
درباره خصوصی سازی  درودگر،  صادق 
دو باشــگاه استقال و پرســپولیس اعتقاد 
خصوصــی  »زیرســاخت  دارد:  متفاوتــی 
کردن در کشــور هنوز فراهم نیست. برای 
خصوصی کردن باشــگاه ها نیاز است ابتدا 
از طرف مجلس و دولــت لوایحی مبنی بر 
حمایــت بخش خصوصی صادر شــود. اگر 
کمی به گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم 
تا بــه امروز هیچ بخــش خصوصی آن هم 
باشــگاه های فوتبال ســابقه موفقی نداشته 
اســت. ما وقتــی مدعی خصوصــی کردن 
هستیم یعنی بخش خصوصی فعال و عاقل 
باید در ابتدا باشگاه ها را به سودرسانی برساند 
و سپس برای فروش  سهام آن باشگاه را به 
بورس ارائه کند مثل باشگاه های بزرگ دنیا 

مانند منچستر، بارسا و رئال مادرید و... که 
هر کدام از این باشــگاه ها باید درآمدهایی 
داشته و شرایط به گونه ای مهیا باشد که در 
ســایه برنامه ریزی مالی بتوانند تراز و بیان 

مالی مثبتی داشته باشند.«
بازاریابی ســازمان لیگ   رییس بخش 
بســتر را برای خصوصی شــدن دو باشگاه 
مناســب ندانســت: »در حال حاضر برای 
خصوصــی کردن دو باشــگاه اســتقال و 
پرسپولیس و باشــگاه های دیگر  شرایطی 
مهیا نیســت. بــه این دلیل که در کشــور 
قوانیــن حمایتی  از بخش خصوصی نداریم 
و ایــن موضوع امکان پذیر نیســت، اگر به 
مصاحبه هــای قبلی بنــده در 8، 16 و 24 
ســال پیش مراجعه کنید، می بینید در آن 

زمان ها بارها اعام  کرده ام خصوصی ســازی 
برای این دو باشگاه امکان پذیر نیست، کما 
اینکه بــا تبلیغات خیالــی می گفتند جام 
جهانی فوتسال در ایران برگزار می شود که 
من همان موقع گفتم محال اســت میزبانی 
جــام جهانی را به ایــران بدهند و آخر هم 
حرف من درســت بود. ما هنوز در کشــور 
نتوانســتیم یکی از اصلی ترین موارد فوتبال 
که همان حق پخش تلویزیونی مســابقات 
است را حل کنیم آن وقت چگونه می توانیم 

این دو باشگاه بزرگ را خصوصی کنیم.«
درودگر با نمایشــی خواندن این ماجرا 
به حرف هایش ادامــه داد: »تا آنجا که من 
دارم در ســازمان خصوصی ســازی  اطاع 
بعضی از دوســتان به ویژه قبل از انتخابات 

ریاســت جمهوری  بــه خصــوص در دوره 
دوم انتخابــات بحث واگذاری دو باشــگاه 
پرسپولیس و استقال را در رسانه ها منتشر 
کردند و آخر هم هیچ اقدامی صورت نگرفت. 
که در این سه دوره ریاست جمهوری همه ما 
آن را تجربه کردیم. بحث خصوصی ســازی 
باشگاه های استقال و  پرسپولیس با دیگر 
باشگاه ها این تفاوت را دارد که در ابتدا باید 
بحث اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و....  این 
دو باشگاه حل شود و بعد دستگاه های تابع 
باید نظــر نهایی خود را بدهنــد و به نظر 
من تا این دســتگاه ها نظر خود را صراحتا 
و کتبا  اعام نکنند هیــچ اتفاقی در بحث 
خصوصی سازی شدن این دو باشگاه  صورت 

نمی گیرد.«
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19 دی ماه روز ویژه ای برای فوتبال ایران اســت؛ 48 ساعت پس از نخستین بازی 
تیم ملی در جام ملت های آســیا قرار است مجمع عمومی ســالیانه فدراسیون فوتبال 
تشــکیل جلسه دهد. در دســتور جلسه که روی سایت فدراســیون فوتبال آمده، این 

موارد قید شده:
دستور جلسه مجمع عمومی عادی فدراسیون:

-گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال 96-97
-پیش بینی برنامه و بودجه فدراسیون سال 97-98
-گزارش صورت های مالی منتهی به 31 تیرماه 97

این روزها برای چه کســی بررســی این موارد مهم اســت که در دســتور جلسه 
قرار گرفته؟ شــاید حتی تاج و کفاشیان هم ســر سوزنی به موارد قید شده در دستور 
جلســه فکر نکنند، چرا که تمام فکر و ذهن آنها معطوف بــه قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان اســت. برخاف دستور جلســه، در مجمع 19 دی ماه قرار است تکلیف 

بازنشسته های فدراسیون مشخص شود.
همیــن چند روز پیش بود که مجمع انتخاباتی کمیته پارالمپیک برگزار شــد که 
نکات ویژه ای داشــت. اگر آن مجمع را الگویی برای ســایر فدراســیون ها بدانیم، هیچ 
بازنشســته ای حق ماندن در ورزش را ندارد. در مجمع پارالمپیک ابتدا اعام شــد که 
اگر در میان کاندیداها فرد بازنشسته ای وجود دارد، قبل از آغاز رای گیری کنار برود تا 
روند انتخابات با اخال مواجه نشــود. حتی در آن مجمع از افرادی که هنوز بازنشسته 
نیســتند اما در آینده نزدیک بازنشســته می شوند هم خواسته شــد که در انتخابات 
شرکت نکنند تا مجمع چند ماه دیگر به خاطر آنها مجبور به تشکیل جلسه فوق العاده 
نشــود. در مجمع پارالمپیک همه بازنشســته ها انصراف دادند و افرادی که در آستانه 
بازنشســتگی هستند هم خیلی شــفاف و بی دردسر کناره گیری خود را اعام کردند تا 
نخســتین انتخابات پس از قانون منع به کارگیری بازنشستگان بی دردسر تمام شود اما 
پرسش ما اینجاست که در مجمع سالیانه فدراسیون فوتبال هم اوضاع به همین خوبی 
پیش می رود یا بازنشسته های فدراسیون فوتبال که باید تا امروز ترک پست می کردند 

و نکرده اند، باز هم بر ماندن پافشاری می کنند؟
ظاهرا براساس توافق صورت گرفته میان مسووان فدراسیون و دستگاه های نظارتی 
که موضوع منع به کارگیری بازنشســتگان را دنبال می کنند، 19 دی ماه آخرین فرصت 
برای اســتعفا و کناره گیری مسووان فدراسیون فوتبال است اما در صورت جلسه ای که 
فدراسیون روی سایت خود گذاشــته اثری از این موضوع نمی بینیم و این می تواند به 

معنای ادامه روند فعلی و پافشاری فدراسیونی ها باشد.
از آنجا که جام ملت های آسیا تا آن زمان شروع شده و تیم ملی ایران 17 دی ماه 
نخســتین بازی خود را در امارات برگزار کرده است، استعفا و کناره گیری تعداد زیادی 
از مســووان فدراسیون فوتبال ممکن است ابهاماتی را پدید بیاورد و بر روند تیم ملی 
در جام ملت های آســیا اثر بگذارد. مجمع فدراســیون فوتبال بــا در نظر گرفتن تمام 
حساســیت های بین المللی باید این کار را انجام دهد و پاســخ مناسبی برای ای اف سی 

و فیفا داشته باشد.
تا امروز فعا علی کفاشــیان، ترابیان و محمدرضا ساکت از سمت های خود استعفا 
داده اند اما هنوز تعداد زیادی از بازنشســته ها در بدنه فدراســیون و هیات های ورزشی 

حضور دارند که مشمول این قانون می شوند.
مجمع 19 دی می تواند مهم ترین اتفاق ســال برای فوتبال ایران باشد و تصویر 
تازه ای از مســووان و متولیان فوتبال پیش روی ما بگذارد؛ حالت منفی دیگری هم 
هســت که این مجمع می تواند آغاز رســمی مخالفت فوتبالی ها با قانون وضع شده 
توســط مجلس باشد که در این شرایط با افراد خاطی برخورد قاطع و قانونی صورت 

خواهد گرفت.

دی ماه داغ فوتبال سرمقاله
خبر

استتار محل تمرین تیم ملی با پارچه های مشکی
تیم ملــی اردوی خود را در اردوگاه اســپایر قطر برپا کــرده؛ محلی که 
معمواً میزبان تیم های زیادی از سراســر دنیاســت و همیشه در این اردوگاه 
افراد مختلفی حضور دارند. همین مســاله باعث اعتــراض کادرفنی تیم ملی 
شــده بود چرا که دسترســی به محل تمرین تیم ملی بدون هیچ مانعی وجود 
داشت و اگر افرادی در اردوگاه اسپایر حاضر می شدند، می توانستند تمرین های 
تاکتیکی تیم ملی را زیر نظر بگیرند. پس از اعام 
ایــن موضوع به قطری ها، تدابیــری برای امنیت 

تاکتیکی تمرین های تیم ملی اندیشیده شد.
دیروز )شــنبه( دور یکی از زمین چمن های 
اردوگاه اســپایر که در اختیار تیم ملی ایران قرار 
دارد، پارچه مشکی رنگی کشیده شد. محمدرضا 
ساکت دبیرکل مســتعفی فدراسیون فوتبال هم 
که همراه تیم ملی بــه قطر رفته این پارچه ها را 
بررســی کرد. ســاکت دور تا دور زمین را مورد 
بررســی قرار داد و هر جایی که به زمین تمرین 
تیم ملی دید داشــت، به کارگرانی که مشــغول 

نصب این پارچه ها بودند گفته می شد تا ایرادات را برطرف کنند.
همچنین پیش از آغاز تمرین یکی از کودکان که در اردوگاه اسپایر حضور 
داشت و به زمین چمن تمرینی ایران آمده بود، در تور دروازه گیر کرده بود که 

با کمک مسووان تیم ملی توانست از این مخمصه خاص شود.

گل محمدی دروازه بان می خواهد
یکی از مشــکات پدیــده در نیم فصل اول نداشــتن دروازه بان مطمئن 
بــود. البته بهزادی در برخی بازی ها نمایش خوبی داشــت امــا پدیده که به 
دنبال قهرمانی در لیگ اســت برای کسب نتایج بهتر نیاز به دروازه بان دیگری 
هم دارد. در همین راســتا گل محمدی هم به مســووان باشگاه پدیده اعام 
کرده هرچه زودتر زمینه جذب یک دروازه بان فراهم شــود تا این تیم با خیال 
آسوده تر در ادامه بازی های لیگ ظاهر شود. در صورت برطرف شدن مشکات 
مالی، گل محمدی خواســتار برگزاری اردو برای آماده سازی تیمش هم شده و 
ایــن احتمال وجود دارد که اردوی پدیده در ترکیه، قطر یا دبی برگزار شــود. 
پدیده ای ها احتماا در روزهای آتی به یک شرکت خودرو ساز واگذار می شوند.

بازگشت آرسنال به مسیر پیروزی
شنبه عجیب: شکست خانگی سیتی و چلسی

آرســنال پس از دو شکست متوالی مقابل ســاوتهمپتون در لیگ برتر و 
تاتنهام در جام اتحادیه توانســت برنلی پایین جدولی را ســه بر یک شکست 
دهد. ستاره آرسنال در این بازی اوبامیانگ بود که دو گل زد و به صدر جدول 
گلزنان برگشــت، ولی نباید از بازی خوب مســعود اوزیل که بعد از مدت ها به 

ترکیب اصلی برگشته بود، گذشت.
هافبک آلمانی که بازوبند کاپیتانی را به دســت بســته بود، در دقیقه 14 
با پاســی استثنایی دفاع فشرده میزبان را باز کرد تا اوبامیانگ با پاس به عقب 

کواسیناچ دروازه برنلی را باز کند.
امــری که در هفته های اخیر به دلیــل مصدومیت مدافعانش در این خط 
مشــکل دارد، برای این بازی به دفاع چهار نفره برگشته بود و مونرئال در کنار 
سوکراتس در قلب دفاع بازی می کرد، ولی مصدومیت و خروج مدافع اسپانیایی 
مربی آرســنال را مجبور کرد قبل از نیمه اول لیش اشتاینر را به زمین بفرستد 

و به دفاع سه نفره برگردد. 
آرســنال در شروع نیمه دوم توســط اوبامیانگ به گل دوم رسید. سازنده 
گل این بار اکازت بود. به نظر می رســید با این گل کار تمام شده، ولی برنلی 
آنقدر به ارســال توپ های بلند ادامه داد تا اینکه در دقیقه 63 توسط بارنز به 

گل رسید. 
ضعف خط دفاع آرســنال روی این گل یک بار دیگر مشــهود بود. برنلی 
با این گل به بازگشــت امیدوار شــد و هیجان به بازی برگشت، ولی خط دفاع 
آرسنال دیگر مرتکب اشتباه نشد و ایووبی تازه وارد در آخرین ثانیه ها روی یک 
ضدحمله و پاس اوزیل گل ســوم را زد. آرســنال با این برد 37 امتیازی شد و 

اوبامیانگ با 12 گل در جدول گلزنان بااتر از محمد صاح ایستاد.
در دو بازی حساس دیگر منچسترسیتی و چلسی شکست غیرمنتظره ای 
تجربه کردند. ســیتی در خانه 3 بر 2 مغلوب کریستال پااس شد و چلسی در 

لندن با یک گل به لستر باخت. 
با این نتایج لیورپول با اختاف 4 امتیاز نســبت به سیتی در صدر جدول 

موقعیت مستحکمی دارد. 

هواداران فوتبال در ایران از جری بنگستون خاطره های 
خوبی به یاد دارند؛ مهاجم ســابق پرســپولیس و ذوب آهن 

که مشــخص هم نشــد چرا از لیگ ایران رفت و کاستاریکا 
را برای ادامه فوتبال انتخاب کرد. بنگســتون در ایران آمار 
خوبی از خود بجا گذاشــت. او 7 گل برای پرسپولیس زد و 
10 بار هم تــور دروازه حریفان ذوب آهن را در لیگ و لیگ 

قهرمانان آسیا لرزاند.
بنگستون بعد از ذوب آهن، باشــگاه دپورتیوو ساپریسا 
را به عنوان مقصد جدید خود انتخاب کرد و روزهای موفقی 
را همراه این تیم در لیگ کاســتاریکا تجربه کرد. 37 بازی 
و 9 گل زده، آمار بنگســتون در ساپریسا بود. او بعد از یک 
فصل بازی در کاســتاریکا، پیراهن المپیا در لیگ هندوراس 
را پوشید و با 12 گل زده در 19 بازی، درخشان تر از همیشه 

ظاهر شد و عنوان آقای گلی را به دست آورد.
جری بنگســتون در فینال لیگ هندوراس، با پیراهن 
المپیــا مقابل موتاگوآ قرار گرفت اما نه موفق شــد گلی به 

ثمر برســاند و نه تیمش توانست عنوان قهر مانی را به دست 
بیــاورد. المپیا در بازی رفــت و در خانه با نتیجه 2 بر صفر 
مغلوب موتاگوآ شد اما در بازی برگشت و در خانه حریف با 
یک گل به پیروزی رسید اما باز هم توفیقی در کسب عنوان 

قهرمانی کسب نکرد.
مهاجم ســابق پرســپولیس بااتر از کارلوس انزا که 
عضو باشــگاه جوتیکالپا است، عنوان بهترین گلزن رقابت ها 
را به  دســت آورد و کفش طا را در اختیار گرفت. حاا که 
لیگ هندوراس به پایان رســیده و بنگســتون هم آقای گل 
شــده، چند باشــگاه لیگ برتری در ایران برای جذب این 
مهاجم 31 ســاله ابراز عاقه کرده انــد. از فواد و ذوب آهن 
به عنوان مشــتری های بنگســتون نام می برنــد. مهاجمی 
 که با بازگشــت به ایران می تواند ســطح کیفی لیگ برتر را 

نیز باا ببرد.

علیرضا بیرانوند درباره وضعیت اردوی 
تیم ملی در قطر این توضیحات را می دهد: 
»خدا را شکر اردوی خوبی برگزار کردیم و 
همه چیز برای پیشــرفت تیم ملی مناسب 
است. بازیکنانی که دعوت شدند همه خوب 
هســتند. اردوگاه خیلی مجهــزی داریم و 
تمرینات خوبی را پشــت ســر می گذاریم. 
امیدواریم از این اردو بتوانیم ســود ببریم و 
نقاط ضعف تیم را برای حضور پرقدرت در 

جام ملت های آسیا برطرف کنیم.« 
بیرانوند با اشــاره به وضعیت تیم ملی 
در دوره قبل جام ملت ها گفت: »دوره قبل 
شــرایط خیلی ســخت بود چرا که شرایط 
آب و هوایــی اســترالیا تفــاوت زیادی با 
ایران داشــت. همین وضعیت کار بازیکنان 
را ســخت کرده بود اما این بــار همه چیز 
متفاوت است. امارات نزدیک به ایران است 
و اکثــر بازیکنان به خاطر بــازی در لیگ 
قهرمانان آسیا و سفرهایی که به این کشور 
داشــته اند با آب و هوای آن آشنایی دارند 

و همین به تیم ملــی کمک خواهد کرد.« 
بیرانوند دربــاره رویارویی دوبــاره با عراق 
نیــز این صحبت ها را به زبــان آورد: »فکر 
نمی کنم اتفاقات 4 ســال قبل تکرار شود. 
در آن بازی ها در مرحله حذفی به تیم عراق 
خوردیم و شــرایط متفاوت بود اما این بار 
در مرحله گروهی بازی داریم و احتماا دو 
تیم ایران و عراق صعود خواهند کرد. ضمن 
اینکه از تجربــه دیدارهای قبل اســتفاده 
می کنیم تا بتوانیم بازی خوبی را به نمایش 
بگذاریم. انتظار مردم از تیم ملی باا رفته و 
باید تاش کنیم انتظارات را برآورده کنیم.« 
آیــا می توان بــه قهرمانــی تیم ملی 
امیدوار بود؟ بیرانوند این سوال را هم پاسخ 
می دهد: »صددرصد. هنگام ســفر به قطر 
یکی آمد و پرســید که این پرواز کجاست؟ 
گفتــم پــرواز آرزوهاســت. امیدواریم که 
بتوانیم به آرزوی 42 ساله برسیم. بازیکنان 
از انگیزه زیادی برخوردارند و برای قهرمانی 
بــه امارات خواهیم رفت. چــاره ای هم جز 

قهرمانی نداریم. تمام کارشناســان آسیا و 
حتــی جهان انتظار دارنــد تیم ملی که در 
جام جهانی قدرتمند بود و بازی های خوبی 
ارائه داد، در جام ملت ها هم همینطور بازی 

کند.« 
بیرانوند اعتقاد دارد که همه رقبای تیم 
ملی قوی هســتند: »تمــام رقیبان ما قوی 
هستند. انتظارات از تیم ملی باا رفته است 
و این کار را برای ملی پوشان سخت خواهد 
کــرد. اان تیم هایی مثل امارات و قطر هم 
شانس قهرمانی دارند. پیش از این تیم های 
ژاپن و کره و عربستان جزو مدعیان قهرمانی 
بودند اما این دوره دو کشــور امارات و قطر 
هم مدعی هســتند و ایــن کار تیم ملی را 
سخت می کند.« دروازه بان تیم ملی یکدلی 
را فاکتور قهرمانی در آســیا می داند: »برای 
رسیدن به این رویا همه باید یکدل باشند. 
در جام جهانی هم مردم فکر نمی کردند که 
ما نتایج خوبی کســب کنیم اما با همدلی و 
حمایت مردم به موفقیت رسیدیم و این بار 

هم انتظار همین است. همه باید از تیم ملی 
و ملی پوشــان حمایت کنند تا به قهرمانی 
برســیم. البته بــرای همــه بازیکنان مهم 
این اســت که تیم ملی موفق شــود. فرقی 
نمی کند که چه کسانی بازی کند. بازیکنان 
در کنــار رفاقتی که دارنــد برای حضور در 
ترکیب اصلی رقابت می کنند. همه بازیکنان 
خوب هســتند و اینکه قرار است چند نفر 
خط بخورند کار سختی خواهد بود. آنهایی 
هم که نیســتند قطعا دلشان با تیم خواهد 

بود.« 
بیرانونــد انتظارش از مردم را هم بیان 
می کنــد: »انتظارم از مردم این اســت که 
از امروز شــروع کنند به حمایت تیم ملی. 
مســووان هم بیایند و کمــک کنند و به 
بازیکنان تیم ملی انرژی بدهند. می دانم که 
در امارات هم تماشاگران زیادی به ورزشگاه 
خواهند آمد. اطمینــان دارم در امارات ما 
احســاس غریبی نخواهیم کــرد. امیدوارم 

بتوانیم مردم را خوشحال کنیم.«

جری بنگستون به ایران برمی گردد؟ 
آقای گل هندوراس در رادار تیم های لیگ برتری

بیرانوند: کل دنیا از ایران انتظار قهرمانی دارند

درودگر با اشاره به ماجرای دامنه دار حق پخش
چطور می توانیم از خصوصی سازی حرف بزنیم؟

استعفای یک بازنشسته دیگر
رضا عابدینی دبیر هیات فوتبال اســتان تهران به دلیل بازنشســتگی از سمت خود 
اســتعفا کرد و عباس تیموری به عنوان سرپرست دبیری هیات فوتبال تهران مشغول به 

فعالیت شد. 
عابدینی از چهره های پرتاش فوتبال کشــور است که در حال حاضر به عنوان نایب 
رییس اول هیات فوتبال تهران در موسســه ای که به این عنوان ثبت شــده و همچنین 

مشاور عالی هیات فوتبال فعالیت می کند. 
جدایی عابدینی باعث شــد تا عناصر جوان تر ســکان هدایت فوتبال قم را به دست 
بگیرند. عابدینی در زمان ریاســت خود بر فوتبال قم عملکرد درخشــانی نداشت و تیم 

صبای قم در زمان ریاست او منحل شد.  
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وقتی همــه ما بــرای یک هدف 
برای نگرانی  می جنگیم، دیگر دلیلــی 
باقــی نمی مانــد. ما تــاش می کنیم 
فرقی  و  موفق شــود  پرســپولیس  تا 
نمی کند کدام بازیکنان در زمین یا روی 
باشند. درست است که محسن  نیمکت 
را  فصل  ابتدایی  هفته هــای  ربیع خواه 
به دلیل مصدومیت از دســت داد اما در 
بازی های آخر او را در میدان می دیدیم و 
جالب اینکه در چند پست مختلف برای 
بازی  از چند  بعد  بازی کرد.  پرسپولیس 
نصفه و نیمه، ربیع خواه کم کم به شرایط 
آرمانی نزدیک می شود تا به قول خودش 
در نیم فصل دوم بیشــتر به پرسپولیس 

کمک کند.
  

شروع لیگ را به دلیل مصدومیت از 
دست دادی اما بعد از چند هفته به تیم 
اضافه شدی. اان شرایطت چطور است؟ 
 مــن به دلیــل مصدومیــت تا هفته 
هشــتم و نهم نمی توانستم بازی کنم اما بعد 
از آن کم کم به تیم اضافه شــدم و 5، 6 بازی 
هم انجام دادم. در روزهایی که مصدوم بودم 
خیلی تــاش کردم خودم را برســانم چون 
مصــدوم و محروم زیاد داشــتیم و دوســت 
داشــتم به تیــم کمک کنم. بــه هرحال ما 
یکسری کمبودها داشتیم و بچه ها مصدوم و 
محروم می شدند و تیم تحت فشار بود. خیلی 
کار کــردم و فکر می کنم زمان خوبی به تیم 
اضافه شــدم. از شــرایط خودم راضی هستم 
اما باز هم کار دارم تا به آمادگی ازم برســم. 
باید بیشــتر کار کنم و بیشتر فشار بیاورم تا 

مصدومیتم کامل برطرف شود.
البته اان که پنجره نقل و انتقاات 
باز شــده نیازی نیســت با مصدومیت 

برگردید. 
 مــا باید در 3 جبهــه بجنگیم و نیاز 
بــه بازیکن جدید داریم تا دســت مربی یک 
مقدار باز شــود. کار سخت است اما بازیکنان 
جدید کمک می کنند تا بتوانیم روند بهتری 
داشــته باشــیم و تیم فعلی هم خستگی اش 

برطرف شود.
نگران نیستی که دوری طوانی مدت 
از میادین و حضور بازیکنان جدید باعث 

نیمکت نشینی ات شود؟ 
 وقتــی همــه مــا برای یــک هدف 

می جنگیــم، دیگر دلیلی بــرای نگرانی باقی 
نمی ماند. ما تاش می کنیم تا پرســپولیس 
موفق شــود و فرقی نمی کند کدام بازیکنان 

در زمین یا روی نیمکت باشند.
یعنی بازی کــردن برایت اهمیتی 

ندارد؟ 
 البتــه کــه دارد. کــدام بازیکنی را 
می شناسید که نیمکت نشینی یا بازی کردن 
برایش مهم نباشــد؟ منظور من این بود که 
بازی کردن بقیــه بازیکنان باعث دلخوری ام 
نمی شــود. فقــط انگیزه های من را بیشــتر 
می کند که بیشتر و بهتر تمرین کنم تا بتوانم 

دوباره در ترکیب اصلی به میدان بروم.
چه تصوری از نیم فصل دوم داری؟ 

 کار سخت تر می شود چون تیم هایی 
مثل سپاهان، پدیده، استقال و تراکتورسازی 
شرایط خوبی دارند و همه می خواهند باای 
جدول باشــند. با این حال ما برای قهرمانی 

می جنگیم و باید فقط امتیاز جمع کنیم.
بین  ســختی  رقابت  جدول  باای 
وجود  پدیده  و  ســپاهان  پرسپولیس، 
دارد. در نهایــت کدام تیــم برنده این 

رقابت خواهد بود؟ 
 رقابت فشــرده و کار خیلی ســخت 
است. امســال پدیده و سپاهان خیلی خوب 
هستند و حتی استقال و تراکتورسازی هم 
شــرایط خوبی دارند. بــرای همین قهرمان 
شدن اصا آسان نیست اما باید تاش کنیم 

تا به هدف مان برسیم.
جدی ترین رقیب تــان برای تکرار 

قهرمانی کدام تیم است؟ 
 فکر می کنم هــر 4 تیمی که گفتم، 
رقیبان جدی ما هستند چون تیم های خوبی 

هستند و نمی شود یکی را گفت.
بودند  معترض  برانکو  و  باشگاه  اما 
نمی خواهند  عــده  یک  می گفتنــد  و 
قهرمان  بار  برای ســومین  پرسپولیس 

شود. 
 بــه هرحــال وقتــی یک تیــم دو 
ســال پیاپی قهرمان می شــود یــک مقدار 
ســنگ اندازی می کنند که ایــن اتفاق تکرار 
نشــود اما امسال بیشــتر تاش می کنیم تا 
دوباره قهرمان شویم. ما عقب نمی کشیم و با 
قدرت بیشتری ادامه می دهیم. هرگز پا پس 
نمی کشــیم و تا لحظه آخر می جنگیم تا در 

قهرمانی هت تریک کنیم.

 ربیع خواه: بازیکنان جدید
 باانگیزه ترم می کنند

پاسخ رضاییان به منتقدان تیم ملی: 
وقتی در تیم نیستید، دهان تان را ببندید

آخریــن فهرســت تیم ملــی، منتقدان تــازه ای داشــت؛ بازیکنان 
پرســپولیس. هم کمال به تندی از کی روش و انتخاب هایش انتقاد کرد، 
هم ســروش رفیعی و به نظر می رسد رامین رضاییان می خواسته به آنها 
پاســخ بدهد که گفته: »من اگر در فهرست تیم ملی نباشم، دلیلی ندارد 
واکنشــی نشــان بدهم چون برای من فقط موفقیت تیم ملی مهم است. 
درســت نیســت که بگوییم موفقیت تیم ملی برای مان مهم است و وقتی 
دعوت نمی شــویم، آن حرف ها را بزنیم. اگر مردی، زمانی که در تیم ملی 
هســتی حرف بزن و وقتی نیستی، دهانت را ببند. شما نمی توانید زمانی 
بگویید یک فرد خوب اســت و زمان دیگری بگویید بد اســت. اگر زمانی 
هم آن فرد بدی کرد باید به خاطر خوبی ها فراموش کنید چون شاید به 
خاطر خوبی های او تو اان به اینجا رسیده باشی. این اتفاق برای من رخ 

داده و من همیشه قدردان کادر فنی و مربیان تیم ملی هستم.«
ادامه  این طور  را  رضاییان صحبت هایش 
داده: »وقتی در زمین هستیم، همه نگرانی ها 
و مشــکات را فرامــوش می کنیم و فقط به 
خوشــحال کردن مردم ایــران فکر می کنیم 
چــون ما ســرباز تیم ملی هســتیم. در حال 
حاضر هم با کادر فنی و بازیکنان می خواهیم 
مثل یک زنجیر همه دســت به دســت هم 
بدهیم و دل مردم ایران را شــاد کنیم. مثل 
جام جهانی که می دیدیم مردم در خیابان ها 
خوشــحالی می کردند و این برای ما نعمت و 
انرژی بزرگی بود. مطمئنــا اگر اتفاقاتی که 
می خواهیم پله پله رخ دهد، دوباره می توانیم 
دل مردم را شــاد کنیم. فوتبال اینگونه است و می تواند اشک شوق برای 

مردم به همراه بیاورد.«
رویارویــی با یمن، ویتنام و عراق هم مورد دیگری اســت که رامین 
دربــاره اش صحبت کرده: »چالش خوبی در انتظار ماســت. این بازی ها 
کمــک می کند بازی به بازی بهتر شــویم و بتوانیم تاکتیک های مد نظر 
مربی را اجرا کنیم. اگر تاکتیک های کادر فنی را در زمین پیاده کنیم، به 
هدفی که داریم می رســیم. نباید حتی یک بازی را هم دست کم بگیریم. 
کی روش همیشــه می گوید در زمین مسابقه باید طوری از حریف پیش 
باشید که یک گل برای داور و یا اشتباهات بازیکن خودتان کنار بگذارید 
چــون در فوتبال اتفاقات زیادی رخ می دهد. در جام ملت های قبلی برابر 
عراق بازی کردیم و بازی با نتیجه ســه بر سه به پایان رسید و در نهایت 
هــم در پنالتی باختیم. مطمئنا اتفاقات آن بــازی باز هم خواهد بود اما 
می رویم که بجنگیم و بهترین نتیجه را بگیریم. البته معتقدم شانس هم 

در فوتبال مهم است و امیدوارم این شانس با ما همراه باشد.«
همه از این تیم ملی توقع قهرمانی دارند اما رامین رضاییان رقم زدن 
این موفقیت را آســان نمی داند: »هیچ قهرمانی  ســاده به دست نمی آید. 
هیچکس را در دنیا پیدا نمی کنید که راحت به قهرمانی رســیده باشــد. 
برخی هم که می گویند قهرمانی ســاده است، نباید این حرف ها را بزنند 
چون در گذشــته هم تیم ملی شرایط ســختی را سپری کرده و نتوانسته 
به آن هدفی که داشته، برسد. بنابراین رسیدن به این هدف که قهرمانی 
اســت، بسیار سخت است. در کل معتقدم بازی با بازی متفاوت است. در 
جام جهانی همه فکر می کردند اسپانیا به ایران ۱۰ گل بزند یا کریستیانو 
رونالدو بــه ایران 5 گل بزند و یا ایران بایــد آرژانتین را در جام جهانی 
برزیل شکســت می داد. می خواهم بگویم همین گونه شــاید یمن مقابل 
ایران خوب دفاع کند ما هم هر چه بزنیم گل نشود. فوتبال همین است. 
همان کاری که ما برای اســپانیا کردیم شــاید اینجا رقبا برای ما به اجرا 

در بیاورند.«
و این هم بخش پایانی صحبت هــای رامین: »برخی بزرگان فوتبال 
فکر می کنند واقعا کاری که پیش رو داریم ســاده است. البته آنها هم به 
خاطر قدرت تیم ملی چنین تفکری دارند اما اینکه می گویند تیم ملی باید 
قهرمان شود، درست نیست. تیم ملی در جام ملت های آسیا تمام تاشش 
را می کند و ما هم فقط به قهرمانی فکر می کنیم اما بایدی نداریم. فوتبال 
ورزش اتفاقات اســت و ما همیشه مثل سرباز با تمام وجود برای تیم ملی 
بازی می کنیم. خوشــبختانه اتحاد خوبــی در تیم ملی داریم و مطمئنا با 

همین اتحاد برابر رقیبان قرار خواهیم گرفت.«

واکنش منشا به شایعه جدایی اش: 

می خواهم دوباره با پرسپولیس قهرمان شوم
 ایــن روزها همــه درباره جدایــی تو از 
پرســپولیس صحبت می کننــد. نکند رفتنت 

قطعی شده؟ 
 قرار نبوده من از پرســپولیس بــروم و اصا 

حرفی درباره این موضوع به من نزده اند.
حرفی نزده اند اما گویا باشگاه دنبال مهاجم 
است و شایعه شده که اگر بتوانند مهاجم جدید 

جذب کنند، تو می روی. 
 من از چنین چیــزی خبر ندارم. تا روزی که 
تهران بودم، کسی به من نگفته بود باید از پرسپولیس 
بــروی و خودم هم نمی خواهم بروم. اگر واقعا این طور 

بود، حتما باشگاه با خودم صحبت می کرد.
این پیشــنهادهایی که می گویند از لیگ 

برتر داری، واقعی است؟ 
 برای یک بازیکن همیشه پیشنهاد هست. من 
اول فصل چند پیشــنهاد از ایران و قطر داشــتم اما 
خودم می خواســتم بمانم. اان هــم می خواهم بمانم 
و نمی دانــم چه باشــگاهی پیشــنهاد داده اما من با 

پرسپولیس قرارداد دارم.
اگر پیشنهاد خوبی از ایران داشته باشی، از 

پرسپولیس می روی؟ 
 من به ایــن موضوع فکــر نمی کنم و منتظر 
شــروع لیگ هســتم. می خواهم دوباره با پرسپولیس 

قهرمان شوم.
اما این فصل عملکرد خوبی نداشتی و شاید 

تو را نخواهند. 
 این طور گفته اند؟

نه، باشگاه رســما چیزی اعام نکرده اما 
همین که دنبال مهاجم جدید هستند، یعنی از 
تو که امسال فقط یک گل زده ای، ناراضی اند و 

شاید با جذب مهاجم جدید کنارت بگذارند. 
 من گل های مهمی برای پرسپولیس زده ام. به 
نسف قارشی گل زدم، به الجزیره گل زدم، به الدحیل 
هم آن گل مهم را زدم اما همیشه دوست دارند از من 
انتقاد کنند. 2۰ تا گل هم بزنم، باز می گویند منشــا 

خوب نیست. نمی دانم چرا همه فقط در مورد من حرف 
می زنند اما سرمربی تیم نگفته که من را نمی خواهد.

خودت هم از شرایط راضی هستی که بمانی؟ 
 من گفتم که می خواهم بمانم. امسال در شرایط 
سختی قرار داشتیم اما بهترین نتایج را گرفتیم. در لیگ 
قهرمانان آســیا تا فینال باا رفتیــم و در لیگ برتر هم 
باای جدول هســتیم. می توانیم باز هم قهرمان شویم و 
من می خواهم این قهرمانی را یک بار دیگر تجربه کنم.

لیگ که دوباره شروع شود، رقبای جدیدت 

می آیند. ترابی و شریفی و شاید یک مهاجم دیگر 
که باشگاه قرار است بخرد. فکر می کنی در رقابت 

با آنها هم بتوانی ثابت بازی کنی؟ 
 من هم مثل هــر بازیکن دیگری تاش می کنم 
و می خواهم بازی کنم. برایم فرقی ندارد با چه بازیکنی 

رقابت کنم.
کا فکر می کنی حضــور بازیکنان جدید در 
نیم فصل دوم چقدر به پرسپولیس کمک می کند؟ 
 ما خیلــی به آنها نیاز داریم. در این چند ماه به 

خاطر کمبود بازیکن شــرایط خیلی ســختی داشتیم و 
دلیل مصدومیت چند تا از بازیکنان هم همین سختی ها 
و خســتگی بود. بازیکنان جدید کــه بیایند، تیم کمی 
اســتراحت می کنــد و دوباره انرژی می گیــرد. ما برای 
قهرمان شــدن به بازیکنان جدید نیاز داریم و مطمئن 
باشــید در نیم فصل دوم خیلی بهتــر نتیجه می گیریم. 
البته امســال همه تیم هــا خیلی قوی شــده اند و کار 
سخت تری داریم اما هنوز هم بهترین تیم ایران هستیم 
و اجازه نمی دهیم تیمی غیر از پرسپولیس قهرمان شود.

روزی که پرســپولیس مثل برنده هــای بخت آزمایی 
قرارداد گادوین منشــا را ثبت کرد، فکرش را هم نمی کرد 
که به این زودی تصمیم به کنار گذاشــتنش بگیرد. آنها اما 
این فصل هم به خاطر کمبود بازیکن این مهاجم نیجریه ای 
را نگه داشــتند و حتی به عنوان مهره ثابت بازی اش دادند 
وگرنــه بعد از قهرمانی دوم با برانکــو، او را رد کرده بودند. 
پس عجیب نیست که با باز شدن پنجره ها، منشا دوباره به 
خطر بیفتد و بشــود شــانس اول جدایی. این خطر را البته 
خوِد او با گل نزدن هایش ایجاد کرد و حاا باید دعا کند که 
پرسپولیس دستش به هیچ مهاجمی نرسد وگرنه نخستین 

نفر او را کنار می گذارند. هر چند بدون جذب مهاجم جدید 
هم گادوین منشــا نمی توانــد از ادامه حضورش در ترکیب 
اصلی پرســپولیس مطمئن باشــد چرا که اگر تا امروز در 
خط حمله بی رقیب بود، حاا ســایه سنگین مهدی شریفی 
و حتی مهدی ترابی را باای ســرش احســاس می کند و با 
یک غفلت، ممکن است جایگاهش را به آنها ببازد. منشا که 
فصــل پیش را با 4 گل لیگ برتری و 2 گل آســیایی تمام 
کرده بود، امسال در لیگ قهرمانان 3 گل زده و در لیگ برتر 
فقط یک گل و برای کنار گذاشــتنش، همین آمار کفایت 
می کند. البته واضح اســت که حتی حضور شریفی و ترابی 

هم برانکو را آنقدر مطمئن نخواهد کرد که در مورد منشــا 
ریســک کند اما اگر قرار بر کنار گذاشــتن بازیکنی باشد، 
قطعا او جزو نخســتین ها خواهد بود. آن هم به شــرطی که 
مشتریانش برای به دســت آوردن او پول خوبی بدهند. در 
واقع باشگاه پرسپولیس مهاجم نیجریه ای اش را در ویترین 
گذاشــته و برایش دنبال تیم می گردد. اگــر بتواند او را به 
تیم هــای دیگر منتقل کند، با خیال راحت می رود ســراغ 
مهاجمان خارجی موردنظر برانکو ایوانکوویچ وگرنه گادوین 
منشا دوباره روی نیمکت می نشــیند تا مهاجمان تازه وارد 

شانس خود را در پرسپولیس آزمایش کنند.

منشا، گره 
نقل و انتقاات 
پرسپولیس

پذیرایی از ااهلی در دبی
باشگاه پرسپولیس میزبان خود را برای 
میزبانی از ااهلی عربســتان مشخص کرد. 
از آنجا که به دلیل برخی مســائل تیم های 
ایرانی و عربستانی حاضر به بازی در زمین 
یکدیگر نیستند، بازی پرسپولیس و ااهلی 
در مرحلــه گروهی لیــگ قهرمانان 2۰۱9 
آســیا در زمین بی طرف برگزار خواهد شد. 
به همین دلیل پرســپولیس قصد دارد شهر 
دبــی را به عنوان میزبان بــازی خانگی اش 
مقابل ااهلی معرفی کنــد و مقدمات این 
کار در حال انجام شــدن اســت. اگر به هر 
دلیل این شــهر تأیید نشود، پرسپولیسی ها 
به سراغ گزینه های دیگر یعنی قطر و عمان 

خواهند رفت.
 

برانکو 13 دی برمی گردد
سرمربی پرســپولیس یک روز بعد از 
شروع دور جدید تمرینات این تیم به تهران 
بازمی گردد. پرســپولیس از ۱2 دی تمرین 
را شروع می کند و برانکو ایوانکوویچ، ایگور 
پانادیچ و مارکو اســتیلینوویچ ۱3 دی وارد 
تهران می شوند که در نبود آنها کریم باقری 
تیم را تمرین خواهد داد. زاتکو ایوانکوویچ 
هــم کمی دیرتر و احتماا از اردوی قطر به 

قرمزها ملحق خواهد شد.
 

پرسپولیس حریف می طلبد
اردوی پرســپولیس در اردوگاه اسپایر 
دوحه قطعی شده و حاا فقط مانده انتخاب 
حریــف تدارکاتی. بر اســاس برنامه ای که 
برانکو نوشــت، قرمزها ۱2 روز در قطر اردو 
خواهنــد زد و در این مــدت باید دو بازی 
تدارکاتی برگزار کنند که البته حریفان شان 
هنوز مشخص نشده اند. غیر از این دو بازی 
دو جلســه  روزی  پرســپولیس  تدارکاتی، 

تمرین هم در دوحه انجام خواهد داد.
 

برتری پر گل نونهاان
تیــم نونهــاان پرســپولیس به یک 
پیروزی پر گل دســت پیدا کرد. قرمزهای 
نونهــال در حالی که با یــک گل از حریف 
خود شاهین عقب افتاده بودند و دو بازیکن 
خــود را اخراج شــده می دیدنــد، بازی را 
با پیروزی پر گل چهار بر یک پشــت ســر 
گذاشتند. شاگردان فرامرز سلطانی ابتدا بر 
خاف جریان بازی یک گل دریافت کردند 
اما در حالی کــه از دقیقه 65 بازی 9 نفره 
شــده بودند، در ۱5 دقیقه پایانی شکست 
را با یک پیروزی شــیرین و پرگل جابه جا 
کردنــد. در این دیدار، رضا عباســی برای 
نونهاان پرسپولیس هت تریک کرد و امین 
اســامی دیگر گل قرمزها را به ثمر رساند. 
تیم جوانان پرســپولیس اما با نتیجه 3 بر 

یک مقابل مقاومت شکست خورد.

برانکو قید مهاجم 
خارجی را زد

»برای جذب بازیکن روی خارجی ها 
زوم نمی کنیم چون در حال حاضر آنقدر 
پول نداریم که بتوانیم بازیکن باکیفیت به 
ایران بیاوریم.« ایــن را برانکو در آخرین 
مصاحبه اش پیش از ترک تهران گفته بود 
و حاا خبر رسیده که مذاکره با دو مهاجم 
اروپایی موردنظرش نتیجه مثبتی نداشته 
است. سرمربی پرسپولیس بدش نمی آمد 
یک مهاجم طراز اول خارجی را به تیمش 
اضافه کند و به همین منظور یک مهاجم 
کروات و یک مجارستانی را در نظر گرفته 
بود اما ممکن اســت ایــن اتفاق به پایان 
فصل موکول شود چرا که به خاطر قیمت 
باای این بازیکنان، باشــگاه پرسپولیس 
فعــًا نمی توانــد هیچ کــدام از آنها را به 
خدمــت بگیرد. جــذب مهاجمان مدنظر 
برانکــو حدود 8۰۰ هزار دار هزینه در بر 
دارد و طبیعی اســت که در این شــرایط 
مالی باشگاه پرســپولیس، عقد قرارداد با 
این بازیکن خیلی سخت باشد. اگر شرایط 
مالی باشــگاه مهیا بود، شاید برانکو یک 
مدافــع خارجی را هم به ایــران می آورد 
اما بــا اوضاع فعلی او مجبور اســت تمام 
کمبود های تیمش را بــا جذب بازیکنان 
داخلــی جبران کنــد. اتفاقا سرپرســت 
باشگاه پرسپولیس در نشست های  جدید 
اخیــرش بــا برانکــو، او را در جریــان 
مشــکات مالی قــرار داده و برای جذب 
بازیکنان مدنظرش فرصت خواسته است 
که باید ببینیم ایــن فرصت برای اجابت 
خواسته های مرد کروات کافی است یا نه. 
پرســپولیس تا اینجای کار مهدی ترابی، 
ســروش رفیعی، مهدی شــیری، مهدی 
شــریفی و ســعید کریمی را به خدمت 
گرفته و حاا دنبال یک مدافع میانی، یک 
مدافــع چپ و یک مهاجم اســت تا بقیه 
کمبودهــای تیمش را هــم برطرف کند 
اما تا اینجای کار هیچکدام از ســه گزینه 
موردنظرش با باشگاه به توافق نرسیده اند. 
محمد نادری و ســینا مریــدی از جمله 
ایوانکوویچ  برانکو  بازیکنانی هســتند که 
امضای قرارداد با آنها را از باشــگاه طلب 
کرده و با منتفی شــدن حضــور مهاجم 
خارجــی و احتماا مهــدی طارمی، حاا 
باید منتظر پاسخ رضا قوچان نژاد بنشیند. 
بازیکنی که گرشاسبی پیش از رفتنش با 
او به توافق رســیده بود اما تغییر مدیریت 
باشــگاه انتقال او را متوقف کرده اســت. 
البته این طور کــه گفته اند، قوچان نژاد را 
مســائل خانوادگی اش از پرسپولیس دور 
کرده اســت. جالب اینکــه بعضی ها برای 
علیرضــا بیرانونــد هم جانشــین تعیین 
کرده اند اما او فعا پیشنهادی ندارد و جام 
ملت های آسیا هم وقتی تمام می شود که 
مهلت نقل و انتقاات اروپا به پایان رسیده 

است.

واکنش خبرکوتاه

سوژه

به بازیکن 
جدید نیاز 

داریم

من گل های 
مهمی برای 
پرسپولیس 
زده ام. به 

نسف قارشی 
گل زدم، 

به الجزیره 
گل زدم، به 
الدحیل هم 

آن گل مهم را 
زدم اما همیشه 
دوست دارند 
از من انتقاد 

کنند. 20 تا گل 
هم بزنم، باز 

می گویند منشا 
خوب نیست. 
نمی دانم چرا 
همه فقط در 

مورد من حرف 
می زنند اما 

سرمربی تیم 
نگفته که من را 

نمی خواهد.

نه به آن همه ســر و صدا و به به و چه چه، نه به حاا که همه منتظر خداحافظی گادوین منشــا با پرســپولیس نشسته اند. انتظارشــان را هم با تک گل او در 
15 بــازی نیم فصل اول توجیه کرده اند که خب قابل قبول اســت. مهاجــم نیجریه ای البته به قول خودش در لیگ قهرمانان گل های مهمی برای پرســپولیس 
زده امــا آمــار گلزنی اش در لیگ برتر ناامیدکننده اســت و برای همین هر روز شــایعه جدایی اش را در گوش مان می خوانند. شــایعه ای کــه البته خوِد او 
بــاورش نکرده و حتی گل نزدن هایش را دلیل موجهی نمی داند برای رفتن از پرســپولیس. منشــا میلش به ماندن اســت و بی خبر از اینکه باشــگاه برای 
او دنبال جانشــین می گردد که اگــر پیدایش کند، یا مهاجم نیجریــه ای را کنار می گذارد و یا او در خوشــبینانه ترین حالت، به نیمکت باز خواهد گشــت.

بر خاف آنچه شــایعه ها بر سر زبان ها 
انداخته انــد، مدافع کناری پرســپولیس قرار 
نیســت این تیــم را ترک کنــد. صحبت از 
شایان مصلح اســت که از خیلی وقت پیش 
شایعه رفتنش را می شنیدیم اما خودش همه 
شــنیده های مان را تکذیب کرده است. وقتی 
برانکو ایوانکوویچ از جذب ســه بازیکن خبر 
داد و گفت چند بازیکــن را هم کنار خواهد 
گذاشت، حدس زدند که مازادهایش احسان 
علوان زاده، شــایان مصلح و گادوین منشــا 
هســتند که البته پروفســور فعــا جدایی 

هیچکدام شــان را تایید نکرده است. او البته 
در تازه تریــن مصاحبه اش گفــت که به یک 
مدافع چپ پا نیاز دارد اما نه تاکید کرد برای 
کمک به شایان مصلح، نه برای جانشینی او. 
در واقع آقای ســرمربی با آن حرف شــایعه 
کنار گذاشــتن مصلــح را رد کرد و حاا هم 
نوبت خوِد این بازیکن رسیده که بگوید: »این 
روزها شــایعه کرده اند که من از پرسپولیس 
جــدا خواهم شــد اما مــن از اینجــا تکان 
نمی خــورم و حضور بازیکنــان جدید به این 

معنا نیست که من می روم.«

همزمان بــا حضور تیم های مطرح اروپا 
در دوحه، پرســپولیس هــم اردوی نیم فصل 
خــود را در ایــن شــهر برپا خواهــد کرد. 
برنامه اردوی خارجی پرســپولیس را برانکو 
ایوانکوویچ از خیلی وقت پیش نوشــته بود و 
حتی پیشــنهاد سرپرست جدید باشگاه برای 
انتقال این اردو به ترکیه هم سودی نداشت. 
آنها برای تغییر نظر برانکو و فرســتادن تیم 
به آنتالیا یا اســتانبول خیلی تاش کردند اما 
آقای ســرمربی زیر بار نرفت و در نهایت این 
باشــگاه بود که برنامه او برای برپایی اردوی 

زمســتانی در قطر را پذیرفــت. بدین ترتیب 
پرســپولیس که فعا به تعطیات رفته و دور 
جدید تمریناتــش را از ۱2 دی ماه در تهران 
آغاز می کند، روز ۱8 دی ماه به دوحه خواهد 
رفت و اردویش ۱2 روز طول خواهد کشــید. 
محل برپایی این اردو همانطور که در ســفر 
چنــد ماه پیش به قطر هماهنگ شــده بود، 
اردوگاه مجهز اســپایر اســت کــه همزمان 
میزبان اردوی زمســتانی تیم های مطرحی از 
اروپا از جمله بایرن مونیخ، پاری ســن ژرمن و 

پی اس وی آیندهوون هم خواهد بود.

این روزها سرمربی حریف عربستانی 
پرســپولیس خطر اخراج را بیش از هر 
زمان دیگری احســاس می کند. در بازی 
ااهلــی و الهال، آبی های صدرنشــین 
می خواســتند بــا یک پیــروزی فاصله 
خود با رقیبان را حفظ کنند. در ســمت 
مقابل اما ااهلی در تاش بود که ضمن 
کســب ســه امتیاز خارج از خانه، هم از 
بحران جدید خود خارج شــود و هم به 

ملحق  الهال  تعقیب کننده های جــدی 
شــود. این دیدار در نهایــت با برتری 4 
بر 3 الهــال خاتمه یافت و شــاگردان 
ژسوس فاصله ای امن نسبت به تیم های 
ایجاد کردند. شکســت در این  پایین تر 
بازی ســنتی و مهم امــا عواقب ویژه ای 
برای ااهلــی خواهد داشــت. دو هفته 
پیش بود که ااهلــی یک اولتیماتوم به 
ســرمربی آرژانتینی خــود داد و منتظر 

نتایــج بازی با الشــباب و الهال ماند تا 
سرنوشــت پابلو گوئده را مشخص کند. 
حاا که سبزپوشــان عربســتانی هر دو 
بازی خود مقابل این دو رقیب را با باخت 
پشت سر گذاشــته اند، احتمال برکناری 
گوئده بیشتر شده اســت. این تیم از 4 
بــازی آخر خود در لیــگ تنها 2 امتیاز 
به دســت آورده و از یک ماه پیش رنگ 

پیروزی را ندیده است.

شــاید برای هواداران پرســپولیس 
جالب باشــد که بدانند تا سه شنبه بخش 
زیادی از مقدمات بازگشت مهدی طارمی 
انجام شــده بود که بــه یکباره همه چیز 
تغییر کرد. رسانه ای شــدن این موضوع 
و مصاحبــه  برانکو باعث شــدند ماجرا به 
گوش مسووان الغرافه برسد و آنها بحث 
حق فســخ را راه بیندازنــد. مبلغ صدور 
رضایتنامه هم مبلغ کمی نیســت. چیزی 

نزدیک بــه 8 میلیارد تومان که هم برای 
پرسپولیس و هم برای طارمی رقم زیادی 
است. از ســوی دیگر طارمی برای نشان 
دادن تعصبش به تیم ملی مصاحبه تندی 
علیه پیشکسوتان فوتبال ایران انجام داد 
و بــا اینکه خیلی ها اعتقــاد دارند منظور 
او محمود یاوری بوده، برانکو خواســته یا 
ناخواسته این حرف را به خودش گرفته! 
اتفــاق بعدی هم که باعــث از بین رفتن 

شانس بازگشت مهدی طارمی بود، حمله 
دوبــاره هواداران پرســپولیس به صفحه 
شخصی این بازیکن است. آنها به صفحه 
شخصی این بازیکن در اینستاگرام حمله 
کرده و او را به باد انتقاد گرفتند تا به طور 
کلی، شانســی برای دیدن دوباره طارمی 
در پیراهن پرســپولیس نباشــد. حداقل 
اینکــه فعا چنین اســت. مگر اینکه روز 

آخر، دوباره همه چیز تغییر کند.

مصلح در فهرست مازاد برانکو نیست

همسایگی پرسپولیس و بزرگان اروپا در قطر

خطر اخراج بیخ گوش سرمربی حریف پرسپولیس

 طارمی از پرسپولیس دور شد
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دیدار برانکو و دالیچ در گردهمایی ویژه در واراژدین. هر ســاله در نزدیکی های پایان 
ســال میادی، رویدادی ویژه در واراژدین برگزار می شــود و شخصیت های قدیمی و 
فعلی فوتبالی با هم دیدار و بازی دوستانه برگزار می کنند. امسال هم دیدار قدیمی ها و 
جدیدهای فوتبال این منطقه با تســاوی پرگل 5 بر 5 به پایان رسید. در این بین برانکو 
ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس و زاتکو دالیچ ســرمربی تیم ملی کرواسی به عنوان 
دو شــخصیت مهم شــهر واراژدین در مراســم حاضر بودند و با هم دیداری داشتند.

در نیم فصل اول، جوان های این عکس هــم به اندازه بازیکنان 
باتجربه تیم به بازی کردن امید داشــتند اما حاا ورق به گونه ای 
برگشته که احتمال دارد خیلی هایشان مجبور به ترک پرسپولیس 
شــوند و این شــاید آخرین عکس آنها در تیم برانکو باشــد.

سرمربی پرسپولیس اصرار داشــت سروش نیم فصل اول را در تیمی دیگر بازی 
کند و با آمادگی به پرسپولیس بیاید اما خود این بازیکن راهکار بهتری برای حفظ 
آمادگی اش پیدا کرده است. ســروش یکی از آماده ترین بازیکنان در تمرینات 
پرســپولیس بود و کری خوانی و رقابتش با کریم باقری به عنوان یکی از بهترین 
هافبک های تاریخ فوتبال ایران حتما درس های بســیاری برای او داشته است.

عکس نوشت
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آســیب دیدگی علیرضــا جهانبخــش 
مهم تریــن دغدغــه این روزهــای کارلوس 
کی روش اســت. قریب به اتفاق رسانه هایی 
کــه اخبار جام ملت های آســیا را پوشــش 
می دهنــد، از جهانبخش به عنــوان یکی از 
ســتاره های مســابقات نام می برند. بازیکنی 
که هفته هاســت درگیر مصدومیت از ناحیه 
همســترینگ است و البته از ترکیب برایتون 
دور.  آخریــن بــار در بــازی برایتون مقابل 
اورتون در مرسی ساید، علیرضا را در ترکیب 
تیم انگلیسی اش دیدیم. یعنی حدود 7 هفته 
قبــل. برایتون که 3 پیــروزی متوالی مقابل 
وستهم، نیوکاســل و ولورهمپتون به  دست 
آورده بود، این بار در خانه اورتون شکســت 
خورد تا نوار بردهایش قطع شــود. شکستی 
که البته باعث نشــد موقعیــت این تیم در 

میانه های جدول لیگ برتر به خطر بیفتد.
برایتون از آن روز به بعد، 6 بازی انجام 
داد و تنهــا 2 پیروزی کســب کرد. این تیم 
در غیاب جهانبخش، مقابل کاردیف ســیتی 
شکســت خورد، برابر لسترسیتی به تساوی 
رســید، 2 برد متوالی مقابل هادرســفیلد و 
کریستال پااس به دست آورد و برابر برنلی و 
چلسی هم نتیجه ای جز شکست کسب نکرد.

 در همه این 6 بــازی، علیرضا مصدوم 
بــود و در ترکیب برایتون حضور نداشــت. 
البته هفته قبل اخباری درباره حضور ستاره 
ایرانی برایتون مقابل چلســی شنیده شد اما 
تشدید آسیب دیدگی همسترینگ اجازه نداد 
جهانبخش را دوباره در لیگ برتر و یک بازی 
حســاس ببینیم. برای بازی مقابل بورنموث 
در هفتــه هجدهم هم علیرضــا جهانبخش 
غایــب بزرگ برایتــون اســت. بازیکنی که 
کریــس هوتون روی او حســاب ویژه ای باز 
کــرده بود اما جام ملت های آســیا و حضور 
در ترکیب ایران باعث شــد مربی ایرلندی از 

خیر استفاده از بازیکن 25ساله اش بگذرد و 
همچنان به او استراحت بدهد.

میزان  و  علیرضا جهانبخــش  دربــاره 
نقیضی  و  اخبــار ضــد  آســیب دیدگی اش 
وجود دارد. عــده ای معتقدند این بال ایرانی 
نمی توانــد تیم ملــی را در جــام ملت های 
آســیا همراهی کند اما گروهی دیگر بر این 
عقیده اند که جهانبخش قادر اســت با پایان 
مصدومیت، برای ایران در امارات بازی کند.

امــا  انگلیــس  از  اخبــار  آخریــن 
امیدوارکننده است. جهانبخش مشکلی برای 
همراهی ایران در جام ملت های آسیا ندارد و 
همین خبــر خوبی برای تیم ملی و کارلوس 
کی روش است. کادر پزشکی تیم ملی، همه 

روزه با پزشکان برایتون در تماس هستند تا 
از آخرین مراحل درمان جهانبخش اطاعات 
جدیدی کســب کنند. اطاعاتی که نشــان 
می دهد علیرضا مشــکلی برای همراهی تیم 

ملی در جام ملت ها ندارد.
بــر این اســاس و با توجه بــه حضور 
علیرضا جهانبخش در جام ملت های آســیا، 
این بازیکــن 3 بازی آینــده برایتون مقابل 
آرســنال، اورتون و وســتهم را هم از دست 
می دهــد. این غیبت، تنها بــه دلیل حضور 
جهانبخــش در اردوی تیم ملی اســت که 

احتماا اواخر همین هفته خواهد بود.
دربــاره حضور جهانبخش در زمین هم 
اخبار متفاوتی شــنیده می شــود. اینکه چه 

زمــان پا به توپ می شــود و از کــدام بازی 
می توانــد در ترکیب تیم ملی قــرار بگیرد، 
پرســش هایی اســت که ایــن روزها مطرح 
می شــود. جهانبخش برای حضــور در بازی 
نخســت تیم ملی مشــکل خاصی ندارد اما 
شــاید کارلوس کی روش ریسک نکند و نام 

او را در ترکیب ثابت قرار ندهد.
تصمیــم کارلوس کی روش، اســتفاده 
کامل از جهانبخــش در بازی های مهم و در 
مرحله حذفی است. تنها دلیل این مساله هم 
رســیدن جهانبخش به شــرایط بازی است. 
او 7 هفتــه در لیگ انگلیــس بازی نکرده و 
به همین دلیل ریســک اســت که یکباره به 
ترکیب تیم ملی اضافه شــود و از ابتدا بازی 

کند.
 حدود 2 هفته دیگر تا نخســتین بازی 
تیم ملی در جام ملت های آســیا زمان باقی 
مانــده. در این مدت، هــم جهانبخش و هم 
ســایر بازیکنان کلیدی تیــم ملی می توانند 
آســیب دیدگی خود را پشت سر بگذارند و با 
آمادگی کامل در تمرینات شرکت کنند. آن 
وقت است که با حضور علیرضا جهانبخش و 
ســایر بازیکنان مصدوم تیم ملی نظیر سعید 
عزت اللهــی، علــی قلــی زاده و حتی صادق 
محرمی و کاوه رضایی می توانیم به موفقیت 
در جــام ملت های آســیا و کســب عنوان 
قهرمانــی در این تورنمنت مهم خوشــبین 

باشیم.

از دیدن رفتار این بازیکنان 
لذت می برم

بختیاری زاده: مشکل 
دروازه بان نداریم

ســهراب بختیــاری زاده با 
مثبــت ارزیابی کــردن اردوی 
»هدفمان  می گویــد:  امید  تیم 
انجام دو  اردو  ایــن  برگزاری  از 
بازی دوســتانه مقابل تیم امید 
ســوریه بود و دنبال این بودیم 
افرادی کــه کمتر فرصت حضور 
ارزیابی  مورد  را  دارند  میدان  در 
قرار دهیــم و به آنها شــانس 
با  بدهیم.  را  میــدان  در  حضور 
بازیکنانــی هم کــه پایه اصلی 
می دهند  تشــکیل  را  ما  نفرات 
برگزار  خوبی  تاکتیکی  تمرینات 
کردیــم. در کل اردوی کیــش 
بسیار سودمند و خوب بود که با 
دو پیروزی ما همراه شد. مهم تر 
از کسب این دو پیروزی ارزیابی 
عملکرد بازیکنان در دو بازی 90 
دقیقه ای بود؛ یک مشکل اساسی 
ما این است که برخی از بازیکنان 
مورد  کمتر  باشگاه هایشــان  در 
به  باید  و  قرار می گیرند  استفاده 

آنها فرصت بازی بدهیم.«
مربی امیدها درباره عملکرد 
دوســتانه  بازی  دو  در  تیم  این 
مقابــل ســوریه می گوید: »در 
بازی اول ما در بخش هایی بسیار 
خوب بودیم مثا در بخشی که به 
ساختار دفاعی،  نبرد تن به تن و 
سازماندهی  می شد  مربوط  پرس 
بسیار خوبی داشتیم و توانستیم 
نتیجه قابــل قبول دو بر صفر را 
به دســت بیاوریم. در بازی دوم 
حفظ  مثبت  نقــاط  از  یکی  هم 
سازماندهی تیم با وجود دریافت 
یک گل بود. ما بعــد از این گل 
و  کردیم  حفظ  را  تیمی مان  نظم 
توانستیم سه گل به ثمر برسانیم 
و مالکیــت تــوپ را در اختیار 
داشته باشــیم.« به نظر می رسد 
پست هایی  از  یکی  در  امید  تیم 
نهایی  گزینه  نتوانسته  هنوز  که 
خود را انتخــاب کند دروازه بان 
باره  این  در  بختیاری زاده  است. 
دروازه بانان  »ما  می دهد:  توضیح 
جوان و بســیار خوبی داریم که 
همه نزدیک به هم هستند. ما در 
این پست هم مثل سایر پست ها 
بازی به بازی شــرایط بازیکنان 
را ارزیابی می کنیــم و به دنبال 
انتخاب بهترین گزینه هســتیم. 
کل  ندارد.  وجود  خاصی  مشکل 
تیم ما یک دل و حرفه ای است و 
واقعا از دیدن رفتار این بازیکنان 
باانگیزه،  اینقدر  که  می برم  لذت 
بانشاط و شــاداب هستند. این 
رفتاری  اصول  که  می دهد  نشان 
درست  آنها  به  پایه  در ســنین 

آموزش داده شده است.«

آینده مبهم قوچان نژاد
ســایت پولیتیس قبــرس گزارش داد 
شــرایط رضا قوچان نژاد در نقل و انتقاات 
زمستانی تیم آپوئل همچنان مبهم است و 
در نهایت مشخص نیســت چه اتفاقی قرار 

است 
برای این مهاجــم ایرانی رخ دهد. این 
رسانه قبرســی نوشته به نظر می رسد چند 
تیم ایرانی خواهــان به خدمت گرفتن رضا 
قوچان نژاد در زمســتان هســتند. به زودی 
اطاعات کافی دربــاره خرید و فروش های 
ماه آینده آپوئل منتشــر خواهد شــد. رضا 
قوچان نژاد در چند بــازی اخیر تیم آپوئل 
در لیگ دســته اول و جــام حذفی قبرس 

نیمکت نشین بود.
 

ناراحتی سرمربی امی ین
کریستوف پلیسیه سرمربی تیم امی ین 
فرانســه دربــاره جدایی ســامان قدوس و 
حضور در جام ملت های آسیا گفت: »سامان 
قــدوس از تیم ما جدا می شــود تا در جام 
ملت های 2019 آســیا شــرکت کند. اگر 
تیم ملی ایران تــا پایان این رقابت ها پیش 
برود سامان قدوس اواسط ماه فوریه به تیم 
باز خواهد گشت. بابت نبودن سامان قدوس 
افســوس می خورم و چنیــن چیزی را هم 

برای خودم آرزو نمی کردم.«
ســامان قدوس از 2 سال اخیر تاکنون 
فرصت استراحت نداشته و حتی مدتی قبل 

خستگی خود را ابراز کرده بود.
 

فارست مهاجم نمی خرد
آیتور کارانکا سرمربی ناتینگهام فارست 
دربــاره احتمــال خرید مهاجــم در نقل و 
انتقاات ماه ژانویــه گفت: »در خط حمله 
پســتی نیســت که در آن به جذب بازیکن 
جدید فکر کنیم. ما لویــس گرابان، داریل 
مورفی و کریم انصاری فرد را در این پســت 
داریم و نیازی نمی بینیم که بخواهیم مهاجم 
جدیدی جذب کنیم. ناتینگهام فارســت 3 
مهاجم بســیار خــوب دارد و بدین خاطر 
جذب بازیکن در این پست واقعیت ندارد. «

 
احتمال جدایی نورافکن

ســایت walfoot  نوشــت: سرمربی 
شارلروا در پستی که بازیکن جوان کشورمان 
بــازی می کند، چند گزینــه دیگر در اختیار 
دارد کــه همین مســاله باعث کــم به بازی 
گرفتن شــدن نورافکن می شود. در بخشی از 
این گزارش همچنین عنوان شده قابلیت های 
نورافکن در قیاس با قلــی زاده، دیگر ایرانی 
تیم که خودش را مطرح کرده بیشتر است اما 
به دلیل نیاز نداشتن مربی، کار برای نورافکن 
دشــوار شــده اســت. به همین دلیل شاید 

نورافکن در زمستان از شارلروا جدا شود.

اعتماد به نفس سرمربی ویتنام:
 هدف ما قهرمانی جام ملت هاست

رســانه های ویتنامی مدام دنبال این هستند تا شان تیم ملی کشورشان 
را در آســتانه جام ملت ها باا ببرند اما عجیب اینجاست که سرمربی این تیم 

اعتماد به نفسی باور نکردنی دارد.
پارک هانگ سئو سرمربی کره ای تیم ویتنام گفت: »پس از کسب کاپ 
قهرمانی جنوب شــرق آسیا )AFF SUZUKI CUP 2019( می خواهم 
که شــاگردانم به جام قهرمانی ملت های آســیا در امارات نیز دســت یابند. 
قهرمانی در کاپ جنوب شرق آســیا باعث پیشرفت فوتبال ویتنام در سطح 
این قاره می شــود و به ما در رسیدن به اهداف بعدی کمک خواهد کرد. من 
و شــاگردانم در تیم ملی فوتبال ویتنام به دنبال هدف بزرگ تری هستیم که 
قهرمانی در جام ملت های 2019 آســیا است. ما برای دستیابی به این هدف 
ســخت تاش خواهیم کرد. من ســال موفقیت آمیــزی را در فوتبال ویتنام 
پشت ســر گذاشتم اما تنها ستاره نیســتم و تمامی بازیکنان و مربیان در آن 

نقش داشــتند. من به عنوان سرمربی کره ای در 
تیم ملی فوتبال ویتنام مسوولیت بیشتری برای 
پاسخگویی دارم و سعی می کنم تا کارکردهایم 

در آینده بهتر شوند.«
پارک هانگ سئو، سرمربی کره ای تیم ملی 
فوتبال ویتنام اســامی 27 بازیکن را برای بازی 
تدارکاتی با کره شمالی و اردوی آماده سازی قطر 
اعام کرد که این فهرست پیش از آغاز رسمی 
جام ملت های 2019 آسیا به 23 بازیکن کاهش 
خواهد یافت. تیم ملی فوتبال ویتنام سه شــنبه 
هفته جــاری دیداری تدارکاتی با کره شــمالی 

برگزار می کند و سپس راهی قطر می شود.
خبر دیگر از تیم ملی فوتبال ویتنام آغاز به کار مربی جدید بدنســازی 
در آستانه آغاز جام ملت های 2019 آسیا است. ویاندر فونسکا، مربی جدید 
بدنســازی تیم ملی فوتبال ویتنام است که رسما کار خود را با این تیم آغاز 
کرد. وی پیش از آغاز نخستین تمرین بدنسازی تیم ملی فوتبال ویتنام مورد 

استقبال بازیکنان قرار گرفت.

پائولو بنتو: کره مدعی اصلی قهرمانی نیست
کــره از زمان شــروع کار بنتو در ماه اوت بدون شکســت بوده و مربی 
کــره ای در رقابت با تیم های قدرتمندی مثل شــیلی و اروگوئه در بازی های 

تدارکاتی توانسته به سه برد و سه تساوی برسد.
ایــن نتایج خوب انتظارات هواداران را باا برده، ولی بنتو معتقد اســت 
که آنها نباید خیلی هیجان زده شــوند و گفت: »در شش بازی اخیر نمایش 
خوبی داشته ایم و درک می کنم که انتظارات از تیم برای جام ملت های آسیا 
باا باشــد. باور دارم که می توانیم در این مســابقات عملکرد خوبی داشــته 
باشیم، ولی ما تنها تیمی نیستیم که به دنبال قهرمانی است. سایر تیم ها هم 

آماده اند و فکر نمی کنم که ما جزو مدعیان اصلی باشیم.«
جام ملت ها نخســتین تورنمنت بزرگ بنتو با کره جنوبی اســت که تا 

پایان جام جهانی 2022 با فدراسیون فوتبال این کشور قرارداد دارد.
بنتو دربــاره روند تدارک تیمــش گفت: »ما حریفان مــان را آنالیز 
کرده ایم و وقتی به شــروع مسابقات نزدیک شــدیم، بیشتر می توانیم در 
این باره صحبت کنیم. هدف ما این است که بتوانیم سبک بازی مان را در 

زمین پیاده کنیم.«
 

بنتو در امارات بازیکنان را آزاد می گذارد
بنتو در فهرســت 23 نفــره نهایی اش ترجیح داد بیشــتر از بازیکنانی 
اســتفاده کند که در بازی های تدارکاتی اخیر به میدان رفته اند. تنها استثنا 
کیم جین ســو، مدافع چپی است که هرگز برای تیم بنتو به میدان نرفته. او 
درباره این انتخاب گفت: »کیم نخســتین بار در اردوی اولسان به تیم اضافه 
شــد، ولی من او را زیر نظر داشــتم. من پارک جو هو را هم دارم، ولی فکر 

می کنم کیم در دفاع عملکرد بهتری دارد.«
بنتو به خاطر متدهای ســختگیرانه اش شهرت دارد، ولی تاکید کرد که 
در جریــان جام ملت ها بازیکنانش را خارج از زمین آزاد می گذارد: »من آنها 
را آزاد می گذارم، ولی بازیکنان باید در قبال این آزادی مســوول باشند. من 

مامور پلیس نیستم و قرار نیست همه بازیکنان را زیر نظر بگیرم.«
کره جنوبی دیروز به سمت امارات پرواز کرد.

لژیونرجام ملت ها

حضــور  بــا   MA FIFA دوره 
بهترین مدرسین فیفا صالح سوبخیدین 
و گانســان مانیام از دیروز برای داوران 
زیر 35 سال آغاز شد. با توجه به اجرای 
طرح جوانگرایی در داوران، فدراســیون 
فوتبال ســرمایه گذاری مناســبی روی 
داوران جــوان و آینده دار کرده اســت. 
برترین مدرســان فیفا برای آموزش به 

داوران در این کاس حضور دارند.
فریدون اصفهانیــان رییس کمیته 
داوران در حاشــیه ایــن کاس درباره 

عملکرد داوران در نیم فصل اول گفت: 
»عملکــرد داوران را در ایــن 15 هفته 
مثبــت ارزیابی می کنیــم. اینکه بعضی 
از تیم هــا عنوان می کنند فقط از داوری 
ضــرر کرده انــد به نظرم اصا درســت 
نیســت. ایراد و اشــتباهاتی در این 15 
هفته لیگ برتر وجود داشــت. ما سعی 
می کنیم با برگــزاری کاس های دانش 
افزایی و توجیهــی نقاط قوت داوران را 
افزایش دهیم تا در نیم فصل دوم شاهد 

قضاوت های خوبی از داوران باشیم.«

مهدی تــاج گفت: »تنهــا موضوع 
فدراســیون  مالی  وضعیت  نگران کننده، 
فوتبال اســت که با کمک وزارت ورزش 
و بقیــه دنبال رفع این نگرانی هســتیم. 
به هرحــال ما اردوهای متفاوتی داریم که 
تیم امید اکنون در کیــش حضور دارد، 
تیــم فوتبال ســاحلی ما بایــد به برزیل 
اعزام شــود، تیم فوتسال ما اعزام دارد و 
با وضعیتی که فدراسیون دارد، امکان به 
تأخیر افتادن برخی از این اردوها هست. 
با این حال تاش مــا اولویت قرار دادن 

تیم ملی بزرگساان است تا بتواند نیاز و 
شــادی مردم را مانند جام جهانی تأمین 
کند.« تاج درباره برگزاری مراســم بدرقه 
تیم ملی هم گفت: »برای این مراسم هم 
اسپانسر خوبی گرفته شده و ممکن است 
در کیش بدرقه خوبی داشته باشیم چون 
بازی ها در قطر دوســتانه اســت، تیم به 
کیش می آید و ســپس به امارات می رود. 
زمانــی که تیم ملی خاک کشــورمان را 
برای بازی های جام ملت ها ترک می کند، 

بدرقه نیز صورت می گیرد.«

واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و 
استقال که هفته گذشته به تصویب 
هیات وزیران رســید، پروسه ای است 
که انجام کارشناســی ها و بررسی های 
ازم و در کل ایجــاد ســاز و کارهای 
قانونی برای آن باید توســط سازمان 
تعیین  انجام شود.  خصوصی ســازی 
باشــگاه هم  برای دو  قیمت گــذاری 
نخستین اقدامی است که این سازمان 
باید در آغــاز روند خصوصی ســازی 

انجام دهد. بر همین اســاس سازمان 
خصوصی ســازی در نامه ای به وزارت 
ورزش خواستار ارائه صورتحساب های 
مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقال 

شده است.
یک مقام مســوول در ســازمان 
خصوصی سازی با اعام این خبر گفت: 
»اطاع از پرونده مالی ســرخابی ها و 
و  مالی  صورتحســاب های  وضعیــت 
بدهی آنها ازمه قیمت گذاری اســت. 

خصوصی سازی  ســازمان  درخواست 
در ایــن زمینه به صــورت مکتوب به 
مدیران وزارت ورزش اعام شده است. 
آنها هم قول همکاری داده اند اما تا به 
امروز هنوز مدارک ازم در اختیارمان 

گذاشته نشده است.«
تاکید کرد  مقــام مســوول  این 
اطــاع از وضعیت مالی پرســپولیس 
و اســتقال و بخصوص بدهی های دو 

باشگاه، ازمه قیمت گذاری است.

این روزها تیم ملــی در اردوگاه 
اسپایر مشــغول آماده سازی است و 
طبــق برنامه دو بازی با فلســطین و 
قطر برگــزار خواهد کرد. جالب اینکه 
رییس فدراسیون فوتبال روز شنبه از 
ســه بازی تدارکاتی در این اردو خبر 
داد که مشــخص نیست حریف سوم 
تیم ملی چه تیمی اســت و این بازی 
چه زمانی برگزار خواهد شــد. به هر 
حال طبق اعام رسانه ها دیدار ایران 

و قطر روز دهم دی ماه قطعا پشــت 
درهای بسته برگزار خواهد شد.

همچنیــن دیــدار تیــم ملی با 
فلسطین شــاید با حضور خبرنگاران 
برگزار شــود که هنوز تصمیم قطعی 
برای این مســاله گرفته نشده است. 
جالب اینجاســت که طــی روزهای 
نماینــدگان رســانه ها  گذشــته که 
در قطر حضــور نداشــتند تمرینات 
تیم های ملی توســط کمیته تیم ملی 

پوشش داده شد که به صورت محدود 
بود. در همین حین یکی از عکاســان 
رســانه های داخلی را بــه تمرین تیم 
ملی راه ندادند. از ســوی دیگر دیروز 
برخــی نمایندگان رســانه ها به قطر 
سفر کرده و در اردوی تیم ملی حاضر 
شــدند اما این اتفاق هــم به صورت 
گزینشــی صورت گرفت تــا اتفاقات 
عجیب اینچنینــی در کنار تیم ملی 

ادامه داشته باشد.

سوبخیدین علیه اشتباهات داوری لیگ برتر

احتمال تعویق اردوهای ملی به خاطر مشکل مالی

سازمان خصوصی سازی دنبال پرونده مالی سرخابی ها

از ندیدن بازی های دوستانه تا انتخاب گزینشی رسانه ها

تیم ملی فوتبال کلمبیــا در روزهای 
پایانی سال 2018 میادی همچنان بدون 
مربی است و البته سایت کلمبیایی »دیاریو 
دل کائــوکا« گزارش داده ممکن اســت در 
روزهای آینده ســرمربی بعدی تری کالر - 
لقب تیم ملی کلمبیا - مشــخص شود. این 
سایت کلمبیایی به نقل از یک روزنامه نگار 
و مفسر ورزشی خبر داد کارلوس کی روش 
فدراســیون  مدنظر  اول  گزینــه  همچنان 
فوتبال کلمبیا برای ســرمربیگری تری کالر 

است.
خاویر هرنانــدس بونت، روزنامه نگار و 
مفسر ورزشــی برنامه »باگ دپورتیوو« از 
شبکه رادیویی »بلو رادیو« کلمبیا با توجه 
به خبرهایی که از داخل فدراسیون فوتبال 
کلمبیا به دست آورده، گفته است: »چهار 
نفــر از اعضای هیات رییســه فدراســیون 
اســتخدام کی روش  موافق  کلمبیا  فوتبال 
هســتند و اگر اوضاع با همین منوال پیش 
برود، این مربی پرتغالی به عنوان ســرمربی 
تیم ملی کلمبیا انتخاب خواهد شد؛ کسی 
که با او چند بار ماقات داشــته اند، یک بار 
در پرتغــال و یک بــار هــم در مادرید. در 

حال حاضر بیشــتر اعضای هیات رییســه 
فدراسیون فوتبال کلمبیا خواهان استخدام 
کی روش هستند و با توجه به اینکه رامون 
خســوروم، خایمی پیندا، ســزار پاسترانا و 
خورخه ِولس موافق این انتصاب هستند، 4 
رأی موافــق در مقابل 3 رأی مخالف وجود 
دارد امــا موافقان به دنبال این هســتند تا 
موافقت ســه عضو دیگر هیات مدیره را نیز 

کسب کنند.«
بر اساس گزارش »دیاریو دل کائوکا«، 
با این شــرایط انتخــاب کارلوس کی روش 
به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی کلمبیا 
حتمی به نظر می رسد؛ سرمربی که هدایت 
تیم ملی ایران در جام جهانی 2018 روسیه 
را برعهده داشــت. با این شرایط هم بحث 
حضور کاندیداهایی همچون خوان کارلوس 
اوســوریو، رینالــدو روئدا و لوئیــز فیلیپ 
منتفی  تری کالر  نیمکت  روی  اســکواری 

است.
قرارداد کــی روش بعــد از پایان جام 
ملت هــای آســیا پایان می یابــد و فعا به 
نظر می رســد کلمبیا جدی ترین مشــتری 

سرمربی تیم ملی است.

ســایت 24 ویتنام نوشــت: هر چند 
رونالــدو و یارانش در جــام جهانی 2018 
روســیه کار بســیار ســنگینی برابر ایران 
پیــش رو داشــتند امــا این تیــم در جام 
ملت های 2019 آســیا ویتنــام را نادیده 
نمی گیرد و نگاه از بــاا به پایینی نخواهد 
داشت. احســان حاجی صفی، بازیکن ایران 
نیز در مصاحبه اش با ســایت کنفدراسیون 
فوتبال آســیا گفته بود که در این رقابت ها 
هیــچ حریفی از جمله ویتنام را دســت کم 

نمی گیرند.
در ادامه این مطلب آمده اســت: طبق 
جدیدترین رده بندی ماهیانه فیفا تیم ملی 
فوتبــال ایران بــا قرار گرفتــن در جایگاه 
29 جهان همچنان تیم نخســت قاره آسیا 
است. این یک دســتاورد قابل احترام برای 
تیمی اســت کــه در جــام جهانی 2018 

روســیه موفق بود. هر چند ایران از مرحله 
گروهی ایــن رقابت ها صعود نکرد اما باعث 
شد اســپانیا و پرتغال در طول بازی با این 
تیم دچار مشــکل شوند. تیم تحت هدایت 
کارلوس کی روش در گروه D جام ملت های 
2019 آســیا با تیم های ملی ویتنام، عراق 
و یمن همگروه اســت. هدف ایران رسیدن 
به جام قهرمانی برای چهارمین بار است تا 

قدرت قاره ای خود را اثبات کند.
ســایت 24 ویتنــام دربــاره برنامــه 
آماده سازی تیم ملی این کشور نیز نوشت: 
شاگردان پارک هانگ سئو روی آماده سازی 
برای جام ملت های آسیا متمرکز شده اند و 
پس از بازی تدارکاتی با کره شــمالی برای 

برپایی اردویی راهی قطر می شوند.
تیم های ملی ایــران و ویتنام روز 22 

دی  در امارات به مصاف هم می روند.

کی روش سرمربی کلمبیا؟سه نفر مخالف

رسانه ویتنامی: ایران ما را دست کم نمی گیرد

کارلوس همچنان گزینه اول است

 قلی زاده و کریمی مصدومان تیم ملی
تمریــن دیروز تیــم ملی از ســاعت 17 بــه وقت دوحــه در اردوگاه 
اســپایر آغاز شــد. پیــش از شــروع تمریــن کــی روش بازیکنان 
را دور هــم جمــع کــرد و بــرای دقایقــی برای شــان حــرف زد.

در این تمرین 21 بازیکن حضور داشتند ضمن آنکه علی قلی زاده به دلیل 
آسیب دیدگی فقط نظاره گر تمرین بود. وی بعد از دقایقی به سالن وزنه رفت. 
گفته می شــود قلی زاده دو بازی از جام ملت ها را هم از دست خواهد داد.
علی کریمی هم به صورت جداگانه زیر نظر پزشــکان تمرین کرد. کریمی 
به دلیل گرفتگی عضله در کنار ســایر ملی پوشــان حضور نداشــت و 
تمرین های اختصاصی انجام داد. هنوز وضعیت این بازیکن مشخص نیست.
در اواســط تمرین دیــروز تیم ملی، کــی روش بازیکنــان را دور هم 
جمع کــرد و با پخــش کاور بین آنها تیمــش را به دو گروه تقســیم 
کرد. ملی پوشــان بعــد از ایــن اقدام کــی روش در قالــب تیم های 
نارنجــی و ســبز مشــغول برگــزاری فوتبــال درون تیمی شــدند.

 در حیــن فوتبال درون تیمــی رامین رضاییان به ســمت مک در موت 
رفــت تا توپ را از مربی تیــم  ملی بگیرد اما او با یــک حرکت تکنیکی 
رضاییان را غافلگیر کرد که این موضوع با تعجب بازیکنان روبه رو شــد.

اردوگاه ملی

با نزدیک شدن جام ملت های آسیا 2019 در امارات، 
پایگاه اینترنتی فاکس اســپورت به هشــت تن از بازیکنان 
شــاغل در لیگ برتر انگلیس کــه می توانند باعث موفقیت 
کشورهایشــان در این تورنمنت شــوند اشــاره کرده که 
علیرضا جهانبخش هم یکی از آنهاســت. فاکس اســپورت 
آسیا درباره ســتاره ایرانی تیم برایتون انگلیس می نویسد: 
جهانبخش بعد از ســه فصل حضور در تیم آزد آلکمار که 
فصل آخر آن برایش اســتثنایی و با تبدیل شــدن به آقای 
گلــی لیگ هلند با 21 گل زده همــراه بود، راهی انگلیس 

شــد. جهانبخش در حال وفق دادن خودش به ســرعت و 
ســبک بازی های فیزیکی لیگ برتر انگلیس است اما او تا 
اان هم 10 بازی برای باشــگاهش انجام داده که 4 بار آن 
در ترکیب اصلی بوده است. فاکس اسپورت ادامه می دهد: 
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی ایران امیدوار اســت 
مهاجمش درس هایی که از حضور در جمع بازیکنان بزرگ 
آموخته را به نفع تیم ملی کشورش در جام ملت های آسیا 
به اجرا درآورد. این بازیکن 25 ســاله هنوز در رده ملی در 
رده سنی بزرگســاان چیزی نبرده و امیدوار است که در 

امارات، طلســم ناکامی هایش بشکند. متیو رایان هم تیمی 
اســترالیایی جهانبخش )دروازه بان برایتــون(، آرون موی 
هافبک اســترالیایی هادرزفیلد، یوشــینوری موتو مهاجم 
ژاپنی نیوکاســل، مایا یوشــیدا مدافع ژاپنی ساوتهمپتون، 
کی سونگ یئونگ هافبک کره ای نیوکاسل، سون هیئونگ 
مین بال کره ای تاتنهام و نیــل اتریج دروازه بان فیلیپینی 
کاردیف 7 بازیکن لیگ برتر دیگری هستند که در فهرست 
ســتاره های احتمالی جــام ملت های آســیا از نگاه فاکس 

اسپورت قرار گرفته اند.

 علی جهان
 و دیگران

 8 لیگ برتری
جام ملت ها

امیر اسدی
Amir Asadi

نگرانی کی روش با خبر خوش از انگلیس پایان یافت

جهانبخش آماده بازی در جام ملت ها
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نخســت  مرحلــه 
شانزدهمین دوره مسابقات 
لیگ شنا کشور با پیشتازی 
شهید هاشــمی نژاد مشهد 
به پایان رســید و تیم های 
اریــس اصفهــان و نفــت 
تهران نیز به ترتیب دوم و 
سوم شــدند. دومین روز از 
مرحله نخست شانزدهمین 
شــنای  مســابقات  دوره 
باشگاه های کشور در حالی 

برگزار شد که شــناگران در چهار ماده ۲۰۰ متر 
مختلط انفرادی، ۱۰۰ متر پروانه، ۱۵۰۰ متر آزاد 
و ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی به آب زدند و نفرات برتر 
هر ماده مشخص شدند. در پایان مرحله اول تیم 
شهید هاشمی نژاد مشــهد در جایگاه اول ایستاد 
و اریــس اصفهان و نفت تهــران به ترتیب دوم و 
سوم شــدند. رقابت های امسال با حضور ۹ تیم و 
در ســه مرحله به میزبانی استخر قهرمانی آزادی 
تهران برگزار می شود. طبق اعام کمیته برگزاری 
مسابقات مرحله دوم این رقابت ها چهارم و پنجم 

بهمن و مرحله سوم و آخر 
نیز دوم و سوم اسفند برگزار 
می شود تا قهرمان این دوره 
شود.  مشخص  مسابقات  از 
مشهد،  هاشمی نژاد  استخر 
فروشــگاه های  مجموعــه 
طایــی نیشــابور، نفــت 
تهران، نفت امیدیه، ناجیان 
راســتین البرز، موج ایران، 
ایرانیان،  حکمــت  بانــک 
و  ارتش  زمینــی  نیــروی 
اریــس اصفهــان ۹ تیم حاضر در شــانزدهمین 
دوره لیگ شنای باشــگاه های کشور هستند. در 
حاشیه مرحله نخست لیگ شنای کشور ۵ رکورد 
رده های ســنی نیز جابه جا شد. ابتدا علی فتحی 
شناگر تیم فروشــگاه های طایی نیشابور رکورد 
ماده ۵۰ متر کرال پشت را در رده سنی ۱۵-۱۷ 
سال بهبود بخشید. در ادامه علی جعفری شناگر 
تیم نفت تهران در این مرحله از مسابقات خوش 
درخشید و ۴ رکورد رده های سنی ۱۴-۱۳ سال 

را جابه جا کرد.

شرکت پیک که حامی 
تیم های  ورزشــی  پوشاک 
بود  ایران  بســکتبال  ملی 
قراردادش با فدراســیون را 
فسخ کرد. سال ها است که 
تامین کننده  شــرکت  این 
تیم های  لباس های ورزشی 
ملی بسکتبال ایران است و 
امسال نیز فدراسیون اعام 
با  قراردادی خوب  که  کرد 
و  امضا شده  شــرکت  این 

پیک همچنان حامی بسکتبال کشور خواهد بود 
اما چند ماهی اســت که این شــرکت قراردادش 
با ایران به ارزش ســاانه ۱۳۰ هزار دار را فسخ 
کرده و دیگر پوشــاک ورزشی بسکتبال کشور را 

تامین نمی کند.
این اتفاق در شــرایطی افتــاده که با اضافه 
شــدن بســکتبال بانوان ایــران بــه رقابت های 
بین المللــی پیــک فرصت خوبی در بــازار ایران 
داشــت اما مشخص نیســت چرا تصمیم گرفته 

قراردادش را با فدراسیون فسخ کند.

فســخ قرارداد مهر ماه 
اتفاق افتاده و فدراســیون 
هیچ اطاع رســانی در این 
رابطــه نداشــته اســت و 
حتی تیــم نوجوانان ایران 
لباس های یک شــرکت  با 
رقابت هــای  در  ایرانــی 
دختــران آســیا شــرکت 
کــرده بود و تیــم ملی نیز 
به صورت رایــگان و بدون 
هیــچ دریافتی از شــرکت 
 پیــک در پنجــره پنجــم انتخابی جــام جهانی 

به میدان رفت.
دبیر فدراسیون بســکتبال در این رابطه به 
ایسنا می گوید: »با توجه به تحریم ها و فشارهایی 
که روی این شــرکت بود مسووان پیک چنین 
تصمیمــی گرفتند، چــون آنها در ایــران بازار 
نداشــتند به ادامه همــکاری عاقه مند نبودند و 
قرارداد را فســخ کردند. قرارداد فدراسیون برای 
تامیــن لباس و حتی کفش برخــی بازیکنان در 

سال ۲۰۱۹ بود که فسخ شد.«

صدر نشینی هاشمی نژاد مشهد در پایان مرحله اول لیگ شنا حمایت 130 هزار داری از بسکتبال پرید

در اکثر کشورهای دنیا ورزش قهرمانی 
بیــش از هر چیــز زیر نظــر کمیته های 
المپیک هر کشــور اســت. در ایــران اما 
از ابتــدا با توجه به دولتــی بودن ورزش، 
سازمان تربیت بدنی و سپس وزارت ورزش 
زمام امــور ورزش را به دســت گرفتند و 
کمیته ملی المپیک در اکثر دوره ها نهادی 
جانبی بوده. نهادی که تنها دو سال یک بار 
و هنگام بازی های آسیایی و المپیک وارد 
گود اجرا و تصمیم گیری می شــده. با این 
حال وجــود دو نهاد تصمیم گیر و موثر در 
ورزش ایران که هر کــدام بازوی اجرایی 
و مالــی مختــص خودشــان را دارند، در 
برهه های مختلف مشکل ســاز بود و باعث 
به وجود آمدن تنش  می شد. تنشی که گاه 
تنها در پشت پرده و در حد حرف های در 
گوشی می ماند و گاه هم علنی می شد و به 

رسانه ها می رسید.
 رضا صالحــی امیــری ۲۵ دی ماه 
به عنوان  انتخابات جالبــی  در  گذشــته، 
ریاســت رســید. پس از اینکــه محمود 
خسروی وفا از کاندیداتوری برای ریاست 
کمیته کناره گیری کــرد، اعضای مجمع 
برای انتخاب صالحی امیری قیام کردند و 
عما رایی به صندوق ریخته نشد. حرکتی 
که شخص رییس آن را نشانه ای از اجماع 
اعضا تعبیر کرد و در نخســتین صحبتش 
در مجمع کمیتــه، اختاف را تقبیح کرد 
و آن را »امــری نامطبــوع« خوانــد. در 
نخستین جماتش از همگرایی و همکاری 
با وزارت ورزش و جوانان گفت و نشان داد 
که یکی از اهداف اصلی اش همین حرکت 
همســو و یکپارچه کمیته ملی المپیک با 

وزارت ورزش است.
  حــاا که چیــزی تا ســالگرد آن 
انتخابــات نمانده، صالحی امیری تا حدود 
زیــادی به وعــده اش عمل کــرده و در 
ماه های گذشته شــایعه ای هم از اختاف 
میان او و وزیر ورزش شــنیده نشــده. او 
در آخریــن اظهارنظرش هم در جلســه 
مشترک روســای فدراسیون های ورزشی 

با وزیــر ورزش، همچنان مواضع اولیه اش 
را تکرار کرده و گفته است: »با هماهنگی 
کامل بــا وزارت ورزش و جوانان دو مورد 
انسجام و وحدت در ورزش و شفاف سازی 

را سرلوحه کار خود قرار دادیم.«
بخش اصلی ماجرا اما پاراگراف بعدی 
صحبت های اوســت. پاراگرافی که با یک 
گزاره واضح و مبرهن آغاز می شود اما در 
ادامه به موضوعی اشاره می کند که بسیار 
ریز اما جالب است: »هیچ سیستمی با دو 
نظام، دو الگو و دو مدیریت نمی تواند اداره 
شــود و اگر اختاف نظری هم باشد، باید 
پدر خانواده تصمیم نهایی را بگیرد و این 
رمز آرامش در ورزش کشــور است که در 

گذشته نداشتیم.«
 در اینکه هیچ سیســتمی با دو نظام 
و الگو قابلیت اداره شــدن ندارد شــکی 
نیست. ســاده ترین مشکل در این شرایط 
به وجود آمــدن اختاف نظر اســت که 
رییس کمیتــه ملی المپیک وجود »پدر« 
را برای حل این اختاف و گرفتن تصمیم 

نهایی واجب می داند. پدری که در گذشته 

وجود نداشته اما حاا آمده و وجودش رمز 
آرامش ورزش کشور است!

نــگاه مغرضانه،  و  بدون پیش داوری 
نخســتین ســوالی که پیش می آید این 
اســت که صالحی امیری لفظ پدر را برای 
خودش بــه کار برده یا وزیــر ورزش؟ به 
عبارت دیگر پدر ورزش ایران در شــرایط 
کنونی رضا صالحی امیری است یا مسعود 

سلطانی فر؟
 این سوال ها را می شود همین جا رها 
و به همین مطرح  کردنشــان بسنده کرد 
اما جمله بندی صالحــی امیری و کلماتی 
که با آنها پاراگــراف اش را به پایان برده، 
ایــن گمان را به وجود مــی آورد که انگار 
او خــودش را پــدر ورزش می داند؛ اینکه 
می گوید تصمیم گیری پدر رمز آرامشــی 
است که در گذشته نداشتیم. خیلی بعید 
به نظر می رسد که لفظ گذشته به قبل از 
دوران وزارت مســعود سلطانی فر برگردد! 
این جمات انگار با زبان بی زبانی، گذشته 
را زمــان قبــل آمدن صالحــی امیری به 
ورزش تعریف می کنــد. در اینکه ورزش 
ایران با داشــتن یک پــدر و تصمیم گیر 
قاطع به شــرایط خوبی می رســد شکی 
نیســت و واضح هم هســت که از بین دو 
شــخص اول ورزش ایران یکــی باید این 
عنــوان را برعهده بگیرد امــا اینکه یکی 
از آنها به صراحت و به این شــکل از این 

ماجرا بگوید، جالب توجه است.

پدر ورزش کیست؟
صالحیامیرییاسلطانیفر

دراینکههیچسیستمیبادونظام
والگوقابلیتادارهشدنندارد

شکینیست.سادهترینمشکلدر
اینشرایطبهوجودآمدناختاف

نظراستکهرییسکمیتهملی
المپیکوجود»پدر«رابرایحلاین
اختافوگرفتنتصمیمنهاییواجب
میداند.پدریکهدرگذشتهوجود

نداشتهاماحااآمده...

به جا مانده از هیات اجرایی کمیته
 ضرب ااجلی 

که ماند برای بعد
کاندیداهای  اســامی  اینکــه  بــا 
برای حضور در کمیســیون های  ایران 
مختلف شــورای المپیک آســیا اعام 
شده اما جالب اســت که حاا و بعد از 
اعتراض هایی که انجام شــده، از نهایی 
کردن اســامی در هیات اجرایی کمیته 

ملی المپیک صحبت می شود.
البته قرار بود این بحث در نشست 
روز شــنبه هیات اجرایی کمیته مطرح 
شــود اما گویا صرفا بــه طرح اعتراض 
برخی اعضای هیات اجرایی گذشــته و 
قرار اســت در نشست های بعدی هیات 
اجرایــی در این مــورد تصمیم گرفته 
شود. شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته 
ملی المپیک و سخنگوی هیات اجرایی 
درباره بحث هایی که در نشست هیات 
اجرایی دربــاره کاندیداهای ایران برای 
آسیا  المپیک  شــورای  کمیسیون های 
مطرح شــده، می گوید: »بــا  توجه به 
ضرب ااجل تعیین شده از سوی شورای 
اولیه کاندیداها  المپیک آسیا، فهرست 
جهت حضور در کمیسیون های مختلف 
OCA به شــورای مذکور ارسال و مقرر 
شــد تا در خصــوص فهرســت نهایی 
ارسالی به OCA که تا اسفند ماه امسال 
زمان داریم در نشست های بعدی هیات 
اجرایی در این باره تصمیم گیری نهایی 

صورت گیرد.«
او همچنین درباره سایر بحث های 
مطرح شده، می گوید: »برگزاری چهل 
و ششمین مجمع عمومی کمیته )۲۵ 
دی ماه( نیز مورد بحث بود که قرار شد 
این مجمع با محوریت دبیر کل پیگیری 
و مســیر اجرایی و ستاد برگزاری آن از 
ســوی دبیر کل تشکیل و اقدامات ازم 
در این مــورد انجام شــود. همچنین 
نماینده شــرکت حسابرسی کمیته نیز 
با حضور در جلســه گزارش حسابرسی 
ســال ۹6 را ارائه دادنــد و نهایتا مقرر 
شد در مجمع آتی کمیته ملی المپیک 
مطرح شود.« ســخنگوی کمیته ملی 
المپیــک به خــط قرمزی کــه برای 
کمیســیون ها تعیین شــده نیز اشاره 
می کنــد: »با توجه به مفاد اساســنامه 
اعضــای هیات  المپیک  ملــی  کمیته 
اجرایــی تاکید کرد که کمیســیون ها 
در کمیته ملی المپیک نقش مشورتی 
داشــته و چنانچه نظراتــی دارند باید 
ابتدا به هیات اجرایی پیشنهاد دهند تا 
پس از بررسی و تصویب، جهت اجرا به 
واحدهــای مربوطه اجرایی کمیته ملی 

المپیک ارجاع شود.«

سوژهروز

لیگ برتر تنیس روی میز
ترکیه ای ها برای مرحله 

دوم جا زدند

تیــم ترکیــه در مرحلــه دوم لیــگ 
 برتــر تنیــس روی میــز ایــران حضــور 

ندارد. 
مرحلــه دوم لیگ برتــر تنیس روی 
میــز ایران قرار اســت از ســوم تــا پنجم 
دی در آبــادان برگزار شــود امــا در این 
 مرحلــه تیــم منتخــب ترکیــه حضــور 

ندارد. 
تیم ترکیه که در این فصل از لیگ برتر 
ایــران حضــور دارد و در مرحله اول هم به 
رقابت با تیم های باشــگاهی ایران پرداخت، 
در زمان برگزاری مرحله دوم غایب خواهد 

بود.
فدراســیون ترکیه از فدراسیون ایران 
درخواســت کرده با توجه بــه برنامه ای که 
در کشــور خود دارند، ایــن تیم در مرحله 
دوم شــرکت نکند و زمانی که برای حضور 
در مرحله ســوم به ایران می آید، بازی های 

مرحله دوم را هم انجام دهد.
فدراســیون ایران هم موافقت کرده و 
به این ترتیب ترکیــه در مرحله دوم لیگ 

حضور ندارد. 
فدراســیون تنیس روی میز که دنبال 
افزایش کیفیت لیگ است، مقدمات حضور 
تیمــی از ترکیــه را فراهم کرد تــا به این 
ترتیب به خواسته اش برای باا بردن سطح 

رقابت ها برسد.
مرحلــه مقدماتــی لیگ برتــر تنیس 
روی میز ایــران در چهارمرحلــه )مرحله 
اول و دوم دوره رفــت و ســوم و چهــارم 
دور برگشــت( بهمن ماه به پایان می رســد 
و هشــت تیــم ایرانی به همــراه ترکیه در 
لیــگ برتر تنیس روی میز حضور دارند که 
 رده  بندی تیم ها تا پایان مرحله اول به شرح 

زیر است:
۱- پتروشیمی بندرامام ۱۰/۵ امتیاز

۲- پاایش نفت آبادان 8/۵ امتیاز
۳- منتخب ترکیه ۷/۵ امتیاز

۴- دانشگاه آزاد ۷/۵ امتیاز
۵- نساجی دیباریس البرز ۷ امتیاز

6- هیات کردستان 6 امتیاز
۷- رعد پدافند هوایی ۵/۵ امتیاز

8- دانشگاه یزد ۴/۵ امتیاز
۹- منطقه آزاد اروند صفر امتیاز

پایان لیگ برتر تنیس روی میز 
فرانسه در سال 2018

شکست نیما در دو دیدار
هفته نهم لیگ برتر تنیس روی 
میز فرانســه برگزار شــد و تیم نیما 
عالمیان در این هفته هم نتوانســت 

با پیروزی بازی را ترک کند. 
عالمیان بــرای تیمش دو بازی 
انجام داد که هــر دو را واگذار کرد. 
هفته نهم، هفته پایانی ســال ۲۰۱8 
بود و هفته دهــم ۲۹ ژانویه ۲۰۱۹ 
برگزار می شود. تیم ویلنووا در پایان 
هفته نهم با ۹ امتیاز در رده نهم قرار 
دارد. این تیم تاکنون یک پیروزی و 

هشت باخت داشته است.
 نتایج این دیدارها به شرح زیر 

است:
ویلنووا یک- جورا مورز۳

بازی اول: نیما عالمیان صفر- بندیک 
۳ )8-۱۱، ۲-۱۱ و ۱۴-۱۲(

بازی دوم: اســتفان ائواچی ۳ – کریل 
کاچکوف صفر )۱۱ -۷، ۱۱-۹ و ۹-۱۱(
بازی سوم: آدرین ماتنت ۲- ماتیاس 
 ،۱۱-8 ،۴-۱۱ ،۱۱-8(  ۳ اورســیو 

۱۱-۴ و ۱۱-8(
بــازی چهارم: نیمــا عالمیان یک - 
کریل کاچکــوف ۳ )۱۱-8، ۵-۱۱، 

6-۱۱ و ۱۱-۹(

گزارش

اظهار نظر 
 

جالب رییس 
کمیته ملی 

المپیک

ازدیماهســالگذشــتهوپسازانتخاباتکمیتهملیالمپیککهرضــاصالحیامیریبهورزشآمــده،معاداتاینبخشاز
کشورتغییراتمحسوســیداشته.اوباسابقهمدتمحدودیسرپرستیوزارتورزشوســابقهسیسالکارسیاسیبهیکباره
بهورزشآمدونشــاندادبهعنوانیکغیرورزشــی،مدیریتدراینبخشرابهخوبیبلداســت.عملکرداودریکســال
گذشــتهنشــانمیدهدکهاوپسازناکامیدررســیدنبهوزارتورزشوحضورکوتاهمدتدروزارتارشاد،بابرنامهمشخص
وبلندمدتوحســابشــدهواردکمیتهشد.حضوریکهحاانشــانمیدهدبســیارفراترازرییسکمیتهملیالمپیکاست.

اعام زمان انتخابات فدراسیون انجمن های ورزشی
از تنیس خبری نیست

وزارت ورزش و جوانــان بااخره بعد از گذشــت حدود یک ماه و نیم از 
پایان ریاست محمد علیپور در فدراسیون انجمن های ورزشی، زمان برگزاری 
انتخابات را اعام کرد. با تصمیم وزارت ورزش انتخابات فدراسیون انجمن های 

ورزشی ساعت ۱۰ صبح ۱6 دی ماه در هتل المپیک برگزار می شود. 
احمد اسد زاده، غامعلی محمد علیپور و صمد ولی زاده کاندیداهای این 
فدراسیون هستند. دوره چهار ساله دوم ریاست محمد علیپور در فدراسیون 
انجمن های ورزشــی ۱۷ آبان ماه به پایان رسیده بود اما وزارت ورزش برای 
این فدراسیون سرپرستی انتخاب نکرد و علیپور به امور فدراسیون رسیدگی 

می کرد. 
جالب اســت که در تنیس هم همین وضعیت وجــود دارد. دوره چهار 
ساله مجید شایســته ۱۹ آبان  ماه به اتمام رسیده اما مشخص نیست به چه 

علت هنوز زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعام نشده است.
 

جوان کرج، قهرمان لیگ دوگانه بانوان شد
مســابقات دوگانه بانوان قهرمانی کشــور با قهرمانی تیم جوان کرج به 
پایان رسید. مسابقات دوگانه قهرمانی کشور و مرحله سوم لیگ دوگانه بانوان 
به صورت همزمان به میزبانی شهرســتان اشتهارد استان البرز برگزار شد. در 

این مسابقات که به صورت اسپرینت یا مسافت 
کوتاه )۵ کیلومتــر دو، ۲۰ کیلومتر دوچرخه و 
۲/۵ کیلومتر دو( برگزار شد، ۵۵ ورزشکار از ۱۱ 
تیم در سه رده سنی جوانان، امید و بزرگساان 
حضور داشتند که از این تعداد ۳۵ ورزشکار در 
قالب 8 تیم در مرحله ســوم لیگ نیز به رقابت 
پرداختند. در رده بزرگســاان قهرمانی کشور 
همچون سال گذشته ســاناز پرهیزی از استان 
فارس به مقام قهرمانی دســت یافت و اســما 
بیــک زاده از کرمان و زهرا رییســی از اصفهان 
به ترتیب در جایگاه دوم و ســوم ایستادند. در 

بخش تیمی این رقابت ها اصفهانی ها خوش درخشــیدند و در هر ســه رده 
قهرمان کشــور شدند. تیم جوان کرج موفق شــد مقام قهرمانی این دوره از 
رقابت ها که ســومین و آخرین مرحله از لیگ ســال ۹۷ است را کسب کرده 
و به عنوان قهرمان معرفی شــود. در بخش انفرادی لیگ نیز ساناز پرهیزی به 
مقام قهرمانی دســت یافت و اسما بیک زاده از هیات کرمان و شکوه طیاره از 

جوان کرج در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
 

تغییر در ترکیب شورای برون مرزی
 روسای اسکیت و عشایری

جایگزین رحیمی و درخشان
با توجه به بازنشســته شدن علیرضا رحیمی و محمد درخشان، ترکیب 
شــورای برون مرزی هم تغییر کرد. اعضای شورای برون  مرزی وزارت ورزش 
برای مدت ۲ سال انتخاب می شــوند اما با توجه به بازنشسته شدن علیرضا 
رحیمی رییس سابق فدراسیون هندبال و درخشان رییس فدراسیون جودو، 

با رأی گیری ۲ رییس فدراسیون دیگر جایگزین شدند. 
بهمن محمدرضایی رییس فدراسیون اسکیت و غامرضا جعفری رییس 
فدراســیون روستایی و عشــایری به عنوان اعضای جدید شورای برون مرزی 

انتخاب شدند.
 

 تعلیق آزمایشگاه دوپینگ مسکو 
همچنان ادامه دارد

آژانس جهانی مبــارزه با دوپینگ، تعلیق روســیه را بعد از بازدید تیم 
بازرســی از آزمایشگاه مســکو و عدم دسترسی به داده های خام تمدید کرد. 
تیم ۵ نفره از ســوی وادا با رهبری دکتر ژوزه آنتونیو پاسکال روز دوشنبه به 

مسکو رسید اما بدون هیچ اطاعاتی از آزمایشگاه مسکو به خانه برگشت.
 مقامات روســیه ادعا می کنند که تجهیزات تیم بازرسی مورد استفاده 

برای استخراج داده ها تحت قانون کشور تایید نشده است. 
دسترســی به آزمایشــگاه و داده های مربوط به ورزشکاران روسی برای 
دوره ای بین ۲۰۱۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، یک شرط کلیدی در تصمیم گیری 
بحث  برانگیز WADA در ماه ســپتامبر برای بازگرداندن آژانس ضد دوپینگ 
روســیه )RUSADA( بود. پاسکال گزارش رســمی خود را آماده و برای وادا 

ارسال می کند. این گزارش به کمیته بازبینی وادا ارسال خواهد شد.

خبرکوتاه

نخستین  به عنوان  که  نعمتی  زهرا 
ورزشــکار معلول ایرانی سه سال پیش 
صاحــب ســهمیه بازی هــای المپیک 
شــد و به عنوان پرچمــدار در ترکیب 
کاروان اعزامی به ریو قرار گرفت، برای 
بازی های آســیایی ۲۰۱8 هم نام خود 
را به عنوان نخســتین ورزشکار شرکت 
کننده در این بازی ها با شــرایط خاص، 
به ثبت رســاند. این کماندار که طای 
بازی های پارالمپیک و پاراآسیایی را در 
کارنامــه دارد، این روزها تاش می کند 
تا بار دیگر ســهمیه بازی های المپیک 
را به دســت آورد. او با اشاره به روندی 
که برای آماده ســازی جهت حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان در هر دو بخش 
تیروکمان و پاراتیروکمان طی می کند، 
می گویــد: »یکــی از مهم ترین اهداف 
فعلی ام آماده سازی برای شرکت در هر 
دو رویداد است، چرا که در این میادین 
پارالمپیک  و  المپیک  بازی های  سهمیه 

۲۰۲۰ توکیو توزیع می شود.«
او تاکیــد می کنــد که بــه غیر از 
فرصت های  هلنــد،  جهانی  مســابقات 
دیگری برای کســب سهمیه المپیک و 
پارالمپیک وجــود دارد: »از جمله این 
فرصت ها، مسابقات قهرمانی آسیا است 
که از آن برای کســب سهمیه المپیک 
خاطــره خوبــی دارم. عــاوه بــر این 
رقابت هایی هم برگزار می شود که ویژه 
کشورهایی اســت که نمایندگانشان در 

کسب سهمیه ناکام بوده اند.«
او با یادآوری شــرایط سختی 
که در جریان بازی های المپیک با 
آن مواجــه بود، ادامه می دهد: »در 
المپیک ریو به خاطر عدم مدیریت 
را  زیادی  ســختی های  مناســب 
متحمل شدم. مجبور بودم شخصا 
پیگیر خیلی از مســائل باشم که 
در عمل باعث می شد من به عقب 
هل داده شــوم. یکی از معضاتم 

جریــان  ی در  ی هــا ز با
المپیــک، 
رسانه های 

دنیا بودند که پیگیر گفت 
و گــو و تهیه گزارش از 
حالی که  در  بودنــد  ولویت من  ا

من در آن شــرایط خود المپیک بود و 
رقابت هــای آن؛ همین موضوع باعث از 
دست دادن تمرکزم می شد در حالی که 
کسی هم کنار من نبود تا این وضعیت 
را مدیریــت کنــد. البتــه از المپیک 
ریــو خاطرات خوبی مثــل پرچمداری 
برایم بجا مانده اســت اما ســختی های 
ایــن بازی ها هم کم نبود. شــرایط من 
به عنوان یک ورزشکار ویلچرنشین برای 
این رویداد خیلی خاص بود، با این حال 
هیچ تدبیر ویژه ای برای من اندیشــیده 

نشده بود.«
او بــا بیــان اینکه من ورزشــکار 
بهانه گیری نیســتم، می گوید: »حداقل 

برای مدیریت رسانه ها هم فردی کنارم 
نبود تا ذهن من اینقدر به هم نریزد. 
من خیلی از همراهان فدراســیون 
بعد از اتمــام رقابت هایم را دیدم. 
پیگیری شرایط من  قدر مســلم 
بــا  المپیــک  در 
فدراســیون بود 

چــون مــن ورزشــکار آنهــا بــودم. 
من  شــرایط  به  باید  برگزارکننــدگان 
توجه ویــژه ای می کردند امــا ازم بود 
که از فدراســیون ایران فــردی پیگیر 
امور باشــد که ایــن کار انجام نشــد. 
حتی من یک مربی یا سرپرســت خانم 
هم در کنار خود نداشــتم. با همه اینها 
مصمم هســتم که برای المپیک مجدد 
تاش کنم تا کسب ســهمیه کنم. اگر 
در کسب ســهمیه موفق بودم که خود 
موفقیت بزرگی به حســاب می آید، اگر 
هم نه، خوشــحالم که تــاش کرده ام. 
ضمن اینکه این بار بــا تجربه ای که از 
المپیک ریو دارم قطعا با شرایطی بهتر 

در المپیک حاضر می شوم.«

سختی زیاد کشیده ام اما باز هم المپیک را می خواهم
زهرا نعمتی: خوشحالم که تاش کرده ام

در  ایــران  شــطرنج  نماینــدگان 
رقابت هــای ســریع و برق آســای جهان 
معرفی شــدند. بــر این اســاس با اعام 
فدراســیون شــطرنج پرهــام مقصودلو، 
علیرضــا فیروزجا، احســان قائم مقامی و 
ایران در  نمایندگان  سارا خادم الشــریعه 
رقابت هــای ســریع و برق آســای جهان 
هستند. این مســابقات از روز ۲۵ تا ۳۱ 
دسامبر ۲۰۱8 )۴ تا ۱۰ دی ۹۷( در شهر 

سن پترزبورگ روسیه برگزار می شود. 
تنها شــطرنج بازانی با ریتینگ باای 
۲۵۰۰ در بخــش مردان و ریتینگ باای 
۲۴۰۰ در بخــش بانــوان می تواننــد در 

این رقابت ها شــرکت کننــد. طبق اعام 
فدراســیون جهانی شــطرنج )فیده( یک 
میلیون و صد و پنجاه هزار دار به عنوان 
جایزه نقدی این مسابقات در نظر گرفته 

شده است. 
مگنوس کارلســن نــروژی بهترین 
شــطرنج باز حــال حاضر جهــان یکی از 
شــرکت کنندگان رقابت هــای ســریع و 
برق آســای جهان است. هر شــطرنج باز 
در مســابقه ســریع، ۱۰ دقیقه به همراه 
۵ ثانیــه اضافــه و در رقابت برق آســا ۳ 
 دقیقه به همراه ۲ ثانیه وقت اضافه زمان 

در اختیار دارد.

با اعام کمیتــه داوران و با توجه به 
اصاح ابعاد زمین بازی توسط FIVB، خط 
مربیان برداشته شد. بر این اساس کمیته 
داوران فدراســیون والیبــال با هماهنگی 
سازمان لیگ اعام می کند از دور برگشت 
مســابقات لیگ برتر، دســته یک و همه 
مســابقات در سطح کشور از تاریخ ۵ دی 
ماه ســال جاری این تغییــر ازم ااجرا 
خواهد بود. خط محــدود کننده مربیان 
خط چینی بود کــه از امتداد خط حمله 
آغاز شــده، تا خط انتهایی ادامه یافته و 
در فاصله ۱/۷۵ متــری از خط کنار بود. 
خط چین های ۱۵ ســانتیمتری با فاصله 

۲۰ ســانتیمتر از یکدیگر تشکیل شده و 
محــدوده عملکردی مربیان را مشــخص 

می کردند.
با توجه به اصاح این قانون، مربیان 
تا خط طولی سمت زمین خود می توانند 
تا خط حمله بدون دخالت در روند بازی 

و داوری حضور داشته باشند.
بر طبق شرایط جدید اگرچه مربیان 
آزادی عمل بیشتری برای گوشزد کردن 
نــکات مهم بــه بازیکنانشــان دارند اما 
نزدیک شــدن بیش از انــدازه آنها تا خط 
طولی زمین می تواند حواشی و آسیب های 

خاص خودش را داشته باشد.

در تغییــر و تحــوات نیــم فصــل 
لیــگ والیبال، خبر جدایــی فرهاد نظری 
افشــار یکــی از عجیب ترین اخبــار بود. 
دریافت کننــده با تجربه ای کــه از پیکان 
بــه این تیم آمــده بود و در کنار شــهرام 
محمودی ســتاره های این تیم به حساب 
می آمدند. با این حال شنیده ها حاکی از آن 
است که او پیشنهاد بهتری دارد و قصدش 
ترک این تیم اردکانی است. دریافت کننده 
تیم والیبال خاتم اردکان می گوید تا زمانی 
که توافق برای جدایی حاصل نشود خودم 
را بازیکــن تیم خاتم می دانم. طی روزهای 

گذشــته خبــری مبنی بر جدایــی فرهاد 
نظر ی افشــار از تیم والیبــال خاتم اردکان 
در برخی رسانه ها منتشر شد. نظری افشار، 
کاپیتــان و دریافــت کننده تیــم والیبال 
خاتــم اردکان درباره این خبر گفت: »قرار 
بــود امروز برای توافق نهایی با باشــگاه به 
منظور جدایی در فدراسیون والیبال حاضر 
شویم. در جلسه ای که داشتیم توافق نهایی 
بیــن ما حاصل نشــد.« او ادامه داد: »قرار 
اســت تا روز چهارشــنبه تکلیف نهایی در 
این خصوص مشخص شــود. تا زمانی که 
توافق بــرای جدایی بیــن طرفین حاصل 

نشــود من خود را بازیکن خاتم می دانم و 
بــرای آنها بازی خواهم کــرد.« اینطور که 
شنیده می شــود، مســووان تیم والیبال 
خاتم اردکان توافقاتی را هم با بهرام فرید، 
دریافــت کننــده تیم والیبال شــهرداری 
ارومیه داشــته اند و به نظر می رســد این 
بازیکن قرار اســت جایگزین نظری افشــار 
شود. به این ترتیب می شود اینطور برداشت 
کرد که دلیل اصلی عدم توافق بین نظری 
افشــار و مسووان خاتم، مسائل مالی بوده 
و حاا باید دیــد کدام یک از طرفین برای 

فسخ این قرارداد کوتاه خواهند آمد

پس از نیــم فصــل اول رقابت های 
لیگ برتر والیبال باشــگاه های کشور بازار 
نقل و انتقاات گرم شــد. از تیم والیبال 
ســایپا خبر می رســد که مجتبی شبان، 
دریافت کننده با سابقه نارنجی پوشان پس 

از توافق با باشگاه از این تیم جدا شد.
گفتــه می شــود مقصد بعــدی این 
بازیکــن تیــم والیبال شــهرداری گنبد 
خواهد بود. ســایپایی ها بــرای پر کردن 
جای خالی مجتبی شــبان به دنبال یک 
دریافــت کننده هم هســتند که هنوز با 
بازیکنی در این پست به توافق نرسیده اند.

همچنین امیر حسینی، پاسور اسبق 
تیــم ملی والیبــال و پاســور کنونی تیم 
والیبال شــهرداری تبریز هم توافق اولیه 
با خودروســازان داشته است و حضور وی 
در تیم والیبال ســایپا فردا نهایی خواهد 
شد. حسینی که از مســن ترین بازیکنان 
لیگ برتر والیبال محســوب می شــود در 
نیم فصل اول عملکرد بسیار خوبی داشت 
و به احتمــال فراوان نیــم فصل دوم در 
سایپا پاس خواهد داد. اینطور که به نظر 
می رسد، پیمان اکبری پس از اینکه فرهاد 
ســال افزون از تیمش جدا شــد، یک بار 

دیگر دســت به دامان امیر حسینی شده 
تا با استفاده از این پاسور با تجربه بتواند 

شرایط تیمش را سامان دهد.
اکبری پیش از این ســال ها در تیم 
پیکان با امیر حسینی همبازی بود و پس 
از مربی شــدن هم چندین سال از حضور 

او به عنوان پاسور تیمش سود برد.
در پایان نیم فصــل اول رقابت های 
لیگ برتر والیبال باشــگاه های کشور تیم 
سایپا با 6 برد و 6 باخت در جایگاه هفتم 
قرار دارد و با این تغییر و تحوات به دنبال 

بهتر کردن جایگاه خود در جدول است.

معرفی شطرنج بازهای ایران در رقابت های سریع و برق آسای جهان

خط محدود کننده مربیان والیبال برداشته شد

عدم توافق مالی؛ مانع جدایی نظری افشار

رفت و آمد های سایپا برای رهایی از بحران

سالبیستودوم|یکشنبه2دی1397|  15ربیعالثانی23Dec 2018|1440 |شماره6099

محسن آجرلو 
Mohsen Ajorloo



5 iranvarzeshi@ورزش ایـــــران

عملکرد ضعیف پشت خط مانده ها در دوحه

دورنمایتاریکوزنهبرداری

اما عملکرد ضعیف نزدیک ترین ذخیره های 
وزنه بــرداری به نفــرات اصلی تیــم ملی، بار 
دیگر ثابت کرد کــه وزنه برداری ایران در بحث 
پشتوانه ســازی و تولید وزنه بردارانی که بتوانند 
خیلــی زود جای خالی ســتاره هایی که دنبال 
خداحافظی بــا دنیای قهرمانی هســتند را پر 

کنند، مشکل اساسی و ریشه ای دارد.
کیانوش رســتمی، ســهراب مرادی، علی 
هاشــمی، محمدرضــا براری، بهداد ســلیمی، 
سعید علی حسینی و...  جزو چهره هایی هستند 
کــه بیش از یک دهــه از دوره افتخارآفرینی و 
درخشش آنها در دنیای وزنه برداری و تیم ملی 

می گذرد.
آنها پشــتوانه هایی بودند که بیش از یک 
دهه قبل توســط سیســتم درســتی که برای 
پشتوانه سازی طراحی شده بود، فرصت حضور 
پیــدا کردنــد و در نهایت بعــد از خداحافظی 
بزرگانی همچون شــاهین نصیری نیا، کوروش 
توکلی،  برخواه، حسین  محمدحســین  باقری، 
حســین رضازاده و... به موقــع و در زمان خود 
به تیم ملی وزنه برداری کشورمان تزریق شدند.

این ستاره ها طوری برای حضوری پررنگ 
آماده شــده بودند که حتی بعد از گذشت این 
همه ســال از حضــور مستمرشــان در اردوها 
و رقابت هــای مختلــف بین المللــی هنوز هم 
ســکاندار اصلــی وزنه برداری ایــران در دنیای 
قهرمانی به شــمار می روند امــا حاا که برخی 
از آنها به عناوین مختلــف یا قصد خداحافظی 
و بازنشستگی دارند  یا اینکه با صاحدید کادر 
فنی برای مبارزه در آوردگاهی بزرگتر مشغول 
ریکاوری هســتند، نفــرات ذخیــره تیم ملی 
وزنه برداری اهالی وزنه برداری را بیشــتر از هر 

زمان دیگری نگران آینده کرده اند.
کادر فنــی تیم ملی وزنه بــرداری با نیت 
توجه به پشــتوانه ها و تقویت ذخیره های اصلی 
تیم ملی بزرگســاان با انتخاب محمد زارعی، 
علیرضا سلیمانی، نیما آقایی و همایون تیموری 
در اوزان 96، 109 و 109+ کیلوگرم که ما برای 
حضور در بازی های المپیک و کســب مدال در 
توکیــو قطعا روی این اوزان نگاه ویژه ای داریم، 
قصد داشت داشــته های خود را محکی جدی 
بزند. انصافا این اتفاق هم افتاد و کادر فنی حاا 

به خوبی عیار ذخیره هــای تیم ملی را می داند 
زیرا نفرات ذخیره ما در این تورنمنت بین المللی 
حتی نتوانســتند یک مدال طای مجموع را با 
ثبت رکوردهایــی قابل قبول به خود اختصاص 

دهند.
شاید توجیه کادر فنی بعد از نتیجه نگرفتن 
ذخیره هــای تیم ملی در قطر این باشــد که ما 
گروه دوم از وزنه برداران اردونشــین خود را به 
قطر اعزام کردیم تا با حضور آنها در این میدان 
گزینشــی المپیک دســتمان برای جایگزینی 
نفراتی که امتیــاز ورودی به بازی های المپیک 
2020 توکیو را کسب می کنند بیشتر باز باشد 
اما حقیقتا آیا نیت اعزام نفرات به تورنمنت های 
گزینشــی فقط کسب سهمیه اســت یا اینکه 
تمامی کشورهایی که در وزنه برداری دنیا مدعی 
هستند، سوای سهمیه گرفتن به دنبال تثبیت 
ســکوهای قهرمانی برای وزنه بــرداران توانمند 
خود نیز هستند؟ مطمئنا تک بعدی نگریستن 
به هر موضوعی اتفاق خوبی نیســت و مطمئن 
هستیم نگاه کادر فنی تیم ملی کشورمان هم به 
این موضوع تک بعدی نبوده است، بلکه ظرفیت 

و توانایی وزنه برداران ذخیره اعزامی به تورنمنت 
قطر کاپ بیش از چیزی که روی تخته مسابقه 

به نمایش گذاشتند نبوده است.
 

تک مدال برنز، نتیجه وزنه برداران 
109 کیلویی

نیما آقایی و علیرضا ســلیمانی دو نماینده 
109 کیلویــی وزنه برداری ایــران در مصاف با 
رقبای خود در دوحه تنها موفق به کســب تک 
مدال برنز یک ضرب شدند. نیما آقایی با رکورد 
1۷۵ یک ضــرب، 20۷ دوضرب و مجموع ۳۸2 
کیلوگرم پنجم شــد اما او در حرکت یک ضرب 
با مهــار وزنه 1۷۵ کیلوگرم برنــز گرفت و در 
دوضرب به رتبه ششمی بســنده کرد. علیرضا 
سلیمانی دیگر نماینده ایران با ثبت رکورد 1۷۳ 
کیلوگــرم یک ضــرب، 20۸ کیلوگرم دوضرب 
و مجمــوع ۳۸1 کیلوگرم در جایگاه ششــمی 
مجمــوع جا خوش کرد. ســلیمانی در حرکات 

یک ضرب و دوضرب پنجم شد.
نکته قابل توجه در رقابت های دسته 109 
کیلوگرم نام ایلیا ایلین و دیمتری چوماک بود. 
البته روســان نورالدینف هم اســمش را برای 
گرفتن سهمیه گزینشــی المپیک مثل دو نفر 
قبلی داده بود اما در این مســابقه هیچ کدام از 

آنها روی تخته نرفتند و وزنه نزدند.
آندری آرامنائو از باروس با مجموع ۴01 
کیلوگرم صاحب نشــان طای این وزن شــد. 
پلیسنیکس از لتونی با مجموع  ۳9۴ کیلوگرم 
صاحب عنوان نایب قهرمانی این وزن شد و در 
نهایت اکبر ژورایوف از ازبکستان با ثبت مجموع 
۳92 کیلوگرم از سکوی ســومی مسابقات باا 

رفت.
 

ششمی زارعی در نبود رستم و سهراب
محمد زارعــی ملی پوش وزنه برداری ایران 
در دســته 96 کیلوگرم تورنمنــت قطرکاپ و 
در نبود دو قــدرت بامنازع دنیــا از تیم ملی 
وزنه بــرداری ایران در این وزن یعنی ســهراب 
مرادی و کیانوش رســتمی به  عنوان ششــمی 
مســابقات بســنده کرد. محمد زارعی با رکورد 
160 یک ضــرب، 19۸ دوضرب و مجموع ۳۵۸ 

کیلوگرم ششم شد.
در این دسته وزنی حسونا فارس از کشور 
میزبان )قطر( با مجموع ۳9۷ کیلوگرم طایی 
شــد. با توجه به اینکه فارس قطری هنوز در 
رده ســنی جوانان وزنه می زند، او توانســت 
رکورد دوضــرب و مجموع جوانــان جهان را 
هم بشــکند. فوژیان تیان از چیــن با رکورد 
مجموع ۳۸2 کیلوگرم نقره ای شد و در نهایت 
تیخانتســو از باروس با رکورد مجموع ۳۸1 
مسابقات  کیلوگرم صاحب ســکوی ســومی 

بین المللی قطر شد.

ناکامی
ذخیرهها

درقطر

 کادر فنــی تیم ملی وزنه برداری با اعزام تیم دوم و ترکیب ذخیره خود بــه تورنمنت جایزه بزرگ قطر)قطر کاپ( که حکم 
گزینشــی بازی های المپیک 2020 توکیو را داشت، کار درســتی انجام داد و با استراحت دادن به نفرات اصلی و ستاره های 
تیم ملی شــرایط ایده آلی را برای بازگشــت مجدد آنها به تمرینات تیم ملی ایجاد کرد اما یک نکته مهم در عملکرد فنی 
چهره های جوان و ذخیره تیم ملی  بزرگســاان کشــورمان در دوحه نگرانی هایی را در خصوص خأ جدی پشتوانه  هایی که 
بتوانند جای خالی ســتاره های حال حاضر وزنه برداری ایران را بعد از خداحافظی با دنیای قهرمانی پر کنند، دوچندان کرد.

عملکرد ضعیف 
نزدیک ترین 
ذخیره های 

وزنه برداری به 
نفرات اصلی 
تیم ملی، بار 

دیگر ثابت کرد 
که وزنه برداری 
ایران در بحث 
پشتوانه سازی 

و تولید 
وزنه بردارانی 
که بتوانند 
خیلی زود 
جای خالی 
ستاره هایی 
که دنبال 

خداحافظی با 
دنیای قهرمانی 
هستند را پر 
کنند، مشکل 

اساسی و 
ریشه ای دارد

گل آرا: حاضر نیستم یک دقیقه هم در اردوی 
تیم ملی بوکس باشم

بوکســور ســابق تیم ملی در وزن 6۴ کیلوگرم اعام کرد به دلیل رفتار 
نامناســب کادر فنی تیم ملی بوکس حاضر نیســت حتــی یک دقیقه هم در 
اردوی تیم ملی حاضر شــود. فروتن گل آرا در واکنش به این سوال که چرا در 
فهرســت جدید تیم ملی بوکس با وجود دعوت از ملی پوشــان باتجربه، نام او 
وجود ندارد؟ گفت: »شنیده ام فهرست جدید تیم ملی بوکس به منظور حضور 
در اردوها اعام شده و برای همه نفرات حاضر در اردوها آرزوی موفقیت دارم، 
ضمن اینکه با شــرایط فعلی بوکس اصا هیچ وقت حاضر به شرکت کردن در 
اردوهای تیم ملی نیســتم. شــما نگاه کنید چقدر تضاد در رفتار آقایان وجود 
دارد؛ دوستان قبل از بازی های آسیایی اندونزی با شعار جوانگرایی، باتجربه ها 
را کنار گذاشــتند و پس از آن هیچ نتیجه ای هم کسب نکردند و بوکس ایران 
با این تصمیمات چند قدم به عقب رفت و حاا ناچار شدند دوباره از باتجربه ها 
استفاده کنند.« او در پاسخ به این سوال که چرا دوست ندارد در شرایطی که 
در وزن 6۴ کیلوگــرم هم تیم ملی اوضــاع خوبی ندارد، با کادر فنی همکاری 
کند؟ ادامه داد: »شــاید گوشت تلخم و از گلوی آقایان سخت تر پایین می روم، 
اکبر احدی در این 12 تا 1۳ ســال گذشــته زاویه اش با من مشخص بود. باور 
کنید در مورد این مســائل خجالت می کشم صحبت کنم. در هر صورت با این 
وضعیتی که بوکس ایران دارد، اگر دعوت هم می شدم حاضر نبودم حتی یک 
دقیقــه در اردوهای تیم ملی حضور داشــته باشــم. در وزن 6۴ کیلوگرم آنها 
نمی تواننــد کســی را جایگزین من پیدا کنند، نمی خواهــم بگویم که در این 
وزن بوکسور خوبی نداریم اما من خوب تمرین می کنم، در واقع بیشتر از همه 
بوکسورها تمرین می کنم.« او همچنین درباره تشکیل تیم »الف« و »ب« برای 
تیــم ملی بوکس گفت: »باز هم یک قدم بوکس را به عقب بردند، بعد از اینکه 
این صحبت ها را مطرح کردند متوجه شــدند تصمیم اشــتباهی را گرفته اند و 
صدای همه درآمده اســت، حاا مدعی شــده اند ما تنها یک تیم ملی داریم و 
هدایت آن هم بر عهده احدی است. به نظر من اصا این کار معنی ندارد وقتی 
ما می توانیم تیم ملی »الف« و »ب« داشــته باشیم که دو سرمربی متفاوت و 
دو راهکار متفاوت داشته باشند؛ اما در حال حاضر اگر بتوانیم همین یک تیم 

ملی را جمع و جور کنیم هم هنر کرده ایم.«
 

محرابی: نمی توانم به خاطر تیم ملی زن و بچه ام را رها کنم
بوکس به من خیلی بدهکار است

بوکسور سابق تیم ملی در وزن ۷۵ کیلوگرم با انتقاد از بی توجهی ها در بوکس 
اعام کرد فقط به شرطی می تواند در اردوها حاضر شود که رییس فدراسیون به 
قول هایی که داده عمل کند. ســجاد محرابی درباره دعوت دوباره به اردوی تیم 
ملی گفت: »اگر شرایط مهیا نشود قطعاً به اردوها نمی روم، چرا با شرایط فعلی به 
اردوها بروم؟ شــک نکنید موقعیت حضور تیم ملی بوکس را دوست دارم. در این 
مدت برخی ها از من ســوال کردند که آیا از تیم 
ملی خداحافظی کــرده ام یا خیر؟ جواب من این 
بود که هنــوز می توانم در تیم ملی افتخارآفرینی 
کنم و فعــًا تصمیمی برای خداحافظی ندارم. در 
هر صورت اگر رییس فدراســیون به قول هایی که 
داده عمل کند حاضرم به اردوهای تیم ملی بروم 
در غیر این صورت و با شــرایطی که بوکس ایران 
دارد نمی توانــم کار و زندگــی ام را رها کنم و به 
اردوها بروم.« او در پاسخ به این سوال که شرایط 
شما برای بازگشــت به اردوی تیم ملی چیست، 
ادامــه داد: »به هر حال زندگی خــرج دارد، اگر 
شــرایط را فراهم کنند حاضــرم در اردوهای تیم 
ملی حضور داشــته باشم. صاحبخانه کرایه می خواهد، قهرمان بودن من دردی از 
دردهای صاحبخانه را دوا نمی کند. به او یک ماه کرایه ندهم ماه دوم عذر من را 
می خواهد. اگر فدراسیون خرج و کرایه خانه من را بدهد، حاضرم در اردوهای تیم 
ملــی حضور پیدا کنم، در غیر این صورت نمی توانم کار و زندگی ام را رها کنم.« 
محرابی در پایان صحبت هایش گفت: »وقتی فدراســیون حاضر نیست حقوق به 
مــا بدهد و غذا و خوابگاه خوبی را برای مــا در نظر بگیرد، من هم نمی توانم در 
اردوهای تیم ملی حضور پیدا کنم. بوکس به من خیلی بدهکار اســت. من دنبال 
مدال المپیک جهانی هســتم اما با این شرایط نمی توانم کل زندگی ام را رها کنم 
و به اردوها بروم. من زن و بچه دار هستم و نمی توانم آنها را گرسنه رها کنم و در 

اردوهای تیم ملی بدون هیچ حقوقی حضور پیدا کنم.«

مصاحبه

رییس هیات کشتی کرمانشاه معتقد است که رفتن رسول 
خادم باعث خوشــحالی بســیاری از کشــتی گیران شده است. 
محمدحســین محبی با اشــاره به تغییرات در راس فدراسیون 
کشــتی گفت: »خادم عملکرد خوبی داشت و بودجه و امکانات 
خوبی به کشتی آورد اما شاید بزرگترین و تنها ایراد او تک بعدی 
بودنش و عدم اعتماد به شــورای فنی بود، چون می خواست هم 

سرمربی باشد هم رییس فدراسیون.«
 محبی ادامه داد: »متاسفانه با وجود فرایندی که به صورت 
شــفاف تعریف شده بود اما شاهد اعمال سایق شخصی بودیم. 
اگر قرار بود انتصاب داشــته باشیم پس دلیل برگزاری این همه 
فرایند چه بود؟ در مجموع معتقدم خادم به غیر از 2 ســال آخر 
که تیم های کشــتی ما واقعا ضعیف ظاهر شدند، عملکرد بدی 
نداشــت و شــاید اگر به تنهایی کارها را انجام نمی داد موفق تر 

می شد.«
 محبی همچنین گفت: »متاســفانه کشتی در زمان خادم 
گســترش زیادی پیدا کــرد و اضافه کردن برخی رشــته های 
بی فایده از جمله کشــتی بانوان باعث شــده بــود اداره امور از 

دستش خارج شود. از طرفی زمانی فدراسیون کشتی با ۵-۴ نفر 
اداره می شد اما حاا تعداد زیادی به عنوان کارمند در فدراسیون 

فعالیت می کنند.«
 محبــی در خصوص اینکه برخی شــنیده ها حاکی از این 
است که ممکن است فردی هدایت فدراسیون را بر عهده بگیرد 
که ادامه دهنده راه فدراسیون قبلی باشد و آیا این موضوع قابل 
قبول اســت؟ ادامه داد: »اگر تفکرات فدراســیون قبلی جواب 
می داد که حال و روز کشــتی بهتر بود. شرایط طوری شده که 
خیلی از کشتی گیران از رفتن خادم خوشحال هستند در حالی 
که نباید اینطور باشد. متاســفانه در زمان خادم دایره انتخابات 
محدود بود. کســی باید ریاست فدراســیون را بر عهده بگیرد 
که این محدودیت را بشــکند.« رییس هیات کشــتی کرمانشاه 
همچنین گفت: »کشــتی نیازمند تغییرات و خون تازه ای است. 
اگر قرار باشد همان سیســتم قبلی ادامه پیدا کند، خود خادم 
می ماند بهتر بود. کسی باید ریاست فدراسیون را قبول کند که 
از نواقص و کاســتی های رییس قبلی درس بگیرد و اشتباهات 

گذشته را تکرار نکند.«

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی در 
حاشیه برگزاری مسابقات کشتی فرنگی جام 
باشــگاه های جهان بار دیگر درباره وضعیت 
این رشته ورزشــی صحبت کرد. محمد بنا 
که به عنوان سرمربی تیم ملی برای تماشای 
مســابقات کشــتی فرنگی جام باشگاه های 
جهان راهی اردبیل شــده بود، بعد از اتمام 
این مسابقات درباره سطح فنی و کیفی این 
رقابت هــا گفت: »شــاهد رقابت های زیبا و 
پرشور و حالی بودیم که تماشاگران بسیاری 
را به ســالن کشاند و همه از دیدن رقابت ها 
لذت بردند، اما هر رویدادی را باید در حد و 
اندازه خودش ببینیم؛ نه بااتر و نه پایین تر. 
بــه اعتقاد من این مســابقات ۵ یا 10 برابر 
بیشــتر از کشــتی آزاد باشــگاه های جهان 
کیفیت داشــت و بااتر بود اما ما نمی توانیم 
این رقابت ها را با مســابقات آسیایی، جهانی 
و المپیک یکی بدانیم.« ســرمربی تیم   ملی 
کشتی فرنگی ادامه داد: »این رقابت ها شروع 
بسیار خوبی برای کشــتی گیران ما در آغاز 
کارمان بود. ان شاءا... کشتی گیران ما پله پله 
در اردوهای تیم   ملی بــه آمادگی بدنی که 

مدنظرمــان اســت، می رســند و بهترین ها 
کار خود را در مســابقات قهرمانی آســیا و 
سپس در رقابت های جهانی قزاقستان ادامه 
می دهند.« او با اشــاره بــه عملکرد خوب 
تعدادی از کشــتی گیران جوان ایران در این 
رقابت ها گفت: »ما کا یک دهه داشتیم که 
ستاره های فوق العاده ای در کشتی فرنگی مان 
ظهور پیــدا کردند، اما مگر آنهــا از همان 
ابتدا ســتاره بودند؟ ما در همین مســابقات 
کشــتی گیران خوبی مثل پویا ناصری پور در 
وزن ۵۵ کیلوگرم را داشــتیم که عالی کار 
کرد و کشتی گیران دیگری همچون ساروی، 
کاویانــی، میــرزازاده و... نفراتی هســتند 
که می توانند به ســتاره کشــتی دنیا بدل 
شــوند.« بنا با ابراز رضایت کلی از وضعیت 
فرنگــی کاران ادامــه داد: »از همه بیشــتر 
از رامیــن طاهری رضایــت دارم که عالی و 
خوش فکر کشــتی گرفت و حریفان خود را 
شکســت داد. بعد از او پژمان پشتام بود که 
برگشــت های خیلی خوبی داشت و خیلی 
باانگیزه و مقتدر کشــتی گرفت.« سرمربی 
تیم   ملی کشتی فرنگی درباره عملکرد سعید 

عبدولــی در این رقابت ها و اینکه آیا نمایش 
او امیدوارکننده بوده اســت یا خیر؟ گفت: 
»ســعید عبدولی همیشه ســعید عبدولی 
است. هیچ وقت از او ناامید نشدم که بخواهم 
امیدوار شوم. البته باید این را بگویم که وزن 
او در حال  حاضر ۸2 کیلوگرم اســت که ما 
این وزن را در المپیک نداریم. از ســویی او 
اصا نمی تواند برای تیــم   ملی در وزن ۸۷ 
کیلوگرم رقابت های المپیک کشــتی بگیرد 
چــون نمی تواند در ایــن وزن حرفی برای 
گفتن داشته باشــد بنابراین اگر می خواهد 
در المپیک کشــتی بگیرد، بهترین کار این 
اســت که به وزن ۷۷ کیلوگرم بازگردد اما 
در حال  حاضــر می تواند در همین وزن ۸2 
کیلوگرم در رقابت های جهانی کشتی بگیرد 
که بسیار خوب است. عبدولی سال گذشته 
و حتی برای جهانی امسال نیز در اردوهای 
تیم   ملی حاضر نشــد و بایــد به اردوی تیم  
 ملی بیاید تا پزشــکان درصــد چربی او را 
به صورت دقیق چک کنند و بهترین تصمیم 
را درباره او بگیریم.« بنا که از نزدیک شاهد 
تمامــی رقابت های کشــتی گیران ایران در 
جام باشــگاه های جهان بــود، درباره علت 
کوچ کردن کشــتی گیران ایران و حرص و 
جوش خوردن هایــش ادامه داد: »مهم ترین 
مســاله، همدلی و همراهی اســت. هر وقت 
کشتی گیران ایرانی با رقبای خارجی مصاف 
دارند، نمی توانم آرام بنشــینم، بخصوص در 
رابطه با کشتی گیرانی که خاص هستند، چرا 
که مردم توقع باخت شان را ندارند، بنابراین، 
این کار را انجام می دهم. در این مســابقات 
هم برای همه تیم های ایرانی سعی کرده ام تا 
جایی که ازم است نکاتی را به کشتی گیران 
انتقال دهم؛ مثا برای تیم مدافعان حرم در 
کشتی عرفان سعادتی فر مقابل حریف صرب 
یا کشتی گیران سینا صنعت هم چنین کاری 

را انجام دادم.«

محبی:ادارهامورازدسترسولخارجشدهبود

مسابقات انتخابی تیم ملی 
ووشو به میزبانی بندرعباس

تعویق به دلیل 
 همزمانی با

 سمینار ارتش
ووشــوی  هیــات  رییــس 
هرمــزگان از برگزاری مســابقات 
کشــور  قهرمانی  ســنی  رده های 
بندرعباس  در  ملی(  تیم  )انتخابی 
خبــر داد. علیرضــا بهرمن درباره 
میزبانی استان هرمزگان از انتخابی 
تیم ملی ووشو گفت: »این رقابت ها 
قرار بود اوایل بهمن ماه آغاز شود 
که به دلیــل همزمانی با همایش 
با  بندرعباس  ارتش های جهان در 
چند روز تعویق انجام می شود. در 
پی میزبانی مســابقات بین المللی 
جام پارس در سال 99 هستیم که 
امیدوارم این مساله با حمایت های 
میســر  کل،  اداره  و  فدراســیون 
ادامه  بهرمن همچنیــن  شــود.« 
داد: »بــر این اســاس، رقابت های 
از 22  رده های ســنی  کشــوری 
بهمن و همزمان با سالروز پیروزی 
انقاب اســامی در سالن »فجر« 
آغاز می شــود. رقابت های ســاندا 
)مبــارزه( از 22 الــی 2۴ بهمن و 
پیکارهای تالو )اجرای فرم( از 2۵ 
الی 2۷ همین ماه برگزار می شود. 
نفرات برتر این پیکارها در رده های 
سنی مختلف و در 2 بخش ساندا 
و تالو، جواز حضور در اردوی آماده 
ســازی تیم ایران به منظور حضور 
در مســابقات آســیایی برونئی را 

کسب می کنند.«
در  بین المللــی  داور  ایــن 
خصــوص اهداف هیات ووشــوی 
هرمزگان برای میزبانی مســابقات 
کشوری، گفت: »بنا بر اعام اداره 
کل ورزش اســتان، ووشو بهترین 
عملکــرد را در بیــن هیات هــای 
ورزشــی مختلف هرمزگان داشته 
و از مجموع 12 مدالی که پسران 
اســتان در تمامی رشته های  این 
المپیاد کسب کرده اند، 6 مدال از 

سوی ووشوکاران به دست آمد.«

گزارش

سرمربی تیم ملی جودو:
 صدرنشینی رده بندی المپیک
 فعا برای مایی مهم نیست!

محمد منصوری سرمربی تیم ملی جودوی کشورمان معتقد است هر دو 
جودوکای ما در مسابقات مســترز به خوبی جنگیدند و با وجودی که نتیجه 

نگرفتیم از عملکر آنها راضی هستم.
محمد منصوری در مورد عملکرد سعید مایی و محمد محمدی بریمانلو 
در مســابقات مسترز چین تاکید دارد: »مسابقات مسترز جودو، یک المپیک 
کوچک اســت اما می شود گفت از لحاظ ســطح فنی، این مسابقات حتی از 
المپیک باکیفیت تر اســت. در این مســابقات تنها 16 بازیکن برتر رده بندی 
حضور دارند و نفرات نیز به اســم دعوت می شــوند. حضور در این مسابقات 

برای هر جودوکا یا کشوری به خودی خود یک افتخار است.«
منصوری ادامه می دهد: »مســابقات مســترز آخرین رویداد هر ســال 
میادی اســت که بهترین ها به اسم به این مســابقات دعوت می شوند تا با 
یکدیگر مبارزه کنند. در مســابقات این دوره نیز از جودوی ایران دو جودوکا 
به نام های محمد محمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم و ســعید مایی در 
وزن ۸1- کیلوگرم دعوت شدند. با توجه به اینکه جودوکاهای حاضر در این 
مسابقات از لحاظ سطح فنی خیلی به یکدیگر نزدیک هستند، بنابراین قرعه 

از اهمیت باایی برخوردار است.«
ســرمربی تیم ملی جودوی کشورمان تاکید دارد: »حقیقتا در مسابقات 
مسترز، قرعه با ما یار نبود. هر چند همه اینها فقط حرف است و در مسابقات، 
مهم رفتن و جنگیدن است. خدا را شکر هر دو جودوکای ما در این مسابقات 
به خوبی جنگیدند و با وجودی کــه نتیجه نگرفتیم، عملکرد آنها از دید من 
عالی بود. بریمانلو در این مســابقات در دور نخست مغلوب »رستم اروجف« 
ازبکستانی شد که مدال نقره المپیک ریو را کسب کرده است. این جودوکای 
ازبک پیش از این دو مدال در مســابقات مســترز کســب کــرده بود اما در 

این مســابقات برای نخستین بار به مدال طای 
مسترز رسید.«

منصوری درباره عملکرد ســعید مایی هم 
معتقد اســت: »با توجه به اینکه بعد از مسابقه 
ســعید مقابل جودوکای ژاپنــی، جودوکاهای 
رژیم اشغالگر قدس و بلژیک با یکدیگر مسابقه 
داشــتند و برنده آن دیــدار حریف برنده دیدار 
سعید مایی و نماینده ژاپن می شد، سعید نباید 
ریسک می کرد و مسابقه خود را واگذار کرد. در 
گذشــته دوبار جودوکای بلژیکی مغلوب حریف 
رژیم اشــغالگر قدس خود شده بود و هیچ جای 

ریسکی برای ســعید وجود نداشــت. حریف بلژیکی در مسابقات گرنداسلم 
ابوظبی مقابل جودوکای رژیم اشــغالگر قدس ضربه فنی شده بود اما این بار 
مقابل حریف خود به برتری رســید. ساســاکی حریف ژاپنی ســعید نیز در 
این مسابقات به مدال طا رســید. خدا را شکر با اعام رده بندی فدراسیون 
جهانی، ســعید مایی به عنوان برترین جودوکای وزن ۸1- کیلوگرم دنیا در 
یک ســال اخیر انتخاب شد. در تاریخ تا به حال سابقه نداشته است که یک 
جودوکای ایرانی به عنوان برترین جودوکای وزن ۸1- کیلوگرم در یک ســال 
انتخاب شود. فدراسیون جهانی نیز برای رسیدن به این مهم جایزه ۵0 هزار 
داری را در نظر گرفته اســت. از دست رفتن صدرنشینی رده بندی المپیک 
سعید مایی و حضور او در جایگاه چهارم به خاطر سه مسابقه اخیر است. در 
مســابقات ابوظبی و در دیدار نهایی قرعه اسرائیل گریبانگیر ما شد. مطمئناً 
ســعید عقب افتادگی در رده بندی المپیک را ســال آینــده جبران می کند. 
صدرنشــین بودن در رتبه بندی المپیک در حال حاضر مهم نیست. المپیک 

1۷ ماه دیگر برگزار می شود و صدرنشینی المپیک 16 ماه بعد مهم است.«
 

تعداد کاندیدا های ریاست فدراسیون جودو 
به عدد ۳ رسید

ششمین روز ثبت نام از کاندیدا های ریاست فدراسیون جودو با حضور دو 
کاندیدای جدید همراه بود.

ثبت نام از کاندیدا های ریاســت فدراسیون جودو از 2۵ آذر ماه آغاز شد 
و به مــدت 10 روز کاری ادامه دارد. آرش میراســماعیلی قهرمان پرافتخار 
جودوی کشــورمان نخســتین فردی بود که برای ریاست فدراسیون ثبت نام 
کرد و روز گذشــته پس از گذشت 6 روز از زمان نام نویسی، عبدا... جعفری و 
مســعود حاجی آخوندزاده هم برای ریاست فدراسیون ثبت نام کردند. مجمع 

انتخابات فدراسیون جودو تا پایان سال جاری برگزار می شود.

طبــق تصمیــم اتحادیــه جهانی 
کشتی از ســال 2019 میادی قوانین 
و زمان وزن کشــی تغییر کرد تا شــاید 
کمترین آســیب به کشــتی گیران وارد 
شــود. با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی 
از سال 2019 میادی زمان وزن کشی 
به ســاعت 9 تا 10 صبــح تغییر کرد و 
2 کیلوگــرم ارفاق وزن در وزن کشــی 
روز دوم مســابقات برداشته می شود و 
وزن کشــی هر دو روز صبح بدون ارفاق 
است. البته بخشی از این تصمیم مربوط 
به گذشته اســت و زمانی هم که قانون 
وزن کشــی در روز مسابقه اتخاذ شد به 
طور رسمی اعام کردند که ارفاق وزن 
به طور آزمایشــی در سال 201۸ اجرا 
می شــود و در ســال 2019 مسابقات 
بدون ارفاق وزن برگزار می شــود. حاا 
نــه تنها ایــن قانون اجرایی می شــود، 
بلکه زمان وزن کشــی هم از ۸ صبح به 
9 صبح تغییر کرده است. این تصمیمی 
است که حتما کار را برای کشتی گیران 
دشوارتر از قبل می کند. وزن کم کردن 
در دو روز و در روز مسابقه فشار زیادی 

را به کشــتی گیران وارد می کند و حتما 
آســیب های بیشتری را به کشتی گیران 

می زند.
همین اان هم این قانون بسیاری 
از کشــورها را عصبانــی کــرده و حاا 
اجرای آن با این شــیوه جدید می تواند 
باعث واکنش بســیاری از کشورها شود. 
این موضوع از ســال 2019 میادی در 
مســابقات  و  قاره ای  رقابت های  تمامی 
جهانــی در همه رده های ســنی اعمال 
می شــود ولــی کشــورها می توانند در 
تورنمنت هــای بین المللی در روز دوم 2 
کیلوگرم ارفــاق وزن را در نظر بگیرند. 
همچنین ساعت وزن کشی از ۸ صبح به 
9 تــا 10 صبح تغییر کرد و مســووان 
از  را  رقابت هــا  می تواننــد  برگــزاری 
ســاعت 11 یا 12 آغاز کنند. مسووان 
اتحادیه جهانی مدعی شده اند، کشتی با 
وزن کشــی و مبارزه در دو روز، به عنوان 
یکی از ورزش های با کمترین آسیب از 
سوی کمیته بین المللی المپیک معرفی 
شده و این تصمیم برای حفظ همیشگی 

کشتی در المپیک است.

به  کشــوری  قهرمانی  مســابقات 
منظور انتخاب تیم ملی کشــتی فرنگی 
برای رقابت های جهانی اسپانیا در آبادان 

برگزار می شود.
 مسابقات قهرمانی کشوری کشتی 
فرنگی برای انتخــاب اعضای تیم ملی 
برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا، 

از 12 تا 1۴ دی برگزار می شود
 این مسابقات در آبادان به میزبانی 
استان خوزســتان برپا می شود که اکثر 
اســتان ها برای حضور در این مسابقات 
اعــام آمادگــی کرده  اند. هر 2 ســال 

یک بار مســابقات جهانــی کارگری در 
رشته های کشتی فرنگی و ساحلی انجام 
می شــود که در تقویم اتحادیه جهانی 
ورزش کارگران این دو رشته ثبت شده 

است.
 ســال گذشــته این رقابت ها در 
لتونی برگزار شــد و ســال 2019 نیز 
مسابقات اســپانیا برپا می شود. انتخابی 
تیم ملی کشتی ســاحلی انجام شده و 
کشتی فرنگی هم دی ماه انجام می شود 
و این دو رشــته، باید ســال آینده در 

مسابقات جهانی کارگری حضور یابند.

کشتیسختترازهمیشه

آبادانمیزبانانتخابیتیمملی
کشتیفرنگیکارگری

اتحادیه جهانی کشتی قوانین وزن کشی را تغییر داد

رزمی
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از سعید عبدولی هیچ وقت ناامید نشدم
بنا: سطح توقعات از تیم ملی کشتی فرنگی پایین بیاید

کشتی گیران از رفتن خادم خوشحال هستند

اعزام محمد زارعی در دسته 96 کیلوگرم 
به عنوان نفر ذخیره ســهراب مرادی و کیانوش 
رســتمی در ایــن وزن، علیرضا ســلیمانی و 
نیمــا آقایی در دســته 109 کیلوگرم به عنوان 
نفرات جایگزین علی هاشــمی، رضا بیرالوند و 
محمدرضا براری در این دسته وزنی و در نهایت 
همایون تیموری به جای ســعید علی حسینی 
و بهداد ســلیمی که فعا با دنیای وزنه برداری 
حداقل به صــورت لفظــی خداحافظی کرده 
اســت، بیش از هر زمان دیگــری یک واقعیت 
تلــخ را یادآور شــد؛ اینکه پشــتوانه هایی در 
حد ســتاره های حال حاضر وزنه برداری ایران 
همچون سهراب مرادی، علی هاشمی، کیانوش 
رســتمی، محمدرضــا براری، بهداد ســلیمی، 
ســعید علی حســینی، رضا بیرالوند و تعدادی 
دیگــر از وزنه برداران عنوانــدار و افتخارآفرین 
کشورمان نداریم. وزنه برداران توانمندی که هر 
کجــا و در هر تورنمنتی کــه به هر دلیل کادر 
فنی نتوانسته یا نخواسته آنها را اعزام کند خأ 

حضورشان احساس شده است.
قطر  بزرگ  جایــزه  وزنه برداری  تورنمنت 
که یکی از مراحل گزینشــی بازی های المپیک 
2020 توکیو به شــمار می رود، از روز گذشته 
با حضور تعداد زیادی از بــزرگان وزنه برداری 
دنیا کــه خود را برای درخشــش و حضور در 
بزرگترین آوردگاه ورزشی دنیا یعنی بازی های 
المپیک مهیــا می کنند در دوحه پایتخت قطر 
آغاز شــد. کادر فنی تیم ملی وزنه برداری ایران 
طبــق برنامه ریزی که از قبل برای خود تعریف 
کــرده بود، با اســتراحت دادن به نفرات اصلی 
تیم، یعنی وزنه بردارانی که موفق شــده بودند 
در رقابت هــای جهانــی 201۸ ترکمنســتان 
خوش بدرخشــند و مدال های خوشرنگی برای 
وزنه برداری ایران در این رویداد تصاحب کنند، 
نیت کرده بود از این فرصت طایی به دســت 
آمده اســتفاده کند و به واســطه فضای خوبی 
که برای پشــت خط مانده های چشــم انتظار 
ایجاد شــده بود به آنها فرصت خودنمایی برای 
تثبیت جایگاهشــان در ترکیب اصلی تیم ملی 
وزنه برداری ایــران را بدهد. فرصتی طایی که 
می توانســت برای تک تک وزنه برداران اعزامی 
به ایــن تورنمنت نوید نزدیک شــدن به قافله 
بازی های المپیــک 2020 توکیو یا حتی قرار 
گرفتــن در ترکیب اصلی تیم ملی برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آســیا و جهانی ســال 

2019 را بدهد.

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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 روزنامه میانی »گاتزتا 
دلو اسپورت« با تیتر 
»ایگواین-موراتا عوض 
می شوند؟« نوشت، یک 
شماره 9 می رود و یک 
شماره 9 برمی گردد؛ 
ایگواین در لندن و مهاجم 
اسپانیایی در میان. 
شاید حتی این اتفاق در 
ژانویه بیفتد. گتوزو هم 
گفت: »ایگواین را نگه 
می دارم.«

 »رونالدو، چه هدیه ای!« 
تیتر روزنامه تورینی 
»توتو اسپورت« بود. 
این روزنامه ورزشی 
نوشت، توافق جدید 
با آدیداس تیترها را 
به خود اختصاص داد؛ 
از 30 میلیون به 51 
میلیون یورو در فصل تا 
سال 2027 به عاوه 15 
میلیون یورو پاداش. این 
اثر حضور سی آر 7 است.

 »سولشایر: حواس تان 
به سشوار من باشد« 
تیتر روزنامه انگلیسی 
»دیلی میل« بود. فرگوسن 
در دوران مربیگری اش 
چنان با هیجان به بازیکنان 
می تاخت که حرارت حرف 
زدن و خشمش مثل سشوار 
به بازیکنان می خورد. 
سولشایر هشدار داده، 
او هم در صورت لزوم 
همینطور رفتار می کند.

 »لیورپول شماره یک 
در کریسمس« تیتر 
روزنامه انگلیسی 
»گاردین« بود که 
توضیح داد، لیورپول 
با گل های صاح و 
فان دایک توانست بر 
ولوز غلبه کند و نوک 
درخت کریسمس 
بنشیند. سولشایر 
هم گفت: »من 
سشوار دارم.«

 روزنامه انگلیسی 
»میرر« هم سوژه 
اصلی اش را به برد و 
صدرنشینی لیورپول 
در لیگ برتر اختصاص 
داد. به این ترتیب 
قرمزها کریسمس را 
به عنوان صدرنشین 
لیگ جشن می گیرند. 
سولشایر هم در 
ستون سمت چپ تیتر 
گرفت.
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پیشخوان

 لیورپول این فصل باای درخت 
کریســمس خواهد بود بعــد از آنکه 
ســه امتیاز باارزش را در مالی نیو به 
هــواداران  توهین های  آورد.  دســت 
ولورهمپتون واندررز نتوانســت خللی 
به تیم یورگــن کلوپ وارد کند و آنها 
توانستند با هفتمین برد متوالی خود 
جایگاهشان در صدر جدول لیگ برتر 

را تثبیت کنند.
همه بازی زیبا نبود، با این باران 
قرار هم نبود باشد اما با گل های محمد 
صاح و ویرجیــل فان دایک هر کدام 
در یک نیمه و یازدهمین کلین شــیت 

فصل، لیورپول به خواسته اش رسید.
چقــدر جالــب کــه دو بازیکن 
فوق العاده سرنوشــت این بازی را رقم 
زدند، صاح و فان دایک از بهترین های 
حال حاضر جهان هستند. روند گلزنی 
صاح توقف ناپذیر به نظر می رسد، او 
چهاردهمین گل ایــن فصل خود در 
رقابت هــای مختلــف را زد با آنکه در 
پی یــک جام جهانــی ناموفق با تیم 
ملی مصر، شــروع خوبی در این فصل 
نداشت. فابینیوی برزیلی که با سانتر 
او گل اول لیورپــول زده شــد، برای 
دومین بــار در دو بازی اخیر موفق به 

دادن پاس گل شده.
مهاجم مصــری کــه گویا قصد 
پــس دادن کفش طــای فصل قبل 
را ندارد، با ســانتری دقیق زمینه گل 
دوم را بــرای فان دایک فراهم کرد که 
نخســتین گلش در لیــگ برتر را زد. 
این تکمیل کننــده عملکرد عالی این 
مدافــع هلندی در بازی بــود که در 

حــال حاضر ماننــدی در دفاع میانی 
ندارد. در فوتبال غالبا هر چقدر خرج 
کنید گیرتان می آید و یک ســال قبل 
لیورپول پول خوبــی برای این مدافع 
واقعا خاص داد. هواداران لیورپول که 
برای تماشای این بازی از نزدیک سفر 
کرده بودنــد، آواز می خواندند: »دفاع 
کردنــش را ببینید و مــا گل زدنش 
را تماشــا می کنیم.« گرانترین مدافع 
تاریخ فوتبال که با 75 میلیون پوند به 
آنفیلد آمده، همانی اســت که باشگاه 
می خواســت. لیورپولی ها در سال های 
اخیر خریدهای خوبی داشــتند اما به 
ندرت تا این حد توانســته بودند تیم 
را متحول کنند. خوردن 7 گل در 18 
بازی گویای همه چیز اســت، دفاع و 

گلزنی این تیم واقعا تماشایی است.
گاهــی کارهایی که ایــن بازیکن 
27 ســاله انجام می دهد آسان به نظر 
می رســد. دفع یک تــوپ در محوطه 
جریمــه؟ مشــکلی نیســت. تغییــر 
حالت تیــم از دفاع بــه حمله؟ کاری 
ندارد. کورس ســرعت با آداما ترائوره، 
سریعترین بازیکن لیگ؟ رویش حساب 
کنید. ایــن باکیفیت ترین بازی ممکن 
بود از بازیکنی کــه از وقتی به آنفیلد 

آمده این کارها را عادی جلوه داده.
با فرمی کــه فان دایک این روزها 
دارد و بــا گلزنی های صاح آن طرف 
میــدان، چه کســی رای می دهد که 
لیورپــول قابل توقف اســت؟ آنها در 
این بــازی خارق العــاده نبودند اما با 
توجه به اســتانداردی کــه بازیکنان 
برای خودشان تعریف کرده اند، نیازی 
نیســت، فعا با دنده دو هم کارشان 

راه می افتد.
منبع: سایت گل

اینلیورپولتوقفناپذیر
باصاحوفاندایک

عکس نوشت

پسازسخنانجنجالیقهرمان
فرمولیکدربارهشهرزادگاهش

دعوت مربی باشگاه 
استیونیج برای حضور 
همیلتون در ورزشگاه

از لوییس همیلتون، راننده مشــهور 
مســابقات فرمول یک دعوت شده که به 
تماشای بازی تیم فوتبال استیونیج برود 
تــا حمایت خود را از تیم شــهرش اعام 
کند. این کار به دلیل آن بوده که او اخیرا 
صحبت هایــی جنجالی درباره این شــهر 

داشته است.
همیلتون گفته بــود: »برای همه ما 
به عنــوان یک خانواده، ایــن رویا بود که 
کاری متفــاوت انجام دهیم تــا بتوانیم 
از زاغه هایمــان بیرون بیاییــم. البته این 
چیزی است که ما می گوییم. ما واقعا در 
زاغه زندگی نمی کردیم اما می خواســتیم 

بیرون بیاییم و کاری انجام دهیم.«
ایــن حرف هــای او باعث شــد که 
شورای شهر و افراد بسیاری در شبکه های 
اجتماعی او را محکــوم کنند. همیلتون 
عاوه بــر اینکه حرفــش را پس گرفته، 
در اینســتاگرام فیلمــی از عذرخواهــی 
خود را هم منتشــر کرده و گفته اســت: 
»مــن بی نهایت به این افتخار می کنم که 
اهل اســتیونیج هســتم و تا همین امروز 
هم عاشــق این شهر هســتم. لطفا، اگر 
احساسی درباره اشــتباهی که من کردم 
دارید، خودتــان را درگیرش نکنید و آن 
را به کنار پرت کنیــد؛ این انرژی منفی 
است که نیازی نیســت شما آن را پیش 

خود نگه دارید.«
تیــم فوتبال اســتیونیج در لیگ دو 
انگلیس )دســته چهارم( بــازی می کند. 
این باشگاه در توییتی که آن را به صفحه 
اکانتش پین کرده است، تصاویری از بازی 
تیم و محوطه اطراف ورزشــگاه را منتشر 
کرده و در کپشــن آن نوشــته: »زاغه ها 
هیچ وقت تا این حد جذاب به نظر نرسیده 

بودند«.
دینــو مامریا، مربی تیم هم گفته که 
به نظرش همیلتــون حرفش را به صورت 
اشتباه زده است: »به نظرم او در انتخاب 
کلماتش خوب دقت نکرد. او از این بابت 
عذرخواهی کرده است. او افتخار می کند 
که اهل اینجاســت و چنین مســیری را 
پیموده اســت. او از خانــواده ای فروتن 
می آید و توانســته تا باا بــه پیش برود. 
مــا باید بــه او افتخار کنیم. او دوســت 
خانواده من است. اگر او برای یک بازی به 
ورزشــگاه امکس بیاید عالی خواهد شد. 
اگر او می خواهد واقعــا عذرخواهی کند، 
باید در یکی از بازی های ما به ورزشــگاه 
بیاید و ما را تشویق کند. من شخصا او را 

دعوت می کنم.«

گزارش

سانچس: روی اخراج 
مورینیو شرط بندی 

نکرده ام
بــال  ســانچس،  الکســیس 
شیلیایی شــیاطین سرخ این خبر 
را که برای اخراج ســرمربی سابق 
خــود بــا یکــی از هم  تیمی هایش 

شرط  بندی کرده، تکذیب کرد.
نشریه ســان نوشــته بود که 
ســانچس پس از اخراج مورینیو از 
منچســتریونایتد در گروه واتس اپ 
بــه  منچســتریونایتد  بازیکنــان 
مارکوس  آرژانتینــی اش  هم تیمی 
روخو گفته »من به شما گفته بودم 
کــه این اتفاق می افتــد. صبر ازم 
اســت تا همه چیز درست شود. در 
ضمن روخو تو به من 29 هزار پوند 

بدهکاری«.
ســانچس در تکذیب این خبر 
در صفحه شــخصی خود در توییتر 
نوشــت: »این دروغ است!!! ژوزه به 
من فرصت بازی در بهترین تیم دنیا 
را داد و من بابت این فقط قدردان 
او هســتم. ما یک تیم واقعاً متحد 
هستیم. ما منچستریونایتد هستیم. 
من برای برگشــتن و کمک به تیم 
بیقــرارم! بــا آرزوی موفقیت برای 

خانواده مان.«
 

احتمال انتقال رمزی 
به اینتر

ایتالیا گزارش  ســایت فوتبال 
کرده اســت کــه آرون رمزی برای 
بازیکنان  اینتر به عنوان  پیوستن به 
آزاد در پایــان فصل جــاری با این 
باشگاه به توافق رســیده اما ظاهراً 
لوچیانو اسپالتی، سرمربی نراتزوری 
اصــرار دارد که این اتفاق زودتر رخ 
دهد و از باشگاه خواسته که بازیکن 
آرســنال را 6 ماه زودتر و در بازار 
نقل و انتقاات ژانویه به میان ببرد.

آرسنال  ولزی  هافبک  قرارداد 
تا پایان فصــل جاری اعتبار دارد و 
برای تمدید  روند مذاکرات طرفین 
آن به دلیل اختاف نظرهایی که بر 
سر حقوق درخواستی رمزی وجود 
دارد، متوقف شده است. اینتر آماده 
اســت بین 6 تا 7 میلیون یورو به 
رمزی حقوق بدهد اما اسپالتی برای 

نیمه دوم فصل به او نیاز دارد.

 گل- یووه با آدیداس به توافق رســید تــا قراردادش با این 
شرکت را تا ســال 2027 تمدید کند. قرارداد قبلی در سال 
2021 تمام می شــد اما قرارداد جدید جای آن را گرفته و از 
فصل بعد به مدت 8 ســال اعتبار دارد. در این مدت آدیداس 
دســت کم 408 میلیون یورو به یووه می پردازد که ساانه 51 
البته این مبلغ با پاداش ها می تواند  میلیون یورو می شــود. 
بیشــتر شــود، همانطور که آدیداس به خاطر درخشش تیم 
در ســال 2018، به یووه 15 میلیون یورو پاداش خواهد داد.

اســپورت- 3 پیراهن بارسا برای فصل بعد مشــخص شدند. پیراهن 
اصلی تیم شــبیه پیراهنی اســت که نایک در 2 فصل اول قراردادش 
با بارســا طراحی و تولید کــرد. نایک در 1998 جــای کاپا را گرفت.

 دیلی میل- وقتی دو ستاره به هم می رســند. امباپه و لبران جیمز، ستاره 
بسکتبال آمریکا در کنار هم در یک مصاحبه تبلیغاتی نایک شرکت کردند. 

از اینکه گل نمی خوریم و می بریم بیشتر خوشحالم 

کلوپ:برایقهرمانی105امتیازمیخواهیم!

لیورپول با عبور از یک مانع سخت دیگر 
و پیروزی 2 بر صفر با گل های محمد صاح 
و ویرجیل فان دایــک در زمین ولورهمپتون 
از صدرنشینی در کریسمس مطمئن شد، به 
دلیل چهار امتیاز اختاف با منچسترســیتی 
که دیشب با کریســتال پااس بازی داشت. 
لیورپول سه بار در کریسمس صدرنشین بوده 
و در نهایت نتوانسته به عنوان قهرمانی برسد 
)این یک رکورد اســت(. این تیم از 18 بازی 
48 امتیاز گرفته و تنها دو تیم -چلسی فصل 
2006-2005 بــا 49 امتیاز و ســیتی فصل 
قبل بــا 52 امتیاز- در ایــن مقطع از فصل 

امتیازات بیشتری به دست آورده بودند.
ســیتی فصل قبل با کسب رکورد 100 
امتیــاز به عنوان قهرمانی رســید اما یورگن 
کلوپ مربی قرمزهــا می گوید رقابت در این 
فصل ســخت تر اســت و تیمــش باید حتی 
امتیازات بیشــتری کســب کند: »حاا همه 
از ایــن جایگاه صحبــت می کنند که ما اول 
هســتیم و همه چیز عالی است و اینکه هر 
تیمی طی چهار ســال اخیر در کریســمس 
صدرنشین بوده، در نهایت قهرمان شده، اما 
آیا هرگز رقابت قهرمانی اینقدر نزدیک بوده؟ 

تا بــه حال یک فصل واقعا خاص داشــتیم، 
48 امتیــاز قبل از کریســمس دیوانه کننده 
اســت اما تیم های دیگر هم هستند. چلسی، 
منچسترسیتی، تاتنهام و آرسنال هم شانس 
قهرمانــی دارند. آنها هم حــدود 40 امتیاز 
دارند و از تیم هــای اول تا پنجم هیچ کدام 
به این راحتــی امتیاز از دســت نمی دهند. 
اگر می خواهید یک تیتر خوب از حرف هایم 
درآورید، بزنید؛ کلوپ می گوید برای قهرمانی 
باید 105 امتیاز بگیریــد اما من قبل از این 
به رســیدن به رکورد فصل قبل سیتی فکر 
نکردم، بعد از این هم دغدغه ام نیست. فقط 
می خواهم پاسخ ها را مودبانه بگویم.« تاتنهام 
رده سومی که امشــب با اورتون بازی دارد، 
39 امتیاز دارد و چلســی تا قبل از بازی های 

این هفته 37 امتیاز داشت.
او ادامــه داد: »مــا خیلی خــوب دفاع 
کردیم، باران ســنگین بــازی را برای هر دو 
تیم ســخت کرده بود. مبارزه سختی بود اما 
می دانســتیم باید آماده باشیم. گل اول عالی 
بود، با خونسردی زده شد، گل دوم هم خوب 
بود. از نتیجه کاما راضــی ام. فوتبالی عالی 
بازی کردیم، آن هم در شــبی که شــرایط 

نداشــت. صبح کریسمس  مناســبی وجود 
تمرین داریم و برای ما همه چیز عادی پیش 

می رود.«
کلــوپ که تیــم بدون شکســتش در 
بازی های بعدی خود در روزهای آخر ســال 
میزبان نیوکاسل و آرسنال خواهد بود، بازی 
13 دی در زمین منچسترســیتی را در نبرد 
قهرمانی فوق العــاده حیاتی می داند: »معلوم 
اســت که بازی خیلی ســختی خواهد بود، 
همه می خواهند خودشــان را تحمیل کنند، 
ما هم به دنبال این هستیم که هم منسجم و 
هماهنگ بازی کنیم و هم برنامه مان را پیش 
ببریم. منچسترســیتی انتظار ما را می کشد، 
باید متفاوت باشیم نسبت به بازی های دیگر 
اما بچه ها نشــان داده اند کــه آمادگی آن را 

دارند.«
ولورهمپتون سه بازی آخر خود را برده 
و تــا رده هفتم لیگ برتر باا رفته بود اما در 
این بازی نتوانست خطری جدی روی دروازه 
آلیسون ایجاد کند. نونو اسپیریتو سانتو مربی 
این تیم باور داشت تیمش آنقدر خوب بوده 
کــه یک گل به لیورپــول بزند؛ تیمی که در 
این فصل خارج از خانه فقط پنج گل خورده: 

»ما بازی را خوب شروع کردیم و هر دو تیم 
فرصت هایی داشتند اما ثبات خود را در طول 
بازی حفظ نکردیــم. نیمه دوم را خوب آغاز 
نکردیم، با هماهنگــی و تصمیم گیری بهتر 
می توانســتیم به این تیم خیلی خوب ضربه 
بزنیم. بازی با لیورپول واقعا ســخت اســت 
بخصوص وقتی جلو می افتند، ما حداقل یک 
گل باید می زدیم امــا از عملکرد تیم راضی 
هســتم. ما تیــم باثباتی هســتیم و جدول 

معنای خاصی ندارد.«
امیدهای قهرمانی لیورپول تا حد زیادی 
به دفاع متکی است که تا اینجای فصل تنها 
هفــت گل دریافــت کرده و ســتاره اش هم 
فان دایک اســت. این هلنــدی در این بازی 
بارانی در ورزشــگاه مالی نیو آن طرف زمین 
هم موثر بود و با زدن نخستین گلش در لیگ 
برتر این فصل، برتری لیورپول را مســتحکم 
کــرد. او گفت: »از اینکــه گل نمی خوریم و 
پیروز می شویم، بیشــتر خوشحالم. مشخصا 
زدن گل، اتفاقی خوب و مایه افتخار اســت 
و البته امیدوارم تکرار شود اما بیشتر حواسم 

به بردن مسابقه است.«
منبع: رویترز و خبرگزاری فرانسه

صاح، بیش از یک گلزن
حضــور  دوران  در  صــاح  محمــد 
در لیورپــول، خــود را به عنــوان یکــی از 
خطرناک ترین گلزن هــای لیگ برتر مطرح 
کــرده ضمن اینکه توانایی ها او در پاس گل 

دادن هم غیرقابل انکار است.
مهاجــم مصری و برنــده کفش طای 
لیــگ برتر فصــل قبل با گلی کــه در این 
بازی زد بــا 11 گل در صدر جدول گلزنان 
ایــن فصل قرار گرفت. او همچنین در فصل 
قبــل 10 پاس گل در لیــگ برتر و 4تا در 
لیگ قهرمانان داشــت. او در نیمه دوم بازی 
با ولورهمپتون با ســانتر خود برای ویرجیل 
فان دایــک زمینه ســاز گل دوم شــد. این 
پنجمیــن پاس گل او در این فصل در لیگ 
برتر بــود و دومین بازی ایــن فصل که در 
یــک بازی هم گل زد و هــم پاس گل داد. 
او از ابتدای فصل گذشــته کــه به لیورپول 
آمده در هشــت بــازی گل زده و پاس گل 
داده که بیش از هر بازیکن دیگری در لیگ 

برتر است.
صاح کــه در چهار بــازی آخرش در 
لیگ برتر پنج گل زده، از ابتدای فصل قبل 
با 22 تیم لیگ برتری بازی کرده و موفق به 
گلزنی به 20 تیم شده است و تنها تیم های 
منچستریونایتد و ســوانزی از گلزنی او در 

امان بوده اند.

ولورهمپتــون در 4 بازی از 6 بازی خانگی آخرش شکســت 
خــورده در حالی که در 34 بــازی خانگی قبلی اش در مالی نیو هم 

همین تعداد باخت داشت.
لیورپول در 10 بازی آخر خارج از خانه اش شکســت نخورده 
 )8 بــرد و 2 تســاوی( که بهتریــن عملکرد این تیــم بعد از فصل
1992-1991 است که همین تعداد بازی بیرون از آنفیلد نباختند.
یورگن کلوپ حاا همه 32 تیم انگلیسی را که به عنوان مربی 

لیورپول با آنها بازی داشــته شکســت داده. کلوپ تا قبل از بازی 
جمعــه موفق به پیروزی برابر ولورهمپتون نشــده بود زیرا در تنها 
بازی که با این تیم در جام حذفی ژانویه 2017 داشــت، شکســت 

خورده بود.
لیورپول تا اینجای فصل 11 کلین شــیت داشته. آخرین باری 
که این تیم قهرمان لیگ انگلیس شــد )یعنی فصل 1989-1990( 

توانستند 12بار دروازه خود را بسته نگه دارند.

نکاتآماریبازیلیورپول

 لیورپول می تازد اما یورگن کلوپ نگران 
نبی کیتا اســت چون وقتی جای خودش را 
به آدام اانا داد، واقعا احساس درد داشت. 
جو گومز، ژوئل ماتیپ و الکس آکسلید 

چمبرلین تا مدت هــا نمی توانند بازی کنند 
ضمن اینکه ترنت الکساندر آرنولد از جایگاه 

تماشاگران این بازی را تماشا می کرد. 
درست است که قرمزها در صدر جدول 

هســتند آن هم در کریســمس، اما آخرین 
تیمی که در کریســمس صدرنشــین بوده 
اما نتوانسته قهرمان شود، لیورپول است در 

فصل 2013-2014.

لشکرمصدومانقرمز

بارســلونا  والورده ســرمربی  ارنســتو 
می گوید که خیلی به خرید بازیکنان جدید 
دیگر برای تیمش امیدوار نیست و اینکه اگر 
به او بســتگی داشت، پنجره نقل و انتقاات 
را پیش از شــروع به کارش تعطیل می کرد. 
باشگاه بارسلونا روز پنجشنبه هفته گذشته 
اعام کرد جیسون موریو مدافع والنسیا را به 
صورت قرضی جذب کرده است تا مشکات 
دفاعــی اش در این فصــل را برطرف کند. 
در حالی که توماس فرمالــن برای یک ماه 
خانه نشین است و ســاموئل اومتیتی هم به 
دلیل مصدومیــت نمی تواند بازی کند، تنها 
مدافعان میانی حاضر در فهرســت بارســا، 
جرارد پیکــه و کلمنت انگله هســتند. با 
وجــود کمبــود گزینه برای پوشــش خط 
دفاعی، والورده از باشگاه انتظار ندارد که در 

ماه ژانویه خریدهای دیگری انجام دهد.
والورده در یک کنفرانس خبری گفت: 
»من نخســتین مربی هستم که پنجره نقل 
و انتقاات را پیش از باز شــدنش می بندم. 
تا روز اول ژانویه، بازار رســماً شروع به کار 
نمی کند. مــا البته نیم نگاهی به بازار داریم 
و باشــگاه های دیگر هم بازیکنان ما را زیر 
نظر خواهند گرفت. ســاز و کار بازار همین 
است. پس باید ببینیم چه پیش می آید. من 
نمی دانــم که چه اتفاقی رخ خواهد داد. روز 
پنجــم ژانویه )آغاز بــازار( اوضاع یک طور 
اســت و روز بیســت و نهم ژانویه )آخرین 
روز بازار( اوضاع طور دیگر، درســت مانند 
همان چیزی که در تابستان شاهدش بودیم. 
باید احتیاط کرد امــا در مورد اصول بازی 
ما بــا تیمی که در حال حاضــر داریم، کار 
می کنیم. امیدوارم که در ماه ژانویه بازیکنی 
را از دســت ندهیم تا نیازی به اســتفاده از 
مهره های دیگر برای پوشش جای خالی آنها 

پیدا نکنیم.«

قرارداد بارســا با موریو شــامل  بندی 
می شــود که به این باشــگاه اجازه می دهد 
در ازای 25 میلیــون یورو، این بازیکن را به 
صورت قطعی بخرد اما والورده اذعان کرد که 
بارســلونا از نظر مالی در وضعیتی نیست که 

بتواند این قرارداد را دایمی کند.
او ادامــه داد: »ما در مــورد مدافعان 
میانی مان وضعیت حساسی داریم. از تابستان 
ما در واقــع داریم با دو مصدوم همزمان در 
این پســت کارمان را ادامه می دهیم. ابتدا 
اومتیتــی مصدوم شــد و بعد هــم توماس 
برای مدتی خانه نشــین. به همین دلیل ما 
به خوبی توانستیم وضعیت را کنترل کنیم 
اما هنوز نمی دانیم که از این مقطع فصل به 
بعد چگونه خواهد شد. ما گزینه دیگری هم 
داریم اما در همین حــال بازیکنان در تیم 
B باشگاه هم هستند. باشــگاه تأکید دارد 
که قرارداد موریو قرضی خواهد بود چون ما 
نمی خواستیم که قراردادی را قطعی کنیم، 
پس تصمیم گیری در مــورد این موضوع و 
اینکه فوراً شروع به بازی کند با خود اوست. 
او بازیکنی با دانش بســیار خوب از فوتبال 

اروپا و اســپانیا اســت پس بایــد بتواند به 
سرعت خودش را وفق بدهد و این برنامه ای 
اســت که ما دنبال می کنیم. در بازار نقل و 
انتقاات، پیدا کردن بازیکنی که دقیقاً مهره 
مورد نیاز شما باشــد سخت است. ما زمان 
زیادی نداریم چون بعــد از این باید در هر 
هفته دو بــازی انجام دهیم. ما یک راه حل 
پیدا کرده ایم که به نظر خودمان خوب است 

و آن جذب یک بازیکن خوب بوده است.«
والورده در ادامه از توضیح درباره شایعه 
تاش بارســلونا برای خرید آدریــن رابیو، 
هافبک فرانســوی پاری ســن ژرمن – کسی 
کــه از تمدید قراردادش با PSG  خودداری 
کرده و در پایان فصل بازیکن آزاد می شود – 
خودداری کرد. او در پاسخ به سوالی درباره 
وضعیت رابیو در فرانسه و احتمال پیوستن 
او به بارسلونا گفت: »این سواات مربوط به 
باشگاه های دیگر اســت. ما نمی خواهیم در 
چیزی کــه به ما مربوط نمی شــود فضولی 
کنیم و بــه اندازه کافی دغدغــه داریم که 
فکرمان را مشغول کند و نخواهیم به مسائل 

سایر باشگاه توجهی داشته باشیم.«

والورده:اگرمیتوانستمپنجرهنقلوانتقااتراقبل
ازبازشدنشمیبستم

نیل جونز
Neil Jones
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سران باواریایی  به دنبال تقویت تیم

اولویت بایرن: خرید زودهنگام بازیکنان

ســران بایرن مونیخ از حاا توجه خود را 
معطوف فصل آینده کرده اند.

اخیــرا خبر رســید که بایرن بــا اتلتیکو 
مادریــد به توافق رســیده تا بــا پرداخت 85 
میلیون یورو، لوکاس هرناندس، مدافع این تیم 
که قهرمان جام جهانی شــده را بخرد. این خبر 
را کارل هاینس رومنیگه، رییس اجرایی باشگاه 
تا حدی تکذیب کرد اما در هر حال همین خبر 
نشان می دهد که باواریایی ها به دنبال انتقاات 
بزرگ و تاثیرگذار در بازار هســتند، آن هم در 
حالــی که ماه ها تا آغاز پنجــره نقل و انتقاات 
تابستانی مانده است. مدتی که بگذرد می توان 
دریافت کــه تیم بایرن در فصــل 2019-20 
چگونه خواهد بود؛ این نخســتین تیمی خواهد 
بود که تفاوت جدی با تیم سال 2013 خواهد 

داشت که فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد.
این عجله بایرنی ها چند دلیل دارد. مهم تر 
از همه مســائل مالی اســت. بایرن می خواهد 
نخســتین باشــگاهی باشــد که بــرای خرید 
برخی بازیکنان پیشــنهاد می دهــد. بایرنی ها 
نمی خواهند درگیر رقابت با ســایر باشــگاه ها 
شــوند، باشــگاه هایی که احتماا از نظر مالی 

شرایط بهتری هم دارند.
به همین دلیل است که آنها مدت ها پیش 

از جام جهانی مذاکره بر ســر انتقال بنجامین 
پــاوار از اشــتوتگارت را آغاز کرده انــد. منابع 
نزدیک به باشــگاه می گویند کــه این بازیکن 
22ســاله موافقت کرده که از تابستان آینده در 
بایرن حضور پیدا کند. بایرن در آن هنگام مبلغ 
فســخ قرارداد او که 35 میلیون یورو اســت را 
خواهد پرداخت. این احتمال وجود دارد که این 
انتقال زودتر هم انجام شــود. برای اشتوتگارت 
البته کار دشــوار اســت، چون آنها به شــکلی 
غیرمنتظره در نبرد فرار از سقوط قرار گرفته اند 
و نمی خواهنــد بازیکن کلیدی خود در دفاع را 

بفروشند.
همچنین طبق اخبار رســیده، بایرن دارد 
روی انتقــال کای هاورتز، هافبک بایر لورکوزن 
هم کار می کند. او بااستعدادترین بازیکن جوان 
حــال حاضر بوندس لیگا اســت. ایــن بازیکن 
19ســاله توجه بســیاری از تیم های بزرگ را 
جلب کرده و با توجه به توانایی کار با توپی که 
دارد و اینکه در چند پست می تواند بازی کند، 
در نیمه دوم فصل بیش از پیش شناخته خواهد 

شد و قیمتش بااتر خواهد رفت.
پیشــرفت ســریع هاورتز باعث شده که 
عاقه بایرن به خرید کریســتین پولیشیچ کم 
شود. مدیران بایرن به این نتیجه رسیده اند که 
این بازیکــن آمریکایی ترجیح می دهد به لیگ 
برتر برود. طبیعی اســت که بوروسیا دورتموند 
هم بسیار بیشتر تمایل داشته باشد که او را به 

خارج از آلمان بفرستد.
اما عملیات بازسازی بایرن اینجا به پایان 
نمی رسد. آنها یک سال پیش نتوانستند جیدون 
سانچو را به خدمت بگیرند و حاا منابع حاضر 
در لنــدن گفته اند که بایرن ســخت در تاش 
اســت که کالوم هادسون-اودوی، بازیکن جوان 
چلســی را جذب کند. قــرارداد این بازیکن در 
سال 2020 به پایان می رسد و تاکنون با تمدید 
قراردادش با چلسی موافقت نکرده است. او هم 
ســرعت دارد و هم جوانی و اینها ویژگی هایی 
است که سران بایرن بســیار می پسندند. تیمو 
ورنر، مهاجم تیم ملی آلمان هم این خصوصیات 
را دارد امــا قیمت این بازیکن 22ســاله دیگر 
خیلــی باا رفته و تنها زمانــی بایرن مونیخ به 
سراغ او خواهد رفت که روبرت لواندوفسکی در 

پایان فصل از این تیم جدا شود.
تردیدهای زیادی درباره آینده نیکو کواچ 
در بایرن وجــود دارد. همین باعث شــده که 
انتقاات این تیم با مشــکات بیشتری همراه 
باشد اما بایرن به هیچ وجه نمی تواند در زمینه 
خرید بازیکن دســت نگه دارد. خرید بازیکن به 
ایــن ترتیب بر مبنای کیفیــت بازیکنان انجام 
خواهد شــد و مدیــران باشــگاه کاری به این 
نخواهند داشت که چه کســی مربی بایرن در 
فصل بعد اســت. اوضاع بایرن در شرایط دشوار 

همیشه به همین منوال بوده است.
دومیــن مســاله ای که در بایــرن وجود 

دارد، جایــگاه حســن صالح حمیدزیچ اســت. 
مدیر ورزشــی بایرن نتوانسته جایگاهی در حد 
رومنیگه و اولی هوینس، رییس باشگاه به دست 
بیاورد و این دو نفر همچنــان همه توجه ها را 
به خــود جلب می کنند. اگــر صالح  حمیدزیچ 
بتواند خریدهایی زودهنگام و موفق انجام دهد 
و بازیکنانــی را بــرای آینده تیــم بخرد، نقش 
پررنگ تری در تیم ایفا خواهد کرد؛ به ویژه اگر 
ایــن خریدها پیش از حــذف احتمالی از لیگ 
قهرمانان و بحث درباره اوضاع تیم و آینده کواچ 

انجام شود.
بازی دشــوار بایرن در مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان برابر لیورپول هم توجه ها 
را به خود جلب کرده اســت. بایرن می خواهد 
هرچه ســریع تر بازیکنان تدافعی بیشــتری در 
اختیار داشــته باشــد، به ویژه حاا که حضور 
یک بازیکن در نیم فصل اول در یک تیم حاضر 
در لیگ قهرمانان، مانع آن نمی شــود که او در 
نیم فصل دوم در تیم دیگری در این مســابقات 
بــازی کند. حتی اگر خریدهــا در ژانویه انجام 
نشــوند ولی توافقات ازم بــرای انجام آنها در 
تابستان حاصل شود، باز هم اوضاع بایرن برای 
دیــدار با لیورپول بهتر خواهد شــد. اگر بایرن 
حذف شــود، آنها می تواننــد بافاصله با اعام 
خرید یک یا دو بازیکن، خبرهای منفی درباره 

تیم را خنثی کنند.
ESPN :منبع

رافائل هونیگشتاین
Raphael Honigstein

 پیشنهاد مربیگری 
 بوکا جونیورز 

به مورینیو
اسپورت   TNT شــبکه 
مدعی شــده است که باشگاه 
بوکا جونیورز به  ژوزه مورینیو 
گزینه های  از  یکــی  به عنوان 
از  ایــن تیم پــس  هدایــت 
فکر  فعلی اش  سرمربی  خروج 
کرده اســت. مورینیو چندی 
بوردیســو،  نیکواس  با  پیش 
بازیکن ســابقش در اینتر که 
به تازگی مدیر فوتبال باشگاه 
تماس  شــده  بوکاجونیــورز 
گرفته تا پســت جدیدش در 
این تیم را به او تبریک بگوید 
و بازیکــن ســابق تیــم ملی 
آرژانتیــن هــم از این فرصت 
اســتفاده کرده اســت تا نظر 
آقای خــاص را درباره هدایت 
فینالیســت جام لیبرتادورس 

جویا شود.
مورینیو کــه هفته پیش 
اخــراج  منچســتریونایتد  از 
شــد، در یکی از مصاحبه های 
اخیرش گفته که آرزو می کند 
برای مدتی یک زندگی عادی 
داشته باشــد و پس از آن به 
دنیــای فوتبــال بــاز خواهد 

گشت.
 

واکنش تند 
راموس به شایعه 
بازگشت مورینیو

ســرخیو راموس کاپیتان 
رئال مادرید به شایعه بازگشت 
ژوزه مورینیــو به رئال مادرید 
واکنــش تندی نشــان داد. او 
در یک نشســت خبری پیش 
از فینال جام جهانی باشگاه ها 
برگشــتن  احتمــال  دربــاره 
مورینیو به رئــال مادرید پس 
از منچستریونایتد  او  اخراج  از 
گفت: »من آن کسی نیستم که 
تعیین می کند یک مربی بیاید 
یا نیاید. شما فکر می کنید که 
در رئال مادریــد کاپیتان تیم 
سرمربی را تعیین می کند؟ ما 
5 سال بدون مورینیو بوده ایم 
و شــما هنوز دارید به مورینیو 
ما در آســتانه  فکر می کنید؟ 
کســب یک جام دیگر هستیم 
و شــما دارید به مورینیو فکر 
می کنیــد؟ شــما بایــد برای 
ســرمربی که در حــال حاضر 
تیم را هدایــت می کند کمی 

احترام قایل باشید.«

توخل:
 بازگشت نیمار به برزیل 

برای استراحت بوده است
ســرمربی  توخــل  تومــاس 
پاری سن ژرمن می گوید که نیمار با اجازه 
او به برزیل برگشته است و به همین دلیل 
در بازی شنبه شــب مقابل نانت حضور 
نداشته اســت. نیمار در هفته های اخیر 
با وجود مصدومیت بــازی کرد که یکی 
از آنهــا پیروزی خانگــی مقابل لیورپول 
و دیگری برد در خانه ســتاره سرخ بود. 
توخــل هم به همین دلیل به بازیکن 26 
ساله اش فرصت اســتراحت داده است تا 
زمان بیشــتری برای استراحت و تجدید 

قوا برای نیمه دوم فصل داشته باشد.
توخل گفــت: »نیمار بــا اجازه من 
به برزیل ســفر کرده اســت. او مصدوم 
بــود و من ریســک کردم که بــا وجود 
مصدومیت در بلگراد او را مقابل ســتاره 
سرخ به میدان فرستادم. او می خواهد در 
تمام مســابقات بازی کند اما ما اان باید 
هوشیار باشــیم و با توجه به مصدومیتی 
که دارد، از اعمال فشــارهای غیرضروری 
به او خودداری کنیم. او نیاز داشت که دو 

هفته ای استراحت کند.«
توخل سپس به وضعیت آدرین رابیو، 
هافبک فرانسوی PSG اشاره داشت؛ کسی 
که بــا تصمیم او از حضور در بازی منجر 
به پیروزی پاریســی ها مقابل مارسی در 
ماه اکتبــر بازماند. توخل ادامه داد: »من 
با او هیچ مشکلی ندارم. تصمیمی که در 
مورد کیلیان امباپه و آدرین در مارســی 
گرفتم، ضروری بــود. بازی بزرگی بود و 
یولیان دراکسلر هم خوب بازی کرد. او از 
فرصتش استفاده کرد که توانایی هایش را 
نشــان دهد، پس این تصمیم هیچ ربطی 
با مشکل داشــتن با آدرین ندارد. آدرین 
اعتمــاد به نفس و بعــد جایگاهش را از 
دســت داد چون یولیان خوب بازی کرد. 
با آدرین، مســاله ما دیگر ورزشی نیست. 
این تصمیم باشگاه است )نیمکت نشینی 
رابیو تا پایــان فصل( و من به آن احترام 
می گــذارم. من با او دربــاره این موضوع 
این مساله ای میان  نداشــته ام.  صحبتی 
خودش و باشگاه است پس به من ربطی 

ندارد.«
سرمربی آلمانی PSG  درباره اهدافش 
در بازار نقــل و انتقاات هم گفت: »این 
خیلی ســاده اســت. من دوست دارم در 
تیمــم یک مارکو وراتی یــا مارکینیوش 
دیگر داشــته باشــم امــا اول از همه ما 
بایــد چنین بازیکنانی را پیــدا کنیم. ما 
بازیکنانــی با توانایی هــای ذهنی خوب 
می خواهیم و پیدا کردن چنین بازیکنانی 

سخت است.«

آنچلوتی: ناپولی نه 
بازیکن می خرد و نه 

بازیکن می فروشد
نمی کند  تصور  آنچلوتی  کارلو 
به  بازیکنی  ژانویــه  انتقاات  در 
ناپولی بیاید یــا از این تیم برود. 
صحبــت از این شــده بــود که 
بنجامین پاوار که با فرانسه قهرمان 
ناپولی  جام جهانی شــد زیر نظر 
آنچلوتی  از  که  هنگامی  اما  است. 
درباره پنجره انتقاات ژانویه سوال 
شد، او گفت: »نه، ما هیچ برنامه ای 
با من  نداریم. اگر ســران باشگاه 
شوخی نکرده باشند، من می توانم 
بگویم که کاری انجام نخواهیم داد. 
از این تیمی که دارم راضی ام.  من 
حضور یک بازیکــن جدید باعث 
سخت تر  تیم  مدیریت  می شــود 
شود، و رفتن یک بازیکن هم باعث 

کاهش کیفیت تیم خواهد شد.
نمی فروشیم  را  بازیکنی  هیچ 
مگــر آنکه خــودش را در زمین 
تمرین بــه زنجیر ببندد و با اصرار 
تا حاا  بفروشیم.  را  او  که  بخواهد 
نظر  به  راضی  بازیکنــان  همه  که 

رسیده اند.«
عملکرد  جهانی  جام  در  پاوار 
خوبــی داشــت و می توانــد در 
پســت های مدافع کناری و مدافع 
میانی بازی کند. از آنچلوتی درباره 
عاقه باشگاه به این بازیکن سوال 
شــد و او گفت: »ما نمی توانیم در 
حال حاضر دربــاره پاوار صحبت 
به  بی احترامی  باعــث  این  کنیم. 
السید هیســای، کوین مالکوی و 
در  که  است،  ماکسیموویچ  نیکوا 
این پســت بازی کرده اند و من از 

عملکردشان خیلی راضی ام.«

آلیســون،  گفتــه  کان  اولیــور 
دروازه بان لیورپــول بهترین دروازه بان 

حال حاضر دنیا است.
این اســطوره آلمانی گفته خرید 
70 میلیون پونــدی یورگن کلوپ در 
تابستان از مانوئل نویر، دروازه بان بایرن 

مونیخ هم بهتر است.
آلیســون از زمانــی کــه از رم به 
لیورپول رفته خوش درخشیده و کمک 
کرده که تیمــش در لیگ برتر جایگاه 
خوبی داشته باشــد. کان می گوید که 
ایــن دروازه بان برزیلی از نویر هم بهتر 
اســت، در حالی که بســیاری بر این 
باورند که نویــر بهترین دروازه بان دنیا 

است.
لیورپول و بایرن در ســال 2019 
به مصاف هم خواهند رفت و بی تردید 
بســیاری به رقابت ایــن دو دروازه بان 

توجه خواهند کرد.
کان گفته است: »در حال حاضر، 
بهترین آلیسون است. او در جام جهانی 
نشــان داد که دروازه بانــی در کاس 
جهانی اســت. نویر پس از بازگشت از 
مصدومیت نتوانســته به خوبی گذشته 
بازی کند. به نظرم دو چیز باعث شــد 
که ضرباهنگش را از دست بدهد؛ یکی 
خروج زودهنگام از جام جهانی و یکی 

هم مصدومیتی که داشت.
زمانی که به عنوان یک بازیکن به 
این فکر می کنید که اگر دوباره اتفاقی 
برای پایتان بیفتد، شاید فوتبالتان تمام 
شود، شرایط سابق را نخواهید داشت. 
این  جنبه هــای روانی نقش مهمی ایفا 
می کننــد. او بایــد اعتمــاد کاملی به 
بدنش داشته باشد و به زودی می تواند 

به همان سطح پیشین برگردد.«

دیدیه دشــان، مربــی تیم ملی 
فرانســه گفته مشــکلی بــا آیمریک 

اپورت، مدافع منچسترسیتی ندارد.
اپــورت که به تیــم ملی دعوت 
نمی شــود گفته که دشــان مشــکل 
شخصی با او دارد. اما دشان می گوید: 
»من درک نمی کنــم و نمی دانم چه 
می گویــد. من هیچ مشــکلی با هیچ 
کسی ندارم. زمانی که کسی را انتخاب 
می کنم برای خودم که نیســت، بلکه 

برای یک کشــور است. تنها یک چیز 
به او می گویم، و آن اینکه باید به بازی 

عالی اش ادامه بدهد.
 اگر بگویید کــه او باید به جای 
عادل رامی دعوت شــود همین حاا 
صحبــت شــما را متوقــف می کنم. 
ببخشــید، اما دو بازیکــن چپ پا در 
قلب دفاع در ســطح بین المللی... ما 
بازیکنان چپ پای بســیاری داریم اما 

بازیکن راست پا کم داریم.«

چلســی به دنبال آن اســت که 
نبیل فکیر، کاپیتان لیون را به خدمت 
بگیــرد. آنها بــرای ایــن کار از پینی 
زهاوی، ایجنت مشهور کمک خواهند 

گرفت.
فکیر اولویت چلسی در بازار است. 
این در حالی اســت که او شــش ماه 

پیش در آســتانه پیوستن به لیورپول 
بود اما در تست پزشکی ناموفق ماند.

زهاوی با ایجنت های فکیر تماس 
گرفته و با آنها مذاکره کرده اســت. او 
باید ســریع اقدام کنــد چرا که بایرن 
مونیــخ و پــاری ســن ژرمن هم این 

بازیکن را می خواهند.

 کان: آلیسون بهتر از نویر است

  دشان: مشکل اپورت 
چپ پا بودنش است

چلسی به دنبال فکیر

مصاحبه

مصاحبه

 امیدهای دورتموند برای نخستین قهرمانی بعد از 7 سال

فاوره: خوشحالیم به تعطیات می رویم

وردربرمن جاسوسی از تمرینات هوفنهایم را تایید کرد

بوروسیادورتموند با پیروزی 2 بر یک برابر 
بوروسیامونشــن گادباخ ســال نوی میادی را 
در صدر جدول شــروع می کند و امیدوار اســت 
برای نخســتین بار بعد از ســال 2012 قهرمان 
بوندس لیگا شــود. جوان 18 ســاله انگلیســی، 
جیــدون ســانچو در دقیقــه 42 قفل بــازی را 
شکست و آمار خود در این فصل فوق العاده را به 
6 گل و 7 پاس گل رســاند اما برتری دورتموند 
دوامی نداشــت و کریســتوف کرامر در بازگشت 
از شــش هفته مصدومیت روی نخستین فرصت 
میهمان گل تســاوی را در وقت های تلف شــده 
نیمه اول زد. گل مارکو رویس که به همراه پاکو 
آلکاســر در این فصل بوندس لیــگا روی هم 23 
گل زده اند، باعث شد دورتموند به عنوان قهرمان 
پاییزی به تعطیات زمســتانی برود. دورتموند با 
این پیروزی 9 امتیــاز از گادباخ پیش افتاد که 
هم امتیاز بــا بایرن مونیخ، مدافع عنوان قهرمانی 
است؛ باواریایی ها دیشب با آینتراخت فرانکفورت 

بازی داشتند.
دورتموند که سه شــنبه گذشــته نخستین 
شکســت فصل خــود را برابر تیم تــه جدولی 
فورتونادوســلدورف متحمل شد، از 17 بازی نیم 

فصل اول بوندس لیگا 42 امتیاز گرفته است.
رویس 29 ســاله بعد از این بــازی گفت: 
»بازی شــروع سختی داشــت و مهم بود که ما 
با حفظ خونســردی عاوه بــر اینکه تاش برای 
گلزنی داریم، فاصله بین خطوط را حفظ کنیم و 

اجازه ندهیم فرصت گلزنی به دست آورند. البته 
همــه می خواهند جام ببرند، این چیزی اســت 
که برایش بــازی می کنیم و می جنگیم. به تیمم 
افتخار می کنم، ما تمام تــوان خود را در اختیار 
تیــم می گذاریم و به نتیجــه ای که می خواهیم، 
می رسیم. ما بازی با دوسلدورف را تحلیل کردیم، 
چنین اتفاقی نباید برای ما بیفتد اما ما هم انسان 
هســتیم.« رویس تا اینجای فصل 11 گل زده و 
می توانــد از بهترین عملکرد خود که 18 گل در 
فصــل 2012-2011 برای گادبــاخ بوده، عبور 
کند. این دویســت و پنجاهمین بازی رویس در 

لیگ آلمان بود.
مهاجــم اســپانیایی دورتمونــد به صورت 

قرضی از بارسلونا آمده، بعد از گذشت نیم ساعت 
از بازی به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین 

شد و جایش را به ماریو گوتزه داد.
لوســین فاوره مربی دورتمونــد به تمجید 
از رویس پرداخت: »پیروزی ما با شایســتگی به 
دســت آمد، می توانستیم گل های بیشتری بزنیم 
اما 2 بر یک هم خوب است. مارکو رویس در این 
نیم فصل عالی بود. او همیشه برای گلزنی آماده 
بود و تقریبا در بیشــتر بازی ها حضور داشــت و 
فقط مقابل موناکو در لیگ قهرمانان بازی نکرد. 

خوشحالیم که حاا به تعطیات می رویم.«
بازی بعــدی دورتموند در لیگ 29 دی در 

زمین ایپزیگ خواهد بود.

وردربرمن تایید کرده که یک هواپیمای 
بــدون سرنشــین را بر ســر تمرین باشــگاه 
هوفنهایــم به پرواز درآورده اســت. این اتفاق 
پیش از تســاوی یک بر یک دو تیم در دیدار 

چهارشنبه روی داد.
باشــگاه هوفنهایم به پلیس اعام کرده 
بود که یک پهپاد بــدون اطاع قبلی بر روی 
زمین تمرینی این تیم پرواز کرده اســت. آنها 
اعــام کردند که این گزارش به دایل امنیتی 

به پلیس داده شده است.
در بیانیــه باشــگاه برمن آمده اســت: 
»وردربرمن در سه شــنبه به صورت مختصر از 

یک پهپاد اســتفاده کرد. ایــن کار در نتیجه 
صحبت هایــی بود کــه فرانک باومــن، مدیر 
اجرایی باشــگاه، فلورین کوفلت، مربی تیم و 

اعضای تیم آنالیز داشتند.«
اخیرا در لندن هم یک پهپاد در فرودگاه 
گاتویــک به پرواز درآمد و این باعث شــد که 
اختااتی جدی در ســفرهای هوایی اروپا به 

وجود بیاید.
باومن گفته اســت: »ما به صورت داخلی 
دربــاره این موضــوع صحبت کردیــم و من 
مسوولیت این کار را می پذیرم. اگر آن اتفاقاتی 
که در هوفنهایــم روی داد باعث ایجاد ناامنی 

در زمین تمرین شــد، می خواهم از این بابت 
عذرخواهی کنم.«

یولیان ناگلســمان، مربــی هوفنهایم در 
نشســت خبری پــس از این بــازی گفت که 
جاسوســی برمن از تمرین تیم او برایش مهم 
نیست و بیشــتر نگران امنیت بازیکنانش بوده 
اســت: »اگر چنین چیزی را بر ســر آدم ها به 
پــرواز درآورید و بعد مشــکلی فنی پیدا کند، 

ممکن است تبعاتی جدی داشته باشد.«
پنجشــنبه، پلیس هوفنهایــم اعام کرد 
که امیدوار اســت که شخص یا افرادی که این 
پهپاد را به پرواز درآورده اند، شناســایی کند. 
پلیس اعام کرد که بررسی می کند که آیا این 
پهپاد طبق قانون پهپاد آلمان پرواز کرده یا نه. 
بر اساس این قانون، برای پرواز پهپادهایی که 
وزنشان از حد مشــخصی بیشتر باشد، باید از 

پیش از مقامات محلی اجازه گرفته شود.
همچنیــن طبق همیــن قانــون، پرواز 
پهپادهایی که بیش از 250 گرم وزن دارند بر 
فراز جاهایی که جمعیت انبوهی حضور دارند، 
و همچنین بر روی مناطق مســکونی ممنوع 

است و جریمه این کار تا 50هزار یورو است.
باشــگاه هوفنهایم پیش تر از پهپاد برای 
فیلم بــرداری از تمرینات تیم اســتفاده کرده 
بــود اما دکتر پیتر گورلیش، مدیر باشــگاه به 
این نتیجه رســید که این کار بیشــتر حواس 

بازیکنان را پرت می کند تا اینکه مفید باشد.

دیلی میــل- گری نویل )وســط( و جیمــی کاراگر )چپ( 
مفسران شبکه اسکای اســپورتس در ورزشگاه حاضر بودند 
و بازی ولوز - لیورپول را تحلیل کردند. آنها با خوشــحالی، 
پولیورهــای کریسمسی شــان را به دوربین نشــان دادند.

دیلی میل- در حالی که شــایعه جدایی اوزیل از آرســنال 
جریان دارد و گفته می شــود، شــاید او را بــه تیم دیگری 
قرض بدهند، این هافبــک آلمانی بعد از غیبت در چند بازی 
اخیر تیم، برابر برنلــی به عنوان کاپیتان وارد زمین شــد.

بــه  پــا  آرســنال  تمریــن  در  امــری  اونــای  میــل-  دیلــی 
فرســتاد. بلنــد  پــاس  بایــد  چطــور  داد  نشــان  و  شــد  تــوپ 

سان- این هم پوستری جدید که برای منچستریونایتد و با الهام از فیلم جنگ 
ستارگان ساخته شده. سولشایر امید جدید تیم است و مورینیو شخصیت منفی.

مــارکا- ظاهــرا کریســتیانو رونالــدو دیگر امیــدی برای بازگشــت 
فــروش  بــرای  را  منچســتر  در  خانــه اش  و  نــدارد  یونایتــد  بــه 
می بینیــد.  اینجــا  در  را  او  خانــه  از  نماهایــی  اســت.  گذاشــته 

عکس نوشت

برنامه

 یکشنبه 2 دی
لیگ برتر

اورتون...............................................................................................  تاتنهام 19:30
 الیگا

والنسیا................................................................................................ اوئسکا 14:30
لگانس...................................................................................................  سویا 18:45
..........................................................................................  لوانته 21:00 رایووایکانو

 بوندس لیگا
آگزبورگ................................................................................... ولفسبورگ 18:00
هوفنهایم........................................................................................  ماینتس 20:30

 لوشامپیونا
بوردو..................................................................................................  آمی ین 19:30
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میــرزازاد  نیمــا 
دروازه بان نساجی مازندران 
به دلیــل اینکه در تیمش 
تیم  می کند،  بــازی  کمتر 
ملی امید را از دســت داد. 
میرزازاد کــه از این اتفاق 
خیلی ناراحت اســت، فکر 
لجبازی  یکســری  می کند 
باعث شد این موقعیت مهم 

را از دست بدهد. 
نســاجی  دروازه بــان 

مازنــدران درباره اینکــه در نیم فصل اول زیاد به 
او بازی نرســید و امکان دارد نکونام نظری روی 
او نداشته باشد، می گوید: »هر مربی نظر خودش 
را دارد و نظر نکونام هم محترم اســت. امیدوارم 
شرایط به شــکلی باشــد که بتوانم بیشتر بازی 

کنم.« 
نیما میــرزازاد در مورد اینکه تــا چند ماه 
پیش در تیم امید ثابت بــود اما اان به این تیم 
دعوت نمی شــود، اینچنین توضیح می دهد: »به 
لطف کرانچار و اســتیلی که دیگــر قصد ندارند 

از نســاجی بازیکنی به تیم 
امید دعوت کنند و انگار از 
بازیکنان تیم ما خوش شان 
نمی آید به تیم امید دعوت 
نمی شوم و اعتقاد دارم این 
مســائل از روی لجبــازی 
اســت. فکر نمی کردم بعد 
از اینکه به نســاجی بیایم 
رخ  برایم  اتفاقاتــی  چنین 
دهد و حتی بــه تیم امید 
هم دعوت نشوم. من، علی 
شــجاعی و نیما مختاری جزو بازیکنان ثابت تیم 
امید بودیم ولی نمی دانم اان مسووان تیم امید 

چرا ما را دعوت نمی کنند.« 
میرزازاد که فکر می کــرد با حضور در لیگ 
برتر شــانس بیشتری برای رســیدن به تیم امید 
دارد، ادامه می دهد: »اان بازیکنانی هستند که از 
امیدهای تهران دعوت شدند ولی من که در لیگ 
برتر بازی می کنم به این تیم دعوت نشــده ام. به 
هر حال امیدوارم تیم امید موفق باشــد و من هم 

بتوانم در آینده به این تیم کمک کنم.«

نورمحمدی  حامــد 
جم  جنوبی  پارس  مدافع 
امیدوار است در نیم فصل 
دوم شــرایط نتیجه گیری 
این تیــم بهبود پیدا کند. 
نورمحمــدی درباره نتایج 
پــارس  اول  نیم فصــل 
می گوید:  جــم  جنوبــی 
نیم فصل  بــازی  »آخرین 
بود  پرســپولیس  برابر  ما 
که نتیجه دور از انتظاری 

داشــتیم، در ورزشــگاه آزادی یکی از بدترین 
روزهای پارس را دیدیم و در طول فصل طبیعی 
اســت که چنیــن اتفاقاتی رخ بدهــد. از این 
مسابقه برای بازی های آینده درس می گیریم. 
به نظرم با توجه به شرایط و بودجه ای که داریم 
در نیم فصل اول نتایج خوبی کســب کردیم و 
در نیم فصــل دوم بازی های ســخت تری پیش 
رو خواهیم داشــت. تیم ما نشان داده خوب و 
گردن کلفت است و آخرین بازی نیم فصل اول 
ما تنها یک اتفــاق بوده.« مدافع پارس جنوبی 

نیم فصل  بازی های  درباره 
می دهد:  توضیح  هم  دوم 
»مــا هــم مثــل خیلی 
بازیکن هــای  تیم هــا  از 
دســت  از  را  اصلی مــان 
دادیم و هر کدام به نحوی 
به تیم دیگری رفتند، تیم 
ما نوپا اســت و فصل قبل 
هم رتبه پنجم را به دست 
آوردیم. بــه نظرم باید به 
این تیم احترام گذاشــته 
شــود که توانســته با این همه کمبــود نتایج 

مناسبی داشته باشد.« 
نورمحمدی درباره اشــتباهات داوری که 
در نیم فصــل اول به ضرر پــارس جنوبی بوده، 
اســت.   VAR راه حل  می گویــد: »بهتریــن 
اشتباهات در ســطح اروپا هم به حدی بود که 
مجبور به استفاده از کمک داور ویدئویی شدند. 
در حال حاضر هم فشــارها روی داوران بیشتر 
شده و با اســتفاده از این سیســتم می توانیم 

مشکات را برطرف کنیم.«

میرزازاد:کرانچارواستیلیازماخوششاننمیآید! نورمحمدی:بایدبهپارسجنوبیاحترامگذاشتهشود

پیکان بعد از شکســت خانگی مقابل 
نســاجی مازندران، شــرایط عجیبی پیدا 
کرد. در ابتدا شاهد اختافات مجید جالی 
سرمربی و محمود شیعی مدیرعامل باشگاه 
پیکان بودیم که جای تعجب داشت. مجید 
جالی آنچنان بد نتیجه گرفته بود که دیگر 
حقی برای نقد مدیریت باشــگاه نداشــت، 
بخصــوص باشــگاهی کــه دو و نیم فصل 
بهترین امکانــات را در اختیار جالی قرار 

داده بود.
در ابتدا به نظر می رســید فرکی هم 
مثــل دیگر ســرمربیان تا نهایی نشــدن 
مذاکرات قصد ندارد از حضور در تیم جدید 
صحبت کنــد اما چند روز بعد مشــخص 
شــد مذاکره جدی با این سرمربی صورت 
نگرفــت. به هر حال پیــکان تمریناتش را 
بدون سرمربی شروع کرد که جای تعجب 
داشت. در این مدت هم ظاهرا مذاکراتی با 
چند سرمربی صورت گرفت که مهمترین 
آنها، حسین فرکی و جواد نکونام است. در 
این چند روز اخیر خبر می رسید مذاکرات 
با حســین فرکی خیلی خوب پیش رفت و 
او در آستانه امضای قرارداد با پیکان است 
اما استوری اینســتاگرامی جواد نکونام که 
بــوی خداحافظی از نســاجی می داد همه 
معادات را به هم زد. حــاا خیلی ها فکر 
می کنند ایــن خداحافظی برای حضور در 

پیکان است.
جواد نکونام که موفق شد در نخستین 
تجربه سرمربیگری اش تیم نساجی مازندران 
را بعد از ســالیان سال، به لیگ برتر بیاورد 
انتظار داشــت با این اتفاق خوش، تیمش 
و خودش بیــش از هر زمانی مورد حمایت 
مسووان قرار بگیرند اما اینطور نبود. همین 
مساله و البته یکسری مشکات دیگر ظاهرا 
باعث شــد او به فکر جدایی بیفتد. قبل از 
اینکه جواد نکونام بخواهد رسما از نساجی 
جدا شــود، با پیشــنهادهای جالبی مواجه 
شده. نکونام که از پیکان پیشنهادی جدی 
دارد، می دانــد در این تیم شــرایط بهتری 
خواهد داشــت. چراکه پیــکان تیمی آرام 
و بانظم اســت که معموا مشــکات مالی 
نداشــته. ضمن اینکه بازیکنان باتجربه ای 

دارد که می تواند با حضور آنها پیکان را به 
جایگاه بهتری برسند. 

از همــه مهمتر هم این اســت که با 
شــرایط فعلی پیکان، مسووان این باشگاه 
از او انتظــار کار عجیبــی ندارند و احتماا 
ماندن در لیــگ برتر و حضور در نیمه اول 

جدول بتواند آنها را راضی کند.
اگر این اتفــاق بیفتد، جــواد نکونام 
بدون شــک با پیشــنهاد بهتری از سوی 
این باشــگاه برای فصل آینــده هم مواجه 
خواهد شد. به همین دلیل به نظر می رسد 
او فعــا پیکان را به هــر تیم دیگری برای 
ادامه مربیگری اش ترجیــح می دهد. البته 
در صورتی که مشــکات نساجی مازندران 
حل نشــود و مجبور به جدایی شود. به هر 
حال حضور جواد نکونام در پیکان می تواند 

جذابیت های خاصی داشته باشد. 
نکونام که ظاهرا شانس بهتری نسبت 
به حسین فرکی برای سرمربیگری پیکان 
دارد، نه تنها مربی سابق خود در تیم ملی 
را در این رقابت کنار می زند، بلکه جایگزین 
استاد خود خواهد شد. جواد نکونام که در 

پاس تهران و در مقطع کوتاهی در ســایپا 
شــاگرد مجید جالــی بود و بــا او جام 
قهرمانی را با لباس پاس به دست آوردند، 
حاا شانس این را دارد که جای سرمربی 
سابق خود بنشیند و نشــان دهد در این 
ســال ها تجربیات زیادی از حضور در کنار 
مربیــان مختلــف به دســت آورده. جواد 
نکونام که ظاهرا آرزوها و اهداف بزرگی در 
مربیگری در سر دارد، گام اول را با نساجی 
مازنــدران محکم برداشــت و حاا تاش 
می کند با انتخاب های بهتر، خود را به آن 

اهداف بزرگ، خیلــی زود نزدیک کند. با 
این روند و تفکر، به نظر می رســد به زودی 
شــاهد حضور جواد نکونام در پایتخت و 
روی نیمکت پیکان خواهیم بود. نکونام در 
تمریــن اخیر تیمش هم غایب بود که این 
مساله نشان می دهد او به حضور در پیکان 
کاما جدی فکر می کند. البته نکونام دلیل 
این غیبت را بیماری فرزندش اعام کرده 
اما به نظر می رسد این مساله بهانه ای است 
برای حضور در تهران و مذاکره جدی تر با 

پیکان.

نکونام،گزینهاصلیجانشینیاستادش
فرکی شانس زیادی برای هدایت پیکان ندارد 

باید به استوکس کمک کنیم
تقوی: اهل باج دادن 

به بازیکن نیستم
محمــد تقــوی ســرمربی موقت 
تراکتورســازی تبریــز معتقــد اســت 
مربیگــری قبل از آنکه شــغل باشــد، 
وظیفه است. تقوی که این روزها شرایط 
مبهمی دارد و نمی داند سرمربی می ماند 
یا نه، بیش از هر چیزی دوســت دارد با 
بازیکنان تیمش ارتباط دوســتانه برقرار 
کند تا همدلی در تراکتورســازی بیش 
از پیش شــود: »همواره بــر این عقیده 
بوده  و هســتم که تحت هر شــرایطی 
باید از بازیکنانــم حمایت کنم. این امر 
صرفاً شــامل مسائل فنی و داخل زمین 
فوتبال نیســت، بلکه این چتر حمایتی 
باید خارج از زمین بازی هم بازیکنان را 
پوشــش دهد. امر فوق به  معنای نادیده 
گرفتن اشــکاات و ایرادات نیست و در 
خط مشــی من حفظ احترام متقابل در 
اولویت قرار دارد و انتقاد و اصاح رفتار 
در موقعیتی خصوصی بین من و بازیکن 
صــورت می گیــرد.« ســرمربی موقت 
تراکتــور با تاکید بــر اینکه تحت هیچ 
شــرایطی به بازیکن توهیــن نمی کند، 
ادامه می دهد: »تفسیر احترام و حمایت 
مــن از بازیکنان به باج دادن، اشــتباه 
اســت. حمایت از بازیکن بایــد توأم و 
هم راستا با رعایت نظم و انضباط باشد. 
فلســفه زندگی من این است که مربی 
باید در کنار مسائل فنی فوتبال، تعلیم و 
تربیت زندگی را هم به بازیکنان آموزش 
دهــد. امری که متأســفانه در بَلَبشــو 
فوتبال مان فراموش شده و خوشحالم که 
این مهم در باشگاه بزرگ تراکتورسازی 
احیا می شود.« محمد تقوی با اشاره به 
حل شدن مشــکل آنتونی استوکس در 
همین چارچوب، توضیح می دهد: »این 
بازیکن از من خواست تا گفت وگویی با 
هم داشــته باشــیم و پس از هماهنگی 
با مدیریت باشــگاه طی جلســه ای که 
برگزار شــد، آنتونی حرف هایش را زد و 
درک بیشتری از شــرایطش پیدا کردم 
که متوجه شــدم باید به آنتونی کمک 
کنیم تا به فوتبال برگردد. همانطور که 
در بازی مقابل پرسپولیس، برای تعلیم 
نظم و انضباط و احترام به شأن باشگاه، 
استوکس را از ترکیب کنار گذاشتم، در 
حال حاضر هم بر اساس اصل حمایت از 
بازیکنان، بر ایــن باورم که همه باید به 
آنتونی کمــک کنیم. فوتبال صرفاً برای 
پول نیســت و باید از آن برای کمک به 
تعالی ارزش ها و نشاط بیشتر زندگی هم 

استفاده کرد.«

مصاحبه

 کمیته توسعه بماند، فنی 
هم می شود

از چند ســال قبــل و با توجــه به برخی 
ماحظــات در کنار کمیته فوتســال، کمیته ای 
در فدراسیون فوتبال تشکیل شده به نام کمیته 
فنی و توسعه فوتســال که البته فوتبال ساحلی 
هم در ذیل این کمیتــه قرار گرفته بود. این در 
حالی است که پیش از این همه امور فوتسال از 
زمان ایجاد این رشته در همین کمیته مدیریت 
می شــد ولی با ایجاد کمیته جدیــد عمًا و به 
صــورت موازی برنامه تیم هــای ملی و حتی در 
برخــی از موارد انتخاب مربیــان این تیم ها هم 
در ایــن کمیته مورد بررســی قــرار می گرفت. 
جــدای از عنوان این کمیته کــه دو حوزه فنی 
و توســعه ای را درون خود دارد، هیچ گاه از زمان 
تشــکیل فعالیت خاصی را در این حوزه شــاهد 
نبودیم و این کمیته هم بیشــتر درگیر فعالیت 
روزانــه خود بوده و عمًا نهادی موازی با کمیته 
فوتسال بوده و بزرگترین انتقاد به آن هم نبودن 
چهره هــای قابل قبول فنی و دایره محدود افراد 
مورد نظر متولیان بوده. حاا و با جدایی ترابیان 
و البته بازنشســته بودن چهره هــای با تجربه تر 
فوتسال ایران، زمزمه هایی مبنی بر انتخاب یکی 
از چهره هــای جوان و البته نســل اول بازیکنان 
حرفه ای فوتســال ایــران به عنــوان رییس این 
کمیته به گوش می رســد، فردی که بتواند هم 
در مسائل فنی و هم مســائل توسعه ای فعالیت 
کند. البته به شرط اینکه بر خاف گفته های این 
کمیته برای فردی ایجاد نشده باشد که با رفتن 

او منحل شود!
 

اعام برنامه های تیم های 
فوتسال ایران

لیا یارمحمدی رییس دپارتمان فوتســال، 
برنامه تیم بزرگساان و تیم زیر۲۰ سال فوتسال 
کشورمان را تشــریح کرد. یارمحمدی در مورد 
برنامه تیم فوتســال زیر ۲۰ سال ایران می گوید: 
»بــا توجه به صعود این تیــم به مرحله نهایی و 
میزبانی شهر تبریز در این مرحله، کلیه اقدامات 
مربــوط به این تیم در حال انجام اســت تا تیم 
با اجــرای برنامه های کادر فنــی، بتواند مراحل 
آماده ســازی خود را برای حضوری پُرقدرت در 
مرحله نهایی بازی های زیر ۲۰ ســال فوتســال 
آســیا پیش ببرد. 1۲ کشــور در مرحله نهایی 
مســابقات زیر ۲۰ ســال آســیا حضور خواهند 
داشــت. بــر همین اســاس طبق درخواســت 
کادر فنــی و پیگیری هایــی که در حــال انجام 
است، قرار شــده در فروردین تیم زیر ۲۰ سال 
روسیه به تهران ســفری داشته باشد و دو بازی 
دوســتانه با تیم ایران برگزار کند. از سوی چین 
تایپه هم یک دعوتنامه دریافت کرده ایم که قرار 
اســت تورنمنت فوتســال با حضور چهار کشور 
تایلند، ژاپن، چین تایپه و ایران برگزار شــود.« 
لیا یارمحمدی دربــاره اردوهای تدارکاتی تیم 
فوتسال بزرگساان کشورمان هم می گوید: »این 
تیم هم تمرینات خود را از دهه دوم دی ماه آغاز 
می کند و در بهمن ماه دو بازی دوســتانه با تیم 

صربستان برگزار خواهد کرد.«

قمی: قول قهرمانی 
نمی دهیم

در یکی از بازی های هفته سوم 
لیــگ برتر فوتبال بانــوان، آذرخش 
تهران میزبان ملــوان بندرانزلی بود 
که انزلی چی ها موفق شدند با نتیجه 
پر گل ۸ بر صفر میزبان را شکســت 
دهند و به نخســتین بــرد خود در 

فصل جاری برسند. 
ســارا قمی کاپیتــان ملوان که 
۵ گل از ۸ گل تیمــش را بــه ثمر 
رســاند، درباره بازگشــت تیمش به 
لیــگ برتر فوتبــال می گوید: »همه 
زندگی  ام ملوان اســت، پــس از دو 
ســال توانســتیم تیم و بازیکنان را 
دور هم جمــع کنیم. فقط ای  کاش 
آتنا محمدی هم کنارمان بود، جای 
خالی اش بســیار حس می شود )آتنا 
محمدی ســال گذشــته فوت شد(. 
ملوان فقط مختص به انزلی نیســت 
و در تمــام ایران طرفدار دارد. زمانی 
که ملوان به رقابت ها بازگشت تمرکز 
رســانه ها زیــاد و جذابیت لیگ هم 
دوچندان شــد. دیگــر نمی خواهیم 
خاطرات تلخ ۲ ســال پیش را به یاد 

بیاوریم و نگاه مان به آینده است.«
 قمــی درباره اینکه به هواداران 
ملوان قول قهرمانــی می دهد یا نه، 
می گویــد: »اگر دو ســال پیش بود 
شاید قول قهرمانی می دادیم ولی در 
حال حاضر حــدود ۸-7 تیم مدعی 
قهرمانی وجود دارد، تیم ما در جذب 
یار و بازیکنان ملی پوش موفق نبود. 
۲۳ بازیکــن همــدل و بومی داریم، 
مقام  رقابت ها  در  بتوانیم  ان شــاءا... 
کسب کنیم و تمام تاش خود را نیز 

خواهیم کرد.«

فوتسال

ن،گزینه
پیکا

مناسببرای

خواستههایجواد

در روزهای اخیر خبرهای زیادی در مورد ســرمربی جدید پیکان به گوش می رسد. در همان ابتدای رفتن مجید جالی خبر رسید 
حســین فرکی به عنوان سرمربی جدید پیکان انتخاب شده اما این اتفاق هنوز نیفتاده. چراکه مسووان باشگاه پیکان ظاهرا دوست 
دارند مربی جوان تری به خدمت بگیرند. بر این اســاس، گفته می شــود جواد نکونام که این روزها به نظر می رســد ساز جدایی از 
نســاجی مازندران را کوک کرده، به پیکان نزدیک تر از همیشــه شــده. نکونام که اهداف بزرگی برای سرمربیگری دارد، احتماا 
پیکان را جای بهتری برای نزدیک شــدن به اهدافش می داند. بر این اســاس، اگر خواسته هایش در نســاجی مازندران برآورده 
نشــود، به احتمال زیاد به زودی شاهد حضور این ســرمربی جوان در پیکان خواهیم بود. جایی که باید جای استاد خود را پر کند.

با وجود مخالفت شهرداری ماهشهر با استعفا
مهابادی سرمربی فجر شد 

داود مهابادی کاپیتان و ســرمربی ســابق فجر سپاسی شیراز بار دیگر 
هدایــت این تیم را بــه عهده گرفت. مهابادی که به تازگی از ســرمربیگری 

تیــم شــهرداری ماهشــهر اســتعفا داده بود، 
خیلی زود راهی شــیراز شــد و با مســووان 
فجرسپاســی قرارداد امضا کــرد. این در حالی 
اســت که مهابادی فصل گذشته سرمربی فجر 
بود و ناگهان به علت مشکات باشگاه، این تیم 
را تــرک کرد. این در حالی اســت که داریوش 
گنجی پور مدیرعامل باشگاه شهرداری ماهشهر 
با اســتعفای مهابادی مخالفت کرد: »جلســه 
اعضای هیات مدیره باشــگاه برگزار شد و همه 
اعضا با هــم متفق القول بودند که مهابادی باید 
در تیم شهرداری بماند. قرار است جلسه ای با او 
داشته باشیم و تصمیم نهایی را در این خصوص 

بگیریــم. مهابــادی کناره گیری خود را در فضای مجــازی اعام کرده بود و 
اســتعفای کتبی به باشــگاه ارائه نکرد. مهابادی با باشگاه شهرداری ماهشهر 
قرارداد دارد و تا قراردادش را فسخ نکند، نمی تواند قرارداد جدیدی ببندد. ما 
از عملکرد مهابادی راضی بودیم و مشــکلی با او نداریم. انتظار داریم که این 
مربــی به تیم بازگردد. مگر اینکه واقعاً نخواهد به تیم برگردد که باید این را 

به باشگاه اعام کند تا تصمیم نهایی را بگیریم.«

لیگ یک

معمــواً در ایــن موقع از ســال 
تیم های نامدار اروپایی مثل بایرن مونیخ 
و آث  میان به خاورمیانه می آیند و در 
کشــورهای کوچک عربــی این منطقه 
اردوهایی 1۰ تا 14 روزه را برپا می دارند. 
دایــل این ا قــدام روشــن و عقایی 
اســت. در اروپا و به ویژه در کشورهای 
شــمالی و مرکز این قاره زمستان ها به 
قدری ســرد و پر برف اســت که امکان 
تمرین هــای مفید و مســتمر را به این 
تیم ها نمی بخشــد و بایــد به یک جای 
گرمسیر بیایند و امارات و قطر و کویت 
و عمان و بخصوص دو کشــور نخست 

که توریستی تر هســتند، با حد گرمای 
متوســطی برابر ۲۵ درجه در این موقع 
از ســال بهترین و حتی اقتصادی ترین 
انتخاب ها برای باشــگاه های بزرگ قاره 
ایــن روزها یخ زده »ســبز« به شــمار 
می آینــد، زیرا هم امکانات و وســایل و 
ورزشگاه های شان مدرن و مطلوب است 
و هم به نیت جذب آدم های معروف نرخ 
خود را پایین می کشند و حتی حاضرند 
به طــور رایگان پذیــرای امثــال رئال 
مادرید و بارســلونا شوند، زیرا از طریق 
آنها بهترین تبلیغ برای این باشــگاه ها 
و اماکن عربی در ســطح جهان صورت 
می پذیرد که با هیچ میزان پول - حتی 

میلیاردی - نیز قابل تأمین نیست.
با این حال میل مشــابهی از سوی 
برخی تیم های باشــگاهی ما برای اردو 
زدن در امــارات و قطــر در تعطیات 
نیم فصل تابــع قواعد اصولی فوق نبوده 
و اسباب تعجب می شود. اسباب حیرت 
به این ســبب که ایران به فراخور نام و 
لقبش یک کشور واقعاً چهار فصل است 
و در تمامی 1۲ ماه ســال در میان ۳1 
استانش مناطقی پرتعداد یافت می شود 
کــه هر  کــدام در بر دارنــده و منادی 
یک جــور از هوا و ارائــه  دهنده یکی از 
فصول ســال هســتند. بر این اساس، 
شــما حتی اینک یعنی در نخســتین  
ماه زمســتان در حالی کــه برودت در 
آذربایجــان و اردبیــل غوغــا می کند، 
می توانیــد در بندرعبــاس و چابهار با 

حرارت بیش از ۳۰ درجه مواجه شوید 
و در اوج گرمــای تابســتان یعنی تیر و 
مرداد بار سفر به سرعین اردبیل ببندید 
و شــب ها را در آنجا با هوای 1۰ درجه 

بگذرانید.
تیم های  اســت کــه  بدین  خاطر 
ایرانی خواهان برپایــی اردوی تمرینی 
در این موقع از ســال در هوایی معتدل، 
اصًا نیــازی به ســفر به کشــورهای 
کوچک عربی منطقه ندارند. شــاید در 
توجیه این ســفرها گفته شود که مثًا 
دوری ســرخابی ها از فضای پرحاشــیه 
تهران و تمرین در شرایط آرام تر دوحه 
و دبی می تواند آنها را بیشتر بر کارشان 
متمرکز و نکات منفی و حواس  پرت کن 
را از متــن کارشــان دور کنــد اما اگر 
وجه مالی این ســفرها را مبنا بگذاریم، 
بلیت های رفت و برگشــت به امارات و 
قطر بعد از ماجراهای ارزی اخیر بسیار 
گران تمام می شود و حتی این دلگرمی 
که باشگاه ایرانیان دبی امکانات خود را 
تقریباً به طور رایگان در اختیار تیم های 
ایرانی قرار می دهد، بهانه موجهی برای 
این ســفرها نیســت، زیرا اردویی 7 تا 
1۰ روزه در امــارات و قطــر و عمان به 
رغم کمک های جنبی فوق چنان گران 
از آب در  می آیــد که نمی تــوان آنها را 
با هر وســیله و بهانــه ای توجیه کرد، 
بخصوص که اســتقال و پرســپولیس 
به رغم ادعاهای مکرر مطرح شــده در 
 مورد صــاف کردن حســاب های مالی 

گذشته شان هنوز به بسیاری از آدم های 
داخلی و خارجی بدهکارند و پرونده های 
حل  نشــده و مفتوح بســیاری دارند و 
ســفرهای فوق بهترین اثری که دارد، 

افزودن بر انباشت این بدهی ها است.
می توان سیاســت به خــرج داد و 
به کیش و قشــم و بندرعباس رفت و با 
مخارجی بســیار کمتر به مدت 1۰ روز 
در هوای معتــدل و بهاری این روزهای 
مناطــق فــوق تمرین و تــاش کرد و 
فوتبالیست های  برای  حاشــیه  هرچند 
سرشــناس در هر جای کشورمان یافت 
می شــود اما به هر حال در این مناطق 
شــمار و حجم مســائل جنبــی برای 
تیم هــای پرطرفدار قلیل تــر و اندک تر 
اســت و حتی کیفیت زمین و امکانات 
تمرینــی در کیش به گونه ای نیســت 
که اختاف فاحــش و غیر قابل جبرانی 
با امارات و قطر داشــته باشد و هرچند 
به پای آنها نمی رســد اما سراسر ایراد و 

ضرر هم نیست.
و  منچســتریونایتد  ما  باشگاه های 
رئال نیســتند که پول شــان از پارو باا 
برود و اردوهای پرهزینه در این منطقه 
از آســیا هم کوچکترین خسرانی را به 
آنها وارد نمی کنــد و با توجه به دریای 
قروض و دیون شــان باید حســاب هر 
ریال پول اندک خــود را بکنند. چیزی 
که برخی ســفرهای بی رویه این موقع 
از سال به کشــورهای هزینه  بر باد ده 

فوق الذکر ناقض آشکار آن است.

اردوهایخارجیتاچهاندازهمفیدند؟
وجود همه امکانات در »کشور چهار فصل«

محمدرضــا خلعتبری مهاجم پدیده 
مشــهد که این فصل یکی از بهترین های 
تیمش بود، ظاهرا از چند تیم لیگ برتری 
پیشنهادهایی دریافت کرده. خلعتبری که 
در سال های حضور در لیگ برتر، حضور 
در تیم های مختلفــی را تجربه کرده، در 
رابطه با اینکه گفته می شــود از باشــگاه 
ذوب آهن و چند باشــگاه دیگر پیشنهاد 
دارد، می گوید: »من چند پیشــنهاد دارم 
اما اسمی از تیم ها نمی آورم چون دوست 
نــدارم بازارگرمــی کنم. شــاید مذاکره 
با تیم هــای دیگر نتیجه بدهد و شــاید 
هم ندهــد ولی مــن اان بازیکن پدیده 

هســتم و هر تصمیمی هــم بگیریم باید 
طبق هماهنگی بــا یحیی گل محمدی و 
مجتبی سرآسیابی باشد.« مهاجم پدیده 
مشــهد که این فصل تیمش با مشکات 
مالی زیادی مواجه شــده، در مورد اینکه 
آیا دوســت دارد در پدیده بماند یا خیر، 
توضیح می دهد: »وقتی بازیکن پیشنهاد 
داشته باشــد، طبیعتاً همه چیز را مورد 
بررسی قرار می دهد. در پدیده همه چیز 
نرمال است و ما هم تیم خوبی داریم. من 
چند پیشنهاد دارم و در این خصوص روز 
دوشنبه با ســرمربی و مدیر تیم صحبت 

خواهم کرد.«

فراز امامعلی هافبک پیکان که ظاهرا 
چند پیشنهاد لیگ برتری خوب دارد، در 
مورد شــرایط این روز های پیکان پس از 
جدایی مجید جالــی می گوید: »جالی 
پس از اینکه با مدیران باشــگاه به توافق 
نرســید در نهایت با توافقی دوستانه جدا 
شــد و من و دیگر بازیکنان هم از او بابت 
زحماتش تشــکر کردیم. ایــن روز ها زیر 
نظر طهماسبی مشغول تمرین هستیم و 
منتظریم تا سرمربی جدید انتخاب شود.« 
امامعلی درباره اینکه آیا انتخاب سرمربی 
بعــدی روی آینده او تاثیــری دارد یا نه، 
توضیح می دهد: »من منتظرم تا سرمربی 

جدید انتخاب شــود و پس از آن در مورد 
آینــده خود با او صحبــت کنم. در حال 
حاضر چند پیشــنهاد خــوب از تیم های 
لیگ برتری دارم و فقط منتظر ســرمربی 
هســتم. البته با باشگاه که صحبت کردم 
آنها گفتند تو قرارداد داری و... مهم ترین 
چیز در حال حاضر تیم پیکان اســت که 
باید سرمربی برای آن انتخاب شود. برای 
هیچ کدام از ما بازیکنــان فرقی نمی کند 
چه کسی می آید، فقط امیدوارم هر کسی 
که می آیــد بتواند تیم را از این شــرایط 
خــارج کند چــون نیم  فصــل دوم قطعا 

بازی ها دشوارتر خواهد بود.«

پیشــین  مدافــع  رهبری فــرد  بهــروز 
پرسپولیس در مصاحبه ای به این موضوع اشاره 
کرد که هاشمی نسب تحت هر شرایطی دوست 
داشــت در پرســپولیس بماند اما علی پروین 
باعث جدایی این بازیکن شد. رهبری فرد حتی 
مدعی شــد پروین به برخی اطرافیانش گفته 
بود هاشمی نسب را بزنند. هاشمی نسب که این 
فصل مربی نساجی مازندران است، در واکنش 
به صحبت های رهبری فــرد می گوید: »من به 
تازگی در جریــان این موضوع قــرار گرفتم. 
بهروز رفیق من اســت ولی دوســت ندارم در 
مورد این چیزها صحبــت کنم. وقتی هواپیما 

ســقوط می کند، جعبه سیاه باقی  می ماند که 
رازهایــی درون آن وجود دارد. من همیشــه 
ســعی داشــتم حرمت ها را حفظ کنم. خیلی 
اتفاقات در گذشــته رخ داده اما بهتر است به 
گذشته برنگردم. دوســت دارم آرامش داشته 
باشــم.« مربی نســاجی مازندران در واکنش 
به اســتعفای مدیرعامل این باشــگاه و اینکه 
گفته می شــود جواد نکونــام هم قصد جدایی 
دارد، توضیــح می دهــد: »رفتــن مدیرعامل 
موضوعی نیســت که من بخواهم در موردش 
صحبت کنم. در مــورد رفتن یا ماندن نکونام 
هم اطاعی ندارم و این یک موضوع شــخصی 

است که خودش می تواند در مورد آن صحبت 
کنــد.« هاشمی نســب در مــورد اینکه گفته 
می شــود نکونام بابت برخی مســائل از جمله 
مشکات مالی ناراحت است، می گوید: »نکونام 
ناراحت نساجی اســت و دلش می خواهد این 
تیم بهترین شرایط را داشته باشد. اگر نساجی 
نتیجه نگیرد، ایــن را نمی توان فقط به نکونام 
ربــط داد و آن وقت همه ما مقصر هســتیم. 
امیدوارم جلساتی برگزار شود و تیم هم شرایط 
بهتری داشته باشد. همه ما از جمله نکونام به 
موفقیت نساجی فکر می کنیم، نه اینکه دنبال 

موفقیت فردی باشیم.«

ســعید آقایی مدافع چپ ســپاهان که 
قبا در تراکتورسازی و گسترش فواد حضور 
داشت، بابت چکی که به باشگاه سابق خودش 
داده بــود همچنــان درگیر اســت. آقایی که 
به صورت قرضی در لیگ پانزدهم از گســترش 
فواد به تراکتورسازی رفته بود، در پایان فصل 
باید به تیم ســابقش برمی گشت ولی با توجه 
به نیاز باشــگاه تراکتورســازی حاضر شد در 
ازای دادن چک شــخصی خــود به مبلغ 1/۵ 
میلیارد تومان در جمع سرخپوشــان تبریزی 
بماند؛ چکی که قرار بود باشگاه تراکتورسازی 
آن را پاس کند ولی موفق به انجام آن نشد تا 

آقایی فصل بعد و با وجود بســته بودن پنجره 
تراکتوری ها مجبور شود به سپاهان برود تا این 
چک پاس شــود. ســپاهان در آن زمان تحت 
مدیریت محســن طاهری بود و در مذاکره با 
باشــگاه گســترش فواد چک 1/۵ میلیاردی 
ســعید آقایــی را تحویل گرفــت و چک 1/۲ 
میلیاردی باشــگاه را داد تا بــا ۳۰۰ میلیون 
تخفیف، مدافع چــپ آن زمان تیم ملی را به 
خدمت بگیرد؛ چکــی که البته مثل چک اول 
هرگز رنگ نقد شدن ندید. حاا بعد از گذشت 
یک ســال و نیم این بدهــی دوباره دارد برای 
ســپاهان و آقایی دردسرســاز می شود و خبر 

می رســد در صورت پرداخت نشــدن بدهی، 
طــی روزهای آینده احتماا این مدافع باید به 
تبریز برگردد. بدهی آقایی به باشگاه گسترش 
فواد ســابق و ماشین سازی حال حاضر است 
ولی در صورت بازگشــت ایــن بازیکن، او به 
تراکتورســازی، تیــم دیگری که بــا مالکیت 
مشترک با ماشین ســازان توسط زنوزی اداره 
می شود خواهد رفت. باید دید سپاهانی ها که 
به دنبال تقویت خود و عقب نیفتادن از کورس 
قهرمانی هستند مشکل آقایی را برطرف کرده 
یا یکی از مهره های کلیدی خود را از دســت 

می دهند.

 واکنش خلعتبری به شایعه پیشنهاد ذوب آهن

امامعلی: امیدوارم پیکان از این شرایط بیرون بیاید

هاشمی نسب: هواپیما سقوط می کند اما جعبه سیاه می ماند!

 دردسر چک 1/2 میلیاردی سعید آقایی برای سپاهان

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
1595132122032سرخپوشانپاکدشت1
1586131161530گلگهرسيرجان2
158432213928مسکرمان3
157622191227شاهينبوشهر4
156541210223اکسينالبرز5
123-156541617آلومينيوماراک6
22-156451616قشقاییشيراز7
155641916321بادرانتهران8
517-154561520شهرداریتبریز9
414-15285610فجرسپاسی10
714-153571017شهرداریماهشهر11
1714-15357825نوداروميه12
913-153481019خونهبهخونه13
1113-153481021کارونخرمشهر14
711-152582027مسرفسنجان15
10*-153751515ملوان16

* امتیازات ملوان با 6 امتیاز منفی محاسبه شده است.

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

وصالروحاني
Vesal Rohani

 مالک نساجی به دنبال راضی کردن نکونام
انگار فرهاد صنیعی فر مالک باشگاه نساجی مازندران هم می داند پیشنهاد پیکان 
به جواد نکونام جدی است. به همین دلیل او ســعی دارد خواسته های نکونام را 
برآورده کند تا این ســرمربی بماند. جواد نکونام فهرست بازیکنان مدنظر خود 
را به باشــگاه ارائه کرده اما مدیری در باشــگاه وجود نــدارد که اقدام به جذب 
بازیکن کند و شــاید این موضوع باعث دلخوری سرمربی جوان شد. صنیعی فر در 
واکنش به ناراحتی نکونام می گوید: »خدا را شــکر تعطیات نیم  فصل لیگ برتر 
طوانی اســت و قطعًا ما کاری می کنیم تا نکونام هم به خواسته های خود برسد.«

نسرینکاظمی
Nasrin Kazemi
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حضور ساشا شفر، پسر سرمربی باشگاه 
استقال از همان روزهای آغازین حاشیه ساز 
بود و پیرامون نحوه همکاری این شخص با 
اســتقال حرف و حدیث های بســیاری به 
وجود آمد. شفر اما اعتقاد دارد که همه این 
حرف و حدیث ها و اخباری که درباره بی اثر 
بودن حضور پســرش در استقال دست به 
دست می شود، شایعه است. او با تمسخر به 
این ســوال و ابهام پاسخ می دهد: »خیلی ها 
این مسائل را گفته اند. ایران بهترین فرش ها، 
بهترین غذاهــا و ... را دارد و البته بهترین 
شــایعات را. این را بدانید استقال دشمنان 
زیادی در اطراف باشگاه دارد. من سرمربی 
هستم و بیژن طاهری و میگوئل و نامداری 
و ساشــا را دارم. بازیکنانی مثل منتظری، 
حیدری و رحمتی را دارم که با آنها در مورد 
تیم حرف می زنم. وقتی کولی عقیده خوبی 
داشته باشد از نظر او خوشحال می شوم. در 
مورد ساشــا هم همینطور. من چیزی را که 
بهترین باشــد برای تیم می خواهم. در آخر 

هم حرف نهایی را من می زنم.«
رقــم  دربــاره  اســتقال  ســرمربی 
قــراردادش هم این واکنش را نشــان داد؛ 
از اســتقال خبر می رسد که آقای سرمربی 
یک میلیون دار دســتمزد گرفته اســت: 
»من شایعات را دوست دارم! )با خنده(. در 
آلمان در مورد پول قرارداد حرف نمی زنیم. 
قرارداد من هم برای باشــگاه خوب است و 

هم برای خودم. ببینید چند بازیکن در جام 
جهانی داشــتیم، روزبه چشمی و ابراهیمی 
زمانی کــه من آمــده بــودم در تیم ملی 
بودنــد ولی بعد از حضــور من 5 ملی پوش 
داشــتیم. این حاصل زحمــت و تاش من 
اســت. حتما می دانید که اگر باشگاهی در 
تیم ملی بازیکنان بیشــتری داشــته باشد 
فیفا به آن باشــگاه بیشــتر پول می دهد.« 
شــفر در خصوص اینکه بازیکنان استقال 
اعتقاد دارند شــرایط برای بقیه تیم ها مهیا 
اســت ولی برای این تیم نه نیز این واکنش 
را نشــان داد: »من شــرایط بقیه باشگاه ها 
را نمی دانم. من حــدود یک هفته با برانکو 
در چین بودم و در خصوص مشــکات زیاد 
حرف زدیم. مثا تراکتورســازی یک مالک 
شخصی دارد که می تواند پول بیشتری برای 
خرید یک بازیکن بدهد. ما در کل مشــکل 
خاصــی نداریم و من و مدیرعامل باید برای 
هم کار کنیم. خیلی ها در مورد استقال در 
رسانه ها حرف می زنند در حالی که کارشان 
این نیست. مثا منشا حدود 10 بازی روی 
نیمکت نشست ولی نشنیدم کسی بگوید او 
بازیکن بدی اســت. چرا کسی این حرف را 
نزد؟ او بازی کرد و گل زد و الســد را بردند 
و به فینال رفتنــد ولی گرو یک بازی برای 
استقال بازی کرد و گفتند او بازیکن خوبی 
نیست. اینها مرتب اتفاق می افتد، سال قبل 
هم به مدیرعامل باشگاه گفتم در مورد تیم 

فقط باید مدیرعامل و ســرمربی تیم حرف 
بزنند.« ســرمربی تیم استقال در خصوص 
اینکه احساس می شــود یکسری مسائل به 
سود این تیم رخ نمی دهد نیز این جمات را 
به زبان آورد: »ما 2 بازیکن مصدوم داشتیم، 
شــجاعیان در لیگ قهرمانان از ناحیه رباط 
مصدوم شد و کریمی هم در تمرین آسیب 
دید. هر 2 بازیکن برگشــتند و خیلی از این 
بابت خوشحالم. این را هم بگویم شجاعیان 
خیلــی به جام جهانی نزدیــک بود و حتی 
کی روش با من در این بــاره حرف زد ولی 

او مصدوم شد.«
ایجاد نظم  سرمربی اســتقال درباره 
در زمــان مربیگــری اش در اســتقال نیز 
توضیحاتی داده اســت: »مــن وقتی هفته 
اول به تمرینات آمدم نظم را دیدم. شــاید 
یــک بازیکن اوایل کمی دیــر به تمرینات 
می آمد و می خواســت به بقیه نشان بدهد 
که او بزرگتر است. اما در ادامه اگر بازیکنی 
دیــر می آمد بایــد آواز می خواند و یا برای 
بقیــه ناهار می خرید! بعــد از آن دیگر آن 
اتفاقــات رخ نداد و همه متوجه شــدند ما 
نظم خوبی داریم. شاید فقط یک بازیکن از 
این کار خوشحال نشد ولی من او را بیرون 
گذاشــتم. مــن او را به تیم زیر 21 ســال 
فرستادم و بقیه هم متوجه شدند اگر از این 
کار خوشحال نیســتند، می توانند بروند!« 
شــفر در خصوص اینکه سیستم مدیریتی 
در ایــران او را اذیت نکرده اســت نیز این 
پاسخ را می دهد: »طبیعی است وقتی شما 
از آلمان آمده باشید کمی سخت است. در 
آلمان همه چیــز خوب پیش می رود. البته 
مــن می دانســتم آمده ام کــه کمک کنم. 
صحبت هــای زیادی با مدیریــت کنونی و 
قبلی باشــگاه داشــتم. به آنهــا گفتم چه 
زمانی باید با اتوبوس و یا هواپیما به ســفر 
برویم و یا کی تمرین کنیم. من موفقیت را 
می خواهم و تنها نیستم، اگر من در باشگاه 
موفق باشم قطعا همه موفق هستند. من با 
فتحی ارتباط بسیار خوبی دارم. دیروز هم 
جلسه بسیار خوبی با هم داشتیم و من هم 
50 سال تجربه در فوتبال دارم و همه اینها 

را به استقال آورده ام.«

مجیدی و جباری به چه کار استقال می آیند؟شفر: حرف آخر را من می زنم، نه پسرم
راه درست تری که »امیر« طی کرد در مورد قراردادم سوال نکنید

تیموری به دنبال تیم جدید
در حالــی که حضور میثم تیمــوری در بازی های اخیر اســتقال این 
ذهنیــت را ایجاد کرده بود که این مدافــع جوان در نیم فصل دوم هم برای 
استقال به میدان خواهد رفت اما مسووان باشگاه استقال از مدافع جدید 

خود خواسته اند که تیم جدیدش را معرفی کند. 
تیموری در حالی به اســتقال ملحق شــد که با مصدومیت مواجه بود 
و همان روزها گفته می شــد که این بازیکن به کار استقال نمی آید. حاا با 
گذشت تنها نیم فصل از رقابت های لیگ هجدهم مسووان باشگاه استقال 

به این نتیجه رسیده اند که تیموری باید به تیم دیگری برود. 
در همین راســتا شــفر هم با سران اســتقال هم عقیده است و انتظار 
دارد که تیموری با معرفی تیــم جدیدش جا را برای حضور بازیکنان جدید 
در اســتقال باز کند. دور از ذهن نیســت که تیموری به تیم نساجی برود. 
او در حال مذاکره با یکی، دو باشــگاه است اما مشکل تیموری این است که 
ســابقه درخشانی در استقال نداشــته و در واقع در فهرست مازاد استقال 

قرار گرفته است.

به ذوب آهن نمی روم
علی قربانی: دو فصل در استقال ۱۶ گل زدم

احتمال اینکه علی قربانی به استقال برگردد کم نیست. این مهاجم 
که فصل پیش پیراهن اســتقال را تــن می کرد درباره فضای تازه ای که 
با آن روبه رو شــده، می گوید: »اگر بخواهم بازیکنان ایران و اســلواکی را 
با هم مقایســه کنم باید بگویــم که از نظر 
فنی بازیکنان ایرانی خیلی بااتر هســتند و 
اســتعدادهای بیشتری نســبت به اسلواکی 
در ایــران وجــود دارد ولی از نظــر امکانات 
اســلواکی خیلی بهتر اســت، هــم کیفیت 
زمین ها بهتر اســت و هم شما در این کشور 
به چیزهای دیگر فکر نمی کنی و از نظر مالی 
خیلی شــرایط بهتر اســت. از نظر تیمی هم 
در اســلواکی بازیکنان تا بتواننــد زیر توپ 
نمی زنند و در این کشــور ارســال توپ های 

بلند معنایی ندارد.« 
مهاجم تیم اسپورتینگ ترنوا به انضباط 
مالی باشــگاهش هم اشاره دارد: »از نظر مالی به مشکات فکر نمی کنیم 
و دغدغه ای نداریم. در اســلواکی ماهیانه حقوق می دهند و حتی یک روز 
هم پولت عقــب نمی افتد.« قربانی درباره اینکه چرا در اســلواکی خوب 
شــروع کرد اما به یکباره روند گلزنی اش متوقف شــد، توضیحاتی دارد: 
»اولش خوب شــروع کردم، حتی در حین مسابقات هم بازی می کردم و 
پاس گل هــم دادم ولی مصدومیت برایم پیش آمد و چون زود خودم را 
رســاندم، با درد بازی می کردم. 5 هفته آخر هم تیم ما کا خوب نتیجه 
نگرفت و مربی مان عما از کار برکنار شده بود و به همین دلیل هیچ کدام 

از بازیکنان تیم خوب بازی نمی کردند.«
قربانی در حالی که مدعی است در تیم جدیدش به محبوبیت رسیده 
درباره اینکه چرا در استقال چنین شرایطی نداشت، پاسخ می دهد: »در 
این مدت توانســته ام خودم را در دل هواداران جا کنم و هواداران چه در 
اســتادیوم و چه در اینستاگرام خیلی به من لطف دارند اما نمی دانم چرا 
در استقال اینطور نبود. شاید به دل هواداران نمی نشستم، هر وقت بازی 
کردم سعی کردم تمام تاشم را بکنم ولی نمی دانم چرا عملکرد من هرگز 
به چشــم نیامد اما از جدایی ام صددرصد حســرت می خورم، من خیلی 
منتظر اســتقال بودم، از تیم های زیادی پیشنهاد داشتم ولی دلم با این 
تیم بود. آقای شــفر من را می خواست ولی نمی دانم چه اتفاق هایی افتاد 
که مجبور شدم از این تیم جدا شوم. من در دو فصل حضور در استقال 
17-16 گل زدم ولی قطعا نمی توانم بگویم اگر بودم بیشــتر گل می زدم. 
شــرایط تیم اول فصل خوب نبود و همه چیز دست به دست هم داد که 
نتواند نتیجه بگیرد. وقتی فشــار باشد کار سخت می شود. فقط می توانم 

بگویم اگر بودم تمام تاشم را می کردم تا بیشتر گل بزنم.«
قربانی به شــایعه حضورش در ذوب آهن نیز این واکنش را نشــان 
داده اســت: »هیچ صحبتی نشده اســت و فعا دارم استراحت می کنم. 

من قرارداد دارم و اگر بخواهم برگردم هم چیزی دست خودم نیست.«

قیاس مهاجمان سرخابی، نه نمی شود آقای شفر!

شباهت گرو و منشا: فقط در پاسپورت!
 شفر در شرایطی انتظار دارد که حاا رسانه ها به 
سمت منشا یورش ببرند و از این بازیکن انتقاد کنند 
که مهاجم پرســپولیس با عبور از یک فصل درخشان 
در تیم پیکان به عضویت پرســپولیس درآمد و بعد از 
آن نیز همواره یکی از موثرترین بازیکنان این تیم بود. 
گرچه منشــا آن بازیکن ایده آل و مهره همیشه گلزن 
در ترکیب ســرخ ها نیست و برای مثال به لحاظ فنی 
از مامه تیام نیز عقب تر اســت اما مهاجم پرسپولیس 
بــا همین کیفیت نیز بازیکن بــه مراتب موثرتری در 
مقایســه با الحاجی گرو بود. در واقع گرو هیچ جایی 
بــرای دفاع از خود باقی نگذاشــت و در نهایت نیز به 
سبب فشار رسانه ها و هواداران استقال از این باشگاه 

کنار گذاشته شد.
تردیدی نیســت اگر گرو مانند منشــا حتی در 
برخی بازی ها به گلزنی های حداقلی ادامه می داد این 
چنین نســبت به حضورش در استقال موضع تندی 
گرفته نمی شــد اما عملکرد مهاجم جداشده آبی ها به 
حــدی فاجعه بود که حتی یــک نفر هم حامی ادامه 
حضــور او در اســتقال نبود. عاوه بر آن منشــا در 
شــرایطی با پیراهن پرسپولیس در میادین لیگ، جام 
حذفی و لیگ قهرمانان آسیا دیده شد که این باشگاه 
از نقل و انتقــاات محروم بــود و طبیعتا هیچ عقل 
ســلیمی حکم به اخراج ضعیف ترین بازیکنان تیمش 
در چنین وضعیتی نمی دهد کما اینکه دیدیم محسن 
ربیع خواه به رغم آنکه در پرسپولیس نمایش مطلوبی 
نداشــت در روزهای بی بازیکنی تا حدودی دست این 

باشگاه را گرفت.
 تمایات شــفر به حمایت از الحاجی گرو حاا 
انتقادها را متوجه خودش کرده و این پرســش بزرگ 
را بــه وجود آورده که آیا او بــه واقع تفاوت های فنی 
میان گرو و منشا را نمی بیند؟ اگر شفر به واقع اعتقاد 
دارد که منشــا به انــدازه گرو در اســتقال کارآیی 
نداشته باید به دکترینش مشکوک شد چرا که کاما 

اظهرمن الشــمس اســت که دو بازیکن مورد نظر آقای 
سرمربی به جز گذرنامه نیجریه ای به جای رنگ پوست 
در هیچ فاکتوری با هم شــباهت نداشــته اند و عملکرد 

منشا به مراتب بهتر از گرو بوده است.
البته نه اینکه منشا تافته ای جدا بافته است؛ یقینا 
این مهاجم نسبت به ستاره های خارجی که وارد فوتبال 
ایران شــده اند ســطح نازل تری دارد اما همین بازیکن 
متوسط نیز با 15گل زده در پیکان و 5 گلی که تا کنون 
در پرســپولیس به نامش ثبت شده مجموعا 20 گل را 

به ثمر رســانده است. حال اگر بخواهیم در نوع دویدن، 
کارهــای انفرادی و حتی جاگیری های مناســب نیز دو 
بازیکن را با هم مقایســه کنیم الحاجی گرو امتیازهای 

بسیار کمتری می گیرد.
بدون شک اگر سرمربی استقال منشا را با تیام 
در یک ظــرف قرار می داد همه بــه او حق می دانند 
و این قیاس را صادق می دانســتند اما مقایســه گرو 
با منشا اساســا امکانپذیر نیست و سرمربی استقال 
باید از حمایت های احساســی از بازیکنی که فقط بار 

مالی روی دوش اســتقال گذاشــت و این باشگاه را 
ترک کرد، دست بکشــد. البته سرمربی استقال در 
مصاحبه های اخیر خود بارها به نام تیام اشــاره کرده 
و پیدا اســت که آن بازیکن جدا شده را به لحاظ فنی 
بســیار برتر از دیگر بازیکنان می دانــد اما تایید گرو 
نیز کار کســی جز خودش نبود و اکنــون نیز انتظار 
می رود ســرمربی استقال اگر به دنبال جذب بازیکن 
خارجی جدید اســت، با وسواس بسیار اقدام به خرید 

گزینه های مورد نظرش کند.

بیژن طاهری مربی تیم فوتبال اســتقال درباره نتایج این 
تیم در نیم فصل منطقی حرف می زند: »شــرایط اســتقال در 
شــروع لیگ باب میل هیچکس نبود و ما چاره ای نداشــتیم و 
باید با آن شرایط شروع می کردیم. نتایجی که در چند بازی اول 
گرفتیم خوب نبود و فراز و نشیب زیاد داشتیم. با گذشت زمان 
تیم جا افتاد و با نزدیک شدن به پایان نیم فصل شرایط ما بهتر 
شد. در چند بازی آخر و به ویژه در بازی های بیرون خانه خوب 

نتیجه گرفتیم و در پایان عملکرد خوبی داشتیم.«
چرا اســتقال در نیم فصل اول در خارج از خانه موفق تر 
بود؟ طاهری به این سوال پاســخ داد: »در تیم بازیکنان جوان 
زیــادی داریم و با گذشــت زمان در تیم جا افتادند و شــرایط 

خیلی بهتر شــد و بازیکنان توانســتند در خانه مانند بیرون از 
خانه عمل کنند. در دور برگشت نیز اکثریت بازی ها داخل خانه 
اســت و به تیم ما در نتیجه گرفتــن کمک می کند و می توانیم 
با حمایت هواداران به مراتب در نتیجه گیری بهتر عمل کنیم.« 
مربی اســتقال به تقویت تیم اصــرار دارد: »ما باید برای لیگ 
قهرمانان تقویت شــویم. بازی های خیلی سخت و مهمی داریم 
و حریفان ما بســیار قدرتمند هستند و بازیکنان طراز اول را در 
اختیار دارند اما معتقدم آنها از فوتبال ما می ترسند؛ الهال سال 
قبل نیز صدرنشین کشــور خود بود و شک نکنید آنها از نام ما 
می ترسند البته ما قطعا باید تقویت شویم.« طاهری با اشاره به 
اتفاقــات فوتبال به حرف هایش ادامــه داد: »در فوتبال اتفاقات 

زیاد است. ما مثل سال گذشته تاش می کنیم و همه تیم ما در 
این مسابقات آســیایی انگیزه زیادی دارند و مطمئنا با حمایت 
خوب مدیریت و هواداران و همت همه تیم برای درخشــش در 
آســیا حاضر می شــویم.« مربی آبی ها درباره تعطیات طوانی 
نیم فصل نیزحرف هایی دارد: »ما باید دوباره بدنســازی کنیم و 
بازی تدارکاتی بگذاریم تا لیگ شــروع شود. ما 10 بازیکن ملی 
داریم که با شروع بازی ها به تیم ما بر می گردند و کار ما در این 
تعطیات سخت اســت. اگر بازیکنان را در اختیار داشتیم و به 
تعطیات می رفتیم قطعا هماهنگ تر می شدیم اما حاا باید روی 
مجموعه ای که در اختیار داریم تمرکز کنیم و به دنبال افزایش 

هماهنگی بازیکنان تازه وارد باشیم.«

بیژن طاهری: تیم باید 
تقویت شود
استقال باید دوباره 
بدنسازی کند

 ورزشگاه امام رضا)ع( برای 
تیم های پایه

استقال بدون زمین 
تمرین پیش می رود

نزدیک به ســه ســال بعــد از اینکه 
ورزشــگاه امام رضا)ع( به باشــگاه استقال 
اهدا شــد تا محلی بــرای تمرینات این تیم 
باشد اما این ورزشگاه عما بااستفاده بوده 
و آنقدر نقص داشــته که در آستانه افتتاح 
دوباره قرار گرفته است. ورزشگاه پرماجرایی 
که بعد از واگذاری به استقال دچار نشست 
شد تا مدت زمان زیادی در اختیار شهرداری 
برای ترمیم قرار بگیرد، این ورزشگاه بعد از 
تغییرات در باشــگاه اســتقال و شهرداری 
تهران مجددا حاا در مســیر بازسازی قرار 
گرفته اســت. در ماه های گذشــته مدیران 
شهرداری و حتی رییس شورای شهر تهران 
نیز به این مجموعه رفتند تا هر چه سریعتر 
این ورزشــگاه زیبا و بی استفاده در جنوب 
شهر تهران برای استقالی ها آماده شود و در 
نهایت روز جمعه مراحل فرش کردن زمین 
مصنوعی این مجموعه آغاز شد و به احتمال 
فراوان مجموعه امام رضا)ع( تا کمتر از یک 
ماه دیگر در اختیار تیم های پایه اســتقال 
قرار می گیرد. در واقع قرار است این ورزشگاه 
محلی برای تمرین تیم های پایه اســتقال 
باشد نه تیم بزرگساان و سوال این است که 
اگر استقال امکاناتی همچون ورزشگاه امام 
رضا)ع( را در اختیار دارد چرا طوری تجهیز 
نمی شــود که برای تیم بزرگساان هم قابل 
استفاده باشد؟ مســووان باشگاه استقال 
در ســال های اخیر هزینه های بســیاری را 
صــرف اجاره زمیــن تمریــن کرده اند و با 
سیاســت هایی که اکنون وجود دارد به نظر 
نمی رسد که این مشکل برطرف شود به این 
دلیل که ورزشگاه امام رضا)ع( نیز قرار است 
در اختیار بازیکنان تیم های پایه قرار بگیرد، 
نه تیم بزرگســاان. به ایــن ترتیب فرآیند 
اجــاره زمین تمرین همچنان در اســتقال 
ادامه خواهد داشت و هم وقت مسووان این 
باشــگاه را می گیرد، هم بودجه هایی که در 
اختیار این باشــگاه قــرار گرفته را. کی این 
مشکل بی زمینی باشــگاه استقال برطرف 
می شود، مشخص نیســت و انگار مسووان 
باشــگاه اســتقال هم عزم و اراده ای برای 
رهایی از این چالش ندارند. به هر حال برای 
اینکه باشــگاه اســتقال در مسیر موفقیت 
قرار بگیرد تنها نیاز نیســت که اقدام هایی 
در راستای خرید بازیکنان گرانقیمت شود. 
یکی از ارکان موفقیت در باشگاه های بزرگ 
نداشــتن دغدغه برای برگــزاری تمرینات 
است که در استقال چنین شرایطی حاکم 
نیســت و در همین دو مــاه اخیر تمرینات 
اســتقال در ســه، چهار زمین برگزار شده 
که انتقادهایی را هم متوجه مدیران باشگاه 

استقال کرده است.

نقل و انتقاات

مصاحبه

گزارش

دکترین 
شفر و یک 

سوال

اگر سرمربی 
استقال منشا 
را با تیام در 
یک ظرف 

قرار می داد 
همه به او حق 
می دانند و این 
قیاس را صادق 
می دانستند اما 

مقایسه گرو 
با منشا اساسا 

امکانپذیر 
نیست و 
سرمربی 

استقال باید 
از حمایت های 
احساسی از 
بازیکنی که 
فقط بار مالی 
روی دوش 
استقال 

گذاشت و این 
باشگاه را ترک 

کرد، دست 
بکشد

واکنش باشگاه استقال به رفتار سیما 
در مواجهه با نام این باشــگاه ســرانجام با 
تغییر رویه ســیما ختم به خیر شــد و در 
یکــی از خبرهایی کــه درباره اســتقال 
منتشــر شــد، نام ایران کنار نام استقال 
قرار گرفت. شاید اگر مسووان صداوسیما 
و تحریریه های خبری آن به هنگام تنظیم 
اخبار حساسیت ها را درک می کردند اساسا 
هیچ تنشــی میان باشگاه اســتقال و این 
ســازمان به وجود نمی آمد اما بی تجربگی 
برخی مســووان سیما در تنظیم خبرهای 
آســیایی مربوط به باشگاه استقال چنین 

چالشــی را بــه وجود آورد کــه در نهایت 
موجب دلخوری بســیاری از اســتقالی ها 
هم شــد. شــاید واکنش اخیر مسووان و 
هواداران میلیونی باشــگاه اســتقال این 
ذهنیت را برای صداوســیما به وجود آورده 
باشــد که از این پس همواره باید به جای 
گفتن تیم اســتقال تهران از تیم استقال 
ایــران در خبرهای مربوط به این باشــگاه 
استفاده کنند در حالی که چنین انتظاری 
وجود ندارد و ایرادی نــدارد که گاه از نام 
اســتقال تهران در مواجهه با این باشگاه 
استفاده شود. مثا برای انتقال اخبار داخلی 

چنانچه نام این باشگاه، استقال تهران برده 
شــود حاشــیه ای ایجاد نمی کند اما وقتی 
پای انتقال خبرهــای بین المللی بخصوص 
آسیایی  درباره همگروه های  اطاع رســانی 
وســط می آید و نام ایران کنار اســتقال 
قــرار نمی گیرد و در کنار نام پرســپولیس 
از نام ایران اســتفاده می شود طبیعتا برای 
هواداران میلیونی این باشــگاه ســوال به 
وجود می آید که چرا صداوســیما استقال 
را تیم تهران می داند و پرســپولیس را تیم 
ایران و نتیجه آن می شود که سران باشگاه 
اســتقال هم واکنش تندی به ماجرا نشان 

می دهند.
بدون شــک اگر بــه درســتی از به 
کار بــردن نام ایران و نام تهران اســتفاده 
شود هیچ تنشــی میان باشگاه استقال و 
هوادارانش با صداوسیما ایجاد نخواهد شد 
و ازم است افرادی که در این سازمان خبر 
تنظیم می کنند تنها در مواجهه با بازی های 
بین المللی از نام ایران در مقابل اســتقال 
اســتفاده کنند وگرنه هیچ یک از هواداران 
اســتقال از اینکه تیم شــان را با استقال 
تهران یاد کنند واکنشــی نشــان نخواهند 
داد اما در مساله بازی های بین المللی قضیه 
فرق می کند و حساســیت ها وقتی بیشتر 
می شود که در کنار نام باشگاه رقیب، ایران 

قرار بگیرد و در کنار نام استقال، تهران.

برخی جریان های خبری از عقد قرارداد 
سرور جباروف با استقال پرده برداشته اند که 
باشگاه اســتقال بافاصله بعد از انتشار این 
اخبار بیانیه ای کوتاه را روی سایت خود قرار 
داده تا مشخص شــود، در برهه کنونی هیچ 

بازیکنی به این باشگاه ملحق نشده است.
باشــگاه اســتقال در بیانیه خود این 
جمات را آورده: »برخاف شــایعات مطرح 
شده، این باشگاه با هیچ بازیکنی قرارداد امضا 
نکرده اســت. همان طور که پیش از این هم 
اعام شده، باشگاه استقال به دور از حاشیه 
فعالیت های خود در نقل و انتقاات نیم فصل 
را طبق نظر ســرمربی باشگاه انجام می دهد 
که پس از نهایی شــدن، به صورت رسمی از 

طریق سایت باشگاه اعام خواهد شد.
باشگاه اســتقال از هواداران عزیز خود 
می خواهــد  توجهی بــه شــایعات و اخبار 
نادرســت مطرح شــده در فضــای مجازی 
استقال  باشــگاه  البته  باشــند.«  نداشــته 
تاش هایــی در راســتای جــذب بازیکنان 
جدید داشــته اما این طور نبوده که پنهانی 
با بازیکنی به توافق برســد یا قراردادی امضا 
کند. مســووان باشگاه اســتقال بنای خود 
در نقــل و انتقاات نیــم فصل را به صحت و 
درســتی گذاشته اند و می کوشــند از انتشار 
شایعات نادرســت جلوگیری کنند اما ظاهرا 
برخی دال ها یا واســطه ها بــا ارتباط هایی 

که با برخی جریان های غیرمعتبر رســانه ای 
دارند تاش می  کننــد گزینه های خود را به 
این باشگاه نزدیک و در نهایت تحمیل کنند. 
با توجه به اینکه اســتقال برای وارد کردن 
نام داریوش شــجاعیان و مرتضــی آقاخان 
به فهرســت به خــروج نــام دو بازیکن نیاز 
داشــت که این اتفاق افتــاد و گرو و نویمایر 
با استقال تســویه حساب کردند تا جا برای 
ورود دوباره شــجاعیان و آقاخان به فهرست 
باز شــود، محدودیت هایی برای خارج کردن 
نام دیگر بازیکنان برای باشگاه استقال وجود 
دارد و به نظر نمی رســد که باشگاه استقال 
به راحتــی بتواند در نقــل و انتقاات اقدام 

به حــذف و اضافه بازیکنان کند. از باشــگاه 
استقال خبر رســیده که نهایت دو بازیکن 
از فهرســت این تیم جدا می شوند تا اقدام به 
جذب دو بازیکن که یکی در خط حمله است 

و دیگری در خط میانی، شود.
حــال برخی جریان ها از نقل و انتقاات 
اساسی در باشگاه استقال و جذب 5بازیکن 
جدیــد یاد می کنند و حتــی از عقد قرارداد 
با برخــی بازیکنان نیز پرده برداشــته اند که 
باشگاه اســتقال همه این خبرها را تکذیب 
کرده است. باشگاه استقال قصد دارد تنها از 
طریق سایت رسمی خود درباره نام بازیکنان 

جدید اطاع رسانی کند.

هم استقال تهرانیم، هم استقال ایران

 باشگاه استقال: کذب است، بازیکن جدید نگرفتیم

ســرمربی اســتقال در مصاحبه های اخیــرش بارها از الحاجی گــرو دفاع کرده و حتی از رســانه ها خواســته به همان انــدازه که از گرو انتقاد شــد از 
منشــا هم انتقاد کنند. شــفر در حالی خواســتار تغییر رویه نســبت به مهاجم پرســپولیس اســت که بازیکن محبوبش در اســتقال حتی به اندازه یک 
بازی که منشــا در ترکیب پرســپولیس به میــدان رفته، موثر نبوده اســت. تمام ماحصــل حضور گرو در اســتقال در نیم فصل به یــک گل زده آن هم 
از روی نقطه پنالتی مربوط می شــود و این بازیکن در تمام دقایقی که برای اســتقال در لیگ و جام حذفی به میدان رفت، هرگز در قواره این باشــگاه نبود.

بــه نظر نمی رســد وینفرد شــفر میل 
چندانــی به اســتفاده از فرهــاد مجیدی و 
مجتبی جباری در کادر فنی خود داشته باشد 
اما هفته ای نیست که الحاق احتمالی این دو 
به جمع دستیاران سرمربی آلمانی تیم فوتبال 
استقال تهران به اخبار مطرح رسانه ها تبدیل 
نشــود و پیرامون آن نظرسنجی و گمانه زنی 

صورت نگیرد.
به رغــم همه محبوبیت فرهاد مجیدی و 
رفتار و منش پســندیده او و علی رغم تمامی 
مهارت های فنی مشاهده شده در بازی مجتبی 
جباری طی 15 ســال حضورش در سطح اول 
فوتبال کشــور باید اذعان داشت هیچ یک در 
دنیای مربیگــری به درجاتی نرســیده اند که 
یک باشگاه شاخص خواهان آنها شود. مجیدی 
البته اگر به حرف های خود او اســتناد شــود، 
چند کاس مربیگری را در اســپانیا و انگلیس 
گذرانده ولی به نظر نمی رســد مدارکی را که 
فدراسیون فوتبال برای اشتغال رسمی مربیان 
در لیگ های »برتــر« و »یک« ازم می انگارد، 
کسب کرده باشد. جباری هم به سبب وسعت 
و طول مدت درگیری هایش با سران استقال 
بعد از دفع شــدن از این تیم در لیگ هفدهم، 
نتوانسته است چیزهایی را در مربیگری کسب 
کند که برای هر مربی - ولو تازه کاری - جهت 
کار رسمی در فوتبال کشورها مورد نیاز است. 
جبــاری ظاهراً در یکــی، دو کاس مربیگری 
برپا شده توسط فدراســیون مشاهده شده اما 
هرگــز در هیچ تیمی حتی بــرای یک دقیقه 
روی نیمکت ســوزاننده مربیگری ننشســته و 
درجه بنــدی و نگرش فوق بــرای مجیدی هم 
صدق می کند و معلوم نیســت ایــن دو عزیز 
فوتبال ما کجا و کی و به چه سبب به این باور 
رسیده اند که اینک به درد مربیگری می خورند 
آن هم در تیم های بسیار پرمسوولیت و بیش از 
حد پرطرفداری مثل سرخابی های پایتخت که 
حتی ســه چهار باخت هم برای نادیده گرفته 
شدن کل دستاوردهای روشن قبلی تان کفایت 
می کنــد و در حالی که تصــور می کنید تا ابد 
»ســلطان قلب ها« باقی می مانید، فریاد »حیا 

کن، رها کن« را روی سکوها خواهید شنید.
 

الگوی خوب
آدمی مثل امیر قلعه نویی شــاید بدون 
اینکه بداند، الگوی خوبــی برای این مربیان 
آینده ســرخابی ها بر جای نهاد که بد نیست 
به آن بذل توجه شــود. او پیــش از آنکه در 
سه مقطع سرمربی آبی ها شود و هر سه مقام 
قهرمانی آنها در تاریخ برگزاری لیگ برتر را به 
نام خودش بنویسد و یک جام حذفی را هم به 
گنجینه افتخارات استقال بیاورد، به تیم های 
کوچک تر و آرام تر و بســیار کم مســوولیت تر 
رفــت و کارش را با برق تهران آغاز کرد و در 
همان تیم نخست تحت رهبری اش کاری کرد 
که در واپســین روزهای دهه 70 شمسی تا 
مرز حذف کــردن »پرســپولیس قدرقدرت 

علی پرویــن« در جام حذفــی پیش رفت و 
اگر درخشــش و گلزنی های دیرهنگام حامد 
کاویانپور و یارانش در کار نبود، برق به جای 
شکســت 3 بر 2 در آن دیدار 2 بر یک برنده 
می شــد و بــه مراحل بااتر صعــود می کرد. 
امیرخان در استقال خوزستان و مس کرمان 
هــم مربیگری کرد و با دشــواری های بزرگ 
آشنا شد و طبق این ضرب المثل قدیمی »مار 
خورد و افعی شد« و در قالب فردی فرو رفت 
که لقب اهدا شده از ســوی هواداران به وی 
)ژنرال( آنقدرها هم بی مســما برای او نبود و 
کاراکتری را بــه ذهن می آورد که هم محیط 
اطرافش را می شناســد و هــم از فرمول های 

موفقیت در چنین فضایی مطلع است.
 

همان راه و سیاست
امــروز جواد نکونام بــا درس گرفتن از 
همان تجربه )در عین اختاف بزرگی که سه، 
چهار سال پیش با امیرخان داشت و کارشان 
به دادگاه هم کشــید( در همان مسیری گام 
نهاده که قلعه نویی قدم برداشــت. او ابتدا در 
»لیگ یک« تیم های خونه به خونه و نساجی 
را رهبری کرد و حســاب کار دستش آمد و با 
الزامات حرفه مربیگری در لیگ های فشرده و 
استهاکی آشنا شد و ســپس با یکی از آنها 
)نساجی( به صحنه لیگ برتر آمد و همان جا 
مشــغول تجربه انــدوزی و ســاختن فردایی 
اســت که قطعاً ســرمربیگری استقال یکی 
از اهــداف قید  شــده در آن از منظر کاپیتان 
سابق تیم ملی اســت. چنین راه و سیاستی 
یعنــی مقــاوم و باتجربه شــدن در تیم های 
کوچک تر و ســپس به دســت گرفتن قدرت 
در پرســپولیس و استقال در سال های اخیر 
توســط برخی افراد دیگر هم کم و بیش اجرا 
شــده و حمید استیلی، محســن عاشوری و 
یحیی گل محمدی در اردوگاه ســرخ و جواد 
زرینچه، مجید نامجومطلق و مهدی پاشازاده 
در اردوگاه آبی از این دســت افراد هســتند، 
هرچنــد در  مورد دو نفر آخــر هنوز منجر به 
سرمربیگری شان در تیم استقال نشده است.

 
یک نمونه درشت دیگر

اگر یک نمونه درشــت دیگر بخواهید، 
علیرضا منصوریــان به یاد می آید که ابتدا در 
تیم های ملی امید زیر 23 سال و زیر 22 سال 
ســرمربیگری کرد و دســتیار افشین قطبی، 
ســرمربی ســابق تیم ملی بزرگساان شد و 
در پاس همدان هم بــه مربیگری پرداخت و 
آنــگاه در نفت تهران به مدت دو ســال واقعاً 
خوب کار کــرد تا از منظر ســایرین مهیای 
هدایت استقال به شــمار آید و هرچند یک 
دوره ناموفق یک سال و نیمه را در این سمت 
گذراند و به شــکل بدی از آبی ها جدا شد اما 
به هر حال راه اولیه را به درســتی برای خود 
ریل گــذاری کرد و یک دفعــه و بدون مقدمه 
خواهان هدایت آبی ها نشــد اما آیا مجیدی و 
جباری نیز چنین کاری را کرده اند و اگر بدون 
مقدمه ابتدا مربی و سپس سرمربی استقال 

شوند، به موفقیت خواهند رسید؟

وصال روحاني
Vesal Rohani

قرارداد اولیه وینفرد شــفر طبق آنچه 
خود باشــگاه اســتقال در زمان مدیریت 
ســیدرضا افتخاری منتشر کرد، 600 هزار 
دار بود. در آن قرارداد نوشــته شــده بود 
که چنانچه باشــگاه بــرای تمدید قرارداد 
با این مربی تمایل داشــته باشــد قرارداد 
تــا مبلغ 750 هزار دار قابل ارتقا اســت. 
این قــرارداد اما پیش از فینال جام حذفی 
فصل پیش به طرز مشــکوکی تغییر کرد و 

وینفرد شــفر حاضر به تمدید قراردادش با 
مبلغ سابق نشد و شــرایط جدیدی را در 
قراردادش اعمال کرد. اینکه چرا مسووان 
سابق باشگاه اســتقال نتوانستند شفر را 
متقاعد به پایبندی به قراردادی که خودش 
پای آن را امضا کرده بود، بکنند، ســوالی 
بــود که هرگز پاســخ داده نشــد. از همه 
شــگفت انگیز تر اینکه اساسا هیچ کس در 
باشگاه استقال نیز درباره رقم توافق شفر 

چیــزی نگفت و هرگاه هم که از این مربی 
درباره دریافتی اش از باشگاه استقال سوال 
می شود پاسخی نمی دهد و سوال کننده را 
می پیچاند. ایــن رفتار در حالــی بارها از 
سوی شفر تکرار شــده که درباره قرارداد 
بازیکنان اســتقال بارها شفاف سازی شده 
و بــه بهانه های گوناگون دربــاره دریافتی 
آنها یا حق رضایتنامه شــان در رســانه ها 

اطاع رسانی شده است.

چرا نباید بدانیم شفر چقدر دستمزد می گیرد؟
قراردادی که از750 هزار دار به یک میلیون دار جهش کرد
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کریم باقــری در قامــت مربی، 
شــخصیتی متفــاوت از کریم باقری 
و  آرام  نیســت.  و  نبــوده  بازیکــن 
بی حاشــیه، بــدون اینکــه از دایره 
وظایف خود خارج شــود. این شاید 
بهترین توصیف باشد برای او که حاا 
در نقش جدیدش به خوبی جا افتاده 
و هرگــز باعث ناراضی بــودن برانکو 

نشده است.
او در طــول مدتی کــه به عنوان 
مربی در پرسپولیس فعالیت می کند، 
نــه مصاحبه ای کــرده کــه تیم را 
به حاشــیه ببرد، نه توقعی داشــته 
و نــه برخــاف بســیاری از مربیان 
جایگزینــی  مدعــی  پرســپولیس، 
برانکو بوده اســت. باقــری از معدود 
مربیانی اســت که هرگــز نه حرفی 
از ســرمربیگری پرســپولیس زده و 
نه تاشــی در این جهت انجام داده 
است. حتی مشخص است که او فعًا 
بــه این موضوع فکر هــم نمی کند و 
تصمیمی هم برای ســرمربیگری نه 
در پرسپولیس و نه در تیم های دیگر 
دارد. او همــان کاری را می کنــد که 
برانکو از او می خواهد. کامًا حرفه ای 
و بی حاشــیه و به معنی واقعی کلمه 
یک دستیار است برای سرمربی تیم.

برانکــو و  در تمرینــات کنــار 
بازیکنان است و گاهی که پا به توپ 
می شــود، هنوز هم بعد از گذشــتن 
10 ســال از خداحافظی اش می تواند 
تحســین برانکو را برانگیــزد و هنوز 
همین تحســین ها جایــگاه او را بین 
بازیکنــان به عنوان یکــی از بهترین 
ستاره های پرســپولیس محفوظ نگه 

می دارد.
خصوصیت ها  این  همه  مجموعه 
را که کنــار هم بگذاریم، باید بگوییم 
هرچنــد کریم باقری کــم مصاحبه 
می کنــد و حرفی نمی زنــد، هرچند 
همیشه سعی داشته در سایه باشد و 
شاید خیلی به چشم نیاید اما همین 
نقشــی  که  اوســت  خصوصیت های 
انکار نشدنی در آرامش تیم، برانکو و 

کادرفنی داشته است.

باقری هرگز ایــن تصور را برای 
برانکو به وجود نیــاورده که تحرکی 
بــرای کارشــکنی او دارد تا خودش 
به ســرمربیگری  برانکــو  به جــای 
برســد. به هرحال او سال ها کاپیتان 
پرســپولیس بوده، از نظــر فنی در 
در  بی اغــراق  بازیگــری اش  دوران 
میان بهترین ها قــرار می گیرد و این 
چنــد ویژگی ایــن روزهــا خیلی از 
همدوره ای های باقری را با این تصور 
رو به رو کرده کــه می توانند هدایت 
تیم های بزرگ را در دست بگیرند که 
اگر کریم باقری هم از جنس آنها بود، 
پرسپولیس  سرمربیگری  داعیه  قطعاً 
را داشــت. تفکری که بدون شــک 
می توانست برانکو را در عملی کردن 
برنامه ها و رســیدن بــه اهدافش با 

مشکل مواجه کند.
نه اینکه بخواهیم بگوییم اوضاع 
می توانســت بدتر از این باشد و حاا 
که نیســت، بــه خاطــرش از باقری 
تشــکر کنیم. موضوع این اســت که 
معمواً وقتی مشــکلی نیست، کسی 
به نقــش مهره هایی که در این بدون 
مشکل ماندن کمک کرده اند توجهی 

نمی کند.
حاا که پرسپولیس یک نیم فصل 
سخت را با موفقیت سپری کرد و این 
تصور را بین اهالــی فوتبال به وجود 
آورد کــه محرومیت خیلی هم بغرنج 
نیست، نباید نقش کسانی مثل کریم 

باقری را نادیده بگیریم.
تصویــر  شــاید  کــه  کســی   
شادمانی اش جنجالی نشد، شاید خبر 
ویژه ای از او در رســانه ها منتشر نشد 
اما وظایفش را همانطور که بود، تمام 
و کمــال انجام داد. بــدون اینکه در 
کارهایی که به او مربوط نیست سرک 
بکشد و بخواهد برای خود شوآف به 

راه بیندازد. 
در روزگاری کــه کمتر کســی 
معنی واقعی انجــام وظایف و بیرون 
نشدن از دایره وظایف را درک کرده، 
نبایــد از مردی چون کریــم باقری 

تقدیر کرد؟

وقتی کسی تأثیر کریم باقری را ندید
درست در شرایطی که رونمایی نه تهدیدی برای برانکو، نه تاشی برای شوآف

از سیســتم کمــک داور ویدئویــی 
نویدبخــش  می توانــد   )VAR(
بهبود در داوری های فوتبال باشــد، 
مصاحبه برخی داوران و نگاهی که 
نســبت به ورود این سیستم دارند، 
هشــدار بروز معضل جدیدی را در 

نیم فصل دوم می دهد.
برخــی داوران از همیــن حاا 
تأکید می کننــد که ورود VAR به 
معنی پایان اشتباهات داوری نیست. 
البته که این صحبت در ابتدای امر 
می تواند یک توضیح جهت شفاف تر 
شدن ماهیت این سیستم کمک داور 
ویدئویی باشــد و از بروز تصورهای 

اشــتباه در میان طرفداران فوتبالی 
جلوگیری کند امــا در پس چنین 
تفکری، حق ادامه داشتن اشتباهات 

داوری در فوتبال نهفته است.
داوری کــه پیــش از رونمایی 
VAR، در نخستین اظهارنظرهایش 
در ایــن رابطه، به ایــن نکته تأکید 
می کند کــه با ورود این سیســتم 
اشــتباهات تمام نمی شــود، یعنی 
همچنان دارد حق اشــتباه کردن را 
برای خود قایل می شود. همان حقی 
که مدت هاست مسووان فدراسیون 
فوتبال و کمیته داوران برای داوران 
قایل شده اند و نتیجه اش شده است 
چیــزی که امروز در لیــگ فوتبال 

می بینیم.
بــدون شــک اشــتباه در هر 
قضاوتی ممکن اســت و این حرف 
تکراری کــه حتی بزرگترین داوران 
هم دچار اشــتباه می شــوند، حرف 
تــازه ای به گــوش ما نیســت اما 
آنچه مهم اســت اینکه وظیفه داور، 
قضاوت بدون اشتباه است و دیدگاه 
اولیه داور نســبت به شغلش بدون 

شک باید همین باشد.
مســووان  اظهارنظرهــای 

فدراســیون و کمیته داوران درباره 
اشــتباهات داوران امــا حــاا این 
دیدگاه را تغییر داده تا داوران پیش 
از هرچیز از حق شــان برای اشتباه 

کردن صحبت کنند.
 حتی وقتی درباره ورود سیستم 
کمک داور ویدئویــی و کارکردهای 
آن صحبت می شــود، باز هم آنها به 
این نکته تأکید دارند که قرار نیست 
بــا وجود VAR اشــتباهات داوری 

تمام شود!
از همین حــاا اما باید بگوییم 
که VAR قرار اســت به فوتبال ما 
اضافه شود تا اشــتباهات داوری به 
حداقل برســد و ایــن تنها واقعیت 
مشــخصی اســت که دربــاره این 

سیستم وجود دارد.
البتــه که تغییر تفکــر داوران 
نســبت بــه ایــن مقولــه، یکی از 
ایــن معضل  اصلــی  راه حل هــای 
اســت اما نه تا وقتی که مسووان 
فدراسیون هم وقتی درباره داوری ها 
صحبــت می کننــد، معتقدنــد که 
تیم هایی که بیشــترین اعتراض را 
دارند، بیشترین ســود را از داوری 

برده اند.

 آدم های موفــق هرگز محلی 
برای ترویــج موفقیت در جامعه ما 
نبوده انــد. اصًا یکــی از بزرگترین 
انتقادهایی که به فدراسیون فوتبال 
و باشگاه هایی چون پرسپولیس وارد 
می شود، این است که چرا از فرصت 
همــکاری با کارلــوس کی روش و 
برانکو ایوانکوویچ در جهت آموزش 
فعالیت  فوتبــال  دیگرانی کــه در 
می کنند، استفاده نشده است که ما 
بتوانیم تا سال ها بعد از کی روش و 
برانکو شاهد آثار مثبت حضور آنها 

در کشور باشیم.
مدتی پیش چوک هم به عنوان 

دســتیار برانکــو، این ســوال را با 
تعجب مطرح کــرده بود که چطور 
از برانکو برای ارتقای ســطح دانش 
مربیــان دیگر یــا آموزش هایی در 
زمینه های دیگر استفاده نمی شود؟ 
حاا اما بعد از مدت ها شاهد حضور 
برانکــو ایوانکوویچ در کنفرانســی 
آموزشی هستیم که ماهیت آن در 

نوع خود جالب است.
ایــن کنفرانس نه بــه فوتبال 
ورزش.  نــه  و  می شــود  مربــوط 
برانکو قرار اســت رازهای شکست 
در  را  پیــروزی  اســتراتژی های  و 
همایشــی تحت عنوان کام بک در 

کســب و کار مطــرح کنــد. او در 
توضیــح درباره حضــورش در این 
کنفرانــس در صفحه شــخصی اش 
در اینســتاگرام نوشته: »شاید برای 
همه شما جالب باشد که در بین دو 
نیمه به بازیکنانم چه می گویم! این 
بار تصمیم گرفته ام درباره الگوهای 
ذهنی کام بک و البتــه در واقعیت 
مدل های ذهنی آن برای شــما 90 

دقیقه گفت و گو کنم.«
اقتصادی،  ظرفیت های  توسعه 
شــگفت انگیز  و  فردی  مهارت های 
ســاختن نیمه دوم کســب و کار 
از عناوینی اســت کــه برانکو برای 
موضوع سخنرانی اش استفاده کرده 

است.
اینکه دانــش برانکو در فوتبال 
کام بک های  بــرای  راهکارهایش  و 
فعاان  توجــه  موفق، حــاا مورد 
اقتصادی قــرار گرفته در نوع خود 
جالب اســت و البته ایــن نکته را 
یــادآوری می کنــد کــه وقتی در 
زمینه هــای اقتصــادی از دانــش 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  ســرمربی 
چــرا  کــرد،  اســتفاده  می تــوان 
برنامه هایــی بــرای آموزش هــای 
اینچنینــی او در فوتبــال فراهــم 

نمی شود؟

نگاه نگران کننده داوران به VAR، اشتباهات تمام نمی شود 

برانکو در کنفرانس کام بک کسب و کار

تصویر شهر

تصویر شهر

 این تصاویر در شــرایطی از تاش تیم فوتبــال دختران ملوان 
منتشر شده است که مدیرعامل باشــگاه وقتی تصمیم به حذف 
این تیم از باشــگاه گرفت، گفته بود: »برای نجات کشــتی باید 
بار اضافه را خالــی کرد.« پرافتخارترین تیــم لیگ برتر فوتبال 
بانوان بعد از 2 ســال به لیگ برگشته و با تاش و فوتبال زیبایی 
که به نمایــش می گذارد، ثابــت می کند که بار اضافه نیســت.

ناراحتی گلزنان از بازگشت استوکس
همه چیز از بازگشت آنتونی استوکس به تراکتورسازی خبر می دهد. 
این خبر را این بار هم علیرضا اســدی مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی 
تأیید کرده و هم خود او در پستی که در صفحه اجتماعی اش از ماقات با 
محمد تقوی سرمربی این تیم به اشتراک گذاشته است. بر همین اساس 
نیم فصل دوم می توان شــاهد حضور او در لیگ ایران باشیم. خبری که با 
توجه به عملکرد فنی این بازیکن در تراکتورسازی، می تواند برای این تیم 
و طرفدارانش خبر بســیار خوبی به حساب بیاید. بازگشت استوکس اما 
بدترین خبر برای مدعیان آقای گلی لیگ برتر است. جایی که کی روش 
اســتنلی فوروارد بلند قامت و برزیلی ســپاهان با وجود اینکه چند بازی 
بیشتر از او انجام داده است، فقط یک گل بیشتر 
به ثمر رســانده است. علی علیپور از پرسپولیس 
هم به عنوان آقای گل فصل گذشــته لیگ برتر 
در همیــن مقطع نبود مهاجم تراکتورســازی از 
غیبت او اســتفاده و خود را بــه صدر نزدیک تر 
کرد. امین قاســمی نژاد از پدیده و لوسیانو پریرا 
از فواد خوزســتان دیگر بازیکنانی هستند که 
شانس رســیدن به صدر جدول گلزنان را دارند، 
ایــن درحالی اســت که کمتر کســی روی آنها 
برای آقای گلی حســاب باز می کنــد و به نظر 
کورس اصلــی بین همین ســه بازیکن خواهد 
بود. بدون تردید با حضور اســتوکس رقابت برای 
تصاحــب کفش طای فوتبال ایران داغ تر خواهد شــد و باید دید که آیا 
مهاجم فراری تراکتوری ها در بازگشــت خود می تواند صدرنشــینی را از 
رقیب برزیلی پس بگیرد یا خیر؟ ناگفته نماند اســتوکس در 11 بازی با 
پیراهن تراکتورسازی موفق به زدن 8 گل شده است که با وجود ایستادن 
در رده دوم برتریــن گلزنان لیگ هجدهم، بهترین آمار را به ازای دقایق 
بــازی در اختیــار دارد. او هنوز می تواند یکی از شــانس های آقای گلی 
تراکتورســازی باشد. اگر مســیری که در تراکتورسازی آغاز کرده بود را 

بدون حاشیه ادامه دهد و مشکاتش تمرکز او را برهم نزنند.

 خرید جدید بارسلونا 
و شباهتش به علی 
دایی، بار دیگر در 
شبکه های اجتماعی 
مورد توجه کاربران 
قرار گرفته است.

 هفته گذشــته شــادی گل بهنام بانــی در بــازی تیم فوتبــال هنرمندان 
حســابی ســوژه کاربــران فضای مجازی شــده بــود. حاا هم شــباهتش 
به ایــن بازیکــن تیم فوتبــال کاردیف مــورد توجــه قرار گرفته اســت.

جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تيم هاي همگروه ايران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(
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هوشــنگ  مصاحبه های  اگــر  شــما 
نصیــرزاده را از تیرماه 97 تــا کنون مرور 
کنید، تکرار اســت و تکرار. تکرار این نکته 
که داریوش شجاعیان بازیکن ماشین سازی 
است و براســاس قراردادی که بسته شده، 
چنانچه حتی یکی از چک های استقال به 
انتقال این بازیکن پاس  ماشین سازی بابت 

نشود، شجاعیان باید به تبریز برگردد.
نصیرزاده بارها و بارها گفته و همچنان 
وقتی بــا او صحبت کنیــد، می گوید: »ما 
قراردادی نوشــتیم که خود بازیکن هم آن 
را امضا کرده است. اگر یکی از چک ها پاس 
نشــود، حتی یکی از چک هــا! بازیکن باید 
قبول کند که به ماشین ســازی برگردد. آن 
بخش از چک هایی هم که پاس شده، ضبط 
می شود. این چیزی است که بازیکن قبول 
کرده و ما هم براساس آن قرارداد بستیم اما 

چون موضوع نویی هست، با مقاومت رو به 
رو می شود.«

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی توضیح 
می دهــد: »این قرارداد را طبــق ماده 10 
قانون مدنی بسته ایم و قرارداد جاری است. 
باید از باشــگاه استقال بپرســید که چرا 
به محض اینکه این بازیکن مصدوم شــد، 
پرداخت ها را قطع کردند. اگر نمی خواهند، 
ما بازیکن مصدوم را می خواهیم. قرارداد ما 
به این صورت بســته شده و در حال حاضر 
یکی از چک هــا نزدیک به 10 ماه اســت 
که پاس نشده اســت. به همین خاطر این 
بازیکن باید هرطور شــده به ماشین سازی 

برگردد.«
در تمام طول این مدت که شــجاعیان 
مصدوم بوده و نامش از فهرســت اســامی 
بازیکنان خارج شــده بــود، آبی ها واکنش 
جــدی به صحبت هــای نصیرزاده نشــان 
نمی دادنــد. فقط یکبار کــه موضوع پاس 
نشدن چک مطرح شــده بود، در جلسه ای 
در کمیتــه تعیین وضعیت بازیکنان به این 
موضوع رســیدگی شــد و بعد از آن فتحی 
جلسه ای با نصیرزاده داشت. این جلسات و 

رسیدگی ها اما در نهایت به نتیجه نرسیدند 
تــا در آســتانه نقل و انتقاات زمســتانی، 
مساله شجاعیان به یک موضوع جدی برای 

استقالی ها تبدیل شود.
داریوش شــجاعیان مدتی اســت که 
مصدومیتش بهبود پیدا کرده و در تمرینات 
گروهی اســتقال هم حاضر می شود. حتی 
شفر هم با توجهی که به او و محسن کریمی 
نشان می دهد، به نوعی از تمایلش به حضور 
شجاعیان در تیم خبر داده است. درست در 
همین شــرایط اما نصیرزاده بار دیگر اعام 
بازیکن ماشین سازی  می کند که شجاعیان 
است و حتی اگر باشــگاه استقال بخواهد 
مبلغ چک برگشت خورده را پرداخت کند، 
دیگر هیچ تغییری در موضع ماشین سازی 

نسبت به شجاعیان به وجود نمی آید.
آنچه ماجرای استقال و ماشین سازی 
بر ســر شــجاعیان را پیچیده تر می کند اما 
وضعیت نابسامان کمیته تعیین وضعیت در 
هفته های اخیر است. این طور که تا پیش از 
این گفته می شد، این مشکل باید در کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال حل شود. 
آنچــه بر ایــن کمیتــه در هفته های اخیر 

گذشته اما نشان از این دارد که خود کمیته 
تعیین وضعیت در وضعیت نابســامانی قرار 
دارد و نیــاز دارد که کســی برایش تعیین 
وضعیت کند. در چنین شــرایطی ســخت 
می شــود از این کمیته انتظار داشــت که 
بتواند به پرونده شجاعیان رسیدگی کند و 

تصمیم درستی در این رابطه بگیرد.
بــا توجه بــه اینکــه گفته می شــد 
فدراســیون فوتبــال قرارداد مشــخصی با 
رییــس و اعضای کمیتــه تعیین وضعیت 
ندارد، روزبه وثوق احمدی به عنوان رییس 
این کمیته از سمت خود استعفا داد و بعد از 
او همه اعضای کمیته هم استعفای خود را 
نوشتند و رفتند. بعد از آن تا حدود 10 روز 
جایی به اسم کمیته تعیین وضعیت وجود 
نداشــت تا اینکه بااخره جمشید نورشرق، 
روز سه شنبه 27 آذرماه با حکمی به عنوان 
جانشین وثوق احمدی انتخاب شد. معمواً 
هم تا مدتی بعــد از انتصاب رییس جدید 
یک کمیته، نمی توان از او انتظار داشــت بر 

پرونده های موجود اشراف داشته باشد.
همیــن چند ســطر توضیــح درباره 
شرایط کمیته تعیین وضعیت، نشان دهنده 

پیچیدگی شــرایط داریوش شجاعیان برای 
نیم فصل دوم است و این سوال را به وجود 
می آورد که چه کســی مســوول رسیدگی 
وضعیت داریوش شــجاعیان خواهد بود؟ تا 
چه زمانی قرار اســت هوشــنگ نصیرزاده، 
بــر غیرقانونی بودن حضور شــجاعیان در 
استقال تأکید داشته باشد و برای بازگشت 
او بــه ماشین ســازی اصرار کند؟ باشــگاه 
اســتقال هم بدون اینکــه به صحبت های 
نصیرزاده توجهی داشته باشد، شجاعیان را 
بازیکن خود می داند و بــرای اضافه کردن 
او به فهرســت بازیکنان برای نیم فصل دوم 

برنامه ریزی می کند.
هستند  امیدوار  احتمااً  اســتقالی ها 
که در صورت جدی شــدن ایــن موضوع 
بتوانند در یک یا چند جلســه با هوشنگ 
نصیرزاده او را متقاعد کنند که با استقال و 
شجاعیان راه بیاید. البته جلسه ای که پیش 
از این فتحی در همیــن رابطه با نصیرزاده 
داشــت، در شــکل گیری این تصــور برای 
باشگاه اســتقال بی تأثیر نیست و آنها این 
تصور را دارند کــه متقاعد کردن نصیرزاده 

چندان دشوار نخواهد بود.

داریوش شجاعیان بعد از 
بهبود مصدومیتش، در تمرینات 
گروهی استقال حاضر می شود 
و منتظر است تا در دوره نقل 
و انتقاات نامش به فهرست 
این تیم اضافه شود و بتواند در 
نیم فصل دوم بازی کند. هوشنگ 
نصیرزاده به عنوان مدیرعامل 
باشگاه ماشین سازی اما همچنان 
به دنبال این است که او را به 
ماشین سازی برگرداند. از سوی 
دیگر اما کمیته تعیین وضعیت 
که باید به مشکل استقال و 
ماشین سازی در پرونده شجاعیان 
رسیدگی کند، در نابسامان ترین 
وضعیت خود به سر می برد و 
مشخص نیست که رسیدگی به 
پرونده این بازیکن و ادعاهای 
نصیرزاده چطور انجام خواهد شد. 
آیا داریوش شجاعیان محکوم 
به بازگشت به تبریز است یا 
استقالی ها می توانند نصیرزاده را 
راضی کنند و پرونده تکراری این 
مشکل را ببندند؟

ماشین سازی به طور جدی پیگیر پس گرفتن داریوش

مسوول پایان باتکلیفی شجاعیان کیست؟
شهر من تبريز

 فیک استار:
می گویند گوچی تا امضای قرارداد با 
ارتش ســرخ یک مو فاصلــه دارد و فقط 
جلب رضایت همسرش مانده. نکته آنکه 
همســرش خواهر همان ساره بیات است 
که برای دیدن بــازی قرمزها تا ابوظبی 
رفت. آقای گوچی شــما چند سالیست 
یک آقای گلــی لیگ به ما بدهکارید! بیا 
و با برگ آخر کارنامه پرافتخارت جاودانه 

شو...
آچاچار:

مهدی  پرونده  بوشــهر:  دادســتان 
قائــدی بازیکن تیم اســتقال تهران در 
دادگاه مراحل رسیدگی را طی می کند و 
تا کنون هیچ حکم قطعی برای وی صادر 

نشده است. / عصر ایران
شیخ دون آندرس:

ماهایی که طرفدار فوتبال هســتیم، 
شــب یلدا زیاد داریم تو ســال، شبی به 
طوانی شب شکست، شــبی به درازای 

شب قهرمانی.
:Red_Man

شب یلدای استقالیا فقط شب بازی 
با العین. اینقدر طوانــی بود که پیمان 

یوسفی دست به دامن خدا شده بود.
کیاییچ:

فــراز فاطمی گفته جای کاشــیما، 
استقال باید با رئال بازی می کرد. راستم 
می گه فقط کافی بود اســتقال السد رو 
می زد بعــدش الدحیل رو حذف می کرد 
بعد تو فینال کاشــیما رو می برد. بعدش 

گودااخارا رو می برد. همین.
کنستانیوس:

یلــدا واســه مــا فوتبالیا یــه چیز 
بی معنیه. بعضی شــبا بعــد از قهرمانی 
تیممون شــبانه روز بیــدار بودیم. بعضی 
شــبا هم از باخت تیم مورد عاقه اینقدر 

غصه خوردیم که نتونستیم بخوابیم.
خندان:

ناراحت  پرسپولیسی  دوســتان  اگه 
نمی شن ما یه مقدار تخمه ژاپنی بخوریم.

فاخته:
یعنی اان خونه علــی آقای پروین 
توی کاپ های پرسپولیس آجیل ریختن؟

عادل هارپاک:
الهال 4 - ااهلی 3

فوق العاده  بــازی  عربســتان  دربی 
جذابی بود و خبر بد واســه ســرخابی ها 
کــه دو تیم عربســتانی بســیار قوی تر 
از ســال های گذشته شــدن. بخصوص 
الهال که ســطح فوتبالش کامًا بااتر از 

آسیاست.
:ChrtNgoErf

شــبکه ورزش هر روز که بازی های 
لیگ برگزار می شــه شــبش شــب های 
فوتبالــی داره، عیــد که می شــه نوروز 
فوتبالی داره، امشــبم که شــب یلدای 
فوتبالــی داره. یــاد اســم و فامیل بازی 
کردن افتادم که همیشه تو قسمت اشیا 
یه چیزی می نوشتیم تهش یه پاستیکی 

اضافه می کردیم.
شاهین:

بازیکن  نخســتین  باقــری  کریــم 
آســیایی بود که در لیگ برتر انگلستان 
توپ زده است. ســتاره سابق سرخ ها در 
ســال 79 پس از بازی در فوتبال آلمان 
حضوری کوتاه مدت در النصر امارات به 
و لیگ جزیره رفت و با قراردادی 3 ساله 

به عضویت تیم چارلتون درآمد.
:MoHsEn MiLaNiStA

بشار رسن گفته محبوبیت و مشهور 
شدنش رو مدیون پرسپولیسه. آقای بشار 
شما همون روز که داغ مادرت رو تحمل 
کردی و واسه پرســپولیس بازی کردی 

خودت رو به ما ثابت کردی.
:Abbasic

مهــرداد میناونــد یه بــازی جلوی 
منچســتر کرده از فرگوسن بیشتر عکس 

داره.

شهر مجازی

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian
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بردلی ویگینز قهرمان سابق توردوفرانس و دارنده ۵ 
طای المپیک، در ســال ۲۰۱۲ تبدیل به نخستین 
دوچرخه سوار بریتانیایی شــد که فاتح توردوفرانس 
می شود. او در پایان ســال ۲۰۱۶ میادی از ورزش 
حرفــه ای کناره گیری کرد و بــه خاطر خدماتش به 

ورزش لقب »سر« گرفت.
ویگینز یک طا در المپیــک ۲۰۰۴ آتن، ۲ طا در 
المپیــک ۲۰۰۸ پکن، یک طــا در المپیک ۲۰۱۲ 
لنــدن و یک طا نیز در المپیک ریو به دســت آورد 
تا در زمره پرافتخارترین دوچرخه سواران قرار گیرد. 
دوچرخه ســوار بریتانیایی و دارنده ۵ طای المپیک 
در صحبت های حیرت انگیز عنوان کرد دوست ندارد 

بیش از ۶۰ سال عمر کند.
ویگینــز در صحبت های اخیر خود گفت: »تقریبا ۲۰ 
سال دیگر زنده خواهم بود و از این دنیا خواهم رفت. 
همیشــه گفته ام که در ۶۰ ســالگی کار من به پایان 
خواهد رســید و از این دنیا خواهم رفت. نمی خواهم 
آدمی فرتوت و ســالخورده شــوم . ۶۰ سال زندگی 

کردن کافی است. قبول ندارید؟«

مدتی است که دروازه بان های تیم ملی با استفاده 
از شــوت زن اتوماتیک تمرینات خــود را برگزار 
می کنند و با این راهکار توانســته اند آمادگی خود 
را باا ببرند. این دســتگاه خودکار که قابلیت فنی 
باایــی دارد، قبل از جام جهانــی و در اردوهای 
پایانــی تیم ملی بــرای اســتفاده دروازه بان های 
تیم ملی توســط فدراســیون فوتبــال خریداری 
شــد. کیفیت، قدرت و سرعت شوت این دستگاه 
با عملکرد بهترین بازیکنــان دنیا برابری می کند 
و می توانــد قابلیت هر دروازه بانــی را برای مهار 

شوت های سرکش و فنی ارتقا ببخشد.
قدرت این دســتگاه به حدی اســت کــه تعداد 
محــدودی از شــوت های این دســتگاه توســط 
دروازه بان ها مهار می شــود. هر شوت این دستگاه 

از فاصله ۲۰ تا 3۰ متری با سرعت و دقت باایی 
به سمت دروازه شلیک می شود. کارلوس کی روش 
این دســتگاه را بعد از ناکامی دروازه بان های تیم 
ملی در رویدادهای بین المللی خرید و همانطور که 
مشخص شــد، تیم ملی هیچ گلی را در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی روی شــوت های سرکش و 
ناگهانــی دریافت نکرد. علی رغــم کیفیت خوب 
این دســتگاه و احتیاج کادرفنی و دروازه بان ها به 
آن، تیم ملی نتوانســت این دستگاه را در اردوگاه 
پایانی خود در روســیه داشته باشــد، چرا که در 
فهرســت تحریم های ایران وجود داشت و روسیه، 
مطابق تحریم های بین المللی اجازه ورود آن را به 
کشورش نداد. با وجود اصرار و رایزنی های عوامل 
تیم ملی، در نهایت این دستگاه از مسکو به تهران 

دیپورت شد تا در چند روز پایانی باقیمانده تا جام 
جهانی، بیرانوند و سایر هم تیمی هایش نتوانند با 
آن تمرین کنند. کادر فنی در دور جدید تمرینات 
تیم ملی برای حضور در جام ملت های آســیا نیز 
از این دستگاه استفاده می کند.  الکساندر لوپز در 
کار با دروازه بان ها، از این دستگاه استفاده می کند 
و البته که بازیکنان هم اشتیاق خاصی به تمرین با 
آن نشان می دهند. هر چند لوپز کار با این دستگاه 
را آنچنان که باید بلد نیســت و ضربه های دقیقی 
به سمت دروازه ارسال نمی کند که این یک ایراد 

بزرگ برای مربی دروازه بان های تیم ملی است.
 

انتقاد از الکساندر لوپز: ارسال به کجا؟
به اعتقاد اعضــای کادرفنی تیم ملــی، بازیکنان 

آســیایی از چنین قابلیت فنــی باایی برای زدن 
شــوت های دقیــق، قدرتی و ســرعتی برخوردار 
نیســتند اما همیــن تمرینات موجــب افزایش 
آمادگی دروازه بان ها می شود. ضمن اینکه دستگاه 
دارای تنظیم اســت و می توان سرعت شوت ها را 
افزایش یا کاهــش داد. کادرفنی تیم ملی انتظار 
دارد این دســتگاه مشــکلی برای ورود به امارات 
نداشــته باشــد، هر چند مدت زمــان زیادی از 
اردوی آمادگی تیم ملی در قطر ســپری می شود 
و کارلوس کی روش و الکســاندر لوپز هم قادر به 
استفاده از این دستگاه شده اند. باید ببینیم آیا در 
نهایت، این دســتگاه شوت زن همراه کاروان ایران 
وارد امارات می شــود یا تحریم ها دوباره دامن تیم 

ملی را خواهند گرفت؟

 ژاوی: فرانسه زیبا نیست!
تیم ملی فوتبال فرانســه استعدادهای زیادی را در ترکیب 
خود دارد و توانست در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم جام 
قهرمانی را باای سر ببرد. با وجود قهرمانی فرانسه در جام 
جهانی، ژاوی هرناندز از سبک بازی این تیم راضی نیست. 
ستاره اسپانیایی السد قطر ســبک بازی تیم ملی فوتبال 

فرانسه را دوست ندارد.
او گفت: »فرانســوی ها به من می گوینــد که آنها قهرمان 
جهان هســتند و بهتریــن تیم به شــمار می آیند اما من 
نظر دیگری نســبت به این موضوع دارم. فرانسه زیبا بازی 
نمی کند، بلکه آنها تیم منظمی هســتند اما چشــم نواز و 
هجومی بازی نمی کنند.« این ســتاره اســپانیایی الســد 
معتقد است که بازیکنان فرانســه تمایل بیشتری به ضد 
حمات دارند، او در این باره توضیح داد: »تیم ملی فوتبال 
فرانسه با اینکه می تواند هجومی بازی کند اما چشم به ضد 
حمات می دوزد. کیلیان امباپه و گریزمان هم به کارهای 
دفاعی روی می آورند و منتظر ضد حمات هستند. خوب 
اســت که مهاجمان هم در کارهای دفاعی شــرکت کنند 
اما من چنین ســبکی را دوست ندارم و می خواهم که تیم 

هجومی و زیبا بازی کند.«
 
 

درگیری استرالیا و سلتیک
بعد از مصدومیت و خداحافظی چند بازیکن بزرگ از تیم 
ملی اســترالیا، تام راجیک بازیکن سلتیک اکنون به عنوان 
امید اصلی کانگوروها در جام ملت ها مطرح شــده است. با 
این حال بین فدراسیون فوتبال استرالیا و باشگاه سلتیک 
کشمکش زیادی ایجاد شده اســت. مهم ترین مساله این 
است که ســلتیک یک دیدار مهم در پیش دارد و آن هم 
دیدار سنتی با گاسکورنجرز است. برندان راجرز، سرمربی 
ســلتیک درباره وضعیت بازیکن تیمش گفت: راجیک هم 
دوســت دارد برای ما بازی کند و هم تیم ملی کشورش و 
این وضعیت بدی اســت که او در آن قرار دارد. او دوست 
دارد در بازی برابر گاســکو حاضر شود. ما امیدواریم در 
روزهای باقیمانده با فدراسیون فوتبال استرالیا به یک راه 
حل درباره او برســیم. به نظر ما مشــکلی ندارد که او در 
بازی برابر گاســکو حاضر باشد و روز ۲۹ دسامبر برای ما 
بازی کند و 3۰ دســامبر در دبی به ســایر نفرات استرالیا 
اضافه شــود. مدافع عنوان قهرمانی در جام ملت های آسیا 

با تیم های اردن، فلسطین و سوریه همگروه شده است.
  

کین: شرم بر بازیکنان یونایتد
نتایج ضعیف منچستریونایتد باعث برکناری ژوزه مورینیو 

از هدایت این تیم شد.
روی کین اســطوره تیم منچســتریونایتد بازیکنان مدرن 
را انســان های ضعیفی توصیف کرد و عنوان کرد بازیکنان 
یونایتد باعث اخراج مورینیو شدند. اسطوره منچستریونایتد 
بدون نام بردن از بازیکنی خاص، به انتقاد شدید از بعضی 
از بازیکنان تیم سابقش پرداخت. روی کین درباره عملکرد 
ضعیف یونایتد گفت:  »مــن فکر می کنم بازیکنان یونایتد 
پشــت اخراج مورینیو پنهان شــدند. آنها با عملکردشان 
باعث اخراج مورینیو از تیم شــدند. آنها می گویند مورینیو 
رابطه خوبش را با چند بازیکن از دســت داده اســت ولی 
وقتــی بازیکنــی عملکرد خوبــی ندارد و خــوب تمرین 
نمی کند، اعتبارش را پیش مربی از دست می دهد.« او در 
ادامه گفت: »شرم بر بعضی از این بازیکنان یونایتد. اشتباه 
نکنید من هوادار مورینیو نیستم ولی نمی توانم تحمل کنم 
که بازیکنان خودشان را پشت مدیر برنامه های شان یا سایر 
هم تیمی ها و دوستان شان پنهان کنند. من اصا نمی توانم 
بازیکنانی را تحمل کنم که پشــت مدیربرنامه های شــان 
پنهان می شــوند. شاید شما بگویید که من قدیمی هستم 
ولی در واقع من قدیمی نیســتم بلکه برای مکتب درستی 
هستم. بازیکن وقتی به زمین بازی می رود و پیراهن تیمی 
مثل یونایتــد را به تن می کند بایــد نهایت توان خودش 
را نشــان دهد. من بازیکنان امروزی را انســان های خیلی 

ضعیفی می بینم که نمی شود یک حرف با آنها زد.«

پاراگایدر یکی از جذابترین و هیجان انگیزترین ورزش ها محســوب می شود. رشته ای که 
در آن عنصر رقابت شــاید چندان اهمیتی نداشته باشد و جذابیت و هیجان در آن اولویت 
اصلی اســت. ارتفاعات تهران و سایر شهرستان ها مدت هاســت پاتوق عاقه مندان به این 
رشته شده و مســابقات پاراگایدر چند سالی است که زیر نظر کمیته ورزش های هوایی 
برگزار می شــود و با اســتقبال خوبی نیز همراه شــده. تیم ملی پاراگایدر ایران نیز برای 
نخســتین بار در بازی های آسیایی جاکارتا شرکت کرد تا نخستین تورنمنت رسمی خود 
را تجربه کند و از این حیث این رشــته جذاب بیشــتر در بورس قرار بگیرد. با این وجود 
یک حادثه تلخ در تعطیات آخر هفته این رشــته را بدل به تیتر یک کرد. حادثه سقوط 
پاراگایدر در یکی از کمپ های کویرنوردی شهر یزد موجب مرگ هر دو سرنشین آن شد. 
این حادثه در اردوگاه کویرنوردی هفت سنگ یزد رخ داد. کمپی که بعد از دروازه قرآن این 
شــهر در مسیر جاده تهران قرار دارد. یکی از فوت شدگان اکبر خانجانخانی رییس کمیته 
ورزش های هوایی اســتان بود که پس از عملیات احیا و انتقال به بیمارستان افشار در این 
مرکز درمانی فوت کرد و نفر دوم هم که یک زن بود، به بیمارستان رهنمون اعزام شد که 

در این مرکز درمانی جان باخت.

نکته عجیب و تاســفبار اینکه اکبر خانجانخانی مســوول کمیته ورزش های هوایی استان 
یزد یکی از حادثه دیدگان بوده اســت. یک چهره خوشــنام در این رشــته که با توجه به 

مسوولیتش قاعدتا باید در این رشته خبره باشد اما حادثه هیچ گاه خبر نمی کند.
این حادثه به دنبال پاره شــدن چتر پاراگایــدر در ارتفاع بیش از ۱۰۰ متری روی داد و 
متاسفانه هر دو سرنشین این پرنده، جان خود را از دست دادند. این اتفاق ظهر دیروز در 
اردوگاه هفت سنگ در ۱۲ کیلومتری یزد روی داد و به رغم استفاده از چتر کمکی و کاهش 
ارتفاع پرنده تا نزدیکی های سطح زمین و همچنین انتقال حادثه دیدگان توسط اورژانس، 
هر دو آنها فوت شدند. یکی از سرگرمی های کمپ های گردشگری انجام ورزش های هوایی 
اســت که در اردوگاه مذکور نیز قریب یک سال به صورت پاراگایدرسواری با دو سرنشین 
مشــتمل بر خلبان و مســافر انجام می شــده و در واقع یکی از محل های کســب درآمد 
ورزشــکاران این رشته در حوزه گردشگری ورزشی بوده اســت. درباره این اتفاق تلخ اما 
خبرهای عجیبی نیز به گوش می رســد. برخی از منابع مطلع در این باره تاکید می کنند 
که فرســوده بودن چتر سبب این حادثه تلخ شده. چتری که به دلیل تحریم های ظالمانه 
واردات آن به ایران انجام نمی شــود و از آنجایی که تکنولوژی ســاخت آن نیز عمدتا در 
دســت شــرکت های خاص و به ویژه آمریکایی است، خرید آن با توجه به تحریم و قیمت 
فزاینده دار عما غیرممکن و همین سبب شده تا عمده خلبانان پاراگایدر مجبور باشند 
تا از چترهای فرســوده و مستهلک اســتفاده کنند که همین امر مخاطرات فراوانی را به 
همراه دارد و متاســفانه به قیمت جان یکی از فعاان این رشته تمام شد. محمد صلواتی 
رییس هیات انجمن های ورزشــی اســتان یزد با اعام این خبر تصریح کرد: خانجانخانی 
مســوول کمیته ورزش های هوایی استان از خلبانان زبده و فعال این رشته در استان بود 
که ســال گذشــته نیز دو فستیوال کشوری در این رشــته را به میزبانی یزد برگزار کرده 
بود. مورد دیگر فوتی این حادثه  و مســافر این پرواز غم انگیز، دختر یک خانواده بوده که 
متاسفانه با وجود تاش های عوامل اورژانس و بیمارستان پس از چند ساعت، وی نیز فوت 
کرد. رییس هیات انجمن های ورزشی استان با بیان اینکه علت حادثه باید به صورت فنی 
و توسط کارشناسان این حوزه بررسی شود، گفت: هیات انجمن های ورزشی استان دارای 
۱۸ کمیته از جمله کمیته ورزش های هوایی است که روسای این کمیته ها نیز به پیشنهاد 
اســتان ولی با تایید و حکم انجمن کشوری انتخاب می شوند و هیات انجمن های ورزشی 

استان عمدتا در نقش ستادی با این کمیته های ورزشی در ارتباط است.

امــروز آنتن خلوتی داریــم. از هفته ۱۸ لیگ برتر انگلیس بازی اورتون - تاتنهام ســاعت 
۱۹:3۰ از شبکه ورزش روی آنتن خواهد رفت.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به اظهارنظر برانکو اختصاص داشت که 
گفته بود: »کی روش چگونه بازیکنان لیگ را آماده می کند«. در مصاحبه برانکو می خوانیم: 
نمی دانم چطور می شــود بعد از بازی توان فیزیکی یک بازیکــن را با تمرین های ریکاوری 
افزایش داد، چون معمواً بعد از بازی، تمرین ریکاوری است. دوست دارم این را بدانم چون 
از هــر دانش جدیدی، با آغوش باز اســتقبال می کنم. من از لحــاظ مدارک علمی فوتبال، 
تحصیل کرده ترین مربی شاغل دنیا هستم، چون چهار سال در دانشگاه تربیت بدنی و فوتبال 
خوانده ام که دو ســال آن فقط تخصص فوتبال بود. بعد از آن هم دو ســال فوق لیســانس 
تخصصی فوتبال را خواندم. یعنی در دنیا بااتر از من کسی مدرک تخصصی فوتبال را ندارد 
که در حال حاضر فعال و مشــغول به کار باشــد. طبیعی اســت که خیلی عاقه دارم بدانم 

چطور می شود بعد از بازی توان فیزیکی بازیکن را با ریکاوری باا برد.

پــپ گواردیوا ســرمربی منچسترســیتی 
برخاف ژوزه مورینیو توانسته است خودش 
را در شهر منچستر جا بیندازد.  ژوزه مورینیو 
در طول مدت حضور خود در منچستر دور 
از خانواده بود و در هتل ۵ ســتاره لوری به 
مدت ۸۹۵ روز اقامت داشت ولی گواردیوا 
از زمانی که به منچسترســیتی آمده همراه 
فرزندان و همسرش در آپارتمان ساکن بوده 
با وجود این سرمربی منچسترسیتی  است. 
حاضر به صحبت دربــاره زندگی خصوصی 
مورینیو در منچستریونایتد نشد. گواردیوا 
در پاسخ به این سوال که چرا مورینیو مانند 
او در منچســتر در کنــار خانواده اش نبود؟ 
گفت:  »من دلیل این مساله را نمی دانم. من 
نمی توانم دربــاره زندگی خصوصی مورینیو 
صحبــت کنم. من فکــر می کنم آن چه در 
مســتطیل ســبز رخ می دهد، مهم اســت. 
خانــواده من اینجا هســتند و فکر می کنم 
این طبیعی است که اینجا در یک آپارتمان 

باشــیم. ژوزه تصمیم گرفت که تنها باشد و 
در هتل زندگی کند و به رســتوران ها برود. 
او ۲۴ ســاعت در اتاق نبوده و قطعا بیرون 
نیز می رفته است.« شکست منچستریونایتد 
برابــر لیورپول باعث شــد کــه مورینیو از 
یونایتد اخراج شود و ۸۹۵ روز اقامت مربی 
پرتغالــی در هتل پنج ســتاره لوری نیز به 

پایان برسد.

اینیســتا کاپیتان سابق بارسا پس از سال ها 
ایــن تیم را ترک کرد و در پایان فصل راهی 
ویســل کوبه شــد. اینیســتا هفته گذشته 
از تعطیلــی لیــگ ژاپن اســتفاده کرد و به 
بارســلون برگشت و با هم تیمی های سابقش 

دیدار کرد.
او در مصاحبه اختصاصی با موندودپورتیوو به 

صحبت از مسائل مختلف پرداخت.
کاپیتان ســابق بارسا در مورد وضعیت فعلی 
تیم محبوبش گفت: »ماه ها از جو بارســا به 
دور بودم ولی با تماشــای بازی های این تیم 
فکر می کنم همــه چیز خوب پیش می رود. 
بارســا در سطح همیشــگی است و مثل هر 
فصل برای ســه گانه می جنگــد. توقعات از 
بارســا همیشه بااست و باید برای فتح همه 

جام ها بجنگد.«
اینیســتا درباره حضور مسی در خط هافبک 
نیز نظر جالبی داشت: »او هر کاری بخواهد 
می تواند انجام دهد. شاید در میانه زمین او از 
پست همیشگی خود کمی فاصله بگیرد ولی 
مسی آزاد اســت هر جا بخواهد بازی کند. 
او بیشتر از هر کســی در تیم گل می زند و 

پاس گل می دهد. مهم این است که بگذاریم 
کاری که دوست دارد را انجام دهد. معتقدم 
مســی در هر پســتی می تواند بازی کند و 

بهترین نیز باشد.«
و دســت آخر پاســخ آندرس بــه مربیگری 
در بارســا: »اان نمی دانم در آینده چه رخ 
خواهد داد. نمی توانم بگویم از مربیگری بدم 
می آید اما پس از بازنشســتگی فرصت کافی 
برای فکر کردن خواهم داشــت. خودم را در 
آینده یک مربی می بینم اما باید کمی بیشتر 

صبر کنیم.«

نیمار به عنوان گران ترین بازیکن تاریخ با ۲۲۲ 
میلیون یورو از بارسلونا راهی پاری سن ژرمن 
شــد اما روزگاری در کودکی حتی یک پنی 
هم برای خرید خوراکی نداشــت و زندگی او 
با سختی های زیادی همراه بود. ستاره برزیلی 
می گوید فقــر و بی پولــی در دوران کودکی 
انگیزه ای شــد تا فوتبال را برای ادامه زندگی 
انتخاب کند. نیمــار در گفت وگویی صریح از 
سختی های دوران کودکی خود سخن گفت. 
او در ابتدای صحبت هایش گفت:  »من دوران 
کودکی خیلی ســختی داشــتم. یادم می آید 
به مادرم می گفتم می خواهم بیســکوییت و 
شیرینی بخورم ولی مادرم می گفت هیچ پولی 
در بســاط نداریم و شاید اگر پدرت حقوقش 
را گرفت این هفته مقداری برای تو بخرم. به 
مادرم گفتم اشکال ندارد روزی آنقدر پولدار 
می شوم که یک کارخانه بیسکوییت می خرم 
و هر وقــت کــه بخواهم می خــورم و حاا 
آنقدر پولدار هســتم که کارخانه بیسکوییت 
بخــرم! هنوز وقتــی آن خاطــره را با مادرم 
مرور می کنیم او گریه می کند و احساســاتی 

می شود.«

زندگی این روزها را برای نیمار تغییر داد و او 
اکنــون زندگی مرفه ای دارد و در زمینه بازی 
نیز توانســته در پاری ســن ژرمن افتخارات 
خوبی به دســت بیــاورد. او همچنین درباره 
رفتن به فوتبال اروپا گفت: »تنها یک مســیر 
پیــش روی من بود و وقتی ۱۴ یا ۱۵ ســال 
ســن داشتم فهمیدم که دیگر نباید چیزی را 
هدر بدهم و باید به فکر نشــان دادن خودم 
باشــم. آن زمان در سانتوس بازی می کردم و 
می دانســتم اگر خودم را نشان دهم می توانم 

به تیم های خوبی بروم.«

میسی فرانکلین شناگر جوان 
آمریکایی و دارنده ۵ مدال طای 
المپیک در سال های ۲۰۱۲ 
و ۲۰۱۶ در سن ۲3 سالگی 
از دنیای قهرمانی خداحافظی 
کرد. این ورزشکار که در ۱7 
سالگی توانسته بود ۴ بار طعم 
قهرمانی در المپیک ۲۰۱۲ 
لندن را بچشد، از مصدومیت 
شانه و مسائل دیگری همچون 
افسردگی رنج می برد. او با بیان 
اینکه دیگر نمی خواهد بیش از 
این درد بکشد، از دنیای قهرمانی 
خداحافظی و اعام بازنشستگی 
کرد. وی در نامه ای برای اعام 
خداحافظی اش گفت که دیگر 
آمادگی اینکه هر روز درد داشته 
باشد را ندارد. فرانکلین در طول 
دوران قهرمانی اش توانست ۱7 
طا، ۶ نقره و ۵ برنز کسب کند 
و ۵ طا و یک برنز مربوط به 
المپیک های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ 
است.

شوتزناتوماتیک،تحریمودغدغههایکیروش
دستگاه خریداری شده به امارات می رود؟

چتریکهتحریمآنراپارهکرد
مرگ دلخراش 2 پاراگایدرسوار

اینیستا:مسیدرهرپستیبهتریناست آنقدرپولدارشدمکهکارخانهبیسکوییتبخرم!
نمی دانم مربی بارسا می شوم یا نهنیمار: پول خرید یک بیسکوییت را هم نداشتم
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 عمو نفت فروش!
خبر آمــده که میثــم تیموری قصــد جدایی از 
استقال را دارد. این وسط این سوال پیش می آید 
که اگر قرار بود بعد از نیم فصل از اســتقال برود 
که اصا چرا آمد؟ اصا به نظر شما تیموری برای 

چه به استقال آمد؟
الــف: پندارجون کت و شــلوار تــازه خریده بود 
می خواســت بــا یک بازیکنــی ببنــدد. فرق هم 

نمی کرد با که!
ب و ج و د: مورد باا صحیح است!

نتیجه اخاقی: وقتی یک نفت فروش را می گذارند 
همه کاره باشگاه همین می شود!

 
فقط من مصاحبه می کنم!

رامین رضاییــان در مصاحبــه ای توفانی و تند و 
آتشــی فرموده: وقتی در تیم ملی نیستی دهانت 

را ببند!
احتماا به زودی جمله های زیر را هم بیان می کند.
الف: وقتی می خواهی حرف بزنی قبلش دهانت را 

ببند!
ب: قبل از حرف زدن در مورد تیم ملی اول به تیم 
ملی دعوت شو. وقتی هم که دعوت شدی ممنوع 

المصاحبه ای در نتیجه کا حرف نزن!
ج: وقتــی در تیم ملی هســتی حق نــداری علیه 
تیم ملــی مصاحبه کنی. وقتــی از تیم ملی خط 
می خوری هــم حق نداری علیه تیم ملی مصاحبه 
کنی. کا حق نداری مصاحبه کنی. فقط من حق 
دارم مصاحبه کنم که خیلی تیز و شیطون و بام!

د: همه موارد باا سرکاری است!
 

داری چیکار می کنی شیطون؟
این متن را یکی از ســایت ها کار کرده بود و تهش 
هم پرســیده بود که ساکت در اردوی تیم ملی در 

قطر چه می کند؟
»محمدرضا ساکت، یکی از بازنشستگان فدراسیون 
فوتبال که حتی از ســمت خود استعفا هم داده و 
جانشینش هم مشخص شــده است، همچنان در 
اطراف فدراسیون فوتبال و تیم ملی دیده می شود 
و مشغول فعالیت است. ساکت در سفر تیم ملی به 
دوحــه همراه کاروان بوده و در حال حاضر هم در 
قطر حضور دارد و ظاهراً قصد کنار رفتن هم ندارد.

این در حالی اســت که در قانون منع به کارگیری 
صراحتاً آمده اســت که استفاده از افراد بازنشسته 
حتی در سمت های غیررسمی مثل مشاور و حتی 
در صورت عدم دریافت حقوق هم ممنوع اســت. 
اکنون باید دید فدراسیون فوتبال پاسخی در قبال 
هزینه هــای صورت گرفته برای ســفر محمدرضا 

ساکت به دوحه خواهد داشت یا خیر«
الف: شاید دوران بعد از بازنشستگی را می گذراند.

ب: شاید هنوز خیلی بازنشسته نشده.
ج: شاید عموکارلوس دلش برایش تنگ شده.

د: شــاید او دلش برای تیم ملی تنگ شــده. شما 
چه کار دارید به این کارها؟
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ســال ۲۰۱۵ بود که تیم ملی در جام ملت های آســیا در ضربات 
پنالتی مغلوب عراق شد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند.

 همین مســاله و احتمال حضور ایــران در بازی های حذفی باعث 
شــده تا کی روش تدابیر ویژه ای برای ضربه هــای پنالتی در نظر 

بگیرد. 
بر این اساس و با تصمیم کادر فنی تیم ملی، بازیکنان برای دومین 
روز متوالــی عاوه بر انجام امور تمرینی، زمان خاصی را برای زدن 

ضربه های پنالتی اختصاص دادند.
 آنها به دو گروه زرد و سفید تقسیم شدند و به سه دروازه بان تیم 
پنالتی زدنــد تا در صورت صعود به حذفی جام ملت های آســیا، 

آمادگی کافی داشــته باشند. عاوه بر بازیکنان تیم ملی، کارلوس 
کــی روش هم یــاد جوانی افتاد و چند ضربــه پنالتی زد که البته 

شوت های او تنها یک گل به همراه داشت.
 سرمربی تیم ملی ایران، 3 ضربه پنالتی به علیرضا بیرانوند زد که 
شوت اول او به تیرک افقی دروازه برخورد کرد، دومین ضربه او از 
سمت راســت به بیرون رفت، ولی سومین شوت کی روش به کنج 

دروازه رفت و تبدیل به گل شد.
 علیرضا بیرانوند این دوئل را بدون مهار حتی یک پنالتی به ســود 
خود تمام کرد تا ثابت شود شانس هم در این بخش، نقش مهمی 

را ایفا می کند.

تمرین پنالتی برای موفقیت در جام ملت ها
بیرانوند ۲ - کی روش یک؛ شماره یک برنده دوئل با سرمربی


