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 »رویای ما حضور در نیمه نهایی اســت.« جمله کارلــوس کی روش در اردوی 
آماده ســازی قطر همچون توفان شــبکه های اجتماعی و حتی رسانه های رسمی را 
درنوردیده و دوباره یک بحث طوانی و دوگانه را به راه انداخته. اینکه آیا ایران واقعا 

رویای نیمه نهایی دارد یا باید با جاه طلبی تنها به جام قهرمانی بیندیشد؟
کی روش اما در تکمله این جمله بحث برانگیز یک توضیح مهم می دهد. آنجا که 
می گوید: »به اعتقاد من اســترالیا، کره جنوبی و ژاپن از حاا در جمع 4 تیم پایانی 
هستند و بقیه تیم ها برای یک سهمیه باقیمانده می جنگند« یک توضیح واقع گرایانه 
از ســرمربی تیم ملی اســت که به خوبی فضای حاکم بر فوتبال آســیا را به تصویر 
می کشد. چه آنکه در فوتبال متحجر و عقب مانده آسیا هنوز هم تفاوت ها به اندازه ای 
شــگرف و فراخ اســت و کیفیت تیم ها با یکدیگر تفاوت دارد که می توان این تقسیم 

 بندی را با اما و اگر پذیرفت.
همیشــه اعداد و ارقام حقیقت را به عریانــی فریاد می زنند و نگاهی به تیم های 
صعود کننده به جام جهانی در ادوار گذشــته این ادعا را ثابت می کند. در ســال های 
اخیر، کره، ژاپن و اســترالیا همیشه بلیت جام جهانی را در جیب داشته اند و سهمیه 
چهارم و حتی پنجم آســیا بین سایر رقبا دست به دست چرخیده است. در حقیقت 

می توان گفت این سه تیم خود را از فوتبال آسیا جدا کرده اند.
در جام ملت ها نیز این قاعده برقرار بوده و این ســه تیم حضور تقریبا همیشگی 
در بیــن 4 تیم پایانی داشــته اند اگرچه برخی اوقــات جرقه هایی همچون عراق این 
موازنه را بر هم زده. واقع گرایی کی روش اما با بررســی نتایج ایران در سال های اخیر 
جام ملت های آســیا با هاشــور حقیقت تایید می شود. آنجا که در سه دوره اخیر تیم 
ایران در مرحله یک چهارم از گردونه رقابت ها حذف شده و به جمع 4 تیم پایانی راه 
نیافتــه. 2007 با قلعه نویی )باخت به کــره(، 2011 با قطبی )باخت به کره( و البته 
2015 با کی روش )باخت به عراق(. آخرین حضور ما در جمع 4 تیم پایانی به ســال 

2004 باز می گردد که با برانکو روی سکوی سوم ایستادیم.
منطق کی روش برای چنین ادعایی البته پذیرفتنی اســت اما در کنار این منطق 
بایــد پارامترهــای دیگری را نیز قــرار داد و بعد از آن نتیجه گیــری کرد. کارلوس 
کی روش قریب به 7 ســال اســت که در فوتبال ایران حضور دارد و به خوبی فضای 
حاکم بر فوتبال ایران و البته آســیا را می شناســد. نســل فعلی تیــم ملی جملگی 
شــاگردان کی روش هستند. نســلی که بسیاری از آنها نخســتین بازی های خود را 
در تیم کــی روش انجام داده اند و با نگاه تیزبین این مربی حتی از تیم های گمنام به 
تیم ملی دعوت شــده اند. تیم کی روش از منظر نیروی انسانی و کیفیت بازیکنان نیز 
شــرایط فوق العاده ای دارد اگرچه در ظهور و تبلور این نسل و این کیفیت، کی روش 
نقش عمده ای داشــته. این تیم با تفکرات و آموزه هــای کارلوس کی روش به خوبی 

آشناست و از این منظر یک تله پاتی دوگانه میان سرمربی و بازیکنان برقرار است.
کی روش در طول این 7 سال در فوتبال ایران به قوام رسیده و البته موفق بوده. 
او همان مردی است که با حضورش روی نیمکت ایران موازنه قدرت در فوتبال آسیا 
را بر هم زده و توانســته در کنار مثلث ژاپن، کره و استرالیا نام ایران را به عنوان ضلع 
چهارم قدرت معرفی کند. مصداق عینی این گزاره دو صعود متوالی به جام جهانی و 
نمایش غرورانگیز و موفق در دو دوره اخیر جام جهانی بوده که به نوعی آبرومندترین 

نماینده آسیا در دو جام جهانی اخیر لقب گرفته است.
فرامــوش نکنیم کی روش در کنــار مارچلو لیپی بزرگتریــن و البته گران ترین 
مربیان حاضر در این دوره از رقابت های جام ملت ها هستند و همین وجه تمایز، تیم 

ملی ایران را بااتر از بقیه رقبا قرار داده.
در کنار این امتیازها، قرعه مناسب را هم نباید از نظر دور داشت. حضور در گروه 
متعادل D اگر با صدرنشــینی ایران همراه شــود، طبق معادات روی کاغذ ایران را 
تا نیمه نهایی از مصاف با یکی از قدرت های ســه گانه آســیا معاف خواهد کرد و چین 
لیپی شاید تنها حریف جدی ایران در مرحله یک چهارم باشد. آنچه مسیر ایران برای 
شکستن طلسم 12 ساله و رسیدن به رویای کی روش برای حضور در جمع 4 تیم را 

هموارتر از همیشه نشان می دهد.
با این انگاره ها شــاید کمتریــن انتظار از تیمی که کــی روش روی نیمکت آن 
نشســته حضور در نیمه نهایی و حتی فینال باشــد. کی روش با یک چمدان تجربه و 
بــا این کلونی بی نظیری که در اختیار دارد و البته قرعه مناســب باید با جاه طلبی و 
بلندپروازی به رویاهای بزرگتری فکر کند. رسیدن به فینال و باا بردن جام قهرمانی؛ 
رویایــی که نزدیک به نیم قرن در تحقق آن ناکام بوده ایم و حاا از کی روش انتظار 
داریم آن را برایمان روایت کند. رویایی که هیچکســی بهتر از کی روش نمی تواند آن 

را تعبیر کند.

کی روش، از منطق تا رویا
به سپیده ها بیندیش! سرمقاله

مصاحبه

دیگر وقت اختاف  نظر نیست
شجاعی: یک ماه دندان روی جگر بگذاریم و 

همدیگر را تحمل کنیم
مسعود شــجاعی از وضعیت تیم ملی در آستانه شــروع جام ملت های آسیا 
ابراز خرسندی کرد. هافبک - مهاجم تیم ملی گفت: »اان همه چیز خوب است. 
امکاناتی که صحبت می کنیم همین چیزهایی است که در قطر وجود دارد. ما با آن 
کشور، ثروت و پتانسیلی که داریم امکانات مان این 
است و کشــوری با یک میلیون جمعیت این زمین 
و امکانــات را دارد. زمین چمن قطــر را می بینید. 
تیم هایی مثل بایرن مونیخ و رئال مادرید اینجا اردو 
برگزار می کنند. عاوه بر اینکه خود قطری ها از این 
مجموعه ها اســتفاده می کنند، تیم های بزرگ دنیا 
هم اینجا می آیند. وضعیت هتل را هم که دیدید.«

شــجاعی دربــاره وضعیت تیم ملــی نیز این 
حرف ها را به زبان آورد: »در مورد تیم ملی هم همه 
چیز خوب اســت. قول دادیم دیگر گله و شــکایت 
نکنیم و تمرکزمان روی کارمان باشــد. حرف زدن 
دیگر فایده ندارد چرا که حرف مان به جایی نرسید. از روزی که آمدیم صبح و عصر 
تمرین می کنیم. فکر می کنم آخرین روزی بود که می توانســتیم فشــار بیاوریم و 
هر چه نزدیک به بازی شــویم دیگر نمی توانیم این شرایط را داشته باشیم. طبق 
صحبت های مربیان و اهداف شــان این برنامه را داریم. بهترین شــرایط ممکن را 
داریم. تعدادی از بازیکنان به دلیل شــرایط باشگاهی که داشتند نیامدند. سخت 
کار می کنیم و همه چیز آماده اســت تا کارمــان را با انرژی و قدرت آغاز کنیم و 

انرژی خوبی به مردم کشورمان بدهیم.«
شــجاعی از همه خواست با تیم ملی همراه باشند: »قبا هم گفتم اان زمان 
اختاف نظر نیســت و نباید جوابیه بدهیم و کارهای گذشته را انجام دهیم. قبا 
هم گفتم با وجود اختاف نظر و دیدگاه باید یکدل شویم. قبا هم از پیشکسوتان، 
مربیان، هواداران و اصحاب رســانه درخواست کردم همدل شویم. یک ماه دندان 
روی جگر بگذاریم و همدیگر را تحمل کنیم. تیم ملی برای ایران اســت. این تیم 
برای من یا کارلوس کی روش نیســت. این تیم یک مملکت اســت که چشم امید 
میلیون ها نفر به آن اســت. مطمئن هستم هر چه به بازی ها نزدیک تر شویم این 
شور و شوق و هیجان بیشتر می شود. وقت اختاف نظر و جواب دادن به همدیگر 
نیســت. اان وقت این نیســت که بگوییم نظر فانی درســت است و نظر فانی 

درست نیست.«
شجاعی در مورد اینکه با حضور در جام ملت های پیش رو او صاحب رکورد 4 
دوره حضور در جام ملت ها می شــود، گفت: »اگر بگویم به این مساله فکر نکرده ام 
دروغ گفتم. اگر هم حرف نزنم شــاید بگویند هیچ حســی ندارد! در حقیقت باید 
بگویم نگاه شــخصی به این مساله ندارم. افتخار بزرگی است که بار دیگر می توانم 
پیراهن تیم ملی را در این جام به تن کنم. همه امید و هم و غم من کسب موفقیت 
بعد از سال ها در این جام است. به این موضوع ایمان دارم و دور از دسترس نیست. 
خیلی به این فکر نکردم که این چهارمین حضور من اســت. حتی در جام جهانی 
که بزرگترین رویداد ورزشــی بعد از المپیک اســت هم به این فکر نمی کردم که 
رکــورد بزنم. صرف حضور در یک تورنمنت رکورد خیلی هیجان انگیزی نیســت. 
اینکه بتوانید موفقیت به دســت بیاورید و برای کشورتان کسب افتخار و مردم را 
شاد کنید ارزش بسیار زیادی دارد. خیلی از بازیکنان بودند که یک بار در این جام 

حاضر بودند اما قهرمان شدند. امیدوار هستم این اتفاق بیفتد.«
کاپیتان تیم ملی در مورد اینکه ســطح توقعات بــاا رفته و چطور می توان 
نگاه ها را منطقی کرد، گفت: »نباید اشــتباهات گذشته را تکرار کنیم. در هر دوره 
به خاطر یکسری جزییات کوچک شانس موفقیت را از دست دادیم. مثا در بازی 
کره جنوبی در ســال 2007 و عراق در ســال 2015 عدم رعایت برخی جزییات 
باعث شــد نتوانیم به موفقیت برســیم. اان تجربه کافی را داریم. 80-70 درصد 
تیم حداقل ســابقه حضور در 2 جام و برخی نفرات تجربه ســومین جام را دارند. 
فرصت اشــتباه جزیی گذشــته را نداریم. اگر این مساله را رعایت کنیم، هر چند 
شــاید امکانات و برنامه آماده ســازی ژاپن، کره جنوبی، قطر، عربستان، استرالیا و 

امارات را نداریم اما می توانیم به موفقیت برسیم.«
شجاعی حرف هایش را با این جمات تمام کرد: »دیگر وقت انتقاد ها نیست، 
چرا که در حال ورود به مســابقات هستیم. تنها چیزی که مهم است این است که 
ما از لحاظ ســطح کیفی و داشــتن بازیکن قوی با حریفان مان هم سطح هستیم. 
تجربه بازی کردن در سطح باا هم اهمیت دارد. بازیکنان کره، ژاپن و استرالیا در 
ســطوح باایی مثل الیگا، بوندس لیگا و لیگ برتر بازی می کنند. خدا را شکر ما 
هم بازیکنان خوبی داریم و فقط باید جزییات را رعایت کنیم که این مسائل نتیجه 

مسابقات را بین ما و تیم های مدعی قهرمانی رقم می زند.«

در روزهایی که چنــد لژیونر فوتبال ایران 
مصدوم و کمرنگ شده اند و ســردار آزمون به 
رغم بازگشت به فرم خوب پیش از آن شناخته 
شــده اســت که مهار بر کارش نزنند، باید در 
جست و جوی ســتاره های دیگری بود که تیم 
ملی را از معابر ســخت جام ملت های آســیای 
2019 در خاک امــارات عبور دهند و شــاید 
ویژه تریــن آنها احســان حاجی صفی باشــد. 
وقتی در مرز 28 ســالگی 100 بــازی ملی در 
کارنامه ات داشته باشــی و به سبب همین سن 
بالنســبه کم امید عبور از رکورد بازی های ملی 
)151 مسابقه در دست جواد نکونام( را داشته 
باشی، ناگفته پیدا است که فوتبالیست ویژه ای 
هســتی و حتی اگر فن و تکنیکت در سطحی 
باا نباشــد، فنون و رموز اجرای وظایف را نیک 
می شناســی و حداقل قضیه این است که نماد 

پایداری هستی.
 

انتقادات و ایرادهای وارده
احســان حاجی صفی آمیزه ای از تجربیات 
واای داخلی با طعم هــای متنوع بازی در برخی 
لیگ هــای اروپایی اســت. این انتقاد بــه او وارد 
اســت که چرا به عنوان نخستین تیم اروپایی اش 
باشگاهی را در شــهر فرانکفورت انتخاب کرد که 
فقط در دســته دوم آلمان فعالیت می کند و این 
انتقاد نیز به او وارد اســت که چــرا وقتی همپا با 
کریــم انصاری فرد جذب المپیاکوس می شــود، 
در قبال درخشــش های کریم فروغی همسطح 
ندارد و به چه ســبب با عوض شدن مدیریت های 
ایــن باشــگاه متعلق به بنــدر پیرائــوس یونان 
جایگاهش را در آنجا از دســت می دهد. شاید این 
ایراد بــه ایجنت حاجی صفی وارد باشــد که چرا 
انتخاب های بهتری برای او نداشته است اما اگر به 
سایر وجوه بازی و حضورهای وی در فوتبال ایران 
طی 10، 12 ســال اخیر بنگریم، آنچه بیشتر به 
چشــم می خورد، بازی های خوب و مؤثر حتی در 

تیم هایی است که در زمان عضویت حاجی صفی 
در آنها در شرایطی ایده آل قرار نداشتند.

 
از سپاهان تا تراکتور

ســپاهان البتــه در دوران  اوجش ســه 
مرتبه پذیــرای این بال چپ عمدتاً راســت پا 
شــده و تراکتورســازی نیــز از روزهای خوب 
احسان برخوردار شــده و هم  اینک نیز صاحب 
مهارت های اوســت و لیگ برتر ایــران هر بار و 
هر ســال که پذیرای حاجی صفی شــده، او را 
به عنوان یکــی از خوب های فصل معرفی کرده 

است.
مربیان ملــی ایــران نیز در دهــه اخیر 
نگاهی مثبــت و توام با قدردانی به حاجی صفی 
داشته اند و اگر در دوران کار علی دایی نخستین 
بازی های ملی و محکم تر شدن جای پای او در 
سلســله مراتب تیم ملی شــکل گرفته باشد، 
دوران افشین قطبی و به ویژه کارلوس کی روش 
زمان قوام یافتن هرچه بیشــتر مردی شــده 
اســت که هم اصول حمله را می شناســد و هم 
در مشارکت در کار دفاعی در سمت چپ میدان 
موفق بوده اســت و برخی او را به قدری قوی و 
موفق می دانند که معتقدند در پســت هافبک 
وسط محوری و فرد مسوول به راه اندازی امواج 

اولیه هجومی نیز می تواند به توفیق ازم برسد.
 

آنچه در استرالیا روی داد
حقیقت امر و میزان درســتی برداشت از 
کیفیت و نحوه کار حاجی صفی هرچه باشــد، 
شــکی نیســت که در زمان غیبت او، تیم ملی 
در جنــاح چپ احســاس ضعف نســبی کرده 
و آنچه در جــام ملت های آســیای 2015 در 
خاک اســترالیا روی داد، نشــانه بارزی از این 
واقعیت اســت. با اینکه کی روش در آنجا نیز به 
حاجی صفــی روی آورد و او در مرحله گروهی 
برای ما گلزنی هم کــرد اما این مهرداد پوادی 
پیســتون چپ انتخابــی و مورد وثــوق کامل 
کی روش بود که شکســت و حــذف ما مقابل 
عراق در مرحله یک چهــارم نهایی را با حرکت 
ناپختــه اش در تقابل با دروازه بــان حریف و به 
واقــع با اخراج خود پایه گذاری کــرد و با اینکه 
سرمربی پرتغالی ایران بســیار کوشید اخراج 
پوادی را به گردن بنجامیــن ویلیامز بیندازد 
اما این داور استرالیایی در تصمیم خود پیرامون 
ارائه کارت قرمز به پوادی به سبب اخطاری که 
او در دقایق قبلی گرفته بود، حقانیت داشت. در 
ســال های بعدی که خبری از »پوادی فراری 
از ســربازی« نبــوده، حاجی صفی جای پایش 

را در تیم ملی پیوســته محکم تر کرده و امواج 
جوانگرایی های وسیع کی روش نیز موقعیت او 

را سست نکرده است.
 

ایجاد پایه ای قوی
حاا کــه مصدومیت هــای عزت اللهی، 
قلی زاده و جهانبخــش هم کمربند میانی و هم 
مهاجمان لب خط تیــم ملی را کمرنگ کرده و 
معلوم نیســت کی روش خیال استفاده از روزبه 
چشمی را در کدام خط دارد، نقش حاجی صفی 
در سامان دادن به کار خط میانی و ایجاد پایه ای 
قوی در آن بیشتر و بیشــتر شده است و شکی 
وجود ندارد که اگر او در فرم خوبش ظاهر شود، 
بخشی از مشــکات تیم ملی در خط میانی به 
مدد او و البته امید ابراهیمی رفع خواهد شد. در 
این میان تجربه بین المللی بیشتر حاجی صفی 
عاملی است که او را در محاسبات فوق از برخی 
لژیونرهــا و مهره هــای مطــرح داخلی پیش 
می اندازد و انتخاب های کی روش برای ســایر 
پســت های خط میانــی چه داخلی باشــند و 
چه نفرات مقیم خــارج، حاجی صفی می تواند 
یک لیدر در قامت کاپیتان دوم یا ســوم ایران 
و وســیله ای برای ارتقای آنــان و مهره ای در 

خدمت کل تیم ملی و پرچمدار یوزها باشد.
 

مایه قوت قلب
این معادله و برآوردی است که گذر زمان و 
نقش بارز حاجی صفی در شکل گیری سرنوشت 
تیم ملــی در دهه اخیر و بازی هــای فنی و در 
عین حال انفجاری وی صحــت آن را به ثبوت 
می رســاند و به کی روش و سایر عوامل شاخص 
تیم ملی و به واقع به کل فوتبال دوستان ایرانی 
این قوت قلب را می بخشد که خط میانی ایران 
شــاید به ســبب فرم نامطمئن و پاهای لرزان 
برخی مصدومانش در اوج کارآیی اش نباشــد 
اما مهــره ای را در بر دارد که با شــهامت توأم با 
بازی های فنی اش قوه حل برخی از مشــکات 
بزرگ را دارد. مهره ای با نام و اوصاف احســان 

حاجی صفی.

در روزهای مصدومیت و کم فروغی برخی لژیونرها
حاجی صفی می تواند پرچمدار یوزها باشد
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وصال روحانی
Vesal Rohani

برای شما رویاست، برای ما خاطره
موضع گیری 

منتقدان 
مقابل آخرین 

اظهارنظر 
کی روش

ذوالفقارنسب: با مربی ایرانی 
هم قهرمان شدیم هم سوم

درخشان: کی روش می خواهد 
توقعات را پایین بیاورد

نامجومطلق: آرزوی نیمه نهایی 
فرار رو به جلوست

خداداد: با 100 دار توجیبی 
به نیمه نهایی رفتیم

با این حمات قصد دارند 
موفقیت هایمان را زیر سوال ببرند

نیمه نهایی

پاسخ کی روش به منتقدان

 شجاعی: 
یک ماه همدیگر 
را تحمل کنیم

دژاگه: کی روش 
درباره مدعیان 
درست می گوید

قلی زاده، عزت اللهی 
و کریمی به فلسطین 
نرسیدند

چراغ سبز قوه قضاییه، خبر خوش برای فوتبال

درد دل تقوی بعد از بازگشت به کشتی:

با دوپینگ وزنه بردار اوکراینی 
طای المپیک به نصیرشال رسید

آنهایـی که شکست شان داده بـودم  
حاا قهرمان جهان و المپیک هستند

تیم ملی بدون مدیر در جام ملت ها
ساکت سرپرست مخفی

ورود زنان به ورزشگاه با 
رعایت اخاق و شئونات

16:30 فلسطینایران

پرسپولیس - گوچی
معمای یک تک تیرانداز

جباروف هم برای 
استقال شرط گذاشت

 عــرب: تا قــرارداد نبنــدیم
بازیکنان جدید را معرفی نمی کنیم

90 هزار دار طلبم را بدهید
تا مذاکره کنیم

 غیبت در دوبازی ابتدایی عزت اللهی در انتظار تصمیم کی روش
یا خروج از فهرست نهایی؟
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ســروش و شــیری قطعــا از هفته 
شــانزدهم در پرســپولیس ثابت خواهند 
بود امــا ترابی به خاطر محرومیت، چنین 

شانسی را از دست داده است.
مورد  آنقدر  پرسپولیس  خریدهای 
اعتمــاد برانکو هســتند کــه از هفته 
اول نیم فصــل دوم در ترکیــب اصلی 
ببینیم شــان اما شــرایط، به همه آنها 
اجازه ثابت شدن نمی دهد. مثا مهدی 
ترابی محروم است و به این دلیل شانس 
بــازی هفته  همراهی پرســپولیس در 

شانزدهم را از دست داده است.
او در دقیقــه ۸۰ بــازی هفته دوم 
برابــر پیــکان، دقیقه ۶۴ بــازی هفته 
پنجم مقابل پارس جنوبــی، دقیقه ۲۸ 
بازی هفته نهم با اســتقال و دقیقه ۶۱ 
بــازی هفته پانزدهــم برابر صنعت نفت 
کارت زرد گرفت و به خاطر چهار کارته 
شدن، از نخســتین بازی نیم فصل دوم 
پرســپولیس مقابل پدیده محروم شــد 
وگرنه بعید بــود برانکو بر توانایی هایش 

چشم ببندد و روی نیمکت بنشاندش.
بازیکن  به عنوان  اما  مهدی شــیری 
ثابت کارش را در پرسپولیس آغاز خواهد 
کرد. پرسپولیس بعد از مصدومیت حسین 

ماهینی، مدافع راســت نداشــته و آنقدر 
دســتش خالی بود که حتی نمی توانست 
شــجاع خلیل زاده را کــه ذاتا یک مدافع 
اســت و بارها در دفاع راست بازی کرده، 
جایگزیــن کنــد. برای همین ســیامک 
نعمتــی و آدام همتــی را از خط هافبک 
به عقب می آورد تا جــای خالی ماهینی 

را پر کنند.
حاا اما مهدی شیری به عنوان یکی 
از آماده ترین مدافعان راســت لیگ برتر 
به پرســپولیس آمده و می توان از حاا 
یقین داشــت که او در هفته شانزدهم 
به عنوان بازیکن اصلی به میدان خواهد 

رفت.
درباره بازی کردن سروش رفیعی هم 
باید مطمئن باشــیم. بازیکنی که برانکو 
اعتقاد ویــژه ای به او دارد و دو فصل قبل 
که جذبش کرد، بعد از تنها سه چهار روز 
تمرین با تیم، سروش را در ترکیب اصلی 
قــرار داد. پس عجیب نیســت اگر تصور 
کنیم بعد از سه ماه تمرین با پرسپولیس، 
بازیکن محبوب برانکو در نخســتین بازی 
نیم فصــل دوم به میــدان می رود. مهدی 
شــریفی هم بــرای بازی کــردن باید به 

نیمکت نشینی منشا امیدوار باشد.

برای پرســپولیس که یک سال اخیر را با 
محرومیت گذرانده، چه اتفاقی مهمتر  از جذب 
بازیکنان تازه؟ موضوعی که شایعه های زیادی 
هم درباره اش شــنیده ایم اما سرپرست جدید 
باشگاه هیچکدام را تایید نمی کند. یک نمونه 
از آن، توافق با رضا قوچان نژاد اســت که ایرج 
عرب درباره اش گفته: »آقای برانکو لیستی به 
ما داده که بر اساس آن فهرست تاش می کنیم 
بازیکنــان مدنظر او را جــذب کنیم. بر همین 
اســاس جلســات متعددی برگزار کردیم اما 
هنوز توافق قطعی با هیچ بازیکنی انجام نشده 
و پس از رســیدن به توافــق و امضای قرارداد، 
به صورت رســمی این نام ها را اعام خواهیم 
کرد. اسامی اعام شده در رسانه ها گمانه زنی و 
اخبار غیررسمی است و فعا با هیچ بازیکنی به 

توافق نرسیده ایم.«
او ســپس وضعیت نقل و انتقاات باشگاه 
را این طور توضیح داده اســت: »پرسپولیس با 
توجه به اقدام های قبلی، از پنج بازیکن جدید 
در نیم فصل دوم بهره مند اســت و برای جذب 
دیگر نفرات طبق درخواست و برنامه سرمربی 
در حال پیگیری امور هستیم. به هر حال جذب 
بازیکنان مورد نظر در نیم فصل، سخت و دشوار 
اســت. بازیکنان همگی تحت قرارداد هستند. 
هــم باید رضایــت بازیکن جذب شــود و هم 
رضایت باشگاهی که بازیکن را در اختیار دارد. 
بعضی اصا حاضر به از دست دادن بازیکن شان 
نیستند و بعضی دیگر هم قیمت های باایی را 
اعام می کنند. به ویژه وقتی که نام پرسپولیس 
وسط می آید. این موارد، هزینه ها را باا می برد 
و مــا باید موضــوع را مدیریت کنیــم. با تمام 
این اوصاف انتظار داریــم در روزهای آینده و 
حداکثر تا آخر هفتــه بازیکن جدیدی جذب 

کنیم.«
عرب همچنین فهرســت مازاد پروفسور 
را تایید کــرده: »بله، آقای برانکــو همانطور 
که فهرســت بازیکنان مدنظرش را به ما داده، 
فهرســت بازیکنان مازاد را هم داده اســت اما 
قصد رسانه ای کردن این نام ها را نداریم. به طور 
کلی نام بازیکنان جذب شده و جدا شده را بعد 
از پایان فعالیت مان در نقــل و انتقاات اعام 

خواهیم کرد.«
شــایعه بعدی، ســفر نماینده باشگاه به 
امارات برای مذاکره با بازیکنان خارجی مورد 
نظر برانکو بوده که سرپرســت پرســپولیس 

تکذیبش کرده اســت: »این موضوع شــایعه 
اســت. من چنین چیزی را نشنیده ام و خودم 
هم به چنین سفری نرفته ام.« تکذیبیه بعدی 
به شــایعه بازگشــت طاهری به عنوان مشاور 
عرب مربوط می شــود: »مــن چنین چیزی 
نشنیده ام، با آقای طاهری تماسی نداشته ام و 

خبری از حضور ایشان در پرسپولیس ندارم.«
ایرج عرب در جایــی دیگر پرداخت های 
اخیر باشــگاه به پرسپولیســی ها را یادآوری 
کرده است: »از روزی که مسوولیت سرپرستی 
باشگاه به من ســپرده شد، 3/5 میلیارد تومان 
را به صورت ریالــی و ۲۰۰ هزار دار به صورت 
ارزی به تیم پرداخت شــده و باشگاه در تاش 
اســت تا باقی مطالبات هم پرداخت شود. در 
همین راســتا دنبال دریافت باقی پاداش لیگ 
قهرمانان آسیا از کنفدراسیون هستیم. البته ما 
دنبال یک راه حل امن و کم هزینه هســتیم. به 
هر حال مشکاتی وجود دارد که کار را سخت 
می کند. پس باید بهتریــن راه حل را انتخاب 
کنیم و تا مجبور نشــویم، ســراغ روش های 
پرهزینه نخواهیم رفت. همچنین می خواهیم 
شــرایطی فراهم کنیم که با توجه به مشکات 
انتقال ارز به کشور، بخشــی از تعهدات ارزی 
باشــگاه به صورت مستقیم از محل این پاداش 

انجام تا منابع مالی باشگاه حفظ شود.«
سرپرســت باشگاه پرســپولیس با اعام 
اینکه اقدام هــای ازم برای برپایی اردوی قطر 
در حال انجام اســت و برنامــه این اردو قطعی 
شده، حرف هایش را به پایان برده است: »بعد 
از نقــل و انتقاات دنبال آن هســتیم که روی 
برنامه های جدیــد و درآمدزایی در باشــگاه 
کار کنیم. برای سر و ســامان دادن به مسائل 
مالی باشــگاه به دنبــال منابــع مالی جدید 
هســتیم و از این رو از افراد حقیقی و حقوقی 
که برای بهره برداری از پتانسیل های باشگاه و 
برندینگ جهــت ایجاد درآمد، طرح ها، ایده ها 
و پروژه های جدیدی داشــته باشند استقبال 
خواهیم کرد. البته طبیعی اســت که همیشه 
موارد مختلفی به باشــگاه ارائه می شــود. آنها 
بررســی خواهند شــد تا بهترین ها با توجه به 
اولویت ارائه و پیشــنهادهایی که وجود دارد، 
انتخاب شــوند. برای این منظور با حامی مالی 
همکاری خواهیم داشت و امیدواریم با توسعه 
فعالیت های اقتصادی، شــاهد افزایش درآمد 

باشگاه باشیم.«

مهاجم ۲۱ ســاله تیــم کورتریک 
زمســتانی  نزدیک ترین هدف  بلژیــک 
پرســپولیس بــرای اضافــه شــدن به 
شــاگردان برانکوســت. محمــد نادری 
که ســابقه بــازی در تراکتورســازی را 
دارد، به عنوان ســهمیه زیر ۲3 ســال 
به پرســپولیس خواهد آمــد و این یک 
امتیــاز مثبت برای تیمی اســت که در 
بزرگســال خود جای خالی   فهرســت 

زیادی ندارد.
نــادری که می گفتنــد رقم باایی 
از پرســپولیس خواسته، حاا در آستانه 
سرخپوش شــدن است و البته انتقالش 
کمتر از چیزی که شنیده بودیم، هزینه 
دارد. با این حال نادری طی شــش ماه 
گذشــته در هیچ مســابقه رســمی به 
میدان نرفته و این می تواند برای برانکو 

نگران کننده باشد.
محمد نــادری که یکی از بازیکنان 

اصلی تراکتورسازی بود و ۲5 بازی برای 
این تیم انجام داد، در اوج جوانی به اروپا 
رفــت. انتقالی غیر منتظره و عجیب که 
البته می توانست برای او دستاورد بزرگی 
باشد و به سرعت او را در مسیر پیشرفت 
قرار دهد اما شرایط برای او خوب پیش 
نرفت. نادری به تیم کورتریک پیوســت 
که همین حاا در لیگ ۱۶ تیمی بلژیک 
در رده دهــم جدول قرار دارد اما بعد از 
سپری شــدن ۲۰ هفته از این رقابت ها 
حتی یــک دقیقه بــرای تیمش بازی 

نکرده.
نــادری در ایــن ۲۰ هفتــه تنها 
یک بار به نیمکت رســید و در ســایر 
مسابقات سکونشین بود. در جام حذفی 
هــم به میدان نرفته و اگــر انتقالش به 
پرســپولیس قطعی شــود، برانکو برای 
رساندن او به فرم مســابقه کار سختی 

خواهد داشت.

 سروش و شیری ثابت هستند
ترابی روی نیمکت

 عــرب: تا قــرارداد نبنــدیم
بازیکنان جدید را معرفی نمی کنیم

نادری از سکوهای کورتریک می آید

باید فوتبالی باشــی تا بدانی یعنی چه که 
می گوینــد بعد از فوتبــال، دزدی نزدیک ترین 
شــغل برای یک مهاجم اســت. توضیحش این 
اســت که اگــر مهاجمی را از فوتبــال بیرون و 
در جامعــه رها کنی، باید بــرود در قالب نقش 
یک دزد. اشــتباه نکنید. این توهین نیست. یک 
تعریف است از بهترین مهاجمان فوتبال که هر 
جای جهان و از هر مربی بزرگی می شنوی اش. 
منظور، دزدیدن موقعیت هاســت و اســتفاده از 

تک موقعیت ها.
جالــب اینکه راب فورانــگ کانادایی هم 
درباره خودش چنیــن چیزی گفته بود. همان 
تک تیرانداز مشــهوری که برای مدتی طوانی 
رکورددار بلندترین فاصله تایید شده شلیک با 
۲۶57 یــارد بوده و جایی گفته بود: »اگر در 

ارتش نبودم، حتما دزد می شدم.«
رضا قوچان نژاد شبیه ترین فوتبالیست 
به اوست. درســت مثل یک تک تیرانداز 
واقعــی. فقط کافی اســت فوتبال بازی 
کردنــش را کمــی ریزتــر و بادقــت 
بیشتری ببینی. برای نمونه می توانیم 
برگردیــم به بازی ایــران و قطر در 
انتخابی جام جهانی. یا به بازی ایران 
و کره جنوبی در سئول. بازی با لبنان 
در تهــران، بازی با بوســنی در جام 
جهانــی ۲۰۱۴ و حتی بــازی ایران 
و امارات در دوره قبلی جام ملت ها 
هم گزینه های خوبی هستند برای 

یادآوری و بازخوانی.
قوچان نــژاد با هر گلی که از 
تک موقعیت های ایران ســاخته، 
باعث شــده همیشه فکر کنیم 
او همــان مهاجم فرصت طلبی 
فوتبال  بــه  اگــر  که  اســت 
نمی آمد، شــاید تک تیرانداز 
می شد و در حالت سوم، 

همــان دزدی که گفتیم. او البته یک هنرمند هم 
هســت. فراموش نکنیم که گوچی فوتبال ایران 
به صورت کاما حرفــه ای نوازندگی هم می کند 
و ســطح فرهنگی باایی دارد امــا خب از قدیم 
گفته اند که در مثل، جای هیچ مناقشه ای نیست.
حــاا همیــن بازیکن که می توانســت یک 
تک تیرانــداز حرفه ای هم باشــد، در یک قدمی 
پرسپولیس ایستاده و انگار قراره بااخره پیراهن 
قرمز این تیم را به تنش ببینیم. برداشت اول مان 
این اســت که او را بزرگ ترین نیاز پرســپولیس 
بدانیــم. یک تمام کننده واقعــی که مثل طارمی 
و منشا با فرصت سوزی هایشــان سوهان اعصاب 
هواداران نمی شود و موافقانش پیش بینی کرده اند 

که می تواند فرشاد پیوس دوِم پرسپولیس باشد.
قوچان نــژاد همــان تک تیرانــدازی اســت 
کــه پرســپولیس از آن محروم بوده امــا این را 
هم باید در نظر داشــته باشــیم که پرسپولیِس 
برانکــو، تیم ملی کی روش نیســت. تیمی اســت 
کــه موقعیت های زیــادی خلق می کنــد. آنقدر 
کــه علیپور دومین گلزن برتر لیگ اســت و آمار 
ضربه هایی که به دروازه حریفان پرسپولیس زده، 

در رده دوم شوتزن  ترین بازیکنان لیگ.
پرســپولیِس برانکو آنقدر موقعیت می سازد 
که طارمی با هــدر دادن نیمی از این موقعیت ها 
هم دو فصل آقای گل شــد و علیپور و منشا هم 
همیشه موقعیت دارند برای گل زدن. حاا بماند 
کــه مهاجم نیجریه ای در هــدر دادن موقعیت ها 
دســت طارمی را هم از پشت بســته و کا دیگر 

شباهتی به یک مهاجم ندارد.  
اینجا یک معما به وجود می آید: اینکه تیمی 
که همیشه در حال حمله است و مهاجمش صرفا 
مهاجم هدف نیست، می تواند جای مناسبی برای 
رضا قوچان نژاد باشد؟ آیا گوچی که چشمگیرترین 
ویژگی اش اســتفاده از تک موقعیت هاست و یک 
مهاجم هــدف، در این سیســتمی که مهاجمان 
هم مثل هافبک ها مدام بــه عقب می آیند، توپ 
می گیرند، پاس می دهنــد و به کناره ها می روند، 
می تواند همان بازیکنی باشد که برانکو ایوانکوویچ 

می خواهد؟
او مــا را بــه یــاد گادوین منشــای پیکان 
می اندازد. او در تیم مجید جالی مهاجم هدف بود 
و هیچکدام از این کارهایی را که در پرســپولیس 
انجام می دهد، انجام نمی داد اما همیشــه جلوی 
دروازه حریفان می ایستاد و هر توپی که می آمد، 

آنهایی که فکر کردند به آخر خط رسیده، خودش 
را ثابت کند.

از طرف دیگر نگرانیم چرا که ســال ها پیش 
بازیکنــی با همین کیفیــت و به همین خوبی به 
لیگ ایران آمد اما کارآمد نبود. وحید هاشــمیان 
هم یکی بود مثل گوچی. باتجربه تر و شاید حتی 
باکیفیت تر. ســال ها در بوندس لیگا درخشــید و 
حتــی به بازیکن اصلی تیم بزرگی همچون بایرن 
مونیخ تبدیل شــد و اتفاقا با اهدافی مشابه آنچه 

قوچان نــژاد را به حضور در پرســپولیس ترغیب 
کرده، به ایران آمد و تیمی را برگزید که از بچگی 
عاشقش بود اما آن هاشمیان کجا و ستاره ای که 

در سطح اول فوتبال آلمان می درخشید، کجا.
حاا نگرانیم که نکند گوچی هم قرار اســت 
یک هاشــمیان دیگر باشــد؟ یا حتی یکی مثل 
جواد نکونام که بعد از بازگشــت به فوتبال ایران 
هیچ وقــت به نکونامی که در اوساســونا و امارات 
و حتی ســال ها پیش از آن در تیــم پاس بازی 
می کرد، شبیه نبود. شده بود یک بازیکن معمولی 

با یک ضربه می چســباند به تور. در پرسپولیس 
شــاید تنها یک بــار او را در این نقش دیدیم. در 
بازی برگشــت با الدحیل که گل سوم را زد و گل 
دوم را هــم در واقع باید به نام او بنویســیم که 
به جای زدن ضربه نهایی، جلوی دروازه خالی توپ 

را پاس داد تا علیپور گل بزند.
پرسشــی تکراری است اما در تیم برانکو که 
ســراپا حمله است و مهاجمانش به عقب می روند 
و هافبک هایش جلو می کشند، آیا رضا قوچان نژاد 

که فوتبالش به تک تیراندازها شــبیه است، موفق 
خواهد شــد؟ دربــاره او هم امیدواری هســت و 
هــم نگرانــی. امیدواریم چــون می دانیم گوچی 
در پرســپولیس دنبال پول نیســت. او با اهدافی 
مشــخص به لیگ ایران می آید و حتما با خودش 
می گوید می روم تا ثابــت کنم چه بازیکنی بودم 
و چقــدر زود تمامم کردنــد. می آید تا ثابت کند 
بیش از اینها می توانســته به فوتبــال ملی ایران 
کمک کنــد اما حقش خورده شــده. قوچان نژاد 
پرسپولیس را برگزیده تا در ایران و جلوی چشم 

که تــوپ را می گرفت و پاس مــی داد. بی  هیچ 
خاقیتی.

در دل ایــن نگرانی البته یک روزنه امید هم 
هست و آن، اینکه گوچی بشود شبیه کریم باقری 
که وقتی از اروپا برگشــت، حتی بیش از روزهای 
قبل از رفتنش درخشــید و آنقدر فوق العاده بود 
که وقت خداحافظی، همه با حسرت برایش دست 
تکان دادند و تمنای شان این بود که به این زودی 

نرو. می گفتند تو هنوز از خیلی ها بهتری و بود.

امروز هم رضا قوچان نژاد درست روی همان 
پله ای ایستاده که پیش از او ستاره های زیادی را 
بــه خود دیده و باید از او بپرســیم به لیگ ایران 
می آیی که سرنوشت کدام ستاره را برای خودت 
تکرار کنی؟ کریم باقری؟ وحید هاشمیان؟ جواد 
نکونــام؟ یا حتی خداداد عزیــزی که او هم مثل 
کریم باقری، بازگشــت، موفقیتش را تمام نکرد؟ 
این همان معمای پیچیده ای اســت که گوچی با 
تصمیم تازه اش پیش روی مان گذاشته و کلید آن 

هم در دستان خود اوست.

 مازادها معرفی شدند
ســه بازیکن مازاد پرسپولیس معرفی 
شدند. گویا برانکو ایوانکوویچ در لیستی که 
به باشگاه داده، احســان علوان زاده، احمد 
بهاروندی و شــاهین عباســیان را به عنوان 
بازیکن مازاد معرفی کرده که البته جدایی 

آنها به جذب بازیکنان جدید بستگی دارد.
 

 انصاری فیزیوتراپی 
را آغاز کرد

فیزیوتراپی  پرسپولیس  مصدوم  مدافع 
را آغــاز کرد. محمــد انصاری بــه تازگی 
فیزیوتراپی زانوی مصدومش را در کلینیک 
باشگاه پرســپولیس آغاز کرده و این روزها 
بــا عصا حرکت می کند امــا از هفته آینده 
می توانــد عصا را کنار بگــذارد. طبق اعام 
پزشک معالج انصاری، این بازیکن می تواند 
از اســفندماه نرم دوی را آغاز کند اما با این 

حال، فصل برای او به پایان رسیده است.
 

برنامه نخستین تمرین
پرسپولیس نخستین تمرین خود پس 
از تعطیات را ۱3 دی ماه در ورزشگاه شهید 

کاظمی برگزار می کند. 
برانکو به اعضای تیــم اعام کرده که 
بعد از تعطیلی ۱۲ روزه، نخســتین جلسه 
تمرین در ورزشگاه شــهید کاظمی برگزار 
می شود و برای  شــروع این تمرین، ساعت 
۱۶ روز پنجشــنبه را در نظر گرفته است. 
برانکــو و همکارانــش )غیــر از زاتکو که 
دیرتــر برمی گردد( ۱3 دی مــاه به تهران 

برمی گردند.
 

  بازیکن خارجی 
منتفی نیست

در فهرســت خریــد برانکو نــام چند 
بازیکن خارجی هم نوشته شده و بر خاف 
شــایعه ها، این احتمال وجود دارد که یک 
بازیکن اروپایی به پرســپولیس اضافه شود. 
مسووان باشگاه هم اعام کردند که طبق 
فهرســت برانکو دنبال بازیکن هســتند و 

جذب بازیکن خارجی منتفی نشده است.
 

 چهارمین پیروزی 
پیاپی امیدها

تیم امید پرسپولیس به چهارمین برد 
پیاپی خــود در رقابت های لیگ برتر تهران 

دست پیدا کرد. 
امیدهــا روز شــنبه در هفته بیســت 
و هشــتم لیگ برتــر تهــران در خانه تیم 
نیروی زمینی به پیروزی یک بر صفر دست 
پیــدا کردند که چهارمین پیــروزی پیاپی 
شاگردان اسماعیل حالی بود. تک گل این 

بازی را علی ملکی به ثمر رساند.

تقویم لیگ قهرمانان علیه 
پرسپولیس و غرب آسیا

لیــگ قهرمانان آســیا در ابتدای 
ســال نوی میــادی آغاز می شــود و 
یک ماه مانده به ســال جدید، خاتمه 
می یابد. بــه عبارتی تقویم مســابقات 
باشــگاهی قاره  آســیا همگام با تقویم 
لیگ های منطقه شــرق است و همواره 
مشــکاتی را برای تیم های غرب آسیا 
ایجــاد می کند. البته کــه این موضوع 
تازه ای نیســت اما شاید وقتش رسیده 
باشــد که کنفدراســیون فوتبال آسیا 
چاره ای بیابد تا غربی ها و شــرقی های 
قاره به یک اندازه از شرایط موجود سود 
ببرند و حقی از هیچ تیمی ضایع نشود. 
موضوعی که فرزاد حبیب اللهی آنالیزور 
پرسپولیس به آن پرداخته و درباره اش 

چنین نوشته است:
 چنــد مــاه مانده به آغــاز لیگ 
قهرمانان ۲۰۱۹ آسیا و تقریبا هیچکس  
حواســش به تقویــم پیش رو نیســت. 
پایان فصل جاری لیــگ برتر: ۱۶ یا ۲۶ 
اردیبهشت. آخرین بازی مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان از 3۰ اردیبهشت تا ۲ خرداد 
و بعد از ۴ هفته، مرحله یک هشتم نهایی: 
از ۲7 خــرداد تا 5 تیر )۱7 تا ۲۶ ژوئن(.

 فرض کنید لیگ داخلی به پایان 
رســیده و تیم شــما به دور دوم لیگ 
قهرمانان صعود کرده. در ۴ هفته فاصله 
تا بازی رفت یک هشتم نهایی چه باید 
کرد؟ در این فاصله شگفت انگیز، فصل 
برای بازیکنان و مربیان به پایان رسیده 

اما عما به پایان نرسیده است.
 لیــگ برتر ایــران در مــرداد یا 
حداکثر از شهریور آغاز می شود اما اصا 
لیگ برتــر را فراموش کنید. دور ســوم 
لیگ قهرمانان ۴ شــهریور ۹۸ استارت 
می خورد: ۹ هفته پس از پایان دور دوم. 
یعنی نماینده یا نمایندگان ایران حداکثر 
3 هفتــه اســتراحت کنند و بعــد آغاز 
تمرینات پیش فصل: ۶ هفته تمرین برای 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان.
 تمام نمایندگان ایران، قطر، امارات 
و عربســتان برای سازگاری با این تقویم 
دچار مشکل خواهند شد. ۴ هفته فاصله 
میان آخرین بازی گروهی و نخســتین 
بازی یک هشــتم نهایــی )در حالی که 
لیگ های داخلی به پایان رسیده(. آن هم 
در تقابل نمایندگان کشورهای هم مرز یا 

بسیار نزدیک از نظر جغرافیایی.
 یک پیامــد دیگر برای تیم های 
صعودکننــده از دور گروهــی: فصــل 
برایشــان عما ۱۱ ماهه می شــود. از 
مرداد ۹7 تا تیرماه ۹۸. یک اتفاق نادر 
در فوتبال. شــاید ازم باشد از همین 
حاا درخواســت رسمی برای تغییرات 
در تقویم لیــگ قهرمانــان ۲۰۱۹ به 

ای اف سی برسد.

خبرکوتاه

گزارش

می دانیم 
گوچی در 

پرسپولیس 
دنبال پول 
نیست. او 
با اهدافی 

مشخص به 
لیگ ایران 

می آید و حتما 
با خودش 
می گوید 
می روم تا 
ثابت کنم 

چه بازیکنی 
بودم و چقدر 

زود تمامم 
کردند. می آید 
تا ثابت کند 
بیش از اینها 

می توانسته به 
فوتبال ملی 
ایران کمک 

کند اما حقش 
خورده شده. 
قوچان نژاد 
پرسپولیس 
را برگزیده 

تا در ایران و 
جلوی چشم 

آنهایی که فکر 
کردند به آخر 
خط رسیده، 

خودش را ثابت 
کند

تک تیراندازهــا را که می شناســید. آنها بزرگ تریــن مهره های جنگ های نامرتب به حســاب می آیند. جنگ هایی که یکدفعه می بینی دشــمن دارد از جلوی چشــمانت عبور می کند. یا وقتی دشــمن، تمام شــهر را گرفته و تو 
بی نصیبی از نیرو و توان مقابله با آن. آنجاســت که تک تیراندازها به کار می آیند. حال آنکه در جنگ هایی که غالب هســتی، کاربردی ندارند و این همان چیزی اســت که در مورد پرســپولیس و گوچــی نگران مان می کند. نگرانیم 
چون پرســپولیِس برانکو کوچک ترین شــباهتی به تیم ملی کی روش ندارد. این پرسپولیس همیشه سراپا حمله اســت و مهاجمانش ســیراب از موقعیت. آنقدر که به تک تیراندازهایی مثل رضا قوچان نژاد نیازی ندارند. در مقابِل این 
نگرانــی امــا انگیزه های گوچی را می بینیم. اینکه او برای اثبات خود و اینکه فوتبال ملی اش را پیش از موعد تمام کردند، به پرســپولیس می آید و همین انگیزه شــاید او را به بازیکنی تبدیل کند کــه برانکو ایوانکوویچ انتظار دارد.

علیرضــا بیرانوند که از جــام جهانی 
برگشــت، هیچکــس فکــر نمی کــرد در 
پرسپولیس بماند اما قراردادش مانع رفتن او 
شد. خوِد بیرانوند هم میلش به رفتن بود اما 
باشگاه پرسپولیس چنین اجازه ای به او نداد. 
هر چند در نهایت یک تعهدنامه امضا کردند 
که این دروازه بــان بعد از نیم فصل می تواند 
با پرداخت 7۰۰ هــزار دار رضایت نامه اش 
را بخرد و پرسپولیس را ترک کند. بیرانوند 
هم گفت که اگر قرار به رفتن باشــد، بعد از 
جام ملت ها تصمیم می گیرد اما بعید است 

در نیم فصل دوم او را در دروازه پرسپولیس 
نبینیم چرا که نقل و انتقاات زمستانی اروپا 
پیش از پایان جام ملت های آســیا به پایان 
می رســد و این دروازه بــان ملی پوش حتی 
اگر بخواهــد هم نمی تواند در آن شــرایط 
برود. این یعنــی علیرضا بیرانوند فصل را با 
پرسپولیس تمام می کند و اگر قرار به لژیونر 
شدنش باشد، باید تا تابستان منتظر بماند. 
با این حال پرسپولیســی ها احتمال جدایی 
او را نادیــده نگرفته و به گفته شــایعه ها، 

محمدرضا اخباری را زیر نظر گرفته اند.

احمد نوراللهــی، بعد از تمرین تیم 
ملی به میــان خبرنــگاران رفت و این 
جمات را به زبان آورد: »تمرینات خوبی 
داشتیم. تیم به هماهنگی خوبی رسیده 
اســت.اردوگاه خوبی در اختیار تیم ملی 
اســت. زمین بســیار خوب و با کیفیتی 
در ایــن اردوگاه وجــود دارد. بازی های 
دوســتانه در این اردو بســیار با اهمیت 
اســت و می تواند به بــاا رفتن کیفیت 
تیم ملی کمــک کند.« هافبک تیم ملی 

و پرســپولیس در مورد اینکه قرار است 
به زودی فهرست نفرات دعوت شده اعام 
شود، این توضیحات را ارائه کرد: »چند 
روز دیگر فهرســت نهایی اعام می شود. 
اگر در فهرســت نهایی قرار بگیرم تمام 
تاشــم را برای ارائه بهتریــن عملکرد 
می کنــم. اگر هــم در فهرســت نبودم 
برای تیم ملــی آرزوی موفقیت می کنم. 
امیدوارم اتفاقی بیفتد که باعث شــادی 
دل مردم شود و تیم ملی بهترین نتیجه 

را کســب کند.« وی در مــورد اینکه به 
نظر می رسد جو خوبی بر تیم ملی حاکم 
است،  گفت: »همه چیز خوب است. جو 
مناســبی به اردو حاکم است. بچه های 
تیــم هماهنگی خوبی دارنــد و همدلی 
زیادی بین بازیکنــان و کادرفنی وجود 
دارد. همه دوست دارند تیم ملی نتیجه 
بگیرد و تنها هدف شان این است که تیم 
ملی با نتایجی که کســب می کند باعث 

شادی دل مردم شود.«

طاهری مقصــر محرومیــت نقل و 
انتقااتی پرسپولیس را هدایتی دانسته و 
جذب اوکراینی های ناکارآمد را هم انداخته 
گردن برانکو. مدیرعامل ســابق باشــگاه 
پرســپولیس در مورد محرومیتی که این 
باشگاه پشت ســر گذاشت صحبت کرده 
و جالــب اینکه هیچ تقصیــری را متوجه 
خودش و دوستان مسوولش ندانسته است.
البتــه علی اکبر طاهری از شــخص 
خاصی نام نبرده اما محرومیت پرسپولیس 

از دو پنجــره نقل و انتقــاات را به خاطر 
اقدام حامی مالی وقت این باشگاه دانست. 
طاهری در واقع با این صحبت ها سعی دارد 
خــود را در این موضوع بی تقصیر نشــان 
دهد و برای همین مقصر اصلی محرومیت 
باشگاه را هدایتی معرفی کرده که به مهدی 

طارمی وعده پرداخت پول داده بود.
او گفته: »مقصر اصلی محرومیت نقل 
و انتقااتی پرسپولیس، اسپانسری بود که 
برای آمدن طارمی پــول پرداخت کرد و 

ما به جرم اغــوا کردن این بازیکن محروم 
شدیم. باشگاه مقصر نبود چون بدون اطاع 
ما به او پول دادند.« جالب تر اما وقتی است 
که طاهــری در جذب دو بازیکن ناکارآمد 
اوکراینی هم خود را بی تقصیر جلوه داده و 
همه چیز را انداخته گردن برانکو: »ما با نظر 
شخصی برانکو آنها را جذب کردیم. حتی 
برانکو به کمیته اخاق دعوت شد و همراه 
نیک سیرت و خمارلو برای پاسخگویی به 

فدراسیون رفتند.«

بیرانوند تا آخر فصل در پرسپولیس می ماند

نوراللهی: خط بخورم هم برای تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم

تقسیم تقصیرها: محرومیت برای هدایتی، اوکراینی ها برای برانکو
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لیگ برتر ایران، هفتمین مقصد قوچان نژاد

پرسپولیس - گوچی، معمای یک تک تیرانداز
یک هاشمیان 

دیگر در راه 
است؟

رضــا قوچان نــژاد در حالی 
مورد توجــه پرســپولیس قرار 
گرفته کــه در چهار بــازی اخیر 

آپوئل نیمکت نشین بوده است.
نکتــه ویــژه در مــورد رضــا 

قوچان نژاد، تجربه و ســابقه بازیگری 
او در اروپاســت که تاکنون در چهار لیگ 

قاره ســبز به میدان رفته و اگر پرسپولیسی 
شود، لیگ برتر ایران هفتمین لیگی است که در 

آن بازی خواهد کــرد. او در دو مقطع مختلف در چهار 
تیم هلندی، دو تیم بلژیکی، چمپیونشــیپ انگلیس و لیگ قبرس 

بازی کــرده اما بهترین دوران بازیگری اش مربــوط به فصل ۲۰۱۶-۲۰۱7 
است که ۲۰ گل برای هیرنفین به ثمر رساند.

آپوئل صدرنشــین فعلی لیگ دســته اول قبرس دهمیــن تیم دوران 
بازیگری گوچی است و قبرس چهارمین لیگ اروپایی که این مهاجم چپ پا 
در آن بازی می کند. البته قوچان نژاد در دو مقطع کوتاه در لیگ کویت و قطر 
هم بازی کرد اما دوباره به اروپا برگشت .گوچی که سه فصل پیش به هیرنفین 
در هلند برگشته بود و بازیکن اصلی این تیم به حساب می آمد، حاا در آپوئل 

شرایط جالبی ندارد.
او در این فصل کا در ۱۰ مســابقه لیگ قبــرس به میدان رفته و 73۸ 
دقیقه بازی کرده اســت. از ایــن تعداد بازی او ۸ بــار در ترکیب اصلی بوده 
و دو بــار به عنوان بازیکــن تعویضی به میدان رفته کــه حاصل این بازی ها 

۲ گل بوده است. آخرین بازی گوچی 
در لیــگ قبرس به بــازی برابر آ. ا. گ 
کارنــاکار در هفته دهم برمی گردد که 
در دقیقه ۱3 به جــای داتوره به زمین 
رفت و بازی های بعــد از آن برابر آپولون، 
نیاساامیس، آمونیا نیکوزیا و ارمیس را از 
روی نیمکت تماشــا کرده است. گوچی یک 
بازی ۹۰ دقیقه ای در جام حذفی و یک بازی ۹۰ 
دقیقه ای در سوپرجام قبرس داشته و هر دو هم بدون 
گل. در ســه بازی اروپایی آپوئل هم او ۱۶7 دقیقه در میدان 
بوده که ۲ بار از روی نیمکت به ترکیب تیم اضافه شده است. سرنوشت رضا 
قوچان نژاد در آپوئل زمانی تغییر کرد که جورجس کاســتی این تیم را ترک 
کرد. این مربی ۴۶ ســاله یونانی همانی بود که گوچی را به لیگ قبرس برد 
اما جانشــین ایتالیایی اش یعنی پائولو ترامزانی انگار اعتقادی به این گلزن 
ایرانی ندارد که در هفته های اخیر او را روی نیمکت نشانده است. آپوئل هم 
البته بدون او خوب نتیجه گرفته و با 3۲ امتیاز از ۱۴ بازی، صدرنشین است 
و شاید ترامزانی ۴۸ ســاله به همین دلیل نیازی به حضور گوچی در زمین 

نمی بیند.
این بازی نکردن را شاید خیلی ها بهانه کنند برای انتقاد از پرسپولیسی ها 
که حاا خواهان گوچی شده اند اما یادمان نرود او همان مهاجمی است که در 
دو فصل حضورش در هیرنفین، ۲۹ گل زد و البته هنوز به پاســخی برای این 

پرسش نرسیده ایم که چرا هلندی ها به او پیشنهاد تمدید قرارداد ندادند.

با وجود کمبود بازیکن در این نیم فصل، 
احسان علوان زاده خیلی کم به میدان رفت 
و موقعیت خوبی نزد برانکو نداشــت. او بر 
خاف ســایر جوان های پرسپولیس توقع 
بازی بیشتری داشــت و در شرایط سخت 
پرســپولیس و بازی هایی که دست برانکو 
خالی مانده بود، طوری رفتار می کرد که انگار 
حقش نادیده گرفته شده است. با این شرایط 
خروج علوان زاده از فهرســت پرســپولیس 
قطعی به نظر می رسد. او یکی از بازیکنانی 
بود که همراه همتی و علیپور فهرست سه 

نفره بازیکنان ۲3 تا ۲5 سال تیم را تشکیل 
می دادند و حاا قرار است یک بازیکن دیگر 
از شــهرش جای او را بگیرد. سینا مریدی 
مثــل علــوان زاده اهل دزفول اســت و در 
هافبک دفاعی و هافبک چپ بازی می کند. 
با این تفاوت که دو سال و ۱۹ روز کوچکتر 
از علوان زاده اســت و بازیکن بااستعدادی به 
نظر می رســد. با توجه به ســن مریدی که 
فعا بازیکن زیر ۲3 سال محسوب می شود، 
جذب او هم فهرســت محدود بزرگساان 

پرسپولیس را پر نخواهد کرد.

مریدی - علوان زاده؛  از دزفول تا دزفول
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نیمه نهایی برای شما رویاست، برای ما خاطره

بعــد از آن مصاحبه و البته اشــاره 
تکراری ســرمربی تیم ملی به مشکات 
که به قول او یک بار برای همیشــه باید 
حل شود، موج مخالفت ها با او آغاز شد. 
اینکه اگــر نیمه نهایی برای شــما آرزو 

است برای ما خاطره است.
اظهارنظر کــی روش مبنی بر اینکه 
تــاش خواهــد کــرد نیمه نهایی جام 
ملت ها را ببیند مخالفان زیادی داشــت 
و البته برخی رسانه ها نیز به آن واکنش 
سختی نشــان دادند. خبرگزاری تسنیم 
با اشــاره به اینکه ممکن است تیم های 
از نیمه نهایی  مورد اشاره کی روش قبل 
به هم برخــورد کنند و عجیب اســت 
که ســرمربی تیــم ملی ایــن حالت را 
در نظــر نگرفته، نوشــت: »اگر ژاپن و 
اســترالیا به عنوان صدرنشین های گروه 
خــود )ژاپن از گــروه F و اســترالیا از 
گروه B( به یک هشــتم نهایی برسند و 
موفق به عبور از این مرحله شــوند، در 
مرحله یک چهارم نهایــی روبه روی هم 
قــرار می گیرند، یعنــی در این صورت 
یکی از تیم های ژاپن و اســترالیا پیش 
از نیمه نهایی حذف خواهند شد و البته 
در صورت صدرنشــینی در گروه خود، 
راه دشــوارتری هم نسبت به ایران برای 

صعود به نیمه نهایی خواهند داشت.«
در ادامــه همیــن مطلــب به این 
موضوع اشــاره شــده که تیــم ملی تا 
رســیدن بــه نیمه نهایی کار ســختی 
نخواهد داشت چرا که در صورت صعود 
به عنوان صدرنشین از گروه خودش ابتدا 
در مرحله یک هشــتم نهایــی با یکی از 
تیم های سوریه، فلسطین، اردن، لبنان، 
کره شمالی، عمان یا ترکمنستان مصاف 

خواهد داد و سپس در مرحله یک چهارم 
نهایی با یکی از تیم های تایلند، بحرین 
یــا چین بــازی می کنــد و در صورت 
برتری می تواند راهی نیمه نهایی شــود. 
در واقع کار ســخت تیم کــی روش از 
همان نیمه نهایی آغاز خواهد شــد که 
کی روش گفته امیدوار اســت تیمش را 
به این مرحله برســاند. البته این شرایط 
روی کاغذ وقتی راحت تر خواهد بود که 
تیم ملی به عنوان صدرنشین از گروهش 
صعود کند و اسیر توانایی حریف چغری 
مثل عراق نشــود و تیم هــای کوچکتر 

گروه موی دماغش نباشند.
در ایــن صورت و قــرار گرفتن در 
جایگاه دوم گروه ممکن اســت قطر یا 
عربستان حریف تیم ایران در یک هشتم 
نهایی باشند و شاید مثل برخی از ادوار 
ایــن تورنمنت کهن بــا کره جنوبی در 
یک چهارم نهایی مصاف دهیم. در واقع 
این مسیر تا قبل از نیمه نهایی فوق العاده 
دشوار است چرا که در این مرحله امکان 
دارد با یکی از تیم هــای امارات، اردن، 
سوریه یا ازبکســتان برخورد کنیم که 
ســطح فنی پایین تری نســبت به تیم 

ایران دارند.
اما حتما خود کی روش هم می داند 
کــه نیمه نهایــی هیچ فوتبال دوســت 
ایرانی را در ایــران راضی نخواهد کرد. 
هر چند کی روش و شاگردانش همواره 
به مشــکات تیم ملی اشاره می کنند و 
از سختی های کارشــان حرف می زنند، 
اما وقت بازی ها که برســد مردم از این 
تیم فقط برد و صعود می خواهند. دیگر 
حتی کسی به آن بازی سخت 10 نفره 
مقابل عراق و حذف در یک چهارم نهایی 

چهار سال قبل فکر نخواهد کرد و حتی 
اگر غیرمنطقی باشــد صرف رسیدن به 

نیمه نهایی کسی را راضی نمی کند.
فوتبال دوستان می گویند چهار دهه 
قبل تیم ملی ســه بار متوالــی قهرمان 
جام ملت ها شــده و بعــد از انقاب هم 
با مربیانی مثــل مایلی کهن و برانکو به 
نیمه نهایی رسیده و بعضا با بدشانسی به 
فینال نرسیده است، پس مربی بزرگ و 
بااعتباری مثل کی روش که 7 ســال در 
تیم ملی ثبات داشــته و سطح فنی این 
تیم را تا مرز صعــود از مرحله گروهی 
جــام جهانی ارتقا داده، باید به قهرمانی 
فکر کند و تنها هدفش مدال طای این 

تورنمنت باشد.
در همین زمینه بیژن ذوالفقارنسب 
می گوید: »ایران همیشــه به عنوان یکی 
از شانس های قهرمانی در جام ملت های 
آســیا مطرح اســت و ما با مربی ایرانی 
هم قهرمان آسیا و هم سوم آسیا شدیم 
و رویایــی برای حضــور در نیمه نهایی 
نداریم. کــی روش می خواهــد جاده را 
همــوار کند تا در صورتــی که در جام 
ملت ها تیم ملی نتیجه نگرفت کار خود 
را توجیه کند، هیچ تیمی از پیش برنده 
نیست. تیم ملی 8-7 سال است که در 
رده بندی تیم اول آسیاســت و با توجه  
به عملکرد تیم ملــی در جام جهانی و 
همچنین این موضوع که ایران به عنوان 
تیم اول آسیا پا به مسابقات جام ملت ها 
می گذارد، قهرمانی ایران دور از دسترس 

نیست.«
می گوید:  هــم  نامجومطلق  مجید 
»شاید بتوان این صحبت های کی روش 
را نوعی فــرار رو به جلو قلمداد کرد. ما 

همیشــه جزو مدعیان قهرمانی در آسیا 
هستیم. شــاید این حرف ها برای پایین 
آوردن سطح توقع باشد. تیم ملی ایران 
در گذشــته با مربیان ایرانــی در جام 
ملت ها به مقام ســوم هم رسیده است. 
حتی در زمان جنــگ هم که هزینه ای 
برای تیم ملی نمی شــد ما توانستیم با 
پرویز دهداری در آســیا ســوم شویم. 
اینکه گفته شــود آرزوی ایران رسیدن 
بــه نیمه نهایی اســت حرف درســتی 
نیســت. مــن نمی گویــم قهرمانی در 
جام ملت های آســیا با حضور مدعیانی 
مثل ژاپن و اســترالیا و کره جنوبی کار 
دشواری نیست، اما اینکه بگوییم آرزوی 
ما رســیدن به نیمه نهایی است فرار رو 
به جلو اســت. بدون تعــارف می گویم، 
بــا هزینه هایی که فوتبــال ایران برای 
کــی روش و فوتبال انجــام داده مردم 
ایران یک قهرمانی از کارلوس کی روش 

طلبکار هستند.«
ایرانی  مربی  دیگر  درخشان  حمید 
هم می گوید: »با این شــرایط فقط باید 
پرســید چرا ما کــی روش را آورده ایم؟ 
ما این مربــی را آورده ایم و از او انتظار 
قهرمانــی در آســیا را داریــم. می دانم 
قهرمانی در این مســابقات کار دشواری 
اســت اما اینگونه صحبــت کردن هم 
صحیح نیســت. تیم ملی ایران در جام 
ملت های ســنگاپور با ناصــر ابراهیمی 
ســوم شد و در جام ملت های کویت هم 
ما با حسن حبیبی نایب قهرمان شدیم. 
من در این مسابقات بازی کرده ام. شاید 
از تیم  کی روش می خواهد توقعــات را 
ملــی پایین بیاورد اما بــه نظر من تیم 
ملی ایران بــا این بازیکنانــی که دارد 

و هزینه هایــی که برایش انجام شــده 
شایسته قهرمانی در آسیاست.«

منتقدان  از  کــه  عزیــزی  خداداد 
جدی کی روش به حســاب می آید هم 
گفــت: »حضــور در نیمه نهایــی جام 
ملت ها، رویای ما نیســت؛ این موضوع 
رویای کی روش اســت. مــا خیلی وقت 
پیش بــه نیمه نهایی صعــود کردیم. با 
تیم محمد مایلی کهن در ســال 1996 
که نه پول داشــتیم و نه بازی تدارکاتی 
به نیمه نهایی رســیدیم. آن سال فقط 
100 دار به ما پــول توجیبی دادند و 
به نیمه نهایی صعود کردیم، بهترین تیم 
آسیا شدیم، بهترین تیم اخاق شدیم، 
آقای گل مســابقات از مــا بود، بهترین 
بازیکن جام را داشــتیم و هر چه افتخار 

بود جارو کردیم و به ایران آوردیم.«
کــی روش هــم در جــواب ایــن 
مصاحبه ها پیامی در صفحه شخصی اش 
منتشــر کــرد و نوشــت: »در برابــر 
)دســت نیافتنی ها(. در چند سال اخیر 
ما بــه تمامی ســختی ها و  مشــکات 
عــادت کرده ایم. این مشــکات منبع 
الهــام مــا بوده اند تــا قوی تــر و  بهتر 
شــویم، اما اخیراً ما حمــات متفاوتی 
را مقابل خود دیده ایــم که قصد دارند 
اعتبــار ما را مختل کــرده و  زحمات و  
موفقیت های مان را زیر سوال ببرند. این 
دقیقاً علتی است که ما باید از خودمان 
بیشتر طلب کنیم، شدیداً و  سرسختانه 
پشت عقاید و باورهای مان بایستیم و در 
کنار هم مقاومت کنیم و متحد باشــیم 

)کادر و  بازیکنان(.«
... و ایــن داســتان همچنان ادامه 

خواهد داشت.

ورزشــگاه در دیــروز
که ایرانی شرکتی دستگردی،
محصولخودرابرایاســتفاده
درمسابقاتلیگبرتربهکمیته
داورانمعرفیکــردهآزمایش
کرد.دراینبرنامهعلیرضافغانی

همحاضربود.
فغانیدرپاسخبهاینسوال
ماکهشرایطبرایحضورVARبا
بررسیهاییکهداشتهوباتوجه
بهتجربیاتــشازجامجهانی،
توضیح خیر، یا اســت فراهم
داد:»خبباتوجهبهمشکاتی
نمیتوانیم اینروزهاداریم، که
سیســتمیکهدرجامجهانی
را میگرفت قرار استفاده مورد
واردکنیم،ولیاینسیستمدر
فوتبال به ابتداییمیتواند حد

ایرانکمککند.«
جهانی جام ردهبندی داور
دو ســطح تفاوت مــورد در
سیستمهمگفت:»ازنظرفنی
بایدبگویماینسیستماختاف
زیادیباسیســتمیکهدرجام
جهانیاستفادهشد،دارد.خب
از مختلفی افراد )دیروز( امروز
فدراسیونوسازمانلیگحضور
داشتندوبهبندههمگفتندکه
حضورپیداکنمومنهمنظراتی

کهداشتمراانتقالدادم.«
ســعیدفتاحیمســوول
که هم لیگ سازمان مسابقات
داشــت، برنامهحضور این در
گفــت:»درحــالحاضرچند
شرکتبرایفراهمکردنشرایط
اســتفادهازاینسیستمکهدر
میانآنهاشــرکتهایخارجی
هموجوددارنــد،طرحخودرا
ارائــهکردهاندوماهمهرکدام
کهبهترباشدراانتخابمیکنیم.
از یکی اســت قرار همچنین
شــرکتهادوربینهایخودرا
را اینسیستم دوباره تا بیاورد

آزمایشکنیم.«
فتاحیکــهخودشداوری
کردهدرپاسخبهاینسوالکه
روی شــده انجام ارزیابیهای
اینسیستمچگونهبوده،گفت:
اســتفاده در نقصهایی »خب
ازسیســتموجودداردولیدر
مجموعبدهمنبــود.ماتاش
میکنیمتارفتهرفتهشــرایط
تکنولوژی این از استفاده برای
رافراهمکنیم.قرارشدهدریک
بازیدوســتانهبیشتردرمورد
نقصهایسیســتماطاعپیدا
کنیموسپسنسبتبهرفعآنها

اقدامکنیم.«

 VAR آزمایش اولیه
ایرانی؛ در حد 

ابتدایی!

نیمکت نشینی عابدزاده
از هفته چهاردهم رقابت های لیگ فوتبال 
پرتغال، ماریتیمو در خانه توندا به میدان رفت 
و با نتیجه 2 بر یک مغلوب شــد. امیر عابدزاده 
دروازه بــان ایرانی که در ایــن فصل معموا در 
ترکیــب ثابت قرار داشــت، در ایــن بازی روی 
نیمکــت ذخیره ها قرار گرفــت. ماریتیمو با این 

باخت با 11 امتیاز در رده شانزدهم قرار دارد.
 

انصاری فرد 35 دقیقه
شنبه شب از هفته بیست و سوم رقابت های 
لیگ دسته اول انگلیس، ناتینگهام فارست میزبان 
کوئینزپارک رنجرز بود و با یک گل مغلوب شد. 
کریم انصاری فرد که معموا دقایقی بسیار کوتاه 
در ترکیب قرار می گرفت این بار از دقیقه 55 در 
ترکیب ناتینگهام به میدان آمد اما نتوانست مانع 
از شکســت تیمش شود. ناتینگهام فارست با این 

باخت در امتیاز 35 و رده هفتم باقی ماند.
 

برایتون باز هم باخت
در ادامــه هفته هجدهــم رقابت های لیگ 
برتر انگلیــس، برایتون میهمــان بورنموث بود 
و با دو گل مغلوب شــد. در ایــن بازی علیرضا 
جهانبخــش مثــل هفته های اخیــر در ترکیب 
تیمش قرار نداشــت و در فهرست ذخیره ها هم 
غایــب بود. برایتون در دقیقه 73 با اخراج دانک 
10 نفره شده بود. برایتون با این باخت در امتیاز 

21 و رده سیزدهم باقی ماند.
 

تغییر سرمربی ردینگ
ردینگ در غیــاب ســعید عزت اللهی که 
مصدوم اســت در خانه با شکســت یک بر صفر 
برابر تیم میدلزبورو مواجه شــد. با این شکست 
در جــدول رده بندی 24 تیمی چمپیونشــیپ 
انگلیس ردینگ 19 امتیــازی در رتبه 21 قرار 
گرفت تا مسووان این باشگاه سرمربی جدیدی 
برای تیم شــان انتخاب کنند. بر این اساس ژوزه 
گومز پرتغالی به عنوان ســرمربی جدید ردینگ 
انتخاب شــد. نیگل هووه مدیر باشــگاه ردینگ 
گفت: »خوشــحالم یک مربــی موفق در فوتبال 
پرتغــال را برای کار در تیــم ردینگ به خدمت 
گرفتیم. او انرژی، انگیــزه و هیجان جدیدی را 

برای ما به ارمغان خواهد آورد.«
 

رفع مصدومیت محرمی
صادق محرمی که در ترکیب تیمش در دو 
هفته اخیر به دلیل مصدومیت حضور نداشت، با 
پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت و بهبودی 
کامل، اکنون مهیای حضور در جمع شــاگردان 
کارلوس کی روش برای حضور در جام ملت های 
آسیاســت. محرمی کــه در پایــان دیدارهای 
نیم فصل دیناموزاگرب و با بهبودی مصدومیتش 
بــه ایران بازگشــته، اکنون در انتظار فهرســت 
نهایــی تیم ملی برای حضــور در جام ملت های 

آسیاست.

بحران مصدومیت در تیم ملی استرالیا: 
لکی، آسیب دیده جدید

پس از مصدومیت آرون موی، ستاره تیم ملی استرالیا که حضورش 
در جام ملت های آسیا را در هاله ای از ابهام قرار داده، متیو لکی، مهاجم 

هرتابرلین هم در بازی مقابل بایر لورکوزن در بوندس لیگا آسیب دید.
در فاصله دو هفته تا شروع جام ملت ها لکی در شروع نیمه دوم به 
دلیل مصدومیتی که به نظر می رســید در همسترینگش باشد از زمین 

بیرون رفت. هرتا در پایان این مسابقه را سه بر یک باخت.
باشــگاه آلمانی هنوز از وضعیت مصدومیت این مهاجم 27 ســاله 
خبری نداده اســت. لکی در شش بازی اخیر هرتا در بوندس لیگا دو گل 
زده و به نظر می رسید در زمان مناسبی به فرم آرمانی رسیده. او در 59 

بازی ملی اش برای استرالیا تاکنون 9 گل زده.
اردوی تدارکاتی اســترالیا از هفته آینده در دبی شــروع می شود. 
مدافع عنوان قهرمانــی همین حاا هم نگران مصدومیت موی، هافبک 
هادرزفیلد اســت و دنیل ارزانی، مهاجــم جوانش را هم به دلیل پارگی 

رباط صلیبی در اختیار نخواهد داشت.
 

دعوت زاکرونی از محمد عبدالرحمان
منبعی آگاه از شــبکه ورزشــی شــارجه خبر داد که آلبرتــو زاکرونی، 
ســرمربی سرشــناس ایتالیایی تیم ملی امارات محمد عبدالرحمان، هافبک 

العین را به لیست تیم ملی اضافه کرده است. 
ســتاره سرشــناس تیم ملی امارات یعنی عمر عبدالرحمان اســت که 
به خاطر مصدومیت این تورنمنت حســاس را از دســت داده است. از جمع 
ســتاره های امارات اســماعیل مطر هم به دلیــل مصدومیت در جام ملت ها 

حضور نخواهد داشت.

هدف عمان و فربیک: صعود از گروه
تیم ملی عمان صبح شــنبه وارد امارات شد تا در هفدهمین دوره جام 

ملت های آسیا شرکت کند.
 تیم عمان فعا 26 بازیکن دارد، ولی پیم فربیک، ســرمربی هلندی این 
تیم اعام کرده که چهارشنبه، یک روز قبل از بازی تدارکاتی با هند فهرست 
23 نفره نهایی اش را اعام می کند. هند پنجشــنبه نخســتین تیمی بود که 

به امارات رسید.
ایــن چهارمیــن حضور عمان در جام ملت هاســت و پیــش از این در 
ســال های 2004، 2007 و 2015 در این تورنمنت شــرکت داشته. در سه 
حضور قبلی عمان نتوانســته از مرحله گروهی صعود کند و ماموریت فربیک 

این است که به این هدف برسد.
مربی هلندی که در ســال جاری عمان را به قهرمانی جام خلیج فارس 
رساند، معتقد است بازی اول این تیم مقابل ازبکستان کلید صعود به مرحله 

حذفی خواهد بود. ژاپن و ترکمنستان دو همگروه دیگر عمان هستند.
 

حبسیمیرسد
ســرمربی ســابق اســترالیا گفت: »بازی اول سرنوشت ســاز است و 

امیدوارم با برد شروع کنیم. 
ازبکستان حریفی سخت و باتجربه است، 
ولی تیم ما بــه خوبی آماده شــده و به آنها 

اعتماد دارم. 
برد در این بازی امیدهای ما برای صعود 
را بیشتر می کند. برای صعود حداقل به چهار 
امتیاز نیاز داریم و برد در نخســتین بازی کار 

ما را راحت تر می کند.«
عمان پیش از بازی با ازبکستان سه بازی 
تدارکاتی مقابل هند، استرالیا و تایلند خواهد 
داشت. این تیم پیش از ترک مسقط توانست 
در دو بازی متوالی تاجیکســتان را شکســت 

دهد.
علی الحبســی، کاپیتان عمان در بازی الهال مقابل ااهلی در لیگ 
عربستان مصدوم شــد، ولی خبر داد که این مصدومیت جدی نیست. او 
در جریان برد ســه بر یک الهال مقابل ااهلی در دقیقه 69 تعویض شد. 

حبسی شنبه شب به ابوظبی رسید و به تیم ملی عمان پیوست.

جامملتها

همهچیزازمصاحبهعصرسهشنبه
کارلوسکیروشآغازشد.وقتی
کهکارلوسسهتیمکرهجنوبی،
ژاپنواسترالیارامدعیحضوردر
نیمهنهاییجامملتهادانستو
اعامکرد:»اینسهکشوربهخاطر
تاریخچههایفوتبالشان،کارهایی
کهانجامدادهاندونتایجیکه
گرفتهاند،حضورشاندرنیمهنهایی
تضمینشدهاست.ماهمتاش
میکنیمبهنیمهنهاییراهپیداکنیم
واگربخواهیمبهآنجایگاهبرسیم
مطمئنًابایدتمامتاشمانرابکنیم
وهمهتمرکزمانبراینموضوع
باشد.«

لژیونر

عبدالخالق مســعود رییس فدراسیون 
فوتبال عراق اعام کرد آماده سازی تیم ملی 
این کشــور بر اســاس برنامه پیش رفت که 
در آن اردو و بازی هــای تدارکاتی پیش بینی 

شده بود.
او درباره شانس تیم ملی کشورش برای 
موفقیت در جام ملت های 2019 آسیا گفت: 
»گروه مان بســیار سخت است و ایران تیمی 
بسیار قدرتمند و باتجربه محسوب می شود. 
ایــران جدی ترین حریف عــراق در مرحله 
گروهی اســت. تیم های ملی یمن و ویتنام 

نیز همین گونه هســتند. در راهی نیســتیم 
کــه بخواهند به ما گل  هدیه دهند و باید به 
تمامی حریفان احترام بگذاریم. با این تفکر 
می توانیم مســیرمان را به خوبی طی کنیم. 
آرزوی شــخصی من این است که تیم های 
ملی عــراق و یمن به عنوان نمایندگان عربی 

از مرحله گروهی صعود کنند.«
ادامه داد: »جاه طلبی زیادی  مســعود 
داریــم و قهرمــان جام ملت های آســیا در 
12 سال قبل هســتیم. می توانیم تا مرحله 

نیمه نهایی این رقابت ها صعود کنیم.«

در چارچوب هفته هفدهم ســوپر لیگ 
ترکیه از ســاعت 16 و30 دقیقــه ترابزون 
اسپور به مصاف ریزه اسپور رفت. این دیدار 
که به میزبانی ترابزون در ورزشــگاه مدیکال 
پارک برگزار شــد با نتیجه 4 بر یک به سود 
ترابزون خاتمه یافت. وحید امیری و ســید 
مجیــد حســینی در ترکیــب اصلی حضور 
داشتند. وحید امیری در دقیقه 78 تعویض 
شد و حســینی 90 دقیقه در میدان حضور 
داشــت. ترابزون با این پیروزی 29 امتیازی 

شد و در مکان سوم قرار گرفت.

همچنین از هفته بیستم لیگ بلژیک، 
کلــوب بروژ میزبان آنتــورپ بود و با نتیجه 
5 بر یک پیروز شــد. کاوه رضایی در دیدار 

تیمش حضور نداشت.
گل هــای این بازی را دنیس 21 و 65، 
اشریجورس 40، ریتس 65 و واناکن از روی 

نقطه پنالتی در دقیقه 85 به ثمر رساندند.
بروژ با این برد 38 امتیازی شــد و در 
رده دوم قــرار گرفت. ایــن تیم با یک بازی 
بیشــتر در 4 امتیازی تیم خنک صدرنشین 

قرار دارد.

تیم امیــد بعد از یک روز ریکاوری 
در تهران از طریق قطر راهی اردن شــد 
تا روز سه شنبه در امان مقابل تیم امید 

این کشور بازی کند.
حمید اســتیلی درباره این حریف 
گفت: »اردن در قرعه کشی در سید اول 
بود و ما دوم. امیدوارم بازی خوبی باشد. 
بیرون از خانه بازی می کنیم و این بازی 
می تواند دســتاوردهای خوبی برای ما و 

بازیکنان داشته باشد.«

اخیرا  »ما  استیلی همچنین گفت: 
ســه بازی دوستانه داشــتیم که 7 گل 
زدیــم و دو گل خوردیم. امیــدوارم تا 
انتخابی المپیک این روند را حفظ کنیم. 
بچه ها در حال تطبیــق با تاکتیک های 
سرمربی هستند. در مسابقات مقدماتی 
المپیــک دیگــر نباید اشــتباه کنیم و 
اشــتباهات را باید در همین دیدارهای 

دوستانه انجام دهیم.«
از بازگشت  تمرینات تیم امید بعد 

از اردن یــک هفته تعطیل می شــود و 
ســپس از 13 تــا 23 دی در آکادمی 
تمرین پیگیری خواهد شــد. بعد از آن 
هم امیدهــا از 23 دی تا اول بهمن در 
تورنمنت قطر حاضر می شــوند و سپس 

به ایران باز می گردند.
بــا اعام اســتیلی، زاتکو کرانچار 
تــاش می کند تا تیم امیــد بتواند یک 
دیدار دوســتانه با تیم امید کرواســی 

انجام دهد.

تمریــن آخر تیم ملــی قبل از 
بازی با فلسطین برگزار شد. در این 

تمرین علی قلی زاده تماشاگر بود.
 ســعید عزت اللهــی در زمین 
حضور نداشــت و علــی کریمی زیر 
نظر مربی بدنســاز دور زمین دوید 
و در ادامه در فوتبــال درون تیمی 
به عنــوان یار آزاد بــرای دقایقی به 

میدان رفت.
بازیکنان  تمریــن  ابتــدای  در 

زیــر نظر مــک در مورت مشــغول 
اوسیانو  ســپس  شدند،  آماده سازی 
برنامه های تاکتیکی را به آنها شــرح 
داد کــه مهمتریــن بخــش تمرین 
ارســال از جناحین توسط بازیکنان 
کناری و اســتفاده از توپ های سوم 

توسط برخی از هافبک ها بود. 
در این بخــش مهدی ترابی که 
در نیم فصل دوم رســما سرخپوش 
خواهد شد با پای چپ ضربه جالبی 

به توپ زد که با این گل دروازه سید 
حســین حســینی را به زیبایی باز 
کرد. در ادامه هم ترابی دوباره قصد 
داشت با چیپ دروازه حسینی را باز 
کند که گلر آبی هــا با واکنش خود 

مانع از این کار شد.
در پایان تمرین بازیکنان حلقه 
اتحــاد زده و با صــدای بلند فریاد 
زدند ایــران ایران ایران. این اقدام با 

درخواست کی روش صورت گرفت.

آرزوی رییس فدراسیون عراق؛ صعود همراه با یمن

برد پرگل ترابزون با ایرانی ها؛غیبت کاوه در برد بروژ

احتمال بازی دوستانه تیم امید با کرواسی

حلقه اتحاد تیم ملی به درخواست کی روش

تیم هــای ملــی ایــران و فلســطین 
امروز)دوشــنبه( در دیداری تدارکاتی و در 
ورزشــگاه الدحیل به میدان می روند. این 
دیدار از ساعت 17 به وقت محلی و ساعت 
16:30 به وقت تهران برگزار می شــود. به 
همین خاطر در نوبت صبح دیروز تمرینی 
برگزار نشــد و بازیکنان تیــم ملی پس از 
صرف صبحانه و استراحتی کوتاه از ساعت 
11:30 در جلســه ای با حضــور کارلوس 
کــی روش و ســایر اعضــای کادر فنی به 
آنالیز و مشــاهده دیدارهای قبلی تیم ملی 

فلسطین پرداختند.
دیــدار بعدی تیــم ملی برابــر قطر، 
دوشــنبه آینده و از ســاعت 20 به وقت 
محلی برگزار خواهد شــد. با درخواســت 
سانچز، سرمربی اســپانیایی تیم ملی قطر 
این دیدار در ورزشگاه خلیفه پشت درهای 
بسته برگزار می شــود. تیم ملی کشورمان 
در تاریــخ 10 دی در دوحــه مقابل قطر 
قــرار می گیــرد. از اردوی تیــم ملی خبر 
رسید ســعید عزت اللهی، علی قلی زاده و 

علــی کریمی 3 غایب دیــدار تیم ملی در 
این بازی هســتند.هر 3 بازیکن در اردوی 
تیم ملــی حضور دارنــد اما بــا توجه به 
مصدومیت در این بــازی حضور نخواهند 
داشــت. البته قلی زاده و عزت اللهی فعا 
زیر نظر کادر پزشــکی تیــم ملی خواهند 
بود تا برای مســابقات جام ملتهای آســیا 
آماده شوند. طبق هماهنگی صورت گرفته 
توســط مســووان و اطرافیان تیم که در 
قطر حضور دارند حضــور افراد متفرقه در 
اردوگاه اسپایر ممنوع شده است. این اتفاق 
برای این صورت گرفتــه که طی روزهای 
اخیر افراد متفرقه زیادی در اردوگاه اسپایر 
حضور دارند و همین موضوع باعث شــده 
کی روش درخواســت کند اطــراف محل 

برگزاری تمرین تیم ملی خلوت تر شود.
شــاید بازی با فلســطین هم پشــت 
درهای بســته و بدون حضــور نمایندگان 
رســانه ها برگزار شــود. هر چنــد برخی 
رسانه ها خبر از پخش تلویزیونی این دیدار 

داده اند.

در حالی که تیم ملی مثل بســیاری 
از مواقع مدیر ندارد محمدرضا ســاکت 
همراه با تیم ملی به قطر رفته و کارهای 
اجرایــی را انجام می دهــد. تیم ملی در 
جام جهانی هم مدیر نداشــت اما ساکت 
به عنوان دبیرکل همــراه تیم بود. با این 
حال حاا ســاکت از سمت دبیرکلی اش 
استعفا داده اما همچنان همراه تیم ملی 
اســت. او در اردوگاه اسپایر امور اجرایی 
تیم ملــی را برعهده دارد و ترتیب نصب 
پارچه های مشــکی روی فنس های کنار 
زمین و مخفی شــدن تمرین تیم ملی را 
داد. با این حال ســاکت در هیچ عکس 
و فیلمی حضور ندارد و به نظر می رســد 
سرپرســت یا مدیر مخفــی تیم ملی در 

اردوی قطر است.
با این حال ســوال بزرگتر اینجاست 
که تیم ملی در جام ملت ها هم سرپرست 
یا مدیر تیم نخواهد داشــت یا قرار است 

آقــای ســاکت همچنــان مخفیانه امور 
سرپرستی را انجام دهد.

از طرفی گفته می شــود فدراسیون 
فوتبــال بنــا دارد بــه همــه مدیــران 
بازنشسته ای که از ســمت خود استعفا 
می دهنــد حکم مشــاوره بدهــد تا آنها 
همچنــان در فدراســیون فوتبال حضور 
داشته باشند! به طوری که عباس ترابیان 
هم بعد از استعفا از سمت خود در کمیته 
فنی و توســعه فوتسال و فوتبال ساحلی 
گفته بود قرار است در سازمان لیگ برتر 

و به عنوان مشاور مشغول به کار شود.
ایــن مســاله احتمــاا در مــورد 
محمدرضا ســاکت هم مصــداق خواهد 
داشــت و بعید اســت تاج، همشــهری 
باتجربه خود را به این راحتی از دســت 
بدهد و حتمــا از او به عنوان مشــاور یا 
پستی که درگیر و دار قانون بازنشستگی 

نباشد استفاده می کند.

 مخفی کاری تیم ملی در قطر

ساکت سرپرست مخفی!

امروز بازی تدارکاتی با فلسطین 

تیم ملی بدون مدیر در جام ملت ها

آسیب دیدگی بازیکنان کلیدی، دغدغه این روزهای کی روش
یک ضربان قلب، یک لشگر مصدوم

تیــم ملی با اوضــاع و احوال عجیبی به اردوی قطر رفته و کســی 
نمی داند آیا بازیکنان کلیدی ایران به جام ملت های آسیا می رسند یا نه؟ 
کارلوس کی روش، تلفیقی از بازیکنان حاضر در لیگ و بخشی از لژیونرها 
را که مصدوم نیستند، همراه خود به قطر برده تا 2 بازی تدارکاتی مقابل 
فلســطین و قطر برگزار کند. دیدارهایی که کمک می کند تا کی روش، 
ابتدا شــرایط بازیکنان را بسنجد و سپس تشخیص بدهد که آیا لژیونرها 
به تورنمنت مهم قاره می رســند یا قادر نیســتند تیــم ملی را همراهی 

کنند؟
ایران در شرایط فعلی، چند مهره مصدوم در اختیار دارد. بازیکنانی 
که کی روش روی حضور آنها در جام ملت های آســیا برنامه ریزی کرده 

است. 
ســعید عزت اللهی که در ردینگ بازی هــای قابل قبولی به نمایش 
می گذاشــت و تازه به ترکیب ثابت این تیم رسیده بود، با آسیب دیدگی 
مواجه شــد و حاا حدود 10 هفته اســت که در ترکیــب ردینگ قرار 

نمی گیرد.
آسیب دیدگی عزت اللهی تا جام ملت ها بهبود پیدا می کند اما آیا او 
بافاصله می تواند به ترکیب تیم ملی برســد و بازی های درخشانش در 

جام جهانی را تکرار کند؟
 ایــن اتفاق برای علیرضا جهانبخش نیز رخ داده. در حالی که گفته 
می شــد او بعد از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت طوانی، آماده بازی 
مقابل چلســی در لیگ برتر است، آسیب دیدگی اش تشدید شد و حتی 
نتوانســت به بازی مقابل بورنموث نیز برســد و در ترکیب برایتون قرار 

بگیرد.
دربــاره جهانبخش نیز این بحث وجــود دارد که آیا بعد از 7 هفته 
آســیب دیدگی و دوری از فوتبال، می تواند به یکباره در ترکیب تیم ملی 
قرار بگیرد و جزو بازیکنان کلیدی باشد؟ علی قلی زاده نیز چنین اوضاعی 

را سپری می کند.
 او در بازی شــارلروا مقابل کورتریک در لیگ بلژیک آســیب دید و 
کی روش را نگران کرد. آسیب دیدگی او به حدی است که 2 بازی ابتدایی 
ایران در جام ملت های آســیا را از دســت می دهد. در مورد قلی زاده هم 
این پرســش مطرح است که آیا در بازی سوم ایران قادر است بازی های 

کم نقص قبلی را تکرار کند؟
کاوه رضایی دیگر بازیکنی اســت که چند هفتــه اخیر را به دلیل 
آســیب دیدگی دور از ترکیب بروژ مانده و برای این تیم بازی نکرده؛ نه 
در لیــگ بلژیک و نه لیگ قهرمانــان اروپا. کاوه با این مصدومیت، بخت 
اندکی برای حضور در فهرســت نهایی تیــم ملی را دارد بخصوص که او 
تجربه انجام بازی های ملی متعددی را ندارد 
و همین کار او را برای حضور در ترکیب ایران 

سخت می کند.
صادق محرمی دیگر بازیکنی اســت که 
در کرواسی آسیب دیده و در دو هفته پایانی 
جایی در ترکیب دیناموزاگرب نداشته. حضور 
این بازیکنان در جام ملت های آســیا هم در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. در پســت محرمی، 
وریا غفوری و رامیــن رضاییان حضور دارند 
و شاید همین مســاله باعث شود تا کی روش 
درباره او ریســک نکند و نــام محرمی را در 

فهرست نهایی خود قرار ندهد.
به جمــع این بازیکنان مصــدوم، باید پژمان منتظــری و مرتضی 
پورعلی گنجــی را هــم اضافه کنیــم. پورعلی گنجی به تازگــی از بند 
آســیب دیدگی رها شــده و در ترکیب یوپن قرار گرفته. اتفاقی که برای 
منتظــری هم رخ داده و او بعد از مدت هــا مصدومیت، مقابل پدیده در 

ترکیب استقال قرار گرفت و به عنوان دفاع راست بازی کرد.
ایــن اتفاق ها و ایــن مصدومیت ها به دغدغه ذهنــی کی روش در 
آستانه جام ملت های آسیا تبدیل شده. او هنوز نمی داند کدام یک از این 

بازیکنان را در اختیار دارد و از کدام یک نمی تواند استفاده کند.
 همین مســاله بخت قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا را پایین 
می آورد، مگر اینکه بازیکنان آســیب دیده زودتر از موعد برگردند و همه 
را امیدوار کنند، امیدوار به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت ها؛ اتفاقی 

که سال هاست حسرت به دست آوردنش را می خوریم.

گزارش
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محســن بیرانونــد بــه 
انتقاداتی که در مورد عملکرد 
4 وزنه بــردار اعزامــی به قطر 
کاپ مطــرح شــده، واکنش 
نشــان می دهــد و از عملکرد 
مدیریت فعلی فدراسیون دفاع 

می کند.
فدراســیون  دبیــر 
از  »اول  می گوید:  وزنه برداری 
همه بگویم که می گویند ما از 
محمد زارعی به جای سهراب 

مرادی و کیانوش رســتمی در 96 کیلوگرم اســتفاده 
کرده ایم که این درســت نیست. دســته اصلی او 89 
کیلوگرم اســت که ما هم او را با 90 کیلوگرم وزن در 
دسته 96 کیلوگرم قرار دادیم چون قطرکاپ در اوزان 
المپیکی برگزار می شــود و اصا دسته 89 کیلوگرم در 
مسابقات وجود نداشت. در واقع این وزنه بردار جایگزین 
مرادی و رستمی نیست. ما در این دسته رضا بیرالوندی 
را داریم که مدال جوانان جهان را گرفت و به تیم ملی 
بزرگســاان هم اضافه شد. پس پشتوانه سازی دارد در 

وزنه برداری ایران اتفاق می افتد.«

نفــرات  مــورد  در  او 
اعزامی بــه قطرکاپ می گوید: 
»می خواســتیم 5 نفــر را به 
ایــن رقابت ها اعــزام کنیم تا 
المپیک  گزینشی های  از  یکی 
را پشت ســر بگذارند؛ سه نفر 
از وزنه بردارانــی که از جهانی 
عشــق آباد جا ماندند به همراه 
یاسین باقری و نیما آقایی که 
با نظر کادر فنــی تیم ملی از 
بهترین های لیگ و مســابقات 
گذشته بودند که البته کار اعزام باقری به دلیل مشکلی 

که وجود داشت، درست نشد.«
بیرانونــد بــا تاکید بــر اینکه کســب نتیجه در 
تورنمنت های بین المللی اولویت فدراســیون نیســت، 
ادامه می دهد: »چیزی که برای فدراسیون وزنه برداری 
اهمیت دارد کسب نتیجه در المپیک، جهانی و آسیایی 
اســت و ســایر رقابت هایی که به اسم تورنمنت در آن 
شــرکت می کنیــم میدان هایی برای کســب تجربه و 
محک بهتر افراد ملی پوش اســت. برای ما مدال آوری 

در تورنمنت ها هرگز اولویت نیست.«

اتفاق هــای لیگ های 
قبل والیبال در حال تکرار 

شدن است.
 تیم هایی که با دست 
خالی وارد لیگ شــده  اند، 
بعــد از پایان نیم فصل به 
مرحلــه ای می رســند که 
بین ماندن و رفتن دو دل 

شده اند.
 مثل شهرداری تبریز 
که انگار پای ماندن ندارد. 

ایــن تیم که با اما و اگر وارد لیگ شــد، اگرچه 
شــروع خوبی در نیم فصل نخســت رقابت های 
لیگ برتر والیبال نداشت اما در پایان مسابقات 
موفق شــد بازی های خوبی به نمایش بگذارد و 

حتی تیم پیکان را در تهران شکست دهد.
 حــاا با پایان نیم فصل نخســت خبرهای 
خوبی از تیم تبریزی به گوش نمی رسد و برخی 
از بازیکنان شــاخص تیم مانند امیر حسینی و 
مصطفی شریفات تصمیم به ترک تیم گرفته اند 

و ممکن است تیم در ادامه راه منحل شود.

 سرمربی تیم والیبال 
این  در  تبریز  شــهرداری 
»شــروع  می گوید:  رابطه 
در  اما  نداشــتیم  خوبــی 
پایــان فصل بــا توجه به 
برگــزار  کــه  تمریناتــی 
کردیــم و هماهنگــی که 
کسب کردیم موفق شدیم 
ارائه  خوبــی  بازی هــای 

دهیم.
 با این حال این روزها 
شــرایط خوبی از نظر مالی نداریم. متاسفانه با 
توجــه به قانون فدراســیون والیبــال مبنی بر 
پرداخت 55 درصد مبلغ قرارداد بازیکنان پیش 
از نیــم فصل دوم، آنها می توانند قرارداد خود را 
فســخ و به تیم دیگری بروند به همین دلیل به 

مشکل خورده ایم.
 تیم ما پرداختی نداشــته است و به همین 
دلیل برخی از بازیکنان قصد جدایی دارند. البته 
امروز جلسه ای تشکیل می دهیم و در این زمینه 

تصمیم می گیریم.«

 شهرداری تبریز، روی لبه تیغ بیرانوند: مدال آوری در تورنمنت ها برای ما مهم نیست

در بررســی های دوباره کمیته بین المللی ضد 
دوپینگ، اســامی چهار وزنه بردار دیگر به فهرست 
طویل دوپینگی هــای المپیک لندن اضافه شــد. 
مهم ترین اتفاق این خبر اما مثبت شــدن آزمایش 
دوپینگ الکســی توروختی از اوکراین است که در 
دســته ۱05 کیلوگرم مدال طا گرفت. از این رو 
اگر مثبت بودن دوپینگ او تایید نهایی شود مدال 
نواب نصیرشــال در المپیک ۲0۱۲ از نقره به طا 

تبدیل می شود.
 

اقبال بلند نواب
اتفاق های سه گانه ای که در شش سال گذشته 
و به مــرور زمان برای وزنه برداران ایران در المپیک 
لندن افتاده، به طور قطع ســهمی هم در شــانس 
خوب آنها داشته. قطعا رســیدن سعید محمدپور 
از عنــوان پنجمی به مدال طا یک اتفاق ویژه بود 
اما ماجرای نواب به نوعــی متفاوت از دو نفر دیگر 
است. نصیر شال در حالی راهی المپیک لندن شد 
که روی کاغذ شــانس چندانی برای ایستادن روی 
ســکو نداشت اما غیبت دو حریف اصلی اش در روز 
مســابقه که خیلی ها آن را هم به مسائل مربوط به 

دوپینگ مربوط دانستند، مدال نقره را به او داد.
او حاا یک شانس دیگر هم آورده تا با مثبت 
شدن آزمایش دوپینگ رقیبش، پس از شش سال 
به مدال طا دســت پیــدا کند تا اقبــال بلندش 

تکمیل شود.
 

درخشان تر شدن کارنامه وزنه برداری
وزنه برداری ایــران در المپیک لندن اگر چه 
از لحــاظ تعداد مدال رکــورد زده بود، اما کیفیت 
مدال ها را نمی شــد به عنوان یک شگفتی در تاریخ 
ثبت کرد. کســب یک طا، دو نقــره و یک برنز و 
در مجمــوع چهار مــدال، عملکرد بســیار خوبی 
برای شــاگردان کوروش باقری در لندن به حساب 
می آمد. طا و نقره بهداد و ســجاد انوشیروانی در 
ســنگین وزن به    همــراه نقره و برنز نصیرشــال و 
کیانوش رســتمی یکی از کارنامه های درخشــان 
وزنه برداری بود، اما یکی بودن مدال های طا، عیار 

آن را کم کرده بود.
حــاا امــا با شــرایط جدید )طایی شــدن 
محمدپــور و نصیرشــال و مدال نقره رســتمی( 
کارنامــه وزنه بــرداری ایــران در لنــدن بســیار 
درخشان تر و شاید برای همیشه در تاریخ ماندگار 
شود. با شــرایط جدید، وزنه برداران ایران در لندن 
ســه طا و دو نقره به نام خود ثبت کردند که یک 
نتیجه رویایی و تکرارنشــدنی است؛ نتیجه ای که 
خیلی بعید است به این زودی ها توسط وزنه برداری 
و یا حتی سایر رشته های المپیکی ایران ثبت شود.

 
مرادی، تنها اوتی وزنه برداری در لندن

تلخ ترین اتفــاق المپیک لنــدن، اوت کردن 
ســهراب مرادی در رقابــت وزن 85 کیلوگرم بود؛ 
جایــی که او به همراه کیانوش رســتمی با ســایر 
حریفــان رقابت می کرد و شــانس خوبی هم برای 
رســیدن به مدال داشــت اما به دلیلی که بعدها 

ســرماخوردگی و بیماری در روز مســابقه عنوان 
شــد، نتوانســت وزنه های انتخابی اش را بزند و در 
کمال تعجــب از دور رقابت ها کنار رفت. کیانوش 
رستمی هم البته مدال برنزش را با چنگ و دندان 
و به ســختی از آن خود کرد؛ برنزی که البته چند 
سال بعد با مثبت اعام شدن دوپینگ حریفش به 

نقره تبدیل شد.
به هر ترتیب، ســهراب مرادی که شش سال 
پیــش تنها وزنه بــردار ناکام تیم ایــران در لندن 
لقب گرفت، حاا ســتاره اصلی و بی چون و چرای 

تیم ایران اســت. در لندن چهار ورزشکار به مدال 
رســیدند، سعید محمدپور هم پس از آزمایش های 
دوپینگ به مدال رســید و تنها این سهراب مرادی 
بود که دستش به مدال نرسید. سهرابی البته چهار 
ســال بعد و در المپیک ریو، به معنای واقعی کلمه 
جبران مافات کرد و بدون رقیب روی ســکوی اول 

ایستاد و مدال طا را به گردن آویخت.
 

بااتر از کشتی فرنگی
تیم اصلی و برجســته کاروان ایران در لندن، 

شــاگردان محمد بنا بودند. تیم فرنگی ایران با سه 
طای ســوریان، نوروزی و رضایی، کاروان ایران را 
باا کشــیدند و پرافتخارترین تیم هم شدند. حاا 
اما با این شرایط، وزنه برداری دو نقره بیشتر از آنها 
دارد و پرافتخارترین رشــته ایران در لندن و تمام 

ادوار المپیک به حساب می آید.
 

چهاردهمی برای ایران
المپیــک لنــدن بــدون مــدال محمدپور و 
خوشرنگ تر شدن مدال های رستمی و نصیرشال 

هم بهتریــن نتیجه تاریخ کاروان ایــران در ادوار 
المپیــک بود. با این حال حاا این افتخار پررنگ تر 
می شــود. کاروان ایران در پایان المپیک لندن با 4 
طا، پنج نقره و ســه برنــز در جایگاه هفدهم دنیا 
ایستاد. حاا اما با 6 طا، پنج نقره و دو برنز شرایط 

بهتری در جدول پیدا کرده است.
نکته جالب در مدال طای نصیرشال، گرفته 
شدن این طا از ورزشکار اوکراینی است؛ اوکراینی 
که در جدول مدالی لنــدن با 6 طا و پنج نقره و 
9 برنز در جایگاه چهاردهم ایســتاد اما حاا با کم 

شــدن این طا، جایش را دقیقا به ایران می دهد تا 
کاروان ایران با سه پله صعود به رده چهارهم برسد.

 
 عیار طای محمدپور و نصیرشال

 چقدر است؟
کمیته بین المللی المپیک به طور قطعی طای 
سعید محمدپور را به رسمیت شناخت و حتی این 
مــدال را به او اعطا کرد. برای نصیرشــال هم در 
صورت تایید شدن حکم، همین اتفاق خواهد افتاد. 
پس این مدال ها حقیقــی و به طور قانونی در نظر 

گرفته و در تاریخ ثبت می شود.
با این حال ســوالی که شاید برای خیلی ها به 
وجود می آید این اســت که آیا این مدال های طا 
را هم می شــود در کنار سه طای کشتی فرنگی و 

مدال زرین بهداد سلیمی قرار داد؟
اینکه ورزشــکاران ایران با مثبت اعام شدن 
نتیجه دوپینگ حریفانشــان و پس از چند سال به 
مدال های تازه شان رســیده اند، آیا چیزی از ارزش 

این مدال ها کم می کند؟
پاسخ به این سوال ها شاید ساده نباشد و نشود 

به این سادگی ها به جواب حقیقی رسید.
از یک طــرف این بحث مطرح می شــود که 
این ورزشــکاران با از رده خارج شدن حریفانشان 
به مدال رســیده اند و یا رنگ نشانشان خوشرنگ تر 
شــده اســت. به این ترتیب نباید ایــن مدال ها را 

همطراز قبلی ها در نظر گرفت.
از طرف دیگر یک استدال هم می گوید وقتی 
ورزشــکاری از مواد نیروزا استفاده می کند، شرایط 
را نابرابر کرده و باید از رقابت کنار گذاشته شود و 
ورزشکاران با رقیبانی مواجه باشند که شرایط برابر 
با آنها داشته باشند. پس با توجه به دوپینگی بودن 
رقبای این سه وزنه بردار، حق آنها بوده که به مدال 
برســند و حاا پس از چند ســال این حق به آنها 

داده شده است.
 

پاداش طا به سه وزنه بردار می رسد؟
سعید محمدپور نخستین وزنه برداری بود که 
با آزمایش های ثانویه به مدال المپیک رســید، به 
همین خاطر هم خیلــی زود زمزمه هایش را برای 
دریافت پاداش ها آغاز کــرد. محمدپور که چندی 
پیــش مدالش را هم به طور رســمی دریافت کرد، 
کاما جدی بــه دنبال دریافت جایــزه مدال طا 
در المپیک لندن اســت؛ تاشــی که البته تنها به 
دریافت پنج هزار دار پاداش ســکو محدود شده 
و این قهرمان المپیک هنوز نتوانســته پاداشی که 

انتظار دارد را دریافت کند.
حاا کیانوش رســتمی و نواب نصیرشال هم 
به او اضافه شده اند. البته با این تفاوت که هر دوی 
این ورزشــکاران، پاداش مدال هایشــان را دریافت 

کرده اند و حــاا اگر قرار بر پرداخت باشــد، تنها 
باید تفاوت پاداش مدال قبلی با مدال امروزشــان 

را دریافت کنند.
بحث دیگری هم که در گذشــته بارها مطرح 
شــده این اســت که در صــورت پرداخت پاداش 
این ورزشــکاران، آیا همان میزان ســکه ای که در 
ســال ۲0۱۲ به مدال آوران اهدا شده باید به این 
ورزشــکاران هم تعلق بگیرد و یا به دلیل چند برابر 
شدن قیمت سکه، معادل ریالی آن سکه ها به آنها 

پرداخت شود؟
سوالی که باید مسووان وزارت ورزش به آن 
پاســخ دهند و در آینده دید کــه آیا اصا قصدی 
برای پرداخت این پاداش ها وجود دارد یا خیر؟ اگر 
پاســخ مثبت است این پرداخت به نرخ روز خواهد 

بود و یا به شکل دیگری انجام خواهد شد؟

کارنامه لندن تاریخی تر شد
دوپینگ وزنه بردار اوکراینی جایگاه کشورش را هم به ایران داد

 مربی صرب
 از بسکتبال می رود

طــی توافق های انجام شــده بــا نناد 
ترونیچ، قرار است این مربی زودتر از پایان 
قراردادش، همکاری با فدراسیون بسکتبال 

را خاتمه دهد.
با شــروع فعالیت رامین طباطبایی در 
فدراسیون بســکتبال، صحبت هایی مطرح 
شــد با این محور که قــرارداد نناد ترونیچ 
صربســتانی فســخ می شــود و او ایران را 
تــرک می کند اما گارانتی بودن قرارداد این 
مربی باعث شــد تا فعالیتش را ادامه دهد 
و فدراســیون نیز موظف بود مبلغ قرارداد 
او را کــه به یورو اســت، پرداخت کند ولی 
دســتمزد این مربی صربستانی باعث شده 
تا مســووان فدراسیون چند بار برای فسخ 
توافقی قرارداد بــا ترونیچ مذاکره کنند که 
شنیده شــده بااخره این مذاکرات جواب 
داده و قرار اســت این مربی زودتر از پایان 
قــراردادش ایران را ترک کنــد. با توجه به 
قیمت ارز، نداشــتن منابع مالی و مشکات 
مالی فدراســیون پایــان فعالیت ترونیچ در 
ایران می تواند خبر خوبی برای فدراســیون 
بســکتبال باشــد. طبق توافقاتی که انجام 
شــده قرار است فدراســیون دو ماه حقوق 
ترونیــچ را جلوتر پرداخت کنــد و او بقیه 
دستمزدش را نگیرد و به فعالیتش در ایران 

خاتمه دهد.

 کیانوش رستمی
 تنها وزنه بردار اعزامی ایران 

به جام پادشاهی تایلند
بــا توجه بــه اعــزام 8 وزنه بــردار به 
مســابقات جهانــی و 4 نفر بــه قطر کاپ، 
کیانــوش رســتمی تنها وزنه بــردار ایرانی 
شرکت کننده در جام پادشاهی تایلند است.

 ،IWF جدیــد  قوانیــن  براســاس   
وزنه بردارانی که می خواهند مجوز حضور در 
المپیک ۲0۲0 توکیو را دریافت کنند، باید 
پیش از این رقابت ها در 6 میدان گزینشی 

وزنه بزنند.
 8 وزنه بــردار ایران نخســتین میدان 
گزینشــی خــود را در مســابقات جهانی 
عشق آباد پشت سر گذاشتند و 4 نفر نیز در 
روزهای اخیر با وزنه زدن در قطرکاپ، یکی 
از مســیرهای گزینشی را سپری کردند. در 
این میان کیانوش رستمی که در مسابقات 
جهانی ۲0۱8 حضور نداشــت، به قطر هم 
اعزام نشــد تا حاا تنها وزنه برداری باشــد 
که به جام پادشــاهی تایلند اعزام می شود 
که نخستین مسابقه گزینشی اش در مسیر 
المپیک توکیو را پشــت سر بگذارد. بعد از 
جلساتی که بین او و فدراسیون وزنه برداری 
برگزار شــد، او حــاا باید مربــی اش را به 
فدراســیون معرفــی کند تا بعــد از تایید 
فدراســیون، با او راهی تایلند شــود و در 
رقابت هایی که از ۱3 تا ۱7 بهمن ماه برگزار 

می شود، مسابقاتش را دنبال کند.

معرفی ملی پوشان 
کاراته بانوان در 

باتکلیفی کادر فنی
آماده سازی  اردوی  اول  مرحله 
بانوان بزرگســال با  تیم ملی کاراته 
حضور 5 ملی پوش آغاز می شــود. با 
اعام فدراسیون کاراته پنج کاراته کا 
بــرای حضور در اردوهــای تیم ملی 
بانوان معرفی شده اند که باید تا 30 
دی ماه تمرینات خود را زیر نظر کادر 
فنی پیگیری کرده و اوایل بهمن ماه 
در لیگ  جهانی فرانسه شرکت کنند. 
این ملی پوشــان در حالی به اردوی 
تیم ملی دعوت شده اند که همچنان 
تکلیف کادر فنی تیم ملی مشــخص 

نیست.
 پس از حواشی زیاد در اطراف 
تیم ملــی بانوان، هنوز فدراســیون 
کاراته برای ادامه همکاری با ســتاره 
موســوی ســرمربی تیم ملی بانوان 
تصمیم  نگرفته اســت. سارا بهمنیار، 
طراوت خاکسار، رزیتا علیپور، شیما 
آل سعدی و حمیده عباسعلی، نفرات 
دعوت شــده به این اردو هستند که 
از هفتــم دی مــاه در آکادمی ملی 
المپیــک تمرینــات خــود را دنبال 

می کنند.

خبر

 سومین طای 

وزنه برداری
 
 بر گردن نواب

پرونده المپیک لندن پس از شــش ســال هنوز هم بســته نشــده و بررســی دوباره نمونه ها و پرونده های دوپینگ، مدال ها و رده   بندی برخی 
کشــورها را جابه جا می کند. بخش اعظم این تغییرات هم البتــه در وزنه برداری اتفاق می افتد و کمیته بین المللی ضد دوپینگ با بررســی دوباره 
نمونه های نفرات برتر اوزان مختلف، یکی یکی مثبت بودن دوپینگ آنها را اعام می کند. پس از صعود چهار پله ای ســعید محمدپور و رســیدنش 
به مدال طا و همچنین تبدیل شــدن برنز کیانوش رســتمی به نقره، حاا نوبت نواب نصیر شــال اســت؛ وزنه برداری که در رقابت های وزن 105 
کیلوگرم المپیک لندن روی ســکوی دوم ایســتاد و حاا با مثبت اعام شــدن دوپینگ مرد طایی این وزن، مدالش خوشــرنگ تر خواهد شد.

 جذب سربازان نخبه پژوهشی
 در پژوهشگاه علوم ورزشی

رییس پژوهشــگاه علوم ورزشی با اشــاره به عقد تفاهمنامه همکاری با 
بنیاد ملی نخبگان می گوید: »به منظور حمایت از ســربازان نخبه پژوهشگر 
علوم ورزشــی به دنبال آن هستیم تا با جذب سربازان نخبه، عملکرد موفقی 

در اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشیم.«
علی شــریف نژاد در این رابطه می گوید: »طی تفاهمنامه ای که با بنیاد 
ملی نخبگان منعقد شــده است، برای حمایت از سربازان نخبه پژوهشگر در 
حوزه علوم ورزشــی و اجرای طرح های پژوهشی، ســربازان نخبه پژوهشگر 
را جــذب می کنیم تا در جهــت فعالیت در اجرای طرح های پژوهشــی در 

پژوهشگاه دوره خدمت خود را سپری کنند.«
 

جایزه 20 هزار یورویی برای جام فجر شطرنج
جام بین المللی شــطرنج فجر، گرامیداشــت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اســامی با حضور حدود 600 شطرنج باز داخلی و خارجی در تهران 
برگزار می شود. بیســت و هفتمین دوره جام بین المللی فجر با گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران از ۱6 تا ۲۲ بهمن در محل 
فدراســیون شــطرنج برگزار می شود. در همین راســتا طی روزهای گذشته 
فدراســیون شطرنج از ورزشــکاران 40 کشــور خارجی برای حضور در این 
رقابت هــا دعوت کرده که پیش بینی می شــود در مجموع 600 شــطرنج باز 
ایرانی و خارجی به رقابت با یکدیگر بپردازند. این مســابقات در ســه جدول 
اســتادان، بازیکنان آماتور و نوجوانان برگزار می شــود. آرکادی دورکوویچ، 
رییس فدراســیون جهانی شــطرنج میهمان ویژه این مسابقات است. جایزه 
نقدی در نظر گرفته شــده برای رقابت های شطرنج جام بین المللی فجر ۲0 

هزار یورو است.

10 تیم در مرحله اول لیگ برتر کبدی بانوان
یازدهمین دوره مســابقات لیگ برتر کبدی بانوان باشگاه های کشور با 
حضور ۱0 تیم در مجموعه ورزشــی بعثت تهران برگزار می شود. یازدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر کبدی بانوان باشــگاه های کشــور چهارم تا هفتم 

دی ماه در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار 
می شود. طبق اعام ســازمان لیگ فدراسیون، 
مراسم وزن کشــی بازیکنان و جلسه هماهنگی 
سرپرســتان تیم های شــرکت کننده عصر روز 
سه شــنبه 4 دی ماه از ساعت ۱7 الی ۱9 برای 
وزن کشــی و از ســاعت ۲0 هم برای جلســه 
هماهنگی برگزار می شــود. لیــگ برتر کبدی 
بانوان امســال در ســه مرحله برگزار می شود و 
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، تیم های 
شــرکت کننده در هــر مرحله 6 دیــدار برگزار 
می کنند تا قهرمان لیگ برتر بانوان مشــخص 
شــود. ۱0 تیم ایام، گلســتان، اقبال قزوین، 

خراســان رضوی، آذربایجــان غربی، فارس، آلومینیــوم اراک، آداک تهران، 
جهان پهلوان تختی و گیان در لیگ برتر امسال حضور دارند.

راه اندازی سوپرلیگ جودوی باشگاه های ایران
رییس سازمان لیگ فدراسیون جودو از راه اندازی سوپرلیگ باشگاه های 
ایران خبــر می دهد و می گویــد: »برنامه ریزی برای آغاز ایــن رقابت ها در 
بهمن ماه را انجام داده ایم.« سعید قمی با بیان اینکه رقابت های لیگ برتر در 
فصل جاری با حضور ۱۲ تیم برگزار شد، می گوید: »این استقبال خوب باعث 
شد تا به فکر راه اندازی سوپرلیگ باشیم.« او با بیان اینکه درخواست میزبانی 
رقابت های جام باشــگاه های آسیا را به کنفدراســیون آسیا ارسال کرده ایم، 

ادامه می دهد: »اکنون منتظر پاسخ نهایی کنفدراسیون هستیم.«
 

بوشهر، میزبان مسابقات رده بندی کشوری 
تیراندازی با کمان

مسابقات رده بندی تیراندازی با کمان کشور به میزبانی هیات تیراندازی 
با کمان اســتان بوشهر برگزار می شود. مســابقات تیراندازی با کمان مرحله 
ششــم رده بندی کشوری با عنوان گرامیداشــت مرحومه اسماء زحمتکش، 
کماندار بااخاق و ســاعی در رشــته های ریکرو، کامپوند و ساحلی پیگیری 
می  شــود. بنا بر اعام فدراسیون تیراندازی با کمان، این مسابقه در ۲ بخش 

مردان و زنان طی روزهای ۱۲ تا ۱4دی ماه در بوشهر برگزار می شود.

خبر

صدای اعتــراض پرهام مقصودلو که 
یکی، دو ســالی اســت نامش در جامعه 
شطرنج زیاد شــنیده می شود و توانسته 
افتخاراتی کســب کند هم بلند شــد. با 
اینکه او در این مدت ســعی کرده به دور 
از هر حاشیه ای به کار حرفه ای اش ادامه 
دهــد اما نمی تواند مقابل برخی مســائل 
ســکوت کند؛ مثل پرداخت هزینه سفر 

توسط خود ورزشکار.
اواخر شطرنج  پرهام می گوید: »این 
ایران افتخارات زیادی کسب کرده است. 
همه شــطرنج بازان حداقل یک درخشش 
در هر مســابقه دارند. تعداد شطرنج بازان 
ایرانی با ریتینگ بــاای ۲600 به چهار 
نفر رســیده اســت که در تاریخ شطرنج 
بی ســابقه بوده است. ما چهار شطرنج باز، 
هم جوان هســتیم و هم عضو تیم ملی. 
گایــه ام از این اســت که بــا همه این 
شــرایط اصا به ما توجه نمی شــود. یک 
مربی خوب خارجی که در مسابقات کنار 

ما باشد کمترین توقع است.«
افتخاراتــی که  بــا اشــاره بــه  او 
دوستانش به دســت آورده اند، می گوید: 
»وقتــی این تاش ها از ســوی بازیکنان 
انجام می شــود و این همه مقام کســب 
می شود، چرا کم توجهی می کنند؟ حتی 
طباطبایی که نایب قهرمان آســیا شد با 
هزینه شخصی به این مسابقات آمده بود. 
خیلی مشــکات زیاد است و خواهش ما 
این است که رسیدگی کنند. اوضاع بدون 
مربی و بــدون پرداخت هزینه ها برای ما 

بسیار سخت است.«
مقصودلو ادامه می دهد: »من قهرمان 
کشور شده بودم و قهرمان کشور سهمیه 
حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را دارد 
که هزینه آن را فدراســیون می دهد، اما 
قائم مقامی خود  و  طباطبایــی  فیروزجا، 
هزینه هایشــان را پرداخــت کرده اند. در 
مورد مبینا علی نســب مطمئن نیســتم، 
را  فکر می کنم فدراســیون هزینه هایش 

پرداخت کرده باشد.«
ایــن گایه هــا در حالی از ســوی 
مقصودلــو مطرح می شــود کــه مهرداد 
پهلوان زاده رییس فدراســیون شــطرنج 
مواردی را مطرح می کنــد تا از عملکرد 
خود و مجموعه اش دفاع کرده باشــد. او 
می گوید: »طبق آیین نامه برای مسابقات 
انفرادی آســیا، فرد برتر قهرمانی کشور 

یک سهمیه دارد و سایر شرکت کنندگان 
می توانند آزاد شــرکت کننــد. ما هم در 
بخش آقایان و بانوان یک سهمیه داشتیم. 
هزینه هتل و غذا بر عهده میزبان اســت 
و ورودی مختصــر و هزینه بلیت هواپیما 
بر عهده ما خواهد بود که با این شــرایط 
پرهــام مقصودلو در بخش مردان و مبینا 
علی نســب در بخــش بانوان بــا هزینه 
فدراسیون اعزام شدند. اگر نفرات دیگری 
هــم بخواهند بــه این مســابقات بروند، 
بایــد هزینه ها را شــخصا پرداخت کنند. 
البتــه هر کســی هم نمی توانــد در این 
مسابقات شــرکت کند و باید ریتینگش 
از یک حدی بااتر باشــد. در این شرایط 
ورزشکاران به صورت آزاد شرکت می کنند 
و فدراســیون تعهدی از این بابت ندارد. 
این مسابقات جوایز نقدی خوبی هم دارد 

که ورزشــکاران می توانند از آن استفاده 
کنند.«

پهلــوان زاده در خصوص هزینه های 
اعزام به مســابقات ســریع و برق آسای 
قهرمانی جهان روســیه نیز توضیح قابل 
توجهی می دهد: »شــرایط سختی است. 
امکان پرداخت هزینه های اعزام را نداریم. 
این مسابقات جوایز نقدی خوبی هم دارد. 
مــا هم همه ســعی خــود را می کنیم با 
گرفتن ارز به شطرنج بازان کمک کنیم تا 
بخشی از هزینه های آنها را برای مسابقات 
سریع و برق آسای جهان بپردازیم. ما همه 
ســعی خود را می کنیم تا شرایطی باشد 
که بچه ها دلگرم باشــند، خوب کار کنند 
و پیش بروند. خوشــبختانه هم که خوب 
پیش می روند. طبعا کمبودهایی هســت 
و کســی هم منکر آنها نیســت اما باید 
بدانیم چه داشــته هایی داریم. مفروضات 
را نمی شــود عــوض کرد، اگــر بگوییم 
کاری نداریــم کــه بودجه چقدر اســت 
ولــی انتظار داریــم ۱0 مربی برتر جهان 
را بیاورید منطقی نیســت. این کار، خط 
زدن یا تغییر دادن صورت مســاله است. 
صورت مســاله این است که بودجه ثابت 
داریــم که باید با آن بودجه همه کارها را 
انجام دهیم. اگر مــا بتوانیم بودجه خود 
را دو برابر کنیم مســلما دو برابر هم کار 
می کنیم. حقش هم هســت که دو برابر 
شــود اما فعا چنین انتظاری را نمی توان 
از دولت داشــت. اگر هــم بخواهیم به ما 

نمی دهند.«

امکان پرداخت هزینه ها را نداریم
توجیه رییس فدراسیون در قبال گایه های مقصودلو
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محسن آجرلو 
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 نصیرشال: هر چیزی
 سر جای خودش قشنگ است
این مدال در حالم 

تاثیری ندارد!
شدن  طایی  از  پس  نواب  خود 
مدالــش در المپیک لنــدن درباره 
مطلع شدن از این خبر گفت: »ساعت 
4 صبــح بود که دیدم یکســری از 
دوســتان خبر را دادند، بعد خودم 
وارد سایت وزنه برداری جهانی شدم 

و دیدم که صحت دارد.«
او البتــه می گوید هر اتفاقی در 
زمان خودش شیرین تر است: »قطعا 
هر چیزی سر جای خودش قشنگ و 
زیباست. به هر حال یکسری چیزها 
در گذر زمــان از ارزش می افتد. اگر 
این مدال در زمان خودش بود خیلی 
شــیرین تر بود. با این حال خواست 

خدا بود تا این اتفاق بیفتد.«
نصیرشــال با بیان اینکه برای 
»تروختی« ناراحت است، گفت: »من 
پیگیر کارهای او هستم. می دانم که 
در حوزه ورزش کســب و کاری به 
راه انداختــه و زندگی اش از این راه 
می چرخد. بیشــتر برای او ناراحت 
راه دارد زندگی  این  از  هســتم که 
می کند. امیــدوارم لطمه ای به کار و 
که  است  طبیعی  نخورد.  زندگی اش 
از این اتفاق من و خیلی ها خوشحال 
شویم. شــاید خوشحال کننده ترین 
خبری که می شد شنید، اما خب زیاد 

در حال من تاثیری ندارد.«
از نواب ســوال کردیم که پس 
در  محمدپور  سعید  شدن  طایی  از 
وضعیتی مشابه، او فکرش را می کرد 
که خودش هم به مدال طا برسد یا 
نه؟ که نواب گفــت: »آن زمان یک 
خورد  جرقــه ای  ذهنم  توی  لحظه 
و این اتفاق را دیــده بودم که برای 
جدی  خیلی  اما  بود  افتاده  خیلی ها 
به ایــن قضیه نگاه نمی کردم. در هر 
صورت بــاز هم می گویم که کار خدا 

بود.«
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مهدی تقوی: با غامرضا محمدی خاطرات خوبی دارم  

رفتن رسول خادم در بازگشتم تاثیر داشت

چندی پیش هاشمی کشتی گیر تیم ملی 
نوجوانان به دلیل مصاحبه و انتقاد از 

وضعیت اردوهای تیم ملی محروم شد و 
هنوز نتوانسته به کشتی برگردد. حرف 

خاصی هم نزده بود و مدعی شده بود که 
کیفیت غذای اردوی تیم ملی مناسب 

نیست. علیرضا کریمی به دلیل کشتی 
نگرفتن مقابل رژیم صهیونیستی محروم 

شد اما بعد از مدتی دوباره به کشتی 
برگشت ولی هاشمی هنوز محروم است.

نخســتین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بعد از مسابقات جهانی و رفتن رسول خادم از فدراســیون کشتی، با حضور چهره های ویژه آغاز شد. چهره هایی همچون 
مهدی تقوی و رضا یزدانی که در دوران قهرمانی خود موفقیت های زیادی را به دســت آوردند اما با این حال چند سالی از کشتی دور بودند و حاا با رفتن رسول 
خادم دوباره این شــانس را پیدا کرده اند که در اردوی تیم ملی حضور داشته باشــند. یکی از این چهره ها مهدی تقوی است. کشتی گیر بااستعداد و فوق العاده 
باهوشی که از 25 سالگی از کشتی دور شد و در حالی  که باید در بهترین دوران خود به دنبال مدال طای جهان و المپیک می رفت با کج سلیقگی راهی خانه شد 
تا بهترین دوران قهرمانی خود را از دســت بدهد. حاا بعد از گذشــت نزدیک به 5 سال او دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شده است. دعوتی که شاید بتواند باز 
هم از او یک قهرمان بســازد. نباید فراموش کرد که او دو بار با هدایت غامرضا محمدی قهرمان جهان شــده است و شاید برای سومین بار این مهم تکرار شود.

تغییر در نحوه برگزاری جام های جهانی 
کاهش تعداد تیم ها به 5 تیم و برگزار نشدن 

در سال المپیک
جامهایجهانیکشتیازاینپسدرسالهایالمپیکبرگزارنمیشود.
اتحادیــهجهانیکشــتیتصمیمگرفتجامهایجهانیکشــتیآزاد،
فرنگــیوزناندرســالهاییکهبازیهایالمپیکبرگزارمیشــود،انجام
نشــود.همچنینمیخائیلمامیاشویلیرییس
فدراسیونکشتیروسیهدرگفتوگوباسایت
فدراسیونکشتیاینکشــورخبرازبرگزاری
مســابقاتجامهایجهانیباشرکتپنجتیم
برتررقابتهایجهانیبــههمراهتیممنتخب
جهان)شــاملکشــتیگیرانمــدالآوریکه
تیمهایآنهادرجامجهانیشرکتنمیکنند(
داد.دراینتصمیمجدیدســهمیهبرایکشور
میزباندرنظرگرفتهنشــدهاســتوکشــور
میزبــانبایدجــزوپنجتیمبرتــررقابتهای

جهانیسالمنتهیبهجامهایجهانیباشد.
اینتصمیماتدرنشســتاخیرکمیسیونفنیاتحادیهجهانیکشتی
گرفتهشــدوپسازتأییدهیأترییسهایناتحادیه،ازسال2019میادی
اجراییمیشــود.اینتصمیمدرحالیاتخاذشــدهکهتیمملیکشتیآزاد
درمسابقاتجهانیمجارســتانپنجمشدوبهاینترتیبنمیتوانددراین
مســابقاتحضورداشتهباشد.ضمناینکهتیمملیکشتیآزادسالگذشته

همنهمدنیاشدهبودودرمسابقاتجامجهانیغایببود.


نحوه جدید قرعه کشی رقابت های جهانی کشتی اعام شد 
نفرات اول و دوم رده بندی سرگروه می شوند 
نحوهجدیدقرعهکشــیدرمســابقاتجهانیباتوجهبهطرحسیستم
ردهبندیاعامشد.باتوجهبهتصمیمکمیسیونفنیاتحادیهجهانیازاین
پسدرمســابقاتجهانی،نفراتاولودومسیستمردهبندیدرابتدایهر
گروهدرجدولاوزاندهگانهقرارمیگیرندونفراتســوموچهارماینطرح
بهترتیبدرپایینگروهیکودوقراردادهمیشــوندوســایرکشتیگیران
قرعهکشیمیشوند،بهاینترتیب4کشــتیگیرطرحسیدبندیتامرحله
نیمهنهاییبهیکدیگربرخوردنمیکنند.ایناصاحاتباتوجهبهاشکااتی

کهبهطرحسیدبندیگرفتهمیشد،اعمالشدهاست.

 معرفی کمیته فنی مرحله اول انتخابی 
تیم ملی کشتی آزاد 

اعضــایکمیتهفنــیمرحلهاولرقابتهایانتخابیتیمملیکشــتی
آزادمشــخصشــدند.مرحلهاولرقابتهایانتخابیتیمملیکشتیآزاد
بزرگســاانروزهای5تا7دیماهدرسالنشهدایهفتمتیرتهرانبرگزار
میشــودکهمحمدطایی،امیرتوکلیان،ابراهیممهربانوصادقگودرزی

بهعنواناعضایکمیتهفنیدراینمسابقاتحضوردارند.
تماشــایاینرقابتهابرایعمومعاقهمندانبهکشتیرایگاناست.
ســالنشــهدایهفتمتیرتهراندرضلعجنوبپارکشهرواقعدرخیابان

فیاضبخش،نبشخیابانکشاورزیقراردارد.

دبیر فدراسیون کشتی: 
آماده برگزاری انتخابات هستیم

دبیرفدراســیونکشتییکباردیگرازوزارتورزشوجوانانخواست
کهانتخاباتفدراســیونکشتیهرچهزودتربرگزارشــود.رضاایقدبیر
فدراسیونکشتیمدعیشدکهقراربودتااولدیماهزمانقطعیبرگزاری
انتخاباتریاســتفدراسیونکشتیوثبتنامازکاندیداهااعامشودامااین
اتفاقرخندادهاســت:»قراربودوزارتورزشتــااولدیماهتاریخقطعی
برگزاریانتخاباتفدراســیونرااعامکندکهامیدواریمتابهمنماهمراحل
ثبتناموبرگزاریاینمجمعانتخاباتیراشــاهدباشیم.«اوهمچنینادامه
داد:»برنامههایمادرفدراســیونکشتیازقبلتعیینشدهاستبهطوری
کهتاپایانســالمسابقاتکشتیفرنگیجامباشــگاههارادراردبیلطی
روزهایآیندهشاهدهستیمودرکنارآنمسابقاتجامتختیدرکشورمان

برگزارمیشود.«

فتیله پیچ

اعضــایکمیتهفنیمرحلهاولرقابتهایانتخابیتیم
ملیکشتیفرنگیمعرفیشدند.

مرحلهاولرقابتهایانتخابیتیمملیکشــتیفرنگی
بزرگســاانروزهای5تا7دیماهدرسالنشهدایهفتم
تیرتهرانبرگزارمیشود.ناصرنوربخش،ایرجاسفندیاریفر،
رســولجزینیوبهروزحضرتیپوربهعنواناعضایکمیته

فنیدراینمسابقاتحضوردارند.
پیــشازایــنمحمدبنااعــامکردهبودکــهنفرات

حاضردرکمیتهفنیدســتیاراناوهســتند.بااینحساب
ناصرنوربخش،ایرجاســفندیاریفر،رسولجزینیوبهروز
حضرتیپور4مربیانتخابشدهمحمدبنابرایحضوردر

تیمملیهستند.
البتهشایدبرایاردوهایتیمملینفراتدیگریهمبه
کادراواضافهشونداماحضورنفراتفوققطعیاست.ضمن
اینکهشــنیدهشدهبهروزحضرتیپورهمبهعنوانسرپرست

دراینتیمفعالیتمیکند.

محمد بنا دستیارانش را انتخاب کرد 

دعوت رییس اتحادیه 
 IOC جهانی بوکس از

برای مذاکره
بوکس جهانی اتحادیه رییس
درنامــهایبهکمیتــهبینالمللی
المپیک)IOC(درخواستکردتادر
ماهژانویهجلســهایبرگزارشود.با
وجوددرخواستیکهازسویرییس
فدراسیونجهانیبوکسبهکمیته
بینالمللیالمپیک)IOC(فرستاده
شده،احتمااجلسهکمیتهبررسی
وضعیتبوکسدرماهژانویهبرگزار
نمیشــود.ســخنگویIOCقبول
فدراسیون رییس رحیموف دعوت
جهانیبوکسرابرایایننشســت

ردیاتاییدنکرد.
اینکمیتــهبررســیدرماه
نوامبرتوســطننادالوویچرییس
اتحادیهجهانیکشتیوعضوهیات
اجراییکمیتــهبینالمللیالمپیک
بهدنبالنگرانیهاییکهدربوکس
وجودداشت،تشکیلشد.باوجود
اینکهنامرحیموفدرفهرستسیاه
آمریکاقــرارداردامااوحدودیکی
دوماهپیشبهعنوانرییساتحادیه

جهانیبوکسانتخابشد.
رسیده، گزارشــات براساس
فدراسیونجهانیبوکسنمیتواند
دربانکســوییسحسابیداشته
باشــد.آنهــااخیــراًدربانکیدر
صربســتانحســاببازکردهاند.
عــاوهبرایــنمشــکات،یکی
ازنگرانیهــایاصلــیدرمــورد
قضاوتهای و دوپینــگ بوکس،
ثابتشــدهاســت.بهدنبالاین
اتفاقات،کمیتهبینالمللیالمپیک
فعالیتهایبوکسراموقتاتعلیق
کردهومســابقاتکسبسهمیه
المپیکبرگزارنمیشــود،اگرچه
مسووانفدراســیونجهانیاین
بوکس هســتند امیدوار رشــته
درالمپیکتوکیوحضورداشــته
باشــد.رحیموفتمامیاتهاماتی
راکهبرویواردشــده،ردکرده
وایــنهفتهدرنامهایبهالوویچ
خواســتاربرگزاریجلسهدرماه

ژانویهشد.

روی رینگ

مشق مهم محمد بنا با انتخاب ناصر نوربخش 

کشتی مهم تر از افــراد 

تبریک می گویم، بعد از مدت ها 
دوباره شما را در کشتی می بینیم. 

خداراشــکرمیکنمکهدوباره
شرایطیفراهمشــدکهمندرکشتی

حضورداشتهباشم.
بعد از این همه ســال خیلی ها 
دوســت دارند بدانند که شما چرا 

نبودی؟ 
نمیخواهمخیلیاینموضوعرا
بازکنم.حداقلاانزمانمناسبیبرای
اینکارنیســتامابایدتشــکرکنماز

غــاممحمدیکهدوبارهبهاردویتیم
ملیدعوتمکردوااندرکنارکشــتی

هستم.
در این مدتی که نبودی کشتی 

را پیگیری می کردی؟ 
ازآخریــنحضــورمدراردوی
تیــمملیحدود5-4ســالمیگذرد،
شــرایطســختیدراینمدتداشتم.
شــرایطزندگیامبهگونهایشدکهاز
ورزشحرفهایوقهرمانیدورشــدمو
نمیتوانســتمحرفهایتمرینکنمولی
حااخوشــحالمکهبرگشــتموخیلی
دوستدارمبهشرایطیکهدرگذشته
داشــتم،برگــردم.ازآقاغامتشــکر
میکنمکهشــرایطبازگشتمرافراهم

کرد.
هم  تمریــن  حتــی  یعنــی 

نمی کردی؟ 
خیلیازکشتیدوربودم.شاید
حااخیلیازکشــتیگیرانرابهچهره
ونامنشناســماماخوشحالمکهدوباره
بهخانهکشــتیبرگشتم.شرایطخوبی
دارموامیــدوارمبتوانمهمینطورپیش

بروم.
شما دو بار قهرمان جهان شدی 
بار غامرضا محمدی  دو  هر  در  که 
سرمربی تیم ملی بود. فکر می کنی 

باز هم این قابل تکرار باشد؟ 
دو 2011 و 2009 ســال در 
بــارقهرمانجهانشــدمکههردوبار
ســرمربیتیمملــیغامرضامحمدی
بود.اومربیبزرگیاســتوهمیشــه
درکشتینقشمهموتعیینکنندهای
داشتهامابرایاینکهاینبارهمبتوانم

درمســابقاتجهانیکشتیبگیرمباید
شــرایطمرادراردوهابررســیکنمو

ببینمکهاانچهوضعیتیدارم.
در همین جهانی امســال چند 
قهرمان  شما  همدوره ای های  از  تن 
اینکه سن  یعنی  این  جهان شدند. 

ماک نیست!
واقعــاهــمدرورزشحرفهای
ســنخیلیمــوردتوجهنیســت.در
ســالهاییکــهکشــتیمیگرفتمبا
خیلیازستارههاهمدورهبودم.امسال
باتیروفکهبهفینالمســابقاتجهانی
رسیددرســال2011حریفمستقیم
منبــود.یاجبرئیلحســنافنیزکه
در79کیلوگــرمنایبقهرمانشــداز
حریفانمــندروزن66کیلوگرمبود
وچندینبــاربااوکشــتیگرفتهام.

بنابراینمیتواندرهمینســنهمبه
مــدالجهانیفکرکردامامنخیلیاز

شرایطکشتیدورشدم.
در این مدت خیلی ها می گفتند 
که شما تمام شدی و باید کنار بروی 
و شاید یکی از دایل دور ماندنت از 

تیم ملی هم همین بود!
بــهحــرفبقیــهکاریندارم
چــونبرایماهمیتینــدارد.البتهنظر
همهمحترماســتومــنهمازگفتن
اینحرفهاناراحتنمیشــوموسعی
میکنــمتمرکــزمرارویکارخــودم
بگذارم.همانطورکهبرخیاینحرفها
رامطرحمیکنند،دراینمدتخیلیها
همبهمــنروحیهمیدادنــدکهچرا
کشــتینمیگیریوخیلیازحریفانت
کهآنهاراشکستدادهایحااقهرمان

جهانوالمپیکهستند.
ازتمامکســانیکهبهمنروحیه
دادندومیدهندتابهکشــتیبرگردم،
تشــکرمیکنم.درستاســتشرایط
برایمســختاســتاماحــااکهقرار
اســتبرگردم،تمامتاشمرامیکنم
باقدرتواطمینــانخاطربرگردم.از
تمامکســانیکهبهمنلطفداشتندو
دوستداشتندبهکشتیبرگردم،تشکر
میکنم.امیدوارمروزیبتوانمدلآنها

راشادکنم.
مهم  ســوال  یک  همین  اان 
اســت که واقعا چطور توانستی با 
خودت کنار بیایــی که بعد از این 
به  دوباره  از کشتی  بودن  همه دور 

قهرمانی فکر کنی؟ 
قبلازاینکهدعوتمحمدیرا
بپذیرمخیلیازمسائلرابرایخودم
حلکردم؛شناختخوبیهمازآقا
غــامدارمومدالهــایخوبیبااو

گرفتهامواوراهدرسترابهمننشان
داد.میخواهمســختیهاراپشتسر
بگذارموباآرامشبهکشتیبرگردم.

آمادگی جسمانی ازم را 
برای این کار داری؟ 

بایــددرهمیــن
بدنم آیا ببینم اردوها

جوابمیدهدکهکشــتیبگیرمیانه.
تنهاراهــشهماینبودکــهبهاردو
بیایم؛تنهاتمریــنکردنهمفایدهای
برایمننداشــتچونمسیردرست
چیزدیگریبود.هنوزهمنمیتوانمبه
طورقاطــعاظهارنظرکنمامابهخودم

قولدادمتاتواندارمبجنگم.
اوضاع خوب  اردو  در نخستین 

بود؟ 
بهتــرازچیــزیبودکــهفکر
میکــردماماهمچنانبایــداینروند
ادامهپیداکندتاببینمبدنمبهشرایط
ایدهآلمیرسدیانه.بیشازهرچیزی
نیازبهزماندارموتمریناتمســتمر

ومنظم.
گفتی کــه نمی خواهی درباره 
گذشــته صحبت کنی اما یک چیز 
را باید بدانیم که آیا رفتن رســول 
خادم در بازگشت تو تاثیر داشت؟ 
اگربگویمتاثیرنداشتهکهدروغ
گفتم.بنابراینرفتناوبرایاتخاذاین
تصمیمتاثیرگذاربودهوحتیقســمت
اعظمــیازکارهــمهمیــنبــوداما
بازگشتآقاغامکهخاطراتخوبیرا
همیشهبااوداشتم،انگیزهبزرگیبرای

بازگشتمشد.

روزهای سختی را گذراندم
***
 حرف دیگران برایم
 اهمیتی ندارد
***

کسانی که شکست داده 
بودم امسال مدال گرفتند

ایــرانورزشــی-محمدبناایــنروزها
مدامدرحالنشــاندادنیکیازخصوصیات
بارزشبهجامعهکشــتیاســت.اوهمیشهبه
فردیخوشقلبودوستداشــتنیدرکشتی
معروفبودهوحاامدامدرحالنشــاندادن
اینخوشقلبیخودبهجامعهکشــتیاستتا
نشانبدهدکهباگذشــتمیتوانبهاتحادو
همدلیرســید.بعدازاینکــههفتهقبلاودر
مواجههبااعضایشورایفنیبامهربانیباآنها
رفتــارکردویکعکسجالــبتوجهازاودر
دیداربامحمددلیریانمنتشرشد،اینبارهم
تصمیمیرااتخاذکردهکهدرســالهایاخیر
کمترچنینرفتاریدرکشتیدیدهشدهبود.

درسالهایاخیرناصرنوربخشانتقادات
زیــادیراازمحمــدبنامطرحکــردهبود.با
وجودیکــهاویکیازنزدیکتریــنافرادبه
محمدبنابــودامابااینحالهرگاهفرصتبه
دستمیآوردازمعمارکشــتیفرنگیانتقاد
میکرد.همیناواخرهماینوضعیتادامهپیدا
کردودرحالیکهنوربخشدرقامتمربیتیم
ملیامیددرحالاعزامبهمسابقاتجهانیبود،

بیربطبهانتقادازبناپرداخت.
درحالیکهبعدازبازیهایالمپیکریو
محمدبنانقشــیدرکشــتینداشتوقبلاز
ریوهمفقطهشــتماهکارکردهبودوفرصت
زیادیبرایکارکردننداشــتامابااینحال
نوربخشبیدلیلشــروعبهانتقادازمحمدبنا
کرد.نبشقبراتفاقاتیکهچندســالپیشرخ

دادهبودچهسودیمیتوانستداشتهباشد؟
محمدبنادرکمالاحتراموحفظآرامش
درفضایمجازیخواهانحفظاحترامهاشــد

تافضایمتشنجدرآنمقطعفروکشکند.

درآنزمانکمترکســیفکرمیکردکه
محمــدبنادوبارهبهعنوانســرمربیتیمملی
انتخابشودویااینکهاوبهدنبالانتخابناصر
نوربخشبهعنوانمربیباشــدامــاگذرزمان
شــرایطیرابهوجودآوردکهمحمدبنادوباره
مجبوربهبازگشــتبهکشــتیشدتاخیلیها
غافلگیرشوند.دراینمدتیکهاوسرمربیتیم
ملیبودهبارهاموردســوالقرارگرفتهبودکه
چهکسانیمربیتیمملیمیشوندوحاابعد
ازگذشتمدتیاویکباردیگرجامعهکشتیرا
غافلگیرکردهاست.اوناصرنوربخشرابهعنوان
مربیتیمملیودســتیارخودشمعرفیکرده

تایکیازعجیبترینتصمیماترااتخاذکند.
اینتصمیــممحمدبناعــاوهبراینکه
خوشقلبیاورانشــانمیدهــد،یکموضوع
مهــمدیگررایکباردیگربــرایهمگانثابت
میکنــدکهبرایمحمدبناکشــتیفرنگیاز

خودشهممهمتراست.
برایاوفقطموفقیتکشتیفرنگیمهم
استواغیروهرگزتصمیماتونظراتشخصی
رادرایــنامورواردنمیکنــد.ایناخاقنیاز
امروزهمهجامعهکشــتیاست.کشتیبااتر
ازافراداســتوهمهبایدبهایناخاقمحمد
بنابرســندکهکشتیرافدایخودشاننکنند.
آیاکســیمیداندکهدرچندسالگذشتهچه
تعدادیازافرادفعالدرکشتیبهدلیلانتقاد
ازمدیریتوقتفدراسیونکشتیجریمهویا

محرومشدند؟
کافــیبودتایکنفرنظریبهغیرازنظر
رییسفدراسیونمطرحکند،آنوقتفعالیت
اودرکشــتیباهــزارویکمشــکلروبهرو
میشــد.صغیروکبیرهمنداشــت،مهماین
بودکهکســیعلیهفدراســیونویاکادرفنی

حرفبزند.
بهطورمثالچندیپیشسیدابوالفضل
هاشمیکشتیگیرتیمملینوجوانانبهدلیل
مصاحبــهوانتقادازوضعیتاردوهایتیمملی
محرومشدوهنوزنتوانستهبهکشتیبرگردد.
حرفخاصیهمنزدهبودومدعیشدهبودکه
کیفیتغذایاردویتیمملیمناســبنیست.
علیرضاکریمیبهدلیلکشــتینگرفتنمقابل
رژیمصهیونیستیمحرومشدامابعدازمدتی
دوبارهبهکشــتیبرگشــتولیهاشمیهنوز

محروماست.
همیــنناصرنوربخشبهدلیــلانتقاداز
فدراســیونبامحرومیتروبهروشدامامحمد
بنابــههمهیــاددادکهبایدایــنرفتارهارا
فراموشکرد.همهجامعهکشتیبرایاعتای
اینرشــتهبایددستبهدستهمبدهند؛این
همهکینهتوزیویارکشیجزآسیببهکشتی

چیزدیگریبههمراهنداشتهاست.
اگــررییسفدراســیونتغییرکردهباید
اینرفتارهاهمتغییرکند.بایدمهرودوســت
داشتنبهجایاحکامسنگینمحرومیتوارد
کشتیشــودوسرمایههایکشــتیرابهاین
آسانیکهدرهفتســالگذشتههمهدیدند،

هدرندهند.

در نشست ستاد 
عالی بازی های 
المپیک 
روسای 
وزنه برداری و 
تکواندو گزارش 
می دهند

امروز و به میزبانی 
فدراسیون تکواندو 
انجام می شود

مصاف 
 هوگوپوشان 
در دور برگشت 
لیگ برتر

درصورتبرگزارینشســتســتاد
عالــیبازیهایالمپیکامروز،روســای
فدراســیونهایوزنهبــرداریواحتماا

تکواندوگزارشمیدهند.
بابرگزاریآخریننشســتســتاد
عالیبازیهایآسیاییکهاواسطآذرماه
تشکیلشــد،کمیتهایدونفرهمتشکل
ازاصغررحیمیوعلیرغبتیتشــکیل
شــدکهقرارشدبابرگزارینشستهایی
بامســووانوروســایفدراسیونهای
ورزشیبرنامهآنهارابرایالمپیک2020

بررسیکنند.
باتوجهبــهاینکهتکلیفروســای
برخــیازفدراســیونهایالمپیکــیاز
جملهکاراته،والیبال،قایقرانی،کشــتی
و...مشخصنیست،قرارشداینکمیته

کارراازرشــتههایمدالآورشروعکند.
بانظربهاینکهمســعودسلطانیفروزیر
ورزشتاکیدداردنشســتســتادعالی
بازیهایآســیاییامروزتشــکیلشود،
ایــنکمیتــه2نفرهبرنامهفدراســیون
وزنهبــرداریراگرفتهوقراراســتعلی
مرادیرییساینفدراســیوندرنشست
ستادعالیبازیهایالمپیکحاضرشود.
همچنیندرصورتیکهشــرایطتکواندو
مناسبباشدوبرنامههایاینفدراسیون
موردتاکیدقراربگیرد،رییسفدراسیون
تکوانــدونیــزدرنشســتســتادعالی

بازیهایالمپیکحضوردارد.
ستادعالیبازیهایالمپیک2020
رســماکارخودراازاواسطآبانماهآغاز

کردهاست.

رقابتهایهفتهاولودومازدوربرگشت
هفدهمیندورهلیگبرترجوانانوبزرگساان
مردان»جــامخلیجفارس«»یــادواره500
شــهیدتکواندو«درفدراسیونتکواندوبرگزار

میشود.
تیمهــای رقابتهــا از دوره ایــن در 
شــهرداریورامین،دانشگاهآزاد،لوازمخانگی
کن،پاسقوامیــن،تعاونیانقابشــهریار،
پاایشنفتآبادان،ملواننداجاوصنعتمس

کرمانحضوردارند.
براســاسبرنامهاعامیازسویسازمان
لیگ،دیدارنخستازهفتهاولمیانتیمهای
شرکتپاایشنفتآبادانولوازمخانگیکن
انجاممیشود.درادامهپاسقوامینبهمصاف
شــهرداریورامینکهقهرمانینیمفصلرابه
نامخودثبتکرده،میرود.سپسصنعتمس

کرمانرودررویدانشــگاهآزادقرارمیگیرد
ودرپیــکارنهاییاینهفتهنیزملواننداجابا
تعاونیانقابشــهریارمبارزهمیکند.امادر
هفتهدوم،ابتداپــاسقوامینبالوازمخانگی
کندیــدارمیکند.دردومیندیــدارملوان
نداجابرابرشــهرداریورامیــنقرارمیگیرد.
ســومینمبارزههــممیانتیمهــایتعاونی
انقابشهریارودانشگاهآزادپیگیریمیشود
ودرآخریندیدارنیــزپاایشنفتآبادانبا

صنعتمسکرمانپیکارمیکند.
درپایاندوررفت،تیمشهرداریورامین
با21امتیازموفقشــدقهرماننیمفصللقب
بگیرد.لوازمخانگیکنبا16امتیازوتفاضل
26درردهدومجدولقرارگرفتودانشــگاه
آزادبا16امتیازوتفاضل14درجایگاهسوم

جدولردهبندیقرارگرفت.
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 »مادرید مال این 
سیاره نیست« تیتر 
درشت روزنامه 
مادریدی »مارکا« بود 
که عکسی از جشن 
قهرمانی رئال در جام 
جهانی باشگاه ها را 
روی جلد کار کرد. 
این سومین قهرمانی 
پیاپی رئالی ها در این 
جام بود.

 روزنامه مادریدی 
»آ.اس« در صفحه اول 
تیتر زد: »قهرمانان 
ابدی« و توضیح 
داد، مادرید برای 
هفتمین بار قهرمان 
جهان شد. عکس 
روی جلد هم شادی 
بازیکنان تیم بعد از 
پیروزی 4 بر یک در 
فینال را نشان می داد.

 روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
با تیتر »لئو و آلبا« به 
درخشش این زوج در 
برد 2 بر صفر مقابل 
سلتا اشاره کرد و نوشت، 
ارتباط مسی با پاسور 
مورد عاقه اش کمک 
کرد تا سیصد و نود و 
هشتمین گل خود را در 
الیگا بزند.

 هفته نامه انگلیسی 
»ساندی استار« عکسی 
از سولشایر را روی جلد 
کار کرد و تیتر زد: »اوله 
متاسف نیست.« سولشایر 
شروع درخشانی در 
یونایتد داشت و البته 
برای مربیان قبلی هم 
متاسف نیست، چون معتقد 
است آنها به اندازه کافی 
فرصت داشتند.

  هفته نامه 
»میل  آن ساندی« انگلیس 
با تیتر »ممنون، ژوزه« به 
برد یونایتد برابر کاردیف 
اشاره کرد و حرف های 
پوگبا بعد از این مسابقه. 
پوگبا از مورینیو بابت 
جام هایی که همراه با او 
در یونایتد برد و کمکی که 
به پیشرفتش کرد، تشکر 
کرده است.
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پیشخوان

ارنســتو والورده سرمربی بارسلونا 
پــس از پیــروزی 2 بر صفــر تیمش 
مقابل ســلتاویگو به خبرنگاران گفت: 
»هدف ما این بود که سال را به عنوان 
صدرنشــین جدول رده بندی لیگ به 
پایان برسانیم، آن هم با همان اختاف 
امتیــازی با تیم دوم کــه پیش از این 
هفته از رقابت ها داشتیم. پس ما راضی 
هســتیم.« والورده که تیمش اکنون با 
حاشیه امنیت سه امتیازی صدرنشین 
جدول رده بندی الیگا است، در مورد 
روند بازی هم گفــت: »چیزی که مرا 
بیش از همه راضی می کند، این است 
که ما در نیمه اول بر بازی سوار بودیم 
و موقعیت هــای زیــادی خلق کردیم. 

این  نمی خوریــد،  وقتــی شــما گل 
آســان ترین راه برای بردن بازی است. 
این اما هدف ما نیست. هدف ما ایجاد 

خطر است.«
 مســی با گلی کــه در این بازی 
برای بارسا زد به تنها بازیکن در 5 لیگ 
معتبر اروپا تبدیل شد که در 11 فصل 
گذشته 15 گل یا بیشتر به ثمر رسانده 
است. دمبله هم اما در این بازی گلزنی 
کرد و مورد تمجید والورده قرار گرفت. 
والورده درباره زننده گل اول بازی گفت: 
»او بازیکنی است که گل می زند، بازی 
می کند و تاش می کند. انتظارات ما از 
او زیاد اســت. امیدواریــم همینطور به 

گرفتن تصمیمات خوب ادامه دهد.«

تومــاس توخــل پــس از پیروزی 
یک بر صفر پاری ســن ژرمن مقابل نانت 
در هفته هجدهم لوشــامپیونا فرانســه 
که حاشــیه امنیت این تیم را در صدر 
جــدول با وجود دو بــازی کمتر به 13 
امتیــاز افزایش داد، گفــت: »زمانی که 
شما به نتایج تیم ما نگاه کنید می بینید 
که روند ما تقریباً بی عیب و نقص است. 
ما می توانیم انرژی تیم مان و پیشــرفت 
آن را احســاس کنیم. همه بازیکنان ما 
ایده های جدید اشــتیاق  برای پذیرش 

داشتند و این خیلی خوب بود.«
توخل در پاسخ به این سوال که آیا 
شاگردانش خسته بودند، گفت: »نه من 

اینطور فکر نمی کنم. ما 70 درصد تملک 
توپ را داشــتیم، در محوطــه جریمه 
حریف 40 بار صاحب توپ شدیم و 23 
شوت داشــتیم. این حیرت آور است. ما 
بــا کیفیتی باا بــازی کردیم. تاکتیک 
ضدپرس ما بســیار تهاجمــی بود. تنها 
عیب کار ما نداشــتن دقــت کافی در 
ضربــات یا پاس های آخر بــود. به نظر 
مــن، این بازی را ما می توانســتیم با 4 
گل ببریم. بــازی تحت کنترل ما بود و 
حق مان بود که برنده شــویم. درســت 
است که کمی خسته هســتیم اما این 
طبیعی اســت. تیم ما حیرت آور است و 

من به بازیکنانم تبریک می گویم.«

 خوشحالم سال 2018 را به عنوان 
صدرنشین به پایان می رسانیم

 توخل: حق مان بود با گل  های 
بیشتری نانت را ببریم

ارنستو والورده:

سانتیاگو سواری گفت که قهرمانی رئال مادرید 
در جام باشگاه های جهان به دلیل عملکرد زین الدین 

زیدان بوده است.
رئــال مادرید با پیــروزی برابر العیــن، رکورد 
بیشــترین قهرمانی در جام باشــگاه های جهان را با 
چهار قهرمانی از آن خود کرد. آنها ســه سال پیاپی 

است که قهرمان این مسابقات می شوند.
بازیکنان  ســواری گفت: »مــا خوشــحالیم. 
شایسته این برد بودند. آنها پس از سختکوشی بسیار 

و بردهای فراوان به اینجا رسیده اند.
ما توانســتیم ســومین قهرمانی متوالی باشگاه 
در لیــگ قهرمانان را به مقصد نهایی برســانیم. این 
دستاوردی برای این باشگاه، این گروه از بازیکنان و 

سایر مربیان است. ما همچنین اینجاییم که از زیدان 
تشکر کنیم. رسیدن به دستاوردهای او در آینده کار 

دشواری است.«
مارکــوس یورنته که زیدان بــه او چندان باور 
نداشــت زیر نظر ســواری دارد تبدیــل به یکی از 
بازیکنان کلیدی رئال می شود. سواری گفت: »آنها 
همه بازیکنان مادرید هستند و همه تاش می کنند 
تا کاری که از دست شــان برمی آید را در زمین انجام 
دهند. مارکوس همیشــه بســیار تاش می کند. او 

شایسته این تقدیرها است.«
او درباره موفقیت های رئال گفت: »این باشــگاه 
به تکــرار موفقیت ها عادت دارد اما هر چه بیشــتر 
پیروز می شوید، بیشــتر درمی یابید که پیروز شدن 

چقدر کار دشواری است. من جدیتی که بازیکنان در 
این تورنمنت داشــتند را دوست داشتم. ما دو بازی 
بسیار کامل انجام دادیم. هرچند فوتبال ممکن است 
شــما را غافلگیر کند اما ما آنطور که می خواســتیم 
بازی را کنترل کردیم. بازیکنان ما بســیار شایســته 

هستند. آنها از پیروزی خسته نمی شوند.
به نظــرم نبایــد قهرمانی هایی که به دســت 
آورده اید را فراموش کنید. باید آنها را در خاطر خود 

نگه دارید اما نباید فقط به آنها بسنده کنید.«
او درباره العین گفت: »عملکرد العین عالی بود. 
آنها تنها تیم حاضر در جام باشگاه های جهان بودند 
که قهرمان قاره نشــده بودند، و با این حال به فینال 

رسیدند. آنها تا زمانی که توانستند جنگیدند.«

 بعد از قهرمانی در جام باشگاه های جهان

سواری: باید از زیدان تشکر کنیم

  بعد از شکست برابر پااس
گواردیوا: بازیکنان منچسترسیتی با تمام توان 

کار کردند
پپ گواردیوا حاضر نشد شکست منچسترسیتی مقابل کریستال پااس 
را تقصیر بازیکنان بداند. ســیتی در خانه با نتیجه ســه بــر دو برابر پااس 
شکســت خورد. آنها نخستین شکســت خانگی خود را در این بازی تجربه 
کردند و در کریســمس، چهار امتیاز کمتر از لیورپول صدرنشــین خواهند 

داشت.
پــااس در نیمه اول در دو دقیقه متوالــی دو گل زد و گواردیوا گفت 
که تیمش بدشانس بود که نیمه اول را با نتیجه دو بر یک به رختکن رفت.

گواردیوا گفت: »به نظرم تیمی فوق العــاده داریم. بازیکنان ما رویایی 
هســتند و ما فرصت های کافی در نیمه اول ســاختیم، به ویژه زمانی که تیم 

حریف تا آن حد عقب نشسته بود و دفاع می کرد.
نخســتین باری که آنها توپ را با پاس از خط نیمه عبور دادند یک گل 
زدند و چند دقیقه بعد هم یک گل فوق العاده روی شــوت تاونسند زدند و به 

این ترتیب کار دشوار شد.
ما پس از گل دوم آنها واکنشــی عالی نشــان دادیم. نیمه دوم بد نبود 
اما گل ســوم آنها روی پنالتی بود و کار را برای ما واقعا سخت کرد. ما نباید 
چنیــن پنالتی هایی به حریف بدهیم. ما یک گل دیرهنگام زدیم و یک یا دو 
فرصت داشــتیم تا باز هم گل بزنیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. پس به کریستال 
پااس تبریک می گویم.« ســرخیو آگوئرو و کویــن دبروین در این بازی در 
ترکیب ثابت قرار نگرفتند اما در نیمه دوم به زمین آمدند تا به سیتی کمک 
کننــد که بازنده از زمین خارج نشــود. هر دو بازیکن مصــدوم بودند و تازه 
شــرایط آمادگی را پیدا کرده اند. گواردیوا می گویــد: »زمانی که من پیروز 
می شوم نابغه هستم و وقتی که می بازم خوب نیستم. من نمی دانم اگر کوین 
و سرخیو در ترکیب بودند چه اتفاقی می افتاد. فرناندینیو هم مصدوم بود. او 

دیروز احساس کرد که اوضاعش خوب نیست.
گابریل در بازی خانگی قبلی ما مقابل اورتون دو گل زد و ســرخیو هم 
نیاز به زمان بیشــتری دارد تا ضرباهنــگ خود را پیدا کند. اوضاع کوین هم 
بهتر شده است. ما شش، هفت بازیکن سرحال و آماده را به زمین فرستادیم. 
زمانی که بازی های زیادی دارید، به همه باید بازی برســد. بازیکنانی که به 

میدان رفتند با تمام توان خود کار کردند.«
 

 ساری: بازیکنان چلسی دچار آشفتگی ذهنی شدند
مائوریتسیو ساری، مربی چلسی گفته که آشفتگی ذهنی روی بازیکنان 
چلسی تاثیر گذاشــت و به این ترتیب بود که لسترسیتی نخستین شکست 

خانگی چلسی در این فصل را به آنها تحمیل کرد.
جیمــی واردی با ضربه ای دقیق روی یک ضدحمله گل زد و کمک کرد 
که تیمش یک بر صفر در استمفوردبریج برنده شود. در این بازی ضربات ادن 

آزار و مارکوس آلونسو به تیر دروازه لستر برخورد کرد.
چلســی با این نتیجــه 11 امتیاز کمتر از لیورپول صدرنشــین دارد و 
هم امتیاز با آرســنال است.ســاری پس از بازی گفت: »به نظرم ما برای 55 

دقیقه عالی بازی کردیم. بازی ما خیلی خوب بود.
پــس از گل آنها، واکنش ما به نظرم عجیب بود. واکنش ما در مســیر 
صحیحی نبود. انگار یــک تیم بازی نمی کرد و 11 بازیکن متفاوت در زمین 

حضور داشتند. پس برایم خیلی عجیب بود.
به نظرم می توانســتیم واکنش بهتری نشــان بدهیم. ما تنها باید مانند 
نیمه اول دیدار بازی می کردیم. ما زمان کافی برای زدن گل را داشتیم، البته 

اگر تیم بهت زده نمی شد و در آشفتگی ذهنی به سر نمی برد.«
این نخستین بار در این فصل نیست که ساری ذهنیت بازیکنانش را زیر 
سوال می برد. از او در این باره سوال شد که چرا این مشکل تکرار می شود و او 
گفت: »نمی دانم. اگر می دانستم، مشکل تیم را برای این دیدار حل می کردم. 

درک این موضوع دشوار است چون ما بازیکنانی با تجربه بسیار داریم.«
ساری در این بازی از آزار به عنوان شماره 9 کاذب بازی گرفت. او گفت 
که این تصمیم او جواب داده بود: »من در انتهای نیمه اول واقعا خوشــحال 
بودم چون به نظرم خیلی عالی بازی کردیم. ما خطرناک بودیم و در نیمه اول 
هیــچ فرصتی به حریف ندادیم. من از تیم و از روش بازی تیم با حضور آزار 

واقعا راضی بودم اما پس از آن گل، پست آزار دیگر مهم نبود.«
چلســی فرصت اندکی برای آماده شدن برای بازی بعدی پیش رو دارد 
و باید به زودی در خانه واتفورد بازی کند. ســاری می گوید: »بازی در فاصله 
چهار روز می تواند مثبت یا منفی باشــد. همه چیز بستگی به واکنش ما پس 

از بازی دارد.«

مصاحبه

گتوزو: میان در بحران 
به سر می برد

جنــارو گتوزو ســرمربی میــان بعد از 
شکســت خانگی یک بر صفر این تیم مقابل 
فیورنتینــا اعتراف کرد که میــان در بحران 
اســت. این ســومین بازی متوالی اســت که 
میان در آن نمی توانــد گلزنی کند. پیش از 
 A این میان مقابل تورینو و بولونیا در سری
به تساوی های بدون گل رضایت داده بود. این 
ســه بازی بدون گل بعد از حذف شوکه کننده 
روسونری از مرحله گروهی لیگ اروپا به ثبت 
رســیده و ســبب شــد میانی ها رده چهارم 
جــدول را بــه اتزیو تقدیم و بــه رده پنجم 
ســقوط کنند. جنارو گتــوزو در پایان بازی 
گفت: »قطعاً تیم در وضعیت سختی قرار دارد 
اما امروز ما در وضعیت اضطراری قرار داشتیم 
که به دلیل مصدومان مان بود. من هیچ دلیلی 
بــرای انتقاد کردن از تیمــم نمی بینم. قبول 
این نتیجه برایم سخت بود. ما به اندازه کافی 
دقیــق نبودیم اما به اندازه کافی شــانس هم 
نداشتیم. آمارها می گویند که میان در بحران 
است. ما نتوانســتیم حریفان مان را به دردسر 
بیندازیم و این وضعیت ما در ســه هفته اخیر 
بوده اســت. اگر بگویم ما قبل از این مدت هم 
وضعیت بهتری نداشــتیم بیراه نیســت اما ما 
باید راهی برای برگرداندن آرامش به تیم مان 
پیدا کنیم و دنبال مقصر نباشــیم. تیم در این 
بازی هر کاری که از دستش ساخته بود انجام 
داد اما زیر فشــار فیورنتینا نظمش را از دست 
داد. نتایج باب میل مــا نبوده و ما در جدول 
سقوط کرده ایم اما کوبیدن روی میز یا مشت 
زدن بــه دیوار چیزی را عــوض نمی کند. من 
از تیمم شــکایتی ندارم. ما در دوره ای بحرانی 

هستیم اما همگی سوار یک قایق هستیم.«
با بحرانی تر شدن اوضاع میان و اضافه 
شــدن یک نتیجه منفی دیگر به کارنامه این 
تیم، اخــراج جنارو گتوزو محتمل تر شــده 
اســت و حاا گفته می شــود آرسن ونگر به 
نیمکــت میان نزدیک تر اســت. طبق اعام 
ســایت توتومرکاتو وب، اگر روسونری نتواند 
در بازی های بعدی اش مقابل تیم های پایین 
جدول فروزینونه و اســپال نتایــج کامل را 
بگیرد، گتوزو قبل از آغاز سال جدید میادی 
برکنار خواهد شــد. ســرمربی سابق آرسنال 
گزینه نخست جانشینی او است بخصوص که 
ایوان گازیدیس، مدیر اجرایی سابق آرسنال 

اکنون در میان فعالیت می کند.

مصاحبه

لوچانو اسپالتی: 
اینتر شخصیت ندارد و 
مشکاتش روانی است

لوچانو اســپالتی تساوی یک 
بر یــک تیمش مقابــل کیوو قعر 
جدولی را نشانه بی شخصیت بودن 
تیمــش و درس نگرفتــن آن از 
اشتباهات بازی های قبلی دانست. 
او که تیمش بــا دریافت گلی در 
دقایق تلف شده نیمه دوم پیروزی 
را از دست داد، به اسکای اسپورت 
ایتالیا گفت: »این بازی بی شباهت 
به بازی های قبلی مان مقابل کیوو 
نبود. آنها می دانستند چطور از این 
سیستم بســیار مستقیم فوتبال با 
توپ هــای بلند اســتفاده کنند و 
ما هم گذاشــتیم آنها غافلگیرمان 
کنند. مســلماً ما بایــد در چنین 
وضعیت هایی بهتر کار کنیم چون 
برای  فراوانــی  موقعیت هــای  ما 
یکســره کردن بازی داشتیم و در 
نهایــت از آنها اســتفاده نکردیم. 
درســت در پایان بازی، یک حفره 
در خــط دفاعی  مان ایجاد شــد و 
بازیکن حریف )پلیسیر( هم نهایت 

استفاده را از آن برد.«
یک بار دیگر به نظر می رسید 
اینتر بــه خاطر پیــش افتادن از 
حریفش دچار ســهل  انگاری شده 
و به همین دلیــل به اندازه کافی 
برای یکســره کردن کار حریف و 
مطمئن شدن از پیروزی اش تاش 

نمی کند.
اســپالتی با اشــاره بــه این 
موضــوع ادامــه داد: »مــا هنوز 
نمی توانیــم به اندازه کافی مصمم 
بازی کنیــم اما کیفیــت ازم را 
داریــم و زمانی کــه در یک بازی 
پیش می افتیم، باید از این کیفیت 
برای قطعی شدن بردمان استفاده 
کنیم. اینکه مــا در دقایق پایانی 
بازی شــل می شــویم، ربطی به 
بدنی  قدرت  و  فیزیکــی  وضعیت 
کامًا یک  و  نــدارد  بازیکنان مان 
مســاله روانی اســت. ما می دانیم 
وضعیت هــای مختلــف را چگونه 
باید ارزیابی کنیم. هر از گاهی ما 
تصمیماتــی می گیریم که مخالف 
آن چیزهایی اســت که باید انجام 

دهیم.«

 سال 2018 برای من فراموش نشدنی بود

مودریچ: باید بیش از این شوت بزنم
لــوکا مودریچ گفته کــه باید بیش از 
پیش شــوت بزند. او گل اول رئال مادرید 
برابر العین در فینال جام باشگاه های جهان 
را به شــکل زیبایی با شــوت از راه دور به 

ثمر رساند.
این هافبک سال 2018 را با پیروزی 
چهار بر یک رئال برابر العین به پایان برد. 
رئال به این ترتیب برای ســومین ســال 

پیاپی فاتح جام باشگاه های جهان شد.
مودریچ که در ســال 2018 توانسته 
بود توپ طا، توپ طــای جام جهانی و 
جایزه بهترین بازیکن ســال فیفا را کسب 
کند، نخستین گل خود از زمستان پارسال 

تاکنون را به ثمر رساند.
ایــن نخســتین گل او در یک فینال 
برای رئــال مادرید بود. این بازیکن کروات 
گفت که از این پس بیشــتر شوت خواهد 
زد. او گفت: »همه به من می گویند که باید 
بیشتر شــوت بزنم، هرچند که من معموا 
ترجیح می دهم پاس بدهم. درســت است، 

من باید بیشتر شوت بزنم.
ســال 2018 ســالی فراموش نشدنی 
برای من بود. این ســال بی نقص بود. من 
فاتح لیگ قهرمانان شدم، کرواسی در جام 
جهانی فوق العاده کار کرد، و بعد هم همه 
جوایز از راه رســید. حاا هم یک قهرمانی 
دیگر با مادرید کسب کرده ام. امسال واقعا 
رویایی بــود. من نمی توانــم بیش از این 

انتظار داشته باشم.«
گل دوم رئــال را مارکــوس یورنته با 
شــوت به ثمر رساند. این بازیکن 71 بازی 

صبر کرد تا نخســتین گل حرفه ای اش را 
بزند. این هافبک 23ساله زیر نظر سانتیاگو 
سواری تبدیل به بازیکنی تاثیرگذار شده 
و خوشحال بود که در فینال تاثیر بسیاری 
گذاشت. او جایزه بهترین بازیکن زمین را 

از آن خود کرد.

یورنته گفت: »خیلی خوشــحالم که 
این جایزه بهترین بازیکن میدان را گرفتم. 
بیش از آن برای گلی که زدم خوشحالم، و 
بیشــتر از آن بابت فینالی که در آن پیروز 

شدیم.
حاا زمانی اســت که بــه عقب نگاه 

می کنم و بــه همه تا ش هایم می نگرم، به 
همه مبارزه هایی که داشــتم تــا به اینجا 
برســم. حاا زمان لذت بــردن به همراه 
خانواده و دوســتان اســت. آنهــا افرادی 
هســتند که وقتــی اوضاع خــوب پیش 

نمی رود، کنار شما می ایستند.«

 رکوردشکنی بایرن مونیخ 
با گلزنی ریبری

فرانــک ریبــری هافبــک فرانســوی 
تیــم فوتبال بایرن مونیخ بــا زدن 2 گل از 
پیــروزی 3 بر صفر تیمش مقابل آینتراخت 
فرانکفورت در هفته هفدهم فصل نخســت 
تاریخ  بازیکن  بــه مســن ترین  بوندس لیگا 
بایرن مونیخ تبدیل شــد کــه در یک بازی 
بوندس لیــگا بیش از یک گل زده اســت. با 
35 سال و 259 روز سن، هافبک سابق تیم 
ملی فرانسه، گل اول تیمش را در نیمه اول 
و گل دوم را در دقایق پایانی به ثمر رساند تا 
پیروزی تیمش برای او به یادماندنی تر شود.
پیروزی بایرن به لطف گل های ریبری 
امــا یک رکورد را هم برای سرمربی شــان 
نیکــو کــواچ بــه ارمغــان آورد. قهرمان 
بوندس لیــگا حاا 5 بازی اخیرش در لیگ 
را برده است، اتفاقی که برای نخستین بار 
پس از آمدن کواچ رخ می دهد. او پیش از 
این چه در دوران بازیگری اش چه به  عنوان 
سرمربی موفق نشده بود سه برد پیاپی در 

بوندس لیگا کسب کند. 
کواچ گفت: »به جــز 20 دقیقه اول، 
ما واقعاً نمایش خوبــی ارائه کردیم. ما به 
حریــف اجازه ندادیم بــا ضد حماتش به 
جایی برسد و در ابتدا تنها چند بار مرتکب 
اشتباه شدیم اما پس از آن همان نقشه هایی 
که برای این بازی داشتیم را عملی کردیم. 
پاسکاری ما سریع بود و آنقدر توپ را رد و 
بدل می کردیم که حریف نمی توانست ما را 

تحت فشار بگذارد.«

یورگن کلوپ پاســخی جالب به یک ســوال همیشگی 
داده است: اینکه لیونل مسی بهتر است یا کریستیانو رونالدو.
او بســیار طرفدار فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا است و 
در یک برنامه پرسش و پاســخ با شبکه تلویزیونی لیورپول، 
حرف هایی زد که باعث خنده تماشاگران شد. او گفت: »من 

تنها یک ســلفی روی گوشــی موبایلم دارم. آن هم با مسی 
است. ضمنا کریســتیانو هم در زمان گرفتن سلفی در اتاق 

بود!« 
به این ترتیب به نظر می رســد مشخص است که او در 

انتخاب بین مسی و رونالدو، طرف کدام را می گیرد.
او همچنین درباره یک چهره اســطوره ای دیگر فوتبال 
هم صحبــت کرد: پله. کلوپ گفت: »پدرم همیشــه به من 
می گفت که کاری نداشــته باش مردم در آینده چه خواهند 

گفت، پله همیشه بهترین است.
مــن با پله هم ماقات کردم. من در جام جهانی 2006 
کارشناس فوتبال بودم. من از آن آدم هایی نیستم که استرس 

بگیرند اما در لحظه دیدار با او دیوانه وار عرق می ریختم.«
کلــوپ در این فصل بــا لیورپول عملکــردی عالی در 
لیگ برتر داشــته و در حال حاضر با چهار امتیاز اختاف با 

منچسترسیتی صدرنشین لیگ برتر است.

کلوپ: تنها یک سلفی دارم و آن هم با مسی است!

ماسیمیلیانو آلگری از ماریو مانجوکیچ 
بسیار ستایش کرده است. 

او گفت که دلیل برتری یوونتوس برابر 
رم ایــن بود که تیمش در حمله و در دفاع 

سازمان یافته کار کرد.
آلگری پس از مســجل شدن قهرمانی 
تیمــش در نیم فصل گفت: »مــا قهرمان 
زمســتان هســتیم اما هنوز هیچ جامی به 
دســت نیاورده ایم. ما البته کارهای خوبی 
انجــام می دهیم. ما در یک هشــتم نهایی 
لیگ قهرمانان هســتیم اما نکته مهم این 
است که فاصله خوبی با ناپولی داریم که در 

رتبه دوم جدول است.«

او دربــاره بــازی با رم گفــت: »بازی 
خوبی بود. ما زمانی که تحت فشــار بودیم 
هم سازمان یافته بودیم. روبین اولسن چند 
واکنش خوب انجام داد و ما هم عالی بازی 

کردیم.
ما باید از همان آغاز برای رم دردســر 
ایجاد می کردیم و فشــار را بــر روی آنها 
افزایــش می دادیم، چون تیــم آنها از نظر 
روانی شکننده اســت. ما باید پس از زدن 
گل اول کارهای بیشــتری انجام می دادیم، 
چرا که آنها واقعا دچار مشکل شده بودند.

رم در نیمه دوم مالکیت توپ بیشتری 
داشت اما ما اجازه ندادیم که هیچ فرصتی 

روی دروازه ما داشــته باشند. من می توانم 
بگویم که ما شایسته این برد بودیم.«

ماریــو مانجوکیــچ هــم گل برتری 
یوونتــوس در این بــازی را زد و هم اینکه 
بارها به عقب برگشت تا به دفاع تیم کمک 
کند. آلگری گفت: »او بازیکن مهمی است 
چون تکنیــک و فیزیکی بــودن را با هم 
ترکیب کرده اســت. مانجوکیــچ بازیکنی 
امروز  خارق العاده است. کریستیانو رونالدو 
چندیــن فرصت داشــت ولــی در برابر او 
دروازه بانی بود کــه عملکردی خیره کننده 
داشت. رونالدو ممکن است در بازی بعدی 

ما استراحت کند.«

 آلگری: مانجوکیچ فوق العاده است

اوزه بیــو دی فرانچســکو گفــت که رم 
توانســت در بازی با یوونتوس بــه مرور در 
جریان بازی جا بیفتد اما تجربه ازم را برای 

پیروزی مقابل این تیم نداشت.
رم با ضربه ســر ماریو مانجوکیچ روی 
سانتر ماتیا ده شیلیو با نتیجه یک بر صفر در 

تورین شکست خورد.
دی فرانچســکو گفت: »ما در نیمه اول 
بیش از حد مضطرب و متزلزل بودیم اما در 
نیمه دوم در دوئل ها شرکت کردیم و کنترل 

توپ را در اختیار گرفتیم.
ما در حمله حرکات خوبی انجام دادیم 
و تنها در آن توپ نهایی مشــکل داشــتیم. 
تفــاوت بین ما و آنها این اســت که یووه به 
سمت دروازه ما شوت می زد. من با این حال 

از واکنشی که تیم نشان داد راضی هستم.
مــن می خواســتم که در خــط میانی 
فشردگی بیشتری داشته باشیم تا به الکساندر 
کواروف این فرصت داده شــود که از عقب 
حرکاتش را آغاز کند. ما می خواستیم از نظر 
فیزیکی تاثیر بیشتری بر بازی بگذاریم اما در 
هر حــال در برخی لحظات عالی بودیم و در 

برخی لحظات نه چندان عالی.
نکات مثبتی که از این بازی برداشــت 
می کنــم رفتار بازیکنان و عاقه آنها به بازی 
رودررو بــا بازیکنان حریــف در تمامی نقاط 
زمین بــود. ما فقــط فرصت هایمــان را به 
سرانجام نرســاندیم اما یوونتوس را در نیمه 
زمین خــودش حبس کردیم کــه این کار 
آسانی نیست. متاســفانه ما تجربه و زیرکی 

ازم را نداشتیم که ضربه درست را بزنیم.«
پاتریــک شــیک در این بــازی هم در 
حملــه بی اثر بود. مربــی رم گفت: »ما همه 
انتظار بیشتری از او داریم. اوضاع امروز برای 
او آســان نبود اما انتظار داریــم که ضربات 
بیشتری به ســمت دروازه بزند. او در برخی 
وضعیت ها می توانســت بهتر از فضا استفاده 

کند.«

  دی فرانچسکو: رم تجربه ازم را نداشت



7 ورزش جهــــان
به همین سادگی یک برد پرگل و روحیه بخش برای منچستریونایتد

بازیکن  گویا منچســتریونایتد چندتا 
خوب هم دارد. همیشــه تحلیل و ساختن 
داستان های حماســی بعد از یک پیروزی 
کار خطرناکی است و برای همین نمی شود 
با قاطعیــت پیروزی 5 بر یــک در زمین 
کاردیف را به اوله گونار سولسشــایر، کسی 
که همه دوســتش دارند، نسبت داد و نه 
کســی که کمتر کسی دوســتش داشت 
یعنی ژوزه مورینیو اما چند ســال اســت 
که گفته می شــود منچستریونایتد بازیکن 
ندارد و اینکه مربی بعد از باخت تحقیرآمیز 
3 بر یک مقابل لیورپول آنها را تحســین 
کرد، تماشــای بازی لذتبخش تیم بود از 
آنجا که بازیکنان ترســی از این شــرایط 
نابهنجار روحی بروز ندادند. یک جا اواخر 
بازی، لوک شــاو در پست شماره 10 بازی 
می کرد، پل پوگبا مثل یک اسب نمایشی 
همه جــای زمین می رقصیــد، باانگیزه و 
اثرگــذار و آنتونی مارســیال در موقعیت 

غریب تعریف مربی قرار گرفت.

گاهی اوقات به همین سادگی است.
تیم برای نخســتین بار بعد از آخرین 
بازی ســرالکس فرگوســن پنــج گل زد، 
سولسشــایر به شــوخی گفــت: »آخرین 
بــازی مایک فان!« دیگر چهره آشــنایی 
که به اولدترافورد برگشــت، شــاید فان 
همان کسی بود که تمام این مدت جایش 
خالی بود. همه خوشــحال بودند بخصوص 
جسی لینگارد که دو گل زد، شاید شادی 
و روحیه او در یک اتاق بدون پنجره حبس 

شده بود.
اما ساده اندیشــانه اســت اگر نتیجه 
بگیریم همه این بازی به خاطر آن بود که 
از یوغ مربی سابق رها شدند. اگر حدود 15 
دقیقه اول این بــازی با مربیگری مورینیو 
انجام می شد شاید همه می گفتند این تیم 
زیر دست یک مربی بدون ایده گیر کرده، 
بیشــتر پاس ها به کناره ها می رفت غیر از 
آنهایی که به صورت قطری ارسال می شد 

و به هدف نمی رسید.
آن موقع اصا خوب بازی نمی کردند 
و چه کسی می داند چه اتفاقی می افتاد اگر 
مارکوس رشفورد با ضربه ایستگاهی دقیقه 

3 و با اشتباه دروازه بان حریف، تیم را پیش 
نمی انداخــت. حوالی گل دوم واقعا وا داده 
بودند و اگر بخواهیم یک درس قابل تکرار 
از ایــن بازی بگیریم، روی گل ســوم بود 
که حرکت ســریع و هدفمند با خونسردی 

مارسیال به هدف رسید.
اگر تنها یک کار باشد که سولسشایر 
با انجامــش حال همه را بهتــر کند، این 
اســت که اوضاع را ســاده نگه دارد. نیل 
وارناک مربی کاردیف بعــد از بازی گفت 
بازی های قبلی یونایتد را مطالعه نکرده اما 
قابل پیش بینی بوده که اوج بگیرند اما این 
یک اوج منطقی بود، بازیکنان ســر جای 
خودشان قرار گرفتند و از آنها خواسته شد 

فوتبال بازی کنند.
دستورهایش هم ســاده بود، او گفت 
از بازیکنان خواســته بیش از حریف تاش 
کنند و این از همه چیز اساســی تر است و 
مورد نیاز یونایتد برای عبور از مه چند ماه 
اخیــر و اینکه به آنها یادآوری کند فوتبال 
ورزش آســانی اســت. البته گفته می شود 
ایــن تنها کاردیف بود بــا آن دفاع به قول 

مربی اش، تعطیل.

منچســتریونایتد به این پیروزی نیاز 
داشــت اگرچه برای مدتی کوتــاه به تیم 
روحیه بدهد. از آن چه درسی برای آینده 
می گیرند؟ شــاید هیچ. بودن سولسشــایر 
و نبــودن مورینیو شــاید کمــی همه را 
خوشحال کرد اما بعد از یک جلسه تمرین، 
او واقعــا زمان زیادی نداشــت برای اینکه 
تغییری محســوس در این تیــم یونایتد 
ایجاد کند؛ شــاید تازگی نبــودن مورینیو 

روی نیمکت حال تیم را خوب کرد.
هواداران منچستریونایتد در 22 سال 
گذشته برای سولسشایر آوازهایی خواندند، 
شاید در ســال های اخیر کمی عجیب بود 
با توجه به اینکه فوتبال را در سال 2007 
کنار گذاشت اما حاا قهرمانشان بازگشته 
و شعارهای »تو سولسشایر من هستی« و 
»چه کســی می تواند تــوپ را وارد دروازه 
دوباره شــنیده می شــود.  ژرمن ها کند« 
هواداران یونایتد در بازی های خارج از خانه 
همیشه سر و صدای زیادی راه می اندازند 
اما در این بازی قابل بــاور بود که روزگار 

خوبی دارند، فعا حالشان خوب است.
ESPN :منبع

آ.اس- هواداران در فینال جام جهانی باشگاه ها بارها سرخیو 
راموس را هــو کردند. محمد صــاح در خاورمیانه محبوب 
اســت و خطای رامــوس روی او در فینال لیــگ قهرمانان 
باعث شــد در امارات هو شــود. به هر حال، راموس بعد از 
پیــروزی این ژســت را گرفت تا جواب آنها را داده باشــد.

مارکا- ســانتیاگو ســواری نخســتین مربــی آرژانتینی 
شــد که جام جهانــی باشــگاه ها را می برد. اســپانیا با 5، 
برزیل بــا 4، ایتالیا و فرانســه با 2 مربــی قهرمان جلوتر 
از آرژانتیــن و اســکاتلند بــا یــک قهرمانی هســتند.

گل- گریزمان با گلی که به اســپانیول زد، دویســتمین گل 
دوران حرفه ای اش در عرصه باشگاهی و ملی را به ثمر رساند.

مارکا- رئال برای 
چهارمین بار جام جهانی 

باشگاه ها را برد و با 
یک قهرمانی بیش از 
بارسا رکورددار شد. 

رئالی ها همچنین برای 
هفتمین بار قهرمان 

جهان و جام بین قاره ای 
شدند که این هم یک 

رکورد است. میان با 4 
و بارسا با 3 قهرمانی در 

رده های بعدی هستند.

مــارکا- گرت بیــل توپ طــا و جایــزه بهتریــن بازیکــن رقابت ها 
را بــرد. پارســال ایــن عنوان بــه مودریــچ رســیده بــود. کایو از 
العیــن و رافائــل ســانتوس بــوره از ریورپاته دوم و ســوم شــدند.

گل- اتلتیکو بعد از برد یک بر صفر برابر اسپانیول، پرچمی با شماره گابی به اهتزاز 
درآورد تا یاد کاپیتانش را گرامی بدارد. گابی تابستان به باشگاه السد قطر پیوست.

مارکا- بعد از فینال، 
لوکا مودریچ و 

لوکاس واسکس جر 
و بحث می کردند که 

دلیل آن معلوم نبود. 
البته بعد از قهرمانی، 
این جر و بحث کمی 

عجیب است.

 نکات آماری
 بازی منچستر

بــرای  منچســتریونایتد   
نخستین بار در 13 ماه گذشته 
در نیمه اول یک بازی در لیگ 

برتر سه گل زد.
 ایــن پنجاهمین باخت نیل 
وارناک در لیگ برتر بود در نود 
و دومیــن بازی در این رقابت ها. 
تنها میک مک کارتی )79(، دنی 
ویلســون )87( و گری میسون 
)91( در تعــداد بازی کمتر این 

تعداد شکست خورده اند.
 آنتونی مارسیال در 70 گل 
منچســتریونایتد در رقابت های 
مختلف تاثیر مســتقیم داشته، 
45 گل و 25 پــاس گل بیش 
از هر بازیکــن دیگری از زمان 
حضــورش در یونایتد از ســه 
ســال و نیم پیش. گل ســوم 
بازی  این  در  منچســتریونایتد 
توسط او زده شد که پانصدمین 
 گل لیگ برتر در این فصل بود.

 رکوردزدن یونایتد 
بعد از فرگوسن

منچستریونایتد در نخستین 
بــازی بــا مربیگــری اوله گونار 
سولسشــایر زیباترین شب خود 
در لیــگ برتــر بعــد از دوران 
ســرالکس فرگوســن را تجربه 
کرد. شیاطین سرخ بعد از رفتن 
مربی اسطوره ای باشگاه در سال 
دیوید  ندیدند،  خوشــی   2013
مویس نتوانست پا در کفش های 
بزرگ هموطنــش کند، فوتبال 
لوییــس فان خال طرفدار زیادی 
نداشــت و ژوزه مورینیو اگرچه 
در ابتدا نویدبخش بازگشــت به 
روزهای باشکوه سابق بود و سه 
اما خیلی زود چوب  جام گرفت 
جادویش را گم کــرد. با حضور 
سولسشــایر،  اوله گونار  موقــت 
زننده گل قهرمانی اروپا در سال 
1999، یونایتد برای نخســتین 
بــار بعــد از پنج ســال یعنی 
توانست  فرگوسن،  بازی  آخرین 
در یــک بــازی پنــج گل بزند. 
البته این نخســتین بار نیســت 
منچســتریونایتد  مربی های  که 
در بــازی نخستشــان نتیجــه 
خوبی می گیرند. چهار تا از پنج 
نفری که بعد از فرگوســن روی 
نشســته اند، شروع  تیم  نیمکت 
چهار  مویس  داشــتند.  گلی  پر 
گل، مورینیــو ســه گل، رایان 
گیگــز در دوران کوتاه به عنوان 
مربــی موقت چهــار گل و حاا 

سولسشایر پنج گل.

 رونی: حال 
منچستریونایتد عوض شده

اوله گونــار  می گویــد  رونــی  ویــن 
سولسشایر همان کســی است که می تواند 
شــرایط روحی بازیکنــان بعــد از اخراج 
ژوزه مورینیو را ترمیــم کند. رونی قبل از 
بازی منچســتریونایتد با کاردیف در شبکه 
تلویزیونی بی تی اسپورت گفت صحبت های 
اخیرش با هم تیمی های ســابق ثابت کرده 
اوضاع باشــگاه روبه راه نیســت. او که سال 
2017 منچســتریونایتد را بعد از 13 سال 
بــرای رفتن به تیم ســابقش، اورتون ترک 
کرد از انتصاب سولسشــایر به عنوان مربی 
موقت اســتقبال کرد: »من هنوز با خیلی ها 
در باشگاه ارتباط دارم، خیلی با هم صحبت 
می کنیم بخصــوص در هفته اخیر. شــما 
برای اینکه یک باشــگاه موفق باشــید باید 
همه چیز را ســر جای خودش قرار دهید. 
از آشپز و مســوول لباس ها گرفته تا کادر 
فنی و بازیکنان، آنها باید احســاس رضایت 
کنند و برای موفقیت تیم تاش کنند، فکر 
می کنم رابطه بعضی از بازیکنان و کادر فنی 
چندان خوب نبود اما آمــدن اوله و مایک 
فان حال و هوا را عوض کرد، فکر می کنم 
حرکت خوبی از باشگاه بود و این فرصت را 
می دهد که در تابستان مربی مورد نظرشان 

را پیدا کنند.«
تاریخ منچستریونایتد و  بهترین گلزن 
تیم ملی انگلیس تابســتان بعد از آنکه در 
اورتون با رونالد کومان و سم آاردایس کار 
کرد، به دی ســی یونایتــد در لیگ آمریکا 
رفت. او در 39 بازی در تیم زیر نظر مورینیو 

8 گل زد و نقشش به شدت کمرنگ شد.
او بعد از بازی گفت: »روز باشــکوهی 
برای باشگاه اســت، منچستریونایتد بخش 
مهمی از زندگی من است و واقعا از اتفاقاتی 
که در این تیم می افتاد، ناراحت بودم. وقتی 
اوله مربی تیم شــد، به او پیام تبریک دادم. 
بازیکنــان در زمان مورینیو محدود شــده 
بودنــد، آنها تــوان باایی دارنــد و در این 
بازی نشــان دادند اوله بــه آنها آزادی ازم 
را داده. بازی مدافعان کناری، لوک شــاو و 
بخصوص اشلی یانگ در زمان مالکیت توپ 
چیــزی بود که هرگز در زمــان مورینیو از 

تیم ندیدیم.«

 قدردانی پوگبا
 از مورینیو

ژوزه  که  می گویــد  پوگبا  پل 
نظر  از  او  مورینیو مسبب پیشرفت 
و  است  شده  شخصیتی  و  حرفه ای 
منچستریونایتد  سابق  سرمربی  از 
به خاطر موفقیت هایی که در زمان 
کاری اش در اولدترافــورد برای او 
این در  ارمغان آورد تشکر کرد.  به 
بد  رابطه  از  بارها  حالی اســت که 
مورینیو و پوگبــا در یونایتد گفته 

شده بود.
هافبک فرانســوی پس از برد 
کاردیف  مقابل  تیمــش  یک  بر   5
در هفتــه هجدهم لیــگ برتر در 
میکس زون ورزشگاه کاردیف سیتی 
گفــت: »مــن می دانم که شــما 
منتظرید چیزی درباره ژوزه بگویم، 
اما در حال حاضر برای ما نتیجه ای 
که کسب کردیم از هر چیزی مهم تر 
راضی  نتیجه  از  ما  مســلمًا  است. 
و  کردیم  بازی  خوب  ما  هســتیم. 
عملکرد  تیم عالی بود. می دانم شما 
می خواهید از من درباره ژوزه سوال 
بپرسید. با ژوزه ما جام بردیم و من 
می خواهــم از او بابت این موضوع 
ما  که  کارهایی  همه  کنم.  تشــکر 
موفقیت آمیز  دادیــم  انجام  هم  با 
بود  خوب  چیزها  بعضی  اما  نبودند 
و ما جام هایی هــم بردیم.« پوگبا 
ادامه داد: »بردن جام باعث ارتقای 
البته  می شوید.  هم  شما  شخصیت 
است.  گذشته  به  مربوط  اینها  تمام 
من مایلم از او بابــت این موضوع 
تمام  کــه  مطمئنم  کنم.  تشــکر 
بازیکنان اکنون نگاه شــان به بازی 
بعدی اســت، به گرفتــن امتیاز و 
جایی که ما باید برگردیم و آن باای 
لیگ است؛ این تمام چیزی است که 
تیم  عملکرد  بگویم.  می خواهم  من 
فوق العاده بود. ما از اینکه نخستین 
اینگونه  جدید  مربــی  با  بازی مان 
آغاز شد خوشــحالیم و مهم ترین 
چیز این اســت که این روند ادامه 
داشته باشد. ما نمی توانیم یک بازی 
را با 5 گل ببریم و بعدی را ببازیم.«

مصاحبهعکس نوشت

مصاحبه

بوندس لیگا- این پنجمین برد پیاپی بایرن در بوندس لیگا بود که 
4تای آنها با کلین شیت و بسته ماندن دروازه همراه بوده است.

بوندس لیــگا- بایــرن در حالــی در زمیــن آینتراخت 3 بر صفــر پیروز 
شــد که متــس هوملس به دلیــل مصدومیــت موقع گرم کــردن، جایش 
را در ترکیــب بــه بواتنگ داد. بــه این ترتیــب، بایرن به دلیــل کمبود 
بازیکــن بــه جــای 7 نفر تنهــا 5 نفــر ذخیــره روی نیمکت داشــت.

عکس نوشت
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اوله گونار سولسشــایر با پیروزی 5 بر 
یک در زمین کاردیف سیتی شروعی رویایی 
به عنوان مربی موقت منچستریونایتد داشت 
و اعتراف کرد چند کلمــه حرف هم تیمی 
ســابقش، وین رونی تاثیر فوق العاده ای در 
این موفقیت داشــته. مارکوس رشفورد در 
دقیقه ســوم گل اول را زد و آندر اررا قبل 
از اینکه نیم ســاعت از زمــان بازی بگذرد، 
ایــن برتری را دو برابر کــرد. پنالتی دقیقه 
38 ویکتور کاماراســا فاصلــه را به حداقل 
رســاند امــا دقایقی بعد آنتونی مارســیال 
فاصله دوگله را احیا کرد و با دو گل جسی 
لینگارد در نیمه دوم این پیروزی درخشان 

رقم خورد.
مربی 45 ســاله نــروژی گفت: »من 
چهارشنبه شب رسیدم و فقط پنجشنبه و 
جمعه با تیم بودم. ویــن رونی به من پیام 
داد و توصیه هایــی کرد، بایــد این برد به 
نام او ثبت شــود. او به من گفت اجازه بده 
بازیکنان فوتبال بــازی کنند، لذت ببرند و 

منچستریونایتد باشند.«
شــاید به خاطر حرف هــای رونی بود 
که سولسشــایر راهی پیدا کــرد برای آزاد 
کردن بازیکنانــی که زیر نظر ژوزه مورینیو 
دست بســته و غمگین به نظر می رسیدند، 
به همیــن خاطر برای نخســتین بار بعد از 
آخرین بازی با مربیگری سر الکس فرگوسن 
در ســال 2013 در یک بازی پنج گل زدند 
)تســاوی 5 بر 5 با وست برومویچ آلبیون(؛ 
بیچاره کاردیف که در تنها تجربه مربیگری 
قبلی سولسشایر در لیگ برتر روی نیمکت 

این تیم نشسته بود.
بــا این پیــروزی درخشــان در ولز و 
با توجه به شکســت خانگی چلســی، حاا 
یونایتد با رده چهارم و آخرین سهمیه لیگ 
قهرمانان 8 امتیاز فاصله دارد. سولسشــایر 
گفت: »بازی به بازی جلو می رویم. ما پیش 
از این ســابقه جبران 8 یا 9 امتیاز اختاف 

را داشــتیم اما قدم به قدم پیش می رویم. 
اســتقبال هواداران، من را شــرمنده کرد. 
هفته فوق العاده ای بود اما تازه اول راه است 

و باید از این پیروزی عبور کنیم.«
اواخــر دوران مورینیــو تحــت تاثیر 
درگیــری با پــل پوگبا قرار گرفــت و این 
هافبک فرانسوی اثرگذار در بازی های پایانی 
مربی پرتغالی نیمکت نشین شده بود، اما او 
بــه مرکز خط میانی برگشــت و با دو پاس 
گل و ارائه یک بازی مســلط پاســخ اعتماد 
مربی را داد: »فکر می کنم پل با تمام توانش 
تاش می کند. او بازیکن باکیفیتی است اما 
همه بازیکنان همینطور هســتند. من قبا 
هــم با پل کار کردم، ایــن دو روز از کارش 
لذت بــردم و همچنان از همــکاری با او و 
بقیه بازیکنان در چهار، پنج ماه آینده لذت 
خواهم برد. فوتبال آسان است اگر بازیکنان 
خوبی داشته باشید. اینها بازیکنان باکیفیتی 

هستند که توانایی شان باورکردنی نیست.«
سولسشــایر فروتنی اش را حفظ کرد: 
»شــروعی عالی بود و از آن لذت بردیم اما 
چهارشنبه بازی داریم و هیچ چیز در تاریخ 
سریع تر از یک مسابقه فوتبال فرا نمی رسد. 
کارهای زیادی مانده امــا تیم چند ایده را 
خیلی زود گرفت و به آنچه می خواســتیم 

رسیدیم.«
یونایتد تا قبل از این بازی کمترین گل 
زده را در میان »تاپ سیکس« داشت و حتی 
از تیم رده پانزدهمی نیوکاســل بیشتر گل 
خورده بود: »ما در جلسه تمرین خواستیم 
اشلی یانگ و لوک شاو بیشتر فشار بیاورند 
که این ایــده جــواب داد. کار کردن روی 
میزان تاش بازیکنان راحت ترین کار است. 
اگر بــرای هر بازی اینطور آماده شــویم و 
روی بازی ترکیبی و جلو بردن توپ تمرکز 
کنیم، خوشــحال می شوم. امروز دفاع برای 
ما اولویت بود، فکر می کنم دو مدافع میانی 

و دو مدافع کناری عالی بودند.«

بــرای نخســتین بار در لیــگ برتــر، 
از تیم  بیشــتر  بازیکنان منچســتریونایتد 
حریف دویدنــد )104 کیلومتر در برابر 99 
کیلومتر کاردیف(. ســتاره سابق نروژ گفت: 
»یکی از چیزهایی که درباره اش حرف زدم 
این بود که هرگز هیچ تیمی نباید بیشتر از 
منچستریونایتد تاش کند. مهم نیست که 
با چه تیمی بازی می کنید، فقط باید بیشتر 
بدویــد و آن موقع مهارت و تکنیک شــما 
فرصــت بردن بازی را خواهد داد. در مولده 
هم به بازیکنان می گفتم فقط بیشتر از آنها 
تاش کنید، از بازی لذت ببرید، رو به جلو 
پاس بدهید و رو به جلو بدوید. هر گاه توپ 
را از دســت می دهید مهم نیســت چقدر 
می دوید تــا آن را پس بگیریــد و آنها هم 
همین کار را می کردند. وقتی شما بازیکنانی 
با این کیفیت دارید، فرصت گلزنی به دست 
می آورید. نکات مثبت زیادی وجود داشت، 

نگاه بازیکنان فوق العاده بود.«
بعــدی  بــازی  در  منچســتریونایتد 
خود، چهارشــنبه میزبان هادرســفیلد رده 

نوزدهمی است.
نیل وارنــاک مربی کاردیــف که بعد 
از باخــت 5 بــر یک برابر منچسترســیتی 
ســنگین ترین شکست این فصل را متحمل 
شده، گفت: »ما شروع خیلی خوبی داشتیم 
اما گل خوردن در اول بازی آن هم اینطور 
یعنی دفاع تعطیل است. خوردن آن گل ها 
واقعا ناامیدکننــده بود، هیچ کس نمی تواند 
اینطوری به پای خودش شــلیک کند. اگر 
در ابتدای فصل به من گفته می شد که قرار 
است اینطور دفاع کنیم و بعد در کریسمس 
در منطقه ســقوط نباشــیم، با کمال میل 
قبول می کردم.« کاردیف که با 14 امتیاز از 
18 بازی در رده هفدهم اســت، چهارشنبه 
در زمین کریســتال پااس مسابقه می دهد؛ 
تیمی که شــنبه شب در ورزشــگاه اتحاد، 

منچسترسیتی را 3 بر 2 شکست داد.

 فقط منچستریونایتد باش
سولسشایر: این پیروزی باید به نام رونی ثبت شود

نیک میلر
Nick Miller

دیلی میل- ژوزه 
مورینیو به پرتغال 

رفت و بازی تیم 
زادگاهش را 

تماشا کرد، اما 
ویتوریا ستوبال 

2 بر صفر مغلوب 
سانتا کارا شد.
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قاســمی نژاد  محمــد 
هافبــک پدیــده مشــهد 
بدون شک یکی از بهترین 
بازیکنان نیم فصل اول لیگ 
هجدهم بــود. بازیکنی که 
جزو  تیمــش  شــد  باعث 
مدعیــان قهرمانی باشــد. 
قاســمی نژاد درباره شرایط 
پدیده  روزهــای  این  مالی 
می گویــد: »تــا بــه حال 
حــدود ۳۰ درصد دریافتی 

داشته ایم. مســووان وعده داده اند طی روز های 
آتی درباره مالکیت باشگاه هم تصمیماتی گرفته 
شــود و امیدوارم این اتفاق ســریع تر رخ بدهد تا 
بتوانیم در ادامه هم با قدرت ادامه دهیم.« هافبک 
پدیده درباره دعوت نشدن به تیم ملی هم توضیح 
می دهد: »به کادرفنی تیم ملی احترام می گذارم 
و امیــدوارم بهترین نتیجه که قهرمانی باشــد به 
دســت بیاید. من هم تاشــم را دو برابر می کنم 
تا در آینده به پیراهن تیم ملی دســت پیدا کنم. 
آرزوی هر بازیکنی است که این اتفاق برایش رخ 

قاسمی نژاد  محمد  بدهد.« 
درباره گذشــته اش و اینکه 
به یک بــاره در تیم پدیده 
موفق شد خودش را نشان 
بدهد، می گویــد: »من در 
ســال ۱۳۸۹ با گهر دورود 
به لیــگ برتر رســیدم اما 
این  در  و  کــردم  اشــتباه 
نمانــدم. بعد ها یک  تیــم 
بار هم ربــاط صلیبی پاره 
کردم ولــی با تاش دوباره 
توانســتم خود را ثابــت کرده و در تیم شــهرم 
نساجی عملکرد خوبی داشتم. یحیی گل محمدی 
من را می شــناخت و بعد از حضورش در اکسین 
پیگیــر بازی های من بــود و با حضــور در تیم 
پدیــده و طی صحبت هایی که ســاکت الهامی و 
امین قاسمی نژاد با او داشتند، در نهایت با پدیده 
قرارداد امضا کردم. در تیم بازیکنان خوبی هستند 
که می توانند توپ های من را تبدیل به گل کنند. 
من و امین شــناخت فوق العاده ای از هم داریم و 

می توانیم چشم بسته یکدیگر را پیدا کنیم.«

پیــکان در هفته های 
آخر نیم فصل اول روزهای 
بدی را پشت سرگذاشت و 
سرمربی وقت این تیم برای 
فــرار از بحــران تغییراتی 
تیمــش  ترکیــب  در  را 
مومنی  مهدی  کرد.  ایجاد 
ابتدای  از  کــه  بازیکنــی 
فصــل یکــی از مهره های 
ثابــت مجیــد جالی بود 
در بازی هــای آخــر فصل 

آرام آرام از ترکیــب اصلی دور و حتی نامش از 
فهرست هجده نفره تیم هم بیرون رفت. مومنی 
درباره دایل ناکامی پیکان می گوید: »بدشانسی 
گریبان تیم مــا را قبل از بازی با پرســپولیس 
گرفت و پــس از آن هم نتایج بد متوالی موجب 
شــد تا از شــرایط ایده آل دور بمانیم. تعطیات 
مکــرر هم در ایــن بدشانســی ها بی تاثیر نبود 
چراکه در آمادگی کامل به سر می بردیم که این 
تعطیات متوالــی رخ داد و وقفه در لیگ روی 
روند ما تاثیر گذاشــت.« مهاجم پیکان در رابطه 

اینکه تکلیف ســرمربی  با 
تیم مشخص نیست، ادامه 
می دهد: »امیدوارم هر چه 
جدید  مربی  تکلیف  زودتر 
بتوانیم  تا  شــود  مشخص 
به  بهتری  برنامه ریــزی  با 
نیم فصــل دوم  اســتقبال 
برویم. ما در ابتدا هدف مان 
رسیدن به سهمیه آسیایی 
برای  بود. قطعــا اان هم 
دیر  هدفمان  به  رســیدن 
نشــده. باید گام اول را در نیم فصل دوم محکم 
برداریــم و با وجود اینکه بازی های ســختی در 
ابتدای نیم فصل پیــش رو داریم تمام امتیازات 
پیش رو را جمع کنیم تا به باای جدول برسیم.« 
مومنــی که امیــد زیادی به بهتر شــدن 
شــرایط پیکان دارد، می گویــد: »امتیاز تیم ها 
نزدیــک به هم اســت و با یک امتیــاز جایگاه 
تیم ها تغییر خواهد کرد. ما هم تاش می کنیم 
بهترین عملکرد را داشــته باشــیم و دوباره به 

باای جدول برسیم.«

قاسمینژاد:منوامینهمدیگرراچشمبستهپیدامیکنیم مومنی:پیکانهنوزهممیتواندآسیاییشود

اوایل فصل بود که خبر رسید شکایت 
فرانک ســاکونی به فیفا رسیده و استقال 
خوزســتان باید در مهلت تعیین شده بدهی 
ایــن بازیکــن را پرداخت کنــد. در همان 
ابتدا، امیر ســلطانی مدیرعامل وقت باشگاه 
اســتقال خوزســتان خیلی زود دست به 
کار شــد و با فرانک ســاکونی چند تماس 
تلفنی داشت تا او را راضی به قسطی کردن 
مطالباتــش کند. بــا این اتفاق، اســتقال 
خوزستان می توانست با مبلغی کم، پرونده 
را به راحتی ببندد و امتیازی از دست ندهد. 
ســلطانی خیلی برای تامین این پول تاش 
می کــرد. او قراردادی با یــک اپراتور تلفن 
همراه بســت و قــرار بود بــا انتقال یونس 
دلفی بــه آیندهوون هلند هم مبلغ دیگری 
به باشگاه بیاورد تا طلب ساکونی را بپردازد 
و البته مطالبــات بازیکنان و اعضای تیم را 
بدهد اما برنامه های ســلطانی خوب پیش 
نمی رفت چون ظاهــرا همه مبالغ از جمله 
حامی مالی و البته مبلــغ فروش بازیکنان 
باید ابتدا به حساب گروه ملی برود و بعد از 

آن به استقال خوزستان برسد.
این مســاله هم مشــکاتی داشت که 
زمان را طوانی می کرد. به هر حال همکاری 
نکردن مســووان باعث شــد ســلطانی از 
استعفا  استقال خوزستان  باشگاه  مدیریت 
بدهد و برود. امیر ســلطانی در همان ابتدا 
هــم اعام کرد اگر بدهی فرانک ســاکونی 
پرداخت نشود، استقال خوزستان با کسر 6 
امتیاز مواجه خواهد شد اما انگار این مساله 
اهمیت چندانی برای مســووان نداشــت. 
به هر حــال خیلی زود سرپرســت جدید 
مدیرعاملی باشــگاه اســتقال خوزســتان 
انتخاب شــد امــا اقدامی بــرای پرداخت 
طلب ســاکونی صورت نگرفت. شــاید هم 
باشگاه اســتقال خوزستان فکر  مسووان 
می کردند مشــکات اینچنینی را می توانند 
با کدخدامنشــی حل کنند امــا فیفا مثل 
فدراسیون فوتبال ایران نیست که رای خود 

را به راحتی برگرداند.
به هــر حال، طلب ســاکونی پرداخت 

نشــد و امتیاز کســر شــد. عــاوه بر آن، 
پنجــره نقــل و انتقااتــی تیم اســتقال 
خوزستان هم بســته شد. بعد از این اتفاق، 
مسووان استقال خوزستان با امیدواری از 
برگرداندن 6 امتیاز و البته باز کردن پنجره 
نقــل و انتقاات صحبت می کردند اما کاما 
مشــخص بود فیفا از رای خود برنمی گردد. 
در ادامه محمداســد مســجدی سرپرست 
باشگاه استقال خوزستان تصمیم گرفت به 
ســفر برود تا با ساکونی و مدیربرنامه هایش 
ماقات داشته باشد تا بلکه رای برگردد اما 
این اتفاق هم کاری را پیش نمی برد. به هر 
حال کم کم مسووان اســتقال خوزستان 
داشتند می پذیرفتند که نه امتیاز برمی گردد 
و نه پنجره نقل و انتقااتی باز می شود چون 
با اخطار دوم مواجه شــدند. اخطاری مبنی 
بر اینکه اگر در موعد مقرر طلب ســاکونی 
پرداخت نشــود، استقال خوزستان به یک 
رده پایین تر یعنی به لیگ یک سقوط پیدا 

می کند.
با این اخطار، تصور می شــد مسووان 
استقال خوزستان خیلی زود دست به کار 
می شوند تا مبلغ را پرداخت کنند اما هنوز 

خبری از این مســاله نیست. این در حالی 
اســت که چند روز بیشــتر به پایان مهلت 
فیفا باقــی نمانده. محمــد رحیمی رییس 
هیات مدیره باشــگاه اســتقال خوزستان 
در رابطه با این مشکل می گوید: »به لحاظ 
مالی وضعیت مناسبی نداریم و منتظر پول 
هستیم. قرار است اپراتور تلفن همراه مبلغی 
پرداخت کند اما فعا خبری نشــده. در این 
هفتــه مهلت پرداخت پول به ســاکونی به 
پایان می رسد و اگر تا آن زمان 75۰ میلیون 
تومان را به او پرداخــت نکنیم با رای دوم 
که سقوط به لیگ یک است مواجه خواهیم 
شد. البته ما تاش می کنیم این اتفاق نیفتد 
اما از مســووان اســتان می خواهیم زودتر 
دســت به کار شوند و به تیم کمک کنند.« 
اگرچه اان پرداخت طلب ســاکونی خیلی 
مهمتر از هر چیزی برای استقال خوزستان 
اســت اما ظاهرا این مساله برای گروه ملی 
یعنی مالک باشــگاه اهمیت چندانی ندارد 
چراکه آنها به جــای اینکه به فکر حل این 
مشــکل باشــند، فعا پرداختی خود را به 
اعضای تیــم در نیم فصل اول به 5۰ درصد 
رســاندند. با این شرایط، مسووان استقال 

خوزستان دســت به دامان استاندار شدند 
تا بلکه او مشــکل را حــل کند. رحیمی در 
این باره توضیح می دهد: »دکتر مســجدی 
سرپرســت باشــگاه چندین بار با استاندار 
جلســات حضوری داشت. آقای غفوری هم 
همینطور. در جریان جلســات نیستم اما ما 
به کمک اســتاندار و دیگر مسووان استان 

نیاز داریم که اگر حامــی مالی دیر پول را 
رساند بتوانیم مشکل را حل کنیم.«

یکی دیگر از مشکات بزرگ استقال 
خوزستان دودســتگی هیات مدیره باشگاه 
اســت. شاید اگر این مســاله وجود نداشت 
یکــی از اعضای آن که اوضــاع مالی خوبی 
دارد، به تیم کمک می کرد. اگرچه او چنین 
وظیفــه ای ندارد اما حداقل می توانســت با 
کمک خود جلــوی این مشــکل بزرگ را 
بگیرد اما فعا این دودستگی مانع شده. به 
همین دلیل باز هم همه نگاه ها به استاندار 

است.
غامرضا شــریعتی استاندار خوزستان 
که همیشه نشــان داده حامی ورزش است 
و البتــه این روزها درگیر مســائل اعتراض 
کارگران استان است، در این مورد می گوید: 
»ما با یک اپراتور تلفن همراه جلسات خوبی 
داشــتیم که قرار است با یک و نیم میلیارد 
تومانی که می پردازد، 75۰ میلیون تومان از 
طلب ســاکونی را پرداخت کنیم و بقیه آن 
هم هزینه تیم شــود. ما در این رابطه تمام 
تاش خود را می کنیم اما مســوول تیم ما 
نیســتیم و گروه ملی به عنوان مالک باشگاه 
هم مشکات زیادی از جمله تعویق حقوق 
کارگران را دارد. با توجــه به اینکه اولویت 
پرداخت حقوق کارگران است ما نمی توانیم 
به آنها فشار بیاوریم. به هر حال تاش این 
اســت که ۳، 4 تیم خوزســتانی را در لیگ 
برتر نگه داریم.« با شــرایطی که در استان 
خوزســتان وجود دارد تنها امید اســتقال 
خوزســتان به همان یک حامی مالی است. 
اگــر این حامی مالی پول را به موقع به تیم 
تزریق نکند، احتماا به زودی شاهد سقوط 
اســتقال خوزســتان به لیگ یک خواهیم 
بــود. هر چند که این حامی مالی قول داده 
قبل از این اتفاق تلخ، پول را به تیم برساند.

استقالخوزستانیکقدمتاسقوط
بحران اقتصادی و محرومیت احتمالی تیم اهوازی

شمسایی: آن مدیر سابق 
را هیچ وقت حال 

نمی کنم
داود پرهیزکار به جای علی کفاشــیان 
ســکانداری فوتســال را بر عهده گرفت و 
رییس کمیته فوتســال شد. از طرفی لیگ 
برتر فوتســال ایران هم مانند سابق جذاب 
نیســت و حواشی متعددی را در خود جای 

داده. 
وحید شمســایی بازیکن پیشین تیم 
فوتســال ایران معتقد است کار برای مدیر 
جدید بسیار سخت است: »وحید شمسایی 
را همه در این ســال ها می شناســند که 
حرفــی غیــر از حقیقت نمی زنــد. آقای 
پرهیزکار انســانی بســیار درســت است 
که چندین ســال هم در ســطوح مختلف 
مدیریت کــرده و یک فرد اجرایی اســت 
امــا من یک بــار قبل از ایــن هم گفتم و 
باز هم می گویم که هر کســی می تواند از 
پس مشــکات و حواشــی بزرگ فوتسال 
بربیاید، می تواند به صندلی مدیریت تکیه 
بزند چون ایــن صندلی جایگاهی بوده که 
افراد بزرگی روی آن نشستند مانند صادق 
درودگر که فوتســال ایران را متحول کرد 
یا آقای افتخاری که ایران را به مقام ســوم 
جهان رساند. من اعتقاد دارم هر کسی در 
این جایگاه حضور دارد کار بســیار سختی 
دارد. درســت اســت که از نظر نتیجه در 
ســطح جهان خــوب عمل کردیــم اما از 
نظر ســاختاری افتضاح بودیم.« شمسایی 
در رابطــه بــا اینکه علی کفاشــیان وقت 
توضیح  نمی گذاشت،  فوتسال  برای  زیادی 
می دهد: »آقای کفاشــیان یکی از دوستان 
خوب من است و ایشــان را بسیار دوست 
دارم. ایشان یک انسان درجه یک است که 
کارهای بزرگی برای فوتســال انجام داده 
اما چون هشــت ســال رییس فدراسیون 
ما و شــخص اول فوتبال کشــور بود این 
جایگاهی که به او دادند برایش کوچک بود 
و به همین دلیل کار را به اشــخاص دیگر 
واگذار کرد. یکی از این افراد که ظاهرا اان 
از فدراســیون رفته مصاحبه ای انجام داده 
و مدعی شــده همه را حال کرده اما من 
می گویم من این شخص را هیچ وقت حال 
نمی کنم چون آســیبی که ایشان به من و 
فوتسال کشور رساند هیچ وقت قابل جبران 
نیســت. آقای کفاشیان وقت نداشت و کار 
را به او و دیگر افراد ســپرد و او هم خود را 
مدعی العموم می دانست. خود را پدر، مادر، 
دایی و عموی فوتســال می دانســت. هیچ 
پدری فرزند خــود را نابود نمی کند، هیچ 
پدری بین فرزندان خود تفاوت قایل نیست 
اما باید این را هم بگویم که آقای کفاشیان 
کارهای بزرگی هم انجام داد نایب رییســی 
فدراسیون فوتسال آسیا افتخار کمی نیست 
ولی اان باید کســی بیاید که تشنه کار و 
تحول در فوتسال باشد و با انرژی و صرف 
وقت زیاد بتواند فوتســال را متحول کند. 

کار بسیار سختی است اما شدنی است.«

تکذیب حضور 
سهراب بختیاری زاده 

در ماهشهر
بازیکن  بختیاری زاده  ســهراب 
ســابق اســتقال و تیــم ملــی که 
اکنــون در کادرفنی تیم امید حضور 
دارد، شــایعه حضورش روی نیمکت 
تکذیــب  را  ماهشــهر  شــهرداری 
کرد. بعد از اینکــه داود مهابادی از 
شهرداری ماهشهر استعفا داد و این 
تیم را ترک کرد، خبر رسید سهراب 
این سرمربی  جایگزین  بختیاری زاده 
در تیم لیگ یک خوزستانی شده اما 
طولی نکشــید که این خبر از سوی 
بختیــاری زاده تکذیب شــد. بعد از 
آن وقتی خبر رســید داود مهابادی 
ســرمربی فجرسپاسی شــیراز شد، 
مسووان شــهرداری ماهشهر اعام 
کردند با این استعفا موافقت نکردند 
و او باید برگــردد. با این خبر، کاما 
معلــوم بود که بحــث بختیاری زاده 
منتفی اســت اما طولی نکشــید که 
بار دیگر صحبت از حضور ســهراب 
بختیاری زاده در شــهرداری ماهشهر 
پیش آمد. البته ایــن بار جدی تر از 
قبل اما باز هم این خبر تکذیب شد. 
بختیاری زاده کــه در حال حاضر در 
کادرفنــی تیم امید ایــران در کنار 
زاتکو کرانچار حضور دارد، با رد این 
شایعه می گوید: »هیچ قراردادی بین 
من و باشگاه شهرداری ماهشهر اتفاق 
نیفتاده و حتی مذاکره ای هم صورت 
نگرفته. من با تیم امید قرارداد دارم 
و قرار اســت همراه تیم راهی اردن 
شویم تا یک اردوی تدارکاتی برگزار 

کنیم.«

فوتسال

مالکپول
نمیدهد

 استقال خوزستان بعد از اینکه با کسر 6 امتیاز و بسته شدن پنجره نقل و انتقاات مواجه شد، حاا اخطار دوم را از فیفا دریافت کرد. به این 
صورت که اگر در مهلت تعیین شده قسط اول فرانک ساکونی را پرداخت نکند، به لیگ یک سقوط خواهد کرد. اگرچه از این مهلت، فقط 
چند روز بیشتر نمانده اما هنوز هیچ کاری در این رابطه صورت نگرفته و مالک باشگاه ترجیح داد به جای پرداخت این پول، پرداختی های 
خود به اعضای تیم را به 50 درصد برساند. با این شرایط حاا همه نگاه ها به یک اپراتور تلفن همراه است تا به عنوان حامی مالی مبلغی به 
تیم پرداخت کند و طلب ساکونی را بدهد. مساله ای که اگر در این چند روز حل نشود، اتفاق تلخ دیگری برای استقال خوزستان می افتد.

مهابادی: استعفایم از شهرداری با هماهنگی 
هیات مدیره بود

داود مهابادی که بعد از اســتعفایش از شهرداری ماهشهر با فجرسپاسی قرارداد 
امضا کرد، با واکنش عجیبی از ســوی مسووان تیم خوزســتانی مواجه شد. به این 
صورت که مســووان شهرداری ماهشهر اعام کردند با اســتعفای مهابادی موافقت 
نکردند. مهابادی بعد از انتخابش به عنوان ســرمربی فجرسپاســی می گوید: »بعد از 
اینکه شــرایط کاری در باشگاه شهرداری ماهشهر مهیا نبود از این تیم استعفا کردم 
و با مســووان فجرسپاســی وارد مذاکره شــدم. بعد از بررسی پیشــنهاد و توافق با 
مدیران این باشگاه به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شدم. حضورم در این تیم باعث 
افتخار است و امیدوارم بتوانم با کمک خداوند و حمایت مدیران باشگاه و تماشاگران 
شیرازی به این تیم کمک کنم و فجر را به جایگاه واقعی اش که همان حضور در لیگ 
برتر است برسانیم.« سرمربی جدید فجرسپاسی درباره اینکه در نیم فصل قصد تقویت 
تیم را دارد یا نه، ادامه می دهد: »بله، با هماهنگی مدیریت باشــگاه درصدد هســتیم 
بتوانیــم چند بازیکن جدید جذب کنیم.« داود مهابادی در رابطه با دســتیاران خود 
در فجر می گوید: »ما ســعی کردیم اســماعیل زارع که این تیم را در اواخر نیم فصل 
در لیــگ هدایت می کرد به عنوان آنالیزور حفظ و نجفی را به عنوان مربی دروازه بانان 
انتخــاب کنیم. همچنین صادقی، غام زاده و ساســانی دیگر دســتیاران من در فجر 
هســتند.« مهابادی در مورد اینکه داریوش گنجی پور مدیرعامل شــهرداری ماهشهر 
در مصاحبــه ای اعام کرده بود مهابادی با ما قرارداد دارد و نمی تواند از این تیم جدا 
شود، توضیح می دهد: »اســتعفای من از همان ابتدا با هماهنگی رفیعی زاده و هیات 
مدیره باشگاه شهرداری بوده و حتی آنها در ادامه برای من آرزوی موفقیت کردند.«

لیگ یک

بانوان ســپاهان در هفته  تیم فوتبال 
ســوم رقابت هــای لیــگ برتر نخســتین 
شکســت خود را مقابل تیــم راه یاب ملل 
ســنندج تجربه کرد و با 6 امتیــاز به رده 
چهارم جدول رده بندی سقوط کرد. سمیه 
شهبازی سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان 
اصفهان درباره شکســت مقابل تیم راه یاب 
ملل ســنندج می گوید: »در دقیقه ۲ بازی 
گل زود هنگامــی دریافت کردیم که همین 
کار را در ادامــه راه بــرای ما ســخت کرد. 
دریافت گل های زود هنــگام تیم را به هم 
می ریــزد چراکه اجرای کارهــای تاکتیکی 
خاص نیاز به تمرکز دارد و بازیکنان در ادامه 
نتوانســتند خود را کنترل کنند و به بازی 
احساسی روی آوردند. موقعیت های بسیاری 

داشتیم که به تیرک دروازه اصابت کرد و از 
دست دادیم. تیمی که از موقعیت هایش به 
خوبی استفاده نکند در نهایت هم نتیجه را 
واگذار می کنــد. نمی توان گفت تیم راه یاب 
را دست کم گرفته ایم چراکه بازیکنان خوب 
و با ظرفیت باا دارد و شــاید فقط در یک 
دقیقه تمرکز را از دســت دادیم.« شهبازی 
دربــاره هدف تیمش در لیــگ برتر فوتبال 
بانوان توضیح می دهد: »از ابتدا هدف تیم، 
کسب مقام بخصوص مقام قهرمانی بوده. با 
باخت مقابل راه یاب ملل دیگر حق اشــتباه 
نداریم. هدف تیم قهرمانی است و برای آن 
هم تاش خواهیــم کرد. در حال حاضر در 
هفته چهارم رقابت ها هســتیم و چیزی از 

دست نداده ایم.«

افسانه اقبال بازیکن تیم فوتبال بانوان 
ملوان که در بازی با آذرخش تهران خیلی 
خوب کار کرد تا تیمش با نتیجه ۸ بر صفر 
به پیروزی برسد، درباره این بازی از هفته 
ســوم لیگ برتر می گوید: »بــازی خوبی 
بــود و مهمتریــن چیزی که ما داشــتیم 
اتحاد بود. ثابت کردیم همان ملوان سابق 
هســتیم.« اقبال درباره بازگشت ملوان به 
لیگ بعد از ۲ ســال و نیم و اینکه چطور 
بعد از بازی در تیم های بم و سپاهان دوباره 
برای ملوان بازی می کند، توضیح می دهد: 
»وقتی شــهرم تیم می دهد اولویتم ملوان 
اســت. من دو سال پیش در شهرداری بم 
و ســال گذشته در سپاهان بازی می کردم 
اما وقتــی دیدم ملوان امســال تیمداری 

می کنــد، برگشــتم. اگرچــه محدودیت 
وجود دارد اما من به تیم شــهرمان ِعرق 
دارم.« بازیکــن ملــوان بندرانزلی درباره 
زمین نامساعد ورزشگاه راه آهن در بازی با 
آذرخش تهران، می گوید: »این زمین اصا 
مناسب نبود. درست است ما به این زمین 
عادت داریم اما این زمین شرایط تیم لیگ 
برتر نیســت.« اقبال در رابطه با اینکه در 
تیم های مختلف بازی کرده و سطح مالی 
فوتبال بانوان را چطــور می بیند، توضیح 
می دهــد: »از نظر مالی نمی توانیم بگوییم 
فوتبال بانوان ســطح باایی دارد. یکی، دو 
تیم هستند که حمایت خوبی از بانوان شان 
دارند، امیدوارم روزی برسد که ملوان هم 

جزو این تیم ها باشد.«

ســرمربی  مهاجری  رضــا 
ماشین سازی تبریز بعد از تعطیلی 
داد،  تیمش  بــه  که  یک هفته ای 
تمرینات را خیلی منظم شــروع 
بدنسازی  کیش  اردوی  در  تا  کرد 
رابطه  کنند. مهاجری در  دنبال  را 
فهرست  ماشین سازی،  شرایط  با 
توضیح  و...  موردنیــاز  بازیکنان 

می دهد.
   

روزهــای  ایــن  اوضــاع 
ماشین سازی چطور است؟

 ما نیم فصل ســخت و سنگینی 
پشت سر گذاشــتیم و حاا در تاش 
هســتیم در نیم فصــل دوم شــرایط 

بهتری داشته باشیم.
نیم فصل  در  ماشین سازی  اما 

اول هم خوب کار کرد...
 از شــانس بد من، از زمانی که 
من آمــدم بازی های مان بــا تیم های 
اول تــا هفتم جدول بود. این مســاله 
کار ما را ســخت کرده بود که بخش 
مهم این سختی هم نبود بازیکنان مان 
بود. بیشــتر بازیکنان بــه دلیل اینکه 
بدنسازی خوبی نداشتند با مصدومیت 
مواجه شــدند که این مســاله به تیم 

ضربه زد.
زمان  در  کریمی  فیروز  یعنی 
ماشین ســازی،  در  حضــورش 

بدنسازی خوبی انجام نداد؟

 فیروز کریمــی زحمات زیادی 
برای ماشین ســازی کشــید که جای 
تشــکر دارد اما به دلیل اینکه شرایط 
تیم در اول فصل مشــخص نبود، تیم 
بدنســازی اش را دیــر انجــام داد که 
همین مســاله هم باعث شد در لیگ 

شرایط خوبی نداشته باشیم.
چه  مشــکل،  این  حل  برای 

راهکاری دارید؟
 قــرار اســت بــرای تعطیات 
نیم فصــل به کیش برویــم و در آنجا 
تمرینات بدنســازی پرفشــاری پشت 
ســر بگذاریم. امیدواریم با این مساله، 

مشکل مصدومیت های مان حل شود.
بازیکن  قرار است چند  ظاهرا 

جدید هم بگیرید؟
دروازه بــان  یــک  مــا  بلــه،   
می خواهیم که کنار دخســوس به ما 
کمک کند. یــک مدافع و یک مهاجم 

هم می خواهیم.
پس فقط هافبک نمی خواهید؟
 خــدا را شــکر در خط هافبک 
بازیکنان خوبی داریم. محسن یوسفی 
هــم از نیم فصــل دوم می رســد که 

می تواند به ما کمک زیادی کند.
چه هدفــی در نیم فصل دوم 

دنبال می کنید؟
 ما به دنبال نتایج خوبی هستیم 
و امیدواریــم بتوانیــم بــه هدف مان 

برسیم.

شهبازی:هدفسپاهانقهرمانیاست اقبال:ثابتکردیمهمانملوانسابقهستیم

مهاجری:اوضاعبدنیتیمخوبنیست

 سطح مالی فوتبال بانوان باا نیست گل زودهنگامی از راه یاب ملل خوردیم

محســن بنگر بازیکن باســابقه و 
باتجربه تیــم پارس جنوبی جم قرارداد 

خود با این تیم را فسخ کرد. 
بنگر که بعد از ســقوط نفت تهران 
پیشنهاد لیگ برتری خوبی نداشت، در 
ایــن فصل به پارس جنوبی جم رفت تا 
بلکه بتواند با این تیم روزهای خوبی را 
تجربــه کند اما او در آنجا هم شــرایط 
خوبی نداشــت. محســن بنگر در این 
فصل 7 بار برای پارس به میدان رفت و 

۳ کارت زرد هم گرفت. 
در ایــن 7 بازی پارس موفق شــد 
تنهــا دو بار دروازه خود را بســته نگه 

دارد. بنگر همیشــه به این نکته اشاره 
داشته که دوســت دارد فوتبال خود را 
در تیم پرسپولیس تمام کند اما حضور 
او در این تیم کمی دور از ذهن به نظر 
می رســد چراکه بنگر در پارس جنوبی 
جم هم نتوانســت چنــدان خوب کار 
کند و شانســی برای بازگشــت به تیم 

محبوبش ندارد. 
حــاا باید منتظر مانــد و دید چه 
سرنوشتی در انتظار این بازیکن باتجربه 
خواهد بود و آیا محســن بنگر به بازی 
کــردن ادامه می دهــد یــا از فوتبال 

خداحافظی خواهد کرد.

با جدایی  فواد خوزســتان  باشگاه 
ســینا مریدی از این تیم مخالفت کرده 
و قصــد ندارد رضایتنامــه  این بازیکن را 
صادر کند. ســینا مریــدی بازیکن فواد 
خوزســتان یکی از بازیکنانی اســت که 
چند وقت اخیر در مورد پیوســتن او به 
پرسپولیس بحث های زیادی مطرح شده 
اســت. با وجود اینکه باشگاه پرسپولیس 
مذاکــره ای با فواد در این راســتا انجام 
نداده اما مســووان باشگاه خوزستانی با 
وجود مطرح شدن این شایعات مخالفت 
صریح خــود را اعام کردند و موضع این 
تیم در قبال رسیدن پیشنهاد برای مریدی 

عدم صدور رضایتنامه است. باشگاه فواد 
قصد دارد در نیم فصل دوم خود را تقویت 
کند بــه همین خاطر این باشــگاه قصد 
ندارد بــه یکی از بازیکنــان خوب خود 
مجوز خروج بدهــد. فوادی ها در تاش 
هســتند در نیم فصل دوم خط دفاع خود 
را تقویت کنند که با این شــرایط بدون 
با جدایی مریدی موافقت نخواهند  شک 
کرد. البته به جز خط دفاع، قرمزپوشــان 
اهوازی در پســت هافبــک و مهاجم هم 
بازیکن می خواهند که خبر رســید قرار 
است افشــین قطبی ۲ بازیکن ژاپنی در 

این پست ها به فواد بیاورد.

کریم بوســتانی ســرمربی اســتقال 
خوزستان که قرار بود تا پایان نیم فصل اول 
در این تیم بماند، ظاهرا به دلیل مشــکات 
مالی همچنــان باید به کار خود ادامه دهد. 
بوســتانی درباره وضعیت فعلی اســتقال 
خوزســتان می گوید: »ما از شنبه تمرینات 
را شــروع خواهیم کرد و امیدواریم پنجره 
نقل  و انتقاات برای اســتقال خوزســتان 
باز شــود. البته به سرانجام رسیدن این کار 
ســخت است ولی مســووان باشگاه خیلی 
امیدوارند. آنها می گویند پنجره باز می شود 
و شــش امتیاز هم به اســتقال خوزستان 

برمی گردد. ما نیاز بــه جذب بازیکن داریم 
و اگــر این اتفاق رخ ندهد بایــد کارمان را 
با همیــن بازیکنان ادامــه دهیم. در ضمن 
تعدادی از بازیکنان ما هم پیشــنهاد دارند 
و می خواهند جدا شوند.« سرمربی استقال 
خوزســتان درباره اینکه در چنین شــرایط 
سختی هدایت آبی پوشان اهوازی را بر عهده 
گرفته، می گوید: »طبیعتاً کار در این شرایط 
سخت است ولی برخی از مربیان که کارنامه 
ندارنــد، دنبال این هســتند به اســتقال 
خوزســتان بیایند. اگر هم تیم سقوط کند 
آنها می گوینــد تیم را ما نبســتیم، پنجره 

بســته بود و شــش امتیاز هم از تیم کسر 
کرده بودند. آنها دنبال این هستند به اینجا 
بیایند تا برای خودشان سابقه مربیگری در 
لیگ برتر درست کنند.« بوستانی در رابطه 
با حاشــیه های بازی تیمش برابر سپاهان و 
اینکه می گویند قلعه نویی بعد از توقف برابر 
تیم اســتقال خوزستان برخورد خوبی با او 
نداشته، توضیح می دهد: »ما جلوی سپاهان 
انگیزه داشتیم و حتی می توانستیم این تیم 
را ببریــم. قلعه نویی هم بعد از بازی طبیعی 
بود که از مساوی ناراحت باشد ولی او با من 

برخورد بدی نداشت.«

انتقال قطعی باشگاه  توافقات اولیه برای 
پدیده به متقاضی آن به دســت آمد. رسولیان 
معاون اقتصــادی اســتانداری و نماینده این 
دســتگاه، زارع صفــت رییس هیــات مدیره 
شــرکت پدیده مادر، حمیداوی مالک شرکت 
واردکننده خــودرو و مدیران باشــگاه پدیده 
اعضای حاضر در این جلســه بودند که توافق 
کردند انتقال باشــگاه پدیده ظرف ۲4 ساعت 
از ســوی شــرکت پدیده مادر به شرکت شهر 
خودرو انجام شــود. با این وجــود پس از این 
جلســه، علیرغم دستور اســتانداری خراسان 
رضوی و ســتاد تدبیر هنوز از ســوی شرکت 

پدیده مــادر اقدامی برای ایــن انتقال انجام 
نشده و این در شرایطی است که همه چیز در 
گرو امضای این شــرکت است. شرکت پدیده 
مــادر از ابتدای فصل جاری حاضر به پرداخت 
تعهدات مالی خــود در قبال باشــگاه پدیده 
نشــد تا در نهایت پس از اعتراض هواداران و 
مردم مشهد، با دستور استاندار وقت خراسان 
رضوی انتقال این باشــگاه بــه مجموعه های 
متقاضی کلید بخورد. علی رســولیان مدیرکل 
درباره  استانداری خراســان رضوی  اقتصادی 
آخرین وضعیت واگذاری باشگاه پدیده مشهد 
و تغییر مالکیت این باشگاه می گوید: »شرکت 

پدیده مــادر این مســاله را پیگیری می کند 
اما مــا در اســتانداری با کلیات ایــن انتقال 
موافقت کردیم. ســایر مسائل و بحث واگذاری 
در دست ما نیست و مســووان خود شرکت 
پدیده مادر باید این کارها را بررســی و انجام 
دهند.« مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی درباره اینکه شــاید ایــن تعلل باعث 
شــود متقاضی باشــگاه پدیده پشیمان شود، 
ادامه می دهد: »فکر نمی کنم بحث پشــیمانی 
وجود داشــته باشد و این حرف ها به گوش ما 
نرســیده اما به هر حال بــرای این انتقال باید 

بررسی هایی از سوی دوطرف صورت گیرد.«

 بنگر با پارس جنوبی جم فسخ کرد

 مخالفت فواد با جدایی مریدی

بوستانی: مربیان بی کارنامه دنبال آمدن به استقال خوزستان هستند

انتقال قطعی باشگاه پدیده در گرو یک امضا
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 بی پولی دلیل اصلی جذب نکردن سرمربی جدید
بوستانی و مبعلی مربی استقال خوزستان می مانند

قرار بود مســووان باشگاه استقال خوزســتان در نیم فصل سرمربی جدید این 
تیم را انتخاب کنند اما تــا به امروز این اتفاق نیفتاده. دلیل اصلی این موضوع به 
مشکات مالی باشــگاه برمی گردد چون قصد آنها انتخاب یک مربی خوب ایرانی 
اســت و در صورت این انتخاب باید قطعا به او پیش پرداختی داشته باشند که با 
توجه به شرایط فعلی این باشگاه پرداخت این هزینه فعا مقدور نیست. مگر آنکه 
قراردادهایی با اسپانسرهای جدید منعقد شده و منجر به پرداختی به باشگاه شود 
که برخی از اسپانسرها با توجه به باتکلیفی باشگاه استقال خوزستان و بازبودن 
پرونده ســاکونی در فیفا که شاید منجر به ســقوط این تیم به لیگ یک شود، پا 
پیش نمی گذارند. با شــرایط فعلی مسووان باشگاه استقال قصد دارند با همین 
ترکیب کادرفنی فعلی یعنی بوستانی و مبعلی در نیم فصل دوم هم ادامه دهند تا 
پول به باشگاه تزریق شــود. در آن زمان، بدون شک سرمربی تغییر خواهد کرد.
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در حالــی که گفته می شــد هیچ 
ماقاتی میــان وینفرد شــفر و فرهاد 
مجیدی انجام نشده و قرار نیست مربی 
ایرانی به کادر فنی استقال اضافه شود 
اما پسر سرمربی اســتقال در گفت و 
گوی تــازه ای که داشــته در این باره 

شفاف سازی کرده است. 
از ساشا شــفر درباره اینکه میان 
پدرش و فرهــاد مجیدی صحبت هایی 
دربــاره حضور در اســتقال رد و بدل 
شــده پرســیده اند که او با تایید این 
موضــوع به ماقــات ایــن دو در یک 

رستوران ژاپنی اشاره کرده است. 
ساشــا شــفر گفته: »هرچند که 
بیشــتر شــایعات در فوتبال درســت 
نیســتند اما این خبر درست است. بله، 
مجیدی ما را به یک رســتوران ژاپنی 
دعوت کرد. او حدود 15 ســال اســت 
که پدرم را می شناســد و شــاگردش 
بوده اســت. مجیدی با پدرم در ااهلی 
قهرمان شــده و طبیعی است که از آن 
زمــان با هــم در ارتباط باشــند اما از 
عادی  برخوردهای  و  عادی  تماس های 

شایعات زیادی مطرح می شود.« 

البته ساشا شــفر از بیان جزییات 
ایــن ماقات خودداری کرده اســت تا 
مشــخص نشود که نشســت مجیدی 
و پدرش به نتیجه ای رســیده یا خیر. 
پیش تــر نیز نشســتی میــان مجتبی 
جباری و وینفرد شــفر برگزار شــد و 
حتی گفته شــد که جبــاری به زودی 
به کادرفنی اســتقال اضافه می شــود 
اما ظاهرا تصمیم گیران کان باشــگاه 
استقال نه عاقه ای به حضور مجیدی 
در کادر فنی از خود نشــان می دهند و 
نه اینکه دوست دارند جباری در حوزه 

فنی استقال کار کند. 
اینکه ســتاره های سابق استقال 
اصــرار دارنــد مربیگــری را از همین 
اســتقال شــروع کنند هــم چندان 

آینده نگرانه نیست. 
بدون شک کادرفنی استقال آنقدر 
بزرگ نیســت که برای همه بازیکنان 
ســابق این باشگاه جا داشــته باشد و 
قطعا برای این دست بازیکنان راه بهتر 
آن است که از تیم های کوچک تر شروع 
کنند تا با کســب تجربیات بیشتر وارد 

حوزه مربیگری در استقال شوند.

طارق همام یکی از غایبان قطعی 
اســتقال در آغاز دور جدید تمرینات 
خواهد بود. این بازیکن عراقی تا پایان 
ماموریت تیم ملی کشــورش در جام 
ملت ها به تمرین های استقال ملحق 

نخواهد شد. 
ایــن بازیکن به همــراه تیم ملی 
کشــورش عراق با تیم ملی ایران در 
یک گروه قرار دارد و در همان مرحله 
مقدماتی با ملی پوشــان استقال که 
در این باشگاه با آنها همبازی است رخ 

در رخ می شود. 
همــام عاقه بســیاری دارد تا با 
تیم ملی عراق در جام ملت های آسیا 
بدرخشــد و از همان جــام ملت ها به 
تیم هــای بزرگ تر برود. قــرارداد این 

هافبک عراقی با اســتقال به گونه ای 
اســت که اگــر حــق رضایتنامه مد 
نظرآبی ها را پرداخت کند می تواند از 
این باشگاه جدا شود و به تیم دیگری 

برود. 
در واقع درخشــش همام در جام 
ملت های آســیا برای اســتقال یک 
منبع درآمد تــازه خواهد بود هرچند 
که از دســت دادن این بازیکن تبعات 
منفی هــم برای اســتقال به همراه 
خواهد داشــت. تیم ملی عراق در دور 
گذشــته جام ملت های آســیا موجب 
حــذف تیم ملــی ایران شــد اما آن 
زمــان همام برای تیم ملی عراق بازی 
نمی کرد و در تیم های پایه این کشور 

مشغول بود.

ماقات مجیدی و شفر در رستوران ژاپنی

هافبک عراقی استقال به دنبال درخشش

ساشا شفر دیدار پدرش و فرهاد را تایید کرد

همام در ادوی تیم ملی عراق

 امیدوارم باخت به سایپا دیگر تکرار نشود
کولی: کار در استقال برای من شغل نیست

برد ذوب آهن بهترین خاطره من بود
میگوئل کولی یکی از دستیاران وینفرد شفر است که سرمربی 
اســتقال عاقه زیادی به او دارد. این مربی که از جامائیکا به جمع 
آبی پوشان پیوسته ارتباط خوبی با بازیکنان و دیگر اعضای کادرفنی 
استقال برقرار کرده اســت. کولی از جمله مربیانی است که بدون 

حاشیه کارش را در استقال انجام می دهد.
   

استقال شروع خوبی در ابتدای فصل نداشت اما به مرور زمان 
بهتر شد و نیم فصل را خوب به پایان رساند.

 بله، شــروعی که می خواستیم را نداشــتیم اما هرچه گذشت بهتر و 
بهتر شــدیم و با تمرین های بیشــتر، بازیکنان با یکدیگر هماهنگ تر از قبل 
شدند و فلسفه و تفکرات کادرفنی و سرمربی را درک کردند. ما تعداد زیادی 
بازیکن جدید از تیم های دیگر داشتیم که باید 
سبک فوتبال اســتقال را یاد می گرفتند و با 
بازی کــردن در تیم ما کنــار می آمدند. همه 
تاش کردند و خوشحالیم که بعد از شروع بد، 
پایان خوبی در نیم فصل داشتیم و باید در نیم 

فصل دوم بهتر باشیم.
این مسیر چگونه طی شد؟

 ذهنیت ها بسیار بهتر شد. سرمربی تیم 
ما آقای شــفر روحیه تیمــی و ذهنیت برتر و 
برنده را به تیم اضافه کرد و این کار فوق العاده 
بود. از نظر روحی و روانی و انگیزشــی شرایط 
بهبود پیدا کرد و کادرفنی نیز همواره صادقانه با بازیکنان صحبت می کند و 
به آنها انگیزه می دهد. این موضوع به زمان نیاز داشت اما این تغییر رخ داد. 
مدیریت باشگاه در کنار ما سخت تاش کرد و همه با هم متحد بودیم تا به 
نتیجه ای که می خواهیم، دست پیدا کنیم. بازیکنان نیز برای رسیدن به این 

جایگاه میل زیادی داشتند.
 هواداران در این پیشرفت و تحول چه اندازه نقش داشتند؟

 حضور هواداران در کنار استقال بسیار فوق العاده است و یک فضای 
عالی را رقم می زند. وقتی همه در کنار یکدیگر هستیم و مانند یک خانواده 

عمل می کنیم، بهترین دستاوردها را خواهیم داشت.
حاا تجربه حضور در ورزشگاه پُر از تماشاگر آزادی را داری. از 

احساست بگو.
 وقتــی ورزشــگاه را آبی می بینم، مو به تنم ســیخ می شــود. وقتی 
ورزشــگاه آبی باشــد، با آن شور و هیجان و احساســات، بسیار عالی است. 
تجربه قدم زدن در این ورزشگاه، بی نظیر است. من تا به حال چنین فضایی 
را ندیدم. هواداران اســتقال عاشــق تیم و در روزهای سخت به تیم وفادار 
هســتند. هواداران همیشه به ما کمک می کنند و امیدوارم آنها را خوشحال 

کنیم. آنها یار دوازدهم استقال و بهترین هستند.
تجربه کار کردن با وینفرد شفر در استقال چگونه است؟

 برای من یک تجربه بی نظیر و بسیار خوب است. اعضای کادرفنی ما 
به اســتقال مانند یک شغل نگاه نمی کنند و کار کردن در این تیم برای ما 
یک شــور و هیجان ویژه و عاقه قلبی است. در داخل زمین، رختکن، زمان 
بازی و تمرین همه کار خود را با عاقه انجام می دهند و می خواهند بهترین 

تیم را داشته باشند. کار کردن در استقال برای من افتخار است.
در این یک سال روز های سخت و شیرین زیادی داشتی. بهترین 

و بدترین روزت کدام بود؟
 بازی با ذوب آهن در لیگ قهرمانان آســیا در آزادی بهترین روز من 
بود. برد 3 بر یک ما بی نظیر بود و دوست دارم این فضا تکرار شود. ورزشگاه 
آن روز پر از هوادار بود و نفس در ســینه حبس می شــد. بدترین لحظه نیز 
شکســت برابر ســایپا در جام حذفی بود و نمی خواهم شبیه به آن را دیگر 

تجربه کنم.
صحبت خاصی داری؟

 ممنونم، خیلی خوشحالم که نیم فصل اول با موفقیت به پایان رسید. 
ما رویاهای بزرگی در ســر داریم و همه بازیکنان و کادر فنی برای موفقیت 
تاش می کنند. از حمایت های مدیر باشــگاه ممنونم و با حمایت هواداران و 

تاش، غیر ممکن برای استقال معنی ندارد.

از فکری، آندو، نکونام تا ابراهیمی و باقری

استقال بی دغدغه در پست هافبک دفاعی استقال در انتظار بودجه 
نقل و انتقاات

پول، استقال را نجات 
می دهد؟

یکــی از دایلی که باعث شــده باشــگاه 
اســتقال مدام از طریق ســایت رسمی خود 
اعام کند که قصد دارد در ســکوت خبری به 
فعالیــت در این بازه حســاس ادامه دهد و به 
برخی رسانه ها توصیه کرده خبرهای موثق را از 
طریق سایت این باشگاه پیگیری کنند، نداشتن 
بودجه برای فعالیت در نقل و انتقاات اســت. 
واقعیت این است که هنوز منبع مالی مناسبی 
برای خرید بازیکن یا بازیکنان جدید در اختیار 
باشگاه استقال قرار نگرفته و تاش امیرحسین 
فتحی و همکارانش نیز در این راســتا بی نتیجه 
بوده اســت. فقدان بودجه کافی باعث شــده تا 
برگزاری اردوی خارجی نیز در هاله ای از ابهام 
قرار بگیرد. شفر امیدوار بود پیش از آنکه ایران 
را به مقصد کشــورش ترک کند از مســووان 
باشگاه اســتقال به جهت برگزار شدن اردوی 
خارجی تضمین بگیرد اما مســووان باشــگاه 
اســتقال هیچ تضمینی به این مربی ندادند و 
هنوز هم مشــخص نیســت که اردوی خارجی 
استقال برگزار شــود یا نه. طبق برنامه ای که 
ســرمربی اســتقال تدوین کرده، دور جدید 
تمرین هــا از دهــم دی ماه آغاز می شــود و با 
توجه به اینکه زمان زیادی تا شروع دور جدید 
تمرین هــا باقی نمانده باید هرچه زودتر تکلیف 
اردوی خارجی اســتقال مشــخص  برگزاری 
شــود. از ســویی اســتقالی ها بدون فعالیت 
خاصی در نقــل و انتقاات جلو می روند و هیچ 
بازیکنــی را مــد  نظر ندارند. ایــن وضعیت در 
حالــی نگران کننده پیش می رود که انتظار بود 
مسووان باشگاه استقال به جهت تقویت این 
تیم تاش مضاعفــی را در نقل و انتقاات نیم 
فصل به خرج دهنــد و موجبات تقویت هرچه 
بیشــتر استقال را فراهم کنند اما این اتفاق تا 
کنون رخ نداده و موجب بــروز نگرانی هایی از 
ســوی هواداران استقال شــده است. مشکلی 
که اســتقال با آن مواجه اســت عقب نشینی 
اسپانســرها برای پرداخت بودجه جدید است. 
اسپانســرهای استقال حاضر نیستند مبلغی را 
در ماه های آتی بپردازند و این مشکل باید از راه 

دیگری حل شود.

 شاید یکی از بی دغدغه ترین پست ها در سال های 
اخیر برای استقال، پست هافبک دفاعی بوده است. 
جایی که در این سال ها محل رفت و آمد بهترین های 
ایران بوده اســت. اســتقال یا این بازیکنان را خود 
به مرور زمان ســاخته و یا اینکه با شــرایطی خوبی 
جذب کرده و به کارگرفته اســت. همین حاا هم که 
پست هافبک دفاعی را در استقال برانداز می کنیم به 
همان نتایج سال های قبل می رسیم. استقال در این 
پست بی نیاز اســت و بازیکنانی را همواره در ترکیب 
خود داشــته که از شرایط فنی مطلوبی بهره برده اند. 
در لیگ هجدهم پســت هافبک دفاعی به فرشــید 
باقری، علی کریمی و گاها روزبه چشمی سپرده شده 
است. بازیکنانی که عمیقا از عهده مسوولیت های این 

پست سربلند بیرون آمده اند.
 بدون شــک یکی از دایلی که ســبب شــده 
اســتقال همــواره عملکرد مناســبی در فاز دفاعی 
داشــته باشــد، برخورداری از هافبک هــای دفاعی  
سختکوش بوده اســت. بازیکنانی با عیار بازی بسیار 

چشمگیر و بسیارخستگی ناپذیر.
اشاره به نام باقری، کریمی و چشمی که در این 
فصل نمایش تحسین برانگیزی در استقال داشته اند، 
بخصوص باقری کــه در این میان تافته ای جدا بافته 
بــود، نبایــد مــا را از نام هایی که در گذشــته برای 
اســتقال به میدان رفتند، غافل کند. پیش از اینکه 
فرشــید باقری از وینفرد شــفر رای اعتماد بگیرد یا 
علی کریمی به این پست اضافه شود و البته چشمی 
هم هر از گاهی به این پســت کمک کند، اســتقال 
بازیکنی همچون امید ابراهیمی را همواره در ترکیب 
خود داشــت. ابراهیمی شــاید تا قبل از پیوستن به 
اســتقال تا این اندازه دیده نشد اما پوشیدن پیراهن 

استقال سبب شد او به اوج شکوفایی برسد.
گرچه رشــد محســوس ابراهیمی در استقال 
بی ارتباط با حضور آندرانیک تیموریان نبود. بازیکنی 
که بی گمــان بهترین هافبک دفاعی تاریخ باشــگاه 
اســتقال محسوب می شــود و رای اهالی فوتبال به 
انتخاب برترین هافبــک دفاعی تاریخ نیز این برتری 

را اثبات می کند. آندو عاوه برآنکه با بازی های به یاد 
ماندنی استقال را در این پست متفاوت جلوه می داد، 
با انگیزه های متفاوتی در تمرینات اســتقال شرکت 
می کرد که در نهایت مزد تمرینات پیوســته خود را 
هم گرفت و خود بدل به یکی از بهترین هافبک های 

دفاعی  استقال شد.
از یاد نبریــم که جواد نکونام نیز در اســتقال 
حضور داشــت. او نیز جزو بهترین های تاریخ فوتبال 
ایران در این پست است که البته در استقال ساخته 
نشــد و به سبب سابقه درخشانی که در الیگا داشت 
به اســتقال پیوست اما حضور جواد در استقال نیز 
خود دلیلی بر این ادعا اســت که استقال همواره در 
پســت هافبک دفاعی یکی از بهترین تیم های ایران 
بوده و بازیکنانی با عیار باای فنی را دراختیار داشته 

است.
پیش از نکونام نیــز بازیکنانی همچون کیانوش 
رحمتــی، فرزاد آشــوبی و حســین کاظمی پیراهن 
نیــز در دوران  اینهــا  اســتقال را می پوشــیدند. 

حضورشان در اســتقال عملکرد مطلوبی داشتند و 
به خوبی توانستند استقال را در این پست به تیمی 
بی بدیل تبدیل کنند اما به واقع اگر بخواهیم به یکی 
از درخشــان ترین بازیکنان اســتقال که قبل از این 
نســل در ترکیب آبی ها دیده می شد اشاره کنیم باید 
بــا صدای بلند نام محمود فکری را ببریم. بازیکنی با 
تعصب که با گل های خاطره انگیزش در دربی ها هیچ 
گاه از یادها نمی رود. فکری که متعلق به دو نسل قبل 
فوتبال ایران بود شــاید اگر در تیم ملی با اعجوبه ای 
همچون کریم باقری مواجه نمی شد تعداد بازی های 
ملی بیشتری را از خود به ثبت می رساند، هرچند که 
فکری با وجود ظهــور بازیکنی همچون کریم باقری 
نیز بازی های کمی برای استقال انجام نداد و همواره 

در ترکیب استقال درخشان بود.
در ایام دورتر نیز اســتقال مهدی فنونی زاده را 
در ترکیب خود می دید که این چهره ماندگار باشگاه 
اســتقال نیز جزو بهترین های پست خود بود و برای 

تیم ملی هم بازی می کرد.

آمارها چه می گویند؟
فقدان گلزن محوری 
در استقال نیم فصل

استقال در نیم فصل اول لیگ برتر 
مجموعاً 18 گل به ثمر رســانده است. از 
این 18 گل 14 گل در جریان بازی، یک 
گل با ارسال کرنر، یک گل از روی نقطه 
پنالتی و 2 گل توسط مدافعان حریف زده 
شــده. اســتقال با 11 بازیکن بیشترین 
تراکم گلزنان را بین تمامی تیم های لیگ 
برتری داشــته اســت. از مجموع 16 گل 
زده شده توســط بازیکنان استقال، وریا 
غفوری و فرشــید باقری هر کدام 3 گل، 
اللهیار صیادمنــش 2 گل، جابر انصاری، 
محمد دانشگر، روح ا... باقری، رضا آذری، 
مرتضی تبریزی، مهدی قائدی، فرشــید 
اسماعیلی و همام طارق هرکدام یک گل 

برای استقال به ثمر رساندند.
تراکــم تعداد گلزنان در اســتقال 
نشــان می دهد کــه این تیم از داشــتن 
بازیکن محوری بی بهره است. از طرفی اما 
این وضعیت محاسنی هم برای استقال 
دارد و ایــن موضوع که غالــب بازیکنان 
پای شــان بــه گلزنی باز شــده می تواند 
نوید بخش یک اســتقال گلــزن در نیم 
فصل دوم باشــد. آمار خــط تهاجمی در 
کنار آمار خط دفاعی )6 گل خورده و 10 
تاکتیکی  از عملکرد  نشــان  کلین شیت( 
نســبتا خوب اســتقال دارد اما این تیم 
برای بهتر شــدن و قرار گرفتن در صف 
مدعیــان اول قهرمانی لیگ باید وضعیت 
فنی خود را ارتقا ببخشــد و در نیم فصل 
دوم با شــرایط فنی مناســب تری گام به 

لیگ بگذارد.
مســاله اســتقال در نیم فصل اول 
نتیجه گرفتــن مقابل مدعیــان و نیمه 
مدعیان بود. استقال به جز تراکتورسازی 
هرگز نتوانســت مقابل تیم های بااتر از 
خودش به برتری برســد که این شرایط 
باعث شــد جایــگاه این تیــم در جدول 

رده  بندی از رتبه پنجم بااتر نرود.
بازیکنان جدید مشکل  شاید جذب 
استقال را در برخی خطوط برطرف کند. 
شاید بازیکنی که در خط حمله محوری 
باشد، مانند مامه تیام این استقال را که 
در همه خطوط گلزن دارد، مدعی تر کند.

سوال و جواب گزارش

آمار

پرونده قتــل غیرعمد مهــدی قائدی، 
بازیکن استقال به زودی در شعبه 104دادگاه 
کیفری بوشــهر بررسی خواهد شد. برای این 
پرونده جلســه فوق العاده تشکیل خواهد شد 
تا هــم خانواده مقتول و هــم مهدی قائدی 
تکلیف خود را با این پرونده بدانند. طبق نظر 
دادسرا طرفین باید دوازدهم دی ماه در محل 
شعبه رســیدگی به این پرونده حاضر شوند. 
در حالی که مهدی قائــدی تاش زیادی به 
خــرج داد تا خود را راننــده خودروی مرگ 
جلوه ندهد امــا در نهایت این اتفاق رخ نداد 
و تحقیقات از دیگر سرنشــین ها اثبات کرد 
که بازیکن استقال بدون داشتن گواهینامه 
پشــت فرمان نشسته و سبب مرگ دوستش 
احمدرضا شــاکر شده است. این پرونده اما با 

انگیزه هایی که در خانواده احمدرضا شــاکر 
برای مجازات قائدی وجود دارد ممکن است 
تبعات ســختی برای بازیکن استقال داشته 
باشد. شاید اگر قائدی در این ایام که موجب 
فوت دوستش شــده بود، رفتار معقوانه تری 
از خود نشــان مــی داد و حتی ابــراز ندامت 
می کرد مــادر مقتول هرگز به دنبال مجازات 
این بازیکن نبود و به نوعی از خون پســرش 
می گذشت اما حرف های فاطمه باقری، مادر 
مقتول نشان می دهد که هیچ حس رضایتی 
از قائدی ندارد و حتی به دنبال انتقام اســت. 
چیزی که خانواده مرحوم شــاکر را به شدت 
ناراحت کرده عکس هایی است که قائدی در 
اینستاگرام خودش منتشــر می کند. او یک 
روز بعد از اینکه مجرم شــناخته شــد نیز از 

عکس گذاشتن در صفحه شخصی اش دست 
نکشــید و تصویری از خــود که در کنار دریا 
در حال آفتاب گرفتن است را منتشر کرد تا 
ناراحتی خانواده مقتول را بیشتر کند. فاطمه 
باقری، مادر شاکر حتی به دنبال گرفتن دیه 
هم نیســت. او با ناراحتــی این جمات را به 
زبان آورده تا مشــخص شود، پرونده بازیکن 
استقال پیچیده تر خواهد شد: »این پول به 
هیچ وجه برای من مهم نیســت. از روز اول 
گفته ام و اان هم می گویم اصا این مســائل 
برای من مهم نیست. قائدی در خانه ام زندگی 
می کرد و روزی 100 بار به او می گفتم بدون 
گواهینامه پشــت فرمان ننشین. یک فرد را 
می کشــی و قتل غیر عمد به پایت نوشــته 
می شــود. او با این وجود باز هم کار خودش 
را انجــام داد و مــرا به بایی بــزرگ گرفتار 
کرد. من قائدی را رهــا نمی کنم. روزگارش 
را ســیاه می کنم تا درس عبرتی شــود برای 
دیگران.« ظاهرا شهرتی که قائدی در فوتبال 
به دست آورده او را به انسانی بی تفاوت بدل 
کرده، تا این اندازه که از مرگ دوستی که در 
خانه اش زندگی می کرد نیز غمگین نیســت 
و حتی به خانــواده مقتول پیغام می دهد که 
ماشــین بیمه دارد و دیه فرزندشان پرداخت 
می شود! به نظر می رسد قائدی تا بدل شدن 
به یک فوتبالیست حرفه ای فاصله زیادی دارد 
و قطعا بازیکنی که رفتار اجتماعی مناســبی 
نــدارد نمی تواند در زندگــی حرفه ای نیز به 

توفیق آنچنانی برسد.

خانواده مقتول، قائدی را رها نمی کنند
  بی تفاوتی و عکس های اینستاگرامی کار دست بازیکن استقال می دهد

اللهیار صیادمنش مهاجم استقالی ها 
کــه در نیــم فصــل نمایــش خــوب و 
امیدوارکننــده ای در ترکیــب ایــن تیم 
داشت، در فهرست 20 نفره تیم امید برای 
دیدار با اردن حضور ندارد. صیادمنش که 
در مرحله قبلی اردو به تیم دعوت شــده 
بــود، بعد از هماهنگی های انجام شــده و 
به دلیــل مصدومیت جزیی در اردو حاضر 

نشد و به اســتراحت پرداخت تا از تشدید 
مصدومیتش جلوگیری شود. 

در همیــن راســتا زاتکــو کرانچار 
سرمربی تیم امید نیز تصمیم گرفت تا در 
اردوی آماده ســازی برای دیدار با اردن نام 
این بازیکن را در لیست خود قرار ندهد تا 
به این ترتیب ســهمیه استقال در اردوی 

تیم امید تنها مهدی قائدی باشد. 

صیادمنــش در نیــم فصــل لیــگ 
هجدهم عملکرد خوبی در استقال داشت 
و با اینکــه بازی های زیادی انجام نداد اما 
توانست خود را با شرایط بازی در این تیم 

وفق دهد. 
با حذف صیادمنش از تیم امید شانس 
بازی دیگر بازیکنان در بازی با اردن بیشتر 

می شود اما این حذف مقطعی است.

استقال با یک سهمیه در تیم امید

 نیکبخت: با این تیم باید قهرمان آسیا شویم

جباروف هم برای استقال شرط گذاشت

علیرضا نیکبخــت واحدی تیم ملی را 
صاحب بازیکنان باکیفیتی می داند: »تیم ما 
بازیکنان باکیفیتی دارد و سرمربی تیم ملی 
هم بعد از هشــت سال کار کردن در ایران، 
شــناخت کاملی از تیمش دارد. ما در گروه 
آســانی قرار گرفتیم و مشکلی برای صعود 
نخواهیم داشت اما در مرحله حذفی طبیعتاً 
بازی ها سخت تر می شوند. البته با این تیمی 
که داریم باید در جام ملت ها قهرمان شویم 
و فقط قهرمانی در مسابقات جام ملت های 

آســیا می تواند مــردم را از تیم ملی راضی 
کند.«

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران 
در ادامه حرف هایش گفت: »ما سال هاست 
که در آســیا قهرمان نشــدیم امــا در این 
چند ســال هم خیلی هزینــه کردیم و هم 
خوشــبختانه بازیکنانی در تیم ملی حضور 
دارند که از کیفیت فنی خوبی برخوردارند. 
خیلی از بازیکنان ما در خارج از ایران بازی 
می کنند و با ایــن تیم باید در جام ملت ها 
قهرمان شــویم.« نیکبخت گــذری هم به 
بازی های اخیر اســتقال در لیگ می زند: 
»نتایجی که استقال در چند بازی پایانی 
گرفت، باعث شــد که موقعیــت این تیم 
در جدول بهتر شــود. البته استقال برای 
قهرمان شــدن در لیگ برتر و موفقیت در 
آســیا باید تقویت شــود. این تیم در خط 
هافبک و حمله نیاز به جذب بازیکن دارد. 
امیدوارم که اســتقال نیم فصــل دوم را با 

شرایط بهتری آغاز کند.«
نیکبخــت از3 تیم به عنــوان مدعیان 
قهرمانی یاد کرد: »فعًا نمی توان پیش بینی 
دقیقی انجام داد، ولی پرسپولیس، سپاهان 
و استقال می توانند مدعیان جدی قهرمانی 

باشند.«

در حالی که خیلی ها انتظار دارند سرور 
جباروف به اســتقال بازگردد و دوباره در 
ترکیب این تیم دیده شــود اما این بازیکن 
تــا دریافت نکــردن مطالباتش از باشــگاه 
استقال تمایلی به بازگشت ندارد. جباروف 
وقتی ایران را به مقصد لیگ قزاقستان ترک 
کرد مبلغ 130هزار دار از باشگاه استقال 
طلب داشت. در این مدت مسووان باشگاه 
برای اینکه از شــکایت دیگــری علیه این 
باشگاه جلوگیری کنند، مبلغ 40هزار دار 
از این 130هزار دار را به حســاب جباروف 
واریز کردند اما همچنان 90هزار دار دیگر 

از طلب بازیکن ازبک باقی مانده است.
در عیــن حــال کمیته فنی باشــگاه 
اســتقال تاکید دارد که این بازیکن جذب 
شــود و شــفر هم بی میل نیســت که اگر 
جباروف آمادگی ازم را داشــت در ترکیب 
تیمــش به میدان برود اما شــرط جباروف 
برای بازگشــت به اســتقال ابتدا دریافت 

مطالبات باقیمانده از فصل پیش اســت. در 
مذاکراتی که این بازیکن به طور غیرمستقیم 
با باشگاه استقال داشته به این نکته اشاره 
کرده است. حتی جباروف در پاسخ به یکی 
از کامنت هایی که در اینستاگرامش گذاشته 
شده پاســخی داده که این انگیزه را کاما 
افشا می کند. او به دنبال دریافت مطالباتش 
اســت و نه حضور در تمرینات اســتقال و 
احیانا آزمایش فنی دادن. جباروف شــرط 
حضــورش در ایران را پرداخــت حقوق از 
دســت رفته اش می داند که در این شرایط 

راه بازگشتش قدری سخت تر می شود.
در واقع اگر بخواهیم درست و دقیق به 
این ماجرا نگاه کنیم او نیز همچون شفر که 
شرط قبولی در تســت فنی را مطرح کرده 
بود، برای استقال شــرط گذاشته است و 
مشخص نیست در این شرایط که دو طرف 
برای رسیدن به هم پیش شرط هایی مطرح 
کرده اند اساسا آیا قرارداد تازه ای میان آنها 
منعقد شــود، یا خیر. جباروف بازیکنی بود 
که فصل پیــش نمایش بســیار خوبی در 
اســتقال داشــت و با بازی های درخشان 
چشــم ها را بــه ســمت و ســوی خودش 
خیره کرد. ایــن بازیکن ازبک اما به محض 
درخشــش و دریافت پیشنهاد اغوا کننده از 
لیگ قزاقستان به این کشور رفت و استقال 

را ترک کرد.
البته جباروف در شرط گذاشتن برای 
استقال بی سابقه هم نیست. او فصل پیش 
هم خواستار عقد قرارداد 3 ساله با استقال 
شــده بود که مسووان این باشگاه با ترفند 
افزایش دســتمزدش در نهایت رضایت این 
بازیکن را برای عقد قرارداد با این باشــگاه 

جلب کردند.

وینفرد شــفر ســرمربی اســتقال 
شنبه ای که گذشــت با حضور در کشور 
امارات تماشاگر دیدار فینال جام جهانی 
باشــگاه ها میان العین و رئال  مادرید بود. 
ســرمربی استقال که سال گذشته نیز با 
العیــن در لیگ قهرمانان آســیا رو به رو 
شده بود، بار دیگر به تماشای دیدار یکی 
از مهم ترین حریفان استقال در این فصل 
نشســت تا از نزدیک و بیش از گذشــته 
بــا حریف خود آشــنا شــود. العین طی 
سال های گذشته همواره حریف استقال 

بــوده و در حضــور عمــر عبدالرحمان، 
آبی های ایران همواره جدال سختی با این 
بازیکن داشتند. ســتاره تیم العین اما در 
ابتدای فصل از این تیم جدا شــد تا حاا 
مهار بازیکنان دیگر این تیم که تبدیل به 
نقطه ثقل تیم مامیچ شــده اند، ماموریت 
مهم تیم شــفر باشد. ســرمربی استقال 
بعد از تماشــای این دیدار تعطیات خود 
را با سفر به آلمان آغاز خواهد کرد تا بعد 
از مدتی اســتراحت در شروع تمرین های 

آبی پوشان به تهران بازگردد.

آنالیز العین در  جام باشگاه های جهان
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جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تيم هاي همگروه ايران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پديده(

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

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

جدول ليگ برتر 97-98
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
28121631-1587سپاهان1
159421981131پدیده2
1761131-1587پرسپوليس3
157532314926تراکتورسازی4
156721861225استقال5
155461715219پارسجنوبیجم6
518-154651318فواد7
417-154561317سایپا8
116-154471516پيکان9
316-153751417نساجیمازندران10
516-1521031419صنعتنفتآبادان11
515-15366813نفتمسجدسليمان12
214-1511131214ماشينسازیتبریز13
613-152761218ذوبآهن14
1910-15249726سپيدرودرشت15
6*11-152671021استقالخوزستان16

1- درگذشــت ايرج دانايی فرد بازيکن 
بــزرگ و انســان احترام برانگیز که برای ما 
نوجوانان دهه 50 و جوانان و میانساان آن 
بازه زمانی نیز خاطره های شیرين بسیاری 
برخــی صحبت های  بخصوص  و  ســاخت 
دوستان و همبازی هايش در مراسم تشییع 
ايــرج تکنیکی مجبــورم کرد  و ترحیــم 
که اگرچه ديرهنگام يادداشــتی بنويســم. 
در مــورد ويژگی هــای فنی و شــخصیتی 
دانايی فرد در اين دو هفته، بســیار گفته اند 
و نوشــته اند اما روی حرف علی پروين بايد 
بیشــتر درنگ کرد. آنجا که گفت ما امروز 
برای گرامیداشــت ايــرج دانايی فرد که با 
هم قهرمان آســیا شــديم و به المپیک و 
جام جهانی رفتیم، گــرد آمده ايم تا يادش 
را گرامی بداريــم. از فردا هیچ کس خبری 
از دانايی فردهــای ديگــر نمی گیرد تا يک 
نفرشــان بمیرد کــه باز هم زيــر تابوت او 
در امجديه شــاهد تشییع جنازه اش باشیم 
و يا در مراســم ترحیم شــرکت کنیم و از 

خاطرات مان بگويیم.
2- در اين مدتی که از ســفر ابدی 
دانايی فرد می گذرد، از او و بازی هايش در 
تلويزيون ايران خبرهای زيادی پخش شد 
و گل او به اسکاتلند در خرداد 135۷ که 
نخستین گل فوتبال ايران در جام جهانی 
بود، بارها به نمايش درآمد اما هیچ شبکه 
تلويزيونی در طول ۴0 ســال گذشــته، 
حتی در اين سال ها که به ايران می آمد، 
از او دعــوت نکــرد و انگار کــه بازيکن 
بســیار بزرگی به نــام ايــرج دانايی فرد 
در فوتبــال ايران، آســیا و جهان وجود 
نداشت و ناگهان همانطور که علی پروين 
معترضانــه گفته بود، پس از رفتن از اين 
دنیا، محبوب تمام برنامه ها و شــبکه های 
تلويزيون ايران شــد! به راستی چرا؟ آيا 
دانايی فرد انســان و بازيکن بزرگی نبود؟ 
با تیم ايران قهرمان آسیا نشد؟ نخستین 
گل ايران در جام جهانی را آن هم به تیم 
پرمهره اسکاتلند نزد؟ در يک تیم معروف 
خارجی بازی نکرد؟ تحصیل کرده نبود و 
به زبان انگلیســی تسلط کامل نداشت و 
بی  وقفه آخريــن و مهم ترين رويدادهای 
فوتبال دنیا را مورد تحلیل و بررسی قرار 
نمی داد؟ پس چرا رســانه ای که نامش را 
ملی گذاشته، ســال های بسیار سراغی از 
يک شخصیت ورزشی به واقع ملی نگرفت 
و بعد از انتشــار خبر وخامــت حال او و 
رفتــن چپ پای تکنیکی، تازه يادش آمد 
که ايرج دانايی فرد هــم در فوتبال ايران 

حضور داشته است؟

3- به ياد دارم که چند روز قبل از آغاز 
بازی های فوتبال يــورو 2008 که زنده ياد 
ناصر حجازی برای تفســیر فنی آن بازی ها 
از ســوی يک شــبکه تلويزيونی معروف و 
پرمخاطــب حاشــیه جنوبــی خلیج فارس 
دعوت شده بود، از او پرسیدم که آيا کسی 
از شــبکه سه تلويزيون ايران تماس نگرفته 
و به عنوان کارشناس دعوتش نکرده است؟ 
حجازی به طعنه گفت اسماعیل جان، من 
که کارشــناس فوتبال نیســتم. من که با 
تیم تاج قهرمان باشــگاه های آسیا نشده ام 
و بارها با تیم ايران بــه قهرمانی بازی های 
آســیايی و جام ملت های آســیا نرسیده ام. 
من که دروازه بان نخستین تیم صعود کرده 
فوتبال ايران به جام جهانی نبوده ام. من که 
فارغ التحصیل مدرســه عالی ترجمه نیستم 
و زبان انگلیســی نمی دانم تا بی واسطه در 
جريان تحــوات فوتبال دنیا قرار داشــته 
باشــم. اســتقال تهران که با سرمربیگری 

من ده ســال قبــل عنوان نايــب قهرمانی 
باشــگاه های آســیا را به دســت نیاورده و 
هنوز هیچ کس آن نايب قهرمانی اســتقال 
را تکرار نکرده اســت. کارشناس فوتبال از 
نظر مســووان تلويزيون ايران يعنی آقايان  
... و ... کــه هر وقت آنجــا می روند، کلی از 
آنهــا تعريف و تمجید کنند تا بازهم دعوت 
شوند! من و امثال من هر وقت که مرديم و 
از اين جهان رفتیم، خواهی ديد که آقايان 
چه چیزهــا در وصف مــا خواهند گفت و 
چه برنامه های حماســی خواهند ســاخت. 
بــه همین دلیل مــن حرف هايم را در يک 
شبکه ورزشــی جنوب خلیج فارس می زنم 
کــه تعداد بیننده هايش در سراســر جهان 

بیش از ده برابر است.
در واقع حرفــی را که ناصر حجازی 
ده ســال قبل به من درباره گرامیداشت 
اسطوره ها و تاريخ ســازهای فوتبال ايران 
توســط تلويزيون فقط پس از مرگ آنها 

زده بود، علی پرويــن دو هفته پیش در 
مقابل خبرنگاران و دوربین های تلويزيون 
بــه زبان آورد تا مشــخص شــود که در 

همچنان بر همان پاشنه می چرخد.
۴- خبر و فیلم مراســم ترحیم ايرج 
دانايی فــرد را نگاه می کنــم. ناگهان رضا 
عادلخانی را می بینــم که از همبازی اش 
می گويد. چقدر زمان سريع می گذرد. ياد 
خاطره ای از عادلخانی در نوجوانی و آغاز 
کار خبرنگاری ام می افتم. با او مصاحبه ای 
درباره عــدم حضور در تیــم ايران برای 
بــازی در جام جهانــی 1۹۷8 )135۷( 
آرژانتیــن به دلیل اختاف با مســووان 
وقت فدراســیون فوتبال و البته حشمت 
مهاجرانی، انجام داده و ســال 135۶ در 
مجله کیهان ورزشــی چاپ شــده و به 
خاطر انتقادهای بی پروا و صريح، بســیار 
مورد بحث موافقان و مخالفان قرار گرفته 
بود. عادلخانــی که با پاس ها و گل هايش 

زمینه ســاز پیروزی هــای زيادی شــده 
بــود، مدت ها قبل از شــروع جام جهانی 
آرژانتین از ايران رفت و می دانســتم که 
سال ها است برگشــته و خودش و حتی 
فیلمی از او را نديده بودم، تا فرصت پیدا 
کرد از همبازی بیش از چهل سال پیش 
خود در مراســم ترحیم دانايی فرد چند 
دقیقه ای صحبت کند! سهم مردان بزرگی 
که طايی ترين دوران تاريخ فوتبال ايران 
را ســاختند، به راحتی قهرمان بازی های 
آســیايی می شــدند، با اقتدار و به عنوان 
تنهــا تیم از دو قاره آســیا و اقیانوســیه 
به جام جهانی صعــود می کردند، به مقام 
قهرمانی جام ملت های آسیا می رسیدند، 
عاوه بر راهیابی به المپیک، در آنجا هم 
يک حريف را شکســت می دادند که اين 
دوتای آخر )قهرمانــی در جام ملت ها و 
صعــود به المپیک( بیش از چهل ســال 
اســت که تکرار نمی شــود، در تلويزيون 
ايران فقط اين اســت که يا فیلم تشییع 
جنــازه آنان دقايق کوتاهی پخش شــود 
و يا برخی از مردان بازمانده و موســفید 
کرده چند جمله از خاطره های دوســتان 
و همبازی های برای همیشــه از اين دنیا 

رفته، بگويند! همین و همین.
5- اغلــب میهمان هــای تلويزيون 
ايران نــه مردانــی از نســل طايی و 
افتخارآفرين فوتبال ايران بلکه چهره های 
ديگری هســتند که عنوان کارشناس را 
به سرقت برده اند و گوارديوا و کلوپ و 
آلگــری و... را نقد می کنند و ده ها ايراد 
و اشــکال فنی از آنها می گیرند، کسانی 
کــه در چند دهه گذشــته ســرمربی 
تیم هــای مختلف ايرانــی بوده اند و هر 
ســال قراردادهای چند صــد میلیونی 
و گاه میلیاردی بســته اند و می بندند و 
همیشه شکســت می خورند و بافاصله 
از مســیرهايی که همــه می دانند، تیم 
ديگری می گیرند و قــرارداد میلیاردی 
ديگــری و البتــه شکســت و اخــراج 
ديگری! ولــی نه فقط خودشــان بلکه 
حتی دســتیارهای دوم و سوم آنان نیز 
کارشناس ورزشــی تلويزيون بخصوص 
در شبکه سه هستند و به مربیان بزرگ 
 c و حتی b و موفــق دنیای فوتبال پلن
و d می دهنــد! اينکه چرا مردان جهانی 
و المپیکــی فوتبال ايران فقط تشــییع 
جنازه شــان از تلويزيون پخش می شود 
)حرفــی که حجازی ده ســال قبل زد 
و پرويــن دو هفته پیــش( و میهمانان 
همیشــگی اما کســان ديگری هستند، 
ســوال مهمی اســت که بايد در بحثی 
مســتقل بخصوص در آستانه آغاز جام 

ملت های آسیا به آن جواب داد.

به بهانه چند تصویر بعد از مرگ تلخ ایرج دانایی فرد

سهم بزرگان در تلویزیون: چند جمله درباره مرگ!

در پايان نیم فصل اول رقابت های 
لیــگ تعدادی از ســايت های آماری، 
ضمن بررسی عملکرد بازيکنان شاغل 
در لیگ، پنج بازيکن از امتیازآورترين 
بازيکنــان نیم فصــل اول رقابت ها را 
معرفــی کرده اند. نکتــه جالب درباره 
آمــار و ارقامی که در اين رابطه اعام 
شده اين اســت که در نیم فصل اول، 
مدافعانی که توانسته اند برای تیم های 
خود گل های تأثیرگــذاری را به ثمر 
برســانند، نقش پررنگــی در اين آمار 
داشته  و توانسته اند حتی با مهاجمان 
لیگ رقابت تنگاتنگی داشــته باشند. 
بازيکنانی مثل وريا غفوری و شــجاع 
خلیل زاده که گل های تأثیرگذاری در 

اين نیم فصل به ثمر رسانده اند.
 

1- وریا غفوری ۸۸ امتیاز:
راســت  دفــاع  غفــوری  وريــا 
آبی پوشان توانســت با پیشی گرفتن 
از ســاير رقبا، عنــوان امتیازآورترين 
بازيکــن نیم فصــل اول را بــه خود 
اختصاص دهــد. وريا غفوری که عضو 
موثر خط دفاع اســتقال بــود و در 
اســتقال که رکورددار کلین شیت در 
اين فصل بود، نقش موثری داشت. به 
جز آن وريا مثل همیشه عضو هجومی 
موثر اســتقال بود و بــا 3 گل و يک 
پــاس گل و 2 بار انتخــاب به عنوان 
بهترين بازيکن زمیــن، 88 امتیاز به 

دست آورد.
 

2- شجاع خلیل زاده ۸6 امتیاز:
ديدار  پايانــی  دقايــق  پنالتــی 
پرســپولیس با پــارس جنوبی به جز 
اينکه باعث ضعیف تر شدن تفاضل گل 
پرســپولیس و حضور اين تیم در رده 
سوم شد موجب شد شجاع خلیل زاده 
در امتیازگیــری از وريا غفوری عقب 
بازيکنانی  از جملــه  بیفتد. شــجاع، 
اســت که در تمام دقايــق اين فصل 
بازی کــرده و به جز ۹ کلین شــیت 
بــه همراه پرســپولیس 2 گل زد و 2 

بار هم به عنوان بهترين بازيکن زمین 
انتخاب شد.

 
3- امین قاسمی نژاد ۸5 امتیاز:

پديده مشــهد بزرگترين شگفتی 
اين فصل بــود و امین قاســمی نژاد، 
هافبــک اين تیــم کلیدی ترين نقش 
را در موفقیت ايــن تیم ايفا کرد. اين 
بازيکــن ۶ گل برای نماينده اســتان 
خراســان به ثمر رســاند و ۴ بار هم 
عنــوان بهترين بازيکــن زمین را به 
خود اختصــاص داد که در اين زمینه 

رکورددار است.
 

 4- استنلی کی روش 7۸ امتیاز:
تــا  اول،  نیم فصــل  گل  آقــای 
هفته های پايانی در آمار و ارقام منتشر 
شده، به عنوان بهترين بازيکن شناخته 
می شــد اما محرومیت در 2 بازی در 
باعث شد  نیم فصل  ديدارهای  آخرين 
تا در رقابت با ساير رقبا جا بماند. اين 
مهاجم بلند قامت ۹ گل برای سپاهان 
به ثمر رساند و 2 پاس گل نیز داد و 3 
بار نیز به عنوان بهترين بازيکن زمین 

انتخاب شد.
 

5- وحید شیخ ویسی 73 امتیاز:
وحید شــیخ ويســی در 8 هفته 
ابتدايی نیم فصــل، عملکرد متمايزی 

نسبت به ادامه رقابت ها داشت.
 اين بازيکن تا هفته هشــتم، 5 
کلین شــیت داشــت و 2 بار بهترين 
تا بتوانــد امتیاز  بازيکن زمین شــد 
خوبــی برای خــود پس انــداز کند و 
حتی در صدر جــدول امتیازآورترين 
بازيکنان قرار گیرد اما در ادامه فصل با 
افت پیکان اين دروازه بان دچار لغزش 
شد و نه تنها موفق به کلین شیت نشد 

بلکه اشتباهات مهلکی داشت
مجمــوع  در  حــال  ايــن  بــا   
توانســته عنــوان  ايــن دروازه بــان 
امتیازآورتريــن دروازه بان فصل را به 

خود اختصاص دهد.

 از نقش وریا در کلین شیت ها
 تا تغییر رویه شیخ ویسی

بهترین بازیکنان نیم فصل اول از دید سایت های آماری

ورود زنان به ورزشگاه برای فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را خیلی ها نمايشی 
می داننــد بــرای فــرار از جريمه های 

احتمالی فیفا و ای اف سی.
 البتــه همان زمان هم مشــخص 
بود حضور اينفانتینو و بن ســلمان در 
باز شدن درهای ورزشــگاه روی زنان 

بی تأثیر نبوده است.
 با ايــن حال حتــی همین ورود 
گزينشــی و نمايشــی هم گام مثبتی 
می توانســت باشد به ســوی باز شدن 
همیشــگی درهای استاديوم ها به روی 
زنان. همینطور هم شــده و حاا ديگر 
گاردی کــه برخــی افــراد مقابل اين 
موضوع داشــتند، از بین رفته و به اين 
نتیجه رسیده اند که واقعاً با ورود زنان 
به ورزشــگاه قرار نیست فاجعه ای رخ 

دهد.
 بســتر فرهنگی ازم اگــر برای 
تماشای خانوادگی فوتبال فراهم شود 
و تعريف مشــخصی بــرای آن وجود 
داشته باشد، هیچ مشــکلی برای اين 
اتفاق وجود ندارد. اين تفکر حاا حتی 
به قــوه قضايیه که يکــی از مخالفان 
اصلی ورود زنان به ورزشگاه ها بود هم 

رسیده است.
معاون فرهنگی قوه قضايیه معتقد 
اســت بانوان هم می تواننــد همچون 
آقايان به ورزشــگاه ها بروند و از ديدن 
بازی ها لذت ببرند به شرطی که اخاق 

و مسائل شرعی رعايت شود.
حجت ااســام هــادی صادقــی 
در همیــن رابطــه توضیــح می دهد: 
با آقايان  »همانگونه که خانم ها همراه 
به ســینما می رونــد و از ديدن فیلم 
بهــره می گیرند يا به پــارک می روند، 
در ورزشــگاه نیز می توانند حضور پیدا 
کننــد امــا ورود زنان به ورزشــگاه ها 

ممکن اســت دو عارضه داشــته باشد 
که بايد آن را برطرف کرد و مسووان 

اجازه ندهند اين مسائل پديد آيد.«
او درباره عارضه هايی که بايد پیش 
از ورود زنــان به ورزشــگاه ها برطرف 
شــوند، اينطور می گويد: »اگر اين دو 

عارضــه مديريت و با آن مقابله شــود 
و دولت فضايی مناســب را ايجاد کند 
که اين دو مشکل وجود نداشته باشد، 
هیچ اشــکالی مانع حضــور بانوان در 
ورزشگاه ها نخواهد بود که عارضه اول 
موضوع اخاق است. يعنی ممکن است 
در ورزشــگاه ها فضای ناسالمی وجود 
داشــته باشــد و کلمات اهانت آمیزی 
گفته شــود يا به بانــوان توهین هايی 
شود و در آن صورت حريم ها شکسته 
شــود که در اين زمینه بايد مديريت 
شــود اما بايد بدانیم رفع اين مســاله 
فقط کار دولت نیست و خود مردم بايد 

همکاری کنند.«
معاون قوه قضايیه تأکید می کند: 
»مســاله رعايت اخاق در ورزشگاه ها 
هم به عهده دولت است و هم تیم های 
ورزشــی و طرفداران شان بايد فعالیت 
کننــد تا فضايی ســالم را برای حضور 
زنــان ايجاد کنند و فدراســیون ها نیز 

بايد نظارت داشته باشند.«
عارضــه دومی کــه صادقی به آن 
اشــاره می کند، مســائل شرعی است: 
»عارضه دوم مربوط به مســائل شرعی 
اســت که طبق فتــوای مراجع تقلید 
ديدن بدن نامحــرم برای هر دو طرف 
اشــکال دارد. يعنی هم مرد و هم زن 
نمی توانند به بدن برهنه نگاه کنند که 
رفع اين مشکل هم سخت نیست چون 
در گذشته برای حضور بانوان در بعضی 
از ورزش ها اين کار را کرده ايم و تجربه 

داريم.«
قــوه قضايیه  معــاون فرهنگــی 
می گويد: »بانــوان در اوايل انقاب در 
نمی کردند  ورزشی شرکت  هیچ رشته 
اما اان در ده ها رشته با پوشش خوب 
شــرکت می کنند و بر همین اســاس 
می توانند با پوشش خوب در مسابقات 

شرکت کنند.«
اين تغییر تفکــر با اتفاقی که اين 
روزها در لیــگ فوتبال بانوان رخ داده 
است، به تسهیل مسیر باز شدن درهای 
ورزشگاه ها به روی زنان کمک می کند؛ 
وقتــی مردان و زنان از روی ســکوها، 
تماشــاگر ديدار تیم های فوتبال بانوان 
آذرخش و ملوان بودند و تصاوير جالبی 
را از تماشــای خانوادگــی مســابقات 
فوتبال رقم زدند تا ثابت کنند نه وقتی 
مردان، تماشــاگر فوتبال زنان باشــند 
فاجعــه ای رخ خواهــد داد و نه وقتی 
زنان در ورزشــگاه ها تیم محبوب خود 

را تشويق کنند.
اصًا همیــن حرکت های فرهنگی 
و مردمی کــه امروز به اين تغییر تفکر 
در بین مســووان منجر شــده، قطعاً 
در ادامه بســتر فرهنگی ازم را برای 
شکســتن تابوی حضور زنــان فراهم 

خواهد کرد.

 ورود زنان به ورزشگاه با رعايت اخاق و شئونات
چراغ سبز قوه قضائیه، خبر خوش برای فوتبال

ایران ورزشی:
آزادی  ورزشگاه  ذخیره  نیمکت های 
براساس اســتانداردهای جهانی طراحی 
و اصاح می شــود. با انجــام اين فرآيند 
تماشــاگران پشــت نیمکت های ذخیره 
را  تماشــای مســابقات  ديگر مشــکل 

نخواهند داشت.
فاخر مفتخر:

علیرضا اکبرپور گفته جذابیت لیگ 
با تکنولوژی VAR کم می شــه. در پی 
اين اظهارنظر مجید جالی گفت: نگران 
نباشــید لیگ ما از همــه لیگ های دنیا 

جذاب تر است.
مارشال صدرا:

اونجاست که  اختاف طبقاتی فقط 
پرسپولیسیا با ديدن بازی رئال مادريد – 
کاشیما حسرت می خورن و استقالیا با 

ديدن بازی سايپا و نفت تو جام حذفی.
خط خطی:

اان برانکــو داره سیبیاشــو تاب 
مــی ده و به بــازی فینال بــا العین فکر 

می کنه.
ولگرد اسکی باز:

همون روزها که کی روش با رحمتی 
به مشــکل خورد هم طرفــدار تیم ملی 
بــودم. اان هــم هســتم. اگه ســتاره 
زدنمــون رو از ايتالیايی ها ياد می گیريم، 
حمايت شــون از تیم ملی خودشون فارغ 
از اينکه اينتری، يووه ای يا میانی هستن 

رو هم ياد بگیريم.
کوزت:

بازی بین ملــوان و آذرخش تهران 
بوده، فوتبال زنان. بعد اينجا همه اومدن 
گفتن بیايد از ملوان حمايت کنید. چرا؟ 
چون احتمــااً بازيکنان و مربی معروفی 
داره، اون آذرخش بدبخت دل نداشــت 
يا واسه شــوآفش نمی شد ازش حمايت 

کرد؟
کُلنل:

داورای تــو اتاق VAR ديگه چرا با 
شورت و جوراب فوتبالی هستن؟

شیخ الرییس:
از لحاظ اخاقی کًا فوتبالیست های 
جديد اينقدر محکم نیســتن. هم ايران 
هم اروپا. فکر کن نســل قبل امثال علی 
دايی و اولیور کان بودن که سر جلو توپ 
می ذاشــتن. اان بازيکنان شدن پوگبا و 

رامین رضايیان که کًا تو اينستاگرامن.
جایگاه هشت:

بعد از ســلطان سکه، ســلطان قیر 
هم اعدام شد. اان علی  پروين مصاحبه 
می کنه می گه واا از اولش هم ســلطان 
لقب علی جباری بود. من با همون علی 

راحت ترم.
جسی پینکمن:

ايــن روزها فقط از خــدا يه چیزی 
می خــوام. غــروب 12 بهمن شــبکه 3 
شــیرمردان  »قهرمانی  کنــه  زيرنويس 
ايرانــی در جام ملت های آســیا مبارک 
بــاد.« و صدای ســاار عقیلی به گوش 
برسه: »ای جان و ای جانان من،  ای عشق 
جاويدان من، نامت طنین انداز شد، ايران 

من، ايران من...!« 
:Mehdi Bayern

الحاجــی گرو  از شــفر در مــورد 
پرســیدن جواب داده چرا از منشا انتقاد 
نمی کنید؟ مثل اينکه يه فرهنگ شــده 
هرچیزی که می شه میان با پرسپولیس 
قیاس می کنن. دوســت عزيز منشا گلی 
به الدوحیل زد که اگه نمی زد، اين فصل 

فوق العاده رو نداشت پرسپولیس.
:ReZaTo

رامین رضايیان گفته من هیچ وقت 
به خاطر پــول پیرهنم رو نفروختم. فکر 
کنم اونی که مريضی باباشــو بهونه کرد 
رفــت ترکیه قرارداد بســت مــن بودم. 
باز اگه ســروش به خاطر پــول رفت از 
پرسپولیس شهامتش رو داشت بیاد بگه. 
کاش حداقل حرمت اون دو ســالی که 
لباس پرســپولیس رو تنت کردی، نگه 

می داشتی.

شهر مجازی

اسماعيلراستی
کارشناسانتلویزیون

دژاگه: کی روش درباره ژاپن، کره و استرالیا درست می گوید
ما هم مدعی هستيم

اشــکان دژاگه، کاپیتان تیم ملی ايران درباره اردوی تیم ملی در 
قطر حرف هايــی دارد: »چمن های خوبی در قطر هســت و امکانات 
خوبی اينجا داريم. يک هفته در هوای خوب تمرين کرديم و بازيکنان 
همگی ســرحال بودند. تفاوت تمرين با اين امکانات مشــخص است. 
فلسطین تیمی است که می تواند ما را خیلی اذيت کند. خوب فوتبال 

بازی می کند. پیشرفت خوبی کرده و حريف خوبی است.«
دژاگه درباره انگیزه های تیم ملی گفت: 
»همه دوست دارند جام را ببرند و هر روز به 
فکر جام ملت ها هستیم و اينکه بتوانیم همه 
مردم را خوشحال کنیم. منتظر قهرمانی در 

اين جام هستیم اما آسان نیست.
 بــازی در يک کشــور عربــی برگزار 
می شود و برای تیم هايی مثل قطر و امارات 
در خانه خودشــان است. ما تیمی قدرتمند 

داريم.
 خیلی از تیم ها به بازی دوســتانه ما با 
فلســطین و قطر نگاه می کنند. می خواهیم 

بگويیم آماده هستیم و تاش می کنیم.«
دژاگه در مورد اينکه کی روش می گويد حضور ســه تیم در نیمه 
نهايی قطعی است و اين حرف ها باعث انتقاد از کی روش شده، گفت: 
»تیم های ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا همیشــه قوی بوده اند و قوی 
هســتند و در جام ملت های قبلی هم ژاپن و استرالیا به فینال آمدند 
و اين مرتبه هم مدعی قهرمانی هســتند ولــی ما هم در جام جهانی 
نشــان داديم که تیمی قدرتمند هستیم و برای قهرمانی می رويم اما 
به نظرم کی روش حرفش درست است. اين سه تیم می توانند به نیمه 
نهايی بیايند اما تیم های عربی هم قدرتمند هســتند و بازی در کشور 

امارات برگزار می شود.«

سوژه خبرکوتاه

تصویر شهر

 VAR صبح دیروز سیستم MA FIFA 1- در ادامه برگزاری کاس 
با حضور فریدون اصفهانیان، مازیار ناظمی، سعید فتاحی و اعضای 
کمیته داوران آزمایش شد. پس از جمع بندی نقطه نظرات تا یکی 
دو هفته آینده نظرات نهایی در خصوص اســتفاده از VAR اعام 
می شــود. قرار است این سیستم در یک دیدار غیررسمی امتحان 
شود تا سپس در ورزشــگاه های منتخب به کار گرفته شوند. در 
صورت موفقیت در آزمایش دوم، 4 ورزشگاه آزادی، امام رضا)ع(، 
نقش جهان و فواد آره نا میزبــان این تکنولوژی خواهند بود. در 
صورتی که اســتفاده از VAR قطعی شــود، داوران آموزش های 
ازم را برای اســتفاده از این سیســتم ویدئویــی خواهند دید.

در دوره MA FIFA داوران فوتبــال که از روز شــنبه )اول دی ماه( زیر نظر 
مدرســین فیفا آغاز شــده بود، شــرکت کنندگان دیروز صبح آزمایش های 
آمادگی جســمانی را طبق متــد جدید فیفا زیــر نظر گانســان مانیام در 
ورزشــگاه دســتگردی انجام دادند. برهمین اســاس از 30 شــرکت کننده 
در ایــن دوره، 4 داور نتوانســتند این آزمایش ها را با موفقیت پشــت ســر 
بگذارنــد. دوره فوق تــا روز چهارشــنبه 5 دی ماه ادامه خواهد داشــت.

 وینفرد شفر، سرمربی 
استقال برای تماشای 
دیدار فینال جام جهانی 
باشگاه ها در امارات حضور 
داشت و در حاشیه تماشای 
این مسابقه، این عکس 
یادگاری با جواد خیابانی که 
برای گزارش این مسابقه 
در ورزشگاه حضور داشته، 
ثبت شده است.

 ایمان مبعلی، این 
روزها در نقش 

جدیدی ظاهر شده 
است و به عنوان 
مرد اول نیمکت 

استقال خوزستان 
در تمرینات این تیم 

حاضر می شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه 
می گوید: »بانوان در اوایل 

انقاب در هیچ رشته ورزشی 
شرکت نمی کردند اما اان در 

ده ها رشته با پوشش خوب 
شرکت می کنند و بر همین 

اساس می توانند با پوشش خوب 
در مسابقات شرکت کنند.«
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با نزدیک شــدن به پایان ســال ۲۰۱۸ میادی 
مراســم انتخاب بهترین ورزشــکار ســال بلژیک 
برگزار شــد و ادن آزار هافبک تیم ملی بلژیک و 
عضو باشــگاه چلســی که در جام جهانی عملکرد 
خوبی داشــت به عنوان ورزشــکار سال این کشور 

انتخاب شد. 
این نخســتین بار است که آزار برنده این عنوان با 
ارزش می شود. همچنین سومین بار است که یک 
فوتبالیســت جایزه بهترین ورزشــکار سال کشور 

بلژیک را به خود اختصاص می دهد.
 پیــش از او، تیبــو کورتــوا و کویــن دبروین دو 
فوتبالیســتی بودند که به عنوان بهترین ورزشکار 
ســال کشــور بلژیک انتخاب شــده بودند و آزار 
سومین فوتبالیستی است که به این عنوان دست 

می یابد.
 همچنین نفیســاتو تیام ورزشکار رشته هفت گانه 
که در المپیک ۲۰۱۶ به مدال طا رسید به عنوان 

برترین ورزشکار زن سال این کشور انتخاب شد.

 سعید عزت اللهی بعد از انجام 4 بازی درخشان 
و کم نقص در ترکیــب ردینگ، در پایان هفته 
دوازدهــم با آســیب دیدگی از ناحیــه تاندون 
مواجه شد و به همین دلیل حدود ۲ ماه و نیم 
است که پا به توپ نشده و توفیقی برای حضور 

در زمین پیدا نکرده. 
سعید در هفته نهم، ۶۸ دقیقه مقابل هال سیتی 
بازی کــرد و ردینگ این بازی را با نتیجه 3 بر 

صفر برد. 
هفتــه دهم نوبت به حضــور عزت اللهی مقابل 
برنتفورد رســید که این بــازی در حضور 9۰ 
دقیقه ای ســعید با تســاوی ۲ بر ۲ تمام شد. 
هفتــه یازدهم و در روز شکســت یک بر صفر 
ردینــگ برابر کوئینزپارک رنجرز- تیم اســتیو 
مــک ارن- عزت اللهی 79 دقیقــه در زمین 
حضور داشت و سرانجام در حضور کامل سعید 
برابر وست برومویچ، ردینگ شکست با نتیجه 4 

بر یک را متحمل شد.
آخرین بار، ۱4 مهر بود که ســعید عزت اللهی 
را در زمین فوتبال و یک دیدار رســمی دیدیم. 
در بازی ردینگ مقابل وســت برومویچ از هفته 
دوازدهــم چمپیونشــیپ. از آن زمان تا امروز، 
ردینگ ۱۱ بازی انجام داده و ســعید در هیچ  

یک از آنها حضور نداشــته. عزت اللهی روی هم 
4 بازی برای ردینگ انجام داد و 3۲7 دقیقه در 

زمین حضور داشت. 
او رفتــه رفتــه در ترکیب تیم انگلیســی جا 
می افتاد که آســیب دیدگی سراغش آمد و این 
موقعیت را از او گرفت. سعید در انگلیس و زیر 
نظر متخصص تاندون در لندن، مراحل درمان 
خود را سپری کرد تا شاید بتواند زودتر از موعد 
به زمیــن برگردد و هم برای ردینگ و هم تیم 

ملی ایران بازی کند.
ســعید عزت اللهی قطعا به جام ملت های آسیا 
می رســد اما سوال اینجاست که از بازی چندم 

و با چه شرایطی؟
 آیــا بازیکنــی که حــدود 3 مــاه از آخرین 
حضــورش در یک بــازی رســمی می گذرد، 
می تواند همچنان به بازی های درخشــانش در 

ترکیب تیم ملی ادامه دهد؟ حرفه ای این است 
که به بازیکنی که از مصدومیت برگشته، وقت و 
زمان داد و در موردش حوصله کرد تا به شرایط 

آرمانی نزدیک شود.
کارلوس کی روش هم درباره ســعید عزت اللهی 
همین برنامــه را دارد. او هنوز نمی داند که آیا 
می تواند در امارات از وجود کلیدی ترین هافبک 

تیمش بهره ببرد یا نه. 
به همین دلیل سعید را به اردوی قطر فراخوانده 
تا شرایط او را از نزدیک ببیند و آن وقت درباره 
حضور یا عدم حضور او در فهرســت نهایی تیم 

ملی نظر بدهد.
هافبک ایرانی ردینگ بــا پرواز لندن به دوحه 
یکشنبه به اردوی تیم ملی در قطر رسید. او در 
این اردو، مراحل درمان خود را به پزشکان تیم 
ملی شــرح و آنها را در جریان آخرین شرایط 

خود قرار داد. 
اگر همه چیز بــر وفق مراد بود، نام عزت اللهی 
در فهرست تیم ملی نوشته می شود. در غیر این 
صورت نمی توانیم شاهد حضور هافبک دفاعی 

مقتدر تیم ملی در جام ملت های آسیا باشیم.
قرار اســت در اردوی قطر، پزشــکان تیم ملی 
MRI عزت اللهی را ببینند، با یکدیگر مشورت 
کنند و البته منتظر ماقات رودرروی سعید با 

کارلوس کی روش باشند.
 آن وقــت می تواننــد درباره حضــور یا غیبت 
ســعید در جام ملت های آسیا نظر نهایی خود 
را اعام کنند. عزت اللهی که همیشه نشان داده 
برای بازی در تیم ملی تمام انرژی اش را صرف 
می کند و از جان مایه می گذارد، امیدوار اســت 

در امارات هم عضوی از فهرست ایران باشد.
 فقــط می ماند همــان صبــر و حوصله ای که 
درباره اش نوشــتیم. اینکه ســعید 3 ماه دور از 
فوتبــال بوده و به یکباره نمی تواند وارد ترکیب 
تیم ملی شــود، یک مساله طبیعی است. فقط 
می ماند یکی دو هفته درمان و اســتفاده کوتاه 
از ایــن بازیکن - حداقل در ۲ بازی نخســت 
جام ملت ها- تا او به شــرایط مطلوب برســد و 
در مرحله حذفی به همان هافبک کلیدی تیم 

ملی تبدیل شود.
در این شرایط، می توانیم شاهد حضور هافبک 
۲۲ ساله تیم ملی در جام ملت های آسیا باشیم. 
به نظر می رسد کی روش هم چنین برنامه ای در 
سر دارد. مگر اینکه نظر پزشکان تیم ملی چیز 

دیگری باشد.

کمتــر از یک هفتــه پس از اخــراج ژوزه 
مورینیو از منچســتریونایتد، روزنامه سان 
برما کرد که او رابطه ای مخفیانه داشــته و 
این رسوایی اخاقی دومین ضربه شدید به 

او در روزهای اخیر است. 
مربی پرتغالی که متاهل اســت و دو فرزند 
دارد، هشــت سال پیش با خانم پرو کارتر- 
رابینسون ماقات کرد و عکس هایی از آنها 

در تعطیات موجود است.
مورینیو شــنبه شب تاش کرد که با اقدام 
قانونی مانع از انتشــار این گزارش توســط 

روزنامه سان شود.
 ایــن مربی 55 ســاله در زمــان هدایت 
منچســتریونایتد هم با کارتر-رابینسون در 
ارتباط بوده. پرو 4۱ ساله که سابقه کار در 
شرکت آی. بی. ام. را دارد، مجرد است و در 
خانه ای ۲. ۱ میلیون پوندی در شمال لندن 

زندگی می کند.
مورینیو ۲9 ســال پیش بــا ماتیلده فاریا 
)ملقب به تامی(، دوست دوران نوجوانی اش 
ازدواج کــرد و آنها یک پســر و یک دختر 
دارند. او نخســتین بار وقتی بــا خانم پرو 

ماقات کــرد که هدایت رئــال مادرید 
بــر عهده داشــت.  )۲۰۱3-۲۰۱۰( را 
عکســی از آنهــا در ســپتامبر ۲۰۱۰ 
منتشر شــده. پرو در پاسخ به خبرنگار 
ســان درباره رابطه اش با مورینیو گفت: 
»نمی دانــم درباره چــه چیزی صحبت 

می کنید.«
مورینیو، مرد خانواده؟ 

مورینیو که بابت اخراج از منچستریونایتد 
۱5 میلیون پوند غرامت می گیرد، بارها 
درباره اهمیت ازدواج صبحت کرده بود.

 در دســامبر ۲۰۱۶ او بــه فاصلــه ۲4 
ساعت دو بار به لیســبون پرواز کرد تا 
همسرش تامی را که جراحی کرده بود، 

ماقات کند. 
مورینیــو زمانی که ۱7 ســاله بود برای 
نخســتین بار با تامی ۱5 ساله ماقات 
کــرد و بارهــا از نقش همســرش در 

موفقیت هایش گفته است.
او یک بار گفتــه: »رمز موفقیت هر چیزی 
است، در عشق است. اگر در حرفه تان موفق 
هستید، به خاطر این است که به آن عشق 

می ورزیــد و اگر خانــواده موفقی دارید به 
خاطر عشق میان اعضای آن است.«

 مورینیو در ســال ۲۰۱3 نــام تامی و دو 
فرزنــدش، ماتیلــده و ژوزه جونیور را روی 

بازویش خالکوبی کرد. 
خانــواده مورینیو در خانــه ای پنج میلیون 
پونــدی در محله بلگراویــای لندن زندگی 

می کنند.

این یک روایت لطیف از جام باشگاه های جهان است. هوادار ریورپاته که با خانواده اش برای حمایت از تیمش رنج سفر چند هزار کیلومتری به آسیا 
از آمریکای جنوبی را به جان خریده و بعد از شکست غیرمنتظره تیمش در بازی نیمه نهایی جام باشگاه های جهان برابر العین در ورزشگاه اینچنین 
سوگواری می کند. تصویری تماشایی که پیوند فوتبال با زندگی و البته خانواده را نشان می دهد. جای این تصاویر در فوتبال ایران چقدر خالی است.

سعید با پرواز لندن-دوحه در اردوی تیم ملی

ماقاترودررووتصمیمکیروشدربارهعزتاللهی

او مرد خانواده بود؟ 
داستانتازهمورینیو:رسواییاخاقیپسازاخراج!

غمازجنسخانوادگی

آزار،ورزشکارسالبلژیک

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

موفق ها
مصاحبه ای داریم با آقای ساشــا شــفر یکی از 
ژن های خوب برلیــن و حومه که دعوتش کردیم 

ایران ورزشی خودمان.
  

ساشــا جان بیا جلو هر چه دل تنگت می خواهد 
بگو. 

 قربــان معرفت شــما که من را آدم حســاب کردید. 
حقیقتش این نخســتین مصاحبه زندگی من اســت. تا 
اان با جایی مصاحبه نداشتم و روی همین حساب یک 
مقدار دستپاچه شده ام. من حرف می زنم، هر جا خراب 

کردم خودتان درستش کنید. گناه دارم.
بگــو داداش! فکر می کردی ایــران چنین جایی 

باشد؟ 
 حقیقتش ابدا! فکر می کردم اینجا یک کشوری باشد 
که حســاب و کتاب داشــته باشــد اما بعد از اینکه بابا 
آمــد و نیم فصل کار کردیــم، فهمیدیم هتل تر از همه 
جای دنیاســت. غذای مجانی، وای فــای مجانی، جای 
خواب و کلــی هم دار! آنقدر به مــن دار داده اند که 
خودم باورم نمی شــود. آنالیزور بایرن مونیخ برای اینکه 
خرج زندگی اش در بیاید بین نوار، می رود مسافرکشی. 
آنالیــزور دورتموند فیلمبردار مجلس عروســی اســت. 
آنالیزور هامبورگ که رســما خافــکار بود و عذرش را 
خواســتند. احتماا گرانترین آنالیــزور دنیا منم. جدی 
می گویم. ســر موهای پدرم شــرط می بندم که در دنیا 
آنالیــزور صد هزار داری غیر از من نداشــته باشــیم. 
اگر داشــتیم دعا می کنم دوبــاره دزد بیاید موبایل این 

طنزنویس روزنامه شما را ببرد که دوباره بدبخت شود!
کمی در مورد استقال صحبت کن. به نظرت، تو و 

ددی جان در استقال موفق بودید؟ 
 بســیار بســیار زیاد! یعنی میزان موفقیت ما در این 
تیم دســت کم صدبرابر میزان موفقیت مربیان دیگر در 
باشــگاه های دیگر بوده. ببینید ما سال اولی که آمدیم 
و تازه با قواعد ایران آشــنا نبودیم، بویان را به استقال 
آوردیم. تیم مهاجم می خواســت با بازیکن بازیساز، ولی 
ما هافبک دفاعــی آوردیم. تازه هر وقــت هم قرار بود 
بازی اش بدهیم، می گذاشتیمش دفاع راست که اگر بد 
بازی کند هم بگوییم در پســت غیرتخصصی بوده! بعد 
تیام را آوردیم که از شــانس ما خــوب هم بود. داخل 
تیــم هم کار کردیــم و مدیربرنامه های جباروف در نیم 
فصل تغییر کرد و به نام مدیربرنامه خودمان سند خورد! 
انصافا این خودش یک کار در حد اینترنشنال بود. حاا 
آنش به کنار. خودتان حســاب کنید که قرارداد بابا را با 

چه جنگولک بازی تمدید کردیم.
چطور؟ 

 بابا قرارداد داشــت و اصا نیازی به تمدید نداشــت 
اما یک طوری ســیاه بازی کردیم کــه همه فکر کردند 
اان منچســتر هــم می خواهد بابا را جــذب کند. بعد 
هم که خریدهای امســال شاهکار بود. گرو و نویمایر را 
یک طوری چپاندیم که خودمان هم باورمان نمی شــد! 
تازه خودتان حساب کنید که این دو تا را بیرون کردیم، 
حــاا می خواهیم دو ســه تا دیگــر را بچپانیم. اگر این 

اسمش موفقیت نیست، پس چیست؟
نتیجه اخاقی: به ســوالش پاســخ بدهیــد. واقعا اینها 

اسمش موفقیت نیست؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 ۲۰۱۸؛ سال ناکامی کروات ها
3 فینالیست، 3 ناکام

ســال ۲۰۱۸ برای سرمربیان کروات ســال خوبی بود ولی پایان 
تلخی داشــت و می توانســت بهتر باشــد. زاتکو دالیچ، برانکو 
ایوانکوویچ و زوران مامیچ ســه ســتاره کروات روی نیمکت های 
مربیگری بودند که با تیم هایشــان شــگفتی آفریدند و تا فینال 
ســه رویداد مهم پیش رفتند ولــی در دیدار نهایی کم آوردند و 
نتوانســتند قهرمان شــوند. زاتکو دالیچ: کمتر کسی در ابتدای 
جام جهانی تصور می کرد کرواســی بتواند به فینال جام جهانی 
راه یابد ولی شــاگردان دالیچ توانستند شــگفتی بیافرینند و با 
شکســت انگلیس در نیمه نهایی راهی دیدار نهایی شــوند ولی 
در فینال، کرواســی مغلوب فرانســه و نایب قهرمان جام جهانی 
شــد تا بهترین عملکرد کرواسی در تاریخ جام های جهانی ثبت 
شــود.   برانکــو ایوانکوویچ: برای پرســپولیس برانکو نیز تقریبا 
همین شــرایط وجود داشت. بعد از مصدومیت بازیکنان و بسته 
بودن پنجره نقل و انتقااتی، تصور رسیدن پرسپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان سخت بود ولی شاگردان برانکو توانستند تیم های 
قدری چون الدحیل و السد را کنار بزنند و شگفتی ساز شوند اما 
در دیدار نهایی پرســپولیس نتوانست برنده شود و نایب قهرمان 
شــد تا بهترین عملکرد این تیم در تاریخ لیگ قهرمانان آســیا 
ثبت شــود.   زوران مامیچ: سرمربی کروات العین نیز توانست با 
تیمش در جام جهانی باشــگاه ها شگفتی ســاز شود و همراه این 
تیم به دیدار نهایی برســد. اوج کار تیــم او، حذف ریورپاته در 
نیمــه نهایی بود ولی العین نیز در دیدار نهایی برابر رئال مادرید 
شکســت خورد و از رســیدن به عنوان قهرمانی بازماند تا هر سه 
مربی کروات با وجود عملکرد خوب همراه تیم هایشــان نتوانند 

قهرمان شوند.
 

  
بوش، سرمربی جدید بایر لورکوزن

 مسووان باشــگاه بایر لورکوزن پیتر بوش را به عنوان سرمربی 
جدید خود معرفی کردند. پیتر بوش ســرمربی 54 ساله و سابق 
بوروســیا دورتموند، به عنوان ســرمربی بایر لورکوزن انتخاب و 
جانشــین هیکو هرلیش در این تیم شد. بایر لورکوزن در آخرین 
بازی خود در نیم فصل نخست بوندس لیگا موفق شد با نتیجه 3 
بر یک هرتابرلین را شکست دهد ولی این تیم در رده نهم جدول 
رده  بندی قرار دارد و به همین خاطر ســران باشگاه آلمانی برای 
شروعی بهتر در نیم فصل دوم رقابت ها که از اواخر دی ماه از سر 
گرفته می شــود، بوش را به عنوان سرمربی جدید انتخاب کردند. 
باشگاه بایرلورکوزن تایید کرد که پیتر بوش، سرمربی جدید این 
تیم تا تابســتان سال ۲۰۲۰ خواهد بود. با وجود سه پیروزی که 
بایرلورکوزن در 4 دیدار اخیرش به دست آورد، در نهایت تصمیم 
بر این شــد که هیکو هرلیش، به همراه دستیارش، نیکو اشنک، 
نیمکت لورکوزن را ترک کنند تا پیتر بوش 43 ســاله جانشین 
آنها شــود. بوش از روز چهارم ژانویه کارش را در لورکوزن آغاز 
کرد و وظیفه اش این خواهد بود که تیم را از وضعیت فعلی خارج 
کــرده و از رتبه 9 بااتر ببرد. در حــال حاضر آنها 7 امتیاز با 4 
تیم اول جدول فاصله دارند و شرایط خوبی را تجربه نمی کنند.

بحران قلیان در عراق!
با نزدیک شــدن به رقابت های جام ملت های آســیا حاا بیشتر 
اخبار و حواشی حول محور تیم های ملی حاضر در این رقابت ها 
اســت. تیم ملــی عراق مهم تریــن همگروه تیم ملــی ایران در 
رقابت های جام ملت های آســیا، برای حضــور در این رقابت ها 
آماده می شــود، با وجود این رســانه های عراقــی برخی اخبار 
مربوط به حاشــیه های تیم ملی این کشــور را منتشر کرده اند. 
یکی از موضوعات مهم این روزهای فوتبال عراق که رســانه های 
این کشــور به آن زیاد می پردازند بحران استعمال قلیان در بین 
بازیکنان و بخصوص ملی پوشان این کشور است. در همین رابطه 
در توئیتــر »معرض الکره العراقیه« یکی از ســایت های فوتبالی 
کشــور عراق کاریکاتوری در همین رابطه منتشر شد که بیانگر 
بحران اســتعمال قلیان در بین بازیکنان و حتی ملی پوشان تیم 
ملی این کشــور است؛ یک کارتون جالب که یک بازیکن فوتبال 

را در حال استعمال قلیان نشان می دهد!

دوازده مــاه پیــش، تیمی با انتظارات پایین و با یک مربی کــه تنها دو ماه قبل کارش را 
شــروع کرده بود، در مسابقات امیدهای آســیا )زیر ۲3 ساله ها( شگفتی بزرگی خلق کرد 
و با عبور از حریفان نامدار به فینال رســید. ولی وقتی ویتنام با هدایت پارک هانگ ســئو 
جام ملت های آســیا را شروع می کند، بعید اســت حریفی این تیم را دست کم بگیرد. در 
یک سال گذشــته »اژدرهای طایی« توانسته اند خودشان را به عنوان یکی از تیم های در 

حال رشد آسیا مطرح کنند و قهرمانی اخیر در جام سوزوکی تاییدی بر این ماجراست.
حکایت این اوج گیری از قهرمانی امیدهای آسیا در آغاز سال ۲۰۱۸ شروع شد که ویتنام 
در راه فینال اســترالیا، عراق و قطر را پشــت سر گذاشت و در یک قدمی قهرمانی مغلوب 
جدال ۱۲۰ دقیقه ای با ازبکســتان شــد. در نیمه دوم ســال آنها توانستند در بازی های 
آســیایی به مقام چهارم برسند. ویتنام در این مسابقات با شکست ژاپن سرگروه شد و در 
مراحل بعدی توانســت بحرین و سوریه را شکســت دهد. این تیم ماه گذشته توانست به 
سلطه چهار ساله تایلند بر فوتبال جنوب شرق آسیا پایان دهد و برای دومین بار در تاریخ 

قهرمان جام سوزوکی شود.
 

نقش دستیار سابق هیدینک در موفقیت ویتنام
این مربی کره ای که ســابقه دســتیاری گاس هیدینک در کسب مقام چهارم جام جهانی 
۲۰۰۲ را دارد، قطعا بابت این موفقیت ها شایســته تمجید است. او با پیگیری فوتبال روز 
جهان از آرایش قابل انعطاف 3-4-3 استفاده می کند که هنوز در فوتبال آسیا باب نشده. 

این روش برای ویتنام عالی بوده و این تیم فوتبال مدرن و جذابی به نمایش می گذارد.
توجه پارک به جوانان هم نباید نادیده گرفته شود. ۱۲ بازیکن از ۲3 بازیکنی که در جام 
ســوزوکی به میدان رفتند، عضو تیمی بودند که نایب قهرمان امیدهای آسیا شد و در جام 

ملت ها هم حاضر خواهد بود.

برخــی تصمیم او در خط زدن نام انگوین فان کویت و انگوین آن دوک، دو بازیکن باتجربه 
تیم از فهرســت جام ملت ها را زیر ســوال بردند، ولی اولی در هیچ کدام از بازی های جام 
ســوزوکی به میدان نرفت و دومی تنها در بازی برگشــت مقابــل مالزی حاضر بود و گل 
پیــروزی را زد. نگاه پارک در عوض به بازیکنانی مثل انگوین کوانگ های، دوان فان هائو و 

تران دین دونگ برای موفقیت در این مسابقات است.
آنچه درباره تمام نســل های طایی صدق می کند، فاکتور شــانس است که تمام بازیکنان 
مســتعد همزمان در یک دوره ظهــور کنند. با این حال همانطور کــه تجربه تیمی مثل 
پرتغال نشــان داد حضور لوییز فیگو، روی کاستا و نونو گومز تضمینی برای قهرمانی نبود. 
هدف اعضای نســل طایی فوتبال ویتنام که تازه وارد بیست سالگی شد ه اند این است که 
در جام ملت ها تا جای ممکن پیشروی کنند و شاید برای موفقیت باید یکی دو تورنمنت 
دیگر منتظر بمانند. با این حال فرمول جدید مسابقات که چهار تیم سوم برتر هم به یک 
هشــتم نهایی صعود می کنند، ویتنامی ها را امیدوار کرده از گروهی که شامل ایران، عراق 

و یمن است بتوانند عبور کنند.
مســابقات در آن مرحله بســیار ســخت خواهد بود، ولی با انگیزه و جدیت ویتنام در ۱۲ 
ماه اخیر، حضــور جوانان باکیفیت و یک مربی با تفکــرات تهاجمی دلیلی ندارد که این 
تیم نتواند در این مرحله قربانی بگیرد. در این صورت خوشحالی طرفداران پرشور فوتبال 
ویتنام خیلی بیشــتر از چیزی خواهد بود که یک سال پیش برای موفقیت تیم امیدشان 

نشان دادند.
منبع: فاکس اسپورت آسیا

امروز به سیاق هر دوشنبه، برنامه نود با اجرای عادل فردوسی پور روی آنتن خواهد رفت و 
مثل همیشــه به بررسی اتفاقات مهم و کلیدی فوتبال ایران در هفته ای که گذشت، خواهد 

پرداخت. 

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به برد قاطعانه بارسا برابر رئال با نتیجه 
3 بر صفر در ال کاســیکو اختصاص داشــت و با تیتر »پابرهنه روی کیک قهرمانی« به آن 
پرداخته بود. در این مطلب می خوانیم: بازیکنان بارسا نه تنها حاضر نشدند برای رئال مادرید 
تونل افتخار تشکیل بدهند که با یک برد پرگل در برنابئو لذت قهرمانی هفته گذشته در جام 
جهانی باشــگاه ها را از حریف گرفتند. با شکست 3 بر صفر در خانه، مادریدی ها در بدترین 
شــرایط سال ۲۰۱7 را به پایان می رسانند. آنها ۱4 امتیاز کمتر از بارسای صدرنشین دارند 
)با یک بازی کمتر( و دفاع از عنوان قهرمانی الیگا برای این تیم غیرممکن به نظر می رسد.

راجا نایینگوان ســتاره بلژیکی باشــگاه اینتر 
میان تا اطاع ثانوی حق شــرکت در تمرینات 
تیمش را ندارد. نایینگوان تابســتان امسال در 
ازای پرداخت 3۸ میلیون یورو از باشگاه آاس رم 
به اینترمیان منتقل شــده بود. بازیکن بلژیکی 
موفق شــد در ۱5 دیداری که بــرای نراتزوری 
به میدان رفته اســت 3 گل به ثمر برســاند اما 
از سوی باشگاه اینتر در بیانیه ای غافلگیرکننده 
اعام شد که به دلیل مسائل انضباطی موقتا از 
شــرکت در تمرینات منع خواهد بود: »باشگاه 
اینترمیــان می توانــد تاییــد  کند کــه راجا 
نایینگوان موقتا از فعالیت های فوتبالی به علت 

انضباطی به حالت تعلیق درآمده است.«
این دومین اتفاق عجیب برای این بازیکن طی 
هفته جاری اســت. او چند روز پیش اعام کرد 
که ۱5۰ هزار یورو به دلیل کاهبرداری گروهی 

ضرر کرده است.
دلیل اصلی تعلیــق فعالیت های نایینگوان در 
اینتر، تاخیرهای متوالی او در تمرینات اســت. 

بی انضباطی هــای او در ابتدا از ســوی ســران 
باشگاه اینتر ســرپوش گذاشته شد اما به دلیل 
اینکه بارها این قضیه تکرار شــد، در نهایت او 
به طور موقت از تیم کنار گذاشــته شد و باید 
جریمه مالــی هنگفتی نیز پرداخــت کند. به 
این ترتیب او بازی حســاس برابــر ناپولی که 
چهارشنبه در سن ســیرو برگزار می شود را از 

دست خواهد داد.

نایب  قهرمان امیدهای آسیا، قهرمان جام سوزوکی
ویتنامرادستکمنگیرید
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ســعید 3 مــاه دور از فوتبــال 
بوده و به یکبــاره نمی تواند وارد 
ترکیب تیم ملی شود، یک مساله 
طبیعی اســت. فقط می ماند یکی 
دو هفته درمان و اســتفاده کوتاه 
از ایــن بازیکــن - حداقل در 2 
بازی نخســت جام ملت ها- تا او 
به شــرایط مطلوب برســد و در 
مرحله حذفی بــه همان هافبک 
شــود. تبدیل  ملی  تیم  کلیدی 
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