
پایان مورینیو در اولدترافورد

االهلی عربســتان بــه دنبــال نقل و 
انتقاالت مختلفی در ژانویه اســت تا نتایج 
بهتری نســبت به گذشته کسب کند و هم 
در لیگ داخلی و هم لیگ قهرمانان آســیا 
یک مدعی باشــد. منابع رسانه ای عربستان 
گزارش داده اند که باشگاه االهلی این کشور 
در نقل وانتقــاالت ژانویه بــه دنبال جذب 

ستاره تیم بیجینگ جوان چین است.
جاناتــان ویرا، هافبک اســپانیایی که 
در پســت پلی میکر بازی می کند، در زمان 
حضورش در بیجینگ جوان 59 بازی انجام 
داده و در ایــن بازی هــا موفق به ثبت 20 
گل و 20 پــاس گل شــده اســت که آمار 
فوق العاده ای محســوب می شود. مسووالن 
باشــگاه االهلی به دنبال این هستند که با 

پیشنهادی 12 میلیون یورویی این هافبک 
را به خدمت بگیرند.

همچنین با توجه به اعالم پابلو گوئده- 
ســرمربی االهلی- الکسیس دلگادو قطعا از 
این تیم جدا می شــود تا یک مدافع دیگر 
جذب باشگاه شــود. عبدا... السعید و خوزه 
مانوئل خورادو، هافبک هــای خارجی تیم 
االهلی هم وضعیت نامشخصی در تیم دارند 
و ترجیح باشگاه این است که خارجی های 

دیگری به جای آنها جذب شوند.
االهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 
حریف پرسپولیس ایران است و مدیران این 
باشــگاه از همین حاال تالش خود را برای 
جذب چند ســتاره آغاز کرده اند تا بتوانند 
حریف قدرتمندی برای پرسپولیس باشند.

داود پرهیــزگار، سرپرســت تیم ملی 
فوتسال زیر 20 ســال درباره مراحل آماده 
ســازی تیــم گفــت: »دو مرحلــه اردوی 
اســتعدادیابی در تاریخ های 10 تا 13 دی و 
19 تــا 23 دی ماه برگــزار خواهیم کرد تا 
بازیکنان مد نظر کادر فنی در اختیارشــان 
قرار گیرد و پــس از آن از بهمن ماه نفراتی 
که در اردوی استعدادیابی انتخاب شده اند با 
نفرات قبلی تیم ملی در اردو حضور خواهند 
داشت و تمرینات اصلی خود را برای شرکت 
در مســابقات قهرمانی آسیا آغاز می کنند.« 
وی در ادامــه توضیحــات بیشــتری داد: 
»فدراسیون چین تایپه از ایران برای حضور 
در تورنمنت فوتســال که با حضور تیم های 
ژاپــن، تایلنــد، ایران و چیــن تایپه برگزار 

می شــود دعوت کرده و اقدامات حضور در 
ایــن تورنمنت را نجــام می دهیــم. اوایل 
اردیبهشــت ماه در چین تایپه این تورنمنت 
برگزار می شــود که بدون شک به آمادگی و 
تجربه باالی بازیکنان کمک بسزایی خواهد 
کرد.« سرپرســت تیم ملی فوتسال زیر 20 
سال در پایان حرف هایش می گوید: »در این 
رده همه کشــورها تیم ندارند و انجام بازی 
دوستانه سخت خواهد بود. بر همین اساس 
تالش مان این اســت که از فرصت به دست 
آمده بهترین استفاده را ببریم. قطعا با توجه 
به مهم بودن بازی های آســیایی، بازیکنان 
نیازمند بازی دوستانه هستند و درصدد آن 
هستیم تا چند بازی تدارکاتی داشته باشیم 
تا با آمادگی کامل به مسابقات اعزام شویم.«

برنامه آماده سازی تیم زیر20سال فوتسالاالهلی با ستاره اسپانیایی مقابل پرسپولیس

مشــکل اســتقالل را دیگر همه می دانند. آبی ها اگر یک گلزن خوب داشتند، 
می توانســتند نیم فصل اول را به جای رده پنجم در رتبه خیلی بهتری تمام کنند. 
جای خالی یک هافبک تهاجمی هم در تیم دیده می شــود. اســتقالل بعد از رفتن 

تیام و جباروف جای خالی آنها را کامال احساس می کند.
باشــگاه برای ادامه مســیر نیاز به دو بازیکن دارد. احتمال بازگشت جباروف 
باالســت و باشــگاه تالش زیادی برای خرید یــک گلزن دارد. در ایــن باره همه 
هم نظرند، ولی سوال بزرگ این است که چه کسی باید این مهاجم را انتخاب کند؟

این جدالی اســت که این روزها بین وینفرد شفر و کمیته فنی در گرفته. مربی 
آلمانــی در شــروع فصل گرو و نویمایر را جذب کرد که هــر دو ناموفق بودند و در 
آســتانه جدایی قرار دارند. باشگاه به همین خاطر این بار مایل است که خریدها از 
کانال کمیته فنی انجام شــود. موضوع اینجاســت که کمیتــه فنی هم در این باره 
چنــدان صاحبنظر نیســت. هیچکدام از اعضای این کمیته از این حوزه شــناخت 
باالیی ندارند. مظلومی که سخنگوی این کمیته است در زمان سرمربیگری خودش 

خریدهایی داشت که از خریدهای شفر هم ضعیف تر بودند.
باشــگاه متاسفانه برای جذب بازیکنان خارجی ساز و کار مناسبی ندارد و تنها 
امید هواداران این اســت که مهاجم جدید خصوصیاتی نزدیک به تیام داشته باشد 

تا گرو.
شــفر به واسطه سابقه بین المللی اش در این حوزه شناخت بیشتری دارد، ولی 
با دو خرید ضعیف ابتدای فصل اعتبارش خدشــه دار شــد و باشگاه حق دارد که با 

احتیاط بیشتری برخورد کند.
برای باشــگاه بزرگی مثل استقالل فاجعه بار اســت که امر مهمی مثل نقل و 
انتقاالت مسوول یا ساز و کار مشخصی نداشته باشد و ایجنت ها بتوانند چنین نقش 
پررنگــی بازی کنند. البته با توجه به تغییرات دائمی در مدیریت باشــگاه نمی توان 

انتظار داشت که فرصت تشکیل چنین ساختاری وجود داشته باشد.
نام های مختلفی مطرح شده و باشگاه احتماال دوباره مجبور خواهد شد به شفر 
اعتمــاد کند. مربی آلمانی می خواهد در این باره حرف اول و آخر را بزند و عالقه ای 

به مشورت با کمیته فنی ندارد.
مشــکل دیگر بودجه پایین باشــگاه برای جذب یک مهاجم معتبر است. برای 
خرید یک گلزن آماده در بازار بین المللی باشگاه باید رقمی حدود یک میلیون دالر 
پرداخت کند که رقمی حدود ده میلیارد تومن می شــود. یک مهاجم ارزان ممکن 

است کارآیی اش به اندازه گرو باشد.

در استقالل چه کسی باید خرید  کند؟  خبر و مصاحبهسرمقاله

پایان کفاشیان در فدراسیون فوتبال
همانطور که پیش بینی می شــد کفاشــیان از کمیته فوتسال کنار رفت. 
به دنبال اســتعفای علی کفاشــیان از کمیته فوتســال، مهدی تــاج، رییس 
فدراسیون فوتبال ضمن تقدیر از زحمات ایشان در این مسوولیت طی حکمی، 
داود پرهیزکار را به عنوان سرپرســت کمیته فوتسال منصوب کرد. پرهیزکار از 
ســال 1376 در فدراسیون فوتبال در ســمت های مختلف به ایفای مسوولیت 
پرداخته اســت. تغییروتحوالت اما در فدراسیون فوتبال ادامه دارد و قرار است 
در آینده نزدیک برخی اعضای هیات رییسه نیز از سمت خود کناره گیری کنند.

 علوان زاده: پیشنهاد دارم 
اما جدایی ام مشخص نیست

احسان علوان زاده، هافبک جوان باشگاه پرسپولیس درباره احتمال جدایی 
از این تیم حرف هایی به زبان آورده اســت: »درتعطیالت لیگ من به شهرمان 
سفر کرده ام و هنوز چیزی مشخص نیست. تصمیمی هم برای آینده نگرفته ام. 
فعاًل صبر می کنم تا ببینیم شــرایط چگونه پیــش خواهد رفت.« از علوان زاده 
درباره اینکه ممکن اســت نامش درمیان فهرســت مازاد باشد، پرسیدند که او 
این پاســخ را داده است: »نمی دانم در فهرست مازاد پرسپولیس هستم یا خیر. 
مسووالن باشگاه هم فعاًل صحبتی با من انجام نداده اند.« به علوان زاده گفته اند 
به تیمی برو که شانس بازی داشته باشی. این بازیکن نصیحت هایی که شنیده 
را تایید می کند: »بله، خیلی ها به من می گویند باید جایی باشم که بازی کنم 
و بیشتر دیده شوم. من باید همه شرایط را بررسی کنم و برای آینده فوتبالی ام 
یک تصمیم درســت بگیرم. واقعیت این است که پیشنهاد هم دارم، ولی هنوز 

تصمیمی نگرفته ام.«
 

کرانچار: فکر مى کنم در مسیر درستى قرار داریم
از عملکرد بازیکنانم در مسابقه اول راضی بودم

زالتکو کرانچار بعد از نخستین بازی مقابل سوریه گفت: »حریف ما امروز 
نمایش خوبی داشــت و باید بگویم نســبت به بازی قبلی که از این تیم مقابل 
بحریــن دیدیم عملکرد بهتری داشــتند و در دفاع بــه خوبی مقاومت کردند. 
در واقع حریف ما بســته و فشرده بازی می کرد 
که این ســبک کارمان را ســخت کرده بود اما با 

شایستگی و بازی روان خودمان پیروز شدیم.«
ســرمربی تیــم امید ایــران اضافــه کرد: 
»خالقیت بازیکنان ما و توان هجومی که نشــان 
دادیم باعث شد موقعیت های مناسبی خلق کنیم 
و در نهایت پیروز شویم. البته بعضی از بازیکنان ما 
مثل صیادمنش در این مسابقه حضور نداشتند و 
به بعضی های دیگر هم فرصت بازی نرسید. سعی 
می کنیم در مسابقه بعدی عملکرد سایر بازیکنان 
را هم مورد بررســی قرار بدهیــم. جدا از نتیجه، 
نمایش ما در این بازی ها اهمیت زیادی دارد که باید بگویم از عملکرد بازیکنانم 

در مسابقه اول راضی بودم.«
کرانچــار در پایان گفت: »فکر می کنم در مســیر درســتی قرار داریم و 
پیشرفت خوبی کرده ایم. هر مسابقه کیفیت و تجربه بازیکنان ما را باال می برد 

که این اهمیت زیادی دارد.

با گل های آزادی و قائدی در کیش
برد راحت امیدها مقابل سوریه

تیم امید عصر دیروز و در نخستین بازی تدارکاتی اش در کیش مقابل تیم 
امید سوریه قرار گرفت و با دو گل برنده شد.

در این بازی امیدها با ترکیب اولیه شــهاب عادلی، محمد مســلمی پور، 
عارف آغاسی، حسین ساکی، امید نورافکن، مهدی قائدی، محمد سلطانی مهر، 
مهدی مهدی خانی، محمدرضا آزادی، حمیدرضا طاهرخانی و محمد خدابنده لو 
وارد میدان شــدند. شاگردان کرانچار در دقیقه 25 بازی مقابل سوریه با ضربه 
سر محمد آزادی موفق به گشودن دروازه حریف شدند. تیم ایران در ادامه نیمه 
اول این بازی نیز نسبت به حریف برتری کامل داشت با این وجود نیمه نخست 

مسابقه با یک گل به پایان رسید.
در نیمه دوم، بازی به شــکل متعادل از ســوی دو تیم دنبال شــد با این 
وجود باز هــم تیم ایران موقعیت هــای بهتری برای گشــودن دروازه حریف 
داشــت و در نهایت مهدی قائدی در دقیقه ٨٨ دومین گل را وارد دروازه تیم 
میهمان کرد تا بازی با نتیجه دو بر صفر به پایان برســد. گفتنی است دومین 
 دیــدار تدارکاتی تیم های امید ایران و ســوریه روز جمعــه 30 آذر در کیش 
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مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر 
اینکــه از ابتدای خدمتم وعــده داده بودم که روند واگذاری 
دو باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل و پرسپولیس را تسریع 
کنم، این اظهارات را بیان کرد: »در دو ســال گذشــته برای 
ساماندهی این دو باشگاه تالش های ویژه ای انجام داده ایم. در 
این راســتا برای اصالح ساختار دو باشگاه به برگزاری منظم 
مجامع آنها نظارت داشــته و مســائل مالی هر دو را شفاف 
سازی کرده و حسابرسی ها به صورت منظم و منسجم انجام 
پذیرفته است.« وزیر ورزش و جوانان با اشاره به انتخاب یک 
حامی مالی خوب و جذب آن برای دو باشگاه به حرف هایش 
ادامه داد: »در راستای ساماندهی شرایط مالی دو باشگاه، در 
طول 2 ســال گذشــته موفق به پرداخت بیش از 90 درصد 
بدهی های آنها که مربوط به بیش از 10 الی 15 سال گذشته 
آنها بوده اســت شدیم و توانستیم با اقداماتی از این دست و 
کاهش فشــار های جانبی بر روی دو باشگاه، آنها را از مسائل 

حاشــیه ای فاصله دهیم.« او با بیــان اینکه چند ماه قبل به 
هیات دولت پیشــنهاد دادم که پــس از طی کردن مراحل 
قانونی و اخذ مجوز های مربوطه روند واگذاری این دو باشگاه 
با محوریت سازمان خصوصی ســازی و وزارت اموراقتصاد و 
دارایی با بهترین مدل ممکن انجام پذیرد، گفت: »ابتدا موفق 
به اخــذ موافقت دکتر روحانی و ســپس معاون اول رییس 
جمهوری شــدم. موضوع به کمیته های تخصصی کمیسیون 
اقتصادی ارجاع داده شــد و در آنجا به تصویب رسید.« وی 
با اعالم اینکه خوشــبختانه پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان 
برای واگذاری دو باشــگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقالل 
در جلســه روز گذشته هیات دولت به تصویب هیات وزیران 
رسید، اظهار داشت: »ســازمان خصوصی سازی با توجه به 
ســاز و کار های قانونی که موظف اســت فراهم کند، انجام 
کار ارزیابی، کارشناسی و بررسی های مختلف را آغاز خواهد 
کرد.« ســلطانی فر با ابراز امیدواری نســبت به اینکه هرچه 

ســریع تر واگذاری ها صورت خواهد پذیرفت، به حرف هایش 
ادامه داد: »در آینده بســیار نزدیک شــاهد آن خواهیم بود 
که موفقیت های فعلی این دو باشــگاه، تحت نظارت بخش 
خصوصی، توســعه خواهد یافت و هر دو باشــگاه روند رشد 
و دســتیابی به موفقیت را با جدیت و ســرعت هرچه بیشتر 
دنبــال خواهند کرد. رضایتمندی طرفــداران عظیم این دو 
باشــگاه مطرح کشــور نیز فراهم خواهد شد.«  وزیر ورزش 
و جوانان رشــد فوتبال ملی و تقویت تیم ملی فوتبال را در 
گرو تقویت فوتبال باشــگاهی دانســت و با یــادآوری نتایج 
درخشــانی که تیم ملی فوتبال در جــام جهانی 201٨ به 
دســت آورد، به حرف هایش خاتمه داد: »برای آنکه فوتبال 
ملی کشورمان در ســطح قاره کهن صاحب بهترین جایگاه 
شود باید زیر ســاخت های تیم ملی تقویت شود. باشگاه های 
کشور زیر ساخت های اصلی تیم ملی فوتبال به شمار می آیند 

که این زیر ساخت ها باید همیشه مورد توجه قرار گیرند.«

سلطانی فر: موفقیت سرخابی ها با نظارت بخش خصوصی بیشتر می شود

گالیه بازیکنان پرسپولیس از حامى مالى باشگاه

همکاری کردیم همکاری نکردید
پرســپولیس طی چند فصــل اخیر 
عملکرد فوق العاده ای از لحاظ کسب نتیجه 
داشــته و این مســاله باعث توجه بیشتر 

هواداران به این تیم شده است. 
اتفاقی که این باشگاه را به سودآوری 
بیشــتری نزد حامی مالی باشگاه رسانده و 
بیشتر منبع مالی آنها از این حیث بوده تا 
مدیریت در این تیــم با توجه به همکاری 
هواداران و بازیکنان برای تامین منبع مالی 

به کار آسانی تبدیل شود.

ســامانه هواداری اکنــون طی فصول 
اخیر به منبع مالی مناسبی برای باشگاه ها 
خصوصا پرسپولیس که در مسیر قهرمانی و 

موفقیت قرار دارد، تبدیل شده است. 
با این حــال اتفاق های رخ داده طی 
روزهای اخیر و عــدم پرداخت مطالبات 
مدنظر بازیکنان )پــاداش قهرمانی فصل 
گذشــته، پــاداش نایب قهرمانی آســیا، 
مطالبات فصل گذشــته و نرســیدن به 
حدنصاب 50 درصدی این فصل( با گالیه 

آنهــا و اعتصاب در تمرین مواجه شــده 
است.

بازیکنان در گالیه خود به ایرج عرب 
مدعی شده اند که آنها بیشترین همکاری را 
با حامی مالی داشته و هواداران نیز همانند 

همیشه لطف خود را متوجه تیم کرده اند. 
بازیکنــان در بیشــتر کلیپ هایی که 
مد نظر حامی مالی بــوده حضور یافته اند 
)مصاحبه اختصاصی با تلویزیون باشــگاه- 
کلیپ های اختصاصــی و... ( و با این حال 

اکنون برخالف چیزی که وعده گرفته بودند 
موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند.

مدیران باشگاه نیز به این موضوع واقف 
هستند که ادامه گالیه بازیکنان از مشکالت 
مالی و حامی مالــی و همچنین اعتصاب 
تمرین می تواند باعث سلب اعتماد هواداران 

از حامی مالی باشگاه باشد. 
بنابراین به دنبــال برطرف کردن این 
مشکل هستند اما باید دید در این موضوع 

موفق خواهند شد یا خیر؟

 سیدپیام نیازمند، دروازه بانی بود که در لیست نهایی تیم ملی در 
سفر به قطر قرار گرفت. او درباره حضورش در اردوی تیم ملی می گوید: 
»شرایطم خیلی خوب است، من قبل از اینکه به اردو اضافه شوم نگران 
اتمسفر و فضای بین تیم بودم ولی وقتی اضافه شدم متوجه شدم همه 
چیز عالی و فضا هم صمیمانه اســت. کادر فنی تیم ملی بسیار حرفه ای 
هســتند و همه چیز عالی پیش می رود. لوپــز مربی گلرهای تیم ملی 
هم خیلی خوب کار می کند و در 2 جلســه اخیر تیم ملی نکات خوبی 
را از او یــاد گرفتم.« نیازمند از بازی هــای تدارکاتی به نیکی یاد کرد: 
»هر بازی دوســتانه می تواند برای ما تاثیرگذار باشد. اگر ما بتوانیم از 
گروه مان صعود کنیم قطعا کار در مرحله بعد برای ما بهتر خواهد بود. 
به همین دلیل دیدارهای دوســتانه تاثیر خوبــی در عملکرد بازیکنان 

دارد.«
آیــا نیازمند با وجود دیگر دروازه بان ها بــه حضور در جام ملت ها 

امیدوار اســت؟ او پاســخ داد: »رقابت همیشه وجود دارد، همه دوست 
دارند با هم رقابت کنند و در مســابقات باشند، من هم تالش می کنم 
طوری کار کنم که در فهرســت نهایی جام ملت ها باشــم. جام ملت ها 
ویترین بازی های ملی در آســیا است و برای مردم و بازیکنان تیم ملی 
خیلی اهمیت دارد. ما ســال ها است که قهرمان این مسابقات نشدیم و 
البته قهرمانی در این بازی ها راحت نیســت. کشورهای شرقی امکانات 
خوبی دارند ولی ما هم سعی می کنیم عنوان قهرمانی را کسب کنیم.«

نیازمند به قدرت تیم های شــرقی هم اشاره دارد: »تیم های شرق 
آسیا مثل ژاپن و کره جنوبی تیم های قوی هستند که خطرناک هستند 
و به نظرم رقبای اصلی ما این تیم ها هســتند. به همین دلیل از مردم 
می خواهم همه دست به دســت بدهند تا در این شرایط اقتصادی که 
تحمل می کنند پشــتیبان تیم ملی باشــند تا ما هم بــا حمایت آنها 

به عنوان قهرمانی برسیم.«

نیازمند: 
تالش 
 می کنم به 
جام ملت ها 
برسم

شفر مخالف دخالت کمیته فني 
در خریدهای جدید

پدر و پسر، زوج نقل و انتقاالت استقالل

باشگاه لب تر کند قراردادم را تمديد مي کنم

 خليل زاده: اعتصاب نکرديم
 داشتيم ناهار مي خورديم

پشت و خنجر، جنايت و مکافات
جانشین مورینیو کیست؟ از پوچتینو تا کونته؛ از زیدان تا کی روش

موفقيت تيم ملي، موفقيت من هم هست

آب پاکي برانکو روي دست هافبک ايراني اسالسک

پرسپوليس، احمدزاده 
را نمي خواهـد

برانکو: طارمي اشتباه کرد 
اما زندگي ادامه دارد

محسن ذاکری
Mohsen Zakeri
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برانکو ایوانکوویچ مثل همیشــه بعد 
از پایــان تمرین پرســپولیس، مقابل 
رسانه ها ایستاد و حرف هایی درباره 
حواشی چند روز اخیر این باشگاه 
به زبــان آورد. صحبت هایی 
که با واکنش او نســبت 
بــه شــایعه اعتصاب 
پرسپولیس  بازیکنان 
و البته مدیریت ایرج 
عرب آغاز شد: »باید 
سرپرســت  بگویــم 
آمده  روز  چند  باشگاه 
و عمــًا فرصتی نبوده 
تا کنــار هم باشــیم. ما 
ایشان یک  و  بازی داشتیم 
روز قبلــش پیش ما آمده بود. 
دوشــنبه یک جلســه داشتیم تا 
مشــکاتی که همیشه هست و مسائل 
مالی را برطرف کنیــم و کمی هم در مورد 
اردو بحث شــد. آقای عرب هم یک شبه نمی تواند 
تغییــر را ایجاد کند اما بچه ها هم انتظار دارند در 
کمترین زمان ممکن، مشکات حل شود و اردو را 

با شوق فراوان شروع کنیم.«
 

نه بحث کردیم، نه دعوا
سرمربی پرســپولیس توضیح می دهد که در 
جلسه بازیکنان با سرپرســت باشگاه چه گذشته 
اســت: »با گروهی از بازیکنان جلسه ای داشتیم تا 
ببینیم به چه نحوی می توانیم مشکات را برطرف 
کنیم. از طرف دیگر ناهار دورهمی هم داشــتیم و 
یک جلسه هم با مدیریت برگزار کردیم. سه شنبه 
هم نیازی نبود بیشــتر از نیم ساعت تمرین باشد. 
به همین سادگی و برخاف شایعه هایی که درباره 
تیم ما منتشر شده است، نه بحثی با کسی کردیم 
و نه جدلی. فقــط حرف زدیم تــا ببینیم چطور 

مشکات را برطرف کنیم.«
 

از حرف های طارمی بی اطالعم
مهدی طارمی قبل از ســفر تیم ملی به قطر 
صحبت هایی انجام داد که عده ای می گویند کنایه 
به برانکو بوده. طارمــی تأکید کرد آن هایی که از 
تیم ملی انتقاد می کننــد، هرگز قهرمانی در جام 

ملت های آسیا را تجربه نکرده اند. 
برانکو امــا نه از این موضوع خبــر دارد و نه 
واکنشی به آن نشان می دهد: »من اصًا نمی دانم 
موضوع چیســت و توجهی هم بــه آن نمی کنم. 
بازیکنانــی که ما گرفتیم مهدی ترابی، ســروش 
رفیعی، مهدی شــیری، شــریفی و سعید کریمی 
هســتند. بازیکنان دیگر هــم وقتی جذب کردیم 
اعــام می کنیم. در برنامه مان جذب ســه بازیکن 
دیگر هم داریم و اینکه جذب آنها عملی شود یا نه، 

بستگی به عوامل زیادی مانند باشگاه، خود بازیکن 
و وضعیت مالی ما دارد و به این سادگی نیست اما 
ما نخســتین گروه بازیکنان را جذب کرده ایم که 

خیلی مهم است.«
 

نقل و انتقاالت نیم فصل ساده نیست
برانکو از سختی کار در جذب بازیکنان جدید 
هــم صحبت می کنــد: »نقل و انتقــاالت در این 
مقطع ساده نیســت. بازیکنان خوب تحت قرارداد 
باشگاه های خود هستند و طبیعی است که باشگاه 
آنها هم مخالف جدایی شان باشد. بازیکنان خوبی 
در ابتدای فصل برای ایــن مقطع جذب کردیم و 
بــرای نیم فصل هــم 3 بازیکن دیگــر مدنظرمان 
هســتند که باشــگاه برای امضای قرارداد با آنها 
تاش خواهد کرد. فراموش نکنید همین بازیکنانی 
که در اختیار داریم و با آنها نیم فصل خیلی خوب 

را سپری کردیم در ایران بهترین هستند.«
 

هیچ اختالفی با طارمی ندارم
ســوال بعدی از برانکو، ماجرای جذب مهدی 
طارمــی و اختافی که گفته می شــود با مهاجم 
الغرافــه دارد، اســت. از صحبت هــای ســرمربی 
پرســپولیس اینگونه برداشت می شــود که او به 
بازگشت طارمی عاقه مند است: » کدام مشکات؟ 
کــدام اختاف؟ چــرا برخی از شــما می خواهید 
وانمــود کنید کــه طارمی با ما مشــکل دارد و یا 
اینکه ما او را از پرسپولیس بیرون کردیم؟ طارمی 
خودش به صورت کتبی نوشــت که می خواهد از 
فوتبــال ایران برود. طارمی اشــتباه کرد که با دو 
باشــگاه قــرارداد امضا کرد و هم خــودش و هم 
باشــگاه بابت این مساله جریمه شدند. این مسائل 
تمام شــد و زندگی ادامه دارد. این اتفاقات تجربه 
خوبی برای طارمی و باشــگاه پرســپولیس شــد. 
باشــگاه های بزرگ اروپایی هم از این اشــتباهات 
مرتکب شده و جریمه هم شده اند. اتفاقی که برای 
 رئال مادرید هم رخ داد و این باشــگاه از سوی فیفا 

مجازات شد.«
 

حمایت از تیم ملی در دستور کار ماست
ســروش رفیعی روز گذشته مصاحبه ای علیه 
تیــم ملی و کی روش انجــام داد و باعث به وجود 
آمدن شــائبه هایی در فضای مجازی شــد. برانکو 
در واکنش به این مســاله می گویــد: »چرا این را 
از من می پرســید؟ از سروش ســوال کنید، چون 
مــن نمی توانم حرف دیگران را تفســیر کنم. من 
تــا االن 100 بار گفته ام، دیــروز هم گفتم، امروز 
هم می گویــم و دیگر هم از من در مورد تیم ملی 
ســوال نکنید! من، بازیکنان، هواداران و باشــگاه 
پرســپولیس از تیم ملی حمایــت می کنیم، حاال 
هر کســی که سرمربی اش باشد. تیم ملی شخصی 
نیست و تیم تمام مردم ایران است. همینطور تیم 

ما خارجی ها هم اســت، چون اگر تیم ملی موفق 
شود موفقیت من هم هست. یک بار دیگر هم باید 
بگویــم، من، هواداران، بازیکنان و باشــگاه از تیم 
ملی حمایت می کنیــم، می خواهید یک بار دیگر 

بگویم؟«
 

چه زمانی علیه تیم ملی حرف زدم؟ 
برانکــو در واکنش به این موضوع که حمایت 
او به عنوان یک مربی حرفه ای می تواند حاشــیه ها 
را از تیــم ملی دور کنــد، می گوید: »خب پس از 
ابتــدا بگویم، من چه زمانــی علیه تیم ملی حرف 
زدم یا علیه چه کســی در تیم حــرف زدم و چه 
زمانــی از تیم ملــی حمایت نکــردم؟ طرفداران 
کی روش، طرفداران تیم ملی هستند یا کی روش؟ 
االن مشکل کجاست؟ چه کسی این ایده را مطرح 
کرده که من علیــه تیم ملی حرف زده ام؟ افرادی 
که اطراف تیم ملی بودند آیا طرفدار پرســپولیس 
بودند؟ چرا من باید جواب شما را بدهم؟ اصا من 
چه زمانی بد صحبت کردم که االن بخواهم خوب 
صحبت کنم؟ به من بگویید! شما چرا فکر می کنید 
من می خواهم با یک عده هم صدا شوم؟ 16 مربی 
دیگر در لیگ ایران هســتند و 16 دیدگاه و روش 
مختلف وجود دارد، آیا من باید همیشــه هم خوان 
و هم صدا با آنها باشــم؟ من با همه دوست هستم 
اما االن وقت ندارم که بخواهم پشــت ســر کسی 
صحبت کنــم. یک بار دیگر می گویــم کادرفنی، 
بازیکنان و پرســپولیس همگی تحت پرچم ایران، 

هوادار تیم ملی هستیم.«
از مشــکات پرســپولیس، تهیه مبلغ  یکی 
قرارداد برانکو است. اتفاقی که تا امروز رخ نداده و 
البته برانکو نیز آن را با نگرانی تأیید می کند: »بله 
همینطور است و همه ما نگران این مساله هستیم. 
البته مهمترین هدف مدیریت جدید باشــگاه هم 
تاش برای ایجاد ثبات مالی اســت. می دانید که 
این کار آســان نیست اما ما انتظار داریم که بحث 

بودجه و پرداخت قراردادها حل شود.«
 

مصدوم ها را به اردو می رسانیم
چند بازیکن پرســپولیس، نیم فصل اول را با 
آســیب دیدگی های مختلف سپری کردند. به نظر 
می رســد وقت آن رسیده تا برانکو به این بازیکنان 
اســتراحت بدهد. سرمربی پرسپولیس در این باره 
می گویــد: »واقعا چند بازیکــن ما از جمله کمال، 
سیامک، شــجاع و... با مصدومیت برای تیم بازی 
می کردند و هنوز هم این مشــکل را دارند. آنها با 
این کار شــخصیت باالی خود و وفاداری شــان به 
تیم و هواداران را نشــان دادند. از همه این نفرات 
تشــکر کرده و قدردان زحمات شان هستم. وظیفه 
همه ما این اســت تاش کنیم بازیکنان مصدوم تا 
قبل از آغاز اردوی تیم به ســامتی کامل برسند. 
کادرپزشکی که وظیفه سنگینی در این مورد دارد 

تا بازیکنان آماده و سرحال در اختیار تیم باشند و 
اردو را آغاز کنند.«

 
از داوری سود نبردیم

آنالیز داوری نیم فصل و اشتباه هایی که داورها 
مرتکب شده اند نشان داد که پرسپولیس برخاف 
صحبت هایی که مطرح می شــود، نفع بســیاری 
نبرده. برانکو می گوید: »صحنه هایی که در بازی ها 
اتفاق افتاده توسط کارشناسان آنالیز شد و نه من 
یا هر مربی دیگری. در نتیجه آمار به دســت آمده 
نشان می دهد که پرســپولیس از داوری کمترین 
نفع را برده اســت. توجهی به این مسائل نداریم و 
تمرکز مــان روی تمرینات و بازی هایی که پیش رو 
داریم است. من فقط ناراحتم از اینکه برخی سعی 
دارند زحمــات و موفقیت های پرســپولیس را به 
مســائل داوری ربط و این موضــوع را پر اهمیت 
جلوه بدهند. در روز هایی که مشــکات زیادی به 
خاطر بســته بودن پنجره نقل و انتقاالت داشتیم، 
تاش هــای زیادی را برای کســب موفقیت انجام 
دادیــم و اجازه نمی دهم کســی ایــن موفقیت ها 
را کوچــک کنــد. عاقــه ای هم نــدارم در مورد 
باشــگاه های دیگر حرفی بزنم و البته خوشــحالم 
خیلی چیزها درباره اشــتباه های داوری مشخص 

شد.«
 

به جای افتخار، فغانی را تحقیر می کنیم
برانکو باز هم از آمار اشتباه های داوری حرف 
می زند و اینکه این اتفاق برای همه تیم ها رخ داده 
اســت: »در آماری که به دست آمد مشخص شد 
اشتباه های صورت گرفته از سوی داوران در مورد 
همه باشگاه ها بوده است. به هر صورت داورها هم 
انسان هستند و حق اشتباه دارند. مهمترین مساله 
این است که اشــتباه ها عمدی نباشــد. در مورد 
فغانی حرف زده و از او حمایت کردم، چرا که واقعا 
نشان داده شایستگی قرار گرفتن در جمع 4 داور 
برتر دنیا را دارد. او در حد جهانی شایستگی خود 
را نشــان داده اما در ایران به جای اینکه به فغانی 

افتخار کنند، او را تحقیر و کوچک می کنند.«
 

عرب، مشکالت را حل می کند
آخرین سوال از برانکو، کمی شبیه پرسش اول 
است. آیا ایرج عرب توانایی اداره پرسپولیس را دارد؟ 
برانکو حمایت عجیبی از سرپرســت فعلی باشگاه 
انجام می دهد: »اتفاقا عرب چون در پرســپولیس 
بوده، تجربــه کار کردن در باشــگاه را دارد. او از 
شرایط مالی آگاهی دارد و می داند قرارداد ها به چه 
شکل است. در مورد مسائل مالی هم من اطاعات 
کافی نــدارم و حتــی نمی دانــم بازیکنان چقدر 
می گیرند. بــه این خاطر همه چیز را به باشــگاه 
 واگذار می کنم و امیدوارم هر چه زودتر مشــکات 

حل شود.«

آب پاکی برانکو روی دست هافبک ایرانی اسالسک
پرسپولیس،احمدزادهرانمیخواهد

فرشــاد احمدزاده سرنوشــت مبهمی دارد و مشخص نیست آیا 
در اساسک وروســاو می ماند یا نه. ابتدای فصل اوضاع برای فرشاد 
احمدزاده در اساســک  بر وفق مراد بود اما هر چه گذشت، وضعیت 
ایــن هافبک ایرانی بد و بغرنج تر از قبل شــد. احمــدزاده که بعد از 
جدایی از پرســپولیس پا به لیگ لهستان گذاشته بود، در همان ابتدا 
و در روز تســاوی 3 بر 3 اساسک مقابل زاگلیبی سوسنوویچ گل زد 
تا مورد توجه سرمربی اش قرار بگیرد. تعریف و تمجیدها از احمدزاده 
آغاز شــد اما کمتر کســی فکر می کرد در 
پایان هفته نوزدهم، نام او در فهرست سیاه 

سرمربی اساسک قرار بگیرد.
فرشاد احمدزاده کم کم از ترکیب ثابت 
دور شد و روی نیمکت ذخیره ها نشست. او 
تا امروز 14 بازی برای اساسک انجام داده 
که فقط 6 تا از آنها از ابتدا بوده و در باقی 
بازی ها احمدزاده از روی نیمکت به زمین 
رفته و برای اساســک بازی کــرده. آمار 
احمدزاده هم این موضوع را اثبات می کند. 
او روی هــم 721 دقیقه برای اساســک 
بازی کرده. حاصل تاش فرشــاد هــم تنها یک گل بوده و یک پاس 

گل. همان گلی که در نخستین بازی به ثمر رساند.
 آمــار احمدزاده در 7 بازی اخیر نشــان می دهــد او از تفکرات 
تادیوز پاولوفســکی 65 ســاله کاما خارج شــده و دیگــر جایی در 
ترکیب اساســک ندارد. هافبک سابق پرسپولیس در هفته سیزدهم 
فقط روی نیمکت نشســت و فرصت بازی به دســت نیاورد. او هفته 
چهاردهــم 24 دقیقه بازی کــرد و هفته های پانزدهم و شــانزدهم 
 نیز دوبــاره روی نیمکت نشســت و هرگز مورد توجه پاولوفســکی 

قرار نگرفت.
احمدزاده هفتــه هفدهم مقابل لژیا گدانســک از دقیقه 72 به 
زمین رفت اما نتوانست مانع شکست 2 بر صفر تیمش شود. او هفته 
هجدهــم برابر لخ پوزن بازی نکرد اما هفته نوزدهم باز هم به تفکرات 
سرمربی اساسک برگشت و مقابل کورونا 70 دقیقه به میدان رفت.

فرشــاد روی هم و در 7 بازی اخیــر تنها 112 دقیقه در ترکیب 
اساســک قرار گرفته. اینها را کنار مصاحبه اخیر سرمربی اساسک 
بگذاریم، بیش از پیش به شرایط نامناسب هافبک ایرانی در لهستان 
پی می بریم. احمدزاده نتوانســته توجه پاولوفســکی را به خود جلب 
کند و به همین دلیل خبر می رســد نام او در فهرست مازاد سرمربی 

باشگاه اساسک وروساو قرار گرفته است.
اساســک  وروســاو از 19 بازی، 4 برد، 6 تساوی و 9 شکست 
به دست آورده و با 18 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفته. این 
تیم برای تقویت به بازیکنانی جدید نیاز دارد و همین باعث می شــود 
تا نام برخی از بازیکنان فعلی این تیم در فهرســت فروش قرار بگیرد. 

یکی از این بازیکنان احمدزاده است.
فرشــاد احمدزاده که هفته قبل در مصاحبه خود، از پشــیمانی 
گفته بود و اینکه نباید ابتدای فصل از پرســپولیس جدا می شــد، باز 
هم جایی در تفکرات برانکو ندارد. او با این مصاحبه ســعی داشت به 
نوعی عذرخواهی کند اما پرســپولیس و برانکو ایوانکوویچ با توجه به 
بازیکنانی که در پســت احمدزاده حضور دارند، هرگز با بازگشــت او 

موافقت نخواهند کرد.
احمدزاده پیشــنهادی از پرســپولیس دریافت نکرده، چون در 
پســت او بازیکنان قابلــی نظیر احمد نوراللهی، امید عالیشــاه، آدام 
همتی، سیامک نعمتی و حتی بشار رسن و مهدی ترابی حضور دارند 
و همین باعث شــده تا او مثل قبل مورد توجه برانکو ایوانکوویچ قرار 

نگیرد.
احمدزاده البته رابطه مناســبی با مدیر باشگاه اساسک دارد و 
شاید همین مساله باعث شود در لهستان بماند و همچنان به فوتبال 
خود در اروپا ادامه بدهد. اتفاقی که با توجه به غیبت او در فهرســت 
خرید پرســپولیس، شاید رخ بدهد و احمدزاده یک نیم فصل دیگر را 
در اساســک بماند. باشگاهی که شاید سرمربی خود را اخراج کند و 

کابوس هافبک سابق پرسپولیس به پایان برسد.

خلیلزاده:باشگاهلبترکند،قراردادمراتمدیدمیکنم

اعتصابنکردیم،داشتیمناهارمیخوردیم

مهمترینخبراینروزهایپرسپولیس،
اعتصابوتعطیلیتمریندوشنبهبود.چه

شدکهتمریننکردید؟
 اعتصــاب؟ ما اصا اعتصاب نکردیم. ابتدا 
با برانکو جلســه ای برگزار کردیم و وقتی دیدیم 
خیلی طول کشــید، به دعوت سرمربی ناهار را 
کنار هــم خوردیم. به همین دلیل نتوانســتیم 
تمرین کنیم. این تنها دلیــل تمرین نکردن ما 

در روز دوشنبه بود.
انواعواقسامرسانههانوشتندوگفتند
کهاعتصابکردهاید.یعنیهمهاشــتباه

کردند؟مگرمیشود؟
 اخباری که دوشــنبه منتشر شد، درست 
نبــود. ما در پرســپولیس، هیچ وقــت اعتصاب 
نمی کنیم. خیلی ها که دنبال حاشــیه هستند، 
این اخبار غیر واقعی را برای ما درســت می کنند 
اما مطمئن باشید نمی توانند تمرکز پرسپولیس 

را به هم بریزند.
با ازتمرکزگفتی.فکرنمیکنیوقتی
میکنید مثل به مقابله استقالل بازیکنان
ومــدامدرحالمصاحبــهعلیهیکدیگر
هستید،تمرکزتانبیشتربههممیخورد؟
میپذیریکهشماهمدراینبحث،مقصر

هستید؟
 ما اگر صحبتــی انجام می دهیم، فقط به 
خاطر منافع باشگاه پرسپولیس است. کسی نباید 
و حق ندارد از خارج باشــگاه، درباره پرسپولیس 
حرف بزند و شــایعه درست کند. یک بنده خدا 
از یک تیم خــاص، صحبت کرده و گفته از بین 
پرسپولیسی ها فقط جال حسینی حرف بزند. ما 
هم قبول داریم که سید صحبت کند اما آیا آنها 
هم ســعی می کنند برای آرام شدن جو، اختیار 
مصاحبه را به یک بازیکن بدهند؟ متأسفانه 5 تا 
بچه درباره پرسپولیس حرف می زنند، بازیکنانی 

که اصا در حد و اندازه ما نیستند.
مگرقرارنبودکاپیتانهاصحبتکنند

وهمهحواشیتمامشود؟
 ما کــه راجع بــه تیم خودمــان حرف 

می زنیم و کاری به کسی نداریم.
نتایج روی هــم همینصحبتها اما

پرسپولیساثرمیگذارد.

 بازی ها 2 ماه دیگر آغاز می شود و هواداران 
هم نگران نباشــند. تــا آن زمــان، تمرکزمان را 
روی بازی هــا و موفقیت پرســپولیس می گذاریم. 
البته قبــل از آخرین بازی مقابل پارس جنوبی جم 
خواستند که تمرکز ما را به هم بزنند اما نتوانستند 

به هدف خود برسند.
ســروشرفیعیدوســتصمیمیتوو
هماتاقیاتاست.رفیعیدوشنبهمصاحبهای
دربارهتیمملیانجامدادکهســروصدای
بسیاریبهراهانداخت.بانظراتاوموافقی؟

 ســروش همیشــه منطقی حرف می زند و 
گاهــی اوقات حتی به من هــم درباره مصاحبه ها 
مشورت می دهد. او هیچ گاه علیه تیم ملی صحبت 
نمی کرد و بــه خودش اجازه نمی داد که حرفی به 
زبــان بیاورد. این صحبت هایی کــه او انجام داده، 
عین حقیقت است و حتما سروش چیزی دیده که 
گفته. نه تنها من بلکه همه بازیکنانی که در لیگ 

ایران بازی می کنند، حق را به سروش می دهند.
فهرســتتیمملیبهاندازه23بازیکن
جاداردوکیروشنمیتواندهمهستارههای
لیگرابهاردودعــوتکند.بااینموضوع

موافقی؟
 حــرف من این اســت که مثــا از پدیده، 
می شد یک بازیکن فقط به اردو دعوت شود، چند 

روز کنار بقیه باشــد و بعد خط بخورد. همان بنده 
خدا از این کارها که زیاد می کند. ســروش درباره 
تیم ملی منطقی حــرف زد و هیچ وقت نگفت که 
این صحبت ها را راجــع به خودش انجام می دهد. 
او به نمایندگــی از همه بازیکنان لیگ برتر انتقاد 
کرد، بازیکنانی که تاش می کنند اما به حق خود 

نمی رسند.
توفصلفوقالعادهایراسپریمیکنی.
همگلمیزنیوهمخوبدفاعمیکنی.فکر
میکنمحاال،بهترینزمــاندعوتازتوبه
تیمملیبودامابازهمبهفهرستکیروش
راهپیدانکردی.ازحضوردرتیمملیناامید

نشدهای؟
 این موضوع دیگر برای من مهم نیست.

مگرمیشودمهمنباشد؟
 به خدا اگر مهم باشد. االن و در این مقطع، 
مهمترین موضوع برای من، موفقیت پرســپولیس 
اســت. بهترین هــواداران را در اختیــار داریم و 
مطمئن باشید بازی در پرسپولیس، کمتر از حضور 

در تیم ملی نیست.
به برایحضوردرجامملتها تیمملی
قطررفته.پیشبینیاتازنتایجایراندراین

مسابقاتچیست؟آیاقهرمانمیشویم؟
 آرزوی همــه ما موفقیت تیم ملی اســت، 

بازیکنانش همگــی رفقای مان هســتند.  چــون 
دوســت داریم تیم ملی بهتریــن نتایج را بگیرد و 
قهرمان آسیا شود. مشــکل ما فقط این است که 
حق یکسری از بازیکنان را نخورند، وگرنه قهرمانی 
تیم ملی در آســیا به پیشــرفت فوتبال مان کمک 
می کند. ما آرزوی بهترین ها را داریم، نه بدترین ها. 
درســت برخاف زمانی که پرســپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان رفته بود و همه علیه ما شده بودند.
کجارسید؟چه به تو گردن مصدومیت

زمانیدرمانشمیکنی؟
 2، 3 روز دیگــر و به مدت دو هفته، صبح 
و بعدازظهر فیزیوتراپی می کنم تا آماده حضور در 

تمرینات اصلی شوم.
تیمی بــهچه لیگ قهرمانی عنــوان

میرسد؟پیشبینیمیکنی؟
 پیش بینی ســخت اســت اما پرسپولیس، 
استقال، تراکتورسازی و پدیده مدعی های اصلی 
هســتند. اگر بتوانیم در قهرمانی هت تریک کنیم، 

اتفاق بزرگی را رقم خواهیم زد.
همیشهنخستیننفر،قراردادتراتمدید
میکنی.بهتازگیقراردادجدیدینبستهای؟
- هر وقت که باشگاه بخواهد و دستور بدهد، 
قــراردادم را تمدید می کنم. آنهــا لب تر کنند، در 

خدمت شان هستم.

مهدویکیامربیمیشود
کریمسرپرست

باشگاه پرسپولیس نتوانسته به تعهدات 
مالــی خود در قبــال بازیکنــان و مربیان 
خارجــی اش عمل کند، تا حــدی که این 
نفرات در مقطــع فعلی به راحتی می توانند 
قرارداد خود را فسخ کنند. طبق قانون فیفا 
چنانچه باشگاه ها تا 3 ماه حقوق بازیکنان و 
مربیان خارجی خود را پرداخت نکنند، آنها 
این اجازه را خواهند داشت که قراردادشان 
را یک طرفه فســخ کنند. اتفاقی که پیش از 
این در مورد آنتونی گولچ در پرســپولیس 
رخ داد و او پس از ترک ایران و با شــکایت 

به فیفا به تمامی حق و حقوق خود رسید.
 

غیبتمنشاومارکو
تمرین سه شــنبه پرسپولیس در حالی 
برگزار شد که گادوین منشا و مارکو مهاجم 
و بدنســاز این تیم غیبت داشــتند. منشا 
دوشنبه شب برای دیدار با خانواده اش راهی 
ایتالیا شــد و مارکو هم برای سپری کردن 
تعطیات زودتر از سایر مربیان پرسپولیس 

به کرواسی رفت.
 

شایعهدستیاریمهدویکیا
درپرسپولیس

مهدی مهدوی کیا روز یکشــنبه راهی 
تهران شد و یکســره از فرودگاه به ورزشگاه 
شــهید کاظمی رفت تا بابــت موفقیت های 
اخیر به برانکو ایوانکوویچ و ســایر بازیکنان 
پرســپولیس تبریــک بگوید. حضــور او در 
اردوگاه سرخپوشان و تعریف و تمجیدهایش 
از برانکــو، شــایعات را حســابی داغ کرد. 
مهدوی کیا در مصاحبه هایش، ضمن انتقاد 
از رفتار های کارلوس کی روش سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران، بار دیگر تاکید کرد برانکو 
بهترین مربی خارجی است که به ایران سفر 
کرده و به فوتبال کشورمان خدمت می کند. 
همین اظهارنظر ها باعث شــد شــایعه هایی 
منتشــر شــود مبنی بــر اینکــه احتماال 
مهدوی کیا دستیار برانکو خواهد شد. جالب 
اینکه عــده ای نیز می گویند با جدایی قریب 
الوقوع مصطفی قنبرپور، احتماال کریم باقری 
از جمع دستیاران برانکو کم شده و در پست 
سرپرســتی تیم به فعالیتش ادامه می دهد و 
در این صورت، مهدوی کیا می تواند جانشین 
کریم در کادرفنی شود. مهدوی کیا در حال 
حاضر عــاوه بر کاس هــای مربیگری، در 
یکی از تیم های پایه هامبورگ مشــغول به 
کار اســت و قرارداد حرفه ای دارد. همچنین 
او مدیریت باشــگاه کیــا را برعهده گرفته و 
باید زمان زیادی را برای پرورش ستاره های 
نســل آینده فوتبال ایران در اختیار داشته 
باشد. با این حساب بعید است این شایعه ها 

به حقیقت تبدیل شوند.
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برانکو:طارمیاشتباهکردامازندگیادامهدارد
موفقیت تیم ملی، موفقیت من هم هست

امیر اسدی
Amir Asadi



3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

کارلوس  نتیجه ای  هر  کسب  از  فارغ 
کی روش به ایران بازمی گردد؟ 

 این موضوعی اســت که االن نباید در 
مورد آن صحبــت کنیم. بایــد دید چه پیش 
می آید، در ادامه مفصل با کی روش راجع به این 
مســائل صحبت می کنیم. ما دو روز قبل با او 
جلسه ای داشتیم و باید تمام تالشمان این باشد 
که تیم ملی به مقام قهرمانی برسد. ما زحمت 
زیادی کشیدیم و کادر فنی هم شناخت خوبی 
دارد. امیدوارم نتایج قابل قبولی کســب کنیم. 
همه تالشمان را کردیم و هواپیمای اختصاصی 
در اختیار تیم ملی قرار دادیم. دستمان خالی تر 
از همیشه اســت اما با همین دست ها کارهای 
مهمی کردیم. شــما همین امروز مجموعه پک 
را دیدید که چه کیفیت باالیی دارد و افتخاری 

برای کشورمان است.
باالخره پاداش های بازیکنان تیم ملی 

پرداخت شد؟ 
 پاداش های تیم ملی را هم تهیه کردیم، 
بخشی از پاداش را بدهکار بودیم که به بازیکنان 
دادیــم. پاداش هایی را هم کــه بدهکار بودیم، 
پرداخت کردیم و مقدار کمی باقی مانده است. 
پاداش های قطر را هــم پیش بینی می کنیم و 
پاداش های جام ملت ها را هم مشخص خواهیم 
کرد. امیدواریم همه بتوانند عملکرد خود را به 
خوبی انجام دهند تــا تیم ملی در جام ملت ها 

به موفقیت برسد.

چرا بــرای تیم ملی مراســم بدرقه 
نگرفتید؟ 

 قرار نبود بدرقه ای به این شکل داشته 
باشــیم. ما در جزیره کیش مراسم بدرقه ای را 
پیش بینــی کردیم. قبل از حضــور در امارات 
آخرین جایی که در کشورمان تیم بزرگساالن 
حضور پیدا می کند، جزیره کیش اســت. زمان 
این مراسم مشخص است اما االن حضور ذهن 
ندارم. زمان لندینــگ هواپیما برای حرکت به 
ســمت کیش و... مشخص اســت و همه چیز 

برنامه ریزی شده است.
هفته قبــل مباحثی در مورد مذاکره 
کلمبیا مطرح شد.  فدراسیون  با  کی روش 
کرده  ورود  موضوع  این  به  فدراسیون  آیا 

است؟ 
 االن فقط باید روی جام ملت ها تمرکز 
کنیم، هم ما و هم کی روش تمام حواسمان به 

قهرمانی در جام ملت های آسیا است.
آیا داشتن توقع قهرمانی از تیم ملی 

بجا است؟ 
 ســوال بســیار خوبی را مطرح کردید. 
اینکــه از االن توقع قهرمانــی ایجاد کنیم، کار 
درستی نیست. البته اینکه ما به کسب قهرمانی 
امید داریم امید درســتی است. به هر حال ما 
همه امکانات الزم را داریم و تیم مان شــرایط 
خوبی داشــته اســت. انتظارمان این است که 
بهتریــن نتایــج را بگیریم. شــما همین االن 

می بینید چه امکانــات خوبی در این مجموعه 
فراهم اســت. البتــه فوتبال قابــل پیش بینی 
نیست، شــما دیدید در جام ملت های ۴ سال 
قبــل چه اتفاقی افتاد اما مــا امیدواریم نتیجه 

مطلوبی کسب کنیم.
با استعفای کفاشــیان از سرپرستی 
کمیته فوتســال آیا باز هم ایشــان در 

فدراسیون حضور خواهد داشت؟ 
 کفاشیان همچنان به عنوان نایب رییس 
اول حضــور دارد و از او اســتفاده می کنیــم. 
کفاشــیان از کمیته فوتسال استعفا داده است 
و ایــن کار را خودش انجام داد. من هم صادق 
پرهیزگار را به عنوان سرپرســت انتخاب کردم. 
سرپرست را رییس فدراسیون انتخاب می کند 

اما رییس باید در هیأت رییسه انتخاب شود.
چه زمانی مجمع برگزار می شود؟ 

 دقیقــش را نمی دانم امــا فکر می کنم 
۱۷-۱۶ دی ماه این مجمع برگزار می شود.

ایرانیان در  برای حضور  چه تدابیری 
ورزشگاه های کشور امارات اندیشیده اید؟ 
 وزارت امــور خارجه توصیه های جدی 
در این مورد به ما داشــته است. شرایط ما آنجا 
خاص اســت. ما به نوعی آنجا میزبان هستیم 
و هم میهنان ما همیشــه از تیــم ملی حمایت 
می کنند. باید ببینیم چه پیش می آید. بازی های 
ما همه پرهوادار خواهد بود و به بهترین شکل 
تیم کشــورمان را حمایت می کنند. توصیه من 

این است که بلیت فروشی آغاز شده و اقدامات 
الزم صورت بگیرد. این بلیت فروشی روی سایت 
ما وجود دارد، اگر بلیت فروشی از طریق سایت 
به طــور کامل انجام نشــد، کمیتــه بازاریابی 
تصمیمــات دیگــری می گیرد که مــن از آن 
بی اطالع هستم. این کار برای مرحله اول است، 
اگر از مرحله دوم هم باالتر رفتیم، بلیت فروشی 

در همانجا انجام می شود.
 VAR اصفهانیــان گفته سیســتم
سیصد هزار دالر برای هر ورزشگاه هزینه 
الزم دارد امــا مازیار ناظمــی گفته این 
هزینه کمتر اســت و حتی از این سیستم 

در والیبال استفاده می شود. 
 سیســتم VAR را بایــد بپذیریــم اما 
الزاماتــی دارد. اول اینکــه فیفــا تایید کند و 
بپذیرد. من هم نامه نوشته ام. دوما این سیستم 
مولفه هایــی می خواهد اینکه زیــر ۱/5 دقیقه 
نتیجه را به اطالع تماشاگر برسانی. نمی توانیم 
5 دقیقــه بــازی را نگه داریــم و دوربین ها را 
ببینیم، اینکه این دوربین خوانا نبود و ســراغ 
دوربیــن دیگــری برویــم. پس تجهیــزات و 
زیرســاخت های پیشــرفته می خواهد. اگر قرار 
اســت ما یک نمونه را امتحان کنیم این نمونه 
در شــهید دســتگردی امتحان می شود و شما 
می توانید ببینید. اگر انجام شد و دیدیم مثبت 
اســت ادامه می دهیم. ضمن اینکه این موضوع 

وظیفه صاحبان زمین است. 

مجری نصب این سیستم و امکاناتش 
باشگاه ها هستند یا صاحبان زمین؟ 

 صاحبان زمین. مثال باشــگاهی مالک 
استادیوم آزادی نیســت ولی چون استقالل و 
پرســپولیس در  آن بازی می کنند کمک کنند 
این سیستم اجرا شــود. فدراسیون هم کمک 
می کنــد. امروز به اصفهانیــان گفتم این ارقام 
را از کجا آورده اســت؟ نظر من هم این است 
هزینه کمتر می شود. فیفا هم باید مجوز بدهد. 
دوربین ها باید کامل و استاندارد باشد، نمی توان 
سرهم بندی کرد. باید فیفا هم مجوز بدهد. حاال 

جلو برویم ببینیم چه اتفاقاتی می افتد.
حامی مالی تیم ملی هم تغییر کرده؟ 
 تیم ملی حامی مالی جدید گرفته و در 
هیات رییسه تصویب شده است. قرارداد فناپ 
هم خاتمه پیدا کرد. قرار است در مراسم بدرقه 

در کیش از حامی مالی رونمایی شود.
یعنی حامی مالــی هواپیمایی تابان 

نیست؟ 
  خیر، تابان حامی مالی هواپیماســت 
و اســم حامی مالی جدیــد را نمی دانم. حضور 
ذهن ندارم. این موضوع امروز در هیات رییسه 
تصویب شــده اســت. حاال باید دربــاره رقم و 
مسائل دیگر صحبت کنیم. اگر همه چیز خوب 
پیــش برود آیندگان می توانند از آن اســتفاده 
کنند. البتــه بگویم این هواپیمایی تخفیف 50 

درصدی می دهد.

مرکز ملی فوتبال صاحب چمن 
مصنوعی شد

2 ستاره فیفا، نزدیک 
به طبیعی

در ادامه اقدامات عمرانی مرکز 
ملی فوتبــال، فعالیت های پایانی 
مصنوعی  چمن  تعویض  عملیات 
این مرکز انجام شد و عصر دیروز 
مسووالن  حضور  با  )سه شــنبه( 
تیم  اعضای  و  فوتبال  فدراسیون 
نوجوانان بانوان به طور رسمی مورد 
قرار  ملی  تیم هــای  بهره برداری 

گرفت.
در واقع در این پروژه نسبت 
نصب  و  زیرســازی  ترمیــم  به 
استاندارد  جدید  مصنوعی  چمن 
تامین  فیفا  توسط  که  بین المللی 
شده است، اقدام شده و هم اکنون 
زمین فوق جهت استفاده تیم های 

ملی قابل بهره برداری است.
سنگفرش  است  ذکر  به  الزم 
اطراف ایــن زمین، نصب نیمکت 
و پخش مواد ســیلیس و گرانول 
در ایــن پروژه صــورت گرفته و 
هزینه هــای آن نیز بــا پیگیری 
فیفا  از طریق  فوتبال،  فدراسیون 

تامین شده است.
باره  ایــن  در  تــاج  مهدی 
بهترین  از  گفت: »این چمن یکی 
چمن های ٢ ســتاره فیفاســت. 
خوشــبختانه ما ٤ چمن طبیعی 
داریم و ایــن چمن هم مصنوعی 
است که می توانیم در شب هم از 
آن استفاده کنیم. هزینه این چمن 
از صفر تا صد توسط فیفا پرداخت 
شــده و چندین متر در زیر زمین 
برای افتتاح آن حفاری شده است. 
5تا از این چمن در آسیا وجود دارد 
که ما، مالزی، ژاپن و... از این چمن 
به چمن  نزدیک  این چمن  داریم. 
این چمن  افتتاح  با  طبیعی است. 
تقریبا مجموعه ما کامل شد. زمین 
استاندارد  هم ٢تا چمن  شماره ٢ 
دارد، ٢ زمیــن چمن دیگر هم در 
جای دیگری داریم که بازســازی 
آن را شــروع می کنیم. این چمن 
و5-6  آسیاســت  چمن  بهترین 
کرد.  بازی  می توان  آن  در  ساعت 
نورافکن های آن هم بازسازی شده 

است.«
وی افزود: »زمین شــماره ٢ 
هم کامل بازســازی شده است و 
نورافکن، مرکز فیزیوتراپی، هتل و 
ایفمارک دارد و تیم ملی می تواند 
در همین هتل مســتقر شود که 
یا  باشگاهی  اگر  البته شده است. 
می تواند  بخواهد  هم  دیگر  تیمی 
مستقر شود. استخر، سونا و... هم 
دارد. در طرح جامع در نقشه ها آن 
را ندیده بودیم که با تغییرات کیفی 
نقشه، مجموعه خوبی ساخته  در 
شده که آیندگان می توانند از آن 

استفاده کنند.«

رای 94 درصدی عزت اللهی
ســایت فوتبــال لنــدن با برگــزاری یک 
نظرســنجی از هواداران ردینگ خواست تا آرای 
خود را درباره حفظ یا فروش هر کدام از بازیکنان 
ایــن تیم در نقل وانتقال های مــاه ژانویه 20۱9 
میالدی اعالم کنند. بر اســاس این نظرسنجی 
هواداران تیم ردینگ با ارزشمند دانستن سعید 
عزت اللهی خواهان حفظ ایــن ملی پوش ایرانی 
برای نیم فصل دوم چمپیونشیپ انگلیس شدند. 
9۴/۴ درصــد هــواداران تیم ردینــگ خواهان 

ماندن سعید عزت اللهی بودند.
 

شکاری در ترکیه
تیم روبین کازان روسیه پس از پایان دوران 
اســتراحت یــک ماهــه از روز ۴ ژانویه 20۱9 
میالدی )۱۴ دی( نخســتین اردوی زمســتانی 
خود را در شــهر بلک ترکیه برپــا خواهد کرد. 
کازانی هــا در ایــن اردوی 2 هفتــه ای 3 بازی 
تدارکاتــی نیز برگزار می کننــد. این تیم پس از 
استراحت 5 روزه 2 اردوی آماده سازی دیگر نیز 
به مدت 3 هفته پیش رو خواهد داشت. قاعدتا در 
این اردو سردار آزمون حضور نخواهد داشت اما 

رضا شکاری با تیمش به ترکیه می رود.
 

نیمکت نشینی انصاری فرد
دوم  و  بیســت  هفتــه  چارچــوب  در 
چمپیونشیپ انگلیس از ساعت 23:۱5 یکشنبه 
شب ناتینگهام فارســت که کریم انصاری فرد را 
در اختیار دارد به مصاف دربی کانتی و شاگردان 
لمپارد رفت که این دیدار با نتیجه تساوی بدون 
گل خاتمه یافــت. انصاری فرد فرصت بازی پیدا 
نکرد. در جدول چمپیونشیپ ناتینگهام فارست 

با 35 امتیاز هفتم است.
 

ایران تعیین کننده لیست قطر
روزنامه الرایــه قطر خبر داد تیم ملی قطر 
پیــش از برگــزاری دیدارهــای تدارکاتی خود 
تمریناتش را پیگیری کــرد تا خود را برای این 
دیدار و مســابقات جام ملت های آســیا 20۱9 
آماده کند. این رســانه قطری خبر داد که بازی 
آخــر قطر با ایران تعیین کننده فهرســت نهایی 
سانچز برای حضور در جام ملت های آسیا است، 
به همین خاطر تمام بازیکنان در تالش هستند 
تا بهترین عملکرد را از خود به نمایش بگذارند.

 
نورشرق در تعیین وضعیت

بعد از اســتعفای روزبه وثــوق احمدی 
از ریاســت کمیته تعیین وضعیت فدراسیون 
فوتبال این کمیته مســوول نداشت تا اینکه 
دیروز طی حکمی از ســوی رییس فدراسیون 
فوتبــال، دکتر جمشــید نورشــرق به عنوان 
سرپرســت این کمیته منصوب شــد. وی که 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی است، 
سابقه عضویت در کمیته استیناف فدراسیون 

فوتبال را دارد.

خبری که پرسپولیسی ها و برانکو را به هم خواهد ریخت
 سیدجالل آخر فصل از فوتبال

 خداحافظی می کند

هنوز یک ماه از خبر خداحافظی ســیدجالل حسینی از فوتبال نگذشته که باید 
به دوســتداران این بازیکن اعالم کنیم کاپیتان پرســپولیس به احتمال فراوان آخر 
همین فصل از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. سیدجالل حسینی تصمیمش را گرفته 
و جو تیم پرســپولیس به گونه ای اســت که از االن تا پایان فصل بازیکنان، کادر فنی 

و هواداران این تیم فرصت دارند این خبر را کم کم هضم کنند و با آن کنار بیایند.
ســیدجالل که در دومین مقطع حضورش در پرسپولیس دوران فوق العاده ای را 
پشــت سر گذاشته و اصال عجیب نیست بگوییم همین حاال او تنها با سه و نیم فصل 
بازی در این تیم چهره یک کاپیتان واقعی و محبوب را نزد هواداران میلیونی تیمش 
به دســت آورده و اگر محبوب ترین بازیکن این تیم نباشــد حتما یکی از سه گزینه 

محبوب این مجموعه به حساب می آید.
مطمئن باشــید تصمیم ســیدجالل بســیاری از هواداران پرسپولیس را شوکه 
خواهد کرد چرا که غالب کارشناسان معتقدند او با وجود سن و سال باالیش همچنان 
می تواند بازی کند اما برای خود ســیدجالل در اوج کنار رفتن چیزی دیگری است. 
ســیدجالل وقتی از تیم ملی خداحافظی کرد کــه در اوج دوران فوتبالش بعد از دو 
قهرمانی متوالی لیگ برتر به فینال لیگ قهرمانان آســیا هم رســیده بود و تا لمس 
ایــن جام نیز فاصله ای نداشــت. هر چند کنار رفتن او از تیــم ملی برای آنهایی که 
نــگاه کی روش به او و حضورش در بازی های ملــی را دقیق دنبال می کردند چندان 
عجیــب نبود اما خبر خداحافظی اش از تیم ملی مثل بمب صدا کرد. با این حال بعد 
از کناره گیری از تیم ملی حداقل هواداران پرســپولیس خوشحال بودند که می توانند 
از پتانسیل های فنی و مدیریتی این بازیکن درون و بیرون رختکن همچنان بهره مند 
شــوند و از نمایش های مقتدرانه حســینی لــذت ببرند اما وقتی قرار باشــد مدافع 

ســختکوش ســرخ ها را حتی در عرصه رقابت های 
باشگاهی هم نبینیم حتما ابعاد خبر خداحافظی او و 

تبعاتش گسترده تر خواهد بود.
یادمان نرفته سیدجالل خبر خداحافظی اش از 
تیم ملی را زمانی اعالم کرد که دیگر شانســی برای 
حضور در جام ملت های آسیا نداشت. البته که او این 
تصمیم را مدتی قبل تر در مشــورت با همســر خود 
گرفته بود امــا منتظر ماند و وقتــی از آخرین نگاه 
کی روش ناامید شد خبر خداحافظی اش را رسانه ای 
کرد. پــس بعید نیســت اگر همین حــاال تصمیم 
قطعی اش برای کنار گذاشتن فوتبال را گرفته باشد.

ســیدجالل حســینی دو ماه دیگر 3۷ سالگی را پشت ســر خواهد گذاشت و 
خودش خوب می داند با وجود تمجیدهای رسانه ای و تعریف های اهالی فوتبال، ادامه 
دادن این راه چیز تازه ای برایش نخواهد داشــت. او به هر آنچه یک بازیکن در قواره 
فوتبال ایران می  خواســته رســیده و بعد از شــش عنوان قهرمانی در لیگ برتر- که 
شاید به هفت هم برسد- دنبال افتخار ویژه تری در عرصه باشگاهی نیست کما اینکه 
در لیگ قهرمانان آســیا نیز بعد از حضور در فینال بعید اســت رغبتی برای شکستن 
طلســم قهرمانی با پرســپولیس در این رقابت ها داشته باشــد. او می خواهد در اوج 
دوران فوتبال خود و درست زمانی که همه از نمایش های مقتدرانه اش در زمین لذت 
می برند از فوتبال خداحافظی کند. ســیدجالل بیش از ۱5 سال در فوتبال سطح اول 
باشگاهی ایران حضور داشــته و چهار سال بعد از مطرح شدنش به تیم ملی رسیده. 
شــماره ۴ سختکوش ســرخ ها بیش از ۱2 ســال در تمرین، اردو و مسابقات فشرده 
داخلی و بین المللی بوده و از آنجا که ســال ها با پرســپولیس، سپاهان و سایپا درگیر 
رقابت های لیگ قهرمانان شــده زمان زیادی برای خانواده اش صرف نکرده است. حاال 
دیوار دفاعی پرسپولیســی ها قصد خداحافظــی دارد و می خواهد از این به بعد برای 
خانواده اش باشــد. این برای خانواده حسینی بهترین خبر خواهد بود و خودش را هم 
آسوده می کند اما برای پرسپولیس چیزی جز یک شوک دردناک نیست. واقعیت این 
است که پرسپولیس با رفتن کاپیتانش به یکباره با حفره ای بزرگ در خط دفاعی اش 
مواجه خواهد شد. پرسپولیس به لطف حضور سیدجالل در دو فصل گذشته و همین 
فصــل صاحب بهترین خط دفاع بوده و با اتــکا به این ویژگی، طی این بازه زمانی بر 
فوتبال ایران آقایی کرده است. پس وقتی برانکو این خبر را می شنود باید از حاال برای 
خط دفاع تیم فصل بعد خود فکری داشــته باشــد و البته هیچ بعید نیست از همین 
نیم فصل برای یافتن جانشــین ســیدجالل دنبال مدافع بگردد. هر چند محال است 

بازیکنی نزدیک به کیفیت کاپیتان فعلی اش پیدا کند.

سوژه

تیم ملی نتیجه 

بگیرد به نفع 

همه است

مهدی تاج که برای افتتاح زمین چمن 
مصنوعی در مرکز ملی فوتبال حضور داشت 
درباره گالیه های اعضای تیم ملی قبل از سفر 
به قطر گفت: »هر چه به جام ملت ها نزدیک 
می شویم کشور پشت تیم ملی قرار می گیرد. 
مربیان و باشگاه ها کمک می کنند. حمایت از 
تیم ملی حمایت از کشور است. اگر تیم ملی 
به جام ملت های آسیا نمی  رفت، گویی ٤ سال 
خاک مرده به تیم ملی می پاشیدند و رسانه ها 
در حالت خمودی قرار می گرفتند. امیدوارم 
همه از جام ملت ها و بازی های تیم ملی لذت 
ببرند. تیم ملی هم شرایط خوبی دارد.« تاج 
همچنین گفت: »من از همه منتقدان و افرادی 
که منتقد نیستند تشکر می کنم. برداشتم 
این است که صحبت ها خیرخواهانه است. هر 
قدمی که برای تیم ملی برداشته می شود به 
نفع همه است. تیم ملی نتیجه بگیرد به نفع 
همه است. هیچ کس از عدم نتیجه گیری تیم 
ملی سود نمی برد. همه متضرر می شوند، حاال 
عده ای بیشتر عده ای کمتر.«

خبر

چینی ها که عاشــق کپی کاری هستند 
و تمام محصــوالت برندهــای الکترونیکی، 
لوازم خانگــی و ... با برندهای معتبر را کپی 
می کنند، مدتی است مراسم توپ طال را هم 
کپی کرده اند و به ســبک خودشــان برگزار 
تیتان اســپورت چین چند  می کنند.نشریه 
سالی است تالش کرده با الگوبرداری از کار 
فرانــس فوتبال فرانســه در دادن توپ طال، 
در فوتبال آســیا نیز با کمک روزنامه نگارها 
و خبرنگاران ورزشــی بهترین بازیکن سال 
فوتبال آســیا را انتخاب کند. بر این اساس، 

فهرست اولیه 2۴ نفره سال 20۱۸ که با نظر 
تیم کارشناسی تهیه شده، منتشر شد که در 
آن نام علیرضا بیرانوند و علیرضا جهانبخش 
دیده می شــود. بهترین بازیکن سال 20۱۸ 
در هفته پایانی این سال اعالم و توپ طال را 
به دســت خواهد آورد. البته نفرات شاخصی 
چون بغداد بونجاح، سون هیونگ مین، آرون 
موی و تاکاشی اینوی در این فهرست حضور 
دارند. سون هیونگ مین برنده سه دوره این 
جایزه بوده  اســت تا در این زمینه رکورددار 

باشد.

احمد الحیفــی کاپیتان تیم ملی یمن 
گفت: »بــه طور کلــی توســعه ورزش در 
یمن را به دلیل شــرایط حاکم بر کشورمان 
نمی توانیم مورد انتقاد قرار دهیم اما ضروری 
اســت تا با افتخار برای نخستین  بار در جام 
ملت های فوتبال آسیا شرکت کنیم. با وجود 
این حقیقت که تیم ملی فوتبال یمن یکی از 
تیم های حاضر در مرحله نهایی این رقابت ها 
اســت اما تیم های ملی ایران، عراق و ویتنام 
به لطف آماده ســازی های خــوب، قدرتمند 
هســتند. ما با نگاه مثبتی به دنبال کســب 

نتایــج خوب هســتیم.« حیفــی ادامه داد: 
»معتقدم فدراســیون فوتبال یمن در زمان 
جنگ تالش های بســیار زیادی برای تجهیز 
تیم هــای ملی با توجه به شــرایط ســخت 
سیاســی انجام داد اما مربیــان و بازیکنان 
دوســت دارند دوبــاره به بازی هــای لیگ 
بازگردنــد. امیدوارم شــاهد برگزاری دوباره 
لیگ یمن باشــیم. من و دیگر بازیکنان تیم 
ملی یمــن می خواهیم نمایش افتخارآمیزی 
در جام ملت های آسیا داشته باشیم و باعث 

شارژ روحی هواداران شویم.«

فدراســیون فوتبــال عــراق با 
همــکاری وزارت ورزش این کشــور 
دوشــنبه شــب یک ضیافت باشکوه 
برپا کردنــد تا کاروان تیم ملی عراق 
را بــرای حضور در جــام ملت های 
آســیا بدرقه کنند. انتشار این خبر و 
تصاویر مربوط به آن در رســانه ها و 
گالیه مندی اعضای تیم ملی در زمان 
تــرک ایران برای حضــور در اردوی 
قطر باعث شــد فدراسیون دست به 

کار شــده و برای تیم ملی مراســم 
بدرقه ای ترتیب دهد.

در شرایطی که گفته می شد تیم 
ملــی بعد از اردوی قطر راهی امارات 
خواهد شد تا در اردوی امارات شرکت 
کند خبر رسید قبل از اعزام تیم ملی 
به امارات، کی روش و شاگردانش به 
کیــش خواهند رفت و در این جزیره 
مراسم بدرقه ای برای تیم ملی برگزار 
خواهد شــد. این خبر را مهدی تاج 

اعالم کرده اما زمان دقیقش را اعالم 
نکرده اســت. مشخصا اعالم این خبر 
در راســتای اعتراض هــای بازیکنان 
و ســرمربی تیم ملی اســت و البته 
فدراســیون در مواجهــه بــا وزارت 
ورزش قصد دارد خودی نشان دهد. 
با این حال مشخص نیست کارلوس 
کی روش با این درخواســت موافقت 
کند و شاید تیر فدراسیون به سنگ 

بخورد.

ســایتH2۴ ویتنام نوشــت: »تیم 
بســیار  فهرســت  آســیا  قاره  نخســت 
قدرتمنــدی را بــرای حضــور در جــام 
ملت های 20۱9 آسیا در امارات فراخواند. 
تیمی که در مرحله گروهی این رقابت ها 
با تیم ملی ویتنــام نیز بازی خواهد کرد. 
ویتنام طبق قرعه کشی در مرحله گروهی 
با تیم های قدرتمندی شامل ایران، عراق 
و یمن بازی می کند. ایران طبق رده بندی 
فیفا تیم نخســت قاره آسیا است و تحت 

هدایت ســرمربی مطــرح فوتبال جهان 
یعنی کارلوس کی روش قرار دارد.«

این رســانه ویتنامــی در ادامه این 
مطلب آورده اســت: »کارلوس کی روش 
در فهرســت اولیه نام 2۱ بازیکن را برای 
اردوی قطر اعــالم کرده که در میان آنها 
۱3 ســتاره جام جهانی 20۱۸ روسیه نیز 
حضــور دارند. آنها برابــر تیم های بزرگی 
همانند اســپانیا، پرتغال و مراکش بازی 
کردند. انتظار می رود فهرست نهایی تیم 

ملی فوتبــال ایران برای جــام ملت های 
20۱9 آســیا در امــارات قدرتمندتر هم 

باشد.«
اشتباه  به  ویتنام سپس   H2۴سایت
از احتمال قرار گرفتن نام رضا قوچان نژاد، 
مهاجــم کنونی تیــم آپوئــل قبرس در 
فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران خبر 
داد. در حالی که این بازیکن پس از پایان 
جام جهانی 20۱۸ روســیه از بازی های 

ملی خداحافظی کرد.

بیرانوند و جهانبخش نامزد توپ طال

کاپیتان یمن: حریفان قدرتمندی در گروه مان داریم

فدراسیون تحت تاثیر؛ بدرقه تیم ملی در کیش!

گاف سایت ویتنامی؛ گوچی در فهرست نهایی جام ملت ها

علی قلی زاده یکــی از 2۱ بازیکنی 
است که باید در اردوی تیم ملی در قطر 
حاضر باشــد، اما مصدوم شده و وضعیت 
مصدومیتش مشخص نیست. این بازیکن 
)چهارشــنبه(  امروز  می گوید  شــارلروا 
وضعیــت  و  گرفــت  خواهــد   ام.آر.آی 

مصدومیتش مشخص می شود. 
با این حساب مشخص نیست او در 
بازی های تدارکاتــی قبل از جام ملت ها 
حضور داشته باشــد: »در بازی آخر یک 
بد شانسی بزرگ آوردم، البته می توانست 
از این بدتر هم باشــد که در یک صحنه 
بازیکن مقابل تکل زد و پای من زیر پای 
بازیکن قرار گرفت و آســیب دیدگی پیدا 

کردم.
 امروز )چهارشنبه( برای انجام ام.آر.

آی می رویــم و بعــد از آن خبــر دقیق 
مصدومیتم مشخص خواهد شد.«

قلــی زاده که همراه تیم ملی به جام 
جهانی رفت اما در فهرســت نبود گفت: 
»در جام جهانی شــرایط من با االن فرق 

داشــت و درست اســت که بازیکن آخر 
فهرســت بودم اما االن احساس می کنم 
شــرایطم خیلی بهتر باشــد و البته اگر 
مصدومیتی که دارم را پشت سر بگذارم 
شرایطم در تیم ملی خیلی بهتر می شود؛ 
آقای کی روش هم نظرشــان این بود که 
من فعال در فهرســت باشــم و امیدوارم 

بتوانم جواب اعتماد ایشان را بدهم.«
این بال تکنیکی می گوید: »علی رغم 
کم لطفی ها و بی مهری هایی که نســبت 
به تیم ملی می شــود، شــرایط بازیکنان 
خوب است و همه یکدل و همراه هستیم 
و اینکه بیشــتر هوای تیم ملی را داشته 
باشید یک جمله تکراری شده است، اما 

باز هم تکرار می کنیم.
 البته اگر بازی هایی در سطح باالتر 
انجام می شد خیلی بهتر بود اما با همین 
شرایط و بازی ها هم فقط یکدل هستیم 
تا به جام ملت ها برویم و نتیجه ای که در 
شأن و شخصیت ایران هست را به دست 

بیاوریم.«

ناصر الخاطر معاون دبیر کمیته عالی 
پروژه ها و میراث جام جهانی 2022 قطر 
درباره افزایش تعداد تیم های این جام به 
۴۸ تیم گفت: »قطر در این باره تصمیم 
نمی گیرد و جزییات این طرح با مطالعه 
و ارزیابی شــرایط توســط فیفا مشخص 
خواهد شــد. ایــن کار هم اکنون تحت 
بررســی و مطالعه دقیق فیفا قرار دارد و 
هیچ اطالعاتی دربــاره روند این موضوع 

نداریم.«
معــاون دبیر کمیته عالــی پروژه ها 
و میراث جام جهانــی 2022 ادامه داد: 
»انتظــار مــی رود مطالعه فیفا شــامل 
بررســی مواردی از جمله ســازماندهی 
رقابت ها، ورزشــگاه های مورد نیاز، تعداد 
بازی ها و محل تمرین آماده سازی تیم ها 
در طــول یــک روز در صــورت افزایش 
تیم ها شــود. باید به خاطر بسپاریم که 

قطر برنده میزبانی جــام جهانی 2022 
فوتبال با مشارکت 32 تیم شد.«

وی در خصوص اینکه مطرح شــدن 
نام کشورهای همســایه هم بیشتر برای 
شــراکت در بحث توریست است، گفت: 
»فیفــا در حال بررســی امــکان عملی 
شــدن این طرح اســت نــه در فرآیند 
رایزنــی. هیچ جزییاتــی نداریم تا دقیقا 
بدانیم این بررســی ها برای امکان پذیری 
به چه صورت اســت. پــس ما نمی دانیم 
برنامه به چه صورت بــوده و این برنامه 
بر اســاس چند روز و چند مکان اســت. 
پس برای ما جواب دادن به این ســوال 
بسیار سخت است. عملی شدن این طرح 
تنها در صورت موافقت قطر اســت. االن 
خیلی زود است که بگوییم ممکن است 
یــا غیرممکن. من جواب این ســوال را 

نمی دانم.«

قلی زاده: امروز وضعیت مصدومیتم 
مشخص می شود

مسوول قطری: هیچ جزییاتی نداریم

 نظرکی روش بود که فعال در فهرست باشم

جام جهانی 2022 با 48 تیم؟

اردوگاه ملی

کاروان تیم ملی ساعت ۱6:٤5 عصر دوشنبه وارد دوحه شد و به سمت اردوگاه 
اســپایر حرکت کرد. اعضای تیم ملی پس از ورود بــه دوحه و اقامت در هتل، 
نخســتین تمرین خود را در اردوگاه اســپایر برگزار کردند. از نکات جالب این 
تمرین عدم تامیــن امنیت کافی برای تمرینات تاکتیکــی تیم بود به گونه ای 
که کــودکان با حضور در محل تمرین با بازیکنــان تمرین کردند! ضمن اینکه 
تیم های مختلف ورزشــی و همچنین گروه های مختلف از افراد در محل تمرین 
حضور داشــته و به راحتی امکان تهیه تصویر و حضور و تماشــای تمرین ها را 
داشــتند که تعجب بازیکنان و اعضــای کادر فنی تیم ملــی را بر انگیخت.
تمرینات تیم ملی در نوبت صبح هم پیگیری شد و بازیکنان پس از گرم کردن با توپ، 
تمرینات آمادگی با رول و تمرینات کششی را انجام داده و در ادامه با تنیس فوتبال 
تمرین خود را به اتمام رساندند. تمرین سوم در قطر هم عصر دیروز برگزار شد.

مصاحبه با تاج درباره جام ملت های آسیا و آینده کی روش در تیم ملی

 از االن توقع قهرمانی ایجاد نکنیم
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مهدی تاج در مراسم افتتاح چمن مصنوعی کمپ تیم ملی
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بازگشت میثم نصیری به تیم ملی کشتی آزاد

رفت و برگشت متناقض

» با حضور در انتخابی مرحله اول ســعی 
می کنــم دوبــاره به تیــم ملی کشــتی آزاد 

بر گردم.«
 ایــن اظهارنظــر میثم نصیری اســت. 
کشــتی گیر زنجانــی وزن 70 کیلوگرم تیم 
ملی کشتی آزاد که ســال گذشته در آستانه 
مسابقات جهانی به یکباره اردوی تیم ملی را 
ترک کرد اما حاال اعالم می کند که می خواهد 
دوباره بــا حضور در انتخابــی مرحله اول به 
ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد در مســابقات 
جهانی بر گردد. میثم نصیری ســال گذشــته 
به حدی عملکرد خوبی داشت که از انتخابی 
مرحلــه نهایی هم معاف شــد تــا راه برای 
حضورش در مســابقات جهانی مجارستان در 
وزن 70 کیلوگــرم هموار شــود اما در حالی 

 که کمتر از دو ماه به مســابقات جهانی باقی 
 مانده بود تصمیــم گرفت از ترکیب تیم ملی 

کناره گیری کند.
کناره گیری او از ترکیب تیم ملی کشتی 
آزاد به حــدی عجیب بود که ســر و صدای 
زیادی به راه انداخت و باعث شد تا اخبار بعضا 
نادرســتی درباره او مطرح شود اما با این حال 
او در تصمیــم خود جدی بــود. بعد از مدتی 
میثم نصیری دربــاره دلیل کناره گیری اش از 
تیــم ملی اعالم کرد که در تیم ملی کشــتی 
نمی گیــرد چــون وضعیت اقتصــادی خوبی 
نــدارد و ترجیح می دهد به جــای حضور در 
تمرین های طاقت فرسای تیم ملی که شانسی 
هم برای کســب مدال در مســابقات جهانی 
ندارد برای حضور در مســابقات لیگ برتر کار 
کنــد و بتواند مبلغ قــرار داد خود را به خوبی 
دریافت کند! البته او همــان موقع هم اعالم 
کرد که شــاید یک ســال دیگر به تیم ملی 
برگردد یا شــاید هم هرگز برنگردد! که البته 
گزینه اول هم ظاهرا عملی شــده و او دوباره 

تصمیم دارد به تیم ملی برگردد.

بعد از کناره گیری میثم نصیری از ترکیب 
تیم ملی کشتی آزاد، رسول خادم مصاحبه ای 
کــرد که در آن به انتقاد از برخی مســووالن 
کشــور پرداخت و بعد مدعی شــد که همه 
باید میثم نصیــری را الگوی خود قرار بدهند 
و وقتی می دانند کــه نمی توانند کاری انجام 
بدهند بیت المال را هدر ندهند و بهتر اســت 

پست خود را ترک کنند!
حاال چند ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته 
که میثم نصیری مدعی است برای رسیدن به 
دوبنده تیم ملی در انتخابی مرحله اول کشتی 
می گیرد! اما بازگشــت به تیم ملی به همین 
سادگی برای او ممکن است؟ او که تمامی این 
مراحل را برای رســیدن بــه دوبنده تیم ملی 
پشت سر گذاشته بود حاال چرا باید دوباره از 

ابتدا کار را شروع کند؟
 وقتی نصیــری اردوی تیــم ملی را در 
آســتانه مســابقات جهانی ترک کرد، رسول 
خادم مجبور شد دو وزن خود را تغییر بدهد. 
ابتدا یونس امامی به جای نصیری به وزن 70 
کیلوگرم رفت و بعد هم امیر حسین مقصودی 

در وزن 65 کیلوگــرم دوبنــده تیم ملی را به 
تن کــرد! دو تغییری که هیچ کدام در جهانی 
نتیجــه خوبی در پی نداشــت اما شــاید اگر 
نصیری از تیم ملی کناره گیری نمی کرد، این 
دو وزن هم به هم نمی ریخت و شاید هم نتایج 
مسابقات جهانی مجارستان تا این حد افتضاح 
نمی شــد! اما چه می شد کرد؟ او تصمیم خود 
را گرفتــه بود و تیم هم دچار تغییرات زیادی 

شده بود.
بعــد از مســابقات جهانی مجارســتان 
رســول خادم مجبور به کناره گیری از ریاست 
فدراسیون کشتی و سرمربیگری تیم ملی شد 
و حاال میثم نصیری برگشــته است و مدعی 
است که با حضور در انتخابی مرحله اول برای 
رســیدن به دوبنده تیم ملــی تالش می کند! 
البتــه هیچ ایــرادی هم ندارد کــه او چنین 
تصمیمــی را بگیرد اما حتمــا مطرح کردن 
این سوال هم بی  ایراد است که چرا وقتی در 
یک قدمی اعزام به مسابقات جهانی بود اردوی 
تیم ملی را ترک کرد؟ آرزوی هر کشتی گیری 
اســت که بتواند به دوبنده تیم ملی برسد اما 
میثم نصیــری این دوبنــده را از تن درآورد 
و مدعی شــد که برایش کشــتی گرفتن در 

مسابقات لیگ بسیار بهتر است!
میثم نصیری که در ظاهر هیچ مشــکلی 
با رســول خادم و ســایر اعضــای کادر فنی 
نداشــت و از مصاحبه های طرفین مشــخص 
بود رابطه صمیمانه ای بین شــان وجود دارد، 
چرا در آن موقع حاضر نشــد به رسول خادم و 
تیم ملی کمک کند؟ ضمن اینکه االن هم در 
اردوی تیم ملی کشتی آزاد هیچ اتفاق خاصی 
رخ نداده اســت. یعنی به لحاظ اقتصادی اگر 
شرایط کشتی بدتر نشــده باشد، حتما بهتر 
نشــده اســت اما چرا به یکباره میثم نصیری 
عالقه مند شده دوبنده تیم ملی را به تن کند؟ 
االن همه نگران هســتند که با رفتن رســول 
خادم منابع مالی کشتی هم دچار مشکل شود 
اما چه اتفاقی رخ داده که میثم نصیری که تا 
قبل از مسابقات جهانی مجارستان استرس و 
نگرانی شرایط اقتصادی را داشت االن چنین 

احساسی را ندارد؟
این حق افکار عمومی است که واقعیت را 
بدانند و مشخص شود که چرا کشتی گیری به 
این شــکل از اردوی تیم ملی خارج می شود؟ 
البته کشتی ورزش حرفه ای نیست و در ورزش 
آماتــور همه منافع خود را در نظر می گیرند و 
بایــد به میثم نصیری و نصیری ها حق داد که 
وقتی به لحاظ مالی تامین نیســتند، به فکر 
زندگی و آینده خود باشــند امــا در این بین 
منافع کشــور و از خودگذشتگی برای پرچم 
چه می شــود؟ چه کسی باید این تناقض را بر 

طرف کند؟

 بازگشت 

سوال برانگیز
با رفتن رسول خادم از کشتی خیلی از کشتی گیرانی که در سال های گذشته دوبنده تیم ملی را از تن بیرون کرده بودند، دوباره برگشتند. 
خیلی از آنها دالیل منطقی هم برای دور ماندن از تیم ملی داشتند اما هنوز رفتن و برگشتن برخی از آنها با سوال های زیادی روبه رو 
است. یکی از این افرادی که دوباره می خواهد به تیم ملی برگردد میثم نصیری است اما هنوز سوال های زیادی درباره رفتن او مطرح 
است. کسی که در یک قدمی اعزام به مسابقات جهانی، اردوی تیم ملی را ترک کرد. فقط چند ماه بعد از مسابقات جهانی او دوباره هوای 
رسیدن به دوبنده تیم ملی را کرده و می خواهد با انتخابی به ترکیب تیم ملی برسد! آیا چنین فرصتی دوباره برای او فراهم می شود؟

ادامه صدرنشینی پاس در لیگ ووشو
پاس، برنده مبارزه 

مدعیان
در ادامه رقابت های لیگ  برتر ووشــوی 
باشگاه های کشــور تیم پاس ناجا توانست با 
برتری مقابل حریفانش به صدرنشــینی خود 
ادامه دهد. رقابت های هفته هفتم و هشــتم 
لیگ برتر ووشــوی مــردان از صبــح دیروز 
)سه شنبه( به میزبانی آکادمی ووشو پیگیری 
شد که در پایان، تیم پاس ناجا با برتری مقابل 
حریفش به صدرنشینی خود ادامه داد و پارس 
جنوبی در حســاس ترین بازی ایــن هفته با 
برتری مقابل دانشــگاه آزاد مدعی، همچنان 
در جایگاه دوم باقی ماند شــاگردان حســین 
اوجاقی در تیم پارس جنوبی در حساس ترین 
بازی ایــن هفته به مصاف شــاگردان کیوان 
شــیرآقایی در تیم دانشگاه آزاد رفتند که در 
پایان، جنوبی ها ۸ بر 6 حریف تهرانی و مدعی 
خود را شکســت دادند تا همچنان امیدهای 
قهرمانــی خود را بــرای ادامــه فصل حفظ 
کنند امــا در دیگر دیدار ایــن هفته نیز تیم 
شگفتی ســاز و صدرنشین پاس ناجا با هدایت 
حمیدرضا منصوریان برابر هیات هرمزگان به 
برتری رسید تا به صدرنشینی خود ادامه دهد.
نتایج دیدارهای هفته هفتم و هشــتم 
باشــگاه های کشور در  لیگ برتر ووشــوی 

بخش مردان به قرار زیر است:
هفته هفتم

پاس ناجا ۱۴ -  هیات هرمزگان صفر
باشگاه مقاومت ۹ -  شهدای زینبیه۲

پارس جنوبی ۸ - دانشگاه آزاد 6
هفته هشتم

باشگاه مقاومت ۱0 -  هیات البرز ۱
دانشگاه آزاد ۱۳ - هیات هرمزگان صفر

پارس جنوبی ۱۴ -  شهدای زینبیه صفر

مسن ترین کشتی گیر 
دنیا از ورزش قهرمانی 

خداحافظی کرد
»آلکســی میشــین« عضــو تیم ملی 
کشــتی فرنگی روســیه و قهرمان جهان و 
بازی های المپیــک ۲00۴ آتن که می توان 
او را مســن ترین قهرمان کشــتی دنیا به 
حساب آورد، باالخره رضایت داد و در سن 
۳۹ ســالگی از دنیای قهرمانی خداحافظی 
کرد. آلکسی میشین که از اوایل دهه ۲000 
میــالدی بارها و به تنــاوب در ترکیب تیم 
ملی کشــتی فرنگی روسیه در مسابقه های 
قهرمانی اروپا، جهان و المپیک در سال های 
گذشــته برای روس ها کشــتی گرفته بود، 
بــرای همیشــه تصمیم گرفــت از ورزش 
قهرمانــی خداحافظــی کند. میشــین در 
بازی های المپیک ۲00۴ آتن و مسابقه های 
جهانی ۲007 باکو به مدال طالی وزن ۸۴ 

کیلوگرم کشتی فرنگی رسیده بود.

خبر

 وقتی نصیری 
اردوی تیم ملی 

را در آستانه 
مسابقات 

جهانی ترک 
کرد، رسول 
خادم مجبور 
شد دو وزن 

خود را تغییر 
بدهد. دو 

تغییری که 
هیچ کدام در 
جهانی نتیجه 

خوبی در 
پی نداشت 
اما شاید 

اگر نصیری 
از تیم ملی 
کناره گیری 
نمی کرد، 

این دو وزن 
هم به هم 

نمی ریخت 
و شاید هم 

نتایج مسابقات 
جهانی 

مجارستان 
تا این حد 
افتضاح 
نمی شد! 

آغاز پنجمین دوره مسابقه های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان
جدال قهرمانان در اردبیل

مسابقات کشتی فرنگی باشــگاه های جهان در این دوره حتما از 
بهترین مســابقات این رقابت ها در 5 دوره گذشــته است. در روزهای 
گذشته گفته شد که ترکیه و صربستان از نفراتی استفاده می کنند که 
مــدال قهرمانی جهان و المپیک را دارند و حاال ترکیب تیم های ایرانی 
اعالم شــده که آنها نیز از نفرات ملی پوش و نامدار استفاده می کنند 
که حضور سعید عبدولی در ترکیب تیم بیمه رازی مهم ترین اتفاق تیم 
ایران است. عالوه بر این حضور نفراتی مثل حسین نوری و یا شماگی 
بولکوادزه گرجســتانی و یا سرگی سیمینوف روس در ترکیب تیم های 
ایرانی که همه عنوان جهانی دارند، نشان از سطح باالی مسابقات دارد. 
شاید هم جذاب ترین مسابقه رقابت یوگنی سالیف نامدار روس و سعید 
عبدولی در وزن ۸7 کیلوگرم باشد که امیدواریم شرایط برای برگزاری 

این مسابقه فراهم شود.
در این دوره از مســابقه های کشــتی 
فرنگی جــام باشــگاه های جهــان که در 
روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن ورزشی 
شش هزار نفری حســین رضازاده اردبیل 
برگزار می شود، شــش تیم خارجی ترکیه، 
روســیه، گرجســتان، اوکراین، صربستان، 
قرقیزســتان و تیم های بیمه رازی اردبیل، 
ســینا صنعت ایذه و شــهدای مدافع حرم 
اردبیــل حضور دارند. این بــرای پنجمین 
بار اســت که این رقابت ها برگزار می شــود 
کــه هر چهار بار هــم میزبانی آن به عهده 
ایران بوده. در دوره گذشــته این مسابقات 
تیم بیمه رازی به عنوان قهرمانی رســید کــه حاال در این دوره هم به 
دنبال تکرار این عنوان مهم هستند. هدایت بیمه رازی بر عهده حسن 
رنگرز است. بیمه رازی که از اســتان اردبیل در این مسابقات شرکت 
کرده در وزن 55 کیلوگرم الدانیز عزیزلی و مسلم نادری خادم، در وزن 
60 کیلوگــرم مهرداد مردانــی، در وزن 6۳ کیلوگرم محمد نوربخش، 
میثم دلخانی و ســامان عبدولی، در وزن 67 کیلوگرم محمد الیاســی 
و حســین اســدی، در وزن 7۲ کیلوگرم برومند اصالن، در وزن 77 
کیلوگرم عظیم گرمســیری، رسول گرمسیری و پژمان پشتام، در وزن 
۸۲ کیلوگرم ســعید عبدولی و مهدی ابراهیمی، در وزن ۸7 کیلوگرم 
مهــدی فالح و رامین طاهری، در وزن ۹7 کیلوگرم علی اکبر حیدری 
و مهدی علیاری و در وزن ۱۳0 کیلوگرم ســرگئی ســیمینوف و امیر 
قاســمی منجزی را در ترکیب خود قرار داده اســت. تیم سینا صنعت 
ایذه هم که از مدعیان قهرمانی است در وزن 55 کیلوگرم پویا ناصرپور 
و رضا خــدری، در وزن60 کیلوگرم مهدی محســن نژاد، در وزن 6۳ 
کیلوگرم محمدجواد رضایی و شــاهین بداغــی، در وزن 67 کیلوگرم 
شماگی بولکوادزه و مجید خلیلی، در وزن 7۲ کیلوگرم راماز زوییدزه و 
محمدامین احمدپور، در وزن 77 کیلوگرم کیوان رضایی و اصغر عالی 
محمــدی، در وزن ۸۲ کیلوگرم مهدی هدایی و عباس مهدی زاده، در 
وزن ۸7 کیلوگرم حسین نوری و سامان عزیزی، در وزن ۹7 کیلوگرم 
ادریــس ابراهیمــی و محمــد یگانــه و در وزن ۱۲0 کیلوگرم بهنام 
مهدی زاده، مســعود نعمت چکانی و سید احسان اســماعیل پور را در 
ترکیب خود قرار داده است. سومین تیم ایرانی حاضر در این مسابقات 
هم تیم شــهدای مدافع حرم اردبیل اســت که بیشتر از کشتی گیران 

جوان و گمنام استفاده کرده است.
 

روس ها با سالیف در اردبیل
ترکیب تیم کشــتی فرنگی روســیه بــرای حضــور در پنجمین دوره 
مســابقه های کشتی فرنگی جام باشــگاه های جهان در اردبیل مشخص شد. 
ترکیب تیم کشــتی فرنگی باشــگاه »لجیون« نماینده کشــور روسیه برای 
حضور در این رقابت ها با حضور تعدادی کشــتی گیر جوان و باتجربه تشکیل 
شــده است. یوگنی سالیف نایب قهرمان بزرگســاالن جهان در سال ۲0۱۴ 
در وزن ۸7 کیلوگــرم از مهم تریــن نفرات حاضر در ترکیب این تیم اســت. 
همچنین مراد لوکایف دارنده مدال برنز جوانان جهان به همراه تعدادی دیگر 
از کشتی گیران این تیم که مدال قهرمانی اروپا را دارند، از دیگر کشتی گیران 

این تیم هستند.

فتیله پیچ

مسیر پیش روی 
تکواندوی ایران 

دشوارتر از قبل شد
فدراســیون جهانــی تکواندو در 
حال بررســی تغییراتی اســت که در 
صورت تصویب و اجرایی شــدن آنها، 
سیســتم امتیازدهــی بــرای تعیین 
تغییرات  دســتخوش  برتــر  تیم های 

اساسی می شود.
دیگــر  روز   ۱۱0 بــه  نزدیــک 
انگلســتان و شهر منچســتر میزبان 
رقابت های  دوره  و چهارمین  بیســت 
تکوانــدوی قهرمانــی جهان اســت. 
برهمین اســاس فدراســیون جهانی 
تکوانــدو برای برگزاری ایــن دوره از 
رقابت هــا برنامه هــای ویــژه ای دارد 
کــه مهم تریــن آن تغییــر در بخش 
اســاس  بر  اســت.  تیمی  امتیازدهی 
سیســتم فعلی، در جریان رقابت های 
جهانی به وزن کشــی هــر تکواندوکار 
یــک امتیاز، هر پیــروزی یک امتیاز، 
مدال طــال 7 امتیاز، مدال نقره ســه 
امتیــاز و مدال برنز یــک امتیاز تعلق 
می گیرد و جمع این امتیازات تیم های 
برتر را در رده بندی نهایی مشــخص 

می کند.
ملی  تیم  طبق همین سیســتم 
تکواندوی مــردان ایــران در آخرین 
دوره رقابت هــای جهانــی که ســال 
۲0۱7 در »موجــوی« کره جنوبی با 
دو نقره میرهاشــم حسینی و آرمین 
هادی پور به همراه تک برنز مســعود 
حجــی زواره ۴6 امتیاز کســب کرده 
بود و بعد از کشــور میزبان و روســیه 
روی سکوی سوم جهان ایستاد بعد از 
این تغییرات با مشــکل اساسی مواجه 
می شــود. تیم ملی ایران سال ۲007 
هم بدون کسب مدال طال، با دو نقره 
غالمزاده و رســتمی و تک برنز هادی 
ســاعی نایب قهرمان جهان شــد اما 
فدراسیون جهانی تالش دارد این نوع 
امتیازدهی را تغییر دهد. طبق تصمیم 
جدیــد از ایــن پــس در رقابت های 
جهانی به مدال طال ۱۲0 امتیاز، مدال 
نقــره 50 امتیاز و مــدال برنز هم ۲0 
امتیاز تعلــق گرفته و رده  بندی نهایی 
تیم های برتر مشــخص می شود. نکته 
مهم در این خصوص اینکه اگر پیش از 
این هر تکواندوکار با چند دور حضور 
در جــدول مســابقات، حتــی اگر به 
مدال هم نمی رسید، نقش موثری در 
کسب نتیجه تیمی ایفا می کرد اما اگر 
تصمیمات و قوانین جدید در مسابقات 
جهانی منچســتر اجرایی شود، بدون 
شک هرکدام از تکواندوکاران تا زمانی 
که به مدال نرســیدند، هیچ امتیازی 

کسب نمی کنند.

گزارش

اعزام یک تیم باشگاهی به جام جهانی تیروکمان
پترو کیمیا گر راد به جای تیم ملی به فرانسه 

اعزام می شود
مرحله سوم رقابت های تیروکمان جام جهانی داخل سالن از ۲۸ دی تا 
یکم بهمن در فرانسه برگزار می شود و تیم پترو کیمیا گر راد به عنوان نماینده 

ایران با ۴ ورزشکار در این رقابت ها شرکت می کند.
مرحله ســوم مســابقات تیروکمان جام جهانی داخل سالن از ۲۸ دی 
تــا یکم بهمن در رشــته های ریکرو و کامپوند زنان و مردان در رده  ســنی 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در فرانسه برگزار می شود که تیم باشگاه پترو 
کیمیاگر راد به عنوان نماینده ایران با ۴ ورزشکار در این رقابت ها حضور دارد.

میالد وزیری )ریکرو بزرگســاالن(، صادق اشــرفی )ریکرو بزرگساالن(، 
مجیــد احمدی )ســرمربی تیم ملی کامپوند که به عنوان ورزشــکار در جام 
جهانی فرانسه شرکت می کند( و رسول جوان )عضو تیم کامپوند باشگاه پترو 
کیمیاگر راد( نفرات اعزامی به این مسابقات را تشکیل می دهند که با هزینه 

باشگاه پترو کیمیاگر راد در این رقابت ها حضور 
پیدا خواهند کرد. این مســابقات با حضور 500 

کماندار و در مسافت ۱۸ متر برگزار می شود.
همچنین مرحله فینال و قهرمان قهرمانان 
جام جهانــی داخل ســالن ۱۹ و ۲0 بهمن در 
الس وگاس آمریــکا برگــزار می شــود که برای 
شرکت در این مرحله ۱۲ کماندار از ایران عازم 
آمریکا می شــوند. کلیه ورزشــکاران اعزامی به 
این مســابقات به جز اسماعیل عبادی )کامپوند 
بزرگســاالن(، مجید احمدی )سرمربی تیم ملی 
کامپوند( و نیما محبوبی )کامپوند بزرگســاالن( 

که با حمایت باشــگاه پترو کیمیاگر راد و به سرپرســتی بهرام ملکی در جام 
جهانی الس وگاس آمریکا شرکت می کنند، مابقی کمانداران اعزامی با هزینه 
شخصی در مرحله چهارم و فینال جام جهانی تیروکمان داخل سالن شرکت 
می کنند. همچنین در مرحله اول جام جهانی داخل سالن تیروکمان که آذرماه 
در ماکائو برگزار شد مجید احمدی، اسماعیل عبادی، نیما محبوبی و علیرضا 
بیگی عضو تیم کامپوند بزرگساالن که با حمایت باشگاه پترو کیمیاگر راد در 
مرحله نخست جام جهانی تیروکمان شرکت کرده بودند، مجید احمدی ششم 

شد و اسماعیل عبادی و نیما محبوبی در جایگاه نهم قرار گرفتند.
 

جاسم ویشگاهی: اهالی کاراته 
آشوری را نمی خواهند!

دارنده نشــان طالی مســابقات جهانی معتقد اســت که اصال محسن 
آشوری سرپرست فعلی فدراسیون کاراته انسانی خوب و با شخصیت اما باید 
ایــن حقیقت را باور کنیم که اهالی کاراته دیگر او را نمی خواهند و اعتقادی 
به آشــوری ندارند! ویشگاهی در خصوص شــرایط فعلی کاراته و بالتکلیفی 
ملی پوشان به خاطر مشخص نبودن وضعیت مدیریتی این مجموعه می گوید: 
»به نظر من هر چه ســریع تر باید رییس فدراســیون کاراته انتخاب شــود، 
بایــد این اتفاق حتی قبل از پایان ســال ۹7 رخ دهد. ما کمتر از دو ســال 
دیگر المپیک را در پیش داریم، کاراته برای نخســتین بار قرار اســت راهی 
المپیک شــود و یکــی از امیدهای اصلی مدال در المپیک اســت، پس باید 
هر چه زودتر این فدراســیون سر و سامان بگیرد. البته تاسفبارترین قسمت 
ماجرا این اســت که فدراســیون جهانی کاراته به مــا پوزخند می زند چون 
ریاســت فدراسیون کاراته ایران هیچ وقت ثبات نداشته است. به همین دلیل 
ما هیچ وقت در کرســی فدراسیون جهانی هیچ پست و جایگاهی نداریم. در 
مقطعی پناهی رییس فدراسیون کاراته یک پست داشت و در دوران ریاست 
سمندر نیز ریاست کرسی غرب آسیا را داشتیم اما این پست ها برای کشوری 
که همیشــه در دنیا افتخار آفرین است کافی نیست!« ویشگاهی در خصوص 
حضور محسن آشــوری به عنوان سرپرست موقت این فدراسیون تاکید دارد: 
»در حال حاضر آشــوری سرپرست فدراسیون کاراته است، او همیشه مدعی 
بود روسای فدراسیون به او اجازه کار کردن را نمی دهند، حاال که سرپرست 
شــده باید ببینیم چه کار می خواهد انجام دهد؟ ! ما مدیر فنی بانوان داریم، 
چرا آقایان در اســپانیا در ارنج تیمی دخالت می کردند؟ ما دروغ می گوییم؟ 
بانوان که هســتند شــهادت بدهند. اصال حرف من این است، آشوری آدمی 
خوب و با شــخصیت اما باید بدانیم که دیگر جامعه کاراته او را نمی خواهد، 
او حدودا هفتاد ســالش اســت و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و زمان 
بازنشســتگی اش فرا رسیده و بهتر است به خانه برود و به فکر قلبش باشد و 

استراحت کند.«

ســجاد کاظــم زاده ملی پــوش 
ایــران در خصــوص گرفتن  بوکس 
امتیاز پخــش زنده بــرای برگزاری 
رقابت های قهرمانی کشور تاکید دارد 
که این موضوع بدون شک باعث باال 

رفتن انگیزه  ملی پوشان می شود.
ســجاد کاظــم زاده در خصوص 
سطح فنی رقابت های بوکس قهرمانی 
کشور بزرگساالن می گوید: »استان ها 
بــا همه توان خود در این مســابقات 
حضــور یافتنــد و نمی تــوان گفت 
بوکســورهای خوبی حضور نداشتند 
ولی ســطح خیلی باالیی را شــاهد 
نبودیم. با این حال سطح مسابقات بد 
نبود و در برخی اوزان شــاهد حضور 
اســتعدادهایی بودیم که به نظرم با 
بیشــتر شــدن توجهات می توان به 

موفقیت آنها امیدوار بود.«
بوکســور تیم ملی همچنین در 
برای  زنــده  خصوص وجــود پخش 
نخســتین بار در رقابت های کشوری، 

تاکیــد دارد: »مســلما گرفتن امتیاز 
پخش زنده تلویزیونی برای بوکسورها 
انگیزه های فراوانی را به همراه داشت. 
بوکســورها برای نشــان دادن خود 
از رســانه ملی انگیــزه گرفته و روی 
رینگ با همه توان مبارزه می کردند. 
آینده بوکس با وجود این پخش زنده 
امیدوارتر شــد. زمانی که توجه ها به 
این رشته بیشتر شــود، عالقه مندان 
هم به ســمت آن جذب می شــوند. 
لیگ برتر می تواند نگاه های بیشــتری 
را به ســمت بوکس برگرداند و وجود 
آن نیز برای بوکسورها می تواند منبع 
درآمد مختصری باشــد. با ریاســت 
جدیــد رونــد بوکس بهتر شــده و 
امیدوارم شــاهد موفقیت بوکس در 
سال های پیش رو باشیم. در صورتی 
بوکسورها  باشــد  لیگ  مسابقات  که 
می توانند خود را بیشــتر نشان دهند 
و در آینده برای کشــور خود افتخار 

آفرینی کنند.«

کاندیداهای فدراسیون کاراته برای 
حضور در مجمع انتخاباتی، می توانند از 

روز شنبه هفته آینده ثبت نام کنند.
وزارت ورزش و جوانان با ارســال 
نامه ای به فدراســیون کاراته، زمان آغاز 
ثبت نــام از کاندیداهــای احراز پســت 
ریاست فدراسیون کاراته را از روز شنبه 
هفته آینده اول دی ماه به مدت ۱0 روز 
کاری تا ۱۲ دی ماه از ســاعت ۹ صبح 
تا ۱5 اعالم کرد. گفتنی است هم اکنون 

محسن آشــوری دبیر سابق فدراسیون 
این  کاراته به عنوان سرپرســت هدایت 
مجموعه را دســت گرفته و قرار است با 
برگزاری مجمع انتخاباتی تکلیف رییس 
جدید این فدراســیون مشــخص شود. 
همچنین محمدرضا صدرایی کاشــانی، 
انتخاباتی فدراسیون کاراته  دبیر مجمع 
اســت و قرار است ناظر بر حسن اجرای 
ثبت نــام نامزدهــا و برگــزاری مجمع 

انتخاباتی باشد.

امیدوارم در مسیر المپیک 
بی پشتوانه نمانیم

تکلیف رییس جدید به زودی 
مشخص می شود

ملی پوش بوکس ایران:

ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون کاراته از شنبه

خبر و مصاحبه

ایران ورزشی - ســعید مالیی ستاره  طالیی جودوی ایران در وزن 
۸۱- کیلوگرم، با قبول شکســت و ناکامی در مسابقات مسترز چین سه 
پله در رده بندی امتیازی جــدول برترین های المپیک پیش رو )۲0۲0 

توکیو( سقوط کرد.
جدیدترین رده بندی فدراســیون جهانی و المپیک در رشته جودو 
اعالم شد و پس از انتشار اسامی برترین های این جدول امتیازی سعید 
مالیی ستاره طالیی جودوی ایران به خاطر باخت مصلحتی در مسابقات 
مسترز چین، از صدر جدول امتیازی المپیکی های این رشته رزمی سه 

پله سقوط کرد.
ســعید مالیی یکی از ستاره های توانمند جودوی ایران در شرایط 
فعلی به شمار می رود. جودوکای شایسته ای که موفق شد ضمن کسب 
نشــان نقره ای رنگ بازی های آســیایی ۲0۱۸ اندونــزی، مدال طالی 
رقابت هــای جهانی جودو را نیز در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم از آن خود 
کند. مالیی بعد از عناوین ارزشــمندی که در طول یک ســال اخیر به 
دست آورده است، انگیزه بســیار زیادی برای کسب سهمیه ورودی به 
بازی هــای المپیک ۲0۲0 توکیو با قرار گرفتن در صدر جدول امتیازی 
ایــن وزن در عرصه جهانی و رتبه  بندی المپیک دارد اما این جودوکای 

بااستعداد و پر انرژی، در طول چند ماه گذشته اندکی بداقبال بود و در 
تورنمنت هایی که برای حفظ صدرنشینی  خود در این وزن حضور پیدا 
کرده اســت به خاطر برخورد با قرعه نحس و ورزشکاران رژیم اشغالگر 
قدس در عین شایستگی به خاطر پایبندی به عقاید و ارزش های اسالمی 
و دفاع از مردم مظلوم فلسطین با تحمل باخت مصلحتی تن به شکست 
در میادین بین المللی داد و به همین دلیل او در رده بندی المپیکی این 
رشته رزمی برای کسب سهمیه ورودی به المپیک توکیو مجبور به ترک 
صدر جدول امتیازی وزن منهای ۸۱ کیلوگرم شــد و با سه پله سقوط 
تا رده چهارم رتبه بندی این وزن ســقوط کرد. مالیی با پایان مسابقات 
جودوی مســترز چین که آخرین مســابقات معتبر و امتیازی جودو در 
ســال ۲0۱۸ برای کسب ســهمیه المپیک ۲0۲0 بود، در جدیدترین 
رده بندی جهانی و المپیک که توســط کمیته آمار فدراســیون جهانی 
جودو اعالم شد با سقوط سه پله ای در رتبه چهارم وزن خود جا خوش 
کرد. البتــه مالیی در تازه ترین رتبه بندی فدراســیون جهانی جودو با 
کســب 6۳۹۴ امتیاز همچنان در رتبه بندی جهانــی وزن منهای ۸۱ 
کیلوگرم صدرنشــین اســت اما او در رده بندی امتیازی المپیک با سه 
پله ســقوط صدرنشینی خود را از دست داد و با کسب ۱۲۸۳ امتیاز در 
جایگاه چهارم قرار گرفته است. در رتبه بندی المپیک و در وزن منهای 
۸۱ کیلوگرم، »تاکاشی ساساکی« با ۱750 امتیاز در صدر جدول است 
و »فرانک دی ویت« از هلند و »ماتیاس کاســه« از بلژیک به ترتیب با 

کسب ۱۳76 و ۱۳6۱ امتیاز در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
در وزن 7۳- کیلوگــرم نیــز، محمد محمدی بریمانلو با کســب 
۳۴0۱ امتیــاز و بدون تغییــر همچنان در جایــگاه یازدهم رده بندی 
فدراسیون جهانی و با کسب 60۸ امتیاز در جایگاه چهاردهم رتبه بندی 
المپیکی این وزن قرار دارد. جواد محجوب، جودوکای مصدوم تیم ملی 
کشــورمان نیز در وزن ۱00+ کیلوگرم، در جدول امتیازی فدراسیون 
جهانی بدون تغییر و با کســب ۲۲66 امتیــاز در جایگاه نوزدهم قرار 
دارد و در رتبه بندی المپیک نیز با کســب ۱۹۲ امتیاز در رتبه ســی 

و دوم است.

 باخت مصلحتی در چین کار دست ستاره  طالیی جودو داد

مالیی از صدرنشینی جدول امتیازی المپیک فاصله گرفت

غالمرضا نوروزی رییس فدراســیون پزشــکی ورزشی 
کشــورمان با بیان اینکه قطعا پیگیر درمان وزنه بردار بیمار 
گیالنی هســتیم تاکید دارد که تا حد توان کمک می کنیم 

مانع فلج شدن این وزنه بردار جوان شویم.  
دکتر غالمرضا نوروزی درباره وضعیت وزنه بردار گیالنی 
و اینکه فدراسیون پزشکی ورزشی چه حمایت هایی از این 
وزنه بــردار به عمل می آورد تاکید دارد: »تا جایی که اطالع 
دارم چهار ماه قبل این وزنه بردار در حال  تمرین کردن بوده 
که دچار عارضه قلبی شــده و متوجه احساس بی حسی در 

عضالتش شده است.
 بــه پزشــکان مختلف مراجعه کرده و تــا به امروز به 
نتایج مثبتی دســت پیدا نکرده اســت. همچنین همانطور 

که مطلع شــده ام، حس اندام های بدن وی کاهش یافته و 
فدراسیون پزشکی ورزشی در جریان بیماری این وزنه بردار 

نبوده است.«
دکتر نوروزی ادامه می دهد: »از هیات پزشکی ورزشی 
گیالن درخواست کردم که پیگیر درمان این ورزشکار باشد 
و از هر کمکی که برای درمانش الزم است، کوتاهی نکنند. 
باید ابتدا پزشک ما در گیالن وضعیت بیماری این وزنه بردار 
را مورد ارزیابی دقیق قرار بدهد تا ببینیم برای درمان وی به 
چه چیزی نیاز داریم تا مانع فلج شدن این وزنه بردار شویم. 
ما بدون شــک براساس وظیفه ذاتی خود پیگیر درمان این 
وزنه بــردار خواهیم بود و تا حد توان کمک خواهیم کرد تا 

این وزنه بردار سالمتی خود را به دست آورد.«

طی حکمی از ســوی رییس فدراســیون ورزش های رزمی 
امیرمصدق به عنوان سرپرست کمیته وکوتورین آسیا انتخاب شد.
 طی جلســه ای با حضور محمود رشیدی رییس فدراسیون، 
حمیدرضا کیومرثی سرپرست نایب رییسی آقایان و سایر مدیران 
فدراســیون، امیر مصدق به عنوان سرپرســت کمیته وکوتورین 

فدراسیون ورزش های رزمی انتخاب شد.
 در این جلســه محمود رشــیدی دیدگاه ها و نقطه نظرات 
خــود را در خصوص اهمیت این کمیته عنوان کرد و مقرر گردید 
مصدق برنامه ریزی دقیق و منســجمی را جهت بســط و توسعه 

این رشــته انجام دهد و همچنین در آینــده ای نزدیک مقدمات 
میزبانی ایران در بازی های قهرمانی آســیا در رشته »وکوتورین« 
را فراهم آورد. الزم به ذکر اســت، این رشــته از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســت و پروفســور هوانگ که نایب رییس اول شورای 
المپیک آسیاســت به عنوان رییس فدراســیون جهانی این رشته 
اســت. رشــته »وکوتورین« در بازی های المپیک هنرهای رزمی 
۲0۱6 نیز حضور داشــت و جزو رشته های معتبری است که زیر 
نظر کمیته بین المللی المپیک فعالیت دارد و قرار است این رشته 

در بازی های مختلف رسمی حضور پیدا کند.

نوروزی: برای درمان وزنه بردار گیالنی هر کاری الزم باشد انجام می دهیم

مصدق به عنوان سرپرست کمیته وکوتورین انتخاب شد

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh
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ماندانــا دهقان نماینــده ایران در 
بازی هــای آســیایی 2018 جاکارتا که 
به عنوان نخستین بانوی کورسی سوار در 

بازی های آســیایی امسال شرکت کرده 
بود، از پیوستن به تیم بین المللی مکس 

واترزلی هلند خبر داد.
او می گوید: »مدتی پیش توســط 
یکی از دوستان موفق به برقراری ارتباط 
بــا سرپرســت تیــم بین المللی مکس 
واترزلی هلند شــدم و پس از مذاکرات 
اولیــه پروفایــل مســابقات و تمرینات 
خــود را بــرای این تیم ارســال کردم. 
با بررســی های انجام گرفته از ســوی 
سرپرســت این تیم من به عنوان دومین 
ورزشکار خانم آسیایی به این تیم دعوت 
شدم و از ماه مارس سال 2019 تا پایان 

ســال 2019 در این تیم حضور خواهم 
داشت.«

دهقان بــا بیان اینکه مدتی منتظر 
موافقــت شــورای برون مــرزی وزارت 
ورزش و جوانــان بــوده اســت، ادامه 
می دهــد: »به لطــف خدا و بــا توجه 
به تایید شــورای برون مــرزی به عنوان 
نخستین بانوی محجبه دوچرخه سواری 
ایران و آسیا به عضویت یک تیم اروپایی 
درآمدم. سال گذشته من برای نخستین 
بار عضو تیمی اماراتی شــدم و در چند 
رویداد بین المللی شرکت کردم و امسال 
نیز با تالش ها و پیگیری هایی که کردم 

موفــق شــدم و نتیجه گرفتــم. برنامه 
و هدف بلند مدت من کســب ســهمیه 
المپیک است و امیدوارم با حمایت های 
فدراسیون دوچرخه سواری و نتایج خوبم 
در مســابقات پیش رو بتوانم به این مهم 

دست یابم.«
او همچنیــن می گویــد: »طبــق 
توافقی که با مســووالن تیم داشــته ام 
ابتدا در چند رقابت که در کشــورهای 
همســایه ایران برگزار می شود، شرکت 
کرده و پس از آن در مســابقات هلند و 
بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی شرکت 

می کنم.«

نشست بررســی چالش های ورزش 
بانــوان با حضور مســووالن کمیته ملی 
المپیک و همچنین نواب رییس و دبیران 
در  برگزار شد.  ورزشــی  فدراسیون های 
این نشست که در ســالن استاد فارسی 
آکادمــی ملی المپیک برگزار شــد، رضا 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک، 
نقویان  شهنازی دبیر کل، حجت االسالم 
رییس کمیســیون فرهنگی، دکتر مهین 
فرهــادی زاد رییس کمیســیون ورزش 
زنان و جمعی از روســای فدراسیون ها، 
نواب رییس بانوان، دبیران فدراســیون ها 
کمیته  مختلف  کمیسیون های  اعضای  و 
ملی المپیــک مختلف ورزشــی حضور 

داشتند.
در ابتــدای ایــن نشســت مهین 
فرهادی زاد هدف از برپایی این نشســت 
را بحــث و تبــادل نظــر در خصوص 

رســیدن به جایگاهی مطلوب در ورزش 
زنان عنوان کرد و گفت: »خوشــبختانه 
طی سالیان اخیر شــاهد پیشرفت های 
ارزشــمندی در حــوزه ورزش بانــوان 
بوده ایــم کــه بــرای اســتمرار در این 
آسیب شناســی هایی  باید  موفقیت هــا 
در ابعــاد مختلــف صورت گیــرد تا با 
برنامه ریزی بهتر، فضای توسعه را برای 

آینده ای بهتر رقم بزنیم.«
در ادامه صالحی امیری ضمن تاکید 
بر فهــم دقیق تر و عمیق تــر از مبانی و 
اینطور  را  مســائل فرهنگی حرف هایش 
آغاز کرد: »مهم ترین کارکرد فرهنگ در 
حوزه ورزش، ایجاد انســجام ملی است. 
ورزش از مهم تریــن ابزارهــای تقویــت 
انسجام ملی اســت و تمامی دولت ها در 
تالشند از طریق ورزش انسجام ملی خود 
را تقویت کنند. این در حالی اســت که 

تنها در ورزش اســت کــه غرور و هویت 
ملی تجلی می یابد و نمونه بارز آن زمانی 
اســت که ورزشکار ایرانی روی سکو قرار 
گرفته و در این لحظــه هویت ایرانی در 
بســتر ورزش تجلی پیدا می کند. ورزش 
انسجام بخش، هویت آفرین، شخصیت ساز 
و همچنیــن ســازگارکننده اجتماعــی 

است.«
او با تاکید بــر هدفی که در ورزش 
دنبال می شــود، ادامه می دهد: »مسلما 
انســانی که در مسیر و بستر ورزش قرار 
گرفته، خود هدف نهایی اســت و در این 
میان کســب مدال و سکو، بستر رسیدن 
به این هدف متعالی هســتند. اگر ما به 
دنبال توســعه در ورزش هستیم، توسعه 
انسانی و بها دادن به فرهنگ و اخالقیات 

راه رسیدن به مقصد است.«
رییــس کمیته ملــی المپیک در 

خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها که 
به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده نیز 
بانوان در ورزشگاه ها  می گوید: »حضور 
نه تنهــا عامل ناهنجاری نیســت، بلکه 
به هنجارهای اخالقــی کمک می کند. 
حضور بانوان در ورزشگاه آزادی هنگام 
بازی پرسپولیس و تیم ژاپنی نشان داد 
که هواداران مرد حاضر در ورزشــگاه با 

ایرانی چگونه مالحظه  فرهنگ  داشتن 
ایــن حضــور را کردنــد و کوچکترین 
بی اخالقــی و رفتاری خــارج از عرف 
شکل نگرفت. اســتراتژی ما در ورزش 
قهرمانــی، برابری جنســیتی اســت و 
حضور بیشــتر زنان در مراکز علمی و 
سیاسی جهت ترسیم تصویری واقعی از 

ورزش زنان مورد انتظار ماست.«

 صالحی امیری در نشست بررسی چالش های فرهنگی ورزش زنان:

درگیری تیم مائده برهانی با هالک حضورزناندرورزشگاهبههنجارهایاخالقیکمکمیکند
در لیگ ترکیه

کار به زد و خورد کشید
بانوان  لژیونــر والیبال  مائده برهانی 
ایــران که در تیم کوچــرن ترکیه حضور 
دارد، هفته پر ســر و صدایی را پشت سر 
گذاشــت. تیمش این هفته با هالک بانک 
مسابقه داشــت که در جریان این بازی، 

درگیری پیش آمد. 
برهانــی دربــاره ایــن درگیــری و 
اتفاق هایــی که افتــاده، می گوید: »یک 
بازی مهم و حســاس با تیم هالک بانک 
داشتیم و سه بر دو بردیم. اتفاقات از آنجا 
شــروع شد که در ســت پنجم تیم ما 9 
بــر ۵ جلو بود و یکباره داور منشــی که 
پشت سیســتم نشسته بود متوجه شد ۶ 
نفری که در زمین بازی می کنند با ۶ نفر 
ارنجی که مربی اسم شان را به داوری داده 
مطابقت ندارد و یک بازیکن باید در زمین 
باشــد که نیست و بازیکنی دیگر به جای 
آن بازی می کند. درســت است که مربی 
ما ابتدا اشــتباه کرده اما ابتدای هر ست 
داورها ارنج را چــک می کنند که چنین 
اشــتباهی پیش نیاید. داور هــم ارنج را 
دید اما متوجه نشده بود، در واقع اشتباه 
اصلی مربوط به داور دوم این مسابقه بود. 
زمانی که متوجه این اشتباه شدند، بازی 
را متوقف کردند و هیات ژوری تشــکیل 

دادند.«
برهانــی ادامــه می دهد: »ســپس 
تصمیم بر این گرفته شــد ست پنجم در 
حالی کــه ما جلو بودیم، چهار بر صفر به 
نفع هالک بانک ادامه پیدا کند. به خاطر 
شــرایط حساس این ســت از ابتدا چهار 
امتیاز عقب افتادن شــرایط خوبی برای 
هیچ تیمی نیســت. همین مســاله باعث 
اعتــراض مربی، کادر فنی، سرپرســت و 
مدیرعامل تیم ما شد و حتی تماشاگرها 
هم اعتراض کردند. عالوه بر این درگیری 
بیــن کادر فنی تیم ما و تیم داوری پیش 
آمد و تماشــاگران با هم درگیر شــدند، 
حتی مدیرعامل باشگاه مان گفت از زمین 
بیرون بیاییــد و دیگر بازی نکنید که در 

ادامه پلیس وارد عمل شد.«
ایــن لژیونــر والیبال با بیــان اینکه 
در نهایت با نتیجه چهــار بر صفر داخل 
زمین رفتیــم، ادامه می دهــد: »طبیعتا 
تیم ما از نظر روانی پایین آمد و شــرایط 
خوبی نداشــت اما خدا را شکر بازی که 
سه ساعت و پانزده دقیقه طول کشید را 

بردیم.«
البته این درگیــری بعد از بازی هم 
ادامــه پیدا کــرده که مائــده درباره اش 
می گوید: »اصــل درگیری ها بعد از بازی 
بود که بین تیم داوری و مسووالن تیم ما 
به وجود آمد. باز هم پلیس ضد شــورش 

وارد شد و ما را به رختکن بردند.«

 شطرنج قهرمانی آسیا
طال و نقره »برق آسا« 

برای ایران
دو شــطرنج باز ایرانی در بخش 
انفــرادی  رقابت هــای  برق آســای 
قهرمانی آسیا موفق به کسب عنوان 
قهرمانی و نایب قهرمانی شــدند. در 
قهرمانی  شــطرنج  رقابت های  ادامه 
انفرادی آسیا، رقابت های بخش برق 
آسا انجام شــد که علیرضا فیروزجا 
بــا 7/۵ امتیــاز و ســیدمحمد امین 
طباطبایــی بــا 7 امتیــاز به عنوان 
ایــن  نایب قهرمانــی  و  قهرمانــی 
مسابقات رسیدند. احسان قائم مقامی 
و پرهــام مقصودلو نیز در این بخش 
بــه ترتیب با کســب ۵/۵ و ۵ امتیاز 
در رده هــای چهاردهم و بیســت و 
یکم ایســتادند. در بخش برق آســا 
بانــوان نیز مبینا علی نســب با 3/۵ 
امتیاز در رده ســی و یکم ایســتاد. 
انفرادی  رقابت های  دوره  هفدهمین 
قهرمانی آسیا به میزبانی فیلیپین در 
دو بخش اســتاندارد و بلیتس انجام 
شد. طباطبایی پیش از این در بخش 
استاندارد نیز موفق به کسب عنوان 

نایب قهرمانی شده بود.

گزارش

 کاندیدای ریاست از فدراسیون قایقرانی رفت
با تغییراتی که در فدراسیون قایقرانی آغاز شده، حاال نوبت به امیرشقاقی 
رســید تا از این فدراسیون برود. جالب اســت در خبری که منتشر شده، به 
پایان رسیدن دوره چهارساله مدیریت او به عنوان دلیل این تغییر اعالم شده، 
در حالی که اینطور نیســت و او توسط سرپرست قایقرانی برکنار شده است. 
البته هنوز جایگزین امیرشــقاقی معرفی نشده و احتمال دارد این موضوع تا 
برگزاری مجمع انتخاباتی و معرفی رییس جدید عقب بیفتد. نکته قابل توجه 
این است که فرحناز امیرشقاقی کاندیدای ریاست این فدراسیون هم هست.

فدراســیون قایقرانی مدت زیادی اســت که در انتظار برگزاری مجمع به 
ســر می برد. ابتدا ثبت نام انجام و قرار شــد هفتم مرداد مــاه با حضور افرادی 
مثــل غالمرضا امینی و احمد دنیامالی انتخابات برگزار شــود اما به یکباره این 
مجمــع عقب افتاد. ابتدا ابهام هایی پیش آمد اما با ابالغ قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها مشــخص شــد که برای جلوگیری از ورود مدیران بازنشسته این 
تصمیم گرفته شــده اســت. با اجرای قانــون، وزارت ورزش به جای امینی فرد 
دیگری را به عنوان سرپرســت منصوب کرد و ثبت نام مجدد گذاشــت. در این 
مرحله از ثبت نام ناصر طالبی، محمد بابایی، رضا میرابوطالبی، ســعید کاظمی، 
فرحناز امیرشــقاقی، محســن میالد، یحیــی یحیایی، خســرو ابراهیمی، رضا 
گل محمدی و علیرضا ســهرابیان آمادگی خود را بــرای ورود به انتخابات اعالم 

کردند و حاال منتظرند تا زمان برگزاری مجمع اعالم شود.
 

رقابت های تنیس فیوچرز
نداف از سد نماینده هند عبور کرد

جدول اصلــی رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز بــا برتری نماینده 
کشورمان پیگیری شد. راند نخست جدول اصلی 
رقابت های بین المللی تنیس فیوچرز پاکســتان 
در حالی برگزار شد که حمیدرضا نداف، نماینده 
کشــورمان در این مسابقات مقابل تنیسوری از 
هند به برتری رســید. نداف بــا نتیجه »1-۶ و 
2-۶«  حریــف خود را از پیش رو برداشــت و 
برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها 
باید به مصاف تنیسوری از سنگاپور برود. در این 
دوره از رقابت ها تنیسورهایی از پاکستان، ایران، 
ژاپن، کره، چین تایپه، ایتالیا، آلمان، صربستان، 
سوئد، انگلیس، ازبکستان، روسیه و هند حضور 

دارند. این مسابقات به مدت یک هفته به میزبانی پاکستان برگزار می شود.
 

طباطبایی، نایب قهرمان مسابقات انفرادی آسیا شد
محمد امین طباطبایی با تکرار موفقیت 1۵ ســال قبل شــطرنج ایران، نایب 
قهرمانی مسابقات انفرادی آسیا را کسب کرد. دور نهم )پایانی( رقابت های انفرادی 
قهرمانی آســیا دیروز در ماکاتی فیلیپین برگزار شــد و در نهایت نفرات برتر این 
مسابقات مشخص شــدند. در یکی از مهم ترین مسابقات، محمد امین طباطبایی 
برابــر »وی یی« چینی با ریتینگ 2728 به تســاوی رســید. ســیدمحمد امین 
طباطبایی با این تســاوی ضمن کسب ۶/۵ امتیاز)هم امتیاز با قهرمان( و ایستادن 
در سکوی دوم مسابقات انفرادی آسیا، مجوز حضور در جام جهانی را کسب کرد. 
این بهترین عنوان شطرنج ایران در رقابت های انفرادی آسیا است. پیش از این یک 
بار در سال 2003 )قطر( احسان قائم مقامی توانسته بود عنوان نایب قهرمانی را از 
آن خود کند. طباطبایی با کسب عنوان نایب قهرمانی صاحب جایزه 7300 دالری 
شد. شــطرنج بازان مرد ایران تا به امروز موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات 
انفرادی آسیا نشده اند اما در رده بانوان آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور سابقه 

کسب عنوان قهرمانی در رقابت های انفرادی آسیا را دارا هستند.
دیــروز پرهام مقصودلو هم در برابر »ویدیت« با ریتینگ 2701 به تســاوی 
رسید. با این تساوی مقصودلو با ۶ امتیاز و ایستادن در رده هفتم آسیا به کار خود 
در این رویداد پایان داد. مقصودلو پیش از این با قهرمانی در مســابقات قهرمانی 

جوانان جهان مجوز حضور در جام جهانی را کسب کرده بود.
احســان قائم مقامی و علیرضا فیروز جا نیز در دور پایانی برابر حریفان خود 
صاحب برتری شــدند تا به ترتیب مجموع امتیازات خود را به عدد ۵/۵  برسانند. 
در پایان این مســابقات فیروز جا شــانزدهم و قائم مقامی نوزدهم شد. در بخش 
مردان عنوان قهرمانی به شــطرنج باز چینی رسید و نماینده ویتنام نیز سوم شد. 
مبینا علی نســب در دور آخر برابر نماینده فیلیپین به تســاوی رسید تا با کسب 
٤ امتیاز در رده بیســت و پنجم آســیا قرار گیرد. در قسمت بانوان روت پادمینی 
)هند( اول شــد، عنوان نایب قهرمانی به گون کیانیون )سنگاپور( رسید و فام لی 
تائو نیوین )ویتنام( ســوم شــد. این برای دهمین بار است که یک هندی قهرمان 

شطرنج بانوان آسیا شده است.

خبر

مجمع ســالیانه فدراســیون والیبال 
با حضــور محمدرضا داورزنی، شــروین 
اسبقیان و شاهرخ شــهنازی و همچنین 
نمایندگان استان ها و سایر اعضای مجمع 

در هتل المپیک تهران برگزار شد. 
در ایــن مجمع کــه در ظاهر برای 
ارائه گزارش عملکرد فنی و مالی خود به 
اعضای مجمع برگزار شد، مهدی مهدوی 
و رســول آقچه لی )نماینــده بازیکنان(، 
پیمان اکبری )نماینده مربیان از ســایپا(، 
محمود شــیعی و جواد فانی )نمایندگان 
باشگاه ها از پیکان و کاله( حضور داشتند. 
ایــن مجمع در حالی برگزار شــد که روز 
قبل از مجمع شــنیده شد که قرار است 

در این مجمع نامه برکناری احمد ضیایی 
امضا شــود. البته او از ســوی وزارتخانه 
برکنار شده بود و حاال قرار است مقدمات 
ارائه یک پاســخ منطقی به فدراســیون 
جهانــی والیبال فراهم شــود. در همین 
راســتا شنیده شــد که افشــین داوری 
به عنوان سرپرســت فدراســیون ساعاتی 
قبل از مجمع با روسای هیات ها نشستی 

داشته است.
البتــه این، همــه اتفاق های عجیب 
مجمع والیبال نبــود. محمدرضا داورزنی 
که هنوز خود را در والیبال محق می داند، 
صحبت هایی را مطرح کرد تا نشــان دهد 
والیبــال از زمانــی کــه او در راس این 

فدراسیون حضور ندارد، افت کرده است. 
جالب اســت یکی از خبرگزاری ها هم از 
حرف های معــاون ورزش قهرمانی وزارت 
تیتر جالبی زد و نوشــت: »رهبری نگران 

افت والیبال بودند!«
به هر حال داورزنی در جمع اعضای 
مجمــع والیبــال گفــت: »آرزو می کنم 
والیبــال ایران بــا برنامــه و کمک های 
اعضــای مجمع بــه اهدافش برســد. در 
دیدار اخیری که با مقــام معظم رهبری 
داشتیم و مدال آوران جاکارتا را نزد ایشان 
بردیم، والیبالیســت های ایــران نبودند و 
در مســابقات قهرمانی جهــان بودند. در 
این دیدار، رهبری نکات مهمی را اشــاره 

کردند. نتایج والیبال برای رهبری و مردم 
اهمیت زیادی دارد.«

او ادامه داد: » زحمات زیادی کشیده 
شــد تا والیبال به جایگاه باالیی برســد. 
انتظاری که از والیبال وجود دارد این است 
که عملکرد قابل قبولی داشــته باشد. سم 
اقدامات ما، حاشیه است، نباید بگذاریم این 
سم مهلک در والیبال نفوذ کند. بحث های 
درون خانــواده نباید در رســانه ها مطرح 
شــود. همه باید کمــک کنیم این عزت و 
جایگاه را حفظ کنیم. مردم به نوعی به من 
تذکر می دهند کــه حواس مان به والیبال 
هست؟ چرا افت کرده است؟ این رفتارها و 

اخالق ها چیست؟«

ازحرفهایعجیبداورزنیتانشستجداگانهباهیاتها

ماندانادهقان:باپیگیریخودمبهعضویتتیمهلندیدرآمدم

مجمع فدراسیون والیبال برگزار شد

 دختر رکابزن مذاکره کرد و به هلند رفت
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افشــین  خان، یک بار دیگر با نوشــاد عالمیان در 
پتروشیمی »هم تیمی« شده اید و البد جز قهرمانی مجدد 

چیز دیگری در انتظارتان نیست.
 ما حداکثــر تالش مان را می کنیم امــا باید ببینیم چه 
می شود. قدر مسلم اینکه این نخستین مرتبه »هم تیمی« شدن 
ما نیست و ما به جز تیم ملی در سه تیم باشگاهی کنار یکدیگر 

حضور داشته ایم.
قطعا حضور نوشاد باعث تحولی تازه در پتروشیمی 

شده است.
 همینطور اســت. آمدن او به کل تیم انگیزه داده است 
تا بیشــتر تالش کنند و اهداف باالتری را برای خود برگزینند. 
ما محمدعلی رویین تن، امیرحســین هدایی، امین احمدیان و 
حامد باشــت باوی را هم داریم و این نفــرات قطعاً می توانند از 

باتجربه ترها درس های خوبی بگیرند.
از نفرات پرســابقه پتروشیمی شــده ای؛ دلیل آن 

چیست؟
 کادر مدیریتی خوبی داریم و خســرو فرهادی سرمربی 
ماست و این باشــگاه قهرمان لیگ بســکتبال کشور هم شده 
اســت. من چون بچه اهواز و  زاده خوزستانم طبعاً بیشتر دوران 
ورزشــی ام در تیم های همین منطقه گذشــته است. البته در 
حدفاصــل دو مقطع عضویتم در پتروشــیمی در تیم های نفت 

سپاهان و دانشگاه آزاد هم بازی کردم.
ظاهراً تنیس روی میز را از سنین خردسالی شروع 

کردی.
 همینطور است. پدرم کارمند شرکت نفت بود و من پا به 
پای برادر بزرگم علی نوروزی به سالن پینگ پنگ شهر می رفتم 
و همانجا دلباخته این ورزش شدم و به تمرین در آن پرداختم.
آیا هرگز تصور می کردی ملی پوش شــوی و سال ها 

مطرح باشی و به این درجه و مرتبه برسی؟
 مــن حداکثر تالشــم را از همــان روز اول کردم اما در 
ابتــدای کار قضایا برایم مثل یک ســرگرمی بود و اصوالً برای 
هر بچه پنج، شش ساله ای اوضاع و دیدگاه از همین قرار است.
از حق نمی توان گذشت که کلکسیونی از مدال ها و 

مقام ها در رده های مختلف داخلی داری.
 بد نیســت بدانیــد در هر رده ای کــه فعالیت می کردم 
به طور همزمان قهرمان یک رده ســنی باالتر از آن هم شــدم. 
نخستین مقامم کســب رتبه اولی نونهاالن کشور در زمانی بود 
که فقط 9 ســال سن داشتم. در 12 ســالگی مرا به مسابقات 

قهرمانی نونهاالن آســیا در هند بردند و در نهایت در رده سنی 
بزرگســاالن هم ملی پوش شــدم، در زمانی که فقط 17 سال 

سن داشتم.
همه اینها که گفتی هنوز راز و دلیل اصلی پایداری ات 

را نشان نمی دهد.
 شاید زندگی سالم و نداشتن حاشیه هم از دالیلی باشد 
که در این راه به من کمک رسانده است. وقتی سالم و سرسخت 
و پیگیر باشــی و خوب تمرین کنی، می توانی سال های سال در 
رشته ات مطرح باشی. با این همه من هیچ ادعایی در این زمینه 

ندارم و فقط کار و تالش می کنم.
مدارج تحصیلی ات چگونه است؟

 من لیســانس تربیت بدنی از دانشگاه تهران دارم و االن 
هم در حال گذراندن دوره فوق لیسانس آن هستم.

یکی از آرزوهای هر ورزشکاری رسیدن به المپیک 

و حضور در آن است و البد برای تو نیز چنین بوده است.
 مــن فقط یک دوره به بازی هــای المپیک راه یافتم که 
در ســال 2008 و در شــهر پکن بود. حقیقت این است که در 

دوره المپیک 2012 لندن چندان تالشــی برای رسیدن به آن 
مســابقات نکردم، ولی برای »ریو 201۶« نهایت توانم را به کار 
گرفتم امــا در مرحله نیمه نهایی مســابقه های انتخابی به نیما 

عالمیان باختم.
نگاهت به المپیک 2020 توکیو چگونه است؟

 بســیار جــدی و برای رســیدن به آن مقصــد، تمامی 
کوششــم را می کنم اما باید منتظر اعــالم نظر IOC )کمیته 
بین المللــی المپیک( و فدراســیون بین المللی تنیس روی میز 
باشیم تا سهمیه گذاری های هر منطقه را اعالم و ویژگی های راه 

پیش رو را مشخص کنند.
شانست  باشد،  برقرار  میانه  آسیای  تک سهمیه  اگر 

برای راهیابی به توکیو زیاد می شود.
 من نیز به چنین وجهی دل بسته ام اما شاید برای سال 
2020 چنین ســهمیه ای را قایل نشــوند. تا زمانی که روال و 

فرمول این مســابقات اعالم و اجرای آن آغاز نشــود، تمرین و 
تالش می کنم تا سطح بازی ام را حفظ کنم.

بدیهی اســت که به ســبب فرم خوبــت اصاًل به 
بازنشستگی فکر نکنی.

 ابــداً. حاال حاالهــا در خدمت تان هســتم و هیچ زمان 
خاصی را در این ارتباط مشخص نکرده ام. تا موقعی که احساس 
کنــم توان غلبه بــر رقبایم را دارم در صحنــه می مانم و فقط 
روزی کنــار می روم که جوانان چنــان اوج بگیرند که کاماًل در 

سایه شان بمانم.
اوجگیری برادران عالمیان می توانست برایت چنین 

حالتی را ایجاد کند. اینطور نیست؟
 درســت می گویید، اما من ناامید نشدم و کارم را انجام 
دادم و االن با آن وضعیت هم خو گرفته ام. ما دوست ها و رقبای 
خوبی هســتیم و همانطور که قباًل گفتم نوشــاد ســال ها یک 
»هم تیمی« عالی برایم بوده است. آنها در رده بندی جهانی وارد 
جمع 100 نفر اول شده اند و نوشاد االن هم در آن جمع حاضر 
است اما من نیز سابقه ارتقا تا رده 170 رده بندی دنیا را دارم و 

اینک نیز حدود دویست و چهلم هستم.
رتبه پنجمی ما در رده بندی غیررســمی تیمی در 

بازی های آسیایی 2018 جاکارتا دستاورد جالبی بود.
 این عنوان با یک ســت گروهی به دست آمد و اهمیت 
کســب چنین رتبه باالیی در آســیا که به واقع مهد پینگ پنگ 
جهان است و مسابقات آن مثل رقابت های قهرمانی جهان است 
بر هر آدم اهل فنی در این ورزش مبرهن و مشــخص است. با 
این حال بزرگ ترین دســتاورد ما در سال جاری میالدی، ورود 
به دســته اول جهان در مســابقات تیمی قهرمانی دنیا بود که 

برای نخستین بار در تاریخ پینگ پنگ ما شکل گرفت.
این کار بزرگ که در ســوئد صورت پذیرفت بر پایه 

کدام عوامل انجام شد؟
 ایــن یک کار طالیی و با عمری بیــش از یک دهه بود 
که در فدراسیون فعلی به بار نشست و نسل جوانی که محصول 
یک کار 10، 1۵ساله است و تعدادی از نفرات یک نسل پیش تر 
که من نیز یکی از آنها هستم این کار را در سوئد صورت دادیم. 
بــه یمن آن در دوره بعدی مســابقات قهرمانی جهان، ما برای 
نخســتین بار یکی از تیم های حاضر در دســته اول و به روایت 

بهتر، یکی از 2٤ تیم سطح نخست جهان خواهیم بود.
اما بیچاره شدید )!( چون بردن هر یک از این تیم ها 

نزدیک به غیرممکن خواهد بود.
 حرف تان را قبول دارم اما تنه به تنه ساییدن با آنها طبعاً 
ســطح کار ما را باالتر می برد و شاید روزی یکی، دوتای آنها را 
بردیم و به چیزی غیرقابل تصور رسیدیم ولی حضور صرف نیز 

در این رده برای ما و هر کشور دیگری یک افتخار است.
دور نیست ســال هایی که در دسته چهارم و فقط 
برای عناوین چهل و هشتم تا شصت و چهارم دنیا بازی 

می کردیم.
 بلــه و خود من نیز عضــوی از همان تیم ها بودم و کنار 
محمدعلی بایرامپور، محمدرضا اخالق پسند و همینطور احدی 
از نقطــه ای نزدیــک به صفر به حرکت درآمدیم. طی ســال ها 
به تدریج به دسته سوم و سپس دسته دوم راه یافتیم و در حالی 
که صعــودی بیش از آن فقط یک رویای صرف ناپخته  نشــان 
می داد، در یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای ورزشی امسال در 
دســته دوم جهان، حریف پشت حریف را بردیم و به یکی از دو 

تیمی تبدیل شــدیم که ارتقای درجه پیدا کرده و به گروه اول 
جهان راه یافتیم.

یا  ورزشــی  می تواند  که  بهترین خاطره عمــرت 
اجتماعی باشد، چیست؟

 برای یک ورزشکار خواه ناخواه دستاوردهای ورزشی اش 
در اولویت قــرار می گیرد و من نیز یکــی، دو عنوان حاصله ام 
در صــدر امور قرار دارد و خاطرات آن برایم عزیز اســت؛ یکی 
مسابقات قهرمانی دانشجویان آسیاست که در مغولستان برگزار 
شــد و من تا فینال پیش تاختــم و در نیمه نهایی نماینده کره 
جنوبــی را بردم و در فینال در شــرایطی به بازیکن تایلندی 3 
بر ٤ باختم که 3 بــر 2 از او  پیش افتاده بودم و در نهایت دوم 
شــدم. حضور در المپیک 2008 را نیز هرگز از یاد نمی برم زیرا 

المپیک سقف ورزش جهان است.
اهداف  و آرزوهای بزرگ باقی مانده ات چیست؟

 بــه اکثر آرزوهایم رســیده ام و عاقل تــر از آنم که مثاًل 
کسب یک مدال آسیایی را هدف بگیرم زیرا بهترین های جهان 
در شرق آســیا ماوا دارند اما خوب ماندن و ادامه دادن به یک 
روال موفق و زمینه چینی به گونه ای که نســل بعدی و جوان تر 
بر پایه دســتاوردهای من به مدال های آسیایی برسد موفقیتی 
مهم تر از فتوحات شــخصی ام اســت. مدال برنزی که نوشاد در 
جاکارتا گرفت نشان می دهد این راه و تالش به مرحله بهره دهی 

رسیده است.

الگوهای فنی ات چه کسانی بوده اند؟
 در ایران بازی بهنام رحمت پناه را بسیار می پسندیدم و 
او را الگوی خود قرار دادم. او چند ســالی است مربی شده و در 
٤2 سالگی در استانش )کردســتان( مشغول آموزش نوجوانان 
اســت. مودب تریــن و تاثیرگذارترین مربی عمــرم نیز که 12 
ســال افتخار شــاگردی اش را در تیم ملی داشتم، فواد کاسب 
بوده اســت. بین خارجی ها هم ژان فیلیپ کاتی ین فرانسوی را 
تحسین می کردم که مثل خودم چپ دست بود و در اواخر دهه 
1990 و طول دهه 2000 به افتخارات زیادی رســید و من از 

شیفتگان روش کار او بودم.
ظاهراً یک رکورد ویژه دیگر هم داری.

 بله، من با شرکت در 12 دوره مسابقات قهرمانی جهان 
که از سال 2002 شروع شــد و تا »استکهلم 2018« استمرار 
یافت، رکورددار حضــور در رقابت های قهرمانی جهان در میان 
ایرانی ها هســتم. البته در دوره زمامداری مجید احتشام زاده در 
پینگ پنگ ایــران نه تعداد پیکارهای جهانی و تقســیم آن به 
دو رده تیمی و انفرادی به حد فعلی می رســید و نه ایران عزم 
شــرکت در همه آنها را داشت و از چند دوره انصراف داد وگرنه 
دوســتان ثابت قدمی داریم که در این زمینه بسیار بهتر از من 

هستند و حق تقدم دارند.
چه توصیه ای به نسل جوان تر داری؟

 اینکه برای دل و شور و روح و شادی شان بازی و تالش 
و تمرین کنند و نه قهرمانی هدف اول شــان باشــد و نه پول و 
ثــروت، زیرا اگر این راه را برگزینند مقــام و ثروت نیز خود به 

خود با آن می آید.

پینگ پنگ ایران به یک رویای ظاهراً ناپخته جامه عمل پوشانده است

افشیننوروزی:حاالحاالهانمیروم
 پیدا کردن دالیل ماندگاری چشــمگیر افشــین نوروزی در صحنه پینگ پنگ ایران نه سهل  و نه دشوار اســت. او که 33 ساله و بچه اهواز و یک چپ دست ذاتی است 
و حاصل ازدواجش یک پســر هفت ســاله به نام آرتیمان اســت )که هنوز معلوم نیست در تنیس روی میز چکاره خواهد شــد اما بدان عشق می ورزد( می گوید حاال 
حاالها در انتظار بازنشســتگی اش نباشــیم زیرا حاال انگیزه و عالقه ای به این ورزش دارد که وقتی در 6 سالگی برای نخســتین بار راکت این ورزش را به طور جدی در 
دســت گرفت صاحب آن بود. قهرمان مســابقات جوانان و بزرگساالن پینگ پنگ کشورهای غرب آسیا و نفر دوم دانشــجویان قاره و کسی که در سال جاری میالدی 
برای نخســتین بار در رسیدن تیم ملی پینگ پنگ ایران به دسته اول جهان سهمی محسوس داشــت )و یاور درجه اول برادران عالمیان بود( اینک درگیر فصل جاری 
لیگ برتر پینگ پنگ کشــور است؛ مســابقه ای که افشین می کوشد برای چهارمین سال متوالی در معیت تیم پتروشــیمی بندر ماهشهر به قهرمانی در آن نایل شود.

دونیما
نوشا

اامیدم
ن

نکردند

بسیار جدی و برای رسیدن به آن مقصد، 
تمامی کوششم را می کنم اما باید منتظر 

اعالم نظر IOC )کمیته بین المللی 
المپیک( و فدراسیون بین المللی تنیس 
روی میز باشیم تا سهمیه گذاری های هر 

منطقه را اعالم و ویژگی های راه پیش رو را 
مشخص کنند

با شرکت در 12 دوره مسابقات قهرمانی جهان که 
از سال 2002 شروع شد و تا »استکهلم 2018« 
استمرار یافت، رکورددار حضور در رقابت های 

قهرمانی جهان در میان ایرانی ها هستم. البته در 
دوره زمامداری مجید احتشام زاده در پینگ پنگ 
ایران نه تعداد پیکارهای جهانی و تقسیم آن به 

دو رده تیمی و انفرادی به حد فعلی می رسید و نه 
ایران عزم شرکت در همه آنها را داشت و از چند 

دوره انصراف داد

وصال روحاني
Vesal Rohani
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روزنامه مادریدی 
»مارکا« بازگشت رونالدو 
به مادرید و بازی او در 
ورزشگاه واندا برابر 
اتلتیکو را »مبارزه 
بزرگ« خواند. بارسا هم 
با لیون بازی دارد، در 
حالی که درسی که از 
رم گرفت را فراموش 
نکرده. رئال هم اگر 
برابر آژاکس آرام باشد، 
به دردسر می افتد.

»کریستیانو در 
مقابل اتلتیکو« تیتر 
روزنامه مادریدی 
»آ.اس« بود که 
نوشت: »اتلتی-

یووه، دوئل بزرگ 
مرحله یک هشتم«. 
»سرسو، رییس 
اتلتیکو: این 
نخستین بار نیست 
که با آنها بازی 
می کنیم و می بریم«.

روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ 
بارسلونا با تیتر »خرید 
یک مدافع میانی« 
نوشت، فرمالن یک ماه 
غایب است و بارسا در 
ژانویه بازیکن می گیرد. 
موندو با اشاره به 
قرعه کشی مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان نوشت، 
بارسا و رئال موقعیت 
خوبی دارند.

روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« با تیتر 
»دلیخت در راه تورین، 
رونالدو در راه مادرید« 
به روبه رو شدن 
رونالدو با اتلتیکو در 
لیگ قهرمانان و گرفتن 
جایزه پسر طالیی توسط 
دلیخت از روزنامه توتو 
اسپورت اشاره کرد. 
یووه مشتری دلیخت 
است.

روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« با تیتر »مزه 
دلیخت زیر دندان یووه« 
نوشت، این بازیکن 
هلندی، جایزه معتبر پسر 
طالیی را از روزنامه تورینی 
توتو اسپورت گرفت، در 
شهری که می تواند خانه 
جدید او شود. »محک 
یووه برای فینال« هم به 
قرعه کشی لیگ قهرمانان 
اختصاص داشت.
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پیشخوان

روبه رو شــدن با لیورپول در قرعه کشی 
مرحلــه یک هشــتم نهایی لیــگ قهرمانان 
اروپا بــرای مانوئــل نویر دروازه بــان بایرن 
مونیخ ترســناک نبوده اســت. نویر مطمئن 
اســت که بایــرن مونیخ می توانــد لیورپول 
را شکســت دهد چــون این تیم انگلیســی 
آســیب پذیر است. قرعه کشــی روز دوشنبه 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
دو تیــم را برابر هم قــرار داد که بازی رفت 
آنها فوریه در انگلیس و بازی برگشت شــان 
ماه مارس در آلمان اســت. لیورپول امیدوار 
خواهــد بود کــه در زمان روبه رو شــدن با 
بایرن مونیخ صدرنشــین جــدول لیگ برتر 
باشــد. آنها یکشــنبه این هفته با پیروزی 3 
بر یک مقابل منچســتریونایتد در آنفیلد به 
این جایگاه برگشــتند. در همین حال بایرن 
مونیخ هم انتظار دارد که تا آن زمان فاصله 9 
دورتموند صدرنشین  بوروسیا  با  امتیازی اش 
جدول بوندس لیــگا را کاهش دهد. با وجود 
وضعیــت متفــاوت دو تیــم در لیگ هــای 
داخلی شــان، نویر می گوید که روبه رو شدن 
با لیورپول برای او نگران کننده نبوده اســت. 
او به سایت رسمی باشگاه بایرن مونیخ گفت: 
»آنها فصل خیلی خوبی را دارند می گذرانند 
و ما می دانیم که آنهــا فصل پیش به فینال 
لیگ قهرمانان رســیدند. آنها هــم قطعاً از 
قرعه شــان خوشــحال نیســتند. آنها تیمی 

هســتند که می توانند به ســرعت ضدحمله 
بزنند و مقابل دروازه بسیار خطرناک هستند 
اما این تیم هم آســیب پذیر است و ما این را 
دیده ایم. آنهــا مقابل خط حمله خوب بایرن 
مونیخ قرار خواهند گرفت. بازی فوق العاده ای 
می شــود، هم در آنفیلد هم در خانه ما.« در 
همین حال کواچ ســرمربی بایرن مونیخ هم 
گفت: »توجه رسانه  ها به این بازی بسیار زیاد 
خواهــد بود. ما می توانیــم منتظر یک بازی 
بزرگ باشیم. این سخت ترین قرعه ای بود که 
می توانســتیم داشته باشیم. لیورپول پارسال 
فینالیست شــد. آنها صدرنشین جدول لیگ 
برتر هستند و یکی از مدعیان لیگ قهرمانان. 
ما هم اما بایرن مونیخ هستیم و من مطمئنم 
که لیورپول می داند برای بازی برگشت باید 
به مونیخ بیاید. شانس صعود دو تیم 50-50 
است. باید ببینیم چه می شود. بسیار مطمئنم 
که ما صعــود می کنیم.«  آریــن روبن بال 
هلنــدی بایرن هم درباره قرعه تیمش گفت: 
»لیورپول فعاًل در اوج اســت. بازی تاریخی 
می شود. لیورپول یک سوپرتیم است که دارد 
یک سیر پیشــرفت فوق العاده را می گذراند. 
آنها بازیکن بزرگی دارند. بازیکنانی ســرعتی 
و خــالق در حمله که واقعاً متحد هســتند. 
جو ورزشگاه فوق العاده خواهد بود. قرعه واقعاً 
فوق العاده اســت. برای هر بازیکن حضور در 

چنین مسابقه ای یک رؤیا است.«

روبه رو شــدن بایرن مونیخ و لیورپول 
در قرعه کشــی مرحلــه یک هشــتم نهایی 
لیــگ قهرمانان اروپــا، این فرصــت را در 
اختیار روبرت لواندوفسکی و متس هوملس 
دو بازیکــن بایرن مونیخ قــرار می دهد تا با 
ســرمربی سابق شــان در دورتموند یورگن 
کلوپ کــه االن ســرمربی لیورپول اســت 
تجدید دیداری داشته باشند و آنها در فضای 

مجازی به این اتفاق واکنش نشــان داده اند. 
مهاجم لهســتانی باواریایی هــا در توئیترش 
نوشته است: »نبرد فوق العاده ای خواهد شد. 
بایرن مونیخ زود باش، ما می توانیم انجامش 

دهیم.«
هوملس، مدافع آلمانی بایرن مونیخ هم 
با گذاشــتن ایموجی دو چشم بزرگ نوشته 

است: »سرمربی قدیمی می بینمت«

 نویر: لیورپول آسیب پذیر است
 و  می توانیم شکستش دهیم

 واکنش هوملس و لواندوفسکی به 
فرصت روبه رو شدن با کلوپ

 صالح: پدرم بهای باالیی 
برای فوتبالیست شدن من 

پرداخت
محمد صالح، ستاره لیورپول گفته که 
پدرش نقش پررنگی در موفقیت او به عنوان 

یک فوتبالیست داشته است.
او در مصاحبه ای گفته اســت: »من در 
نمی خواهم چهار ساعت  نوجوانی می گفتم 
مسیر رفت و برگشت تا تمرین را طی کنم 
اما پدرم پــای من ایســتاد و به من گفت 
که همه بازیکنان بزرگ باید این مســیر را 
طی کنند. قیمتی که او برای پیشرفت من 
پرداخت بســیار باال بود و من هرگز نقشی 
کــه او در فوتبــال من داشــت را فراموش 

نمی کنم.«
صــالح می گوید زمانی که نخســتین 
پیشــنهاد قرارداد به او شــد، نمی خواست 
فرصت را از دســت بدهــد: »در آن دوران 
تصمیم گرفتم فوتبالیســت حرفه ای شوم. 
این فرصتی بود که نمی خواستم از دستش 
بدهــم. این یکی از نخســتین تصمیم های 
بزرگ من بود؛ نباید بگذارید چیزی که در 

دستان شماست از دست شما بگریزد.«
او در الماقولون، بازل، چلسی، فیورنتینا 
و رم بازی کرد اما در لیورپول بود که به اوج 
رســید. او برای لیورپــول در 53 بازی 42 
گل زده اســت و تبدیل به بازیکن محبوب 
هواداران شــده است. صالح می گوید: »این 
بــه من احساســی عالی می دهــد و باعث 
می شود بخواهم ســخت تر تالش کنم و به 
همین روند ادامه بدهم چون در این شرایط 
اگر معیارهایتان را پایین بیاورید، مردم آن 
را نخواهنــد پذیرفت. من احساســی عالی 
دارم و حس نمی کنم که فشار بر من بیشتر 

شده است.«

مصاحبه

 مروری بر قرعه ژرمن ها در لیگ قهرمانان

هفته انگلیسی برای تیم های آلمانی
در فوتبــال آلمان، بــه هفته ای که 
در روزهــای میانــی آن بــازی برگزار 
شــود می گویند »هفته انگلیســی«، اما 
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانــان معنای تازه ای به این اصطالح 
بخشیده است. لوییس گارسیا و لورا ژرژ 
در قرعه کشی، گوی ها را به نحوی انتخاب 
کردند که هر ســه تیم آلمانی حاضر در 
لیــگ قهرمانان بــا تیم های انگلیســی 
بهترین  منچسترسیتی  روبه رو می شوند. 
قرعه را از آن خود کرد و با شــالکه بازی 
خواهد کرد. تاتنهام در دیداری دشــوار 
به مصاف بروســیا دورتموند می رود که 
در حال حاضر در اوج اســت و لیورپول 
هم دیداری بســیار بزرگ با بایرن مونیخ 
خواهد داشــت. شور و شــوق آلمانی ها 
بــه اوج رســیده اســت. هر ســه بازی 
ماجراهای بســیاری در دل خود دارند. 
یورگن کلوپ به آلمــان برمی گردد تا با 
رقیب دیرینــش، بایرن بازی کند. لروی 
ســانه مقابل شالکه، تیم ســابقش قرار 
می گیرد و جیدون سانچو هم به شهرش 
برمی گــردد. روزنامه بیلد تیتر زد: »یک 
جشنواره فوتبالی در راه است« و هانس-

یواخیم واتسکه، مدیر اجرایی دورتموند 
هم گفت که بازی تیمش مقابل تاتنهام 
و رویارویــی بایــرن و لیورپول 50-50 
خواهد بود. حسن صالح حمیدزیچ، مدیر 
ورزشــی بایرن هم گفت: »بازی سختی 
پیش روی ماســت اما یک بازیکن باید 
مشتاق چنین دیدارهایی باشد. لیورپول 
تیم روز فوتبال است. آنها فوتبال خوبی 
بازی می کنند. ما دو روز خوب را مقابل 
آنها خواهیم داشــت.«  اما در این ســه 

بازی چه خواهد گذشت؟

شالکه – منچسترسیتی
سیتی خوشحال است که به مصاف 
شالکه با هدایت دومنیکو تدسکو می رود. 
آنها حق هم دارند. شــالکه پارســال در 
بوندس لیگا دوم شــد امــا در این فصل 
دچار افت شده و حاال فوتبالی ضعیف را 
به نمایش می گذارد. آنها در خطر سقوط 
هســتند و در تالشند که جایگاه بهتری 
پیدا کنند. مربی شــالکه در بازی مقابل 
دورتموند مجبور شــد وستون مک کنی، 
هافبــک و حمزه مندیــل، مدافع چپ 
تیم را به خط حمله بفرســتد. در جریان 
تســاوی مقابل آگسبورگ هم دروازه بان 
تیم اشــتباهی بزرگ مرتکب شد. شالکه 
در پنــج بازی اخیر خــود تنها یک برد 
کسب کرده اســت و کریستین هایدل، 
مدیر ورزشی و تدسکو، مربی تیم تحت 

فشار شدیدی هستند. بعید است شالکه 
با خوشحالی به انگلیس برود. آنها البته از 
نظر دفاعی تیم سرســختی هستند، ولی 
در حملــه کار خاصی انجام نمی دهند و 
اگر منچسترسیتی با نتیجه ای پرگل در 
مجموع دو دیدار رفت و برگشــت پیروز 

نشود، شگفتی رخ داده است.

 تاتنهام – بوروسیا دورتموند
این بازی شاید پایاپای ترین نبرد در 
این سه بازی باشد. تاتنهام با صدرنشین 
و سرنوشــت  دیدار می کند  بوندس لیگا 
بازی بستگی به فرم دو تیم و شانس آنها 
خواهد داشت که البته تا اینجای فصل، 
دورتمونــد از هــر دو جهــت بهتر بوده 
است. لوسین فاوره در شش ماه گذشته 
توانسته تیم افت کرده دورتموند را تبدیل 
به یکی از جذاب ترین تیم های اروپا کند. 
دورتمونــد در لیگ شکســت نخورده و 
در صــدر جدول بــا 9 امتیــاز اختالف 
صدرنشــین است و دارد به سمت کسب 
نخستین قهرمانی اش پس از سال 2012 
وردربرمن  مقابل  آنهــا  پیروزی  می رود. 
در روز شــنبه به این معنــا بود که آنها 

»قهرمــان پاییز« بوندس لیگا شــده اند؛ 
عنوانی که به صدرنشــین نیم فصل داده 

می شود.
و  عملکرد درخشان جیدون سانچو 
تجربه باالی اکســل ویتسل از دورتموند 
تیمی ترســناک ســاخته اســت. سالح 
پنهــان آنهــا مهاجم جدیدشــان، پاکو 
آلکاسر اســت که هر چند نیمکت نشین 
اســت اما زمانی که به میــدان می رود 
مرگبار عمل می کند. او در هر 40 دقیقه 

یک گل زده است.

 لیورپول – بایرن مونیخ
توفان این دور لیگ قهرمانان، بازی 
لیورپــول با بایرن اســت. این بازی نبرد 
تیمی اســت که دارد بــه ابرقدرتی در 
ســطح اروپا تبدیل می شود، با تیمی که 

دارد افول می کند.
صالح حمیدزیچ گفته که مشتاق این 
دیدار است اما در واقع بایرن امیدوار بود 
به هر تیمی برخــورد کند جز لیورپول. 
مردان یورگن کلوپ با شرایط فعلی بخت 
بیشــتری نســبت به بایرن دارند. بایرن 
زیر نظــر نیکو کواچ، مربی جدیدشــان 

در بدترین فرمشــان در سال های اخیر 
هســتند. آنها فوتبالی نامنســجم بازی 
می کننــد و بازیکنان هم نارضایتی خود 

را ابراز می کنند.
تیــم در مرحله گذار اســت و کواچ 
نتوانســته بین بازیکنــان قدیمی مانند 
ژروم بواتنگ، تومــاس مولر، آرین روبن 
و ســایرین و بازیکنان جدید مانند یاشوا 
کیمیش، ســرژ گنابری و لئون گورتزکا 

تعادل برقرار کند.
البتــه بایــرن در هفته هــای اخیر 
نمایش بهتری داشــته اســت. بازگشت 
کینگزلی کومان از مصدومیت باعث شد 
بایــرن تقویت شــود و گنابری هم یکی 
از بازیکنان موفق این فصل بوده اســت. 
از یک ســو محمد صالح، سادیو مانه و 
دیگران خوشــحال هســتند که باید به 
مصاف دفاع متزلزل بایرن بروند، اما آنها 
نباید مردان کواچ را دســت کم بگیرند. 
بایــرن هر چه باشــد بایرن اســت. آنها 
جایگاهی مســتحکم در لیگ قهرمانان 
دارند و اگر بتوانند فشار را تحمل کنند، 

می توانند تیمی نابودگر باشند.
منبع: دیلی میل

 دی فرانچسکو: برای 
روبه رو شدن با پورتو 

هیجان زده ام
اوزه بیو دی فرانچســکو ســرمربی رم 
می گوید که برای او روبه رو شدن با پورتو 
در قرعه کشــی مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا هیجان انگیز بوده است، 
اگرچه سابقه بازی های رم مقابل این تیم 
پرتغالی بد بوده است. رم با تیمی روبه رو 
شده است که در مرحله گروهی در گروه 
خود صدرنشین شــده بود. دی فرانچسکو 
در این باره به ســایت باشــگاه رم گفت: 
»برگشتن به مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
اروپا یک لحظه هیجان انگیز دیگر را برای 
این باشــگاه می سازد. قرعه کشی در نیون 
تعیین کرده اســت که ما با پورتو روبه رو 
خواهیم شد، تیمی که در مرحله گروهی 
رقابت ها از همه تیم ها بیشتر امتیاز گرفته 
اســت و االن هم در لیگ داخلی خودش 

صدرنشین جدول است.«
 ســرمربی جالوروســی ادامــه داد: 
»می دانــم که در مصاف های قبلی دو تیم 
آمــار  آنقدرها به نفع ما نیســت اما در دو 
بازی ایــن فصل مان مقابــل آنها، تالش 
خواهیم کرد آن آمــار را به نفع خودمان 

تغییر دهیم.«
 

توتی: رم از دی فرانچسکو 
حمایت می کند

فرانچســکو توتی کاپیتان ســابق و 
اســطوره باشــگاه رم تأکید کرد که این 
باشــگاه کامــاًل از ســرمربی اش اوزه بیو 
دی فرانچسکو برای برگرداندن جالوروسی 
به همان جایگاهی که در فصل گذشــته 
لیــگ قهرمانــان به آن رســید، حمایت 
می کنــد. توتی در مراســم قرعه کشــی 
مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا که در آن رم با پورتو روبه رو شد، به 
شبکه اسکای اســپورت ایتالیا گفت: »ما 
خوش شــانس بودیم که از روبه رو شــدن 
با ســایر تیم ها فرار کردیم اما نباید پورتو 
را هم دســت کم بگیریم چــون آنها هم 
تیمی قوی هســتند. ما با تیمی سرسخت 
روبه رو هســتیم و این را هم می دانیم که 
وضعیت زمیــن بازی با آنچــه که ما در 
از بــازی می گوییم  صحبت های مان قبل 
فرق دارد. مــا دو ماه وقت داریم رم را به 
جایی که می خواهیم باشد برگردانیم. دو 
ماه زمان زیادی نیســت پــس ما باید در 
این مقطع ســخت فصل کنار هم بمانیم 
تا از ایــن وضعیت خارج شــویم.« توتی 
ادامــه داد: »ما اغلب به اما و اگرها عادت 
می کنیم اما امروز اوزه بیو دی فرانچسکو 
ســرمربی رم اســت و ما تالش خواهیم 
کــرد در ابتدا با او به جایی که ما را فصل 

گذشته برد، برگردیم.«
 

لیورپول می گوید  یورگن کلوپ سرمربی 
بایرن مونیــخ حریف تیمــش در مرحله یک 
هشــتم نهایی لیــگ قهرمانان را دســت کم 
نمی گیرد. ســرمربی آلمانی لیورپول به تهدید 
قرمز ها از ســوی بایرن مونیــخ در مرحله یک 
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آگاه اســت و به 
همین دلیل از دســت کم گرفتن مردان نیکو 
کواچ خــودداری کرد. دو تیــم در این فصل 
شــرایطی متضاد داشــته اند. لیورپول فراتر از 
انتظارات بوده و صدرنشــین لیگ برتر اســت 
در حالی که بایرن مونیخ 9 امتیاز با بوروســیا 
دورتموند صدرنشین بوندس لیگا فاصله دارد. 
لیورپول به نظر می رســد این فصل می خواهد 
ناکامــی فصل قبلش را جبــران کند و تا آخر 
فصل در کورس قهرمانی به منچســتر سیتی 
فشــار بیاورد اما بایرن مونیخ بسیار پراشتباه 
بــوده و در مواقعی مربی جدیدش کواچ را زیر 
فشار شدیدی دیده و گزارش شده که او در ماه 
نوامبر نزدیک از دست دادن کارش بوده است. 
اســتیو مک منمن و لوئیز گارسیا دو بازیکن 
ســابق لیورپول بالفاصله پس از قرعه کشی از 

خوشــبینی خود برای صعود این تیم صحبت 
کردنــد و مدعــی بودند که قرمزهــا بایرن را 
شکست می دهند اما کلوپ مانند آنها مطمئن 

نیست.
او به سایت رســمی لیورپول گفت: »در 
پایان، این یک بازی فوتبال است که در باالترین 
سطح است و ما باید آن را انجام دهیم. قبال هم 
این را می دانستیم اینطور نیست که کسی فکر 
کند خدا را شــکر که حریف مان لیورپول شد 
پس ما هم اینطور فکــر نمی کنیم که خدا را 
شکر حریف مان بایرن مونیخ است. قرعه سختی 
داریم اما این همان چیزی است که باید باشد. 
اینجا مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
است پس فقط تیم های سرسخت هستند و من 
واقعاً برایش هیجان دارم.« قرعه کشی کلوپ را 
به کشورش آلمان برای بازی رفت برمی گرداند 
و او برای مواجه شــدن با تیمــی که در زمان 
مربیگری اش در دورتموند بارها با آن دســت و 
پنجه نرم کرد مشــتاق است. او ادامه داد: »در 
چند سال گذشته آنها در بهترین مقطع فوتبال 
آلمــان بر لیگ فوتبال آلمان مســلط بوده اند. 

همه داشتند درباره وضعیت خیلی خوب بایرن 
مونیخ صحبت می کردنــد و بایرن مونیخ هم 
بر لیگ مســلط بود. این واقعیت است. خوب 
اســت. ظاهراً خیلی وقت پیــش بوده که من 
در یک بازی رســمی مقابل بایرن مونیخ قرار 
گرفته ام پــس واقعاً منتظر این اتفاق اســت. 
همه ما اســتادیوم آنها و جــو فوق العاده اش را 
می شناسیم. این ســفر واقعاً خوبی برای تمام 
هواداران ما خواهد بود. مونیخ فوق العاده است.«

 کلوپ: اینطور فکر نمی کنم که خدا را شکر! باید با 
بایرن مونیخ بازی کنیم

پــس از روبه رو شــدن بارســلونا با 
لیون در قرعه کشــی مرحله یک هشــتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا، ســرمربی این 
تیم ارنســتو والورده درباره ســختی های 
مصاف با حریف فرانســوی به شاگردانش 
هشــدار داد و تأکید کرد که نباید بارســا 
را برنــده از پیش تعیین شــده این بازی 
دانســت. لیون از گروه سختی که در آن 
تیم های منچسترسیتی، شاختار دونتسک 

و هوفنهایــم قرار داشــتند صعــود کرده 
و عملکردش والــورده را تحت تأثیر قرار 
داده است. ارنســتو والورده پس از مراسم 
قرعه کشــی درباره قرعه تیمش در مرحله 
یک هشــتم نهایی گفت: »لیون تا آخرین 
بــازی مرحله گروهی داشــت با ســیتی 
برای رســیدن به صدر جدول می جنگید. 
این تیــم در ضدحمــالت فوق العاده کار 
می کند. ما اما از االن به بعد باید بیشــتر 

به خودمان نگاه کنیــم اگرچه من خیلی 
بازی هــای لیون را ندیــده ام اما در مورد 
این تیم و بازیکنان آن تصوری کلی دارم. 
این واقعیت که آنها ســیتی را در خانه اش 
شکســت دادند به شــما می گوید که هر 
بازی لیگ قهرمانان چقدر می تواند سخت 
باشــد. ما در جایگاهی نیستیم که بتوانیم 
صعودمــان را قطعی بدانیم. یک ماه و نیم 
وقت داریم تا برای این بازی آماده شویم.«

 والورده: کاری که لیون با سیتی کرد، نشان می دهد ما قرعه آسانی نداریم

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

37745-17143لیورپول1

171421481044منچسترسیتي2

4311639-1713تاتنهام3

171142351437چلسي4

171043372334آرسنال5

17755292926منچستریونایتد6

17746191925ولورهمپتون7

17665242224اورتون8

17737252524وستهم9

17737232524واتفورد10

17728252823بورن موث11

17647212122لسترسیتي12

17638202421برایتون13

17449142216نیوکاسل14

174310142315کریستال پاالس15

174211173314کاردیف16

17269163212ساوتهمپتون17

173311153312برنلي18

172411102810هادرسفیلد19

17231216429فوالم20

لیگ برتر

10 گل: صالح )لیورپول(، اوبامیانگ )آرسنال(
9 گل: استرلینگ )منچسترسیتي(، کین )تاتنهام(

8 گل: آگوئرو )منچسترســیتي(، آزار )چلسي(، ماري )برایتون(، ریچارلیسون )اورتون(، ویلسون 
)بورنموث(

7 گل: مانه )لیورپول(، مارسیال )منچستریونایتد(، میتروویچ )فوالم(

14 گل: مسي )بارسلونا(
11 گل: سوارس )بارسلونا(، استواني )خیرونا(

10 گل: آسپاس )سلتا(
8 گل: سیلوا )سویا(، مارتي )لوانته(، ایگلسیاس )اسپانیول(، گومز )سلتا(

7 گل: بن یدر )سویا(

12 گل: پیاتک )جنوا(
11 گل: رونالدو )یوونتوس(

10 گل: ایموبیله )التزیو(
9 گل: ایکاردي )اینتر(، کوالیارال )سمپدوریا(

8 گل: میلیک )ناپولي(، کاپوتو )امپولي(

11 گل: آلکاسر )دورتموند(
10 گل: رویس )دورتموند(، لواندوفسکي )بایرن(، ورنر )الیپزیگ(، یوویچ )آینتراخت(

9 گل: هالر )آینتراخت(
 8 گل: آزار و پله آ )گالدباخ(، پولسن )الیپزیگ(

12 گل: امباپه )پاري سن ژرمن(، ساال )نانت(، پپه )لیل(
11 گل: نیمار )پاري سن ژرمن(، توون )مارسي(

10 گل: کاواني )پاري سن ژرمن(
8 گل: کامانو )بوردو(، موتیبا )استراسبورگ(، خضري )سنت اتین(، بامبا )لیل(

7 گل: فالکائو )موناکو(، البورده )بوردو(، دلورت )مون پولیه(

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

161042461934بارسلونا1

16943291631سویا2

16871241231اتلتیکومادرید3

16925241929رئال مادرید4

16745191825رئال بتیس5

16745181725آالوس6

16664171224ختافه7

16646273022لوانته8

16565282421سلتاویگو9

16565171921خیرونا10

16637182321اسپانیول11

16556151820وایادولید12

16556202420ایبار13

163103131319والنسیا14

16547181919رئال سوسیداد15

16466151918لگانس16

16367172115ویارئال17

16295152315اتلتیك بیلبائو18

162410153110رایووایکانو19

16151014328اوئسکا20

اللیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

33846-16151یوونتوس1

161222331438ناپولي2

161024281332اینتر3

15753241826میالن4

16745221925التزیو5

16736302024آتاالنتا6

16664292224رم7

16664262224ساسولو8

16655251923سمپدوریا9

16574241722فیورنتینا10

16574191722تورینو11

16637162121پارما12

16385152017کالیاري13

16448202916امپولي14

16448142416اسپال15

16448223316جنوا16

16349132213اودینزه17

15258132411بولونیا18

16151011358فروزینونه19

7912324-16کیوو20

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. 

هوگو لوریس به آرســنال هشدار داده 
تاتنهــام مصمم اســت انتقــام باخت اخیر 
لیــگ برتــر را در دیدار امشــب در مرحله 
یک چهارم نهایی جام اتحادیه انگلیس بگیرد. 
تیم موریسیو پوچتینو در دربی شمال لندن 
در ورزشــگاه امارات بازی می کند دو هفته 
بعد از آنکه شکســت تلخ 4 بــر 2 را مقابل 
همسایه و رقیب همیشگی اش متحمل شد. 
تاتنهام در آن بــازی 2 بر یک پیش بود اما 
در نیمه دوم از هم پاشــید و آرســنال بعد 
از پیــروزی 2 بر صفر فصل قبل دومین برد 
متوالی اش را برابر اســپرز به دست آورد. در 
آن بازی به دلیل شــادی گل تحریک آمیز 
بازیکنان آرســنال، اریک دایــر با بازیکنان 
حریف درگیر شــد و بازیکنان دیگر نیز در 
آن مشــارکت کردند. پیر امریک اوبامیانگ 
هم مقابل هواداران تاتنهام گلش را جشــن 
گرفت و به ســوی او پوست موز پرتاب شد 
تــا تماشــاگران هم از درگیــری بی نصیب 
نباشــند. برای زیادترشــدن جو مســموم 
اطــراف این بــازی، بازیکنان آرســنال در 
شــبکه های اجتماعی کری خواندند و برند 
لنو، دروازه بان آرســنال تصویری از تیم در 
حال شادی منتشــر کرد که از سوی مربی 
آرژانتینی تاتنهام این اقدام توهین آمیز تلقی 
شد هرچند پوچتینو تاکید داشت پیشرفت 
تاتنهــام در دوران مربیگری او باعث شــده 
عقده ای درباره پیروزی بر آرســنال نداشته 
باشــند و پیروزی در دربی را اوج فصل خود 

توصیف کنند.
اما کاپیتــان تیم ملی فرانســه تاکید 
داشت تیمش می خواهد آن باخت دردناک 
را جبران کند: »شــاید خوب شد دو هفته 
قبــل در لیگ برتر باختیم تا برای این بازی 
انگیزه بیشــتری داشــته باشیم. حس بدی 

نســبت به آن باخت نداریــم و می خواهیم 
از ایــن فرصت برای صعود اســتفاده کنیم. 
هر باختی تلخ اســت اما اگر 2 بر یک پیش 
باشــید، تلخی اش بیشتر است. درست است 
که آرســنال تیم باکیفیتی است و شکست 
دادنش سخت شده اما ما کیفیت الزم برای 

این کار را داریم.«
پوچتینــو و همتایــش روی نیمکــت 
آرسنال، اونای امری این شانس را دارند که 
در آستانه برنامه شلوغ کریسمس بازیکنان 
لوریس  اما  اســتراحت کنند  کلیدی شــان 
می گوید تاتنهام که بــا وجود موفقیت های 
بســیار هنوز با پوچتینو جام نبرده باید این 
رقابت ها را جدی بگیرد: »باید در هر رقابتی 
بــا تمام توان بازی کنیم، البته در طول یک 
فصل اولویت هایــی وجود دارد اما این بازی 
جام اتحادیه اســت و اگر پیروز شــویم به 
نیمه نهایی می رویم، این یک دربی اســت و 
آماده سازی تیم زحمت زیادی ندارد چون به 
اندازه کافی برای چنین مسابقه ای هیجان و 

انگیزه وجود دارد.«
 تاتنهام از قهرمانی سال 2008 در جام 

اتحادیه انگلیس جام نگرفته.
باخــت تاتنهام در آخرین ســفرش به 
»امارات« تنها شکست این تیم در 11 بازی 
اخیرش بوده، از جمله نتایج باارزش اســپرز 
در این دوره تســاوی یک بر یک در نوکمپ 
برابر بارسلونا بود که باعث صعود این تیم به 
اروپا  قهرمانان  لیگ  مرحله یک هشتم نهایی 
شد. تاتنهام سه بازی اش در لیگ برتر بعد از 
شکست برابر آرسنال را برده از جمله دیدار 
شــنبه با برنلی که با گل وقت های تلف شده 

کریستین اریکسن به دست آمد.
آن طرف، آرســنال یکشنبه به تیم در 
منطقه سقوط ساوتهمپتون 3 بر 2 باخت تا 
بعد از 22 بازی طعم شکست را بچشد و نقاط 
ضعف دفاعش بیشتر به چشــم بیاید. برای 
بدتر شــدن اوضاع مربی اسپانیایی فهرست 
مدافعان مصدوم تیم هم طوالنی تر شد. سئاد 
کوالسیناچ و هکتور به یرین مسابقه را ترک 
کردند، راب هولدینگ که مدتی اســت بازی 
نمی کند و شکودران موستافی با مصدومیت 

همسترینگ درگیر است.
منبع: خبرگزاری فرانسه

بحران دفاع آرسنال ادامه دارد 

فرصت انتقام برای تاتنهام 
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برندگان و بازندگان قرعه کشی لیگ قهرمانان

از بدشانسی یونایتد تا آسودگی رئال و بارسا

قرعه کشــی مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا انجام شد، و بازی ها از 
هفته دوم فوریه آغاز می شوند اما برندگان 
و بازندگان این قرعه کشی کدام بازیکنان، 

مربیان و تیم ها هستند؟
 

برنده: لروی سانه و منچسترسیتی
لروی سانه فصل را با حالتی بی تفاوت 
آغاز کرد. او هنوز بابت دعوت نشــدن به 
جام جهانی از سوی یواخیم لو ناراحت بود 
اما این بال منچسترسیتی سرش را پایین 
انداخت، ســخت تالش کرد، و توانســت 
عضوی بی جانشین در خط حمله تیم پپ 

گواردیوال شود.
 او حاال این بخــت را دارد که مقابل 
تیمــی کــه در آن پرورش یافــت، یعنی 
شــالکه 04، نشــان دهد که تــا چه حد 

پیشرفت کرده است.
سانه در هفته های اخیر آمار گل زنی 
و پاس گل بهتری پیدا کرده و توانسته به 
بهترین فرم خود در منچسترسیتی برسد. 
منچسترسیتی با او در کنار امثال سرخیو 

آگوئــرو، کوین ده بروین، داوید ســیلوا و 
رحیم اســترلینگ، رقیبی بسیار قدرتمند 

برای شالکه خواهد بود.
 همین قرعه برای گواردیوال به معنای 
نوعی پیروزی اســت. تیــم او در گروهی 
نســبتا آسان در کنار شــاختار دونتسک، 
لیون و هوفنهایم قرار گرفت، و در مرحله 
حذفی هــم بــه اتلتیکو مادریــد دیه گو 
سیمئونه برخورد نکرد. او حاال فرصت آن 
را خواهد داشــت تا عملکرد سیتی را در 
اروپا، پیــش از رویارویی با تیم های بزرگ 

تنظیم کند.
 

بازنده: یونایتد
یونایتد دقیقا بــه تیمی برخورد کرد 
که نمی خواســت با آن بازی کند. کیلیان 
امباپه، نیمار، ادینســون کاوانی و ســایر 
بازیکنــان به دنبــال نهایت اســتفاده از 
مشکالت منچســتریونایتد خواهند بود و 

مشتاق این بازی هستند.
مــردان تومــاس توخــل در مرحله 
گروهــی در چند بازی عملکــرد چندان 

خوبی نداشــتند اما زمانی که همه ارکان 
تیم به خوبــی کار کردند، مهار آنها تقریبا 
غیرممکن شــد اما اوضاع بــرای یونایتد 

متفاوت است. 
آنهــا از بحران به فاجعه رســیده اند 
و حتــی متعصب ترین هــواداران تیم هم 
احتماال امیدشان را به این فصل از دست 

داده اند.
 مورینیــو یونایتد را به مرحله حذفی 
رساند - و طبق آنچه به آن افتخار می کند، 
آمارش را بــه 14 صعود از مرحله گروهی 
در 14 دوره لیــگ قهرمانان رســاند - اما 
آنها بسیار دور از اهدافشان هستند و باید 
دید مربی جدیــد چه می کند. پی اس جی 
می توانــد همین حاال کار آنهــا را تمام و 

خیالشان را راحت کند.
 

برندگان: رئال مادرید و بارسلونا
رئال مادرید تا اینجای فصل مسیری 
دشــوار را پیموده اســت. بدون رونالدو، 
بــدون زیــدان، و بــا اخراج یــک مربی: 
جولن لوپتگی اما آنهــا در لیگ قهرمانان 

که قلمرو همیشگی شــان است، همچنان 
خوب هستند، حتی با آنکه در آخرین روز 
مرحله گروهی، در خانه به زســکا مسکو 

باختند و وجهه شان تا حدی آسیب دید.
اما آنها از بــازی با آژاکس در مرحله 
حذفی خوشــنود خواهند بــود. این تیم 
هلنــدی در مرحلــه گروهــی در برخی 

دیدارها فوق العاده کار کرد. 
آنها در این هفته در لیگ هلند هشت 
بر صفر پیروز شــدند و نشــان دادند که 
سطح شان بسیار فراتر از لیگ هلند است. 
آنها برخــی از جوانان آینــده دار فوتبال، 
مانند فرنکی دی یونگ و ماتایس دلیخت، 

پسر طالیی اروپا را در اختیار دارند.
 اما رئال مادرید بــرای آنها ماجرای 
متفاوتــی را رقم می زند. تیــم بی تجربه 
آژاکس در سانتیاگو برنابئو دقایق دشواری 

پیش رو خواهد داشت.
بارســلونا هم در مرحله گروهی فراز 
و نشــیب داشــت و در نهایت در گروهی 
کــه تاتنهام، پــی اس وی و اینتــر در آن 
بودند اول شــد اما آنها در مرحله حذفی 

کوچک ترین نگرانــی از رویارویی با لیون 
ندارند. مردان برونو جنسیو با برنامه ریزی 
تاکتیکی فوق العــاده و برنامه بازی عالی، 
توانســتند در مرحله گروهی چهار امتیاز 
از منچسترســیتی بگیرند اما بارسلونا که 

لیونل مسی را دارد، تیمی متفاوت است.
لیون همین که تا اینجا رسیده عالی 
کار کرده اما مسی با خوشحالی به مصاف 

با لیون می نگرد.
 

بازنده: لیورپول
لیورپــول  موقــع،  ایــن  پارســال 
خوش شــانس بود. آنها از گروهی نســبتا 
آســان صعود کردند، و در دور حذفی به 
پورتو برخورد کردند. مردان یورگن کلوپ 
پورتــو را از پیش رو برداشــتند و زمانی 
که به مرحله یک چهارم نهایی رســیدند، 

سرشار از اعتماد به نفس بودند.
اما امسال برای آنها مشکالت زیادی 
رقــم خورده اســت. لیورپــول در مرحله 
گروهی سه بار شکســت خورد، یعنی در 
هر ســه دیدار خارج از خانــه، و بدترین 
اتفاق برای آنها این اســت که باید دیدار 
برگشــت مرحله یک هشــتم نهایی را در 
آلیانس آره نا برگزار کنند. لیورپول در این 
رقابت هــا خودباوری باالیــی دارد اما آنها 
در مرحله گروهــی با پی اس جی و ناپولی 
همگروه شــدند و در مرحلــه حذفی هم 

شانس نیاوردند.
آنهــا همچنین ویرجیــل فان دایک، 
کــه در حال حاضر احتماال بهترین مدافع 
دنیاســت را در بــازی رفــت در اختیار 
اگر مصدوم  لواندوفســکی  ندارند. روبرت 
نشــود تالش خواهد کرد که کالس باالی 

بازی اش را در این دو دیدار نشان بدهد.
 

بازنده: یوونتوس
افتخار بــازی با اتلتیکــو مادرید به 
یوونتوس می رســد. آنها با غلبه بر امثال 
صدرنشین  والنســیا  و  منچســتریونایتد 
گروهشــان شــدند، هرچند که در خانه 
مقابــل یونایتــد و در خانــه یانــگ بویز 
لغزیدنــد. این فصل لیــگ قهرمانان برای 
آنها عالی نبوده است اما تجربه آنها معموال 

در مراحل باالتر خود را نشان می دهد.
یوونتــوس فصــل پیــش در آخرین 
لحظــات بــازی با رئــال مادریــد از دور 
مسابقات کنار رفت اما آنها حاال کریستیانو 

رونالدو را دارند. 
در هر حال، یووه امیدوار بود به تیمی 
راحت تر از اتلتیکو برخــورد کند. اتلتیکو 
تیمی مقاوم و مســتحکم است و می تواند 

هر تیمی در دنیا را ببرد.
آنهــا همچنین میزبــان فینال لیگ 
قهرمانان در ورزشــگاه واندا متروپولیتانو 
هســتند و می خواهنــد به دیــدار نهایی 

برسند. 
یووه شــاید بخــت بیشــتری برای 
پیروزی داشــته باشــد اما کار برای آنها 

می شد که خیلی ساده تر باشد.
منبع: سایت گل

برایانهوموود
Brian Homewood

در آستانه بازی با کاشیما
راموس: بدون 

رونالدو هم فلسفه 
همیشگی را داریم

ســرخیو رامــوس گفته که 
رئــال مادریــد روی فتــح جام 
باشــگاه های جهان برای سومین 
است.  کرده  تمرکز  پیاپی  ســال 
این در حالی اســت کــه آنها در 
این دوره از مسابقات، کریستیانو 
رونالدو را ندارند که به آنها کمک 
کند. با این حال راموس می گوید 
که رئال بــدون رونالدو هم مانند 
همیشــه بــازی خواهــد کرد و 
بــه دنبال بردن جــام به مادرید 

خواهد بود.
رامــوس گفت: »بــه نظرم 
در زمیــن تفاوت زیادی نســبت 
نکرده ایم،  گذشــته  سال های  به 
هرچنــد که کریســتیانو رونالدو 
غایــب خواهد بــود. او بازیکنی 
کلیدی برای ما بود اما ما با همان 
فلسفه همیشگی باشگاه خواهیم 

جنگید؛ اینکه باید پیروز شویم.
مــا خاطرات خوبــی از این 
مسابقات داریم، چون در گذشته 
در ایــن بازی ها موفــق بوده ایم. 
ایــن تورنمنت کوتاهی اســت و 
هیــچ جایی برای اشــتباه وجود 
ندارد. مــا دیــدار نیمه نهایی را 
برگزار می کنیم و بعد هم فینال. 
ما می خواهیــم جام را به مادرید 

ببریم.«
 مادرید در مســیر قهرمانی، 
باید امروز به مصــاف تیم ژاپنی 
کاشــیما آنتلرز برود و در صورت 
پیروزی، دیدار نهایــی را برگزار 
خواهد کرد. این مسابقات امسال 

در ابوظبی برگزار می شود.

!!!!!!

ماتیس دلیخت شایعات درباره آینده اش 
را بی اهمیت دانســت و در حال حاضر بازی 
بــا حکیم زیچ در آژاکس را بــه بازی در کنار 
کریســتیانو رونالدو یا لیونل مســی ترجیح 
می دهــد. ایــن مدافع 19 ســاله دوشــنبه 
در توریــن جایزه پســر طالیــی را به عنوان 
آینده دارتریــن بازیکن زیر 21 ســال اروپا از 
روزنامه توتو اسپورت دریافت کرد. بازی های 
او در آژاکس باعث شــده بــه تیم ملی هلند 
نیز دعوت شــود ضمن اینکه نام باشگاه های 
بزرگی به عنوان مقصد بعدی او مطرح شــود. 
شایعه شده یوونتوس و بارسلونا به جذب این 
جوان عالقه دارند اما وقتی خبرنگار اســکای 
ایتالیا از او ســوال کرد دوســت دارد در کنار 

رونالــدو بازی کند یا مســی، گفت: »ترجیح 
می دهم با حکیم زیچ در آژاکس بازی کنم.«

اگرچه او هرگونه صحبت درباره آینده را 
به آخر فصل موکول کرده اما تردیدها وجود 
دارد و معلوم نیست که او چه تیمی را انتخاب 
می کند. دلیخــت گفت: »یوونتوس؟ در حال 
حاضر به بــازار فکر نمی کنم. ایتالیا کشــور 
فوق العاده ای برای بازی اســت اما فعال همه 
حواســم به حال است، به امکان ترک آژاکس 
فکر نمی کنم همچنین به اینکه قرار است در 

کدام لیگ بازی کنم.«
بخشــی از تمرکز دلیخــت روی لیگ 
هلند اســت که آژاکس بــا دو امتیاز اختالف 
نســبت به پی اس وی آیندهوون در رده دوم 
اســت. البته بر خالف رقیب، تیم پایتخت از 
مرحله گروهی لیــگ قهرمانان عبور کرده و 
در یک هشــتم نهایی به رئال مادرید، قهرمان 
سه دوره اخیر اروپا خورده است. دلیخت این 
را فرصت ایده آلی برای خود و هم تیمی هایش 
می داند که به سلطه سفیدهای مادرید پایان 
دهند: »بازی خیلی سختی برابر بهترین تیم 
جهان داریم امــا خودباوری الزم را داریم. ما 
می توانیم با پیروزی بر رئال کیفیت مان را به 

همه جهان نشان بدهیم.«
 او نخستین مدافعی است که جایزه پسر 
طالیی را می گیرد: »افتخار بزرگی برای یک 
مدافع اســت که این جایــزه معتبر را بگیرد، 

خوشحالم که نخستین نفر هستم.«
منبع: سایت گل

 دلیخت: حکیم زیچ را به رونالدو
 و مسی ترجیح می دهم

می توانیم با شکست رئال خودمان را نشان بدهیم مورینیو اخراج شد، یونایتد 22/5 میلیون پوند غرامت می دهد

شکاف طبقاتی نگران کننده میان باشگاه های فقیر و غنی

کیک را عادالنه تقسیم کنید

آنفیلد  در  منچســتریونایتد  تحقیرآمیز  باخت 
باعث شده شیاطین سرخ بدترین شروع خود در 28 
سال گذشته را داشته باشــند و ژوزه مورینیو تاوان 

آن را با اخراج شدن پرداخت.
یونایتــد در دوران کریســمس بــا کاردیف، 
هادرزفیلد، بورنموث و نیوکاسل بازی دارد که از یک 
طرف شانس خوبی برای بردنشان و سامان دادن به 
اوضاع تیم وجود دارد و از طرف دیگر می تواند برای 

مربی جدید پوست موز باشد.
 زین الدیــن زیــدان و موریســیو پوچتینــو 
نامزدهای اصلی جانشــینی او هستند ضمن اینکه، 
دســتیارش مایکل کریک محبوبیــت زیادی دارد و 

می تواند به عنوان مربی موقت انتخاب شود.
گفته می شــود یونایتد برای خالص شــدن از 
دست مورینیو باید دســتمزد یکساله اش یعنی 18 
میلیون پوند را بپردازد که در صورت حضور تیم در 
لیگ قهرمانان یا داشــتن شانس گرفتن سهمیه این 

رقابت ها این مبلغ به 22/5 میلیون پوند می رســد. 
یونایتد در قرعه کشــی دوشــنبه لیــگ قهرمانان، 
در مرحلــه یک هشــتم نهایی باید با تیــم پرقدرت 

پاری سن ژرمن بازی کند.
بازیکنان بعد از بازی یکشنبه، یک روز تعطیل 
شدند اما بحث رایج در میانشان این بود که مورینیو 
باالخره کی اخراج می شــود یعنی در رخ دادن این 
اتفاق تردیدی نداشــتند که خیلــی زود هم اتفاق 
مورد نظرشان افتاد. به نظر می رسد باشگاه در حالی 
مصمــم به انجام این کار بود که مربی پرتغالی دیگر 

هیچ حامی در رختکن نداشت.
دوشنبه فاش شد که باشگاه بند تمدید قرارداد 
12 ماهه آنتونی مارســیال را فعــال کرده - همان 
کاری که ماه گذشته با داوید دخئا شد- و بر این باور 
است که مذاکره با هر دو بازیکن بر سر قرارداد جدید 

آسانتر خواهد بود اگر مورینیو مربی تیم نباشد.
منبع: دیلی میل

بــرای 80 تیمــی که بــه مرحله 
اروپا صعود  باشــگاهی  گروهی فوتبال 
می کنند فصــل با یک شــادی بزرگ 
در مراســم قرعه کشــی موناکو شروع 
می شود که با میلیون ها یورو پول اضافه 
در بانک همراه می شــود. در حالی که 
این تیم ها با پولی که از حضور در لیگ 
قهرمانان و در ابعاد کوچکتر، لیگ اروپا 
عایدشان می شود، سرخوشند اما بیش 
از 600 تیم دسته اولی دیگر هستند که 
نتوانسته اند به این رقابت ها راه بیابند و 
باید با ته مانده ها خودشان را سیر کنند.

به خاطــر نگرانی هــای روزافزون 
ناشــی از افزایش شــکاف مالی میان 
تیم هــای نخبــه و بقیــه، »ســازمان 
لیگ های اروپایی« در گزارشــی از یوفا 
خواســته درآمدهای هنگفــت خود از 
رقابت هایــش را به شــیوه عادالنه تری 
تقسیم کند و تکه بزرگتری از این کیک 
را به 600 تیم بدشانسی که نتوانسته اند 
بــه رقابت های اروپایی برســند، بدهد. 
همچنین از یوفا خواسته شده پرداخت 
بر اســاس ســابقه قبلی در رقابت های 
اروپایی را پایان بدهــد که خود عامل 
بزرگی برای ایجاد شکاف طبقاتی است.

رقابت های  می شــود  پیش بینــی 
اروپایــی در این فصــل 3/25 میلیارد 
یورو درآمد داشته باشد اما شیوه توزیع 
آن به نحوی است که باشگاه های بزرگ 
سهم بسیار بیشــتری می برند. 32 تیم 
حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
2/04 میلیارد یورو را از آن به دســت 
می آورند و 510 میلیــون یورو نصیب 
48 تیــم حاضر در مرحله گروهی لیگ 

اروپا می شــود. تنها 7/3 درصد درآمد 
کل )237/5 میلیون یورو( تحت عنوان 
»پرداخت هــای اتحادآفرین« بین 600 
باشــگاه باقی مانده تقسیم می شود در 
حالی که در دوره قبلی، یعنی سال های 
2018-2015 ایــن رقم 8/5 درصد از 

درآمد کل بوده.
در این گزارش که بــه یوفا و 55 
اتحادیه فوتبال اروپا فرســتاده شــده، 
طرحــی ارائه شــده که بر اســاس آن 
دوره  در  اتحادآفریــن  پرداخت هــای 
ســال های 2024-2021 به 20 درصد 
افزایش یابد و بــا در نظر گرفتن اینکه 
ســاالنه حدود 3/3 میلیارد یورو درآمد 
یوفا از رقابت های باشگاهی تحت نظرش 
است، یعنی ســاالنه 660 میلیون یورو 
بین تیم هــای جامانــده از رقابت های 
اروپا توزیع شود. همچنین  باشــگاهی 
بر اســاس این طرح، 3/5 درصد از کل 
مبلــغ )116 میلیون یورو( به تیم هایی 

می رســد که از مراحل مقدماتی حذف 
می شــوند و 10 درصد )330 میلیون 
یورو( نیز نصیب باشــگاه هایی می شود 
که نتوانســته اند جواز صعود از لیگشان 

را بگیرند.
سازمان لیگ های اروپایی همچنین 
6/5 درصد از درآمد کل را برای توسعه 
فوتبال حرفه ای در خارج از پنج کشور 
اول اروپا خواستار شــده. یوفا تصمیم 
گرفته در دوره چهارساله پیش رو یک 
رقابت جدید با عنوانUEL 2 که درجه 
دوی لیگ اروپا محســوب می شود، راه 

بیندازد.
انتظار مــی رود در پایان این فصل 
درباره تقسیم عادالنه درآمدها در یوفا 
تصمیم گیری شــود هر چنــد فعال به 
نداده اند  نشان  واکنشی  گزارش مذکور 
و خواهان فرصت بیشــتری برای انجام 

بررسی های الزم هستند.
سازمان لیگ های اروپایی همچنین 

خواهان رعایت عدالت در میان تیم هایی 
شده که به لیگ قهرمانان می روند و به 
طور خاص خواســته قانون پرداخت بر 
اساس سابقه حذف شــود. در سیستم 
فعلی 30 درصد درآمد بنابر رتبه تیم ها 
میانشان توزیع می شود. به این منظور، 
یوفا 32 تیــم حاضر در مرحله گروهی 
را بر اســاس عملکرد اروپایی شــان در 
10 ســال اخیر رده بندی می کند. مبلغ 
کل به ســهام 1/11 میلیــون یورویی 
تیم یک  پایین ترین  تقسیم می شــود، 
سهم و باالترین تیم 32 سهم می گیرد. 
به این نحو تیم های باســابقه و افتخار 
بیشتر سهم بیشتری می گیرند و این به 

سلطه شان کمک می کند.
یکــی از نکات دیگــر این گزارش 
این اســت، پولی که به تیم های حاضر 
در لیگ قهرمانان داده می شــود بیشتر 
از ســه و نیــم برابر پــول پرداختی به 
تیم هــای حاضر در لیگ اروپا نباشــد، 
همچنین پول تیم های لیگ اروپا بیشتر 
از دو و نیم برابر تیم های لیگ رده سوم 

که قرار است راه بیفتد، نباشد.
الکساندر سفرین از سال 2016 که 
رییس یوفا شــده گفته اولویتش ایجاد 
تعادل و افزایش رقابت در فوتبال اروپا 
باشگا ه های  اعتراف کرده  است هرچند 
بزرگ »سهم شیر« دارند و این، موضوع 

را پیچیده می کند.
در گــزارش ســازمان لیگ هــای 
فعلی  دوره  تغییــرات  آمــده،  اروپایی 
یعنی 2021-2018 از جمله ســهمیه 
بیشــتر لیگ قهرمانان برای چهار لیگ 
اول اروپا و همچنیــن توزیع درآمد بر 
اساس عملکرد تنها به بی عدالتی بیشتر 

در فوتبال اروپا کمک می کند.
منبع: رویترز

اسپورت مدیا ست- این عکس هایی که دیباال از خودش در کنار 
پوگبا منتشر کرده، شایعه بازگشت پوگبا به یووه را تقویت می کند.

دیلی میــل- بازیکنان لیورپول، خوشــحال از بــرد برابر 
منچســتر، میهمانــی کریســمس را بــا تیــم نیویورک 
برگزار کردنــد. در تصویر، صــاح و لــوورن را می بینید.

دیلــی میــل- عکس هــای محمــد صــاح بــرای مجلــه معــروف 
می کنــد. فعالیــت  مــردان  مــد  زمینــه  در  کــه  کیــو«  »جــی 

دیلی میل- الکساندر میتروویچ، مهاجم فوالم، به عنوان بازیکن سال 
صربستان انتخاب شد.

دیلی میل- اســتیون جــرارد مربــی رنجرز، بــا بازیکنــان تیمش به 
بیمارســتان کودکان شــهر گاســکو رفت و بــه بچه ها روحیــه داد. 
او یــک چــک 10 هزار پونــدی هم بــه این بیمارســتان هدیــه کرد.

عکس نوشت

برنامه

چهارشنبه 28 آذر
بوندس لیگا

شالکه.........................................................................................  بایرلورکوزن 21:00
.....................................................................................  الیپزیگ 23:00 بایرن مونیخ
وردربرمن......................................................................................  هوفنهایم 23:00
............................................................................................  هانوفر 23:00 فرایبورگ
ماینتس....................................................................  آینتراخت فرانکفورت 23:00

 
جام اتحادیه انگلیس

مرحله یک چهارم نهایی
...............................................................................................  تاتنهام 23:15 آرسنال
چلسی.............................................................................................. بورنموث 23:15

 
جام اتحادیه فرانسه

مرحله یک هشتم نهایی
امی ین....................................................................................................  لیون 21:15
.......................................................................................................  نیم 23:30 لوهاور
مارسی.....................................................................................  استراسبورگ 23:35
نیس....................................................................................................  گنگان 23:35
..................................................................................................  لوریان 23:35 موناکو
رن...........................................................................................................  نانت 23:35
دیژون...................................................................................................  بوردو 23:35

 
جام جهانی باشگاه ها

نیمه نهایی
............................................................................  کاشیماآنتلرز 20:00 رئال مادرید
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

حسین فرکی سرمربی 
فوالد خوزستان و  ســابق 
ســپاهان که با این تیم ها 
را به  برتر  لیــگ  قهرمانی 
دســت آورد، ایــن روزها 
بــدون تیم اســت. همین 
مساله هم باعث شد وقتی 
مجیــد جاللــی از پیکان 
اخراج شــد از او به عنوان 
تیم  این  بعدی  ســرمربی 
خودروســاز نام برده شود. 

فرکی در مورد این مســاله می گوید: »خیلی ها 
از حضور من در پیکان بــه من می گویند. خود 
من از دوستان این مساله را شنیده  ام اما واقعیت 
این است که هیچ صحبتی با من نشده و باشگاه 
پیکان رســماً با مــن در این زمینــه صحبتی 
نکرده.« فرکی که سال های زیادی به عنوان مربی 
در تیم ملی حضور داشت، درباره پیش بینی اش 
از حضور تیم ایران در جام ملت های آسیا توضیح 
می دهد: »من به خود ملی پوشــان اعتقاد دارم. 
شــانس قهرمانی داریم. جام جهانــی را تجربه 

کرده ایــم که بــه روایتی 
عملکرد تیم ملی خوب بود 
و بــه روایت دیگر عملکرد 
تیم ملی در جــام جهانی 
متوسط بوده. اکنون تیمی 
داریم که هــم بازیکنانش 
تجربه باالیــی دارند و هم 
خوبی  جــوان  بازیکنــان 
اختیــار دارد. در همه  در 
پست ها بازیکن داریم. این 
بازیکنان سال ها است که با 
هم کار می کنند و هماهنگ شــده اند.« سرمربی 
سابق ســایپا با اشاره به حضور بازیکنان زیاد در 
تیم ملی، ادامه می دهد: »به هیچ عنوان در تیم 
ملی دغدغــه بازیکن نداریم. در همه پســت ها 
بازیکنــان خوبی را در اختیار داریم و به نظر من 
ما به انــدازه دو تیم ملی بازیکن داریم. یک تیم 
ملی در زمین است و تیم ملی دیگر روی نیمکت 
قرار دارد. بنابراین اگر همه چیز عادی باشد تیم 
ملی می تواند بعد از ۴۴ ســال سنت شکنی کند 

و قهرمان شود.«

جاللــی  مجیــد 
پیکان  پیشــین  سرمربی 
که اهــداف بزرگی با این 
تیم داشــت، درباره قطع 
همــکاری اش با باشــگاه 
سه  هدف گذاری  و  پیکان 
ســاله اش می گوید: »فکر 
دو  مــدت  در  می کنــم 
ســال و نیم به ۷۰ درصد 
باشــگاه  در  اهداف مــان 
نخستین  رسیدیم.  پیکان 

هدف این بود کــه پیکان ثبات بگیرد. تیم تازه 
از لیگ دســته اول به لیــگ برتر آمده بود و ۶ 
سال بود صعود و سقوط می کرد. در مرحله دوم 
می خواستیم چرخه تولید بازیکن فعال تر شود و 
نســلی از بازیکنان جوان را به تیم تزریق کنیم. 
هدف این بود که در سال سوم هم جزو تیم های 
خوب باشیم. این اصلی ترین اهداف ما بود که تا 
حد زیادی به آن رســیدیم. اگر نتوانستیم جزو 
تیم های مدعی باشیم، شــاید یکی از دالیلش 
این بود که در پایان هر فصل نیروها و بازیکنان 

اصلی از تیم جدا می شدند 
و نمی توانســتیم آنهــا را 
حفــظ کنیــم. در تمــام 
اتفاق  ایــن  این ســال ها 
بــرای ما افتــاد. هر موقع 
شــروع  را  جدید  فصــل 
می کردیــم، از نقطه پایان 
فصل قبــل نبود و مجبور 
بودیــم بازیکنان جدیدی 
بگیریــم. کســانی که در 
می شدند  ســتاره  ما  تیم 
به تیم های بزرگتر می رفتند. اگر به اهداف مان 
نرســیدیم یکی از دالیلش همین بود.« جاللی 
درباره اینکه دوســت داشــت در چه شرایطی 
از پیکان جدا شــود، توضیح می دهد: »دوست 
داشتم کار بزرگی در پیکان کرده باشم. تالشم 
را هــم کردم ولی هر ســال نیروهــای ما صفر 
می شــد و مجبور بودیم از نو شروع کنیم. این 
کارمان را سخت کرد. اگر بازیکنان مان را حفظ 
می کردیم مدعی می شــدیم. پیکان امانتی در 
دستم بود و فکر می کنم امانتدار خوبی بودم.«

فرکی:خیلیهامیگویندسرمربیپیکانشدهام! جاللی:دوستداشتمکاربزرگیدرپیکانمیکردم

اگرچــه اســتقالل خوزســتان تیــم 
قعرنشــین جدول است و شــرایط خوبی 
ندارد اما تــا االن بازی های نســبتا خوبی 
انجــام داده. در بین این بازیکنان هم چند 
نفر به خوبی درخشیدند تا مورد توجه دیگر 
تیم ها قرار بگیرنــد. به جز یونس دلفی که 
مدت هاست بحث لژیونر شــدنش به اروپا 
به گوش می رســد، حاال شــنیده می شود 
وحید خشــتان مهاجم سرعتی و گلزن این 
تیم از ســوی 2 تیم لیگ برتری و یک تیم 
قطری با پیشــنهادهای خوبی مواجه شده 
کــه به دنبــال جدایی اســت. در کنار او، 
رضا درویشــی هم ظاهرا از سوی سپیدرود 
رشت پیشنهاد نسبتا خوبی دریافت کرده. 
با این شــرایط، ایــن بازیکنان بــه دنبال 
جدایی هســتند اما باشــگاه اعالم کرده تا 
وقتی که پنجره نقل و انتقاالت باز نشــود، 
اجــازه جدایی به هیچ بازیکنی نمی دهد. با 
توجه به اینکه قرارداد بازیکنان اســتقالل 
خوزســتان خیلی کم اســت و تا االن تنها 
2۰ درصد دریافت کردند بعید نیســت آنها 
قرارداد خود را یک طرفه فسخ کنند و بروند. 
همین کاری که پیش از این مهدی زبیدی، 
محمد شریفی و چند بازیکن دیگر استقالل 

خوزستان انجام دادند.
 

 باشگاه پولدار می شود 
تا بازیکنان نروند

اگرچه مســووالن باشــگاه اســتقالل 
خوزســتان در مورد پرداخــت مبلغ طلب 
فرانک ســاکونی دیر دســت به کار شدند 
و فرصت را از دســت دادند اما ظاهرا حاال 
می داننــد برای ماندن تیــم در لیگ برتر و 

آخرین تالش ها، باید بازیکنان اصلی خود را 
حفظ کنند. آنها به خوبی می دانند بازیکنان 
اصلی تیم بــا پیشــنهادهای خوبی مواجه 
خواهند شــد که اگر نتواننــد آنها را حفظ 
کنند به مشکل خواهند خورد. بر این اساس 
مسووالن اســتقالل خوزســتان در تالش 
هســتند تا در این هفته، 3۰ درصد دیگر از 
قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند تا دریافتی 
اعضای تیم به 5۰ درصد برســد و بهانه ای 
برای جدایی نداشــته باشــند. نکته جالب 
این اســت که 3۰ درصد قرارداد بازیکنان، 
مبلغی حدود ۷۰۰ میلیون تومان می شــود 

که شــاید پرداخت کردن آن چندان سخت 
نباشد. چراکه باشگاه استقالل خوزستان به 
تازگی با یــک اپراتور تلفن همراه قراردادی 
به مبلغ یک و نیم میلیارد بسته که قرار است 
این مبلغ به زودی به حساب باشگاه بیاید تا 
آنها بتوانند هــم 3۰ درصد دیگر از قرارداد 
بازیکنان را پرداخت کنند و هم قســط اول 

طلب ساکونی را بدهند.
 

 سرمربی و مدیرعامل همچنان
 به صورت موقت

اگرچــه تکلیــف بازیکنان اســتقالل 

خوزســتان تا حدود زیادی مشــخص شده 
و آنهــا می داننــد تحــت هیچ شــرایطی 
نمی توانند از این تیم جدا شــوند اما هنوز 
تکلیف ســرمربی و حتی مدیرعامل باشگاه 
اســتقالل خوزســتان مشخص نشــده. در 
حال حاضر کریم بوســتانی سرمربی موقت 
استقالل خوزستان است و هنوز نمی داند تا 
آخر فصل می توانــد کار خود را دنبال کند 
یا ســرمربی جدیدی جــای او خواهد آمد. 
این بالتکلیفی باعث شــد بوســتانی نتواند 
برنامه هــای خود را آنطور که باید و شــاید 
پیش ببرد. در حال حاضر تیم تعطیل است 

و تا 5 دی ماه تمرین نخواهد داشت اما هنوز 
معلوم نیست بوستانی بعد از این تعطیالت 
سرمربی خواهد بود یا نه. نکته جالب دیگر 
این اســت کــه تکلیف مدیرعامل باشــگاه 
هم هنوز مشخص نیســت. در حال حاضر 
محمداســد مســجدی به عنوان سرپرست 
باشــگاه حضــور دارد اما تــا االن تکلیف 
مشــخص نشــده که او مدیرعامل می شود 
یا شــخص دیگری جایش را می گیرد. این 
بالتکلیفی ها هم بدون شک می تواند به تیم 
ضربه بزرگی بزند اما هیات مدیره باشــگاه 
استقالل خوزســتان هم همچنان 2 دسته 
است و با هم اختالف دارند و این مشکالت 

را حل نکردند.
 

امیدهای واهی مسووالن باشگاه 
و سردرگمی بازیکنان

با توجه به اینکــه فوتبال ایران تا االن 
پرونده های زیادی در فیفا داشــته و شاید 
رکورددار کسر امتیاز باشــد اما انگار هنوز 
بعضی تیم ها نمی خواهند یکســری اتفاقات 
را بــاور کننــد. فصل قبل وقتــی از پدیده 
مشــهد ۶ امتیاز کســر شــد، تا روز پایانی 
لیگ برتر، مسووالن باشگاه از بازگشت این 
امتیازات خبر می دادند و خبری نشــد. در 
پرســپولیس هم از احتمال باز شدن پنجره 
نقل و انتقاالتی صحبت می شــد اما باز هم 
اتفاقی نیفتاد. حاال اســتقالل خوزستان به 
دنبال برگرداندن ۶ امتیاز و باز کردن پنجره 
نقل و انتقاالتی اســت. در حالی که سابقه 
نداشــته فیفا حکمی بدهــد و آن را نقض 
کند. به هر حال شاید باشگاه بخواهد با این 
ترفند به تیمش امید بدهد تا در ادامه بهتر 
کار کند اما واقعیت چیز دیگری اســت و نه 
تنها ۶ امتیاز برنمی گردد بلکه پنجره نقل و 

انتقاالتی هم باز نخواهد شد.
 البتــه شــاید هــم مدیران باشــگاه 
نمی خواهنــد بــاور کننــد حکــم فیفــا 
برنمی گردد. آنها معلوم نیســت از کجا خبر 
گرفته اند که 15 روز مهلت دارند تا بخشی 
از طلب ساکونی را پرداخت کنند. به همین 
دلیــل هم خیلی امیدوارنــد حداقل پنجره 
نقل و انتقاالت باز خواهد شــد. مساله ای که 
عجیب به نظر می رسد و قبال هم پرسپولیس 
ثابــت کرد تالش هایش در ایــن زمینه، راه 
به جایی نمی برد. در هر صورت باشــگاه با 
این نامه که هنوز مبدا آن مشــخص نیست 
ســعی کرده به تیم امید دهد. بازیکنان هم 
سردرگم هستند و نمی دانند مشکالت حل 

می شود یا نه.

استقاللخوزستانسردرگمترازهمیشه
نه تکلیف سرمربی مشخص شد، نه مدیرعامل

 بانوان فوتسال 
توبیخ شدند

کمیتــه انضباطی آرای خود را درباره بازی 
تیم فوتســال بانوان دریژ نو فرخ شهر و سپیدرود 
تهران صادر کرد. بازی تیم های فوتســال بانوان 
دریژ نو فرخ شــهر و ســپیدرود تهران از ســری 
رقابت های لیگ برتر فوتســال بانوان برگزار و از 
ســوی زهره صابری بازیکن تیم دریژ نو فرخ شهر 
تخلفاتی مبنی بر رفتار غیرورزشی و اعتراض به 
داوری که کارت زرد دوم را به همراه داشــت و 
در نتیجه منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. 
او به خاطر این تخلف بــه توبیخ کتبی محکوم 
شــد. همچنین الهام کریمی بازیکن تیم دریژ نو 
فرخ شــهر به همراه شــیوا یاری مربی سپیدرود 
تهران و سارا شیربیگی بازیکن این تیم، به دلیل 
اعتراض مکرر به داوری و رفتار غیرورزشــی، هر 
کدام به صورت جداگانه به توبیخ کتبی محکوم 
شدند. در شــروع رقابت های لیگ برتر فوتسال 
بانوان، شهناز یاری و شــاگردانش تحت عنوان 
تیم سپیدرود در مسابقات حاضر شدند و پس از 
گذشت شش هفته به دلیل سوء مدیریت و نبود 
حامی مالــی این تیم، به اصفهان نقل مکان و با 
اسم نامی نو در رقابت ها ادامه داد. در حال حاضر 
هم نامی نو پس از تیم ملی حفاری در مکان دوم 

جدول رده بندی قرار دارد.

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال 
ایران در تورنمنت چین تایپه

داود پرهیــزگار سرپرســت تیم فوتســال 
زیر2۰ ســال کشــورمان، از برگــزاری اردوی 
تدارکاتی این تیــم در چین تایپه خبر می دهد. 
پرهیــزگار در مورد اردوهای تیم زیر 2۰ ســال 
فوتســال ایــران، می گوید: »2 مرحلــه اردوی 
اســتعدادیابی در تاریخ های 1۰ تا 13 دی و 19 
تا 23 دی برگزار خواهیم کرد تا بازیکنان مدنظر 
کادر فنی در اختیارشان قرار گیرند و پس از آن، 
از بهمن ماه نفراتی که در اردوی اســتعدادیابی 
انتخاب شــدند با نفرات قبلی تیم ملی در اردو 
حضور خواهند داشــت و تمرینــات اصلی خود 
را برای شــرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز 
می کنند.« سرپرســت تیم فوتسال زیر 2۰ سال 
ایران در رابطه بــا تورنمنت بین المللی این تیم 
توضیح می دهد: »فدراسیون چین تایپه از ایران 
برای حضور در تورنمنت فوتســال که با حضور 
تیم هــای ژاپن، تایلند، ایران و چین تایپه برگزار 
می شــود، دعوت کرده و اقدامات حضور در این 
تورنمنت را انجام می دهیم. اوایل اردیبهشت ماه 
در چین تایپه این تورنمنت برگزار می شــود که 
بدون شــک به آمادگی و تجربه باالی بازیکنان 
کمــک زیادی خواهــد کرد. در ایــن رده همه 
کشورها تیم ندارند و انجام بازی دوستانه سخت 
خواهد بود. بر همین اساس تالش مان این است 
که از فرصت به دســت آمده بهترین اســتفاده 
را ببریم. قطعاً با توجــه به مهم بودن بازی های 
آسیایی، بازیکنان نیازمند بازی دوستانه هستند 
و درصدد آن هســتیم تا چند بــازی تدارکاتی 
داشــته باشــیم تا با آمادگی کامل به مسابقات 

اعزام شویم.«

آذری: هیچ بازیکنی 
جدا نمی شود مگر 
منصوریان بخواهد

تیــم ذوب آهن در شــرایطی 
نیم فصــل رفت که  به تعطیــالت 
قرار است از پنجشــنبه این هفته 
تمریناتــش را مجــددا در اصفهان 
از ســر بگیــرد. در روزهــای اخیر 
خبرهایــی مبنی بــر مذاکره چند 
باشــگاه بــا تعــدادی از بازیکنان 
تیم ذوب آهــن از جمله محمدرضا 
حسینی و رشــید مظاهری مطرح 
شــده. ســعید آذری مدیرعامــل 
باشــگاه ذوب آهن که از اشتباهات 
داوری همچنان خیلی شاکی است، 
در رابطــه با بحــث جدایی برخی 
»باید  می گوید:  ذوب آهن  بازیکنان 
بگویم احتمال جدایی هیچ بازیکنی 
از ذوب آهــن وجود نــدارد. همین 
بازیکنــان بایــد تیمــی را که یک 
نیم فصل داوران آن را اذیت کردند، 
در جدول باال بیاورند. ممکن است 
بازیکنی به ذوب آهن اضافه شــود 
ولی بعیــد می دانــم بازیکنی جدا 
شــود مگر اینکه آقــای منصوریان 
رابطه  در  آذری  بدهد.«  درخواست 
بــا برنامه های ذوب آهــن اصفهان 
در تعطیــالت نیم فصل هم توضیح 
از پنجشنبه  ما  می دهد: »تمرینات 
آغاز می شــود. قرار اســت شــنبه 
منصوریان  با  بعد جلســه ای  هفته 
درباره نقل و انتقاالت و برنامه های 
آماده سازی تیم داشته باشیم. هنوز 
محل برگزاری اردو هم قطعی نشده 
و در جلسه با ســرمربی تیم آن را 

نهایی می کنیم.«

فوتسال

زیکنان
با

هدنبال
ب

جدایی

 استقالل خوزستان این روزها شــرایط عجیب و غریبی دارد. این تیم قبال هم در خطر سقوط قرار گرفته بود و حتی به پلی آف هم 
رفت اما توانســت در لیگ برتر بماند. آبی های اهوازی در آن مقطع شاید بیش از هر چیزی آرامش و امید داشتند که ماندند اما االن 
نه خبری از آرامش هست و نه امید. به تازگی 6 امتیاز از امتیازات استقالل خوزستان کسر شد و البته پنجره نقل و انتقاالتی این تیم 
از سوی فیفا بسته شد. این اتفاق آرامش و امید را از تیم گرفت. در کنار آن هم کامال مشخص است مشکالت مالی زیادی وجود دارد 
که باشگاه نتوانست طلب فرانک دیوید ساکونی را پرداخت کند. حاال که تیم به این روز افتاده و همه بازیکنان ناامید هستند، انگار 
باشگاه به دنبال راهکاری است تا شرایط را بهتر کند اما شاید آنها به جای امیدهای واهی بهتر است در زمینه های دیگر تالش کنند.

ایمــان مبعلــی کاپیتان اســتقالل خوزســتان که 
این روزهــا به عنوان مربــی هم کنار تیــم حضور دارد، 
درباره آخرین وضعیت مصدومیت خود و شــرایط فعلی 
استقالل خوزســتان می گوید: »خوشبختانه روند درمانی 
و آماده ســازی خوبی را طی می کنــم و فکر می کنم اگر 
مشــکلی پیش نیاید تا 2۰ روز دیگر شرایط بازی کردن 
پیدا خواهم کرد. من در بازی با اســتقالل مصدوم شدم 

و بــا نظر مدیریت باشــگاه از نیمه دوم همــان بازی به 
بوســتانی در زمینه مربیگری و هدایت تیم کمک کردم. 
خودم همیشــه به مربیگری عالقه داشتم هرچند که در 
این چند بازی متوجه شدم کار خیلی سختی است. البته 
من شــناخت کافی از بازیکنان تیم مــان دارم و با وجود 
مشــکالت زیادی که داریم در دو بازی اخیر خود مقابل 
ســایپا و ســپاهان عملکرد خیلی خوبی داشــته و حتی 

مســتحق برد بودیم.« مبعلی که مدرک درجه C آســیا 
را دارد و تابســتان هم قصــد دارد درجه B را بگیرد، در 
مورد اینکه چه تصمیمی برای خداحافظی از فوتبال دارد، 
توضیح می دهد: »در مورد خداحافظی هم باید بگویم اگر 
از عملکردم در نیم فصل دوم راضی نباشــم یا فصل آینده 
پیشنهاد خوبی نداشته باشــم از دنیای بازیگری فوتبال 

خداحافظی می کنم.«

مبعلی: شاید فصل 
آینده از فوتبال 
خداحافظی کنم

 شورا به دنبال حل مشکالت 
شاهین و ایرانجوان بوشهر

مشــکالت مالی تیم دسته اولی شاهین شــهرداری بوشهر دغدغه های 
زیادی برای ایــن تیم و کادرفنی اش ایجاد کرد. این مشــکالت آنقدر ادامه 
داشــت که محمود فکری هم از سرمربیگری شــاهین استعفا داد اما طولی 
نکشــید که او به تمرینات برگشت. آن هم با قول حل شدن مشکالت. حاال 
خبر می رســد، شورای شهر بوشهر در تالش اســت تا مشکالت را حل کند. 
عبدالخالق برزگرزاده عضو شورای شهر بوشهر در رابطه با حل مشکالت مالی 
شاهین و ایرانجوان می گوید: »طی هفته گذشته هواداران شاهین شهرداری 
بوشــهر روزهای پرالتهابی را ســپری کردند. مجموعه شورای شهر حامی و 
پشتیبان تیم شاهین است و در این راه از هیچ کمکی به آنها دریغ نمی کند. 
در این ارتباط به زودی با حضور تمامی اعضای شــورای شــهر بوشهر الیحه 
ارسالی شهرداری درباره تیم فوتبال شاهین رای گیری می شود که با توجه به 
شرایط تیم انتظار می رود این نشست هر چه زودتر برگزار شود. همه اعضای 
شــورا موافق تقویت و کمک به باشگاه شــاهین شهرداری هستند. از این رو 
از تیم شاهین بوشــهر انتظار می رود تمام تمرکزشان بر مسائل فنی باشد و 
دغدغه ای پیرامون مســائل مالی نداشته باشــد. در بودجه سال جاری هفت 
میلیارد ریال برای کمک به این تیم پیش بینی شــده که پرداخت آن در گرو 
ارسال الیحه مربوطه به شورا و موافقت اعضا است. با توجه به شرایط خاص و 
دشوار ایرانجوان که این روزها در انتهای جدول گروه خود قرار گرفته، کمک 
مالی به این تیم باســابقه باید در موعد مناســبی صورت گیرد و به روزهای 

پایانی فصل موکول نشود.«

لیگ یک

امید نمازی در ابتدای لیگ هجدهم 
بــا اهداف بــزرگ هدایــت ذوب آهن را 
برعهده گرفــت اما او در میانــه راه بعد 
از کســب نتایج ضعیف از سوی مدیران 
باشگاه کنار گذاشته شد. یکی از مسائلی 
در  فعالیتــش  دوران  در  نمــازی  کــه 
ذوب آهن بارها به آن پرداخت، مشکالت 
داوری بــود. او همواره از عملکرد داوران 
گالیه مند بود و حــاال می تواند با موضع 

محکم تری در این خصوص حرف بزند.
 بعد از آنکه مشخص شد ذوب آهن 
شــکل  بــه  داوری  از  مســابقه   5 در 
تاثیرگذار ضــرر کرده و امتیــازات را از 
دســت داده، امید نمازی با وجود اینکه 
دیگر در تیــم اصفهانی ســمتی ندارد، 
به موضــوع داوری ها پرداخــت و متنی 
را در اینســتاگرامش منتشــر کرد. نکته 

قابل توجه اینکه نمازی در پســت خود 
طعنه هایی هم به مدیران ذوب آهن که او 
را از سمتش برکنار و علیرضا منصوریان 
را جایگزینش کردند، زده: »خدا را شکر 
که مشخص شد ذوب آهن بیشترین ضرر 
را از داوری ها خورد، 5 تصمیم تاثیرگذار. 
انصافا ذوب آهن می توانست کجای جدول 
باشــد االن؟ داوران در لحظه ها و ثانیه ها 
اشــتباه می کنند ولی آن هایی که تفاوت 
تــوپ فوتبال و پرتقــال را هم نمی دانند 
و می نشــینند دور یک میز و ســاعت ها 
بحث می کنند و تصمیــم می گیرند چه 
بهانه ای دارند؟« نمازی در پایین پستش 
هم نوشت: »تصمیمات اشتباه را هم کم 
گفتنــد واقعا؛ در ضمن اگر کســی فکر 
می کنــد از روی ناراحتی این پســت را 

گذاشته ام، درک درستی داشته...«

تیم فــوالد با آمدن افشــین قطبی 
در نخســتین گام موفق شد دست به کار 
بزرگی بزند و تراکتورسازی را در ورزشگاه 
یادگار امام )ره( تبریز شکســت دهد. این 
نتیجه خوب واکنش سیروس پورموسوی 
را بــه دنبــال داشــت. پورموســوی که 
نخستین سرمربی فوالدی ها در این فصل 
بود، درباره پیروزی فوالد خوزستان مقابل 
تراکتورســازی می گوید: »خدا را شکر که 
تیم فوالد این نتیجــه خوب را گرفت. به 
یک نکته در این رابطه می خواهم اشــاره 
کنم. این نتیجه عالوه بر زحمت کادرفنی، 
نشان داد بازیکنان فوالد هم خوب هستند 
و توانایی موفقیت هــای بزرگ در لیگ را 
دارند.« سرمربی سابق فوالد خوزستان در 
رابطه با اینکه چرا به خوب بودن بازیکنان 
تیم اشــاره کرده، توضیــح می دهد: »من 

به این دلیل صحبــت از توانایی بازیکنان 
می کنم که در هفته های گذشــته عده ای 
اصرار داشتند بازیکنان فوالد خوب نیستند 
و به دلیــل یارگیری ضعیــف در ابتدای 
فصل نتایج تیم فــوالد جالب نبوده. این 
در حالی اســت که برخی نتایج اول فصل 
و همچنین برد اخیر مقابل تراکتورسازی 
خــالف ایــن را نشــان داد و دروغ های 
یــک عده را که به خاطــر حفظ موقعیت 
خودشان می گفتند، برمال کرد.« سیروس 
پورموســوی در مورد ماجــرای دریافت 
مطالباتش از باشــگاه فوالد خوزستان هم 
می گوید: »خوشــبختانه جلسات خوبی با 
مدیران باشــگاه داشــته ایم و به توافقاتی 
رســیده ایم. قرار اســت به زودی جلسات 
نهایــی را برگزار کنیم تــا طلب کادرفنی 

سابق فوالد پرداخت شود.«

رضا مهاجری ســرمربی ماشین سازی 
تبریز از پایــان یافتن نیم فصــل اول لیگ 
برتر برای تیمش خوشحال است. مهاجری 
نیم فصل  درباره عملکرد ماشین ســازی در 
نخست، می گوید: »من در هفته هفتم لیگ 
برتر به ماشین ســازی آمدم که تا آن زمان 
تیــم نتایج خوبی نگرفته بود و از ۷ بازی ۴ 
امتیاز داشت. بازی های تقریبا راحت خانگی 
ماشین ســازی هــم در آن ۷ هفته به اتمام 
رســیده بود که تیم در آن مقطع امتیازات 
خانگی راحتی را از دســت داد. بعد از اینکه 
تیــم را تحویل گرفتم، ما با چند مشــکل 
اساسی روبه رو شدیم و تا آخر نیم فصل هم 
با آنها دســت به گریبان بودیم. یکی از این 

مشــکالت اساسی، عدم آمادگی جسمانی و 
آســیب دیدگی بازیکنان بود که واقعا ما را 
اذیت کرد چون ما در اکثــر بازی ها مقابل 
تیم هایی قرار گرفتــه بودیم که باالتر از ما 
قرار داشتند. متاسفانه در ادامه هم برخی از 
بازیکنان کلیدی مان را از دست دادیم و این 
اواخر نیمی از بچه  ها را نداشتیم.« سرمربی 
ماشین  ســازی با گالیه از اشتباهات داوری 
انجام شــده برای تیمش، ادامــه می دهد: 
»در اواخر نیم  فصل در 3 بازی پشــت ســر 
هم مقابل ســپاهان، پرســپولیس و پدیده 
در حق ماشین ســازی اجحاف شــد اما دم 
نزدیم. مقابل ســپاهان عزیز معبودی نباید 
اخراج می شــد، مقابل پرسپولیس در دقیقه 

1۰ مقابــل دید مســتقیم داور پنالتی مان 
گرفته نشــد و مقابل پدیده هم پنالتی روی 
خالقی فر را نگرفتند. با آن همه مشــکالتی 
که داشــتیم، دیگر این بضاعت را نداشتیم 
که از داوری هم ضربه بخوریم. با این حال با 
یک بضاعت محدود، کیفیت مان باال بود و در 
همه بازی ها مستحق پیروزی بودیم. در هر 
صورت خدا را شکر می کنم که این نیم   فصل 
کابوس وار برای ماشین ســازی تمام شــد. 
امیدوارم در نیم فصل دوم با بازیکنان جدید 
و رسیدن مصدومان مان شرایطی رقم بزنیم 
که یک تیم »شســته و رفتــه« و قدرتی را 
راهی مسابقات کنیم.« مهاجری با تمجید از 
عملکرد بازیکنان ماشین سازی در نیم فصل 

اول، می گوید: »ان شاءا... همه تالش خود را 
به کار می گیریم تا در نیم فصل دوم حداقل 
جزو تیم  های قرار گرفته در نیمه اول جدول 
باشــیم و فوتبال تماشاگرپســندی را ارائه 
نیم فصل  در  ماشین سازی  کنیم. خوشحالم 
اول توانســت بنیان دیزل را پر کند. ما 2۰۰ 
نفر هم در مشهد هوادار داشتیم که از تبریز 
برای تماشــای بازی ماشین ســازی مقابل 
پدیده به ورزشگاه امام رضا )ع( آمده بودند. 
اینها مــا را امیدوار می کنــد که نیم  فصل 
دوم یک تیم متفاوت را داشته باشیم. برای 
رســیدن به این مهم هم بــه حمایت مردم 
خوب آذربایجان و ســاق های بازیکنان مان 

چشم دوخته ایم.«

نمازی:فرقپرتقالوتوپفوتبالرانمیدانند! پورموسوی:دروغهاییکعدهبرمالشد

مهاجری:نیمفصلکابوسوارماشینسازیتمامشد
در حق مان اجحاف شد اما دم نزدیم

جالل الدیــن علی محمــدی هافبــک 
ســپاهان اصفهــان قصــد دارد در پنجره 
زمستانی از این تیم جدا شود. با شروع فصل 
نقــل و انتقاالت، تیم هــای مختلف در حال 
رایزنی برای ایجاد تغییرات مورد نظرشــان 
در پنجره زمستانی هستند. سپاهان با کسب 
عنوان قهرمانی نیــم فصل یکی از تیم هایی 
اســت که قصــد دارد در نقــل و انتقاالت 
تغییراتــی در ترکیب خــود ایجاد کند و به 
احتمال زیاد هم خروجی خواهد داشــت و 
هم ورودی. یکــی از نفراتی که عزم جدایی 
از جمع زردپوشان را جزم کرده، جالل الدین 
علی محمــدی هافبــک این تیم اســت که 

در طــول نیم فصــل اول زیاد بــه او بازی 
نرســید و به همین دلیل قصد جدایی دارد. 
علی محمدی از باشــگاه تقاضای رضایتنامه 
کرده تا به تیم دیگــری بپیوندد. در همین 
اســت جالل الدین علی محمدی  قرار  راستا 
به زودی جلســه ای با تابش داشته باشد تا 
برای جدایی اش صحبت کند. گفته می شود 
مقصــد بعدی علی محمدی ســایپا اســت. 
حضور در ســایپا می توانــد به علی محمدی 
کمک زیادی کنــد چراکه این تیم در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور دارد که درخشش در 
آن رقابت ها می تواند شرایط خوبی برای هر 

بازیکنی به وجود بیاورد.

استقالل خوزستان  در  بیت سعید  حسن 
خودش را به عنوان یک مهاجم فرصت طلب به 
فوتبال ایران معرفی کرد و درخشــش او حتی 
باعث شد تا این بازیکن راهی استقالل تهران 
شود. بیت سعید اما در استقالل به هدف هایش 
نرســید تا دوباره به اهواز برگــردد و این  بار 
پیراهــن فوالد را بر تن کند. فوالدی ها حاال با 
آمدن افشین قطبی روزهای متفاوتی را تجربه 
می کنند و پیــروزی برابر تراکتورســازی در 
تبریز به آنها انگیزه داده تا نتایج بد نیم  فصل 
اول را جبران کنند. مهاجم فوالد خوزســتان 
دربــاره کار کردن با قطبی می گوید: »او مربی 
باتجربه ای اســت که در مسائل فنی و روحی، 

روانی شگردهای خاص خودش را دارد. قطبی 
همیشــه لبخند می زند و همیشه انرژی دارد. 
این موضوع به بازیکنان هــم انرژی می دهد. 
5۰ درصــد فوتبال به مســائل روحی مربوط 

می شود.«
بیت ســعید در مورد نیــم فصل دوم هم 
توضیــح می دهد: »ما باید نتایج نیم  فصل اول 
را جبران کنیم. هــواداران فوالد در نیم فصل 
اول و در خیلی از بازی ها خوشــحال نبودند، 
با ایــن حال باید از حمایت آنها تشــکر کنم. 
امیــدوارم در نیــم فصل دوم نتایــج بهتری 
بگیریم و آنها را خوشحال کنیم. کادر فنی هم 

قصد دارد تیم را تقویت کند.«

ذوب آهن  کاپیتــان  حدادی فر  قاســم 
اصفهان کــه فکر می کند پرســپولیس این 
فصل هم شــانس اول قهرمانــی لیگ برتر 
اســت، در مورد اینکه ذوب آهن در این فصل 
بیشــترین ضرر را از اشتباهات داوری کرده، 
می گوید: »متأســفانه ما در این زمینه خیلی 
ضربــه خوردیم ولی باید بگویم اشــتباهات 
داوری عمدی نبوده. اعتقاد من این است که 
اگر در مســابقات لیگ برتر ایران از سیستم 
VAR در داوری ها استفاده شود، حق تیمی 
ضایع نخواهد شــد. امیــدوارم این اتفاق در 
مــورد داوری هــا رخ دهــد.« حدادی فر در 

رابطه با مصاحبه هــای اخیر امید نمازی که 
علیه مســووالن باشگاه ذوب آهن و همچنین 
علیرضــا منصوریان موضــع گرفته، توضیح 
می دهد: »نمازی برای تیم ما زحمت کشید و 
قصد داشت ذوب آهن با سبک خاصی فوتبال 
بــازی کند. او نهایت تالش خود را انجام داد 
اما متأســفانه نتایج خوبی نگرفتیم و باشگاه 
هم در نهایت تصمیم به ایجاد تغییر در کادر 
فنی گرفــت. امیدوارم با این کادر فنی نتایج 

خوبی بگیریم.«
 هافبــک ذوب آهن اصفهان با اشــاره 
بــه عملکرد خودش در نیــم  فصل اول لیگ 

برتــر می گوید: »هــر چنــد در مقاطعی از 
فصل نیمکت نشــین بودم ولــی در مجموع 
نیــم  فصــل اول برایم خوب بــود. امیدوارم 
شرایط همه بازیکنان در نیم  فصل دوم بهتر 
شــود.« حدادی فر در مورد اینکه جدی ترین 
مدعی کســب عنــوان قهرمانــی چه تیمی 
اســت، توضیح می دهد: »پرســپولیس تیم 
پرقدرت و منســجمی است که بازیکنان این 
تیم در هر بازی بــردن را باور دارند. به نظر 
من پرســپولیس شــانس اول قهرمانی است 
و ســپاهان و اســتقالل هم دیگــر مدعیان 

قهرمانی هستند.«

رشت  سپیدرود  کاپیتان  کعبی  حسین 
بعد از جلســه ای خیلی کوتاه با علی کریمی، 
تصمیــم گرفت از فوتبــال خداحافظی کند. 
البتــه کعبی قبال چند بار از تصمیمش برای 
خداحافظی از فوتبال در ســپیدرود رشــت 
صحبت کرده بود اما وقتی با پیشنهاد کریمی 
مواجه شد بدون درنگ قبول کرد تا حاال به 
عضویت کادر فنی تیم قرمزپوش رشــتی در 
بیاید. کعبی درباره این اتفاق می گوید: »این 
تصمیمــی بود که خودم گرفتــم و به نظرم 
زمــان خوبی برای خداحافظی بود. دوســت 
داشــتم وارد عرصه مربیگری شــوم. در هر 

صورت من یک روز بــه فوتبال آمدم و یک 
روز هم باید آن را کنار می گذاشــتم. خدا را 
شــکر بعد از دو سال که از فوتبال دور بودم، 
ســپیدرود من را احیا کرد و االن هم در این 
تیم محبوب و پر هــوادار از دنیای بازیگری 

خداحافظی می کنم.«
کاپیتان پیشــین ســپیدرود رشت در 
مورد جلســه با علــی کریمی هــم توضیح 
می دهد: »مشــورت خوبی بــا علی کریمی 
انجــام دادم. او مربی و همبــازی من بوده و 
خیر و صالح من را می خواهد. از االن به بعد 
هــم به عنوان همکار کنار هــم خواهیم بود. 

آرزوی مــن بود کنار علی کریمی کار کنم و 
خدا را شکر فوتبالم را با عزت شروع کردم و 
با عزت هم به پایان رساندم.« کعبی در رابطه 
با اینکه چرا تا انتهای فصل به دوران بازیگری 
خود ادامه نداده، می گوید: »دوســت داشتم 
در این مقطع یک جوان به تیم بیاید و کمک 
کند. همانطــور هم که گفتم می خواســتم 
کنار علی کریمی کار کنم. ســپیدرود کادر 
فنــی فوق العاده خوبــی دارد و االن فرصت 
خوبی است تا من از آنها چیز های زیادی یاد 
بگیرم. همچنین می خواستم منافع تیم هم با 

تصمیم من حفظ شود.«

علی محمدی به دنبال جدایی از سپاهان

بیت سعید: قطبی همیشه لبخند می زند

حدادی فر: با سیستم VAR حقی از تیم ها ضایع نمی شود

کعبی: فوتبالم را با عزت شروع و با عزت هم تمام کردم

برنامه
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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
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1586131161530گلگهرسيرجان2
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157622191227شاهينبوشهر4
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* امتیازات ملوان با 6 امتیاز منفی محاسبه شده است.

سميراشيرمردي
Samira Shirmardi
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از دالیل  یکــی  گــرو  الحاجــی 
جدایــی اش از اســتقالل را مســائل 
خانوادگــی می داند: »یکــی از دالیل 
بــه خاطر  اصلــی تــرک اســتقالل 
خانــواده ام بود. این تصمیم را به اتفاق 
خانواده ام گرفتم. مشــکل حادی بین 
مــن و اســتقالل وجود نداشــت. من 
مشکالت شــخصی داشتم و به همین 
خاطــر قراردادم را فســخ کردم.« گرو 
می گوید:  نافرجامــش  تالش هــای  از 
»در تمرینــات و بازی ها همه تالشــم 
را می کردم که بازیکن مفیدی باشــم. 
هــواداران و خیلــی از عالقه مندان در 
ایران من را با تیام مقایســه می کردند 
ولی مــن بازیکن دیگــری بودم. همه 
تالشــم را در زمین انجام می دادم اما 
این فوتبال اســت و در فوتبال قانونی 
وجود ندارد که بگوید بازیکن تحت هر 
شــرایطی موفق می شود. در این 5 ماه 
به خاطر جو هواداران فضا برایم خیلی 
خوب بــود. جوی که برایــم به وجود 
آمده بود باورنکردنی بود. امیدوارم آنها 
همه اتفاقاتی که برایم رخ داد را متوجه 
شــوند. من هواداران، مربیان باشگاه و 

مدیران استقالل را دوست دارم.«
گرو با ابراز ناراحتی از قیاس هایی 
که شد، به حرف هایش ادامه داد: »در 
روزهــا و هفته هــای اول این قیاس 
خیلــی زیاد و واقعا وحشــتناک بود، 
هفته ها بود این فشار را می دیدم ولی 
چاره ای نداشــتم و باید این فشــارها 
را تحمــل می کردم. مــن هم مهاجم 
بــودم و تیام هم مهاجــم. قبول دارم 
باید گل می زدم امــا مردم دیدند که 
من تالش می کنم. البته باز هم تاکید 
می کنم شــکل حمایــت از بازیکنان 
توســط هواداران فوق العاده بود و به 
خاطر همیــن موضوع هرگــز آنها را 
فرامــوش نمی کنم. این هــواداران به 
شــکلی بودند که من خودم را مدیون 
این تیم می دانم و به نظرم اســتقالل 

بهترین تیم آســیا است و بازی کردن 
در چنین تیمی یک خوش شانســی 

برایم محسوب می شود.«
گرو مدعی شــده تیم های ایران 
او را می خواهند: »این پیشــنهادها به 
گوش من هم رســید ولی پاسخی به 
آنها ندادم. االن ترجیح می دهم اینجا 
آرامش داشته باشم تا ببینم در آینده 
چه می شود. از طریق مدیریت باشگاه 
شــنیدم که برخــی از تیم های خوب 

ایران من را می خواهند.
آنهــا گفتــه بودند کــه الحاجی 
گــرو توانایی هایــی دارد و می توانــد 
از استقالل موفق شود. شنیدم  خارج 
ســپاهانی ها کــه یک مربــی مطرح 
اســت(  قلعه نویی  )منظــورش  دارند 
خواهان من هستند اما من به مدیران 
اســتقالل گفتم فعال باید با خانواده ام 
مشورت کنم. وضعیت من در ایران به 
شــکلی بود که به دلیل شرایط روحی 
نمی توانســتم کار را ادامه بدهم. بیش 
از ۳ ماه بود که دخترم را ندیده بودم و 
از همسرم و خانواده دور بودم. در واقع 
بین فوتبال ایران و خانواده، خانواده ام 

را انتخاب کردم.«
 گرو اعتقاد دارد که قراردادش با 
اســتقالل در صلح و صفا فسخ شده: 
»ما در صلح و صفا به توافق رسیدیم و 
قرارداد را فسخ کردیم. من هیچ پولی 
هم از باشگاه برای فسخ قرارداد نگرفتم. 
با توجه بــه مفادی که در قرارداد من 
بود مدیریت باشــگاه تــالش کرد که 
تفاهمنامه بین ما بهتر و راحت تر فسخ 
شود. هیچ مشکلی هم وجود نخواهد 
داشــت و مطمئنا در آینده هم بحث 
شــکایت از استقالل توسط من وجود 
اســتقالل  مدیریت  داشــت.  نخواهد 
منطقی برخورد کرد. من به آنها گفتم 
که مشــکل خانوادگی دارم و آنها هم 
راحت موضوع را پذیرفتند و قرارداد را 

فسخ کردیم.«

الحاجیگرو:قلعهنوییمنرامیخواهد
بله، در صلح و صفا از استقالل جدا شدم

 تعطیالت فرصت طالیی برای مهاجم ناکام
تبریزی باید به فکر راه حلی برای 

گل زدن باشد
مرتضی تبریزی نمی تواند از استقالل جدا شود و باید در این تیم بماند، 
یعنی اینکه مهاجم ناکام اســتقالل نیم فصل دوم هم پیراهن استقالل را به 

تن می کند.
گاهی وقت ها انتشار یک خبر از سرندانستن اصل ماجرا است و این خبر 
بدون کوچکترین تحقیــق و اطالعی دهان به دهان می چرخد، در حالی که 
اصل ماجرا چیز دیگری اســت. بعد از اینکه گفته شــد تبریزی از شرایطش 
در اســتقالل راضی نیست ماجرای بازگشــتش به ذوب بر سر زبان ها افتاد 
اما حقیقت ماجرا این اســت که حتی اگر این بازیکن میلیاردی خودش هم 

بخواهد نمی تواند از استقالل جدا شود.
مرتضی تبریزی ابتدای فصل به عنوان یکی از ستاره های نقل و انتقاالت 
با اســتقالل قرارداد امضا کرد و حتی در بازی اول با تراکتورسازی هم موفق 
شــد گل دوم تیمش را بزند. با این حال هرچه 
گذشت تبریزی از شرایط آمادگی دورتر شد تا 
جایی که حاال شایعات جدی در مورد جدایی او 
در نقل و انتقاالت زمستانی به راه افتاده است. با 
این حال قانون به تبریزی اجازه می دهد در نیم 
فصــل با یک تیم جدید قرارداد امضا کند اما او 
نمی تواند در نیم فصل دوم برای تیم جدیدش 
بازی کند. علت این موضوع این اســت که هر 
بازیکــن در یک فصل می تواند با ۳ تیم قرارداد 
امضا کند اما تنها برای دو تیم باید بازی کند و 
تبریزی در نیم فصل اول هم برای اســتقالل و 

هم برای ذوب آهن بازی کرده است.
طاهری، عضو کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ در این باره می گوید: 
»هر بازیکن می تواند در یک فصل با ۳ تیم قرارداد امضا کند ولی برای دو تیم 
می توانــد بازی کند. بنابراین تبریزی با هر تیمی قرارداد امضا کند نمی تواند 
بــرای آن تیم به میدان برود. البتــه این قانون یک تبصره دارد و آن هم این 
اســت که مثال تبریزی به شــرق آســیا برود و در لیگی بازی کند که فصل 

جدیدش تازه شروع می شود.«
تبریزی را مهاجم ششــدانگی در اســتقالل ندیدیــم، همانطور که گرو 
الحاجی هم نتوانســت در این تیم موفق شود اما بازیکن میلیاردی که با کلی 
جلســه و مذاکره به استقالل آمد و یکی از گرانقیمت ترین بازیکنان استقالل 
بود، آخر نیم فصل اول نیمکت نشــین شد و گاهی چند دقیقه به زمین بازی 
می رفت که همین نکته از تبریزی یک بازیکن عصبی ســاخت. بازیکنی که 
بــه زمین و زمان گیر می داد و بدش نمی آمد از داور کارت زرد بگیرد اما این 
چاره کار این مهاجم نیســت، به قول آرش برهانی هر بازیکنی باید خودش 
به خودش کمک کند و حتی اگر صدها روانشــناس و مشاور هم که برای او 

استخدام کنند، باز هم همان  آش است و همان کاسه.
نیم فصل اول مرتضی تبریزی روزهای خوشی را در استقالل طی نکرد. 
ستاره ذوب آهن مثل ســایر مهاجمان استقالل در گل زدن ناکام بود و شفر 
هم تصمیم گرفت او را نیمکت نشــین کند. این بازیکن در بعضی از بازی ها 
روی نیمکت صیادمنش 17 ســاله نشست و این برای چنین بازیکنی خیلی 
گران تمام شــد اما تبریزی باید بداند که تعطیالت نیم فصل فرصتی است تا 
به خودش کمک کند.  او باید در استقالل خودی نشان دهد وگرنه نمی تواند 
به کار خود در استقالل ادامه دهد و روزگار برای او تلخ تر هم می شود. مهاجم 
اســتقالل می تواند به فکر راه حل برای رهایی از بحران گل نزدن باشد. مثل 
فرشید باقری که به کمک طاهری راه حلی برای روزهای تلخ انزوای خود پیدا 

کرد و این روزها خوش می درخشد.

نظارت شفر در نقل و انتقاالت
 وینفرد شــفر سرمربی استقالل قصد دارد تا شنبه در ایران باقی بماند. 
سرمربی تیم اســتقالل قرار است نشست هایی را با مدیریت باشگاه در مورد 
نقل و انتقاالت این باشــگاه، زمان و مکان اردوی نیم فصل داشــته باشــد و 
بــه همین دلیل تا روز شــنبه در تهران باقی خواهد ماند. اســتقالل در نیم 
فصــل اول رقابت های لیگ برتر در رده پنجم جــدول رده  بندی قرار گرفت. 
نظارت شفر در نقل و انتقاالت استقالل می تواند مشکالت را در زمینه جذب 

بازیکنان کم کند.

پدر و پسر، زوج اصلی نقل و انتقاالت استقالل

شفرمخالفدخالتکمیتهفنیدرنقلوانتقاالت

نقش کمیته فنی باشگاه استقالل در نقل 
و انتقــاالت نیم فصل قرار بود بســیار پررنگ 
باشــد اما اخیرا هیچ نشســتی میــان اعضای 
کمیته فنی باشــگاه اســتقالل با وینفرد شفر 
در راســتای هماهنگی برای جــذب بازیکنان 
جدید انجام نشــده اســت. از یاد نمی بریم که 
امیرحســین فتحی، سرپرست باشگاه استقالل 
در مصاحبه ای صراحتا اعالم کرد که بازیکنان 
جدید بایــد از فیلتر کمیته فنــی عبور کنند 
اما ایــن فقط ظاهر قضیه اســت به این دلیل 
کــه عمال کمیته فنی باشــگاه اســتقالل قرار 
نیســت نقشی در این راســتا ایفا کنند. اینکه 
اساســا از ابتدا صحبت های فتحی درباره نقش 
کمیته فنی در نقل و انتقاالت باشگاه استقالل 
درســت بود یا خیر، خود یک مســاله پیچیده 
است و حتی عده ای اعتقاد دارند که سرپرست 
باشــگاه استقالل نباید کمیته فنی را در مقابل 
تصمیم های شــفر قرار می داد اما وقتی فتحی 
در مصاحبه های خود بارها به نقش کمیته فنی 
در نقل و انتقاالت اشــاره کرده این ســوال به 
وجــود می آید که حاال چــرا همین کمیته که 
مورد اعتماد سرپرســت باشــگاه استقالل هم 
هســت، در تصمیم گیری های نقل و انتقاالتی 

هیچ تاثیرگذاری محسوسی ندارد؟
احتماال موضوع کمرنگ شدن نقش اعضای 
کمیته فنی در ایــن بازه زمانی مهم برمی گردد 
بــه بی میلی وینفــرد شــفر در دخالت اعضای 
کمیته فنی در اموری که مســتقیم زیرنظر او و 
پسرش انجام می شود. شفر البته یکی، دو بار در 
نشســت با اعضای کمیته فنی حاضر شد تا در 
ظاهر نشــان دهد با حضور این اعضا در باشگاه 
اســتقالل مخالفتی نــدارد اما رفتار ســرمربی 
استقالل در منافات با این حضور است و او اجازه 
نمی دهد کسی جز پســرش در نقل و انتقاالت 
آتی استقالل تصمیم گیرنده باشد. در واقع شفر 

قصــد دارد ادامه راه را هم با هماهنگی پســرش 
بپیمایــد، بی آنکه شــخص ثالثــی در این ماجرا 
اثرگذار باشــد. این وضعیت را در حالی شاهدیم 
که اعضای کمیته فنی اســتقالل در مصاحبه های 
خود اعــالم کرده بودند که قرار اســت در نقل و 
انتقاالت شــفر نام بازیکنان جدید را اعالم کند و 
آنها بعد از بررســی های الزم گزینه های مورد نظر 
آقای ســرمربی را تایید یا رد کنند اما ســرمربی 
استقالل عالقه ای به تعامل با اعضای کمیته فنی 

باشگاه استقالل ندارد. این سیاستگذاری شفر را از 
منظری هم می شود تایید کرد.

به هر حال ســرمربی یک تیم است که باید 
درباره عملکرد بازیکنان پاســخگو باشد و درباره 
کیفیت آنها بــه مدیران توضیح بدهد و چنانچه 
بازیکنی از لحاظ فنی شــرایط مناسبی نداشته 
باشــد هیچ کس کمیته فنی را به واسطه جذب 
چنین بازیکنی بازخواســت نمی کند. شــاید از 
همان روزهای تشــکیل کمیته فنی اســتقالل، 

سرپرست این باشگاه نباید به کلیدی بودن نظر 
اعضــای کمیته فنی در تصمیم گیری ها اشــاره 
می کــرد و حاال که این اتفاق افتاده و شــفر هم 
عالقه ای به همکاری و هماهنگی با اعضا از خود 
نشان نمی دهد نه فقط حرف امیرحسین فتحی 
درباره کمیته فنی دو تا شده بلکه جایگاه افرادی 
همچون مظلومی، فریبــا و مطلق که جزو نوابغ 
باشــگاه استقالل محسوب می  شــوند زیر سوال 

رفته است.

قــرار بود مظلومــی به عنوان ســخنگوی کمیته فنی 
باشگاه اســتقالل نظرات و تصمیم گیری های این کمیته را 
به اطالع رسانه ها برساند اما او مدتی است سیاست سکوت 
را در پیش گرفته و ترجیح می دهد با رسانه ها حرفی نزند. 
این وضعیت خود گویای نداشتن اطالعات از وضعیت 

نقل و انتقاالتی استقالل است. 
مظلومی می دانــد که اگر در مقابــل خبرنگاران قرار 
بگیرد پاســخی درباره تصمیم گیری های استقالل در نقل و 

انتقاالت نخواهد داشــت به همین دلیل سکوت را بهترین 
راه حل می داند. 

در عیــن حال بهتاش فریبا نیز که همواره در تعامل با 
رســانه ها بود همین رفتار را انجام می دهد و مدتی است از 

باشگاه استقالل دور شده است. 
فریبا حتی چند روز پیش وقتی علی خطیر را می بیند 
به طعنه به معاون ورزشــی باشگاه اســتقالل این جمله را 

می گوید: »دیگر خبری از شما نیست!« 

ایــن جمله بدان معنا اســت که مســووالن باشــگاه 
استقالل هم در دو راهی انتخاب میان شفر و اعضای کمیته 
فنی گیر افتاده انــد و خود نیز نمی دانند که در مهم ترین و 
اثرگذارترین زمانی که کمیته فنی می توانست به عنوان یک 
ســوپاپ اطمینان عمل کند، چه رفتاری درباره اعضای این 
کمیته داشته باشند. البته باید به مصاحبه اخیر نامجومطلق 
هم توجه کــرد که صراحتا گفته بــود: »دیگر از ما نظری 

نمی خواهند.«

 پرویز مظلومی 
کجای کار 
است؟

پیشرفت استقالل نسبت به 
فصل پیش

 استقالل فصل گذشته و در پایان نیم 
فصل نخســت ۲۰ امتیاز به دست آورد ولی 
در فصل جاری این تیم موفق شد ۲5 امتیاز 

کسب کند.
اســتقالل در نیــم فصــل اول فصل 
گذشــته 5 برد، 5 شکســت و 5 تساوی را 
به دست آورد ولی در فصل جاری ۶ برد، ۲ 

باخت و 7 تساوی را به دست آورده است.
شاگردان شفر در نیم فصل لیگ گذشته 
11 گل بــه ثمر رســاندند و ۹ گل دریافت 
کردنــد ولی در نیم فصل جاری 1۸ گل زده 
و ۶ گل دریافــت کرده اند. اســتقالل فصل 
گذشــته تا هفته هفتم علیرضا منصوریان را 
روی نیمکت خود می دید، هفته هشتم میک 
مک درموت ســرمربی موقت این تیم شد و 
از هفته نهم شــفر به عنوان سرمربی این تیم 
معرفی شــد و تا پایان نیم فصل در 7 بازی 
روی نیمکت آبی ها نشست ولی او امسال از 
ابتدا هدایت آبی ها را برعهده داشته و نتایج 
این تیم نســبت به فصل گذشــته پیشرفت 

داشته است.

نگاه متفاوت به جباروف
سرور جباروف هافبک ۳۶ ساله ازبکستانی 
می تواند از انتقال های مهم در زمستان باشد. او 
در تابســتان از استقالل جدا شد و به ژتیسوی 
قزاقستان پیوست اما حاال صحبت های بازگشت 
دوباره او به جمع آبی پوشان جدی شده است.

جباروف در این نیم فصل برای ژتیسوی 
قزاقستان دوران چندان درخشانی را سپری 
نکــرد. او تنها در 5 دیدار بــه میدان رفت و 
۲۹۰ دقیقــه در زمین حضور داشــت. او در 
۲ بازی نود دقیقه حضور داشــت، در ۲ دیدار 
تعویــض شــد و در یک بازی هــم به عنوان 
بازیکن جانشین وارد زمین شد. او در این 5 
بازی یک گل به ثمر رســانده است. استقالل 
اما این روزها به دنبال این اســت که هر طور 
شده او را به اســتقالل بیاورد، هواداران این 
تیم هم از اینکه دوباره هافبک ازبکســتانی 
به تیمشان می آید خوشــحال هستند. البته 
از نگاه کارشناســانی که به بحث سن و سال 
بازیکن اعتقاد دارنــد، حضور این بازیکن در 

استقالل چندان هم نمی تواند موثر باشد.

پرونده جذب بازیکنان 
خارجی ناکارآمد کی 

بسته می شود؟
درس گرفتن از اشــتباه خودش 
بهتریــن پیروزی اســت کــه خیلی 
وقت هــا افراد از آن غافل می شــوند. 
مــرور اتفاقات گذشــته و ســرزنش 
کردن خود به دلیل اتفاقی که افتاده، 
بازگشت  برای  روش  بدترین  خودش 
به عقب اســت اما انــگار در فوتبال 
معیوب ما همین روش غلط باید بارها 
تکرار شود و هیچ کس قرار نیست با 
مدیریت خود نوآوری در این فوتبال 
داشته باشد، خصوصا اگر آن مدیر بر 
صندلی دو باشــگاه پرطرفدار نشسته 
باشــد. اگر قرار باشد پرونده شکایت 
بازیکنان ناکارآمد خارجی که در لیگ 
برتر ایران فوتبال بازی کردند را مرور 
کنیم همان مدیریت های اشــتباه را 
البه الی آن پیدا می کنیم و البته هم 
این پایان این چرخه معیوب نیســت 
و باز شــاهد آن خواهیم بود، چرا که 
قرار نیســت هیچ تغییری در تفکرات 

مدیریتی انجام شود.
 این بار سخن از باشگاه استقالل 
اســت و جــذب بازیکنــان خارجی 
کــه فقط هزینه گزاف برای باشــگاه 

داشته اند.
بازیکنــان خارجی  به حــال  تا 
بی کیفیــت زیادی به فوتبــال ایران 
آمده اند و بعد از حضوری کوتاه، گران 
و بی ثمر کشــورمان را ترک کرده اند. 
حاال هم- متأسفانه- افزوده شدن نام 
گرو و نویمایر به این فهرســت، اتفاق 

چندان عجیبی به نظر نمی رسد.
 مســاله مهم تــر امــا به ســهم 
پررنگ شــفر در این دو خرید ناموفق 
به  استقالل  باشــگاه  مربوط می شود. 
اتکای فصل موفقی که شــفر پشــت 
سر گذاشــته بود، در مورد خریدهای 
خارجی به او اختیار تام داد. از ســوی 
دیگــر مربــی آلمانی هــر دوی این 
بازیکنان را به خوبی می شــناخت. او 
پارسال قبل از تیام، قصد جذب گرو را 
داشت که گویا الحاجی به بهانه ناامن 

بودن ایران تن به این انتقال نداد. 
امســال اما به اعتبار ادعای خود 
گرو، آنقدر پیشــنهاد خوبی به او شد 
که نتوانســت آن را رد کند. آشنایی 
شــفر با نویمایــر هم به گذشــته ها 
برمی گردد و جای حاشا ندارد. به این 
ترتیب طبعا ناکامــی این دو خرید، 
شکســتی برای شخص شــفر تلقی 

می شود.

 دیدگاه فنی

خبر

سوژه ها

سوال روز

زیرپوست

اللچه
استق

گذرد؟
می

به هر حال 
سرمربی یک 
تیم است که 
باید درباره 

عملکرد 
بازیکنان 
پاسخگو 

باشد و درباره 
کیفیت آنها به 
مدیران توضیح 
بدهد و چنانچه 

بازیکنی از 
لحاظ فنی 

شرایط 
مناسبی 

نداشته باشد 
هیچ کس 

کمیته فنی 
را به واسطه 
جذب چنین 

بازیکنی 
بازخواست 

نمی کند

بعــد از جدایــی الحاجــی گــرو و 
مارکوس نویمایــر جا برای ورود داریوش 
شــجاعیان و مرتضی آقاخان باز شــد و 
ایــن دو بازیکن می توانند وارد فهرســت 
نیم فصل دوم شــوند. بــا توجه به اینکه 
نام محسن کریمی در لیست زیر۲۳سال 
استقالل قرار داده شده بود نیازی نیست 
بازیکن دیگری برای ورود این بازیکن به 
فهرســت نیم فصل دوم از فهرست خارج 
شــود اما به احتمال زیاد تعداد دیگری از 
بازیکنان نیز در روزهای آتی از اســتقالل 
جدا خواهند شــد. برخی باشــگاه ها در 
حال مذاکره و رایزنی با باشــگاه استقالل 
هستند تا مجوز جدایی بازیکنان این تیم 

را بگیرند.
جابــر انصاری که در هفته های اخیر 
عملکــرد مطلوبی داشــته یکــی از این 
بازیکنان است که تیم هایی در لیگ برتر 
را خواهان خود می بیند. با توجه به اینکه 
انصــاری در هفته های اخیر نقش خود را 
به خوبی در ترکیب اســتقالل ایفا کرده 
قدری دشــوار به نظر می رسد که باشگاه 
اســتقالل با این جدایی موافقت کند اما 
شاید خود انصاری به جهت آنکه گارانتی 

بیشتری برای بازی در لیگ داشته باشد، 
اســتقالل را به مقصــد دیگر تیم ها ترک 
کند. انصــاری از پیکان پیشــنهاد بازی 
دریافت کرده هرچند که از سپیدرود هم 

به عنوان یکی از مشتریان این بازیکن یاد 
شــده اما بعید است که انصاری حاضر به 
بازی برای این تیم رشــتی باشــد به این 
دلیل که سقف پرداختی سپیدرود چندان 

باال نیست.
دیگر بازیکنی که ممکن اســت در 
نقــل و انتقاالت اســتقالل را ترک کند، 

مهدی قائدی اســت. مهاجم ریزنقشــی 
که اخیرا کمتر در ترکیب اســتقالل قرار 
گرفتــه و حتی به نظر می رســد که او با 
چندان  اســتقالل  سرمربی  تاکتیک های 

همخوانی ندارد.
 البته شفر همواره از قائدی به عنوان 
یک بازیکن آینده دار یاد کرده و نســبت 
به این بازیکن بی میل نیســت اما برخی 
تیم ها نســبت به جذب قائدی ابراز عالقه 
کرده اند و باید درآمد حاصل از آزادسازی 

این بازیکن را هم در نظر گرفت.
نکتــه ای که شــاید تصمیم گیران در 
باشگاه استقالل را هم به سمت صدور مجوز 
جدایی این بازیکن ســوق دهــد. از فوالد 
خوزستان به عنوان یکی از مشتریان مهدی 
قائدی یاد می شود که باید دید این بازیکن 

در نهایت راهی کدام تیم خواهد شد.
اما میثــم تیموری را هــم باید در 
لیست جدا شــده های احتمالی استقالل 
قرار داد. بازیکنی که در پست دفاع چپ 
بازی می کند اما شــفر بازی های آنچنانی 
به این بازیکن نداده و دور از ذهن نیست 
که او هم اســتقالل را ترک کند. درباره 
پیشــنهادهایی کــه به دســت تیموری 
رســیده فقط می توان به مذاکرات باشگاه 
نساجی با این بازیکن اشاره کرد اما شاید 
دیگر تیم ها نیز بی میل نباشند، با تیموری 

همکاری کنند.
بــه هر حال ایــن ۳ بازیکن را باید در 
میــان جدا شــده های احتمالی اســتقالل 
دانست، هر چند که از سید حسین حسینی 
نیز نام بــرده می شــود. دروازه بانی که در 
اســتقالل بازی های زیادی انجام نداد و به 
نظر هم نمی رســد تا وقتی مهدی رحمتی 
در اســتقالل است حســینی شانس باالیی 
برای حضور در قفس توری تیمش داشــته 
باشــد. البته احتمال اینکه باشگاه استقالل 
با جدایی حســینی موافقت کند هم بسیار 
کم است، مگر آنکه مشتریان این دروازه بان 

پیشنهاد مالی مناسبی ارائه دهند.

یا  پــروژه جوانگرایــی خواســته   
ناخواسته 4 ســال است که در استقالل 
کلید خــورده اســت و بازیکنانی که در 

زمان ســرمربیگری مظلومی با استقالل 
قرارداد امضــا کرده اند، حاال به بازیکنان 

با تجربه ای تبدیل شده اند.
فرشید اســماعیلی، امید نورافکن و 
روزبه چشمی مهم ترین بازیکنانی بودند 
که در زمان مظلومی به اســتقالل اضافه 
شــدند و حاال ســتاره های فوتبال ایران 

هستند. 
این پروژه در لیگ شــانزدهم و در 
زمان منصوریان هم ادامه داشت و او در 
سال اول محمد حسین کنعانی زادگان، 
مجید حســینی و میــالد زکی پور را در 
اســتقالل بازی داد که از بین آنها مجید 

حســینی به یکی از بهتریــن مدافعان 
فوتبال ایران تبدیل شده است.

منصوریان در ســال دوم هم آرمین 
سهرابیان و مهدی قائدی را به استقالل 
اضافه کرد تا همچنان پروژه جوان کردن 
اســتقالل پیر سال های گذشــته ادامه 
داشته باشــد. اما در این فصل هم شفر 
رضا آذری، اللهیار صیادمنش و ســجاد 
آقایی را به اســتقالل اضافه کرده است، 
بازیکنانــی که همه آنها بــازی کرده اند 
و البتــه از بیــن آنها حداقــل آذری و 
صیادمنش نشــان داده اند که می توانند 

بازیکنان بزرگی بشوند.

انصاری، قائدی و تیموری در تیررس مشتریان
 3 بازیکن استقالل قرضی می روند؟

  جوانگرایی اتفاقی خوب برای استقالل

بــه نظر می رســد باید پایــان کار کمیته فنی با باشــگاه اســتقالل را اعالم کــرد. اعضای این کمیتــه با دلخــوری از برخوردهای اخیر باشگاه نشــین ها 
حــرف می زنند و وینفرد شــفر هــم هیچ عالقه ای بــرای تعامل در راســتای جــذب بازیکنان جدید بــا اعضای کمیته فنی باشــگاه اســتقالل از خود 
نشــان نمی دهد. هرچند که امیرحســین فتحی، سرپرســت اســتقالل تاکید داشــت که اعضای کمیته فنی باید در جــذب بازیکنان و حتــی اعالم نام 
خروجی هــا اثرگذار باشــند اما شــفر تمایلی بــه همکاری با اعضــای کمیته فنی در این راســتا نــدارد و می خواهد با همان ســبک و ســیاق به کار در 
اســتقالل ادامه دهد. در واقع شــفر حاضر نیســت در راســتای جذب بازیکنان جدید نظر کســی جز ساشــا، پســرش را در تصمیم گیری ها دخالت دهد.

بازگشت نورافکن بدون هزینه پرشدن لیست

شفر منتظر بازگشت شجاعیان

 استقاللی ها در آرامش خرید می کنند

 امید نورافکن دو فصل عملکرد بســیار 
خوبی در اســتقالل داشت و در سن جوانی 
یکی از ســتاره های این تیم بود اما در پایان 
فصل برای پیشــرفت در فوتبالش با باشگاه 
شــارلروا بلژیک قرارداد امضا کرد تا بتواند 
از این تیم به تیم های بــزرگ اروپایی برود 
اما شــرایط مطابق انتظار این بازیکن پیش 

نرفت و نورافکــن در طول نیم فصل حضور 
در لیــگ بلژیک کمتر فرصــت بازی کردن 
پیدا کرد تا حاال تصمیم بگیرد دوباره به این 

تیم برگردد. 
با توجه به اینکه نورافکن ســهمیه زیر 
۲۳ سال اســت و فهرست بزرگسال این تیم 
را پر نمی کند، مدیران اســتقالل هم تمایل 
دارند این بازیکن را به خدمت بگیرند اما برای 
نهایی شدن این انتقال تنها یک مشکل وجود 
دارد. نورافکن دوست دارد به صورت قرضی با 
استقالل قرارداد امضا کند تا همچنان بتواند 
شــانس حضور در فوتبال اروپــا را زنده نگه 
دارد اما مدیران اســتقالل دوست دارند او را 
به صورت قطعی برگردانند تا او را برای مدت 

طوالنی در اختیار داشته باشند.
 البته به نظر این اختالفی نیســت که 
انتقال نورافکن به اســتقالل را منتفی کند 
و به احتمــال فراوان بعد از اردوی تیم امید 
در جزیره کیش این بازیکن قرارداد خود را 
با آبی ها نهایی می کند. بازگشــت نورافکن 
می تواند به اســتقالل کمک کند تا در نیم 

فصل دوم شرایط بهتری داشته باشد.

 استقالل مشکل گل زدن دارد یا به یک 
هافبک خالق نیاز دارد؟ کارشناسان فوتبال و 
پیشکسوتان استقالل بر این باور هستند که 
اســتقالل به هر دوی این بازیکنان نیاز دارد. 
در شــرایطی که فرشید اســماعیلی به زعم 
بعضی از کارشناسان یک هافبک خالق است 

اما تعدادی دیگــر او را وقتی کامل می دانند 
که داریوش شجاعیان در کنارش قرار بگیرد. 
اینطور به نظر می رسد که هرچند اسماعیلی 
بهتر از ســایر اســتقاللی ها پاس می دهد اما 
خودش هم بازیکن خالق و طراحی نیســت 
و چون استقالل یک کارگردان ندارد بازی او 

بیشتر به چشم می آید.
طارق همام هم بازیکن انرژیکی اســت 
اما بازیکن مقرون به صرفه ای نیســت. بیشتر 
کارایی او در کارهای دفاعی است تا تهاجمی. 
طارق خیلــی خوب بــا هافبک های حریف 
درگیر می شــود و توپگیری می کند اما اکثرا 
پاس های او کم ارزش اســت. بازدهی طارق 
با میزان انرژی کــه صرف می کند همخوانی 
ندارد که این نشان می دهد او بازی مقرون به 
صرفه ای نمی کند. حاال اما با توجه به مسائلی 
که مطرح شــد به نظر می رسد شفر بیشتر از 
گذشــته برای بازگشت شجاعیان روزشماری 
می کنــد، هافبکی که در نیــم فصل دوم به 
درد استقالل می خورد و شاید کمربند میانی 

استقالل را محکم تر کند.

حفظ آرامش در نقل و انتقاالت زمســتانی 
مهم ترین سیاســت آبی ها خواهد بود و بر اساس 
نظــر مدیران این باشــگاه، اســتقالل به دنبال 
پیگیری خواســته های خود در آرامش است. به 
همین دلیل اســت که این روزها فتحی و خطیر 
دائمــا در صحبت های خود اعــالم می کنند که 

قصد دارند در آرامش به کار خود ادامه دهند.
 خطیــر در تازه تریــن صحبت هــای خود 
گفتــه بود: »هواداران اجازه دهند اســتقالل در 
ســکوت به نقل و انتقــاالت ادامه دهد و عده ای 
بــه دنبال این هســتند تا قیمــت بازیکنان باال 
بــرود. قیمــت بازیکنی کــه در نظــر دارد به 

اســتقالل یا پرســپولیس برود را عده ای فقط با 
این شــلوغ کاری ها افزایش می دهنــد.« به این 
ترتیب باید منتظر اعالم خریدهای اســتقالل به 
شــکلی غافلگیر کننده و در آرامش بود زیرا به 
نظر می رســد بر خالف گذشته مدیران استقالل 
تصمیمی برای سوء استفاده از این فرصت ندارند. 
در این میان البته نقش شــفر هم مهم است. در 
نیم فصل اول بازیکنانی خریداری شــدند که به 
نظر می رســید ســرمربی آلمانی استقالل هیچ 
دخالتی در خرید آنها نداشــته اســت، به همین 
دلیل هم عذر خیلی از آنها را خواســت اما نباید 

این اتفاق برای نیم فصل دوم هم تکرار شود.

 این 3 بازیکن را باید در میان جدا 
شده های احتمالی استقالل دانست، 
هر چند که از سید حسین حسینی 
نیز نام برده می شود. دروازه بانی که 
در استقالل بازی های زیادی انجام 
نداد و به نظر هم نمی رسد تا وقتی 

مهدی رحمتی در استقالل است 
حسینی شانس باالیی برای حضور 
در قفس توری تیمش داشته باشد
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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 

به یاد مربی مهربان فوتبال رشت:
 دايی شيرزاد

مــرد مهربان، مربــی صاحب نظر و صاحب شــناخت و البته مردی 
که زندگی اش فوتبال بود. دايی شــیرزاد در فوتبال رشــت تا بخواهید 
بازيکن ســاخت، تا بخواهید استعداد پیدا کرد و هر روز برای بچه هايش 
فرصت رشــد پديد آورد و همیشــه در آموزش شاگردانش گشاده دست 
بود. رجبعلی شــیرزاد که در فوتبال رشت همه او را با لقب دايی شیرزاد 
می شناختند، همیشه يک مربی سازنده باقی ماند، چون عشق و هدفش 
در فوتبال همین بود که دســت بازيکنان مستعد را بگیرد و بال پرواز به 

آنها بدهد.
از بازيکنان بزرگی مثل بهزاد داداش زاده تا چهره های سال های اخیر 
فوتبال رشــت همه شــاگردان او بودند و همه در ذهن دارند که الفبای 
فوتبال را از او آموخته اند. دايی شیرزاد سال های سال در تیم های مختلف 
فوتبال رشــت مربیگری کرد، از استقالل رشت تا پگاه و داماش. همیشه 
برای شــاگردانش نقشی پدرانه داشت و به کفش و لباس شاگردانش هم 
می رســید و خود را مسوول شاگردانش می دانست. فوتبال رشت چندان 
قدر مربی سازنده اش را ندانســت. چهلمین روز درگذشت دايی شیرزاد 

هم سپری شده اما ياد او همیشه در ذهن شاگردانش زنده می ماند.
فوتبال همیشــه به مربیانی چون او مديون است، به مربیانی که به 
هیاهوی فوتبال کاری ندارند و هدف شان ساختن است، هدف شان کشف 
اســتعداد است و مزدشان در لذتی نهفته است که از درخشش شاگردان 
خــود می برند. از ثــروت فوتبال چیزی نصیب اين مردان نمی شــود اما 
آنها بزرگترين ثروت را به دســت می آورند، شــاگردانی که مديون قلب 
مهربان شــان هستند. دايی شــیرزاد در فوتبال رشــت به همین دلیل 

فراموش نخواهد شد.
دايی شیرزاد همیشه صدايی آرام و قلبی مهربان داشت، شاگردانش 
همیشــه دوستش داشتند و می دانســتند که او چقدر از درخشش آنها 
خوشــحال می شــود. او يک عمر در فوتبال رشــت بازيکن ساخت و در 
مربیگری  صاحب شناخت بود و فوتبال را برای ساختن بازيکن و پرورش 

آنها دوست داشت.

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

ســعید آذری البته از مدت ها پیش 
به تصمیم مديران باالدستی اش پی  برده 
بــود و خیلی از تصمیم هــا، اعتراض ها 
و صحبت هايــی که مطــرح می کرد در 
راســتای همیــن نارضايتی هــا بود که 

نسبت به او حس می شد.
صحبت های او بعد از باخت سنگین 
4 بر يک ذوب آهن مقابل تراکتورسازی 
در هفتــه دوازدهم، نمونــه ای از همین 

واکنش هاست.
 آذری مقابــل خبرنگاران ايســتاد، 
تقصیر نتايج ضعیــف اين تیم در فصل 
جــاری را به عنوان مديرعامل باشــگاه 
گردن گرفــت و گفت: »فکــر می کنم 
ذوب آهــن بايد مديرعاملــش را برکنار 

کند.
 بــا توجه بــه اينکــه توانمندی ام 
کمــی کاهش پیــدا کرده اســت، فکر 
می کنــم مجموعه ذوب آهن بايد به فکر 

يک مديرعامل توانمند باشــد. مربی کار 
خودش را می کنــد. فکر می کنم خودم 
روی وظايفی که داشــتم، ضعیف عمل 
کــردم کــه االن رتبه تیم اين اســت. 
امیدوارم مجموعه باشگاه به اين تحلیل 
برسد که با آوردن يک مديرعامل قوی، 

شرايط را تغییر بدهد.«
صحبت های او اما به همین جا ختم 
نشد. آذری گفت: »فکر می کنم وظايفم 
را تا االن خوب انجــام نداده ام. در واقع 
يا نتوانسته ام خوب انجام بدهم يا اينکه 
قدرتم نرسیده اســت که خوب اين کار 
را کنم، وگرنه بچه ها و کادر فنی زحمت 

کشیده اند.«
با اينکــه او از عملکرد امید نمازی 
و کادرفنی تمجید کــرده بود و معتقد 
بود که هــواداران، فوتبــال خوبی را از 
ذوب آهن شاهد بودند اما در نهايت بعد 
از همان بازی امید نمازی از سرمربیگری 

ذوب آهن برکنار شد و علیرضا منصوريان 
جايگزينش شد. تغییری که البته با نظر 

مستقیم آذری اعمال نشده بود.
آذری در واقع بعد از هفته دوازدهم 
منتظــر برکناری خود بــود اما ظاهراً تا 
نیم فصل هم به او فرصت داده شــد تا 
ذوب آهن با سرمربی جديد شانس خود 

را امتحان کند.
به جای  علیرضا منصوريان  انتخاب 
امید نمازی، بیش از پیش جايگاه آذری 
را متزلــزل می کرد و او به خوبی به اين 
موضوع واقف بود. به همین خاطر هفته 
ســیزدهم، درست در نخســتین بازی 
علیرضــا منصوريان او جنجالی را با صدا 
و ســیما به راه انداخــت و مانع از ورود 
دوربین های ســیمای اســتان اصفهان 
به ورزشگاه فوالدشــهر شد. شايد برای 
اينکه بعد از برکناری خیلی ها دلیلش را 
در اعتراض و اختالف او با صدا و ســیما 

جســت و جو کنند. او البته می دانست 
در نهايت اين جنجال ها، مديران شرکت 
ذوب آهــن را بــرای تغییــر مديرعامل 
باشگاه مصمم تر خواهد کرد اما اگر قرار 
به رفتن باشــد، آذری ترجیح می داد به 

اين بهانه از ذوب آهن خداحافظی کند.
عالوه بر همه اين ها، علی رغم اينکه 
سعید آذری بعد از بازی با تراکتورسازی 
در مصاحبــه ای اعتراف کــرد که مقصر 
اصلی نتايج ضعیف اين تیم است اما در 
طول نیم فصلی که گذشت بارها و بارها 
نســبت به داوری بازی هــای ذوب آهن 
گاليه کــرده و مدعی اين اســت که با 
داوری های جهــت دار، می خواهند او را 
زمین بزنند. او گفته بود: »با يک سوت، 
با سرنوشــت يک تیم بــازی می کنند و 
هدفشــان فقط ســعید آذری است؛ نه 
کس ديگری. هدف اين ســوت ها آذری 

است.«

اعتقاد آذری به سوت های جهت دار 
علیــه ذوب آهــن تا همیــن هفته آخر 
نیم فصــل اول هم ادامه پیــدا کرده و 
او حتی از داور بــازی تیمش برابر نفت 
مسجد ســلیمان در هفتــه پانزدهم هم 
شکايت کرده و همچنان معتقد است که 
اگر اشتباهات داوری نبود، ذوب آهن در 

جايگاه باالتری قرار می گرفت.
با اين حــال اما هیچ کــدام از اين 
صحبت هــا نمی تواند مديران شــرکت 
ذوب آهــن را بــرای حفــظ آذری در 
ســمت مديرعاملی حفــظ کند و اخبار 
موثقی مبنی بر تغییر مديرعامل باشگاه 
به  نقل و انتقاالت  ذوب آهــن در فصــل 

گوش می رسد.
 مگر اينکه در ادامه اتفاقات ديگری 
بین آذری و مديران شــرکت ذوب آهن 
رخ دهد و اين اتفاقات به ادامه حضور او 

در باشگاه منجر شود.

ذوب آهن نیم فصل 
اول لیگ هجدهم را با 
قرار گرفتن در جایگاه 
چهاردهم جدول به 
پایان رساند. رتبه ای 
که برای نایب قهرمان 
فصل گذشته، هیچ جای 
دفاعی نمی گذارد. به 
همین خاطر است که 
بعد از تغییر سرمربی، 
حاال مسووالن طراز اول 
شرکت ذوب آهن به فکر 
تغییر مدیرعامل باشگاه 
افتاده اند. تصمیم برای 
برکناری سعید آذری و 
انتخاب شخص دیگری 
به جای او در باشگاه 
ذوب آهن به طور جدی 
مطرح شده و به احتمال 
زیاد، بزرگترین تغییر 
این باشگاه در فصل 
نقل و انتقاالت، تغییر 
مدیریتی خواهد بود.

 کدامیک برای آذری گران تمام شد: انتقاد از صدا و سیما یا نتایج ضعیف؟

ذوب آهن در انتظار تغییر مدیرعامل
 مدیر

  با سابقه
 رفتنی 

می شود؟

نود،  برنامه  پرونده شــرط  بندی 
به مــرور خاطرات بعضــی بازيکنان 
می پرداخت  پیشنهادهايی  زمینه  در 
که از سايت های شرط بندی دريافت 
کرده  بودند. حنیف  عمران زاده پشت 
دوربین برنامه نشست و از پیشنهادی 
گفت که حدود دو سال پیش از يکی 
از همین سايت ها دريافت کرده است.
تعريــف می کــرد که  حنیــف 
شخصی از يکی از همین سايت های 
شــرط بندی با شــماره رنــدی با او 
تماس گرفته بود. عمران زاده در ابتدا 
به تصور اينکه از يکی از ســايت های 
خبری با او تماس گرفته اند، پاســخ 
داده بود اما بعد متوجه می شــود که 
اين سايت، سايت شرط بندی است و 

برای او پیشنهاد همکاری دارند.
در اين تمــاس تلفنی به حنیف 
می گوينــد اگــر در مســابقه پیش 
رويــش، او يک پنالتی به تیم حريف 
بدهد، يک میلیــارد تومان از طرف 
ســايت به او پرداخت می شــود. چرا 
که قرار اســت در ســايت برای اين 
پیش بینی ضريــب بااليی از احتمال 
در نظر گرفته شود. يعنی اين سايت 
با ضريــب احتمــال 10 پیش بینی 
می کرد که گل استقالل از روی نقطه 
پنالتــی به ثمر می رســد و برای آن 
مبلغ يک میلیــارد تومان را در نظر 
می گرفت که در صورت برنده شدن، 
اين مبلغ 10 برابر می شــد و مسوول 
سايت به حنیف پیشنهاد داده بود که 
در صورتی که يک پنالتی بدهد، يک 
میلیارد از اين مبلــغ به او پرداخت 
خواهد شــد. حنیف اما در نقل قول 
ايــن خاطره مدعی شــد کــه اين 

پیشنهاد را نپذيرفته است.
ناخواه،  اما خــواه  اين خاطــره 
خطای هنــد مشــکوک او در بازی 
استقالل - صبا در لیگ 96-95 را به 
ياد اهالی فوتبــال می اندازد. خطايی 
که حنیف در دقیقه 18 بازی مرتکب 
شــد و به اعالم ضربه پنالتی از سوی 

داور بازی منجر شد.

بعد هم امید ابراهیمی آن پنالتی 
را بــه گل تبديل کرد. اســتقالل در 
نهايت با نتیجه 2 بر يک آن مسابقه 
را برد و تصويری که از لحظه برخورد 
عمــران زاده  با دســت حنیف  توپ 
ثبت شــد، به يک ابهام همیشگی در 
فوتبال ايران تبديل شد که آيا حنیف 
در بازی مقابل تیم ســابقش از قصد 
دســت راســتش را باال آورده بود تا 
يک پنالتی را تقديم استقالل کند، يا 
اين هم اتفاقی بود مثل تمام اتفاقات 

فوتبالی ديگر.
حاال که خود حنیف اين خاطره 
را تعريــف کــرده، اين ابهــام برای 
بعضی ها قوت گرفتــه که مبادا آخر 
قصه او جور ديگری تمام شــده بود 
و آن پنالتی پر بحــث ابهام برانگیز، 
اگرچه  نبــوده،  اتفاقی  هم  آن قدرها 
حنیــف بــه صراحت گفتــه که آن 

پیشنهاد را هرگز قبول نکرده است.
واقعیت اين است که سايت های 
شرط بندی در سال های اخیر چندين 
برابر قبــل روی بازيکنان فوتبال زوم 
کرده اند و برای کســب درآمد بیشتر 
بازيکنان فوتبال می روند.  به ســراغ 
اينکه چنــد درصــد از بازيکنان به 
پیشــنهاد آنها پاسخ مثبت می دهند 
و تــا چه اندازه اين مراودات مســیر 
نتیجه گیری هــا در لیــگ فوتبال را 
تعیین می کند، نامشــخص اســت و 
هیچ ســند و مدرکی بــرای اثباتش 

وجود ندارد.
شــايد نظارت بیشتر فدراسیون 
فوتبــال و کمیته اخــالق و ورود به 
چنین اتفاقاتی بتواند به شفاف شدن 
مراودات اهالی فوتبال با ســايت های 

شرط بندی کمک کند.
 بخصوص ايــن روزها که خیلی 
از باشگاه ها شــرايط مالی مساعدی 
ندارنــد و بازيکنان بــا دريافتی های 
انــدک، اغلب با مشــکالت متعددی 
پیشــنهادهای  هســتند.  مواجــه 
میلیاردی در چنین شرايطی می تواند 

وسوسه کننده باشد.

خاطره حنیف علیه خودش

صحبت از خصوصی سازی استقالل و 
پرسپولیس است؛ باشگاه های پرهواداری 
که حجم عظیمی از افکار عمومی جامعه 
را درگیر خــود کرده انــد؛ تیم هايی که 
قرار اســت در مســیر خصوصی ســازی 
قــرار بگیرند و دولت دســت از حمايت 
غیرمستقیم خود از اين دو باشگاه بکشد.
 تحول در اين دو باشــگاه در حالی 
کلیــد خورده که معضــل اصلی فوتبال 
ايران کــه پرداخت نشــدن حق پخش 
تلويزيونی اســت هنوز از بیــن نرفته و 
بی توجهــی صدا و ســیما بــه پرداخت 
حقوق واقعی باشگاه ها، آينده سرخابی ها 

را به شدت تهديد می کند.
 امتنــاع صدا و ســیما از پرداخت 
حق پخش باشــگاه ها اگــر با بی توجهی 
دولت به اســتقالل و پرسپولیس همراه 
می شــد بی گمــان ايــن دو باشــگاه تا 
مرز نابودی پیــش می رفتند و حال که 
قرار اســت دوباره ســرخابی ها در مسیر 
خصوصی ســازی قرار بگیرند، اين سوال 
مطرح اســت که بــا وجــود حاکمیت 
غلط صدا و ســیما بر فوتبــال ايران آيا 
می توان آينده روشــنی را پیش روی دو 
تیم پرهــوادار فوتبال ايران تصور کرد يا 
خیر؟ ســران باشگاه اســتقالل به تازگی 
لب به افشاگری گشوده اند و از پرداخت 
نشدن حق تبلیغات محیطی اين باشگاه 
از سوی ســازمان لیگ در 4 سال اخیر 

پرده برداشته اند.
 

خصوصی سازی فقط برای استقالل 
و پرسپولیس

در عین حــال اصرار بــه واگذاری 
ســرخابی ها در شــرايط کنونی که هیچ 
بودجــه قابل توجــه تبلیغاتــی به اين 
باشــگاه ها تعلــق نمی گیــرد، بیم وقوع 

اتفاقات تلخ تر را فزونی بخشیده و پرسش 
ديگری را هم مطرح ساخته است؛ چرا در 
سال های اخیر همواره از واگذاری امتیاز 
ســرخابی ها به بخش خصوصی صحبت 
شــده و هیچ گاه از واگذاری ديگر تیم ها 

حرفی به میان نیامده است؟
خوزســتان،  فــوالد  تیم های  آيــا 
ذوب آهــن اصفهان، ســپاهان اصفهان، 
پارس جنوبی جم، نفت مسجد سلیمان، 
صنعــت نفت آبادن، پیکان و ســايپا نیز 
شامل اين واگذاری نمی شوند؟ تیم هايی 
کــه ماهیت شــکل گیری آنهــا ارتباط 
مســتقیم با منابع دولتــی دارد و بخش 
اعظمی از بودجه و سرمايه خود را از اين 

اين راه تامین می کنند.
 در ســال های اخیر همواره بحث بر 
سر واگذاری استقالل و پرسپولیس بوده 
و عزم و اراده ای که گاها شــکل گرفته تا 
اين دو باشگاه به بخش خصوصی واگذار 
شوند، اما هیچ گاه درباره ديگر تیم ها که 
اولويت بیشــتری برای واگذاری و خروج 
از سیســتم دولتی دارند، حرفی به میان 

نیامده است.
اکنون در لیگ برخی تیم ها به بخش 
خصوصی واگذار شده اند که وضعیت گل 
و بلبلــی هم ندارند. بــه اين نام ها توجه 
کنید: »ســپیدرود رشت، ماشین سازی، 
بتوان  شايد  نســاجی.«  و  تراکتورسازی 
استقالل خوزســتان را هم در کنار اين 
تیم ها قرار داد، گرچه گفته می شود يکی 
از بانک های دولتــی از اين تیم حمايت 
می کنــد. به جز تراکتورســازی، ســاير 
تیم هايی که بــه بخش خصوصی واگذار 
شده اند وضعیت مناسبی در لیگ ندارند 
که اين خود گويای آينده ای اســت که 
تیم های واگذارشــده به بخش خصوصی 
را تهديد می کند و شــايد يکی از داليلی 

که موجب شــده تصمیم گیــران کالن 
سپاهان،  همچون  صنعتی  باشــگاه های 
ذوب آهن، فــوالد و... دربــاره اهمیت و 
ضرورت واگــذاری تیم های تحت اختیار 
خــود حرفی بــه میان نیاورنــد، همین 
حال ناخوش تیم های واگذارشــده باشد، 
اما اينکه در ســال های اخیر دائم بحث 
بر سر واگذاری امتیاز سرخابی ها بوده با 
رفتاری کــه مديران و تصمیم گیران اين 
باشــگاه های صنعتی انجام می دهند در 

منافات است.
فوتبــال باشــگاهی در ايــران بايد 
برای همه تیم ها مکلــف به واگذاری به 
زيــرا واگذاری  بخش خصوصی شــود، 
نصفــه و نیمه ســرخابی ها در آينده به 
بخش خصوصی دردی از اين فوتبال دوا 

نمی کند.
 

بی میلی صنعتی ها به 
خصوصی سازی

اگر همــه تیم ها  ترديدی نیســت 
مکلــف بــه واگــذاری شــوند، آنــگاه 
بخش هايی که در اين ســال ها همواره از 
فوتبال سود های بیشتری برده اند مکلف 
و موظف به پرداخت حقوق واقعی فوتبال 
می شــوند و چنانچه رسانه های تصويری 
همچون صدا و سیما بخواهند بازی های 
لیگ را پوشــش دهند آنــگاه بايد حق 
باشگاه ها را تمام و کمال پرداخت کنند.

 در واقــع فوتبال ايــران از چالش 
کنونی بیــرون نمی رود مگر با تکلیف به 
واگذاری همه تیم ها به بخش خصوصی 
تا به اين ترتیب همه باشگاه ها با دستی 
واحد بــه دنبــال حق خــود از پخش 
تلويزيونی و تبلیغات محیطی باشــند و 
اينگونه نباشد که تنها کمک های دولت 

حیات فوتبال ايران را تضمین کند.

فرار تيم های صنعتی از خصوصی سازی
سپاهان، ذوب آهن و فوالد چرا به سرخابی ها نمی پیوندند؟

  گزالم:
رحمتــی يه جــوری تــو مصاحبه ش 
می گــه ماااا گلممم زديم که شــما متوجه 
می شی بردن و گل زدن چه اتفاق عجیبیه 

توی باشگاه استقالل.
کیاییچ:

شــايد يه شادی بعد از گل جلوی تیم 
ســابق چیز خاصی نباشــه اما انجام ندادن 
همین چیزای کوچیکه که واسه آدم احترام 

يا تنفر میاره.
خانوم توتی:

تو سال های طوالنی تاريخ پرسپولیس، 
بی پنجــره ســالیه کــه هیچکس  ســال 

فراموشش نمی کنه.
:Milad Mc

1000 دلیــل دارم بــرای اينکــه از 
کی روش بدم بیاد ولی 1001 دلیل دارم که 

پشت تیم ملیمو خالی نکنم.
:Amichak

اونايی که می گن مــا حس خاصی به 
تیم ملی نداريم. اگه يه صحنه شــبیه گل 
ســوم به عراق رخ بده. مثــل ديوونه ها باال 

پايین نمی پرن؟
:HAIKAN

خبرنگار از علیزاده پرســید: می گن از 
عمد هند کردی درســته؟ علیزاده گفت: نه 
اومدم با آرنج ســپهر حیدری رو بزنم اصاًل 
عمــدی در کار نبود. خبرنگار گفت: آها در 

کل دنبال پنالتی دادن بودی پس.
میتی:

بحث شــرط بندی شــد، يادم افتاد يه 
تیمــی تو اروپا بود که با 2 تا گل آفســايد 
و n تا اشــتباه داوری يــه تیم ديگه رو برد 

و رفت فینال!
:Zaza

با  نود نظرسنجی گذاشته که موافقید 
VAR يا نه؟ مگه می شــه موافق نباشیم؟ 
خسته شديم هرکی از هرجا رسید قضاوت 
کرد. خسته شــديم از بی عدالتی ها. خسته 
 VAR شــديم از مظلوم نمايی ها. واقعاً اگه
وارد ايران بشــه ديگه بهونه ای برای تیم ها 
نمی مونه و سرشون می ره تو الک خودشون.

ژورکائف:
 VAR؟ فک کنم داورا که با اتوبوس 
می رفتن به خاطر تأمین هزينه اين بار بايد 
يه هفته قبل راه بیفتن پیاده برن ورزشگاه.

:ChrtNgoErf
وی ای آر هیچی، شــما فقــط تو اون 
ورزشــگاه نفــت آبــادان دو تــا دوربین 
فیلمبــرداری خوب بذار که حداقل همه  رو 
به شکل الحاجی گرو و تیام و منشا نبینیم.

کلنل:
 HD آقای تاج شــما دو تــا دوربین
بخر بذار تو ورزشــگاه ها کــه بازيکن رو از 
 VAR تابلو تبلیغاتی بشــه تشــخیص داد

پیشکش.
:RaminRezaeian

بنده به عنوان يکی از طرفدارای فوتبال 
خیلی هــم موافقم که تکنولوژی VAR به 
لیــگ برتر بیاد البته اگــه کل دوربین های 
اســتاديوم های ايــران تکــرار می کنم کل 
دوربین های استاديوم های ايران عوض بشه 
و فول اچ دی ترين دوربین ها جايگزين بشه.

:ReZaTo
شــما جای اســپری محو شونده برف 
شــادی نزن، var پیشکشــت آقــای تاج. 

#فدراسیون پنج ستاره.
:Negar

نود آنالیــز علیپور رو بــرای ما نبايد 
پخش کنه، بايد بفرسته برای سرمربی تیم 

ملی فوتبال ايران.
الوا:

يه اخــراج و يه پنالتی واســه پديده 
نگرفتــن ولــی طبــق ادعــای کانال های 
استقالل فقط گل استقالل اشتباه شد. پس 
می خوان پرســپولیس رو قهرمان کنن. اين 

يه روز عادی توی لیگ ايرانه.
:Key

خلعتبری 35 ســال رو پر کــرده هنوز 
داره به تعويض شدن اعتراض می کنه. بزرگوار 
هنوز به فرآيند تغییر جهت بهتر شــدن رويه 

بازی تیم مشرف نشده و اعتقاد پیدا نکرده.
 

تصویر شهرشهر مجازی

 عده ای در شــبکه های اجتماعی با انتشــار ایــن عکس به این 
نکته اشــاره کرده اند که با خداحافظی حســین کعبی از فوتبال، 
هــر 11 ملی پوش حاضــر در این تصویر از فوتبــال خداحافظی 
کرده اند. تیمی که در رقابت هــای جام جهانی 2006 آلمان حضور 
پیدا کــرده  بود و حاال همه آنها از فوتبــال خداحافظی کرده اند.

 روزبه چشمی و احمد نوراللهی دو بازیکن استقالل و پرسپولیس در تیم ملی در 
کنار یکدیگر تمرین می کنند و برای حضور در مسابقات جام ملت ها آماده می شوند.

 بعد از بازی تیم 
امید ایران با تیم 
امید سوریه، از 
حمید استیلی 
و سهراب 
بختیاری زاده 
به عنوان گلزنان 
ایران در جام 
جهانی تجلیل 
شد.

 فدراسیون فوتبال 
عراق برای بدرقه 

تیم ملی این کشور 
برای حضور در 

جام ملت های آسیا 
ضیافت باشکوهی 

برگزار کرد که 
بشار رسن هم در 
این مراسم حاضر 

شده بود و تیم ملی 
کشورش را برای 

حضور در رقابت های 
جام ملت های آسیا 

همراهی کرد.
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افشــین داوری سرپرست فدراسیون والیبال تاکید کرد که 
قــرارداد ایگور کوالکوویچ تا المپیک 2020 معتبر اســت. 
داوری در حاشــیه مجمع سالیانه فدراسیون والیبال اظهار 
داشــت: فدراســیون والیبال در ســال 96 مجمعی برگزار 
نکرده بود، ولی من برای اینکه اجازه اعضای مجمع را برای 
تصمیماتی که خواهم گرفت داشته باشم، مجمع را برگزار 

کردم و اعضا به من اختیار تصمیم گیری دادند.
وی دربــاره انتخــاب دبیــر فدراســیون والیبــال گفت: 
این موضوعی اســت کــه من از همان هفتــه اول ورود به 
فدراســیون با آن درگیر بودم. ما بیــن چند گزینه موجود 
به دو مورد رســیدیم و من با هــر دو مورد که از زبده های 
والیبال کشور هستند، صحبت هایی کرده ام. در نهایت اینکه 
دبیر فدراســیون در هفته جاری یا آتــی انتخاب و معرفی 

خواهد شد.
سرپرســت فدراســیون والیبــال دربــاره قــرارداد ایگور 
کوالکوویچ عنوان کرد: قرارداد او از اول اردیبهشــت سال 
98 تا ماه هشــتم ســال 2021 میالدی اعتبــار دارد و ما 
موظف به اجرای آن هستیم. ما با کوالکوویچ تماس گرفتیم 
و او 18 دی مــاه در تهران خواهد بود. بنا داریم با توجه به 
استقرار کمیته حقوقی فدراســیون، درباره مسائل و مبلغ 
قرارداد سرمربی تیم ملی و دستیارانش با او صحبت کنیم و 
امیدواریم با توجه به شرایط ارزی موجود بتوانیم امتیازاتی 

از کوالکوویچ بگیریم.
وی در پایان به احتمال حضور امیر خوش خبر سرپرســت 
پیشــین تیــم ملی در فدراســیون اشــاره کــرد و گفت: 
خوش خبــر از مدیران موفق فدراســیون والیبال و یکی از 
عوامل موفقیت تیم ملی در ســال های اخیر اســت، رابطه 
خوبی هم با بازیکنــان دارد، ولی در حال حاضر باید به او 
فرصت داد و همچنین بگذاریم فضا تلطیف شود. ما باید از 
تجربیات خوش خبر در فدراسیون استفاده کنیم، ولی شاید 
حضور او در فدراسیون در پست سرپرستی تیم ملی نباشد.

 یــک بیانیه 65 کلمه ای بــرای پایان یک بحران. 
این شــاید کنایه آمیزترین تیتر برای پایان آقای 
خاص بود. تیتر »دیلی میل« برای مردی که دیگر 
مدت هاست خاص نیست و بدل به آقای معمولی 
شــده. همان کنایــه ای که یورگــن کلوپ مربی 
پراگماتیک لیورپول در بــدو ورودش به جزیره و 
در تقابــل با رجزخوانی های بی مایه ژوزه آن را در 
توصیف خودش بــه کار برد اما حاال کلوپ با یک 
نمایش ســحرانگیز پایان تلخی بر دوران پرفراز و 
نشــیب مورینیو در اولدترافــورد رقم زد. پیروزی 
معمولی بر خاص. یک پیروزی قهرمانانه و پرشور 
اگرچه با دو گل تصادفی اما نمایش منچســتر به 

اندازه ای در آنفیلد حقارت بار بود که دیگر کاســه 
صبر مدیران مقتصد یونایتد را هم لبریز کرد.

همان زمان که هواداران زیر بــاران تند لیورپول 
از نمایش تیم هیجــان انگیز کلوپی به وجد آمده 
بودند و سرود قهرمانی می خواندند و با کنایه شعار 
می دادند: »لطفا مورینیــو را اخراج نکنید« روی 
صندلی های ویژه آنفلید فرگی کبیر با افســوس و 
بهت ســر تکان می داد و ویران شدن میراثش به 
دست مورینیو را به نظاره نشسته بود. یک تصویر 
تلخ برای هواداران منچستر که قریب به سه دهه 
با فرگی کبیر عادت کرده بودند از باال به دشــمن 
قدیمی فخر بفروشند. همو که در بدو ورودش به 
اولدترافورد وعده داده بود که »آنها را از النه شــان 
پایین خواهیم کشــید« و چه قدرتمندانه و با وقار 
این وعده را عملی کرده بود اما حاال این لیورپول 
بود که روی جنازه محتضر منچســتر می رقصید و 

طنازی می کرد.
این تصویر شــرم آور برای هواداران منچســتر در 

حقیقت نقطــه پایان بود؛ پایان آرزوهای یک آدم 
برفی. آدمکی که در آفتاب سوزان بزرگی منچستر 
ذره ذره آب شــد و هرگز نتوانست به رویاهایش 

چنگ بزند.
اخراج مورینیو پایــان یک عصر برای یونایتد بود. 
عصری لبالب از تناقض و دوگانگی. مردی که خود 
را خاص می دانســت اما این خــاص بودن را تنها 
در کنفرانس هــای مطبوعاتی و در برابر دوربین ها 
و رســانه ها نمایش می داد و در مســتطیل سبز 
هیچ نشــانی از خاص بودن نداشت. مردی که با 
یک چمدان افتخار و جام به منچســتر آمد اما در 
اولدترافورد چوب حراج بــه آبرو و اعتبارش زد و 
منچســتر را همراه با خود بــه انتهای دره تاریک 
ناکامی کشــید. مثل ســقوط تایتانیــک با یک 

کاپیتان ورشکسته.
کاپیتانی که حتی با ســتاره هایش سر ناسازگاری 
داشــت از پل پوگبا گرفته تا بقیه تا باز هم توهم 
توطئه و خنجر از پشت یک گزینه فرضی پررنگ 

در ناکامی او باشــد. مردی کــه در ناکامی هایش 
همیشــه این گزینه را بولد کرده؛ از جان تری در 
چلسی تا رونالدو و راموس در رئال مادرید و حاال 
پوگبا و سایرین در منچستریونایتد. او کماکان به 
گزاره پشــت و خنجر اعتقاد دارد اما خنجری که 
او در قلب هواداران منچســتر فرو کرده مشهودتر 
از آنیســت که بتوان با این گزاره های فرضی آن را 
توجیه کرد. مورینیو در طول این ســه سال هرگز 
راهــی به قلب های هواداران منچســتر نیافت چه 
آن روزی که با شکســت آژاکس برای نخســتین 
بــار قهرمان یورولیگ شــد و چه آن روزی که در 
دربی منچســتر در دسامبر 2017 در یک نمایش 
دراماتیک، ســیتی گواردیوال را در اتحاد با نتیجه 
3-2 شکست داد تا قهرمانی رقیب همشهری را به 
تعویق بیندازد. او هرگز محبوب نشد و با منچستر 
به کرانه موفقیت و محبوبیت نرســید. منچســتر 
محتضــر امروز نتیجــه عصیانگری های اوســت؛ 

مصداق عینی جنایت و مکافات.

 درخواست پارلمان عربستان
 برای اماکن ورزشی بانوان

پارلمان عربستان خواستار ایجاد اماکن ورزشی ویژه برای 
بانوان ســعودی شد. اعضای مجلس مشورتی عربستان در 
اقدامی از اداره کل ورزش این کشــور خواســتند اماکن و 
پیســت های دوومیدانی ویژه  بانــوان را ایجاد کند تا زنان 
سعودی بتوانند در این اماکن به انجام فعالیت های ورزشی 
خود بپردازند. در همین راستا، یحیی بن عبد ا... الصمعان، 
معاون عبدا... بــن محمد بن ابراهیم آل الشــیخ، رییس 
مجلس مشورتی عربســتان در کنفرانس مطبوعاتی پس 
از نشســت پارلمان گفت: کمیته امــور اجتماعی، خانواده 
و جوانان از اداره کل ورزش خواســتار توجه باشــگاه های 
ورزشی به انجام آزمون های ورزشی برای تمامی ورزشکاران 
شــد و آن را یکی از شروط مشارکت در مسابقات ورزشی 
قرار داده است. طبق گزارش خبرگزاری رسمی عربستان 
)واس(، این کمیته همچنین خواســتار تســریع در روند 
مدرنیزه سازی و توسعه امکانات ورزشی در تمامی مناطق 
این کشــور شــد. کمیته امور اجتماعی، خانواده و جوانان 
عربســتان همچنین از اداره کل ورزش این کشور خواسته 
که گزارش های ســالیانه آن شــامل مقررات ویژه تاسیس 
مجموعه های ورزشی، طرح های راهبردی کمیته المپیک 

 و شاخص های سنجش عملکرد آن نیز شود.
درگیری کاپیتان الهالل با سرمربی

الهــالل یکی از حریفان اســتقالل در فصــل جدید لیگ 
قهرمانان آسیاســت. تیم عربســتانی روزهــای خوبی را 
سپری نمی کند. این تیم در هفته سیزدهم لیگ عربستان 
نخستین شکست خود را متحمل شد و برابر الحزم بازی را 
واگذار کرد. بعد از شکست اخیر الهالل در لیگ عربستان، 
کاپیتان باتجربــه این تیم با ســرمربی پرتغالی درگیری 
لفظی پیدا کرد. رســانه های عربستانی نوشتند بعد از این 
دیدار کارلوس ادواردو کاپیتان تاثیرگذار الهالل با سرمربی 
پرتغالی این تیم درگیری لفظی پیدا کرد و ممکن اســت 
از تیم کنار گذاشــته شود. اســتفاده کردن از ادواردو در 
پست غیرتخصصی اش و همچنین تعویض شدن های زیاد 
او باعث اعتراض این بازیکن بخصوص ســرمربی تیم شده 
اســت. ادواردو یکی از تاثیرگذارتریــن و بهترین بازیکنان 
الهالل و در بین هواداران هم از محبوبیت زیادی برخوردار 
اســت و در صورتی که از تیم کنار گذاشته شود، اعتراض 

هواداران را به دنبال خواهد داشت.
 

محمدرضا داورزنی معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ریاست مجمع 
سالیانه والیبال را بر عهده داشت و پس از پایان مجمع به تفصیل درباره اتفاقات 

اخیر ورزش ایران صحبت کرد.
داورزنی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون والیبال در مورد ثبت نام کاندیداهای 
انتخابات فدراســیون والیبال بیان کرد: مشکلی که برای همه فدراسیون ها داریم 
بحث بازنشســتگی روسای هیات های استانی است. سازمان بازرسی معتقد است 
روسای هیات ها هم بازنشسته هستند و باید بروند و از آن طرف دیوان محاسبات 
اعتقادی به این مساله ندارد، بنابراین منتظریم که تعیین تکلیف شود. اگر روسای 
هیات هــا بمانند که کار را انجام می دهیم، در غیر ایــن صورت مجبوریم آنها را 

جابه جا کنیم.
او در پاسخ به پرســش دیگری مبنی بر اینکه فدراسیون کشتی معتقد است در 
بحث هیات ها مشکلی ندارد و چرا ثبت نام برای انتخابات فدراسیون کشتی انجام 
نمی شــود، نیز گفت: در آخرین مذاکراتی که با آقای بنی تمیم داشتم، خود من 
گفتم بر اساس مساله ای که در مورد روسای هیات ها وجود دارد ما آن را به رییس 
مجمع منعکس کردیم تا تعیین تکلیف شود و پس از آن کار را انجام می دهیم.

داورزنی در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان در هیات های ورزشی گفت: 
ما در تالش هســتیم تا برای انتخابات فدراسیون های ورزشی تکلیف هیات های 
اســتانی را مشخص کنیم و اگر قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در هیات های 
ورزشــی نیز صادق باشــد باید ترکیب آنها را اصالح کنیم. براســاس نامه دیوان 
محاسبات کل کشور هیات های ورزشی شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
نمی شوند، ولی سازمان بازرسی کل کشور تأکید دارد که تا زمان اصالح اساسنامه 
این قانون در مورد هیات ها نیز صادق اســت. ما حدود 1400 رییس هیات داریم 
که در انتخابات فدراسیون ها دخیل هستند و باید تکلیف آنها را مشخص کنیم.

داورزنی در پاســخ به این پرســش که آیا با توجه به اینکه ضیایی از سمت خود 
استعفا نداده و به دنبال بازگشت است کار وزارت ورزش برای انتخاب سرپرست و 

برگزاری مجمع عمومی اخالقی بوده 
است؟ تاکید کرد:  باز هم می خواهید 
مــا را وارد حاشــیه کنید. مســاله 
بازنشســته ها تمام شــد و رفت. این 

قضیه را فراموش کنید.
او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر اینکه انتخاب دبیر فدراسیون چه 
زمانی انجام می شــود، گفت: همین 

هفته انجام می شود.
مــورد  در  ادامــه  در  داورزنــی 

حاشــیه هایی که نســبت به والیبال در این اواخر وجود داشــته است، گفت: در 
جنجال و هیاهو چیزی عاید ورزش کشــور نمی شود. با توجه به اینکه از والیبال 
و البته همه رشــته ها انتظاراتی داریم، بنابراین نیاز به حفظ آرامش هست و اگر 
سرگرم حاشــیه شــویم از اصل کار عقب می مانیم. از رسانه ها می خواهم کمک 
کنند تا فضای آرامی به وجود آید و اگر اختالف نظری هست قابل رسیدگی است 

اما جای آن در رسانه ها نیست چرا که نباید ذهن مردم را درگیر کنیم.
او افــزود: تیم های ملی ما نیاز به آرامش دارند نه اینکه در فضایی پر از التهاب و 
تنش برنامه خود را آغاز کنند. ســال آینده برای تیم ملی والیبال ما سال سختی 
است و رفتن به المپیک کار آسانی نخواهد بود. اگر فضا را آرام نکنیم کار سخت تر 

هم خواهد شد.
معــاون ورزش قهرمانی در ادامه در مورد صحبت هــای آقای کی روش مبنی بر 
اینکه معتقد بود وزارت ورزش اهمیتی به تیم ملی فوتبال نمی دهد، تصریح کرد: 
من در مقامی نیســتم که پاســخ کی روش را بدهم و نمی دانم او در چه فضایی 
حرف زده و اصال چه صحبت هایی داشــته است اما مسوولیت نه تنها تیم فوتبال 
بلکه همه رشــته ها با وزارت ورزش اســت. بنابراین مگر می شود وزارت ورزش از 
فدراســیون های خود حمایت نکند. ما همکاری های بســیار خوبی با فدراسیون 

فوتبال داریم اما مساله استقبال و بدرقه پروتکل هایی دارد.
او ادامه داد: همه می دانند که تیم ملی برای ما خیلی ارزشمند است و دلسوزتر 
از وزارت ورزش مگر داریم. از طرفی مگر فدراسیون فوتبال کاری از ما خواسته 
اســت که آن را انجام نداده باشــیم. به نظرم این صحبت ها و این رفتارها برای 
ورزش ما خوب نیســت و همچنین کار خوبی نیســت که از بازیکنان تیم ملی 
به عنوان ابزار اســتفاده کنیم و آنها را مقابــل وزارت ورزش قرار دهیم. وزارت 
ورزش برای همه رشــته ها این دغدغه را دارد که آنها مشــکلی نداشته باشند 
و علی رغم همه مشــکالت ارزی و اقتصادی کشور تالش کرده ایم مشکلی برای 
رشته های ما به وجود نیاید و به نظرم چنین حرف هایی بی انصافی است و اصال 
در شــأن ورزش ما نیســت. بهتر اســت که همه با هم کمک کنیم تا تیم ملی 
در فضایی آرام در جام ملت ها شــرکت کند و بــرای تیم ملی آرزوی موفقیت 
می کنم. از رسانه ها خواهش می کنم که بیشتر از این به این حرف ها دامن نزنند 

و حاشیه ها را بیشتر نکنند.
وی افزود: کی روش برای تیم ملی زحمات زیادی کشیده است و امیدوارم در جام 

ملت ها بهترین نتیجه نصیب تیم ملی فوتبال شود.
داورزنــی در مورد طلبی که والیبال از همراه اول دارد نیز گفت: والیبال از همراه 
اول طلب دارد که یک شرکت واسطه به نام پردیس اول مبالغی را از پول والیبال 
نگه  داشته، این شرکت در گذشته قراردادهایی با پرسپولیس و استقالل داشته و 
همه این مســائل به هم گره زده شده و پول والیبال را بلوکه کردند. ما در تالش 

هستیم که جلساتی را با این شرکت برگزار کنیم و از حق والیبال دفاع کنیم.
داورزنــی در مورد همــکاری با کوالکوویچ نیــز گفت: قبل از اینکــه ضیایی از 
فدراســیون برود، قراردادش را تمدید کرده اســت. کوالکوویچ از ضیایی پرسیده 
من پیشــنهاد دارم آیا می خواهند بعــد از قهرمانی جهان هم با او ادامه همکاری 
بدهند یا خیر که ضیایی پاسخ مثبت داده است. بعد از قهرمانی جهان قراردادش 
تمدید شــده اســت و هیچ راهی ندارد که کنسل شــود. از این رو کوالکوویچ تا 

المپیک 2020 قطعا سرمربی تیم ملی والیبال است.

امروز آنتن شــلوغی داریم. از رقابت های جام باشــگاه های جهان بازی کاشیما آنتلرز - 
رئال مادرید ســاعت 20 روی آنتن شــبکه ورزش می رود. از هفته 16 بوندس لیگا بایرن 
مونیخ - الیپزیش ساعت 23 از شبکه ورزش پخش خواهد شد و از جام اتحادیه انگلیس 

آرسنال - تاتنهام ساعت 23:15 زنده از شبکه سه روی آنتن می رود.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به آلودگی هوای تهران و لغو بازی های 
فوتبال اختصاص داشت و با تیتر »بازی خطرناک« به آن پرداخت. در این مطلب می خوانیم: 
هر ســال با شــروع فصل ســرما، پدیده وارونگی باعث آلودگی هوای تهران و کالنشــهرها 
می شــود که این مسأله برگزاری مســابقات فوتبال را هم تحت تأثیر خود قرار می دهد. این 
تصاویر پارســال و پیرارسال از بازیکنان استقالل و پرسپولیس گرفته شده که شهروندان را 
به اســتفاده از ماسک توصیه می کردند. امســال هم بحران آلودگی هوا باعث لغو بازی های 
فوتبال شده و معلوم نیســت اگر بارندگی رخ ندهد تا چه زمانی مسابقات فوتبال با مشکل 
روبه رو خواهد بود. بخصوص تیم های تهرانی بیش از بقیه در خطر هســتند و با این شرایط 

هر روز تمرین های خود را دنبال می کنند.
 

کفــش طال را برای پنجمین بار برای پای او 
قالب زدند. ابرستاره ای که در غروب غم انگیز 
بارسا و تیم ملی آرژانتین باز هم به اندازه ای 
گل زد کــه کفش طال تنهــا برازنده پای او 
باشــد. لیونل مســی عصر دیــروز پنجمین 
کفــش طالی خود را دریافــت کرد. مهاجم 
بارسلونا در سال های 2010، 2012، 2013، 
2017 و 2018 این عنوان را به دست آورده. 
در این سال ها آبی اناری ها نتوانستند قهرمان 
لیــگ قهرمانان اروپــا شــوند. او که فصل 
گذشــته در اللیگا 34 گل زد، بهترین گلزن 
در تمامــی لیگ های اروپایی بــود. در این 
مراسم سرخیو بوســکتس و سرخی روبرتو 
هم حضور داشــتند. همچنین خوسپ ماریا 
بارتومئو نیز در کنــار بازیکنان تیمش بود. 
مهاجم بارسلونا پس از کسب پنجمین کفش 
طالیش اعالم کــرد هرگز تصور نمی کرد به 
چنین جایگاهی برســد و رویایش در شروع 

تنها بازیکن حرفه ای شدن بود.
ســتاره آرژانتینی پس از کســب کفش طال 
گفت: در بهترین باشــگاه هســتم و بهترین 
هم تیمی ها را در کنــارم دارم. از کار کردن، 
از تــالش و از همــه مهم تر بــازی در کنار 

هم تیمی هایم لذت می بــرم. در بهترین تیم 
دنیا هســتم و در کنار بهترین بازیکنان دنیا 
در پست های خودشــان بازی می کنم و این 
کار مرا برای بردن چنین جوایزی آســان تر 
می کند. این شــرایط برای هم تیمی هایم نیز 
تکرار شده اســت. لوییس سوارس در سال 

2016 برنده کفش طال شد.
مهاجم بارســلونا افزود: در حقیقت در زمان 
شروع بازی ام چنین انتظاری نداشتم. رویای 
مــن بازیکن حرفه ای شــدن و پیروزی بود. 
چیزی که دوست دارم فوتبال است اما هرگز 
چنین چیزی را تصور نمی کردم. این نتیجه 

یک تالش است.
مسی در ادامه اظهار کرد: اکنون در وضعیت 
خوبی قــرار دارم. با این حــال باید مراقب 
باشم بخصوص در شرایط کنونی که بازی ها 
پیوســته تر می شــوند. برای استراحت وقت 
کمی وجود دارد و من دوست دارم به تمرین 
و کار کــردن بپردازم تــا بتوانم به این روند 

ادامه دهم.
حریف بارســلونا در مرحله یک هشتم نهایی 
لیــگ قهرمانــان اروپا لیون اســت. مهاجم 
آرژانتینی گفت: حریف ســختی است مانند 
همه بازی های لیگ قهرمانان. شاید به خاطر 
اما اگر  نامش جزو قدرتمندترین ها نباشــد 
با تک تک بازیکنانش بررســی شود این تیم 
حریف سختی اســت. لیون با سیتی مبارزه 
پایاپایی داشــت و تیمی اســت که حریفش 
را به دردســر می اندازد. زمان زیادی تا این 
بازی باقی مانده است. تا فوریه خیلی مانده 
اما دیدار آسانی برایمان نخواهد بود. ما تنها 
ســاموئل اومتیتی را در اختیار نداریم بلکه 
بازیکنان فرانسوی زیادی در تیم مان هستند. 
مالکوم نیز فرانسوی اســت و کادر فنی که 

می تواند اطالعات خوبی به ما بدهد.

مورینیو 6 جوالی 2016 به عنوان 
سرمربی یونایتد منصوب شد و با 
وجود داشتن قراردادی طوالنی مدت 
ترجیح داد در سوئیتی مجلل در هتل 
الوری زندگی کند. او در حالی اقامت 
در هتل را انتخاب کرد که می توانست 
یک عمارت بزرگ در منچستر را اجاره 
کند. هزینه هر شب اقامت در این 
هتل 600 پوند است و می توان حدس 
زد که 537 هزار پوند هزینه اقامت 
او در دو سال و نیم اخیر بوده است. 
مورینیو به تنهایی و به دور از خانواده 
خود که در لندن اقامت داشتند، در 
منچستر به زندگی ادامه داد و در 
نهایت دیروز هتل الوری را ترک کرد. 
در تمام مدت دوران اقامت مورینیو در 
این هتل رفتار دربان هتل با او جالب 
توجه بود و معموال توجه عکاسان را به 
خود جلب می کرد. این دربان در روز 
آخر نیز به هنگام ترک هتل از سوی 
مورینیو او را همراهی کرد و شاید 
وفادارترین شخص در شهر منچستر به 
آقای خاص بود.

پشت و خنجر، جنایت و مکافات
 وداع تلخ مورینیو، پایان آرزوهای آدم برفی

در مقامی نیستم که پاسخ کی روش را بدهم
 داورزنی: قضیه بازگشت ضیایی به والیبال را فراموش کنید

آرسنال - تاتنهام
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مورینیو و وزیر آرسنالی
مورینیو وارد دفتر مدیر اجرایی باشــگاه می شود. 
با هم دســت نمی دهند. رابطه شان چند ماه است 
که خراب شــده. مدیر اجرایی باشگاه همانطور که 
پشت میزش نشســته تظاهر می کند که مشغول 
خواندن چند نامه خیلی مهم اســت. مورینیو هم 
کــه می خواهد حالــش را بگیــرد کفش هایش را 
در مــی آورد تا بوی جوراب نشســته اش اتاق را پر 

کند.
وودوارد که قبال پیه ایــن حرکت به تنش مالیده 
شده بود با لبخند کشوی کنار میزش را باز می کند 
و یک قوطی خوشــبو کننده هوا در می آورد و بعد 
از تکان دادن می گیردش سمت مورینیو و حسابی 

خالی اش می کند.
بعــد از این اتفــاق، کاغذها را کنــار می گذارد و 

می گوید: خب خوزه جان! خوبی باالم جان؟
مورینیــو که حوصلــه ندارد می گویــد: دکتری؟ 
دامپزشکی؟ روانپزشکی؟ روان  درمانی؟ جادوگری؟ 
به تو چه! کارت را بگو هزار تا بیزینس مهم داشتم 
همه را رها کردم آمدم اینجا ببینم حرف حسابت 

چیست!
وودوارد که خیلی لذت می برد ماجرا را کش بدهد، 
با خنده می گوید: اینقدر عصبانی نباش. بگو اصل 

حالت چطور است؟
در همین لحظه در باز می شود و مستخدم باشگاه 
با ســینی که در آن فقط یک فنجــان چای قرار 
داشــت، وارد اتاق شد و چای را به سمت وودوارد 
برد. مورینیو که حســابی اعصابش خراب شده بود 
موقع برگشتن، برای مســتخدم جفت پا انداخت 
و طرف با مغز رفت توی دیــوار روبه رو! خوزه که 
حالش جا آمده بود بلند شــد و در اتاق را بست و 
گفت: زود بگو چه کار داری! با مدیربرنامه هایم قرار 

ناهار دارم. وکیلم هم هست. کار و زندگی داریم.
وودوارد که کفــرش درآمده بود گفت: برادر عزیز! 

شما اخراجی!
 مورینیو با خنده گفت: نه بابا! کی اخراجم کرده؟ 

تو که عرضه این تصمیمات را نداری!
وودوارد با خنده گفت: دســتورش از باال آمده! از 

دفتر رییس مجمع!
مورینیو با عصبانیت گفــت: دفتر رییس مجمع؟ 

وزیر ورزش انگلیس را می گویی؟
وودوارد تایید کرد.

خوزه که حسابی اعصابش به هم ریخته بود گفت: 
وقتی لیدرها روی ســکوها شــعار می دادند »وزیر 
آرســنالی«، من خوش خیال باورم نمی شــد! فکر 
می کردم لیدرهای باشــگاه را تــو تیر کرده بودی 
که وزیر را روی سکو بزنند که یک بودجه اضافه ای 

بگیری!
وودوارد بــا خنده گفت: درســت فکر کردی! من 

بودم!
خوزه با تعجب گفت: چرا؟

*چرایش ساده است. هم بودجه می خواستیم، هم 
دل مان می خواست از شر تو خالص شویم! االن به 
هر دو نیت رســیدیم. هم پول می دهند هم اینکه 

اجازه برکناری تو را صادر کردند!
- ولی وزیر که عاشق من بود!

* بود ولی به او خبر دادیم که جنابعالی به لیدرها 
نفری پانصد یورو مایه دادی که روی سکوها شعار 
بدهند وزیر آرسنالی! در نتیجه از چشم تو می بیند!

- همه می دانند من کنس تر از این حرف ها هستم 
که به لیدر جماعت پوند بدهم.

* اتفاقا لیدرها هم اعصاب شان از همین خاکشیری 
بود. مربی های قبلی سر کیسه را شل کرده بودند، 
شما نکردی. ما جای شما دادیم، آنها هم رفتند به 
حراســت وزارت ورزش انگلیس گزارش دادند که 

شما تیرشان کردی!
- ختم کالم؟ من اخراجم؟

* بله!
- خیالی نیســت. می دهم وکیل و مدیربرنامه هایم 
شما را به عنوان استیک بخورند. باید نزدیک به 18 

میلیون به من غرامت بدهید.
آن گلیزر گدا گشــنه حاضر نیست چنین پولی را 

از دست بدهد!
* نترس! آن را هم از وزیر گرفتیم. وقتی می روی 

در را پشت سرت ببند!
- مــی روم ولی خیالت راحت باشــد. این آخرش 
نیســت! یک جا یقه تان را می گیرم. شاید با اینتر! 
به قول امیرخان، فوتبال بازی منیت ها نیست! در 
ضمن بازی دو نیمه متفاوت دارد. ببین کی گفتم!

... و اینگونه بود که خوزه اخراج شد!
 

هومن جعفري
Houman Jafari
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کفش طالی پنجم برای لئو

مسی: هرگز فکر نمی کردم به اینجا برسم

بعد از برکناری ژوزه مورینیو از هدایت منچســتر 
یونایتــد و حضــور کریک به عنــوان مربی موقت 
تا پایان فصل، تالش مســووالن این باشگاه برای 
جانشینی مربی پرتغالی آغاز شد. در این بین یک 
نام بیش از هر کس دیگری شــنیده می شود و آن 
هم زین الدین زیدان اســت. ایــن مربی به صورت 
تلویحی آمادگی خودش را برای حضور در یونایتد 
به عنوان سرمربی اعالم کرده و بعد از حضور موفق 

در رئال مادرید باید ببینیم او هدایت منچســتر را 
بر عهده خواهد گرفت یا خیر. مائوریسیو پوچتینو 
یکــی دیگر از گزینه هایی اســت که بــا توجه به 
حضــور در لیگ برتر می توانــد گزینه خوبی برای 
یونایتد باشــد. گــری نویل معتقد اســت بهترین 
گزینه برای جانشــینی مورینیو، پوچتینو است و 
او می تواند ســه اصل این باشگاه یعنی نحوه بازی، 
برنده شــدن و اســتفاده از بازیکنان آکادمی را به 

خوبی اجرایی و مدیریت کنــد. آنتونیو کونته نیز 
که با چلســی توانســت قهرمان لیگ برتر شــود 
یکــی دیگر از گزینه هایی اســت که این باشــگاه 
در نظر خواهد داشــت. همچنیــن فرانس فوتبال 
از رایان گیگز، مایکل کریــک، لورن بالن، زیدان 
و پوچتینو به عنوان گزینه های جانشــینی مورینیو 
خبر داده اســت. در این حال چند رسانه از جمله 
فاکس اســپورت عنوان کردند کارلوس کی روش، 

سرمربی تیم ملی ایران امکان دارد جایگزین آقای 
خاص شود. قرارداد کی روش تا پایان مسابقات جام 
جهانی اســت و امکان دارد مسووالن منچستر از 
کمک مربی سابق خود در زمان سرالکس فرگوسن 
بخواهنــد به جــای مایکل کریــک، مربی موقت 
کنونی،  هدایت تیــم را در اختیار گیرد. کی روش 
در ســال های 2002 تا 2003 و 2004 تا 2008 

به عنوان دستیار در تیم اولدترافوردی کار کرد.

جانشین مورینیو کیست؟

از پوچتینو تا کونته؛ از زیدان تا کی روش

سعید آقایی
Saeed Aghaee


