
علیرضــا نقــی زاده درباره شکســت 
تراکتورســازی در آخریــن بازی نیم فصل 
اول برابر فوالد خوزســتان گفت: »اگر این 
بازی را می بردیم، با توجه به توقف دو تیم 
باالی جدول 29 امتیازی می شدیم و فقط 
دو امتیاز با صدر جدول فاصله داشــتیم. 
متأســفانه باخت بدی در خانه دادیم و با 
آن تیم همیشگی فاصله داشتیم. مساله ای 
که ما را اذیت کرد ناراحتی هواداران بعد از 
این شکست بود. 70 هزار نفر به ورزشگاه 
آمده بودند تا برد تیم را ببینند و شرمنده 
آنها شدیم. امیدوارم که این باخت را خیلی 

زود جبران کنیم.«
هافبک تیــم فوتبال تراکتورســازی 
تبریز دربــاره عملکرد تیمش در نیم فصل 
اول نیــز توضیحاتــی داد: »ما برای فصل 
جدید با تغییرات زیادی در زمینه بازیکن 
و کادر فنی مواجه شــدیم. همین موضوع 
باعث شــد تا برای هماهنگ شدن نیاز به 

زمان داشته باشیم. متأسفانه در بعضی از 
بازی ها امتیازهای مفتی را از دست دادیم، 
در غیر این صورت می توانســتیم وضعیت 

بهتری در جدول داشته باشیم.«
نقــی زاده راجــع بــه تاثیــر جدایی 
عملکــرد  روی  ارویــن  و  اســتوکس 
تراکتورســازان هم می گوید: »هر بازیکنی 
که در تراکتورســازی حضــور دارد، برای 
تیم مهم اســت. به  هر حــال ما دو عنصر 
تهاجمی مــان را از دســت دادیــم و این 
موضــوع مشــکالتی را ایجاد کــرد. البته 
آقای زنــوزی به فکر تیم هســت و قطعاً 
در نیم فصل دوم تراکتورسازی را با جذب 
چنــد بازیکــن قوی تر خواهد کــرد. ما با 
صدر جــدول فقط پنج امتیاز فاصله داریم 
و جبران این اختالف امتیاز کار ســختی 
نیست. این اختالف قابل جبران است، ولی 
باید در نیم فصل دوم بیشتر تالش کنیم تا 

بهتر نتیجه بگیریم.«

کمال کامیابی نیا دلیل دعوت نشدنش 
به تیم ملی را مصدومیت های پی درپی خود 
نمی داند. هافبک دفاعی ســرخ ها می گوید: 
»مصدومیــت کتفی کــه دارم نیــاز به این 
دارد کــه بتوانم عضالتم را بــا تمرین کردن 
بهبود ببخشم اما متاســفانه زمان این کار را 
نداشــتم. بازیکنان زیادی در تیم ملی وجود 
داشــتند و دارند که مثل من مصدوم هستند 
و شــرایطی بدتر از من دارند امــا به تیم ملی 
دعوت می شــوند و مورد حمایت کامل آقای 
کی روش هستند.« کامیابی نیا با دلخوری از 
تصمیم های کی روش به حرف هایش اینگونه 
ادامه می دهد: »من ایــن نکته را می دانم که 
هر کس آماده باشــد باید دعوت شــود و هر 
کس که شرایط بازی را نداشــته باشد نباید 
دعوت شود و خط بخورد. حاال نمی دانم معیار 
و طرز تفکر آقای کی روش چگونه است و هیچ 
کاری نمی توان برای این مساله کرد. همیشه 
گفته اند تیم ملی که باالترین ســطح فوتبال 

است جای بازیکنان آماده است اما این مدت 
چــه دیدید؟ مگر تیم ملی جــای ریکاوری و 
درمان اســت؟ چرا من یک بــار برای درمان 
نرفتــم؟ مگر من جزو پروســه بازیکنانی که 
می گفتند نبــودم؟« کامیابی نیــا در ادامه 
حرف هایش به حضــور احمــدزاده در تیم 
ملی اشاره دارد: »فرشــاد احمد زاده بهترین 
بازی ها را در پرســپولیس انجــام داد اما به 
تیم ملی دعوت نشــد ولی به محض اینکه به 
لهســتان رفت به تیم ملی دعوت شــد. چند 
روز قبل که با او صحبــت می کردم گفت که 
در جریان دعوتش به تیم ملی نیســت، فکر 
می کنم باید در کتاب گینس ثبت شــود که 
فرشاد احمدزاده به تیم ملی دعوت شده است 
اما بــدون تمرین با این تیم از فهرســت خط 
می خورد. نه تنها فرشاد که بازیکنان دیگری 
هم بودند که در پرســپولیس خوب بودند اما 
دعوت نمی شدند و بعد از اینکه از پرسپولیس 

رفتند به تیم ملی راه یافتند.«
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در حالی دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس به واگذاری به بخش خصوصی نزدیک 
می شوند که تجربه سالیان اخیر در فوتبال ایران به وضوح نشان می دهد اغلب تیم هایی 
که از ســوی بخش خصوصی اداره شدند، سرنوشت تلخی داشتند و هیچ گاه به اهداف 
خود نرسیدند. حال بیم آن می رود که چنین عاقبتی نیز دو باشگاه مطرح فوتبال ایران 
را انتظار بکشد و ســرخابی ها در دست افرادی بیفتند که نمونه های آن را در تیم هایی 
همچون اســتیل آذین، استقالل اهواز، شــیرین فراز، راه آهن، سیاه جامگان، استقالل 
اهواز، ملوان، داماش گیالن، شــاهین بوشهر و بســیاری دیگر از تیم های فعال در لیگ 
برتــر دیده بودیم. این تیم ها اکنون هیچ فعالیتی در فوتبال ایران ندارند و به دلیل آنکه 
مالکان آنها نتوانستند هزینه های تیمداری را تامین کنند، ابتدا از خرید بازیکنان ایده آل 
محروم ماندند و بعد با انبوهی از بدهی ها مواجه شــدند. این وضعیت ممکن اســت در 

فصل جاری تیم سپیدرود رشت را هم در بر بگیرد  یا استقالل خوزستان را.
 معموال تیم هایی که بودجه ای از شــرکت ها و ارگان های دولتی دریافت نمی کنند 
حیات چشــمگیری در فوتبال ایران ندارند و به دلیل مشــکالت مالی که بخشی از آن 
حاصل بی کفایتی مدیران این باشگاه ها و بخشی دیگر محصول رعایت نشدن حق کپی 
رایت و حق پخش اســت، از لیگ برتر به لیگ یک رفته و ســرانجام نیز با لغو تمامی 
فعالیت ها مواجه می شوند. سرنوشت این قبیل تیم ها ممکن است استقالل و پرسپولیس 
را تهدید کند، چنانچه اهلیت افرادی که قرار اســت دو باشگاه را زیر چتر حمایت مالی 
خود قرار دهند، به درســتی مورد کنکاش قرار نگیرد. در ســال های اخیر برخی نام ها 
کوشــیدند خود را اهل نشان دهند و با ورود به حوزه ورزش سر و صدای بسیاری به پا 
کردند اما این نام ها یا با هدف پولشــویی وارد فوتبال شــدند یا اگر هم اقتصادی بودند 
راه درآمدزایی از طریق فوتبال را بلد نبودند. بیم تکرار چنین شرایطی برای سرخابی ها 
عمیقا در شرایطی که عزم تصمیم گیران این دو باشگاه برای واگذاری به بخش خصوصی 
جزم شــده، ذهن را درگیر کرده و این پرســش بی پاســخ را به وجود آورده که به واقع 
سرنوشت این دو تیم پس از واگذاری به اشخاص چطور رقم خواهد خورد و اگر شخصی 
این دو باشگاه را خرید و بعد از چند سال اعالم ورشکستگی کرد، چگونه پاسخ هواداران 
و دوســتداران میلیونی این دو باشــگاه داده خواهد شد؟ در شرایط فعلی که حق کپی 
رایت رعایت نمی شود و صدا و سیما نیز حق پخش تلویزیونی را پرداخت نمی کند بهتر 
اســت اساسا استقالل و پرسپولیس به اشــخاصی نظیر آنچه در سال های گذشته بارها 
نام شان را شــنیدیم واگذار نشود و این دو باشگاه اگر هم قرار است از زیر چتر حمایت 
دولت خارج شــوند، در اختیــار ارگان هایی قرار بگیرند که قابلیت اداره آنها را داشــته 
باشــند. مشکل بزرگ دیگری که سد راه ســرخابی ها شده این است که دو باشگاه قادر 
به ورود به بورس هم نیســتند به دلیل اینکه به درجه سود دهی نرسیده اند و نمی توان 
ســهام آنها را به مردم واگذار کرد. از طرفی اما شــنیده می شود طرح دیگری در ذهن 
متولیان این دو باشگاه است تا سرخابی ها به تعاونی واگذار شده و از آن طریق سهام شان 
در اختیار مردم قرار بگیرد که به نظر می رســد در شرایط فعلی راه عاقالنه تری باشد و 
استقالل و پرسپولیس بتوانند با شرایط جدید خود را وفق دهند و آینده شان در فوتبال 
ایران تهدید نشود. بدون شــک اگر شرایط برای خصوصی سازی فراهم بود دیگر تیم ها 
نیز مکلف به واگذاری بودند. تیم هایی که حمایت شــرکت های بزرگ صنعتی را پشت 
خود دارند اما پرواضح اســت که شرایط کنونی فوتبال ایران به گونه ای نیست که بتوان 
به اشــخاص برای اداره دو باشــگاه اعتماد کرد و همان بهتر که اگر قرار است بخشی از 
دغدغه های دولت بابت پرداخت هزینه های این دو باشــگاه کاسته شود، این دو باشگاه 
در جریان سیستمی قرار بگیرند که همچنان به طور غیرمستقیم حمایت دولت را پشت 
خود ببینند و این گونه نباشد که تمام سهام این دو باشگاه در اختیار کسانی قرار بگیرد 

که یقینا در این فوتبال ضررده با مشکالت عدیده و ورشکستگی مواجه خواهند شد.

فوتبال ضرردهی که می خواهد خصوصی باشد
سرنوشتموهومتیمهایخصوصیدرفوتبالایران سرمقاله

سوژه

اثبات رانندگی بدون گواهینامه از سوی دادسرا
قائدیمحکومشد

دادسرای بوشــهر با عدم پذیرش دفاعیات مهدی قائدی، وی را به عنوان 
راننده مقصر در حادثه رانندگی منجر به فوت غیر عمدی مرحوم احمدرضا شاکر 
شناخت و پرونده وی با قرار مجرمیت به دادگاه رفت. به دنبال حادثه رانندگی 
نهم بهمن ماه سال ١٣9٦ که در پی انحراف یک 
خودرو در اتوبان امام علی بوشهر رخ داد، مرحوم 
احمدرضا شــاکر درگذشت. مهدی قائدی هم در 
همان خودرو بود که آسیب جدی دید. کارشناس 
تصادفــات، قائدی را راننده معرفی کرد ولی خود 
او، وکیلش و سرنشین ها به رانندگی فردی دیگر 
به نام حســن پور اعتقاد داشتند. دادسرای بوشهر 
پس از اســتماع اظهارات همه افــراد و دفاعیات 
قائــدی، وی را به عنوان راننده مقصر به ســبب 
رانندگی بدون پروانه )گواهینامه( مجرم شناخت 
و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواســت جهت 

رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری دو بوشهر ارسال شد.
 

قانون چه می گوید؟ 
در مــاده 7١٤ قانون مجازات در این باره می خوانیم: »هرگاه بی احتیاطی 
یا بی مباالتــی یا عدم رعایت نظامــات دولتی یا عدم مهــارت راننده ) اعم از 
وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی( یا  متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل 
غیرعمدی شــود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه 

در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم  محکوم می شود.«
ماده 7١٨ همان قانون تصریح می دارد: »در مورد مواد فوق هر گاه راننده 
یا متصدی وســایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا 
زیادتر از ســرعت مقرر  حرکت می کرده اســت یا آن که دستگاه موتوری را با 
وجود نقص و عیــب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی 
که برای عبور پیاده رو  عالمت مخصوص گذارده شده است، مراعات الزم ننماید 
و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده اســت رانندگی نموده به بیش 
از دو ســوم حداکثر  مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شــد. دادگاه 
می توانــد عالوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج ســال از حق 

رانندگی یا تصدی  وسایل موتوری محروم نماید.«
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد )7١٤( و )7١٨( این قانون از شمول 
بند )١( ماده )2( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در  موارد 

معین مصوب ١٣7٣/١2/2٨ مجلس شورای اسالمی مستثنی می باشد.
 

تبصره این ماده چه معنایی دارد؟ 
 در قانون وصول برخی درآمدهای دولت، مجوز الزم برای تبدیل تخلفات 
رانندگی به جریمه نقدی صادر شــده و آمده است: »در هر مورد که در قوانین 
حداکثــر مجازات کمتر از نود و یک روز حبــس و یا مجازات تعزیری موضوع 
تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به 
جــزای نقدی از هفتاد هزار و یک )7000١( ریال تا یک میلیون )١000000( 
ریال صادر می شود.« حاال اما ماده 7١٨ شامل تبدیل به جزای نقدی نمی شود 
و رانندگی بدون گواهینامه حداقل دو سال و یک روز حبس )بیش از دو سوم 

حداکثر مجازات( را به دنبال دارد.
 

تعلیق مجازات راه نجات قائدی
ماده ٤٦ قانون مجازات اســالمی در راســتای حبس زدایی، مجوز تعلیق 
مجازات را داده اســت: »در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند 
در صــورت وجود شــرایط مقرر برای تعویق صدور حکم )مثال فقدان ســابقه 
کیفــری یا پیش بینی اصالح مرتکب(، اجرای تمام یا قســمتی از مجازات را از 
یک تا پنج ســال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس 
از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای 
تعلیــق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک ســوم مجازات، در 
صورت دارا بودن شــرایط قانونی، از طریق دادســتان یــا قاضی اجرای احکام 
کیفری تقاضای تعلیــق نماید.« احتماال با توجه به وضعیت قائدی، در صورت 
محکومیت، حبس او معلق می شــود تا چنانچه ظرف ٥ ســال مرتکب تخلف 
دیگری نشــد، موضوع مختومه شود. در این شــرایط یک شرکت بیمه ای قرار 
اســت به عنوان بیمه خودرو حادثه دیده دیه کامل احمدرضا شاکر را پرداخت 
 کنــد ولی این پول را از قائدی پس خواهد گرفت. در مجموع قائدی در صورت 
احراز مجرمیت به دو ســال و یک روز حبس تعلیقی و پرداخت یک دیه کامل 

حدود 2٣0 میلیون تومان محکوم خواهد شد.

در هیات رییسه فوتسال افراد باتجربه و باسابقه بسیاری 
وجــود دارند که می توانســتند به جای پرهیــزگار به عنوان 
سرپرســت کمیته فوتسال منصوب شــوند، اما مهدی تاج 
رییس فدراســیون فوتبال با انتخاب خود همه را شگفت زده 
کــرده و خشــم اهالی فوتســال را از ایــن انتخاب عجیب 
برانگیخته است. افرادی مانند کریم منصوری که سال ها در 
حوزه فوتسال زحمت کشیده اند و تجارب مدیریتی بسیاری 
دارند چرا باید بیرون گود باشند و فردی به عنوان سرپرست 
معرفی شــود که از ســوی اعضای هیات رییسه مورد تایید 
نیست؟ انتخاب مهدی تاج نشان می دهد وی مانند بسیاری 
از انتخاب هایش با توانایی های افراد آشــنایی ندارد و حوزه 
فوتســال را به خوبی نمی شناسد. فوتســال ایران در آسیا و 

جهان عناوین متعددی را به دســت آورده و اگر اینگونه به 
حال خودش رها شــود، جایگاهی که اکنون به دست آورده 
را به راحتی از دســت خواهد داد. بدون شــک اگر فوتسال 
در این مســیر باشد هیچ آینده روشــنی را نمی توان برای 
فوتســال ایران متصور بود. یک راه رهایی فوتســال از این 
شرایط، استفاده بهینه از سرمایه های این ورزش است. بحث 
فقط بر ســر کریم منصوری نیست؛ سوال های دیگری هم از 
تصمیم گیران فدراســیون فوتبال وجود دارد. حسین شمس 
با ســال ها تجربه چرا باید بیرون گود باشد؟ وحید شمسایی 
اکنون کجاســت و چرا از ســرمایه های فوتسال به درستی 
بهره گرفته نمی شــود؟ نام های بســیاری در فوتسال ایران 
وجود دارند که در میان مردم نیز چهره های شناخته شــده 

و موجهی هســتند اما در اداره فوتسال ایران هیچ جایگاهی 
ندارند و بی آنکه به آنها توجهی شــود گوشــه زمین خاک 
می خورند. مهدی تــاج اگر می خواهد فوتســال ایران وارد 
چالش بزرگتری نشــود باید از این سرمایه ها به نحو مطلوبی 
بهره بگیرد. به قول حســین شمس، در ایران تنها یکی، دو 
نفر با فوتسال سر و کار ندارند. اگر چشم ها را خوب باز کنیم 
می بینیم که میلیون ها نفر در ایران فوتسال بازی می کنند و 
وقتی پای بازی های ملی وســط می آید همه هوش و حواس 
خــود را به اخبار مربوط به تیم ملــی می دهند، اما انگار در 
راس فدراســیون فوتبال کمترین توجهی به این همه عالقه 
نیســت که افراد بی نام و نشــان به راحتی پست می گیرند و 

بزرگان بیرون گود می مانند.

آقایتاجفوتسالرامیشناسید؟

پرهیزگار را نمی شناسم
کریممنصوری:اگرکفاشیانبازنشستهاست،اعضایهیاترییسههمبازنشستهاند

کریم منصوری درباره کناره گیری علی 
کفاشــیان از سرپرســتی کمیته فوتسال و 
انتخاب داود پرهیزگار به عنوان سرپرســت 
جدیــد ایــن کمیته واکنش جالبی نشــان 
داده است: »رفتن علی کفاشیان از فوتسال 
به بحــث بازنشســتگی او بازمی گردد و ما 
می دانستیم اســتعفا خواهد کرد، اما آمدن 
پرهیزگار به جای او را نمی دانستیم. من اصاًل 
ایشان را نمی شناســم و وقتی هم شناختی 
ندارم نمی توانم در مــورد او قضاوتی بکنم. 
در هر صورت امیدواریم همیشه فوتسال به 
دست فوتسالی ها اداره شود. من پرهیزگار را 
نمی شناســم، اصاًل تا االن او را هم ندیده ام، 

شــاید هم اگر ببینم وی را بشناسم اما االن 
آشنایی خاصی با او ندارم. در هر صورت طی 
چند روز آینده به فدراسیون خواهیم رفت و 
جلسه ای خواهیم داشت تا ببینیم در نهایت 

چه می شود.«
آیا هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال 
در جریان انتخاب داود پرهیزگار بوده است؟ 
عضو هیات رییسه سازمان لیگ فوتسال در 
پاســخ به این پرسش گفت: »در فدراسیون 
فوتبــال ســه هیات رییســه وجــود دارد؛ 
هیات رییسه ســازمان لیگ فوتسال، هیات 
رییسه سازمان لیگ فوتبال و هیات رییسه 
فدراسیون فوتبال. متاســفانه هیات رییسه 

فدراســیون در مورد ایــن انتخابات تصمیم 
می گیرد. اگر کفاشــیان بازنشســته است، 
اعضای خود این هیات رییسه هم بازنشسته 
هستند؛ االن هم می گویند این هیات رییسه 
تصمیم گرفته است. فوتســال همیشه زیر 
چرخ های فوتبال بوده اســت. ما باید کاری 
کنیم که در اینگونه تصمیم ها فوتســالی ها 
بیشــتر دخالت داشته باشــند و این اندازه 

فوتبالی ها برای ما تصمیم نگیرند.«
منصوری در مورد اینکه گفته می شود 
اعضای هیات رییســه سازمان لیگ فوتسال 
قصــد دارنــد در اعتراض بــه انتخاب داود 
اســتعفا  به صورت دســته جمعی  پرهیزگار 

دهند، این واکنش را نشــان داد: »ما چنین 
بحثــی نداریم. بعضــی از اعضا این حرف را 
زده اند اما هیچ کدام از افراد هیات رییســه با 
هم مشکلی نداریم. ما قرار است جلسه ای با 
کفاشــیان و پرهیزگار داشته باشیم و بعد از 
آن جلسه تصمیم نهایی را خواهیم گرفت. ما 
پرهیزگار را نمی شناسیم و امیدواریم بتواند 
فوتســال را اداره کند. حتماً پرهیزگار کسی 
اســت که عضو فدراســیون بوده و اعضای 
هیات رییســه فدراســیون و تاج چیزهایی 
در او دیده انــد که به این ســمت منصوبش 
کرده اند اما من هــم امیدوارم این انتخابات 

با مطالعه باشد.«

حميدرضا عرب 

Hamidreza Arab

احتمــال دارد اعضای هیات رییســه 
ســازمان لیگ فوتســال در اعتــراض به 
کناره گیری علی کفاشــیان و انتخاب داود 
پرهیزگار به عنوان سرپرســت جدید کمیته 
استعفا  دســته جمعی  به صورت  فوتســال، 
کنند. علی کفاشــیان سرپرســت پیشین 
کمیته فوتســال سه شــنبه ای که گذشت 
پس از بیش از دو ســال حضور در کمیته 

فوتســال، از ســمتش کناره گیــری کرد و 
داود پرهیزگار از سوی مهدی تاج به عنوان 
سرپرســت جدید کمیته فوتسال منصوب 
شــد. پس از ایــن اتفاق، اعضــای هیات 
رییسه ســازمان لیگ فوتســال از انتخاب 
داود پرهیــزگار به شــدت انتقــاد کردند و 
حتی شــنیده می  شــود احتمال دارد این 
اعضا به صورت دســته جمعی استعفا کنند. 

بــه این ترتیب قرار اســت اعضــای هیات 
رییسه سازمان لیگ فوتسال روز یکشنبه 2 
دی ماه در جلسه ای با علی کفاشیان و داود 
پرهیزگار شرکت کنند و پس از این جلسه 
تصمیم نهایی خود را در خصوص اســتعفا 
بگیرنــد؛ تصمیمی که به نظر می رســد در 
آستانه برگزاری مجمع فوتسال، این رشته 

را دچار چالش جدیدی کند.

 چالش بزرگ 
در انتظار رشته مدال آور
یکناشناسفوتسال
ایرانرابههمریخت

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان
مصافقعرنشیناندرمشهد

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان 
جمعه با برگــزاری ٥ بازی پیگیری خواهد 
شــد. در این هفته در دیداری حساس تیم 
فوتســال نامی نــو کــه در رده دوم جدول 
رده بندی قــرار دارد مقابــل دختران کویر 
کرمان تیم سوم جدول قرار می گیرد. در قعر 
جدول رده بندی هم تیم های هیات فوتبال 
خراسان رضوی و استقالل ساری به مصاف 
هم خواهند رفت. اســتقالل ســاری از ١٦ 
مسابقه برگزار شده فقط یک برد در کارنامه 

دارد و هیات خراســان هم با 2 برد در رده 
دهم جدول اســت. تیم صدرنشین حفاری 
اهــواز در این هفته اســتراحت دارد. برنامه 
کامل هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان 

به شرح زیر است:
دختران کویر کرمان- نامی نو اصفهان

شهرداری رشت- مس رفسنجان
پویندگان فجر- پارس آرا شیراز

پاالیش نفت آبادان- دریژ نو فرخ شهر
هیات فوتبال خراسان رضوی- استقالل ساری

اثبات رانندگی بدون گواهینامه از سوی دادسرا

قائـدی محکوم شد
تعلیقمجازاتراهنجاتقائدی

کیروشبعدازجامملتهامیرود؟
آینده نیمکت تیم ملی به معمای پلیسی تبدیل شد

بی خبری از تیم ملی
ازبدرقهتافیلمبرداریقطریها

سرنخ اول: مذاکره کی روش با کلمبیا
سرنخ دوم: لغو قرارداد آپارتمان کی روش
سرنخ سوم: مصاحبـه بازیکنــان علیه کی روش

فاکساسپورتآسیا
گزارشداد

پنجغایببزرگ
جامملتها:

سیدجالل،هوندا،
تیسیر،هاسبهو

کیهیل

مهاجم خارجي خوب 2 میلیون دالر پول مي خواهد

شفر:حسینيبازیخوانيراازرحمتيیادبگیرد
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هيچ کس جلودار انتخاب هاي غلط 
مربيان استقالل نيست؟

 41 بازيکن خارجي 
و فقط 4 ستاره!

علیپور، گلزن اول پرسپولیِس برانکو

MA FIFAآزمایش اولیه در کالس 

اضافهشدنرستمي
بهتمرینتیمملیوزنهبرداری

لطف کي روش به پرسپولیس

 سهم 37/5 درصدي

 VAR، نیم فصـل دوم
 در بعضی از ورزشگاه ها

کیانوش با توپ پر به 
وزنه برداري برگشت

استراحت اجباري 
براي کمال و شجاع

شرطماندنمنشا:
پرسپولیسمهاجمنخرد

کامیابینیا:هرکسازپرسپولیس
رفتملیپوششد!
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سرمربی کروات پرسپولیس که راهی 
کرواسی می شود و 12 دی برای 
از سرگیری دور جدید تمرینات 

سرخ ها به تهران بر می گردد، اعالم 
کرده که عالوه بر جذب 4 مهره ای 
که در دوران »پیش فصل« قرارداد 

بستند و نام شان در سطور قبلی 
آمد، دو سه بازیکن جدید دیگر را 

هم طلب کرده

نه قرار بود بشار رسن در این زمان 
پرســپولیس را تــرک کنــد و نه وعده 
تمدید قرارداد داده بود که حاال این قدر 
شــلوغش کرده اند. همان ابتدای فصل 
تازه اش را  وقتی پرسپولیس پیشــنهاد 
گذاشت پیش روی ستاره عراقی، تکلیف 
همه چیز روشــن شد. بشار رسن گفت 
جــام ملت هــا در پیش اســت و او هم 
انتخاب تیم بعدی اش را گذاشــته برای 
وقتی که از این تورنمنت برگشــت. نه 
نگفت امــا قول تمدید هم نداده بود که 
حاال ســوژه شــدن قراردادش را عادی 

تلقی کنیم.
مهمتــر اینکه او تا آخــر فصل با 
باشگاه پرســپولیس قرارداد دارد و قرار 
نیســت برود. البته جدایــی اش در این 
زمــان و بعــد از جام ملت هــا را مدیر 
برنامه هــای او تکذیب کــرد اما معنی  
تکذیبیه اش تمدید قرارداد بشــار رسن 
با پرســپولیس نبود. اینکه چه کســی 
یا کســانی به چه دلیل شــایعه جدایی 
زودهنگام او از پرســپولیس را بر ســر 
زبان ها انداخته اند، بماند اما ماجرا خیلی 

ســاده تر از این حرف هاست. رسن آخر 
فصل آزاد می  شود و مذاکره برای تمدید 

قرارداد را هم سپرده به همان موقع.
او درباره این موضوع به ورزش مدیا 
گفته: »من تا پایان فصل با پرسپولیس 
قرارداد دارم و بعد از آن به پیشنهادهایم 
فکــر می کنم. االن در بهترین شــرایط 
هستم و خوشــحالم که در ایران، مردم 
و هــواداران مرا دوســت دارند. جایگاه 
خیلی خوبی در پرسپولیس دارم و باید 
بگویم پرســپولیس یکــی از بزرگترین 
تیم های آسیا و بهترین تیم ایران است. 
من از حضور در پرســپولیس خوشحال 
و راضــی ام و می خواهم بــرای این تیم 
بهترین بازیکن باشم اما هنوز تصمیمی 
برای تمدید قرارداد نگرفته ام. به خاطر 
نمایش خوبی که پرســپولیس در لیگ 
قهرمانان داشت، پیشنهادهای زیادی از 
کشــورهای مختلف به دستم رسیده اما 
تا آخر فصل که با پرســپولیس قرارداد 
دارم، با تمــام توانم در خدمت این تیم 
خواهم بود و بعدا درباره آینده ام تصمیم 

می گیرم.«

نیم فصلــی  خلیــل زاده  شــجاع 
فوق العاده را پشت سر گذاشت و با نشان 
دادن کیفیت باالی خود چه در کارهای 
دفاعــی و چه در فــاز تهاجمی، تمجید 
کارشناســان و منتقدان را برانگیخت. با 
این حال مثل چند ســال گذشته جایی 
در فهرست تیم ملی نداشت که به نظر 
تند چند  دلیلش مصاحبه  های  می رسد 
سال قبل او علیه کارلوس کی روش بوده 
اســت. کمال کامیابی نیا هم یکی دیگر 
از بازیکنان شایســته پرســپولیس بود 
که پــس از حضوری نصفــه و نیمه در 
اردوهای گذشته تیم ملی، جام ملت ها را 
از دســت داد. اتفاقی که قطعا خوشایند 
آنها نبوده اما واقعیت این اســت که هر 
دو پس از مصدومیت های مزمن و مداوم 
نیاز به اســتراحت داشتند. کمال که با 

مشــکل مزمن دررفتگــی کتف مواجه 
است، برای درمان دائمی این مصدومیت 
باید تن به عمل جراحی بدهد که شاید 
در نیم فصــل این اتفاق بیفتد. شــجاع 
تمــام نیم فصل  خلیل زاده هــم تقریباً 
نخســت را با مصدومیت و درد شــدید 
در ناحیه کمر و گردن بازی کرد. حتی 
برانکو در نشست خبری پس از بازی با 
سپاهان تاکید کرد که در تمرینات پیش 
از بازی، محســن ربیع خواه هم با نفرات 
اصلی گرم کرده تا اگر شجاع نرسید، به 
جــای او به میدان برود. حاال اما در این 
وقفه دو ماهــه ای که به خاطر برگزاری 
جام ملت ها در لیگ برتر به وجود آمده، 
کمال و شــجاع این شانس را دارند که 
با اســتراحت و درمان، با آمادگی بیشتر 

نیم فصل دوم را آغاز کنند.

 مذاکره پرسپولیس و رسن
 ماند برای آخر فصل

 استراحت اجباری برای کمال و شجاع
لطف کی روش به پرسپولیس

علیپور، گلزن اول پرسپولیِس برانکو
 سهم 37/5 درصدی

تیم برانکو از نخســتین روز محرومیتش تــا امروز که پنجره ها به 
رویــش باز شــده، 46 بازی انجام داده و 56 بــار دروازه حریفان را باز 
کرده که ســهم علیپور 21 گل است. یعنی 
37/5 درصــد از کل گل هــا. بر خالف آنچه 
تصور کرده بودیم، پرسپولیس حتی در یک 
سالی که به دلیل محرومیت نقل و انتقاالتی 
نتوانست بازیکن بخرد و طارمی، احمدزاده، 
مســلمان، محرمی و امیری را هم از دســت 

داد، از پیشرفت بازنماند.
 پرســپولیِس برانکو تیمی شده بود که 
هیچکــدام از آن هزاران مشــکل تاثیری در 
روند نتیجه گیری اش نداشــت. آنها حتی با 
پنجره های بسته هم قهرمان لیگ برتر شدند 
و این بار باالتر از پرســپولیس پرســتاره یک سال پیش، تا فینال لیگ 
قهرمانان آسیا پیش رفتند تا نشان دهند که گاهی باید به محرومیت ها 
خندید.  درســت مثل همان کاری که پرســپولیس کــرد و بازخوانی 
عملکردش در این یک ســال محرومیت، سرشــار از غرورمان می کند. 
تیم برانکو در روزهای محرومیتش 46 بازی رسمی انجام داد که از این 

تعداد، 25 بازی را برد، 13 بار مساوی کرد و 8 بار هم باخت.

لیگ برتر
پرســپولیس قهرمان لیگ هفدهم شد اما 
چشمگیرتر از این قهرمانی، نتایجی است که بعد 

از جدایی ستاره هایش رقم زده است.
نیم فصل دوم لیگ هفدهــم: 15 بازی، 8 
برد، 4 تساوی، 3 باخت، 28 امتیاز، 21 گل زده، 

9 گل خورده
نیم فصل اول لیــگ هجدهم: 15 بازی، 8 
برد، 7 تساوی، بدون باخت، 31 امتیاز، 17 گل 

زده، 6 گل خورده
مجموع: 30 بازی، 16 برد، 11 تساوی، 3 

باخت، 59 امتیاز، 38 گل زده، 15 گل خورده.
 

لیگ قهرمانان
شــاگردان برانکو با راه یافتن به فینال لیگ 
قهرمانان2018 آسیا نشــان دادند که تیم های 
واقعی را حتی محرومیت هــم از پا نمی اندازد. 
قرمزها در این مدت 14 بازی در لیگ قهرمانان 
انجام دادند که نتیجه اش شد 7 برد، 4 باخت، 3 

تساوی، 17 گل زده و 12 گل خورده.
 

سوپرجام و جام حذفی
در یکی از روزهــای همین محرومیت بود 
که اعــالم کردند به خاطر انصراف اســتقالل و 
حاضر نشــدنش در میدان، پرســپولیس برنده 
سوپرجام است و گرچه استقاللی ها ادعا کرده اند 
که این پرونده همچنان باز است اما فعال قرمزها 
برنده این دیدار محســوب می شوند. همچنین 
شاگردان برانکو در این مدت در یک دیدار جام 
حذفی مقابل نود ارومیه بــه میدان رفته  و این 

تیم را شکست داده اند.
 

علیپور، گلزن اول تیم برانکو
علی علیپــور با 21 گل زده، بهترین گلزن 
پرســپولیس در یک سال محرومیت بوده است. 
تیم برانکو از نخستین روز محرومیتش تا امروز 
که پنجره ها به رویش باز شــده، 46 بازی انجام 
داده و 56 بار دروازه حریفان را باز کرده است که 

علی علیپور، بیشترین سهم را از این گل ها دارد. 
او 21 گل زده و سهمش 37/5 درصد است. بعد 
از علیپور هم منشا، کامیابی نیا و نعمتی با 6 گل 
زده، دیگر گلزنان تیم برانکو در زمان محرومیت 
بودند. این چهار بازیکن در یک سال اخیر بیش 
از دو سوم گل های پرسپولیس را به ثمر رسانده 

و از موثرترین مهره های این تیم بوده اند.
 

گلزنان لیگ برتر
از 38 گل لیــگ برتری قرمزها در روزهای 
محرومیت، 16 گل سهم علی علیپور بوده. یعنی 
بیش از 42 درصد گل های پرســپولیس را او به 

ثمر رسانده است.
علی علیپور 16 گل

کمال کامیابی نیا 5 گل
سیامک نعمتی 4 گل

شجاع خلیل زاده 3 گل
گادوین منشا 3 گل

فرشاد احمدزاده 2 گل
وحید امیری یک گل

محمد انصاری یک گل
آدام همتی یک گل

امید عالیشاه یک گل
 

گلزنان آسیایی
علی علیپور 5 گل

گادوین منشا 3 گل
سیامک نعمتی 2 گل

سیدجالل حسینی 2 گل
فرشاد احمدزاده یک گل

کمال کامیابی نیا یک گل
احمد نوراللهی یک گل

گل به خودی 2 گل
 

گلزنان جام حذفی
تک گل پیروزی بخش پرسپولیس در جام 
حذفی مقابل تیم نــود ارومیه را محمد انصاری 

به ثمر رساند.

پرسپولیس؛ از مسابقات جانکاه تا تعطیالت مضر

رودررو با یک ماراتن تازه تغییر پست پرسپولیسی ها 
در آخرین تمرین

تیم برانکو از ســاعت 11 روز پنجشــنبه 
در یک دیدار دوســتانه در ورزشــگاه شــهید 
کاظمی به مصاف تیمی از پیشکسوتان باشگاه 

پرسپولیس خواهد رفت.
پرســپولیس در آخرین تمرین خود پیش 
از تعطیــالت، پذیــرای نزدیک بــه 50 هوادار 
بود و جالب ترین اتفاق، تغییر پســت بازیکنان. 
بازیکنانی که بــا وجود تعطیلی لیگ، همچنان 
تمرین می کنند و تمرینات شان با هدف کاهش 
تدریجی فشــار و تنش های بدنــی بازیکنان و 
بازیابی و تحت نظر بودن آنها قبل از تعطیالت 
و بعد از شرایط پر فشار بازی ها برگزار می شود. 
در این تمرین هــا بازیکنان آزادی عمل زیادی 
دارند و طراوت تمریــن و لذت بردن بازیکنان 
از آن بیشــتر مورد توجــه کادر فنی قرار دارد. 
از ایــن رو آنها بعضا در پســت های متفاوت و 
غیرتخصصی هــم بازی می کننــد. در تمرین 
دیروز )چهارشــنبه( هم همینطور بود. تمرینی 
که بــا کمی تاخیر از ســاعت 11:10 ســوت 
خورد و میزبانش، مثل همیشه ورزشگاه شهید 

کاظمی بود.
* در غیاب مارکو از بدنسازی خبری نبود 
و بازیکنــان بعد از اینکه بــا دویدن دور زمین 
بدن هایشــان را گرم کردند، در نصف زمین به 

بازی فوتبال روی آوردند.
* احسان علوان زاده که ظاهراً جدایی اش 

از پرسپولیس قطعی شده، باز هم غایب بود.
* علیرضا بیرانونــد، احمد نوراللهی، علی 
علیپور، گادوین منشــا، بشار رسن و حمیدرضا 

طاهرخانی حضور نداشتند.
* حســین ماهینــی همچنــان زیر نظر 
پزشکان تیم مراحل درمان خود را طی می کرد.

* رادوشــویچ، در فوتبــال درون تیمــی 
با نمایشــی خوب و ســیوهای متعدد مانع از 
گلزنی بازیکنان شد و هواداران هم تا توانستند، 

تشویقش کردند.
* برانکــو نقــش داور را ایفــا می کرد و 
بازیکنــان در چنــد صحنه بــه تصمیمات او 

اعتراض داشتند.
* به خاطــر اشــتباهات بازیکنان جوان 
پرســپولیس در بــازی درون تیمــی، شــجاع 

خلیل زاده به شدت بر سر آنها فریاد کشید.
* پــس از پایان تمریــن، برانکو به میان 
خبرنگاران آمد و به زبان فارســی به آنها گفت: 

»یلدا مبارک.«
* در بازی درون تیمی سیدجالل به عنوان 
مهاجم بازی  کرد و نشان داد قابلیت خوبی برای 

بازی در خط حمله دارد.
* امید عالیشــاه مصدوم شد اما مشکل او 

جدی نبود و خیلی زود به تمرین بازگشت.
* تیم برانکو از ســاعت 11 روز پنجشنبه 
در یک دیدار دوســتانه در ورزشــگاه شــهید 
کاظمی به مصاف تیمی از پیشکسوتان باشگاه 

پرسپولیس خواهد رفت.

 درخواست 7۰ هزار 
یورویی بازیکن جوان

سرمربی پرســپولیس برای تقویت 
تیمــش خواهان حضــور محمد نادری 
بازیکن ایرانی تیم کورتریک بلژیک شده 
و حتی مذاکراتی هم با مدیر برنامه های 
این بازیکن صورت گرفته است. مبلغی 
که برای ایــن بازیکــن در نظر گرفته 
شــده، برای یک نیم فصــل حدود 70 
هزار یورو اســت. البتــه در صورتی که 
نادری به پرسپولیس بپیوندد، قرارداد او 
قطعی نیســت و به صورت قرضی راهی 

پرسپولیس خواهد شد.
 

انتقال به زمین نفت
پرســپولیس بعــد از تعطیــالت، 
تمرینــات خــود را در زمیــن چمــن 
پژوهشــگاه نفت دنبال خواهد کرد. با 
تمرینات  آمده،  عمل  به  هماهنگی های 
سرخپوشــان پس از تعطیالت تا زمان 
آغاز اردوی خارجی تیم، در پژوهشگاه 
نفت دنبال خواهد شــد. پرسپولیس در 
بازگشــت از اردو تمرینــات خود را بار 
دیگر در ورزشگاه شهید کاظمی دنبال 

خواهد کرد.
 

باشگاه دنبال مجوز
پرسپولیس هم یکی از 6 باشگاهی 
اســت که برای خرید بازیکــن باید از 
کمیته هــای انضباطی و تعیین وضعیت 
فدراســیون مجوز بگیــرد. این طور که 
فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاالت 
سازمان لیگ گفته، پرسپولیس هم مثل 
نفت  تراکتورسازی،  پدیده،  اســتقالل، 
مسجدسلیمان و نساجی باید بخشی از 
بدهی های داخلی خود را هم بپردازد تا 
مجوز ثبت بازیکنان جدیدش را دریافت 

کند.
 

االهلی بدون 
عمرالسوما؟ 

اختــالف عمرالســوما با موســی 
المحیانــی مدیر فنی االهلی چند هفته 
اســت اوج گرفته و رسانه های عربستان 
از جدایی الســوما خبر داده اند. االهلی 
عربســتان به عنــوان جدی ترین رقیب 
پرســپولیس ایــران در مرحله گروهی 
با  لیــگ قهرمانان آســیا ایــن روزها 
بحران هــای بزرگی روبه روســت البته 
این اخبار اما بالفاصله از ســوی االهلی 
تکذیب شــد. توئیتر رسمی این باشگاه 
مدعی شد که کاپیتان سوری در جمع 
سبزپوشــان جــده باقی خواهــد ماند 
امــا باید ببینیم در بــازی دو ماه آینده 
با پرســپولیس، او را در ترکیب االهلی 

خواهیم دید؟

سوژه اردوگاه سرخ

خبرکوتاه

پرواز 
ناتمام

پرسپولیسی ها پس از تمرینات روز 
پنجشنبه شان و یک دیدار تدارکاتی و 
نمادین مقابل پیشکسوتان این باشگاه، بار 
و بساط خود را برای دو هفته می بندند و 
به تعطیالتی می روند که بیش از هر یک 
از تیم های لیگ برتری سزاوار آن اند. این 
سزاواری از آن رو بیشتر است که سرخ ها 
در راه بازگشت دوباره به نقاط باالی جدول 
لیگ برتر و نایب قهرمان شدن در آسیا 
تلفات و ضایعات زیادی دادند و محمد 
انصاری و حسین ماهینی را به سبب 
مصدومیت های شدیدشان برای مدت 9 
ماه از دست دادند و سایر نفرات شان نیز 
چنان فرسوده شدند که هر آن امکان خلق 
خطری مشابه برای آنها هم می رفت. تیمی 
که به سبب کمبود مهره و منع خریدهای 
تازه )توسط فیفا( به آخرین چکه های 
آب حیات ذخیره شده در وجود خویش 
روی آورده بود، هرچند زنده ماند تا باز 
هم بجنگد و یک بار دیگر در جلوی صف 
مبارزه جویان بایستد اما کارش در ماه های 
اخیر چنان خطیر بوده که حتی رقبای 
درجه اولش اعتراف داشته اند چیزی همانند 
کندن صخره از کوه های فوالدی بوده است.

تصمیم پرسپولیســی ها این اســت 
بفروشند  را  نیجریه ای شــان  مهاجم  که 
و با پول انتقــال او یک مهاجم جدید و 
ششــدانگ به خدمت بگیرند اما در ابتدا 
باید با جانشین او به توافق برسند و بعد 
با منشــا مذاکره کنند. شــایعه جدایی 
گادوین منشا از پرســپولیس این روزها 
جدی تر از همیشــه به گوش می رسد اما 
قرار نیســت باشــگاه و برانکو به همین 
سادگی او را از دست بدهند. البته آقای 
ســرمربی از خیلی وقت پیــش به فکر 

جذب یک مهاجم جدید افتاده و این طور 
که گفته اند، چند مهاجم خارجی را هم 
به باشــگاه معرفی کرده اســت اما باید 
ببینیــم از ایــن گزینه ها کســی جذب 
خواهد شد یا نه. در واقع این تنها شرط 
جدایی گادوین منشا از پرسپولیس است. 
مهاجمی که نتوانسته انتظارها را برآورده 
کند و با توجه به قرارداد گرانقیمتی هم 
که دارد، باشــگاه به فــروش او بی میل 
نیســت اما به شــرطی که بتواند جایش 
را با یک مهاجم بهتر و آماده تر پر کند. 

بیرانونــد بــه اردوی تیم ملی رفته 
و رادوشــویچ هم فردا صبح به کرواسی 
تنها  درویش وند  ابوالفضــل  تــا  می رود 
دروازه بــان پرســپولیس در بــازی بــا 

پیشکسوتان باشد. 
پرســپولیس در حالــی مقابل تیم 
که  کرد  بازی خواهــد  پیشکســوتانش 
هیچکــدام از بازیکنــان خارجی و حتی 
ملی پوشــان خــود را در اختیــار ندارد. 
برانکــو ایوانکوویــچ دنبــال یک حریف 
تدارکاتی بــرای تیمش بــود که کریم 

باقری پیشــنهاد بازی با پیشکسوتان را 
مطــرح کرد و مقدماتــش را هم خود او 
انجام داد. گویا قرار اســت در این بازی 
تیم برانکــو مقابل جوان ترین نســل از 
پیشکســوتان پرســپولیس قرار بگیرد و 
برای برگزاری آن هم پنجشنبه را در نظر 
گرفته اند. این بازی ساعت 11 صبح روز 
پنجشــنبه )امروز( به میزبانی ورزشگاه 
شــهید کاظمی برگزار خواهد شد و در 
واقع آخرین برنامه تمرینی پرســپولیس 

پیش از تعطیالت به حساب می آید. 

بعد از طاهرخانی که کال 127 دقیقه 
بازی کرده، حســین پور بــا 116 دقیقه 
بــازی در لیگ برتر نفر دوم بود. اســدی 
43 دقیقه بازی کرد و احســان حسینی 

هم 5 دقیقه.
با ایــن حال از آنجایــی که فعال 4 
بازیکن به فهرســت پرســپولیس اضافه 
شــده و قرار است ســه بازیکن دیگر هم 
جذب این تیم شوند شــاید این جوان ها 
دیگر به فهرســت تیم در مسابقات آینده 

هم نرسند چه برسد به حضور در ترکیب. 
برانکو در شــروع فصل مشــکلی از بابت 
کمبود بازیکن حس نمی کرد و در 5 بازی 
ابتدایــی فقط یک بار در دیدار هفته دوم 
مقابل فوالد از سعید حسین پور رونمایی 
کرد. حمیدرضا طاهرخانی 20 ساله که با 
127 دقیقه بازی بیشتر از همه به میدان 
رفته، در 5 بازی لیگ برتری حضور داشته 
و در دو مسابقه هم در ترکیب اصلی بود. 
بعد از پایان لیگ قهرمانان، برانکو بیشتر 

از جوان هایش اســتفاده کرد و سرانجام 
محمدامیــن اســدی در وقت هــای تلف 
شده بازی با پیکان به میدان رفت. دیگر 
جوانی کــه در این نیم فصل فرصت بازی 
پیدا کرد، احســان حسینی بود که مقابل 
ذوب آهــن و پارس جنوبی به میدان رفت. 
در این جمع بعد از طاهرخانی، حسین پور 
با 116 دقیقه بازی در لیگ برتر نفر دوم 
بود. اسدی 43 دقیقه بازی کرد و احسان 

حسینی هم 5 دقیقه.

طبیعی اســت که کیفیت و ســطح 
تیم های اللیگا بخصوص قدرت این تیم ها 
در فصل جاری را بــه هیچ وجه نمی توان 
با لیگ برتر ایران مقایســه کرد اما از نظر 
تعــداد امتیازها، شــباهت زیــادی دارند. 
بارســلونا مدافع عنــوان قهرمانی اللیگا تا 
قبل از پیروزی یکشــنبه شــب اش مقابل 
لوانتــه از 15 بازی 31 امتیاز جمع کرده و 
در صدر جدول قرار داشت. در واقع امسال 
بارسلونا برعکس فصول گذشته امتیازهای 

زیادی را از دســت داد و با رقابتی شــدن 
اللیگا فاصله امتیــازی این تیم با مدعیان 
دیگر مثــل رئال مادرید، ســویا و اتلتیکو 

مادرید بسیار کم بوده است.
نکته جالــب اینکه بارســلونا تا قبل 
از بــرد مقابل لوانتــه از 15 بازی خود 31 
امتیاز به دست آورده بود. درست به اندازه 
سه تیم صدرنشــین لیگ برتر ایران یعنی 
سپاهان، پدیده و پرســپولیس که هر سه 
تیم 31 امتیازی هســتند. جالب اینجاست 

که همین حاال و در پایان هفته شــانزدهم 
اللیگا سویا و اتلتیکو مادرید تیم های دوم 
و ســوم جدول رده بندی اللیگا از 16 بازی 
خود به امتیاز 31 رسیده اند و رئال مادرید 
از همیــن تعداد مســابقه 29 امتیاز جمع 
کرده است. البته طبیعی است که کیفیت 
و ســطح تیم های اللیــگا بخصوص قدرت 
این تیم هــا در فصل جاری را به هیچ وجه 
نمی توان با لیگ برتر ایران مقایسه کرد اما 
از نظر تعداد امتیازها، شباهت زیادی دارند.

شرط ماندن منشا: پرسپولیس مهاجم نخرد

درویش وند، تنها دروازه بان پرسپولیس مقابل پیشکسوتان

خداحافظی جوان های پرسپولیس با نیمکت

پرسپولیس هم امتیاز با بارسلونا

 آمادگی ســروش رفیعی همانی اســت که برانکــو انتظارش 
از  یکــی  اخیــر  هفته هــای  در  ســروش  می کشــید.  را 
آماده ترین هــای تمرینــات پرســپولیس بــوده و همچنان 
می جنگد برای جــا کردن خودش در ترکیــب اصلی این تیم.

 آقای ســرمربی که هر روز به عنوان آخریــن نفر محل تمرین 
را ترک می کنــد، این روزهــا فعال ترین عضو پرســپولیس 
اســت و حتی کوچکترین کارها را هم خــودش انجام می دهد.

 تازه واردهــا در کنار کمال. البته شــریفی از اول فصل با پرســپولیس تمرین 
می کنــد و حاال دیگر با حــال و هوای ایــن تیم کامال آشناســت اما مهدی 
شــیری حاال حاالها باید با پرســپولیس تمرین کند تا فضایش را بشناســد.

 از این جمعی که در عکس می بینید، فقط رادوشــویچ در بازی با پیشکسوتان 
حضور نخواهد داشــت. اختتامیه ریکاوری 5 روزه پرســپولیس در نیم فصل، 
بازی با پیشکســوتان اســت که صبح پنجشــنبه برگزار می شــود و برانکو 
حتی برای ایــن بازی هم نیمــی از بازیکنانش را در اختیار نخواهد داشــت.

عکس نوشت
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با این  همه پرســپولیس از تعطیلی 
جدیــد و مضــر 55 روزه ای که به لیگ 
تحمیل شــده، راضی نیســت، زیرا به 
رغم تمام خســتگی ها و شرح و اوصافی 
که برشــمردیم، در روزهای منتهی به 
تعطیلی لیگ از نو به پرواز درآمده بود و 
طوری در زمین سپاهان به تساوی 1-1 
رســید و پارس جنوبی جم را 1-3 برد 
)و شــاید با اختالف بیشــتری هم باید 
می برد( که انگار بالیای فوق را از ســر 
نگذرانده و آن همه رنج را متحمل نشده 
و به ســبب کمبود شدید بازیکن دست 

به تغییر پست های جنون آسا نزده بود.
پرســپولیس البته با ورود رســمی 

شیری، رفیعی و شریفی به چرخه کارش 
از شــروع دوران تازه راضی است و فردا 
که دیدارهــای تیم ملی در امارات تمام 
شود، مهدی ترابی را هم تحویل خواهد 
گرفت اما شــاید برانکــو بدش نمی آمد 
که با توجــه به پــرواز درآمدن مجدد 
شاگردانش یا لیگ اصاًل تعطیل نمی شد 
و یا حداکثر تعطیــالت نیم فصل آن به 
دو هفته می کشــید و شرایط به گونه ای 
درنمی آمد که در یک تعطیلی تقریباً دو 
ماهه پشــت تیم آنقدر باد بخورد که در 
شروع مجدد مســابقات داخلی از دهه 
سوم بهمن، ســرخ ها تا حد زیادی سرد 

و فاقد آمادگی مسابقه ای باشند. 
ســختی کار آنهــا زمانی بیشــتر 
می شود که یادآوری کنیم زمان مذکور 
تاریخی است که فصل جدید مسابقات 
جام باشــگاه های آســیا هم در آستانه 
آغاز خواهد بــود و مصاف مجدد با یک 
»السد« انتقامجو کار آسانی نخواهد بود.

مأموریت نخست
و  زمــان  آن  در  پرســپولیس 
مشغولیت های  به ســبب  مقطع خاص 
آسیایی اش و لزوم برگزاری فشرده لیگ 
در نیم فصل دوم بــه قصد جبران زمان 
عظیم از کف رفته یک بار دیگر با معضل 
برگزاری مســابقاتش به فاصله هر چهار 
یا پنج روز مواجه می شود و اگر در نظر 

بگیریــم که دو دیدار ایــن تیم در جام 
حذفی هم به همان دوران موکول شده، 
در می یابیم که تمــام هم و غم برانکو و 
یارانش  و  مأموریت نخست دســتیاران 
بایــد ایجــاد مقاومت جســمانی و قوه 
موفقیت آمیز  برگزاری  که  باشد  تحملی 
این تعــداد دیــدار را در فرصتی قلیل 

میسر سازد.
ســرمربی کروات پرســپولیس که 
راهــی کرواســی می شــود و 12 دی 
برای از ســرگیری دور جدید تمرینات 
ســرخ ها به تهــران بر می گــردد، اعالم 
کرده که عــالوه بر جذب 4 مهره ای که 
در دوران »پیش فصل« قرارداد بســتند 
و نام شان در ســطور قبلی آمد، دو سه 
بازیکن جدید دیگــر را هم طلب کرده 
و فهرست مربوطه را به ایرج عرب داده 
تا سرپرست جدید پرســپولیس پیگیر 
آن باشــد اما نام ها به صراحت مشخص 
نیستند و شایعات پیرامون یک هافبک 

از باشگاه فوالد خوزستان )سینا مریدی( 
و یــک بازیکن تراکتورســازی و مدافع 
دیگری اســت که باید صبر کرد و دید 

نامشان چه خواهد بود.
 

باالتر از نداشته ها
آنچــه پرســپولیس دارد و فراتــر 
از تمامی نداشــته هایش اســت و حتی 
اعتصاب اخیر نفرات معترض این تیم به 
عدم دریافت دستمزدهایشــان را تا حد 
عمر یک حباب کوتاه ســاخت )شجاع 
خلیــل زاده گفت: گمــان نکنید که ما 
اعتصــاب کرده بودیم و فقط مشــغول 
ناهار خــوردن بودیم!( عــزم گروهی و 
هوشیاری مربی  اســت که به نداری ها 
خو گرفته و برای خود مؤلفه های تازه ای 
را تدویــن و اجرا کرده انــد و به تبع آن 
مصمم اند در رویارویی با ماراتن تازه ای 
کــه از بهمن ماه اژدهــاوار به روی آنها 

دهان می گشاید نیز کم نیاورند.

وصال روحاني
Vesal Rohani
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مدیر تیم ایران کجاست؟

بی خبری از تیم ملی دَمِ جام ملت ها

تیم ملی دوشنبه به قطر رفت. قرار نبود 
مراســم بدرقه ای در کار باشد و خوشبختانه 
کی روش هم به طعنه یا از سر صداقت گفت 
قبل از کســب موفقیت مراسمی خواهد اما 
این داســتان آنقدر پررنگ شــده که اصل 
ماجراهایــی که رســانه ها بایــد درباره اش 
بنویسند و چکش بزنند، در سایه ماند و اصال 

کسی به آن اشاره نکرد.
تا قبل از اینکه از موضوع مراسم بدرقه 
تیم ملی فاصله بگیریم متاسفیم که بگوییم 
این ماجرا تحــت تاثیر دعوای وزارت ورزش 
و فدراســیون فوتبال بولد شد و اینکه هیچ 
مســوولی از فدراسیون فوتبال در پک حاضر 
نبود تا تیم ملــی را بدرقه کند، در هیاهوی 
محکوم ســاختن وزارتخانه گم شد. یک روز 
بعد از ایــن ماجرا اما عجیــب آنجا بود که 
رییس فدراســیون خبر از برگزاری مراســم 
بدرقــه برای تیم ملی داد که این ماجرا را از 

چند بعد می توان بررسی کرد.
اول اینکه متاســفیم بگوییم فدراسیون 
فوتبال تحــت تاثیر پرداختن رســانه ها به 
مراســم بدرقه تیم ملی عــراق قرار گرفته و 
به یکباره خبر از برگزاری مراسمی در کیش 
برای بدرقه تیم ملی داده اســت. دوم اینکه 
این خبر را نیز می توان در راســتای دعوای 
فدراســیون با وزارتخانه توجیه کرد و اینکه 
فدراسیون نشــین ها می خواهند بگویند حاال 
که وزارت ورزش کاری نکرد ما خودمان تیم 
ملی را بدرقه می کنیم در حالی که اساســا 
وظیفه فدراســیون بود که چنین مراسمی را 

تدارک ببیند.
از طرفی اگر هر دو بحث فوق بی اساس 
باشد و از نگاهی بدبینانه ناشی شود باید این 
پرسش جدی را مطرح کرد که جزییات این 
مراسم بدرقه چســت؟ آیا عقالنی است تیم 
ملی از قطر به جزیره کیــش بیاید، اعضای 
تیم از هواپیما پیاده شوند، مراسمی برایشان 
گرفته شود و دوباره سوار بر طیاره شده و به 

امارات بروند؟

بی خبری و کم خبری درباره فدراسیون 
و جزییات برنامه هایش از تدارکات اینچنینی 
گرفتــه تا خــود مجموعه تیم ملــی بیداد 
می کند و این چیزی اســت که در سایه قرار 
گرفته. متاسفیم که بگوییم از وقتی تیم ملی 
به قطــر رفته فدراســیون فوتبال به صورت 
قطره چکانی درباره تیــم اول فوتبال ایران 
خبری روی ســایت خود منتشــر می کند و 
البته از آنجایی که هیچ خبرنگار و عکاســی 
همراه تیم ملی در قطر حضور ندارد چشم ها 
به سایتی است که بعضا ساعت ها هیچ خبر و 

تصویری روی آن بارگذاری نمی شود.
و البتــه متاســفیم کــه بگوییم بخش 
رسانه ای تیم ملی مجزا از فدراسیون فوتبال 
عمل می کند و خود فدراســیون هیچ مطلب 
و خبری نمی تواند درباره تیم زیرمجموعه اش 
منتشــر کند. در واقع این تنگه خبری باعث 
شده هر آنچه در آستانه تورنمنتی به عظمت 
جام ملت ها باید از تیم ملی کشورمان بدانیم 
به صورت قطره چکانی در اختیار رســانه ها 
قرار می گیرد و بعضا پاسخ برخی پرسش های 

مهم اساسی بدون جواب می ماند. مثال اینکه 
وقتــی کمیته تیــم ملی اعــالم می کند در 
نخســتین تمرین تیم ایــران در قطر بچه ها 
وارد زمین شــده اند و هر کسی می توانسته 
از این تمرین فیلم یا عکس بگیرد چرا اصال 
شرایط اینگونه بوده و مقصر این اهمال- اگر 
واقعا تمرینی تاکتیکی برگزار شده که کسی 
نباید به جزییاتش پی می برده – کیســت و 

چرا این بی نظمی ایجاد شده؟
در مــورد ایــن مســاله و اینکــه چرا 
کــی روش علی رغم میل باطنی تیمش را به 
قطر برده هیچ چیزی از مدیران فدراســیون 
فوتبال و تیم ملی نمی شــنویم. عجیب است 
کــه هیچ مصاحبه ای از مدیــر تیم ملی مان 
نمی بینیــم و درباره همه چیــز باید منتظر 
مصاحبه هــای کی روش باشــیم که بعضا به 
بسیاری از مسائل مهم اشــاره ای گذرا دارد 
و عبورش از برخی مسائل کنجکاوی برانگیز، 
حساسیت هایی ایجاد می کند که هیچ کس 
برای شــکافتن موضوع و پاسخگویی در این 

زمینه در دسترس نیست.

اولیــور بیرهوف مدیر تیــم ملی آلمان 
است و اوست که درباره مسائل کالن و مهم 
تیم ملی کشــورش مــدام مصاحبه می کند 
و توضیــح می دهــد اما شــاید همانطور که 
بســیاری از عالقه مندان فوتبــال، تیم های 
همگــروه ایران در جــام ملت های 2019 را 
نشناســند، خبر ندارند مهدی خراطی مدیر 
تیم ملی اســت و مثال می تواند و باید درباره 
همیــن داســتان فیلمبــرداری قطری ها از 
تمرینات و اینکه چرا کی روش نمی خواسته 
تیمــش را در قطر تمریــن بدهد، توضیحی 

مفصل برای ارائه داشته باشد.
بله، ایــن وضعیــت پیرامونــی تیمی 
اســت که همه به طلســم شــکنی اش در 
تورنمنــت بزرگ قاره دل بســته ایم و البته 
فقط امیدواریم هر چه به شروع جام ملت ها 
نزدیک می شویم به یکباره همه چیز درست 
شــود فقط به فوتبال و جزییات دلپذیرش، 
اینکــه چطور بــا 3-3-4 نویــن کی روش 
می توانیم عراق را شکست بدهیم و صعودی 

راحت داشته باشیم، فکر کنیم.

کاش بازی بهتری برای تیم  
 ملی در نظر می گرفتند

کنعانی زادگان: همه 
تیم ها برای قهرمانی 

می آیند
کنعانی زادگان  محمد حسین 
که از شرایط اردوی تیم   ملی در 
قطر بخصوص زمین چمن اردوگاه 
درباره  می کند  تعریف  اســپایر 
دیدار تدارکاتی مقابل فلسطین و 
قطر هم گفت: »کاش بازی بهتری 
برای تیم   ملی در نظر می گرفتند 
چرا که محک بهتری می خوردیم 
در  قدرتمندی  تیم هــای  چون 
آنها  مقابل  باید  که  آسیا هستند 
به میدان برویــم. البته ما با این 
شــرایط هم قول می دهیم همه 
تالش مان را انجام دهیم تا مردم 

ایران خوشحال شوند.«
اینکه  درباره  کنعانی زادگان 
فهرســت کی روش هنوز به طور 
»هیچ  گفت:  نشده،  اعالم  نهایی 
تیم   در  من  کــه  نمی کند  فرقی 
 ملی باشم یا بازیکن دیگری. تیم  
باید  همه  و  است  کشورمان   ملی 
این  تا  دهیم  هم  به دست  دست 
تیم به موفقیت برســد. حاال هم 
فضای  و  رسانه ها  در  حرف هایی 
مجازی زده می شــود اما خب ما 
فکــر و ذکرمان را برای موفقیت 
فرقی  و  گذاشــته ایم  تیم   ملی 
نــدارد چه کســی در تیم   ملی 
بازی کند. هر بازیکنی باشد برای 
موفقیت تیم تالش خواهد کرد.«

بازیکن تیــم   ملی در بخش 
درباره  صحبت هایش  از  دیگری 
گفت:  هم  آســیا  ملت های  جام 
»پیش از جام جهانی مصدومیتی 
گریبانگیر من شد و رباط صلیبی  
پایم آســیب دید و نتوانستم در 
جام جهانی باشم اما در مقدماتی 
جام جهانی همه بازی ها را حضور 
داشتم اگرچه االن شرایط خوبی 
دارم و بــا عملکرد خوبی که در 
توانسته ام  داشــته ام،  باشگاهم 
دوباره به تیم ملی دعوت شــوم 
و با بازی هــای اخیری که انجام 
داده ام خودم را به کادر فنی ثابت 

کرده ام.«
تیم ملی در  میانــی  مدافع 
ادامه دربــاره حریفان ایران در 
گفت:  هم  آســیا  ملت های  جام 
»همه حریفان آمده اند که نتیجه  
خوبی بگیرنــد. همه تیم ها برای 
قهرمانی می آینــد و نمی توانیم 
ما  بگیریم.  کم  را دســت  تیمی 
هم یــک پای اصلــی قهرمانی 
استرالیا،  ژاپن،  طبیعتا  هستیم. 
عراق و کره جنوبی از شانس های 
می آیند.  حســاب  به  قهرمانی 
به چیز  به جــز قهرمانی  ما هم 

دیگری فکر نمی کنیم.«

دیاز، رقیب کاوه؟
تابستان گذشته کلوب بروژ گران ترین 
خرید تاریــخ خود را با انتقــال 5 میلیون 
یورویی کاوه رضایی، ملی پوش ایرانی از تیم 
شــارلروا به ثبت رساند. حاال این باشگاه در 
فصل نقــل  و انتقال های ماه آینده می تواند 
ایــن رکــورد تاریخی ملی پــوش ایرانی را 
بــا خریــد 3. 5 میلیون یورویــی لوئیس 
دیــاز، مهاجم 21 ســاله باشــگاه اتلتیکو 
کلمبیا بشکند. این رســانه بلژیکی سپس 
نظرسنجی با این پرسش برگزار کرد که آیا 
موافق هزینــه 3. 5 میلیون یورویی کلوب 
بروژ برای خرید مهاجم کلمبیایی هســتند. 
این نظرسنجی  70 درصد شرکت کنندگان 
به گزینه بله رای دادنــد. کلوب بروژ برای 
تقویــت خط حمله خود از مدتی قبل برای 
جذب لوئیس دیاز دست  به کار شد. 2 تیم 
آرژانتینی و برزیلی و تیم نانت فرانسه نیز به 
دنبال جذب این مهاجم کلمبیایی هستند.

 
ترابزون دوباره دنبال 

بازیکن ایرانی
ســایت دامگا ترکیه گــزارش داد تیم 
ترابزون بعد از رســیدن به رتبه چهار سوپر 
لیگ ترکیه می خواهد نسبت به جذب یک 
دروازه بان باتجربه اقــدام کند. همچنین با 
توجه به مصدومیت طوالنی مدت سوســا، 
احتمال انتقال کوکا به تیمی دیگر و زمزمه 
جدایــی اولجای، احتمال به خدمت گرفتن 
نیز مطرح می شــود.در  دیگــر  گزینه های 
این گزارش آمده با توجه به اینکه باشــگاه 
ترابزون اســپور قدرت مالــی باالیی ندارد، 
انتظار می رود این باشــگاه بــار دیگر برای 

جذب بازیکن به سراغ ایران برود.
 

عابدزاده به تیم ملی برگشت
روزنامــه »رکورد« پرتغــال در خبری 
اعالم کرد کــه فکس فدراســیون فوتبال 
ایران برای دعوت از امیر عابدزاده به اردوی 
تیــم ملی و حضور در جام ملت های آســیا 
روز چهارشنبه به باشــگاه ماریتیمو ارسال 
شــده اســت و این دروازه بان قطعا در جام 
ملت های آســیا حضور خواهد داشت. طبق 
اعــالم رکورد، عابدزاده بعد از بازی شــنبه 
آینده تیم ماریتیمو، پرتغال را ترک می کند 

و به اردوی تیم ملی اضافه می شود.
 

کریم جای مورفی
داریل مورفی، مهاجم 35 ساله ناتینگهام 
فارست مورد توجه تیم ایپسوویچ قرار دارد و 
انتظار می رود انتقال او در ماه آینده میالدی 
عملی شود. ناتینگهام فارست که مدتی قبل 
کریم انصاری فــرد را به خدمت گرفته بود با 
توجه به جدایی احتمالی داریل مورفی روی 

مهاجم جدیدش حساب خواهد کرد.

قائدی و طاهرخانی باید در باشگاه های شان بازی کنند
استیلی: نورافکن مثل یک رهبر برای تیم ماست 
حمید استیلی که از بازی امیدها مقابل سوریه راضی است در آخرین 
مصاحبه اش گفت: »مساله بازی کردن بازیکنان تیم امید در باشگاه های 
خودشان اهمیت زیادی دارد. ما در این بازی شاهد بودیم نفراتی که در 
باشــگاه خودشان فرصت بازی کردن پیدا می کنند پیشرفت چشمگیری 
داشــتند و البته از ســوی دیگر نفراتی که فرصت کافی پیدا نمی کنند 
طبیعتا افت می  کنند. مثال بازیکنی مثل محمدرضا آزادی که زننده گل 
اول ما بود در باشگاه خودش می تواند ثمربخش باشد و به تراکتورسازی 
کمک کند. یا مسلمی پور و سایر نفراتی که توانایی های خودشان را نشان 
داده اند. قائدی و طاهرخانی هم باید در باشــگاه های خودشــان به کار 
گرفته شــوند که این اتفاق بسیار مفید و خوبی است. با وجود این انجام 
همین مســابقات بین المللی با حریفان قدرتمند هم تاثیرگذار است و به 
پیشرفت بازیکنان کمک می کند. در واقع هر یک بازی از سویی تجربه و 

کیفیت بازیکن را باال می برد و از سویی کادر 
فنی ما را به خواسته ها و اهدافشان نزدیک تر 
می کنــد. همچنیــن باید به عملکــرد امید 
نورافکن در این بازی اشــاره کنم که نشــان 
داد به عنوان کاپیتان تیم در نقش یک رهبر 
عملکرد بسیار خوبی داشــت و به واقع تیم 
را داخل زمین بسیار خوب هدایت می کرد.«

استیلی در خصوص نمایش تیم سوریه 
در این بازی نیز گفت: »ما شــناخت خوبی 
از فوتبال ســوریه داریم و می دانیم که آنها 
همیشــه با تعصــب و تالش زیــادی بازی 
می کنند. در این مسابقه هم شاهد بودیم که 

سوریه تالش زیادی کرد تا مقابل ما مقاومت کند اما عملکرد و دوندگی 
بچه های ما اجازه نمی داد که بازی ســوری ها شکل بگیرد. در هر صورت 
به عقیده من ســوریه همیشه حریف سرسخت و قابل احترامی است. با 
وجود این مسابقه بسیار خوب و مفیدی برگزار شد و امیدواریم در بازی 
بعدی هم شــاهد چنین بازی نزدیکی باشیم و کادر فنی ما بتواند از این 
موقعیت مناســب برای شناســایی نقاط ضعف و قوت و بررسی عملکرد 

بازیکنان استفاده کند.«

فوتبالی ها دیدند تیم ما چقدر آماده است 
شاهرودی: به بازیکنان گفتیم فقط به برد فکر کنند

رضا شاهرودی بعد از برد 2 بر صفر تیم امید مقابل سوریه گفت: »بارها 
گفتیم هر چه بازی دوســتانه بیشــتری برگزار کنیم این مساله به سود تیم 
امید اســت. خدا را شــکر این اتفاق در حال رقم خوردن است و دیدارهای 
دوســتانه خوبی در نظر گرفته شده است. دســت افرادی که این بازی های 

دوستانه را ترتیب دادند درد نکند و باید از آنها تشکر کرد.«
شــاهرودی در ادامه گفت: »بازی دوم ما مقابل سوریه روز جمعه برگزار 
می شــود. بارها با بازیکنان صحبت کردیم و به آنها گفتیم باید تفکر باخت را 
از ســر خود بیرون کنند و فقط به برد فکر کنند. اگر با این تفکر وارد زمین 
شویم قطعا می توانیم به اهدافمان برسیم. خوشبختانه در دو بازی دوستانه ای 
که بعد از بازی های آسیایی داشتیم توانستیم برنده شویم و امیدوارم در بازی 

دوم مقابل سوریه هم این پیروزی را رقم بزنیم.«
وی در مورد اینکه آیا ســوریه حریف قدرتمندی بــرای تیم امید بود، 
گفت:»ســوریه تیم بسیار خوبی است. بازی آنها را مقابل تیم بحرین دیدیم. 
ســوریه در آن بازی بسیار خوب کار کرده بود اما عملکرد بازیکنان ما اجازه 
انجام کار تیمی را به حریفمان نداد. آنها در جریان بازی هیچ کاری نکردند. 
یک ســر و گردن از حریفمان باالتر ظاهر شــدیم و همین عامل باعث شــد 
ســوریه هیچ کار تیمی نتواند انجام دهد. در بــازی روز جمعه هم به دنبال 

تکرار پیروزی هستیم.«
مربی تیم امید در پایان گفت: »قرار اســت بعــد از اردوی کیش عازم 
اردن شــویم. در این مدت با بازیکنان طــوری صحبت کردیم که فقط تفکر 
برد داشته باشــند و بتوانند طلسم عدم راهیابی به المپیک را بشکنند. همه 
اعضای تیم، من، حمید استیلی، زالتکو کرانچار و ... به این تیم اعتقاد داریم و 
می دانیم کسب موفقیت دور از دسترس نیست. شما دیدید تیم ما 90 دقیقه 
حریف را پرس کرد. افرادی که فوتبالی هستند می دانند تیمی که 90 دقیقه 

حریف را پرس می کند از لحاظ بدنی کامال آماده است.«

مصاحبه

از بدرقه تا 

فیلمبرداری 

قطری ها

فکر می کنید از همین االن تا 17 دی چقدر 
زمان باقی مانده؟ اصال کسی می داند 17 دی 
برای فوتبال ایران چه تاریخ مهمی است؟ 
اصال کسی خبر دارد دو هفته و سه روز 
دیگر جام ملت های آسیا شروع می شود؟ 
اینجا در کشور 85 میلیونی مان که حداقل 
40 میلیون شیفته فوتبال دارد و غالب این 
فوتبالدوستان عاشق تیم ملی کشورشان 
هستند، خبر دارند االن تیم ایران کجاست 
و چه می کند؟ از جزییات اردوها و بازی های 
تیم ملی چیزی گفته شده؟ کسی از تیم های 
همگروه ایران در جام ملت ها خبری دارد 
یا اصال خیلی از این عالقه مندان به فوتبال 
اصال می دانند تیم ملی با چه حریفانی در 
مرحله گروهی باید مصاف دهد؟ کسی تاریخ 
برگزاری بازی ها را می داند؟ درباره شرایط 
صعود و مسیر قهرمانی چقدر خبر داریم یا 
بهتر بگویم پیگیر اینگونه اخبار بوده ایم؟

لژیونر

یکی  فوتبال هندوســتان  ملــی  تیم 
از تیم هــای حاضر در جام ملت های آســیا 
خواهــد بود و هدایــت این تیــم برعهده 
انگلیسی  ســرمربی  کنستانتین«  »استفان 
است. هندوستان قبل از شروع جام ملت ها، 
اردویــی دو هفتــه ای در ابوظبــی برگزار 
می کند. این در حالی اســت که تعداد کم 
بازی هــای تدارکاتی نگرانی ســرمربی تیم 
هندوستان را در پی داشته است. کنستانتین 
ســرمربی تیم ملی هنــد در این خصوص 
گفــت: »امکان اینکه بازی هــای تدارکاتی 

بیشــتری در نظر بگیریم، وجود نداشت.« 
وی افــزود: »تماســی از ســوی کارلوس 
کی روش سرمربی تیم ملی ایران داشتم که 
او از من سوال کرد آیا عالقه مند به برگزاری 
بازی دوستانه با ایران در تاریخ 30 دسامبر 
)9 دی( هســتیم یا خیر؟ ما در تاریخ 27 
دســامبر )۶ دی( یک بازی تدارکاتی دیگر 
پیش بینی کرده ایم و امــکان بازی با ایران 
نبود. با این حال مقابل تیم های قدرتمندی 
مثل اردن بازی کرده ایم و یک دیدار هم با 

عمان خواهیم داشت.«

زننــده ۶ گل امی یــن در فصــل 
جاری بــا تاخیر در اردوی مــاه ژانویه 
تیمش حضور خواهــد یافت. قطعا این 
هافبک هجومی به احتمال فراوان برای 
همراهی تیم ملی فوتبال ایران در جام 
ملت های 2019 آســیا که از روز پنجم 
ژانویه )15 دی ( در امارات آغاز خواهد 
شد فرا خوانده می شــود. اگر تیم ملی 
فوتبال ایــران از مرحلــه گروهی جام 
ملت های 2019 آســیا صعــود نکند، 
سامان قدوس می تواند تا روز 20 ژانویه 

بــه تمرین هــای گروهی تیــم امی ین 
بازگردد. در فهرســت اولیه 21 نفره ای 
که کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی 
فوتبــال ایران بــرای اردوی قطر اعالم 
کرده نام سامان قدوس دیده نمی شود. 
ســامان قــدوس بــا توجه بــه حضور 
احتمالی اش در جــام ملت های 2019 
آسیا بازی امی ین در جام حذفی فرانسه 
مقابل والنســین و بازی های لوشامپیونا 
با تیم های پاری ســن ژرمن و لیل را از 

دست خواهد داد.

حامــد اســماعیل دربــاره رونــد 
آماده ســازی تیم ملی فوتبال قطر برای 
حضــور در جام ملت های 2019 آســیا 
گفت: »4 بازی تدارکاتی ســخت برابر 
تیم های ملی الجزایر، قرقیزستان، اردن 
و ایران پیــش رو داریم کــه برای قطر 
بسیار سودمند خواهد بود. ما مشتاقانه 
منتظر ورود رســمی به رقابت های جام 
ملت های آســیا هســتیم.« این بازیکن 
تیم ملی قطر ســپس با اشاره به آخرین 

بــازی تدارکاتی با ایران پیــش از آغاز 
جام ملت های 2019 آســیا گفت: »به 
طور کلی با حریفــان قدرتمندی بازی 
می کنیم اما آخرین بــازی مقابل ایران 
فرصت خوبــی برای قطــر خواهد بود. 
ایــران تیــم قدرتمندی اســت و بازی 
آســانی نداریم. ایران یک تیم شناخته 
 شده است و 4 بازی در جام های جهانی 
شرکت کرد. امیدواریم بتوانیم از تجربه 
ایــن بــازی تدارکاتی به خوبــی بهره 

ببریم.« حامد اسماعیل در خاتمه گفت: 
»ما به خوبــی مهیای جــام ملت های 
آسیا می شــویم اما تمامی تیم های این 
رقابت هــا قدرتمند هســتند؛ یا در جام 
جهانی بودند یا با قدرت به مرحله نهایی 
جــام ملت ها صعود کردند. این رقابت ها 
بسیار سخت است و باید متحد باشیم.« 
تیم ملی قطر روز 31 دسامبر )10 دی( 
در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحه در 

دیداری تدارکاتی میزبان ایران است.

تیم ملــی عراق روز سه شــنبه 
وارد دوحه شــد تا به مدت 2 هفته 
در  را  آماده ســازی خود  تمرین های 
قطر دنبال کند. 28 بازیکن از سوی 
اسلوونیایی  سرمربی  کاتانچ،  سرچکو 
اردوی  بــرای  عــراق  ملــی  تیــم 
آماده ســازی قطر انتخاب شده بودند 
که این فهرســت تا پیش از آغاز جام 
ملت های 2019 آسیا به 23 بازیکن 

کاهش خواهد یافت.

آنها که دیروز )چهارشنبه( وارد 
قطر شــدند پیش از این، حضور در 
را  ازبکســتان  مقابل  تدارکاتی  بازی 
در برنامــه کاری خود داشــتند که 
در نهایــت موفق به انجــام این کار 

نخواهند شد.
عراقی هــا که دیــدار مقابل تیم 
ملی ازبکســتان را از دست دادند تا 
پیش از جام ملت های آســیا در دو 
بازی حضور خواهند داشــت. آنها در 

ابتدا 24 دســامبر و در ادامه اردوی 
تدارکاتی قطــر در دیداری برابر تیم 
ملی چین حضور خواهند داشــت و 
پــس از آن در روز 28 دســامبر نیز 
در بازی مقابل تیم ملی فلسطین به 
میدان خواهند رفــت تا در روزهای 
پایانی ســال میــالدی، عراقی ها در 
نهایت با دو بازی تدارکاتی در اردوی 
قطر خــود را آمــاده بازی های جام 

ملت ها کنند.

پاسخ منفی کنستانتین به کی روش؛ ایران-هند نشد

جام ملت ها و سه بازی که قدوس از دست می دهد

حامد اسماعیل: ایران تیم قدرتمندی است

عراق - ازبکستان لغو شد؛ با چین و فلسطین بازی می کنند

ســایت فاکــس اســپورت آســیا در 
گزارشــی از 5 اسطوره غایب در رقابت های 
جام ملت های آســیا نوشــت که در میان 
آنها نام ســیدجالل حســینی هم به چشم 
می آید. این 5 بازیکن عبارتند از سیدجالل 
حســینی، تیم کیهیل، تیســیر الجاســم، 

کیسوکه هوندا و ماکوتو هاسبه.
سیدجالل حسینی در 11۶ بازی برای 
تیم ملــی فوتبال ایران بــه میدان رفت و 
سابقه کاپیتانی این تیم را نیز دارد. حسینی 
اکنون برای تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان 
مدافع میانی بازی می کنــد. او در 10 آذر 

1397 از بازی های ملی خداحافظی کرد.
تیم کیهیل بازیکن اهل استرالیا است. 
او بازی را از تیم ســیدنی یونایتد شــروع 
کرد و پس از آن 7 ســال در میلوال بازی 
کرد و از ســال 2004 تا 2013 در اورتون 
توپ مــی زد. طبق یک نظرســنجی ملی، 
تیم کیهیل پرافتخارترین بازیکن در تاریخ 

فوتبال استرالیا است.

تیســیر الجاســم بازیکن عربستانی و 
کاپیتان االهلی است که در تیم ملی فوتبال 
این کشور هم مدت ها بازی کرده  و در جام 

جهانی اخیر هم حاضر بوده است.
کیســوکه هوندا ستاره سابق تیم ملی 
ژاپن اســت که در پســت هافبــک بازی 
می کند. او در ســال 2014 از زسکا مسکو 
به باشــگاه آث میالن ایتالیا پیوســت و در 
ترکیــب ثابــت میالن قرار گرفــت. وی از 
ســتاره های تیم ملی فوتبــال ژاپن و قاره 

آسیا به شمار می رود.
ماکوتو هاسبه دیگر بازیکن ژاپنی این 
فهرســت، عضو ســابق تیم ملی کشورش 
بوده که در تاریخ 10 فوریه 200۶ میالدی 
نخســتین بازی ملی اش را انجــام داد. او 
در ۶3 بازی ملی حضور داشــت و آخرین 
بــازی ملی خــود را در تاریــخ 14 نوامبر 
2012 میالدی انجام داد. ماکوتو هاســبه 
در بازی های ملی اش 2 گل به ثمر رسانده 

است.

داود رفعتی درباره عملکرد داوران در 
نیم فصــل اول لیگ برتر گفــت: »مخالف 
این هســتم که عنوان می شود یک تیم از 
داوری فقط ضرر کرده و یک تیم سود برده 
است. ایراد و اشــتباهاتی در این 15 هفته 
لیگ برتر وجود داشت. ما سعی می کنیم با 
برگزاری کالس های دانش افزایی و توجیهی 
نقــاط قوت داوران را افزایــش دهیم تا در 
نیم فصــل دوم شــاهد قضاوت های خوبی 
از داوران باشــیم. در 120 مســابقه که در 
نیم فصل اول برگزار شــد، در کل عملکرد 
داوران قابل قبول بود. داوران ما با صداقت 
کامل قضاوت می کنند و اگر اشتباهی وجود 

داشته باشد کامال غیرعمد بوده است.«
وی در خصــوص راه اندازی سیســتم 
VAR هــم گفت: »با توجه بــه تاکیدات 
رییــس فدراســیون فوتبــال، کمیتــه و 
دپارتمــان داوران در حــال برنامه ریزی  و 

راه اندازی  بــرای  مجوزهــای الزم  گرفتن 
سیســتم کمک داور ویدیویی اســت. در 
همین راســتا بــا فیفا و بــورد بین المللی 
فوتبال هماهنگی الزم صورت گرفته است 
که به احتمال زیاد بعد از تعطیالت سال نو 

میالدی اتفاق خواهد افتاد.
 MA FIFA دوره  در  همچنیــن   
که هفته آینده برگزار می شــود قرار است 
امتحان آزمایشــی ویدیو چک را داشــته 
باشیم که ان شاءا... در نیم فصل دوم بتوانیم 
در بعضی از ورزشــگاه ها این سیســتم را 
راه اندازی کنیم و تــا آنجایی که می توانیم 
اشکاالت داوری را برطرف کنیم. مطمئنا با 
نمی شود. همانطور  اشتباهات صفر   VAR
که در بازی دوستانه تیم ملی مقابل ونزوئال 
در قطر از این سیســتم اســتفاده شــد و 
شاهد اشتباهاتی از سوی داوران این دیدار 

بودیم.«

 پنج غایب بزرگ جام ملت ها:
 سیدجالل، هوندا، تیسیر، هاسبه و کیهیل

MA FIFA آزمایش اولیه، هفته آینده در کالس

 VAR، نیم فصل دوم در بعضی از ورزشگاه ها

فاکس اسپورت آسیا گزارش داد

به موازات تیم ملی فوتبال و تیــم امید که االن روی بورس ترین 
تیم هــای ملی فوتبــال آقایان هســتند، تیم هــای بانوان هم 
تمرینــات مرتب و شــادابی را برای مســابقات و تورنمنت های 
بانوان که  برگــزار می کنند. تیــم نوجوانــان  پیش رویشــان 
بــرای مرحله دوم مســابقات قهرمانی آســیا آماده می شــود 
نخســتین تیمی بود که در چمن مصنوعی مرکــز ملی فوتبال 
تمرین کرد و ایــن تصاویر زیبا از دل همین تمرین خلق شــد.
عکس ها: نعیم احمدی

عکس نوشت

با اعالم سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال، مجمع 
عمومی عادی ساالنه فدراسیون فوتبال روز چهارشنبه 19 

دی ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی فدراسیون:

- گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال سال 9۶-97

- پیش بینی برنامه و بودجه فدراسیون سال 97-98
- گزارش صورت های مالی منتهی به 31 تیرماه 97

بدین ترتیب گمانه زنی هــا و بی خبری ها درباره زمان 
برگزاری مجمع عمومی فدراســیون فوتبال تمام شــد و با 
توجه به اینکه از ســه هفته قبل از برگــزاری مجمع باید 

اعضــای آن به این گردهمایی دعوت شــوند باید از همین 
امروز )پنجشنبه( دعوتنامه هایشان ارسال شود.

این مجمع با توجه به اینکه تکلیف اعضای بازنشســته 
هیات رییســه باید در آن مشخص شــود به شدت اهمیت 

یافته است.

19 دی مجمع 
عمومی فدراسیون 
فوتبال

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou
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مــه لقــا جــام بزرگ 
 که مدتی اســت بــه خاطر

 آســیب دیدگــی شــرایط 
خوبی ندارد و مســابقاتی را 
از دست داده، نگران المپیک 
اســت و رقابت هایی که باید 
امتیاز پشت سر  برای کسب 

بگذارد.
از  مرحلــه  دومیــن 
اردوهــای تیم ملــی تفنگ 
مســابقات  در  حضور  جهت 

جام جهانی دهلی نو در حال برگزاری است و 
مه لقا جام بزرگ با وجودی که نامش در میان 
دعوت شــدگان به اردوی تیم ملــی بود اما هنوز به 
دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا نتوانسته به جمع 

اردونشینان اضافه شود.
 جــام بــزرگ در این رابطه می گویــد: »هنوز 
نتوانســتم به اردوی تیــم ملی بازگردم و آســیبم 

برطرف نشده است.«
او در پاسخ به این سوال که چه زمانی می تواند 
به اردوی تیم ملی بازگردد، اینطور توضیح می دهد: 

»امیــدوارم هرچــه زودتــر 
اســت  روزی  چند  بازگردم. 
که فیزیوتراپی را آغاز کرده ام 
تا بتوانم زودتــر تمریناتم را 
شروع کنم و به آمادگی برای 

مسابقات برسم.«
مــدال  دارنــده  تنهــا 
بازی هــای  در  تیرانــدازی 
آســیایی جاکارتــا در مورد 
حضورش در مســابقات جام 
»تمام  می گوید:  هند  جهانی 
سعی خود را می کنم تا درمانم زودتر انجام شود و به 
اردوهای تیم ملی بازگردم. باید خود را به مســابقات 
جام جهانی که نخســتین مرحله کســب ســهمیه 
المپیک 2020 است برسانم. اگر در نخستین مسابقه 
کسب سهمیه شــرکت نکنم امتیاز و رده بندی را از 

دست می دهم.«
مه لقا جــام بزرگ کــه یکی از شــانس های 
کســب ســهمیه المپیک توکیو اســت، ماه هاست 
 بــا آســیب دیدگی مواجه شــده و چنــد ماهی از 

هم تیمی هایش عقب است.

چهــار بدمینتون بــاز 
در  شکســت  بــا  ایــران 
از  خــود  بازی  نخســتین 
حذف  ترکیــه  مســابقات 

شدند.
در مسابقات بدمینتون 
بین المللــی ترکیــه چهار 
ایــران حضور  از  بازیکــن 
بازی  داشتند که در همان 
اول شکســت خوردند و از 
دور مســابقات کنار رفتند. 

حســن متقی، علی حسین خانی و مهدی انصاری 
سه نماینده مرد ایران، در جدول مقدماتی حضور 
داشتند که در همان دور اول مغلوب حریفان خود 
شدند. ثمین عابد خجسته تنها نماینده ایران در 
بخش بانــوان بود که او هــم در دور اول جدول 

اصلی کنار رفت.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:
دور اول جدول مقدماتی انفرادی مردان:

حســن متقی از ایران یک )رنکینــگ ۱0۷۴ جهان( 

- فیلیــپ کارون از کانــادا 2 
-2۱( جهان(   ۸2۸ )رنکینگ 

۱۸، ۱۳-2۱ و 2۱-۱۴(
علی حســین خانــی از ایران 
جهان(  )رنکینگ ۱0۷۴  صفر 
- احمــد اوراک از ترکیــه 2 
)رنکینــگ ۹20جهان( )۱۵-

2۱ و 2۱-۷(
 مهــدی انصاری از ایران صفر 
)رنکینــگ ۱0۷۴ جهــان( - 
یــازگان از ترکیه 2 )رنکینگ 

۹20 جهان( )۱۱-2۱ و 2۱-۹(
 

دور اول جدول اصلی زنان:
 ثمیــن عابد خجســته از ایران یــک )رنکینگ 2۳2 
جهان( - ماتیلدا هاپانن از دانمارک 2 )رده بندی ۴2۵ 

جهان( )2۱-۱۴، ۱0-2۱ و 2۱-۱۱(
 

دور اول جدول اصلی دونفره مردان:
تیم مهدی انصاری و علی حسین  خانی از ایران صفر - 

تیم ترکیه 2 )۱۵-2۱ و 2۱-۱۱(

جام بزرگ: نگرانم امتیازم را برای المپیک از دست بدهم شکست بدمینتون باز های ایران در  گام نخست

همــواره ســتاره های ورزشــی در تمامی 
رشــته ها، وقتی به ســقف آرزوها و مدال های 
رنگارنــگ در دنیای حرفه ای ورزش می رســند 
و به قله های افتخار دســت پیــدا می کنند، در 
فواصــل زمانی مختلــف رفتــار متفاوتی را در 
مسیر حرکتی خود انتخاب می کنند. رفتارها و 
تفکراتی که برگرفته از شــخصیت، منش، عقبه 
ورزشــکار و نوع برخورد جامعــه با آن قهرمان 

است. 
همیــن موضوع هــم باعث می شــود که 
ســتاره های شــناخته شــده و عنواندار ورزش 
دنیا همیشــه حواشــی و بحث های متفاوت و 
مختلفی را حول و حوش خود احســاس کنند. 
در وزنه برداری دنیا هم متناســب با شــرایط و 
خلق و خوی ورزشــکاران صاحبنام و عنواندار 
در این رشته قدرتی، شرایط ستاره های مدال دار 
این رشته همیشه با یکدیگر متفاوت بوده است. 
کیانوش رســتمی ملی پوش عنواندار و شاخص 
تیم ملــی وزنه برداری کشــورمان با تصاحب دو 
مدال ارزشــمند طال و نقــره بازی های المپیک 
20۱2 لنــدن و 20۱6 ریودوژانیــرو و چندین 
و چند عنوان طالیی، نقــره ای و برنزی جهان، 
بی تردید یکی از چهره های نامدار و رکوردشکن 
ایــران به شــمار می رود.  تاریــخ وزنه برداری 
ستاره ای که در اوج پختگی و تجربه ورزشی اگر 
خیلی خود را درگیر برخی حواشی خودساخته 
نکند، بدون شک می تواند نامش را در تاریخچه 
بازی های المپیک به عنوان یکی از رکوردشکنان 

تاریخ ساز جاودانه و مانا کند.
 اگــر چه او همین حاال هــم جزو یکی از 
وزنه برداران بــزرگ و افتخارآفرین وزنه برداری 
جهان به شــمار می رود امــا مطمئنا کیانوش 
رســتمی ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــدون 
حاشیه ســازی صاحب جایگاهی در این رشــته 
ورزشــی شــود که تا کنون قســمت همتایان 

داخلی اش نشده است.
 

بازگشت روی تخته با تفکری نو
بــه واقع کیانــوش رســتمی ملی پوش 
وزنه برداری ایران بعد از کســب مدال طال در 

بازی های المپیک 20۱6 ریو و رکوردشــکنی 
در این میــدان بزرگ تا به امــروز که تقریبا 
نزدیک به ســه ســال از آن رویــداد تاریخی 
می گذرد نتوانســته حتی در برخی رقابت های 
داخلی به واســطه تغییر وزن هــای جهانی و 
المپیکــی و نیز تغییر وزن خودش از دســته 
وزنــی ۸۵ کیلوگرم به دســته ۹6 کیلوگرم، 

عنوان یا مدال ارزشمندی دشت کند! 
او بعد از تک مدال نقره ای رنگ جهان 
در حرکت یکضرب رقابت های جهانی 20۱۷ 
و اوت شدن در همین مسابقه با ناکامی در 
حرکــت دوضــرب و مجموع، رونــد نزولی 

عجیبی داشــت که مطمئنا ناشی و حاصل 
از تفکــرات تمرینی و تک روی های پرحرف 
و حدیث او در طول همین دو، ســه ســال 
قبل و بعــد از بازی های المپیک 20۱6 ریو 
اســت. این روند نزولی تا بازی های آسیایی 
با ســرعت برای رستم وزنه برداری ایران که 
ملی پوش  وزنه بردار  بی رقیب ترین  روزگاری 
کشــورمان بود ادامه داشــت. ناکامی های 
رقابت هــای  و  تورنمنت هــا  در  رســتمی 
بین المللی معتبر بــه قدری جدی بود و به 
شکلی خودساخته پیش پای قهرمان طالیی 
وزنه برداری ایران قــرار گرفته بود که آرام 

آرام داشــت تمام کاشته هایی که او مدت ها 
برای به دست آوردنشان تالش کرده بود را 
هــم نابود می کرد و از بین می برد اما همین 
ناکامی ها بــرای وزنه بردار عنواندار المپیکی 
ایران حکم تلنگری جدی را داشــت که او 
را هوشــیار کرد و به هــوش آورد. تا حدی  
که کیانوش رســتمی بعد از مدتی دوری از 
تیم ملی و اردوی آماده ســازی بزرگساالن، 
با پادرمیانی رییــس کمیته ملی المپیک و 
وزنه برداری  فدراســیون  مسووالن  موافقت 
دوباره به اردوی تیم ملی برگشــت و برای 
المپیک  رقابت های گزینشــی  حضــور در 

2020 دست به وزنه شد.
 البته این دفعه بازگشت رستمی با رفت  
و برگشــت های قبلی او تقریبا متفاوت اســت 
زیــرا او این بار خوب می دانــد که دیگر بحث 
بر سر 2 ســهمیه اندک و محدود وزنه برداری 
ایــران در بازی هــای المپیــک 2020 توکیو 
است. ســهمیه ای محدود که کلی مدعی اسم 
و رسم دار خواستگارش هستند و پر و پاقرص 
به دنبال زدن ســند آن به نام خود در اردوی 

تیم ملی صف کشیده اند. 
بنابراین با توجه به شرایط حساس فعلی 
دیگــر جایی برای ناز کردن یــا قیافه گرفتن 
ورزشــکار برای کادرفنی یا فدراسیون وجود 
ندارد زیرا هر کدام از وزنه برداران با هر عنوان 
و یا مدالی بخواهند بیــرون از دایره قوانین و 
چارچوب گزینشــی برای کســب ســهمیه و 
گرفتن امتیــاز المپیکی شــدن در بازی های 
2020 توکیو حرکت کنند خودشــان قافیه را 
باخته و دو دستی تحویلش می دهند به رقبای 
داخلی که بی صبرانه منتظر دشــت یک چنین 
فرصت طالیی هستند. با این اوصاف کیانوش 
رستمی به عنوان یک وزنه بردار باتجربه و سرد 
و گرم چشــیده خیلی خوب می داند که برای 
المپیکی شــدن چاره ای جز قبول یکســری 
شرایط روتین و قواعد مرسوم حاکم بر اردوی 

آماده سازی تیم ملی را ندارد.
 به همیــن دلیل او مدتی اســت بعد از 
دادن آزمایش به افسران آژانس بین المللی ضد 
دوپینگ )وادا( طبق قــول و قرارهایی که در 
جلســه مشترک با رییس کمیته ملی المپیک 
کشورمان و رییس فدراسیون وزنه برداری بین 
او و فدراسیون رد و بدل شد، دوباره به اردوی 
آماده سازی تیم ملی وزنه برداری برگشته و در 
کنار سایر ملی پوشــانی که در اردوگاه آزادی 
حاضر هستند و تمرین می کنند، دست به وزنه 
شده و تمرینات خودش را دوباره برای کسب 

سهمیه المپیک از سر گرفته است.

کیانوش با توپ پر به وزنه برداری برگشت
هم تمرین شدن رستمی با وزنه برداران ملی پوش در آزادی

شاگردان محمدرضا اسالمی در 
این هفته میزبان تیمی هستند 
که همچنان بدون باخت است. 

شیمیدر برای آنکه رده دوم 
جدول را حفظ کند باید امتیاز 

کامل این بازی را بگیرد. در مقابل 
هم گرگانی ها قطعا نمی خواهند 

باختی در کارنامه خود ثبت کنند.

 نامه نگاری وزیر ورزش 
با جهاد کشاورزی

ماجرای اسب های ورزشی 
اندر خم یک کوچه

براســاس قوانین موجود در کشور، همه 
امور اصالح نژاد و ژنتیک دام های موجود زیر 
نظــر وزارت جهاد کشــاورزی و مرکز اصالح 
نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشــور است. 
با وجود این در ســال های اخیــر و همکاری 
صــورت گرفته، شناســنامه و تعییــن نژاد و 
تبارنامه نژادهای مختلف اســب های ورزشی 
بــا هماهنگی میان فدراســیون ســوارکاری 
ایــران و مرکز اصــالح نژاد امور دام کشــور 
صورت می گرفت امــا در چند ماه اخیر مرکز 
اصالح نژاد با ورود مستقیم به موضوع تعیین 
ژنتیک، میکروچیپ گذاری و شناسنامه و تبار 
اســب های ورزشی، مشکالت بســیار زیادی 
را برای مالکان اســب های مختلف کورســی 
از نژاد عرب و تروبرد و اســب های پرشــی به 
وجود آورده، به  طوری که با توجه به شــرایط 
ویژه ســوارکاری ایران، فدراسیون سوارکاری 
ایران تا مرز تعلیق پیش رفته و همه عملیات 
شناسنامه دار کردن اسب های ورزشی متوقف 

شده است.
داستان از این قرار است که مرکز اصالح 
نــژاد دام و بهبــود تولیدات دامی کشــور با 
توقف همکاری های ســابق خود با فدراسیون 
ســوارکاری ایــران و بدون در نظــر گرفتن 
پروتکل های ویژه اســب ورزشی، خودش کار 
شناســایی و شناســنامه دار کردن اسب های 
ورزشــی ایرانی را در اختیار گرفته و به دلیل 
اینکه در گذشــته ایــن کار در فدراســیون 
سوارکاری صورت می گرفت، هیچ تاریخچه ای 
از اسب های مورد نظر ندارد و به همین دلیل 
مشکالت بسیار زیادی در زمینه شناسنامه دار 

کردن اسب های ورزشی به وجود آمده است.
در  برای حضــور  ورزشــی  اســب های 
مســابقات از رده بنــدی امتیــازی برخوردار 
هســتند و والدین آنها نیز اسب های شناخته 
شده و در واقع قهرمانان سابق میادین مختلف 
ســوارکاری در ایــران و جهــان بوده اند و به 
همین دلیل از شناسنامه و تبارنامه مشخصی 
برخوردار هســتند و هرگونــه عملیات نژادی 
از جمله شناســنامه دار کردن اسب ها و نصب 
میکروچیپ نیز بر این اساس صورت می گیرد.
از سوی دیگر فدراسیون سوارکاری ایران 
به تازگــی راه بین المللی شــدن را در پیش 
گرفتــه و همین مســاله و تنش های موجود، 
بیم دخالت نهادهای دولتی در امور ورزشــی 
را افزایش داده و به همین سبب ممکن است 
صنعت اســب ورزشــی ایران که به شدت به 
حضور در میادین اســبدوانی ایران با توجه به 
پتانســیل های موجود نیاز دارد، با مشکالتی 

روبه رو شود.
شــنیده شــده وزیر ورزش و جوانان دو 
نامه در این خصوص به وزارت جهاد کشاورزی 
فرستاده و مشکالت موجود را اعالم کرده اما 
این نامه در پیچ و خم های اداری بی اثر مانده 

است.

شروع لیگ برتر 
هندبال بانوان بعد از 

وقفه 6 هفته ای
نیــم فصــل دوم لیــگ برتر 
هندبال بانوان بعد از وقفه شــش 
هفته ای بــه دلیل حضور تیم ملی 
بزرگســاالن در مسابقات قهرمانی 
آسیا، از روز جمعه )۳0 آذر ماه( از 
سر گرفته می شود. در اصفهان تیم 
فوالد مبارکه سپاهان میزبان شهید 
چمران الرســتان است، ذوب آهن 
البرز خواهد  میهمان تیم هیــات 
بــود، در تهران تیم صدرنشــین 
تاسیســات دریایــی، قهرمان نیم 
فصل پذیرای نفت و گاز گچساران 
است و پترو آموت بوشهر و اشتاد 
سازه طرقبه به مصاف هم می روند. 
جدول رده بندی لیگ برتر هندبال 
بانــوان تا پایان هفته هفتم به این 

ترتیب است:
۱- تأسیسات دریایی ۷ بازی و ۱۴ 

امتیاز، تفاضل گل ۳۴+
2- شهید چمران الرستان ۷ بازی 

و ۱2 امتیاز، تفاضل گل ۸۱+
۳- نفت وگاز گچساران ۷ بازی و ۹ 

امتیاز، تفاضل گل ۳۵+
۴- ذوب آهن 6 بــازی و 6 امتیاز، 

تفاضل گل 2-
۵- فوالد مبارکه سپاهان ۷ بازی و 

۷ امتیاز، تفاضل گل ۱6-
6- هیات هندبال البرز 6 بازی و 2 

امتیاز، تفاضل گل ۳۴-
۷- اشتادســازه طرقبه شاندیز ۷ 

بازی و 2 امتیاز، تفاضل گل ۳۹-
۸- پتروآموت پویا بوشهر ۷ بازی و 

2 امتیاز، تفاضل گل ۵۹-

سوژه

 عبور از سقف 

آرزوها برای 

رستمی

بعد از ناکامی در بازی های آســیایی 2018 جاکارتا تصمیم گرفت مدتی به دور از هیاهوی تمرینی و وزنه برداری باشد. حتی کار برای 
کیانوش رستمی که تا پیش از این در فضای مجازی فعالیت های تمرینی اش را در مکان های مختلف با مخاطبانش به اشتراک می گذاشت 
به جایی رسید که دیگر خبری از عکس و فیلم های طبیعت گردی و تمرین با وزنه در هوای برفی یا کوه و بیابان نبود! از همین رفتار معلوم 
بود که اتفاقی سوای آنچه که برای کیانوش در یکی، دو سال گذشته رخ داده بود در حال به وقوع پیوستن است زیرا از نوع واکنش های 
قهرمان طالیی وزنه برداری جهان و المپیک معلوم بود که رستمی برای بازگشت پرفروغ روی تخته  وزنه برداری، برنامه ریزی تازه ای دارد.

همچنان به دنبال مفقودشدگان در توچال 
ســه روز پیش کوهنوردی که به ارتفاعات توچال رفته بود، مفقود شد. 
البتــه بــا کمک نیروهای امــداد و نجات هالل احمر و آتش نشــانی او روز 
سه شنبه پیدا شد اما از سه نفر دیگر از کوهنوردانی که طی دو ماه گذشته در 
ارتفاعات دماوند و توچال مفقود شده بودند، هنوز هیچ اطالعی کسب نشده 
است. حدود دو ماه پیش یک مرد 2۸ ساله که اقدام به صعود به دماوند کرده 
بود، در ارتفاعات این منطقه مفقود شد. برای یافتن این فرد از طرف تیم های 
آتش نشانی و پلیس با همکاری فدراسیون کوهنوردی و کمیته امداد و نجات 

این فدراسیون تالش های زیادی صورت گرفت اما نتیجه ای حاصل نشد.
همچنین طی یک هفته گذشته دو نفر در ارتفاعات توچال مفقود شده و 
هنوز پیدا نشده اند. این افراد یک خانم ۴۵ ساله و یک مرد 26 ساله بوده اند 
کــه به فاصله چند روز از یکدیگر در ارتفاعات توچال مفقود شــدند اما هیچ 

اطالعی از آنها به دست نیامده است.
به گفته حمید مســاعدیان، مســوول کمیته امداد و نجات فدراسیون 
کوهنوردی، تالش برای یافتن این سه کوهنورد مفقودی همچنان ادامه دارد. 
مساعدیان در این رابطه به مهر می گوید: »تا به امروز تالش های زیادی برای 
یافتن این سه نفر انجام شده اما از آنجا که هیچ اطالع دقیقی از مسیر صعود 
و در کل وضعیت آنها وجود نداشت، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است با این 

حال جست وجوها ادامه دارد.«

یک برد و یک باخت برای نیما عالمیان در فرانسه
نیما عالمیــان در هفته هشــتم لیگ برتر 
تنیس روی میز فرانسه یک پیروزی و یک باخت 
برای ویلنووا کســب کرد امــا در نهایت تیمش 
بازی را واگذار کرد. هفته هشتم لیگ برتر تنیس 
روی میز فرانسه برگزار شد وتیم ویلنووا که نیما 
عالمیان را در اختیار دارد باز هم شکست خورد.  
نیمــا عالمیان در دیدار ویلنووا برابر چارت ریس 
دو بازی انجام داد که در نخستین بازی پیروز بود 
اما بازی دوم را واگذار کرد. تیم ویلنووا هم اکنون 
با هشــت امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و 
آخرین بازی خود را در سال 20۱۸، 2۱ دسامبر 

انجام می دهد. تیم ویلنووا تاکنون یک پیروزی در هفته اول لیگ فرانسه کسب 
کرده و مابقی دیدار های خود را واگذار کرده است.

 
شناگران از امروز به آب می زنند

مرحله نخست شانزدهمین دوره مســابقات قهرمانی شنای باشگاه های 
کشور در سال جاری با عنوان جام خلیج فارس از امروز )پنجشنبه( به مدت 
دو روز در اســتخر قهرمانی آزادی تهران آغاز می شــود.  طبق اعالم کمیته 
برگزاری مســابقات مرحله دوم ایــن رقابت ها چهارم و پنجم بهمن و مرحله 
سوم و آخر نیز دوم و سوم اسفند برگزار می شود. استخر هاشمی نژاد مشهد، 
آهن آالت ترقی نیشابور، نفت تهران، نفت امیدیه، ناجیان راستین البرز، موج 
ایــران، بانک حکمت ایرانیان، نیروی زمینی ارتــش و اریس اصفهان ۹ تیم 

حاضر در شانزدهمین دوره لیگ شنای باشگاه های کشور هستند.

بدشانسی برای »جاده رو« های ایران
تور دوچرخه ســواری اندونزی که تیم ملی جاده ایران قصد شــرکت در 
آن را داشــت، به تعویق افتاد. پس از اینکه مشــخص شد تیم های باشگاهی 
ایران حضور کمرنگی در تورهای آســیایی خواهند داشت، فدراسیون جهت 
جمع کردن امتیاز برای گرفتن ســهمیه المپیک به دنبال گرفتن دعوتنامه و 
حضور در تورهای آسیایی بود.  فدراسیون در نخستین گام توانست دعوتنامه 
تور اندونزی را بگیرد و این تور قرار بود اول تا چهارم بهمن برگزار شــود. در 
حالی که تمام کارها برای حضور رکابزنان ایران در این تور انجام شده بود اما 
اکنون مشخص شده، برگزاری آن به تعویق افتاده است. محسن سلگی مدیر 
تیم های ملی دوچرخه ســواری ایران در این مورد به ایسنا گفت: »با توجه به 
اینکه مسابقات پیست قهرمانی آســیا در اندونزی برگزار می شود، دعوتنامه 
تور جاده آن را هم گرفتیم تا رکابزنان نیمه استقامت ما بعد از قهرمانی آسیا، 
در تور اندونزی هم شــرکت کنند. ما تمام کارهای مربوط به ثبت نام و رزرو 
هتل را هم برای ۵ رکابزن و ۳ همراه انجام داده بودیم اما اکنون اعالم کردند 
تاریخ آن به تعویق افتاده است. مسووالن برگزاری اطالع دادند که تاریخ تور 
تغییر کرده و ۷ ماه دیگر برگزار می شود. این اتفاق برنامه ریزی ما را برهم زد 

و اگر در این تور شرکت می کردیم خیلی خوب بود.«

خبر

برتر  لیگ  بســکتبال  مسابقات 
)پنجشنبه(  امروز  باشگاه های کشور 
با برگزاری چهار دیــدار وارد هفته 

ششم می شود. 
در ایــن هفتــه از رقابت ها تیم 
صدرنشین و بدون باخت پتروشیمی 
در اصفهــان رو در روی ذوب آهنی 
قرار می گیرد که در بازگشت به لیگ 
برتر و تا ایــن هفته، تا میانه جدول 

پیش رفته است.

برگزار  دیدارهایی  اما  تهران  در 
می شــود که احتمــاال جذابیت آنها 
بیشتر از میدانی است که یک طرف 
آن صدرنشــین لیگ قــرار دارد. در 
تاالر بســکتبال آزادی تیم شیمیدر 

میزبان شهرداری گرگان است.
 شیمیدر هفته گذشته در پایان 
دیــداری که با حاشــیه و درگیری 
همراه بود، نخستین باخت این فصل 

خود را متحمل شد. 
شاگردان محمدرضا اسالمی در 
این هفته میزبان تیمی هســتند که 
همچنان بدون باخت است. شیمیدر 
برای آنکــه رده دوم جدول را حفظ 
کند باید امتیاز کامــل این بازی را 
بگیرد، در مقابل هم گرگانی ها قطعا 
نمی خواهند باختی در کارنامه خود 
ثبت کننــد. همین موضوع جذابیت 

این دیدار را بیشتر می کند.
دیگر دیدار برگزارشده در تاالر 
بســکتبال آزادی هم حساسیت های 
خاص خود را دارد. جایی که دو تیم 
ته جدولی و بدون برد نیروی زمینی 
و آویــژه صنعت رو در روی هم قرار 

می گیرند. 
آنچه مسلم اینکه در پایان این 
رقابت، طلســم بازی بدون برد برای 
یکــی از دو تیم تهرانی و مشــهدی 

می شکند.
دیگــر دیــدار ایــن هفتــه از 
برگزار می شود.  مسابقات در دزفول 
جایی که تیم بدون برد رعد پدافند 
میزبان تیم بدون باخت صنعت نفت 

است.
 بــه نظــر می رســد آبادانی ها 
هــم ماننــد دیگر نماینــده جنوب 
یعنی پتروشــیمی برای حفظ روند 
دیدارهــای بدون باخت خود در این 
هفته از مســابقات، مشکلی نداشته 

باشند.

جذابیت در آزادی
هفته ششم لیگ برتر بسکتبال 

شــورای بــرون مرزی بــرای تیم 
ملی دوچرخه ســواری کــه قصد حضور 
در مســابقات قهرمانی آســیا را دارد، 
مســابقات  کرد.  تعییــن  محدودیــت 
دوچرخه سواری پیســت قهرمانی آسیا 
20۱۹ از ۱۸ تا 2۳ دی در اندونزی برگزار 
می شود و تیم ملی ایران مجبور است با 
نفــرات کمتری به این مســابقات اعزام 
شــود. شورای برون مرزی به فدراسیون 
دوچرخه سواری اعالم کرده برای حضور 
در این مســابقات فقط ۱2 ورزشکار را 
اعزام کند. از این رو فدراســیون هم در 
هــر دو بخش بانوان و مــردان و در هر 

دو رده جوانان و بزرگســاالن فقط ۱2 
نفر را می تواند به این مسابقات بفرستد. 
مســابقات لیگ برتر پیست هفته آینده 
در اهــواز برگزار می شــود و پس از آن 
مســووالن فدراســیون با کادرفنی در 
همان اهواز جلسه می گذارند و در مورد 
ترکیب نهایی تصمیم می گیرند. پس از 
لیگ، رکابزنان ملی پــوش 2، ۳ روز به 
مرخصی می روند و ســپس چند روز در 
تهران اردو خواهند داشــت و بعد هم به 
اندونزی می روند. در مســابقات پیست 
قهرمانــی آســیا 20۱۸، ۱۹ رکابزن از 

ایران حضور داشتند.

بسکتبال  فدراسیون جهانی  اعالم  با 
بعد از مشخص شدن چهره همه تیم های 
راه یافته به جام جهانی 20۱۹، مراســم 
قرعه کشی این رویداد اســفندماه برگزار 

می شود.
اعالم  بســکتبال  جهانی  فدراسیون 
کرد که 2۵ اســفند )۱6 مارس( مراسم 
قرعه کشــی جام جهانی 20۱۹ در شنژن 
چین برگزار می شود. شنژن یکی از هشت 
شــهر میزبان جام جهانی در سال آینده 
اســت که مراسم قرعه کشــی نیز در آن 
برگزار می شــود. قرعه کشی بعد از پنجره 
ششــم و البته نهایی رقابت های انتخابی 

جام جهانی و مشــخص شــدن تیم های 
راه یافته به این رویداد برگزار خواهد شد.

بســکتبال شــهریور  جــام جهانی 
سال آینده برای نخســتین بار در کشور 
چین برگزار می شــود و پکن، شانگهای، 
نانجینگ، ووهان، فوشان، دانگوان، شنژن 
و گوانگژو میزبان مســابقات خواهند بود. 
این برای ســومین بار است که قاره آسیا 
میزبان جام جهانی بســکتبال می شود و 
دوره بعدی این رویداد نیز در همین قاره 
خواهد بود و ســه کشــور فیلیپین، ژاپن 
و اندونــزی به صورت مشــترک میزبان 

هستند.

در هفته هفتم لیگ برتر بســکتبال 
بانــوان تیم هــای پاالیش نفــت آبادان و 
دانشــگاه آزاد بــه مصاف هــم می روند. 
دیدارهای این هفته امروز پنجشنبه )2۹ 
آذر( برگزار می شود و تیم ها در گروه الف 
و ب برابر هم به میدان می روند. گروه الف 
با حضور سه تیم هیرو، پاالیش نفت آبادان 
و دانشــگاه آزاد رقابت های جذابی خواهد 
داشــت، بخصوص رقابت شــاگردان زهرا 

مرتضی زاده در نفت با تیم دانشگاه آزاد.
دیدار این دو تیــم در نیم فصل اول 
را نفــت با اختــالف تنهــا دو امتیاز برد. 

حساســیت ایــن دیدار در حالی بیشــتر 
می شود که سه تیم ذکر شده در این گروه 
هر کدام پنج پیروزی و یک شکســت در 
کارنامه دارند و به نظر می رســد تیم های 
گاز، دانشــگاه گلســتان و باژوند توانایی 
رقابت با آنها را نداشته باشند و از آنجایی 
که تیم هیرو در دیدار با شــرکت ملی گاز 
که عملکرد خوبی در این فصل نداشــته، 
شــانس بیشــتری برای پیروزی دارد در 
نتیجــه تیم های نفــت و دانشــگاه آزاد 
نمی خواهند با شکست شانس رسیدن به 

هیرو را از دست بدهند.

تیم هــای مدعی گــروه ب این هفته 
کار راحتی دارند، نامی نو که با 6 پیروزی 
صدرنشین اســت میهمان خانه بسکتبال 
بندرعباس است و گروه بهمن نیز در خانه، 

برابر پاژ تهران به میدان می رود.
بازی های هفته هفتم لیگ بسکتبال بانوان:
دانشگاه آزاد اسالمی - پاالیش نفت آبادان

هیرو - شرکت ملی گاز
باژوند - دانشگاه گلستان

خانه بسکتبال بندرعباس - نامی نو اصفهان
گروه بهمن - پاژ تهران

نارسینا - صدرا

بهروز منتقمی بازنشســته شد اما انگار 
قصــد رفتــن از ورزش را نــدارد و حاال قرار 
اســت در کمیســیون بازاریابی کمیته ملی 
المپیک بــه فعالیت ادامه دهــد. البته پیش 
از او مجید کیهانی برای کمیسیون بازاریابی 
اعالم آمادگی کرده بود و با رای هیات اجرایی 
این مســوولیت را بر عهده گرفــت اما گویا 
اتفاق هایی افتــاده که صالحی امیری تصمیم 

به تغییر او گرفت.
او حتی قرار بود برای بازی های آسیایی 
اسپانسرهایی را به کمیته معرفی کند که در 
نهایت بعــد از مذاکره با موسســات مختلف 

نتیجه ای حاصل نشد.
گویا او فرصت زیــادی برای انجام امور 
مربوط به کمیســیون نداشته و همین باعث 
شــده صالحی امیری به دنبــال فرد دیگری 
البته در برخــی خبرگزاری ها گفته  باشــد. 
شده که او اعالم کرده به دلیل مشغله کاری 
نمی تواند این مســوولیت را داشــته باشد اما 
شنیده های ما از سایر اعضای هیات اجرایی، 
چیز دیگری را نشــان می دهــد و گویا یک 

نارضایتی باعث این جابه جایی شده است.
حاال جالب اســت که نام بهروز منتقمی 
برای این کمیســیون که بخــش مهمی هم 

است، شنیده می شود. او که در جریان اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشسته ها مجبور به 
ترک وزارت ورزش شــد اما انگار قصد رفتن 
ندارد و قرار اســت مسوولیت این کمیسیون 
مهم را در کمیته ملی المپیک بر عهده گیرد.

بهروز منتقمی که سابقه کار در باشگاه 
پرســپولیس و وزارت ورزش را دارد و اخیرا 
بازنشسته شده، مشاور صالحی امیری نیز شده 
اســت. او که مدتی هم سرپرست فدراسیون 
گلف بــود، می خواهد تجربیاتــش در حوزه 
درآمدزایــی را در اختیار کمیته ملی المپیک 

بگذارد.

دست فدراسیون برای اعزام رکابزن بسته شد

25 اسفند، معرفی حریفان ایران در جام جهانی بسکتبال 

رقابت نفت آبادان و دانشگاه آزاد در لیگ بسکتبال بانوان

منتقمی از جایی به جای دیگر منتقل می شود

برنامه دیدارهای هفته ششــم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور و 
جدول رده  بندی تیم ها پیش از این دیدارها به شرح زیر است:

........................................................................  پتروشیمی بندرامام  ذوب آهن اصفهان 
نیروی زمینی تهران .......................................................................  آویژه صنعت مشهد
.....................................................................................  شهرداری گرگان شیمیدر تهران 
............................................................................  صنعت نفت آبادان رعد پدافند هوایی 

 
جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندرامام ............................. )۵ بازی، ۵ برد، بدون باخت، ۱0 امتیاز(
2- شیمیدر تهران ............................................)۵ بازی، ۴ برد، یک باخت، ۹ امتیاز(
۳- صنعت نفت آبادان .................................. )۴ بازی، ۴ برد، بدون باخت، ۸ امتیاز(
۴- شهرداری گرگان ..................................... )۴ بازی، ۴ برد، بدون باخت، ۸ امتیاز(
۵- ذوب آهن اصفهان .......................................... )۴ بازی، 2 برد، 2 باخت، 6 امتیاز(
..................................................  )۵ بازی، یک برد، ۴ باخت، 6 امتیاز( 6- پگاه تهران
۷- رعد پدافند هوایی خوزستان ................ )۵ بازی، بدون برد، ۵ باخت، ۵ امتیاز(
۸- نیروی زمینی ........................................... )۴ بازی، بدون برد، ۴ باخت، ۴ امتیاز(
................................ )۴ بازی، بدون برد، ۴ باخت، ۴ امتیاز( ۹- آویژه صنعت مشهد 

تیم پگاه تهران در هفته ششم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با 
قرعه استراحت روبه رو است.

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

کیانوش رســتمی خیلی خوب می داند که کسب یکی از دو 
سهمیه موجود المپیکی در بازی های 2020 توکیو، در حالی برای 
او ممکن اســت که بتواند در تمرینات آماده ســازی خود شرایط 
رکــوردی را به دســت آورد که ضمــن عبور از موانــع و رقبای 
سرســخت داخلی، راه خود را برای درخشــش مجدد در سومین 
المپیک تاریخ ورزشی اش هموار کند.  اتفاقا رستمی این بار برای 
رســیدن به هدفش، برخالف یکی، دو سال گذشته بدون حاشیه، 
قبل از اینکه بقیه رقبایش کار را برای المپیکی شــدن آغاز کنند، 
دست به وزنه شده و تمریناتش را برای کسب آمادگی صددرصدی 
و رسیدن به شــرایط نرمال مسابقه ای آغاز کرده است؛ تمریناتی 

که اگرچه به جای کادرفنــی خود کیانوش برای خودش طراحی 
کرده اســت اما این بار به نظر می رسد تمرینات شخصی رستمی 
طوری طراحی شده که بوی موفقیت می دهد زیرا در شرایط فعلی 
که کیانوش رستمی زودتر از ســایر رقبای داخلی خود کارش را 
آغاز کرده، نشان می دهد که انگیزه باالیی برای رسیدن به هدفش 
دارد؛ هدفــی به نام »المپیک توکیو« که قطعا درخشــش در این 
میدان بزرگ آن هم برای سومین بار می تواند از رستمی چهره ای 
تکرار نشــدنی در تاریخ وزنه برداری ایران ثبت کند. بنابراین اگر 
چه بی شک رسیدن به سهمیه المپیک و حضور در توکیو 2020، 
آن هم در دســته وزنی ۹6 کیلوگرم، جایی که ســهراب مرادی 

یکی دیگر از فوق ســتاره های حال حاضر وزنه برداری دنیا در این 
وزن قرار دارد، کاری بزرگ و راهی بس دشــوار است اما کیانوش 
رســتمی هم بارها در گذشــته نشــان داده که وزنه برداری است 
غیرقابل پیش بینی و همیشه عاشق به ثمر رساندن کارهایی است 

که نشدنی و غیرممکن به نظر می رسند. 
حال باید تنها منتظر ماند و دید که آیا ســرانجام قرار است 
قبل از المپیک شــاهد نبرد داخلی رستم و سهراب برای به دست 
آوردن دوبنــده المپیکی تیم ملی باشــیم بــرای برتری یکی بر 
دیگری یا اینکــه می توانیم با تدبیری کارآمدتر باز هم رســتم و 
سهراب را در کنار هم برای غول کشی روانه آوردگاه توکیو کنیم؟

 استمرار برای عبور 
از موانع داخلی
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ایران ورزشــی- مسابقات پنجمین دوره 
رقابت های کشــتی فرنگی جام باشــگاه های 
جهان از صبح امروز در اردبیل آغاز می شــود. 
در این دوره از مســابقات که شــاید بهترین 
دوره ایــن مســابقات در 5 ســال گذشــته 
هم باشــد، ۶ تیــم خارجی ترکیه، روســیه، 
گرجستان، اوکراین، صربستان، قرقیزستان و 
3 تیم  بیمه رازی اردبیل، ســیناصنعت ایذه و 
شهدای مدافع حرم اردبیل حضور دارند که در 
سالن شش هزار نفری حسین رضازاده اردبیل 
برای رســیدن به عنوان قهرمانی با هم روبه رو 
می شــوند. از شــش تیم خارجــی که راهی 
اردبیل شده اند ســه تیم شرایط بسیار خوبی 
را دارند که به همین دلیل باید گفت تا کنون 
چنین وضعیتی در این مسابقات وجود نداشته 
اســت؛ ترکیه که با ستاره های نامدارش مثل 
رضاکایالب و متهان باشار و چند نفر دیگر به 
ایران آمده و روســیه هم که یوگنی سالیف را 
در کنار تعدادی از کشــتی گیران جوانش که 

مدال قهرمانی اروپا را دارند به اردبیل آمده اند 
که این تیم هم حتما تیم خوبی می شود و در 
نهایت هم صربســتان که از دو قهرمان جهان 
داور استفانک و ویکتور نمس در ترکیب خود 
ســود می برد که این تیم هم می تواند رقابت 
خوبی را به وجود بیاورد. بنابراین این رقابت ها 
از شــرایط متفاوت و بســیار خوبی نسبت به 

دوره های قبل برخوردار است. 
در دوره های قبل وضعیت فنی تیم ها به 
حدی اســفبار بود که از قبل از مســابقات به 
طور کامل مشخص بود که کدام تیم قهرمان 
می شود اما در این دوره شرایط کامال متفاوت 

است. 
بــه همین دلیل با ســطح فنی نســبتا 
خوب تیم ها پیش بینــی این که قهرمان کدام 
تیم باشــد سخت به نظر می آید و به نظر باید 
فینال جذابی را در این رقابت ها شــاهد بود. 
بر خالف مســابقات کشــتی آزاد که از قبل 
قابل پیش بینی بود تیــم بیمه رازی به عنوان 

قهرمانی می رســد اما در کشتی فرنگی هرگز 
نمی توان چنیــن وضعیتی را پیش بینی کرد. 
اگر چــه بیمه رازی ســعی کــرده یک تیم 
قدرتمند را برای حضور در این مسابقات مهیا 
کند اما با این حال تکرار عنوان قهرمانی برای 
این تیم اندکی ســخت تر و دشــوارتر از سال 

گذشته به نظر می آید.
 محمد بنا ســرمربی پرافتخار تیم ملی 
کشــتی فرنگی هم که به تازگی هدایت این 
تیــم را برعهــده گرفته راهی اردبیل شــده 
تــا از نزدیک این مســابقات را تماشــا کند. 
این نخســتین مسابقاتی اســت که او بعد از 
انتخابش به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی به تماشــای آن می نشــیند و امیدوار 
اســت که در همیــن مســابقات از وضعیت 
داشــته های کشــتی فرنگی به طور نســبی 
حداقل شــناخت را پیدا کند. حال باید دید 
که بعد از این مســابقات محمد بنا چه نظری 
درباره داشــته ها و موجودیت کشتی فرنگی 
دارد. تقریبا تمامی موجودیت کشــتی فرنگی 
ایران در این مسابقات روی تشک می رود و به 
همین دلیل محمد بنا می تواند تیم خود را به 

بهترین شکل ممکن شناسایی کند.
برنامه مسابقات جام باشگاه های آسیا

پنجشنبه ۲۹ آذرماه:
ساعت ۷:3۰ تا ۸: مراسم وزن کشی

 ســاعت ۱۰ تــا ۱۴: مســابقات مقدماتــی 
ساعت ۱۶ تا ۱۶:3۰: مراسم افتتاحیه

ساعت ۱۶:3۰ تا ۲۱: ادامه مسابقات مقدماتی
جمعه ۳۰ آذرماه:

ساعت ۷:3۰ تا ۸: وزن کشی مجدد
ســاعت ۱۰ تا ۱۴: ادامه مسابقات مقدماتی و 

مسابقات کسب عنوان های هفتم و پنجم
ساعت ۱۶: مسابقات رده  بندی و فینال

رقابت خاص مقابل چشمان آقای خاص
اعالم برنامه مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان

رضا الیق: باید بین کادر 
فنی تیم های ملی انسجام 

به وجود بیاید
دبیر فدراسیون کشــتی در واکنش 
به برخــی انتقادها در خصــوص انتخاب 
آزاد جوانان  تیم های کشــتی  سرمربیان 
و نوجوانان توســط سرپرست فدراسیون 
و قبل از برگزاری مجمع انتخاباتی اعالم 
کرد ایجاد انسجام بین کادر فنی تیم های 
ملی در تمامی رده های سنی از برنامه های 

فدراسیون کشتی است.
رضا الیق دبیر فدراســیون کشــتی 
دربــاره اینکه چرا ســرمربی نوجوانان و 
جوانان انتخاب شدند آن هم در شرایطی 
که هنوز وضعیت فدراســیون مشــخص 
نیســت؟  گفــت:  »یکــی از اصولــی که 
حمید بنی تمیم سرپرســت فدراســیون 
برای پیشــنهاد نفرات مدنظر خود جهت 
ســرمربیگری تیم های جوانان و نوجوانان 
در نظر گرفت، ایجاد انســجام بین کادر 
فنی تیم هــای ملی در تمامــی رده های 
سنی اســت. محمد طالیی سرمربی تیم 
جوانــان با توجــه به حضور تعــدادی از 
کشــتی گیران جوان در اردوی تیم ملی 
بزرگســاالن و حضور آنها در جام جهان 
پهلوان تختی و لزوم تعامل بین تیم های 
ملــی بخصوص رده های ســنی جوانان و 
بزرگســاالن، در اردوی تیم بزرگســاالن 
حضــور دارد و در صورت نیــاز غالمرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی، مربی دیگری 

به کادر فنی اضافه می شود.«
الیق در مورد دالیل انتخاب سرمربی 
تیم نوجوانان نیــز ادامه داد: »در دی ماه 
مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور برگزار 
می شــود و در دهــه پایانی اســفند نیز 
مســابقات انتخابی در پیش اســت و از 
طرف دیگر هشــت نفــر از ۱۰ نفر اصلی 
تیم نوجوانــان راهی رده ســنی جوانان 
شده اند و این موضوع، شرایط دشواری را 
برای کادر فنی جهت تشــکیل یک تیم 
قدرتمند و دفاع از عنوان قهرمانی جهان 

ایجاد کرده است.«

مصاحبه

سرمربی تیم کشتی فرنگی سینا صنعت ایذه با ابراز رضایت 
از آمادگی تیمش برای حضور در مســابقات جام باشــگاه های 
جهــان، گفت: »تیم ما توان قهرمانی در این دوره را دارد و برای 

کسب این عنوان می جنگیم.«
ملک محمد بویری با اشاره به آمادگی این تیم برای حضور 
در رقابت های کشــتی  فرنگی جام باشگاه های جهان، گفت: »در 
ترکیب تیم بیشتر از کشتی گیران رده های سنی جوانان و امید 
استفاده کرده ایم و خدا را شکر تیمی با بازیکنان باانگیزه داریم. 
در ترکیب مان از دو کشــتی گیر گرجســتانی نیز بهره می بریم 
کــه یکی از آنها قهرمان امیدهای جهان و دیگری نایب  قهرمان 

المپیک است.«
او با بیان اینکه بییشــتر ترکیب تیم از نفرات بومی تشکیل 
شده اســت، ادامه داد: »یک هفته ای است که در اردبیل، محل 
برگزاری رقابت هــا اردو زده ایم و کشــتی گیران مان از آمادگی 
خوبــی برخوردارند. تیم ما توان قهرمانــی در این دوره را دارد 
و برای کســب این عنوان می جنگیم. کشتی گیران ما در دو روز 

برگزاری این پیکارها می توانند خــود را به عنوان پدیده معرفی 
کنند.«

ســرمربی تیم کشتی فرنگی ســینا صنعت ایذه همچنین 
گفــت: »عناوین قهرمانی و نایب  قهرمانی این رقابت ها را نیز در 
کارنامه داریم و ان شاءا... بتوانیم در سومین سال حضورمان نیز 
به فینال مســابقات راه پیدا کنیم و یک بار دیگر مقام قهرمانی 

را به دست آوریم.«
او همچنین با اشــاره به حضور شــش تیم خارجی در این 
رویداد جهانــی، ادامه داد: »تیم ملی ترکیــه که در رقابت های 
جهانی مجارستان شرکت کرده بود، در مسابقات جام باشگاه های 
جهان اردبیل نیز حضور دارد. همچنین روســیه با تیم خوبی در 
این مسابقات حاضر شده است. در مجموع مسابقات سختی در 
پیش داریــم و باتوجه به اینکه این پیکارها پس از چند ســال 
در تقویم اتحادیه جهانی نیز گنجانده شــده، از ســطح باالیی 
برخوردار است. البته سطح مسابقات کشتی فرنگی همیشه باال 

است.«

ملک محمد بویری: برای قهرمانی می جنگیم

آغاز جام باشگاه های جهان در اردبیل

بازداشت رییس مرکز 
آموزش فدراسیون 

جهانی تکواندو
رسانه های  گزارش  اساس  بر 
کــره جنوبــی، »او هیون دوک« 
رییس مرکز آموزش فدراســیون 
جهانی تکواندو موسوم به »کوکی 
وان« به اتهام چندین فقره فساد 

مالی در سئول بازداشت شد. 
نشریه »تکواندو تایمز« چاپ 
آمریــکا با انتشــار ایــن خبر در 
گزارشــی اعالم کــرده »او هیون 
دوک« که در حال حاضر ســمت 
ریاســت »کوکی وان« را بر عهده 
دارد پــس از محاکمه در شــعبه 
مرکــزی دادگاه ســئول واقع در 
ســئوچو، به اتهام ممانعت از طی 
شدن روال قانونی و استخدام غیر 

قانونی نیرو، بازداشت شد. 
در خصوص  مذکــور  دادگاه 
دالیل صدور حکم بازداشت هیون 
دوک اعــالم کــرد »بــا توجه به 
اتهامات کیفری و وضعیت مظنون 
پیگیری روال  و همچنین شرایط 
تحقیقات تا به امروز، این احتمال 
وجود دارد که مدارک و شــواهد 
موجود و دال بر گناهکاری متهم، 

از بین رفته یا معدوم شود.«
از جمله اتهامــات دیگر وارد 
شــده بر هیــون دوک می توان به 
تخصیــص کمک هــای سیاســی 
بــه اعضــای کمیســیون آموزش 
و  ورزش  فرهنــگ،  پــرورش،  و 
گردشگری مجلس ملی این کشور 

اشاره کرد. 
پلیس  اداره  ایــن،  از  پیــش 
گنگام ســئول از مراجــع قضایی 
بازداشــت  تا حکم  بود  خواســته 
هیون دوک را بــه اتهام تخطی از 
قوانین مربوط به بودجه سیاســی 
صــادر کنند. الزم به ذکر اســت، 
دائه یوونگ دبیرکل مرکز آموزش 
فدراســیون جهانی تکواندو نیز به 
اتهام همدســتی با هیــون دوک 
تحت پیگــرد قانونی قــرار گرفته 
است. کوکی وان که معموال تحت 
عنوان »ســتاد جهانــی تکواندو« 
شــناخته شــده و پایگاه آکادمی 
می شود،  محسوب  تکواندو  جهانی 
تشکیالت رســمی ورزش تکواندو 
بوده که توســط دولت کره جنوبی 
تاسیس شده و تحت نظارت وزارت 
فرهنگ، ورزش و گردشــگری این 

کشور فعالیت می کند.

سوژه

فریبرز عسگری: مردانی درس بزرگی به ما داد
بهترین ها را برای مسابقات جهانی انتخاب می کنم

فریبرز عســگری، ســرمربی تیم ملی تکواندو گفت: » روند مثبت و رو به رشد 
هادی پور و مردانی می تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر قهرمانان تیم ملی باشد.« 
فریبرز عســگری با اشاره به کســب مدال طالی ســجاد مردانی و برنز آرمین 
هادی پور در مســابقات گرنداســلم چین گفت: »خدا را شــاکرم که بچه ها توانستند 
مدال های ارزشمندی کســب کنند. بازیکنان ما در این مسابقات روند مثبت و رو به 
جلویی داشتند که می تواند الگویی خیلی خوب برای سایر قهرمانان باشد. سال آینده 
مســابقات قهرمانی جهان را در پیش داریم که احتمــال دارد با تغییر قوانین کار ما 
سخت تر شــود. امیدوارم بچه ها بتوانند با چنین جدیتی که توانستند تغییرات را در 
خود ایجاد و ناکامی را پشــت ســر بگذارند، با یک حرکت رو به جلو نیز خود را برای 

مسابقات جهانی منچستر آماده کنند.«
او در خصوص روند مثبت سجاد مردانی در مسابقات اخیر ادامه داد: »سجاد 
مردانی بازیکن فکوری اســت و تغییراتش به عنوان کاپیتان تیم ملی می تواند به 

تغییرات تیم ملی نیز کمک کند. عملکرد مردانی 
درس بزرگی برای ما به عنوان حامی است تا صبر 
و تحمل خود را بیشتر کنیم. قهرمانان ما در حال 
تالش هســتند و قطعا به مــرور زمان با توجه به 
اینکه مســیر، مسیر المپیک اســت این تغییرات 
رقم می خورد. در دوره گذشته ما تمامی افتخارات 
را در دنیا به دســت آوردیم اما چون در المپیک 
موفق نبودیم انتقادات خیلی زیادی به تکواندوی 
کشــورمان وارد شد. امیدوارم نتیجه این تغییرات 
را با نتایج درخشان در المپیک توکیو بگیریم که 

بچه ها شایستگی آن را دارند.«
عســگری درباره برگزاری انتخابی تیم ملی 

تکواندو هم گفت: »ما در مســابقات انتخابی این شانس را به تمام کسانی که 
مدعی حضور در تیم ملی هستند اما هیچ سابقه ای ندارند، خواهیم داد تا خود 
را محک بزنند. اصال قصد ندارم دســتخوش هیجان شوم و تمام تالش خود را 
انجام می دهم که بهترین نفرات به مسابقات جهانی اعزام شوند. این مساله نیز 
به این معنا نیست که اگر کسی در این مسابقات مغلوب شد به او خیلی فرصت 
بدهیم. بر همین اســاس نفرات اول و دوم مســابقات آزاد قهرمانی کشــور و 
نفراتی که از نگاه کادرفنی شایسته باشند اما از دور مسابقات حذف شوند ولی 
صالحیت حضور در اردو را داشته باشند، به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.«
سرمربی تیم ملی تکواندو در پاسخ به این سوال که آیا انتقادات ماه های 
اخیر انگیزه او را کم نکرده اســت؟ ادامــه داد: »به هیچ عنوان این انتقادات 
انگیزه من را کم نمی کند چرا که هدف گذاری بزرگی دارم و آمده ام تا وظیفه 
ناتمامم را در تکواندو تمام کنم. بر همین اساس باقدرت و تمام توان تا زمانی 
که در تیم ملی حضور داشــته باشــم به وظیفه ام عمل می کنم. اعتقاد دارم 
کســانی که انتقاد می کنند دلسوز تکواندو هستند و اگر کسی دلسوز نباشد 

اصال حرفی نخواهد زد.« 

محمدسیفی: دو هفته دیگر بر می گردم
برای رسیدن به عنوان قهرمانی کار سختی نداریم

محسن محمدسیفی بعد از مدال طالیی که در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 
کســب کرد، مجبور شد زانویش را به تیغ جراحی بسپارد اما هنوز با گذشت 
چند ماه وضعیت او نامشــخص است. محســن محمد سیفی درباره وضعیت 
آسیب دیدگی اش گفت: »روز شنبه دکتر رازی شرایطم را بررسی کند و فکر 

می کنم تا دو هفته دیگر بتوانم تمرین هایم را کم کم شروع کنم.«
دارنده مــدال طالی بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتــا در خصوص 
مشکل ساز شــدن تیم پاس ناجا در فصل جاری لیگ برتر برای قهرمانی تیم 
پارس جنوبی، ادامه داد: »نه، من فکــر نمی کنم اینطورها هم که می گویند 
قهرمانی در فصل جاری لیگ برای ما سخت باشد. در بازی رفت مقابل پاس 
ناجا تیم ما کامل نبود و به همین دلیل نتیجه را واگذار کردیم. در بازی دور 
رفت با پاس ناجا هم بازی ۷ بر ۷ بود اما با اعتراضی که در یکی از سبک های 
تالو انجام داده اند نتیجه ۸ بر ۶ شــد. با این حال ما امسال هم طبق روال هر 
ســال می توانیم قهرمان شویم.« او در مورد شرایط لیگ  برتر ووشوی امسال 
گفت: »به هر حال لیگ امســال تحت تاثیر بازی های آســیایی بود و برخی 
نتوانســتند آنطور که باید تمرین کنند. مسابقات قهرمانی جهان هم در سال 
آینده اســت و به همین دلیل اکثر ورزشکاران تمرین های خود را همزمان با 
شروع لیگ آغاز کردند. با این حال امیدوارم نفراتی جوان و با استعداد از دل 
همین لیگ بیرون آمده و به کادرفنی تیم ملی معرفی شــوند تا در سال های 

بعد از آنها استفاده کنیم.«

آسیا  پارالمپیک  کمیته  انتخابات 
با حضور ۱3 کاندیدا برگزار می شــود. 
کمیتــه پارالمپیک آســیا اعالم کرد 
که انتخابــات این کمیته روز ۶ فوریه 
۲۰۱9 )۱۷ بهمــن 9۷( و در جریان 
مجمع عمومــی این کمیته در امارات 
برگزار می شــود. برای حضور در این 
انتخابات ۱3 نفر در پست های ریاست، 
نایب رییسی، ریاســت کمیته ورزش 
زنــان و هیات اجرایی نامزد شــده اند 
و قرار اســت یک نفر به عنوان رییس، 
دو نفــر به عنوان نایب رییس، یک نفر 
به عنوان رییس کمیته ورزش بانوان و 
دو نفر نیز به عنوان عضو هیات اجرایی 
انتخاب شــوند. در ایــن انتخابات نام 

یک ایرانی نیز دیده می شــود. فاطمه 
رخشــانی که ابتدای هفته برای پست 
نایب رییسی بانوان کمیته پارالمپیک 
ایران نامزد بــود و البته انصراف داد، 
نامــش در بیــن کاندیداهای پســت 
ریاســت کمیته ورزش بانــوان دیده 

می شود. 
او برای ریاســت این کمیته باید 
با »ناســانبات اویانبات« از مغولستان 
و »ســارا الشــاوی« از بحرین رقابت 
کند. تنها نامزد پســت ریاست کمیته 
پارالمپیک آســیا »ماجد راشــد« از 
امارات اســت، همان کســی که هم 
اکنون نیز ریاســت ایــن کمیته را بر 

عهده دارد.

 کاندیداتوری یک ایرانی 
در پارالمپیک آسیا

بین المللــی  کمیتــه  ســایت 
پارالمپیــک در گزارشــی بــه مرور 
رویدادهای ســال ۲۰۱۸ وزنه برداری 
پرداخت که سیامند رحمان  معلوالن 

نیز بخشی از آن بود. 
در بخشی از این گزارش با اشاره 
وزنه برداری  پارا  برگزاری مسابقات  به 
قهرمانی آســیا و جهان آمده اســت: 
»در ســال ۲۰۱۸ مسابقات منطقه ای 
و قاره ای متعددی برای کسب سهمیه 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو برگزار شد که 
اقیانوسیه  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های 

ژاپن، یکــی از محورهــای اصلی آن 
بود.«

همچنیــن در بخــش دیگری از 
این گزارش به منصرف شدن سیامند 
رحمــان از ثبــت رکــورد جدید در 
پاراوزنه برداری قهرمانی جهان اشــاره 
کیتاکیوشو  مسابقات  است: »در  شده 
۲۰۱۸، ســیامند رحمــان، قوی ترین 
که  گرفت  تصمیم  پارالمپین جهــان 
این بار رکورد جهان را تغییر ندهد اما 
مدال طالی دسته ۱۰۷+ کیلوگرم را 

به راحتی از آن خود کرد.«

سیامند رحمان خودش  رکوردنزد

 گزارش سایت کمیته پارالمپیک از مسابقات 
پارا وزنه برداری در سال 2018

پیشکســوت کشــتی سیســتان 
و بلوچســتان در غم از دســت دادن 
دختــرش در حادثه تلخ آتش ســوزی 
در دبســتان و پیش دبســتانی »اسوه 
حســنه« زاهدان عزادار شد. در حادثه 
دلخراش و جانسوز این پیش دبستانی 
سه تن از کودکان زاهدانی جان خود را 
از دست دادند که یکی از درگذشتگان 
عربی  مرتضــی  فرزند  عربــی«  »صبا 
قهرمانان کشــتی  و  پیشکســوتان  از 
سیســتان و بلوچســتان اســت. روز 
سه شنبه یک واحد آموزشی در زاهدان 
دچار آتش ســوزی شــد و در پی آن 

تعــدادی کودک مصــدوم و 3 کودک 
فوت شــدند. این واحد آموزشی پیش 
دبستانی و دبستان در خیابان مصطفی 
خمینی زاهدان بوده که طعمه حریق 
شــده اســت. مونا خسروپرست و صبا 
عربی در پی ســوختگی زیــاد و مریم 
نوکندی نیز به دلیل شــدت جراحات 
ســوختگی در این حادثه فوت کردند. 
ایران ورزشی مصیبت وارده را به تمامی 
خانواده هــای عــزادار کــه در اثر این 
حادثه غم انگیز عزیز خود را از دســت 
داده اند، به ویژه این پیشکسوت کشتی 

تسلیت می گوید.

جان باختن فرزند پیشکسوت کشتی 
در حادثه آتش سوزی زاهدان

مصاحبه
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 آقای پورشیب، شرکت در هر یک از این 
و  برای شــما  کاراته وان چقدر  تورنمنت های 

سایرین تمام می شود؟
 این حضورها بیــن ۱۲ تا ۱5 میلیون تومان 

آب می خورد.
آیا بخشی از پول اقامت و خورد و خوراک 
شــما در زمان حضور در کشور محل برگزاری 

مسابقات را آن کشور نمی پردازد؟
 خیــر، تمامی مخــارج با خود ما اســت. از 
صفــر تا صد را باید از جیــب خودمان بدهیم و در 
همین تورنمنت چیــن که با مقدمات و مؤخره های 

آن 9 روز طول کشــید ما دائمــاً از جیب مان خرج 
می کردیم. منظــور من از ما، من، امیر مهد ی زاده و 
درفشی پور است که برای کسب امتیازات الزم در راه 
حضور در المپیک به چیــن رفتیم و آنجا به رقابت 

با حریفان مطرح و توانمند خارجی مان پرداختیم.
فدراسیون نمی خواهد کمک کند؟

 قطعــاً  ایــن کار را خواهد کــرد و ما نیز به 
مشــکالت موجود و دست های بســته فدراسیون و 
مشکالت ارزی کشور واقفیم و هرگز راضی نیستیم 
که بابت حضور ما در برخی تورنمنت های ولو بسیار 
مهم لطمه ای مالی به کســی وارد شــود اما این نیز 
درست نیست که ورزشکاران ملی پوش در راه کسب 
اعتبار و جایگاه برای کشورشان از جیب خود خرج 

کنند.
فدراسیون کاراته و سران ورزش چه باید 

بکنند تا این مسأله تأمین و حل شود؟
 این را من نمی دانم زیــرا مؤلفه های مالی و 

شاخصه های اقتصادی کارشان فقط برای خودشان 
مشخص اســت و من نمی توانم از جانب آنها حرف 
بزنم اما ایــن را می دانم که اگر قرار باشــد در این 
شــرایط بد اقتصادی ما نه تنها بهره ای به دســت 
نیاوریم بلکه چیزی هم از دســت مان برود منصفانه 
نخواهد بود. باید فکری کرد و توصیه ما ورزشکاران 
ملی پوش این است که بزرگان بنشینند و فکری در 

این باره بکنند.
آیا شــما و سایر ملی پوشــان مقرری و 
حقوقی هــم از فدراســیون کاراته دریافت 

می کنید؟
 بله، ولی این یک حقوق ثابت نیست و مبلغی 
اســت که فقط در زمان برپایی اردوها و مســابقات 
ملی به ما می دهند و مبلغ آن نیز اصاًل زیاد نیست و 
فقط برای امرار معاش کم و بیش ما در داخل کشور 

کفایت می کند.
آیا فکر نمی کنید اهمیت کاراته و ســایر 

رشــته های رزمی به اندازه کافی به مسووالن 
امر گفته نشده است؟

 شــاید همینطور باشــد کــه می گویید. کاًل 
توجــه عظیمی که به امثــال فوتبال به رغم تمامی 
ناکامی های آن مبذول می شود هرگز شامل رزمی ها 
نشــده که صد برابر آن رشــته ها موفق هســتند. 
عجیب تر و بدتر از همه اینکه به رغم تمامی این کم 
توجهی ها از ما توقع دائمی کســب بهترین مدال ها 
را هم دارند و اصاًل نمی پرســند که حال تان چطور 
اســت و با کدام وضع و شــرایط  تمرین می کنید و 

کمبودهایتان چیست.
با این همه شــما و بقیه نفرات اعزامی به 

آوردگاه چین خوب کار کردید.
 همیــن جــا تأکیــد کنــم کــه تمامــی 
گله گذاری های ما خدای ناکرده به این معنا نیســت 
کــه ما در مســابقات بین المللی و یــا هر تورنمنت 
دیگری لجبازی و آگاهانه و عمداً کم فروشــی کنیم 

و کاری را که از دســت مان بر می آید، انجام ندهیم. 
ما در هر تورنمنت و مســابقه انتخابی و غیرانتخابی 
هر چه از دســت مان برآید انجام می دهیم زیرا فقط 
به بهروزی ورزش کشورمان فکر می کنیم و نام ایران 
باید همیشــه بلند آوازه باشــد. در عین حال این از 
جان گذشتگی نباید سبب شود که عده ای مسوولیت 
خود را در قبال ما فراموش کنند. تنها خواسته ما از 
مقام های مربوطه حمایت از این ورزش و ملی پوشان 
آن است تا هر چه بیشتر مدال بیاوریم و اسباب فخر 

و سرور همگان شویم.
ظاهراً در تورنمنت چندی پیش آلمان نیز 

تأمین هزینه ها با خود شما بود.
 نــه تمامی آن بلکــه نیمــی از آن مبلغ را 
دادیــم اما به هر حال آن نیــز نوعی کم محبتی به 
ما بود، حرف و درخواســت به حق ما این اســت که 
ترتیبی اتخاذ شــود که بر اساس آن ما ورزشکاران 
به هیــچ چیز جز مســائل فنی نیندیشــیم و هم 
و غم ما مســابقات و رویارویی با حریفان باشــد نه 
اینکه به دنبال مســائلی بدویم که اصاًل جزو شــرح 
وظایف ما نیســت. جور کردن نیازهــای اقتصادی 
و تشــکیالتی یک ســفر و یک مســابقه هیچ گاه از 
جمله مســوولیت های یک ملی پوش نیست و این را 
فدراسیون و مقام های باالتر از آن باید ساماندهی و 
اجرایی کنند. متأسفانه روالی به جز این عادت شده و 
ما در شرایطی از اهمیت پیکارهای انتخابی المپیک 
حرف می زنیم که به دالیلی که پیش تر برشــمردم 
اصاًل به تورنمنت های انتخابی المپیک در شــیلی و 
ژاپن نرفتیم و خاطرات آن ما را آزرده خاطر می کند.
بدین معنا اســت که  ایــن حرف ها  آیا 
شانس های کســب مدال ما در »توکیو ۲۰۲۰« 

کاهش یافته است؟
 به هیچ وجه. ما در ســال های اخیر به قدرت 
اول کاراتــه جهان تبدیل شــده ایم و حداقل قضیه 
اینکه با ســایر غول های این رشــته شــانه به شانه 
ساییده ایم و سایرین از ما الگو می گیرند و در نتیجه 
به هیچ شــکل نباید کار را زمین بگذاریم و یا ناامید 
شــویم. این یک نقل قول همگانی و ارزشــگذاری 
بدیهی و واقعی از ســوی خارجی ها نسبت به کار ما 
و نتایج مان آن است که می گویند کاراته ایران قابل 
احترام است و هرگز نمی توان آن را نادیده گرفت و 
همین مسأله مسوولیت ما را در میدان المپیک چند 
برابر ســنگین تر می کند. من همیــن جا با تأکید و 
قطعیت می گویم که کاراته کاهای ایران در المپیک 
هم خوش می درخشند و چندین مدال را در توکیو 
خواهیم گرفت و آنجا هم جوالنگاه ما اســت و بعید 
می دانم کشــور دیگری آنجا بیشتر از ما مدال های 
مرغوب کســب کند. اینها البته بدین معنا نیســت 
که ما رقبای خود را دســت کــم بگیریم و المپیک 
ســخت ترین و مهم ترین میدان اســت و کشورهای 
ژاپن، ترکیه، آذربایجان، کرواسی و شماری دیگر از 
اروپایی هــا بهترین کاراته  کاها را دارند و باید مراقب 

آنها بود.
در  مدال  یک  کسب  طبعاً   پورشیب  آقای 
توکیو از اهداف و آرزوهای بزرگ زندگی شما 
بار است  اســت، بخصوص که برای نخستین 
رشته کاراته در المپیک به طور رسمی به اجرا 

در می آید.
 همینطور است. من و هر کاراته کایی در ایران 
و جهان چنین افتخاری را بســیار مهم می انگارد و 
پاس می دارد و امیدوارم کــه این امر حاصل آید و 
جا برای امیدواری همانطور که قباًل گفتم زیاد است.
بهترین خاطره عمرت در میان مدال های 

متعددی که برده ای چه بوده است؟
 به ســبب شمار زیاد مدال هایم تفکیک یکی 
از سایرین بسیار سخت است و هر کدام ارزش ویژه 
خود را دارند و بخشی از زندگی مرا تشکیل می دهند 
و اگر قرار باشــد الزامی به اعالم و مشخص ســازی 
بهترین خاطره عمرم داشته باشم فقط می گویم که 

همه مدال های مهم ام در یک سطح قرار می گیرند.
چه  شــما  خارجی  و  داخلی  الگوهــای 

ورزشکارانی بوده اند؟
 در میان داخلی ها جاسم ویشگاهی و حسین 
روحانی همیشــه مورد احترام و تحســین من قرار 
داشته و الگوهای خوبی برای من و سایرین بوده اند. 
در بین خارجی ها هم رافائل از جمهوری آذربایجان 
ورزشکار مجرب و قابل احترامی است و من همیشه 

کار او را ستوده ام.

و حرف آخر.
 بــرای ما رزمی کاران )منظــورم از این واژه، 
مــورد اشــاره قــرار دادن همه ورزش هــای رزمی 
منجمله تکواندو اســت( این مسأله و پرسش بسیار 
مهــم و توأم با تعجب مطرح اســت که چرا توجهی 
که به ورزش های توپی می شود به ورزش های رزمی 
که وجه مدال بری شان بســیار بیشتر است مبذول 
نمی گردد؟ شما تعداد مدال ها و افتخارات اکتسابی 
این ورزش ها را بشــمارید و ســپس بــا مدال ها و 
افتخارات ما قیاس کنیــد و ببینید فاصله از کجا تا 
به کجاســت. آیا اگر از مســووالن امر بخواهیم که 
دســت کم همان میزان توجه را به ما نشان بدهند 
خواســته ای بیــش از حد را مطــرح کرده ایم؟ این 
در حالی اســت که تعــدد مدال هــای رزمی کاران 
کاماًل ایجاب می کند که ما امکاناتی بســیار بیشتر 
را بخواهیــم و در ایــن زمینــه محق نیــز به نظر 
برســیم. همه خوب می دانند کــه اگر این را مطرح 
و بیــان می کنیم نه با هدف کســب جوایز مالی و 
درآمد بیشــتر بلکه با نیت اوجگیری بیشتر کاراته و 

ورزشکاران آن است.

همان قدر از ما حمایت کنید که به ورزش های توپی کمک می کنید

پورشیب: المپیک توکیو جوالنگاه ما است
 اندک مدتی بعد از بازگشت تیم ملی کوچک 
و ۳ نفره ایران از مسابقات کاراته وان چین 
اردوی تدارکاتی بعدی این تیم در تهران 
برپا شده تا این بار شاهد حضور تیمی 
با تعداد بیشتر در تورنمنت کاراته وان 
فرانسه باشیم که بهمن ماه در پاریس برگزار 
می شود. خصلت مشترک این رقابت ها و 
»کاراته وان« هایی که در سال 1۳۹8 برپا 
می شوند این است که هر یک امتیازاتی را در 
مسیر راهیابی متقاضیان حضور در المپیک 
۲۰۲۰ به آنها ارزانی می دارد و به نظر می رسد 
بعد از حضور کاراته کاها در چین با بودجه 
شخصی، فدراسیون کاراته این بار قصد دارد 
شرکت تیم ملی در اردوگاه پاریس را تحت 
چتر مالی و حمایتی خویش قرار دهد و این 
مسأله ای است که بچه های سختکوش تیم 
ملی کاراته به شدت خواستار آن هستند و 
یکی از آنها ذبیح ا... پورشیب ۳۰ ساله است 
که سابقه سال ها حضورش در مسابقات 
بزرگ در بردارنده ۳ مدال طالی تیمی در 
رقابت های کاراته قهرمانی جهان و یک برنز 
تیمی و دو برنز انفرادی همین پیکارها است 
و در بازی های آسیایی ۲۰1۰ در گوانگ ژو 
در 84 کیلو طالی انفرادی و در بازی های 
آسیایی ۲۰18 در جاکارتا برنز همین وزن 
را برده و پیشینه فتح شش طالی مسابقات 
قهرمانی آسیا در قسمت های تیمی و انفرادی 
را هم دارد .

کاراته  اول  قدرت  به  اخیر  در ســال های 
جهــان تبدیل شــده ایم و حداقل قضیه 
اینکه با ســایر غول های این رشته شانه 
به شانه ساییده ایم و ســایرین از ما الگو 
می گیرند و در نتیجه به هیچ شــکل نباید 
کار را زمین بگذاریم و یا ناامید شویم. یک 
و  بدیهی  ارزشگذاری  و  همگانی  قول  نقل 
واقعی از سوی خارجی ها نسبت به کار ما 
و نتایجمان است که می گویند کاراته ایران 

قابل احترام است

وصال روحاني
Vesal Rohani
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روزنامه ورزشی 
»اکیپ« چاپ فرانسه 
عکسی از مورینیو را 
روی جلد کار کرد و تیتر 
زد: »آقای خاص« ولی 
»آقای« را کمرنگ کار 
کرد و به جای آن کلمه 
»بیرون« را گذاشت 
تا تیتر به نحوی معنای 
»آقای اخراجی خاص« 
را بدهد.

روزنامه انگلیسی »دیلی 
اکسپرس« روی جلد بخش 
ورزشی اش، تصویری 
از مورینیو را کار کرد و 
درشت تیتر زد: »یونایتد 
سراغ پوچتینو می رود«. 
مربی تاتنهام، هدف اصلی 
منچستر برای پر کردن 
جای مورینیو است. رئال 
هم پیش تر به این مربی 
آرژانتینی عالقه نشان 
داده بود.

روزنامه انگلیسی 
»دیلی استار« 
نوشت: »همینطور که 
ژوزه بعد از اخراج، 
به سمت در خروجی 
می رود... پوچتینو 
جلوتر از بقیه قرار 
دارد«. 
اوله گنار سولشایر 
هم به عنوان مربی 
موقت معرفی خواهد 
شد.

»مورینیو، پایان« تیتر 
روزنامه انگلیسی »دیلی 
تلگراف« بود که روی 
جلد بخش ورزشی اش 
نوشت، یونایتد این مربی 
را به خطر فرهنگ، نگاه 
و نتایجش اخراج کرد. 
سولشایر و فیالن به طور 
موقت هدایت تیم را در 
دست می گیرند و پوچتینو 
در را به سوی اولدترافورد 
باز کرد.

»پوچتینو این شغل را 
می خواهد« تیتر روزنامه 
انگلیسی »تایمز« بود که 
یک ویژه نامه 8 صفحه ای 
درباره اخراج مورینیو و 
شرایط منچستر منتشر 
کرد. سولشایر گزینه 
غافلگیرکننده یونایتد برای 
هدایت تیم تا آخر فصل 
است و پوچتینو، گزینه 
باشگاه برای هدایت دائم 
تیم.

خوئل دل ریو
Joel Del Rio

آلبرتو روبیو
Alberto Rubio
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پیشخوان

اخــراج ژوزه مورینیو شــاید به تنهایی 
همه مشــکالتی که در شــش سال اخیر در 
منچستریونایتد به وجود آمده را اصالح نکند 
و اد وودوارد مدیرعامل یونایتد می تواند نفر 
بعدی باشد که به خاطر فعالیت هایش در این 

سال ها مورد مواخذه قرار می گیرد.
اگر چه اقدامات بازرگانی او باشــگاه را 
بــه موفقیت های زیادی رســانده، اما بخش 
اســتانداردهای  از  به شــدت  فوتبالــی کار 
منچستریونایتد فاصله گرفته. او که در سال 
2013 با قراردادی شش ســاله دیوید مویس 
را بــه خدمت گرفت، حاال برای ســومین بار 
غرامت مربی می دهد و این شــاید بیشــتر 
به خاطر ناکارآمدی خود او باشد و نه مویس، 
لویی فان خال یا مورینیو. بعد از رفتن ســر 
الکس فرگوســن، دیوید گیل مدیر اجرایی 
یونایتد هم رفت و بعد از آن جو متشــنجی 
در همه بخش های باشــگاه به وجود آمد که 
بســیاری از آنها تحت نظــارت وودوارد بود. 
آمار او در بازار نقل و انتقاالت از همان سال 
2013 شروع شــد که نام هایی مثل سسک 
فابرگاس، گــرت بیل، آندر اررا و لیتون بینز 
مطرح شد، اما در نهایت فقط مروانه فالینی 
را خریدند و در سال 2018 به دوره او نیز به 
پایان رسید چرا که از مربی که چند ماه قبل 
قراردادش را تمدید کرده بود، حمایت نکرد. 
نخریدن یک مدافع میانی در تابستان، اعتبار 
مورینیــو را مخدوش کرد. اگر می خواســت 
بگوید خرید بــا نظر هیات مدیره و نه مربی 
صورت می گیرد پس چرا با او تا سال 2020 
قرارداد بســت آن هم با شــرایطی عالی در 

حالی که او را خیلی خوب می شناختند.
تابستان سال گذشته گفت چهار بازیکن 
را می خواهد اما توجهی نکردند. وقتی ایوان 
پریشــیچ را نخریدند مربی ناراحت بود. 12 
ماه بعد هم کــه تصمیم گرفتند امثال توبی 
آلدرویرلد و هری مگوایر را برای تقویت دفاع 

نخرند، برای مورینیو خیلی گران تمام شــد. 
وودوارد گفت برای رافائل واران پول می دهد 
اما نه آن کســانی که مورینیو می خواهد. او 
پول بســیار زیادی برای پــل پوگبا، روملو 
لوکاکو و الکســیس ســانچس خرج کرد اما 
باارزش تبلیغی  نام های  نمی خواســت برای 
کمتر پول خــرج کند. حتی فلورنتینو پرس 
هم قبول کرد که فقط برای پیراهن فروختن 
و قراردادهای اسپانســری بازیکن نخرد اما 

وودوارد به این کار اصرار داشت.
ناکارآمدی او شگفت انگیز نیست  البته 
چون اساســا آدم تجارت و نه فوتبال است 
و معامله هایــش ایــن را فریــاد می زند. او 
منصوب شد برای اینکه برای خانواده گلیزر 
پول درآورد و موفق هم شــد اما اگر یونایتد 
به نیازهایش در زمیــن فوتبال توجه نکند، 
هواداران کمی حمایت شان می کنند. آنها یک 
مدیر فوتبالی می خواهند که شــاید ضرورت 
انتصابش از انتخاب جانشــین برای مورینیو 
بیشتر باشــد. نیاز به گرفتن مسوولیت های 
فوتبالی از وودوارد 10 برابر پیدا کردن مربی 
مناســب برای نیمکت اهمیت دارد. وودوارد 
شــاید پول خوبی برای باشــگاه به دســت 
آورده باشــد اما روی هم هفت ســال و نیم 
دستمزد غرامت به سه مربی داده. بازیکنانی 
مثل آنخل دی ماریا و الکســیس سانچس را 
بیشــتر به این دلیل آورده که پول درآورند 
نه قهرمانی لیگ برتر، برای همین اســت که 
بایــد از فوتبال کناره گیری کند و به تجارت 

بپردازد.
شــاید دیدن خــروج وودوارد از همان 
دری کــه مورینیو از آن رفته برای هواداران 
یونایتــد رویا باشــد اما حداقــل کاری که 
می کند انتخــاب یک مدیر فوتبالی اســت 
که بتواند خراب کاری هایش را درســت کند. 
فقــط آن موقع، هــواداران می توانند منتظر 
مربی بعدی تیم باشــند زیرا باشگاه محکوم 
به شکست اســت تا وقتی که وودوارد همه 

تصمیمات را می گیرد.
منبع: سایت گل

 حاال نوبت مدیر است
اد وودوارد مدیرعامل یونایتد پول درمی آورد 

اما فوتبال نمی فهمد

عکس نوشت

  پیشنهاد مربیگری 
بوکا جونیورز به کونته

شــبکه Tyc Sport آرژانتین ادعا کرده 
اســت که باشــگاه بوکا جونیورز این کشور به 
آنتونیو کونته، سرمربی سابق چلسی، پیشنهاد 
کار به عنــوان ســرمربی را داده امــا این مرد 
ایتالیایــی آن را رد کرده چون نمی خواســته 
که فوتبــال اروپا را ترک کنــد. طبق گزارش 
رســانه های آرژانتینی، کونته پیشنهادی برای 
جانشینی گی یرمو باروس اسکلوتو داشته است 
اما این پیشــنهاد در همان ابتدا از سوی او رد 
شده و او به مســووالن باشگاه آرژانتینی گفته 
اســت که آماده مربیگری در این کشور نیست. 
اگر او هدایت فینالیســت جــام لیبرتادورس 
را قبول می کــرد، می توانســت در این تیم با 
بازیکن ســابقش در یوونتوس، کارلوس توس 
کار کند، کســی که همراه با او در فصل 14-

2013 اسکودتو را برد. کونته که در پایان فصل 
گذشته از چلســی اخراج شد هنوز با این تیم 
قــرارداد دارد اما از او به عنــوان گزینه جدید 
مربیگری منچســتریونایتد به عنوان جانشــین 

ژوزه مورینیو اخراجی یاد می شود.

از نیمکت نشینی در پاریس 
تا انتقال به بارسا

توماس توخل ســرمربی پاری سن ژرمن 
به تصمیم باشــگاه برای نیمکت نشین کردن 
آدرین رابیــو به خاطر خــودداری از تمدید 
قراردادش احترام گذاشــته است. رابیو فصل 
آخــر قــراردادش را می گذرانــد و گفته که 
نمی خواهد آن را تمدید کند. مدیران باشگاه 
هــم تالفی کرده و گفته انــد که او دیگر حق 
ندارد به میدان برود. توماس توخل هم ظاهراً 
تابع اوامر باشــگاه بوده و می خواهد دســتور 
آنهــا را اجرا کند. او پس از پیروزی 2 بر یک 
پی اس جــی  مقابل اورلئای دســته دومی در 
مرحله یک هشتم نهایی جام اتحادیه فرانسه، 
دربــاره آینده هافبک فرانســوی 23 ســاله 
تیمش که ظاهراً هوای بازی برای بارسلونا را 
در سر دارد، به شبکه کانال پالس گفت: »این 
تصمیم باشگاه است و من آن را درک می کنم 
و به آن احترام می گــذارم. حاال باید منتظر 
بمانیــم و ببینیم چه می شــود. من خودم به 
شــخصه رابیــو را دوســت دارم و او برای ما 
مهره ای کلیدی بوده است اما شرایط موجود 
خیلی طوالنی شــده. باشــگاه هم تصمیمی 
گرفته اســت و من به آن احترام می گذارم.« 
همزمان رسانه های اســپانیایی از انتقال این 

بازیکن به بارسا در نیم فصل خبر دادند.

خبر

 ناپولی پیشنهاد 95 
میلیونی یونایتد برای 
کولیبالی را رد کرد

مالک  دلورنتیــس،  اورلیــو 
ناپولی گفت که این باشــگاه برای 
فــروش مدافع میانــی اش کالیدو 
منچســتریونایتد  از  کولیبالــی 
پیشــنهادی 95 میلیــون پوندی 
داشــته که آن را رد کرده اســت. 
کولیبالی به عنوان یکی از مدافعان 
تاپ حــال حاضر اروپا شــناخته 
می شود و در فصول گذشته سهم 
بسزایی در سه حضور متوالی این 
تیم در جمع ســه تیم برتر سری 
A داشته اســت. به همین دلیل 
این بازیکن 27 ســاله مورد توجه 
بســیاری از باشــگاه های اروپایی 
از جملــه من یونایتد قــرار گرفته 
مراســمی  در  دلورنتیس  اســت. 
کــه به همت نشــریه کوریره دل 
متزوجورنو برگزار شده بود، درباره 
پیشــنهادهایی که بــرای بازیکن 
دریافت  ناپولی  سنگالی  ملی پوش 
کرده اســت به خبرنگاران گفت: 
»ژوزه مورینیو او را می خواســت. 
پوندی  میلیون  پیشنهادی 95  ما 
را رد کردیم. اکنون اما غیرممکن 
اســت که او ناپولی را ترک کند.« 
کارلو  انتصاب  دربــاره  دلورنتیس 
جانشــین  به عنــوان  آنچلوتــی 
مائوریتســیو ســاری، ســرمربی 
فصل گذشــته ناپولــی هم گفت: 
بنشینید  می توانید  کارلو شما  »با 
و دربــاره فوتبال صحبت کنید. او 
آدم متینی اســت و هزاران سود 
دارد. یک بار از ســاری پرسیدم، 
»بــه نظرت ما چه بازیکنی را باید 
بخریــم؟« و او جــواب داد: برایم 

مهم نیست.«

 اســپورت مدیــا ســت- شــام کریســمس و جشــن ویــژه ناپولی 
حضــور  باشــگاه  رییــس  دلورنتیــس،  و  آنچلوتــی  آن  در  کــه 
داشــتند و بعضــی از ســتاره ها مثــل مرتنــس هــم آواز خواندند! 

 اســپورت مدیا ســت- این هم تصاویری از جشــن کریســمس اینتر 
که جشــنی بــرای صد و دهمین ســال تاســیس باشــگاه هــم بود و 
مراســمی شــبیه فرش قرمز داشــت و بســیار باکالس برگزار شــد. 

 بوفون: 24 سال است می خواهم 
قهرمان اروپا شوم ولی نتوانسته ام!

جان لوییجــی بوفون گفــت که چطور 
بــه مارکو وراتــی، کیلیان امباپــه و نیمار، 
هم تیمی هایــش در پاری ســن ژرمن انگیزه 
درباره  ایتالیایــی  دروازه بان  ایــن  می دهد. 
تجربه اش در پاریس صحبت کرد و همچنین 
گفــت پیشــنهاد پاری ســن ژرمن هدیه ای 

فوق العاده برای او بود.
او می گوید: »به نظر من، اگر کیلیان در 
ذهنش تصمیم بگیرد که در ده ســال آینده 
بازیکن شــماره یک دنیا شود، می تواند این 
کار را انجام بدهد. همه چیز بستگی به ذهن 
او دارد. او یک کلید روانی در ذهنش دارد که 
باید آن را روشــن کند و بگوید: خیلی خب، 
من می روم و در ده ســال آینده، برنده پنج 

توپ طال می شوم.
اگر پاری ســن ژرمن بخواهــد قهرمان 
شود، امباپه و نیمار باید بازیکنانی شوند که 
تفاوت را رقم می زنند. بــه نظر من، ما باید 
آنهــا را از نظر روان شــناختی و فیزیکی در 
وضعیتی قرار دهیم که بهترین عملکرد خود 
را داشته باشــند. من هم کاری که می کنم 

این است که به آنها انگیزه بدهم.
برایم بسیار عجیب اســت که نیمار تا 
حاال توپ طال را نبرده اســت. این را هر روز 
به او می گویم. بــا اهدافی که امباپه و نیمار 
دارند و استعداد خارق العاده ای که از آن بهره 
برده اند، باید در شــش سال گذشته سه بار 
نیمار و سه بار کیلیان توپ طال را می بردند.

اگر من اســتعداد آنها را داشتم و توپ 
طال را نمی بردم خیلی عصبانی می شدم!«

بوفــون در ایتالیا هم تیمی وراتی بود و 
حاال با او در پاری ســن ژرمن بازی می کند. 
این هافبک در ابتدا بسیار بااستعداد به نظر 

می رسید اما استعداد او هرگز شکوفا نشد.
بوفون می گوید: »مارکو از نظر استعداد 
بازیکن متفاوتی نســبت بــه امباپه و نیمار 
است. او دارد رشــد می کند اما باید آن قدم 
نهایی را در داشــتن ذهنیت درست بردارد. 
او باید مشــتاق پیروزی باشــد. حاال عالی 
اســت که داریم از انجام بازی های مهم لذت 
می بریم اما بایــد بخواهیم که این بازی ها را 
ببریم، نه اینکه تنها در آنها شــرکت کنیم. 

این ذهنیتی کامال متفاوت است.«
پیشــنهاد  از  همچنیــن  بوفــون 
پاری سن ژرمن برای حضورش در این باشگاه 
گفت و به این اشــاره کرد که هدف باشگاه 

نباید فتح لیگ قهرمانان باشد.
او در 40 سالگی یوونتوس را ترک کرد 
و با قراردادی دوساله به پی اس جی پیوست. 
او گفــت: »تصمیم گرفته بودم بازنشســته 
شــوم. در ذهنم، تنها گزینه این بود که اگر 
پاری ســن ژرمن، رئال مادرید یا بارسلونا به 

سراغ من بیایند به بازی ادامه بدهم.
این رویا برایم دیوانه وار بود و واقعا برایم 
ارزشش را نداشت که به صورت جدی به آن 
فکر کنم. به همین دلیل داشــتم زندگی ام 
پــس از فوتبال را برنامه ریــزی می کردم. تا 
اینکه این پیشــنهاد در ماه مه از راه رسید. 
دو هفته طول کشید تا به آن فکر کنم، چون 
اگر قول بدهم که کاری را عالی انجام بدهم، 
می خواهم آن کار را به شکلی عالی به پیش 
ببرم. من نمی خواهم خودم را شرمسار کنم. 
پس از مدتی بررســی و تحلیــل، به خودم 

گفتم یکی دو سال دیگر بازی می کنم و این 
کار را عالی انجام خواهم داد.

به نظرم پی اس جی آخرین باشــگاهم 
خواهــد بود، چون این  هدیه زندگی به من 
بود. این پاداش رفتار حرفه ای من بود. من 
می خواهم فوتبالم را در باشگاهی بزرگ به 
پایان برسانم. من هرگز به این فکر نکرده ام 
که به کشور دیگری بروم. من در سطح اول 
کارم را آغاز کردم و می خواهم در ســطح 
اول بــه کارم خاتمه بدهم. تردیدی در این 

نیست.
به محض آنکه با مدیران دیدار کردم، 
آنها گفتند که هدفشان فتح لیگ قهرمانان 
نیســت، چــون در هفت ســال گذشــته 
دریافته اند که این هدف بســیار دشــواری 
است. شما نمی توانید این را به عنوان هدف 
خود قرار دهید اما ما جاه طلب هســتیم و 
می خواهیم پیشــرفت کنیم. من خودم 24 
سال اســت تالش می کنم لیگ قهرمانان را 

فتح کنم و نتوانسته ام!«
 منبع: فوتبال ایتالیا

 رکوردزنی آلکاسر 
در بوندس لیگا

پاکو آلکاسر، مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال 
بوروســیا دورتموند با زدن تنها گل شکست 2 
بر یک تیمش در خانه فورتونا دوســلدورف به 
نخســتین بازیکن در تاریخ بوندس لیگا تبدیل 
شــد که در یک فصل 10 بار به عنوان بازیکن 

تعویضی گلزنی می کند.
گل مهاجم 25 ساله سابق بارسلونا اگرچه 
نتوانست مانع ثبت نخستین شکست این فصل 
زردپوشــان وستفالن در 16 هفته سپری شده 
از این فصل بوندس لیگا شود اما برای خود او با 
رکورد مهمی همراه بود. آلکاسر در پایان فصل 
گذشته برای فرار از نیمکت نشینی های متوالی 
در بارسلونا به عنوان بازیکن قرضی به دورتموند 
پیوســت و در همین نیم فصل نخست آنقدر 
خوب کار کرد که باشگاه قرارداد او را از قرضی 
به قطعی تبدیل کرد. مهاجم سابق والنسیا در 
حال حاضــر با 12 گلی که زده، برترین گلزن 
فصل جاری بوندس لیگا اســت. این آمار اما از 
این بابت که او 10 گل خود را پس از ورود به 
میدان به عنوان بازیکن تعویضی به ثمر رسانده 
ارزش بیشــتری پیدا می کند. آلکاسر در این 
فصل تقریباً همانقدر به عنوان بازیکن تعویضی 
به میــدان رفته کــه در ترکیــب اصلی قرار 
گرفته. او در هفت بــازی اش به عنوان بازیکن 
تعویضی 10 گل زده که شامل گلش به فورتونا 
دوسلدورف هم می شــود. این در حالی است 
که او بیش از یــک نیم فصل دیگر زمان دارد 
تا رکورد تحســین برانگیزش را ارتقا دهد. گل 
دقیقه 81 آلکاســر اما باعث پیروزی و نجات 
تیمش نشــد. البته این تنها دومین شکســت 
دورتموند زیر نظر لوســین فاوره بود. شکست 
قبل برابر اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان بود.

می شــد ایــن را حــدس زد؛ زمانی که 
منچستریونایتد 19 امتیاز از لیورپول صدرنشین 
کمتــر دارد و در گروهــش در لیگ قهرمانان 
خــوب کار نکرده، طبیعی اســت که ســران 
منچستریونایتد بخواهند ژوزه مورینیو را اخراج 
کنند. »طلســم فصل سوم« این مربی پرتغالی 
همچنان ادامــه دارد. تیم های او در فصل دوم 
حضورش به اوج می رسند و در سال سوم است 

که مصیبت از راه می رسد.
زمانی که این سندرم را همه می شناسند، 

چه کسی آنقدر دیوانه است که بخواهد مورینیو 
را بــه رئال مادرید برگرداند؟ البته همه باخبرند 
که او چطور می تواند امتیاز پشت امتیاز به دست 
بیاورد )که ایــن را در پورتو، اینتر، رئال مادرید 
و چلسی نشــان داده(. همچنین رختکن هایی 
که سرشــار از بازیکنان باکیفیت هســتند اما 
نمی توانند عملکرد خوبی داشته باشند، به قدرت 

آهنین او نیاز دارند.
تردیدهای بسیاری درباره توانایی سانتیاگو 
سوالری برای مربیگری رئال مادرید وجود دارد. 
هنوز مشخص نیســت رئال با چه روشی دارد 
فوتبال بازی می کند و این سوال مطرح می شود 
که چرا ژوزه مورینیو جــای او را نگیرد؟ حاال 
بسیاری فراموش کرده اند که این مربی پرتغالی 
بــود که رئال را به جمع بزرگان اروپا برگرداند. 
او با رئال ســه فصل پیاپی به نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان رســید، در حالی کــه رئال پیش از 
آن شــش فصل بود که از مرحله یک هشــتم 
نهایی عبور نمی کرد. از ســال 2010، مورینیو 
شــاهکاری را در رئال بنا کرد کــه با جدایی 
زین الدین زیدان به پایان رســید. رئال مادرید 
پس از ســال ها حضور در تاریکی، دوباره زنگ 

خطر را برای رقبا به صدا درآورده بود.
بررسی دوران مورینیو در رئال مادرید تنها 
از نظر ورزشی منصفانه نخواهد بود. این مربی 
پرتغالی بــا دو هدف به رئال مادرید پیوســت؛ 

اینکه به سلطه بارسلونای پپ گواردیوال خاتمه 
دهد و اینکه باشگاه را به قهرمانی برگرداند.

او دورانش را تنها با ســه قهرمانی به پایان 
برد؛ یک اللیگا )کــه در آن رکوردهای متعددی 
را جابه جا کرد(، یک جام حذفی و یک سوپرجام 
اســپانیا. حتی یک دیوانه هم نمی تواند بگوید او 
به اهدافش به صورت کامل رســید اما این مادرید 
تیمی شــد که بــدون ترس، خیره به چشــمان 
بهترین بارسلونای تاریخ نگاه می کرد )آن هم در 
شــرایطی که آنها در نخستین کالسیکو مورینیو 
5 بــر صفر شکســت خورده بودنــد(. همچنین 
اخراج ســختگیرانه په په و ضربات پنالتی مقابل 
بایرن مونیــخ بود که مانع آن شــد که مورینیو با 

رئال به فینال لیگ قهرمانان برسد.
او »آقای خاص« اســت و شــما یا عاشق او 
هســتید یا از او متنفرید. هیچ کس در حد وسط 
قرار ندارد. او در ســه ســال حضور در رئال، سه 
قهرمانی و سه حضور در نیمه نهایی را تجربه کرد 
و این دستاورد تقریبا در تمامی تیم ها نتایج خوبی 
به شــمار می رود اما در مادریــد، یک دوره بدون 
قهرمانی در فینال یعنی ناکامی. تردیدی نیست 
که نرســیدن به فینال لیگ قهرمانــان بدترین 
اتفاقــی بود که در دوران حضور او در رئال مادرید 
روی داد و پــس از آن، اختالفــی که در رختکن 

شکل گرفت.
منبع: مارکا

  چرا مورینیو به رئال برنمی گردد؟

خطاب بــه آنهایی که ایــن مقاله را 
می خوانند و واکنش شــان تنها بر مبنای 
دوران حضور ژوزه مورینیو در رئال مادرید 
اســت، می گویم ایــن کار را انجام ندهند. 
دوران  از  فراتــر  بســیار  مورینیــو  ژوزه 

حضورش در رئال است.
برترین  از  یکــی  به عنــوان  مورینیو 
مربیان این قرن، نام خود را در تاریخ ثبت 
کرده اســت. هر چقدر هم کــه ژاوی این 
موضوع را انکار کنــد ولی باز هم نام او به 

عنوان برترین مربی مطرح است.
ایــن مربــی پرتغالی بــه روش خود 
دنیای فوتبال را متحول کرد. هر کسی که 
این موضوع را انکار می کند باید تالش کند 
با پورتو فاتح لیگ قهرمانان شــود؛ اتفاقی 
که شاید دیگر شــاهدش نباشیم، یا اینکه 
تیم اینتر که 54 سال در اروپا به موفقیت 
نرســیده بود را به قهرمانی لیگ قهرمانان 

برساند.
بــه همه ایــن دالیل، ناکامــی ژوزه 
مورینیو برایم دردناک است. در سه فصل 
حضور او در منچســتریونایتد و فصل آخر 
حضور او در چلســی، تیم هایش نشانی از 

یک تیم ژوزه مورینیو نداشتند.
نداشتن  مدعا،  این  بارزترین شــاهد 
انســجام دفاعی است. یونایتد در 71 بازی 

92 گل دریافت کرد، بیش از آنچه در کل 
فصل پیش خورده بود.

با ایــن حال، من می خواســتم به او 
باور داشته باشم. او در فصل اول حضورش 
در اولدترافــورد قهرمان لیــگ اروپا، فاتح 
کامیونیتی شیلد و جام اتحادیه شد اما آن 

قهرمانی ها سرابی بیش نبود.
جایگاه مورینیو و یونایتد رده ششــم 
جدول، با فاصلــه 91 امتیازی با لیورپول، 
آن هم در پایان هفته هفدهم نیست. آنچه 
اتفاق افتاده تنها تقصیر مورینیو نیســت؛ 
دیوید مویــس و لوییس فان خــال هم با 
سیاســت های ورزشــی فاجعه بار یونایتد 
نتوانستند کنار بیایند. یونایتد مدیر فوتبال 
ندارد و این تصمیمی منســوخ اســت که 

باشگاه گرفته است.
»آقای خــاص« البته بخش زیادی از 
مســوولیت را به گردن دارد. او نتوانســت 
از خریدهــای گران قیمتــی ماننــد پــل 
پوگبا، الکســیس سانچس، روملو لوکاکو و 
فرد نهایت اســتفاده را داشــته باشد. او از 
بازیکنان بااستعداد حاضر در باشگاه مانند 
آنتونی مارسیال، مارکوس راشفورد و خوان 

ماتا هم استفاده خوبی نکرد.
یونایتــد در نهایت تبدیــل به تیمی 
شــد که با بازیکنان پرشمار دفاع می کرد 
و باخت به لیورپول، بزرگ ترین رقیب آنها، 

میخ آخر در تابوت مورینیو بود.
تقریبا سه سال بود که مانند شخصیت 

»سن مانوئل بوئنو« تالش می کردم به تیم 
مورینیو باور داشته باشم، هر چند از عمق 
وجود خبر داشــتم او این نبرد را می بازد. 
با این حال می خواســتم باور کنم مورینیو 
چیزی که او را منحصر به فرد می سازد را 
از دست نداده اســت اما او نیاز دارد خود 
را از نو بســازد. این اتفاق تنها زمانی روی 
می دهد که او مدتی دور از فوتبال باشــد، 
در این حالت اســت کــه مربی که اروپا را 

فتح کرد را دوباره خواهیم دید.
به نظرم خود مورینیو هم مانند »سن 

مانوئل بوئنو« فکر می کرد.
برای نخستین بار این حس را داشتم 
که او از پیش تسلیم شده است. او به جای 
آنکــه از بازیکنانش دفاع کند، علنا به آنها 
حمله می کرد و خودش هم مدتی بود که 
می دانست دوران حضورش در اولدترافورد 

پایان خوشی نخواهد داشت.
او در سفری به ناکجاآباد قرار داشت و 
خوب شد که ماجرایش در یونایتد هر چه 

سریع تر به پایان رسید.
پس از ماه ها تنش و بی خبری 

از اینکه آیا اخراج می شــود یا نه، 
سرانجام همه چیز به پایان رسید 
و ایــن در حال حاضــر بهترین 
تصمیم برای همه است، به همین 

دلیل برایم بســیار دردناک است که 
ژوزه مورینیو را به این شکل ببینم.
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 سرنوشت مورینیو در منچستر برایم دردناک است

کریس وکس
Kris Voakes
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آ. اس- این هم 
بعضی از تصاویری 
که بعد از اخراج 
مورینیو، در 
شبکه های اجتماعی 
منتشر شد. در یکی 
از آنها، مورینیو 
پیراهن شماره یک 
منچستر را در دست 
دارد اما به جای اسم 
او، کلمه »اخراجی« 
نوشته شده. 

 دیلی میل- این 
هم گتوزو و فیلیپو 

اینتزاگی، مربیان 
میالن و بولونیا که 

سال ها در میالن 
همبازی بودند.

 فوتبــال ایتالیا- میالن که هفته پیش با تورینو به تســاوی 
بدون گل رســیده بود، ایــن هفته هم بــا بولونیا بدون گل 
مســاوی شــد تا برای نخستین بار در 12 ســال گذشته، 2 
بازی پشت ســر هم این تیم در سری آ بدون گل تمام شود.

 دیلی میل- کوین دبروین 
بازگشتی عالی به زمین 
داشت و بعد از مدت ها 
مصدومیت، در بازی با لستر 
در جام اتحادیه در ترکیب 
اصلی قرار گرفت و در دقیقه 
14 نخستین گل خود در این 
فصل را زد. لستر بازی را 
مساوی کرد تا بازی بدون 
وقت اضافه، مستقیم به 
پنالتی برود و سیتی 3-یک 
ببرد و به نیمه نهایی جام 
اتحادیه برسد. سیتی مدافع 
عنوان قهرمانی است.

 گاف منچستریونایتد 
برای معرفی 

سولسشایر
منچســتریونایتد  باشــگاه 
ساعاتی پس از انتشار بیانیه اخراج 
بیانیه  انتشار یک  با  ژوزه مورینیو 
جدید در مورد انتخاب جانشــین 
موقت آقای خاص جنجال ساز شد. 
تصادفی  صورت  به  باشــگاه  این 
اوله گونار  انتصاب  بر  مبنی  پیامی 
سولسشایر، بازیکن سابق شیاطین 
سرخ به عنوان سرمربی موقت تیم 
منتشــر کرد. ژوزه مورینیو عصر 
از همان  و  اخراج شــد  سه شنبه 
زمان از مهاجم ســابق من یونایتد 
احتمالی  موقت  جانشین  به عنوان 
وی نــام برده می شــد. در واقع 
این موضوع را  خود باشــگاه هم 
تأیید کرد امــا تنها برای دقایقی 
به  مربوط  پیام  سریع  خیلی  چون 
استخدام سولسشــایر را از روی 
سایت باشــگاه برداشته است. در 
این پیــام یونایتد تأیید کرده بود 
نروژی سابقش هدایت  بازیکن  که 
تیم را برعهده می گیرد و نوشــته 
از  پس  سال   20 »سولسشایر  بود: 
بردن سه گانه با آن گل در نوکمپ، 

سرمربی موقت ما می شود.«
منچستریونایتد  باشگاه  پیام 
به گل پیروزی بخش سولسشــایر 
در فینــال لیگ قهرمانان ســال 
بایرن  مقابل  که  دارد  اشاره   1999
باعث  و  ثمر رســید  بــه  مونیخ 
سرخ  شیاطین  دراماتیک  پیروزی 
شــد. عالوه بر باشــگاه، نخست 
وزیر نروژ هم با انتشار توئیتی که 
پاک شد،  البته خیلی زود  آن هم 
به عنوان  سولسشــایر  انتخاب  از 
ســرمربی موقت من یونایتد خبر 
داد. او در پیامــش نوشــته بود: 
»روزی بزرگ بــرای فوتبال نروژ. 
اولگ در هدایت شــیاطین سرخ 

موفق باشی.«

ژوزه مورینیــو بــدون شــک یکی از 
موفقترین مربی های نســل خود اســت اما 
شــیوه رفتنش از باشــگاه ها بعد از کسب 
موفقیت در آنها شــاید دلیل این باشــد که 
هرگز محبوبیت جهانی به دست نیاورده، آن 
هم با وجود کارنامه درخشانش. مورینیو بعد 
از دو ســال و چند ماه، از منچســتریونایتد 
که به نظر می رسید شغل رویایی اش باشد، 
اخراج شــد در حالی که برای نخستین بار 
بعد از یونیائو لیریا در سال 2002، تیمش را 
بدون قهرمانی لیگ ترک کرد. او با قهرمانی 
پورتو در لیگ قهرمانان سال 2004 شهرت 
پیدا کرد و به چلســی رفت در میانه غوغای 
رســانه ای که خودش هم در آن سهیم بود. 
دو قهرمانی لیگ برتر، یک جام حذفی و سه 
جام اتحادیه برای »آقای خاص« به دســت 
آمد اما جنگ قدرت بــا رومن آبراموویچ و 
انتصــاب آورام گرانت به عنوان مدیر فوتبال 
باشگاه باعث شد در سپتامبر 2007 با توافق 

دوطرفه از چلسی برود.
جوالی 2008 به اینتر رفت و در یک 
دوران کوتــاه موفقیت های قابل توجهی در 
ایتالیا به دســت آورد. فصــل اول قهرمان 
ایتالیا شــد و فصل بعد سه گانه گرفت. این 
کافی بود تا رئال مادرید غرامت بی سابقه ای 
برای آوردن او به ســانتیاگو برنابئو بپردازد. 
زیاد طول نکشــید تا مورینیو ســختی کار 
در غول اللیــگا را درک کند چون عالوه بر 
انتقاد از ســبک کارش، بعــد از باخت 5 بر 
صفر به بارسلونا در نخستین ال کالسیکو در 

نوامبر 2010 به شدت سرزنش شد.
مورینیو بارها با رســانه های اســپانیا 

درگیر شــد و در آن سه سال اوضاع آنقدر 
بد شد که بارها دستیارانش را به کنفرانس 
خبری می فرستاد. سال 2011 قهرمان جام 
حذفی و سال 2012 قهرمان اللیگا شد اما 
باخت به اتلتیکو در فینال جام حذفی سال 
2013 و ماندن زیر ســایه بارسا، »بدترین 

سال حرفه« مورینیو را رقم زد.
یک بــار دیگــر مورینیو بــا توافق 

دوطرفه جدا شد.
در بازگشت به چلسی در سال 2013، 
او لقــب آقــای خوشــحال را بــه خودش 
داد و هدفــش را متحــول کردن چلســی 
ناامیدکننــده فصل قبل قــرار داد. او تیم 
را مقتدرانــه به قهرمانی لیــگ برتر و جام 
اتحادیه ســال 2015 رساند اما فصل بعد با 
بحران شروع شــد و بحران ادامه پیدا کرد 
تا اینکه بــا توافق دوطرفه دیگری دوباره از 

رومن آبراموویچ جدا شد.
به نظر می رســید گزیده ایده آل برای 
بازگردانــدن یونایتد به روزهــای پرافتخار 
گذشته باشد، شروع خوبی با قهرمانی لیگ 
اروپا داشــت اما روزهای بعــدی کارش با 
انتقاد آشــکار از بازیکنانش، درگیری با پل 
پوگبــا و کنفرانس خبری هــای مختصر و 

مفید در حافظه ها ماند.
جایــی برای انــکار نبــوغ مورینیو و 
موفقیت هایش به هر جایی که رفته، نیست 
اما جــدا از توانایی های تاکتیکی اش، رفتار 
تند او باعث شده نتواند از رابطه پایدار لذت 
ببرد و جای شگفتی نیست اگر حاال یک بار 

دیگر خانه به دوش شده.
منبع: رویترز

فلفـل تنـد
نگاهیبهشیوهجداییمورینیوازباشگاهها

عکس نوشت

گزارش
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برنامه

ژوزه مورینیو کمتر از 48 ساعت پس از 
باخت مقابل لیورپول یورگن کلوپ در آنفیلد 
از منچســتریونایتد اخراج شد. این نخستین 
باری نیســت که کلوپ پایان دوران مورینیو 

در یک باشگاه را رقم می زند.
در واقع، حضور مورینیو در ســه باشگاه 
قبلی اش پس از شکست مقابل کلوپ به پایان 

رسیده است.
مورینیو در سال 2013 در حالی از رئال 
مادرید کنار گذاشــته شد که حدود یک ماه 
پیــش از برکنــاری اش، در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانــان برابر بوروســیا دورتموند و کلوپ 
شکست خورده بود. در بازی رفت آن مرحله، 
دورتموند توانســته بود در دیداری یکطرفه، 

رئال مادرید را چهار بر یک ببرد.
کلوپ دو سال بعد دوباره برای مورینیو 
مشــکل ایجاد کرد. او این بار مربی لیورپول 
بــود و مورینیو ســومین فصل حضورش در 
چلسی را می گذراند. در اکتبر 2015 بود که 
لیورپول در استمفوردبریج سه بر یک پیروز 

شد. این نخســتین پیروزی کلوپ در لیگ 
برتر بود و مورینیو شــش هفتــه بعد از کار 

برکنار شد.
کلوپ سه شــنبه گفته بود که احساس 
همدردی خاصی با مورینیو ندارد: »مســاله 

این نیست که من با او به کل همدردی نداشته 
باشم اما اگر یک مربی در چمپیونشیپ، لیگ 
یک یا لیگ دو اخراج شــود برایش بســیار 
بد خواهد بود چون نمی داند که آیا باشــگاه 

دیگری به او پیشنهاد خواهد داد یا نه.«

کلوپ، کابوس مورینیو
آقایخاصهمیشهبعدازباختبهکلوپاخراجمیشود

یورگن کلوپ از رقیب اخراج شده اش در 
منچستریونایتد، ژوزه مورینیو تمجید کرد اما 
گفت که وضعیت من یونایتد در ماه های اخیر 
برای هیچ کس نمی توانســت لذتبخش باشد. 
تیم کلــوپ رقیب دیرینــه اش را کاماًل تحت 
ســلطه داشــت و این تیم را در بازی یکشنبه 
شب 3 بر یک شکست داد، نتیجه ای که حکم 
آخرین میخ را به تابوت مورینیو در اولدترافورد 
داشت. کلوپ در پاسخ به سوالی درباره تصمیم 
منچســتریونایتد برای اخــراج مورینیو گفت: 
»مورینیو آدم بســیار رقابت  طلبی اســت. او 
بسیار جاه طلب اســت. من کاماًل به او احترام 
می گذارم. او به طــرز باورنکردنی موفق بوده 
است. چند ماه اخیر را من می توانم درک کنم 
که برای او لذت بخش نبوده اســت اما نه برای 
او بلکه برای هیچ کس در آن تیم نمی توانست 
لذت بخش باشد.« کلوپ از نمک پاشیدن روی 

زخم هــای مورینیو خودداری کرد و ادامه داد: 
»هیچ کس نمی تواند افتخاراتی که مورینیو در 
دوران مربیگری اش کسب کرده است را منکر 
شــود. امیدوارم که او وقتــی تیمش را ترک 
می کند این موضوع را در نظر داشــته باشد نه 
اتفاقی که در چند مــاه اخیر برایش رخ داده 
اســت. مورینیو مربی فوق العاده ای اســت. او 
تنها کسی است که می تواند بگوید چه اتفاقی 

افتاده است.«
در بازی یکشــنبه سیستم بازی لیورپول 
طــوری بود که بــه نظر می رســید دقیقاً در 
نقطه مقابل فلسفه بازی یونایتد است: کنترل 
بی وقفه بازی و فشار بی امان با حمالت. تفاوت 
میان دو تیم بســیار فاحش بود و مورینیو هم 
بعد از بازی اعتراف کرد که تیم برتر میدان در 
نهایت پیروز شــده است. یونایتد به خاطر این 
باخت اکنــون در جدول 19 امتیاز از لیورپول 

عقب افتاده اســت و حتی شــانس اش برای 
کســب ســهمیه لیگ قهرمانان اروپای فصل 
آینده هم کمرنگ شــده اســت. لیورپول اما 
به بلندپروازی  هایــش ادامه داد هرچند کلوپ 
هنوز عقیــده ندارد که کــورس قهرمانی این 
فصــل لیگ برتر یک رقابت دو طرفه با حضور 

تیم او و منچسترسیتی باشد.
او ادامــه داد: »ما به نتایج ســیتی فکر 
نمی کنیم. شــما نمی توانید سرنوشت لیگ را 
در یک هفته تعیین کنید. ما باید ثبات داشته 
باشیم و کار خودمان را انجام دهیم. ما همیشه 
انگیزه داریم و آماده بازی در باالترین ســطح 
هســتیم پس چه دلیلی دارد که منتظر باخت 
ســیتی باشیم. چنین طرز تفکری واقعاً جواب 
نمی دهد. هنوز دسامبر است و تاتنهام 6 امتیاز 
با ما فاصله دارد. این فاصله زیادی است! ما با 
آنها بازی داریم، ســیتی با آنها بازی دارد. بعد 
هم چلسی و آرسنال هستند و آنها هم خیلی 
نزدیک هســتند و خیلی اتفاقات ممکن است 
رخ دهد. چــرا ما فقط باید به یک حریف فکر 
کنیم؟ طوری فکر کنیم که انگار ما تنها تیمی 
هســتیم که می تواند ســیتی را متوقف کند؟ 
راستش را بخواهید تنها سیتی می تواند سیتی 
را متوقــف کند. ما باید بازی خودمان را انجام 
دهیم و ســعی کنیم که تا جای ممکن امتیاز 
بگیریم. فقط همین. من از االن نمی دانم برای 
بازی با سیتی کدام بازیکنان مان آماده خواهند 
بود اما دوســت دارم این را بدانم. بازی مان با 
منچسترســیتی سوم ژانویه است. ما بیشترین 
فاصله را میان بازی های آرســنال و ســیتی 
داریم. معموالً از زمانی که من اینجا هستم، ما 
بیست و نهم و سی  و یکم یا چیزی در همین 

حدود بازی می کنیم.«

کلوپ: هیچ کس نمی تواند منکر افتخارات مورینیو شود

  برندگان و بازیکنان اخراج مورینیو

بیچـاره هتـل الوری
سرانجام ژوزه مورینیو از منچستریونایتد اخراج 
شد و این هم مثل هر تصمیم دیگری به عده ای سود 
می رساند و عده ای دیگر را متضرر می کند. سایت گل 
به برندگان و بازندگان اخراج مربی پرتغالی از نیمکت 

شیاطین سرخ پرداخته.
 

برنده: پل پوگبا
هافبک قهرمــان جهان از قفس آزاد شــد و 
حاال می تواند آزادانه بغرد. آتش بازی های منچستر 
به دنبال اعــالم خبر اخراج مورینیو فقط به خاطر 
پیشواز از کریسمس نبود بلکه جشن آزادی پوگبا 
بود. او از تابســتان دو سال قبل که با 89 میلیون 
پوند به منچستریونایتد برگشت، به ندرت بهترین 
بازی هایــش را برای این تیم انجــام داد و تفاوت 
بازی اش در تیم ملی فرانسه با باشگاهش کامال به 
چشم می آمد؛ پل سایه ای از ستاره سال های اخیر 
تیم ملی فرانسه بود. رابطه او با مربی اش از ابتدای 
فصل رو به وخامت گذاشت، از درگیری در تمرین 
گرفته تا کنایه های زبانــی در کنفرانس خبری تا 
جایــی که مربی پرتغالی یک بــار او را به ویروس 
تشــبیه کرد، از تیم کنارش گذاشت و کاپیتانی را 

از او گرفت. 
مورینیو عادت بدی دارد در مورد خراب کردن 
بازیکنانش و ایجاد جوی ناخوشــایند برای آنها اما 
حاال پوگبــا می تواند نفس راحتی بکشــد )یعنی 
همان اتفاقی که برای لوک شاو و آنتونی مارسیال 
می افتد(. هر کــه جای مورینیــو را بگیرد، پوگبا 
را یــک دارایی و نه یک مانع به حســاب می آورد. 
حاال از خاکســتر مورینیو یک پوگبای جدید سر 

بر می آورد.
 

بازنده: اعتبار مورینیو
آقــای خاص حــاال دیگر آقای اخراجی شــده. 
مورینیــو به عنوان یکی از بهترین مربی های جهان به 
خود می بالید امــا حاال ضربه بزرگی به اعتبار او وارد 
شده. بعد از ســه گانه سال 2010 با اینتر به درستی 
به عنــوان بهتریــن مربی جهان مورد تحســین قرار 
گرفت و مثل هر مربی بزرگ دیگری به رئال مادرید 

رفت اما این آغاز افول مورینیو بود. 
درگیــری بــا بازیکنــان مقبول باشــگاه مثل 
ایکر کاســیاس منجر به ســقوط رابطه با رختکن و 
سپس هواداران شــد هرچند وقتی به خانه سابقش، 
استمفوردبریج برگشــت، همچنان محبوب هواداران 

چلسی بود. 
در دوره دوم کارش در غــرب لنــدن یکه تازی 
می کــرد و لیگ برتر و جام اتحادیه را برد اما ترک ها 
از همان فصل نحس سوم شروع شد و چند روز قبل 

از کریســمس دو ســال قبل بعد از آنکه از 16 بازی 
ابتدایــی 9 شکســت نصیب تیمش شــد، اخراجش 
کردند. اگر می توانســت در منچستریونایتد به رقیب 
ســابقش، پپ گواردیوال توانایی اش را ثابت کند همه 
نقاط منفی از بین می رفت اما پا کردن در کفش های 
سر الکس فرگوسن برایش زیادی بزرگ بود و اگرچه 
جام اتحادیــه و لیگ اروپا را در فصل اول کارش برد 
امــا این چیزی نبود که باشــگاه به دنبالش باشــد. 
مورینیو موفق ترین مربی منچســتریونایتد در دوران 

پسافرگوسن بود اما این کافی نبود.
 

برندگان: هواداران یونایتد
اینکه منچســتریونایتد در باخت 3 بر یک برابر 
لیورپول از نظر شــوت نسبت به حریف 36 به 6 بود، 
گویای همه چیز اســت. هواداران منچســتریونایتد 
کســی را می خواهنــد که تیمش روان، پرشــتاب و 
هجومی بازی کند یعنی همان که تیم مرســی ساید 
دارد. مورینیــو 10 تغییر در تیمش داشــت و با پنج 
مدافع بازی می کرد آن هم بدون استراتژی مشخص 

برای گلزنی. 
هواداران منچســتریونایتد خسته شده بودند. 
تمایل شدید مورینیو به دفاع به همراه جنجال های 

کنفرانس خبــری روی بازیکنان، نتایج و هواداران 
اثر منفی داشت.

 بازندگان: مک تامینای و فالینی
با وجــود اکراه مورینیو در اســتفاده از بازیکنان 
جــوان، یک نفــر توجه او را جلب کرد. اســکات مک 
تامینای 22 ساله این فصل شش بار در ترکیب اصلی 
بازی های لیــگ برتر و دو بازی در لیگ قهرمانان قرار 
گرفته تا جایی که بازی به پل پوگبا نمی رســید. قطعا 
مربی بعدی او را که رشــدش حتی باعث تعجب سایر 
بازیکنان تیم ملی اسکاتلند شده بود، به نیمکت منتقل 
می کنــد. مروان فالینی هم به شــدت مــورد اعتماد 
مورینیو بود. این بلژیکی شاید در باشگاه های طراز اول 
دیگر فرصت بازی زیادی به دســت نیاورد اما مورینیو 
عاشق این هافبک بلندقامت و قلدر بود که موهایش را 
کوتاه کرده. این دو بعد از اخراج مورینیو شانس زیادی 

برای بازی در ترکیب تیم نخواهند داشت.
 

برنده: الکسیس سانچس
بعــد از انتقال پرجنجال از آرســنال، مهاجم 
تیم ملی شــیلی دوران بدی را در منچستریونایتد 
ســپری می کند با آنکه خود را به عنــوان یکی از 

خطرناکترین مهاجمان لیگ برتر مطرح کرده بود. 
معلوم نیست مورینیو برای کنار زدن پپ گواردیوال 
که می خواســت ســانچس را به منچسترســیتی 
ببــرد، خریده یا نه اما این بازیکن 30 ســاله قبل 
از مصدومیت عضالنی که تا شب سال نو او را دور 
نگــه می دارد، تنها یک گل در لیگ برتر این فصل 
زده بود با آن که بیشــترین دســتمزد را در لیگ 
برتر می گیرد؛ هفته ای 390 هزار پوند. حتی شایعه 

رفتنش در ژانویه پیش رو هم مطرح شده بود. حاال 
شاید بعد از این شــروع کابوس وار، حیات تازه ای 

پیدا کند.

بازنده: هتل الوری
هواداران رقبای منچســتریونایتد تنها کســانی 
نیســتند که از رفتن مورینیو ناراحت هســتند. هتل 
الوری در منچســتر که محل اســکان مورینیو بود، 
پول قابل توجهی را از دســت می دهد. خانواده مربی 
پرتغالــی در لندن زندگی می کنــد و مورینیو مایل 
نبود در خانه زندگی کند.  این هتل لوکس اتاق های 
گرانقیمتی دارد که تا شــبی 600 پوند کرایه شــان 
است و مورینیو از سال 2016 آنجا بوده. حدود 895 
شــب آنجا بوده که فقط هزینه اجاره اش 537 هزار 

پوند می شود البته هزینه های دیگر هم بوده.
 اینکه نخواســت جای ثابتی داشته باشد شاید 
بــه خاطر بی اعتمادی بــه پروژه اش بــود و دایما با 
این سوال مواجه می شــد که آیا آینده بلندمدتی در 
یونایتد برای خود متصور نیســت اما برایش ناراحت 
نباشید یونایتد برای اخراج او باید حدود 24 میلیون 
پونــد پول بدهد که 5 میلیون غرامت دیوید مویس و 

لویی فان خال در برابرش پول خرد به نظر می رسد.
 

برندگان: سرگردان های بی قرارداد
رفتن مورینیو به معنای آن اســت که بازیکنان 
بیشــتری به جای تمدیــد قرارداد یکســاله قرارداد 
بلندمت با تیم منعقد می کنند. شــیاطین ســرخ با 
داویــد دخئا و آنتونی مارســیال یکســاله قرارداد را 
تمدید کردند. مورینیو عادت داشــت علنا از خجالت 
بازیکنان در می آمد مثل آنتونیو والنسیا و مارسیال و 
فقط تعداد کمی هســتند که از این تیر مورینیو جان 
ســالم به در برده اند مثل اشــلی یانگ، نمانیا ماتیچ، 

مروان فالینی و روملو لوکاکو. 
جای تعجب نیست که بازیکنان میلی به تمدید 
قرارداد بلندمدت با منچستریونایتد نداشتند تا وقتی 

مورینیو باشد.

بازندگان: پنج تیم بزرگ دیگر جزیره
میخ آخر بر تابوت مورینیو را باخت 3 بر یک در آنفیلد زد. به نظر می رسد لیورپول و منچسترسیتی 
تا آخر در کورس قهرمانی رقابت کنند و امثال چلســی، تاتنهام و آرســنال برای رســیدن به دو 
ســهمیه باقیمانده لیگ قهرمانان مبارزه دارند، منچســتریونایتد که 11 امتیاز با تیم چهارم فاصله 
دارد مثــل اینکه این فصل برای چیزی نمی جنگد همانطور که خود مورینیو بعد از باخت یکشــنبه 
اعتــراف کرد قرار گرفتن در جمــع 4 تیم برتر به »معجزه« نیاز دارد اما شــاید با مربی جدید این 
رویه تغییر کند. »پنج بزرگ« لیگ برتر از ناآرامی منچستریونایتد خوشحال بودند چون شانسشان 
در رقابت لیگ قهرمانان و قهرمانی لیگ بیشــتر می شــد. همیشــه تغییرات بالقوه با آمدن مربی 
جدید جذاب اســت ضمن اینکه بازیکنان با روحیه و انگیزه ای متفاوت برای مربی تازه وارد مبارزه 
می شــوند. هیچ تضمینی نیســت که جانشــین مورینیو بهتر از او نتیجه بگیرد اما شاید به صرف 
آمدن یک مربی جدید تعادل و باور تیم برگردد و همین برای پنج بزرگ دیگر نگران کننده اســت.

 

سید علی بلندنظر
Ali Boland nazar
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

هافبک  تارتا  ســوارز 
برزیلی فــوالد که در فصل 
عملکرد  مقطعی  در  جاری 
خوبی در این تیم داشــت 
ولی از یک جا به بعد کمتر 
به او فرصت بازی رسید، از 
پیدا  شرایطی  چنین  اینکه 
کرده، خیلی ناراحت است. 
اظهارات  آخریــن  در  تارتا 
خــود در مصاحبه با گلوب 
او  شــد  مدعی  اســپورت 

هیچ حقوقی دریافت نکرده و باشــگاه فوالد مانع 
بازگشــت او به برزیل شده: »من اینجا در جنگ 
هستم. به ایران آمدم و برای 4 ماه به من حقوقی 
پرداخت نشــد. تالش می کنم پاسپورتم را بگیرم 
تا بتوانــم اینجا را ترک کنم چــون پرداختی به 
من نمی شــود. آنها پاســپورت من را گرفته اند و 
نمی خواهند پس بدهند. پنج روز اســت که سعی 
می کنم با باشگاه ارتباط برقرار کنم و هر روز یک 
داستان جدید اســت. با این شرایط نمی توانم به 
برزیل برگــردم. اوضاع خیلــی ناراحت کننده ای 

دارم.« طبــق ادعای تارتا، 
بــه خاطر فاصله ســفارت 
برزیل با اهواز و قرار گرفتن 
این  پایتخت  تهران،  آن در 
نتوانسته  او  آسیایی،  کشور 
بــه ســفارت مراجعه کند: 
ایران،  از  خــروج  »بــرای 
شــما هم به پاســپورت و 
نیاز  خــروج  ویزای  به  هم 
داریــد. در حقیقــت چون 
مــن ویــزای کار گرفته ام، 
باشــگاه باید برای من ویزای خروج هم دریافت 
کند و فکر می کنم برای همین اســت که آنها در 
تالشــند شــرایط خروج من را طوری مهیا کنند 
که پولی دریافت نکنم. آنها پاســپورت من را نگه 
داشته اند، مدرکی که به من تعلق دارد. اینجا در 
خانه ای زندگی می کنم که متعلق به باشگاه است 
و نمی دانم تا کی اجازه زندگی کردن در اینجا را 
به من می دهند. شرایط خیلی پیچیده ای است و 
یک هشــدار برای دیگر افرادی که می خواهند به 

اینجا بیایند.«

مدافع  میرزایــی  رضا 
فــوالد خوزســتان که در 
بازی با تراکتورسازی تبریز 
یک گل زیبا و ارزشمند زد، 
معتقد است سرمربی جدید 
تیمش حــق هیچ بازیکنی 
میرزایی  نمی کند.  را ضایع 
درباره نتایج خوب فوالد در 
هفته هــای پایانی نیم  فصل 
اول می گوید: »خدا را شکر 
که در سه بازی آخر هفت 

امتیاز گرفتیم و موقعیت مــان را در جدول بهتر 
کردیم. اگر کمی خوش شــانس بودیم حداقل دو 
بازی دیگر را هم باید می بردیم که اگر این اتفاق 
رخ می داد قطعــاً االن جایگاه بهتری داشــتیم. 
در آخریــن بازی هــم با هدایت افشــین قطبی 
تیم پرقدرت تراکتورســازی را شکســت دادیم. 
خوشــحالم در نخســتین تجربه مربیگری قطبی 
ســه امتیاز مهم گرفتیم.« مدافع فوالد خوزستان 
در مورد آینده تیمش در نیم  فصل دوم لیگ برتر 
توضیح می دهــد: »تیم ما قطعاً شــرایط بهتری 

و حتی  کــرد  پیدا خواهد 
در نیم  فصل دوم به این فکر 
به  را  می کنیم که خودمان 
باالی جدول برسانیم و در 
بین مدعیان کسب سهمیه 
باشــیم. من معتقدم کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
نیست.«  دســترس  از  دور 
رضــا میرزایی بــا تمجید 
از افشــین قطبی سرمربی 
می گوید:  فــوالد  جدیــد 
»قطبی مربی باتجربه ای است که نیازی به تعریف 
من ندارد. برای او تالش بازیکنان در تمرین بسیار 
مهم اســت و قطبی حق هیــچ بازیکنی را ضایع 
نمی کند. برای این مربی مهم نیســت که بازیکن 
چه اسم و رســمی دارد و قباًل کجا بازی کرده.« 
میرزایی در رابطه با عملکرد خودش در این فصل 
توضیح می دهد: »من امسال بیشتر به عنوان دفاع 
راست بازی کردم و این به خاطر نیاز تیم بود. فکر 
می کنم عملکرد خوبی داشتم ولی تالش می کنم 

در نیم  فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشم.«

تارتا: اینجا در جنگ هستم میرزایی: کسب سهمیه آسیا دور از دسترس نیست

سال هاســت که تیم هــای لیگ برتری 
ترجیــح می دهنــد اردوهــای پیش فصل یا 
نیم فصل خود را در کشــورهای دیگر برگزار 
کنند. معمــوال اردوهای پیش فصل در ترکیه 
و ارمنســتان بر پا می شود و در نیم فصل هم 
به کشــورهای عربی می روند تا در آنجا اردو 
بزنند. البتــه هزینه های بــاالی این اردوها، 
باعث شــده در ســال های اخیر کمتر شاهد 
چنین اردوهایی باشــیم اما هر تیم دست کم 
یک بار در فصل به چنین اردویی می رود که 
جای تعجب دارد. چراکه عالوه بر هزینه های 
باال، دردســرهای دیگری مثل مشکل خروج 
از کشــور برای بازیکنانی که مشمول خدمت 
سربازی هستند هم پیش می آید. به هر حال 
با اوج گرفتن مشکالت اقتصادی و باال رفتن 
نرخ ارز کــه این روزها اکثــر تیم های لیگ 
برتری با آن دست به گریبان هستند، به نظر 
می رسید دیگر کمتر شاهد چنین اردوهایی 
باشــیم اما همچنان خبر می رسد برنامه های 
اکثــر تیم های لیگ برتــری، برپایی اردو در 
کشورهای عربی است. این در حالی است که 
در ایران که کشوری 4 فصل است، همه این 
امکانات وجود دارد. بــه طور مثال در فصل 
تابستان که اردوی پیش فصل برگزار می شود، 
تیم هــا می توانند به اســتان های شــمالی و 
شــمال شــرقی بروند تا در آنجا اردو بزنند. 
کاری کــه تیم های علی دایی در ســال های 
اخیر انجام می دهنــد. در واقع علی دایی در 
هر تیمی بوده، سعی کرده اردوی پیش فصل 
تیمش را در ســرعین برپا کنــد که در آنجا 
هم هوا خنک اســت و هم امکانات الزم برای 
برپایی اردو وجود دارد. ضمن اینکه او با این 
کار خــود و حضور در میان هواداران اردبیلی 
به آنها هم احترام می گذارد. به جز ســرعین 
که شــرایط خوبی برای اردوهای پیش فصل 
دارد، تبریز، ارومیه، شــهرکرد و حتی کردان 
هم دارای امکانات و البته آب و هوای خوبی 
بــرای اردوی پیش فصل دارند اما اکثر تیم ها 
پیش از شــروع فصل اردوهای خــود را در 

ترکیه و ارمنستان برگزار می کنند.
حاال هم که نیم فصل فرا رسیده از اکثر 

باشگاه ها خبر می رســد تیم ها قرار است به 
دبــی بروند و در آنجــا اردو بزنند. کاری که 
در ســال های اخیر اکثر تیم های لیگ برتری 
انجام دادند. نکته جالب این است که امسال 
ایرانی برای  ظاهرا شــرایط برای تیم هــای 
حضــور در دبی و کال امــارات، چندان مهیا 
نیســت. با توجه بــه اینکــه اماراتی ها برای 
میزبانی جام ملت های آســیا آماده می شوند 
و این روزها درگیر برگزاری جام باشگاه های 
جهــان هســتند، تیم های ایرانــی می دانند 
شــرایط الزم برای برپایی اردو در این کشور 
مهیا نیســت. به همین دلیــل، خیلی از این 
تیم ها تصمیم گرفتند به سمت عمان و قطر 
تغییر مســیر دهند و در این کشــورها اردو 
بزنند. این در حالی است که در ایران امکانات 
خیلی خوب و شــرایط آب و هوایی عالی در 
شهرهای جنوبی مهیا اســت. مثال در اهواز، 
عالوه بر فوالد خوزستان که 4 زمین تمرینی 
با امکانات دارد، گیت بوســتان هم شــرایط 
عالی برای برپایی اردوی تیم های لیگ برتری 
دارد. شرایط گیت بوستان آنقدر خوب است 
که امیــر قلعه نویی به تعریف و تمجید از آن 
پرداخــت و احتمال دارد تیم خود را به آنجا 

ببرد. در اندیمشــک و نزدیک سد کرخه هم 
چنین شرایطی وجود دارد و اردوگاه ورزشی 
در جایی به دور از هیاهوی مردم قرار گرفته. 
در آبادان هم به همین شــکل. ضمن اینکه 
ماهشهر و خرمشــهر هم شرایط خوبی برای 

برپایی اردو دارند.
از خوزستان که بگذریم، می بینیم دیگر 
استان های جنوبی از جمله هرمزگان و بوشهر 
این روزها شرایط بسیار خوبی برای برگزاری 
اردو دارند. در اســتان هرمــزگان، عالوه بر 
)چمن   فوتبــال  زمین های  کــه  بندرعباس 
طبیعی( خوب و اســتاندارد دارد، در کیش 

هم 2 زمین چمن خوب از جمله ورزشــگاه 
المپیک قرار گرفته کــه تیم ها می توانند در 
آنجــا اردو بزننــد و یا حتی بازی دوســتانه 
برگزار کنند. در بوشــهر هم چنین شرایطی 
وجــود دارد و عالوه بر امکانات خیلی خوب، 
هــوای این روزهای شــهرهای جنوبی کامال 
بهاری اســت و تیم ها به راحتــی می توانند 
در آنجا اردو بزنند اما با وجود این شــرایط، 
اکثــر تیم هــای لیگ برتری قصــد دارند به 
عمــان و قطــر بروند و در آنجــا اردو بزنند. 
نکته جالب این اســت که بــرای برپایی این 
اردوها هزینه های زیادی انجام می شــود. در 
صورتی که اگر قراردادی بین تیم های ایرانی 
و تیم های کشورهای همسایه از جمله ترکیه، 
امارات، قطر و عمان برگزار شود، همانطور که 
تیم های ایرانی به این کشــورها برای برپایی 
اردو می روند، آنها هم این مســاله را در ایران 
تکرار می کنند و از هزینه ها کم خواهد شــد. 
ضمــن اینکه می توانند بازی هــای تدارکاتی 
خوبی هم بــا تیم های این کشــورها برگزار 
کنند. مســاله ای که تــا االن نادیده گرفته 
شــده و هزینه های زیادی برای باشگاه ها در 

برداشته.

امکانات در ایران، اردوها  در خارج
اتفاقی تکراری در لیگ برتر فوتبال ایران

 نیم فصل فرا رسیده و از اکثر 
باشگاه ها خبر می رسد تیم ها قرار 
است به دبی بروند و در آنجا اردو 
بزنند. کاری که در سال های اخیر 

اکثر تیم های لیگ برتری انجام 
دادند. نکته جالب این است که 

امسال ظاهرا شرایط برای تیم های 
ایرانی برای حضور در دبی و کال 

امارات، چندان مهیا نیست

 تغییر مسیر فوالد
از دبی به عمان

تیم فوالد خوزســتان که قرار بود 
اردوی نیم فصــل خــود را در دبی برپا 
کند، به ســمت عمان تغییر مسیر داد. 
وقتی افشــین قطبی ســرمربی فوالد 
خوزستان شــد، خبر رسید به خواسته 
این ســرمربی قرار اســت قرمزپوشان 
اهوازی در کیش یا دبی اردو بزنند که 
در نهایت گزینه دبی نهایی شد. با این 
مساله، باشــگاه فوالد خوزستان پیگیر 
اردوی دبی بود اما ظاهرا شــرایط برای 
این اردو مهیا نیســت. به همین دلیل 
فوالد خوزستان قصد دارد مسیر خود را 
به عمان تغییر دهد تا در آنجا اردو بزند.

واکنش شیعی به مذاکره 
با فرکی و نکونام

تیم پیــکان که در لیــگ هجدهم 
مجید جاللی را همچون 2 فصل گذشــته 
در اختیار داشــت، نتوانست نتایج خوبی 
کســب کند و پس از 6 شکســت متوالی، 
مسووالن این تیم، جاللی را از کار برکنار 
کردند. در ایــن مدت صحبت های زیادی 
در خصــوص جانشــین مجیــد جاللی 
شنیده شد. محمود شــیعی درباره اینکه 
ســرمربی پیــکان چه زمانی مشــخص 
می شــود، می گوید: »در حال بررســی 
گزینه ها هســتیم و فکــر می کنم ظرف 
دو، ســه روز آینده سرمربی جدید پیکان 
را معرفی خواهیم کرد.« شــیعی در مورد 
اینکه آیا مذاکره با جواد نکونام و حســین 
فرکــی را تاییــد می کند یا نــه، توضیح 
می دهد: »اجازه دهید اسمی از مربی نبرم 
و مذاکره با نکونــام و فرکی را هم نه تایید 

می کنم و نه تکذیب.«

 احضار دوباره آذری 
به کمیته انضباطی!

ســعید آذری مدیرعامــل باشــگاه 
ذوب آهن که پیــش از این به دلیل مصاحبه 
علیه داوران لیگ برتر به خاطر اشتباهاتشان 
در بازی های ذوب آهن، به فدراسیون فوتبال 
احضار شــده بود، مجددا از ســوی کمیته 
انضباطی احضار شــده است. این احضار بعد 
از مصاحبه آذری دربــاره داوری های لیگ 
برتر صورت گرفته اســت. باشگاه ذوب آهن 
با انتشــار این نامه نوشــت: »ببخشــید که 
اشــتباهات داوران ما را از کورس قهرمانی 
به زیر کشــید و ما را از جام حذفی به بیرون 
پرتاب کرد و ما از این موضوع ناراحتیم! فکر 
می کردیم فدراســیون یا سازمان لیگ برای 
رسیدگی به فجایع داوری، جلسه اضطراری 

تشکیل دهد.«

خبرکوتاه

ناظم الشریعه: 
فرقی ندارد چه کسی 
مسوول فوتسال باشد

محمــد  ناظم الشــریعه ســرمربی تیم 
فوتســال ایران با بیان اینکــه برایش فرقی 
نمی کند چه کســی مســوول فوتسال باشد، 
در مورد انتخــاب  داود پرهیــزگار به عنوان 
» در  فوتســال می گوید:  سرپرســت کمیته 
همیــن ابتدا به پرهیــز گار تبریک  می گویم، 
  قوانین بازنشســتگی یکی از قوانینی بود که 
باید در کشــور انجام می شــد و فد ر ا سیو ن 
فو تبــا ل  هم مســتثنی از این قانــون نبود. 
پرهیــزگار سال هاســت که در فدراســیون 
فوتبــال بخصــوص  در اردوگاه تیم های ملی 
مسوولیت داشــته. او را می شناسم و فردی 
ورزشــی اســت. به عنوان عضوی کوچک از 
خانواده فوتسال برای من فرقی ندارد که چه 
کســی مسوول باشد. هرکســی که بتواند به 
پیشرفت فوتسال و تیم های ملی کمک کند 
و همچنین بتواند فکری برای پخش مستقیم 
بازی های لیگ و درآمدزایی باشگاه ها داشته 

باشد مورد تایید است.«
بحــث  بــا  رابطــه  در  ناظم الشــریعه 
 اســتعدادیابی درخشان فوتســال در سطح 
کشــور توضیــح می دهد: »حــدود ۱۰ روز 
پیــش بود که جشــنواره ورزشــی در همه 
رشته ها در همدان برگزار شد و فوتسال هم 
جزواش بود. در این جشــنواره ما توانستیم 
را  داورزنی، هوشمند،  استعدادیاب های خود 
قریشــی و... را بــه همدان اعــزام کنیم که 
آنها توانســتند با هماهنگی کمیته فوتسال 
و نظــارت این کمیته تعــداد ۵۰ بازیکن را 

انتخاب کنند.« 
ســرمربی تیم فوتســال ایران در مورد 
آخرین شــرایط تیمــش می گویــد: »تمام 
برنامه های ســال آینده خود را  چه بازی های 
دوســتانه و چه فیفا دی  به کمیته فوتســال 
اعالم کردیــم و با برنامه ریزی هایی که داریم 
سال آینده در جام ملت ها حضور قدرتمندانه 
خواهیم داشت. امســال جام ملت ها تفاوت 
زیــادی با ســال های قبــل دارد. بــه این 
 دلیــل   که این بازی ها  انتخابــی جام  جهانی 

هم است.«

فوتسال

 شرایط 
در امارات 

مهیا نیست

 با وجود اینکه ایران کشــوری 4 فصل اســت و البته امکانات نســبتا خوبی در شــهرهای مختلف برای فوتبــال وجود دارد اما 
اکثر تیم های لیگ برتری به دنبال این هســتند که اردوهای آماده ســازی خود را در کشــورهای همســایه برگــزار کنند. این 
مســاله نه تنها برای تیم هــای ایرانی هزینه های زیادی دارد، بلکه دردســرهای دیگری هم به دنبال داشــته امــا با وجود همه 
این مســائل همچنان تیم های ایرانی در تالش هســتند تا اردوهای پیش فصــل و نیم فصل خود را در کشــورهای دیگر برگزار 
کننــد. آن هم در حالی که این روزها شــرایط اقتصادی چندان خوب نیســت و اکثر تیم ها با مشــکالت مالی مواجه هســتند.

 ۳ تیم لیگ دسته اولی 
محروم از نقل و انتقاالت زمستانی

ســه تیم حاضر در لیگ دســته اول فوتبال بــدون پرداخت بدهی ها و 
دریافت مجــوز، قادر به ثبت قرارداد بازیکنان شــان در نیم فصل نیســتند. 
تیم های شــاهین شهرداری بوشهر، قشقایی شیراز و ملوان بندر انزلی که در 
لیگ دســته یک حضور دارند به دلیــل بدهی هایی که به بازیکنان و مربیان 
دارند در نقل و انتقاالت زمســتانی حق ثبت قرارداد بازیکن جدید را ندارند 

مگر اینکه بخشی از بدهی های خود را بپردازند 
و از کمیته هــای انضباطــی و تعیین وضعیت 
فدراســیون فوتبال مجوز الزم را دریافت کنند. 
نقل و انتقاالت زمستانی از روز ۱6 دی ماه آغاز 
و تا روز ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشــت. 
نیم فصل دوم لیگ دســته اول روز 2۰ دی ماه 
آغاز می شود. تیم شاهین شهرداری بوشهر یکی 
از مدعیان صعود به لیگ برتر اســت که همین 
مساله باعث شد شــورای شهر بوشهر به دنبال 
حل مشــکالت تیم باشــد اما در مورد قشقایی 
شــیراز و ملوان بندرانزلی خبرهای خوشی در 
مورد پرداخت بدهی ها به گوش نمی رسد. به هر 

حال اگر این مشــکل حل نشود چه بســا ممکن است باعث سقوط ملوان به 
دســته های پایین تر شود چرا که این تیم در حال حاضر به خاطر کسر امتیاز 

و مشکالتی که داشت، فعال در قعر جدول حضور دارد.

لیگ یک

ابراهیم میرزاپور مربی دروازه بان های 
فوالد خوزستان معتقد است این مجموعه 
در بحث روحی و روانی دچار مشــکل بود 
که حضور افشین قطبی باعث شد اعتماد 
به نفس بــه بازیکنان این تیــم برگردد و 
بتوانند با روحیه ای بــاال در تمرینات کار 
کنند. میرزاپــور که امیدوار به آســیایی 
شــدن فوالد خوزستان است، درباره اینکه 
تیمش چه مشــکلی داشــت که نتوانست 
نتیجه بگیرد، می گوید: »خودم 2 ماه است 
که کنار تیم هســتم و 2، ۳ جلسه تمرین 
تیم را کــه دیدم گفتم این تیم شــرایط 
روحی خوبــی ندارد. مــا بازیکنان خوبی 
داریــم و بعضــی از آنها ســابقه قهرمانی 
هــم دارند اما جای ســوال بــود که چرا 
نمی توانند نتیجه بگیرند. بحث ســرمربی 

خیلی تاثیرگذار اســت. مربی قبلی ما هم 
خوب بــود و خیلی تالش کــرد تیم را از 
آن شرایط خارج کند اما نتوانست، حضور 
فریسات هم شــوک خوبی بود که در دو 
بازی توانســت 4 امتیاز بگیــرد و فرصت 
مناســبی بود تا یک ســرمربی خوب پیدا 
کنند و در این زمینه موفق بودند و حضور 
قطبی شوک خوبی به تیم بود و نخستین 
بــازی را در تبریز بردیم.« میرزاپور درباره 
اینکه فوالد خوزستان با قطبی چه اهدافی 
دنبال می کند، توضیــح می دهد: »تالش 
می کنیم که جــزو 4 تیم بــاالی جدول 
باشیم. حداقل هدف باشگاه و قطبی کسب 
سهمیه آسیاســت و برای گرفتن سهمیه 
تــالش می کنیم که هرچند کار ســختی 

است اما دور از دسترس نیست.«

فیفا برای باشــگاه استقالل خوزستان 
مهلتی در نظر گرفته تا در آن زمان، طلب 
فرانک ساکونی را پرداخت کند. این مهلت 
ظاهرا در حال پایان است و هیچ مبلغی به 
حساب مهاجم برزیلی واریز نشده. اگر این 
مهلت به پایان برسد، استقالل خوزستان با 
خطر سقوط به دسته پایین تر مواجه خواهد 
شد. محمد رحیمی نایب رییس هیات مدیره 
باشگاه استقالل خوزستان نسبت به فرصت 
۳ یــا 4 روزه باقی مانده برای جلوگیری از 
خطر سقوط این تیم به یک دسته پایین تر 
توســط فیفا اینطور واکنش نشان می دهد: 
»همانطور که می دانید باشگاه زیر مجموعه 
گروه ملی فوالد اســت و می دانید که این 
مجموعه در حال حاضر چه مشکالتی دارد 
و پرداخت حقوق کارگــران آن در اولویت 

هســت. در حال حاضر باشگاه هم با یکی 
از اپراتور های تلفــن همراه به عنوان حامی 
مالی قــرارداد امضا کرده امــا ۳ یا 4 روز 
دیگر بیشــتر فرصت برای پرداخت طلب 

فرانک ســاکونی مهلت نداریم و اگر 
طلــب او را ندهیم این بــار با حکم 
دیگری از ســوی فیفا یعنی ســقوط 
به لیگ یک مواجه می شــویم. یعنی 

امتیــاز تیم لیگ برتــری که ۱2 تا ۱۵ 
میلیارد تومان اســت به خاطر حدود ۷۰۰ 
میلیون تومان تبدیل به یک تیم لیگ یکی 
با  خواهد شد. امیدوارم مســووالن استان 
توجه به محدودیت زمانی که داریم جدیت 
خطر را در نظــر گرفته و زمانی وارد عمل 
نشــوند و کمک نکنند که دیگر دیر شده و 

نوشداروی بعد مرگ سهراب باشد.«

فوتبال یک پدیده عجیب و غریبی 
است که ساالنه کلی از مربیان را قربانی 
می کند. در همه جــای دنیا در هر تیمی 
که نتیجه الزم به دست نیاید، نخستین 
فکری کــه به ذهن مدیران می رســد 
برکناری سرمربی است. هیچ وقت نشده 
که یک تیم نتیجه نگیرد و مدیر آن تیم 
برکنار شود یا اینکه نفر دیگری را کنار 
بگذارند. همیشه این سرمربی بوده که 
جای خود را به فرد دیگری داده. مجید 
جاللی سرمربی سابق پیکان که پس از 
دو و نیم سال حضور در این تیم مجبور 
شــد با خودروســازان قطع همکاری 
کند، درباره این جدایی و مشکالتی که 

داشت، توضیح می دهد.
  

چرا در فوتبــال دنیا، بخصوص در 
آســیا و البته در ایران هر وقت تیمی 
نتیجه نمی گیرد نخستین تصمیمی که 

می گیرند سرمربی را برکنار می کنند؟ 
  متاســفانه در همــه جــای دنیا این 
تصمیم گرفته می شــود و نخستین کاری که 
می کنند کنار گذاشتن سرمربی است. شاید 
این کم هزینه ترین تصمیم باشــد که گرفته 
می شــود. وقتی در یک تیم هر مشکلی پیش 
می آید نخستین ایراد را از سرمربی می گیرند 

حال هر چقدر که مشکل وجود داشته باشد.
این ضعف مدیریت نیســت؟ چون 
اگر مدیر واقعا مدیر باشــد و ببیند که 
ایــراد از جای دیگری اســت، تصمیم 

احساسی نمی گیرد. 
   این ضعف مدیریت نیســت بلکه این 

یک اصل است که با فوتبال عجین شده و همه 
مشــکالت را به مربیان ربط می دهند. اینکه 
چرا اینطور اســت به خیلی چیزها بســتگی 

دارد.
فکر نمی کنید ایــن قانون یا همان 

تصمیم، نباید احساسی اصالح شود؟ 
   به این زودی ها اصالح شــدنی نیست 
و باید نسل ها بگذرد تا شــاید فرهنگ تغییر 
کنــد و اتفاقاتی بیفتد کــه در چنین مواقعی 
تصمیم دیگری بگیرند. به این سادگی ها این 
مشکل درست شدنی نیست و به زمان زیادی 

نیاز دارد.
شاید در فوتبال ایران چون بیشتر 
تیم ها دولتی هســتند، مدیران دولتی 
برای اینکه خودشــان بمانند، مجبور 

می شوند مربیان شان را قربانی کنند. 

   بعید است که تیم ها خصوصی شوند. 
من هم قبول دارم که بخشــی از مشــکالت 
فوتبال ایران همین دولتی بودن تیم هاســت 

که به این راحتی هم خصوصی نخواهند شد.
االن هم که برای چندمین بار بحث 
خصوصی شــدن تیم های استقالل و 

پرسپولیس مطرح شده!
   هیــچ موقع این اتفــاق رخ نمی دهد 
و اگر هــم رخ دهــد مثل خصوصی شــدن 
مخابرات و یا سایر ارگان های دولتی می شود 

که اسم ها خصوصی شده اند.
یک شــایعه هم به راه افتاده مبنی 
بر اینکه شــما در ایران خودرو فامیل 
نزدیک دارید و از باال حمایت می شدید. 

آیا این طور بود؟ 
   من هیچ فامیلی در ایران خودرو ندارم.

استقالل خوزستان در خطر سقوط به لیگ یکمیرزاپور: فوالد با قطبی سهمیه آسیا می خواهد

جاللی: استقالل و پرسپولیس هیچ وقت خصوصی نمی شوند

روزبه شاه علی دوست کاپیتان سایپا 
کــه بازی های اخیر تیمــش را به دلیل 
مصدومیت از دست داده بود و این روزها 
بدنسازی را شــروع کرده، در مورد اینکه 
ســایپا در نیم فصل دوم کار سخت تری 
خواهد داشت، می گوید: »در کل نیم  فصل 
دوم کار برای همه تیم ها سخت می شود 
چون در نیم  فصــل دوم تیم ها به راحتی 
امتیاز نمی دهند و حالت دفاعی می گیرند. 
ما هم باید تالش کنیم نیم فصل دوم بهتر 
از نیم  فصــل اول نتیجه بگیریم. هرچند 
نیم فصل اول هم با توجه به مشــکالتی 
که داشــتیم نتایــج بــدی نگرفتیم.« 

شاه  علی دوســت که امیدوار به قهرمانی 
سایپا در جام حذفی است، ادامه می دهد: 
»ما دو بازی دیگر برای رسیدن به قهرمانی 
داریم که باید تالش کنیم حداقل قهرمان 
جام حذفی شویم.« هافبک سایپا درباره 
اینکه گفته می شــود سایپا خوش شانس 
بود که به داماش خــورد، می گوید: »ما 
با اســتقالل بازی کردیــم که خودش 
رکورددار قهرمانی در جام حذفی است و 
فصل گذشته هم قهرمان شده بود. نفت 
آبادان را حذف کردیم که تراکتورسازی 
را حذف کرده بــود. در جام حذفی تیم 

راحتی وجود ندارد.«

مرتضــی منصوری مدافــع پدیده 
مشــهد امید زیادی دارد کــه با ادامه 
روند خوبش در ایــن تیم، به تیم ملی 
برسد. منصوری در مورد عملکرد پدیده 
در نیم  فصل اول می گوید: »همانطور که 
آقایحیی گفت، تیم مــا برای قهرمانی 
بسته نشــده ولی خدا را شکر تا اینجا 
خیلی خوب نتیجه گرفته ایم. امســال 
مشکالتی داشتیم که همه از آن باخبر 
هســتند ولی ۳۱ امتیاز گرفتیم. تیمی 
که ۳۱ امتیــاز گرفته در نیم  فصل دوم 
هــم می تواند این روند را ادامه دهد. ما 
هم یکی از مدعیان قهرمانی هســتیم 

چــون از لحاظ فنی تیم خوبی داریم.« 
مدافع پدیده دربــاره عملکرد خودش 
در نیم  فصل اول توضیح می دهد: »من 
۱۵ بازی در لیگ برتر انجام دادم و در 
دو بازی هم در جــام حذفی به میدان 
رفتم. باید از اعتماد یحیی گل محمدی 
تشکر کنم که به من میدان داد. حتی 
از فدراســیون با من تمــاس گرفتند و 
مدارکم را برای تیم ملی خواستند. این 
درست است که خط خوردم ولی برای 
دعوت به تیم ملی ناامید نیستم. خیلی 
از بازیکنان بــزرگ هم خط خوردند و 
من تالش می کنم تا به تیم ملی برسم.«

بعد از کنار رفتن مجید جاللی پیکان 
هنوز سرمربی بعدی اش را انتخاب نکرده 
اما این تیم چهارشــنبه نخستین جلسه 
تمرینی اش را در پیکان شــهر انجام داد. 
ماهان رحمانی یکــی از بازیکنان پیکان 
اســت کــه در هفته های آخــر نامش از 
فهرســت هجــده نفره تیم خارج شــد و 
خیلــی کم فرصــت بازی پیــدا می کرد، 
درباره شــرایط پیــکان در نیم فصل دوم 
می گوید: »تمرین خوبی بود که با حضور 
همه بچه ها برگزار شــد. امیدوارم بتوانیم 
نیم فصــل دوم را خــوب شــروع کنیم و 

نتایــج خوبی هم بگیریــم.« نکته جالب 
درباره ماهــان رحمانی اینکه او توســط 
خود جاللی از ســایپا به پیکان آمد اما در 
نهایت در نیم فصل اول امسال آرام آرام او 
را از ترکیب ثابت خارج کرد: »خودم فکر 
می کنم مشــکلم خیلی فنی نبود و با نظر 
آقامجید بازی نمی کردم. من البته این را 
هم بگویم که آقای جاللی خیلی به گردن 
من حق دارد و ۵ ســال حضورم در لیگ 
برتر را مدیون ایشان هستم. هم آقامجید 
و هــم حمید مطهری خیلی به من کمک 
کردند و خیلــی چیزها از آنها یاد گرفتم. 

فکر می کنم دلیل اصلی اش اشتباه خودم 
بود که از یک مــاه قبل گفتم می خواهم 
نیم فصل از پیکان جدا شــوم. دلیل بازی 
نکردنــم همین بود و بــه نظر خودم هم 
اشــتباه کردم اما من واقعا تصمیم گرفته 
بــودم از تیم جدا شــوم و گفتم این را با 

مربیانم در میان بگذارم.« 
هافبک پیکان درباره اینکه آیا هنوز 
هم می خواهد جدا شــود یا نه؟ می گوید: 
»من با باشــگاه صحبت کردم و قرار شد 
بمانــم و همه باهم پیــکان را به جایگاه 

واقعی اش برسانیم.«

طی روزهای گذشــته اخبــار متعددی 
درباره پیوستن اکبر ایمانی به تراکتورسازی در 
تعطیالت نیم فصل مطرح شده؛ ایمانی که نیم 
فصل هم مورد توجه باشــگاه تبریزی بود، به 
دالیلی نتوانست به تبریز برود و پیراهن صنعت 
 نفت آبادان را پوشــید. این بازیکن حاال اما با 
پست های اینســتاگرامی خود شایعات درباره 
پیوستنش به تراکتورســازی را قوت بخشیده 
اســت. رفتارهــای ایمانی در این بــاره باعث 
دلخوری علی عیســی زاده مدیرعامل صنعت  
نفت آبادان شــده: »ایمانــی مذاکره ای انجام 
نــداده و چیزهایی که می گویــد غیرحرفه ای 

اســت. خودش هم می داند شــرایطی نیست 
که اینطور عمل کند. هر باشگاه قوانین خاص 
خودش را دارد. ایمانی نباید این مصاحبه ها را 
انجام بدهد و یا این پســت ها را بگذارد. او باید 
پاسخگوی عملکردش باشد. ایمانی با من هم 
هیچ صحبتی نداشته و حرف هایی که می زند 

ایرادات انضباطی دارد.«
مدیرعامل باشــگاه صنعت نفت آبادان در 
رابطه بــا اینکه آیا با جدایــی ایمانی موافقت 
می کنــد یا نــه، می گوید: »وضعیــت او بعدا 
مشخص می شــود. ایمانی قبل از اینکه حرفی 
بزند و مصاحبه ای انجام بدهد باید با باشــگاه 

خودش صحبت کند و نگرش حرفه ای داشته 
باشــد.« باید منتظر مانــد و دید طی روزهای 
آینده چــه اتفاقاتی دربــاره وضعیت هافبک 
باتجربــه صنعت  نفت آبــادان رخ خواهد داد. 
گفته می شود ناراحتی علی عیسی زاده از اکبر 
ایمانی احتماال کار را برای جدایی این بازیکن 
از صنعت  نفت آبادان سخت خواهد کرد. مگر 
اینکه تراکتورســازی تبریز با باشــگاه مکاتبه 
داشته باشــد و این بازیکن را درخواست کند. 
در این صورت هم تراکتورسازی باید مبلغی را 
برای صدور رضایتنامه اکبر ایمانی به باشــگاه 

صنعت  نفت آبادان پرداخت کند.

شاه علی دوست: باید قهرمان جام حذفی شویم

منصوری: برای دعوت به تیم ملی ناامید نیستم

رحمانی: خواستم جدا شوم، نیمکت نشین شدم

کار ایمانی برای جدایی از صنعت  نفت سخت شد

هفته سوم لیگ برتر بانوان
ملوان به دنبال 
نخستین ۳ امتیاز

تیم فوتبــال بانــوان ملوان در 
تالش اســت تا با برد مقابل نماینده 
پایتخت نخســتین پیروزی را کسب 
کند. هفته ســوم لیــگ برتر فوتبال 
بانوان جمعــه با برگــزاری 6 بازی 
پیگیری خواهد شــد. تیــم فوتبال 
بانوان ســپاهان که هر دو بازی خود 
را با برد پشت ســر گذاشته در این 
هفته میزبان راه یاب ملل است که از 
2 بازی قبل یک برد و یک تســاوی 
را در کارنامه ثبت کرده. سپاهان در 
بازی حساس هفته گذشته موفق شد 
از روی نقطه پنالتی ملوان را شکست 
دهد. ملوانی ها بعد از یک برد و یک 
باخت در ایــن هفته راهــی تهران 
خواهند شــد تا مقابــل آذرخش به 
میدان بروند. آذرخش هم شــرایطی 
مشابه حریفش دارد و با تفاضل گل 
بیشتر در رده هفتم قرار گرفته است. 
ملوان در تالش اســت با برد در این 
بازی نخستین ۳ امتیاز را کسب کند. 
تیم صدرنشین جدول  بم  شهرداری 
رده بنــدی هم در ایــن هفته با تیم 
قعرنشین خلیج فارس شیراز روبه رو 
خواهد شــد. برنامه کامل هفته سوم 
لیگ فوتبال بانوان به شرح زیر است:

سپاهان- راه یاب ملل مریوان
آذرخش تهران- ملوان بندرانزلی

شهرداری سیرجان- همیاری آذربایجان 
غربی

خلیج فارس شیراز- شهرداری بم
سپیدار مازندران- پارس جنوبی بوشهر

پاالیش گاز ایالم- ذوب آهن اصفهان
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سميرا شيرمردي
Samira Shirmardi

برنامه

پنجشنبه 97/10/20، ساعت 14
هفته هجدهم

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

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

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

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

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

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

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

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

امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف
1595132122032سرخپوشان پاکدشت1
1586131161530گل گهرسيرجان2
158432213928مس کرمان3
157622191227شاهين بوشهر4
156541210223اکسين البرز5
123-156541617آلومينيوم اراک6
22-156451616قشقایی شيراز7
155641916321بادران تهران8
517-154561520شهرداری تبریز9

414-15285610فجر سپاسی10
714-153571017شهرداری ماهشهر11
1714-15357825نود اروميه12
913-153481019خونه به خونه13
1113-153481021کارون خرمشهر14
711-152582027مس رفسنجان15
10 *-153751515ملوان16

* امتیازات ملوان با 6 امتیاز منفی محاسبه شده است.
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آکادمی  رییــس  مومنی  محمد 
خصــوص  در  اســتقالل  باشــگاه 
خیلی  کــه  اســتقالل  خارجی های 
زود این تیم را تــرک کردند اینطور 
را ممکن  می گوید: »بازیکن خارجی 
اســت هر منبعی به هر باشــگاهی 
معرفی کند که این اصال غیرمتعارف 
نیســت، اما ایــن بازیکنــان باید از 
طریقی تایید شوند. عاملی که باعث 
تاییــد این بازیکنان شــده االن باید 

پاسخگو باشد.
 به هر حــال آمــد و رفت این 
بازیکنان ضرر هنگفتی را به باشــگاه 
تحمیل کرد، بــه همین دلیل عامل 
این اتفاق باید پاسخگو باشد و نباید 
به راحتــی از کنار آن عبــور کرد. آیا 
اگر فرد مورد نظــر قرار بود از جیب 
شــخصی اش پول بدهد واقعا این دو 
بازیکــن را با ایــن قراردادها جذب 

می کرد؟«
 مومنــی در ادامــه در خصوص 
عملکــرد فتحــی در اســتقالل نیز 
اینطور می گوید: »حضور امیرحسین 
فتحی به عنوان مدیرعامل در باشگاه 

استقالل یک غنیمت است. فتحی از 
مدیران جوان و متخصص اســت. او 
هم وقت می گذارد، هم دلسوز باشگاه 
اســت و هم در کارش تخصص دارد. 
همین که فتحی توانست با کمترین 
تبعات قرارداد این دو بازیکن خارجی 
را فســخ کند نشان از توانمندی های 

او دارد.
  ای کاش در گذشته هم مدیران 
باشــگاه با همین شــیوه با بازیکنان 
برخــورد  خارجی هــا  بخصــوص  و 
می کردند تا االن باشگاه دچار چنین 
مشــکالت مالی بزرگی نباشد.« این 
پیشکســوت اســتقالل در خصوص 
آکادمی این تیم نیــز می گوید: »ما 
یکــی از پویاتریــن آکادمی ها را در 
باشگاه استقالل داریم و استعدادهای 
زیادی را نیز تحت پوشــش داریم که 
هر کدام شان می توانند یک ستاره در 

فوتبال ایران باشند.
 به عنوان نمونه، رضا آذری یکی 
از این ستاره هاســت. اهمیت هر چه 
بیشتر دادن به آکادمی باشگاه باعث 
می شود این خروجی ها بیشتر شوند.«

ایــن روزها   هافبک اســتقالل 
تمرین های خــود را به صورت منظم 
پیگیری می کند که بتواند بازگشــت 
زودهنگامی به میادین داشــته باشد. 
فرشید اسماعیلی در بازی با پدیده در 
آخرین بــازی نیم فصل حدود دقیقه 
20 بــازی عضله دو قلــوی پایش با 
کشیدگی روبه رو شد ولی ترجیح داد 
تا دقایــق پایانی بازی در زمین بماند 
تا استقالل با مشــکل روبه رو نشود؛ 
اگرچه در  ام آر آی مشخص شد عضله 
دوقلوی پای اسماعیلی با 6 سانتیمتر 
کشــیدگی روبه رو شــده است و به 
همین دلیل ایــن بازیکن باید حدود 

سه هفته دور از میادین باشد.
 بــا این حــال اســماعیلی در 
روزهایی که بازیکنــان در تعطیالت 
هستند، به صورت منظم فیزیوتراپی 

می کند تا بتواند بازگشــت زودتر از 
موعدی به تمرینات داشــته باشد و 
تمرین های مهم پیش از شــروع نیم 
فصــل دوم را از دســت ندهد. نکته 
اینجا اســت که فرشــید باقری هم 
مصدوم شــده و این روزها به مداوای 
پای خود می پردازد. این دو فرشــید 
در تعطیــالت بایــد حواسشــان به 
بتوانند  تا  شرایط جسمانی شان باشد 
با شــروع نیم فصل دوم بدون مشکل 
برای اســتقالل بازی کننــد. باقری 
و اســماعیلی دو بازیکن ارزشــمند 
استقالل هســتند که مصدومیتشان 
ایجاد نگرانی  برای سرمربی استقالل 
می کند. اسماعیلی می تواند نیم فصل 
دوم در کنار داریوش شجاعیان برای 
رسیدن اســتقالل به موفقیت کمک 

زیادی بکند.

مومنی: فتحی برای استقالل غنیمت است

اسماعیلی به دنبال مداوای پای مصدوم

شفر فهرست خروجی نداده
شــفر قصد داشــت پس از تعطیلی تمرینات اســتقالل به دبی رفته و 
استراحت کند، اما سرمربی آلمانی استقالل تصمیم گرفت چند روز دیگر در 
تهران بماند. شــفر به شکل جدی پیگیر اقدامات باشگاه برای نقل و انتقاالت 
اســت. او همچنین از باشگاه خواســته پیش نویس قرارداد دستیار جدید را 
بفرســتند تا مقدمات حضورش فراهم شود. شفر هنوز فهرست خروج نداده 
اما یکی، دو بازیکن خارجی مدنظر او قرار دارند. ضمن اینکه باشــگاه پیگیر 

جذب جباروف هم هست.

سرمربی استقالل، ایران را ترک می کند
شــفر بعد از پایان نیم فصل و دو جلســه تمرین، قرار است شنبه )اول 
دی ماه( تهران را به مقصد آلمان ترک کند. ســرمربی استقالل قبل از ترک 
ایران، جلسه ای را با مدیرعامل باشگاه برگزار خواهد کرد تا فهرست بازیکنان 
جدید را به او ارائه کند. اســتقاللی ها امیدوار هســتند این بار نقل و انتقاالت 
در اســتقالل بدون مشکل و با نظر قطعی شفر برگزار شود تا جای شائبه ای 
نگذارد. سرمربی آلمانی اســتقالل بعد از نشست با مدیرعامل استقالل، روز 

شنبه تهران را ترک خواهد کرد.

استقالل مدافع می خرد؟
وینفرد شفر سرمربی استقالل با پایان نیم فصل اجرایی شدن برنامه های 
نقل و انتقاالتی خود را آغاز و جلساتی با مدیران استقالل در این باره برگزار 
کرد که فعال نتیجه آن جدایی گرو و نویمایر بوده است. استقاللی ها به زودی 
با ســرور جباروف و یک مهاجم خارجی نیز قرارداد خواهند بست اما با این 
دو خرید و احتماال اضافه شــدن نورافکن پرونده نقل و انتقاالت آبی ها بسته 
نخواهد شد. استقالل در خط دفاعی زوج موفق دانشگر و چشمی را در اختیار 
دارد که در هفته های پایانی لیگ بسیار خوب عمل کردند و پژمان منتظری 
نیمکت نشین این دو بازیکن است؛ نیمکت نشینی که البته در سال های پایانی 
فوتبال خود در هر فصل با مصدومیت های طوالنی رو به رو می شود و در فصل 
جاری نیز دو ماه از مســابقات به دور بود. هر چند هنوز شفر برای خرید یک 
مدافع به جمع  بندی نهایی نرسیده و نیم نگاهی نیز به آرمین سهرابیان دارد 
اما احتماال یک مدافع به ســبد خرید تیم شفر اضافه خواهد شد تا سرمربی 
اســتقالل در مسابقات سخت لیگ قهرمانان آســیا نگرانی بابت خط دفاعی 

خود و به ویژه نیمکت زوج چشمی و دانشگر نداشته باشد.

صیادمنش همچنان مصدوم
الهیــار صیادمنش در دقایق کمــی که برابر پدیده بــازی کرده بود با 
مصدومیت روبه رو شــد و حتی شفر هم اعتقاد 
داشــت صالح نیست این بازیکن به اردوی تیم 
امیــد برود. بــا این حال صیادمنــش با وجود 
مصدومیت همراه تیم امید به کیش ســفر کرد 
و در بــازی دوســتانه برابر ســوریه هم حضور 
نداشت. مهاجم جوان اســتقالل دیروز هم در 
تمرین ریــکاوری تیم امید حضور نداشــت و 
این نشــان می دهد مصدومیت او هنوز به طور 
کامل برطرف نشده است. با این شرایط به نظر 
می رســد صیادمنــش در اردوی کیش مراحل 
درمانی خود را پشــت ســر می گذارد تا بتواند 
هرچــه زودتر به میادین برگــردد و در تمرین 

نیم فصل استقالل شرکت کند.

برادرزاده حاجیلو در استقالل حکم گرفت
دیروز شــاهد یک انتصاب در باشگاه اســتقالل بودیم. امیرحسین فتحی، 
سرپرست موقت باشگاه استقالل طی حکمی حامد حاجیلو را به عنوان مدیر امور 
تشــریفات باشگاه اســتقالل انتخاب کرده است. در حکمی که فتحی به حاجیلو 
داده به تجارب این شخص در امور تشریفات، رسانه و پشتیبانی اشاره شده است. 
این البته اتفاق تازه ای در باشــگاه استقالل نیســت. پیش تر نیز احکام بسیاری 
در این باشــگاه صادر شــده بود و فتحی به بهانه های مختلف در باشگاه اقدام به 
شغل سازی و مسوولیت سازی کرده و به نظر می رسد این روند تا پایان مدیریت او 
در استقالل نیز ادامه داشته باشد. بسیاری از افرادی که از فتحی حکم گرفته اند 

مسوولیت هایی یکسان و موازی در استقالل دارند که جای تعجب هم دارد.

هیچ کس جلودار انتخاب های غلط مربیان استقالل نیست؟

۴۱ بازیکن خارجی در تاریخ استقالل و فقط ۴ ستاره!

اســتقالل در تاریخ حیات خود ۴۱ بازیکن 
خارجی داشــته اســت که تعداد اندکی از این 
بازیکنان توانســته اند خود را با معیارهای بازی 
در این تیم وفق دهند و به بازیکنان تاثیرگذاری 
بدل شوند. شاید بسیاری از این بازیکنان بالفطره 
نیــز بازیکنــان بی کیفیتی نبودنــد اما به جهت 
هماهنگی با بازی در اســتقالل و برآورده کردن 
خواسته های مربیان وقت با مشکل مواجه شدند. 
اگر نگاهی به فهرســت اسامی بازیکنان خارجی 
تاریخ باشــگاه استقالل بیندازیم می بینیم تعداد 
کمی از آنها توانســتند در این تیم به بازیکنانی 
موثر و به اصطالح ســتاره تبدیل شــوند. به جز 
بازیکنانی همچون جانواریو، جی لوید ســاموئل، 
مامه تیام و جباروف، دیگر نمی توان از میان ۴۱ 
بازیکن خارجی تاریخ باشگاه استقالل ستاره ای 
را یافــت. گرچه بازیکنانــی همچون گیالئوری، 
یرکوویچ، رابسون و کرارجاسم نیز عملکرد نسبتا 
مطلوبی در اســتقالل داشتند اما هیچ یک از این 

بازیکنان نیز در استقالل ستاره نشدند. 
اگر بخواهیم خوشــبینانه نگاه کنیم، تعداد 
خارجی های موثر در باشگاه استقالل به عدد ۱0 
هم نمی رســد، در عین حال تعداد ستاره هایی 
که در این ســال ها از طیف بازیکنان خارجی در 
ترکیب استقالل ظهور کرده اند نیز از عدد چهار 
تجاوز نمی کنــد. از پیرکارلو که نامش به عنوان 
نخستین بازیکن خارجی تاریخ باشگاه استقالل 

که لهســتانی هم بود، ثبت شــده و رافت قلی اف 
که بعد از ســال ها تک چهره خارجی سال های دور 
آبی ها به زمان مربیگــری منصور پورحیدری بود 
تا بازیکنانی همچون شــیحی، پروپژیچ، مگویان، 
کاروالیو و بســیاری دیگر در اســتقالل بازیکنان 
اثرگذاری نبودند، اما بار مالی سنگینی روی دوش 
باشــگاه گذاشــتند و خیلی زود استقالل را ترک 
کردند. به تازگی نیز الحاجی گرو و نویمایر به دلیل 
کیفیت نازل بازی، از استقالل کنار گذاشته شدند 
اما شــگفتا که مربیان اســتقالل چه آن زمان که 
ایرانی هــا در راس کادر فنــی بودند، چه حاال که 
وینفرد شــفر آلمانی سکان هدایت استقالل را در 
دست گرفته، همچنان به جذب بازیکنان خارجی 

تاکید دارند.
وینفــرد شــفر در تازه ترین نشســت خود با 
امیرحســین فتحــی تاکید کرده به جــای گرو و 
نویمایر بایــد دو بازیکن خارجی جدید به خدمت 
گرفته شوند، اما باز هم بیم آن می رود که بازیکنان 
بی کیفیتی به اســتقالل ملحق شوند و در نتیجه 
هم تیم لطمــه فنی ببیند و هم به لحاظ اقتصادی 
بار مالی ســنگینی روی دوش باشگاه بیفتد. این 
همه اصرار از سوی مربیان باشگاه استقالل و تحت 
فشــار قرار دادن مدیران این باشگاه در همه ادوار 
برای جذب بازیکنان خارجی که نمونه های آن در 
فوتبال ایران به وفور یافت می شوند برای چیست؟ 
استقالل گرو و نویمایر را جذب کرد تا چه سودی 

ببرد؟ شیحی و  پروپژیچ با چه اهدافی در فهرست 
استقالل قرار گرفتند و به آنها مزد داده شد؟

آلبرتــو داســیلوا، بوبکر کبه، گــوران الوره، 
ویســنته آرزه، لیام ردی، الونگ الونگ، ولید علی 
و توزی برای کدام اهداف فنی با استقالل قرارداد 
بســتند؟ رینالدو، آندره لوئیز، فیلیپ آلوز دسوزا، 
ســان جان و کوئیکه چطور؟ این بازیکنان چه کار 
مهمی در اســتقالل انجام داده اند؟ نام های بدتری 
هم در تاریخ باشــگاه اســتقالل بودند. فابریتسیو، 
رافائــل گومــز و آخالیا را هم در یــاد داریم. این 
بازیکنان هم فقط بار مالی برای استقالل داشتند، 
بدون کمتریــن کارآیی و بی آنکــه ثمره ای برای 

باشگاه استقالل داشته باشند.
آیا بهترین تیم های بوندس لیگا، اللیگا و لیگ 
جزیره نیــز اینگونه بازیکــن می خرند که یکی از 
مفاخر باشــگاهی در فوتبال ایران اینگونه در طول 
تاریخ چوب حراج به دارایی های خود زده اســت؟ 
معادل ریالی هزینه هایی که برای ۴۱ بازیکن تاریخ 
باشگاه اســتقالل شده چقدر است؟ آمار دقیقی از 
پرداختی هــا به این بازیکنان نیســت اما با قیمت 
دالر امروز هــم هزینه های پرداخت شــده به این 
بازیکنان ســر به فلک می زند و شــاید بودجه ای 
که تاکنون صرف خرید این بازیکنان شــده اکنون 
در حســاب باشگاه استقالل بود، برای ساخت یک 

مجموعه ورزشی جمع و جور کفایت می کرد.
تاریــخ برای مــا مانند یک آینه اســت تا از 

اشــتباهاتی که در گذشته شده درس بگیریم، اما 
انگار در اســتقالل قرار است بر همان مدار حرکت 
کننــد و هیچ توجهی به ناکامی های ســریالی در 
جذب بازیکنان خارجی نمی شــود. بدون شــک 
اگر بازیکنان خارجی جذب شــده در حد و اندازه 
ســتاره هایی همچون ســاموئل، جانواریو، تیام و 
جباروف باشــند هیچ انتقادی به آن وارد نیست، 
امــا تاریخ به ما می گوید که مربیان اســتقالل در 
انتخــاب بازیکنــان خارجی عملکرد درخشــانی 
نداشته اند و معدود خریدهای آنها توانسته  مطابق 

با انتظارها پیش برود.
اســتقالل بــرای مدیریــت هزینه های خود 
می تواند نگاه دقیق تری به لیگ داشــته باشد. چرا 
راه دور برویم؛ همین تیم امید ایران که تشــکیل 
شده را بررسی کنید. بسیاری از بازیکنان این تیم 
اگر به لحاظ فنی بیشــتر از گرو و نویمایر نباشند، 

کمتر از آنها هم نیستند.
تکمله: اســتقالل 6 سال است قهرمانی لیگ 
را به دســت نیاورده و از ایــن منظر هواداران این 
باشــگاه احســاس عقب ماندگی و ضعف می کنند. 
قهرمانی های پی درپی جبهه مقابل نیز به شــدت 
بر دایره شــکواییه های هواداران استقالل افزوده و 
آنچه اســتقالل را دوباره در مســیر قهرمانی لیگ 
قرار می دهد همین انتخاب های درســت اســت؛ 
انتخاب خارجی هایی که حقیقتا به لحاظ فنی یک 

سر و گردن از فوتبال ایران باالتر باشند.

 مظلومی: منتظر 
فهرست شفر هستیم

ایــن روزهــا اســتقاللی ها منتظــر 
فهرســت شفر هســتند تا تکلیف ورودی 
و خروجی های باشــگاه مشــخص شود، 
پرویز مظلومی یکی از اعضای کمیته فنی 
استقالل در این خصوص اینطور می گوید: 
»مدیرعامــل و اعضای کمیته فنی منتظر 
فهرست شــفر هســتند تا ببینیم او چه 
بازیکنانی را قرار اســت به خدمت بگیرد 
و مــا هم در کمیتــه فنــی نظراتمان را 
بگوییم.« پرویز مظلومی در پاســخ به این 
پرســش که گفته می شــود بین اعضای 
کمیته فنی و ســرمربی اســتقالل بر سر 
جدایــی الحاجی گــرو و نویمایر اختالف 
شدید به وجود آمده بود، می گوید: »چنین 
چیــزی صحت نــدارد. نویمایر و الحاجی 
گرو بدون هیچ مشــکلی از استقالل جدا 
شــدند و اگر شــفر اصرار به نگه داشتن 
این دو بازیکن داشت ما نمی توانستیم در 
تصمیم گیری های او دخالت کنیم زیرا ما 
تنها نظر خود را می دهیم و تصمیم گیرنده 
اصلی شفر است. خوشبختانه این موضوع 
به خوبی حل شــد و ایــن دو بازیکن در 
فضایی کامال آرام و به دور از حاشــیه از 
استقالل جدا شــدند.« عضو کمیته فنی 
اســتقالل در مــورد جذب یک دســتیار 
جدید هم برای شــفر می گوید: »در حال 
حاضر شفر سه دستیار خوب دارد. کولی، 
طاهری و نامداری زحمــات زیادی برای 
شفر می کشند اما اگر قرار است کادر فنی 
بیشتر تقویت شــود باید ببینیم خواسته 
شفر چیســت و در این مورد با او صحبت 
کنیم تا ببینیم دســتیاری که او نیاز دارد 

خارجی است یا از مربیان داخلی؟«
مظلومی در پاسخ به این پرسش که 
آیا قبل از رفتن شفر به آلمان با سرمربی 
تیم در خصوص فهرســت بازیکنان جدید 
جلسه ای خواهید داشت یا خیر؟ می گوید: 
»ســعی می کنیم تا قبل از اینکه شــفر 
از ایران بــرود با او و مدیرعامل باشــگاه 
جلســه ای برگزار کنیم تا در مورد شروع 
نیم فصــل دوم، پنجره نقــل و انتقاالت و 
آمادگی برای لیگ قهرمانان با یکدیگر به 

گفت وگو بنشینیم.

بحرانجدیترین
رقیبآسیاییاستقالل

جنگ داخلی در الهالل
نتیجه اخیر الهالل در لیگ داخلی 
عربستان حاشــیه هایی را برای این تیم 
بــه وجــود آورده و فضای ایــن تیم را 
که در لیگ قهرمانان آســیا با اســتقالل 
هم گروه اســت، پرحاشــیه کرده است. 
طرفــداران الهالل که انتظار نداشــتند 
تیم محبوب شان در برابر الحزم در خانه 
یک بر 2 شکســت بخورد، بعــد از این 
بازی با حمله گسترده به ریواس مهاجم 
ونزوئالیی، او را مقصر اصلی این شکست 
دانستند و خواســتار کنار گذاشتن این 
بازیکــن گل نــزن از جمع ســتاره های 

سرشناس الهالل شدند.
شــدت حمالت بــه ایــن بازیکن 
به قدری زیاد بود که خشــم ژرژ ژسوس 
پرتغالی را نیز برانگیخت. سرمربی الهالل 
که انتظار نداشت بعد از نخستین باخت 
با این هجمه از انتقادات روبه رو شــود، با 
حمایت همه جانبه از مهاجم ونزوئالیی به 
هواداران الهالل هشــدار داد از این پس 
بیشتر مراقب رفتارهای خود باشند چون 
با این وضعیت دیگر هیچ بازیکنی انگیزه 

درخشش نخواهد داشت.
ژســوس در همیــن راســتا گفت: 
»ریواس تمام تالش خود را برای گلزنی 
انجام داد اما برخی روزها پیش می آید که 
توپ ها تبدیل به گل نمی شــوند. همین 
که ریواس موقعیت گلزنی خلق می کرد 
یعنی نهایت تالش خود را کرده اســت.« 
باشگاه الهالل به تازگی سوریانو 33 ساله 
از اسپانیا را با قراردادی دوساله به ارزش 
3/2 میلیون یورو به خدمت گرفت ضمن 
اینکه رســانه های ریاض مدعی شــدند 
درصــدد خرید آلخانــدرو گومز مهاجم 
30 ســاله آرژانتینی از باشگاه آتاالنتای 
ایتالیاســت تا به این ترتیــب بر بحران 
مصدومیــت حاکم بــر اردوی خود غلبه 
کند. با شکســت اخیر الهــالل که یکی 
از جدی ترین رقبای اســتقالل ایران در 
گروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا محسوب 
به  ناپذیری اش  روند شکســت  می شود، 

پایان رسید.
این تیم ریشــه دار سعودی به همراه 
الدحیل قطر و العین امارات با اســتقالل 

در یک گروه قرار دارند.

خبر مصاحبه

سوژه

استقالل 
برای مدیریت 

هزینه های خود 
می تواند نگاه 
دقیق تری به 
لیگ داشته 

باشد. چرا راه 
دور برویم؛ 
همین تیم 

امید ایران که 
تشکیل شده را 
بررسی کنید. 

بسیاری از 
بازیکنان این 

تیم اگر به لحاظ 
فنی بیشتر از 
گرو و نویمایر 
نباشند، کمتر 

از آنها هم 
نیستند.

از اســتقالل جدا  حاال که گــرو 
شــده این سوال به وجود آمده که چرا 
این بازیکن عمر کوتاهی در اســتقالل 
داشــت؟! وینفرد شــفر به این سوال 
پاســخ داده است: »او مهاجمی نیست 
کــه بخواهــد همیشــه گل بزند بلکه 
بازیکنی است که برای بقیه فضاسازی 
و موقعیت ســازی می کند. او شخصیت 
بسیار خوبی دارد و بازیکن خوبی است 
اما شرایط برای او خوب نبود. همه فکر 
می کردند او تیام دوم است ولی اینطور 
نشــد. تیام و ســرور در آن زمان مثل 
دو برادر بودند و کار تیام در اســتقالل 
راحت بود. مســائل دیگری هم هست 
کــه نمی خواهم راجع بــه آن صحبت 
اســتقالل خوزســتان  مقابل  او  کنم. 
خوب بازی کرد و یک شــانس خوب 
گلزنی داشت اما اعتماد به نفس کافی 
برای گل  زدن نداشت. برخی رسانه ها و 
هواداران راجع به او خوشحال نبودند. 
او شــانس گلزنی داشــت ولی اعتماد 
به نفس نداشــت و مســیر حرکتش 
اشــتباه بود به همین دلیــل بهتر بود 
که باشگاهش را عوض کند و مطمئنم 
می توانــد در باشــگاهی دیگر عملکرد 

بهتری داشته باشد.«
وضعیت  درباره  استقالل  سرمربی 
»او  توضیحاتــی می دهد:  نویمایر هم 
زمانــی که به اســتقالل آمد، 60-70 
نویمایر  بدنی داشــت.  آمادگی  درصد 
در قطر و برای بازی با الســد شــرایط 
بسیار خوبی داشــت و صبح مشخص 
بود که مقابل الســد بازی می کند. در 
تمرین یک اشتباه پیش آمد و مصدوم 
شد. به فیزیوتراپ و دکتر مراجعه کرد 
و تمرین نداشــت، در نتیجه شــرایط 
جســمانی اش بدتر شد. در بازی قبلی 
ما دو، ســه موقعیت گلزنی داشت که 
به گل تبدیل نشد و مقابل صنعت نفت 
یک ضربه به دیرک دروازه زد. بازیکنان 
فوتبال شانس هم نیاز دارند. مارکوس 
بازیکن خوبی اســت اما فراز و نشیب 
زیاد داشــت و برای او بهتر بود که به 

باشگاه دیگری برود و دوباره کارش را 
شــروع کند. او 33-32 سالش است. 
دقیــق نمی دانم ولی فکــر می کنم در 
باشگاه دیگری اگر تالش کند، می تواند 

موفق باشد.«
با جدایی گرو و نویمایر اســتقالل 
چه برنامــه ای برای نقــل و انتقاالت 
دارد؟ شفر به این سوال اینگونه پاسخ 
می دهد: »باید دنبال مهاجمی بگردیم 
که ماننــد تیام بتواند زیــاد گل بزند. 
بازیکنی که شــاید در انگلیس، ایتالیا 
و آلمــان بازی کند که اگــر بخواهیم 
در این سطح بازیکن جذب کنیم باید 
حــدود 2 میلیــون دالر هزینه کنیم. 
یکی از دالیلی کــه تیام به ایران آمد، 
مــن بودم که در کامــرون مربی بودم 
و مــن را می شــناخت. در آن زمــان 
شــاید نمی خواســت به ایران بیاید و 
صحبت های منفی درباره ایران شنیده 
بود. از ســنگال به قطــر رفت و گفت 
می خواهد بیاید، من هــم به او گفتم 
که در ایران هیچ مشــکلی وجود ندارد 
و مردم مهربانی دارد تــا در نتیجه او 
هــم قــراردادش را با اســتقالل امضا 
کند. هدف تیام ایــن بود که در لیگ 
قهرمانان بسیار خوب بازی کند و برای 
پول بیشــتر به چین برود. تیام خیلی 
خوب بــازی کرد ولی مشــکلش این 
بود که ایجنت خوبی نداشــت. او االن 
در عجمان اســت و ممکن است پول 
خوبی بگیرد ولی شاید فقط ۱000 نفر 
بازی اش را ببینند اما در ایران ۸0 هزار 
نفر بازی اش را می دیدند. ما به بازیکنی 
نیاز داریم که به مــا بگوید می خواهد 
بسیار خوب برای استقالل بازی کند و 
پس از یک سال یا دو سال باشگاهش 
را عوض کرده و برای پول بیشــتر به 

کشوری مانند چین برود.«
شفر درباره تالش باشگاه استقالل 
این توضیحــات را اضافه کرد: »ما هر 
روز ویدئوهایــی از بازیکنان نگاه کرده 
و آنها را بررســی می کنیم. بازیکنانی 
که شــاید اسم و کارنامه بزرگی داشته 

باشــند اما مصدوم باشند را نمی توانیم 
جــذب کنیم. نیاز به زمان کافی داریم 
و نمی توانیم خیلی سریع بازیکن جذب 
کنیم. ما بازیکنانی مانند ا... یار، روح ا... 
و رضــا کریمی داریم. مــا می خواهیم 
بازیکنی جذب کنیم که همه از آمدن او 
به استقالل خوشحال شوند. ما قطعا به 
بازیکن خوب نیاز داریم. می خواهیم در 
لیگ قهرمانان بازی کنیم. تیم الدحیل 
که پارسال با پرســپولیس بازی کرد، 
تیم اصلی اش نبود و االن ســه بازیکن 
برگشته اند. همان حرفی که  اصلی اش 
قبل از شــروع فصــل زدم، همه برای 
اما  بهتر شدن سرمایه گذاری می کنند 
در اینجا تیم ما شرایط بدی پیدا کرد و 
بازیکنان رفتند. االن همه چیز گذشته 
و باید بــرای دور بعدی لیگ قهرمانان 
آماده شویم. موفقیت در لیگ قهرمانان 
کار سختی است ولی باید رویای آن را 

داشته باشیم.«
به  پایــان حرف هایش  در  شــفر 
دالیل بــازی دادن به رحمتی اشــاره 
کرده و حتی از حســینی خواســت از 
رحمتی یــاد بگیــرد: »در اول فصل، 
حســینی مصــدوم بــود و رحمتــی 
خیلی خوب بــازی کرد. من نمی توانم 
دروازه بانــی که خوب بــازی کرده را 
عوض کنــم. بعد پژمان را از دســت 
دادیم و از حســینی در دو بازی مقابل 
سایپا اســتفاده کردیم. ما می دانستیم 
که تیممان به دروازه بانی نیاز دارد که 
از عقب بتوانــد به تیم اعتماد به نفس 
بدهد، به همین دلیــل دروازه بان مان 
را عــوض کردیــم. مهــدی رحمتی 
دروازه بانی است که می تواند بازی را به 
خوبی بخواند. او قبل از اینکه موقعیت 
روی دروازه  ایجاد شود با پژمان، میالد 
یا دانشگر صحبت می کند. این نکته ای 
اســت که دروازه بانان جوان ما باید یاد 
دروازه بانی  خــوب،  دروازه بان  بگیرند. 
نیست که بتواند فقط توپ های زیادی 
مهــار کنــد. الیــور کان خیلی خوب 
بازیخوانــی می کرد و قبل از اینکه تیم 
حریــف بخواهد موقعیتــی ایجاد کند 
بــا مدافعان صحبت می کــرد و از آنها 
می خواســت تا با پرس کردن نگذارند 
خطری روی دروازه  ایجاد شود. قبل از 
اینکه تیم  ملی بخواهد به جام  جهانی 
برود در بازی با ازبکســتان، حســینی 
توپ را در اختیار داشــت ولی کســی 
صدایش را نمی شــنید. شاید این یکی 
از مشــکالتی بود که کی روش او را به 
جام جهانی نبرد. جنبه های شخصیتی 
در دروازه بان بودن بسیار حایز اهمیت 
است. دروازه بان بودن فقط این نیست 
که 20 توپ ســیو کند. مهم تر از آن، 
این اســت که بتواند شــرایط بازی را 
کنترل کنــد که بــا صحبت کردن با 

مدافعان میسر می شود.«

شفر: حسینی بازیخوانی را از رحمتی یاد بگیرد
تیموری قربانی نورافکن می شود؟

اینفانتینو درگذشت دانایی فرد را تسلیت گفت

وسواس در جذب بازیکن

بازگشــت  از  مدت هاســت صحبــت 
کاپیتان تیم امید ایران به اســتقالل بر سر 
زبان ها افتاده اســت. امیــد نورافکن بعد از 
درخشــش در ترکیب آبی پوشــان ابتدای 
فصل گذشــته مورد توجه تیم شــارلروای 
بلژیــک قرار گرفــت و به جرگــه لژیونرها 
پیوست. ملی پوش کشورمان روزهای خوبی 
را در تیــم جدیدش تجربه نکــرد تا هوای 

بازگشت به اســتقالل به سرش بزند و حاال 
دو باشگاه استقالل و شارلروا بر سر نحوه و 
چگونگی این انتقال در حال مذاکره هستند. 
با وجود اینکه در صورت بازگشــت نورافکن 
به تیم اســتقالل به دلیل شرایط سنی، این 
بازیکن در فهرســت نفرات بزرگســال قرار 
نمی گیرد اما احتمــال جدایی یک بازیکن 
از ایــن تیم را تقویت می کند. آبی پوشــان 
در حــال حاضــر 3 مدافع چــپ تخصصی 
در تیم شــان دارند. میالد زکی پور، آرمین 
سهرابیان و میثم تیموری نفراتی هستند که 
در این پست برای استقالل بازی می کنند. 
بــا توجه به حضــور زکی پور و ســهرابیان 
فرصت زیادی به تیمــوری برای حضور در 
ترکیب آبی پوشان نرسید، بخصوص که وی 
فصل را هم با مصدومیت آغاز کرد. بازگشت 
نورافکن به جمع آبی پوشان تعداد مدافعان 
چپ این تیم را افزایش می دهد و شــانس 
کم تیموری برای قرار گرفتن در ترکیب را 
کمتر می کند. لذا در صورت بازگشــت این 
بازیکن جوان به جمع آبی پوشــان، احتمال 
جدایی میثــم تیموری از اســتقالل قوت 

خواهد گرفت.

جیانــی اینفانتینو با ارســال نامه ای 
به مهدی تاج درگذشــت ایرج دانایی فرد 
را تســلیت گفت. در این پیام آمده است: 
تســلیت عمیق اینجانب در خصوص خبر 

فــوت بازیکن بین المللی پیشــین فوتبال 
ایران، ایــرج دانایی فرد را پذیرا باشــید. 
ایرج دانایی فــرد در طول دوران بازی اش، 
۱7 بازی ملی را بین ســال های ۱977 تا 
۱9۸0 برای ایران انجــام داد و عضو تیم 
ملــی در جام جهانی ۱97۸ آرژانتین بود. 
در ایــن رقابت هــا، دانایی فــرد در مقابل 
اسکاتلند گل زد که نخستین گل ایران در 
جام های جهانی بود. در ســطح باشگاهی 
نیــز با بازی بــرای تیم های تــاج، عقاب 
تهران، پاس تهران و همچنین تولسا راف 
نکس آمریکا در یادها ماند. از طرف جامعه 
بین المللی فوتبال، به فدراســیون فوتبال 
ایران و باالخص، خانواده ایشان، دوستان 
و عزیزانشــان تســلیت عــرض می کنم. 
امیدواریــم عرض تســلیت و حمایت ما 
در ایــن لحظه غم انگیــز به نحوی کمکی 
کوچک در تســلی خاطر و کسب آرامش 

باشد.

عملکــرد ناامیدکننــده دو خریــد 
تابســتانی اســتقالل باعث شــد بعد از 
موفقیت در فسخ قرارداد این دو بازیکن، 
باشــگاه برای آغاز مذاکرات با بازیکنان 
خارجــی این بار وســواس بیشــتری به 
خرج بدهــد. این وســواس فنی از یک 
ســو و مشــکالت مالی و ارزی از سوی 
دیگر باعث شــد موضــوع اضافه کردن 
خریدهــای خارجی به جمع شــاگردان 
شــفر در هاله ای از ابهام قرار بگیرد. طی 
روزهای گذشته سرمربی آلمانی و سران 
باشگاه بارها در نشست هایی که داشتند 
در مــورد تقویت تیم بــه بحث و تبادل 
نظر پرداختند که در نهایت طرفین برای 

اضافه کردن دو خرید خارجی سرشناس 
با قرارداد معقول و به صرفه برای نیم فصل 
دوم همینطــور لیگ قهرمانان آســیا به 
جمع بندی نهایی رســیدند تا خیال شفر 
تــا حدودی آســوده شــود. اولویت اول 
استقالل در این سبد خرید زمستانی به 
جذب مهاجم گلزن در خط حمله پیکان 
برمی گــردد، ضمن اینکه بــرای تکمیل 
خریدها هیچ بعید نیست تا یکی، دو روز 
آینــده اخبار جدیدی از توافق با ســرور 
جباروف ازبکستانی به گوش برسد گرچه 
در این راه مذاکرات باشگاه تحت الشعاع 
طلب ۱30 هزار دالری ستاره ازبک قرار 

گرفته است.

مهاجمخارجیخوب۲میلیوندالرپولمیخواهد
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طبق معمول همیشه تعطیلی لیگ 
و وقفه ای که در برگزاری مســابقات به 
وجود می آید، دو دسته واکنش کلی را 
به دنبال دارد. آنهــا که نتایج ضعیفی 
کســب کرده اند از وقفه لیگ استقبال 
می کننــد و در نهایت هم این تعطیلی 
به سودشــان خواهد بود. در مقابل اما 
تیم های باالی جدولی مخالف تعطیلی 
لیگ هســتند و معتقدند که این وقفه 
بازیکنان شان را از شرایط مسابقه دور 

خواهد کرد.
امیــر قلعه نویی فصل گذشــته از 
مربیانــی بود که از این وقفه ها ســود 
می بــرد و می توانســت ذوب آهــن را 
از شــرایط بحرانــی جدا کنــد. کمتر 
وقفه های  به  اعتــراض  در  مصاحبه ای 
لیگ از او می دیدیم و معتقد بود که به 
هر حال تیم ملی در شــرایط حساسی 
قــرار دارد و همــه بایــد از تیم ملی 

حمایت کنند.
 ایــن فصل امــا تعطیلی طوالنی  
مدت لیگ می تواند سرنوشت متفاوتی 
برای ســرمربی ســپاهان رقــم بزند. 
سپاهان در بهترین شرایط ممکن قرار 
دارد و بدون مشکلی جدی توانسته در 
پایــان نیم فصــل اول در صدر جدول 
باشــگاه  بگیرد.  قرار  لیــگ  رده بندی 
تا جایی که توانســته شــرایط را برای 
موفقیت امیــر قلعه نویی مهیا می کند 
تــا مجموعه ســپاهان بتواند به هدف 
اصلی اش که قهرمانــی در پایان فصل 

است، برسد.
کســب این قهرمانی بــرای امیر 
قلعه نویــی هــم از اهمیــت باالیــی 
برخوردار اســت. او با اینکه سعی کرده 
در سال های اخیر به روزتر از قبل شود 
و بار دیگــر برای کســب قهرمانی به 
کــورس رقابت با مربیان دیگر بازگردد 
امــا هنوز موفــق به کســب قهرمانی 
نشــده اســت. او حتی فصل گذشته 
هم علی رغم همــه تالش هایی که در 
ذوب آهن داشت، در نهایت در رده دوم 

قرار گرفت و قهرمانی را از دست داد.
همه این اتفاقات باعث می شــود 
که حاال قلعه نویی درســت در کورس 

رقابــت، نگران لطمه خــوردن تیمش 
از ایــن تعطیلــی و وقفه باشــد. آن 
هــم در لیگی که رقابت برای کســب 
قهرمانی در آن بســیار تنگاتنگ است 
و در پایان نیم فصل نخستش سه تیم 
هم امتیاز رتبه های اول تا ســوم جدول 
رده بنــدی اش را بــه خــود اختصاص 

داده اند.
ماهیت  براســاس  اما  وقفــه  این 
همیشگی اش تیم های ضعیف تر را قوی 
می کند و از قدرت تیم های باالنشــین 
می کاهد. همین موضوع حاال به دغدغه 
اصلی امیــر قلعه نویی و تیمش تبدیل 
شــده است. او برای اینکه بتواند از این 
دوره حساس سربلند بیرون بیاید، باید 
برنامــه متفاوتی بــرای حفظ آمادگی 

بازیکنان سپاهان در نظر داشته باشد.
 البته سپاهان در مقایسه با دیگر 
تیم های باالنشین، بیشتر به این وقفه 
نیاز داشت و شــاید این تعطیلی لیگ 
در مقایســه با پرســپولیس و پدیده، 
کمتر به ضرر ســپاهان باشــد. شرایط 
بــرای یارگیــری ســپاهان در نقل و 
انتقاالت زمســتانی با توجه به وضعیت 
این باشــگاه، از رقبایی چون پدیده و 
حتی پرسپولیس بهتر است و قلعه نویی 
می تواند به این نکته هم دلگرم باشــد 
که سپاهان بعد از این وقفه، نسبت به 
رقبایش در شــرایط بهتری قرار داشته 

باشد.
بحــث نقل و انتقــاالت را هم که 
کنــار بگذاریم، باز هم بــه این نتیجه 
می رسیم که سپاهان نسبت به رقبای 
نزدیکش برای رســیدن بــه قهرمانی، 
وضعیــت بهتــری دارد. ســپاهان در 
هفته های پایانی نیم فصل اول نســبت 
بــه پرســپولیس و پدیــده، شــرایط 
ســخت تری داشت و شاید بیراه نباشد 
اگر بگوییــم، این تعطیلــی اگر کمی 
فرا می رســید، ســپاهان صدر  دیرتر 
جدول را از دســت می داد و رقبا از او 
پیشــی می گرفتند. حاال اما ســپاهان 
می توانــد تجدید قوا کند و با یارگیری 
بهتر امیدوار باشد که نیم فصل دوم را 

با آسیب های کمتری آغاز کند.

سرنوشت متفاوت قلعه نویی در تعطیالت لیگ
امیر همان امیر است اما سپاهان، ذوب آهن نیست

نظر می رســد  بــه  کــه  این طــور 
علی رغــم همــه کم توجهی هــا، پدیده با 
نتیجه گیری هــای مطلــوب در دو فصل 

اخیر مسووالن شهر را مجاب کرده که با 
واگذاری این تیم شــرایط بهتری را برای 

پدیده رقم بزنند.
در  پدیده  باشــگاه  واگذاری  پروسه 
حالی از مدت ها پیــش کلید خورده بود 
که موانع مختلفی بر سر راه این واگذاری 
وجود داشــت. در این بین البته مشتریان 
مختلفــی هم بــرای خرید این باشــگاه 
اعالم آمادگی کــرده بودند اما امکان این 
واگذاری در نهایت فراهم نشــد. حاال اما 
علی رغم همه این موانع، مدیرکل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی، از قطعی شدن 
واگــذاری این تیم به شــرکت خصوصی 

شهر خودرو خبر داده است.
فــرزاد فتاحی، مدیــرکل ورزش و 

جوانان اســتان خراســان رضوی در این 
رابطه می گوید: »ضمن تقدیر از مسووالن 
استانداری، شهردار، شورای اسالمی شهر 
و ســازمان همیاری شهرداری ها به خاطر 
حمایت هــای مالی خوبی کــه تاکنون از 
این تیم داشــتند، مقدمات واگذاری تیم 
به ســازمان همیاری فراهم شــده بود اما 
باتوجه به اینکه شــهر خــودرو به عنوان 
حامی مالی بخش خصوصی برای تحویل 
گرفتــن تیــم فوتبال پدیــده و پرداخت 
هزینه هــای آن به صــورت مکتوب اعالم 
آمادگی کرده بود، جلســاتی برگزار شد و 
از آن جایــی که سیاســت دولت توجه و 
حمایت از بخش خصوصی اســت تصمیم 
بر این شد تا از این شرکت حمایت شود.« 

فصل  ابتدای  در  تراکتورسازی 
با جــذب آنتونی اســتوکس و لی 
اروین دو مهاجم بریتانیایی باسابقه 
که کارنامه قدرتمندی داشتند خط 

حمله خود را تقویت کرد. 
این دو بازیکــن در بازی هایی 
که برای تراکتــور به میدان رفتند، 
کیفیت باالی فنی شان را به نمایش 
گذاشــتند و هــواداران را راضــی 

کردند.
اســتوکس و اروین اما در نیمه 
راه تراکتورســازی را تــرک کردند 
و اگرچه هنوز قراردادشــان فســخ 
نشــده و کار به شکایت به فیفا هم 
کشیده اما بعید است که آنها دیگر 
به تراکتورسازی برگردند و از این رو 
مسووالن باشــگاه تبریزی به دنبال 
جذب یک یا دو مهاجم سرشــناس 

هستند.
تراکتورســازی در حال حاضر 
فقــط محمدرضــا آزادی جوان را 
به عنوان مهاجم تخصصی در اختیار 
دارد و نیاز به جذب دو مهاجم دارد. 
وقتــی بــه این موضــوع نگاه 

می کنیــم کــه از زمــان جدایــی 
اســتوکس و اروین تراکتورســازی 
در 3 مسابقه به میدان رفته و فقط 
دو گل زده و این آمار را با گل های 
زده ایــن تیم در زمــان حضور دو 
بازیکن بریتانیایی مقایسه می کنیم، 
می بینیم که نیاز مبرم مهاجم گلزن 
و سطح باال در تراکتورسازی وجود 

دارد.
از ایــن رو آنهــا از لیگ برتر 
مهاجــم خاصی را مد نظــر ندارند 
و گفته می شــود رضا قوچان نژاد و 
مهــدی طارمی گزینه هــای ایرانی 
برای تقویت  تبریزی  سرخپوشــان 

خط حمله هستند.
اگــر  شــرایطی  چنیــن  در 
تراکتورسازی یکی از این دو بازیکن 
را هم به خدمت بگیرد، یک مهاجم 
خارجی نیــز جذب خواهــد کرد. 
ضمن اینکه اگــر گوچی و طارمی 
بــه هر دلیلی به تبریز نروند، جذب 
دو مهاجم خارجی در دســتور کار 
باشگاه تراکتورسازی قرار می گیرد.

به همین خاطــر با هماهنگی 

کادرفنــی تراکتورســازی و نظــر 
مســتقیم محمد تقوی فهرســتی 
از مهاجمان خارجــی باکیفیت که 
کارنامه قابل توجهی دارند به دست 

مسووالن باشگاه رسیده است.
زنــوزی که در ابتــدای فصل 
اعالم کــرده بــود خارجی هایی به 
ایران می آورد کــه فوتبال ایران تا 
به حال به خــودش ندیده حاال باز 
هم امیدوار اســت بتواند در پنجره 
انتقاالتی نیم فصل مهاجمان  نقل و 
خارجــی خوبی مثل اســتوکس و 
ارویــن پیدا کند و بــا آنها قرارداد 

ببندد.
همواره  تراکتورســازی  مالک 
در گفت و گو بــا نزدیکانش اعالم 
کرده که می خواهــد خارجی هایی 
در ســطح اســتوکس و ارویــن یا 
بهتــر از آنهــا را به ایــران بیاورد. 
بازیکنانی کــه بتوانند در نیم فصل 
مســیر  در  را  تراکتورســازی  دوم 
قهرمانی کمک کرده و در خط آتش 

سرخپوشان گره گشا باشند.
بــا ایــن حــال، احتمــاال در 
روزهای آینده شاهد آغاز مذاکرات 
خارجی  مهاجمان  بــا  تراکتوری ها 
ســطح باال خواهیم بود و باید دید 
بازیکن غیر ایرانی دیگری که توسط 
مالک متمول تراکتور به ایران آورده 

می شود، چه کسی است.
 او از بازیکنانــی چــون هری 
کین و وین رونی نام برده و همین 
موضــوع در شــبکه های اجتماعی 
دســت مایه طنز شــده امــا مالک 
باشگاه ظاهراً مصمم است که حتی 
اگر این دو بازیکن را نیاورد، حداقل 
بازیکنانــی در حد و انــدازه آنها را 
جذب کنــد اما اینکه چقدر در این 

راه موفق باشد، مشخص نیست.

پدیدهوواگذاری؛وعدهایکهمحققمیشود

مذاکرهتراکتورباهریکینووینرونیحقیقتدارد؟

تصویر شهر

 بــه بهانه ایــن روزها کــه نقل و انتقــاالت زمســتانی برای 
پرســپولیس با حــال و هوای متفاوتــی از راه می رســد، این 
تصویر یادی از نیمکت زمســتانی پرســپولیس اســت در دهه 
شــصت. محمد مایلی کهن، علــی پروین و محمــود خوردبین 
در کنار هم ایــن قاب قدیمــی را به خود اختصــاص داده اند.

 میالد زکی پور مدافع 
فعلی آبی پوشان در 
صفحۀ شخصی خود، 
عکسی با نورافکن به 
اشتراک گذاشته که به 
گمانه زنی های اخیر بابت 
بازگشت این بازیکن 
جوان به ترکیب استقالل، 
بیش از پیش دامن زده 
است.

این تصویر از وینفرد شفر 
را مدیررسانه ای تیم فوتبال 
استقالل در توییترش منتشر 
کرده و در توصیف این 
روزهای سرمربی تیم نوشته 
که حتی اگر لیگ هم تعطیل 
باشد، کار تعطیل نیست.

 سرشاخ شــدن دو بازیکن پرسپولیس و اســتقالل در اردوی تیم امید، سوژه 
برخی کاربران فضای مجازی شــده اســت. در یک ســو مهدی قائدی بازیکن 
استقالل و در ســوی دیگر حمیدرضا طاهرخانی، بازیکن پرسپولیس قرار دارد.

جامملتهايآسیا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازيهايتیمهايهمگروهایران
درجامملتهايآسیا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جامحذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعالم می شود(

برنامه بازي ها 
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اواســط نیم فصل اول بود که فریدون 
اصفهانیان در یکی از دوره های آموزشی در 
حضور داوران الیت سخنرانی کرد و گفت 
که قضــاوت داوران در لیگ، اشــتباهات 
تأثیرگذاری نداشته اند. او حتی در بخشی از 
صحبت هایش باشگاه ها و مربیانی که مدام 
نسبت به داوری ها اعتراض می کردند را به 
نقطه ضعف های  برای پوشاندن  شلوغ کاری 

تیم خود متهم کرد.
همــان زمان هــم البته مســووالن 
باشگاه نساجی نسبت به این صحبت های 
رییس کمیته داوران واکنش نشــان دادند 
اما حــاال که نیم فصل به پایان رســیده و 
بررسی دقیق تری درباره اشتباهات داوری 
نیم فصل صورت گرفته، مشخص شده که 
تیم های نســاجی و ذوب آهن بیش از همه 
تیم ها از داوری های لیگ متضرر شــده اند. 

دقیقاً دو تیمی کــه بارها و بارها در طول 
نیم فصل اول، نســبت به قضــاوت داوران 
معترض بودند و متهم شدند به شلوغ کاری.

حــاال حتــی اعتراض ها نســبت به 
اشــتباهاتی که علیه تیم فوتبال نســاجی 
صورت گرفته  اســت، از اعتــراض مربی، 
بازیکن یــا حتــی مدیریت باشــگاه هم 
فراتر رفته و رییس هیأت فوتبال اســتان 
مازندران، به عنوان شــخصی که هم عضو 
هیأت رییســه فدراسیون بوده و هم مدتی 
مسوولیت کمیته داوران را بر عهده داشته، 
آمار اشــتباهات داوری علیــه تیم فوتبال 
نســاجی را 9 مســابقه از 15 بازی انجام 
شده اعالم کرده است و این یعنی نساجی 
در بیش از نیمــی از بازی هایش به خاطر 
اشــتباهات داوری متضرر شده و امتیاز از 

دست داده است.
رابطه  در همیــن  بهــروان  غالمرضا 
می گوید: »انتخاب برخــی از داوران برای 
بعضی از مســابقات حساسیت برانگیز بود، 
به هر حال نســاجی در 9 مســابقه از 15 
بــازی نیم فصل اول از اشــتباهات داوری 
متضرر شــد. هرچند تأکید می کنم داوران 

ما همگی شریف هستند. من خودم سال ها 
داور بوده ام و در کمیته داوران هم حضور 
داشتم. داوران ما مردانی زحمتکش و پاک 

هستند.«
او همچنیــن تأکیــد می کند: »به هر 
حال اگرچه تیم ها باید آستانه تحمل خود 
را بــاال ببرند اما وقتی میزان اشــتباهات 
داوری از حد استاندارد خارج می شود، همه 
چیز به هم می ریزد. داوری هم یک مهارت 
انســانی اســت اما وقتی میزان اشتباهات 
داوری زیاد می شود آستانه تحمل از دست 
می رود. قطعا اشــتباهات داوران ما عمدی 
نبوده و سهوی است و ما پاک ترین داوران 
را داریم اما بهتر است که کمیته داوران در 
چینش داوری ها هم دقت و تمرکز الزم را 

داشته باشد.«
تأییدیه رییس هیأت فوتبال اســتان 
مازندران به عنوان یک منبع مشرف به امور 
داوری، حاال کار را برای قضاوت  بازی های 
نساجی در نیم فصل دوم به مراتب سخت تر 
می کنــد. اگــر سیســتم VAR علی رغم 
وعده های داده شده نرسد یا حتی اگر این 
سیستم کمک  داور ویدئویی در ورزشگاه ها 

راه اندازی شــود، باز هم نمی توان تضمین 
کــرد که داوری بازی هــای این تیم تحت 
تأثیر آمار و ارقامی واقع نشــود که درباره 
اشتباهات داوری نیم فصل اول شان منتشر 

شد.
در واقع در داوری های نیم فصل دوم، 
با پدیده جدیدی مواجــه خواهیم بود که 
می تواند قضاوت داوران را در برابر تیم هایی 
که بیش از حد متضرر شــده اند و یا بیش 
از حد ســود برده اند، تحت تأثیر قرار دهد. 
همانطور که پیــش از این هم تا حدودی 
شاهد چنین اتفاقاتی بودیم. همیشه وقتی 
هجمه ای علیه تیم خاصی شکل می گیرد، 
خواه ناخواه قضــاوت داوران در بازی های 
آن تیم را تحت تأثیــر خود قرار می دهد. 
چه برسد به حاال که آمار و ارقامی هم در 
همین رابطه منتشــر شده تا از این به بعد 
مشکالت جدیدی در زمینه داوری داشته 

باشیم.
اشــتباهات  آمار  انتشــار  البته کــه 
تأثیرگــذار داوران، بیــش از پیش به لزوم 
ویدئویی  راه اندازی سیســتم کمــک داور 
وعــده  تحقــق  و  دارد  تأکیــد   )VAR(

فدراســیون فوتبــال مبنی بــر ورود این 
سیســتم می توانــد تــا حــدودی از بروز 
مشــکالت اینچنینی جلوگیــری کند اما 
اگر یــک درصد این برنامه عملی نشــود، 
آیا فریدون اصفهانیان می تواند پاسخگوی 
ســیل اعتراض هایی باشــد که به سمت 

کمیته داوران روانه خواهد شد؟
شــدن  آشــکار  از  بعــد  هــم  آن 
اختالف هایی کــه بین کمیتــه داوران و 
دپارتمــان داوری وجــود دارد و به تغییر 
مداوم داوران برخی بازی ها در طول لیگ 

منجر می شود.
پروسه کاهش اشــتباهات داوری در 
فوتبال تکمیل نمی شــود مگر اینکه بعد از 
مشخص شدن اشتباهاتی که در این زمینه 
محرز شده است حاال فدراسیون فوتبال به 
طور جدی برای اصالح داوری ها تصمیمی 
بگیــرد. تصمیمی حتــی فراتــر از ورود 
سیستم کمک داور ویدئویی که با مشکالت 
ریشه ای و اختالف هایی که امروز در کمیته 
 VAR داوران وجود دارد، بعید نیســت که
نه تنها مشکل گشا نباشد که معضلی شود 

روی همه مشکالت داوری فوتبال.

بعد از انتشار آمار 
اشتباهات تأثیرگذار داوری 
در نیم فصل اول رقابت ها، 
رییس هیأت فوتبال استان 
مازندران و رییس سابق کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال 
هم زیان هایی که تیم فوتبال 
نساجی از داوری متحمل 
شده است را تأیید کرده. این 
تأییدیه حاال به معنای بروز 
مشکالت جدیدی است در 
داوری های نیم فصل دوم، چه 
VAR بیاید و چه نیاید. سوال 
اینجاست که آیا فدراسیون 
فوتبال تدبیری برای حل این 
مشکل دارد؟ حاال که می توان 
این معضل را پیش بینی کرد، 
بهتر نیست راه حلی برای 
آن پیدا کرد؟ بخصوص حاال 
که مدت هاست نوع چینش 
داوران از سوی دپارتمان و 
کمیته داوری مورد انتقاد است 
و در تمام طول این مدت نه 
فریدون اصفهانیان به این 
نقدها پاسخی داده است و 
نه مسووالن فدراسیون برای 
رسیدگی به این نقدها تالشی 
داشته اند.

وقتی رییس سابق کمیته داوران هم ضررهای داوری را تأیید می کند

معضل جدید داوری در نیم فصل دوم: تیم های طلبکار  ایران ورزشی:
شفر: آقای وزیر لطفاً درها را باز کنید. 
کسی نمی تواند به من بگوید مشکل آمدن 
زنان به ورزشگاه چیست! زنان در حالی که 
گریه می کردند بــه بازیکنان ما می گفتند 

که دوست دارند به ورزشگاه بیایند.
نایاب:

چه جالب اونایی که دارن برا مصاحبه 
طارمی به به چه چه می کنن به رفیعی بابت 
مصاحبه اش فحش می دن! با خودت چند 

چندی؟
مائوریتسیو:

العیــن رفــت فینــال جام  اینکــه 
افتخــارات  جــزو  جهــان  باشــگاه های 
می شه  محسوب  پرســپولیس  بین المللی 

یا چی؟
سلطان کانتونا:

مامیچ با صعــود العین به فینال جام 
باشگاه های جهان، بعد از دالیچ و برانکو، به 
سومین مربی کروات در یک سال گذشته 
تبدیل شــد که به فینال یــک تورنمنت 
معتبر جهانی راه پیدا می کنه. رونوشــت 

برای تمامی مربی های پرتغالی.
استنیس:

وقتشه تراکتور برای به خدمت گرفتن 
مورینیو دســت به کار شــه. بــه هرحال 
بازیکنای بزرگی مثــل هری کین و رونی 
باید یه مربی بزرگ هم باال سرشون باشه.

:Aa
یه لحظه فــرض کنین که طارمی در 
حوزه شــرط بندی اصاًل براش فرقی نداره 
که ببــره یا ببازه در هر صــورت با جمله 
حتماً یــه خیریتی توش بوده، آروم و قانع 

می شه.
:Amichak

حاال فهمیدین جاللی درست می گفت 
که قلعه نویی از مورینیو بهتره؟

:Shahram_Losche
ناراحتــن که چرا  برانکو  هــوادارای 
هرازگاهی اســم کی روش تو رســانه های 
مطرح دنیا به عنوان گزینه مربیگری فالن 
تیم بــزرگ دنیا مطرح می شــه. عزیزان 
اشکال نداره. وقتی ناصرالجوهر از الفیصلی 
اردن اخــراج شــد، برانکو هــم باالخره 
به عنوان گزینه جانشــینی یه نفر معرفی 

می شه. غصه نخورید.
:Mabbasi90

در تفاوت هویت باشگاه پرسپولیس و 
هوادارانش با بقیه باشگاه ها همین بس که 
هواداران ســرخ تمام قدرت شان در فضای 
حقیقی و مجازی را گذاشــته اند تا حتی 
شــایعه بازگشت جداشــدگان هم مطرح 
نشــود و با تمام وجود مقابله می کنند اما 
دیگر باشگاه ها کمپین بازگشت جباروف و 

استوکس راه انداخته اند.
:Moein

همین آقای برانکو ســال 2006 بعد 
جام جهانــی با تیم ملی برنگشــت چون 
می ترســید و نمی خواســت جوابگو باشه، 
االن ولــی تو پرســپولیس چون به کمک 
ابر و بــاد و مه و خورشــید نتیجه گرفته 
همــه می گن چه جنتلمنیه. واقعاً اگه فکر 
می کنید برانکو از کــی روش بهتره، دیگه 

فوتبال نبینید.
:Ali NozDah

وضعیت اســتقالل: تأکیــد بر حفظ 
مدیــران ناالیق و پرونــدن بازیکنای تاپ 
تیم، از دســت رفتن فصل نقل و انتقاالت، 
از دســت رفتن بهترین موقعیت در آسیا، 
از دست رفتن یک نیم فصل به خاطر عدم 
هماهنگی، از دست دادن صدر و حذفی به 
خاطر عملکرد داوری، آخریش هم افتادن 
تو گروه مرگ بــود که فقط همین رو کم 

داشتیم.
:Abbas

تشــریفات  امور  مدیر  حامد حاجیلو 
استقالل! خبر کوتاه بود و جانکاه. حاجیلو 
که به صورت همزمان توانایی اجرای انواع 
برنامه هــای تلویزیونــی رو دارد با کمال 
شایســتگی بــه عضویــت کادر مدیریتی 

باشگاه درآمد!

شهر مجازی

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

بهزادی، دروازه بان پدیده یکی  یوســف 
از خوب هــای این تیــم در نیم فصــل بود. 
بهزادی درباره نمایش تیمش حرف هایی دارد: 
»عملکــرد پدیده در نیم فصل اول مســابقات 
لیــگ برتر فوق العاده بود. خیلــی از تیم ها با 
امکانات و شــرایط مالی بسیار خوب در لیگ 
برتر حضور دارند و مــا با قرار گرفتن در رده 
دوم نشان دادیم که تیم پرقدرتی هستیم. این 
در حالی است که فقط با تفاضل دوم هستیم 
و لیاقت قرار گرفتن در صدر جدول را داریم.« 
بهزادی به هم امتیاز بودن تیمش با ســرخ ها 
به عنوان یک فاکتور مهم اشاره دارد: »همین 
که با پرسپولیس و سپاهان هم امتیاز هستیم 
نشان می دهد که از لحاظ فنی چقدر خوب کار 

کردیم. وقتی نتایج خوب ما شروع شد برخی 
تصور کردند که بردهای مان اتفاقی است، ولی 
نشــان دادیم که اینطور نیست. ما تیم خوبی 
داریم و کادر فنــی برای هر بازی برنامه دارد 
تا بتوانیم بهترین نتایج را بگیریم. مطمئناً در 
نیم فصل دوم هم این رونــد را ادامه خواهیم 
داد و تا آخرین هفته برای قهرمانی یا کســب 
ســهمیه می جنگیم.« بهزادی درباره عملکرد 
خودش هم حرف هایی دارد: »این نخســتین 
سالی اســت که در لیگ برتر بازی می کنم و 
باید از اعتمادی که یحیی  گل محمدی و داود 
فنایی به من داشتند، تشــکر کنم. امیدوارم 
جواب زحمــات و اعتماد کادر فنی را بدهم و 

روز به روز پیشرفت کنم.«

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پدیده(

5 گل
وحید خشتان )استقالل خوزستان(، یونس شاکری )پدیده(، عیسی آل کثیر )پیکان(

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

جدوللیگبرتر97-98
امتیاز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تیمردیف

28121631-1587سپاهان1
159421981131پدیده2
1761131-1587پرسپولیس3
157532314926تراکتورسازی4
156721861225استقالل5
155461715219پارس جنوبی جم6
518-154651318فوالد7
417-154561317سایپا8
116-154471516پیکان9

316-153751417نساجی مازندران10
516-1521031419صنعت نفت آبادان11
515-15366813نفت  مسجدسلیمان12
214-1511131214ماشین سازی تبریز13
613-152761218ذوب آهن14
1910-15249726سپیدرود رشت15
6 *11-152671021استقالل خوزستان16
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فضای اطــراف تیم ملی و کارلــوس کی روش به 
داســتان های پلیســی شــباهت دارد. رسانه های 
رســمی اطراف تیم کــه مهم ترین آنها ســایت 
فدراســیون اســت، به ندرت خبر دقیق و شفافی 
در این باره دارد و اخبار تیم ملی را باید به کمک 
شــایعات و خبرهای درگوشــی پیگیــری کنید. 
اوضاع گاهی حتی به قدری رازآلود می شــود که 
مثل کارآگاه ها مجبورید تکه های پازل را کنار هم 
بچینید تا به حقیقتی که پشــت پرده وجود دارد، 

برسید.
بزرگترین معما درباره تیــم ملی آینده کی روش 
است. این سوال در هشت سال گذشته بارها طرح 
شــده، ولی در نهایت مربی پرتغالــی تصمیم به 
ماندن گرفته. با این حال در آستانه یک تورنمنت 
مهم یک بار دیگر مجبوریم به این سوال فکر کنیم 
تا بدانیم پس از جام ملت های آسیا چه کسی قرار 

است روی نیمکت تیم ملی بنشیند؟
فدراسیون فوتبال ســرانجام موفق شد کی روش 
را متقاعــد کند کــه بعد از جام جهانــی قرارداد 
یکســاله جدید ببندد، ولی هیچ کــدام از طرفین 
درباره سرنوشــت این همکاری بعد از جام ملت ها 

توضیحی نمی دهند.
 

سرنخ اول: مذاکره کی روش با کلمبیا
طبیعی اســت که در صورت ناکامی تیم ملی در 
امارات راهی جز قطع همکاری باقی نمی ماند. ولی 
احتمال موفقیت تیم ملی در این مســابقات زیاد 
است و همه می خواهند بدانند در این صورت چه 
سرنوشتی در انتظار نیمکت تیم ملی خواهد بود؟

در هفته های گذشــته احتمال توافق کی روش با 

فدراســیون فوتبال کلمبیا مطرح شد و حتی خبر 
رســید که در حاشیه بازی برگشــت فینال جام 
لیبرتادورس در سانتیاگو برنابئو طرفین مذاکرات 
جدیدی داشــته اند. اگر این مذاکرات مثبت بوده 
باشــد، می توان انتظار داشت که کی روش بعد از 
جام ملت های آســیا راهی بوگوتا شــود، چرا که 
زمــان زیادی تا کوپا آمریکا نمانده و باید ماموریت 

جدیدش را شروع کند.
 

 سرنخ دوم: لغو قرارداد
 آپارتمان کی روش

ســرنخ جدیدی کــه در روزهای اخیــر لو رفته، 
احتمال جدایی سرمربی تیم ملی را بیشتر می کند. 
رســانه ها خبر دادند که همزمان با شروع اردوی 
تیم ملی در قطر، فدراسیون آپارتمان کی روش در 
شــهرک غرب را تحویل داده و این می تواند نشانه 
مهمی برای پایان این همکاری هشت ساله باشد. 
فدراســیون فوتبال با توجه به وســواس کی روش 
زمــان زیادی برای پیدا کردن این آپارتمان صرف 
کرد و بعید است به این راحتی حاضر به از دست 
دادن آن باشــد. لغو این قــرارداد احتماال به این 
معنی است که فدراســیون به هر دلیلی به ادامه 

این همکاری امید ندارد.
مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال در پاســخ 
به ســوال خبرنگاران تحویل این خانــه را تایید 
کرد، ولی حرفــی از جدایی کی روش نزد و گفت: 
»بلــه ما رهن آپارتمان کارلــوس کی روش را لغو 
کردیــم. یعنی خانه او تمدید نشــد. نمی گویم به 
خاطر مشــکالت مالی ایــن کار را کردیم ولی به 
هر حال هر پولی که به فدراســیون بیاید، برای ما 
خوب است. االن کی روش در هتل آکادمی زندگی 
می کند. این هتل استانداردها را دارد. کنار زمین 

چمن و استخر و سوناست.«

اگر حرف های تــاج نمی تواند ما را به راه حل این 
معما نزدیــک کند، مصاحبه چند روز اخیر برخی 
از بازیکنان پرسپولیس بیشتر متقاعدمان می کند 
که جدایی کی روش این بار جدی است و احتمال 

پایان این قصه هشت ساله زیاد.
 

 سرنخ سوم: مصاحبه بازیکنان
 علیه کی روش

با وجود اختالفات سال های  بازیکنان پرسپولیس 
اخیر برانکو و کی روش، هرگز حاضر نشــده بودند 
علیه سرمربی تیم ملی صحبت کنند. آنها دوست 
نداشــتند با موضع گیری علیــه کی روش فرصت 
حضــور در تیم ملی را از دســت بدهند، ولی در 
روزهای گذشــته مصاحبه هــای آنها پر از نیش و 

کنایه به مربی پرتغالی است.
ســریال این مصاحبه هــا را شــجاع کلید زد که 
گفت: »تا زمانی که کارلوس کی روش ســرمربی 
اســت دیگر برای دعوت شدن به تیم ملی تالش 
نمی کنــم! تصمیــم گرفتم فقط بــه موفقیت در 
پرســپولیس و تیم باشگاهی ام فکر کنم. بنویسید 
بازی در پرســپولیس برای مــن حکم تیم ملی را 

دارد.«
بعد از آن نوبت ســروش رفیعی بــود که بگوید: 
» همیشــه عاشــق تیم ملی بودم. همیشه دوست 
داشــتم تیم ملی نتیجه بگیرد ولی االن به عنوان 
یک فوتبالیســتی کــه در همیــن مملکت بازی 
می کند و عاشــق تیم کشورش است حس خیلی 
خاصی نســبت به این تیم ملی ندارم. با احترام به 
تک تــک بازیکنان تیم ملی رک می گویم خیلی از 
بازیکنانی که االن در تیم ملی هســتند خودشان 
هــم فکر نمی کردند در تیم ملی باشــند. در حال 
حاضــر بازیکنانی شایســته تر از آنهــا در بعضی 
پســت ها داریم. مثــال واضح شــجاع خلیل زاده 

است.«
در نهایت کامیابی نیا که گفت: »بازیکنان زیادی 
در تیم ملی وجود داشــتند و دارند که مثل من 
مصدوم هســتند و شرایطی بدتر از من دارند اما 
به تیم ملی دعوت می شــوند و مــورد حمایت 
کامل آقای کی روش هســتند. همیشه گفته اند 
تیم ملی که باالترین ســطح فوتبال است جای 
بازیکنان آماده اســت اما این مدت چه دیدید؟ 
مگر تیم ملی جای ریکاوری و درمان است؟ چرا 
مــن یک بار برای درمــان نرفتم؟ مگر من جزو 
پروسه بازیکنانی که می گفتند نبودم؟ تیم ملی 
جای بهترین و البته آماده ترین هاســت و البته 

نمی دانم نظر آقای کی روش چیست.«
هر ســه بازیکــن مدتی زیر نظر کــی روش کار 
کرده انــد، ولی مدتی اســت از چرخه تیم ملی 
کنار گذاشته شده اند. خلیل زاده و کامیابی نیا با 
وجود خط خوردن در اردوهــای اخیر انتقادی 
از کی روش نداشــتند، ولی حاال در فاصله چند 
روز تصمیم های ســرمربی تیم ملی را زیر سوال 
بردند. شــاید آنها خیال شــان راحت است که 
تیم ملی بعد از جام ملت ها ســرمربی جدیدی 
خواهد داشت و امیدوارند که بدون نگرانی انتقاد 

می کنند.
به همه این موارد اوضاع آشفته فدراسیون فوتبال 
را هم اضافــه کنید که برای تامین هزینه هایش 
مشــکل دارد و ادامه همکاری اش با کی روش از 
همیشه سخت تر شده. پس می توانیم کارلوس را 
رفتنی بدانیم؟ شاید. شاید هم نه. فوتبال ایران 
پر از اتفاقــات غیرمنتظره اســت. عملکرد تیم 
ملی در جام ملت ها، تغییراتی که ممکن اســت 
فدراســیون فوتبال داشته باشــد و البته نتیجه 
مذاکرات کی روش با فدراسیون فوتبال کلمبیا، 

ممکن است پاسخ این سوال را تغییر دهد.

نخستین مصاحبه مورینیو پس از اخراج:
 با من قدم بزن!

برکناری مورینیو داغ ترین خبر 24 ساعت گذشته فوتبال 
جهان بود. پس از اعالم رســمی این خبر توســط باشگاه 
منچســتریونایتد، مربیان و کارشناسان مختلف درباره این 
تصمیــم اظهارنظر کردند، ولی هیــچ چیزی نمی تواند به 

اندازه واکنش مورینیو به این اتفاق جذاب باشد.
به همین خاطر بود که خبرنگار شــبکه اسکای با سماجت 
زیاد توانســت مربی پرتغالی را پیدا کند و در حالی که با 
لباس ورزشــی نزدیک خانه اش در لندن قدم می زد، از او 
چند ســوال بپرســد، با این حال آقای خاص در دام این 

خبرنگار نیفتاد. مکالمه جذاب آنها اینطور رقم خورد:
  

مورینیو: آیا می توانم برای قدم زدن بروم؟
خبرنگار: بله، صبح خیلی جذابی اســت. ولی شما درباره 

اتفاقات 24 ساعت اخیر حرفی ندارید؟
مورینیو: نه! شما اخالق مرا می شناسید.

خبرنگار: شــما فصل گذشــته دوم شــدید و دو جام با 
منچستریونایتد گرفتید...

مورینیــو: چیزی نــدارم که بگویم. شــما اخــالق مرا 
می شناســید. اگر دوست دارید با من قدم بزنید، می توانیم 

به پارک »باترسی« برویم. من مشکلی ندارم.
خبرنگار: برنامه شما برای آینده چیست؟

مورینیو: چیزی برای گفتن ندارم. خداحافظ.
خبرنگار: متشکرم ژوزه

 موریو، نخستین 
خرید زمستانی بارسا؟

 

رادیو راک یک ســاعتی پیش اعالم کرد که بارســلونا با 
والنسیا برای انتقال قرضی جیسون موریو به توافق نهایی 
رسیده اســت. بر کسی پوشیده نیســت که بارسا پس از 
مصدومیت هــای متوالی اومتیتی و فرمالن به دنبال جذب 
یک مدافع میانی برای زمســتان اســت. نام های مختلفی 
به عنوان گزینه بارسا مطرح شده اند. از کمپانی و ایوانوویچ 
گرفتــه تا امــروز که اســپورت از دانیله روگانــی، مدافع 
یوونتوس نام برد اما به نظر می رسد که مدافع مدنظر بارسا 
جیســون موریو، مدافع 26 ســاله کلمبیایی است. مدافع 
ســابق اینتر که فصل گذشــته به اللیگا برگشت تا برای 
والنسیا بازی کند. او 17 بازی نیز برای این تیم انجام داد 
ولی مصدومیت ها اجازه ندادند تا او تداوم الزم را داشــته 
باشد. موریو در 19 سالگی بود که بازی در اللیگا با پیراهن 
گرانادا را تجربه کرد و سابقه حضور قرضی در الس پالماس 
و کادیز را نیز دارد. او تمام مشخصه های الزم برای حضور 
در بارسا همچون تجربه باال، سابقه بازی در یک تیم بزرگ 

و نیز آشنایی با فضای اللیگا را با هم دارد.
طبق ادعای راک یک، موریو که در این فصل تنها سه بازی 
برای والنسیا انجام داده و مورد نظر مارسلینو، سرمربی این 
باشــگاه نیســت، به صورت قرضی و تا انتهای فصل راهی 
بارسا خواهد شــد. هنوز مشخص نیست که در قرارداد او 
بنــد خرید دائمی نیز وجود خواهد داشــت یا خیر با این 

حال توافق قطعی شده و به زودی اعالم خواهد شد.

درست است که در تابستان سپری شده صادق محرمی به دیناموزاگرب کرواسی 
رفت و علــی قربانی پیراهن ترناوا اســلواکی را به تن کــرد و علی قلی زاده هم 
شارلروایی شد و ما از قبل علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد و سعید عزت اللهی 
را هــم در اروپا داشــتیم و امید نورافکن نیز از چند هفتــه قبل از کوچ قلی زاده 
لباس شارلروا را به تن کرده بود اما اگر تعارف را کنار بگذاریم، روند لژیونر شدن 

فوتبالیست های ما یک حالت پس رونده را در سال های اخیر داشته است.
 

در مسیر نامالیمات
از یک ســو تیم هایی که ملی پوشان ما را جذب می کنند، تیم های بزرگی نیستند 
)نمونه: روبین کازان که ســردار آزمون و رضا شــکاری را در بر دارد و نمونه دوم 
ردینــگ که با عزت اللهی قرارداد دارد( و از جانــب دیگر برگزیدگان ما حتی در 
این تیم های درجه دوم نیز گاه منزلت روشــنی ندارند و جایگاه شــان در معرض 
توفان ها و در مســیر نامالیمات قرار دارد و سرنوشــت نورافکن که بعد از ماه ها 
نیمکت نشــینی در شارلروا در آستانه دیپورت به ایران است و رضا قوچان نژاد که 
حتی در لیگ قبرس منتقدانی دارد، مثال های روشنی در این زمینه اند. فراموش 
نکنیم که اگر امثال شــجاعی، دژاگه و حاجی صفی یک مشــتری خوب خارجی 
داشــتند االن در تراکتورســازی بازی نمی کردند و بازگشت محتمل نورافکن به 
لیگ ایران نیز پیرو همین قضیه است و حتی اگر معتقد به این باشیم که روبین 
با »شــکاری« کار دارد و او را برای درازمدت می خواهد، نباید فراموش کنیم که 
این باشگاه روسی مثل شــارلروای بلژیک هیچ جایی در بین برگزیدگان فوتبال 
جهان ندارد و حتی از »قدرت«های درجه سوم قاره سبز هم به حساب نمی آیند.

 
مثل جهانبخش؟

کوچک شــمرده شدن لژیونرهای ما ریشــه در هدف گذاری های کوتاه و کوچک 
خود آنها نیز دارد و آنان به جای صبر کردن برای رسیدن پیشنهادهای تیم های 
بهتــر به هــر فرصت خارجی پیش رو چنــگ می زنند، با این امیــد و ادعا که با 
درخشــش در تیم های کوچک اولیه خود راه درخشش در تیم های بزرگ بعدی 

خویش را هموار می سازند.
 شــاید آنها علیرضا جهانبخش را بهترین مجری و ارائه دهنده این روش و شیوه 
انتخــاب و به واقــع الگوی خود معرفــی کنند اما حتی وی نیز که فوتبالیســت 
خوشــفکر و معقولی است بعد از باالنشینی هایش با خرونینخن و آلکمار در هلند 
یک دوره بســیار کم بار و توأم با مصدومیت های شــدید و طوالنی را در برایتون 
انگلیس که ذاتاً یک تیم درجه دوم و ســوم در این کشــور است، سپری کرده و 
بنابراین نه انگلیس جایگاه اوج گیری او شــده نه هلند سکوی پرتابی به سوی آن 

جایگاه تلقی گشته است.
عزت اللهی در حالی که با اتلتیکو مادرید شروع کرد، بعداً در اعماق لیگ کوچک 
روســیه و تیم های کم  نام و نشــان آن و حتی تیم قعرنشــین آمکار گم شــد و 
درینگ که دور از دســته برتر انگلیس است کوچکتر از آن است که عضویت در 

آن اعتبارساز به حساب آید.
 

فرسخ ها دورتر
کریم انصاری فرد هم بعد از درخشــش خیره کننــده اش در لیگ یونان حضوری 
بســیار پر تأخیر و ســخت در ناتینگهام فارستی داشــته که از دوران طالیی اش 
فرسخ ها دور اســت و مثل ردینگ در دسته اول )چمپیونشیپ( انگلیس فعالیت 
می کند و او حتی مهره ثابت این تیم نیز نشــده چه برسد به گلزن نخست مورد 

 نظر ایتور کارافکا سرمربی اسپانیایی فارست.
 می توان چشم ها را بست و مدعی شد برخی گل های زیبای قلی زاده برای شارلروا 
و بعضــی حرکات مؤثــر کاوه رضایی برای کالب بروژ دیگر تیم بلژیکی نشــانگر 
استمرار شــرایط خوب لژیونرهای ما در اروپا است اما این وضعیت کجا و حالت 
و جایــگاه دایی هــا، مهدوی کیاها، کریمی ها، باقری ها، هاشــمیان ها و همچنین 
موســوی ها، دین محمدی ها و منصوریان ها در فوتبال اروپا طی سال های 1997 

تا 2010 کجا؟
 

پورعلی گنجی کجاست؟ ! 
انــگار فوتبال ایران به رغم تمام نتایج خوبش در چارچوب آســیا و البته حضور 
قوی اش در جام جهانی 2018 در خاک روسیه در قانع کردن طرف های اروپایی 
خــود برای احراز و کســب جا و پایگاهی رفیع تر در سلســله مراتب فوتبال آنها 
توفیــق چندانی ندارد و یکی از ضعیف ترین دوران  خود را ســپری می کند. مگر 
می تواند جز این باشــد و مرتضی پورعلی گنجی مدافع ثابت و »قدر قدرت« تیم 
ملی ایران فوتبال باشــگاهی اش را در اروپا در تیم گمنامی به نام یوپن در بلژیک 

سپری کند؟ !

روز پنج شــنبه می توانید یک بازی از لیگ برتر بســکتبال را تماشا کنید. بازی شیمیدر - 
شــهرداری گرگان در ســاعت 18:15، از شــبکه ورزش. جمعه از هفته هجدهم لیگ برتر 
انگلیس می توانید بازی ولور همپتون - لیورپول را از شــبکه ورزش تماشا کنید. در ساعت 

.23:30

یک ســال پیش در چنیــن روزی، روزنامه ایران ورزشــی گفت و گویی مفصل با ســعید 
علی حســینی داشــت. او گفته بود که روی ســکو  ای کاش های زندگی اش تمام شده. علی 

حسینی از دوران طوالنی محرومیت خود حرف زده بود و اتفاقاتی که برایش رخ داده.
تیتر یک ایران ورزشی اما به بازی پرسپولیس و صنعت نفت اختصاص داشت: سه گانه حذف 

برانکو تکمیل شد / پرسپولیس اسیر پنالتی
آن روزها بازی های لیگ برتر تحت تاثیر آلودگی هوا بود و تهران در اندازه ای آلودگی داشت 
که شاید لغو بازی ها تصمیم درستی بود. به همین دلیل پیش از بازی استقالل و ایرانجوان 

همه نگران بازی در هوای آلوده بودند.
روزهای جدید کشــتی با رای قاطع خادم، تیتر دیگری از ایران ورزشی بود درباره برگزاری 

مجمع فدراسیون کشتی.

 کی روش بعد از
  جام ملت ها می رود

 یا می ماند؟

آینده نیمکت تیم ملی به 
معمای پلیسی تبدیل شده

این لژیونرهای »پس رونده«
وقتی هدف گذاری ملی پوشان ما کوتاه و کوچک است

پرسپولیس 
اسیر پنالتی

خبر

گزارش دو

طنزیم

روی آنتن

در چنین روزی

طنزیم جهانی شد
آقا به موت قســم طنزیم جهانیــه. حاال هی من 
میگم، شما بگو نه. کی طنزیم می خونه. دفعه قبل 
مگــر نبود که کارلوس تا مارو تــو کنفرانس دید، 
قصــه ناراحتی لوطیای لیســبون رو مطرح کرد و 
مارو حســابی نمک پاش زخم خودش کرد؟ مگه 
نبود همیــن دو روز پیش که مورینیو با اون همه 
کالس، پیغــوم پســغوم داد که بــه طنزیم بگین 
کاش زودتــر راه و چاه رو یاد مــی داد االن هنوز 
روی نیمکت منچستر نشسته بودم. بابا این ستون 
جهانیــه. نمونش همین دیروز. نشســته بودیم تو 
روزنامه داشــتیم چایی مایی هورت می کشیدیم 
و تــو اینترنت مگس می پروندیم کــه دیدیم چه 
نشســتی. آقای پل هی وراد، دبیر سرویس دیلی 
تلگراف، کلی برای بنده نوشــابه باز کرده که این 
آقای طنزیم چی از روزنامه نــگاران معروف ایران 
است و تمام کارهای مطبوعاتی اش در ایران مورد 
تایید ماســت. تازه مطلب بنــده را هم در توییتر 
خودش باز نشــر داده بود که چــی داداش؟ ما با 

این آقا رفیقیم!
سریع رفتیم توی توییتر، با طرف چت کردیم.

پرسیدیم: داداش پل؟ تو مارو از کجا می شناسی؟
گفت: زکی آق طنزیم! ستون شما جهانیه برادر.

پرســیدیم: حاال کار مارو چطوری پســند کردی 
روش توییت زدی؟

گفت: داداش! شــما که از قدیمی ها هستی. ما با 
خوندن مطالب شــما بزرگ شدیم. ضمن اینکه ما 
مســائل شــما رو به دقت رصد  می کنیم. یادته از 

حقوقت مالیات کم می کردن؟
آقا این یکی رو که گفت انگار اسم رمز و اسم شب 
رو با هم گفته. حله برادر. شما یک برگی رو کردی 

که دیگه ما نمی تونیم حرف دیگه ای بزنیم.
گفت: عمو طنزیم؟ یه سوال بپرسم؟

گفتم: بپرس پل جون!
گفت: این جمــالت امیرخان قلعه نویی خیلی منو 
تحت تاثیر قرار داده. ایــن معرفت فوتبالی یعنی 
چی؟ به هر کدوم از دوســتای ایرانیم تو انگلیس 

گفتم نتونستن ترجمه کنن.
گفتم: ایشــاال یه روز امیرخان با دوســتاش میاد 
انگلیس مربیگری می کنه. همون جا این سوال رو 

از خودش می پرسی.
اشک تو چشاش حلقه زد. یعنی میشه؟

نتیجه اخالقی:  ای خدا این وصل را هجران نکن!

هومن جعفري
Houman Jafari
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وصال روحاني
Vesal Rohani

جام جهانــی فوتبال در قطر، متفــاوت با همه 
جام  های جهانــی خواهد بود که تاکنون برگزار 
شــده اســت و قطری ها به دنبال برنامه ریزی 
مناســب برای تفریحــات هــواداران تیم های 

مختلف هستند.
به گزارش تســنیم، کمیته برگزاری مسابقات 
جام جهانی 2022 قطر به دنبال شفاف ســازی 
هرچه بیشــتر پروژه هایی اســت که در دست 
اجرا دارد. قطری ها ســخت در تالش هســتند 
تا بهتریــن میزبانی را از بزرگترین مســابقات 
فوتبــال دنیا داشــته باشــند و از همین رو در 
بخش هــای مختلفــی فعالیت خــود را دنبال 
می کنند. از ساخت و ساز ورزشگاه های مناسب 
برای میزبانی جام جهانی تا حمل ونقل عمومی 

و نشان دادن فرهنگ خود.
یکــی از دغدغه های قطری ها بــرای برگزاری 
در حین  هــواداران  تفریحــات  جام جهانــی، 
برگزاری مسابقات است. با توجه به وسعت کم 
کشــور قطر و نبود بناهای تاریخی و توریستی، 

بیشــترین برنامه ریزی قطری ها بــرای تفریح 
هواداران جام جهانی، بهره گرفتن از ســاختار 
طبیعی این کشــور اســت. قطری ها عالوه بر 
داشــتن مرز آبی پهناور در شــمال این کشور 
که به خلیج فارس متصل می شــود، صحراهای 
بزرگی در جنــوب دارند. یکــی از برنامه های 
قطری ها برای اســتفاده از دریا و ســاحل آن، 
قایق های  و  تفریحاتــی همچــون کشــتی ها 
تفریحی و اقامتی اســت؛ استفاده از تفریحات 
آبی و البته ساحلی که در بسیاری از نقاط دنیا 

جزو تفریحات محسوب می شود.
یکی از جذاب ترین و البته خاص ترین تفریحات 
در قطر، صحراگردی اســت. قطــر صحراهای 
بســیار زیادی دارد که از این صحراهای شنی 
به عنوان یکی از تفریحات اســتفاده می شــود. 
بلندی کــه مخصوص  ماشــین های شاســی 
رانندگی روی تپه های شــنی هستند و هیجان 
خاصی دارند در این صحراها مورد استفاده قرار 
می گیرند. هیجان ســرعت ماشــین ها و پرش 

و چرخــش آنها روی تپه های شــنی، می تواند 
یکی دیگر از تفریحــات هواداران فوتبال حین 
برگزاری مسابقات باشــد. البته در طول مسیر 
نیز کمپ هایی برای استراحت و البته گذراندن 
شــب تا صبح در صحراها آماده شــده است و 
قطری ها از حاال این کمپ ها را تبلیغ می کنند.

اســتفاده از تفریحگاه هــا یا اماکن توریســتی 
کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همچون 
ایران، اردن، لبنان، مصر، امارات و اردن بخشی 
دیگــر از برنامه های قطری ها بــرای هواداران 
جام جهانی اســت. با این حال آنهــا به دنبال 
برنامه ریزی هســتند تا فرهنگ این کشــورها 
را نیز حین برگزاری مســابقات جام جهانی به 

معرض نمایش بگذارند.
بخشــی از نوار ســاحلی شــهر دوحه به طول 
حدوداً 10 کیلومتر قرار اســت حین برگزاری 
مســابقات جام جهانی در اختیــار افرادی قرار 
بگیرد که غذاهای ســنتی کشورهای خود را به 
نمایش بگذارند. همچنیــن بخش دیگری هم 

در اختیار هنرمندان کشــورهای مختلف قرار 
می گیرد تا موسیقی های سنتی خود را در این 

نوار ساحلی ارائه کنند.
برنامه ریزی قطری ها برای لذت بردن هواداران 
حیــن برگــزاری مســابقات جام   جهانی، هنوز 
نهایی نشده اســت. یکی از نگرانی های برخی 
کشــورها مربوط به مصرف مشــروبات الکلی 
در حیــن برگــزاری جام جهانی اســت. جالب 
اینجاست که یکی از اسپانسرهای فیفا در تولید 
مشــروبات الکلی فعالیت دارد و در جام جهانی 
روســیه نیز حضور فعالی داشت. البته مصرف 
مشــروبات الکلی در قطر که کشوری اسالمی 
اســت، ممنوعیت دارد و این موضوع پرسشی 
را برای بســیاری ایجاد کرده اما آنچه قطری ها 
دنبالش هســتند، احترام گذاشتن هواداران به 
فرهنگ شان است. هرچند هنوز چیزی در این 
زمینه قطعی نشده اما راه حل هایی برای حضور 
حامی مالی فیفا در قطر وجود دارد که می تواند 
تجربه جدیدی برای هواداران جام جهانی باشد.

 تفریحات ویژه قطر برای تماشاگران جام جهانی 2022

آرمن ساروخانیان
Armen Saroukhanian

ریورپالته بعد از پیروزی در فینال جنجالی جام 
لیبرتادورس و صعود به جام جهانی باشگاه ها، 
حذف تحقیرآمیزی از این مســابقات داشت و 
مغلوب العین شــد. این بازی در وقت قانونی و 
اضافه با تســاوی 2-2 به پایان رسید و میزبان 
توانست در ضربات پنالتی به برتری 4-5 برسد.
العین که با استفاده از امتیاز میزبانی و به عنوان 
قهرمان امارات در این مسابقات شرکت کرده، 
در دقیقه سوم توســط مارکوس برگ، مهاجم 
سوئدی اش به گل رســید، ولی سانتوز بوره با 
دو گل متوالــی در دقایــق 11 و 16 قهرمان 

آمریکای جنوبی را پیش انداخت. کایو، مهاجم 
برزیلی العین در دقیقه 51 گل تساوی را زد تا 

بازی به وقت اضافه برود.
العین در دقیقه 118 می توانست به گل برتری 
برسد، ولی فرانکو آرمانی، دروازه بان ملی پوش 
ریــور با مهــاری دیدنی کمک کــرد بازی به 
ضربــات پنالتی برود. بازیکنــان میزبان موفق 
شدند هر پنج ضربه را به گل تبدیل کنند، در 
حالی که خالد عیســی، دروازه بان العین موفق 
شــد آخرین پنالتی ریور که توســط انزو پرز 

ملی پوش زده شد را مهار کند.

العین پیش از این موفق شــده بود ولینگتون 
نیوزیلند، قهرمان اقیانوسیه و اسپرانس تونس، 
قهرمان آفریقا را حذف کند و شــنبه در فینال 
با برنــده بازی رئال مادرید - کاشــیما آنتلرز 

روبه رو می شود.
ریورپالتــه برای رســیدن به این مســابقات 
در جنجالی تریــن فینــال جــام لیبرتادورس 
هموطنش، بوکاجونیورز را شکســت داده بود. 
بازی رفت دو تیم در زمین بوکا با تساوی 2-2 
به پایان رســید و بازی برگشت به دلیل حمله 
هواداران ریور به اتوبوس حریف لغو شــد تا دو 

هفته دیرتر در ســانتیاگو برنابئو برگزار شود. 
ریور در این بازی به پیروزی سه بر یک رسید 

و دور از خانه جام را باالی سر برد.
مامیچ، ســرمربی کروات العین بعد از این برد 
تاریخی گفت: »این یک دســتاورد فوق العاده 
برای ماســت. بزرگترین نتیجــه تاریخ فوتبال 
امارات و العیــن. افتخار می کنم که بخشــی 
از این موفقیت هســتم. فصل گذشــته برای 
نخستین بار قهرمان دوگانه لیگ و جام حذفی 
شــدیم و حاال در فینال جام جهانی باشگاه ها 

هستیم.«

ریورپالته، هیاهو برای هیچ

العین، فینالیست شگفتی ساز جام جهانی باشگاه ها

هواداران ریورپالته شکست مقابل تیم اماراتی را باور ندارندجشن بازیکنان العین پس از موفقیت تاریخی


