســات مثبت برداشت می کرد و 
حتی فهرســت مازاد و فهرست بازیکنان 
مورد نیاز پیکان را هم به باشگاه ارائه داد 
تا آماده نیم فصل دوم شوند اما در جلسه 

سوم همه چیز تغییر کرد. 
در جلسه سوم که این بار هم جالی 
در آن حضور داشت، اعضای هیات مدیره 
باشگاه پیکان بعد از 2، 3 ساعت بحث در 
مورد نتایج اخیر تیم و البته شرایطی که 
به وجود آمد، به این نتیجه رسیدند که به 

این همکاری پایان بدهند.
یکی از مهم ترین مســائلی که ظاهرا 
باعث پایان این همکاری شــد، فهرست 
مــازاد و بازیکنان جدیــد مجید جالی  
و دخالــت یکی از اعضــای هیات مدیره 

باشگاه پیکان در مسائل فنی بود. 
جالی بازیکنانی مثل مهران قاسمی، 
ابوالفضل ابراهیمــی، علی حمودی و... را 

در فهرســت خروج تیمش در نیم فصل 
قرار داده بود که این باشگاه با آن مخالفت 
کرد. همین مساله هم باعث شد جالی از 
ماندن در پیکان پشــیمان شود و خودش 

تصمیم به انصراف بگیرد. 
با این شــرایط، اعضای هیات مدیره 
باشــگاه پیکان و مجیــد جالی تصمیم 
گرفتند به صورت توافقی به این همکاری 

پایان دهند. 
پایانی به حاشــیه ها و البته همکاری 
2/5 ساله جالی با پیکان. نکته جالب این 
است که بعد از این پایان همکاری، باشگاه 
پیــکان در اقدامی  جالب از مجید جالی 

به خاطر زحماتش تقدیر کرد. 
در مراســم تقدیر، محمود شــیعی 
مدیرعامل باشــگاه پیکان با اهدای لوحی 
به جالی، با او عکس یادگاری هم گرفت 
تا شاید اینطور برداشت شود که بحث های 
به وجود آمده، در نهایت با خیر و خوشی 

به پایان رسید.

به هــر حال با رفتــن مجید جالی 
گزینه هــای  از  زود  پیــکان، خیلــی  از 

سرمربیگری این تیم خبر رسید. 
در ابتدا گفته می شــد فراز کمالوند 
اصلی ترین گزینه پیکانی هاست اما طولی 
نکشید که خبر رســید باشگاه پیکان در 
مذاکراتی که با حســین فرکی داشته به 

توافقــات خوبی دســت پیدا کــرده و به 
احتمال زیاد او به زودی هدایت پیکان را 

بر عهده خواهد گرفت. 
نکته جالب این اســت که حســین 
فرکی بعد از درگذشــت نوه اش، سکوتی 
طوانی داشت که در روز رفتن جالی از 
پیکان، این سکوت شکست و از شرایطش 

برای مربیگری خبر داد. 
همین مســاله هم باعث شــد همه 
اینطور برداشــت کنند که حسین فرکی 
با پیکان قرار است به فوتبال و لیگ برتر 
برگردد. فرکی تا اان نشــان داده تعامل 
خوبی با مدیریت باشگاه های قبلی داشته 
و اصول کار در یک باشــگاه منظم را بلد 

است.
البتــه فرامــوش نکنیم کــه مجید 
جالی دیگر چاره ای جــز برکناری برای 
باشــگاه پیکان باقی نگذاشــته و آنچنان 
بد نتیجه می گرفت که فقط یک راه باقی 

مانده بود: جدایی.

فرکی مهم ترین گزینه  پیکان
جالی راهی جز جدایی باقی نگذاشته بود

در مراسم تقدیر، محمود شیعی 
مدیرعامل باشگاه پیکان با 

اهدای لوحی به جالی، با او 
عکس یادگاری هم گرفت تا 

شاید اینطور برداشت شود که 
بحث های به وجود آمده، در 

نهایت با خیر و خوشی به پایان 
رسید.

فرکی: حاا می توانم به 
فوتبال برگردم

حســین فرکی در مدت اخیر شرایط 
ســختی را گذراند. او که در خانه به دنبال 
اســتراحت بود، ناگهان با ضایعه درگذشت 
نــوه اش مواجه شــد کــه روزهــای تلخ و 
غم انگیــزی برایش رقــم زد. فرکی بعد از 
ایــن اتفاق، دل و دماغ کار کردن نداشــت 
و به همه تیم هایی که ســراغش می رفتند 
می گفــت تا نیم فصــل نمی تواند کار کند. 
حاا نیم فصل رســیده و ظاهرا آماده است 
تا بــه فوتبال برگردد: »مــن فصل قبل بنا 
به تصمیم شــخصی خــودم و بعد از چهل 
ســال فعالیت نیاز داشــتم که اســتراحت 
کنم. البته از فوتبــال دور نبودم و اخبار و 
مســائل را دنبال می کردم که آن اتفاق تلخ 
رخ داد. اان شــرایطم بهتر است و دوست 
دارم به فوتبال برگردم. البته اگر پیشــنهاد 
خوبی داشته باشــم چون من ابتدای فصل 
هم پیشــنهاد داشتم اما شــرایطی که فکر 
می کردم ازم است وجود نداشت. اان هم 
همینطور اســت و برایم مهم است که چه 
پیشنهادی داشته باشم.« فرکی که همیشه 
از حاشــیه بیزار بــوده، می گوید دوســت 
دارد جایی باشــد که آرامش داشته باشد: 
»اتفاقاتــی که در این فصل رخ داد برخاف 
چیزی بود که فکرش را می کردم. راســتش 
می خواســتم اســتراحت کنم و با شرایط 
بهتری برگردم اما از نظر اعتقادی اینطوری 
هســتم که فکر می کنم حتما حکمتی در 
کار بوده چــون معتقدم هرچه که برایم در 
تمام زندگی رخ داده خواست خداوند بوده 
و حکمتی پشــت آن دارد. حاا هم دوست 
دارم جایــی و در شــرایطی کار کنــم که 
حاشیه ای وجود نداشته باشد. دوست دارم 
اثرگذار باشم و آدمی نیستم که بتوانم در هر 
شــرایطی کار کنم.« فرکی در لیگ برتر دو 
مقام قهرمانی با تیم های فواد خوزستان و 
سپاهان اصفهان در دو لیگ پیاپی سیزدهم 
و چهاردهم در کارنامه اش دارد: »اینها باعث 
شده انتظارها از او باا باشد. کسانی هم که 
پیشــنهاد می دهند چنین انتظاراتی دارند 
و بالطبع شــرایط به گونه ای اســت که من 
باید مسائل زیادی را برای انتخاب یک تیم 
در نظر داشته باشم.« مربی سابق تیم ملی 
با تایید اینکه مســابقات در نیم فصل دوم 
می تواند جذاب تر از قبل هم باشد در رابطه 
با اتفاقاتی که در مورد داوری ها در روزهای 
اخیــر رخ داده، می گویــد: »همه اشــتباه 
می کننــد و به نظرم کســی که بــا داورها 
روبه رو باشــد باید اشتباهات را هم بپذیرد. 
من بــه جامعه داوری احتــرام می گذارم و 
توصیه ام این است که باید دوطرفه به ماجرا 

نگاه کنیم.«

مصاحبه

 رقابت ایران و برزیل 
در برترین های جهان

تنها  برزیل  به همراه  ایران  فوتســال 
کشــورهای جهان هســتند که در تمام 
بخش هــای مختلــف برترین های جهان 

دارای کاندیدا هستند. 
ســایت جهانــی و معتبر فوتســال 
پانــت در پایان هر ســال میادی اقدام 
به انتخاب برترین های فوتسال جهان در 
بخش هــای مختلف کرده و در هر بخش، 
10 کاندیدای کســب عنوان برترین های 

جهان را انتخاب می کند. 
این سایت در ســال جاری میادی 
مطابق ســال های گذشــته در 10 بخِش 
برترین بازیکن مــرد، برترین بازیکن زن، 
برترین بازیکــن جوان، برترین باشــگاه 
جهان، برترین مربــی ملی، برترین مربی 
باشگاهی، برترین تیم ملی، برترین داور، 
برترین دروازه بان زن و برترین دروازه بان 
مرد اقدام به انتخــاب برترین های جهان 
کــرد کــه در اتفاقی جالب کشــورهای 
ایــران و برزیــل تنها کشــورهای جهان 
در ایــن انتخابات هســتند کــه در تمام 
بخش های مختلف دارای نامزد هســتند. 
توحید  توکلــی،  فرهاد  حســین طیبی، 
شــهرزاد  ناظم الشــریعه،  محمد  لطفی، 
مظفــر، حمیــد بی غــم، گاره ناظمی، 
علیرضا صمیمی، فرزانه توســلی، فاطمه 
اعتدادی، باشگاه مس سونگون و تیم های 
ملــی بانوان و آقایان ایران، 13 کاندیدای 
کشــورمان در 10 بخش مختلف سایت 
جهانی فوتســال پانت هســتند و قرار 
اســت رده بندی نهایی برترین های جهان 
در تاریخ 31 دســامبر )10 دی ماه( پس 
از رای گیری از کارشناســان فوتسال در 

سراسر جهان اعام شود. 
حســین شــمس، وحید شمسایی، 
عبــاس ترابیــان، محمد ناظم الشــریعه، 
تارقلی زاده،  علی  ســفال منش،  شــهاب 
مهدیــار غفــاری و مهــدی جاویــدی 
ایرانی در ســایت فوتسال  کارشناســان 
پلنت هســتند کــه در این نظرســنجی 

شرکت خواهند کرد.

کرد، لژیونر جدید 
فوتسال ایران؟

محمدرضا کرد در آستانه عقد قرارداد 
با تیــم واموس اندونزی اســت. محمدرضا 
کرد بازیکن جوان سابق تیم شهروند ساری 
برای مذاکره بــا تیم واموس اندونزی راهی 

این کشور شد. 
وامــوس که هم اکنون مصطفی نظری 
دروازه بان مطــرح ایرانی را در ترکیب خود 
دارد مذاکراتــی با محمدرضــا کرد بازیکن 
فصل گذشــته تیم شهروند ساری داشته تا 
این بازیکن ایرانی را به خدمت بگیرد. کرد 
که به اندونزی سفر کرده در صورت توافق با 

این تیم قرارداد خود را امضا می کند.

 سرمربی داماش: 
به سادگی از جام 

حذفی عبور نمی کنیم
بــه  کــه  دامــاش گیانیــان 
کرده،  جام حذفی صعود  نیمه نهایی 
در ایــن مرحلــه باید مقابل ســایپا 
به میــدان برود. ســیامک فراهانی، 
ســرمربی تیم دســته دومی داماش 
گیانیان با اشــاره بــه قرعه تیمش 
در نیمه نهایــی جام حذفی می گوید: 
»همــه تیم هایی که بــه این مرحله 
صعــود کرده انــد قدرتمنــد و لیگ 
برتری هستند و داماش تنها نماینده 
فوتبال کشورمان از لیگ دسته دوم 
در این مرحله است. برایمان تفاوتی 
ندارد با چه تیمی روبه رو شــویم و با 
تمام قدرت به مصاف سایپا می رویم.« 
فراهانی با بیان اینکه سایپا از نفرات 
و سرمربی بزرگی سود می برد ادامه 
می دهــد: »جام حذفــی کوتاه ترین 
مسیر برای رسیدن به لیگ قهرمانان 
آسیاست، ســایپا تیم قابل احترامی 
اســت و توانســت نفت را در آبادان 
شکست دهد. هدف مان از همان ابتدا 
از حضور در رقابت های جام حذفی، 
آمادگی بازیکنان بوده ولی این هدف 
ناهی حضور پرقدرت در برابر ســایپا 
نیست، به  سادگی از جام حذفی عبور 
ســربلندی  هدف مان  و  نمی کنیــم 
هواداران مان است.« سرمربی داماش 
یار  را  تیمــش  هــواداران  گیانیان 
دوازدهم می داند و می گوید: »هرگز 
در طــول فصــل احســاس تنهایی 
نکردیم حتــی در همدان هم هوادار 
داشتیم. هواداران مان در سرما و گرما 
حامی داماش و بزرگ ترین ســرمایه 

این تیم هستند.«

فوتسال

مسیرپیکان 
هموار

 می شود؟

همانطــور کــه انتظار می رفــت همکاری مجید جالــی و پیکان بعــد از دو فصل و نیم به پایان رســید. جالــی خیلی تاش 
می کــرد پیکان را آســیایی کند اما 6 شکســت پیاپی، باعث شــد او از هدفش دور شــود. بــا این حال ســرمربی باتجربه 
پیکانی ها، نتوانســت با برنامــه اش نظر مدیرعامل و هیــات مدیره را جلب کندتا بــه صورت توافقی کنار بــرود. با این اتفاق، 
حاا خبر می رســد حسین فرکی ســرمربی سابق فواد خوزســتان و ســپاهان، گزینه اصلی جانشــینی جالی است. فرکی 
بعــد از گذراندن دوران ســختی که اخیرا داشــت، حاا کاما آماده اســت تا به لیگ برتــر برگردد و کار خــود را دنبال کند.

 ربیعی از سرمربیگری آلومینیوم اراک استعفا کرد
محمد ربیعی، ســرمربی تیم لیــگ یکی آلومینیوم اراک از ســمت خود 
کناره گیری کرد. ربیعی، ســرمربی آلومینیوم اراک کــه همراه با این تیم نتایج 
نسبتا خوبی در لیگ دسته اول کسب کرده بود، از سمت خود کناره گیری کرد. 
آلومینیوم اراک با 23 امتیاز از 14 بازی در رده ششم لیگ دسته اول قرار دارد.

واکنش مدیرعامل شاهین به کناره گیری فکری
حسین باســتین مدیرعامل باشگاه شاهین شــهرداری بوشهر نسبت به 
استعفای محمود فکری سرمربی این تیم واکنش نشان داد. باستین در واکنش 
به این مســاله می گوید: »من همان ابتدای فصل و هنگام شــروع بازی ها 10 
درصد قرارداد بازیکنان را خودم شخصا پرداخت کردم. پولی نبود و من خودم 
هزینه کردم اما من یک سوال دارم؛ آیا در سه فصل گذشته شما شنیده بودید 
که شــهرداری پولی به حساب باشگاه پرداخت کرده؟! تا یکی، دو هفته پیش 
که قرار بود پولی به باشــگاه تزریق شود اما نمی خواهم خودم را درگیر برخی 
موضوعات کنم. مردم همه چیز را می دانند. شاید حضور من خوشایند خیلی ها 
نباشد اما هدف من خدمت بود. حاا عده ای دوست نداشتند من را ببینند اما 
اخاقی نیست باشگاه آسیب ببیند! از زمان سقوط شاهین و رفتن از لیگ برتر 
تاکنون چنین جمعیتی را شاهد نبودیم و این اتفاق بزرگی است. فکر می کنید 
بودجه شــاهین شهرداری امســال چقدر بوده؟ اان به ما گفته اند بودجه تیم 
امســال 4 میلیارد تومان است که یک و نیم میلیارد دیگر هم برای فصل قبل 
هزینه شــده! مصاحبه های تک تک اعضای شــورا را ببینید که عنوان کرده اند 
بودجه 6 میلیارد تومانی مصوب شده و هیچ مشکلی نیست اما بحث اصلی من 
و آقای فکری همین اســت که اگر تیم را برای صعود بسته ایم باید تعهدات به 
موقع انجام شود. به هر صورت من اگر ادامه بدهم با فکری ادامه می دهم. باید 

مشکات حل شود وگرنه ما آبروی خودمان را از سر راه نیاورده ایم.«

فکری رسمًا از هدایت شاهین بوشهر استعفا کرد
محمود فکری ســرمربی تیم لیگ یکی شــاهین شــهرداری بوشــهر، 
اســتعفای خود را به مدیران این باشــگاه تقدیم کرد. پس از شکســت 2 بر 
یک شاهین شــهرداری بوشهر از سرخپوشان پاکدشت که منجر به از دست 
رفتن صدرنشــینی شد، محمود فکری در نشســت خبری گفت به زودی از 
هدایت تیم شــاهین کناره گیری می کند. حسین باستین مدیرعامل باشگاه 
شــاهین شهرداری بوشهر اعام کرد فکری اســتعفای رسمی خود را تقدیم 
مدیران این باشگاه کرده. مشکات مالی، دلیل کناره گیری سرمربی 49 ساله 
شاهین بوده. شاهین شهرداری بوشهر در نخستین فصل حضور خود در لیگ 
دســته اول فوتبال، 27 امتیاز در نیم  فصل نخســت مسابقات کسب کرده و 
در جایگاه ســوم جدول قرار دارد. باید دید مدیران باشگاه شاهین، فکری را 
برای بازگشت به تیم خود راضی می کنند یا سرمربی دیگری هدایت سفید و 

مشکی پوشان بوشهر را برعهده می گیرد.

لیگ یک

 فرانک ســاکونی بازیکن خارجی 
پیشــین اســتقال خوزســتان که با 
شــکایت خود موجب کسر 6 امتیاز از 
این باشگاه شــد، تخفیف 30 درصدی 
بابــت مطالباتــش به مســووان این 
باشــگاه داد. ساکونی به دلیل مطالبات 
مالی که از باشــگاه استقال خوزستان 
داشت، از این باشــگاه به فیفا شکایت 
کرد که سرانجام کمیته انضباطی فیفا 
در حکمی باشگاه خوزستانی را به کسر 
6 امتیــاز و محرومیت از پنجره نقل و 

انتقاات محکوم کرد. 
مطالبــه ایــن بازیکن از باشــگاه 
اســتقال خوزســتان در حال حاضر 
حــدود 190 هزار دار شــده که برای 

باشگاهی مثل استقال خوزستان رقم 
ســنگینی اســت و از این رو مسووان 
باشــگاه رایزنی هایی را بــا وکیل این 
بازیکن انجام دادند که سرانجام ساکونی 
راضی شد با توجه به وضعیت بد مالی 
فعلی باشگاه اســتقال خوزستان 30 
درصد از این رقــم را تخفیف دهد. بر 
همین اســاس قرار شــده حدود 130 
هزار دار باقی مانده را هم مســووان 
باشگاه استقال خوزستان در سه قسط 
به این بازیکن پرداخت کنند چون اگر 
این اتفاق نیفتــد در حکم بعدی فیفا 
باشگاه اســتقال خوزستان محکوم به 
سقوط به یک لیگ پایین تر یعنی لیگ 

یک می شود.

تیم پــارس جنوبی جــم همچنان 
درگیر مشــکات مالی است و در آستانه 
بازی با پرســپولیس این مشــکل به اوج 
خود رســیده. آخرین بازی نیم فصل تیم 
پارس جنوبی جمعه در ورزشــگاه آزادی 
مقابل پرســپولیس برگزار می شود و این 
در حالی اســت که بازیکنــان و مربیان 
تیم فوتبال این باشگاه با مشکات مالی 
دست به گریبان هستند. مدیران باشگاه 
در تاش هستند که این مشکل را هرچه 

سریع تر برطرف کنند. 
از ســویی دیگر شایعه شده به دلیل 
مسدود شــدن حساب های بانکی منطقه 
ویژه پارس جنوبــی امکان پرداخت پول 
به باشــگاه پارس جنوبی وجود ندارد اما 

بهرام رضاییان مدیرعامل باشــگاه پارس 
جنوبی ایــن مســاله را تکذیب می کند 
و در مورد حل مشــکات تیم می گوید: 
»من هیچ اطاعی از بسته بودن حساب 
باشگاه ندارم و فکر می کنم شایعه است. 
تاش ما این اســت که قبل از نیم فصل 
بخشــی از مطالبات بازیکنان را پرداخت 
کنیم. شــرایط اقتصادی ســخت شده و 
همه تیم ها مشکات مالی دارند اما تاش 
خواهیم کرد با جذب منابع مالی وضعیت 

بهبود پیدا کند.« 
رضاییان در مــورد احتمال جدایی 
تارتار از پارس جنوبــی در نیم فصل هم 
توضیح می دهــد: »نه تارتــار و نه هیچ 

بازیکنی از تیم ما جدا نمی شود.«

کتایــون خســرویار، ســرمربی تیم 
فوتبال دختران زیر 19 ســال ایران برای 
حضــور پرقدرت تیم ملــی در مرحله دوم 
به دنبال کشف  رقابت های قهرمانی آســیا 

استعدادهاست. 
تیم فوتبــال زیر 19 ســال دختران 
ایــران موفــق شــد از مرحلــه نخســت 
رقابت هــای مقدماتی مســابقات قهرمانی 

آسیا صعود کند. 
شاگردان کتایون خسرویار در مرحله 
دوم رقابت هــا به همراه تیم های اســترالیا، 
لبنان، میانمار، نپال، کره جنوبی، ازبکستان 
و ویتنام از دوم تا 10 اردیبهشــت ماه سال 

آینده در دو گروه 4تیمی به رقابت خواهند 
پرداخت تــا در نهایت چهار تیم به مرحله 
نهایی مســابقات صعود کننــد. در مرحله 
نهایی مســابقات، چهار تیــم صعودکننده 
به همراه تیم های ژاپن، کره شمالی، چین و 
تایلند )میزبــان( با یکدیگر رقابت خواهند 
کرد تا در پایان قهرمان آسیا مشخص شود. 
کتایــون خســرویار، ســرمربی تیم 
فوتبال جــوان ایران برای تقویت تیم خود 
و صعود از مرحله دوم مســابقات به دنبال 
جذب اســتعدادها برای تیم ملی اســت. 
خســرویار اوایل بهمن ماه )اواخر ژانویه( به 
جنوب ایران و به اســتان های بندرعباس، 

خوزستان و بوشهر ســفر خواهد کرد تا با 
برگزاری اردویی چهار روزه اســتعدادهای 

فوتبال بانوان را پیدا کند. 
خســرویار پیش از این سفرهایی به 
اراک، کیش، هرمزگان و قشــم داشــته و 
هــدف او از این کار این اســت تا بازیکن 
بااســتعدادی از حضور در تیم ملی محروم 
نباشد و فرصت عضویت در تیم ملی برای 
همه دختران فوتبالیست ایران وجود داشته 
باشد. نکته مهم دیگر این است که در حال 
حاضر تمام اعضای تیم فوتبال زیر 19 سال 
دختران ایران را بازیکنانی از شهرســتان ها 
تشکیل داده اند و تهران نماینده ای ندارد. 

خســرویار از بازیکنــان تهرانــی هم 
دعوت کرد در آزمون های آزمایشی شرکت 
کنند تا در صورت وجود استعدادی در بین 

بازیکنان تهرانی، آنها هم جذب شوند.

ساکونی به استقال خوزستان تخفیف داد رضاییان: نه تارتار و نه هیچ بازیکنی جدا نمی شود

سرمربی تیم فوتبال دختران به دنبال کشف استعدادها

برای جلوگیری از سقوط به دسته پایین تر مشکات مالی پارس در آستانه بازی با پرسپولیس

برای حضوری پرقدرت در رقابت های قهرمانی آسیا

محمد شــادکام مهاجم پارس جنوبی 
جم که برای بــازی با پرســپولیس آماده 
می شــود، امیــدوار اســت داوری در روز 
بازی با پرســپولیس عادانه باشد: »شرایط 
خیلی خوبــی داریم. خودمان را برای بازی 
بزرگ هفته آماده می کنیم. بعد از دیدار با 
تراکتورســازی ریکاوری مناسبی داشتیم و 
حاا می خواهیم مقابل پرســپولیس نتیجه 
خوبــی بگیریم. در اینکه پرســپولیس تیم 
بزرگی است هیچ شــکی نیست. آنها نایب 
قهرمان آســیا شــده اند و من فکر می کنم 
کارمان بســیار دشوار اســت. با این وجود 
تمام تاش مان این اســت که در بازی روز 

جمعه با دســت پر زمین را تــرک کنیم. 
شــک نکنید بــا روحیه مضاعفــی مقابل 
پرســپولیس به میدان می رویم و می توانیم 
کار بزرگی انجام دهیم. با توجه به حواشی 
اخیر درباره داوری هــا، امیدوارم داور بازی 
با پرســپولیس عادانه سوت بزند و بتوانیم 
یــک نتیجه خوب بگیریــم و هواداران مان 
را خوشحال کنیم.« شــادکام درباره اینکه 
کمتر در ترکیب اصلــی پارس جنوبی جم 
قرار می گیــرد، می گوید: »این موضوع نظر 
سرمربی تیم اســت و من به دیدگاه آقای 
تارتــار احترام می گــذارم. به عنوان بازیکن 

وظیفه ام این است که خوب تمرین کنم.«

مهدی ترابی مهاجم ملی پوش ســایپا 
که در آســتانه حضور در پرســپولیس قرار 
دارد، می گویــد بــرای موفقیــت در تیم 
جدیدش حرف هــای علی دایــی را از یاد 
نخواهــد بــرد. ترابی راجع بــه اینکه علی 
دایــی در مورد حضورش در پرســپولیس 
چــه توصیه ای به او کرده، می گوید: »وقتی 
پرسپولیس خواهان جذب من شد، علی آقا 
موافقــت کرد و به من گفــت می توانم در 
پرسپولیس پیشرفت کنم. او حرف هایی زد 
که قطعاً بــه دردم می خورد. برای موفقیت 
در پرســپولیس، حرف های دایــی را از یاد 
نمی برم و تاش می کنم تا بهترین عملکرد 

را داشته باشم.« 
مهاجم ســایپا درباره شــرایط فعلی 
تیمــش و صعود به مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی توضیح می دهد: »خوشــبختانه تیم 
ما از لحاظ روحی شرایط خوبی دارد و بازی 
با صنعت نفت آبادان در جام حذفی را هم با 
برد پشت سر گذاشتیم. واقعاً بازی سختی 
بود. شکســت دادن صنعت نفت در آبادان 
اصًا کار راحتی نیســت. بــا این حال خدا 
را شــکر می کنیم که برد مهمی به دســت 
آوردیــم و حاا باید تیم ســایپا در مرحله 
بعدی با داماش روبه رو شود. امیدوارم سایپا 

این بازی را هم ببرد و به فینال برسد.«

پیام نیازمند دروازه بان سپاهان که به 
تیم ملی دعوت شــد، در مــورد این اتفاق 
می گوید: »خدا را شــکر که بــه تیم ملی 
دعوت شــدم و این باعث افتخار من است. 
تاش زیادی کــردم و زحماتم نتیجه داد. 
از کی روش هــم ممنونم که این فرصت را 
در اختیار من قرار داد و اتفاق خوبی برای 

فوتبالم است.«
 نیازمنــد درباره رقابت ســنگین با 4 
گلر دیگر تیم ملی توضیح می دهد: »برای 
همه این عزیــزان احترام قایلم و همه آنها 
در تیم هایشــان زحمت می کشند و رقابت 

سنگین و سختی در این پست وجود دارد. 
من انگیزه زیادی برای حضور در فهرســت 
نهایی دارم و امیدوارم یکی از نفراتی باشم 
که راهی جام ملت ها می شود.« دروازه بان 
ســپاهان در رابطه با اینکه تیمش بااخره 
بعد از چند اردو نماینده در تیم ملی دارد، 
می گوید: »خدا را شــکر سپاهان در اردوی 
جدید ســهمیه دارد و امیدوارم این تعداد 
بیشتر هم بشــود و بازیکنان خوب دیگری 
هم داریم که شایســته حضور در تیم ملی 
هســتند. ترافیک بازیکن در تیم ملی زیاد 
است و لژیونرهای زیادی هم داریم و همین 

باعث شده حضور در اردوی تیم ملی برای 
هر بازیکنی در هر پســتی ســخت باشد و 
رقابت خیلی حساس و شدید است.« پیام 
نیازمند که دوســت ندارد درباره حواشــی 
بازی با پرســپولیس صحبت کند، در مورد 
شانس باای ســپاهان برای قهرمانی نیم 
فصل می گوید: »این عنوان ارزش و اهمیت 
چندانی ندارد و تنها یک دلخوشــی برای 
هواداران اســت و قهرمانی اصلی در پایان 
فصل اتفاق می افتد. البته بازی با استقال 
خوزستان به هیچ وجه ساده نیست و نباید 

خودمان را از پیش برنده بدانیم.«

احمد موسوی مدافع راست ماشین سازی 
تبریز یکی از بهترین های تیمش در نیم فصل 
اول بود. او در شــرایطی که ماشین سازی به 
شــدت با کمبود بازیکن مواجه بود، توانست 
بازی های خوبی بــرای این تیم در نیم فصل 
اول انجام دهد. موسوی در بازی هفته گذشته 
هم یک پاس گل حســاس بــه پیمان بابایی 
داد تا زمینه ساز گل اول تیمش مقابل پدیده 
باشــد: »ماجرای ســبیل من و گلزنی پیمان 
بابایی، اتفاقی بود که بعد از بازی با پدیده در 
رسانه های مختلف به آن پرداخته شد. موضوع 
از این قرار بود که پیمــان بابایی که یکی از 

دوســتان صمیمی من است، پس از رهایی از 
تجربه  زیادی  بدشانسی های  بند مصدومیت، 
کرد و برای گلزنی بی قــرار بود. من پیش از 
بــازی به او گفتم در این بازی دو گل خواهی 
زد و اگر این کار را بکنی من ســبیل هایم را 
خواهــم زد! در واقع بــرای موفقیت تیم یک 
سبیل داشــتم که آن را گرو گذاشتم! خدا را 
شکر پای پیمان پس از هفته ها به گلزنی باز 
شد تا نیم فصل را با روحیه ای خوب به پایان 
برساند. البته خوشبختانه یا بدبختانه یک گل 
زد تا سبیلم ســر جایش بماند!« موسوی در 
مورد نیم فصل اول هــم می گوید: »فصل را 

در شــرایطی آغاز کردیم که همه ما را جزو 
مدعیان اصلی سقوط می دانستند. بعد از چند 
نتیجــه نه چندان خوب، توانســتیم به نتایج 
ازم برســیم. فقط می توانم خدا را شکر کنم 
که در چنین شــرایطی توانستیم، دور رفت 
مســابقات را در وضعیتی مناســب به پایان 
برسانیم. مجموعه منسجمی داریم که تحت 
هیچ شــرایطی کم نیاورد و دســت از تاش 
برنداشــت. حاصل این تاش و همت بچه ها 
ســربلندی مان در پایان دور رفت بود. گرچه 
من اعتقاد دارم ظرفیت تیم مان بااتر از این 

حرف هاست.«

شادکام: امیدوارم داوری بازی با پرسپولیس عادانه باشد

 ترابی: دایی گفت می توانم در پرسپولیس پیشرفت کنم

نیازمند: خوشحالم بااخره به تیم ملی دعوت شدم

موسوی: ظرفیت ماشین سازی باا است
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درخشش هافبک- مهاجم استقال 
در بازی با ســپیدرود باعث شده تا شفر 
تصمیم بگیرد در بازی با پدیده هم از او 

استفاده کند.
جابــر انصاری بازیکنی اســت که 
در این فصــل کمتر فرصت بازی کردن 
پیدا کرده اســت اما آمادگی باای او در 
تمرینات بااخره شــفر را مجاب کرد تا 
در بازی بــا ســپیدرود او را به ترکیب 
اصلی اضافه کند. اتفاقا جابر انصاری در 
این بازی که بعــد از مدت ها به میدان 
رفته بود عملکرد بسیار خوبی هم داشت 
و بــه جز اینکه گل چهارم تیمش را زد، 
توانست در حمات تیمش حضور فعال 

و پررنگی داشته باشد.
 با این شرایط تا این لحظه تصمیم 
شفر بر این است که از جابر انصاری در 
ترکیب ثابت تیمش اســتفاده کند ولی 
این بار قرار اســت از او به جای روح ا... 
باقری در پســت مهاجم هدف استفاده 

کند. در بازی با ســپیدرود وریا غفوری 
در پست دفاع راست به میدان رفته بود 
و جابر در پســت وینگر راســت بود اما 
چون قرار اســت او در بازی با پدیده در 
پست وینگر راســت بازی کند، انصاری 
به احتمال فــراوان در بــازی با پدیده 
در پســت مهاجم هدف بازی می کند و 

روح ا... باقری نیمکت نشین خواهد شد.
جابر اگر بتوانــد در بازی با پدیده 
بــازی کند و نمایش خوبی هم داشــته 
باشد، به احتمال فراوان برای نیم فصل 
دوم هــم حضــور خود در ایــن تیم را 

تثبیت می کند.
 باقری یکی از بازیکنانی اســت که 
معلوم نیســت نظر قطعی شفر در مورد 
او چیســت و چقــدر بــه کار او اعتقاد 
دارد. البتــه ایــن مهاجم هــم تاکنون 
نتوانســته انتظارات را بــرآورده کند و 
 یکــی از مهاجمان ناکام در اســتقال 

بوده است.

تمرین استقال در شرایطی در دو 
روز گذشته برگزار شده است که در هر 
دو روز وینفرد شفر از پژمان منتظری در 
پست دفاع راســت استفاده کرده است. 
این به آن معنی اســت که منتظری در 
بازی با پدیده در پست دفاع راست بازی 
می کند و وریــا غفوری یک خط جلوتر 
در پست وینگر راست بازی می کند. این 

اتفاق در حالی است که منتظری با بازی 
در پست دفاع راست بیگانه نیست و در 
جام جهانی 2014 در این پســت بازی 
کرده بود و فصل قبل هم در 2 بازی در 
پست دفاع راست به میدان رفت. با این 
شرایط فرشاد محمدی مهر که در بازی 
با استقال خوزستان و صنعت نفت زوج 
قدرتمنــدی را با وریا غفوری تشــکیل 
داده بــود در این بازی نیمکت نشــین 
بازی اســتقال  البته در  خواهد بــود. 
و ســپید رود وریا غفوری دفاع راســت 
استقال بود چون شفر می خواست این 
بازیکــن موقعیت خود را در تیم ملی از 
دســت ندهد اما با توجه به تمرین های 
این چند روز استقال وریا دوباره وینگر 
راست می شود و منتظری به پست دفاع 
راســت می رود. اســتقالی ها سه بازی 
قبلی خود ر ا برده اند و امیدوار هســتند 
کــه بازی آخر نیم فصل اول خود را هم 
ببرند تا با چهــار پیروزی پی در پی به 

استقبال نیم فصل دوم بروند.

جابر جایگاه خود را در ترکیب تثبیت کرد

منتظری جای وریا را می گیرد؟ 

با درخشش مقابل سپیدرود

غفوری یک خط جلوتر

 شجاعیان و آقاخان پشت خط نویمایر و الحاجی گرو
 محسن کریمی در فهرست بزرگسال 

بدون یک دقیقه بازی

با اینکه اســتقال هنوز یک بازی دیگر تا پایان نیم فصل در پیش 
دارد اما از همین حاا گمانه زنی ها در مورد فهرســت خروجی و ورودی 
باعث شده تا باشــگاه استقال بیانیه بدهد. آنچه ظاهر ماجرا را تشکیل 
می دهد این اســت که سه بازیکنی که در تمرین استقال حضور دارند و 
به دلیل مصدومیت تاکنون نتوانسته اند برای استقال بازی کنند به صف 

شده تا به فهرست استقال وارد شوند. 
داریوش شــجاعیان، محســن کریمی و مرتضی آقاخان همان سه 
بازیکنی هســتند کــه این روزهــا منتظر 
هســتند تا در نیم فصل دوم برای استقال 
به میدان بروند و با توجه به اینکه فهرســت 
بزرگسال استقال پر است، استقالی ها برای 
اضافه کردن نام این سه نفر باید سه بازیکن 
فعلی که در تیم حضور دارند را در فهرســت 
خروج قرار دهند اما اصــل ماجرا که پنهان 
مانده و هیچ کدام از مســووان استقال در 
ارتباط با آن توضیحی نداده اند، این است که 
محسن کریمی در بین ســه بازیکنی که از 
آنها نامبرده شــد در حال حاضر در فهرست 
استقال حضور دارد و اگر شرایط مسابقه را 

داشت حتی می توانست در ترکیب استقال نیز قرار بگیرد. 
این همان موضوعی اســت که تاکنون پنهان مانده بود و هیچ کس 
هم در بین اســتقالی ها زحمت توضیح دادن در ارتباط با شــرایط این 
بازیکن را به خود نمی داد. پس با توجه به این نکته اســتقال دو بازیکن 
دیگــر را باید به فهرســت اضافــه کند، در این میان هم بنا بر شــرایط 
موجود می توان حدس زد که نویمایر و الحاجی گرو از فهرســت بیرون 
آمده و جا را برای شــجاعیان و آقاخــان باز می کنند اما برای خریدهای 
احتمالی که این روزها اســامی آنها سر زبان ها افتاده است، استقال نیاز 
به خط زدن بازیکن بیشــتری دارد و اینطور می توان حدس زد که یکی 
از این خروجی ها میثم تیموری مدافع چپی اســت که با مصدومیت وارد 
فهرست استقال شد اما شفر هیچ رضایتی از کار او ندارد و خود تیموری 
هم با توجه به شرایطش در استقال عاقه ای به ماندن ندارد. نفر بعدی 
که شــاید به عنوان نفر چهارم می تواند گزینه حذف اســتقالی ها باشد، 
می توان نامــش را از بین مهاجمان پیدا کرد. بین جابر انصاری و روح ا... 
باقری یک نفر گزینه خروجی هســتند چون شفر به این دو بازیکن هم 

چندان اعتقادی ندارد.
استقال در فصل جاری اما یک فهرست هم دارد که به لطف قانون 
جدید ســازمان لیگ تشکیل شده، فهرست 25 ساله های استقال را هم 
فرشید اسماعیلی، میاد زکی پور و آرمین سهرابیان تشکیل داده اند. اگر 
قانون جدید ســازمان لیگ نبود، استقالی ها برای حفظ این سه بازیکن 

نیز مشکل داشتند.
اســتقال در فصل جاری ریخت و پاش های زیادی داشته است اما 
در ابه ای ریخت و پاش ها تقریبا هیچ بازیکنی به کار استقال نیامد و 
دوباره برای نیم فصل دوم اســتقالی ها باید سرکیسه را شل کرده و به 
فکر بازیکنان جدید باشــند. این روزها خبر بازگشت جباروف بدجور سر 

زبان ها افتاده است. 
بازیکنی که پیغام فرستاده برای بازگشت باید طلب فصل گذشته او 
را تسویه کنند. بازیکن بعدی که باشگاه استقال به دنبال جذب او است، 
رضا قوچان نژاد اســت که پیش از این مهاجم تیــم ملی بود و گل های 
حساسی را برای تیم ملی زد اما مسووان باشگاه استقال حاضر نیستند 

هیچ کدام از این اسامی را تایید کنند. 
بعد از بازی اســتقال و پدیده همه چیز در خصوص فهرست نهایی 
آبی ها مشــخص می شــود. تیم ها نزدیک دوماه تعطیل هستند و در این 
تعطیــات باید تیم خــود را برای نیم فصل دوم تقویــت کنند. تکلیف 

ورودی و خروجی استقال نیز در این تعطیات مشخص می شود.

مجتبی را مدیریت باشگاه نمی خواهد، فرهاد را چطور؟ 

کورس مجیدی و جباری برای رسیدن به شفر
بیــش از 2 مــاه اســت کــه گزینه های 
متعــددی بــرای ورود به کادرفنی اســتقال 
مطرح می شــود و نام هــای گوناگونی در این 
راســتا به گوش می خــورد. از برخی اعضای 
کمیته فنی که گفته می شــود مد نظر باشگاه 
هم هستند تا نام هایی همچون مجتبی جباری 
و فرهاد مجیدی. موضوع حضور این دو بازیکن 
ســابق اما همواره در حد نشست های پنهانی 
با ســرمربی اســتقال بوده و مشخص نیست 
که چرا ســرمربی استقال درباره پیوستن این 
نام ها به کادرفنی استقال هیچ گاه شفاف عمل 
نکرده است. شفر گاهی در رسانه ها به تمجید 
از جباری می پردازد آن هم بدون اینکه باشگاه 
در جریان مذاکراتش با این چهره باشد و گاهی 
هم درباره چهره ای همچــون فرهاد مجیدی 
اظهارنظر می کند که هرگز او را نمی شناســد. 
هر چند که شــفر بعد از مدتــی این حرف را 
پس گرفت تا به نوعی از سرشــاخ شدن با این 
بازیکن خودداری کند و بعد ها حتی ســعی در 
تلطیف فضای خود و این بازیکن هم داشت اما 
پیرمرد همواره درباره اضافه شدن گزینه جدید 
به کادر فنی اش مخفــی کاری را پیش گرفته 
اســت. اخیرا نیز پرده از ماقــات او با فرهاد 
مجیدی برداشــته شده و حتی برخی رسانه ها 
از ماقات شــماره 7 سابق آبی ها با ساشا پسر 

سرمربی استقال خبر داده اند.
حضور احتمالی مجیدی در اســتقال در 
شرایطی که ممکن اســت تمام معادات فنی 
و غیرفنــی این تیم را تحت الشــعاع خود قرار 
دهد موضوع حساســی است. مدیریت باشگاه 
استقال درباره ماجرای مجتبی جباری خیلی 
زود با کمیته فنی به اجماع رسید که پیوستن 
این بازیکن قدیمی به اســتقال منتفی شود 
و راه شماره 8 ســابق آبی ها به سمت نیمکت 
مســدود گردد. البتــه فتحی خــود هیچ گاه 
صراحتــا از بی میلی اش به بازگشــت جباری 
در قامت مربی به اســتقال ســخنی به میان 
نیاورد اما او کمیته فنــی را حلقه واصل بیان 
تمایاتش قرار داد و از طریق پیشکسوت های 
باشگاه استقال با حضور جباری مخالفت کرد.
فرهاد مجیدی اما ممکن است در نهایت 
از ســوی امیرحســین فتحــی و کمیته فنی 
باشگاه اســتقال حکم تایید بگیرد و به عنوان 
مربــی در کنار وینفرد شــفر کار کند اما این 
احتمــال را هم نباید دور از ذهن دانســت که 
نحوه مذاکرات مجیدی با شــفر و واسطه قرار 
دادن ساشا که در میان پیشکسوت های باشگاه 
استقال جایگاه مناســبی ندارد، شاید منجر 

به مخالفت هایی از ســوی برخی اعضای کمیته 
و حتی خود فتحی شــود هرچنــد که وضعیت 
مجیــدی برای ورود به این حوزه بهتر از جباری 
اســت و احتماا او در نهایــت می تواند به عنوان 
دســتیار در کنار وینفرد شــفر کار کند. شاید 
فرهاد به لحاظ رفتــاری قاطعیتی که در وجود 
جباری هســت را نداشته باشــد و شکننده تر به 
نظر برســد اما شــاید ورود به این دایره او را به 

لحاظ رفتاری پخته تر و آبدیده تر کند.
یکی از دایلی که موجب شد فتحی با حضور 
جبــاری در کادر فنی اســتقال مخالفت کند 
سابقه این بازیکن در اعتراض به امکانات باشگاه 
اســتقال است. جباری زمانی که برای استقال 
بازی می کــرد بارها به وضعیت ســخت افزاری 

و مالی باشــگاه ایراد گرفــت و حتی با مربیان و 
مدیران وقت نیز چالش هایی داشــت. شخصیت 
تند مزاج جباری در مواجهه با مشکات موجب 
شــد امیرحســین فتحی خیلــی زود با حضور 
او در کادر فنــی اســتقال مخالفت کند و مانع 
شــکل گیری چالش های تازه برای مدیریتش در 
باشگاه استقال شــود اما سابقه فرهاد مجیدی 
در زمانی که برای اســتقال بازی می کرد نشان 
می دهــد او کمتــر با مربیان و مدیران باشــگاه 
اســتقال وارد چالش های این چنینی می شود و 
اساســا آن شخصیتی نیست که برای مثال برای 
گرفتن حقوق بازیکنان جلوی مدیریت بایســتد 
یا در این راســتا مصاحبــه ای علیه گردانندگان 
باشــگاه انجام دهد. مجیــدی در خیاات خود 

ســرمربیگری اســتقال را می پروراند که البته 
هنوز به لحاظ تجربی در قواره چنین مسوولیت 
بزرگی نیســت اما همکاری با شفر شاید منجر 
به تحواتی در نحوه رفتار چهره ای شــود که در 
زمان بازیگری میان هواداران اســتقال اهمیت 

بسیاری داشت.
پرواضح اســت که برای نشستن کنار شفر، 
این فرهاد مجیدی اســت که شــانس بیشتری 
دارد و شــاید اگر مدیران اســتقال در نهایت 
درباره او به اجماع برســند، شاهد حضور فرهاد 
در نیم فصل دوم روی نیمکت اســتقال باشیم. 
جایگاهی که جباری نیز عمیقا دوســت دارد آن 
را تجربه کند تا حتی فتح بابی برای مربیگری او 

در تیم های دیگر باشد.

نامداری: انتخاب شفر 
ربطی به راضی کردن 

بازیکن ندارد
 اشــکان نامداری مربی دروازه بانان 
استقال در خصوص حضور دو دروازه بان 
آماده در استقال و همچنین حاشیه ای 
که در این زمینه درست می شود، اینطور 
می گویــد: »معموا بــرای دو دروازه بان 
خوب این حواشــی را درســت می کنند 
و چیز عجیبی نیســت. خدا را شکر هم 
مهدی رحمتی و هم سیدحسین حسینی 
آنقدر خوب کار کرده اند که مشکل خاصی 
از این بابت نداریم. قطعا هواداران دوست 
دروازه  درون  دروازه بان  آماده ترین  دارند 
قرار گیــرد و خوب هــم کار کند. برای 
هواداران اســم مهم نیست عملکرد مهم 
اســت که خدا را شــکر هر دو دروازه بان 
اســتقال نشان داده اند چیزی از هم کم 
ندارند.« نامداری در خصوص حواشی که 
حسینی درست می کند، اینطور می گوید: 
»حسینی روز به روز باتجربه تر می شود و 
می بینید که هــم در تیم ملی خوب کار 
می کند و هم در اســتقال. او به سختی 
تاش می کند و هر روز هم چیز جدیدی 
به دروازه بانی اش اضافه می شود. من هم 
با هر سه دروازه بان تیم مثل یک دوست 
کار می کنم و اصا بحث شــاگرد و مربی 
مطرح نیســت. خدا را شــکر حواشی در 
تیم وجود ندارد و آمــاده بازی با پدیده 

هستیم.«
 خیلی هــا اعتقــاد دارنــد عیــار تیم 
اســتقال مقابل پدیده مشــخص می شود 
در حالــی که به جز پدیده بــا همه تیم ها 
بازی کرده اســت. مربی استقال در پاسخ 
می گوید: »پدیده تیم بســیار خوبی است و 
عالی هم فوتبــال بازی می کند اما این تیم 
برزیل نیســت که بخواهیم خیلی روی آن 
مانور کنیم. هر تیمــی نقطه ضعف و قوت 
دارد که پدیده هم از این قاعده مســتثنی 
نیست و ضعف هم دارد. با احترام به پدیده 
که من خودم دوســتان زیادی هم در این 
تیم دارم. اگر قرار به روز ســخت باشد این 
پدیده است که روز سختی مقابل استقال 

خواهد داشت.«
 نامــداری در پایان در مــورد کارایی 
شــفر هم می گویــد: »آقای شــفر کارش 
را بــه خوبی بلد اســت و می داند چطور با 
بازیکنانــش کار کند. بحــث راضی  کردن 
بازیکنــی هــم در کار نیســت و بحث تیم 
اســت که همه تاش می کنیم باشــگاه و 
هواداران را راضی کنیم. امیدوارم هواداران 
روز پنجشــنبه هــم مثل همــه بازی ها به 
اســتادیوم بیایند و از تیــم حمایت کنند 
تا بــا پیروزی در بازی پایانــی نیم فصل به 
 تعطیــات برویــم و آمــاده نیم  فصل دوم 

باشیم.«

بیانیه باشگاه استقال 
درخصوص نقل و انتقاات

 این روزهــا گمانه زنی های زیادی 
در خصــوص نقل و انتقاات اســتقال 
می شــود. اســامی مثــل جبــاروف و 
قوچان نــژاد به گوش می رســد و اینکه 
خطیر با این بازیکنان مذاکره کرده است 
اما مسووان استقال سعی می کنند با 
تکذیب این خبرها به قول خودشان در 
فضایی آرام به کار خود برســند. اینطور 
که گفته می شود اما مسووان استقال 
به صورت چراغ خاموش در حال مذاکره 
با بازیکنانی هستند که در نیم فصل دوم 
بتوانند گره از کار اســتقال بازکنند اما 
باشگاه استقال برای اینکه از حاشیه ها 
جلوگیــری کند روز گذشــته بیانیه ای 
صادر کرد. در اطاعیه باشگاه استقال 
آمده اســت: »در فصــل نقل وانتقاات 
همواره شایعات و گمانه زنی های بسیاری 
مطرح می شــود. باشگاه استقال ضمن 
درخواست از هواداران و رسانه های عزیز 
برای پرهیز از دامن زدن به این شایعات، 
اعــام می کند هرگونــه اخبار موثق در 
خصوص فعالیت هــای نقل وانتقااتی از 
طریق مســووان و رســانه های رسمی 
باشگاه استقال اطاع رسانی خواهد شد 
و سایر موارد تنها گمانه زنی است و مورد 

تأیید باشگاه نیست.«
 

 انگیزه خسرو 
در تمرینات

کاپیتان دوم آبی پوشــان یکی 2 
هفته اســت که در تمرینات استقال 
آمادگی باای خودش را به رخ بازیکنان 
کشیده و نشان داده در سن ۳5 سالگی 
همچنان می تواند برای تیمش مهره ای 
ارزشمند باشد. شفر هم در صحبت  های 
خــود اعام کــرده بود کــه خبری از 
جدایی خســرو حیدری نیســت و این 

بازیکن را در استقال نگه می دارد.

 کمترین تغییر در دفاع
 چند وقتی است که محمد دانشگر و 
چشمی به عنوان مدافعان وسط استقال 
به زمین مسابقه می روند و در این پست 
جا افتاده اند، با این شرایط طبیعی است 
که شــفر ترکیب دفاعی تیمش را دست 
نخورده باقی بگذارد و به همین دلیل هم 
است که در نخستین بازی، منتظری که 
بعد از پشــت سر گذاشتن مصدومیت به 
مرز آمادگی رسیده، قرار است در بازی با 
پدیده در پســت دفاع راست بازی کند. 
شــفر در حال حاضر ترکیب تیمش را به 
خوبی شناخته اســت و به همین دلیل 
ســعی می کنــد در بازی هــای پیش رو 
تیمش را بــا کمترین تغییــر ممکن به 

میدان بفرستد.

گزارش ویژه نقل قول

خبرکوتاه

استقال 
درآستانه 

تحوات

 این احتمال را 
هم نباید دور از 
ذهن دانست که 
نحوه مذاکرات 
مجیدی با شفر 
و واسطه قرار 
دادن ساشا 
که در میان 

پیشکسوت های 
باشگاه استقال 
جایگاه مناسبی 

ندارد، شاید 
منجر به 

مخالفت هایی 
از سوی برخی 
اعضای کمیته 
و حتی خود 
فتحی شود 
هرچند که 

وضعیت مجیدی 
برای ورود به 

این حوزه بهتر 
از جباری است

آرمین سهرابیان مدافع - هافبک تیم 
اســتقال که دچار شکســتگی دست خود 
شده، ســه دیدار اخیر اســتقال در لیگ 
برتر را از دست داده است. سهرابیان که در 
تمرین های استقال شرکت کرده، نمی تواند 
در دیدار برابر پدیده خراسان هم تیمش را 
همراهی کند. قرار است سهرابیان پس از باز 
کردن گچ دست خود، در ترکیب آبی پوشان 
قرار بگیرد. تیم استقال پنجشنبه در بازی 
عقــب افتاده هفته دوازدهــم لیگ برتر، به 
مصاف پدیده خواهد رفت. ســهرابیان باید 

هرچه زودتــر خودش را به شــرایط بازی 
برســاند، چرا که موقعیت خود در تیم ملی 
را نیز از دست می دهد. دفاع وسط استقال 
که قابلیت بازی در دفــاع چپ را هم دارد 
چند هفته ای است به دلیل شکستگی دست 
نمی تواند برای استقال بازی کند و همین 
نکته او را از شرایط بازی دور کرده است اما 
با بازگشت سهرابیان به تیم به احتمال زیاد 
او در ترکیب اصلی قرار می گیرد و به همین 
دلیل در پســت بازیکنان جا به جایی انجام 

خواهد شد.

 استقال از ســاعت 12:۳0 دیروز 
تمرینات خــود را برای بــازی با پدیده 
مشــهد پیگیــری کرد. پیش از شــروع 
تمرین بازیکنان در جلســه فنی شرکت 
کــرده و با نقاط ضعف و قوت حریف روز 

پنج شنبه خود آشنا شدند. 
رضا کریمی که بــه تازگی قرارداد 
خود را با آبی پوشــان ثبت کرده و البته 
در لیســت تیم ملی امید قرار نگرفته در 
تمرین آبی پوشــان حضور داشت و پا به 

پای سایر بازیکنان تمرین کرد. 
فــرزاد خلیلــی عضو تیــم جوانان 
از  گودرزی  محســن  نشســته،  والیبال 
خیریه رعد و امیرحســین بابایی بهبود 
یافته ســرطانی بیمارستان مفید قبل از 
تمرین با بازیکنان و کادر فنی اســتقال 
دیدار کرده و در کنار آنها عکس یادگاری 

گرفتند. 
در ابتــدای تمرین بازیکنان به گرم 
کردن بدن های خود پرداخته و ســپس 

کار تاکتیکی در قالب آقا وسط و فوتبال 
درون تیمی برگزار شــد. شفر هم روی 
ایــن تمرینــات نظارت جدی داشــت. 
مرتضی آقاخــان که چند روزی به دلیل 
ســرماخوردگی در تمرینات آبی پوشان 
حضور نداشــت در محل تمرین تیمش 
حاضر شــد و در برنامه هــای تاکتیکی 
آبی پوشان شرکت کرد. آقاخان از جمله 
بازیکنانی است که در نیم فصل دوم قرار 

است به لیست اضافه شود.

جیری ســاناک، مربی سابق استقال 
که هــم درگیر بیمــاری خودش اســت و 
هم مادرش، درباره اینکه چــرا به یکباره از 
استقال جدا شــد گفته: »در ابتدا مشکل 
اصلی، بیماری خــودم و وضعیت خانواده ام 
بود؛ دوم اینکه مشــکل خروج از کشــور و 
پاســپورت داشــتم و مدیر عامل و معاون 
وقت باشــگاه استقال این مشــکل را حل 
نمی کردند. خیلی ناراحت کننده اســت که 
هیچ کدام از مسووان باشــگاه با هواداران 
و رســانه ها درباره این مشــکات صحبت 
نمی کنند. رییس من ســرمربی تیم بود. به 
نظرم او باید به این ســوال شما پاسخ بدهد. 

پنج ماه از جدایی من گذشته اما کسی درباره 
مشــکاتم صحبت نکرده است، با این حال 
ممکن است به اســتقال برگردم ولی فقط 
من نیستم که تصمیم می گیرم، بلکه باشگاه 
نیز بایــد بخواهد. این تعامــل باید دوطرفه 
باشد؛ بین من و باشگاه. البته اغلب با شفر در 
تماس هســتم اما با مسووان استقال هیچ 
تماسی ندارم. تنها سه ماه پیش علی خطیر 
)معاون ورزشــی باشگاه اســتقال( با من 
تماس گرفت اما صحبتی مبنی بر بازگشتم 
به اســتقال نشد.« ســاناک در واکنش به 
اینکه جدایی اش از استقال حرفه ای نبوده 
می گوید: »چه کسی این حرف را زده است؟ 

رفتار باشگاه استقال با من غیرحرفه ای بود. 
واقعیت این است که آنها به من بی احترامی 
کردنــد.« اســتقالی ها از ســاناک به فیفا 
شــکایت کرده اند. او درباره ایــن ماجرا هم 
واکنش نشــان داده: »من بیماری سختی 
دارم و باید بهبود یابم. من باید ســالم باشم، 
اگر بیمار باشم نمی توانم حضور داشته باشم. 
در ضمن من، خانواده و مســائل دیگری نیز 
دارم. شــما درباره این موضــوع چه نظری 
دارید؟« مربی ســابق استقال درباره اینکه 
آبی ها می توانند نتایج را جبران کنند نیز این 
جمات را به زبان آورده: »خیلی سخت است 
که بتوانند نتایج فصل گذشته را تکرار کنند، 
چون تیم تغییر زیادی کرده است. بسیاری 
از بازیکنان اصلی، استقال را ترک کرده اند 
و این مساله خودش مشــکل بزرگی است. 
فصل گذشته خیلی ســخت و با قلبم برای 
استقال و سرمربی کار می کردم و توانستیم 
نتایج خوبی نیز کسب کنیم. امیدوارم کارم 
را خوب انجام داده باشــم. ما ســال گذشته 
موفق بودیم.« ساناک در حالی از بیماری اش 
گفته که در زمان حضور در اســتقال هیچ 
آثاری از این بیماری مشاهده نشد و حتی او 
کنار زمین حرکات موزون هم انجام می داد، 
گرچه ساناک اصرار دارد که بیماری و البته 
بی احترامی مسووان سابق استقال باعث 

جدایی اش شده است.

سهرابیان به پدیده نمی رسد

ساناک: بیماری خودم و بی احترامی استقال باعث جدایی ام شد

همه چیز از تمرین دیروز آبی ها

معادله پیچیده دســتیاری شــفر همچنان پیچیده باقی مانده و به رغم آنکه 4 روز قبل نصــرا... عبداللهی از ورود یک گزینه خارجی به نیمکت اســتقال و 
همکاری با شــفر پرده برداشــت اما ظاهرا باید منتظر اتفاقات دیگری روی نیمکت اســتقال بود. پیش تر صحبت از حضور جباری روی نیمکت استقال پس 
از نشســت خصوصی با شــفر بود که مدیران اســتقال با آن مخالفت کردند اما همان اتفاقات درباره مجیدی رخ داده و شماره 7 ســابق باشگاه استقال نیز 
تاش می کند به کادرفنی این باشــگاه اضافه شــود. آیا این بار مدیران استقال رای به بازگشــت مجیدی می دهند یا او هم به سرنوشت جباری دچار می شود؟

تکذیب ورود ماجدی به هیات مدیره استقال 

گمانه زنی ها در مورد آینده خریبین

چنگیز: پدیده با ۳ حریف اخیر قابل مقایسه نیست

باید  اســتقال  باشــگاه  هیات مدیره 
بــه زودی ۳ عضو جدید خود را بشناســد، 
در همیــن راســتا تصمیم گیران باشــگاه 
استقال به دنبال گزینه های مدنظر هستند. 
طــی روزهای اخیــر گفته شــد برخی از 

پیشکسوتان باشگاه استقال مدنظر هستند 
و به هیات مدیره اضافه می شوند. 

در همین راســتا درباره حضور میرشاد 
ماجدی هم گمانه  زنی هایی شــد اما بازیکن 
و سرپرست سابق باشــگاه استقال درباره 
این گمانه زنی گفتــه: »من هیچ اطاعی از 
این موضــوع ندارم. مگر غیر از این اســت 
که وقتی شــخصی می خواهد به عنوان عضو 
هیات مدیره انتخاب شــود از قبل باید این 
موضوع را بداند و یا با او صحبت شــود؟ نه 
کســی با من صحبتی کرده و نه حرفی زده 
شده است. من اصا از موضوعی که در مورد 
حضورم در هیات مدیره جدید مطرح شده، 

اطاعی ندارم.« 
البته نام پیشکسوت هایی همچون جواد 
زرینچه هم مطرح اســت اما تصمیم گیران 
باشــگاه اســتقال هنوز درباره هیچ یک از 
این نام ها اطاع رســانی دقیقــی نکرده اند 
و مشخص نیســت چه زمان اعضای هیات 

مدیره معرفی می شوند.

نام عمر خریبین در سال های اخیر بارها 
در فوتبال ایران شنیده شده است. این بازیکن 
به سبب تقابل هایی که با تیم های باشگاهی اش 
و تیم ملی سوریه با فوتبال ایران داشته، همواره 
مــورد توجه بوده اســت. خریبین به واســطه 
درخششــی که در ســال های اخیر داشته در 
سال 2017 به عنوان مرد سال فوتبال آسیا نیز 

برگزیده شد تا افتخار بزرگی را در کارنامه اش 
ثبت کنــد. خریبین که عضو باشــگاه الهال 
اســت قرار بود در لیگ قهرمانان فصل جاری 
با استقال مصاف دهد اما خبرهای رسیده از 
تیم باســابقه سعودی حکایت از بی میلی ژرژه 
ژســوس، ســرمربی پرتغالی این تیم به ادامه 
همکاری با این مهاجم ســوری ااصل دارد. به 
این ترتیب ممکن اســت خریبین در روزهای 
آتی از جمع آبی و سفیدپوشــان شهر ریاض 
جدا و به تیم دیگری ملحق شــود. رسانه های 
ســعودی پیش بینی کرده اند کــه خریبین به 
تیــم بهتری نقل مکان کند اما ممکن اســت 
در نهایت نیز سعودی ها رای سرمربی این تیم 
را بزننــد و خریبین را در الهــال نگه دارند. 
طارق التویجری، مدیر باشگاه الهال عربستان 
در مصاحبــه بــا روزنامه الریاضیــه نیز اعام 
کرده که در پنجره نقل و انتقاات زمســتانی 
با درخواست ژسوس، سرمربی تیم، ۳ بازیکن 
جدیــد به خدمت می گیرند. حال باید دید که 
جدی ترین رقیب استقال در رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا چه فعالیتی در روزهای آتی 

خواهد داشت.

عبدالعلی چنگیز، مرد فراموش نشدنی 
اســتقال اعتقاد دارد ۳ بازی قبل را نباید 
با بازی مقابل پدیــده قیاس کرد: »واقعیت 
این است که ســه حریف اخیر استقال از 
نظر ســطح کیفی پایین تــر از تیم پدیده 
هســتند ولی به هر حال خودباوری، انرژی 
و عزم بازیکنان قابل ســتایش اســت و به 
نظر می رســد اگر این انسجام تداوم داشته 
و مضاعف تر شود، کسب سه امتیاز در دیدار 
آتی مقابل نماینده مشــهد دور از دسترش 

نباشد.« 
چنگیــز درباره نزدیکــی امتیازها هم 
می گوید: »امتیــازات تیم های باای جدول 
نزدیک اســت و بــه باور بنــده در صورت 

برتری بر پدیــده، تیم اســتقال می تواند 
حتی به عنــوان یک مدعی جــدی مطرح 
شــود. جدیت جوانان قابل ستایش است و 
اگر این دســته از بازیکنــان با نفرات پخته 
و باتجربه به خوبی با هم هماهنگ شــوند، 
اســتقال توانایی و ظرفیت آن را دارد که 
بهتر از گذشــته به میدان بیایــد و انتظار 
هواداران خــود را برآورده کند. از یاد نبریم 
که حفظ این ســطح و این فرمول تا زمان 
برگزاری نیم فصل دوم سخت تر است و پس 
از اتمام بازی با پدیده، کادر فنی اســتقال 
باید به گونه ای مهندسی کند که نفرات تیم، 
آمادگــی ذهنی و خودبــاوری کنونی را از 

دست ندهند.«
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 - ســپاهان  بــازی  داور  تغییــر 
از محمدحسین زاهدی فرد  پرسپولیس 
بــه علیرضا فغانــی، در حالی ســوژه 
رســانه ها شــده که در کمیته داوران 
ســابقه ای طوانی دارد. بعد از سال ها 
وتــوی  و  داوران  مکــرر  تغییرهــای 
تصمیم دپارتمان از سوی کمیته، حاا 
حساســیت بازی سپاهان - پرسپولیس 
این اختاف ریشــه ای در بخش داوری 
فدراســیون فوتبال را رســانه ای کرده 

است.
این بار هــم البته عــده ای اصرار 
دارنــد که تغییــر داور بــازی را یا به 
حســاب صحبت های برانکــو پیش از 

بازی ســپاهان - پرسپولیس بگذارند یا 
صحبت های مدیرعامل باشگاه سپاهان. 
عــده ای هم عامل اصلی ایــن تغییر را 
جوســازی هایی می دانند که عده ای از 
هواداران پیش از ایــن بازی در فضای 

مجازی به راه انداخته بودند.
دلیل اصلی تغییر داور اما ماجرای 
دیگری است. مشــکلی ریشه ای که از 
زمان حضور مسعود عنایت در دپارتمان 
داوری با فریدون اصفهانیان وجود داشت 
و بعدها این مشــکل بین کامرانی فر و 
حسین عسگری با اصفهانیان ادامه پیدا 
کرد. حاا هم داود رفعتی همان مشکل 
را دارد. مشــکل خیلی ســاده است اما 
حــل نشــدنی. داورانی که از ســوی 
دپارتمان داوری بــرای بازی ها انتخاب 
می شــوند، حتی بعد از اباغ شــدن به 
هیأت فوتبال اســتان ها و رســیدن به 
شخص داور، احتمال وتو شدن از سوی 

رییس کمیته داوران را دارند.
بارهــا و بارها اتفــاق افتاده که در 
زمان ریاست افراد مختلف در دپارتمان 
بازی های  بــرای  که  داورانــی  داوری، 
مختلف انتخاب شــده اند، بعد از اباغ 
بــا تصمیم اصفهانیان تغییــر کرده اند. 
شاید بیراه نباشد که یکی از اصلی ترین 

دایل اختاف بین دپارتمان و کمیته را 
هم همین موضوع بدانیم. اختافی که 
سال هاســت وجود دارد و به جای حل 
شدن مشکل اصلی، در مقاطع مختلف 

روسای دپارتمان تغییر کرده اند.
همین اختاف های کهنه هم باعث 
شــده که هیچ تصمیم درســتی برای 
تأیید نهایی فهرســت داوران از ســوی 
اصفهانیان، پیش از اباغ گرفته نشــود. 
این اشتباه سال هاســت تکرار می شود 
و داوری هــا بارها و بارها دســتخوش 

تغییرات می شود.
حاا اما تغییر داور بازی سپاهان - 
پرسپولیس بعد از اباغ به محمدحسین 
برای  اساســی  به جنجالی  زاهدی فرد، 
کمیته داوران تبدیل شده است. همه به 
دنبال دلیلی برای این تغییرات هستند. 
از نوشــته شــدن ســناریوی قهرمانی 
پرســپولیس تا جانبداری فدراســیون 
از تیم هــای اصفهانی، همــه حدس و 
گمان هایی است که در این راستا مطرح 
می شــود. واقعیت اما تنها یک لجبازی 
ســاده و یک بنیان غلط است در رویه 
کاری کمیته داوران و دپارتمان داوری 
که بعد از ســال ها بــه چنین جنجالی 

ختم می شود.

پرســپولیس با برانکو ایوانکوویچ 
رکوردهای مختلفــی را جابه جا کرده 
اما حاا چشــم به یک رکورد ویژه و 
البتــه جالب دارد: »بیشــترین تعداد 
بازی با یک تیم باشگاهی غیرایرانی در 
یک سال شمسی.« این رکورد با انجام 
13 بازی در ســال 51 در اختیار تیم 
آلن راجرز است و البته پرسپولیسی ها 
در ســال 96 بــه آن رســیدند اما با 
توجه به حــذف در مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان، نتوانســتند این رکورد 
را بشــکنند. در ســال 1351 علــی 
عبده، مالک ســرخ ها به دلیل حرفه ای 
شدن باشــگاه پرسپولیس، تصمیم به 
کناره گیــری از لیــگ داخلی گرفت 

و اعــام کرد که پرســپولیس تنها با 
تیم های خارجی دیدار می کند. پیش 
از آن هم قرمزها بــا تیم های بزرگی 
چــون بنفیکا، هامبــورگ، کروزیرو و 
حتــی تیم ملی اســترالیا دیدار کرده 
بودند. پــس از کناره گیــری از لیگ 
داخلــی، ســرخ ها در آن ســال 13 
بازی انجام دادند که 12تا با تیم های 
خارجــی بود و یکی با تیم ملی ارتش 
ایران. قرمزها در بهار 51 تیم قدرتمند 
دادند،  را شکست  اروگوئه  ناســیونال 
انگلیس  به بریستول ســیتی  ســپس 

باختند.
سه ماه استراحت و بدنسازی در 
دستور کار تیم آلن راجرز قرار گرفت 

و ســپس شــاگردان او دو دیدار را با 
اســلوابودای یوگساوی و بولد کلوین 
انجام دادند که هر دو با تســاوی یک 
بــر یک به پایــان رســید و گل های 
پرســپولیس را نیز زنده یــاد همایون 
بهزادی به ثمر رســاند. سرخپوشــان 
پایتخــت ایران با یــک گل، گوارانی 
برزیــل را شکســت دادند و ســپس 
با نتیجــه عجیب 5 بر یــک مغلوب 
تیم های  از  یکــی  کریســتال پااس، 
بزرگ آن دوران انگلســتان شدند. در 
ادامه ســال هم پرسپولیس با العربی، 
السامیه، القادسی، اسپارتا پراگ، السد 
و تاج بحرین دیــدار کرد. نکته جالب 
اینکه 7 بازی نخست در تهران برگزار 
شــد و پرسپولیســی ها موفق شدند 
بزرگان فوتبــال دنیا را به ایران آورده 
و با آنها مســابقه دهند. پرسپولیس تا 
اینجای ســال 97 ده بار در چارچوب 
مســابقات لیگ قهرمانان آسیا دیدار 
کرده است. آنها با نسف قارشی، السد 
)4بار(، الدحیل )2بار( و کاشیما )2بار( 
بــازی کردند و حاا لیــگ قهرمانان 
2019 را پیش رو دارند. آنها تا ســال 
97 دو بــازی دیگر در آســیا خواهند 
داشــت و اگــر در اردوی احتمالــی 
خارجی در نیم فصل با تیمی در سطح 
اول فوتبال قطر دیدار کنند، به رکورد 

تیم آلن راجرز خواهند رسید.

نه سناریوی قهرمانی، نه فدراسیون اصفهانی

در مسیر شکستن رکورد پرسپولیس آلن راجرز

تصویر شهر

 این دو هوادار اســتقال به عشــق تیم محبوب  خود در تمرین 
حاضر شــده بودند تا تمریــن را از نزدیک ببیننــد. بازیکنان 
هم بــه استقبال شــان رفتند و بــا آنها خوش و بــش کردند.

 تقوی ســرمربی موقت تراکتور به همراه امیرحسین پیروانی و کاظم محمودی 
دستیارانش در تمرین، به مرور تاکتیک های مورد نظرشان درباره فواد پرداختند 
و ســپس به آماده سازی تیم خود برای مســابقه حساس روز جمعه پرداختند.

 الحاجی گرو اگر 
قدری از استعدادش 
در زمینه شوخی های 
خاص در تمرینات 
را در مسائل فنی 
خرج می کرد، شاید 
استقال مجبور نبود 
به خاطر خرید او این 
حجم از انتقادها را 
تحمل کند.

 پورقاز البته عاوه 
بر گلزنی در مقابل 
سرخپوشان پایتخت، با 
مصدومیتی هم از ناحیه 
چشم مواجه شد که 
در اثر دوئل هوایی او 
با شجاع خلیل زاده در 
محوطه جریمه سپاهان 
اتفاق افتاد؛ صحنه ای 
که البته داور مسابقه 
اعتقادی به خطا نداشت 
و ادامه بازی داد.

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

ان
هر

؛ ت
من

هر 
ش

:Bijan borzoi

جام ملت های  جذاب  مربی  های  لیســت 
آســیا 2019: ایران: کــی روش. چین: لیپی. 
امــارات: زاکرونــی. فیلیپین: اســون گوران 
اریکسون. عراق: سرکو کاتانچ. کره: پائولو بنتو. 

ازبکستان: هکتور کوپر.
اوا:

بــازی نورمحمــدی رو می بینــم توی 
ســپیدرود می گم خدایا چطور این چند سال 
دفاع ثابت پرســپولیس بود و مــا توی لیگ 
موندیــم. یه زمانی بازیکن مــا امثال اینا بود 
اســتقال هفتاد درصد تیم ملی رو داشت. یه 
بارم نگفتیم وزیر استقالی. چقدر نابرابر بود. 

شرایط اون زمان.
بردیوف:

بــرای خیلــی از مردم فوتبــال تنها در 
خیلی از مواقع آخرین فرصت امیدواری برای 
فراموش نکــردن روابط انســانی و امیدواری 
هســتش. کاش به جای متهم کردن همدیگه 
و کل کل خــارج از منطق قدر دوســتیامونو 

می دونستیم.
فیک استار:

آقای فتاحــی ما عجب تیــم حکومتی 
هســتیم کــه در حســاس ترین مقطع فصل 
مدیرمان را برمی دارند! شــب بازی آســیایی 
مترجــم مربی مــان را محــروم می کنند تا 
ارتباطــش در زمین با بازیکنان قطع شــود. 
بدون اسناد کافی سرپرست مان را ماه ها تعلیق 
می کنند. 6 ماه است 25 هزار دار ندادند که 

با مرد سال عراق تمدید کنیم.
منز:

در حالی کــه همه می گن ســپاهان - 
پرســپولیس ال کاســیکو ایرانه ولی یه عده 
اقلیت معتقدن تراکتور - استقال ال کاسیکو 
ایرانه. مثل این می مونه که بگی بارسا - رئال 
ال کاسیکو نیســت بلکه اتلتیکو و اسپانیول 

ال کاسیکوئه.
هافبک وسط:

پنــدار خمارلــو می گه چــه لطفی به 
پرسپولیس شده، می شه نام ببرید. رضا فتحی 

مدیر سپاهان می گه بذارید یه خاطره بگم.
سجایا خان:

از عجایــب فهرســت کــی روش دعوت 
شدن احمدزاده نیست. دعوت شدن علیپوره. 
وقتی آقای گل بود دعوت نمی شــد وقتی تو 
ضعیف ترین حالت خودشــه، دعوت می شــه 
واســه خط خوردن. اگه منشــا رو هم دعوت 

می کرد دیگه این عجایب تکمیل بود.
یک فوتبال دوست:

دلیل دعوت شــدن احمــدزاده به تیم 
ملی: اینجا خونه خاله است. کی روش هم اینو 

خیلی قشنگ فهمیده.
چامارتین:

فکر کنم تنها کســی که از سبک بازی 
فرشــاد احمدزاده خوشش میاد منم و جدیدا 

کی روش.
:Mahmoud bani saffar

خوبیه حذف اســتقال تهــران از جام 
حذفــی این بود که ســال دیگــه مطمئنیم 
سوپرجام بین پرسپولیس و نایب قهرمان جام 

حذفی برگزار می شه.
امیران:

حسین حســینی و جابر انصاری هروقت 
حوصله شون ســر می ره می گن کی بیشتر از 

همه گریه کرده؟ بازی می کنن.
والچر:

آقا واقعاً رســالت برنامه نــود در زمینه 
نظرسنجی، پرسیدن سواای چرت و پرتیه که 
حس و حال سایتای شرط  بندی داره؟ البته باز 
بهتر از اون سوااییه که می گه بهترین گل یا 
بازیکن رو انتخاب کنید و همیشــه یه بازیکن 

از استقال و پرسپولیس هست.
ترول فوتبال:

فرشاد احمدزاده: صفر بازی در چند وقت 
اخیر! بهنــام بانی: یک بازی – یک گل. باورم 
نمی شــه کی روش اولی رو دعوت کرد، دومی 

رو نه.
علیرضا-د:

که  بود  مدیری  نخســتین  گرشاســبی 
با آمــار منفی مالی اومد بــا آمار مثبت رفت 
از باشــگاه. ممنون ازش به خاطــر اینکه تو 
سخت ترین روزها آرامش رو تو تیم نگه داشت.

شهر مجازی

نساجی قدرتمندتر با جواد در نیم فصل دوم
نکونام پیکان سوار نمی شود

جدایی مجید جالی از پیکان باعث شــد تا خیلــی زود گمانه زنی ها 
درباره جایگزین این سرمربی آغاز شود و اسامی سر زبان ها افتاد. هر چند به 
نظر می رســد که تعداد زیادی مربی متقاضی نشستن روی نیمکت این تیم 
باشند اما با این وجود شــایعاتی درباره حضور جواد نکونام در این تیم هم 
زبان به زبان چرخید. این مســاله با واکنش مسووان نساجی روبه رو شد و 
آنها اعام کردند نکونام برنامه هایش برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم 
را به باشگاه ارائه کرده است. طبق برنامه نکونام تا زمانی که بازیکنان مدنظر 
وی جذب باشــگاه نشوند هیچ بازیکنی حق خروج از نساجی و پیوستن به 
تیم دیگر را ندارد تا نشــان داده شــود برنامه زیادی برای موفقیت همراه 
با مازنی ها در لیگ برتر از ســوی این مربی وجود دارد. ســال گذشته هم 
شــایعاتی مبنی بر پیوستن جواد نکونام به پیکان وجود داشت که هرگز به 
واقعیت نرسید و کاپیتان سابق تیم ملی بعد از خونه به خونه بابل به نساجی 

رفت و توانست صعود تاریخی برای مردم قائمشهر رقم بزند.

خبرکوتاه

خبرکوتاه

هفته پانزدهم
پنجشنبه 97/9/22

استقال................................................................................................  پدیده مشهد
ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 16:15 )معوقه از هفته دوازدهم(

تراکتورسازی...................................................................................................... فواد
ورزشگاه یادگار امام، ساعت 15:00

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

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

ورزشگاه آزادی، ساعت 16:15
شنبه 97/9/24

استقال خوزستان......................................................................................  سپاهان    
ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 15:00

برنامه

سوژه 

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

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

آل کثیر )پیکان(

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

جدول لیگ برتر 97-98
امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف

1486027111630سپاهان1
149321981130پدیده2
14770145928پرسپوليس3
1475222121026تراکتورسازی4
146621861224استقال5
145451612419پارس جنوبی جم6
317-144551215سایپا7
116-154471516پيکان8
316-153751417نساجی مازندران9

615-143651117فواد10
214-1511131214ماشين سازی تبریز11
514-14356813نفت  مسجدسليمان12
613-1411031218صنعت نفت آبادان13
612-142661218ذوب آهن14
1910-15249726سپيدرود رشت15
5 *11-14257920استقال خوزستان16
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حسین کعبی اگر از نمایش اغراق آلود 
تعصب دســت بردارد، آنگاه عملکردش در 
سپیدرود بهتر قابل بررسی می شود. او اما 
می دانــد که بدون این نمایــش نمی تواند 
جایگاه سال های اخیرش در فوتبال رشت 
را حفظ کنــد و به همین دلیــل همواره 
می کوشــد تا بــه این وجه از شــخصیت 
حرفــه ای اش بپــردازد. او در آخرین پرده 
خــود را با جرأت معرفی کرده و شــهردار 
رشت و استاندار گیان را مورد انتقاد قرار 
داده که چرا به سپیدرود کمک نمی کنند.

حرف هــای حســین کعبــی بعد از 
شکست سنگین سپیدرود مقابل استقال 
را مرور کنیم: »من بچه اینجا نیســتم اما 
باید بگویم کســانی که از بیــرون آمدند 
بیشتر دل شان می سوزد. نمی دانم برخی ها 
به دنبال چه چیزی هستند و فقط به فکر 
جیب خودشان هستند. این تیم شهرشان 
است. مردم برای حمایت آن آمده اند. آقای 
من  کجایید؟ !  شــهردار!  آقای  اســتاندار! 
جرأتش را دارم و این حرف را می زنم. چرا 
به علی کریمی قول بیهوده می دهید؟ علی 
کریمی اگر می توانســت خودش به زمین 
می رفت و بازی می کرد. چرا مســووان به 
تیم سپیدرود کمک نمی کنند؟ برخی فقط 
به دنبال صندلی و شهرت هستند و اینکه 
بعــدا بگویند با فانی عکس گرفته اند. این 
فوتبال تمام می شــود؛ به داد مردم رشت 
و گیان برســید. تیم های گیان شرایط 
سختی دارند، بهتر اســت فقط فوتبالی ها 
باشند و غیر فوتبالی ها در فوتبال نباشند.«

این حرف های حسین کعبی صدالبته 
ظاهــری منتقدانــه دارد، حــرف چندان 
بیراهی هم با توجه به نگاه عامیانه به ساز 
و کار اقتصادی فوتبال در ایران نیست اما 
پیش از حسین کعبی چندین و چند نفر از 
شاخص ترین پیشکسوتان و روزنامه نگاران 
اهل گیان دراین باره سال ها حرف زده اند 
و کعبی حرف تازه و انتقادی که به جرأت 
و شهامت و دلیری نیاز داشته باشد، مطرح 

نکرده.
 ایــن  روزهــا کــه مالــکان نامعلوم 
ســپیدرود با ادعای بخش خصوصی وارد 

این کارزار شــده اند، چنــدان دلیلی برای 
طرح این حرف ها نیست. مسووان شهری 
و اســتانی اگر قــول و وعــده کمک های 
بیهــوده به بخش خصوصــی داده اند، چه 
بســا رفتاری غیرحرفه ای داشته اند. بخش 
خصوصی که بدون خرید امتیاز، مالک یک 
تیم لیگ برتری شــده، با چه اهدافی آمده 
و چرا توان اداره اقتصادی تیمش را ندارد؟ 
اگر صاحب این بنیــه اقتصادی نبود، چرا 

خود را وارد چنین عرصه ای کرده؟
حســین کعبی البته ازم نیست وارد 
این بحث ها شــود. او بازیکن فوتبال است 
و در گذشته بازیکن ارزشمندی هم بوده. 
کعبی در ســالیان اخیر اما یک روز حامی 
سرســخت نظرمحمدی شــده و یک روز 
خداداد را اســطوره دانسته و روز دیگر که 
در فهرست خروج قرار گرفته نظرش درباره 
همه این مربیان عوض شده. مصاحبه اخیر 
او درباره علی کریمی و حمایت از اسطوره 
جدیــدش نیز دایلــی دارد، چون چیزی 
نمانده بــود که در فهرســت خروج علی 

کریمی هم باشد.
حســین کعبــی در ســال های آخر 
فوتبالــش بــا نمایشــی از تعصــب نزد 
تماشاگران ســپیدرود مقاطعی محبوبیت 
هم به دســت آورد اما واقعیت این اســت 
که او به ســختی می توانــد در لیگ برتر 
جایی برای بازی پیدا کند و از جرأت خود 
اســتفاده می کند تا محبوب علی کریمی 
باقی بمانــد! اما این انتقادات دم دســتی 
جرأت نمی خواهد. همیشــه همه گفته اند 
و گوش شــنوایی هم نبوده. فوتبال گیان 
همیشه دچار بحران های شدید مالی بوده 
امــا برای غیربومی هــای درجه چندم و پا 
به ســن گذاشته همیشه نان و آب داشته. 
در همه سال ها و در همه تیم های فوتبال 
رشت. حسین کعبی در سال های اخیر راه 
طوانی کردن حضورش در فوتبال رشــت 
را همیشه خوب بلد بوده و همچنان همان 
مســیر را طــی می کند. او امــا دیگر باید 
شکل نمایش خود را تغییر دهد چون این 
نمایش اغراق آلود با کیفیتی که در بازی ها 

ارائه می دهد، همخوانی ندارد.

 نمایش اغراق آلود تعصب
 اثری از حسین کعبی!

دغدغه او کدام است: فهرست خروج یا فوتبال رشت؟

جمعه، آخرین بــازی خانگی تیمی 
اســت که در طول تاریخ حیات باشــگاه 
تکرار  نظیرش  هرگز  شــاید  پرسپولیس 
نشود. تیمی که به معنی واقعی کلمه تیم 
بود. یک پرســپولیس تمام عیار، خالی از 
نام و نشــان ها. نه نام ســتاره ای را یدک 

می کشید و نه وابسته به مهره ای بود.
محرومیت که به ســراغ پرسپولیس 
آمد. بازیکنان اصلــی اش که از تیم جدا 
شدند. گویی این فقط پرسپولیس بود که 
می ماند تا ثابت کند از همه مهمتر است. 

نامش ارجح است برهر نام دیگری.
برانکــو این را باور داشــت که برای 
موفقیت، تنهــا چیزی که می خواهد تیم 
است. این را در حرف هایش هم می گوید. 
وقتی می پرسیم چه کار کردی که با این 
تیم موفق شــدی؟ می گوید: »هیچ کار 
خاصی نکردم. ما فقط تیم بودیم و عشق 

داشتیم.«
بهانــه  بــه  کــه  روزهایــی  در 
حرفه ای گری، پول در فوتبال حرف اول و 
آخر را می زند و تاکتیک و یارگیری پایه 
و اساس برنامه  ریزی ها می شوند، برانکو از 
عشــق حرف می زند و تیم بودن. همین 
دو اصــل برایش کافی بود تا با دســتان 

خالی، پسرانش را به میدان نبردی نابرابر 
با تیم های متمول قطری بفرستد و از آن 
برنــده بیرون بیایند و در فینال آســیا با 
کاشیما آنتلرز ژاپن تا پای جان بجنگند.

سال ها بعد چه کسی است که وقتی 
پرسپولیس برانکو در روزهای محرومیت 
را به یاد می آورد، به همدلی بی مثالی که 
بین بازیکنانش بود، غبطه نخورد؟ تیمی 
که در آن نه با تجربه ها مدعی بودند و نه 
جوان ترهــا بی اعتماد به نفس و نابلد. این 
پرسپولیس بود که به تک تک آنها هویت 

می داد.
پرســپولیس  به  که  بودند  بازیکنان 
متکــی بودنــد و تیم بــود کــه آنها را 
می ســاخت. تحــت تأثیر همیــن تفکر 
جوان ترهای تیم درخشیدند و به ترکیب 

اصلی راه پیدا کردند.
قطعــاً تیمی که برانکو ســاخته، تا 
مدت ها بعد این عشق و همدلی را یدک 
می کشد اما با پایان این نیم فصل، وقتی 
پنجره های نقــل و انتقااتی باز شــد و 
مهره های جدید و حرفــه ای، دوباره راه 
خود را به پرســپولیس باز کردند. خواه 
ناخواه تعریف فوتبال برای پرســپولیس، 
همان تعریف حرفه ای همیشگی می شود. 

شاید عشــق هم باشد، همدلی هم باشد 
اما فوتبال حرفه ای با ســتاره هایش هم 

هستند.
هواداران پرســپولیس از همین حاا 
دل شــان برای تیمی تنگ می شــود که 
در این نیم فصل قلب شــان برایش تپیده 
اســت. تیمی کــه در بازی هایی فقط 9 
بازیکن اصلی داشــت و با ذخیره هایش 
به 11 نفر رســید تا جشن پیروزی شان 

بــا گل دقیقه نودی از همه شــادی های 
فوتبالی زیباتر باشــد. تا تصویر شــادی 
گل بی مثال شان در همه محافل فوتبالی، 

بهترین قاب روز باشد.

جمعــه آخریــن روزی اســت که 
پرســپولیس را با این دستان خالی و این 
بازیکنان یکــدل در آزادی مقابل حریف 
پارس  به مصاف  پرســپولیس  می بینیم. 
جنوبی می رود و یک نیم فصل پر از فراز و 
نشیب برایش تمام می شود. یک نیم فصل 
پر از مصدوم، پر از بازی های فشــرده، پر 
از بازیکنان نداشته، پر از مشکات مالی 
و بااخــره یک نیم فصل پر از عشــق و 

همدلی.
خداحافظــی با این تیــم رویایی و 
شاید تشکر از همه کسانی که تیم بودن 
را به مدت یــک نیم فصل برای هواداران 
معنا کرده اند، چیزی است که این روزها 

برای هواداران اهمیت پیدا کرده است.
تک تک اعضای ارتش سرخی که در 
همه این روزهای ســخت از تیم محبوب 
خود حمایت کرده انــد، حاا می خواهند 
در آخرین بــازی خانگی این تیم رویایی 
سکوهای آزادی را پر کنند و خاطره این 
تیم را برای همیشه در یاد پرسپولیس و 

هوادارانش ماندگار کنند.
بــه یــاد همــه بازیکنانی کــه به 
خاطر فشــردگی بازی ها و کمبود مهره 
پرســپولیس رباط صلیبی پاره کرده اند و 

همه آنها که برای موفقیت پرسپولیس از 
جان مایه گذاشتند.

چــه چیــزی زیباتــر از اینکه بعد 
از همــه ایــن از خودگذشــتگی ها، حاا 
هــواداران می خواهنــد بــا حضــور در 
ورزشگاه آزادی، از تیمی که در همه این  
ماه ها عشــق به آنها هدیه داده، قدردانی 
کنند. این تصمیم را با گشــت کوچکی 
در فضــای مجازی می توان فهمید. اینکه 
پرسپولیسی ها یکدل شده اند تا در بازی 
روز جمعه، ورزشگاه آزادی را پر کنند و 

از تیم رویایی شان تشکر کنند.
زنــان و مردان پرسپولیســی از این 
حضور می گوینــد و خداحافظی با تیمی 
کــه دل همــه پرسپولیســی ها برایش 
تنگ خواهد شــد. زنان پرسپولیسی هم 
بــا اینکه نمی توانند به ورزشــگاه بیایند 
و در ایــن قدردانی ســهیم شــوند، در 
صفحات شخصی شــان در فضای مجازی 
از مردان خواســته اند کــه روز جمعه به 
ورزشــگاه بروند و جای خالی آنها را هم 
پر کنند. وعده هواداران پرسپولیس برای 
خداحافظی با تیمی که عشــق و همدلی 
را برای شان معنی کرده، روز جمعه است، 

در ورزشگاه آزادی.

این پرسپولیس را به خاطر 
بسپارید. تیمی با دست های 
خالی و قلبی پر از عشق که 
محرومیت و پنجره های بسته 
نقل و انتقااتی نتوانست چیزی 
از بزرگی اش کم کند. روز جمعه 
آخرین بازی خانگی پرسپولیس، 
پیش از پایان محرومیت هاست. 
از حاا می توان تصور کرد وقتی 
محرومیت ها تمام شد و پنجره ها 
باز شد، دل هواداران چقدر برای 
تیم یکدلی که در ماه های اخیر 
داشتند، تنگ می شود. به خاطر 
همین است که این روزها همه، 
همدل شده اند که در آزادی 
جمع شوند و از تیم رویایی شان 
به خاطر همه جانفشانی های این 
مدت تشکر کنند. جمع شوند و 
از تیمی که عشق را یکبار دیگر 
 برای شان معنی کرد
خداحافظی کنند.

وعده هواداران: روز جمعه، ورزشگاه آزادی

خداحافظی با پرسپولیسی  که بازیکن نداشت اما عشق داشت
در انتظار 

تیم جدید

هواداران پرسپولیس از همین حاا 
دل شان برای تیمی تنگ می شود که در 

این نیم فصل قلب شان برایش تپیده است. 
تیمی که در بازی هایی فقط 9 بازیکن اصلی 

داشت و با ذخیره هایش به 11 نفر رسید 
تا جشن پیروزی شان با گل دقیقه نودی 
از همه شادی های فوتبالی زیباتر باشد. 

تا تصویر شادی گل بی مثال شان در همه 
محافل فوتبالی، بهترین قاب روز باشد.

ت
رش

ن؛ 
ر م

شه



| تلفن: 14-88504113 | نمابر: 84711173 |  سازمان آگهي ها:  1877 - 88501300 - 88746583 |
انتشارات: 5 و 88548892 | امور مشترکین:88521954-88748800 |

|  Email: info@Iran-Varzeshi.com | نشاني: تهران، خیابان خرمشهر، شماره 208 | 
| صندوق پستي: 5388-15875 |  چاپ: ايرانیان |

| روزنامه ورزشي صبح ايران | صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسامي |
 | مدير مسوول: مهدی عباسی راد | سردبیر: سعید زاهديان اصل | 

|دبیر تحريريه: فرشاد کاس نژاد | مدير فني: فرشید بهاري | مدير هنری: محسن ذاکری|

صفحـــهآخـــر

www.Iran-varzeshi.com

نیمکت نشــینی در آپوئل و مصاحبه هــای وقت و بی وقت 
ســرمربی ایتالیایــی این تیم درباره عملکــرد ضعیف رضا 
قوچان نژاد باعث شــده اخباری در مورد انتقال این بازیکن 
به لیگ ایران منتشــر شــود. اســتقال، تراکتورسازی و 
پرســپولیس مشــتری های گوچی هســتند تا خط حمله 

تیم شان را با حضور مهاجم سابق تیم ملی تقویت کنند.
هر روز نــام رضا قوچان نژاد را نزدیک یکــی از این تیم ها 
می بینیم اما حاا خبر می رســد که شاید گوچی از حضور 
در لیگ ایران صرف نظر کند و همچنان به فوتبال خود در 
خارج از کشور ادامه بدهد. دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی 

قوچان نژاد هم بیشتر خانوادگی است تا فوتبالی.
در اینکه قوچان نژاد عاقه مند اســت به لیگ ایران بیاید و 
در یکی از تیم های پرطرفدار بازی کند شــکی نیست، اما 
بــه گفته نزدیکان این مهاجم، همســر رضا هنوز راضی به 
انتقال او نشــده و همین مســاله حضور او را در هاله ای از 

ابهام قرار داده.
مذاکــره با تیم های مــورد نظر فعا قطعی شــده اما باید 
منتظر بمانیم و ببینیم در نهایت چه سرنوشــتی برای رضا 
قوچان نژاد رقم خواهد خورد؛ مهاجمی که اگر به لیگ ایران 

بیاید، به جذابیت آن اضافه خواهد کرد.

فهرســت 35 نفره کارلوس کی روش، بهترین 
فهرستی اســت که منتشر شده و نام قریب به 
اتفاق ســتاره های فوتبال ایــران نیز در آن به 
چشم می خورد. بازیکنانی که هر یک به دایل 
مختلف- اعم از فنی و اخاقی- توسط کی روش 
به فهرســت اولیه راه پیدا کــرده و مورد توجه 

سرمربی قرار گرفته اند.
ســائق مختلف اســت و از همه لیست ها هم 
می توان انتقاد کرد اما کی روش جز یک مورد، 
همه دارایی فوتبال ایران را دیده و نام شــان را 
در فهرست 35 نفره نوشــته. بنابراین انتقاد از 
کی روش و اســامی بازیکنان حاضر در فهرست 
تیم ملی، نه تنها منطقی نیست بلکه غیرمنطقی 

هم هست.
 

فهرستاولیهتیمملیبرایجامملتها
نه فرشید اسماعیلی و عزت پورقاز و نه فرشید 
باقری و آرمین ســهرابیان، هیچ یک از این ها 

نمی توانند مدعی حضور در فهرســت تیم ملی 
باشند. دلیلش هم مشخص است چون هیچ یک 
از این بازیکنان در ســطح بااتری نســبت به 
هم پســتی های خود در تیم ملی قــرار ندارند. 
به عنوان نمونه در پســت فرشــید باقری، تیم 
ملی بازیکنانــی نظیر امید ابراهیمی، ســعید 
عزت اللهــی، علی کریمی و احمــد نوراللهی را 
در اختیار دارد. بازیکنانی که به احتمال فراوان 
در فهرســت نهایی کی روش نیز قرار می گیرند. 
بنابرایــن انتقاد از کی روش برای دعوت نکردن 
بازیکنی مانند فرشــید باقری، چندان منطقی 

نیست.
یــا نمونه های دیگــر. عزت پورقاز در ســطح 
بااتری قــرار دارد یا محمدرضا خانزاده که در 
ااهلی درخشیده و حتی چند هفته متوالی به 
تیم منتخب لیگ ســتارگان راه یافته؟ آرمین 

سهرابیان چطور؟ 
آیا او که چند هفته است به دلیل آسیب دیدگی 
بازی نمی کند، برای سمت چپ خط دفاع بهتر 
از میاد محمدی، احسان حاجی صفی یا حتی 

سعید آقایی است؟
 

خانزادهدرتیممنتخبهفته
 تنها موردی که می توان درباره اش از کارلوس 

کی روش سوال کرد، شــجاع خلیل زاده است. 
مدافع آمــاده ای که این فصل را کم نوســان و 
کم نقــص کار کرده و یکــی از دایل موفقیت 
پرســپولیس بــوده. شــجاع بــرای حضور در 
فهرســت 35 نفره کی روش، نــه از مدافعانی 
چون محمدحســین کنعانی زادگان سطح فنی 
پایین تری داشــت و نــه از محمدرضا خانزاده. 
مدافع پرســپولیس می توانســت در فهرســت 
کی روش جایگاهی به دســت بیــاورد اما انگار 
که مصاحبه چند ســال قبــل او هنوز در ذهن 

سرمربی تیم ملی باقی مانده.

 وگرنه گــذر از این مدافع، آن هــم در مقطع 
زمانی فعلــی کمی عجیب بــود. البته همه را 
به حساب ســلیقه کی روش می گذاریم و اینکه 
شاید مدافعان دیگر، خواسته های فنی او را بهتر 

و موثرتر اجرا می کنند.
انتقاد دیگر مربوط به دعوت نشــدن حتی یک 
بازیکن از پدیده اســت. با احتــرام به این تیم 
شگفتی ســاز و بازیکنانش، آیا می توان اشکان 
دژاگه را کنار گذاشــت و امین قاســمی نژاد را 
به تیم ملــی دعوت کرد؟ یا یوســف بهزادی، 
دروازه بــان ایــن تیم. آیا در حــد و اندازه های 
علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، حسین حسینی 
و رشید مظاهری است؟ پاسخ شما قطعا منفی 

خواهد بود.
فهرســت مربیــان، در تمــام دنیا همیشــه با 
انتقاد رو به رو می شــود امــا کارلوس کی روش 
نام بازیکنانی را در فهرســت خود نوشــته که 
نــه می توان از آنها خرده گرفــت و نه انتقادی 

متوجه شان کرد.
 ایــن 35 بازیکــن را کی روش بــا دقت کامل 
انتخاب کرده و همین باعث شــده تا فهرست 
او، پرمایه باشد. فهرستی کامل که می تواند تیم 
ملی را پس از مدت ها در جام ملت های آسیا به 

موفقیت برساند.

تیری آنری ســرمربی موناکو، منضبط کردن 
بازیکنانــش را از ابتدایی تریــن موضوعــات 
آغاز کرده اســت. آنــری نخســتین تجربه 
مربیگری اش را در تیم موناکو سپری می کند 
ولی اوضاع برای او چندان خوب پیش نرفته 
اســت. ستاره سال های دور موناکو و آرسنال، 
به عنوان دســتیار روبرتو مارتینز در تیم ملی 
بلژیک روزهای خوبی را سپری کرد و به مقام 
ســومی جام جهانی رسید. او سپس به دنبال 
کســب تجارب جدید، هدایت موناکو بحران 
زده را قبــول کرد ولی اوضاع برای اســطوره 

فرانسوی چندان خوب پیش نرفته است.
با این حــال، به نظر می رســد او قصد دارد 
انضبــاط را در تیمش جا بینــدازد و رفتار او 
با بنوت بادیاشــیله، یکی از بازیکنان موناکو 
در کنفرانس خبری، به خوبی این موضوع را 
نشان می دهد. پس از اتمام کنفرانس خبری، 
آنری و بادیاشــیله از صندلی های خود بلند 
شدند و به سمت در خروجی حرکت کردند. 
تیــری آنری صندلی خــود را به جای اولش 
بازگردانــد ولی بازیکن جــوان موناکو، بدون 
توجه به این موضوع، به سمت در رفت. آنری 

او را صدا زد، سپس با دستانش به صندلی ها 
اشاره کرد و از بازیکنش خواست که به سمت 

صندلی ها برگشته و آنها را مرتب کند.
خیره شــدن و نگاه تیری آنری به بادیاشیله 
در ایــن لحظــه، مــورد توجه بســیاری از 
رســانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی قرار 
گرفته و رســانه ها معتقدند این دیسیپلین و 
اقتدارگرایــی در کنفرانس مطبوعاتی و پیش 
چشم رسانه ها سبب شــده تا بسیاری آن را 
ستایش کرده و تاکید کنند آنری قطعا مربی 

موفقی خواهد شد.

لیورپول در حال حاضــر در صدر جدول لیگ 
برتــر قــرار دارد و 16 بازی پیاپی شکســت 
نخــورده اســت. پیــروزی 4-0 آنهــا مقابل 
بورنموث و شکســت ســیتی مقابل چلســی، 
شــاگردان کلوپ را بااتر از تیم گواردیوا قرار 
داد و حــاا آنها برای قهرمانی لیگ پس از 28 
ســال می جنگند. جیمی کرگر که سال ها در 
خط دفاعی لیورپول حضور داشت و با این تیم 
نتوانســت به قهرمانی لیگ برسد، به تمجید از 

سرمربی آلمانی پرداخت.
اســطوره لیورپول معتقد اســت که در ابتدای 
حضــور کلوپ، نگرانی هایی از بابت او داشــته 
ولی ســرمربی آلمانی از انتظارات او بهتر کار 
کرده اســت. او گفت: نگرانی من همیشــه از 
این بود کــه با کلوپ یک مســیر باورنکردنی 
طی شــود ولی آیا لیورپول بااخره جام بزرگی 
کسب خواهد کرد؟ شــاید اینطور نشده باشد 
ولی آنها به فینال چمپیونزلیگ رسیده اند. پس 
از 16 هفته صدرنشین لیگ هستند و مطمئنا 
از اصلی تریــن مدعیان قهرمانــی خواهند بود. 
اینها همه به خاطر تغییراتی اســت که کلوپ 
ایجاد کرده اســت. وی افزود: آیا فکر می کردم 

که کلوپ بتواند تغییراتی بــزرگ ایجاد کند، 
بخصوص مثل کارهایی که در این فصل انجام 
داده؟ نــه! در واقع کلوپ حتی از انتظارات من 
هم بهتر کار کرده اســت. نه بــه خاطر اینکه 
لیورپول صدرنشــین لیگ اســت، نه به خاطر 
عملکــرد او در دو فصل اخیــر بلکه به خاطر 
اتفاقاتــی که در آینده برای تیــم رقم خواهد 
خــورد. برخــی می گویند تیم دیگــر هیجان 
انگیز نیست ولی این صحبت ها مزخرف است. 
عملکرد لیورپــول، خیلی خیلی بهتر از فصول 

قبلی اش تحت هدایت کلوپ است.

پــس از قهرمانــی ریورپاته در لیبرتادورس، هزاران هوادار این تیم به خیابان های بوینس آیرس ریختند و آنجا را به اشــغال خود درآوردند. تعداد 
هواداران در خیابان به حدی زیاد بود که پلیس ضد شورش مجبور به حضور در خیابان ها شد و درگیری شدیدی بین آنها ایجاد شد. بیش از 2 هزار 

پلیس در خیابان ها حضور داشتند و تعداد زیادی از هواداران که رفتار خشونت آمیز و تندی داشتند را دستگیر کردند.
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لیست پرمایه کی روش؛ کسی جا نماند

تذکرعجیباستادبهشاگرد
اقتدار به روایت آنری

ستایسکرگرازسرمربیلیورپول
انتقاد از کلوپ مزخرف است!

 جشن با طعم بازداشت

جدیدترینشایعهدربارهقوچاننژاد؛
 همسر گوچی مخالف حضور در ایران

گزارشیک

ذرهبین تایماوت

قابروز

طنزیم

کامنت

حاجیماندگار
حاجی کاســتاکورتا، شوالیه قلب ها، حاجی فتح ا... 
زاده کایــورت در اقدامی بســیار فرهنگی تهیه 
کنندگــی یک فیلم مســتند را برعهــده گرفته و 
بعدش هم در مصاحبه ای فرموده: »کار متوسط را 
همه می توانند انجام بدهند. هوادار استقال ایق 
کار ماندگار است!« دمت گرم برادر! تو اصا خودت 
حاجی مانــدگاری. حاجی قلب ها! در قلب من که 
هستی. وقتی این همه مدیر یخ و غیرآشنا با اصول 
مصاحبــه را می بینیم یاد شــما می افتیم بزرگوار. 
کجایی که در این لیگ برتر داغ شما را کم داریم.

 
انگریبرددرکمیتهاخاق

این کمیته اخاق هم برای خودش داســتان دارد. 
مصاحبــه رییس کمیته بعد از احضار قلعه نویی به 

کمیته اخاق:
»ایشــان را به خاطر صحبت هایی که پس از بازی 
سپاهان و پرسپولیس درباره داوری انجام داده، به 
کمیتــه اخاق احضار کرده ایــم. از این پس رصد 
می کنیــم تا اگر ســرمربیان تیم هــا در خصوص 
داوران مطالبی را بگوینــد که خاف اخاق بوده 
و باعث بر هــم زدن نظم عمومی فوتبال و التهاب 
شــود، برخورد کنیــم. کمیته اخــاق وارد بحث 
داوری شــده و قلعه نویی نخستین نفری است که 

در این رابطه به کمیته اخاق احضار می شود.«
ما جــدا از این اقدام اعضــای کمیته اخاق دفاع 
می کنیــم. در روزگاری کــه مدیرعامل مینو روی 
بیسکوییت دیجستیو تعصب دارد و همه را تهدید 
به شــکایت کــرده، انتظار دارید اعضــای کمیته 
اخاق ســاکت بنشــینند داخل اتاق و انگری برد 
بــازی کننــد؟ خدا از آســمان برایشــان پرونده 
جنجالی انداختــه. یک ســمتش قلعه نویی، یک 
ســمتش فغانی، یک ســمت دیگرش برانکو، یک 
سمت آنورترش پرســپولیس، یک سمت دیگرش 
ســپاهان! آدم با این پرونده می تواند برای ریاست 
جمهوری اعام نامــزدی کند! انتظار دارید انگری 

برد بازی کنند؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیلوقال

اتفاقعجیبدرلیگدو
بی پولی در فومن: بازیکنان را از 

اتوبوس پیاده کردند
راننده اتوبوســی که بازیکنان شهرداری را بعد از شکست 
مقابل نفت امیدیه به فومن برمی گرداند، در اواســط مسیر 
آنها را پیاده کرد تا به فکر راه حل جدیدی برای ســفر به 

فومن باشند.
 

شهرداری فومن اسیر بی پولی
شهرداری فومن باشگاه کوچک اما پرهواداری است که در 
لیگ دو حضور دارد. این تیم فصل قبل تا آســتانه صعود 
به لیگ یک پیش رفت اما مشــکات مالی اجازه نداد تیم 
گیانی به افتخاری بزرگ دســت پیدا کند. این فصل هم 
شهرداری فومن با مشکات شدید مالی دست و پنجه نرم 
می کند و بازیکنان و کادر فنی نمی دانند باید به چه شخص 

یا ارگانی اعتراض کنند.
در همین شــرایط بغرنج اما شهرداری فومن حضور فعالی 
در لیــگ دو دارد. بازیکنان این تیــم که از دریافت مبالغ 
قرارداد خود ناامید شــده اند، امروز با اتفاق عجیبی مواجه 
شــدند. راننده اتوبوسی که بازیکنان شــهرداری را بعد از 
شکست مقابل نفت امیدیه به فومن برمی گرداند، در اواسط 
مسیر آنها را پیاده کرد تا به فکر راه حل جدیدی برای سفر 

به فومن باشند.
دلیل این اتفاق هم مشخص اســت. راننده اتوبوس وقتی 
دید مسووان شهرداری فومن کرایه اش را کامل پرداخت 
نمی کنند، این اتفاق را رقم زد تا شــاید بتواند حق الزحمه 
خود را دریافت کند. نکته جالب اینکه کسی کرایه اتوبوس 
را نداد و با پیگیری مهرداد زهری- سرپرست شهرداری - 

بازیکنان تیم با 5 تاکسی راهی فومن شدند.

عاقبت تلخ توهین نژادپرستانه
هوادار 60 ساله ای که در ورزشگاه استمفوردبریج به رحیم 
استرلینگ توهین نژادپرستانه کرده بود، با تنبیه شدیدی 
روبه رو شــد. در جریان دیدار چلسی و منچسترسیتی در 
لندن، عده از هواداران چلسی به رحیم استرلینگ هافبک 
منچسترسیتی توهین نژادپرســتانه کردند و این بازیکن 
علیه دشنام هایی که به او داده شده بود، ابراز ناراحتی کرد. 
بعد از مشخص شدن هویت فردی که به استرلینگ توهین 
کرده بود، جریمه ســنگینی برای او در نظر گرفته شد. او 
ابتدا شــغل خود را از دست داد و در ادامه باشگاه چلسی 
نیز او را از حضور در ورزشگاه خانگی این تیم محروم کرده 
اســت. این فرد از اقدام خود در این دیدار علیه استرلینگ 
ابراز ندامت و پشــیمانی کرد و از این بازیکن عذرخواهی 
کرد. او اعام کرد ســال ها در ورزشگاه حاضر بوده است و 
تیمش را تشــویق می کرده اســت ولی در این دیدار اسیر 

استرس بازی شده است.
  

بارسلونا خیانت نکرده است
دو باشگاه کاتاان بارســلونا و جیرونا در راستای حمایت از 
طرح تباس و همکارانش برای جهانی ســازی الیگا، موافقت 
کرده بودند که بازی رودرروی خود در نیمه دوم فصل جاری 
لیگ را در شــهر میامی آمریکا برگزار کنند. باشگاه بارسلونا 
اما شب گذشته اعام کرد که از این کار منصرف شده است 
و به دنبال آن هم ســازمان لیگ اسپانیا با انتشار بیانیه ای از 

لغو این برنامه خبر داد.
رییس سازمان لیگ اســپانیا از مسووان باشگاه بارسلونا به 
خاطر دســت کشیدن از حمایت شــان از او عصبانی نیست. 
خاویر تبــاس درباره تصمیم اخیر باشــگاه بارســلونا برای 
انصراف از برگزاری مصاف این تیم با جیرونا در شــهر میامی 
آمریکا - موضوعی که پیش از این خودش نســبت به انجام 
آن اعام آمادگی کرده بود - را خیانت در حق وی و سازمان 
لیگ اســپانیا نمی داند. خاویر تباس در این خصوص گفت: 
من تصمیم باشگاه بارســلونا را مصداق خیانت نمی بینم. ما 
از همــان اول گفتیم که این دو باشــگاه به میل خودشــان 
داوطلب شدند. مسلماً  من دوست داشتم که این بازی در ماه 
ژانویه برگزار شود اما باید شرایط برگزاری این بازی برای دو 
باشــگاه فراهم باشد. این دو باشگاه با حمایت های شان اجازه 
دادند که ما تا همین مرحله از برنامه مان هم پیشروی کنیم، 
برنامه ای که در آینــده به ارتقای وجهه الیگا کمک خواهد 
کرد. لوئیس روبیالس رییس فدراســیون فوتبال اسپانیا یکی 
از مخالفان سرســخت برگزاری بازی های الیگا در خارج از 
خاک اسپانیا بود. تباس با اشــاره به این موضوع افزود: فکر 
نمی کنم که لغــو برنامه بازی بارســلونا - جیرونا به معنای 
پیروزی لوئیس روبیالس باشد چون تنها نهادی که برخاف 
موافقت اولیه اش اکنون انصراف داده است، بارسلونا است. با 
این حال درخواست ما برای برگزاری برخی از بازی های لیگ 
در خارج از اسپانیا به قوت خودش باقی است. فکر نمی کنم 
که کشیده شدن این پرونده به مراجع قضایی به نفع فوتبال 
اســپانیا باشد چون دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد اما 

هنوز بحث رسیدگی قضایی به این موضوع مطرح نیست.

فهرست35نفرهکارلوس
کیروش،بهترینفهرستیاست
کهمنتشرشدهونامقریببه

اتفاقستارههایفوتبالایراننیز
درآنبهچشممیخورد.بازیکنانی
کههریکبهدایلمختلف-اعم
ازفنیواخاقی-توسطکیروش
بهفهرستاولیهراهپیداکردهو

موردتوجهسرمربیقرارگرفتهاند.

اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســته ها در حوزه ورزش بیش از سایر نهادهای 
دولتی با دردســر و اما و اگر روبرو شــد. قانونی که ســبب شد نزدیک به 12 تن از 
مدیــران این حوزه بااجبار صندلی خــود را ترک کنند در حالی که به هیچ عنوان 
مایل به این کار نبودند. بی تردید جنجالی ترین و مهمترین ماجرا در پروســه اجرای 
این قانون در فدراســیون فوتبال رخ داد که نزدیک به دو ماه تمام این فدراســیون 
را آبستن شــایعات و حاشــیه های کبودی کرد و به رغم بقای تاج با اما و اگرهای 
فراوان هنوز هم به اتمام نرســیده و کماکان در حوالی ساختمان سفیدرنگ خیابان 

سئول جریان دارد.
مهدی تاج تنها رییس فدراســیونی بود که توانست برای ادامه کارش مجوز بگیرد و 
از مهلکه خروج بگریــزد. هر چند که این فرار چندان هم بی هزینه نبود. بعد از به 
وجود آمدن بحث هایی درباره احتمال تعلیق فوتبال و با توجه به نزدیک بودن جام 
ملت های آســیا، نهادهایی به رییس بازنشسته فدراسیون فوتبال کمک کردند تا با 
استفاده از ظرفیت های قانونی و استناد به بند 60 قانون ایثارگران کار خود را ادامه 
دهد. این موضوع چند باری از ســوی رییس کمیته ملی المپیک اعام شد و چند 

روز قبل با اعام شفاهی وزیر ورزش رسمیت بیشتری پیدا کرد.
 ابقای تاج سبب شده حاا سه مدیر برجسته حوزه ورزش که ناچار و بااجبار و در 
وقت های اضافه مجبور به خداحافظی با صندلی خود شدند، برای بازگشت به محل 

کار و جلوس دوباره روی صندلی امیدوار شوند.
در آخریــن روز از مهلت مدیران بازنشســته، وزیر ورزش تصمیم گرفت جانشــین 
روســای فدراســیون های کاراته و والیبال را خودش معرفی کنــد. احمد ضیایی و 
محمدصادق فرجی تا آخرین روز به دنبال کســب مجوز بازگشــت به کار از سوی 

دیوان عدالت اداری بودند؛ اما در نهایت حکمی به دستشان نرسید.
 

این مجوز برای مهدی تاج صادر شد؛ اما در حالی که روسای 2 فدراسیون دیگر هم 
شامل این قانون می شدند، به دلیل پایان مهلت کار مدیران بازنشسته، از سمت خود 
کنار رفتند. کنار رفتن این 2 نفر به ویژه احمد ضیایی با حرف و حدیث های زیادی 
همراه بود، اما به هر حال افشین داوری در فدراسیون والیبال به عنوان سرپرست از 

روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرد.
با وجود جدایی پرسروصدای مدیران برخی از فدراسیون ها، حاا خبر رسیده ممکن 
است آنها بعد از مدتی به محل کار خود بازگردند. هم ضیایی و هم فرجی درخواست 
بازگشــت به کار را داده بودند و مدیران وزارت ورزش نیز منتظر رسیدن مجوز این 
2 مدیر بودند؛ اما به شکلی عجیب این حکم ها به دستشان نرسید. به نظر می رسد 
روسای بازنشسته فدراســیون های والیبال و کاراته همچنان به دنبال گرفتن پاسخ 
درخواستشان از دیوان عدالت اداری خواهند بود. اگر آنها این مجوز را دریافت کنند، 

در واقع مشکلی برای ادامه فعالیت در ورزش نخواهند داشت.
با این حال پروســه بازگشــت آنها هم کمی عجیب خواهد بود. با توجه به انتخاب 
سرپرست برای این 2 فدراسیون به صورت قانونی بعید است ضیایی و فرجی بتوانند 
بدون انتخابات بار دیگر وارد فدراســیون شوند. اگر راه حل دیگری از سوی وزارت 
ورزش در نظر گرفته نشــود، در واقع آنها باید بار دیگر در انتخابات شــرکت کنند 
تــا بتوانند باز هم به عنوان رییس به کارشــان ادامه دهند! بــه عنوان مثال احمد 
ضیایی که کمتر از یک ســال قبل در مجمع انتخاباتی رای آورده بود، باز هم باید 
در انتخابــات با دیگر کاندیداها رقابت کند. موضوع برای فرجی نیز در فدراســیون 
کاراته به همین شــکل است؛ مگر اینکه وزارت ورزش مجوز بازگشت مستقیم آنها 
به فدراســیون را صادر کند. آنچه در تعارض با اساسنامه است و البته تصمیم قبلی 

وزارت را مستقیما زیر سوال می برد.
 

گرشاسبیمیماند؟
در این میان تصمیم جدید علیه قانون بازنشســته ها بیش از دو رییس فدراسیون، 
در مدیریت باشگاه پرسپولیس تاثیرگذار است و وزارت ورزش عاقه دارد مهمترین 

باشگاه ایران دستخوش تغییرات نشود.
به نظر می رسد حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم که هنوز در 
باتکلیفی به سر می برد،  به دنبال استفاده از ظرفیت های قانونی برای ماندن در این 
باشگاه اســت. شاید او برخاف 2 رییس فدراسیون بازنشسته برکنار نشود و بعد از 
چند روز باتکلیفی بتواند به صورت قانونی بار دیگر اداره باشگاه را به دست بگیرد.
از سوی دیگر مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک که بارها در مصاحبه های 
خود مخالفت خود را با قانون بازنشســته ها اعام کردند؛ اما مدعی شدند مجبور به 
اجرای قانون شــده اند، در پی رایزنی با نمایندگان مجلس برای اســتثنا قرار دادن 

ورزش هستند.
بعــد از بیانــات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مســتثنی شــدن برخی از 
مدیران بازنشســته، گویا قرار اســت این طرح دوباره در صحن علنی مجلس مطرح 
شود تا اســتثنائات از قانون جدا شود. شاید ابی و مذاکره مدیران وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک با نمایندگان منجر به این شود که ورزشی ها زیرمجموعه قانون 

بازنشسته ها قرار نگیرند و پرونده این اتفاقات همین جا بسته شود.

روز دوم دور جدید لیگ قهرمانان اروپا امشــب برگزار می شود و سه بازی روی آنتن خواهد 
رفت. رئال مادرید - زسکامســکو ساعت 21:25 از شبکه ورزش، والنسیا - منچستریونایتد 
ساعت 23:30 از شبکه ورزش و آژاکس - بایرن مونیخ ساعت: 23:30 از شبکه سه. از هفته 
15 لیگ برتر بازی ذوب آهن - نفت مسجدســلیمان ســاعت 15 از شــبکه ورزش پخش 
می شود و از لیگ برتر والیبال، بازی شهرداری گنبد - پیام خراسان ساعت 16:30 از شبکه 

ورزش روی آنتن خواهد رفت.

یک سال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به برد خیره کننده 3 بر صفر پرسپولیس 
برابر صنعت نفت اختصاص داشــت که با تیتر »برای پرسپولیس بهتر از این نمی شد« چاپ 
شده بود. در این مطلب می خوانیم پرسپولیس با برد درخشان برابر صنعت نفت 36 امتیازی 
شــد و اختاف امتیازش با پارس جنوبی را به 7 رساند تا پایانی فوق العاده در نیم فصل اول 
داشــته باشد. سرخ ها با ایجاد این اختاف در صدر جدول، بهترین خط حمله، بهترین خط 
دفاع، بیشترین برد و کمترین باخت، بیشترین گل زده، کمترین گل خورده، آقای گل، آقای 
پــاس گل و بهترین قهرمانی نیم فصل تاریــخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کردند که قطعا 

هیچ پایانی از این بهتر برای برانکو و تیمش نمی شد.

همهدنبالهروتاج
بازگشت بازنشسته ها با انتخابات؟!

لیگ قهرمانان اروپا + لیگ برتر فوتبال و والیبال

برای 
پرسپولیس 
بهتر از این 
نمی شد

گزارشدو

رویآنتن

درچنینروزی
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