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تیم ملی فوتبال ایران ساعت 
14:30 دیروز تهران را به مقصد 
دوحه ترک کرد تا آخرین اردوی 
پیش از جام ملت های آسیا را 
برگزار کند. در این سفر 21 
بازیکن به همراه اعضای کادر فنی 
تیم ملی حضور داشتند و ملی پوشان 
در حالی که شاهد حضور پررنگ 
رسانه ها در مرکز ملی فوتبال بودند 
اما هر چه »چشم چشم« کردند 
خبری از مسووالن فدراسیون فوتبال 
برای بدرقه تیم ملی نبود! همین 
مساله باعث شد بخش عمده ای از 
بازیکنان و البته سرمربی تیم ملی 
در مصاحبه های شان به این مساله 
اعتراض کنند.
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حبیب چرندابی - تبریز
Habib Charandabi

در جدید تریــن رده بنــدی تیم هــای 
باشگاهی جهان، پرسپولیس یک و استقالل 
۴ پله صعود کردند اما همچنان شــاگردان 
برانکــو باالتــر از دیگــر تیم هــای ایرانی 
قــرار دارند. جدید تریــن رده بندی بهترین 
باشــگاهی جهان توســط سایت  تیم های 
کالب ورلد رنکنیگ انجام شد که پرسپولیس 
362۴ امتیــاز گرفت و یک پله صعود کرد. 
تیــم برانکــو از رده 157 به 156 رســید. 
اســتقالل تهران هم 3185 امتیاز گرفت و 

با ۴ پلــه صعود از رده 196 به 192 صعود 
کرد. ذوب آهن نیز 212۴ امتیاز گرفت و با 
10 پله صعود از رده 300 به 290 رســید. 
تراکتورســازی تبریز دیگر تیم ایرانی است 
که روند صعودی داشــت و با 1170 امتیاز 
یک پله صعود کرد. ایــن تیم از رده 519 
به 518 رســید. در این گزینش همچنین 
بارسلونا با 15131 امتیاز تیم برتر شد. رئال 
مادرید با 1۴06۴ امتیاز و اتلتیکومادرید با 

13۴12 امتیاز دوم و سوم شدند.

برانکــو ایوانکوویچ و امیــر قلعه نویی به 
ترتیب 2 و 11 پله صعود کردند اما علی دایی 
با ســقوط 3 پله ای در بیــن برترین مربیان 
جهــان مواجه شــد. جدید تریــن رده بندی 
بهترین مربیان فوتبال جهان توســط سایت 
کالب ورلدرنکینــگ انجام شــد کــه برانکو 
ایوانکوویــچ ســرمربی کروات پرســپولیس 
3068 امتیــاز گرفــت و با صعــود 2 پله ای 
مواجه شد. برانکو از رده 156 به 15۴ صعود 
کرد. امیر قلعه نویی ســرمربی تیم ســپاهان 

1830 امتیاز گرفــت و از رده 292 به 281 
صعود کــرد. قلعه نویی به این ترتیب 11 پله 
در جدول باال رفت. در حالی که علی دایی از 
سایپا 521 امتیاز گرفت و از رده 675 تا رده 
678 یعنی 3 پله سقوط کرد. در این گزینش 
بارسلونا  والورده ســرمربی  ارنستو  همچنین 
با 15131 امتیاز بهترین مربی جهان شــد. 
همچنین دیگو ســیمئونه با 13۴12 امتیاز 
از تیم اتلتیکومادرید و ماســیمیالنو آلگری با 
12717 امتیاز از یوونتوس دوم و سوم شدند.

برانکو۲وقلعهنويی۱۱پلهصعودکردندپرسپوليسيکواستقالل4پلهصعودکردند

نیم فصل اول هجدهمین دوره مســابقات لیگ برتــر فوتبال در حالی به اتمام 
رســید که اصحاب رسانه در ورزشگاه های تبریز مشکالت زیادی برای انجام وظایف 

خود داشتند.
خبرنگاران، گزارشگران، تصویربرداران و عکاسان حوزه ورزش در انجام رسالت 
خطیر اطالع رســانی خود، متاســفانه همیشه با یکسری مشــکالت فراوان روبه رو 
هستند که شاید در دیدار تراکتورسازی و فوالد این موضوع بیشتر به چشم خورد.

دردناک تر از این موضوع این است که متاسفانه هیچ مسوولی برای پاسخ به این 
موارد و رسیدگی به مشکالت خبرنگاران، پیدا نمی شود.

اصحاب رســانه آذربایجان شــرقی که می خواهند از طریق جاده اختصاصی از 
اتوبان شهید کسایی تبریز وارد ورزشگاه شوند با سدی با نام حراست فیزیکی اداره 
کل ورزش و جوانان رو به رو می شوند که خواستار کارت ترددی هستند که مطابق 
با پالک خودرو باشد، در حالی که اکثر اصحاب رسانه بدون خودروی شخصی بوده و 
عمدتا  با آژانس یا سایر وسایل نقلیه و تاکسی های آنالین به سمت ورزشگاه می روند 

و کارت خبرنگاری یا عکاسی سازمان لیگ هم گویا هیچ اعتباری ندارد.
 اصحاب رســانه که با خودروی شــخصی و کارت تردد مطابق با پالک خودرو 
وارد ورزشــگاه می شوند هم کم مشــکل ندارند و کماکان بعد از 9 سال از برگزاری 
مســابقات در ورزشگاه یادگار امام )ره( هنوز نمی دانند وســایل نقلیه خود را کجا 

پارک کنند و هر بار دچار تغییرات بدون اطالع قبلی می شوند.
عکاســان، خبرنگاران و تصویربرداران برای اینکه وارد ورزشگاه شوند همیشه 
دچار مشــکل هستند و هر بار تصمیمی پشت درهای بسته گرفته می شود و بدون 
نظرخواهی یا حداقل اطالع رســانی خبرنگاران اعمال می شــود کــه نتیجه ای جز 

سرگردانی و مشکل برای رسانه ها ایجاد نمی کند.
نکته ای که نباید فراموش شــود این اســت که خبرنگاران بایــد از دری وارد 
شــوند که تماشاگران هم از آن وارد می شوند و حداقل 15 دقیقه پشت در مانده و 
حتی بازرســی بدنی و وسایل رسانه ای هم انجام می شود. در این میان تنها خواسته 

خبرنگاران تکریم و احترام است تا رسالت آنها خدشه دار نشود.
بعد از اینکه اهالی رســانه وارد جایگاه خبرنگاران می شوند تازه مشکالت شان 
شــروع می شــود. اینترنت جایگاه خبرنگاران کند بوده و در برخی مواقع هم وصل 
نمی شود. افراد غیر خبرنگار بیش از 30 درصد جایگاه را در تصرف خود درآورده اند 

و خبرنگاران برای نشستن در جایگاه شان هم مشکل دارند .
تماشــاگران می توانند با گوشی های خود عکس بگیرند ولی نیروی انتظامی به 
خبرنگاران اجازه عکاسی و تصویربرداری از جایگاه خبرنگاران نمی دهد  و خبرنگاران 

باید در قفس جایگاه خبرنگاران باقی  بمانند و حق هیچ  کاری را هم ندارند.
بعــد از اتمام بازی، خبرنگاران باید مســیر طوالنــی و در خالف جهت خروج 
تماشــاگران را طی کنند و بعد از گذر از چندیــن در و بعد از معطلی بیش از 20 
دقیقه ای و درگیری و توهین شنیدن، باالخره به اتاق کنفرانس و میکس زون برسند.

بالطبع این انتظار می رود تا اســتاندار آذربایجان  شــرقی، فرماندار شهر تبریز، 
رییس اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان  شــرقی، باشــگاه تراکتورسازی تبریز و 
در نهایت رییس هیات فوتبال این اســتان برای حل مشــکالت خبرنگاران ورزشی 
چاره ای بیندیشند تا این قشر زحمتکش و بی ادعا، با کمترین امکانات بتوانند برای 

ارتقای ورزش این استان همراه با ورزشکاران و مسووالن تالش کنند.
البته این مشــکل منحصر به تبریز نیســت و در بسیاری از ورزشگاه های ایران 
مشــابه این مسائل وجود دارد. اغلب ورزشــگاه های ایران استاندارد نیست و همین 

مساله کار را برای اهالی رسانه دشوار می کند. 
تبریز با ورزشــگاه بزرگش یک نمونه از وضعیت نابسامان ورزشگاه های کشور 
است که باید ســر و ســامان بگیرد. تیم تراکتور با هواداران پرشورش اگر به لیگ 
قهرمانان آسیا برود، بی شک با سختگیری ای اف سی مواجه می شود. پس چرا از االن 
که زمان در اختیار داریم مشــکل ورزشگاه ها را حل نکنیم که مثل ورزشگاه آزادی 

بازسازی استادیوم برای فینال به دقیقه 90 بکشد. 

مصائبخبرنگارانتبريزیمثلتمامشهرها
ورزشگاه هایی که برای رسانه ها استاندارد نیست

مصاحبهسرمقاله

ندود:بازیيووه-اتلتيکوکمگلخواهدبود
جــدال یوونتوس و اتلتیکــو مادرید یکی از ســخت ترین قرعه هایی بود 
که می توانســت نصیب دو تیم شــود. فینال لیگ قهرمانان این فصل در واندا 
متروپولیتانو، ورزشــگاه اختصاصی اتلتیکو برگزار خواهد شد و به همین دلیل 
تیم مادریدی انگیزه بســیار باالیی برای رسیدن به بازی نهایی دارد. یوونتوس 
هم با در اختیار داشــتن رونالــدو به چیزی جز 

قهرمانی فکر نمی کند.
پاول ندود، نایب رییس یووه درباره این بازی 
گفت: »کریســتیانو رونالدو مــرد لیگ قهرمانان 
اســت اما قطعاً ما تنها روی کریس حســاب باز 
نمی کنیم. مــا تیم خیلی قدرتمنــدی داریم، از 
این رو اعتماد به نفــس باالیی داریم. اتلتیکو تیم 
بســیار ســازمان یافته ای اســت و بازی دشواری 
خواهد شــد. آنها می تواننــد در الک دفاعی فرو 
بروند و همیشه با دیه گو کاستا و آنتوان گریزمان 
برای رقبای خود مشکل ســاز می شــوند. من دو 
بازی ســخت را پیش بینی می کنم و احتماالً گل های زیادی رد و بدل نخواهد 

شد.«
مکس آلگری، ســرمربی یووه هم درباره حریف سرسخت اسپانیایی گفت: 

»کسی که جاه طلبی دارد، از هیچ چیز نمی ترسد.«
 

سالیحميدزيچ:
ليورپولپرشورترينتيمانگليساست

بایرن مونیخ که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان توانست صدرنشین شود 
با یکی از سخت  ترین قرعه ها روبه رو شد و باید با لیورپول، صدرنشین لیگ برتر 
بازی کند. حســن سالی حمیدزیچ، مدیر ورزشی بایرن در واکنش به این قرعه 
گفت: »ما کار سختی در پیش داریم. لیورپول در حال حاضر پرشورترین تیم و 
صدرنشین کنونی لیگ برتر انگلیس است. لیورپول فوتبال خوبی ارائه می دهد، 
فوتبال خیلی فیزیکی و پرحرارت. ما بی صبرانه منتظر تقابل با لیورپول هستیم. 
به هر حال این چالش هایی اســت که باید در دوران حرفه ای با آنها دســت و 

پنجه نرم کرد.«
 

مديربارسا:ليونرادستکمنمیگيريم
بارســا در یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان با لیون روبه رو می شود. شاید 
برخــی از حاال این تیم را در یک چهارم نهایــی ببینند اما گی یرمو آمور، مدیر 

ارتباطات بارسا عقیده دیگری دارد.
او پس از قرعه کشــی به خبرنگاران گفت: »حضور در یک هشــتم نهایی 
لیگ قهرمانان نشــان از شایســتگی تیم ها دارد. لیون حریف ساده ای نخواهد 
بود و باید بگویم که یک شــب بد می تواند پایان بخش شما در لیگ قهرمانان 
باشــد. ما حق دســت کم گرفتن لیون را نداریم چون این تیم سیتی را هم در 
دور گروهی به دردســر انداخت. )لیون در زمین ســیتی پیروز شد و در زمین 
خود به یک تساوی دست یافت( آنها بخصوص در فاز تهاجمی بازیکنان خوب 

و خطرناکی در اختیار دارند.«
او درباره شــانس قهرمانی بارسا در این مسابقات گفت: »مسی همیشه در 
هر دیدار درخشان ظاهر می شود. او سال هاست که می درخشد. لئو همیشه یاور 
تیم اســت و هرگز بازیکنی خودخواه نبوده اســت. با داشتن مسی و بازیکنانی 

دیگر مثل دمبله و ... امیدوار به قهرمانی هستیم.«

مرفاوی:استقاللپيشرفتکرده
صمد مرفاوی سرمربی پیشین استقالل معتقد است این تیم فصل را خوب 
شروع نکرد اما در بازی های اخیر پیشرفت را در شاگردان شفر دیده: »استقالل 
فصل را خوب شــروع نکرد اما در دیدار های اخیر 
پیشرفت را در شــاگردان شفر دیدیم. چند بازی 
آخر اســتقالل نشان از پیشــرفت تیم می داد و 
این تیم می توانســت در بازی با پدیده هم پیروز 
شــود. گلی که اللهیار صیادمنش به ثمر رساند، 
ســالم بود و نمی دانم داور چرا این گل را مردود 
اعالم کرد.« مرفاوی فکر می کند جایگاه استقالل 
اینجای جدول نیســت و باید بــه رده های باالتر 
برســد: »اگر چه استقالل پیشرفت کرده اما باید 
نیم  فصــل دوم انتظارات هواداران را برآورده کند. 
جایگاه اســتقالل اینجا نیست و باید در نیم فصل 

عالوه بر تقویت در برخی خطوط، بتواند نتایج مورد انتظار را کسب کند.«
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والورده برترین سرمربی جهانبارسلونا تیم برتر جهان

علی کفاشــیان در دفتر کار خود 
فوتسال  تیم  ناظم الشریعه سرمربی  با 
ایران جلســه داشت که این جلسه به 
خوبی نشــان می دهد علی کفاشیان 
هم مانند فریدون اصفهانیان از سمت 

خود استعفا نخواهد داد. 
ایــن در حالی اســت کــه چند 
روز پیش محمدرضا ســاکت به بهانه 
بازنشســتگی از ســمت خود استعفا 

کرد. 

از طرفــی در صحبت هایــی که 
از ســوی مهدی تاج بــا وزیر ورزش 
شــده بود اینطور عنوان شد که این 
دو مدیر تا پیــش از برگزاری مجمع 
عمومی فدراســیون فوتبــال که در 
تاریخ 9 دی برگزار می شود، از سمت 
خود استعفا خواهند کرد اما مصاحبه 
فریدون اصفهانیان و برنامه های کاری 
کــه علی کفاشــیان می چیند چنین 
چیزی را نشــان نمی دهد. اصفهانیان 

گفته بود فدراسیون نهادی غیردولتی 
است و ما هم منتظر جواب نامه مان از 
وزارت ورزش هســتیم. در عین حال 
کفاشیان در این باره گفته: »در حال 
انجام پروسه قانونی هستیم. اساسنامه 
مــا مقرراتی را تعیین کرده و ما طبق 
آن اساســنامه عمــل می کنیم و در 
نخســتین مجمعی که تشکیل شود 
تصمیم می گیریــم. البته هنوز تاریخ 

برگزاری مجمع معلوم نیست.«

تا تشکیل مجمع، خبری از جدایی نیست

کفاشيانهمچناندرفدراسيون

التزیو-سویا، مهمترین بازی مرحله یک شانزدهم

قرعهکشیليگاروپا:صفریمقابلچلسی،صادقبرابرويکتورياپلژن
قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی 
لیگ اروپا برگزار شــد و تیم های انگلیسی 
و ایتالیایی با قرعه نســبتا آســانی روبه رو 
شــدند. هفته گذشــته رقابت هــای دور 
گروهی به اتمام رسید و 2۴ تیم توانستند 
به یک شانزدهم راه یابند. 8 تیم سوم دور 
گروهی لیگ قهرمانان نیز به این 2۴ تیم 
اضافه شــدند تا جمعا 32 تیم برای صعود 
به یک هشــتم نهایی به رقابت با یکدیگر 

بپردازند.
16 تیــم در ســید یــک و به عنوان 
ســرگروه در قرعه کشــی حضور داشتند: 
ناپولی، والنسیا، اینتر، بنفیکا، دیناموکیف، 
ویارئال،  زنیــت،  ســالزبورگ،  چلســی، 
ســویا،  خنــک،  اینتراخت فرانکفــورت، 
دیناموزاگرب، آرسنال، لورکوزن و بتیس.

16 تیم دیگــر: ویکتوریا پلژن، بروژ، 
شــاختار، گاالتاسرای، رن، باته بوریسوف، 
فنرباغچه، اسپورتینگ لیسبون، راپیدوین، 
التزیو، مالمو، کراســنودار، اسالویا پراگ، 

زوریخ، المپیاکوس و سلتیک نیز در سید 
دو بودند که با انجام قرعه کشــی حریفان 

خود را شناختند.
مهمترین بــازی این مرحله را التزیو 
و ســویا برگزار می کنند. هــر چند نباید 
از اهمیت بــاالی بازی هایی چون بنفیکا-
گاالتاسرای، فنرباغچه  -  زنیت، راپیدوین-

 اینترمیالن و شاختار-اینتراخت فرانکفورت 
نیز به سادگی گذشت.

ویکتوریا پلژن .....................  دینامو زاگرب
بروژ .............................................  سالزبورگ
راپیدوین ..............................................  اینتر
....................................  خنک اسالویا پراگ 
کراسنودار .....................................  لورکوزن
................................................  ناپولی زوریخ 
................................................  چلسی مالمو 
شاختار .....................  اینتراخت فرانکفورت
...........................................  والنسیا سلتیک 
.....................................................  بتیس رن 
..............................  دیناموکیف المپیاکوس 

...................................................  سویا التزیو 
فنرباغچه .............................................  زنیت
اسپورتینگ لیسبون ...................... ویارئال
................................  آرسنال باته بوریسوف 
.......................................  بنفیکا گاالتاسرای 

بازی هــای دور رفت، 20 و 21 فوریه 
برگــزار خواهد شــد و میزبانــی فینال 
رقابت ها نیز بر عهده کشــور آذربایجان و 

شهر باکو است.
نکته جالــب دیگر، حضور دو بازیکن 
ایرانی در دور یک شانزدهم نهایی مسابقات 
اســت. بهرنگ صفری و صادق محرمی دو 
بازیکنی هســتند که می توانند حضور در 
این مرحله از لیگ اروپــا را تجربه کنند. 
بهرنگ صفری با مالمو باید مقابل چلسی 
بازی کند. حریــف پرقدرتی که از حاال و 
برای صعود، بخت بیشتری نسبت به مالمو 
دارد. صفری این فصل و در مرحله گروهی 
6 بــازی برای مالمو انجــام داد و یکی از 
ارکان اصلی خط دفاع این تیم ســوئدی 

بود. او که با پیراهن شــماره ۴ برای مالمو 
بازی می کند، در 33 سالگی امیدوار است 
افتخــاری جدید همراه ایــن تیم قدیمی 

کسب کند.
در  هرگــز  امــا  محرمــی  صــادق 
رقابت هــای اروپایی بــرای دیناموزاگرب 
بازی نکــرده و مترصد فرصتی اســت تا 
این طلســم را بشــکند و بتوانــد تجربه 
بازی در چنین ســطحی را نیز به دســت 
بیاورد. محرمی در مرحلــه گروهی، تنها 
2 بار روی نیمکت دینامو نشســت و باقی 
بازی ها را از روی سکو تماشا کرد. حریف 
دیناموزاگرب در این مرحله ویکتوریا پلژن 
از جمهوری چک است. حریفی که اسم و 
رسم چندانی ندارد اما قدرتمند است و در 

مرحله گروهی شگفتی ساخته.
حاال امیدمان به حضور او و البته یک 
ایرانی- سوئدی به نام بهرنگ صفری است 
تا لیگ اروپا را با جذابیت بیشــتری دنبال 

کنیم.
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ارزیابي نیم فصل لیگ هجدهم

ناکام هاي نیم فصل اول لیگ هجدهم

گلمحمدي،خليلزاده،سپاهان
وصيادمنشبهترينهاينيمفصل

ازمجيدجالليتاحسينکعبي
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با قرار گرفتن نام علی علیپور در 
پرسپولیسی ها  حاال  تیم ملی،  فهرست 
منتظــر حضور او در یکی از بازی های 

قبل از جام ملت ها خواهند بود. 
ایــن بــرای دومین بــار بود که 
را  آقــای گل پرســپولیس  کی روش 

دعوت می کرد.
نخستین بار، پیش از جام جهانی 
2018 بود که ســرمربی تیم ملی نام 
علی علیپور را در فهرســت بازیکنان 
منتخبش نوشت اما خیلی زود خطش 

زد و اصال او را به روسیه نبرد. 
این بار هم وقتی علیپور به عنوان 
یکــی از 35 بازیکــن تیم ملی معرفی 
شد، همه خط خوردنش را پیش بینی 
کردنــد و گفتند در فهرســت نهایی 
بازیکنانــی که قرار اســت بــه جام 
ملت ها بروند، جایی نخواهد داشــت. 
آقای سرمربی اما نام او را در فهرست 
21 نفــره تیم ملــی هم نوشــت تا از 
پرســپولیس نیم فصل اول سه بازیکن 

به قطر بروند.
تنها ملی پوش پرسپولیس بعد از 

جام جهانی، علیرضا بیرانوند بود اما در 
چنــد اردوی قبلی احمد نوراللهی هم 
حضور داشــت و حاال علیپور سومین 
سرخپوشی اســت که می تواند از این 
اردو استفاده و کی روش را مجاب کند 

که او را به جام ملت ها ببرد. 
علیپــور کــه در دو بــازی آخر 
نیم فصل سه گل زد و البته یکی دیگر 
از گل هایــش مردود اعالم شــد، در 
لژیونر تیم ملی  شرایطی که مهاجمان 
چندان آماده نیستند یا خیلی کم در 
تیم های باشگاهی شان بازی  می کنند، 
می تواند از بازی های دوستانه تیم ملی 
در قطر نهایت اســتفاد را ببرد و جای 

خود را در تیم ملی تثبیت کند.
علــی علیپــور البته نخســتین 
حضــورش در ترکیــب تیم ملی را در 
اردوی قبلــی و بــازی تدارکاتــی با 
ســیرالئون تجربه کرد و پیش  از این 
هم در تیم هــای ملی رده های پایه به 
میدان رفته بود اما حاال در 23 سالگی 
این شانس را دارد که در جام ملت ها 

هم توانایی هایش را به رخ بکشد.

پرســپولیس در 4 سال اخیر مهدی 
طارمی و علی علیپور را به عنوان آقای گل 

در اختیار داشته. 
طارمی کــه از لیــگ چهاردهم به 
پرســپولیس پیوســته بود، در لیگ های 
پانزدهم و شانزدهم با 16 و 18 گل زده، 
آقای گل لیگ شــد امــا حتی جدایی او 
باعث نشــد پرســپولیس آقای گلی را از 

دست بدهد.
طارمــی بعد از دو آقــای گلی، یک 
نیم فصل محروم شــد و سپس به الغرافه 
رفت تا یک مهاجم دیگر از پرســپولیس 

یعنی علی علیپور آقای گل شود. 
او که تــا پیش از محرومیت طارمی 
کال دو گل زده بــود، تــا پایان لیگ 17 
گل دیگــر زد و آقای گلی را با چاشــنی 

شکســتن رکورد گلزنی دایی، خلیلی و 
طارمی در یک فصل، به دست آورد.

علیپــور حــاال پــس از 15 گل با 
همــکاری مهــدی طارمــی و 30 گل با 
همکاری گادوین منشا، به هفتمین گلزن 
تاریخ تبدیل شده و با مهدی طارمی تنها 
10 گل دیگــر فاصله دارد. پس از گذر از 
طارمــی، او می تواند به ناصر محمدخانی 

59 گله هم برسد.
علیپور اگر تا پایان لیگ نوزدهم در 
پرســپولیس بماند و روند فعلی را ادامه 
دهد، حداقــل 35 گل خواهد زد و حتی 
می تواند از رکورد حســین کالنی و صفر 
ایرانپاک عبور کند و به یک قدمی رکورد 
علی پروین برسد که با 95 گل، پشت سر 
فرشاد پیوس 153 گله قرار گرفته است.

علیپوربلیتجامملتهارامیگیرد؟

خیزآقایگلبرایعبورازطارمی

 رقابت با لژیونرها

علیپور، باالتر از دایی و بزیک

کرانچار: به امید ایمان دارم
داســتان تیم امید ایران با زالتکوکرانچار وارد فاز جذابی شده 
است. ســرمربی تیم امید ایران به دنبال شکستن طلسم ناکامی 44 
ساله فوتبال ایران است واگر بتواند با این بازیکنان جوان به دستاورد 
بزرگی همچون صعود به المپیک برسد نامش در تاریخ فوتبال ایران 

برای همیشه به یادگارخواهد ماند.
   

آقای کرانچار در این اردو و به ویژه دو مســابقه برابر سوریه چه 
اهدافی را دنبال می کنید؟

 طبیعتــا هر اردویــی اهداف خاص خودش را دارد. مــا بعد از بازی های 
آسیایی تا امروز 3 اردو را برگزار کردیم با یک هدف مشخص و آن هم برگزاری 
بازی های تدارکاتی مناســب بود. در اردوی اول متاســفانه نتوانستیم بازی های 
خوبی داشته باشیم در حالی که قرار بود عراقی ها دعوت ما را قبول کنند اما فکر 
می کنم به دلیل احتمال تقابل با تیم ما در آخرین مهلت منصرف شــدند. با این 
وجود شــرایط در اردوهای بعدی بهتر شد و حاال 
می بینیم که برنامه بسیار خوبی داریم. هدف این 
است که در بازی های تدارکاتی به انسجام تیمی 

و به آن آمادگی مورد نظرمان برسیم. 
شــما گفته بودید کــه در این اردو به 
نزدیک  نظــر خودتان  نهایی مورد  ترکیب 
محدودتر  بازیکنــان  تعداد  و  می شــوید 

می شود، آیا به این هدف نزدیک شدید؟
 مــا از این به بعد حدود 30 بازیکن نهایی 
را در اختیار خواهیم داشــت که شــاکله اصلی 
تیم را شــکل می دهند. استخوان بندی اصلی تیم 
شناسایی شــده و از همین شاکله اصلی استفاده 
می کنیم. رفته رفته تالش کردیم نقاط ضعفی که وجود داشت را رفع کنیم تا به 
ترکیب نهایی نزدیک شــویم. بعد از جاکارتا در بعضی پست ها به ویژه خط دفاع 
به دنبال گزینه های جدیدی بودیم چرا که بازیکنان کمی در اختیار داشــتیم و 
حاال تا حدودی به این هدف رســیدیم. از این نظر فکر می کنم موقعیت خوبی 
داریم. در خط میانی هم تیم با کیفیتی هستیم و همینطور در خط حمله شرایط 
خوبی داریم و گزینه های خوبــی در اختیار داریم که خط حمله ما را قدرتمند 
می کند. به عنوان سرمربی باید بگویم شاکله اصلی تیم را شناخته ایم و خود من 
در ذهنم تقریبا 25 نام اصلی را ثبت کرده ام اما واقعیت این اســت که تا شروع 
مسابقات ممکن اســت مصدومیت یا مسائل دیگری داشته باشیم که مجبور به 
تغییرات شــویم. باید گزینه های متعددی داشته باشیم. همچنین برخی نفرات 
دیگر هم به من معرفی می شوند مثل یک بازیکن جوان که در گاالتاسرای ترکیه 
حضــور دارد یا بازیکن دیگری کــه در لیگ آمریکا بازی می کند، همچنین یک 
گزینه در پرتغال که باید آنها را نیز زیر نظر داشته باشیم. ممکن است بازیکنان 

شایسته ای باشند که بتوانند به ما کمک کنند.
آقای کرانچار در دوره های گذشته فوتبال ایران تیم های پرستاره و 
اصطالحا نسل های طالیی داشته که نتوانستند طلسم صعود به المپیک 
را بشکنند، شــما تا چه حد به تیم فعلی امید دارید که بتواند باالخره 

این آرزو را محقق سازد؟
 اول بایــد بگویم که برای صعود به المپیک نباید به دنبال نســل طالیی 
باشید. بیش از هر چیز باید به دنبال ساختن یک تیم باشید و این همان کاری 
اســت که مشغول انجام دادن آن هســتیم. در مورد المپیک باید بگویم ممکن 
است این آخرین حضور فوتبال و آخرین فرصت برای ما باشد. از سوی دیگر 44 
ســال از این ناکامی تلخ و طوالنی می گذرد و همه ما برای شکستن این طلسم 
باید تالش کنیم. در دوره های گذشته شما تیم های پرستاره ای داشتید و نام های 
بزرگی که نتوانســتند این بار را در آن مقطع به دوش بکشــند. با این وجود در 
خصوص نسل فعلی تیم امید باید بگویم من به این بچه ها ایمان دارم. آنها همه 
مدارج و پله ها را به درســتی طی کردند. اکثــر بازیکنان ما در رده های مختلف 
تیم هــای پایه بازی کردند، خیلی از آنها تجربه حضور در مســابقات بین المللی 
مثل جام های جهانی رده ها را داشــته اند و البته بیشترشــان در لیگ برتر برای 
تیم های خودشــان به عنوان بازیکنانی تاثیرگذار بازی می کنند. اینها بسیار مهم 
اســت چون ما بازیکنانی با استعداد، توانمند و در عین حال با تجربه در اختیار 
داریم. مساله مهم این اســت که راه را به درستی نشان شان بدهیم. گام به گام 
یک تیم قدرتمند، متحد و هماهنگ بسازیم. ابتدا از مرحله مقدماتی عبور کنیم 
و بعد به فکر موفقیت در دور نهایی باشیم. باید بگویم ما همه تالش خودمان را 

می کنیم و ایمان دارم می توانیم موفق شویم.

یک روز بدون تمرین

دوشنبهپرماجرا:تهدید،اعتصابوباالخرهآشتی

صحبت هــای ســیدجالل با سرپرســت 
جدید باشگاه نه تنها پرسپولیسی ها را به پول 
نرساند، بلکه بهانه ای شد برای اعتصاب دوباره 
آنهــا. بعد از تمرین یکشــنبه بود که کاپیتان 
به نمایندگــی از هم تیمی هایش به باشــگاه 
رفت تا ببیند چرا در پرداخت مطالبات شــان 
بدقولی کرده اند. ایرج عرب وقتی روی صندلی 
مدیریت باشــگاه نشســت، ادعا کرد که هیچ 
مشکلی برای پرداخت قراردادها و پاداش های 
بازیکنان پرسپولیس وجود ندارد و اول همین 

هفته، جیب هایشان را پر خواهد کرد.
با این حال شــنبه بدون پول گذشــت و 
پولی هم که یکشنبه به حساب پرسپولیسی ها 
ریختند، تنها 15 درصد از قراردادهایشــان را 
شــامل می شــد اما چیزی که آنها را عصبانی 
کرد، این ادعای سرپرست باشگاه بود که »40 
درصد به بازیکنان پرداختی داشــتیم.« حال 
آنکه پولی که به پرسپولیسی ها پرداخت کرد، 
حتــی با جمع دریافتی قبلــی آنها هم به 40 

درصد نمی رسید.
جالب اینکه آقای سرپرست در واکنش به 
اعتراض کاپیتان که در جلســه ظهر یکشنبه 
نماینده همه تیم بود، تهدید کرد که بازیکنان 
اگــر به خاطر پول اعتصــاب کنند و یا مقابل 
باشگاه بایستند، برایشان تبعات دارد و جریمه 
مالی ســنگینی گریبان شان را می گیرد. او در 
واقــع با این تهدیدش بازیکنان را ترغیب کرد 

به اعتصاب.
البته صبح دوشــنبه مثــل همه روزهای 
قبــل در ورزشــگاه شــهید کاظمــی حاضر 
شــدند اما هیچکس دل و دماغ تمرین کردن 
نداشــت. همــان اول کار، 5 بازیکــن پیش 
برانکو ایوانکوویچ رفتند تا تصمیم تازه شــان 
را به گوش او برســانند. تصمیم گرفته بودند 
تمرین نکنند. ســیدجالل حســینی، شجاع 
کامیابی نیا  ماهینی، کمال  خلیل زاده، حسین 
و امید عالیشــاه بازیکنانی بودند که به عنوان 
بزرگتر های تیم با سرمربی به صحبت نشستند 
و اعالم کردند که به دلیل بدقولی باشــگاه در 
تمرین  نمی خواهند  مطالبات شــان،  پرداخت 
کنند. توجیه دیگرشان هم برخورد نه چندان 
دوســتانه سرپرســت باشــگاه با آنها بود که 

به جای عذرخواهی، تهدیدشان کرد.
برانکو اعتراض آنها را شنید و به اتاقش در 
ورزشگاه دعوت شــان کرد تا راحت تر صحبت 
کنند اما در نهایت خــود او بود که به تحریم 
تمرین مجاب شــد و تصمیم بازیکنانش برای 
تمرین نکردن را پذیرفت. بعد از این جلسه نه 

چندان طوالنی، همه بازیکنان ورزشــگاه شهید 
کاظمی را ترک کردند و به هتل المپیک رفتند 
تا در ضیافتی که حامی مالی شخصی ایوانکوویچ 

برایشان در نظر گرفته بود، شرکت کنند.
جالب، واکنش عرب بــه این اعتصاب بود: 
»من ســیدجالل حســینی را به باشگاه دعوت 
کردم و حدود 2 ساعت در مورد مشکالت مالی 
به او توضیحاتــی دادم و گفتم تالش می کنیم 
به موقع پرداختی ها انجام شــود. انتظار داشتم 
آنها هــم به ما کمک کنند و صبور باشــند. به 
نظرم این کار ها اثر مثبتی ندارد.« و بعد در صدد 
دفاع از خودش برآمد: »هر مدیر دیگری به جای 
من آمده بود، فقط یک ماه طول می کشید تا با 
شرایط باشگاه آشنا شــود. انتظارمان این است 
وقتی شرایط بهتر شــده، اعضای باشگاه هم ما 
را همراهــی کنند. مــا نمی خواهیم بازیکنان از 
ما تشــکر کنند، فقط کمک مــان کنند. حکم 
من به عنوان سرپرست باشــگاه روز چهارشنبه 
امضا شــد اما از نظر اداری، سه روز بود که من 

سرپرستی باشگاه را داشتم. در همین سه روز و 
با وجود تعطیلی ها من سه و نیم میلیارد تومان 
به بازیکنان پرداختی داشتم تا به قولی که داده 
بودم، عمل کنم. تالش ما برای پرداخت ها ادامه 
دارد ولی ظاهرا در تمرین بحث پاداش ها مطرح 
شــده. اینکه از یک مدیر بعــد از 3-4 روز کار 
توقــع 40 درصد پرداخت و پــاداش از ابتدای 

فصل را داشته باشید، درست نیست.«
او اینها را گفت و خودش را به تیم رســاند 
تا زودتر غائله را ختم کند. برای همین پیش از 
صرف ناهار، ســیدجالل حسینی، امید عالیشاه، 
حســین ماهینی، شــجاع خلیــل زاده و کمال 
کامیابی نیــا را به نمایندگی از بازیکنان و برانکو 
ایوانکوویچ را به عنوان ســرمربی تیم به جلســه 
فراخوانــد. این بــار اما به جــای تهدید، با لحن 
دیگری صحبت کرد: »بــا توجه به مدت زمانی 
که به باشــگاه آمده ام، تالش کردیم تا نخستین 
پرداخت را نهایتا تا یکشــنبه داشته باشیم. در 
جریان مطالبات شما از جمله پاداش های مربوط 

به لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا هستم. تالش 
مــن و همکارانم در باشــگاه این اســت که با 
حل مشــکالت در روز های آینده، پرداخت های 

دیگری هم داشته باشیم.«
بازیکنان اما کوتاه نمی آمدند و حرف شــان 
ایــن بود که تــا پیــش از شــروع دور جدید 
تمرینات باید پاداش ها و دســت کم 50 درصد 
از قراردادهایشــان را گرفته باشــند. عرب هم 
پاسخی برای آنها نداشت جز اینکه دوباره و چند 
باره اعالم کند برای حل این مشکل و پرداخت 

معوقات بازیکنان، در تالش است.
جلســه کمی طوالنی شد و پرسپولیسی ها 
ناهار را با چند ســاعت تاخیــر خوردند اما در 
عوض، خیال سرپرست باشــگاه راحت شد که 
آنهــا اعتصاب شــان را شکســتند و گفتند که 
سه شنبه تمرین را از سر می گیرند. بعد از صرف 
ناهار، برانکو جلسه ای جداگانه با عرب داشت و 
فعالیت های باشگاه در نقل و انتقاالت را پیگیری 

کرد.

 عرب از پرسپولیس 
می رود؟

ایرج عــرب کــه هفته قبــل به عنوان 
سرپرســت باشگاه پرســپولیس معرفی شد، 
شــاید به زودی این باشگاه را ترک کند. گویا 
عرب که چندی پیش فرم حضور در انتخابات 
ریاست فدراسیون اسکی را هم پر کرده بود، 
یکــی از گزینه های مدیریت اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان البرز اســت و اگــر برود، 
پرسپولیسی ها باید منتظر مدیر جدید باشند.

 
نه تایید، نه تکذیب

»تا با بازیکنی قرارداد نبندیم، نام کسی 
را تایید نمی کنیم.« این را سرپرست باشگاه 
پرســپولیس در واکنش به خبر مذاکره این 
باشگاه با سینا مریدی و محمد نادری گفته 
و ادامه داده: »ما 24 ساعته در حال تشکیل 
جلسه هستیم تا فصل نقل وانتقاالت خوبی 
داشته باشیم. طبق فهرستی که برانکو داده 
کار را جلو می بریم و سعی می کنیم با تمام 
توان با نظر سرمربی در فصل نقل  و انتقاالت 
حضور داشته باشــیم اما فعال معلوم نیست 
چه بازیکنانی به تیم اضافه می شــوند و چه 

بازیکنانی می روند.«
 

صعود پرسپولیس و برانکو
تیم هــای  رده بنــدی  در جدید تریــن 
باشــگاهی جهان، پرسپولیس یک پله صعود 
کــرد. در جدید تریــن رده بنــدی بهتریــن 
تیم های باشــگاهی جهان توســط ســایت 
کالب ورلد رنکینگ اعالم شــد، پرســپولیس 
3624 امتیــاز گرفــت و از رده 157 به رده 
156 صعود کرد. خود برانکو هم دو پله صعود 
کرد. در جدید ترین رده بندی بهترین مربیان 
فوتبال جهان، برانکو ایوانکوویچ 3068 امتیاز 

گرفت و صعودی دو پله ای داشت.
 

ترابی با تاخیر می آید
تنها مشــکل مهدی ترابی برای حضور 
در پرسپولیس، پرداخت هزینه 50 میلیون 
تومانی برای فســخ قرارداد او بود که انجام 
شــد و حاال باید منتظر حضور این بازیکن 
در تمرینات باشیم. برانکو خواسته بود که او 
را بعد از آخرین بازی نیم فصل اول و پیش 
از سفر با تیم ملی در اختیار داشته باشد اما 
موفق نشــد و باید تا بعــد از جام ملت های 

آسیا منتظر او بماند.
 

بحران در اردوی رقیب
رقیب عربستانی پرسپولیس در مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان این روزها با بحران 
دســت و پنجه نرم می کند. سایت الریاض 
عربستان خبر داد که نتیجه نگرفتن االهلی 
باعث شده برخی مسووالنش استعفا دهند 

و بازیکنان هم دستمزدشان را نگرفته اند.

سهم 52 درصدی منشا 
و علیپور از گل های 

پرسپولیس
گادوین منشــا و علــی علیپور 
41 گل تیــم پرســپولیس در دوران 
محرومیت را به ثمر رسانده اند و سهم  
52/56 درصــدی از گل های این تیم 

دارند. 
قرمزها که یک سال است علیپور 
و منشا را در خط حمله دارند، عنوان 
بهترین خط حملــه لیگ هفدهم را 
به دســت آوردند و حاال رقیب جدی 
ســپاهان برای تکرار ایــن عنوان در 

لیگ هجدهم هستند.
در این یک ســال در مســابقات 
مختلف علی علیپور موفق شــد 30 

گل برای تیمش بزند.
 او 17 گل در لیگ هفدهم )پس 
از محرومیت( به ثمر رســاند و 7 گل 

هم در لیگ هجدهم.
 او همچنیــن 5 گل در آســیا و 
یک گل در جــام حذفی وارد دروازه 
رقبا کــرد تا اکنون با 30 گل برترین 
گلــزن پرســپولیس در یک ســال 

محرومیت باشد. 
گادوین منشــا تقریبا یک سوم 
علیپــور گل زده اســت. او با 11 گل 
دومیــن گلــزن قرمزهــا در دوران 
محرومیت به شــمار مــی رود و اگر 
عالیشاه و نعمتی را مهاجم به حساب 
نیاوریم، این دو بازیکن تنها مهاجمان 

گلزن پرسپولیس هستند.
41 گل از 78 گل در یک ســال 
اخیر، سهم  52/56 درصد از گل های 
پرســپولیس را به دو مهاجم این تیم 
اختصاص می دهد که آمار قابل قبولی 

به حساب می آید. 
نکته جالب این اســت که شجاع 
خلیل زاده، سیدجالل حسینی، محمد 
انصــاری و شــایان مصلــح به عنوان 
مدافعان تیم برانکو در این مدت 12 
گل به ثمر رسانده اند و نقش پررنگی 
در فرآینــد هجومــی پرســپولیس 

داشته اند.
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نخستین چالش جدی در پرسپولیس را سرپرست جدید این باشــگاه امروز تجربه کرد. ایرج عرب شاید فکرش را نمی کرد بازیکنانی که چند ماه با گرشاسبی 
همراه بودند و بی پولی و نداری باشــگاه را تاب آوردند، با یک بدقولی از سوی او این طور مقابلش بایســتند. او هم البته رفتار متفاوتی را نسبت به مدیرعامل 
پیشــین در پیش گرفت و به جای آرام کردن بازیکنان، تهدیدشــان کرد که اگر به خاطــر پول تمرین نکنند، جریمه خواهند شــد. همین تهدیدش بود که 
آنها را به اعتصاب واداشــت. البته این بار هم اعتصابی یک روزه چرا که آقای سرپرســت به موقع خود را به میهمانی تیم رســاند و پیش از نشستن سر میز 
ناهــار، بابت پیگیری تمرینات از پرسپولیســی ها قول گرفت اما آیا خودش در پرداخت ها آنقدر خوش قول هســت که آنها دوباره تصمیم مشــابهی نگیرند؟

در شــرایطی که طی هفته گذشــته 
و بعد از اظهارنظرهای کاپیتان اســتقالل 
علیــه پرســپولیس بازیکنان ایــن تیم و 
حتی مســووالن باشــگاه علیه او موضع 
گرفته بودند، سیدجالل حسینی همکاری 
تــازه ای را با همبازی ســابقش آغاز کرده 
است. سیدجالل که روابط بسیار خوبی با 
رحمتــی دارد و چند ســال در تیم ملی و 
ســپاهان با او همبازی بوده، متعادل ترین 
واکنــش را بــه حرف هــای او داشــت و 
فقــط گفت: »نمی دانم چــرا رحمتی این 

صحبت ها را مطرح کرده است. جالب این 
اســت که تنها چند روز بعــد از آن همه 
بگومگو، حاال ســیدجالل حسینی پستی 
در اینســتاگرام خود منتشــر کــرده و از 
همکاری تازه اش با کاپیتان استقالل خبر 
داده است. این پست در واقع آگهی تبلیغ 
نخستین دوره آموزش تخصصی فوتبال و 
دروازه بانی در ایران است که برای سنین 6 
تا 16 ســال برگزار خواهد شد. ظاهرا قرار 
اســت کاپیتان های پرسپولیس و استقالل 

بر کالس های این دوره نظارت کنند.

کمــال کامیابی نیــا بــا 7 گل زده در 
دوران محرومیت پرسپولیس، سومین گلزن 
این تیم اســت. محرومیت پرســپولیس در 
آخرین روزهای تابســتان 96 به این باشگاه 
ابالغ شد و باتوجه به آغاز محرومیت طارمی 
از روز ابــالغ محرومیــت، می توان شــروع 
محرومیت پرســپولیس را هم از همان روز 
دانست. در این مدت کمال کامیابی نیا با به 
ثمر رســاندن 7 گل، سومین گلزن برتر تیم 
بــود. او که این فصل بــا گلزنی برابر پیکان 
زمینه ساز برتری 2 بر یک سرخپوشان شد، 

برابر سایپا هم گل بســیار زیبایی را به ثمر 
رســاند. کمال در لیگ قهرمانان 2018 نیز 
موفق به گلزنی شــد و با گلزنــی در بازی 
حســاس برابر الوصل در امارات، سه امتیاز 
را به حساب پرســپولیس واریز کرد. به جز 
این ســه گل، کامیابی نیــا در لیگ هفدهم 
به تراکتورســازی، پارس جنوبی، ذوب آهن 
و ســپیدرود هم گل زده بود و نقش مهمی 
در نتایج تیم پرســپولیس داشت. شاید اگر 
مصدومیت هــا و محرومیت های کمال نبود، 

گل های سرخ او تا امروز دورقمی شده بود.

یکی از بازیکنان مــورد نظر برانکو، 
محمــد نــادری اســت کــه پیش تر در 
تراکتورسازی بازی می کرد و این فصل به 
لیگ بلژیک رفته. مذاکره با این بازیکن و 
مدیر برنامه هایش چند روزی اســت آغاز 
شــده اما رقمی که برای ایــن بازیکن در 
نظر گرفته شــده رقم نسبتا باالیی است 
و مشخص نیســت که باشگاه پرسپولیس 
بتوانــد یا بپذیــرد که آن را بپــردازد یا 

نه. جالــب اینکه نادری بیشــتر روزهای 
حضــورش در لیگ بلژیک را روی ســکو 
گذرانــده و حتــی یک دقیقــه هم برای 
تیمــش بــه میــدان نرفته اســت. مبلغ 
پیشــنهادی مدیر برنامه های این بازیکن 
برای نیم فصل چیزی حدود 70 هزار یورو 
اعالم شــده که نزدیک بــه 900 میلیون 
تومان خواهد بــود و اگر چنین رقمی به 
ایــن بازیکن جوان پرداخت شــود، قطعا 

پرســپولیس  باســابقه  و  اصلی  بازیکنان 
واکنش های تندی نشان خواهند داد چرا 
که کمتر بازیکنی در پرسپولیس برای یک 
فصل قرارداد میلیــاردی دارد و پرداخت 
900 میلیــون به یک بازیکــن برای یک 
نیم فصــل، قطعا بی دردســر نخواهد بود. 
البته مذاکرات کمــاکان ادامه دارد و باید 
دید آیا نــادری در نیم فصل دوم پیراهن 

پرسپولیس را به تن خواهد کرد یا نه.

بعــد از پرداخت چــک 50 میلیون 
تومانی باشــگاه پرســپولیس به باشــگاه 
ســایپا و رســمی شــدن حضور مهدی 
ترابی در پرســپولیس، حاال می توان گفت 
این باشــگاه چهار بازیکن در اردوی تازه 
تیم ملی خواهد داشــت چرا که هر چهار 
نفرشان به اردوی قطر رفته اند. هم ترابی 
تازه وارد و هــم علیرضــا بیرانوند، احمد 
نوراللهی و علی علیپور که همه می گفتند 

خط می خورد. در حال حاضر استقالل 5 
بازیکن ملی پوش دارد که هر 5 نفرشــان 
در فهرســت 21 نفره سفر به قطر حضور 
دارند و بعید نیســت حداقل 4 نفر از آنها 
به جام ملت ها بروند. در مورد پرسپولیس 
و بازیکنان ملی پوشــش اما ماجرا متفاوت 
است و غیر از بیرانوند و ترابی، نمی توان از 
حضور قطعی دو پرسپولیسی دیگر در جام 
ملت ها صحبت کرد. هر چند شــانس آنها 

خیلی هم کم نیست و شــاید با استفاده 
از افــت هافبک ها و مهاجمــان تیم ملی، 
نوراللهــی و علیپور هــم بتوانند به عنوان 
بازیکنــان منتخب کارلــوس کی روش به 
جام ملت ها بروند. البته تیم ملی در حالی 
برای حضور در جام ملت های 2019 آسیا 
راهی امارات خواهد شــد کــه به اعتقاد 
کارشناســان فوتبال، نام شجاع خلیل زاده 

از قلم افتاده است.

همکاری مشترک سیدجالل و کاپیتان استقالل

 کمال، سومین گلزن  پرسپولیس  در  دوران  محرومیت

درخواست 900 میلیونی بازیکن جوان از پرسپولیس

  سه + یک تازه وارد؛ حاال پرسپولیس چهار ملی پوش دارد

 دورهمی پرسپولیسی ها بعد از تعطیلی تمرین
درست است که بازیکنان پرسپولیس روز دوشنبه حاضر به تمرین نشدند 
اما میهمانی را که حامی مالی شخصی برانکو ایوانکوویچ برای شان تدارک 
دیده بود، از دست ندادند. پرسپولیسی ها از همان ورزشگاه شهید کاظمی 
راهی هتل المپیک شدند و البته جلسات شان بعد از اعتصاب آنجا هم ادامه 
داشت و در نهایت آنها را با باشگاه آشتی داد. هر چند بعد از این آشتی هم 
شایعه تعطیلی تمرین های پرسپولیس مطرح شد و گفتند شاید آنها از ادامه 
همین اعتصاب به تعطیالت بروند اما چنین شایعه ای را هیچ کس تایید نکرد.

عکس نوشت
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 هواپیمایی جدید در اختیار تیم ملی
بعد از مشــکالتی که فدراسیون فوتبال با شرکت هواپیمایی آتا پیدا کرد و سر 
آخر با این شــرکت به تفاهم نرسید خیلی ســریع سراغ شرکتی دیگر رفت تا برای 
پروازهای خود مشکلی نداشته باشد. به همین خاطر در راستای ایجاد زمینه مناسب 
جهت انتقال کاروان تیم ملی از ایران به قطر و از قطر به امارات شــرکت هواپیمایی 
تابان با پیش بینی یک فرونــد هواپیمای ایرباس 310 و اختصاص یک پرواز چارتر، 
همکاری مناســبی با تیم ملی در بحث اعزام مناســب به این دو کشــور داشــت.

قبل از کسب موفقیت توقع جشن نداریم

کیروش:مابرایمردموقلبآنهابازیمیکنیم

کارلوس کی روش پیش از سفر تیم ملی 
فوتبال کشــورمان به قطر در واکنش به طرح 
موضوع بدرقه ســرد و ســوت و کور تیم ملی 
گفت: »هشت ســال پیش وقتی من به ایران 
آمدم مشکالت و چالش هایی داشتیم اما امروز 
ما به قطر می رویم و مهم ترین مســاله ای که 
بعد از هشت سال باقی مانده، ساختمانی است 
که پشت سر من است و زمین و امکاناتی است 
که برای نسل های بعدی ایران ساختیم. اینها 
می تواند برای نســل بعدی ایران باقی بماند و 
این مهم ترین مســاله است. ما توقع مراسم و 
جشــنی قبل از اینکه بتوانیم نتیجه ای برای 
شــاد شــدن مردم کســب کنیم، نداریم. ما 
احتیاجــی به این مراســم نداریم. نکته ای که 
می توانم بگویم این اســت که مساله ای که ما 

را نکشد، قوی ترمان می کند.«

کی روش در واکنش به سوال خبرنگاری 
مبنی بر اینکه به نظر می رســد بازیکنان تیم 
ملی از عدم حضور مســووالن و عدم برگزاری 
مراســم بدرقه ناراحت هســتند، گفت: »من 
عذرخواهی می کنم اما به نظرم شــما کلمات 
بازیکنان را به خوبی متوجه نشــدید! بازیکنان 
در مورد مراســم حرف نمی زنند. آنها در مورد 
احتــرام صحبت می کننــد. تنها موضوعی که 
بازیکنان در موردش صحبت کردند، این است 
کــه این تیم، تیم ملی ایران اســت و در حال 
حاضر به جام ملت های آســیا اعزام می شود و 
تنها مطلب، احترام اســت که شاید درک این 
موضوع برای چند نفر ســخت باشد. االن این 
وظیفه من اســت که به عنوان ســرمربی این 
مطلــب را عرض کنم؛ متأســفانه در چند ماه 
گذشته احترامی که باید به تیم ملی گذاشته 

می شد، گذاشته نشده است و با کمال احترام 
باید بگویم مخصوصاً از سمت آقای وزیر. البته 
مهم نیست و ما به این مساله عادت کرده ایم. 
مطلبی که اهمیت دارد، بسیار ساده است، ما 
آماده این هستیم که بیشتر بجنگیم و بیشتر 
تــالش کنیم. یک بار دیگــر تاکید می کنم ما 
بــرای مردم بازی می کنیم و بــرای قلب آنها. 

در آخــر هم مهم ترین مطلــب برای تیم ملی 
این اســت که بتواند قلب های مردم را تسخیر 
کند و برای آنها که ساکت هستند تالش کند، 
نه تعداد محدودی که در رســانه ها سر و صدا 

می کنند.«
ســرمربی تیم ملی در خصوص وضعیت 
مصدومــان، لژیونرها و فهرســت نهایی تیم 

ملی هم گفــت: »همانطور که می دانید ما در 
مرحله نخست اردوی مان در قطر 21 بازیکن 
در اختیار خواهیم داشــت. تاریخ رســمی که 
باید فهرســت نهایی را برای جام ملت ها اعالم 
کنیم 26 دســامبر سال جاری میالدی است، 
در نتیجه 25 دســامبر ما فهرســت نهایی را 
اعالم خواهیم کرد. در حال حاضر 21 بازیکن 
در اردو داریــم و 9 بازیکن هم در فهرســت 
آماده بــاش ما هســتند و مطمئنــاً این 30 
بازیکن تا ســرحد توان خواهند جنگید تا تیم 
ملی در جام ملت ها موفق شــود. ایمان دارم 
این بازیکنان، همه شــانس و فرصت حضور و 
نشــان دادن خود در جــام ملت ها را خواهند 
داشت و ایمان دارم با کاری که کادر فنی تیم 
ملی انجام خواهد داد همه این بازیکنان آماده 

مسابقات خواهند بود.«

 دوست نداشتم جام ملت ها 
را هم از دست بدهم

 دژاگه: امکانات ما
 در حد مدعی 
قهرمانی نبوده

از سفر  اشــکان دژاگه قبل 
به قطــر همراه تیــم ملی گفت: 
خوبی  تدارک  ملی  تیم  »حریفان 
برای مسابقات جام ملت ها دیده اند 
اما ما هم برای دفاع از پرچم ایران 
راهی مسابقات می شویم. ما چند 
گویا  که  داریم  بازیکن مصــدوم 
وضعیت شان بهتر شده است. چند 
بازی تدارکاتی هم در قطر خواهیم 
داشــت که فرصت خوبی است تا 
مصدومان شــرایط بازی کردن را 
پیدا کنند تا با آمادگی خوب راهی 

جام ملت ها شویم.«
*شــرایط فنی شخصی: در 
آخرین بازی باشگاهی ام نتوانستم 
به میدان بــروم و دلیلش این بود 
که یک هفته کامل ســرماخورده 
بودم و هرچه ســعی کردم مقابل 
چون  نتوانستم،  کنم،  بازی  فوالد 
ریسکش باال بود. با توجه به اینکه 
جام جهانی را به خاطر مصدومیت 
از دست داده بودم دوست نداشتم 
جام ملت ها را هم از دست بدهم. 
هم اکنون شرایط خوبی دارم و دو 
جلسه هم تمرین کردم. ان شاءا... 
بتوانم در جــام ملت ها بازی های 

خوبی برای تیم ملی انجام دهم.
* شانس قهرمانی: با توجه به 
بازی های خوبی که تیم ملی در جام 
جهانی انجام داد االن همه تیم های 
آسیایی تفکر دیگری در مورد تیم 
ملی دارند و مــا را جزو تیم هایی 
قهرمان  می توانــد  که  می دانند 
را  تفکر  شود. خودمان هم همین 
داریم تا بعد از 45 سال دل مردم 
را شاد کنیم. با تمام وجودمان در 
مسابقات شــرکت خواهیم کرد و 

سعی می کنیم قهرمان شویم.
تیم  سازی  آماده  *مشکالت 
ملی: چه بگویم؟! واقعاً شرایطی که 
برای ما وجود داشت و امکاناتی که 
فراهم شد در حد یک تیم مدعی 
تیم های  اســت.  نبوده  قهرمانی 
قطر، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی 
امکانات خیلی بهتری نســبت به 
ما دارند اما متأســفانه ما به این 
کاستی ها عادت کرده ایم. ما برای 
سربلندی کشورمان می جنگیم و 

ان شاءا... موفق شویم.
برای  ایــران  اصلی  *رقبای 
قهرمانــی در جــام ملت ها: این 
تیم ها برای قهرمانی وارد مسابقات 
می شــوند اما مطمئناً عرب ها هم 
رقبای ســختی هســتند، چون 
بازی ها در کشــوری عربی برگزار 
به هر صورت ما تمام  می شــود. 
انجام  قهرمانی  برای  را  تالش مان 

خواهیم داد.

جهانبخش آماده است
کریــس هاتون ســرمربی برایتــون بعد از 
باخت به چلســی درباره علیرضا جهانبخش که 
پنــج بازی اخیر تیمش را بــه دلیل مصدومیت 
از ناحیــه همســترینگ از دســت داده، گفت: 
»جهانبخــش کمی احســاس درد داشــت و ما 
تصمیــم گرفتیم در مورد اســتفاده از او در این 
بازی ریسک نکنیم، برای همین علیرضا در این 
بــازی روی نیمکت نبود. فکــر می کنم او برای 

بازی بعدی آماده باشد.«
 

محرمی غایب بازی بزرگ
 دینامو زاگرب در ورزشــگاه ماکســیمیر 
زاگــرب پذیرای تیم هایدوک بــود و میهمانش 
را با شکســت یک بر صفر بدرقــه کرد. عجیب 
اینکه صادق محرمی در این دیدار در فهرســت 
18 نفــره تیم دینامو زاگرب جایی نداشــت. در 
جدول رده بندی 10 تیمی لیگ برتر کرواســی، 
تیم دینامو زاگرب با 45 امتیاز صدرنشین است.

 
طارمی جزو 10 گلزن برتر

روزنامه اســتاد الدوحه قطر رده بندی 10 
گلزن برتر باشــگاهی ســال 2018 فوتبال این 
کشور در تمامی رقابت های داخلی و بین المللی 
را منتشر کرد که بغداد بونجاح، مهاجم الجزایری 
السد دوحه با به ثمر رساندن 52 گل در جایگاه 
نخست ایستاد. مهدی طارمی از تیم الغرافه نیز 
با آمار 17 گل زده رده هشتم این فهرست را به 

خود اختصاص داده است.
 

قیمت سردار 9 میلیون یورو
ســایت اسپورتس روســیه فهرستی از 10 
گلزن برتر 5 فصل اخیر لیــگ برتر فوتبال این 
کشــور را منتشر کرد که ســردار آزمون از تیم 
روبیــن کازان بــا 30 گل زده رتبــه پنجم این 
رده بنــدی را به خود اختصاص داد. این رســانه 
روســی قیمت فروش این ملی پوش ایرانی را 9 

میلیون یورو اعالم کرد.
 

عابدزاده پنالتی داد
یکشــنبه ماریتیمو در بازی هفته سیزدهم 
لیگ برتر پرتغــال رو در روی تیم مطرح بنفیکا 
قــرار گرفت و یک بر صفر شکســت خورد. گل 
بنفیــکا در دقیقه 2+45 توســط یوناس از روی 
نقطه پنالتی حاصل شد. امیر عابدزاده دروازه بان 
ایرانی ماریتیمو مرتکب ایــن خطای پنالتی در 
محوطه شــش قدم شــد و یک کارت زرد نیز از 

داور دریافت کرد.
 

پاس گل احمدزاده
تیم اشالنســک وروتســالو در حضور 71 
دقیقــه ای هافبــک ایرانی خود مقابــل کورونا 
کی یلسه به تســاوی رسید. فرشاد احمدزاده در 
دقیقه 39 با ارســال ضربه ایستگاهی پاس گل 

داد. 

گالیه های بازیکنان تیم ملی پای پرواز
صبح دیروز بازیکنان تیم ملی هــر چقدر که در این مدت مصاحبه نکرده 
یا از مصاحبه فراری بودند پاسخگوی پرسش های خبرنگاران شدند چرا که تیم 
ملی به قطر ســفر کرد و تا پایان جام ملت ها دیگر به ایران باز نخواهد گشــت. 
بازیکنان تیم ملی که دوباره از شــرایط تیم ملی و عدم توجه مسووالن ناراضی 
بودند در مصاحبه های شان به این موضوع اشاره کردند. هر چند این اعتراض ها و 

غر زدن ها بیشتر به بازیکنان باتجربه تر و قدیمی تر محدود شد.
 

غفوری: جهانبخش هم می رسد
وریا غفوری با اشــاره به اینکه باید از فرصت ها اســتفاده کنیم تا در جام 
ملت ها بهترین عملکرد را داشــته باشیم، گفت: »برای برگزاری اردوی تدارکاتی 
به قطر می رویم تا به هماهنگی بیشــتری برسیم. فکر می کنم این اردو می تواند 
محک خوبی برای ملی پوشــان باشــد. باید از فرصت ها استفاده کنیم تا در جام 
ملت ها بهترین عملکرد را داشته باشیم.« او درباره غیبت عزت اللهی و جهانبخش 
در اردوی تیم ملی هم گفت: »شــرایط ســعید نســبتاً خوب است اما علیرضا 
مصدومیتش تشــدید شــده. در مجموع فکر می کنم جهانبخــش هم بتواند به 
بازی های اصلی تیم ملی در جام ملت های آسیا برسد و به تیم ملی کمک کند.«

 
نوراللهی: تیم خوبی داریم

احمــد نوراللهی پیش از ســفر به قطر درباره شــرایط تیم ملی گفت: »ما 
تمرینات را پشــت سر می گذاریم و امیدواریم بچه ها به هماهنگی خوبی برسند 
و بتوانیم در جام ملت ها موفق شویم.« وی در ادامه افزود: »ما تیم خوبی داریم 
و بچه های خوبی هم در اردو حاضر هســتند. ما تالش می کنیم تا قهرمان جام 
ملت ها شــویم و با حمایت خوب مردم که بچه ها را تنها نخواهند گذاشت، مایه 

افتخار آنها شویم.«
 

ترابی: توقع از تیم ملی باالست
مهدی ترابی درباره اردوی تیم ملی در قطر گفت: »امیدواریم اردوی خوبی 
باشد. قطعاً با عملکرد تیم ملی در جام جهانی انتظارات از تیم ملی باالست و همه 
تالش می کنیم با یک نتیجه عالی از جام ملت ها برگردیم.« بال تکنیکی تیم ملی 
گفت: »همه تالشــم را می کنم که در تمرینات و اردوی پیش رو خوب کار کنم 
و در ادامه اگر در جام ملت ها بازی کردم ان شاءا... عملکرد خوبی داشته باشم.«

 
آزمون: تیم ملی برای این کشور است

سردار آزمون قبل از سفر تیم ملی فوتبال کشورمان به قطر گفت: »امیدوارم 
بتوانیم در اردوی قطر بازی  خوبی داشــته باشیم 
و بتوانیم بهترین نتایج را رقم بزنیم.« ســردار در 
مورد شــانس قهرمانی تیم ملی در جام ملت های 
آســیا افزود: »هر تیمی برای قهرمانی می آید اما 
ما تمرکزمان را روی تیــم خودمان می گذاریم و 
ســعی می کنیم با تالش فراوان بتوانیم انتظارات 
را بــرآورده کنیم. او در واکنــش به عدم حضور 
مســووالن در مراســم بدرقــه تیم ملــی گفت: 
»نمی دانم بایــد چه بگویم. تیم ملــی برای این 
کشور اســت و دوست داشتم مســووالن حضور 
داشته باشــند. من دخالتی نمی کنم و نمی دانم 

چه چیزی بگویم.«
 

رضاییان: دوست داریم با برزیل بازی کنیم
رامین رضاییان درباره این موضوع که همه می گویند با توجه به عملکرد 
تیم ملی در جام جهانی، ایران باید قهرمان جام ملت ها شــود، گفت: »بایدی 
نداریم، ولی انتظارات مردم از تیم ملی درســت اســت که باال باشد به خاطر 
اینکه ایران رتبه اول آسیاســت. ما تمام تالش مان را می کنیم. شــما ببینید 
در جام ملت های قبل هم اتفاقات فوتبالی پیش نرفت و ما نتوانســتیم مقابل 
عراق پیروز باشــیم. ما با این هدف به جام ملت هــا می رویم که بتوانیم دل 
مردم ایران را شــاد کنیم و رتبــه خوبی بگیریم.«  مدافع - هافبک تیم ملی 
درباره بازی دوســتانه با قطر و فلسطین هم گفت: »با امکانات و شرایطی که 
مــا داریم با این تیم ها می توانیم بازی کنیم. مطمئناً هر تیم خوبی بخواهد با 
ایران بازی کند، پول زیادی می خواهد و االن شــما فکر می کنید مربیان تیم 
ملی و بازیکنان هم دوست دارند با برزیل بازی کنیم، ولی این اتفاق نمی افتد، 

چون شرایط مهیا نیست.«
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تیم ملی فوتبال ایران ساعت 14:30 
دیروز تهران را به مقصد دوحه ترک کرد 
تا آخرین اردوی پیش از جام ملت های 
آسیا را برگزار کند. در این سفر 21 
بازیکن به همراه اعضای کادر فنی تیم 
ملی حضور داشتند و ملی پوشان در 
حالی که شاهد حضور پررنگ رسانه ها 
در مرکز ملی فوتبال بودند اما هر چه 
»چشم چشم« کردند خبری از مسووالن 
قبل از این سفر نبود! همین مساله باعث 
شد بخش عمده ای از بازیکنان و البته 
سرمربی تیم ملی در مصاحبه های شان به 
این مساله اعتراض کنند. البته اعتراض ها 
بیشتر سمت و سوی حمله به وزارت 
ورزش و مسووالن این وزارتخانه را 
داشت در حالی که هیچ مقام مسوولی از 
فدراسیون فوتبال هم در محل اردوگاه 
تیم ملی حضور نداشت.

لژیونر

مهدی طارمی گفت: »شــانس خوبی 
بــرای قهرمانــی در جام ملت هــا داریم اما 
عده ای قهرمانــی را راحت جلوه داده اند، در 
صورتی که زمان خودشان کاری نکردند. آنها 
در زمان خودشان می توانستند قهرمان جام 
ملت ها شوند اما نشــدند. به نظرم قهرمانی 
راحت نیست و ســعی خواهیم کرد قهرمان 
شــویم.« وی در مورد رقابت در خط حمله 
تیم ملــی هم گفت: »با بازیکنانی که داریم، 
مهم نیست چه کســی بازی می کند و مهم 
ایــن اســت که تیم ملــی ببــرد و قهرمان 

شــود. مهم نیســت ایکس بازی کند یا فرد 
دیگری.« مهاجم تیم ملی در واکنش به عدم 
حضور مسووالن برای بدرقه تیم ملی گفت: 
»خودتان می گویید کسی اینجا حضور ندارد. 
وقتی نیامده اند، یعنی نیامده اند. ما که کسی 
را ندیده ایم. فرقی نمی کند مسوولی بیاید یا 
نیاید، ما برای تیــم ملی می جنگیم. وظیفه 
اصلی مسوول این است که بیاید اما خودم به 
این فکر نمی کنم که چرا کسی نیامده است. 
تیم ملی مســوول دارد و اگــر زمان بدرقه 

نیاید، چه زمانی قرار است بیاید؟«

در شــرایطی کــه مصدومیــت برخی 
لژیونرهــای ملی پوش نگران مان کرده وحید 
امیــری هم به جمــع مصدومان پیوســت. 
یکشــنبه شــب از ســری رقابت های سوپر 
لیگ ترکیه و در چارچوب هفته شــانزدهم 
ترابزون اسپور در ورزشگاه ودافون پارک به 
مصاف بشــیکتاش مدعی رفت. ترابزون که 
بعد از اخــراج 2 کاپیتان خود بوراک ییلماز 
و اونور روی دور برد و شــانس افتاده بود در 
این دیدار در دقیقه 97، سه امتیاز را با یک 
امتیاز عوض کرد. ســید مجید حسینی در 

این دیدار روی نیمکت حضور داشت و وحید 
امیری در دقیقه 84 وارد میدان شــد. بنا به 
گزارش ســایت ســی ان ان ترکیه هافبک 
ایرانی علی رغم حضور کمــش در میدان از 
ناحیه ساق پا دچار مصدومیت شدیدی شد 
و این ســایت با انتشــار تصاویر مصدومیت 
امیری اعالم کرد جای اســتوک های بازیکن 
رقیــب روی پــای بازیکن ایرانــی ماند. در 
جدول رده بندی ســوپر لیگ ترکیه تیم های 
بشیکتاش و ترابزون اسپور با امتیاز مشترک 
26 به ترتیب رتبه های ســوم و چهارم را در 

روزبه چشــمی قبل از ترک ایران 
گفــت: »تمام تالش ما این اســت که 
با همه مشــکالتی که داشتیم قهرمان 
آســیا شــویم. این اردوی آخر ماست 
و امیدواریــم با دعــا و حمایت مردم و 

رسانه ها موفق شویم.«
مدافــع تیــم ملی کشــورمان در 
مورد شــانس قهرمانی این تیم در جام 
»تیم  گفــت:  آســیا  ملت های 2019 
ایران همیشــه در جــام ملت ها یکی 

از شــانس های اصلــی قهرمانی بوده و 
ما هم با تمام مشــکالتی که داشــتیم 
تالش می کنیم تا این عنوان را کســب 
کنیم، چون قهرمانی در آسیا هم برای 
ما خوب اســت و هم برای نســل بعد 

فوتبال مان.«
چشــمی در واکنش به طرح این 
پرسش که »در روزهای اخیر بازیکنان 
مصاحبه های  اســتقالل  و  پرسپولیس 
داده اند،  انجــام  یکدیگر  علیــه  تندی 

آیا ایــن موضــوع در اردوی تیم ملی 
نمی شــود؟«، گفت: »اصاًل  مشکل ساز 
ایــن موضوع مهم نیســت. اینجا بحث 
ملی مطرح اســت و مســائل باشگاهی 
در آن دخیل نیست. در ضمن مشکلی 
هم نبوده اســت و اگر هم باشد وقتی 
بحث ملی به میــان می آید بحث های 
دیگر کنار می روند. در حال حاضر تمام 
تالش ما این اســت که بعد از 43 سال 

تیم ملی قهرمان آسیا شود.«

امیــد ابراهیمــی در مــورد شــانس 
قهرمانی تیــم ملی ایــران در جام ملت ها 
گفت: »در تیم ملی ظرفیت قهرمانی هست 
اما برای رســیدن بــه آن نباید حرف زد و 
باید عمل کرد. باید ســخت تالش کنیم و 
تمرکز الزم را در زمین داشــته باشیم. باید 
بهترین عملکرد را داشــته باشیم و مردم را 

خوشحال کنیم.«
هافبــک تیم ملی درباره انتظاراتی که 
از تیم ملی می رود، گفــت: »این انتظارات 

انگیــزه ما را بیشــتر می کند. مــا مربی و 
بازیکنان حرفه ای داریم و ســعی می کنیم 
با تمرکز الزم بتوانیــم به وظایف مان عمل 
کنیم. خیلی ســخت است اما این توانایی و 

ظرفیت در بین بازیکنان دیده می شود.«
ابراهیمی دربــاره مصدومیت تعدادی 
از ملی پوشــان هــم گفــت: »بازیکنــان 
آسیب دیده نفرات خوبی هستند اما شرایط 
مصدومیت شــان را نمی دانم. امیدوارم این 
بازیکنان هر چه زودتر سالمتی شــان را به 

دست بیاورند چرا که تیم ملی با وجود آنها 
بهتر خواهد بود.«

او در پاسخ به این سوال که سخت ترین 
رقیب ایران چه تیمی است، گفت: »تیم های 
خوبی مثــل ژاپن، کره جنوبی، عربســتان، 
اســترالیا و همچنین قطر و امارات فوتبال 
خوبی دارند. اگر می خواهیم قهرمان شویم، 
کار ســاده ای نخواهیم داشــت. امیدوارم با 
تالش و همت بازیکنــان بتوانیم همه جوره 

مردم را خوشحال کنیم.«

طارمی: فرقی نمی کند مسوولی بیاید یا نیاید

جای استوک بازیکن بشیکتاش روی ساق امیری

چشمی: در تیم ملی بحث استقالل و پرسپولیس نداریم

ابراهیمی: برای قهرمان شدن نباید فقط حرف زد

مسعود شــجاعی قبل از سفر تیم ملی 
به قطر گفت: »هر کاری می توانســتیم انجام 
دادیم و اکنون با شــرایط سخت به مسابقات 
می رویم و از مسووالن هم ناامید هستیم. در 
حال حاضر کار خاصی نمی شــود انجام داد و 
بازی ها و اردوهایی که باید را به هر شــکلی 
برگزار کردیم. هم اکنــون باید خود را از نظر 
روحی و روانی آماده کنیم که ان شاءا... بتوانیم 
این تورنمنت ســخت را با موفقیت پشت سر 

بگذاریم.«
او در پاسخ به این سوال که چرا هیچ کدام 
از مسووالن فدراســیون برای بدرقه تیم ملی 
نیامده اند، گفت: »خودتان شــاهد هستید و 
واقعاً حرفی برای گفتن نمی ماند. نخســتین 
بار اســت که این اتفاق می افتد. آنقدر درباره 
مشــکالت حرف زده ایم که دیگر به هیچ کس 
هم برنمی خورد. واقعاً از این زشت تر نمی شود. 
ما به خاطر مردم که تیم ملی را دوست دارند 
راهی مسابقات می شــویم و با نتایجی خوب 
جواب بی احترامی ها را می دهیم، چون حرف 
زدن دیگر فایــده نــدارد و پرداختن به این 

مسائل دیگر لوث شده است.«

کاپیتان تیم ملی درباره شانس موفقیت 
این تیم در جام ملت های آسیا هم گفت: »تیم 
ملی آنقدر بازیکن مســتعد دارد که همه چیز 
آماده اســت تا نتایج خوبی را در جام ملت ها 
بگیریم. فقط مشکل کم لطفی مسووالن است 
که دیگــر به آن توجهی نداریم، چون زمانش 
نیســت که بخواهیــم بــه آن بپردازیم. فکر 
می کنم بهتر اســت تمرکزمان را روی بازی ها 

بگذاریم.«
شــجاعی درباره اینکه توقــع قهرمانی 
از تیــم ملی انگیزه آنها را بیشــتر می کند یا 
کارشان ســخت تر خواهد شــد، گفت: »هر 
دو مــورد اتفاق می افتد. هــم انگیزه مان باال 
می رود و هــم اینکه کارمان بــرای موفقیت 
بیشــتر خواهد شــد. من به شــخصه به این 
تیم امیــدوارم و برای بار آخــر می گویم که 
از مســووالن ناامید هســتیم و تنها امیدمان 
حمایت مــردم، پیشکســوتان و بزرگترهای 
فوتبال اســت. امیدوارم در این تورنمنت هر 
یک از پیشکســوتان با هر ایده و تفکری که 
دارند اختالف نظرها را کنار بگذارند و تیم ملی 

را حمایت کنند.«

مارکار آقاجانیان قبل از سفر تیم ملی 
در پاســخ به اینکه اگر مصدومــان تیم تا 
تاریخ 5 دی ماه آماده نباشند چه تصمیمی 
خواهید گرفت، گفت: »ما بازیکن به اندازه 
کافی داریم. از فهرســت اولیــه هم که به 
ای اف ســی داده ایم تا 5 دی ماه می توانیم 
بازیکنــان را جایگزین کنیــم. ضمن اینکه 
هنوز فهرست نهایی مشخص نیست و همه 

بازیکنان شانس دارند.«
مربــی تیم ملی درباره قطعی شــدن 
بازی های تدارکاتی هم گفت: »بازی با قطر 
نهایی شــده اســت. ما بازی تدارکاتی کم 
داشــتیم و چند فیفادی را از دست دادیم، 
ولی مطمئنــاً همه ما و بازیکنــان با تمام 
وجود به جام ملت هــا می رویم که بهترین 
نتیجه ممکن را بگیریم و دل مردم را شــاد 

کنیم.«
آقاجانیان دربــاره حمایت از تیم ملی 

گفــت: »همانطور کــه می دانید مانند جام 
جهانی مشــکالت تیــم ملی زیاد اســت. 
مهم ترین مساله از دســت دادن بازی های 
دوستانه در فیفا دی و عدم برگزاری اردو بود 
و االن این مســائل را پشت سر گذاشته ایم. 
توقع ما این اســت که از این به بعد تا جام 
ملت ها از کل تیم حمایت بیشــتر شــود و 

مسووالن هم حمایت بیشتری کنند.«
او دربــاره نارضایتی برخی از بازیکنان 
به خاطــر عدم حمایت مســووالن ورزش 
از تیــم ملی گفت: »به  هر حال مشــکالت 
هســت اما ما توقع مان این بود که حمایت 
بیشتر باشد. باید حداقل تا فاصله کمی که 
به جام ملت ها مانده است، حمایت ها بیشتر 
شــود. هر اتفاقی که بیفتد بازیکنان برای 
پیراهن تیم ملی و مــردم از جان هم مایه 
می گذارند، ولی از مسووالن انتظار حمایت 

بیشتری داریم.«

بانتایجخوبجواببیاحترامیها
رامیدهیم

آقاجانیان:بهاندازهکافیبازیکنداریم

واکنش شجاعی به حضور نداشتن مسووالن فدراسیون در بدرقه تیم ملی:

همه برای جام ملت ها شانس دارند

در جام ملت های 2019 آســیا هر تیمی برای رسیدن 
به قهرمانــی جاه طلبی دارد. مردم قطر امیدواری زیادی به 
تیم ملی کشورشــان دارند و ما نیز با هدف قهرمانی در هر 

بازی این رقابت ها نگاه متفاوتی خواهیم داشت.
به نقل از روزنامه العرب قطر، فلیکس ســانچس گفت: 
»ما در مرحله پایانی آماده سازی برای جام ملت های 2019 
آســیا چهار بازی تدارکاتی پیش رو داریــم که هر کدام از 
بازی ها برابر تیم های ملی اردن، قرقیزستان، الجزایر و ایران 

فرصــت خوبی برای بازیکنان تیــم ملی فوتبال قطر جهت 
تجهیز  شدن تا زمان سفر به امارات است.«

ســرمربی تیم ملی فوتبال قطر ادامه داد: »گزینه های 
زیادی برای برگــزاری بازی های تدارکاتــی در ماه جاری 
داشــتیم اما تیم های ملــی انتخاب شــده جنبه های فنی 
متفاوتی دارند. در جام ملت های 2019 آسیا هر تیمی برای 
رســیدن به قهرمانی جاه طلبی دارد. مردم قطر امیدواری 
زیادی به تیم ملی کشورشان دارند و ما نیز با هدف قهرمانی 

در هر بازی این رقابت ها نگاه متفاوتی خواهیم داشــت. ما 
در گروه ســختی بازی می کنیم و به تمامی حریفان احترام 
می گذاریم. هدف ما در گام نخست صعود از مرحله گروهی 
است و من از ســطح آمادگی کنونی تیم ملی فوتبال قطر 

برای حضور در جام ملت ها رضایت دارم.«
تیم ملی فوتبال قطر در مرحله گروهی جام ملت های 
2019 آســیا با تیم های ملی عربستان، کره شمالی و لبنان 

رقابت خواهد کرد.

سانچس: 
گزینه های زیادی 
برای بازی های 
تدارکاتی داشتیم

صیادمنش با تیم امید نرفت
 سوریه با عفش در کیش؛ چند لژیونر 

مصدوم نیامدند
اعضــای تیم امید ایران صبح یکشــنبه آخرین تمرین خود را در تهران 
برگزار کردند و عصر یکشنبه راهی جزیره کیش شدند. اللهیار صیادمنش به 
دلیل مصدومیت به کیش نرفــت همچنین یونس دلفی و وحید نامداری به 
دلیل شــرایط نامناسب جوی و لغو پروازهای اهواز در روزهای آتی به اردوی 
تیم امید ملحق خواهند شد. شــاگردان کرانچار شامگاه یکشنبه وارد کیش 
شدند. اعضای تیم امید سوریه هم بعد از ورود به تهران مستقیما راهی جزیره 
کیش شــدند و در فرودگاه این جزیره از ســوی نمایندگان تیم ملی امید و 
فدراسیون فوتبال مورد استقبال قرار گرفتند. اعضای تیم امید سوریه سپس 
به محل اقامت خود در کیش منتقل شــدند. حسین عفش بازیکن سابق تیم 

ملی سوریه هدایت تیم امید این کشور را بر عهده دارد.
هر دو تیم دیروز )دوشــنبه( یک جلسه در کیش تمرین کردند. پیش از 
این قرار بود تیم های امید ایران و ســوریه روزهای سه شنبه و جمعه ساعت 
16 مقابــل هم قرار بگیرند اما بــا هماهنگی های صورت گرفته جهت پخش 
مســتقیم، این دو مســابقه ســاعت 17 در جزیره کیش برگزار خواهد شد. 
گفتنی اســت بازی های ایران و سوریه به صورت مســتقیم از شبکه ورزش 

سیما پخش می شود.
رفعت شــمالی پیشکسوت باسابقه فوتبال ســوریه که این بار به عنوان 
مدیر تیم المپیک این کشور به ایران سفر کرده در خصوص برگزاری این دو 
مسابقه گفت: »خوشــحالیم که به دعوت فدراسیون فوتبال ایران باز هم به 
کشــور شما سفر کردیم. باید بگویم ایران برای ما کشور دوست و برادر است 
که در روزهای ســخت کنار ملت سوریه بوده و این اردو همچنین دو مسابقه 

تدارکاتی برابر تیم امید ایران برای ما بسیار مفید و ارزشمند است.«
مدیر تیم امید ســوریه در ادامه گفت: »ایران همیشــه یکی از تیم های 
قدرتمند فوتبال آســیا در رده های سنی مختلف بوده و بازی مقابل این تیم 
تجربه خوبی برای ما محســوب می شود. در مورد تیم المپیک ایران هم باید 
بگویم شــما در بازی های جاکارتا استراتژی درستی داشتید. تیم امید ایران 
با بازیکنان زیر 21 ســال و بدون بازیکن کمکی در آن مســابقات حاضر شد 
تا یک تجربه مناســب را برای حضور در مرحله مقدماتی المپیک پشت سر 
بگذارد. بعضی از کشورها سیاست دیگری در این بازی ها داشتند که به نظرم 

نادرست بود.«
رفعت شــمالی در خصوص شرایط تیم امید سوریه و همچنین وضعیت 
لیگ این کشــور نیز گفت: »ما چند بازیکن لژیونــر در اختیار داریم که در 
عراق، رده های پایه باشگاه های آلمانی و چند کشور دیگر بازی می کنند. البته 
تعدادی از آنها به دلیل مصدومیت در این ســفر حضور ندارند. با این وجود 
بــا تمام توان به ایــران آمده ایم و می خواهیم از 
این بازی ها استفاده خوبی داشته باشیم. وضعیت 
لیگ و فوتبال سوریه هم خوشبختانه بهتر شده 
و ورزشگاه ها شــرایط خوبی دارند همانطور که 
مشــکالت امنیتی حل شــده و بازی های لیگ 
هم به صورت منظم برگزار می شــود. نیم فصل 
اول تمام شــده و بیشــتر بازیکنان فعلی ما در 
باشــگاه های ســوری بازی می کنند.  در مرحله 
مقدماتی المپیــک هم حریفان قدرتمندی مثل 
کویت و اردن خواهیم داشــت. در همین راستا 
با ایران و پــس از آن با عمان و عراق بازی های 

تدارکاتی برگزار می کنیم تا با قدرت در این رقابت ها حاضر شویم.«
حمید اســتیلی هم ضمن اظهار رضایت از شــرایط اردوی کیش گفت: 
»خوشــبختانه طبق خواسته کادرفنی شــرایط خوبی برای آماده سازی تیم 
ایجاد شد. یک مسابقه ارزشــمند مقابل عمان برگزار کردیم که بسیار مفید 
بود، حاال فرصت دو بازی مقابل ســوریه ایجاد شــده و بعــد از آن هم یک 
مســابقه در برابر اردن خواهیم داشــت که کادرفنی تالش می کند بهترین 
اســتفاده را از این بازی ها داشته باشد. سوریه یکی از تیم های قدرتمند غرب 
آسیا در این رده محسوب می شود و خوشحالیم دو بازی خوب را در این اردو 

برگزار می کنیم که قطعا برای کادرفنی بسیار مفید است.«
اســتیلی اضافه کرد: »خوشــبختانه با پیگیری هایی که داشــتیم و با 
همکاری فدراســیون فوتبال، تیم امید در تورنمنت چهارجانبه قطر شرکت 
می کنــد که این مســابقات با حضور تیم های المپیک ایــران، قطر، کویت و 
احتماال چین از 23 دی ماه آغاز خواهد شــد. بعد از آن هم صحبت هایی در 
خصوص حضور در تورنمنت کافا شــده که 27 بهمن آغاز می شود و احتماال 

تیم امید در این مسابقات هم حضور خواهد داشت.«

گزارش

اختیار دارند.
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میزبانــی  از  چیــرو 
کره ای ها شگفت زده شد!

تیــم ملــی واترپلــو 
ایران به دعوت مســووالن 
جنوبی  کــره  فدراســیون 
برای برگــزاری یک اردوی 
تدارکاتی مشــترک و چند 
دیدار دوســتانه راهی این 

کشور شد.
خســرو امینی رییس 
کمیته فنی واترپلو آسیا در 

حاشــیه برگزاری اردوی مشترک تیم ملی ایران 
و کره جنوبــی تاکید کرد که اکثر نقاط جهان را 
از نزدیک دیده ام امــا این مرکز در تمام دنیا کم 

نظیر است.
در حاشــیه این اردو، خســرو امینی رییس 
کمیته فنی واترپلو آســیا با حضــور در اردوگاه 
تمرینی تیم ملــی ایران در کره جنوبی می گوید: 
»شــرایط و تجهیزات تمرینــی اردوگاه تیم ملی 
واترپلو کره جنوبی بسیار کامل و مجهز است. من 
تا به حال کمپ ها و ســالن های تمرینی بسیاری 

از نقاط جهان را از نزدیک 
دیــده ام و شــاید ســالن 
بدنسازی این مرکز در تمام 

دنیا کم نظیر است.«
  امینــی تاکید دارد: 
ایران در  »تیم ملی واترپلو 
این مرکز مشغول برگزاری 
تمرینات است و تا به االن 
برگزار  دیدار دوستانه  چند 
کــرده کــه در تمامی آنها 

پیروز شده است.
همچنین الکساندر چیرو سرمربی تیم از این 
شرایط شگفت زده شــده و از این میزبانی خوب 
ابراز رضایت کرده اســت. در این مرکز برای کلیه 
ورزش های تابستانی و زمســتانی امکانات تعبیه 
شده اســت. ســالن غذاخوری حداقل برای۴۰۰ 
نفر و اســتخری کامل در حد اســتادیوم آزادی 
بــا همه امکانات و خوابگاه بــرای حداقل ۱۰۰۰ 
نفــر یک مجموعــه کامل را ایجاد کرده اســت. 
 از همــه مهم تــر نظافــت این مجموعــه بزرگ 

مثال زدنی است.«

دولــو  رمضانعلــی 
فدراســیون  سرپرســت 
هندبال می گویــد که باید 
مجمع انتخاباتی ۵ اســتان 

هرچه زودتر برگزار شود.
دولــو  رمضانعلــی 
فدراســیون  سرپرســت 
هندبال، در مورد هیات های 
اســتانی که با سرپرســت 
می گوید:  می شــوند،  اداره 
»دوم دی مــاه انتخابــات 

اســتان ایالم را برگزار می کنیم. با مدیر کل سایر 
استان هایی که قرار است مجامع آنها برگزار شود 
نیز هماهنگ کردیم که سریعا ثبت نام ها را انجام 
دهند تا مجامع استانی آنها را هم برگزار کنیم.«

دولو در پاســخ به این ســوال کــه در کدام 
اســتان ها باید انتخابات روســای هیات ها انجام 
شود، تاکید دارد: »استان های همدان، کردستان، 
ایالم، خراســان شــمالی و ســمنان پنج استانی 
است که باید انتخاباتشان برگزار شود. دو مجمع 
انتخاباتی استان های آذربایجان شرقی و فارس را 

نیز انجام دادیم.«
مــورد  در  دولــو 
انتخابات  برگــزاری  زمان 
فدراســیون هندبال تاکید 
منتظریــم  »مــا  دارد: 
تــا ایــن مجامــع برگزار 
شــود و از آن طــرف هم 
ذیصالح  مراجــع  تاییدیه 
بیایــد. بعــد در نهایت ما 
بــرای  ورزش  وزارت  بــه 
 برگــزاری مجمع انتخابات 

اعالم کنیم.«
سرپرســت فدراســیون هندبــال معتقــد 
است:»همه چیز در هندبال خوب است. لیگ های 
یــک و دو در حــال برگزاری اســت. لیگ برتر 
مردان هم به نیم فصل رســیده است و بعد از دو 
هفته اســتراحت دور برگشت انجام می شود. دور 
برگشت دختران هم سریعا آغاز خواهد شد. همه 
امور جاری فدراسیون هم روی روال است و هیچ 
مشــکل خاصی وجود ندارد، اگر مســاله خاصی 

نباشد.«

ابرازرضایتتیمملیایرانازمیزبانیچشمبادامیها پنجهیاتهندبالمنتظربرگزاریمجمع

برگزاری انتخابات شــورای المپیک آسیا 
در بخش های مختلــف در برنامه شــیخ احمد 
قرار گرفته اســت و کمیته ملــی المپیک ایران 
می خواهد با بیشــترین تعداد کاندیــدا در این 
رقابت شــرکت کند به همین خاطــر ۱3 نفر را 
برای بخش هــای مختلف که البتــه ۱2 تایش 

کمیته های مختلف هستند، معرفی کرده است.
رضــا صالحی امیری برای هیــات اجرایی، 
مهرافزا منوچهری برای کمیته محیط زیســت، 
فضل ا... باقــرزاده برای کمیتــه فرهنگی، فریبا 
محمدیان بــرای ورزش و زنان، هادی ســاعی 
برای ورزشــکاران، محمد علیپور برای »ورزش 
برای همه«، اصغــر رحیمی برای کمیته ورزش، 
رضا قراخانلــو برای آموزش و پــرورش، محمد 
عبداللهی برای رســانه، غالمرضا نوروزی برای 
پزشــکی، کیومرث هاشــمی برای کمیته آمار و 
اطالعات، فریدون رهنمای رودپشتی برای مالی 
و عاطفه اســالمیان برای کمیته قوانین معرفی 
شــده اند. رضا قراخانلو و کیومرث هاشمی قرار 
اســت برای ریاســت کمیته ها تالش کنند که 
البته باید دید در توافقی که با شیخ احمد صورت 

گرفته، چه صحبت هایی رد و بدل شده است؟
فــارغ از اینکــه از این تعداد چــه افرادی 
می توانند به خانواده شورای المپیک آسیا ملحق 
شوند، معرفی این فهرســت نکته هایی دارد که 

نمی توان راحت از کنارشان گذشت.
یکی از مواردی که جالب توجه اســت و از 
ســوی برخی از اعضای هیات اجرایی شــنیده 
می شود، این است که فهرست اعالم شده، مجوز 
هیات اجرایی را ندارد. بر اســاس اساســنامه هر 
تصمیمی که گرفته می شــود باید در چارچوب 
تصمیمات هیات اجرایی باشــد و جالب است که 
این تصمیم مهم، تایید هیــات اجرایی را ندارد. 
البتــه ۴ نفر از افرادی که معرفی شــده اند، عضو 
هیات رییســه و هیات اجرایی کمیته هستند و 
یکی هم همســر یکی از اعضــای هیات اجرایی 
اســت. در نتیجه بعید اســت در مورد این افراد 
مخالفتی از ســوی هیات اجرایی مطرح می شد 
اما به هر حال هیچ بعید نیســت که در مورد بقیه 

مخالفت هایی می شد.
این اقــدام کمیته در شــرایطی عجیب تر 

می شــود که عنوان شده قرار اســت در نشست 
هفته آینده هیات اجرایی این موضوع بررســی 
شــود! مســووالن کمیته معتقدند چون فرصت 
رو بــه اتمام بــوده و ممکن بوده زمان از دســت 
برود، فهرســت اولیه اعالم شده تا بعدا درباره اش 
تصمیم گیری شــود؛ در حالی  که اگر فرصت به 
اتمام رســیده، پس دیگر نشست هیات اجرایی 
و به رای گذاشتن این اسامی چه دلیلی می تواند 
داشته باشد؟ شــاید فقط بتوان اسمی را حذف 
کرد که بعید اســت بعد از تصمیم رییس، اعضای 
هیات اجرایی بخواهنــد مخالفتی کنند. ضمن 
اینکه اگر تا این حد عجله وجود داشــته، می شد 
نشستی فوق العاده تشکیل داد و تصمیم گرفت. 
همه اعضای هیات اجرایی در تهــران بوده اند و 
گردآوری این افراد برای یک ســاعت، آنقدر کار 

عجیب و غریبی نیست.
در کنار این دو موضوع، اطالع رســانی این 
فهرست اســت. حتی اگر اعضای هیات اجرایی 
بخواهنــد روی یکــی - دو نام دســت بگذارند 
و خواهــان تغییر باشــند، باز ممکن اســت به 
خاطر اینکه به وجهه تصمیم گیران خدشــه ای 
وارد نشود، منصرف شــوند. در نتیجه اعالم این 
فهرست به شــورای المپیک آسیا، اطالع رسانی 
فهرســت و ســپس به رای گذاشــتن در هیات 

اجرایی و گرفتن مصوبه، اتفاق غریبی اســت که 
نمی توان برای توجیهش استداللی پیدا کرد.

البته این بار اولی نیســت که برخی اعضای 
هیات اجرایــی می گوینــد از تصمیمات مطلع 
نبــوده و در برخی موارد دیگــر از جمله انتصاب 
رییس یک کمیسیون هم این موضوع از زبان دو 

سه عضو هیات اجرایی شنیده شده است.
  

نکته دیگری که در ارتباط با این فهرســت 
قابل توجه است، چشم پوشی روی نام های قبلی 
اســت. البته در بیشتر کمیته ها این تغییر توجیه 
دارد چرا که اعضای سابق هیات اجرایی، نماینده 
بوده اند و طبیعی است که فردی از اعضای فعلی 
معرفی شود اما در ارتباط با کمیته ورزش و زنان، 
شــرایط فرق می کند. وقتی قرار نبوده فردی از 
اعضای هیات اجرایی معرفی شــود، چرا روی نام 
گزینه قبلی که برچســب های سیاسی هم به او 

نمی چسبد، خط قرمز کشیده شده است؟
ناتالی، رییــس کمیتــه ورزش و زنان، در 
سفری که به تهران داشت از نقش موثر شهریان 
گفت و ارتباط این دو به خوبی نشــان می داد که 
تا چه حد همسو هستند اما بی توجه به پتانسیل 
رباب شــهریان که جامعه ورزش زنان هم عالقه 
زیــادی به او دارد، روی نام او خط قرمز کشــیده 

شــده و به جایش فریبا محمدیان انتخاب شده 
است. کســی که به خاطر قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها، دیگر در وزارت ورزش سمتی ندارد 

اما از افراد نزدیک به طاهریان است.
بــرای ارزیابی تفاوت نقش ایــن دو نفر در 
ورزش زنان، کافی اســت چند دقیقه با تعدادی 
از قهرمانان و نواب رییــس بانوان صحبت کرد تا 
مشخص شــود، کدامیک در دوران حضورشان 
دلســوزانه تر امور زنان را پیــش برده اند. کاش با 
این نگاه و البتــه توجه به روابطی که شــهریان 
در شورای المپیک آســیا دارد، در مورد نماینده 
ایران برای این بخش تصمیم گیری می شــد نه 
اینکه صرفا نزدیکی افراد به سیستم فعلی معیار 

انتخاب باشد.
  

و در نهایت از این فهرســت یک نکته دیگر 
هم می توان برداشت کرد. فردی که برای کمیته 
مالی معرفی شــده، در ورزش شــناخته شــده 
نیســت اما می توان منتظر بود تا بعد از تصویب 
اساسنامه کمیته در مجمع، هیات دولت و کمیته 
بین المللی المپیک، و اجــرای تغییرات در مورد 
خزانه دار، او گزینه ای باشــد که از سوی رییس 
کمیته به هیات اجرایی معرفی شــود. البته اگر 

این بند تاییدیه مجمع کمیته را بگیرد.

بدونتایید،بدونامضا
OCA فهرست قابل تامل کمیته ملی المپیک برای انتخابات

سرپرست معاونت بانوان در دفتر 
سابق به کارش ادامه می دهد
 ابهام در مسوولیت
 فریبا محمدیان!

مهــر - فریبــا محمدیــان جزو 
آخریــن بازمانده هــای بازنشســته در 
ورزش بــود کــه ۱۰ روز پیــش طبق 
یکــی از احکام صادر شــده از ســوی 
مســعود ســلطانی فر مجبــور به ترک 
 پست خود از معاونت امور بانوان وزارت 

ورزش شد.
محمدیان همزمان با آغاز تغییرات 
در وزارت ورزش مســعود ســلطانی فر 
وارد ایــن وزارتخانــه شــد. وی که از 
تیرماه ســال ۹2 ریاســت فدراسیون 
اسکیت را بر عهده داشت، اول دی ماه 
ســال ۹۵ حکم خود را از وزیر ورزش 
گرفــت و به طــور رســمی جایگزین 
 رباب شــهریان در معاونت امور بانوان 

شد.
انجام  انتصــاب در حالــی  ایــن 
شــد که محمدیان مهرماه ســال ۸۸ 
از  را  خــود  ســاله  بازنشســتگی 2۰ 
وزارت آمــوزش و پــرورش دریافــت 
کرده بــود. همین مســاله انتصاب او 
به عنوان معاون وزیر ورزش را به لحاظ 
 قانونمند بودن با ابهامات زیادی مواجه 

کرد.
بازنشستگی شامل  زمان  آن  البته 
حال معاونان نمی شد اما قانون اصالحی 
بازنشســته ها  به کارگیری  منــع  برای 
شامل حال معاونان وزرا هم می شود و 
بر این اســاس فریبا محمدیان به عنوان 
یــک بازنشســته صندلی خــود را در 
معاونت بانوان به فرد دیگری داد البته 

به صورت ظاهری.
زهــرا موســوی مدیــر کل امور 
زنان، فردی اســت که با حکم مسعود 
ســلطانی فر به عنوان سرپرست معاونت 
بانوان منصوب شده است. موسوی بعد 
از رفتن محمدیان از فدراسیون اسکیت 
هم سرپرســتی این فدراســیون را بر 

عهده گرفت.
او بــا وجود گذشــت بیش از یک 
هفته از حکم جدیــدی که وزیر برای 
او صادر کرده هنوز به صورت رســمی 
عهده دار سرپرستی معاونت بانوان نشده 
و حداقل در دفتر مربوط به این معاونت 
مستقر نشــده اســت. گویا محمدیان 
با وجود بازنشســتگی و ترک پســت، 
همچنان در محــل کار خود در بخش 
معاونــت بانوان وزارت ورزش مســتقر 
است و زهرا موسوی هم در دفتر سابق 

خود پیگیر فعالیت هایش است.

سوژه روز

 لیموچی: قبال 
به احترام پیشکسوتان 

انصراف می دادم

نایــب رییــس جدیــد کمیتــه ملــی 
پارالمپیــک می گوید پیش از ایــن به خاطر 
احتــرام به پیشکســوتان، به طــور جدی در 
انتخابات شرکت نمی کرد اما این بار تصمیمش 

را تغییر داد.
سیما لیموچی نایب رییس جدید کمیته 
ملی پارالمپیک درباره انتخابش به این سمت 
و اینکه تنها نامزد پســت نایب رییسی بانوان 
در زمان رای گیری بــود، می گوید: »اوالً باید 
بگویم نامزدهای دیگری هم حضور داشــتند 
که ظاهراً برخی از آنها بــه دلیل اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان نتوانســتند 
شــرکت کنند، به همین دلیل انصراف دادند. 
درباره حضورم به عنــوان نایب رییس هم باید 
عنوان کنم من در گذشته عضو هیات اجرایی 
کمیته پارالمپیک بودم، همچنین برای نایب 
رییسی درخواست می دادم اما به دلیل احترام 
گذاشتن به پیشکسوتان منصرف می شدم. با 
این وجود این بار برخــی گفتند انصراف ندهم 
و تصمیم خودم و دوســتان بر آن شــد که در 
انتخابات بمانم تا شاید این دفعه بتوانم در این 

حوزه کمک کنم.« 
نایب رییس بانوان کمیته ملی پارالمپیک 
در پاســخ به این ســوال که آیا موفقیت بانوان 
معلول در پارالمپیک 2۰2۰ هم تداوم خواهد 
داشــت یا نه؟ ادامه می دهد: »صددرصد این 
شــرایط ادامه دارد. سال گذشــته کار تدوین 
استراتژی های چهارســاله ورزش معلوالن در 
کمیته پارالمپیک صورت گرفت. یکی از نکات 
مهم این اســتراتژی، خوب دیده شدن بانوان 
در آن اســت. در واقع برای بانــوان اقدامات و 
جایگاه خوبی در نظر گرفته شده و به نظرم آنها 
درخشش خاصی در پارالمپیک 2۰2۰ توکیو 
خواهند داشــت.« لیموچی در پایــان درباره 
دلیل دوری اش از تنیس روی میز، توضیحات 
جالبی می دهــد: »به هر حال این افت و خیزها 
همیشــه هســت. به قول یکی از دوســتانم 
»مدیریت یک جریان بی رحم است«. در واقع 
مهم این اســت که ما انســان ها این ظرفیت را 
به عنوان یک مدیر داشــته باشیم؛ یعنی نقاط 
ضعف و قــوت افراد را با هم بپذیریم. درســت 
است که االن همکاری مستقیمی با فدراسیون 
ندارم اما در برخی بخش ها همکاری های خوبی 
 صورت گرفته و کمک هایی از سوی فدراسیون 

انجام شده است.«

بازداشت بازیکن تیم والیبال 
شهرداری ورامین؟ 

شیرکوند: شایعه 
خنده داری بود

روز گذشــته خبری منتشر شد 
مبنی بــر اینکه بازیکن شــهرداری 
ورامین بــه دلیل برخی از مســائل 
بازداشــت شــده اســت. خبری که 
بالفاصله از ســوی احسن شیرکوند 
بازیکن تیم والیبال شهرداری ورامین 
تکذیب شد. احسن شیرکوند با اشاره 
بــه حواشــی دیدار تیم شــهرداری 
ورامین با کاله آمل در هفته سیزدهم 
لیگ برتر والیبال گفت: »بازی خوبی 
بود و ما 2 بر صفر در ســت شماری 
پیش بودیم که در اواسط ست سوم، 
تعدادی از تماشاگران آملی شروع به 
توهین به مــن و خانواده من کردند 
کــه ویدئــوی آن در روابط عمومی 
باشگاه موجود است.« شیرکوند ادامه 
داد: »داور دوم نیز اشتباهاتی داشت 
که به او تذکر دادیم دقت بیشــتری 
در قضاوت انجام دهد اما اشــتباهات 
فاحش او ادامه داشت و من سر او داد 
زدم تا اینکه از زمین اخراج شــدم.« 
شــیرکوند با اشــاره به انتشار خبر 
بازداشــتش گفت: »شایعه و احتمال 
بازداشــت من، خنده دار است و اصاًل 
ســندیت ندارد. جرایم من در زمین 
والیبال مشخص است و مطابق قانون 
جریمه می شوم. کسی هم برای من 
نزد پلیس، وســاطت نکرده اســت. 
حتی بهروز عطایی )ســرمربی کاله( 
بعد از بازی از من به خاطر توهین و 
عذرخواهی  کاله  تماشاگران  فحاشی 

کرد و وساطتی در کار نبود.«

حرف روز

معرفی
نمجوز

بدو

تاجرایی
هیا

 کمیتــه ملی المپیک ایران به نســبت دوره های قبــل تالش های متفاوتی انجــام می دهد و به دنبال باز کــردن راه های تازه ای 
پیــش روی ورزش اســت. از باال بردن اعتبــار این کمیته گرفته تا قدم هایی که در مســیر گســترش روابــط بین الملل انجام 
می شــود یا همین حضــور حداکثری برای عضویت در کمیســیون های مختلف شــورای المپیک آســیا. قدمی کــه با معرفی 
فهرســت 13 نفره برداشــته شــده اما در همین ابتدای راه نقدهایی را می توان به آن وارد دانســت. از مطلــع نبودن اعضای 
هیــات اجرایی کمیتــه گرفته تا معرفی برخی افراد بر اســاس گرایش های سیاســی بــدون توجه به میــزان توانمندی آنها.

احضار یخچالی و سرپرست شیمیدر به کمیته انضباطی بسکتبال 
عواقب یک درگیری 

سرپرست تیم بسکتبال شیمیدر و ملی پوش پتروشیمی به دلیل اتفاقات رخ 
داده در جریان بازی دو تیم به کمیته انضباطی فرا خوانده شــدند. دیدار تیم های 
پتروشیمی و شــیمیدر در هفته پنجم لیگ برتر هفته گذشــته در حالی برگزار 
شــد که یک درگیری بین بهنام یخچالی، ملی پوش پتروشیمی و هادی عامری، 
سرپرســت شیمیدر به وجود آمد. این دو هم در جریان بازی و هم در پایان مسابقه 
با یکدیگر درگیری لفظی داشــتند و درگیری فیزیکی هم در حال رخ دادن بود که 
اطرافیان مانع آن شدند. بر همین اساس قرار اســت کمیته انضباطی فدراسیون 
به این اتفاق رســیدگی کند. این جلسه یکشــنبه هفته آینده با حضور عامری و 

یخچالی برگزار می شود. بازی ۸۸ بر ۸۵ به سود پتروشیمی به پایان رسید.

قضاوت داور ایرانی در والیبال باشگاه های اروپا 
»آکو کریمی« داور ملی فدراســیون والیبال جمهوری اســالمی برای قضاوت 
در رقابت های لیگ والیبال قهرمانان باشــگاه های اروپا دعوت شد. این داور مهابادی 
که در تیم باشگاه »لوبلیانای اســلوونی« حضور دارد با ارائه قضاوت های بی نقص در 
لیگ برتر این کشور و حضور موفق در همایش تخصصی داوران قاره اروپا به فهرست 
داوران این بازی ها دعوت شــده است. او در مســابقات لیگ قهرمانان اروپا که امروز 
سه شنبه، 27 آذر برگزار می شــود، به عنوان داور خط نگهدار، قضاوت 2 تیم »زنیت 
سن پترزبورگ« روسیه و »آچ های« اسلوونی را عهده دار است. کریمی هم اکنون نیز 
به عنوان داور اول و دوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های اسلوونی در رده آقایان 
و بانوان قضاوت می کنــد. آکو کریمی از داوران ملی فدراســیون والیبال جمهوری 
اســالمی ایران و نامزد داور بین المللی والیبال بوده که در فینال جام ملت های آسیا و 
تور جهانی والیبال ساحلی قضاوت کرده است. او 2 سال پیاپی در لیگ جهانی والیبال 
و در بازی های حساس ایران - لهســتان و ایران - ایتالیا و آرژانتین - ایتالیا به عنوان 
داور حضور داشــت. آکو کریمی متولد سال ۱37۰ در مهاباد دارای مدرک مربیگری 
ســطح 2 بین المللی والیبال است و دانشــجوی دکترای رشــته مکانیک دانشگاه 

تکنیک TUM مونیخ آلمان و LJU لوبلیانا اسلوونی است.
 

دبیر فدراسیون سه گانه بازنشسته بود، رفت
دبیر فدراســیون ســه گانه با اجرای قانون 
منع به کار گیری بازنشســته ها رفت و سرپرست 
جدید منصوب شــد. در راســتای اجرای قانون 
منــع به کار گیری بازنشســته ها و عــدم امکان 
ادامه حضور و همکاری صفری در سمت دبیری 
فدراســیون، نامنی سرپرست فدراسیون ضمن 
تشــکر و قدردانی از زحمــات او در طول مدت 
فعالیــت به عنوان دبیر، با صــدور حکمی علی 
دانشــمند فرد را به سمت سرپرست جدید امور 

دبیری فدراسیون منصوب کرد.

24 هزار اسب ورزشی شناسایی شد
 افتتاح بهترین باشگاه سوار کاری در فارس

رییس فدراسیون سوارکاری اعالم کرد 2۴ هزار اسب ورزشی دارای پاسپورت 
و هویت در کشــور شناسایی شــده که ۹ هزار راس آن وارداتی است. مسعود خلیلی 
رییس فدراسیون ســوارکاری که به بوشهر سفر کرده اســت، در حاشیه سفر خود 
درباره شناســایی اسب های کشــور گفت: »هشت هزار ســوارکار در ۴۴۰ باشگاه 
سوارکاری مشغول به فعالیت هســتند. البته با توجه به بررسی هایی که انجام شده 
اســت 2۴ هزار اسب ورزشی دارای پاســپورت و هویت در کشور شناسایی شده که 
۹هزار راس آن وارداتی اســت.« رییس فدراسیون ســوارکاری همچنین با اشاره به 
فعالیت های انجام شــده در ســوارکاری ادامه داد: »۹۵ درصد از سرمایه گذاری در 
حوزه فعالیت های سوارکاری توســط بخش خصوصی و مابقی از سوی دولت انجام 
شده است. بهمن امســال هم یکی از بهترین باشگاه های سوارکاری کشور در استان 
فارس راه اندازی می شــود.« خلیلی همچنین گفت: »پنج درصد باقیمانده شــامل 
فعالیت های سوارکاری نهادها و ارگان های نظامی سطح کشور است. البته نکته مهم 
و حایز اهمیت این است که با وجود مشــکالت اقتصادی، باشگاه های سوارکاری نه 
تنها تعطیل نشــده بلکه فعالیت آنها طی چند سال گذشــته رو به گسترش است.« 
رییس فدراســیون ســوارکاری با بیان این که اقتصاد در ورزش ســوارکاری کامال 
سودآور اســت، ادامه داد: »عالقه فطری مردم و اقتصاد محور بودن حرفه اسب داری 
باعث شــده تا فعالیت ســوارکاری در ایران روز به روز در حال گسترش باشد. برای 
نمونه اســبی که توسط اسب داران خریداری می شــود در صورت نگهداری مناسب 

طی 2 سال می تواند تا سقف هشت برابر ارزش افزوده ایجاد کند.«

خبر

ایران ورزشــی- خیلــی زودتــر از چیزی که 
پیش بینی می شــد، سرپرســت تــازه وارد والیبال 
اقدام بــه برگزاری مجمع کرد و عنوان ســالیانه را 
بــر آن گذاشــت. اتفاقی عجیب کــه در هیچ کدام 
از فدراســیون هایی کــه در اثر اجــرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها به صورت سرپرستی اداره 
می شــوند، نیفتاده و این همه عجله برای برگزاری 
مجمع از سوی افشین داوری از ابتدا هم عجیب بود.

در خبری که منتشــر شــد، گفته شد مجمع 
ســالیانه مثل بقیه مجامعی که عنــوان »عادی« و 
»سالیانه« را با خود یدک می کشند، به ارائه گزارش 
عملکرد مالی و مواردی از این دست اختصاص دارد 
اما آنچه در فاصله 2۴ ســاعت تــا برگزاری مجمع 
شنیده می شــود، کامال متفاوت است. این شنیده ها 
با عجله ای که پشــت برگزاری مجمــع وجود دارد، 
همخوانی بیشــتری دارد تا اصرار برای ارائه گزارش 

مالی.
گویا قرار بر این بوده عنوان مجمع »فوق العاده« 
باشــد اما برای جلوگیری از حواشــی احتمالی این 
عنوان بر مجمعی که امروز با حضور خانواده والیبال 
برگزار می شــود، گذاشته نشــده تا همه چیز عادی 
و در قواره یک مجمع ســالیانه جلوه داده شود، در 

حالی که اتفاق های دیگری در جریان است.
احمــد ضیایــی کــه پیگیــر حــل مشــکل 
بازنشســتگی اش بود، پنجشــنبه )۱6 آذر( از سوی 
وزارت ورزش برکنار شد و افشین داوری سرپرستی 
فدراســیون را بر عهده گرفت. اقدامی که در مسیر 
اجــرای قانون منع به کارگیری بازنشســته ها، انجام 
شد اما به هر حال این روش، مورد تایید فدراسیون 
جهانی نیســت و حاال با گذشت ۱۰ روز جالب است 
که اعضای مجمع والیبال برای شنیدن گزارش مالی 

دور هم جمع می شوند!
برگــزاری مجمع فوق العــاده روال خاص خود 
را دارد و باید به درخواســت اعضای مجمع صورت 
گیرد و مستلزم صرف زمان است اما گویا مسووالن 
برگزاری مجمع که عجله داشــتند، از عنوان عادی 
استفاده کرده اند اگرچه شنیده ها حکایت از این دارد 

که این مجمع خیلی  هم عادی نیست.
گویا قرار اســت امروز اعضــای مجمع در قالب 
صورتجلســه ای، نامه عزل ضیایــی که ۱۰ روز قبل 
برکنار شده را امضا کنند که اگر امری غیر منتظره، 
مانع اجرای این برنامه نشود، سندی دست مسووالن 
می رسد تا جدایی ضیایی از نظر فدراسیون جهانی، 

قانونی شود.
البته این راه حلی اســت که قبل از صدور حکم 
برکناری هم به کار می آمد اما مشــخص نیست که 
چرا از آن استفاده نشد؟ شــاید مجامع دیگر تحت 
نظر معاونت قهرمانی وزارت ورزش نباشند اما نقش 
داورزنــی در والیبال و تاثیرگذاری اش بر این مجمع 

بر کسی پوشیده نیست. 
با این شــرایط جای ســوال دارد که چرا پیش 
از ایــن اعضای مجمع درخواســت برگزاری مجمع 
فوق العــاده را ندادند تا زودتــر از اینها تکلیف این 
موضوع روشــن شود و نیازی به برگزاری این مجمع 

سالیانه غیرعادی نباشد.

مجمعیبرایعزلرییسبرکنارشده؟
کارها در والیبال شکل قانونی به خود می گیرد

فدراســیون  اعــالم  طبــق 
دوچرخه ســواری کشــورمان، مربــی 
ژاپنی بــرای برعهده گرفتــن هدایت 
تیم ملــی دوچرخه ســواری ایران بعد 
ایران ســفر   از تعطیــالت ژانویــه به 

می کند.
نشســت کمیته فنی فدراســیون 
دوچرخه ســواری برای مشخص شدن 
تکلیف ســرمربی تیم ملی کوهستان و 
جاده برگزار و در پایان مقرر شد میورا 
ژاپنی بعــد از تعطیالت ژانویه به ایران 

سفر کند.
 قرار اســت در این دیدار آخرین 

مذاکرات با این مربی انجام شــود و او 
هم بازدیدی از اردوی تیم ملی داشــته 
باشــد. در صورت توافــق نهایی، میورا 
هدایــت هر دو تیم ملی کوهســتان و 

استقامت را عهده دار می شود.
همچنین قرار بر این شد تیم های 
استقامت و کوهستان از تاریخ ۱۰ دی 
تــا 3۰ بهمــن در شهرســتان بروجن 
از اســتان چهارمحــال و بختیاری به 
اردوی  احمــدی  علیرضا  سرپرســتی 
تدارکاتــی خــود را برگــزار و زیر نظر 
مربی جدید بدنســازی تیم ملی دوران 

آماده سازی خود را سپری کنند.

برای  ایران  ملی پوشان بدمینتون 
ترکیه  بین المللی  حضوردر مســابقات 

عازم شهر آنکارا شدند.
چهــار تن از ملی پوشــان دختر و 
پسر کشورمان در مسابقات بین المللی 

ترکیه شرکت می کنند. 
ثمین عابــد خجســته از تهران، 
حسن متقی از گیالن، مهدی انصاری و 
علی حسین خانی از زنجان ملی پوشانی 
هستند که به عنوان نماینده بدمینتون 
ایران به مسابقات بین المللی ترکیه که 
در شــهر آنکارا برگزار می شود، اعزام 

شدند.

مســابقات بین المللــی بدمینتون 
ترکیه در روزهای 26 لغایت 2۹ آذرماه 

در شهر آنکارا برگزار می شود. 
رقابت هــای بین المللی بدمینتون 
ترکیــه همــواره یکــی از رویدادهای 
در  کــه  اســت  بین المللــی  مهــم 
 ایــن رشــته مهیــج ورزشــی برگزار 

می شود.
کشورمان  بدمینتون  ملی پوشــان 
نیز برای تدارک و برگزاری یک مسابقه 
خــوب بین المللی روز گذشــته تهران 
را به مقصد شــهر آنکارای ترکیه ترک 

کردند.

دور دوم تمرینات تیــم ملی تفنگ 
ایران از روز دوشنبه )امروز( با حضور ۱۱ 
تیرانداز آغاز شــد. ملی پوشان کشورمان 
خود را برای مســابقات کســب سهمیه 
المپیــک آماده می کنند. قرار اســت این 
مسابقات اوایل اسفند در هند برگزار شود.

ابراهیم اینانلو ســرمربی تیم تفنگ 
ایران درباره شرایط ورزشکاران کشورمان 
در آســتانه شــروع دور جدید تمرینات 
می گویــد: »در اردوی قبلــی تعدادی از 
جوانان را دعوت کردیم تا در تفنگ ســه 
وضعیــت تمرین کنند اما حــاال نزدیک 

مســابقات شــده، به همین خاطر از ۱۱ 
نفــری که بهترین نمرات را از اول ســال 
ثبت کرده اند، دعوت کردیم.« ســرمربی 
تیم ملی تفنــگ دربــاره وضعیت مه لقا 
جام بزرگ و وضعیت آســیب دیدگی این 
تیرانــداز اینطور توضیح می دهد: »او فعاًل 
فیزیوتراپی می شــود. در اردوی قبلی هم 
اســم وی را دادیم اما شــرایطش خوب 
نیست. شــاید در مسابقات کسب سهمیه 
اینانلو  مونیخ در خردادماه شرکت کند.« 
در پاسخ به این ســوال که فکر می کنید 
در مسابقات هند سهمیه المپیک بگیریم 

یا خیــر، ادامه می دهد: »نفرات نســبت 
به المپیک قبــل جوان تر و در عین حال 
اما کسب سهمیه فقط  باتجربه تر هستند 
به شرایط تمرینی ارتباط دارد. هر چقدر 
اردوهای داخلی مناسب باشد، آمادگی مان 
هم بیشتر خواهد شد.« او در پاسخ به این 
ســوال که در حال حاضر مشکل فشنگ 
به چه صورت است، ادامه می دهد: »فعاًل 
تمرینات خشک در خفیف انجام می دهیم 
و مجبوریم شبیه سازی کنیم تا اینکه در 
اردوی هانوفر تیر بزنیم. برای مســابقات 

هند هم از آنجا فشنگ می آوریم.«

نایب رییس انجمن بســکتبال با ویلچر 
بانوان می گوید: »دوست داشتم پس از استعفا 
از این سمت رییس و دبیر فدراسیون جانبازان 
و معلوالن علت استعفایم را می پرسیدند قبل 
از اینکــه فــرد دیگری را در این ســمت قرار 
دهند.« دهستانی در گفت و گویی که با ایسنا 
دارد، می گوید: »نزدیک ۱۰ ســال اســت که 
به عنوان نایب رییس انجمن بسکتبال با ویلچر 
بانوان با فدراسیون همکاری می کنم و در این 
مدت سعی کردم در جهت پیشرفت بسکتبال 
با ویلچر بانوان بهترین عملکرد را داشته باشم 
اما مدتی اســت به خاطر برخی مسائل خسته 

شده ام و دوســت دارم به کار داوری بپردازم. 
 IWBF در حال حاضر داور بین المللی فینا و
هستم و دوست داشــتم با سپردن مسوولیت 
انجمن به فــرد دیگری تنها در داوری فعالیت 
خود را ادامه بدهم.« او ادامه می دهد: »۴ سال 
پیش نیز در زمان خســروی وفا تصمیم گرفتم 
این مســوولیت را واگذار کنم اما او و مشرف 
جوادی، نایب رییس بانوان فدراسیون مانع این 
کار شــدند. در حال حاضر نیز شرایط کاری ام 
به گونه ای اســت که فکر می کنم دیگر ادامه 
کار در این مسوولیت کافی است و باید به فرد 

دیگری واگذارش کنم.«

دهســتانی با بیــان اینکه دیگــران فکر 
می کنند من برای این پســت حقوقی دریافت 
می کنــم، می گویــد: »طــی مدتی کــه این 
مســوولیت را برعهده گرفتــم هیچ حقوقی از 
فدراســیون دریافت نکردم و همیشــه دلی با 
فدراســیون کار کردم. البته شنیده ام که قرار 
اســت این مســوولیت را به سوسن فتحی که 
پیش از من اســتارت کار بسکتبال با ویلچر را 
در فدراســیون زده است، واگذار کنند که اگر 
این صحت داشته باشــد من خوشحالم و هر 
کمکی از دســتم برآید، کوتاهی نخواهم کرد 

زیرا او شایسته این مسوولیت است.«

سکان هدایت رکابزنان ایران به مربی ژاپنی می رسد؟ 

ملی پوشان بدمینتون عازم آنکارا شدند

اینانلو: مشکل فشنگ را با اردوی هانوفر حل می کنیم

دهستانی: فکر می کردند حقوق می گیرم
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ایســنا  - صادق فرضــی زاده وزنه بردار 
ملی پوش و جوان کشــورمان که اهل استان 
گیالن اســت، مدتی اســت به دلیل بیماری 
و ناتوانی در تامیــن هزینه های درمان خود  
در آســتانه فلج شــدن و تباه شدن آینده و 

جوانی اش قرار دارد.
ســاله  وزنه بردار 20  فرضی زاده  صادق 
اســتان گیالن که به صــورت ناگهانی آثار 
بیمــاری در او ظاهــر شــد و هم اکنون به 
جــای حضــور روی تخته وزنه بــرداری، در 
بســتر بیماری گرفتار شده اســت، شرایط 
بسیار دشــوار و دردآوری را می گذراند. این 
وزنه بردار که از مدال آوران ایران در رده سنی 
نوجوانان و جوانان است، هم اکنون با انواع و 
اقسام مشــکالت از بی حس شدن دست و پا 
گرفته تا عفونت ریه و زخم بســتر دســت و 
پنجه نرم می کند! اما خانواده اش که وضعیت 
مالی مناســبی ندارند در تامین هزینه های 
فیزیوتراپــی او و انجام مراحــل درمانی اش 

ناتوان شده اند.
اصغر ابراهیمی، مربی پیشین تیم ملی و 
رییس هیات وزنه برداری استان گیالن درباره 
چگونگی بیمار شدن این وزنه بردار می گوید: 
»این وزنه بــردار از قهرمانان خوب اســتان 
گیالن است که برای مسابقات آماده می شد 
اما یک شــب بعد از تمرین اعالم کرد دچار 
تنگی نفس شده و ضربان قلبش نیز باال رفته 
اســت. مربی او را سریعا به بیمارستان برد و 
شــب تا صبح هم باالی سرش بود و سپس 
خانــواده اش را نیز در جریان گذاشــت. در 
بیمارســتان ضربان قلبش دایما باال و پایین 
می شــد و در همــان بیمارســتان گفت که 

نمی تواند دست و پایش را تکان دهد.«

ابراهیمی ادامه می دهد: »ما خیلی پیگیر 
کارهایش بودیم و حتی رییس علوم پزشکی 
گیالن هم باالی سرش آمد. پزشکان نظرات 
متفاوتی نســبت به بیماری اش داشتند، یکی 
عنوان کرد سکته نخاعی است و دیگری گفت 
ضایعه نخاعی مادرزادی است که حاال خودش 
را نشــان داده اســت. ما حتی سوال کردیم 
مرتبط به تمرین کردنش اســت یا خیر؟ که 
پزشک پاســخ داد نه هر زمان دیگری حتی 
در یک نشســتن و بلند شدن ممکن بود این 
عالیم خودش را نشــان دهد. برای درمان به 
تهران هم آمد اما تشخیص 100درصدی در 
مورد بیماری اش ندادند فقط یکی از پزشکان 
گفته بود فیزیوتراپی می تواند کمکش کند تا 

بدنش را حرکت دهد.«
الزم به توضیح است صادق فرضی زاده 
وزنه بردار جوان گیالنی، متاســفانه در حال 
حاضــر عالوه بر آن بیمــاری، دچار عفونت 
ریه و زخم بســتر هم شده و چون خانواده 

بســیار ضعیفی به لحاظ مالی دارد، هزینه 
کردن برای فیزیوتراپی و مابقی درمان این 
وزنه بردار برای شان سخت است. فرضی زاده 
گویا یک مــاه در یکی از بیمارســتان های 
رشت بســتری بود که آنجا عالوه بر مشکل 
بی حســی دســت و پا، دچــار عفونت ریه 
و زخم بســتر هم شــد و یک ماه در یکی 
از بیمارســتان های تهران بــود که آنجا هم 
شرایط خوبی نداشت و االن یکی، دو هفته 
اســت مراقبت و درمانــش در خانه انجام 
می شود. با توجه به اینکه قطع نخاع نشده و 
هنوز در بدنش حس دارد پزشکان گفته اند 
با فیزیوتراپی احتمال برگشتش وجود دارد 
اما چون از خانواده بســیار ضعیفی اســت، 
برای شــان  فیزیوتراپی  هزینه هــای  تامین 
خیلی مشــکل اســت. اگر هم فیزیوتراپی 
انجام ندهد دچار خشکی مفاصل و در پایان 
فلج می شــود. اگر هم دیر فیزیوتراپی کند 

دیگر درمانش بی فایده است.

 وزنه بردار جوان گیالنی در آستانه فلج شدن

حضور چند ستاره نامدار در مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان

اردبیل متفاوت از بابل

 بعد از برگزاری رقابت های کشــتی آزاد جام 
باشــگاه های جهان نوبت به مسابقات کشتی فرنگی 
رســید تا این بار اردبیل میزبان این مسابقات باشد. 
مســابقاتی که به نظر ســطح فنی آن با رقابت های 
کشتی آزاد بســیار متفاوت است و شنیده شده که 
قرار اســت تیم های خارجی با کیفیت خوبی در این 
مسابقات حضور داشته باشند. این رقابت ها پنجمین 
دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان 
اســت که 29 و 30 آذر به میزبانــی اردبیل برگزار 
می شود و بر اساس اســامی که از سوی فدراسیون 
کشتی اعالم شده کشــورهای ترکیه و صربستان با 

استفاده از نفرات نامدار خود راهی اردبیل می شوند. 
مســابقات جام باشــگاه های جهان میراث پرهزینه 
و بی فایده رســول خادم برای کشتی ایران است و 
همین هفته گذشــته در بابل یکــی از ضعیف ترین 
و بدترین مســابقات این دوره در بخش کشتی آزاد 
برگزار شــد اما ظاهرا در کشــتی فرنگی قرار است 
اتفاق دیگری رقم بخورد و تیم های شــرکت کننده 
که با هزینه ایران در این مســابقات حاضر می شوند 
از چند کشتی گیر خوب در ترکیب خود سود ببرند.
در همین باره شنیده شده که نماینده ترکیه 
بــا اســتفاده از چندین قهرمان جهــان و المپیک 

راهی اردبیل می شــود که حتمــا رویارویی آنها با 
نماینده های ایران می تواند مســابقات خوبی را رقم 
بزنــد و باعث شــود تا مســابقات بی کیفیت هفته 
گذشته از ذهن ها خارج شــود. رضا کایالپ نامدار 
کــه طالی جهــان و المپیــک را در کارنامه دارد، 
یکی از مهم ترین نفرات اســت که در این مسابقات 
کشــتی می گیرد. در کنار او جنگ ایلدیم و متهان 
باشار قهرمانان جهان در چند سال اخیر هم حضور 
دارند. حضور این همه کشتی گیر مطرح در ترکیب 
تیــم ترکیه این امیــدواری را به وجود می آورد که 
مسابقات کشــتی فرنگی جام باشــگاه های جهان 

برخالف مسابقات کشتی آزاد که در بابل برگزار شد 
اندکی به لحاظ فنی قابل دفاع باشد. نماینده ترکیه 
برای این مسابقات با ترکیب اکرم اوزتورک در وزن 
55 کیلوگرم، همت رستم و احمت اویار در وزن60 
کیلوگرم، آلتــان عبدالرحمن در وزن63 کیلوگرم، 
آتاکان یوکســل در وزن67 کیلوگرم، احمت ایلماز 
در وزن72 کیلوگــرم، فاتح چنگیــز و یونس امره 
باشــار در وزن77 کیلوگرم، برهــان آکبوداک در 
وزن82 کیلوگرم، متهان باشار در وزن87 کیلوگرم، 
جنگ ایلدیم در وزن97 کیلوگرم و رضا کایالپ در 

وزن130 کیلوگرم راهی اردبیل می شود.
عالوه بر نماینده ترکیه، تیمی هم از صربستان 
راهی ایران می شــود تــا در پنجمیــن دوره جام 
باشــگاه های جهان حضور داشــته باشــد. با اعالم 
فدراسیون کشــتی تیم کشتی فرنگی صربستان در 
حالی راهی این مسابقات می شود که داور استفانک 
قهرمان المپیــک و جهــان در وزن 72 کیلوگرم، 
ویکتور نمس، دارنده مدال هــای طال و برنز جهان 
در وزن 82 کیلوگرم و الکســاندر ماکســیموویچ، 
دارنــده مدال برنز اروپا و نفــر پنجم جهان در وزن 

77 کیلوگرم را در ترکیب خود دارد.
بنابرایــن حضور این چهره ها را حداقل در این 
دوره می توان به فال نیک گرفت. 5 ســال است که 
فدراســیون برای برگزاری مســابقات کشتی جام 
باشــگاه های جهان هزینه می کنــد که در هر دوره 
تعــدادی تیم ضعیف و بی نام و نشــان بــا هزینه 
ایران در مســابقات حاضر می شوند که فقط بخشی 
از ســرمایه گذاری های اسپانســر را هدر می دهند. 
فدراسیون کشتی برای این که بتواند تیم ها را برای 
حضور در این مسابقات ترغیب کند، هزینه اقامت و 
رفت و برگشت تیم ها را پرداخت می کند. حال شاید 
فدراســیون مدعی باشد که این هزینه ها را اسپانسر 
مســابقات پرداخت می کند و ربطی به بودجه آنها 
ندارد اما با این حال پول ایران است که هدر می رود 
و حتمــا باید برای برگــزاری آن تصمیم صحیحی 
اتخــاذ شــود. هر چند کــه در ایــن دوره حداقل 
می توان گفت اگر فدراســیون کشتی هزینه ای هم 
برای تیمی متحمل شده، برای تیمی بوده که چهار 
کشتی گیر عنواندار در ترکیب خود داشته و افرادی 
در مسابقات حاضر می شوند که در سطح جهان نام 

و نشانی برای خود دارند.

چهره ها 

می آیند

  مســابقات جام باشگاه های جهان پنجمین دوره خود را پشت ســر می گذارد. بعد از مسابقاتی که هفته گذشته در کشتی 
آزاد به میزبانی بابل برگزار شد حاال قرار است که اردبیل از مسابقات کشتی فرنگی میزبانی کند. مسابقاتی که به نظر هم از 
لحاظ تعداد تیم های شــرکت کننده و هم از نظر سطح فنی تیم ها تفاوت های زیادی را با مسابقات کشتی آزاد دارد. در این 
رقابت ها هفت تیم خارجی و ســه تیم از ایران حضور دارند که در مجموع 10 تیم در دو گروه باید مسابقات را برگزار کنند. 
روسیه، ارمنستان، گرجســتان، ترکیه، اوکراین، قرقیزستان و صربستان تیم های خارجی حاضر در این مسابقات هستند و 
تیم های بیمه رازی اردبیل، ســینا صنعت ایذه و یک تیم دیگر ســه تیم ایرانی حاضر در این رقابت ها را تشکیل می دهند.

آغاز دور برگشت لیگ برتر 
تکواندو در پایتخت

سوم دی ، جام خلیج فارس 
از سر گرفته می شود

دیدارهــای هفتــه اول و دوم از دور 
برگشت لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس، 
روز دوشــنبه )3 دی ماه( بــا حضور 8 تیم 
در تهران و به میزبانی فدراســیون تکواندو 

برگزار می شود.
رقابت هــای هفتــه اول و دوم از دور 
برگشــت هفدهمین دوره لیگ برتر جوانان 
و بزرگســاالن مردان »جــام خلیج  فارس« 
یادواره 500 شهید تکواندو روز دوشنبه در 

فدراسیون تکواندو برگزار می شود.
از رقابت هــا تیم هــای  ایــن دوره  در 
شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد، لوازم خانگی 
کــن، پاس قوامین، تعاونی انقالب شــهریار، 
پاالیش نفت آبادان، ملــوان نداجا و صنعت 
مس کرمــان حضور دارند. بر اســاس برنامه 
اعالمی از سوی سازمان لیگ، دیدار نخست 
از هفته اول میان تیم های شــرکت پاالیش 
نفت آبادان و لوازم خانگی کن انجام می شود؛ 
در ادامه پاس قوامین به مصاف شــهرداری 
ورامیــن که قهرمانی نیم فصل را به نام خود 
ثبت کرده است، می رود. سپس صنعت مس 
کرمان رو در روی دانشگاه آزاد قرار می گیرد 
و در پیکار نهایی این هفته نیز ملوان نداجا با 

تعاونی انقالب شهریار مبارزه می کند.
امــا در هفته دوم، ابتدا پاس قوامین با 
لوازم خانگی کن دیدار می کند؛ در دومین 
دیــدار ملــوان نداجا برابــر تعاونی انقالب 
شــهریار قرار خواهد گرفت؛ سومین مبارزه 
میان تیم هــای تعاونی انقالب شــهریار و 
دانشــگاه آزاد اســالمی پیگیری می شود و 
در آخریــن دیدار نیز پاالیش نفت آبادان با 

صنعت مس کرمان پیکار می کند.
گفتنی اســت در پایان دور رفت، تیم 
شــهرداری ورامین با 21 امتیاز موفق شد 
قهرمان نیم فصل لقب بگیرد. لوازم خانگی 
کن با 16 امتیــاز و تفاضل 26 در رده دوم 
جدول قــرار گرفت و دانشــگاه آزاد با 16 
امتیاز و تفاضل 14 در جایگاه ســوم جدول 

رده  بندی قرار گرفت.

سوژه

سطح مسابقات جام باشگاه های جهان به حدی در این سال ها که برگزار شده بخصوص در همین مسابقات بابل افتضاح 
بوده که نظر افراد موافق برگزاری این مســابقات را هم تغییر داده است. 5 سال از برگزاری این مسابقات می گذرد و در 
تمامی این سال ها برگزاری این رقابت ها مخالفان زیادی داشته است اما در این بین بودند افرادی  که اعتقاد داشتند این 
مسابقات ابتکار رسول خادم است و برگزاری آن را یک موفقیت بزرگ می دانستند. افرادی  که از زمان اتخاذ این تصمیم 
از ســوی رســول خادم مدام تاکید می کردند راه اندازی این مسابقات به سود کشتی است اما حاال با گذر زمان و بعد از 
رفتن رسول خادم نظر آنها هم تغییر کرده و معتقدند که سطح مسابقات جام باشگاه های جهان بسیار نازل است و بهتر 
اســت که دیگر برگزار نشــود! البته تغییر نظرات این افراد را باید به فال نیک گرفت که باالخره با واقعیت کنار آمدند و 

پذیرفتند که کشتی در سال های گذشته با هزینه کردن در این مسابقات پول خود را دور ریخته است.

بر اســاس شنیده ها یک تیم هم از روسیه قرار است در مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان حضور داشته 
باشــد. هنوز درباره این که کیفیت این تیم چگونه اســت حرفی به میان نیامده است اما همین حضور تیم روسیه هم 
می تواند یک اتفاق خوب برای این دوره از مســابقات باشــد. به هر حال حضور یک تیم از کشوری که صاحب کشتی 
اســت بهتر از این است که کشتی گیران کشوری راهی این مسابقات شوند که اصال شناختی از کشتی ندارند. ضمن 
این که روسیه بعد از مدتی قرار است در یک دوره مسابقه بین المللی تحت عنوان جام باشگاه های جهان به ایران بیاید 
که در همین حد هم می تواند به افزایش سطح فنی مسابقات کمک کند. حضور این تیم از روسیه را هم باید به فال 
نیک گرفت و منتظر یک مسابقه مهم و جذاب در اردبیل ماند. حتی اگر در این تیم هیچ یک از کشتی گیران مطرح 

روسیه هم حضور نداشته باشند باز تیم مهمی است که در این مسابقات به میدان می رود.

روس ها در اردبیل مخالفت موافقان

5 سال است 
که فدراسیون 
برای برگزاری 

مسابقات کشتی 
جام باشگاه های 

جهان هزینه 
می کند که در هر 
دوره تعدادی تیم 

ضعیف و بی نام 
و نشان با هزینه 

ایران در مسابقات 
حاضر می شوند 

که فقط بخشی از 
سرمایه گذاری های 
اسپانسر را هدر 

می دهند

توصیه های رفیق قدیمی به تقوی
گودرزی: مهدی باید خودش تصمیم بگیرد

ورزش ایران در ســال های اخیر دوقلوهای جدا نشدنی زیادی را داشته 
است. از حمید استیلی و محمد خاکپور که در دهه هفتاد در فوتبال رفاقتشان 
بر ســر زبان ها افتاد تا مهدی تقوی و صادق گودرزی که در کشــتی چنین 
لقبی را به خود گرفتند. رفاقت این دو نفر از مسابقات جهانی کشتی آزاد در 
هرنینگ دانمارک جدی شــد. مسابقاتی که در آن مهدی تقوی به مدال طال 
رســید و صادق گودرزی مدال برنز را به گردن آویخت. بعد از آن مســابقات 
مهــدی تقوی و صادق گــودرزی به دوقلوهای 
جدا نشدنی کشتی ایران تبدیل شدند. رفاقتی 
دیرین که هنوز هم بــه نوعی دیگر ادامه دارد 
اما تفاوتی که این بار وجود دارد، این اســت که 
صادق گودرزی در قامــت مربی در تیم حاضر 
می شــود و مهدی تقوی یک بار دیگر به عنوان 
کشــتی به اردو دعوت شده اســت. با این حال 
حضور این دو ســتاره کشــتی در کنار هم از 

نکات مهم و جالب توجه است.
صــادق گودرزی کــه در ایــن اردو برای 
نخستین بار به عنوان مربی تیم ملی کشتی آزاد 
حضور دارد، درباره دعوت از مهدی تقوی برای نخســتین بار بعد از 4 ســال 
حرف های جالبی را می زند: »تقوی 3 - 4 سال است از شرایط کشتی به دور 
بوده اما طی صحبت هایی که با هم داشــته ایم تمایل به بازگشت دارد؛ البته 
بســتگی دارد که بتواند اردوها و تمرینات مســابقه ای را تحمل کند یا نه. به 
هر حال وقتی ســن باال می رود دیگر آن شادابی و نشاط جوانی نیست و باید 
بار روانی بیشــتری را تحمل کرد. البته خیلی از قهرمانان بعد از 30 سالگی 
مدال های جهانی و المپیک گرفتند. تصمیم گیرنده در این زمینه خود تقوی 
اســت و باید تکلیفش را با خودش مشخص کند. او بهتر از هر کسی می داند 
در چه شــرایطی قرار دارد و چه مسیری را می خواهد طی کند.« حاال همه 
منتظر هســتند تا ببینند که حضور این دو در کنار هم دوباره چه فضایی را 
به وجود می آورد. فضایی که گودرزی برای نخســتین بار به عنوان مربی کار 
می کند و قرار اســت بر تمرینات رفیــق قدیمی اش نظارت کند: »من تجربه 
حضور در رده های پایه را داشــتم؛ وقتی هم در تیم ملی نبودم در باشــگاه 
خــودم مربیگری می کردم. حاال هم هدفم خدمت به کشــتی اســت؛ فرقی 
نمی کند کجا باشــد؛ دیروز در باشــگاهم و امــروز در اردوی تیم ملی. این 
مســوولیت بر دوش من است و امیدوارم در کنار اساتید خودم بتوانم هم به 

تجربیاتم اضافه کنم و هم داشته هایم را در اختیار جوانان قرار دهم.«
  

مهماندوست:
مسووالن تکواندوی آذربایجان فقط به ما 

دروغ گفتند!
رضا مهماندوســت ســرمربی تیم ملی تکواندوی جمهوری آذربایجان 
معتقد اســت که قرار بود چندی پیش به رقابت های اسپانیا اعزام شویم که 
آن هم منتفی شــد و در این مدت فقط از مســووالن فدراسیون تکواندوی 

آذربایجان دروغ شنیدم.
 رضا مهماندوست در خصوص کسب مدال برنز میالد بیگی در گرنداسلم 
چیــن می گوید: »میالد در رقابت های تیمی جهان شــرکت کرد اما به علت 
اینکه تمرین نداشــت، از نظر فکری و بدنی آمــاده نبود و دلیل اصلی عدم 
قهرمانی ما در آن مســابقات نا آمادگی میالد بود. در گرنداســلم هم همین 
مشــکل بدنی برای بیگی وجود داشت اما خدا را شکر به مدال برنز رسید و 

دست خالی مسابقات را ترک نکردیم.«
مهماندوســت ادامه می دهد: »میالد زمان کمی را تمرین کرد و ســاق 
پایش هم خونریزی داشــت و با شــرایط دشــواری رو به رو بود اما باز جای 
شــکرش باقی است که در این رقابت ها از تجربه و هوش باالی خود استفاده 

کرد. با تمام اینها شرایط ما در جمهوری آذربایجان اصال تعریفی ندارد.«
سرمربی تیم تکواندوی جمهوری آذربایجان ادامه می دهد: »هنوز درگیر 
مســائل مالی هستیم. کادر فنی و بازیکنان هیچ حقوقی نگرفتند، تمرین هم 
که برای مدت زیادی تعطیل بود. 13 تورنمنت بین المللی و 3 گرندپری را به 
دلیل مشکالت مالی از دست دادیم. واقعا با این شرایط نمی شود کار خاصی 
انجام داد. دکتر و ماســاژور نداریم، فیزیوتراپ هم چون پول نمی گیرد یک یا 

دو ساعت برای ما بیشتر وقت نمی گذارد.«

مصاحبه

ایران ورزشــی - اداره کل ورزش و جوانان اســتان کرمانشاه 
برای سومین بار فهرست اعضای مجمع انتخاباتی هیات وزنه برداری 
استان کرمانشــاه را به فدراســیون وزنه برداری ارسال کرده است. 
اکنون باید دید باالخره این فهرســت پذیرفته می شود تا انتخابات 

پرحاشیه این استان برگزار شود یا خیر؟
بابک سلیمی رییس پیشین هیات وزنه برداری کرمانشاه درباره  
برگزاری انتخابات هیات وزنه برداری این اســتان که با حاشیه های 
فراوانی همراه بوده، می گوید: »تا جایی که من اطالع دارم اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان کرمانشاه فهرست اعضای مجمع انتخاباتی 

را به فدراســیون و امور مجامع دفتر مشترک فدراسیون ها فرستاده 
و دهم دی ماه را هم به عنوان زمان برگزاری مجمع پیشــنهاد داده 
اســت. البته این سومین لیستی اســت که برای برگزاری انتخابات 
ارائه می شود و فدراسیون قصد تغییر دو فهرست قبلی را داشت اما 
چون این خواســته ها مغایر با آیین نامه انتخابات هیات های ورزشی 

بود اداره کل ورزش استان قبول نکرد.«
ســلیمی ادامه می دهد: »در این فهرســت علی اکبر شیرزادی 
مربی ســازنده کیانوش رســتمی و محمد نژاد که کارت مربیگری 
درجه یک ملی دارد و هم اکنون یکی از شــاگردانش هم در اردوی 
تیم جوانان به سر می برد، به عنوان نماینده مربیان معرفی شده اند. 
کیانوش رستمی، کیا قدمی و رها پارسیان فر هم نماینده ورزشکاران 
هســتند. نماینده باشگاه ها کوروش باقری و گل محمدی در باشگاه 
اســالم  آباد غرب و همچنین نماینده داوران اسماعیل حیدر بیگی و 

عجم هستند.«
او در پایان و در پاســخ به این پرسش که پیش از این ارتباط 
خوبی با رییس فدراسیون وزنه برداری داشت و چرا بعدا اختالفاتی 
بین آنها پیش آمده می گوید: »علی مرادی کســی را می خواهد که 
دایــم از او تعریــف و تمجید کند و تحمل نقــد هم ندارد، من هم 

این کاره نبودم.«

لیست سوم برای تعیین تکلیف به فدراسیون ارسال شد

انتخابات هیات وزنه برداری کرمانشاه همچنان در هاله ای از ابهام

 برگزاری مجمع انتخاباتی 
هیات وزنه برداری مرکزی 

بعد از دو سال
نادر امیری رییس شد

ایران ورزشــی – نادر امیری 
یکی از پیشکســوتان وزنه برداری 
ایران و بــرادر جلیل امیری دبیر 
وزنه برداری  فدراســیون  پیشین 
ایــران بــا 9 رای به عنوان رییس 
جدید هیات وزنه برداری اســتان 

مرکزی انتخاب شد.
هیات های  انتخابات  برگزاری 
وزنه بــرداری بالتکلیــف باالخره 
بعــد از مدت ها کــش و قوس به 
واسطه دستور اکید وزارت ورزش 
مبنی بر برگــزاری فوری مجامع 
انتخاباتــی کلید خورد تا اســتان 
مرکــزی بعد از دو ســال صاحب 

رییس شود. 
از  تعــدادی  بالتکلیفــی 
هیات های وزنه برداری استان ها و 
برگزار نشدن انتخابات شان، انتقاد 
و حرف و حدیث های فراوانی را به 
همراه داشــت اما اکنون برگزاری 
انتخابات این هیات ها به واســطه 
و  ورزش  وزارت  اکیــد  دســتور 
جوانان مبنی بــر برگزاری فوری 
مجامــع انتخاباتی از ســر گرفته 

شده است.
از میــان 9 هیــات بــدون 
انتخابات  گذشــته  روز  رییــس، 
مرکزی  استان  وزنه برداری  هیات 
برگزار شد و نادر امیری به عنوان 
رییــس این هیات انتخاب شــد. 
امیری در این مجمع 9 رای آورد، 
مجید فرهادی و پوریا اسدی دیگر 
نامزدهای حاضر در این مجمع هر 
کدام به ترتیب صاحب شــش و 

یک رای شدند.
از  مرکزی  وزنه برداری  هیات 
دو ســال پیش بدون رییس بود 
چراکه در دی ماه سال 95 محمد 
راهپیما رییس پیشــین هیات از 

سمت خود استعفا داده بود. 
چهــار  محــال  و  بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراســان 
ایالم،  رضوی،  خراســان  شمالی، 
قزوین  و  هرمــزگان  کرمانشــاه، 
هیات هایی هســتند که در انتظار 
برگزاری مجمع انتخاباتی به ســر 
می برند و امید اســت به زودی با 
رفع مشکالت این هیات ها مجامع 
انتخاباتی آنها نیز برای مشــخص 

شدن روسای جدید برگزار شود.

وزنه برداری

روزبهانی: مرا دعوت نکردند اما از علی اکبری تجلیل کردند
 بی سوادها تیم الف و ب را تشکیل می دهند

تنها نماینده بوکس ایران در المپیک برزیل، به برگزاری مراســم تجلیل 
از امیر علی اکبری در افتتاحیه مسابقات بوکس قهرمانی کشور واکنش نشان 

داد. 
در مراســم افتتاحیه بوکس قهرمانی کشــور در خوزستان از امیر علی 
اکبری تجلیل شــد که ایــن کار به مذاق خیلــی از قهرمانان بوکس خوش 
نیامده و واکنش آنها را در پی داشــته اســت. ابتدا جاســم دالوری و سجاد 
محرابــی به این موضوع واکنش نشــان دادند و حاال هم احســان روزبهانی 
به این دو نفر اضافه شــده و از این کار مســووالن فدراســیون بوکس انتقاد 
کرده: »ما مســابقات قهرمانی کشور را داشــتیم اما هیچ کسی از من برای 
حضور در این رقابت ها دعوت به عمل نیاورد اما شــاهد بودیم میهمانان غیر 
بوکســی را دعوت می کنند و از آنها تجلیل می کنند. امیر علی اکبری دوست 
و رفیق من است اما اینطور نیست که ما قهرمانانی مثل رضا صمدی، جاسم 

دالوری، علی مظاهــری و ... را کنار بگذاریم و 
قهرمانان خودمان را فراموش کنیم و از افرادی 
که در این رشته فعالیت نمی کنند تجلیل کنیم. 
اگر علی اکبری به عنوان میهمان در این مراسم 
حضور پیدا می کرد برای او هم خیلی بهتر بود. 
تجلیــل از قهرمانان دیگر رشــته ها در حضور 
قهرمانان بزرگ و نامی بوکس ایران بی احترامی 

به خانواده بوکس است.« 
او همچنین در واکنــش به اظهارات اخیر 
حســین ثوری درباره تشکیل تیم ملی الف و ب 
بــرای بوکس گفت: »به هیچ عنوان این تصمیم 
صحیح و منطقی نیســت. ما یک بار این تجربه 

تلخ را در بوکس ایران داشته ایم و در آن مقطع این تصمیمات قبل از المپیک 
برزیل گرفته شــد و به همین دلیل بود که حتی یک ســهمیه المپیک نیز 
نتوانستیم کسب کنیم. اصال تیم الف و ب یعنی چه؟!« او همچنین در ادامه 
با اشاره به مشــکالت راه اندازی تیم ملی الف و ب قبل از بازی های المپیک 
2016 گفــت: »همین رفتارها و تصمیم ها بود که باعث شــد در آن مقطع 
بوکس ایران وارد حواشــی زیادی شــود و در پایان هم بوکس و ملی پوشان 
آسیب دیدند. یکســری آدم های بی سواد که از بوکس هیچ چیز نمی دانند و 
هیچ ســواد فنی ندارند می آیند و برای ادای احترام این چنین تصمیماتی را 
می گیرند و مطمئن باشید که با این رفتارها بوکس هیچ نتیجه ای نمی گیرد. 
سوال من این است ما چند نفر را در بوکس ایران داریم که بخواهیم در رده 
بزرگســاالن تیم الف و ب تشکیل دهیم؟ ما که فدراسیون کشتی نیستیم در 
هر وزن سه یا چهار نفر مدعی داشته باشیم. در خوشبینانه ترین حالت ما در 

هر وزن یک نفر بوکسور خوب داریم.«

کمانداران به صورت آزاد در مسابقات داخل 
سالن جهان شرکت می کنند!

فدراســیون تیر و کمان قصد دارد تا کمانداران در گروه های مختلف را 
به صورت آزاد و با هزینه شخصی در مراحل متعدد به مسابقات داخل سالن 

جهان اعزام کند.
بهزاد پاکزاد سرپرست جدید دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان درباره 
برنامه های پیش روی ملی پوشان در مسابقات مختلف معتقد است که ویترین 
هر فدراســیونی تیم ملی اســت. ما هم برنامه های زیادی برای ملی پوشــان 
داریم که می توان به مســابقات جهانی هلند در بخش بزرگساالن و نوجوانان 
و جوانان در اســپانیا اشــاره کرد. برنامه ما این است بتوانیم ملی پوشان را به 

این مسابقات اعزام کنیم.
پاکزاد درباره مســابقات داخل ســالن آســیا که در مراحل مختلف در 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی برگزار می شــود تاکید دارد: »ورزشــکاران 
به صورت آزاد به این مســابقات اعزام می شــوند. تعدادی از آنها به فرانســه 
می روند و برخی هم در تالش هستند در مسابقات الس وگاس شرکت کنند. 
ممکن است در بین این نفرات ملی پوشــان عنواندار هم باشند اما مسابقات 
در مجموع به صورت آزاد اســت و هر ورزشــکاری بخواهد می تواند در این 

مسابقات شرکت کند.«
سرپرســت دبیری فدراســیون درباره حضور ایران در مســابقات کاپ 
آسیایی تایلند هم معتقد است: »برنامه ریزی شده تا در این مسابقات شرکت 
کنیم اما با توجه به اینکه امروز نخســتین روز کاری ام است اجازه دهید در 

جریان امور قرار بگیرم تا بتوانم به سواالت دقیق پاسخ بدهم.«

روز گذشــته بعــد از 35 روز از پایان 
مسابقات جهانی نشست ارزیابی عملکرد تیم 
ملی کاراته بانوان در فدراسیون کاراته برگزار 
شد. نشســتی که با حضور محسن آشوری 
سرپرست فدراســیون کاراته، افسانه باقری 
بانوان فدراسیون کاراته، ستاره  نایب رییس 
موسوی ســرمربی تیم کاراته بانوان، مسعود 
رهنما مشاور فنی فدراسیون کاراته، شهاب 
ســلطانی مربی تیم کاراتــه آقایان و احمد 

صافی در فدراسیون کاراته برگزار شد.
در حالی کــه انتظار می رفــت بعد از 
وقفــه طوالنی برای بررســی عملکرد بانوان 
در مســابقات جهانــی، حداقل مســووالن 
فدراســیون کاراته با انتخاب کارشناســانی 
کــه تخصــص بیشــتری در حــوزه بانوان 

دارنــد به خوبی به بررســی نقــاط ضعف و 
قوت تیم ملی کاراته بانــوان بپردازند، گویا 
مســووالن فدراســیون کاراته در این جلسه 
از چهره هایی دعــوت کرده بودند که خیلی 
نقش و جایگاهی در پیشرفت و عملکرد فنی 
کاراته بانوان نداشتند. بی تردید برگزاری این 
قبیل نشســت ها و جلسات بدون استفاده از 
چهره هــای توانمند و خالق کــه در هر دو 
بخش آقایــان و بانوان تخصص و تبحر ویژه 
دارند، موجب می شود که بیشتر از هر زمان 
دیگری به نمایشــی و فرمالیته برگزار شدن 

این جلسات پی ببریم. 
نشســت هایی که قطعا بــا این روش 
کاراته  بــرای  مناســبی  نمی تواند خروجی 

بانوان ایران به همراه داشته باشد.

نایب رییس بانوان فدراســیون کاراته 
می گویــد نقاط ضعف و قوت تیم که منجر 
بــه نتیجه رقم خورده تیــم ملی بانوان در 
مسابقات جهانی شــده بود را در 5 ساعت 
کاری مورد بررســی قرار دادند و مقرر شد 
با جمع بنــدی پیشــنهادها مقابل عوامل 
آســیب زا گرفته شود و به کادر فنی بانوان 
اعتماد بیشتری شــود. افسانه باقری نایب 
رییس بانوان فدراســیون تکواندو در پاسخ 
به این ســوال که روز گذشــته نخستین 
نشست آسیب شناســی و ارزیابی عملکرد 
بانوان در رقابت های جهانی اسپانیا برگزار 
شــد و خروجی این نشســت چــه بوده، 
می گوید: »مباحث مختلفی در نخســتین 
نشســت آسیب شناســی برگزار شد، نقاط 
ضعف و قــوت تیم که منجر به نتیجه رقم 
خورده تیم ملی بانوان در مسابقات جهانی 
شــده بود، موشــکافانه در 5 ساعت کاری 
مورد بررســی قرار گرفت. در نهایت دالیل 

مختلــف، عوامل داخلــی و بیرونی تجزیه 
و تحلیل شــد و مقرر شــد با جمع بندی 
پیشــنهادهای کارشناســانه مقابل عوامل 
آســیب زا گرفته شــود و اعتماد بیشتری 
به کادر فنــی بانوان شــود.« باقری ادامه 
می دهد: »قرار شــد در بخش های مختلف 
همه با اختیارات تام، کارهای خود را انجام 
دهند و از بازیکن ســاالری نیز جلوگیری 
شود. همچنین سند رسمی فرآیند انتخاب 
اعضــای تیم ملــی و فرآیند آماده ســازی 
تیم های ملی به ســمع و نظر جامعه کاراته 
و اصحاب رســانه به صورت شفاف رسانده 
شود.« باقری در پاسخ به این سوال که آیا 
برای ادامه روند همکاری با کادرفنی بانوان 
به جمع  بندی نهایی رسیدید یا خیر تاکید 
دارد: »در مــورد کادر فنی بانوان هنوز به 
نتیجه ای نرســیدیم، چون قرار است یک 
جلسه دیگر برگزار شود و هنوز زمان جلسه 

بعدی مشخص نیست.«

دورهمی مسووالن فدراسیون 
کاراته برای ارزیابی عملکرد بانوان

هنوز در مورد کادرفنی به نتیجه 
دلخواه نرسیده ایم

نایب رییس بانوان کاراته:

خبر و مصاحبه
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 تصویری از بازیکنان 
مادرید که جلوی هواپیمای 
این تیم صف بسته 
بودند تا راهی جام جهانی 
باشگاه ها شوند، جلد 
روزنامه مادریدی »مارکا« 
را پوشاند. تیتر هم این 
بود: »در دفاع از عصای 
سلطنتی«. مادریدی ها برای 
سومین قهرمانی پیاپی خود 
به این مسابقات می روند.

 »سلفی ضدبحران« 
تیتر روزنامه مادریدی 
»آ. اس« بود. تصویر 
روی جلد هم سلفی 
راموس پیش از 
پرواز رئال برای 
جام جهانی باشگاه ها 
بود. »نمایش مسی؛ 
هت تریک کرد و 2 
پاس گل داد تا بارسا 
صدرنشین شود«.

 تیتر روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
»عظیم« بود، ولی ضمن 
بازی با کلمات، اسم 
»مسی« را درون تیتر جا 
کرده بود. او با زدن 3 
گل و دادن 2 پاس گل به 
پیکه و سوارس استثنایی 
بازی کرد. اسپانیول هم 
پنجمین باخت پیاپی خود را 
تجربه کرد.

 روزنامه انگلیسی 
»دیلی استار« روی جلد 
بخش ورزشی اش تیتر 
زد: »باهاش کنار بیا« 
و برای ساخت تیتر، از 
لقب لیورپول استفاده 
کرد. چند نفر از 
اسطوره های یونایتد بعد 
از باخت تیم شان مقابل 
لیورپول، به شدت به 
مورینیو حمله کردند.

 روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« در صفحه اول 
خود اعالم کرد، جایزه 
»پسر طالیی« اروپا را 
به »دلیخت« می دهد. 
»مورینیو - پوگبا، 
خداحافظی فوری« دیگر 
تیتر روزنامه بود که 
نوشت، هافبک یونایتد در 
ژانویه فروخته می شود و 
یووه منتظر او است.

سال بیست و  دوم |   سه شنبه  27  آذر 1397 | 10  ربیع الثانی 18Dec 2018  | 1440 |  شماره 6095

پیشخوان

تابستان پارســال گوتی تیم زیر 
19 ساله های رئال مادرید را ترک کرد 
تا کمک مربی بشیکتاش شود؛ همان 
تیمی که دوران بازیگری اش را در آن 
تمام کرد و خیلی ها فکر می کردند این 
هم بخشی از پروژه بلند مدت او برای 
تبدیل شــدن به سرمربی رئال مادرید 

است.
 ایــن طــرز تفکر کامــًا واضح 
بود؛ او بــه تیمی ملحق می شــد که 
برای رســیدن به مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان انگیزه داشت، همینطور برای 

بردن سوپرلیگ ترکیه.
زمانــی کــه او آمد معلوم شــد 
شرایط خیلی فرق دارد چون بازیکنان 
مهم رفته بودند، باشــگاه دیگر پولی 
بــرای پرداخت حقوق آنها نداشــت، 
همچنین این باشــگاه برای پرداخت 

بدهی هایش پول الزم داشت. 
خــروج آلوارو نگردو، کســی که 
به تیم النصر امارات پیوســت کمی از 
مشکات مالی بشــیکتاش را کاهش 
داد چون این باشگاه ترکیه ای از پول 
فروش او برای کم کردن قرض هایش 

استفاده کرد اما این هم کافی نبود. 
عاوه بر او، فابری بازیکن ســابق 
دپورتیوو الکرونیا هم بشیکتاش را به 
مقصد فوالم، ماتی میتروویچ به مقصد 
کلوب بروژ و دوســکو توســیچ هم به 
اورگراند ترک کردند  مقصد گوانگ ژو 
و با وجود این جدایی ها مشکات تیم 

تمام نشد.
باشــگاه  از  بخش هایی  بودجــه 
به شــدت کاهش پیدا کرد به طوری 
که االن در این باشــگاه تنها تیم های 

فوتبال و بسکتبال هنوز فعالیت دارند 
اما بــا این وجود باز هم وضعیت مالی 

باشگاه بهتر نشد. 
از  صورت گرفته  جدایی  تازه ترین 
بشیکتاش، په په مدافع میانی پرتغالی 
ســابق رئال مادرید اســت که قبل از 
رفتــن به آشــپزها و باغبان ها حقوق 

داده است. 
در همیــن حــال هم ریــکاردو 
کوارشــما، آدریانــو کوریــا و دیگــر 
بازیکنان هم در آستانه جدایی از این 
تیم قرار گرفته اند چون باشــگاه دیگر 
قادر به پرداخت حقوق آنها نیســت. 
چند هفته ای هم هست که بشیکتاش 
به لغــو انتقال قرضی لوریس کاریوس 

از لیورپول فکر می کند.
در ایــن اوضاع و احوال، بازیکنان 
هــم خودشــان را بــه مصدومیت  و 
بیمــاری زده اند تا مجبور نباشــند به 
میــدان بروند چون ظاهــراً هیچ خبر 
و وعده ای از سوی باشگاه برای بهبود 
اوضاع مالی نیست و آنها هم دیگر به 

رییس باشگاه اعتماد ندارند. 
در ایــن بحبوحــه، گوتــی دارد 
تاش می کند به ســنول گونش برای 
کسب پیروزی در لیگ کمک کند اما 
کار برای او هر روز ســخت تر می شود. 
روز یکشنبه بشیکتاش در خانه اش به 
مصاف ترابزون اسپور رفت و در حالی 
به تســاوی 2 بر 2 رضایت داد که تا 

دقیقه 96 از میهمانش عقب بود. 
ایــن نتیجه بعد از حذف این تیم 
از لیگ اروپا وضعیــت تیم را بدتر از 

قبل کرد.
منبع: مارکا

جهنم بشیکتاش
 داستان تلخ گوتی در ترکیه

 دلیخت پسر طالیی 
اروپا شد

دلیخــت، مدافع آژاکس عنوان پســر 
طایی 2018 را کســب کــرد. او به عنوان 
آینده دارتریــن بازیکن زیر 21 ســال اروپا 

انتخاب شده است.
این بازیکــن که زیر نظر بارســلونا و 
منچسترســیتی قرار دارد، این جایزه را از 
روزنامــه تورینی »توتواســپورت« دریافت 
کرد. یــک هیات بین المللی بــا آرای خود 

برنده این جایزه را مشخص کرد.
دلیخت توانست در رقابت با جاستین 
کایورت، هموطنش که در رم بازی می کند، 
ترنت الکســاندر آرنولد از لیورپول، پاتریک 
کوترونه از میان و وینیســیوس جونیور از 
رئال مادرید برنده شود. پارسال این عنوان 
به کیلیان امباپه از پاری ســن ژرمن رسیده 

بود.
کایورت در میانه رای گیری جلوتر از 
بقیه بود امــا در نهایت این دلیخت بود که 

برنده شد.
او که تا سال 2021 با آژاکس قرارداد 
دارد از سال 2016 که در این تیم نخستین 
بازی رســمی اش را انجام داد پدیده تیمش 

بوده است. او ستاره دفاع آژاکس است.
دلیخت بازیکنی کلیدی برای تیم ملی 
هلند به رهبری رونالدو کومان نیز هست و 
زوج ویرجیل فان دایک در خط دفاعی است.

دلیخــت در این فصل کاپیتان آژاکس 
هم شــد. او پیش تر گفته بود که »پســری 
معمولــی« اســت، ولــی حاال بــه جمع 
بازیکنانی مانند پل پوگبا، وین رونی، رحیم 
استرلینگ، ایسکو و لیونل مسی می پیوندد 

که این جایزه را فتح کرده بودند.
این بازیکن هلندی نخســتین مدافعی 

است که به این عنوان می رسد.

سوژهخبر

 د بروین: لیورپول 
می تواند تا انتهای 
فصل رقیب ما باشد

کوین د برویــن گفته که لیورپول 
پایان رقیب منچسترسیتی  تا  می تواند 

در راه قهرمانی لیگ برتر باشد.
هــر دو تیم در این هفته ســه بر 
یک پیروز شدند. د بروین گفت: »دلیلی 
ندارد که آنها به ایــن روند خود ادامه 
ندهند. به نظــرم آنها تا پایــان ادامه 
خواهند داد. البته راستش را بگویم، من 
خیلی نگران آنها نیستم. آنها کار خود 
را انجام می دهند و مــا باید بازی های 
خودمان را ببریم و به پیش برویم. آنها 
تاش خواهند کرد که همپای ما پیش 
بیایند و ما هــم همینطور اما تازه اول 
راه است. هیچ فشاری نیست و ما باید 

کاری که الزم است را انجام دهیم.«
ســیتی در این مقطــع از فصل 
گذشته توانســته بود فاصله خوبی در 
صدر جدول ایجاد کند و در نهایت در 
آوریل قهرمانی در لیگ را قطعی کرد.

امــا آنهــا در ایــن فصــل روند 
شکســت ناپذیری خود را با شکســت 
مقابل چلســی در اســتمفوردبریج از 
دســت دادند و با آن نتیجه، لیورپول 
حاال تنها تیم بدون شکســت در چهار 

دسته برتر لیگ های انگلیس است.
در  لیورپــول  و  منچسترســیتی 
13 دی در ورزشــگاه اتحــاد بــا هم 
دیــدار می کنند و این بــازی می تواند 
مشــخص کند که اوضاع در نیمه دوم 
فصل چطور پیش خواهد رفت. د بروین 
می گوید: »شــما می دانیــد که اوضاع 
چطور اســت. شما ممکن است در یک 
هفته ســه بازی را ببازیــد و بعد، همه 
به شــکل متفاوتی درباره شما صحبت 

خواهند کرد.«

آ.اس- آنتوان گریزمان که عالقه اش به بســکتبال کامال روشــن اســت، از 2 
روز تعطیلی تمرین اتلتیکو اســتفاده کرد و به نیویــورک رفت تا بازی بروکلین 
نتس-آتالنتــا هاوکــس را در NBA از نزدیک ببیند. نتس ایــن بازی را 144-

127 برد. گریزمان هم با »د آنجلو راســل«، ســتاره تیــم، پیراهن عوض کرد. 
این اولین بار در 4 ســال گذشته اســت که نتس 5 بازی پشت سر هم را می برد. 

 صفحه جدیدی در کتاب رکوردهای لئو

مسی ترمز ندارد

بارســلونا در  الهام بخش  لیونــل مســی 
پیروزی 5 بر صفر در زمین لوانته بود و صفحه 
جدیدی در کتاب تاریخ فوتبال نوشت. او که در 
تساوی یک بر یک برابر تاتنهام به عنوان بازیکن 
جانشــین به زمین آمده بود، در بازی یکشنبه 
شــب هت تریک کرد و دو پاس گل به لوییس 
سوارس و جرارد پیکه داد. مسی با این پیروزی 
تعداد بردهایش در اللیگا را به 323 رساند و از 
رکورد ژاوی به عنــوان برنده ترین بازیکن تاریخ 
باشــگاه بارســلونا عبور کرد. عاوه بر آن او در 
میان پنج لیگ اول اروپا یکه تاز اســت و با 14 
گل بهترین گلزن محسوب می شود. او 10 پاس 

گل هــم داده و تنها بازیکن در میان لیگ های 
برتر اروپا است که تا اینجای فصل تعداد گل و 
پاس گلش دورقمی شــده. مسی در رده بندی 
بهتریــن گلزنان اروپا برای رســیدن به کفش 
طا هم جایگاه شایسته ای دارد. گلزنی در پنج 
لیگ اول اروپا با ضریب دو محاســبه می شود و 
لیگ های ششــم تا بیست و دوم با ضریب 1/5. 
در ســایر لیگ ها به تعداد گل، امتیاز به زننده 
تعلق می گیرد و بر اســاس آن برنده کفش طا 
مشخص می شود. بر این اساس، مسی با امتیاز 
28 در رده پنجم اســت و چهار گلزن 12 گله 
در لیــگ ایتالیا و فرانســه در رده های دهم تا 

سیزدهم جا دارند، طبق معمول با گذشت زمان 
گلزنان لیگ های درجه دو و سه اروپا جای خود 

را به ستارگان لیگ های درجه اول می دهند.
مســی که فصــل قبل بــا 34 گل جایزه 
پی چی چی را به عنــوان بهترین گلزن اللیگا به 
دســت آورد، در این فصل برابر آالوس، اوئسکا، 
خیرونا، والنسیا، ســویا، بتیس و اسپانیول گل 
زده بود که در چهار تــا از این دیدارها حداقل 
دو گل زد. مسی در اللیگا 31 هت تریک داشته 
و تنها کریســتیانو رونالدو با 34 هت تریک از او 
پیش اســت. مســی همچنین تعداد گل هایش 
در رده ملــی و باشــگاهی را به 50 رســاند و 

برای هشــتمین بار در 9 ســال اخیر به چنین 
موفقیتی رســیده. بارســلونا در 30 بازی آخر 
خارج از خانــه اش در اللیگا موفــق به گلزنی 
شــده و اگر این روند را در دو بازی دیگر ادامه 
دهد، با رکورد قبلی خود که بین فوریه 2012 
تا ســپتامبر 2013 )حدودا 19 ماه( به دســت 
آمد، برابر می شود. بارسلونا با این پیروزی با سه 
امتیاز اختاف نسبت به نزدیکترین رقبایش در 
صدر جدول اللیگا قرار گرفت. این تیم شــنبه 
آینــده در آخریــن بازی ســال 2018 میزبان 
سلتاویگو اســت، 15 دی رقابت های اللیگا در 

سال جدید میادی از سر گرفته می شود.

پله: نیمار بیشتر از گل 
زدن تمارض می کند

پله اسطوره فوتبال برزیل به نیمار هشدار 
داد که حواشی داخل و خارج از زمین بازی اش 
از جمله تمارض ها و شــیرجه هایش را کم کند 
چون با این کارها به شــانس خود برای تبدیل 
شدن به جایگاه های باالی فوتبال لطمه می زند.
او بــه کانال پاس گفت: »من همیشــه 
گفته ام که نیمار بازیکن بزرگی خواهد شد اما 
در ســال های اخیر چه اتفاقی افتاد؟ او ترجیح 
داد به شیوه ای دیگر ظاهر شود، نه با زدن گل 
بلکه با گرفتن ژســت، تمارض و سخت کردن 
کار داوران؛ به همین دلیــل برای او چهره ای 
منفی ساخته شــده است. ما با هم چندین بار 
درباره این موضــوع صحبت کرده ایم و با همه 
اینهــا او هنــوز هم یکی از بهتریــن بازیکنان 
دنیاســت. یک پدر از فرزندش انتقاد نمی کند، 
یک پدر به فرزندش می آموزد. زمانی که من به 
شما می گویم او بچه ماست، به این دلیل است 
که او را به عنوان بچه ســانتوس می شناســیم. 
مــردم فکر می کنند من هــم دارم گوش او را 
می پیچانــم اما من دارم ایــن کار را به صاح 
خــودش انجام می دهم.« پله در ادامه راجع به 
کیلیان امباپه گفت: »من ســال گذشته هم به 
امباپه تبریک گفتم و ایــن را هم گفتم که او 
بازیکن بزرگی است. او در 19 سالگی قهرمان 
جام جهانی شــده است. من 17 ساله بودم که 
قهرمان جام جهانی شــدم. من به او گفتم که 
می توانــد به رکورد من برســد. فکر می کنم او 
می تواند پله جدید باشــد. بســیاری از مردم 
فکر می کنند من شوخی کرده ام اما حرف من 

شوخی نبود.«

کارلو آنچلوتی گفته که ناپولی توانسته 
از شکســت در آنفیلد برابر لیورپول رهایی 

پیدا کند.
ناپولی در بازی در خانه کالیاری با گل 
لحظات پایانــی آرکادیوش میلیک یک بر 

صفر پیروز شد. 
میلیک چند روز پیش برابر لیورپول در 
آخرین دقایــق بازی یک فرصت عالی را از 

دست داده بود.
آنچلوتی بعد از بازی گفت: »او بازیکنی 
باهوش است که می تواند به شکلی متعادل 
با شرایط مختلف کنار بیاید. شکست مقابل 
لیورپول ضربه ســختی بود اما واکنش تیم 
بســیار زودتر از بازی امشب شکل گرفت. 
نیازی به بــرد در خانه کالیاری نبود و من 
از قبل هم می دانســتم که تیم توانسته از 

شکست در بازی آنفیلد رهایی پیدا کند.«

در این بازی، دریس مرتنس و لورنتزو 
اینسینیه در ترکیب قرار نداشتند و در نیمه 

دوم به زمین رفتند. 
آنچلوتــی گفــت: »مــا در نیمه اول 
مشکاتی داشتیم چون مرتنس و اینسینیه 
ویژگی های مخصوص خــود را دارند و به 
شــکل خاصی به فضاها حمله می برند. من 
به آنها استراحت دادم چون این بازی شدت 
باالیی داشت و من نیاز به بازیکنانی داشتم 

که سرحال باشند.
این تیــم آینده درخشــانی دارد و ما 
داریم خیلی عالــی کار می کنیم. به نظرم 
ما می توانیم بهتر هم شــویم. تیم ما بسیار 
مدعی اســت. ما در لیگ قهرمانان بودیم، 
در سری آ هستیم و در لیگ اروپا خواهیم 
بود. من و باشگاه داریم این پروژه را به جلو 
می بریم و این ســاختاری است که نباید با 

یک پیروزی یا یک شکســت آسیب ببیند. 
ما می توانیم اینجا واقعا عالی کار کنیم.«

 آنچلوتی: شکست مقابل لیورپول را فراموش کردیم
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امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

161042461934بارسلونا1

16943291631سویا2

16871241231اتلتیکومادرید3

16925241929رئال مادرید4

16745191825رئال بتیس5

16664171224ختافه6

15735181724آالوس7

16646273022لوانته8

16565282421سلتاویگو9

16565171921خیرونا10

16637182321اسپانیول11

16556151820وایادولید12

16556202420ایبار13

163103131319والنسیا14

16547181919رئال سوسیداد15

16466151918لگانس16

16367172115ویارئال17

15285152314اتلتیك بیلبائو18

162410153110رایووایکانو19

16151014328اوئسکا20

اللیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

33846-16151یوونتوس1

161222331438ناپولي2

161024281332اینتر3

15753241826میالن4

15744221825التزیو5

16664292224رم6

16664262224ساسولو7

16655251923سمپدوریا8

16574241722فیورنتینا9

16574191722تورینو10

15636292021آتاالنتا11

16637162121پارما12

16385152017کالیاري13

16448202916امپولي14

16448142416اسپال15

16448223316جنوا16

16349132213اودینزه17

15258132411بولونیا18

16151011358فروزینونه19

4*791232-16کیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

491044-16142پاري سن ژرمن1

181044281734لیل2

17944292031لیون3

16853241229مون پولیه4

17764252227سنت اتین5

16826292526مارسي6

17755131526نیس7

18675131625رنس8

18585282323استراسبورگ9

17656262423نیم10

17656232523رن11

16565191921بوردو12

16556242420نانت13

16466192118آنژه14

16466142418تولوز15

17449162816دیژون16

175111163016آمیان17

17287152214کائن18

173410162713موناکو19

17151112348گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

391436-14113بوروسیادورتموند1

14923331629مونشن گالدباخ2

14833281827بایرن مونیخ3

14743241325الیپزیگ4

14725301723آینتراخت5

14653222023هوفنهایم6

14644302122هرتابرلین7

14635242321ولفسبورگ8

14545202019وردربرمن9

14545131519ماینتس10

14536202518بایرلورکوزن11

14455192217فرایبورگ12

14428152014شالکه13

14347202313آگزبورگ14

14257143311اشتوتگارت15

1432992911فورتونادوسلدورف16

14248162910نورنبرگ17

1423914329هانوفر18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

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

رم هفته شــانزدهم ســری A را با یک پیروزی سخت 
خانگی مقابل جنوای چزاره پراندلی پشــت ســر گذاشت تا 
حداقل برای یک هفته سرمربی اش اوزه بیو دی فرانچسکو که 
این روزها شــایعه اخراجش از هر سو شنیده می شود، نفس 

راحتی بکشد.
او امــا خودش هنوز اذعان دارد مشــکات جالوروســی 
برطرف نشــده است. دی فرانچســکو پس از پیروزی 3 بر 2 
در دیــداری که در آن مردانــش دو بار از میهمان خود عقب 
افتادند و هواداران علیه او شــعارهایی ســر دادند، به شبکه 
اسکای اسپورت ایتالیا گفت: »من بازی بازیکنانم را به خاطر 
عملکردشــان در جو واقعاً ســورئال ورزشگاه، تحسین کنیم. 
کارمان آســان نبود و شــما می توانید ببینید که رم هنوز از 
برخــی جهات بیمار اســت، پس ما باید عملکــردی بهتر از 
همیشــه ارائه می کردیم تا بازی را ببریم امــا ما امتیازات را 

خواهیم گرفت.«

دی فرانچسکو با تغییر تاکتیک بازی رم دست به ریسک 
بزرگی زد. او از سیســتم 3-4-3 اســتفاده کــرد و در آن به 

نیکولو زانیولو پست هجومی تر جدیدی داد.
او در این باره گفت: »من زانیولو را برای نخســتین بار در 
بازی مقابل رئال مادرید در این پســت قرار دادم و مردم فکر 
می کردند او در آنجا بد کار کرد اما زمانی که شــما استعداد 
داریــد، دل  و جرأت و انگیزه دارید، می توانید کارهای بزرگی 
انجام دهید. ما کلی مشــکل تاکتیکی داشــتیم اما مهم ترین 
چیز این بود که شخصیت مان را نشان دادیم. جنوا در وضعیت 
خوبی قرار دارد و حریف هم کامًا می دانست مقابل رمی قرار 
گرفته که کمی ترســیده است پس تاشش را کرد تا حداکثر 
اســتفاده را از این شــرایط بکند. اگر شــما به تصمیم های 
تاکتیکی بازی نگاه کنید، می بینید ما اشتباهاتی داشتیم که 
با وجود ســه، چهار یا پنج مدافع هم ممکن بود رخ دهد. من 

انتظار رخ دادن برخی از آنها را داشتم.«

 دی فرانچسکو: بیماری رم هنوز برطرف نشده است

 بــا وجود زدن 4 گل در خانــه لوانته در فصل 18-
2017 بارسلونا در نهایت باز هم آن بازی را 5 بر 4 باخت 
امــا این بار دیگــر آن اتفاق تکرار نشــد وقتی که مردان 
ارنستو والورده یکشنبه شب در خانه لوانته نشان دادند که 
از باخت فصل پیش شــان درس گرفته اند و میزبان شان را 
5 بر صفر شکست دادند. لیونل مسی مطابق انتظار دوباره 
برای کاتاالن ها درخشــید. این مهاجم آرژانتینی سه گل 

زد و دو پاس گل داد. ارنســتو والورده ســرمربی بارسلونا 
در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: »خوشحالیم چون 
فصل گذشته ما اینجا بازی کردیم و بعد از یک فصل تمام 
بدون شکســت 5 گل خوردیم و باختیم. آن اتفاق همین 
چند ماه پیــش رخ داد. آنها فصل فوق العــاده ای دارند و 
هنوز هم دارند این را نشان می دهند. ما اتفاق فصل پیش 
را یادمان بود و توانســتیم آن را از ذهن مان پاک کنیم و 

با یک کلین شیت این بار بازی را ببریم.« لوانته ادامه داد: 
»آنها همانطور که ما تصور می کردیم شروع کردند. باید با 
توجه به مصدومانمان شیوه بازی خود را عوض می کردیم 
و به همین دلیل کار برای ما ســخت بود و آنها ما را تحت 
فشار گذاشتند. آنها می توانند گل بزنند و خطرناک باشند 
وقتی دســت به ضدحملــه می زنند اما ما این شــانس را 

داشتیم که گل اول بازی را بزنیم.«

 والورده: خاطره شکست فصل پیش به لوانته را از ذهن مان پاک کردیم
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 بدترین تیم منچستریونایتد بعد از دوران فرگوسن

وقت مورینیو تمام است

 وقتی یک مربی مضحکه می شود، پایان خوبی 
در انتظارش نیست، هر که می خواهد باشد؛ بنابراین 
فقط زمان مشــخص می کند شنیدن فریاد هواداران 
لیورپول »او را اخراج نکنید« در دقایق پایانی باخت 
3 بر یک منچستریونایتد در آنفیلد چقدر برای ژوزه 

مورینیو عذاب آور بوده.
یادآور شــعار رقبای آرسنال در سال های پایانی 
آرســن ونگر بــود کــه می گفتنــد »می خواهیم تو 
بمانی« و هواداران سرمســت لیورپول نه تنها جشن 
می گرفتند به خاطر اینکه تیمشان از هر جهت بهتر 
از حریــف بود بلکه به ایــن دلیل که باور نمی کردند 

منچستریونایتد تا این حد بد شده باشد.
لحظاتی قبل، دوربین های تلویزیونی زوم کردند 
روی اد وودوارد، مدیر اجرایی یونایتد که دهانش را با 
دستان پوشیده در دستکش گرم می کرد و با اسطوره 
باشــگاه، ســر بابی چارلتون حرف می زد. کسی چه 
می داند وودوارد چه می گفت؟ اما می توانیم مطمئن 
باشــیم از آنچه می دید خوشــحال نبود و به همان 
اندازه اطمینان داریم کــه می گفت فرصت مورینیو 

تمام شده است.
وودوارد دربــاره آینده مورینیــو تصمیم گیرنده 
نیست اگرچه مســوول اعالم این خبر است هنگامی 
که وقتش برســد. تصمیم نهایی با مالکان باشــگاه، 

خانواده گلیزر ســاکن در فلوریــدا و به طور خاص 
جوئل گلیزر است که هر روز با وودوارد درباره مسائل 

باشگاه در زمین و بیرون آن صحبت می کند.
البته جدا از غوغای فوتبال چرخ باشگاه به خوبی 
می چرخد و درآمد هنگفتی هم جذب می شود اما با 
این شکست 19 امتیاز از لیورپول عقب افتاده-که در 
این مقطع از فصل در 46 سال اخیر بی سابقه است- 
و 11 امتیاز با کسب ســهمیه لیگ قهرمانان فاصله 
دارد. بعد از 17 بازی 29 گل خورده اند در حالی که 

در تمام فصل قبل یک گل کمتر خورده بودند.
عالوه بر آن، سرشــناس ترین بازیکن تیم که با 
آمدن به اولدترافورد از یوونتوس در تابستان دو سال 
قبــل با 89 میلیون پوند رکورد جهانی را شکســت، 
حتی نمی تواند به ترکیــب اصلی راه پیدا کند چون 
مربــی پرتغالی باور ندارد کــه او می تواند عملکردی 
بهتر از نمانیا ماتیچ، آندر اررا و جسی لینگارد داشته 
باشد. پل پوگبا برای ســومین بازی متوالی در لیگ 
برتــر در ترکیب اصلی قرار نگرفت و برای دومین بار 
پیاپی از روی نیمکت بلند نشد. مورینیو بین دو نیمه 

یک هافبک به زمین آورد و او مروانه فالینی بود.
وودوارد روز بعد از بــازی خبرهای خوبی برای 
روســایش نداشــت و پنهان کردن این حقایق تلخ 
بســیار دشوار اســت؛ یونایتد در آنفیلد حرفی برای 
گفتن نداشــت و با سرعت تمام مسیر سقوط را طی 
می کند، زیر نظر مربی که این روزها ترجیح می دهد 
درباره موفقیت های سابقش در تیم های دیگر صحبت 

کند.
بــازی روزهــای پایانی ســال برابــر کاردیف، 
هادرزفیلد، بورنموث و نیوکاســل شاید همان چیزی 
باشد که باشگاه در شرایط فعلی به آن نیاز دارد اما از 

سوی دیگر می تواند کار ناتمام را یکسره کند.
 تیم مورینیو بدتر از تیم دیوید مویس در فصل 
2014-2013 بازی می کند که جانشــین سر الکس 
فرگوســن نتوانســت تا پایان فصل هم روی نیمکت 
بنشــیند و اخراج شــد. فوتبال آن تیم ضعیف بود و 
حتی تماشــای بازی تیم در دو سال مربیگری لویی 
فان خال ســخت تر اما این تیم از نظر کیفیت بازی و 
نتیجه افت خارق العاده ای داشته اما آیا اینها منجر به 

تغییرات سریع می شود؟ سابقه می گوید »نه«.
بعد از جدایی فرگوســن در پایان فصل 2013-

2012، گلیزرها و وودوارد صبوری را پیشــه کردند 
هر وقت وضعیت مربی در مســیر سقوط بود. 10 ماه 
طول کشــید که مویس را بیرون بیندازند با آنکه از 
خیلی قبل مشخص شده بود آمادگی الزم برای این 
کار بزرگ را نداشــته. فان خال بیشتر ماند و قبل از 
اخــراج، قهرمانی جام حذفی را به دســت آورد -در 
حالی که مورینیو به عنوان جانشــینش انتخاب شده 
بود- و اخراج می توانســت شــش ماه زودتر صورت 
بگیــرد. مویس و فان خــال اخراج شــدند به خاطر 
نگرفتن ســهمیه لیگ قهرمانان و اگــر همین روند 
بخواهد درباره مورینیو تکرار شــود، یونایتد حداقل 
باید چهار ماه دیگر دنــدان روی جگر بگذارد اما آیا 

همه اش تقصیر او است؟
گری نویل، کاپیتان سابق منچستریونایتد گفت 
مشکل فراتر از مربی است: »هیات مدیره بسیار خام 
عمل می کند، این باورکردنی نیســت. هیچ دانش و 
تجربه ای باالی ســر مورینیو نیست که بخواهد او را 
کنترل کند. مشکل اینجا است که برای اخراج او باید 
غرامت زیادی بدهند. یونایتد به ریســت نیاز دارد و 
این فقط به مربی مربوط نمی شــود، مشکل عمیق تر 

از این حرف ها است.«
باشگاه ها معموال مربی و هیات مدیره را همزمان 
تغییر نمی دهند. جالب اینکه آخرین نمونه از چنین 
کاری در یونایتد ســال 2013 رخ داد که فرگوسن و 
دیوید گیل که در بازی یکشــنبه در آنفیلد کنار هم 
بودند، همزمان از تیم رفتند و همه دیدیم بعد از آن 

چه اتفاقی افتاد.
در عین حال، مورینیو نمی تواند با خودش کنار 
بیاید که مشــکل واقعی تیم کجا اســت. بعد از این 
باخت از کیفیــت بازیکنانش گله کرد و همچنین از 

آمادگی بدنی شان و بدشانسی شان.
 او همچنین گفــت: »باور دارد تیمش می تواند 
در میان چهار تیم باالی جدول قرار بگیرد و اینکه از 

بازیکنان حاضر در زمین بسیار بسیار راضی است.«
او با این اظهارات بندهای بیشــتری به خودش 
می زنــد و باید این رویه را تغییر دهد. یونایتد هم به 

تغییر مربی نیاز دارد.
منبع: ساکرنت

مارک آگدن
Mark Ogden 

 مورینیو:
  حاال تنها می توانیم

 به چهارم شدن فکر کنیم
ژوزه مورینیو گفته که منچستریونایتد 
تنها می تواند امیدوار باشــد که لیگ را در 

رتبه چهارم به پایان ببرد.
یونایتد 11 امتیاز با چلسی، تیم چهارم 
جــدول فاصله دارد. مورینیــو می گوید که 
تیمش می تواند به آرسنال و چلسی برسد و 
به لیگ قهرمانان راه پیدا کند اما رسیدن به 

تاتنهام کار بسیار دشواری است.
مربی یونایتد گفت: »ما هنوز می توانیم 
چهارم شویم. آسان نیست. البته ما در جمع 
شش تیم برتر کار خود را به پایان خواهیم 
برد امــا بهترین عملکردی کــه می توانیم 
داشته باشیم این اســت که چهارم شویم. 
ما می توانیم به فکر رســیدن به رتبه پنجم 
باشــیم و بعدتر به این فکر کنیم که به رده 

چهارم برسیم.«
اشــتباه  روی  منچســتریونایتد  گل 
آلیســون بکر و ضربه جســی لینــگارد به 
ثمر رســید، و دو گل ژردان شکیری برای 
لیورپول بــا برخورد به مدافعان حریف وارد 
دروازه داوید دخئا شــد. مورینیــو درباره 
اینکه شانس روی گل تیمش نقش داشته، 
گفت: »داوید در رختکن می گفت که مهار 
آن دو توپ برایش راحــت بود اما به دلیل 
برخورد بــه بازیکنان خــودی، گرفتن آن 
توپ ها برایش خیلی ســخت شد. اگر شما 
می خواهید درباره شانس صحبت کنید، به 
سراغ گل دوم و گل سوم آنها بروید. گل ما 

حاصل یک حرکت خوب بود.«
مورینیو همچنیــن گفت که برخی از 
بازیکنانــش از نظر فیزیکــی خوب نبودند: 
»اول از همه، ما مشــکالت زیادی در جنبه 
فیزیکــی بازی مان داشــتیم. مــا بازیکنان 
زیادی داریم که می توانــم بگویم در خطر 
مصدومیت هســتند، چون برخــی از آنها 
همیشه مصدوم می شوند و این مشکل من 

نیست و پیش از من هم بوده است.
اگر به آمــار مربیان پیشــین یونایتد 
نــگاه کنید، اگر به آن دوره هــا نگاه کنید، 
می بینید که بازیکنانی داشــته ایم که دائما 
مصدوم بوده اند. زمانی که همیشــه مصدوم 
می شوید، بسیار سخت می توانید که جنبه 

فیزیکی بازی خود را بهتر کنید.«

امری: اگر اینطور 
ببازیم، نمی توانیم سهمیه 
لیگ قهرمانان را بگیریم

اونــای امری، مربی آرســنال 
تیم های  مقابل  اگر  تیم  این  گفته که 
دست  از  امتیاز  برتر  لیگ  کوچک تر 
قهرمانان  لیگ  بــه  نمی تواند  بدهد 

فصل بعد راه پیدا کند.
با امــری در تمامی  آرســنال 
رقابت ها 22 بازی بود که نباخته بود 
اما برابر تیم بحران زده ساوتهمپتون 

با نتیجه سه بر دو شکست خورد.
به این ترتیب آرسنال سه امتیاز 
از چلســی، تیم چهارم جدول عقب 

افتاد.
بسیار  ما  »انتظارات  امری گفت: 
باال اســت اما ســطح ما هم بسیار 
تیم های  باالست و در سطح ســایر 
دیدارهایی  ما  اگر  مدعی هســتیم. 
مانند بازی امروز را نبریم، نمی توانیم 

در جمع چهار تیم برتر باشیم.
پیروز  معمــوال  تیم ها  ســایر 
می شوند و ما نیاز داریم که به روش 
خود به پیش برویم و بهتر شــویم. 
هدف ما این است که در باالی جدول 
باشیم اما می دانیم که این کار آسانی 
نیست چون سایر تیم ها هم در سطح 
باالیی هســتند. ما بایــد انتظارات 
بسیار بســیار زیادی از خود داشته 

باشیم.
بدون شکست،  بازی  از 22  پس 
مــا در رده پنجم جــدول بودیم و 
تیم ها  ســایر  که  است  این  دلیلش 

خیلی عالی کار کرده اند.«
برای  گل  دو  مخیتاریان  هنریخ 
آرســنال زد و دو بار کار را مساوی 
با  نهایت ســاوتهمپتون  در  اما  کرد 
رسید.  پیروزی  به  پایانی  دقایق  گل 
و  پاپاســتاتوپولوس  ســوکراتیس 
اشکودران موســتافی محروم بودند 
و راب هولدینگ مصــدوم و به این 
ترتیب امــری در خط دفاع از لوران 
کوشیلنی اســتفاده کرد که مدت ها 
بود مصدوم بود و گرانیت ژاکا هم در 

مرکز خط دفاعی به میدان رفت.
آرسنال سه گل روی ارسال های 
داخل محوطه جریمه دریافت کرد اما 
امری از عملکرد دفاعی تیمش راضی 
بود: »به نظــرم مدافعان خیلی عالی 
کار کردند. برای مثال، امروز خبرهای 
خیلی خوبی برای کوشیلنی شنیدیم. 
او عملکرد خیلی خوبی در 90 دقیقه 
ژاکا  مانند  بازیکنان،  داشت. ســایر 
هم عالی بــازی کردند. موقعیت های 
ساوتهمپتون زیاد نبود اما آنها امروز 

خیلی موثر بازی کردند.«

ایکر کاسیاس ســنگربان اسپانیایی تیم 
فوتبال پورتو از شکســت منچستریونایتد در 
خانه لیورپــول در هفته هفدهــم لیگ برتر 
انگلیس نهایت اســتفاده را بــرای زخم زبان 
زدن به دشمن قدیمی اش ژوزه مورینیو برد. 
در واقع او پاسخ اظهارنظر کنایه آمیزی را داد 
که مورینیو در مصاحبــه چندی پیش اش با 
روزنامه »رکــورد« پرتغال انجام داد. مورینیو 
درباره مصاحبه کاسیاس با خورخه والدانو که 
ظاهراً در آن، اظهارات کاسیاس درباره آقای 
خــاص به مذاق او خوش نیامده بود، کاپیتان 
سابق رئال مادرید را کسی دانست که به پایان 
دوران بازیگری اش رسیده است. کاسیاس 37 
ســاله هم پس از باخــت  یونایتد به لیورپول، 
رکورد این مــرد پرتغالــی در یونایتد را زیر 
سوال برد و گفت احساس می کند که وقتش 
شده آقای خاص به دوران مربیگری اش خاتمه 
دهد. کاسیاس در توییترش با اشاره به رفتار 
مورینیو در قبال او زمانی که هر دو ی شــان 

در رئال مادرید بودند، نوشــت: »طبق نوشته 
یک نشــریه پرتغالی، یکی گفته است که یک 
بازیکن مانند من با 37 ســال ســن به پایان 
دوران بازیگری اش رسیده است. در این مورد 
من کاماًل موافقم. حاال اما ســوال من از این 
نشریه این اســت: در مورد مربیان، شما چه 
زمان و در چه مقطعی احســاس می کنید که 
آنها دیگر شایســته هدایــت و تمرین دادن 
یک تیم نیســتند؟« کاســیاس در مصاحبه 
اخیرش با والدانو دربــاره مورینیو گفته بود: 
»اگر این اتفاق دوباره رخ بدهد )روبه رو شدن 
کاسیاس با مورینیو(، این بار گاو وحشی  را از 
شاخ  هایش می گیرم و رودررویش می ایستم.«

اختالفــات مورینیــو و کاســیاس بــه 
آخرین فصــل حضور آقای خــاص در رئال 
مادرید برمی گردد که مربی پرتغالی، کاپیتان 
کهکشانی ها را نیمکت نشین کرد و به همین 
دلیل با گروهی از بازیکنان تیم اختالف پیدا 

کرد.

 حمله کاسیاس به مورینیو
 بعد از شکست منچستر

مصاحبه

مصاحبه

آمار فاجعه بار منچستریونایتد

کلوپ: این یکی از بهترین بازی های من در لیورپول بود

شکست در آنفیلد برای منچستریونایتد 
همیشــه نتیجه ای فاجعه بار است اما برای 
تیم ژوزه مورینیو، دیدار اخیر برابر لیورپول 

در آنفیلد به شکل ویژه ای مفتضحانه بود.
تیــم این مربــی پرتغالی حــاال آمار 
حیرت انگیــزی را به نام خــود ثبت کرده 
اســت. این شکســت 3 بر یک باعث شد 
آنها پــس از تنها 17 بــازی در لیگ، 19 
امتیاز از رقیب ســنتی خود عقب باشند، 
در حالی که تاکنون ســابقه نداشته که در 
لیــگ برتر، لیورپول تا این حد بیشــتر از 

منچستریونایتد امتیاز کسب کند.
مشکالت یونایتد در خط دفاعی است، 
و آمار این تیــم در این زمینه اصال جالب 
نیست. گل سومی که ژردان شکیری وارد 
دروازه یونایتــد کرد، 29امین گلی بود که 
این تیم در فصل جــاری دریافت می کند. 
این یعنی آنها از کل فصل پیش هم بیشتر 
گل خورده انــد، که بدتریــن عملکرد آنها 
از نظــر گل خوردن از فصــل 1962-63 

تاکنون است.
دفاع منچســتریونایتد در این مسابقه 
عملکرد بســیار ضعیفی داشــت. لیورپول 
توانســت در این بازی 36 ضربه به سمت 
دروازه حریف بزند، یعنی 30 ضربه بیشتر 

از یونایتد.
از ســال 2003 که ثبت این آمار در 
لیگ برتر آغاز شــد، تاکنون سابقه نداشت 
که منچستریونایتد تا این حد اجازه بدهد 

که حریف به سمت دروازه اش ضربه بزند.
کــه  شــد  باعــث  نتیجــه  ایــن 
منچســتریونایتد با 26 امتیــاز، 11 امتیاز 
کمتــر از چلســی در رده چهــارم جدول 
داشته باشــد. این بدترین عملکرد یونایتد 

در پایان هفته هفدهم پس از سال 1990 
اســت. در آن سال هم یونایتد با سر الکس 
فرگوسن در 17 بازی نخست توانسته بود 

تنها 26 امتیاز بگیرد.
البته در آن هنگام، مربی اسکاتلندی 
تیم توانســت اوضاع را برگرداند اما اوضاع 
مورینیو، هر بــازی که می گذرد متزلزل تر 

می شود.
منبع: دیلی میل 

لیورپول  نمایش  گفته  کلوپ  یورگن 
در برد 3 بر یک مقابل منچســتریونایتد 
یکــی از بهترین بازی های ایــن تیم در 

دوران حضور او در آنفیلد بوده است.
او گفت: »ما شــروع درخشــانی در 
بازی داشتیم. از زمانی که من در لیورپول 
بوده ام، این یکی از بهترین بازی های تیم 
ما بوده است. در نیم ساعت اول فوق العاده 
کار کردیــم اما تنها یــک گل زدیم. فکر 
نمی کنم کســی انتظار داشــته باشد که 
مــا در آن دقایق چهار، پنــج گل مقابل 
این تیم یونایتد بزنیــم اما روش بازی ما 
بی نقص بود. ما توپ را به مناطق صحیح 

می بردیم و پشت خطوط بازی می کردیم.
ســپس برای دقایقــی، روند بازی از 
دست ما خارج شــد. آنها گل زدند، بازی 
بازتر شد، و من راســتش دوست داشتم 
داور ســوت پایان نیمه اول را بزند. نه به 
ایــن دلیل که یونایتد بر زمین حاکم بود، 

بلکه به دلیل اینکه بازی بازتر شده بود.
زمانی کــه مروان فلینــی به زمین 
می آید این هرگز نشــانه خوبی برای تیم 
حریف نیســت. دفاع روی توپ های بلند 
همیشــه برای تیم حریف کار دشــواری 
اســت اما ما حتی ایــن کار را هم خیلی 

عالی انجام دادیم.

ما گام به گام سلطه خود بر میدان را 
پس گرفتیم، و بعد شکیری بازی را تمام 
کرد. بازی به شــکلی عالی برای ما تمام 

شد، و ما با شایستگی پیروز شدیم.
شما نیاز به کمی شانس دارید و هر 
دو گل آخر با برخورد به بازیکنان حریف 
به ثمر رسید اما شما به شانس نیاز دارید. 
گل اول چــه گلی بود. یــک پاس عالی، 
یــک کنترل فوق العــاده، و تمام کنندگی 

تمام عیار. شب ما تقریبا بی نقص بود.«
پیروزی  گل هــای  شــکیری  ژردان 
لیورپــول را زد، و فابینیــو، یکی دیگر از 
خریدهای تابســتانی لیورپول، مقابل تیم 
مورینیــو عالی کار کــرد. هنگامی که از 
کلوپ درباره او ســوال شد، این سر مربی 
گفت: »او بسیار برجسته بازی کرد. کامال 
برجســته اما من این ســواالت را دوست 

ندارم.
ما سه شنبه برابر ناپولی بازی کردیم 
که یکی از بهترین بازی های فصل ما بود. 
رقیب ما فوق العــاده قدرتمند بود. ما آن 
زمان با میلنر، هندرســون و واینالدوم در 
خــط میانی بازی کردیم. مــا نیاز به این 
داریم که بــا دل و جان بــازی کنیم. تا 
زمانی که بتوانیم در ترکیب تغییر بدهیم، 
ایــن کار را انجام می دهیم. به این ترتیب 
بازیکنان سرحال تر بازی می کنند و ذهن 
بازتری دارند اما درســت است، فابینیو در 

باالترین سطح بازی کرد.«

بازی  لیورپول  برابر  دیلی میل- قرار بود کریس اســمالینگ 
کند، اما او موقع گرم کردن مصدوم شــد تا چند دقیقه قبل 
از بازی، اسمش خط بخورد و نام اریک بایلی در ترکیب ثابت 
نوشته شود. فیل جونز هم جای بایلی را روی نیمکت گرفت.

اوپتا جو- آلیسون بکر در این فصل لیگ برتر، همانقدر اشتباه 
منجر به گل داشته که ســیمون مینیوله و لوریس کاریوس 
روی هم در فصل قبل داشــتند، یعنی 2 اشتباه منجر به گل.

مارکا- فیلیپــه لوییس مدافع اتلتیکــو در برد 3 بر 2 تیمــش برابر رئال 
وایادولید مصدوم شــد و حاال گمان می رود 3 هفته غایب باشد. اتلتیکو این 
فصل با مشــکل مصدومیت دســت به گریبان بوده و این بیست و هفتمین 
بازی اســت که تیم در این فصل با مشــکل مصدومیت روبه رو می شــود.

فوتبال ایتالیا- 
ناپولی در حالی 
با گل دقیقه 91 

میلیک توانست 
کالیاری را ببرد که 

این نخستین باخت 
خانگی کالیاری در 
این فصل از سری 

»آ« بود.

آ.اس- نخســتین ماشــین کریســتیانو رونالدو که یک آئودی کوپه اس3 
اســت، برای فروش گذاشته شــده. ارزش این ماشــین بین 6 تا 10 هزار 
یورو اســت اما چون متعلــق به رونالدو بــوده، مالــک آن 20 هزار یورو 
بــرای آن قیمت گذاشــته اســت. رونالدو ســال 2003 که به منچســتر 
نقل مکان کرد، این ماشــین را کــه آن زمان هم دســته دوم بود، خرید.

دیلی میل- گل مانه برابر منچستر نه تنها از نظر تیمی اهمیت داشت، بلکه برای 
خود مانه هم به معنی پایان دوره قحطی بود. او بعد از 8 بازی گل نزدن، سرانجام 
توانست طعم گل را بچشد. او همچنین نخستین بازیکن لیورپول بعد از دنیل 
استاریج در سال 2015 بود که توانست در لیگ برتر در آنفیلد به منچستر گل بزند.

ESPN- اریک دایر هافبک تاتنهام 
عمل آپاندیس انجام داده و تا ژانویه 
سال 2019 قادر به بازی نیست. دایر 
مسابقه با آرسنال در جام اتحادیه و 

اورتون در لیگ برتر را از دست می دهد 
و احتماال برابر بورنموث، ولوز و کاردیف 

هم بازی نخواهد کرد.

عکس نوشت

برنامه

سه شنبه 27 آذر
A سری
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بوندس لیگا
مونشن گالدباخ..............................................................................  نورنبرگ 21:00
ولفسبورگ.................................................................................  اشتوتگارت 23:00
فورتونادوسلدورف...........................................................  بوروسیادورتموند 23:00
هرتابرلین.......................................................................................  آگزبورگ 23:00

 
لوشامپیونا

کائن.......................................................................................................  تولوز 22:00
 

جام اتحادیه انگلیس
مرحله یک چهارم نهایی

.............................................................................................  برتون 23:15 میدلزبورو
لستر......................................................................................  منچسترسیتی 23:15

 
جام اتحادیه فرانسه

مرحله یک هشتم نهایی
اورلئان...................................................................................  پاری سن ژرمن 23:30

 
جام جهانی باشگاه ها

رده بندی پنجمی
اسپرانس.......................................................................................  گوادالخارا 17:00

 
نیمه نهایی

..............................................................................................  العین 20:00 ریورپالته
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جرارد پیکه )بارسلونا(



9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

6 5 4

بعضی ها تصور می کنند که هرگاه بخواهیم برچســب 
پدیــده را بــر بازیکنــی بچســبانیم آن گزینــه حتما باید 
جوان باشــد، در حالی که پدیده شــدن هیــچ ارتباطی با 
ســن و ســال ندارد و از همین رو امین قاســمی نژاد که 
بازیکــن جوانی هم نیســت موفق شــد به عنــوان پدیده 
نیم فصــل لیگ هجدهم لقب بگیرد. قاســمی نژاد گرچه 
فصل پیش هم در ترکیب پدیده قرار داشــت اما هرگز 
نمایــش ایده آلی کــه در این فصــل اجرا کــرد را فصل 
پیــش به نمایش نگذاشــته بود. قاســمی نژاد در پانزده 
بــازی که برای پدیــده انجام داد 6 گل به ثمر رســاند و 
در موقعیت ســازی نیز یکی از بهترین های تیمش بود. او 
در پست پشــت مهاجم یکی از بهترین های لیگ هجدهم 
محسوب می شود. قاســمی نژاد که پسرعمویش محمد را 
هــم در تیم پدیده می بیند امیــد اول یحیی برای ماندن 

در دایره مدعیان قهرمانی است.

میــان جوان های حاضر در لیــگ لیگ برتر این اللهیار 
صیاد منش بود که با گلزنی های خود در ترکیب اســتقالل 
باال تــر از همه قرار گرفت. شــاید اگر اســتقالل در کنار 
صیاد منــش چند عنصر باتجربه گلزن هم داشــت اکنون 
امتیازهای بیشــتری را در چنته خود می دید اما صد حیف 
که این اســتقالل چندان متعادل نیســت و از این دست 
بازیکنــان در ترکیــب خود کــم دارد. با این حال بخشــی 
از دالیل جایگاه امروز اســتقالل حاصل درخشش همین 
جوان هایی اســت که آمده اند در فوتبال ایران نام نیکی 
از خود به جا بگذارند. صیاد منش در تیم امید ایران هم 
یکی از امید های بزرگ زالتکو کرانچار محســوب می شود 
و اگر با آمادگی کامل گام به بازی های بین المللی این رده 
بگذارد گلزنی هایش از استقالل به تیم امید هم کشیده 
خواهد شــد. صیاد منش در نخستین فصل حضورش در 

استقالل نمایش قابل دفاعی داشته.

در ســال های اخیر غالبا در ســایه علیرضــا بیرانوند 
قــرار داشــت اما رحمتــی در نیــم فصل لیــگ هجدهم 
دوباره به همان دروازه بان بی نقص دوران اوج بازگشــت 
به طــوری که آمــارش کامال گویــای برتری او نســبت به 
علیرضا بیرانوند اســت. بی تعارف رحمتی باید به واسطه 
کلین شیت های پی درپی به عنوان برترین دروازه بان نیم 
فصل لیگ هجدهم برگزیده شــود. او حاال کاری کرده که 
حسینی راهی جز جدایی برای خود متصور نیست. رحمتی 
تمام نشــدنی پیش می رود و اگــر در نیم فصل دوم هم 
همین آمادگی را حفظ کند استقالل امتیازهای عقب افتاده 
بیشــتری را جبران خواهد کرد. رحمتی 9 کلین شــیت را 
در 21 بازی که در ترکیب اســتقالل قــرار گرفته به نام 
خود ثبت کرده اســت و یکی از ارکان موفقیت اســتقالل 
بوده. شــاید اگر در خط حمله هم استقالل چنین مردانی 

داشت اکنون جایگاه بهتری را تجربه می کرد.

پدیده: 
امین 
قاسمی نژاد

جوان: 
اللهیار 
صیاد منش

دروازه بان: 
مهدی 
رحمتی

1 2 3

سهم یکسان 

سرخابی ها 

درتیم نیم فصل

ناکام های نیم فصل اول لیگ هجدهم
از مجید جاللی تا حسین کعبی

در کنار برترین های نیم فصل اول، تعدادی ناکام هم در این دوره حضور داشــتند 
که شــاید مهمترین آنها مربیانی بودند که نتوانســتند آنطور که باید و شــاید نتیجه 
بگیرند و اخراج شــدند. مربیانی کــه از آنها انتظارات باالیی می رفت اما نتوانســتند 
برآورده کنند تا قبل از اینکه به نیمه راه برســند، مجبور به جدایی شــوند و بروند. در 
میان ناکام ها البته بازیکنان و مدیران زیادی هم حضور دارند که جالب به نظر می رسد.

 
آقا معلم و نمازی ناکام ترین مربیان نیم فصل اول

مجید جاللی فصل قبل در شــروع کار نتایج خوبی نگرفــت اما در ادامه تیمش به 
خوبی درخشید و حتی شانس رسیدن به کسب سهمیه آسیا را داشت که از دست رفت. 
جاللی با این شرایط تصور می کرد در سومین فصل حضورش در پیکان می تواند این تیم را 
آسیایی کند اما این بار هم در نیم فصل اول نتایج خوبی نگرفت. البته فرق پیکان نیم فصل 
اول لیگ هفدهم با پیکان نیم فصل اول لیگ هجدهم در شروع بازی ها بود. پیکان فصل 

گذشته شروع خوبی نداشت و در ادامه بهتر شد اما 
این فصل، آنها شــروع نســبتا خوبی داشتند اما در 
ادامه 6 شکســت پیاپی شرایط را سخت کرد. امید 
نمازی هم شرایطی تقریبا شــبیه به مجید جاللی 
داشت. نمازی از همان ابتدا قول قهرمانی داد و بارها 
می گفت ذوب آهن اصفهان توانایی قهرمانی دارد اما 
ایــن تیم نتایج خوبی نمی گرفت. هر بار به او مهلت 
و اولتیماتوم داده می شــد تا شــرایط بهتر شود اما 
شکســت پر گل مقابل تراکتور همه برنامه ها را به 
هم ریخت تا هیات مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان 

هم تصمیم به تغییر کادرفنی بگیرد. 
به این ترتیب نمازی هم در رســیدن به اهدافش ناکام بود. به جز این مربیان، جان 
توشــاک که البته نتایــج خوبی هم گرفت به دلیل یک درگیری از تراکتور اخراج شــد، 
سیروس پورموسوی، ایلی استان، عزیز فریسات سرمربیان فوالد خوزستان، فیروز کریمی 
سرمربی ماشین سازی، داریوش یزدی ســرمربی استقالل خوزستان و همچنین خداداد 
عزیزی سرمربی سپیدرود هم ناکام بودند و اخراج شدند. عبدا... ویسی هم دیگر سرمربی 
بود که به دلیل مشکالتی که با مسووالن نفت مسجدسلیمان داشت، استعفا داد و رفت.

 
حسین کعبی و مصدومان پرسپولیس

حسین کعبی که در همان هفته های ابتدایی فصل با خداداد عزیزی به مشکل خورد، 
خیلی دوست داشت طوری کار کند که به اصطالح توانایی هایش را به رخ سرمربی سابق 
خود بکشــد اما موفق نبود. به نظر می رسد کعبی در این مقطع زمانی شانس زیادی برای 
حضور در ترکیب ســپیدرود رشــت نداشــت تا از فوتبال خداحافظی کند و دستیار علی 

کریمی شود. 
به جز کعبی که شــاید بازی کردن برایش خیلی اهمیت داشــت، حســین ماهینی 
و محمد انصــاری هم ناکام های نیم فصل اول بودند. بازیکنانــی که در مدت اخیر خیلی 
خوب کار کردند و می خواســتند تا لحظه پایانی بازی فینال مقابل کاشیما، پرسپولیس را 
همراهی کنند اما مصدومیت های شــدید باعث شد آنها مدت زیادی از فوتبال دور شوند. 
البته انصاری در بازی برگشــت فینال مصدوم شــد اما به هر حــال او هم فصل را تقریبا 
از دســت داد. به این نفرات می توانیم امین منوچهــری و بابک حاتمی را اضافه کنیم که 
در سپیدرود هم نتوانســتند جایی در ترکیب پیدا کنند و مجبور به جدایی شدند. رشید 

مظاهری هم یکی از ناکامان بزرگ خواهد بود.
 دروازه بانی که در ســال های اخیر خیلی خوب کار کرد و همیشــه در فهرست تیم 
ملی بود اما حاال به خاطر شــرایط بدی که تیمش دارد، از فهرســت تیم ملی خط خورد. 
نویمایر و گرو بازیکنان استقالل هم که نتوانستند موفق شوند دیگر ناکامان بودند که این 

تیم را ترک کردند.
 

مدیرعامل صنعت نفت آبادان ناکام بزرگ
در نیم فصــل اول لیگ هجدهم، مدیران زیادی از جمله حمیدرضا گرشاســبی، 
صادق درودگر، امیر سلطانی و مدیران سپیدرود رشت، از باشگاه های خود جدا شدند 
و رفتند اما علی عیســی زاده مدیرعامل صنعت نفت آبادان شرایط سخت تری را تجربه 
کرد. او بین هواداران پرشــمار آبادانی محبوبیت چندانی ندارد. بر این اساس، هواداران 
از امام جمعه آبادان و دیگر مســووالن خواســتند در هیات مدیره و مدیریت باشگاه 
صنعت نفــت تغییر ایجاد کنند. اگرچه این اتفاق نیفتاده اما بدون شــک او ناکام ترین 

مدیری است که محبوبیتی بین هواداران تیمش ندارد.

برنامه

جاذبه های نیم فصل نخست لیگ هجدهم 
کم نبود. بخصوص روزهایی که پدیده را در 
میان انبوهی از مدعیان ثروتمند در صدر 
جدول می دیدیم. از سویی بازگشت سپاهان 
و تراکتورسازی نیز به کورس مدعیان اتفاق 
خوشایندی بود که در فوتبال ایران رخ داد تا 
رقابت برای رسیدن به عنوان قهرمانی لیگ 
از فصل گذشته که فقط یک مدعی را به خود 
می دید جذاب تر شود. در این میان اما پرسپولیس 
بی آنکه خستگی به تنش بنشیند کوشید همان 
تیم باشکوه فصول قبل باشد که موفق بود. این 
چهار تیم به عالوه استقالل که سعی می کند خود 
را از بحران های نسبی خارج کند بدون شک 
در نیم فصل دوم نیز خالق لحظه های جذابی در 
فوتبال ایران خواهند بود. نیم فصل لیگ هجدهم 
به مراتب جذاب تر از نیم فصل لیگ هفدهم بود. 
با مدعیان زیاد و بازی های جذاب. این نیم فصل 
کامال از حالت یک بعدی که کل فصل قبل را فرا 
گرفته بود، خارج شد.

ارزیابی نیم فصل لیگ هجدهم

گل محمدی، خلیل زاده، سپاهان و صیاد منش بهترین های نیم فصل

بــرای انتخــاب ســرمربی برتــر نیم فصــل اول لیگ 
هجدهم برانکو ایوانکوویــچ و امیر قلعه نویی هم گزینه 
بودنــد اما در نهایت ایــن یحیی بود که توانســت امتیاز 
بیشــتری بگیرد و به عنوان سرمربی برتر نیم فصل اول 
لیگ هجدهم برگزیده شــود. برای انتخــاب یحیی دالیل 
کمی وجود نداشــت. او با تیمی هفته ها صدرنشــین بود 
و در نهایت نیز هم امتیاز با ســپاهان به کارش پایان داد 
که عمال هیچ ســتاره و بازیکــن گران قیمتی را در ترکیب 
خود نمی دید. پدیده در حقیقت تیم متوســطی بود که با 
برنامه ریــزی صحیح گل محمدی به چنین جایگاهی دســت 
یافــت. یحیی البتــه در این ســال ها توانســته به خوبی 
خــودش را در لیگ ثابت کند. او در هــر تیمی مربیگری 
کــرد توفیقاتی به دســت آورد و حاال به نظر می رســد با 
 پدیــده نیز در آســتانه رســیدن بــه دســتاوردی مهم و

 با ارزش است.

بــه لحاظ آمــاری برتر از همه تیم هــای لیگ برتری 
بــود. جایگاه این تیم در صدر جــدول به لطف تفاضل 
گل بیشــتر در پایــان پانــزده هفتــه نخســت، گویای 
وضعیت فنی زردپوشــان اصفهانی است. سپاهانی که 
فصــل پیش به واقع برای ســقوط نکردن می جنگید با 
درایت امیر قلعه نویی و خواســت بازیکنان و مجموعه 
این باشــگاه بدل به یکی از جدی ترین مدعیان کسب 
عنــوان قهرمانی در فصل جاری شــده اســت. ویژگی 
بــزرگ ســپاهان در نیــم فصلی کــه گذشــت، تعداد 
گل هــای زده اش بود. آنهــا 82 گل زده را به نام خود 
ثبــت کردند که آمار قابل توجهی محســوب می شــود. 
بدون شــک اگر ســپاهانی ها در نیم فصل دوم نیز با 
همین روند ادامه دهند، شانس بسیاری برای رسیدن 
به عنوان قهرمانی دارنــد. هرچند که این تیم باید در 

فاز دفاعی نیز روی خود کارکند.

همچون نگینی در ترکیب سرخ ها درخشید و در روزهایی 
که این تیم عمیقا از داشــتن بازیکــن رنج می برد و بازی های 
ســخت و دشــواری را در عرصه رقابت های داخلی و آسیایی 
سپری کرد، عصای دســت برانکو ایوانکوویچ بود. خلیل زاده 
بــا احتســاب امتیازهای قابــل توجهی کــه از تحریریه ایران 
ورزشــی گرفت در نهایــت باال تر از دیگر مدعیان توانســت 
به عنــوان برترین بازیکن نیم فصل برگزیده شــود. شــجاع 
در نیــم فصل رویایی خــود هم در فاز دفاعــی و هم در فاز 
هجومی کمک تیمش بود و با گلزنی های خود در برخی بازی ها 
زمینه ســاز پیروزی های پرسپولیس هم شــد. خلیل زاده در 
نیم فصل دوم هم امید اول برانکو در قلب خط دفاع اســت 
هــر چند که نباید فراموش کنیــم در کنار این بازیکن عنصر 
با تجربه ای همچون سیدجالل ایستاده که در پیشرفت شجاع 
تاثیر بســیاری گذاشــته اســت. خلیل زاده اگر کمی دســت 

بجنباند کاندیدای بازی در تیم ملی هم خواهد شد.

 مربی: 
یحیی 
گل محمدی

تیم: 
سپاهان

بازیکن: 
شجاع 
خلیل زاده

با اینکه فروغ فصل قبل را نداشت اما باز هم نسبت 
به هم پست هایش آماده تر نشان داد. وضعیتی که 
باعث شد کارلوس کی روش نیز دوباره او را به تیم 
ملی دعوت کند. گرچه هنوز مشــخص نیست که 
وریا مســافر جام ملت ها باشد یا نه اما او همواره 

جزو بهترین های لیگ بوده.

فرشــید باقری نقشــی فراتر از یک هافبک دفاعی را 
برای اســتقالل بازی کرد. این بازیکن هم مانند شجاع 
داشــت  چشــمگیری  موفقیت  گلزنی  در  خلیل زاده 
تا اســتقالل بخش زیادی از امتیازهایــش را مدیون 
او باشــد. باقری می تواند گزینه تیم فصل هم باشــد.

یکی از دو زوج قلب دفاع قطعا شجاع خلیل زاده است. 
مدافعی که برترین بازیکن نیم فصل هم شد. خلیل زاده با 
سیری ناپذیری اش در فاز گلزنی می تواند برای هر مربی 
یک موهبت بزرگ محسوب شود. خوش به حال برانکو!

گزینه ای کــه به عنوان دروازه بان 
برتر نیم فصل برگزیده می شــود 
بدون شــک در تیم منتخب نیم 
گرفت.  خواهــد  جای  هم  فصل 
فصل  انتهای  در  می تواند  رحمتی 
هم همین جایگاه را حفظ کند اگر با 
تیمش وارد بحران های تازه نشود.

فصل پیش آقای گل شــد و این 
فصل هم بــا انگیزه هایی متفاوت 
وارد لیــگ شــده و همچنــان 
گل  خــوب  پرســپولیس  برای 
دریبل های  آن  با  علیپور  می زند. 
مهارنشدنی  فرارهای  و  ســریع 
گزینه مناســبی بــرای بازی در 
تیــم منتخب نیم فصل اســت. 
آقای  مدعــی  باید  را  علیپــور 
دانســت. هم  فصل  ایــن  گلی 

تنها خارجی حاضر در تیم منتخب نیم فصل 
اســتنلی کی روش است. بازیکنی که برای 
سپاهان یک مهره کلیدی و ارزشمند است 
و گل های مهمی به ثمر رســانده. کی روش 
قطعــا در نیم فصل دوم کار دشــوارتری 
برای گلزنی خواهد داشــت، به این علت 
را شناخته اند. او  مهارت های  همه  حاال  که 

خســتگی ناپذیری مهدی کیانی در این سال ها بسیار 
چشــمگیر اســت. این بازیکن کهنه کار در حالی که 
انتقادهای بســیار به ســپاهان ملحق شد  در میان 
اما توانســت در نقش یک هافبــک دفاعی بی نقص 
ایفا  ایــن تیم  عملکــرد درخشــانی را در  ترکیب 
بود. ارکان موفقیت ســپاهان  از  کیانی یکــی  کند. 

کنار شــجاع بازیکنــی را قرار دادیــم که در 
ترکیب یکــی از بهترین ها بود. مردامند با نمایش 
خیره کننده اش در نیم فصل در تیررس ورودی های 
نیم فصل دوم پرســپولیس هم قرار گرفته و بعید 
نیست به زودی در ترکیب سرخ ها دیده شود. نام 

مرادمند را باید گوشه ذهن حک کرد.

نوراللهــی در فصل جاری قابل توجه اســت.  جهش 
همین که او را در فهرســت مدعیــان حضور در جام 
ســیر  نشــان دهنده  نیز  می بینیم  آســیا  ملت های 
نیم فصل  نوراللهــی در  بازیکن اســت.  این  صعودی 
لیگ هجدهم بــه واقع یکــی از آماده ترین بازیکنان 
پرســپولیس بود و نقش خود را به خوبــی ایفا کرد.

شایسته ترین بازیکن برای بازی در پست دفاع چپ 
تیم نیم فصل احســان حاجی صفی است. بازیکنی 
که هرگاه در لیگ حضور داشــت نیز در تیم های 
نیم فصل و فصل قرار گرفت. حاجی صفی ســال ها 
است در اوج قرار دارد و در تراکتور هم می درخشد.

شاید اگر قدری زودتر کشف می شــد می توانست در تیم ملی هم 
مهره ای کارآمد باشــد. با این حال امیــن در لیگ هجدهم مدعی 
تصاحب عنوان بهترین بازیکن فصل هم هســت. این بازیکن قطعا 
در فصول آینده مشــتریان بسیاری خواهد داشــت. قاسمی نژاد 
با پاس هــای ماهرانه اش فوتبال مشــهد را متحول کرده اســت.

فرشید باقری )استقالل(وریا غفوری )استقالل(

شجاع خلیل زاده )پرسپولیس(

مهدی رحمتی )استقالل(

علی علیپور )پرسپولیس(

استنلی کی روش )سپاهان(

مهدی کیانی )سپاهان(

احمد نوراللهی )پرسپولیس(محمدحسین مرادمند )پدیده(

 امین قاسمی نژاد )پدیده(احسان حاجی صفی )تراکتورسازی(
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 قانونی جدید برای جلوگیری
 از انصراف تیم ها

سازمان لیگ که این فصل با مشکالت زیادی از جمله انصراف تیم های 
نفت تهران و ســیاه جامگان مشهد از لیگ یک و همچنین راه آهن تهران و 
صبای قم از لیگ دســته 2 مواجه شــده، به دنبال راهکاری است تا جلوی 
این اتفاقــات را بگیرد. فریبرز محمودزاده رییس نقل و انتقاالت ســازمان 
لیگ در رابطه با این مســاله می گوید: »در چنــد روز اخیر بهاروند رییس 
ســازمان لیگ در هیات رییسه این ســازمان پیشنهاد خوبی را مطرح کرد 
که مورد اســتقبال، تایید و تصویب اعضای هیات رییسه سازمان لیگ قرار 
گرفت و بر این اســاس از فصل آینده در مسابقات لیگ برتر دو هفته قبل 
از شــروع مسابقات و در لیگ های دســته اول، دوم و سوم ۱۰ روز قبل از 
شــروع رقابت ها و در لیگ های رده ســنی یک هفته قبل از آغاز مسابقات، 
باشگاه ها موظف هستند حداقل ۱۴ بازیکن در رده های سنی مختلف را در 
کمیته نقل وانتقاالت ســازمان لیگ ثبت کنند. این مصوبه در صورتی برای 
فصل آینده اجرایی خواهد شــد که هیات رییسه فدراسیون فوتبال هم آن 
را تایید کند.« محمودزاده با اشــاره به مشکالتی که برخی تیم ها در فصل 
اخیر ایجــاد کردند، توضیح می دهد: »در صــورت تایید نهایی این مصوبه 
از ســوی هیات رییسه فدراســیون فوتبال خأل قانونی که قبال در آیین نامه 
مسابقات و نقل وانتقاالت دیده نشده بود و موجب بی نظمی فراوان و معضل 
در مسابقات می شد مانند خروج تیم های نفت تهران و سیاه جامگان در لیگ 
دســته اول، راه آهن تهران و صبای قم در لیگ دســته دوم کشور را دیگر 

شاهد نخواهیم بود.«

پنجشنبه 97/10/20، ساعت 14
هفته هجدهم

بادران تهران.............................................................................................. نود ارومیه
ورزشگاه: نفت )تهرانسر( تهران

...............................................................................  اکسین البرز فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه: پارس شیراز

گل گهر سیرجان............................................................  شاهین شهرداری بوشهر
ورزشگاه: امام علی )ع( سیرجان

سرخپوشان پاکدشت.........................................................  کارون اروند خرمشهر
ورزشگاه: پاس قوامین تهران

شهرداری ماهشهر................................................................................  مس کرمان
ورزشگاه: شهدای ماهشهر

مس رفسنجان.................................................................................  قشقایی شیراز
ورزشگاه: شهدای رفسنجان

شهرداری تبریز..............................................................................  آلومینیوم اراک
ورزشگاه: اختصاصی )شهرداری( تبریز

...............................................................  خونه به خونه مازندران ملوان بندرانزلی
ورزشگاه: تختی انزلی

لیگ یک

امتیاز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تیمردیف
1595132122032سرخپوشان پاکدشت1
1586131161530گل گهرسیرجان2
158432213928مس کرمان3
157622191227شاهین بوشهر4
156541210223اکسین البرز5
123-156541617آلومینیوم اراک6
22-156451616قشقایی شیراز7
155641916321بادران تهران8
517-154561520شهرداری تبریز9

414-15285610فجر سپاسی10
714-153571017شهرداری ماهشهر11
1714-15357825نود ارومیه12
913-153481019خونه به خونه13
1113-153481021کارون خرمشهر14
711-152582027مس رفسنجان15
10 *-153751515ملوان16

* امتیازات ملوان با 6 امتیاز منفی محاسبه شده است.
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علی خطیر، معاون ورزشی باشگاه 
اســتقالل در مصاحبــه ای ادعا کرده 
باشگاه استقالل در ســه، چهار سال 
اخیر هیچ پولی بابت تبلیغات محیطی 

از سازمان لیگ دریافت نکرده است. 
این ادعا را گرچه سازمان لیگ با 
ادبیاتی خاص تکذیب کرده اما باید به 
طور جــدی آن را پیگیری کرد. بدون 
شک اگر باشگاه استقالل حق تبلیغات 
دریافــت می کرد،  را  محیطی خــود 
افشــاگری  به  لــب  اینگونه  خطیــر 

نمی گشود. 
بهانه افشــاگری معاون ورزشــی 
باشگاه استقالل ســوالی درباره ورود 
کمک داور ویدئویی بــه فوتبال ایران 
و منابع الزم بــرای تهیه این امکانات 

سخت افزاری بوده است. 
خطیــر در حالی کــه درباره این 
ماجــرا واکنش نشــان داده در ادامه 
حرف هایش بحث را به سمت پرداخت 
نشدن حق تبلیغات به باشگاه استقالل 
برده است. او می گوید: »نمی خواهم در 
مورد اینکه فریــدون اصفهانیان اعالم 
کرده اســتفاده از کمک داور ویدئویی 
۳۰۰ هزار دالر هزینه دارد و باشگاه ها 
هــم باید کمک کننــد، صحبت کنم. 
می توان با حرف های قشــنگ همه را 
ســرگرم کرد اما حقیقت چیز دیگری 
اســت، ما که زیرســاخت های اولیه، 
زمین تمرین و زمین مســابقه نداریم، 
نباید شعار بدهیم، بهتر است ما ابتدا 
حق فوتبال را بگیریم. ما هیچ کدام از 
حقــوق فوتبال مثل حق پخش و حق 
تبلیغات دور زمیــن را نداریم، قیمت 
بلیت فروشی مسابقات هم بسیار پایین 
ورشکسته  باشگاه ها  درصد  است، ۹۰ 
هســتند، در چند ســال اخیر ۳۰۰، 
۴۰۰ میلیارد تبلیغات محیطی بســته 
می شود اما اســتقالل سه، چهار سال 
اســت هیــچ دریافتی در ایــن مورد 
باشگاه هزینه های خود  است.  نداشته 

را از کجــا تأمین کنــد؟ با پیامک که 
نمی تــوان همیشــه کار را پیش برد، 
فوتبــال حقــوق خــودش را دارد اما 
این حقوق داده نمی شود و دولت هم 
کمــک نمی کند. موضــوع کمک داور 
اســت،  تبلیغاتی  ویدئویی یک جنبه 
ما ورزشــگاه آزادی را درست کردیم، 
آن وقت ســایر ورزشگاه ها را باید چه 

کنیم؟« 
افشاگری تازه خطیر از این منظر 
اهمیت پیدا می کند کــه درمی یابیم 
صداوسیما نیز در ســال های گذشته 
هیچ گاه حق فوتبال را به صورت تمام 
و کمال پرداخت نکــرده و همواره از 
زیر بار پرداخت حقوق واقعی باشگاه ها 

شانه خالی کرده است. 
در یکی، دو ســال اخیر هم این 
بی توجهــی بــه نقطه اوج رســیده و 
حتــی در فصل جاری یک ریال هم از 
سوی صداوسیما به فدراسیون فوتبال 

پرداخت نشده است. 
شکی نیست اگر استقالل باشگاه 
سادگی  به  می توانست  بود،  خصوصی 
مقابل ایــن ماجرا بایســتد و نه تنها 
مانــع از ورود دوربین های تلویزیونی 
بلکه سازمان  به ورزشــگاه ها شــود، 
لیگ را هم به واســطه این اهمال به 
چالش بکشد اما فوتبال سراسر دولتی 
و بده بستان های پشت پرده ای موجب 
شده حقوق زیادی از باشگاه ها تضییع 

شود. 
می گویند  که  است  سال ها  وقتی 
ورشکسته  ایران  فوتبال  باشــگاه های 
شــده اند و عمال هیچ سوددهی ندارند 
در واقــع نتیجه همیــن بی توجهی ها 
است و اگر این منوال ادامه داشته باشد 
بدون شک دولت نیز در سال های آتی 
برای اداره فوتبال با مشــکالت جدی 
مواجه خواهد شــد پس چه بهتر که 
برای رفع این نواقص فوتبال به بخش 

خصوصی واگذار شود.

 افشا گــری استقــالل:
 ۴ سال است حق تبلیغات نگرفته ایم

این پول ها صرف چه شده اند؟ 

خواب زمستانی نخستین نگرانی هواداران
آقای شفر، لطفا زود برگرد

نیم فصل اول تمام شــد البته برای اســتقالل پایان خوشی داشت؛ هر 
چقدر ابتدای فصل امتیاز از دســت دادند در پایان نیم فصل امتیازات را درو 
کردند تا با خیالی آســوده به تعطیالت بروند. البتــه این پایان خوش نباید 
ســرآغاز خوش خیالی استقاللی ها شــود و به خواب زمستانی فرو بروند. نیم 
فصل اول کمتر نظم مثال زدنی آلمانی ها را در شــفر دیدیم. برنامه ریزی های 
این مربی اشکاالت زیادی داشت و خودش می تواند درسی باشد برای شروع 
نیم فصل دوم. نخستین درسی که شفر باید از اشتباهات نیم فصل اول بگیرد 
بازگشــت به موقع است. سرمربی آلمانی اســتقالل تمرینات این تیم را دیر 
شروع کرد یعنی خودش دیر آمد به ایران و همین نکته باعث شد تا استقالل 
تمرینات خود را دیرتر از تیم های دیگر شــروع کند. شفر نظارت چندانی هم 
به نقل و انتقاالت استقالل نداشت. توفیقی معاون سابق باشگاه مسوول نقل 
و انتقاالت بود و در نهایت چیزی جز چند بازیکن مصدوم عاید استقالل نشد 
و جالب اینکه هیچ کس هم اشــتباه خود را به گردن نگرفت. اســتقالل در 
پی همان اشــتباهات با مدیران جدید هم کامال شتابزده خریدهای دیگری 
داشت که نتیجه اش این شــد: »الحاجی گرو و نویمایر.« گذشته ها گذشته؛ 
آزموده را آزمودن خطا است و دیگر نباید اشتباهات قبلی توسط کادرفنی و 
مدیران اســتقالل تکرار شود. شاید این روزها باید این نکته را به شفر یادآور 
شــد که خیلی غرق تعطیالت و جشــن های کریسمس نشود و هرچه زودتر 
خودش به ایران بیاید تا دوباره اســتقالل کاســه چه کنم چه کنم دستش 
نگیرد. اســتقالل نیــاز به تغییرات برای نیم فصل دوم دارد، هنوز فهرســت 
خروجی و ورودی های آنها لو نرفته است اما آنچه که امروز آبی ها به آن نیاز 
دارند مدیریت همراه با درایت اســت برای ترک اشــتباهات قبلی. هواداران 
اســتقالل چشم امیدشان به لیگی است که سال ها شاهد از دست دادن جام 

قهرمانی اش بودند و این جام را در خانه رقیب می بینند.

به بهانه روزهای پرفروغ باقری
برانکو پسر منزوی استقالل را زودتر از شفر شناخت

 اســتقالل وقتی فصل را شــروع کرد، غیر از فرشید باقری تقریبا همه 
هافبک های دفاعی خود را از دســت داده بود و به نوعی از روزبه چشمی هم 
به عنوان دفاع وســط استفاده می کرد، جدایی امید نورافکن و امید ابراهیمی 
باعث شــد تا استقاللی ها علی کریمی را از ســپاهان بخرند، خریدی که به 
دور از حرف و حدیث نبود و گفته شــد که کریمی مصدوم اســت. حتی در 
آن مقطع ملکی عضو هیات مدیره اســتقالل )در حال حاضر اســتعفا داده( 
در صحبت هایی این خرید را یک اشتباه بزرگ 
اعالم کرد و مدعی شد که او مصدوم است و به 
درد اســتقالل نمی خورد اما به مرور زمان و با 
گذشت چند بازی مشخص شد که علی کریمی 
هیچ مشــکلی برای بازی نــدارد و اتفاقا هم به 
بهترین خرید اســتقالل تبدیل شد، کریمی در 
کنار فرشید باقری دو هافبک دفاعی بودند که 
جای امید نورافکن و امید ابراهیمی را پر کردند. 
این دو بازیکن در ارائه وظایف خود موفق بودند 
و حتــی در اواخر نیم فصل اول هم بیشــتر از 
گذشته نقش پررنگ خود در استقالل را نشان 
دادند. باقری که در تمرینات بازیکن منزوی نشان داده و خیلی هم اهل بگو 
و بخند نیســت در ســه بازی آخر یکی از بهترین های استقالل بود. شفر به 
ایــن بازیکن اختیار داده بود که آزاد حرکت کرده و به دروازه حریف نزدیک 
شــود و از سوی دیگر طاهری با شناسایی قابلیت های این بازیکن در تمرین 
با او شــوت کار کرد تا در نهایت فرشــید در اســتقالل به یک چهره تبدیل 
شود. حاال این بازیکن گوشــه گیر که چندان هم بازی اش به چشم نمی آمد 
در تیررس هواداران  و این روزها مورد توجه همه قرار گرفته اســت. شــاید 
حاال تیزبینی برانکو و بازیکن شناســی او برای همه آشکار شود. باقری همان 
بازیکنی اســت که زمان منصوریان در فهرست خروج قرار گرفت و برانکو به 
دنبال همین بازیکن اخراجی بود، شاید اگر پای لجبازی با پرسپولیسی ها در 
میان نبود منصوریان با انتقال فرشید موافقت  می کرد و حاال باقری با پیراهن 
پرسپولیس اینطور می درخشــید. روزگار برای پسر گوشه گیر استقالل فرق 
کرده و دوربین ها در ورزشــگاه روی ساق های این بازیکن زوم می کنند. این 

است تفاوت نگرشی که بازیکن را به سمت خالقیت سوق می دهد.

برای جذب بازیکنان جدید از کمیته فنی نظری نگرفتند

نامجومطلق: افتخاری به استقالل خیانت کرد

استقالل نیم فصل را از لیگ هجدهم 
پشت سر گذاشته و در رتبه پنجم است. 
چه اتفاقاتی رخ داد که استقالل نتوانست 

رتبه بهتری را تصاحب کند؟
 عوامل بســیاری در این وضعیت نقش 
داشــتند کــه مهم ترین آنها به شــروع فصل 
برمی گردد. ما بخش اعظمی از تیم خوب فصل 
قبل را از دســت دادیم و زمان کمی هم برای 
جذب بازیکنان جدید وجود داشت، به همین 
دلیل اســتقالل فصل را بســیار ناامیدکننده 
شــروع کرد. در واقع آن استقاللی که مدنظر 
همه ما بــود به وجود نیامــد و در هفته های 
آغازین، نتایج مناســبی نگرفتیــم تا اینکه در 
5 هفته پایانی نیم فصل شــرایط عوض شــد 
و تیــم نتایج بهتری گرفــت. فکر می کنم اگر 
اســتقالل در نیم فصل دوم مثل 5 بازی اخیر 
باشد جایگاه بهتری را به دست می آورد. البته 
عوامــل دیگری هم در بهبود نتایج اســتقالل 

نقش دارند.
مثال نقل و انتقاالت و نحوه یارگیری؟

 دقیقا همینطور است. استقالل باید در 
نقل و انتقاالت عملکرد مناســبی داشته باشد. 
باید نقاط ضعف شناســایی شود و در مقابل، 
بازیکنانی هم که به خدمت گرفته می شوند از 
لحاظ فنی در حد اســتقالل باشند. این کار به 

استقالل خیلی کمک می کند.
چرا راه بــرای ورود بازیکنانی مانند 
گرو و نویمایر در استقالل باز شد؟ این دو 
بازیکن هرگز در حد و اندازه های استقالل 

نبودند.
 مدیریت قبلی در شــرایطی اســتقالل 
را ترک کــرد که زمــان کافی بــرای جذب 
بازیکنان نبود. در واقع اگر بخواهم صادقانه به 
این سوال پاســخ بدهم، گرو و نویمایر جذب 
شدند تا قدری سر و صداهایی که بابت جدایی 
ســتاره ها بخصوص تیام و جبــاروف به وجود 
آمده بود فروکش کند. خب، در این شــرایط 
طبیعی است که شــما نمی توانی انتخاب های 
درستی داشته باشی و نتیجه این می شود که 
بازیکنانی به خدمت گرفته می شوند که در حد 

و اندازه های تیم نیستند.
گرو و نویمایر بار مالی سنگینی را هم 

روی دوش استقالل گذاشتند.
  مدیر قبلی استقالل اسمش چه بود؟

افتخاری.

 بلــه، این آقا به همراه دیگــر مدیران به 
استقالل خیانت کردند. حاال چرا خیانت کردند، 
دلیلش روشــن اســت. این آقایان می توانستند 
خیلی زودتر اســتقالل را ترک کننــد تا زمان 
برای مدیران جدید باقی باشد اما آنها در جدایی 
خود هم زمان بسیار بدی را انتخاب کردند و در 
شرایطی رفتند که مدیران جدید استقالل زمان 
مناســبی برای جذب بازیکنان جدید نداشتند و 
نمی توانستند بیش از این وقت تلف کنند. نتیجه 
این شــد که با گرو و نویمایر قرارداد منعقد شد. 
ببینید شــاید این دو بازیکــن بالفطره بازیکنان 
خوبی هم باشند اما خصیصه های بازیکنان با هم 
فرق می کند. یک بازیکن مثل تیام زود با شرایط 
تیم هماهنگ می شود و ممکن است بازیکنی هم 
خیلی دیر با شــرایط یک تیم خو بگیرد. گرو و 
نویمایر اینطوری بودند و در این زمان نتوانستند 
به بازیکنان اثرگذاری در استقالل بدل شوند. در 
نهایت هم تیم لطمه خورد و شما دیدید که این 

دو بازیکن جدا شدند.

با حضــور افــرادی همچون شــما، 
مظلومی، فریبا و روانخواه در کمیته فنی اما 
این امیدواری شکل گرفته که در راه جذب 
بازیکنان جدید به اســتقالل کمک فکری 
بدهید و اجازه ندهید بازیکنانی مانند گرو و 
نویمایر جذب شوند و به راحتی سرمایه های 

مالی باشگاه هم از بین برود.
 بلــه، قرار بــود این اتفــاق بیفتد. یعنی 
آن روزی کــه کمیته فنی تشــکیل شــد همه 
این مســائل در نظر گرفته شــد. در ابتدای راه 
نشســت هایی برگزار شــد اما آرام آرام نقش ما 

کمرنگ شد.
استقالل  باشگاه  سیاســت های  یعنی 
در قبال شما تغییر کرده یا مسائل دیگری 

موجب دوری شما از باشگاه شده است؟
 ببینید همانطور کــه گفتم ابتدای فصل 
اهداف کمیته فنی و شرح وظایفش مشخص بود 
و حتی گفتند ما دیدگاه فنی مان را به مدیرعامل 
و شــفر انتقال بدهیم، اما تا االن که کسی از ما 

نظــری درباره جذب بازیکنان جدید نخواســته 
است.

شما از باشگاه حقوق می گیرید؟
 هیــچ حقوقی بــه اعضــای کمیته فنی 
پرداخــت نمی شــود. واقعیت این اســت که ما 
دریافتــی نداریم امــا برای دلمــان و کمک به 
استقالل حاضر شدیم تعامل کنیم و چند نشست 
هم ابتدای فصل برگزار شد، اما عمال االن خبری 
از تعامل و نظرخواهی از ما نیست و هیچ نقشی 

در خریدهای احتمالی استقالل نداریم.
در این شــرایط امیدی بــه قهرمانی 

استقالل دارید؟
 قطعا امید هســت اما اگر دوباره پاســخ 
نخستین ســوال را بخوانید جواب این سوال را 
هم می گیرید. من گفتم و باز هم تاکید می کنم 
اگر در نقل و انتقاالت خــوب کار کنیم و نقاط 
ضعف را بپوشانیم، بدون شک نتایج در نیم فصل 
دوم اصالح می شــود. غیر از این اما کار دشــوار 
می شود، چون نیم فصل دوم بازی ها سخت است.

آمدن توره منتفی شد
ســفر امیرحســین فتحی به امارات و 
مذاکره او با مدیــر برنامه های ابراهیم توره 
باعث شد تا شایعاتی درباره احتمال جذب 
ایــن بازیکن کــه کارنامه موفقی داشــته، 

مطرح شود. 
هر چند سرپرســت باشگاه استقالل با 
گذشت زمان مذاکره با توره را تکذیب کرد 
اما انتشــار چند تصویر در اینستاگرام باعث 
شد تا شایعات در مورد این بازیکن افزایش 
پیدا کند و بسیاری این مهاجم را جانشینی 

برای گرو بدانند. 
با وجود این ساشا شفر فرزند سرمربی 
اســتقالل در صفحــه شــخصی خــود در 
اینســتاگرام جذب این بازیکــن را تکذیب 
کرد و نوشت که او در فهرست استقاللی ها 
حضور ندارد و باشــگاه به دنبال جذب این 

بازیکن نیست.
به ایــن ترتیب باید اضافه شــدن این 
بازیکن را به اســتقالل منتفی دانســت و 
منتظــر رونمایی از گزینه هــای جدید تیم 

شفر برای نیم فصل دوم باشیم.

استقاللی ها به دنبال 
اردوی داغ

در  دارد  قصــد  اســتقالل  ســرمربی 
تعطیالت نیم فصل تیمش را به اردو ببرد اما 

هنوز مکان این اردو مشخص نشده است. 
شــفر بر خالف پیش فصل هنوز برای 
مرخصی به کشورش سفر نکرده است و در 
ایران مانده تا هم فهرست ورودی و خروجی 
خود را اعالم و هم مکان اردوی این تیم در 
پیش فصل را نهایی کند. شــفر پیش از این 
اعالم کــرده بود ترجیحش برگزاری اردوی 
خارج از کشــور اســت اما مدیران باشگاه 
هنوز مکان اردوی آبی ها را نهایی نکرده اند. 
با توجه به اینکه اردوی نیم فصل اســتقالل 
بایــد در مکانی گرم برگزار شــود، امارات، 
قطر و کیش، مکان های پیشــنهادی برای 
برگزاری این اردو هســتند؛ هرچند ترجیح 
شفر برگزاری اردو در خارج از ایران است تا 
بازیکنان به دور از حاشــیه و هیاهو بتوانند 

خود را آماده شروع نیم فصل دوم کنند.

سازمان لیگ پول استقالل را 
داده

استقاللی ها همچنان 
ادعای خود را تکرار 

می کنند
 علی خطیر، معاون ورزشــی باشگاه 
استقالل در تازه ترین مصاحبه خود گفته 
است سازمان لیگ برتر در سال های اخیر 
۴۰۰،۳۰۰ میلیــارد تومــان از تبلیغات 
محیطی درآمد داشته اســت اما ریالی به 
باشگاه استقالل نداده است. در چرایی این 
موضوع سازمان لیگ برتر هم برای خودش 
دالیلی دارد. این ســازمان مدعی اســت 
که باشــگاه اســتقالل بیش از 6 میلیارد 
تومان به ســازمان لیگ برتــر بدهی دارد 
و درآمدهای جدید باشــگاه استقالل نزد 
ســازمان لیگ برتر بخصوص از تبلیغات 
محیطی صرف پرداخت این بدهی خواهد 
شــد. گویی در ســال های گذشته هزینه 
بــازی اســتقالل در اســتادیوم آزادی را 
ســازمان لیگ برتر می پرداخته است که 
این اتفاق بــا نامه وزیر ورزش و جوانان رخ 
می داده. هر بازی اســتقالل در استادیوم 
آزادی نزدیــک به 1۰۰ میلیــون تومان 
هزینه در برداشــته که سازمان لیگ برتر 
آن را تقبــل می کرد. البته و در حال حاضر 
تیم ها از بابت حق پخش پولی از ســازمان 
لیگ برتر نمی گیرنــد و تبلیغات محیطی 
هم درآمــد خیلی کالنــی را عاید تیم ها 
نمی کنــد.  تبلیغات محیطــی حداکثر 
تــا 8۰ میلیــارد تومان پول به ســازمان 
لیگ برتر می دهد که ســازمان لیگ برتر 
این پــول را بین 16 تیم تقســیم می کند 
و البتــه درصدهایی از این پــول به خود 
سازمان،  فدراسیون فوتبال و تیم های ملی 
می رسد. هر چند که در ســال های اخیر 
دریافتی های ســازمان لیگ برتر از حامی 
مالی کامل نبــوده و کار در جاهایی هم به 

مراجع قضایی کشیده شده است.

 استقالل در انتظار 
مربی جدید

وینفرد شفر در جلسه اخیری که با 
مسووالن باشگاه استقالل داشته، درباره 
برنامــه تمرینات در تعطیــالت، نحوه 
آماده ســازی و اردوی خارج از کشــور 
صحبت کرده است. همچنین شفر نام 
دستیار جدید خود را به مدیران باشگاه 
داده و قرار اســت مقدمات حضور او در 
اســتقالل فراهم شــود. گفته می شود 
تخصص  که  آلمانی  مربی  شــرودینگر 
اصلــی اش آموزش دروازه بانی اســت، 
گزینه اصلی شــفر اســت. کســی که 
ابتدای فصل چند جلســه در تمرینات 
اســتقالل شــرکت کرد البته خود این 

مربی تایید نکرده است.

سوژه ها خبرکوتاه

واکنش

نقش ما 

کمرنگ 
شده

هیچ حقوقی به 
اعضای کمیته 
فنی پرداخت 

نمی شود. 
واقعیت این 
است که ما 
دریافتی 

نداریم اما برای 
دلمان و کمک 

به استقالل 
حاضر شدیم 
تعامل کنیم و 
چند نشست 
هم ابتدای 

فصل برگزار 
شد، اما عمال 
االن خبری 
از تعامل و 
نظرخواهی 
از ما نیست 

و هیچ نقشی 
در خریدهای 

احتمالی 
استقالل 

نداریم

اســتقالل در آخرین دیــدار معوقه 
خود در چارچوب رقابت های لیگ برتر در 
حالی به مصاف تیم فوتبال پدیده رفت که 
شنیده می شود فرشید اسماعیلی به دلیل 
مصدومیــت از دوقلوی پا بــه بازی برای 
تیمش ادامــه داد تا جایی که این بازیکن 
دیروز به جــای حضــور در تمرینات در 
کلینیک باشگاه حضور پیدا کرد. پیش از 
این نیز فرشــید باقری از ناحیه زانو دچار 
مصدومیت شــده بود که هــر 2 بازیکن 
آســیب دیده با تعطیلی رقابت های لیگ 

برتر می توانند به درمــان خود بپردازند و 
سپس با پیگیری تمرینات در نیم فصل دوم 
برای آبی پوشــان به میدان بروند. فرشید 
اسماعیلی فصل پیش عملکرد خیلی خوبی 
داشــت، خصوصا در بازی های آسیایی اما 
این بازیکن در فصل جاری به اندازه فصل 
قبل نتوانست خوب کار کند و خیلی ها این 
موضوع را به غیبت شجاعیان ربط می دادند 
اما شجاعیان از نیم فصل دوم به تیم اضافه 
می شود و شاید شرایط برای اسماعیلی هم 

بهتر شود.

 فشــردگی بازی ها و ســختی کار 
اســتقالل در نیم فصل دوم به واســطه 
حضور همزمــان این تیم در لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آســیا، کار شفر و مدیران 
این مجموعه را برای این مقطع بســیار 

سخت می کند.
اســتقاللی ها در ایــن مقطع جایی 
برای آزمــون و خطا و از دســت دادن 
امتیاز ندارند. آنها برای جبران امتیازات 

از دســت رفته نیم فصل نخســت، باید 
خودشــان بی وقفــه امتیــازات الزم را 
جمــع آوری کرده و در کنار آن به انتظار 

لغزش رقبا هم بنشینند.
 آبی هــا در نظر دارنــد تا به همین 
منظــور از فرصــت نقــل و انتقــاالت 
زمســتانی اســتفاده کــرده و شــرایط 
تیمشان را بهبود بخشــند. اضافه شدن 
بازیکنان باتجربه تر بــه این تیم، فضا را 

بــرای بازیکنان جوان تــر و کم تجربه تر 
تنگ تــر کرده و احتمال حضــور آنها را 
در میدان کمتر می کند. به همین دلیل 
احتمال اینکه یک یا چند بازیکن جوان 
این تیم به منظور تجربه اندوزی بیشــتر 
بــه صــورت قرضی و موقــت نیم فصل 
دوم را بــه تیم هایی بروند که شــرایط 
 بازی کردن برایشان بیشتر فراهم باشد، 

وجود دارد.

آرش برهانی در مورد شکایت شدید 
بازیکنــان اســتقالل از داوری ها در نیم 
فصل می گوید: »در اینکه اســتقالل در 
نیم فصل اول از داوری ها ضرر کرده است 
شکی نیست. به طور قطع اگر اشتباهات 
داوری در چند بازی نبود استقالل بهتر 
نتیجــه می گرفت و االن جایگاه این تیم 
بسیار در جدول رده  بندی بهتر بود. البته 
اصــال نباید فراموش کرد که اســتقالل 

شــرایطش خیلی بهتر شــده است اما 
این تیم نیاز مبرم بــه یک مهاجم تمام 
کننده و یک هافبک بازیساز دارد و باید 
بازیکنی جذب شــود که بتواند توپ ها را 
وارد دروازه کند. این نیاز اصلی استقالل 
برای نیم فصل دوم اســت و نباید آن را 
فراموش کرد.« برهانی در پاســخ به این 
ســوال که آیا ســبک بازی صیادمنش 
به خودش شــبیه اســت یا نه هم گفت: 

»تقریبا شبیه است. البته درست نیست 
من ایــن حرف را بزنم امــا واقعا اللهیار 
بازیکــن با کیفیتــی اســت و من فکر 
می کنم باید بیشتر تالش کند تا کیفیت 
فوتبال او از این هم باالتر برود. اللهیار با 
گلی که به صنعت نفت زده نشــان داده 
است کیفیت بسیار باالیی دارد. او خیلی 
بازیکن با کیفیتی اســت ولی باید بیشتر 

قدر خودش را بداند.«

اسماعیلی هم مصدوم است

جوان ترها می روند

برهانی: استقالل به مهاجم تمام کننده نیاز دارد

گفت وگو با مجید نامجومطلق عضو کمیته فنی باشگاه استقالل هر شنونده ای را به این نتیجه می رساند که نقش اعضای کمیته فنی باشگاه استقالل در سیاستگذاری ها 
و تصمیم گیری های مهم نیم فصل به شــدت کمرنگ شده است. ظاهرا یا مدیریت باشــگاه استقالل به این نتیجه رسیده که دیگر از کمیته فنی نظری نخواهد و یا 
اینکه وینفرد شــفر با حضور اعضای کمیته فنی باشگاه استقالل و اعمال نفوذ آنها مخالفت کرده اســت. هر چه هست، کمیته فنی باشگاه استقالل در راستای 
فعالیت های نقل و انتقاالتی نیم فصل دوم ظاهرا دیگر مسوولیتی ندارد و این کمیته فقط به شکل ظاهری نقش خود را در این ماجراها و تصمیم گیری ها ایفا می کند!

مظلومی یا شفر؟ !

علی نظری جویبــاری در اظهاراتی تازه 
کــه هم قدری حقیقــت از آن می بارد و هم 
نشــانگر برخی جهت گیری های خاص است، 
تصریح کرده که اگر قرار است با وینفرد شفر 
و قــرارداد کالنش که به ارز آزاد 2۰ میلیارد 
تومان آب خورده است، در لیگ برتر صاحب 
رتبه پنجم شــویم )پنجم البته در پایان نیم 
فصل اول لیگ هجدهم( همان بهتر که پرویز 
مظلومی را به صندلی سرمربیگری برگردانیم 
که بهای یک فصل قراردادش احتماالً به یک 

 بیستم مرد 6۹ ساله آلمانی هم نمی رسد.
البته بــرای چنین جابه جایی  مظلومی 
احتمالی کاماًل »دم  دست« است، زیرا چهار 
ماهی اســت که به عنوان سخنگو )و به واقع 
رییس( کمیته فنی باشگاه استقالل مشغول 
فعالیت است و با اینکه صورت ظاهر را حفظ 
کــرده و در مصاحبه هایش بــه طور علنی از 
شفر بد نگفته اما بعید است از منتقدان جدی 
او بخصوص در امــر نقل و انتقاالت در فصل 
جاری نبوده باشــد. فصلی کــه به جز طارق 
همام عراقی همه خریدهــای دیگر و نفرات 
جدید استقالل بیشتر مهر ناکام را بر پیشانی 
خــود دیدند تا نشــانی از موفقیــت و تأیید 
عمومی را و سرآمد این ناکامان الحاجی گرو 
نیجریه ای و مارکــوس نویمایر آلمانی بودند 
که آنقدر بد عمل کردند که خود باشگاه بعد 
از فقط یک نیم فصل عذرشــان را خواست و 
اگر عذر مرتضی تبریزی را هم نخواســته اند، 
به این ســبب است که مشــغول باال و پایین 
کردن سایر مهره های خویش بوده اند و البته 
میثــم تیموری همیشــه مصــدوم نیز روی 
دست شــان مانده اســت و البد می دانید که 
از دانشــگر نیز نمایش هایی رؤیت نشده که 
انتظارش می رفت و روح ا... باقری گاه خوب و 
در اکثر موارد کم اثر بوده و اللهیار صیادمنش 
که نــاکام نبوده و بازیکنی آینده دار اســت، 
نتوانســته اســت یک تنه بار یک خط حمله 

اغلب عقیم را بر دوش خود حمل کند.
 

بار فنی هم کامل نیست
نــه فقط کارنامــه شــفر در امر جذب 
بازیکنان تازه و قوی در این فصل تیره بوده، 
به لحاظ فنی و در داخل میدان نیز مرد پخته 
آلمانی به دستاوردها و نتایجی نرسیده است 
که تصور می شــد بعد از کسب تجربیات الزم 
در لیگ قبلی قادر به ثبت آن در لیگ امسال 
باشد. شش امتیاز فاصله با صدر جدول و سه 
تیم حاضر در آن منطقه )ســپاهان، پدیده و 
پرسپولیس( البته چیزی نیست که نتوان آن 
را در نیم فصل دوم که 15 مســابقه را با یک 
ظرفیت امتیــازی ۴5 پوئنی فراروی هر تیم 
قــرار می دهد جبران کرد و ایــن امر زمانی 
مصداق بیشــتر و احتمالی فزون تر می گیرد 
کــه به این قایل باشــیم که اســتقالل قادر 
اســت مثل نیم فصل دوم لیگ های شانزدهم 
و هفدهم این بار هم بســیار خــوب و موفق 
و امتیازگیــر ظاهر شــود و شــدت این امر 
به حــدی بود که آبی ها در لیگ شــانزدهم 

امتیازگیرتریــن تیم نیم فصل دوم شــناخته 
شدند و در لیگ هفدهم نیز فقط »ذوب آهن 
امیر قلعه نویی« در این زمینه از آنها پیشــی 

گرفت.
 

حقایق و نه احتماالت
امــا اینها که آمد فقط احتماالت و صور 
مختلف اتفاقاتی است که رخ دادن شان قطعی 
نیست و برآورد نظری جویباری است که در 
سه بازه زمانی معاون ورزشی یا مسوول نقل 
و انتقاالت اســتقالل بــوده و گاه در هیأت 
رییسه هم جای داشته. بر  اساس چیزی است 
کــه در نیم فصل اول لیــگ هجدهم حادث 
شــده و این محصول و کارنامه چیزی نیست 
که از شــفر آشنا شده با اصول فوتبال ایرانی 
و لیگ کشورمان قابل قبول باشد، بخصوص 
که او فصل پیش در بدو ورود به ایران بدون 
داشتن چنین آگاهی و پشتوانه ای آبی ها را از 
اواخر جدول لیگ تا رتبه سوم آن باال کشید 
و جام حذفی را هم فتح کرد اما امســال این 
جام را در همان مراحل نخســت از مشتش 
پراند و در لیگ بــه رغم چند پیروزی پرگل 
در هفته های اخیر فاقد یک ریتم مشــخص 
نشان داده و از تیم وی هر چیزی را می توان 
انتظار کشید و تساوی های خانگی با تیم های 
متوســط و بعضی بردهــای دور از انتظار در 
شهرستان ها نشانگر این است که خود آبی ها 
هم عیار و متر و معیار دقیقی از بازی خویش 
ندارند و هر آینــه در دامی می افتند و یا اگر 
هم زیر پای شان سفت باشــد، اطمینانی در 
دست نیست که در دیدار بعدی هم از عنصر 

اطمینان در بازی خود برخوردار باشند.
 

فقط یک خط خوب
بــه واقــع بهتریــن عملکرد شــفر و 
همکارانش در لیگ هجدهم داشــتن )و نه 
ســا ختن! ( یک خط دفاعی موفق بوده که 
لغزش هایش زیاد نشان نداده و با اینکه شفر 
تغییرات زیادی را در این خط انجام داده و 
مصدومیت ها و سایر عوارض هم در تغییرات 
مکرر این خط نقش و دســت داشته اند اما 
به لطف تالش گروهــی و البته مهارت های 
کهن سید مهدی رحمتی استقالل در پایان 
نیم فصل اول فقط شــش گل خورده است 
که لقب بهترین خــط دفاعی لیگ را همپا 
با پرســپولیس نصیــب اردوگاه آبی کرده 
است. برخی تســاوی های کسالت بار و عجز 
از گلزنی در روزهای حساس موارد دیگری 
هستند که کار آبی ها را در این فصل کمرنگ 
کرده و به همین ســبب اســت که فرضیه 
لزوم رویکرد مجدد به مربیان داخلی یا یک 
مربی خارجــی جوان تر و ارزان تر نه فقط از 
زبان نظری جویبــاری بلکه برخی آبی های 
مســن دیگر هم طی فصل جاری مطرح و 
شنیده شــده است و بدون اینکه مهر تأیید 
بر آن زده شــود باید پرسید آیا »خروجی« 
استقالل پس از آن همه »خرج« های کالن 
همانی بوده است که باید می بود و آیا نتایج 
بازی ها و نحوه کار اســتقالل به طور آشکار 
کمتر از مبالغ هزینه شده نبوده است و اگر 

نبوده است، چه باید کرد؟ !

محسن ذاکری
Mohsen Zakeri

وقتی »خرج« با »خروجی« نمی خواند

وصال روحاني
Vesal Rohani

نیم فصل  از  بعــد  نویمایر  مارکوس 
ناکامی اســتقالل را ترک کــرد و حاال 
صحبت از پیوستن او به یکی از تیم های 
سوییسی اســت. نویمایر یکشنبه ای که 
گذشــت قراردادش را به طور رسمی با 
باشگاه استقالل فسخ کرد و حاال در حال 
رایزنی با یکی از تیم های سوییسی است. 
در همین راســتا یک رســانه سوییسی 
مدعی شــد که نویمایر پیش از این در 
تیم اف سی لوسرن بازی کرده و حاال در 
حال مذاکره برای بازگشــت به این تیم 

اســت. این بازیکن در سال های 2۰16 و 
2۰17 در این تیم عضویت داشــته و در 
۴۳ بازی برای ایــن تیم 12 گل به ثمر 
رسانده اســت. نویمایر در تیم استقالل 
هم ۹ بازی انجــام داد که نه پاس گلی 
دارد و نه گلی زد. نویمایر چه طور با این 
آمار ضعیف مورد توجه یک تیم سوییسی 
قــرار گرفته اســت؟ آیا این پیشــنهاد 
می تواند ناشی از پایین بودن سطح فنی 
تیم های سوییسی باشد؟ شاید هم پایین 

بودن سطح فنی نویمایر؟ !

نویمایربه تیم سوییسی می رود؟ 
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تصویر شهر

  جدایــی نویمایــر از اســتقالل باعــث شــده کــه حــاال 
خیلی هــا از وفــا نکــردن پیراهــن فرهــاد مجیــدی بــه 
بازیکنانــی بگوینــد که ایــن پیراهــن را به تــن کرده اند.

 حســین کعبی دیــروز )دوشــنبه( از دنیــای بازیگــری خداحافظی کرد 
اما ایــن ضربه او به صــورت فیگو در بــازی تیم ملی ایــران مقابل پرتغال 
در جــام جهانــی 2006 هرگــز از خاطــره فوتبالی هــا پاک نمی شــود.

 این روزها که تمرین های تیم فوتبال اســتقالل تعطیل است، مهدی قائدی در 
آلودگی هوای تهران در تمرین های تیم امید حاضر شده و با ماسک تمرین می کند.

جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

.................................................  يمن ايران
 ساعت 20:30

شنبه 97/10/22
..............................................  ويتنام ايران

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

................................................  عراق ايران
 ساعت 20:30

بازي هاي تيم هاي همگروه ايران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

سه شنبه 97/10/25
................................................. ويتنام يمن

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعالم می شود(

برنامه بازي ها 

واگذاری استقالل و پرسپولیس، حساس ترین مأموریت
خريداران استقالل و پرسپوليس چگونه 

غربال می شوند؟
واگذاری دو باشــگاه پرسپولیس و استقالل به بخش خصوصی، موضوع تازه ای 
نیســت. در سال های اخیر بارها و بارها صحبت از اين واگذاری به میان آمده و حتی 
جدی شــده اما هرگز به سرانجام نرسیده اســت. حاال بار ديگر بعد از تصويب طرح 
واگذاری اين دو باشــگاه در هیأت دولت، پروســه خصوصی سازی از سر گرفته شده 
است. قیمت گذاری ها انجام شده و قرار است تا پیش از عید مزايده هم برگزار شود.

از همان زمان که اين طرح به طور رســمی تصويب شد، مشتری هايی هم برای 
خريد امتیاز ســرخابی ها اعالم آمادگی کرده اند که شرکت پیشکسوتان پرسپولیس 
برای خريد باشگاه پرسپولیس و يک شرکت خودروسازی برای خريد باشگاه استقالل 
از جدی تريــن گزينه هــا بوده اند. در کنار اينها و جدی تر از ايــن دو گزينه البته دو 
شــرکت اپراتور تلفن  همراه هم از گزينه های جدی واگذاری امتیاز ســرخابی ها به 
حســاب می آيند. گزينه هايی که همین حاال اعالم وجودشان انتقادهای زيادی را در 
پی داشته اســت و اين نیاز را به وجود آورده که جزيیات و شرايط واگذاری به طور 
کامل از ســوی وزارت ورزش اعالم شــود. اينکه قرار اســت چند درصد از باشگاه ها 
واگذار شــوند و خريداران عالوه بر پرداخت مبلغ مشــخص شده، چه شرايطی بايد 

برای خريد امتیاز اين دو باشگاه پرهوادار داشته باشند.
بدون شــک خصوصی ســازی دو باشگاه پرســپولیس و اســتقالل از بهترين 
اتفاق هايی اســت که می تواند در شــرايط فعلی بــرای ورزش و فوتبال رخ دهد اما 
اينکه اين مســیر چگونه طی شود و در نهايت دو باشگاه به دست چه کسانی بیفتد، 

سرنوشت ورزش و فوتبال کشور را مشخص می کند.
پرسپولیس و استقالل، شناسنامه فوتبال ايران هستند و واگذاری آنها به بخش 
خصوصی مســتلزم وســواس ويژه ای اســت. اتفاقی که صرفاً به مبلغی که در قبال 
واگذاری پرداخت می شود، محدود نخواهد شد. در نظر گرفتن شرايط ويژه و ارزيابی 
دقیق قابلیت های مالکان از اولويت هايی اســت که بايد در اين واگذاری مدنظر قرار 
گرفته شــود. با اين حال اما همچنان اين ســوال وجود دارد که چرا در کنار اعالم 
قیمت باشگاه ها، شــرايط و ويژگی های خريداران به طور کامل اعالم نمی شود تا در 

همین گام اول نظام مشخصی برای غربال مشتريان وجود داشته باشد.

سوژه خبرکوتاه

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پديده(

5 گل
وحید خشتان )استقالل خوزستان(، يونس شاکری )پديده(، عیسی آل کثیر )پیکان(

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

جدول ليگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
28121631-1587سپاهان1
159421981131پدیده2
1761131-1587پرسپوليس3
157532314926تراکتورسازی4
156721861225استقالل5
155461715219پارسجنوبیجم6
518-154651318فوالد7
417-154561317سایپا8
116-154471516پيکان9
316-153751417نساجیمازندران10
516-1521031419صنعتنفتآبادان11
515-15366813نفتمسجدسليمان12
214-1511131214ماشينسازیتبریز13
613-152761218ذوبآهن14
1910-15249726سپيدرودرشت15
6*11-152671021استقاللخوزستان16

کمتر کسی از هواداران تراکتورسازی 
اســت که برای نیم فصل دوم، در انتظار 
تغییر سرمربی تیم نباشد. از همان ابتدا 
هم تصمیم مالک باشــگاه برای نشاندن 
محمد تقوی به جای توشــاک با تعجب 

تراکتورسازان همراه بود.
 واقعیــت هم اين بود که کســی از 
توانايی های تقوی با خبر نبود و امتحان 
او در ايــن برهــه از فصــل را به صالح 

تراکتورسازی نمی دانستند. 
با اين حال اما چــاره ای جز اعتماد 
به تقوی نبــود. بعدتر پیروزی 6 بر صفر 
تراکتورسازی مقابل استقالل خوزستان، 
نظرها را نســبت به تقوی تغییر داد و به 
تشويق او در جايگاه هواداران منجر شد. 
با اين حال امــا همچنان تمايل به 
تغییر سرمربی تراکتورســازی در پايان 

نیم فصل وجود داشت.
محمدرضــا زنوزی به عنــوان مالک 
باشــگاه از همان ابتدا وعده داده بود که 
ســرمربی تراز اول خارجی را جايگزين 
توشــاک می کند و هــواداران هنوز که 
هنوز اســت در انتظار آمدن آن سرمربی 

خارجی هستند و انتظار دارند که هرچه 
زودتر اين وعده عملی شود.

پايــان نیم فصــل اول در واقع برای 
تراکتورسازان با انتظار برای تحقق وعده 

تغییر سرمربی همراه بوده است. 
بخصوص که رابطه تقوی و هواداران 
بعد از بازی تراکتورسازی – فوالد قدری 
شکرآب هم شــده و آنها به خاطر بازی 
دادن به مسعود شــجاعی و پاسخی که 
تقوی به اعتراض هــواداران داده بود، از 

او گله دارند. 
تقــوی در آن بــازی نــه تنهــا به 
درخواست هواداران برای تعويض مسعود 
شــجاعی توجهی نکرد. بلکه بعد از بازی 
با قاطعیت گفت کــه کاپیتان تیمش را 
تعويض نمی کند تا هواداران حسابی از او 
ناراحت باشند و انگ بازيکن ساالری را به 

تقوی بچسبانند.
تراکتــور در پايــان نیم فصل اول با 
نتايج قابل قبولی، 26 امتیاز کسب کرد 
و در رده چهارم جــدول جايگاه خود را 
تثبیت کرد اما هم مالک باشــگاه و هم 
هواداران از اين تیم فقط و فقط قهرمانی 

می خواهند. درست است که هزينه های 
توشــاک،  آوردن  بــرای  کــه  کالنــی 
اســتوکس و لی ارويــن در واقع ثمری 
برای تراکتورسازی نداشت و جدايی آنها 
در نهايت کار تراکتــور را برای قهرمانی 
ســخت و ســخت تر می کند امــا مالک 
باشگاه حاضر نیســت به راحتی پا پس 
بکشــد و راه رسیدن به قهرمانی را برای 

رقبا باز کند.
در  ســرمربی  تغییــر  بــرای 
تراکتورســازی دو احتمال جدی مطرح 
می شــود. نخستین احتمال که مطابق با 
انتخاب  وعده پیشین زنوزی هم هست، 
يک ســرمربی خارجــی و ادامه فعالیت 
تقوی به عنوان دســتیار اين سرمربی در 
تیم اســت. اين همان اتفاقی اســت که 

هواداران هم انتظارش را دارند.
با اين حــال اما اگر زنــوزی نتواند 
شــرايط و مقدمات حضور يک سرمربی 
خوب خارجی در تراکتورسازی را فراهم 
کند، چاره ای ندارد جز اينکه به ســراغ 

برنامه دوم برود. 
برنامــه ای کــه گفته می شــود به 

تیــم  دو  ســرمربی های  جابه جايــی 
منجر  ماشین ســازی  و  تراکتورســازی 
خواهــد شــد. يعنی تراکتورســازی که 
نیم فصــل اول را با محمد تقوی به پايان 
رســانده بود، در صورت انتخاب نشدن 
ســرمربی خارجی، نیم فصــل دوم را با 
می کند.  شــروع  ماشین سازی  سرمربی 
رضــا مهاجری هــم در نیم فصل دوم به 
جای اينکه روی نیمکت ماشین ســازی 
بنشــیند، به تراکتورســازی نقل مکان 

خواهد کرد.
بــا توجه به زمزمه هايــی که درباره 
تعويــض بازيکنان بین اين دو باشــگاه 
ســرمربی های  اينکه  می شــود،  شنیده 
دو تیم هم تغییــر کنند، به هیچ عنوان 
اتفاق دور از ذهنی نیست اما اين تصمیم 
هنوز به مرحله جدی نرســیده و بدون 
شــک مالک باشــگاه درباره ســرمربی 
تراکتورســازی پیــش از هــر تصمیمی 
شــانس خــود را بــرای آوردن گزينه 
خارجی امتحان می کند و در صورتی که 
به نتیجه نرســد به سراغ برنامه تعويض 

سرمربی خواهد رفت.

واقعیت اين است که همین حاال هم 
که رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی 
اســت، زمزمه هايی به گوش می رســد 
مبنی بــر اينکه او در پروســه يارگیری 
تراکتورســازی در نیم فصــل به زنوزی 
مشــاوره می دهد. همان کاری که پیش 
از شروع لیگ و حضور توشاک در ايران 

انجام داده بود.
با پايان نیم فصل اول گفته می شود 
بازيکنان  دارد  قصد  تراکتورسازی  مالک 
تراکتورسازی  به  را  ماشین ســازی  بهتر 
منتقــل کنــد و بــا کمتريــن هزينه، 

تراکتورسازی را تقويت کند. 
البته که اين موضوع در برخی موارد 
با نارضايتی بازيکنان همراه بوده و آنها از 
اينکه در صورت جدايی از ماشین سازی 
باشند،  تراکتورسازی  انتخاب  به  محکوم 

ناراحتند.
در صورتی که زنوزی به اين نتیجه 
برسد که با تعويض سرمربی های دو تیم 
ماشین سازی و تراکتور، مشکل سرمربی 
تراکتور را حل کند، می توان شاهد يکی 

از عجیب ترين انتقال های فوتبالی بود.

محمد تقوی تا پایان 
نیم فصل اول، سرمربی 
موقت تراکتورسازی ماند و 
مالک باشگاه حاضر به عقد 
قرارداد با او نشد تا امروز 
بحث تغییر سرمربی در 
تراکتورسازی جدی باشد. 
این طور که از تبریز شنیده 
می شود برنامه اول باشگاه 
تراکتورسازی انتخاب سرمربی 
خارجی و ادامه همکاری با 
تقوی به عنوان دستیار این 
سرمربی خارجی است. با 
این حال اما اگر شرایط برای 
حضور سرمربی خارجی در 
تبریز فراهم نشود، باز هم 
تقوی سرمربی تراکتورسازی 
نمی ماند. ظاهراً برنامه  بعدی 
باشگاه تراکتورسازی این است 
که رضا مهاجری را به عنوان 
سرمربی انتخاب کند و تقوی 
سرمربی ماشین سازی شود.

در صورتی که مقدمات حضور سرمربی خارجی فراهم نشود

طرح جابه جایی تقوی – مهاجری در دست بررسی
رفتارهای 

عجیب 
زنوزی

و  نکونام  نارضايتی جــواد  بحــث 
مســووالن باشگاه نســاجی از يکديگر، 
باشگاه  مدت هاســت مطرح می شــود. 
نســاجی بارها شــده که به روش های 
مختلفی به ســراغ جايگزين هايی برای 
جواد نکونام رفتــه و نکونام هم بارها از 
پیشــنهادهايی گفته که از باشگاه های 
مختلف دريافت کرده است. با اين حال 
هر دو طــرف به تعهد خود نســبت به 

يکديگر پايبند ماندند.
در حال حاضر شرايط تغییر کرده 
و تعطیالت نیم فصل اســت و در آستانه 
نقل و انتقاالت زمســتانی قــرار داريم. 
جواد نکونام فهرســت خود را به باشگاه 
ارائه داده اما با گذشــت حدود 10 روز 
از زمانی کــه نیم فصل اول برای آنها به 
پايان رســیده هنوز حتی جلسه ای در 
اين باشگاه تشکیل نشده است و احتماال 
استعفای مهران کاظمی نیز قطعا به اين 

جريان بی ربط نبوده است.
گويا اين بار نکونام که برای لحظه 
لحظه تیم خود برنامه دارد گذشت 10 
روز بی نتیجه در تیمــش را برنمی تابد. 
آن هم در شرايطی که برنامه و فهرست 
خود را قبل از پايان نیم فصل ارائه داده 
است. زمان برای نســاجی در شرايطی 
می گذرد که همه می دانند نیم فصل دوم 
شرايطی به مراتب سخت تر از نیم فصل 
اول دارد و تیمی می تواند از پس شرايط 
ســخت نیم فصل دوم برآيــد که حتی 
لحظه ای زمان را در دوره آماده ســازی 
نیم فصل از دســت ندهد. به ويژه اينکه 
مثل نساجی با قرعه سختی هم رو به رو 

باشی.
بايد مقابل تیم هايی مثل   نساجی 
پديده، ســپاهان، پرسپولیس و تراکتور 
در قائمشــهر بازی کند. اين تیم ها برای 
نســاجی حريفان راحتی نیستند. خود 
ايــن تیم ها به بازی در جو پرتماشــاگر 
عــادت دارنــد و تحت تاثیر جــو قرار 
مقابل ســپیدرودی ها  در  نمی گیرنــد. 

با تیم هايی مثل ســپیدرود، اســتقالل 
خوزستان و نفت مسجدسلیمان در خانه 
حريف بازی دارند. بدون شک اين تیم ها 
هم رقیبان سرسختی خواهند بود و در 

خانه خود باج نمی دهند.
مســووالن و کادرفنــی نســاجی 
ايرادهای امروز تیم شــان را همان اول 
فصل می دانســتند اما همان زمان هم 
موفق به خريد فهرســت نکونام نشدند 
در حالی  که اين مربی فهرستی بهتر از 

آنچه امروز جذب کرده نیاز داشت.
شــرايط برای جــواد نکونــام در 
نســاجی، شــرايط حساســی است. او 
ســال اول مربیگری خود در لیگ برتر 
را تجربــه می کند و نتیجــه گرفتن با 
نساجی برايش به اندازه قهرمانی ارزش 
دارد اما اگر با نساجی سقوط کند آينده 
مربیگری اش تحــت تأثیر قرار گرفته و 
دست کم چند ســال از اهدافش فاصله 
می گیرد. اين همان موضوعی اســت که 
او و تصمیم هايش برای نیم فصل دوم را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
نکته ای که می تواند جدايی نکونام 
را محتمل تر کند اين است که تیم هايی 
که می خواهند نکونام را جذب کنند، هم 
کم حاشیه تر از نســاجی  هستند و هم 
امکانات بهتری دارند. پس طبیعی است 
وقتی نســاجی به اصول حرفه ای پايبند 
نیست و مربی و بازيکن 10 روز را بدون 
هیچ هدفی ســپری می کنند، مربی آنها 
هم با وجود قراردادی که با آنها دارد، به 

ديگر پیشنهادها فکر کند.
البته بعید نیســت که مســووالن 
باشگاه هم برای اينکه در قطع همکاری 
با نکونام متضرر نشوند، چنین رويه ای را 
در پیش گرفته اند که درخواست جدايی 
از سوی نکونام مطرح شود اما به هرحال 
نســاجی هم تیمی خصوصی اســت و 
مسووالن باشــگاه بايد دلسوزتر از جواد 
نکونام باشند و بیشــتر از مبلغ قرارداد 
سرمربی به فکر موفقیت اين تیم باشند.

نساجی – نکونام و تعارف برای 
قطع همکاری

بعد از 10 روز باشگاه جلسه ای با سرمربی نمی گذارد

حســین کعبی بعد از دو سال 
دوری از فوتبــال در فصل 95-96 
در لیگ يک به ســپیدرود پیوست 
و خیلی هــا او را يکــی از عوامــل 
تاثیرگــذار در صعود سرخپوشــان 

گیالنی به لیگ برتر می دانستند. 
گل حیاتی و با ارزش کعبی به 
نساجی که منجر به صعود سپیدرود 
بــه لیگ برتر شــد تا ابــد در ذهن 

هواداران سپیدرود می ماند. 
اين بازيکن در سه فصل حضور 
خــود در رشــت محبوبیت بســیار 

زيادی نزد هواداران پیدا کرد.
کعبی بــا 9۴ بازی ملی و بازی 
ايران  فوتبــال  باالترين ســطح  در 
و حضــور در لستر ســیتی انگلیس 
حاال با پیراهن ســپیدرود و با بدرقه 
همبازيانش پیش از شــروع تمرين 
صبح دوشــنبه در ورزشــگاه سردار 
جنگل کفش هايــش را آويخت و از 

فوتبال حرفه ای خداحافظی کرد.
او حــاال وارد دنیــای جديدی 
شده که با استفاده از تجارب بااليش 
همچنان کمک حــال تیم محبوب 

خود خواهد بود. 
کريمی،  علــی  تصمیم  طبــق 
حسین کعبی به کادر فنی سپیدرود 
اضافه می شــود تا در نیم فصل دوم 
همراه با اين تیم نتايج خوبی کسب 

کرده و از قعر جدول فاصله گیرد.
علی کريمی در شــرايطی اين 
تصمیم را گرفته که ســپیدرود در 
اين فصل نتايج خوبی کســب نکرده 
و برای بهبود وضعیت تیم به تقويت 
تیــم در کادرفنی و ترکیب تیم نیاز 

دارد. 
با اين حال اما حســین کعبی 
باتجربه ای  بازيکــن  هــم  هرچقدر 
باشــد، در زمینه مربیگری تجربه ای 
ندارد و بعید اســت بتواند گرهی از 

مشکالت علی کريمی باز کند.
علــی کريمی اما بــرای بهبود 
شــرايط خود به دستیاری به مراتب 
باتجربه تر و کاربلدتر از حسین کعبی 
نیاز دارد کــه بتواند کمبودهايی که 
در کادرفنی ايــن تیم وجود دارد را 

برطرف سازد. 
شرايط سپیدرود در قعر جدول، 
شــرايط عادی نیســت و هواداران 
ســپیدرود امیدوارند پیش از اينکه 
تیم شهرشان به لیگ دسته پايین تر 
ســقوط کنــد، چاره ای بــرای حل 

مشکل آن انديشیده شود.

کعبی، گره گشای مشکل کادرفنی سپيدرود؟
یک بازیکن دیگر، مربی شد
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ایران ورزشی:
يک رســانه سويیسی مدعی شد که 
نويماير هافبک نیم فصل اول استقالل 
در حال مذاکره با تیم اف سی  لوسرن سويیس 
برای پیوستن به اين تیم است. اين بازيکن در 
سال های 2016 و 2017 در اين تیم عضويت 
داشــت و در ۴3 بازی برای اين تیم 12 گل به 

ثمر رساند.
کروب رییسان پور:

وقتی سر مســاله »الکساندر پلی 
يانســکی و والديمیــر پريمیوف« 
تمــام رســانه های درون و خــارج علیــه 
پرســپولیس و برانکو جبهــه گرفتن حاال 
منتظر واکنش رســانه به جدايی اين دو تا 
اعجوبه خارجی اســتقالل هســتیم. البته 
جوری بهش بپردازين که شفر ناراحت نشه 
يه وقت چــون تیم تــازه داره راه می افته 

حاشیه بده براش.
:Snoop Duee

تو تیم های ايرانی به نظرم فوالد از 
همــه دوست داشــتنی تره، خیلی 
بی سر و صدا خودشو کشید باال قهرمان شد. 
اســتاديوم شــیک ســاختن. هواداراش به 
نســبت بقیه تیم های استان و کشور کمتر 
حاشــیه و بی فرهنگی داشتن. کاًل مديريت 

باشگاهش حرفه ايه.
:Hoseyn Sadeghi

پرســپولیس 9 سال قهرمان نشد، 
دربی هــا را باخت، برای ســقوط 
نکــردن جنگید امــا نه به وزير برچســب 
استقاللی بودن زد نه پرچم کشورهای ديگر 
را آورد، نه هــواداراش با خفت و خواری به 
پیج اينستاگرامی ســعودی ها و قطری ها و 
اماراتی ها رفتند. تالش کرد و جام قهرمانی 

را شرافتمندانه گرفت.
ساحل:

چــه جوری روشــون می شــه تو 
نفس  بزرگ  عابــدزاده  که  هوايی 

می کشه به کس ديگه ای بگن عقاب؟
کلنل:

از  عکــس  يــه  کــی روش  االن 
مهدوی کیا سر تمرين پرسپولیس 

می ذاره استوری، تگش می کنه می نويسه:
Block & report plz

:Siren_77 
مهدی ترابی که تو يک هشــتم و 
يک چهارم جام حذفی واسه سايپا 
بازی کرد، با انتقالش به پرســپولیس واسه 
دومیــن بــار می تونه مرحله يک هشــتم و 
يک چهــارم جــام حذفــی رو )بــه خاطر 
افتاده پرسپولیس(، تو يک  بازی های عقب 

سال تجربه کنه!
منصور اینانلو:

نمی شه حاال که تراکتور داره وين 
رونــی و زالتــان و هری کین رو 

می خره مورينیو رو هم بخره!
جینز:

اينکه قبــل و بعد هر نیمه فوتبال 
هم تبلیــغ پنجره می کنن يه جور 
حمايــت از پرسپولیســه، صدا و ســیمای 

پرسپولیسی.
خورخه لوییس بروخوس:

شــماره 7 استقالل رســماً بعد از 
فرهاد تو تن کســی نمی شــینه و 
هرکسی پوشیدش بعد از فقط نیم فصل از 
استقالل رفت. بختیار و بیت سعید و تیام و 

حاال هم نويماير.
ولگرد اسکی باز:

يادش به خیر! پارسال که خطای 
جباروف برای برانکو مهم شده بود. 
اصاًل گیر دادن به تیم هــای ديگه کار بدی 

نبود.
:Shervin Ramezani

حاال هی بگیم 2 تیم در يک لیگ 
با مالک مشــترک، زمینه ساز کلی 
فســاد و داستانه و شما بگین پرسپولیس و 
اســتقالل هم يک مالک دارن ولی شما يه 
نمونه بیاريــن از راه دادن و برای هم بازی  
کردن ســرخابی تو هر سطحی! اگه بازيکن 
تازه راه افتاده ماشین سازی، برای نیم فصل 

دوم رفت تراکتورسازی تعجب نکنین.

شهر مجازی

علی دايی سرمربی سايپا تهران 
در حرکتی خیرخواهانه سرپرستی 
50 کودک بی سرپرست را در ساوه 

بر عهده گرفت.

ايران  فوتبال  اســطوره  دايی، 
و ســرمربی حــال حاضر باشــگاه 
از فوتبالی هايی است  ســايپا يکی 
که فعالیت زيــادی در کار خیريه 

دارد و بعد از هــر حادثه ای زودتر 
از سايرين به کمک پرداخته است. 
 مثال زلزله ســال گذشته که 
در کرمانشاه رخ داد. علی دايی در 
آن زمان هم بــا جذب کمک های 
منطقه  اين  آبادانــی  برای  مردمی 

تالش زيادی انجام داد.
 حــاال خبــر می رســد آقای 
گل حــال حاضر جهــان کار خیر 
ديگــری را ايــن بــار در يکی از 
شهرهای نزديک تهران انجام داده. 
دايی سرپرســتی 50  علــی  گويا 
 کودک بی سرپرســت شهر ساوه را 

بر عهده گرفته.  
طبــق گفته عبــاس محمدی 
امــداد  کمیتــه  ريیــس  هــزاوه 
شهرستان ساوه طبق قول و قراری 
که با علی دايی گذاشــته شده قرار 
است سرمربی تیم ســايپا ماهیانه 
پولی را به صورت نقدی در اختیار 
کمیتــه امــداد قرار دهــد و برای 
کودکان بی سرپرســت ساوه هزينه 

شود.

دايی سرپرستی 50 کودک ساوه ای را پذيرفت

علــی دایی که همــواره در امــور خیریه پیــش رو بوده و آخریــن اقدامش 
کمک  بــه زلزله زدگان کرمانشــاه بود، ایــن بار در حرکتی انسان دوســتانه 
سرپرســتی 50 کودک بی سرپرســت را در ســاوه برعهده گرفته. این عکس 
حضور علی دایی را  در کرمانشــاه برای کمک به زلزله زدگان نشــان می دهد.
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در مراســم بهترین های ســال در عمان، کاپیتان 
ســابق تیم ملی ژاپــن ماکوته هاســبه به عنوان 
بهترین بازیکن بین المللی سال 2018 قاره پهناور 
آســیا انتخاب شــد و این هفته جایــزه اش را در 
ورزشگاه فرانکفورت نمایش داد. هاسبه 34 ساله 
جایزه خود را از دستان اندی راکسبرگ مدیر فنی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا پیش از دیدار تیمش 
برابر بایرلورکــوزن دریافت کرد؛ دیــداری که با 
نتیجه 2 بر 1 به سود آینتراخت فرانکفورت خاتمه 

یافت.
شــیخ سلمان رییس کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
هاســبه را به دلیل نمایش های درخشانی که طی 
سال 2018 با پیراهن ســامورایی ها و آینتراخت 
فرانکفورت داشــت، مورد تمجید قرار داد و گفت: 
»به هاسبه برای سال فوق العاده ارزشمندی که هم 
در تیم ملی ژاپن و هم در تیم فرانکفورت پشــت 
سر گذاشــت، تبریک می گویم. با همین بازیکنان 
با پتانســیل بــود که ژاپن تا مرحله یک هشــتم 
جــام جهانی پیش رفت و این جایزه شــاهدی بر 
موفقیت های هاســبه و ژاپنی ها در سال 2018 به 
شمار می رود. هاسبه مهره مهمی در موفقیت های 
تیم فرانکفورت به شمار می رود و این باعث افتخار 
است که او را به عنوان نماینده آسیا در بوندس لیگا 

می بینیم.«
طبق قوانین جدید ای اف ســی دو بازیکن به عنوان 
بهترین های سال انتخاب می شوند؛ یک بازیکن از 
میان بازیکنان آســیایی شاغل در فوتبال آسیا که 
به عبدالکریم حسن قطری رسید و جایزه بهترین 
لژیونر آسیایی هم به هاسبه رسید که سال خوبی 
را بــا ژاپن و آینتراخت فرانکفورت پشــت ســر 

گذاشته بود.

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا ظهر دیروز در نیون ســوییس برگزار شــد و 
هواداران فوتبال می توانند شاهد بازی های خیلی 

جذابی باشند.
 

بایرن مونیخ - لیورپول
در یکی از حســاس ترین بازی ها بایرن مونیخ باید 
با لیورپول، فینالیســت دوره قبل روبه رو شــود. 
لیورپــول در یکی از ســخت ترین گروه ها پس از 
پاری ســن ژرمن دوم شــد، ولــی در اوج آمادگی 
قرار دارد و توانســته صدر جــدول لیگ برتر را از 
منچسترسیتی بگیرد. در طرف دیگر، بایرن مونیخ 
از اقتدار ســال های اخیرش در بوندس لیگا فاصله 
گرفته و با 9 امتیاز اختالف نســبت به دورتموند 
در رده ســوم قــرار دارد. آخرین مصــاف دو تیم 
به سوپرجام اروپا در ســال 2001 برمی گردد که 

لیورپول توانست به برتری 3 بر 2 برسد.
یان راش نماینده لیورپول در این قرعه کشی گفت: 
»لیورپول هفته فوق العاده ای داشــت و توانستیم 
دو بــازی بزرگ )ناپولی و منچســتریونایتد( را با 
موفقیت پشــت ســر بگذاریم. لیورپول حاال تیم 
آمــاده ای در اختیــار دارد. در ایــن مرحله لیگ 
قهرمانــان نام های بزرگی هســتند و انتظار بازی 
ســختی وجود دارد. در بازی رفت میزبان هستیم 
و باید بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم. جو ورزشــگاه 

فوق العاده خواهد بود.«
 

یوونتوس - اتلتیکومادرید
دیگر بــازی جذاب این مرحله، روبه رو شــدن 

یوونتوس بــا اتلتیکومادرید اســت و شــاهد 
بازگشت کریستیانو رونالدو به پایتخت اسپانیا 

خواهیم بود.
 اتلتیکو به همراه لیورپول بهترین تیم های دوم 
گروه هــا بودند و انتظار می رود تیم ســیمئونه 
برای یوونتوس که سودای قهرمانی در سر دارد، 
چالش خیلی ســختی باشــد. دو تیم در لیگ 
قهرمانان سال 2014 همگروه بودند که اتلتیکو 
در تورین به تساوی بدون گل رسید و در خانه 

یوونتوس را یک بر صفر شکست داد.
 

پاری سن ژرمن - منچستریونایتد
پاری ســن ژرمن که در دو فصل اخیــر بابت دوم 
شدن در گروهش با قرعه سختی روبه رو شده بود، 
این بار به لطف ســرگروهی باید با منچستریونایتد 
بازی کند کــه از دوران اوجش خیلی فاصله دارد 
و بعید اســت بتواند حریف قهرمان فرانسه و خط 

حمله ترسناکش شود.
 یونایتد یکشــنبه مقابل لیورپول شکست سختی 
خورد و حتی ممکن اســت تــا بهمن ماه که قرار 
است با پاریس روبه رو شود، خبری از مورینیو روی 

نیمکت این تیم نباشد!
خط حمله پاری سن ژرمن می  تواند کابوس مورینیو 
شود، اگر تا آن زمان روی نیمکت منچستر باشد!

 
رئال مادرید - آژاکس

رئال مادریــد، مدافــع عنوان قهرمانــی با آژاکس 
بــازی می کند که قرعه نســبتا خوبی اســت، هر 
چند تیم هلندی در آخرین بازی مرحله گروهی، 

بایرن مونیخ را حســابی به دردسر انداخت. رئال با 
رفتن رونالدو و افت ستارگانش از دوران اوج فاصله 
گرفته و در حالی ســرگروه شــد که دو بار مقابل 
زسکا مسکو شکست خورد! آژاکس ممکن است در 
پنجره زمستانی ده یونگ و ده لیخت، دو ستاره اش 
را از دست بدهد؛ اولی مدنظر پاری سن ژرمن است 
و دومی قرار است خط دفاع بارسا را تقویت کند.

آخرین بــار ایــن دو تیم در لیگ قهرمانان ســال 
2012 همگــروه بودند کــه رئال مادرید در هر دو 

بازی به برتری 4 بر یک رسید.
 

بارسلونا - لیون
بارســلونا که یکــی از مدعیان اصلــی قهرمانی 
محســوب می شــود، با لیون بــازی می کند که 
در مرحله گروهی منچسترســیتی را به دردســر 
انداخت و توانســت 4 امتیاز از ایــن تیم بگیرد. 
تمجید گواردیوال از نمایش تیم فرانســوی نشان 
می دهد که بارسا کار آســانی در پیش ندارد، هر 
چند اگر ستارگانش از جمله لیونل مسی روی فرم 

باشند، می تواند به مرحله بعد برسد.
دو تیــم آخرین بــار در یک هشــتم نهایی ســال 
9-2008 بــا هم روبه رو شــدند. بــازی رفت در 
فرانســه با تساوی یک بر یک به پایان رسید، ولی 
بارسا در بازی برگشت با برد قاطع 5 بر 2 توانست 

صعود کند.
 

منچسترسیتی - شالکه
منچسترسیتی، دیگر تیمی که از نگاه کارشناسان 
مدعی قهرمانی اســت، مقابل شــالکه کار خیلی 

ســختی ندارد. شــالکه توانســت به همراه پورتو 
از آســان ترین گروه مســابقات به مرحله حذفی 
برسد، ولی بعید اســت برای تیم آماده گواردیوال 

دردسرساز شود.
 

بوروسیا دورتموند - تاتنهام
تاتنهــام که با نمایشــی عالی مقابل بارســا در 
نوکمپ توانســت باالتر از اینتر به مرحله حذفی 
برســد، باید با صدرنشــین آمــاده بوندس لیگا، 
دورتموند روبه رو شــود که چالش خیلی سختی 
برای تیم پوچتینو اســت. دورتموند در مرحله 
گروهی باالتر از اتلتیکومادرید صدرنشــین شد 
و با رویس، آلکاسر و جیدون سانچو خط حمله 

ترسناکی دارد.
 دو تیم فصل گذشــته همگروه بودند و تاتنهام 
توانســت در هر دو بازی به پیروزی برسد؛ 3 بر 
یک در لندن و 2 بر یک در آلمان. دورتموند اما 
امسال با آمدن لوسین فاوره تیم کامال متفاوتی 

است.
 

پورتو - رم
پورتو که در میان ســرگروه ها ســاده ترین حریف 
محســوب می شــد به تور رم افتاد، بنابراین تیم 
ایتالیایی می تواند به عبــور از این مرحله امیدوار 
باشد، به شرطی که اشتباهات ناشیانه بازیکنانش 
در هفته های اخیر متوقف شود. رم که از مدعیان 
قهرمانی سری A بود، به رتبه ششم سقوط کرده 
و حتی دی فرانچسکو ســرمربی این تیم وضعیت 

متزلزلی دارد.

پاتریک ویه را سرمربی نیس از حواشی مهاجم 
ایتالیایی این تیم به ســتوه آمده است. ویه را 
اعتراف می کند وسوسه شــده ماریو بالوتلی 
را به خاطر حواشــی زیاد بــازی اش در نیس 
کتک بزنــد اما جلوی خــود را گرفته! ویه را 
کــه مدتی در منچسترســیتی هم تیمی این 
بازیکــن ایتالیایی بود و حاال مربی اوســت، 
در ایــن باره گفــت: زمانی کــه ماریو کاری 
می کند می خواهــم جوابش را بدهم، یا فقط 
او را به دیوار بکوبانم یا از یقه لباسش او را از 
چوب لباســی آویزان کنم اما نمی توانم، چون 
دیگر بازیکن نیســتم. من باید قبل از انجام 
هــر کاری و گفتن هر چیــزی دو بار به آن 
فکر کنم، چون هر حرکتــی از من می تواند 
تأثیــر بگذارد و من هــم نمی خواهم برای از 
دســت دادن بازیکنی فوق العاده ریسک کنم. 
مــن نمی خواهم چیزی بگویم کــه بعدها از 
آن پشــیمان شــوم. من تالش می کنم که با 

صحبت هایم با او سازنده باشم.
در این ماه دو حادثه دیگر در نیس که بالوتلی 
در متن آنها بوده رخ داده که از دید رسانه ها 
پنهان مانده است. چندی پیش )10 نوامبر( 

بالوتلی پس از تعویض شــدن در بازی نیس 
مقابل تیــم »نیم« با عصبانیت زمین بازی را 
ترک کرد و پس از ایــن اتفاق رختکن را به 
هــم ریخته و بعد از آن هــم حاضر به مرتب 
کردن آن نشده اســت. همچنین در جریان 
تساوی بدون گل نیس مقابل گنگان، بالوتلی 
در خــالل صحبت های بیــن دو نیمه ویه را، 
رختکن را ترک کرده تا به سرویس بهداشتی 
بــرود! بالوتلی در این فصل لوشــامپیونا پس 
از گذشــت 17 هفته هنوز یک گل هم نزده 

است.

جام ملت های آســیا سه هفته دیگر در امارات 
برگــزار می شــود و 24 تیــم حاضــر در این 
رقابت هــا در 6 گروه 4 تیمــی برابر هم قرار 
خواهند گرفت. یکــی از مرموزترین تیم های 

حاضر در این رقابت ها ویتنام است. 
تیمــی که جــزو رقبــای درجه 3 در آســیا 
محسوب می شــود و در هیچ تورنمنت معتبر 
ســطح اولی تاکنون حضور نداشته و به نوعی 
یکی از ناشــناخته ترین تیم های حاضر در این 

رقابت ها است.
ویتنام البته در ســال های اخیر پیشرفت های 
خیلی خوبی داشــته و اخیرا نیز توانســته به 
قهرمانی در رقابت های جنوب شــرق آســیا 
برسد. با این حال آنها در آستانه جام ملت های 
آســیا دچار یــک بدبیاری بزرگ شــده اند و 
یکی از بهترین بازیکنان تیــم ملی ویتنام به 
دلیل مصدومیــت نمی تواند تیمش را در جام 

ملت های آسیا همراهی کند.
تران دیــن ترانگ مدافع تیم ملــی ویتنام به 
دلیل مصدومیــت نمی تواند تیمش را در جام 
ملت های آســیا همراهی کند. او در بازی برابر 
مالزی در بازی های قهرمانی جنوب شرق آسیا 

دچار مصدومیت شد. این بازیکن قرار است در 
کره جنوبی پایش را به تیغ جراحان بســپرد و 
به همین خاطر حداقل دو تا سه ماه از میادین 
دور خواهــد بــود و بدین ترتیــب قطعا جام 

ملت های آسیا را از دست خواهد داد.
ویتنام در نخستین دیدار خود در جام ملت های 
آســیا با عراق بازی خواهد داشــت و در ادامه 
برابر ایران قرار می گیرد. این تیم در ســومین 
دیدار مرحله گروهی به مصاف یمن می رود و 
با توجه به غیبــت ترانگ در این رقابت ها کار 

دشواری را پیش رو خواهد داشت.

مراسم انتخاب شخصیت برتر ورزشی سال 2018 همزمان با نزدیک شدن به پایان سال جاری میالدی برگزار شد و گراینت توماس، دوچرخه سوار 
ولزی و برنده توردوفرانس به عنوان شخصیت برتر ورزشی سال جهان از نظر BBC انتخاب شد. در این رده  بندی که با نظر هواداران صورت گرفت، 
لوئیس همیلتون راننده فرمول یک در رده دوم قرار گرفت و هری کین، آقای گل جام جهانی نیز در رده سوم این رده  بندی جای گرفت. همچنین 
در این مراسم گرت ساوت گیت، سرمربی تیم ملی انگلیس به عنوان بهترین سرمربی سال انتخاب شد. تیم ملی انگلیس با هدایت این مربی در رده 
چهارم جام جهانی روسیه قرار گرفت. توماس بعد از این انتخاب گفت: خیلی خوشحال و مفتخرم که به این عنوان با ارزش دست یافتم. من خیلی 
اتفاقی دوچرخه ســوار شــدم و روی به این رشته ورزشی آوردم. خیلی از شخصیت های بریتانیایی از جمله گرت بیل، هموطن توماس، این انتخاب 

را به او تبریک گفتند.

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا 

بایرن مونیخ - لیورپول؛ جذاب ترین دوئل

دوست دارم ماریو را به دیوار بکوبم
ویه را: می خواهم بالوتلی را آویزان کنم!

ستاره ویتنام زیر تیغ جراحی
غیبت ترانگ برابر ایران

BBC توماس مرد سال

 هاسبه جایزه مرد سال
 را گرفت

گزارش یک

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

فلش اینترویو
دیروز ســر تمرین تیم ملی، از مدیا آفیســر تیم ملی - 
همانــی که تجربه کار کردن در میادین تره بار را دارد- 
یک درس جدید یاد گرفتیم. درسی که آموختیم درس 
»فلش اینترویو« بود که بــه معنای مصاحبه تند و تیز 

است.
هی به اســتاد می گفتیم که برادر! اینجا بدرقه تیم ملی 
اســت. فرصت و فضا بده خبرنگارها بــا همه بازیکن ها 
درســت و حســابی مصاحبه کنند تا با روحیه به قطر 
بروند. اســتاد اما تاکید می کرد که این »فلش اینترویو« 

است!
خالصه اینکه به خودمان می بالیم که مدیا آفیســر تیم 
ملی ما از کلمات خارجی استفاده می کند. همچنین به 
خودمان می بالیم که در مراسم فلش اینترویوی تیم ملی 
شرکت کردیم. به هرکدام از فک و فامیلمان بگوییم فکر 
می کنند بالماســکه ای چیزی بوده! اگر امکانش هست 
برای دفعات بعدی هم مدیا آفیســر تیم ملی از کلمات 
خارجی اســتفاده کند روحیه بگیریــم. مثال بگوید هوا 
خیلی کولد اســت! یــا مثال پلیرز نشــنال تیم در حال 

آمدن هستند!
نتیجه اخالقی: مدیا آفیســر ندیدیم روی دستت! خیلی 

پرفکتی کاله قشنگ!
 

به درک!
سروش رفیعی: من به این تیم ملی هیچ حسی ندارم!

حســی نداری که نداری! چه کنیم؟ تیم ملی را تعطیل 
کنیم؟ مربی تیم ملی را قبل از مسابقات بفرستیم منزل 
و از مدیــر برنامه جنابعالی درخواســت کنیم برای تیم 
ملی مربی جور کند؟ زنگ بزنیم لیگ قطر ســوال کنیم 
چرا شــما را دیپورت کردند؟ زنــگ بزنیم از فوالدی ها 
بپرســیم چه شــد که نیم فصل نتوانستند از تبحر شما 

استفاده کنند؟ حسی نداری که نداری عموجان!
نتیجه اخالقی: در دل برانکو به هر حیلتی می شــد راه 
یافــت. نیازی به گفتــن این جمله نداشــتی برادر! برو 

فوتبالت را قوی کن و نان بازویت را بخور!
 

پست جدید کعبی
ســرانجام حســین کعبی برای چندمین بــار از فوتبال 
خداحافظی کرد و قرار شد به عنوان دستیار در سپیدرود 
به مصاحبه کردن علیه خداداد عزیزی ادامه بدهد. البته 
حســون جان همانطور که در جوانی با چند شناسنامه 
بازی کــرد، حاال هم به ازای هر شناســنامه اش یک بار 
خداحافظی می کند. احتماال تا 5 سال دیگر شاهد بازی 

کردن و خداحافظی اش باشیم!
نتیجه اخالقی: اصل مصاحبه کردن علیه خداداد است! 

بقیه اش بهانه!
 

برای آقا ژوزه
کار بــه جایی رســیده که طرفــداران لیورپول شــعار 
می دهنــد مورینیو را برکنار نکنیــد! آقای ژوزه! به قول 
امیرخــان در فوتبال معرفت فوتبالی نقش ویژه ای دارد. 
مشکل تیم شما همین اســت که در تیمتان با معرفت 
و باوفا کم داریــد. کیلوها منیت در زمین راه می روند و 
تیم شــما زمین می خورد. یــا بمان و در نیم فصل همه 
این هله هوله ها و کریم شیره ای ها را بریز بیرون یا اینکه 
مرد و مردانه دســت به جیب شو و ســکوها را بساز تا 
شعار حیا کن رها کن در اولدترافورد طنین انداز شود. به 
بچه های کمیته رســانه هم بگو یک کاری بکنند. کوتاه 
هم نیا. وضعت از شــفر که بدتر نیســت! دوتا برد آورد 

دوباره ماندنی شد!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

طعنه هواداران لیورپول
مورینیو را اخراج نکنید!

هواداران لیورپول در ورزشــگاه آنفیلد یک صــدا خواهان ادامه 
حضور ژوزه مورینیو در یونایتد شــدند! به نظر می رســد دوران 
ســختی در انتظار این مربی پرتغالی است. در یونایتد هیچ چیز 
ســر جای خود قرار ندارد. از نیمکت نشــینی پل پوگبا تا از هم 
گسیختگی بازیکنان و یک نیمکت ناراحت. لیورپول 36 بار برای 
زدن گل در این دیدار موقعیت داشــت. هیچ وقت سابقه نداشته 
که تیمی برابر یونایتد این قدر حمله کند و موقعیت گل داشــته 
باشد. هواداران لیورپولی بعد از این دیدار یک صدا خواستار ادامه 
حضور مورینیو در یونایتد شــدند و شعار می دادند لطفا مورینیو 
را اخــراج نکنید! آنها به خوبی، نمک ریختن روی زخم هواداران 
یونایتد را بلد هســتند. این همان چیزی است که وقتی لیورپول 
سال ها پشت ســر هم نتیجه نمی گرفت، هواداران مغرور یونایتد 
بر زبان می آوردند ولی حاال روزگار بر عکس شده است. لیورپول 
در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و یونایتد خوشــحال از اینکه 
در نیمه باالیی جدول رده بندی است. برای درک یونایتد همین 
بس که روی کین کاپیتان سابق آنها می گوید انتظار داشته است 

یونایتد شکست سنگین تری تحمل کند.
گــری نویل خط دفاع یونایتد را به مانند پاســتای شــل و ول 
توصیف کرده است و به همه اینها باید چهره سرآلکس فرگوسن 
را هم در ورزشــگاه نگاه کنید که حاال لشکر شکست خورده تیم 
ســابقش را به نظاره نشسته اســت. چند صندلی آن طرف تر اد 
وودوارد با بابی چارلتون اسطوره یونایتد صحبت می کند و وقتی 
می خواهد با او صحبت کند و متوجه دوربین ها می شــود، جلوی 
دهانــش را می گیرد. با این حال موضوع صحبت آنها مشــخص 
اســت. منچستریونایتد بعد از 17 دیدار، تنها 26 امتیاز به دست 
آورده است که کمترین امتیاز این تیم در تاریخ بعد از 17 هفته 
بعد از ســال 91-1990 اســت. یونایتد حاال 19 امتیاز با صدر 
جدول فاصله دارد و تفاضل گل این تیم صفر است. یونایتد فقط 

7 دیدار از 17 دیدار خود را برده است.
»بس اســت آقای مورینیو، تمامش کنید.« این تیتر دیلی میل 
بعد از شکست یونایتد در بازی بزرگ هفته بود. از مورینیو بعد از 
این بازی ســوال شد که »آیا بازیکنانت به تو خیانت می کنند؟« 
که او پاسخ داد: »بعید اســت بازیکنان یونایتد صادق نباشند.« 
این اتفاقات خیلی شــبیه به ســال آخر کابــوس وار مورینیو در 
چلســی است که در دسامبر اخراج شد. همان سالی که مورینیو 
پزشــک زن تیمش را اخراج کرد و روز به روز اتفاقات حاشیه ای 
در تیمش زیاد شــد. حاال هم این اتفاقات تکرار شد و به دسامبر 
رسیدیم. آیا ســران یونایتد به خواسته هواداران لیورپول گوش 

می دهند یا پایان همکاری با مربی پرتغالی را اعالم می کنند؟
 

پیشنهاد چینی به مالکوم
مالکوم، خرید برزیلی این فصل بارسا با پیشنهادی وسوسه 
کننده از سوی چینی ها روبه رو شده است. مالکوم تابستان 
امسال از بوردو در حال انتقال به رم بود که به یکباره تغییر 
جهت داد و به بارسلونا پیوست. انتقالی که بسیار پرحاشیه 
و جنجالی شد و خشــم رمی ها را در پی داشت. اوضاع اما 
بــرای وینگر چپ پای برزیلی در نوکمپ خوب پیش نرفته 
است. او در همه رقابت ها تنها 296 دقیقه به میدان رفته و 
البته یک گل حســاس هم به اینتر زد که گریه او را در پی 
داشت و نشان می داد چه فشــاری را تحمل می کند. یکی 
دو مصدومیت بدموقع و نیز رقابت بسیار باال در خط حمله 
بارسا باعث شده تا مالکوم بیشتر یک بازیکن ذخیره باشد و 
فرصت زیادی به او نرسد اما در چین اوضاع می تواند کامال 
متفاوت باشــد. منابع موثق نزدیک به باشگاه بارسلونا تایید 
کرده اند که پیشــنهادی 65 میلیون یورویی برای مالکوم از 

یک باشگاه چینی رسیده است.

بعــد از نتایج ضعیفــی که پیکان با مجید جاللی در لیگ هجدهم کســب کرد، 
مدیران این باشگاه تصمیم به قطع همکاری با او گرفتند تا مربی جدیدی جذب 
کنند. کسب تنها 16 امتیاز از 15 بازی و حضور در جایگاه نهم جدول رده بندی، 
برای تیمی که داعیه قهرمانی و صعود به لیگ قهرمانان آســیا را داشــت، نتیجه 

مطلوب و قابل توجهی محسوب نمی شود.
مجید جاللی زودتر از موعد و وقتی که پیکان 6 شکســت متوالی را تجربه کرد، 
از سرمربیگری این تیم کنار رفت تا شاید خودروسازها شرایط بهتری را در ادامه 
فصل تجربه کنند. شرایطی که بتواند این تیم را از میانه های جدول نجات بدهد 

و به رده های باالی جدول برساند.
طی روزهای اخیر نام های مختلفی حول و حوش باشــگاه پیکان شــنیده شده. 
نام هایی چون حســین فرکی، مهدی تارتار، جــواد نکونام و حتی فرهاد کاظمی 
و فراز کمالوند اما به نظر می رســد پیکان دنبال مربی موفقی، خارج از این نام ها 
است. فرهاد کاظمی که هم سابقه کار در پیکان را دارد و هم مدیران این باشگاه 
به سبک مربیگری او عالقه مندند، این روزها در سرخپوشان پاکدشت حضور دارد 

و همراه این تیم صدرنشین لیگ یک است.
مهــدی تارتار در پارس جنوبی جم مربیگری می کند و همراه این تیم رده ششــم 
جدول را در پایان نیم فصل به دســت آورده اســت. بنابراین بعید اســت مدیران 
باشــگاه جنوبی، سرمربی موفق خود را از دســت بدهند و رضایتنامه او را برای 

حضور در پیکان صادر کنند.

از طرفی جواد نکونام هم با نساجی قائمشهر قرارداد دارد و مجبور است همچنان 
روی نیمکت این تیم شــمالی بنشــیند. نکونام در اواسط نیم فصل اول نیز مورد 
توجه باشــگاه ذوب آهن قرار گرفت اما مدیران نســاجی با حضور او در اصفهان 
مخالفت کردند. اتفاقی که باعث شــد تا نکونام با نساجی، نتایج بهتری نسبت به 

بازی های ابتدای فصل کسب کند.
اینها فقط نام شــان کنار نام پیکان شــنیده شــده اما مدیران این باشگاه، چراغ 
خاموش در حال مذاکره با یحیی گل محمدی، ســرمربی موفق پدیده هســتند. 
یحیی با پدیده نتایج فوق العاده ای کسب کرد و نشان داد همچنان یکی از مربیان 
موفق فوتبال ایران اســت. کسب عنوان نایب قهرمانی نیم فصل، آن هم با امکاناتی 
که پدیده در اختیار داشــت و البته فقط تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان، کار 

بزرگی بود که گل محمدی در مشهد انجام داد.
اواســط نیم فصل نخســت لیگ هجدهم، گل محمدی تا آستانه جدایی از پدیده 
پیش رفت اما سرمایه گذار جدیدی حمایت مالی از این باشگاه را بر عهده گرفت 

تا یحیی در مشهد بماند.
گفته می شــود در صورتی که ســرمایه گذار مورد نظر ظــرف روزهای آینده به 
تعهداتش عمل نکند، گل محمدی هم از پدیده جدا می شود و حضور روی نیمکت 

تیم دیگری را تجربه می کند.
یحیی در گفت و گــوی اولیه با مدیران پیکان، همه چیز را منوط به اجرا یا عدم 
اجرای تعهدات ســرمایه گذار پدیده دانســته. او همچنین بــه دبی رفته و بعد از 
چند روز اســتراحت در امارات، قرار است پاسخ نهایی خود را به مسووالن باشگاه 
پیکان بدهد. پاسخی که اگر مثبت باشد، باید شاهد واکنش باشگاه پدیده باشیم. 
باشگاهی که به گل محمدی دل بســته و با او آینده ای درخشان را ترسیم کرده 

است.

امروز آنتن شــلوغی داریم. از رقابت های جام باشــگاه های جهان دو بازی روی آنتن شبکه 
ورزش می رود؛ اسپرانس تونس - گواداالخارا مکزیک ساعت 17 و ریورپالته - العین ساعت 
20. از جام اتحادیه انگلیس هم بازی لسترســیتی - منچسترسیتی ساعت 23:15 از شبکه 

سه پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به ماجرای اختالف جباری با باشــگاه 
اســتقالل اختصاص داشــت که با تیتر »پیشــنهاد شفر به باشگاه؛ آشــتی کنان جباری با 
استقالل« در این مطلب می خوانیم: ماجرای جباری این روزها به مهم ترین بحث در باشگاه 
اســتقالل بدل شــده اما ظاهرا این موضوع از حیطه اختیارات شفر خارج است به این دلیل 
که شــفافیت الزم درباره سرنوشت شماره 8 و باشگاه استقالل در کالم شفر دیده نمی شود. 
ظاهرا سرمربی استقالل هیچ اختیاری درباره اینکه جباری را بخواهد یا نخواهد، ندارد. این 
وضعیت را در حالی شــاهدیم که شفر همواره از مجتبی به نیکی یاد کرده و او را بازیکن پر 
اهمیتی می داند. حال چرا اجازه داده نمی شود خود شفر در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ 

کند احتماال به ممانعت افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقالل ارتباط دارد.
 مدیرعامل استقالل جباری را نمی خواهد و چون او با این بازیکن وارد چالش شده بنابراین 

شفر هم نمی تواند تصمیمی پیرامون ماجرا اتخاذ کند.

فابیو کوالیارال مهاجم 35 ساله ایتالیایی در 
این فصل بار دیگر به دوران اوجش برگشته 
اســت و روند گلزنــی خــود را در تیمش 
ادامه می دهــد. او در جریان برد 2 بر صفر 
تیمش برابر پارما توانســت یکی از گل های 
تیمش را به ثمر برســاند. برای نخستین بار 
در دوران فوتبــال خود، کوالیارال توانســت 
در 6 دیدار پیاپــی گلزنی کند. این مهاجم 
کــه در جام جهانی 2010 بــرای ایتالیا به 
میــدان رفت، 9 گل در این فصل و 19 گل 
نیز فصل قبل برای تیمش به ثمر رســاند. 
جامپائولو ســرمربی تیم سامپدوریا با اشاره 
به درخشــش این مهاجم پا به سن گذاشته 
گفت: یونسکو باید از کوالیارال به عنوان یک 

اثر قدیمــی مراقبت کند. او تمام نشــدنی 
است. درباره او فقط می توانم بگویم که تمام 

نشدنی است.

گل محمدی در بازگشت از دبی پاسخ می دهد
یحیی، گزینه نهایی پیکان

لستر- من سیتی

آشتی کنان 
جباری با 
استقالل

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

فابیو، مرد تمام نشدنی
یونسکو باید از کوالیارال مراقبت کند! سیاه و سفید
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