
تیم فوتبــال امید ایــران در دیداری 
دوســتانه به مصاف تیم امید اردن رفت که 
این دیدار با تساوی یک - یک خاتمه یافت. 
در این دیدار ابتدا تیم اردن با گل دقیقه 7 
هادی الحورانى پیش افتاد و ســپس وحید 
نامــداری در دقیقه 34 کار را به تســاوی 

کشاند. 
دو تیم در نیمه دوم هم نتوانســتند از 
فرصت های خود اســتفاده کنند تا بازی با 

تساوی به پایان برسد. 

در این بــازی کرانچــار اعتراض های 
بسیاری به عملکرد داور داشت اما درنهایت 
اعتراض هــای او تاثیری در قضــاوت داور 
نداشــت و این بازی با تســاوی دو تیم به 
پایان رســید. تیم امید ایــران پیش از این 
بازی بیرون از خانه در جزیره کیش مقابل 
تیم امید ســوریه قرار گرفته بود. امید های 
ایران در راه آماده ســازی بــرای حضوری 
مقتدرانــه در رقابت هــای انتخابى المپیک 

هستند.

باشــگاه پرســپولیس پس از مصدومیت شدید محمد 
انصــاری، در پــى جــذب یــک مدافع چپ اســت و حاا 
محمد نادری مدافع چپ ســابق تراکتورســازی و نساجى 
 گزینــه اصلى این تیــم برای تقویــت در ایــن منطقه از 

زمین است. 
نادری ابتدای این فصل به کورتریک بلژیک پیوســت 
اما به دلیل برخى مشــکات نتوانست بازی کند و به همین 

دلیل در فهرست مازاد این باشگاه قرار گرفت.
پرسپولیس حاا فقط شایان مصلح را در دفاع چپ دارد 

و جــذب نادری یک خرید مطلوب بــرای برانکو ایوانکوویچ 
خواهد بود. در روزهای گذشته مدیربرنامه نادری مذاکراتى 
با مسووان پرسپولیس انجام داده و توافق اولیه نیز به دست 

آمده است. 
پرســپولیس بــرای ایــن انتقــال نبایــد پولــى به 
باشــگاه کورتریــک بلژیــک پرداخــت کنــد و مذاکرات 
 طرفیــن بــر ســر دســتمزد نــادری بــرای نیم فصــل 

دوم بود.
از باشگاه پرسپولیس خبر مى رسد سرانجام این توافق 

دیروز حاصل شد و نادری ظرف ســاعات یا روزهای آینده 
قرارداد رسمى خود را  امضا مى کند.

 مدیــران باشــگاه در ابتــدای فصل نقــل و انتقاات 
نیم فصل عنوان کرده بودند که تا آخر هفته خبرهای خوبى 
برای هواداران خواهند داشــت که به نظر یکى از این اخبار، 

جذب محمد نادری است.
به غیر از محمد نادری، مدیران باشگاه پرسپولیس برای 
جذب رضا قوچان نژاد، ســینا مریــدی و مهدی طارمى هم 

تاش مى کنند.

تیم فوتبال ذوب آهــن که در پلى آف 
لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد، در صورت 
موفق شــدن برای حضور در این مسابقات 
احتمااً با تیم النصر عربستان دیدار خواهد 
کرد. با توجه به اینکه بازی تیم های ایرانى 
و عربســتانى در زمیــن بى طــرف برگزار 
مى شــود، باشگاه ذوب آهن با ارسال نامه ای 
به فدراســیون فوتبــال درخواســت کرد 
که فدراســیون فوتبال ورزشــگاه کربا در 
عــراق را به عنوان میزبان بــازی این تیم با 

النصر عربســتان معرفى کند. ذوب آهن در 
پلى آف اول خود میزبان تیمى اردنى است 
و در صورت برتری مقابــل این تیم باید با 
الغرافه در قطر دیــدار کند. در صورتى که 
شــاگردان منصوریان بتواننــد در این دو 
دیدار به پیروزی برســند، در گروه A لیگ 
قهرمانان با تیم های الوصل امارات، الزورای 
عراق و برنده پلى آف النصر عربستان- برنده 
اســتقال  و  ازبکســتان   AGMK دیدار 

تاجیکستان قرار مى گیرند.

کربا گزینه ذوبی ها برای لیگ قهرمانانتساوی امید ایران و اردن

علی الحبسی، غایب بزرگ جدید تورنمنت
دردسرهای جدایی موقت سون برای تاتنهام

آرزوهای بزرگ سوریه
24 ساعت دلهره برای نوراللهی و علیپور
چهار بازیکن به اردوی تیم ملی پیوستند
مدافع مارسی به اردوی ژاپن اضافه شد

آخرین اخبار جام ملت ها

بازی های تدارکاتى را برای این مى گذارند تا نیازها و ضعف های یک تیم مشخص شود و در 
نتیجه تساوی 1-1 روز دوشنبه تیم ملى فوتبال ایران با فلسطین در خاک قطر بیش از آنکه مضر 
و روحیه خراب کن بوده باشــد، به کارگزاران تیم ملى گفت چه بکنند تا در جام ملت های آسیای 

2019 که عنقریب در امارات آغاز مى شود، بهتر نتیجه بگیرند.
شاید معدودی از نفرات به کار گرفته شده در این دیدار مثل محمدحسین کنعانى زادگان، 
احمد نوراللهى و على علیپور جایى بین نفرات منتخب برای جام ملت ها نیابند و یا انتخاب شوند 
و اغلب نیمکت نشــین باشند اما اکثر کســانى که چه به صورت نفر فیکس و چه ذخیره در مقابل 
فلسطین امتحان پس دادند، در فهرست نهایى جام ملت ها هم حاضر خواهند بود و در نتیجه این 
مســابقه به آنها گوشزد کرد که اواً سطح این جام پایین نیست و پیروزی ها را نباید از قبل قطعى 
شــمرد و ثانیاً برخى تیم های به ظاهر کوچک و فاقد تکنیکى باا آن قدر سرســختى و سماجت 
دارند که بتوانند از شکســت مقابل مــا بگریزند و چوب ای چرخ ما بگذارند و بر این اســاس و با 
آگاهى های برگرفته از دیدار با فلســطین باید به این نتیجه رسید که یمن و ویتنام دو حریف اول 
ما در مرحلــه گروهى جام ملت ها هم تیم های کوچک و از پیش باخته ای نیســتند و باید مقابل 
آنها هم با تمامى توان و با احتیاط و حســاب و کتاب به میدان آمد و با همه وجود جنگید و از وجه 
برتری مان که تکنیک بهتر و بدن های ســاخته تر است، ســاحى برای رسیدن به پیروزی های 

مورد  نظر ساخت.
 البته راه پیش رو برای ما ا اقل در ارتباط با دو حریفى که نام شان آمد، تیره و مسدود نیست 
زیرا ویتنام به رغم ســرعت زیاد و چند حمله ور فرصت طلبى کــه دارد، در وجوه فیزیکى ضعیف 

است و تیم ما مى تواند با تکیه بر این عامل رقیب را سرانجام از میدان به در کند.
یمن نیز که به لحاظ فیزیکى و دوندگى خوب اســت، از نقطه نظر مهارت های فنى و فردی 
هرگز به پای ما نمى رســد و نفرات تکنیکى ما مى توانند کامًا بر آنها بچربند و تک یا دو گل مورد 
نیاز ما را برای یک پیروزی احتمالى بزنند. دیدار سوم )و آخر( ما در مرحله گروهى که مقابل عراق 
است، البته حالت ویژه و متفاوت خود را دارد، زیرا عراق به سبک ما - و نه البته به اندازه ما - صاحب 
همزمان فاکتورهای تکنیک و فیزیک اســت و هم از جنگیدن هراس ندارد و هم از جاری کردن 
امواج تهاجمى مبتنى بر فن غفلت نمى ورزد و به لطف بهره گیری از امثال بشــار رســن و طارق 
همام، افرادی کامًا آشنا با روش های کار ما را در اختیار دارد، ولى در تقابل با این حریف نیز ایران 
با امثال قدوس، ترابى، طارمى، آزمون و دژاگه نفراتى را در  اختیار دارد که از درصدهای بااتری از 
فاکتورهای فوق )تکنیک و فیزیک( برخوردارند و همین مسأله مى تواند تضمین گر پیروزی  ما و 

یا به  هر حال ثبت نتیجه ای باشد که صعود ما به مرحله بعدی را تأمین کند.
 فراموش نکنیم کــه صعود چهار تیم از جمع شــش تیم حائز رتبه ســوم گروه ها عمًا به 
این معنا اســت که احتمال حذف یوزها در مرحله گروهى چیزی نزدیک به صفر اســت و همین 
مسأله دلگرمى و هشدار توأمانى به ســرمربى پرتغالى تیم ملى ایران است تا سه دیدار اول مان را 
مســابقاتى تدارکاتى بینگارد و وســیله ای برای ارزیابى بهتر تیم قرار بدهد و از اندوخته های آن 
مسابقات وسیله ای برای ارتقای سطح بازی و باا بردن آمادگى تیمش بسازد و تیمى را مهیا کند 
که از شــروع مرحله حذفى در بهترین شــرایط و بااترین میزان آمادگى اش باشد. دیدار بعدی 
دوســتانه ما در خاک قطر که مقابل تیم ملى همین کشور و در روز 10 دی است، روال مورد بحث 
را کامل تر و آمادگى تیم ملى را برای جام ملت ها بیشــتر و آگاهى های مربیان و ناظران را درباره 
کم و کیف کار تیم ملى بیشــتر مى کند تا در زمان شــروع رقابت های اصلى کم نقص تر از امروز 
باشیم. آنجا هم که به عوامل امید و روحیه باز مى گردد، این از وظایف کارلوس کى روش است که 
به جای ادامه دادن به پروسه انتشار دائمى پست ها و بیانیه های پرطعنه و کنایه زدن به این و آن، 
یکدســتى و وحدتى را به تیم ملى ببخشد که مشــابه آن نزد مردم فوتبالدوست ما به وفور یافت 

مى شود، ولى چنان روالى را در رفتار سرمربى تیم ملى کمتر رؤیت مى کنند.
این را نیز فراموش نکنیم که فاتحان جام های ملى قاره ای چه در آسیا و چه در آفریقا همواره 
بهترین تیم های آن مناطق نبوده اند و قهرمانى عراق در ســال 2007 و پیش از آن کویت در سال 
1980 و حتى عربستان در سال 1984 در شرایطى حاصل آمد که تیم های برتر آن ادوار تیم های 
دیگری بودند و آن قهرمانى ها به این ســبب به ثبت رسید که تیم های فاتح بهتر از شرایط زمان و 
مکان سود جستند و با اینکه مهارت های فنى و تاکتیکى کمتری در قیاس با برخى رقبا داشتند، 
بهتر توانستند از فاکتورهای مثبت خود در راه نیل به جام قهرمانى بهره گیرند و تیم های برتر آن 

ادوار به دایل مختلف زمین خوردند.
اینک نیــز در دوره 2019 مهم ترین جام ملى قاره کهن در حالى که ژاپن آشــکارا بهترین 
فوتبال آســیا را ارائه مى دهد و اســترالیا به رغم مصدومیت و غیبت شماری از نفرات کلیدی اش 
باز یک مدعى جدی اســت و کره جنوبى ســوداها در سر دارد و عربســتان به وضوح احیا شده و 
»امارات میزبان« برای همگان خطرناک اســت، »ایران متحد« مى تواند به لطف تک ساح های 
مؤثرش بر همگان سایه بیندازد و جام را در مشت خود گیرد و توقف مقابل فلسطین نافى و ناقض 
این امر نیســت بلکه کامل کننده راه اعتای ما اســت. کافى است روش های دفاعى کى روش که 
استادانه طراحى مى شود، یک بار دیگر به نحو احسن اجرا شود و بازی فیزیکى و فرسایشى ایران، 
رقبا را فرســوده و ضربات آخر آزمــون و طارمى و ترابى کار حریفان را تمــام کند. در آن صورت 
مصدومیت ها و آثار دوری طوانى مدت امثال جهانبخش، قلى زاده، عزت اللهى و امیری از میدان 
نیز نمى تواند آن قدر مــا را کمرنگ کند که معمای یک قهرمانى طلسم شــکن و پایان دهنده به 

فترتى 43 ساله را از ادعای ما دور سازد و بر  سر مدعیان دیگر بنشاند.

آگاهی ها و درس های دیدار با فلسطین
بهترین نباش و قهرمان شو! سرمقاله

خبر و مصاحبه

تیام در رادار تراکتور
تراکتورســازی تبریز با جذب دژاگه، شجاعى و حاجى صفى نشان داد که 
برای صرف هزینه های سرسام آور هیچ محدودیتى ندارد. این باشگاه البته پا را 
فراتر از بازیکنان ایرانى شــاغل در لیگ های خارجى هم گذاشت و با استوکس 

و اروین هم قرارداد بست که مجموعا رقم های زیادی شد. 
مالــک متمول این باشــگاه تبریزی بدون اینکــه محدودیتى برای خرید 
بازیکنان داشــته باشــد در بازار نقل و انتقاات جوان داد و بازیکنان ممتازی 

را به تبریز برد. 
شــاید اگــر این تیــم در میانه هــای راه با 
حاشــیه های حاصــل از جدایى جان توشــاک 
و بعدهــا اســتوکس و ارویــن مواجه نمى شــد 
مى توانســت با همیــن محمد تقــوی که مربى 
آینده داری هم هســت جایــگاه بهتری را هم در 
نیم فصل تجربه کند اما برخى حواشى این تیم را 

دچار چالش هایى کرد. 
حاا ســران باشــگاه تراکتورسازی درصدد 
تقویت دوباره تیم خود هستند و در همین راستا 
مذاکراتى هم به طور غیرمســتقیم با مامه تیام، 

مهاجم فصل پیش استقال و باشگاه عجمان داشته اند. 
پاســخ تیام به تراکتوری ها منفى بوده اما از تبریز خبر مى رسد مذاکرات 
چراغ خاموش ادامه دارد. یکى از دایلى که باعث شــده سران باشگاه تراکتور 
مذاکراتى با این بازیکن داشــته باشــند، درخواست های تقوی برای جذب این 

بازیکن بوده است.

لی ژیائو پنگ غایب بزرگ چین
به نظر مى رسد جام ملت های 2019 را باید جام مصدوم ها بدانیم چرا که هر 
روز بازیکنــان مهمى از تیم های حاضر در این رقابت ها به دلیل مصدومیت حضور 
در این رقابت مهم را از دســت مى دهند. لى ژیائو پنگ مدافع 30 ســاله تیم ملى 
چین که در تیم گوانگژو اورگراند بازی مى کند، با مصدومیت روبه رو شد و حضور 
در جام ملت های آســیا را از دســت داد تا مارچلو لیپى روی نام این بازیکن خط 
قرمز بکشــد. لى در سال 2011 در جام ملت ها تیم ملى کشورش را همراهى کرد 
و در انتخابى جام جهانى روســیه نیز مهره اصلى خط دفاع چینى ها بود. چین که 
مانند اســترالیا با بحران مصدومیت روبه رو شــده است، دردسر زیادی برای لیپى 
قبل از جام ملت ها ایجاد کرده اســت. تیم ملى چین اخیرا در دیدار دوستانه برابر 

عراق همگروه ایران در جام ملت های آسیا با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.
   

پیتزی: به همه اهداف مان رسیدیم
 سرمربى آرژانتینى عربستان سعودی برخاف کارلوس کى روش که به غیر از 
بازیکنانش از همه چیز شــکایت دارد، از شرایط اردو و همینطور بازیکنان تیمش 
ابراز رضایت کرد. خوآن آنتونیو پیتزی سرمربى آرژانتینى سبزپوشان عربستان در 
خصوص آخرین شــرایط این تیم گفت: »کادر فنى از مراحل آماده سازی تیم ملى 
راضى اســت و به اهدافى که مى خواستیم رســیدیم.« پیتزی اعام کرد: »مرحله 
چهارم آماده ســازی تیم ملى در دبى آغاز شده و ما هر بازیکن را به طور مجزا در 
باشــگاه های خود ارزیابى کرده ایم و مى دانیم هر بازیکنى چه دستاوردی مى تواند 
برای ما داشــته باشــد.« وی ادامه داد: »ما معتقد هســتیم این فهرست بهترین 
فهرست اســت. بازیکنانى داریم که اجازه طراحى برنامه ها و تاکتیک های مختلف 
را به ما مى دهند.« پیتزی ســرمربى سبزپوشــان برخــاف پیش بینى ها نام چند 
بازیکنى که در جام جهانى حضور داشــتند نظیر ترکى العمار، ســلطان الغانم و 

برخى چهره های دیگر را در فهرست 23 نفره خود قرار نداده است.

برد شینجیانگ در شب ریباندهای حدادی
در ادامه رقابت های لیگ بسکتبال چین، شینجیانگ که حامد حدادی را در 
اختیار دارد و در رده ششم جدول رده بندی ایستاده ، به مصاف سوژو دراگونز تیم 
نهم جدول CBA رفت و توانســت با درخشــش حامد حدادی و داریوس آدامز 
101 بر 99 به برتری برســد. حامد حــدادی با عملکرد خوبى که برای تیمش در 
لیگ چین داشــت نقش زیادی در برد برابر سوژو دراگونز ایفا کرد. حامد حدادی 
در ایــن دیدار 2۶ دقیقه برای تیمش بازی کــرد و در پایان با ثبت 7 امتیاز، 19 
ریبانــد، 3 پاس منجر به گل، یک توپ ربایى و 2 باک شــات عملکرد خوبى برای 
تیمش داشــت. حامد حدادی در این مســابقه بهترین ریباندر بود و نقش زیادی 
در برد تیمش داشــت. در کنار او داریوس آدامز با کسب 38 امتیاز توانست مثل 
همیشــه امتیازآورترین بازیکن تیمش نام بگیرد. یاران حدادی در دو دیدار قبلى 

خود کینگ دائو و تیانجینگ را شکست داده بودند.

ابتــدای فصل و وقتى تیــم ملى از جام 
جهانى برگشته بود، شــایعه جدایى علیرضا 
بیرانوند از پرسپولیس منتشر شد. شایعه ای که 
با توجه به درخشــش بیرانوند در جام جهانى 
به واقعیت هم نزدیک بــود اما این دروازه بان 
تصمیم گرفت در پرسپولیس بماند و همچنان 
برای این تیــم در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا بازی کند. بیرانوند در آن مقطع زمانى با 
پرسپولیس شرط کرد که در صورت جدایى و 
حضور در فوتبال اروپا، مبلغى در حدود 700 
هزار دار نیز بابت رضایتنامه بپردازد. مبلغى 
که حق انتقال پرســپولیس است و مى تواند 
بخش زیادی از مشــکات مالى این باشــگاه 
را حــل کند.  پس از باز شــدن پنجره نقل و 
انتقااتى پرسپولیس، شایعه جدایى علیرضا 
بیرانوند بیــش از هر زمان دیگری شــنیده 

مى شود. بیرانوند که همراه با تیم ملى در قطر 
حضور دارد با انتشار پستى در اینستاگرام به 
شایعه جدایى خود از باشگاه پرسپولیس، پس 
از جام ملت های آسیا دامن زده است. او در این 
پست نوشته: »برای کشف اقیانوس های جدید، 
باید جرأت ترک ســاحل را داشت. این دنیا، 

دنیای تغییر است نه تقدیر.«
همــه اینهــا را بگذاریــد کنــار تاش 
پرســپولیس برای جذب جانشین بیرانوند و 
شــایعه هایى که پیرامون مذاکره مدیران این 
باشگاه با رشید مظاهری، محمدرضا اخباری 
و علیرضا حقیقى شنیده مى شود. انگار که باید 
جدایى بیرانونــد را جدی بگیریم، مگر اینکه 
پیشنهاد جذابى به دست او نرسد و باعث شود 
تا دروازه بان شماره یک تیم ملى تا پایان فصل 

در پرسپولیس بماند.

ترک ساحل برای کشف اقیانوس

پست عجیب بیرانوند؛ شماره یک در فکر جدایی

ترک ساحل برای کشف اقیانوس

 پست عجیب بیرانوند
شماره یک در فکر جدایی
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وصال روحانی
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دخسوس حضور در 
تراکتورسازی را 
تکذیب کرد

فرناندو دخســوس با پیشــنهاد هایى از سوی تیم های لیگ 
برتری مواجه اســت و در این میان نام تراکتورســازی تبریز هم 
مطرح مى شــود. این دروازه بان اما قصد دارد ماجرای جدایى اش 
را در ســکوت طى کند. دخسوس در این باره مى گوید: »من در 
مورد جدایى از ماشین سازی صحبتى ندارم و معمواً روی چنین 
خبرهایى تمرکــز نمى کنم. بازیکن باید تفکر حرفه ای داشــته 
باشد. من اینجا راحت هستم و تاش مى کنم تا بهترین عملکرد 
ممکن را داشته باشم. تمرکزم روی تیم خودم است و به مسائل 

دیگر اهمیتى نمى دهم.«
دخســوس درباره وضعیت ماشین ســازی در نیم فصل اول 
هم این جمات را به زبان آورد: »ما نیم فصل ســختى را پشــت 
سر گذاشــتیم و این موضوع دایل زیادی داشت. از این جایگاه 
راضى نیســتیم و در نیم فصل دوم برای رســیدن به یک جایگاه 

مطمئن مى جنگیم. باید خودمان را در جدول باا بکشــیم و اگر 
بدشانس نباشــیم قطعاً نتایج خوبى خواهیم گرفت. در نیم فصل 
اول مصدومیت بازیکنان هم شــرایط را برای ما سخت کرد، ولى 
امیدوارم در نیم فصل دوم چنین اتفاقاتى برای تیم ما رخ ندهد.«

کدام تیم ها مدعى نیم فصل دوم خواهند بود؟ دخسوس به 
این سوال هم پاسخ مبهمى مى دهد: »چیزی در این زمینه قابل 
پیش بینى نیســت. شما دیدید که سه تیم باای جدول در پایان 
نیم فصل اول هم امتیاز شدند و این نشان مى دهد که رقابت بین 
مدعیان فشرده اســت. به نظر من سرنوشت قهرمانى باز هم به 

یکى دو هفته آخر کشیده خواهد شد.«
دخســوس در حالى منکر حضور در تراکتورسازی شده که 
این باشگاه برای تقویت پست دروازه بانى خود نیازمند دروازه بان 

جدید است و با این دروازه بان مذاکراتى داشته است.
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مدافع کورتریک، نخستین خرید زمستانی برانکو

توافق نادری با پرسپولیس، فقط ماند امضای رسمی

حفره درقلب 
تیـم ملـی

سعید عزت اللهی جام ملت های آسیا را از دست داد

1+4 گزینه کی روش 
برای هافبک دفاعی

درباره عراق، سومین حریف تیم ملی

احسان حدادی: عقده بیزینس 
کاس و سفر خارجی ندارم

 شجاعیان راست
جباروف وسط، طارق چپ

 از بحــران سیگار تا 
تاریخ تولدهای عجیب

جلوی رضا یزدانی 
کـم آوردم

رونمایی از مثلث 
مرگبـار شفــر
تیام در رادار 
تراکتورسازی

 قلی زاده: فقط بازی اول 
را از دست می دهم

میرزاجانپور: اگر ایران بود فحش 
می خوردیم و بی پولی می کشیدیم

کاستـانا برایم 
سکوی پرتاب است
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انگیزه های مهدی شریفی ممکن است 
او را بــه مهاجمــی ایــده آل در خط حمله 
پرســپولیس تبدیل کند. هــر چند حضور 
قوچان نــژاد یــا مهاجمی در قــواره او، فضا 
را بــرای حضور مهدی شــریفی در ترکیب 

محدود می کند.
پنجــره نقل و انتقــاات هنوز به روی 
پرســپولیس باز نشــده بود که این باشگاه، 
مهدی شــریفی را از اصفهان به تمرین تیم 
برانکو آورد. از آن روز، شــریفی۲۶ ســاله با 
پرسپولیس تمرین می کند و حاا رسیده به 
برایش لحظه شــماری می کرد؛  نقطه ای که 
بــازی در لیگ برتر با پیراهن پرســپولیس. 
ایــن مهاجم تازه نفــس حاا آماده اســت 
جهت تجربه نخســتین بازی رســمی برای 
پرسپولیس اما باشگاه نامطمئن از او، دنبال 

مهاجمی دیگر می گردد.
در روزهایی که علیپور بار خط حمله را 
بر دوش می کشــید و منشا با وجود دوندگی 
بی امان فرصت های گلزنی را هدر می داد، هر 
روز می گفتیم و می شنیدیم که پرسپولیس 
یک گلزن کم دارد و حاا نام رضا قوچان نژاد 
بر ســر زبان هــا افتاده اســت. مهاجمی که 

چارچوب دروازه را با چشــم بسته می بیند و 
قرمزپوش شدنش، حضور شریفی در ترکیب 
پرســپولیس را به تاخیر می اندازد. در واقع 
حضور گوچی، هــواداران را در مورد مهدی 
شریفی مردد می کند که این تردید نمی تواند 

کاما منفی قلمداد شود.
دوری چنــد ماهه شــریفی از میادین 
بــه معنای دوری از دید هواداران اســت اما 
با نگاهــی از زاویه دیگر بــه موضوع مهدی 
شــریفی، باید این نکته را در نظر گرفت که 
او برای از بین بردن تردیدها و نشــان دادن 
انگیزه ای  است.  انگیزه  توانایی هایش سراسر 
که هــم او را به روزهای اوجش برمی گرداند 
و هم خــط حمله پرســپولیس را زهردارتر 

می کند.
انگیزه های مهدی شریفی ممکن است 
او را از بازیکنــی موقتــاً فراموش شــده، به 
مهاجمی ایده آل در خط حمله پرســپولیس 
تبدیــل کند. هر چند حضــور قوچان نژاد یا 
مهاجمــی در قواره او، فضــا را برای حضور 
مهدی شریفی در ترکیب پرسپولیس محدود 
می کند اما در عین حال باعث ایجاد رقابتی 
جدی بین مهاجمان تیم برانکو هم می شود.

باشــگاه دنبال آن اســت که سومین 
قسط حامی مالی را دریافت کرده و بار دیگر 
حســاب بانکی بازیکنان را شارژ کند اما این 
بار هم بیش از ۱۵ درصد به پرسپولیســی ها 
نمی رســد. یک نیم فصــل از لیگ هجدهم 
گذشــته و به صورت قانونــی، بازیکنان هر 
تیم باید تا حدود ۵۰ درصد دریافتی داشته 
باشند. به قول فوتبالی ها، تسویه جاری شان 
باید به روز شــده باشــد و بد نیست بدانید 
عمده اعتــراض بازیکنان پرســپولیس این 
اســت که باید بیــش از ۵۰ درصد دریافتی 
داشته باشــند. در واقع قرمزها معتقدند در 
نیم فصــل اول نه فقط در لیگ برتر، بلکه در 
جام حذفــی و لیگ قهرمانان آســیا هم به 
میدان رفتند و آپشن های بیشتری برای شان 
فعال شده اســت. به ویژه که تا فینال لیگ 
قهرمانــان ۲۰۱۸ هم پیشــروی کردند و به 

صورت طبیعی، آپشن قراردادشان که همان 
پاداش است، در این مورد باید پرداخت شود. 
در این صورت، دریافتی شــان به بیش از ۵۰ 
درصد می رسد که خواســته واقعی و فعلی 
بازیکنان پرســپولیس هم همین است. آنها 
می گوینــد در این فصل بیــش از ۲۳ تا ۳۰ 
درصــد دریافتی نداشــته اند و این در حالی 
است که اتفاقات مهمی را رقم زدند و تهدید، 

پاسخ خوبی برای مطالبه به حق آنها نبود.
البته باشگاه دنبال آن است که سومین 
قسط حامی مالی را دریافت کرده و بار دیگر 
حســاب بانکی بازیکنان را شارژ کند اما این 
بار هم بیش از ۱۵ درصد به پرسپولیســی ها 
نمی رسد. یعنی آنها با وجود دریافت پول، به 
ادعای خودشان حتی به ۵۰ درصد دریافتی 
هم نزدیک نمی شــوند که این اتفاق، شرایط 

را برای پرسپولیس سخت تر می کند.

 چالش های مهدی شریفی در پرسپولیس؛ 
کوه انگیزه برابر تردیدها

پرسپولیسی ها منتظر خوش قولی باشگاه، 
چشم باشگاه به دست اسپانسر

برانکوگفتهبودبهترازفصلقبلنتیجهمیگیریم
شجاع: ما دنبال پرچم کشورهای دیگر نیستیم

ما مثل برخی هــواداران تیم های دیگر آرزوی باخت نمایندگان 
ایران در آســیا را نداریم و به دنبال آوردن پرچم ژاپن یا کشورهای 
دیگر نیستیم. پرسپولیِس نیم فصل اول، تیم ملی و بگومگوی رامین و 
سروش مواردی هستند که شجاع خلیل زاده در تازه ترین مصاحبه اش 

درباره آنها صحبت کرده است. خودتان صحبت های او را بخوانید.
   

قبل از اینکه لیگ شروع شود به دلیل محرومیت پرسپولیس و جدایی 
ســتاره ها همه پیش بینی کرده بودند که نتایج فوق العاده ضعیفی خواهید 

گرفت اما برعکس شد و نتایج ماندگاری را رقم زدید.
 زمانــی که چند بازیکن از پرســپولیس جدا شــدند آقــای برانکو در همان 
ابتدای فصل جلســه ای با بازیکنان برگزار کرد و به آنها گفت این تیم از تیم ســال 
قبــل بهتر نتیجه می گیرد. مــا در دل مان گفتیم مگر می شــود وقتی چند بازیکن 
جدا شــدند و تقویت هم نشــدیم بهتر از سال قبل 
نتیجــه بگیریم. با خودمان گفتیم شــاید برانکو ما 
را اذیت می  کند یا در حال شــوخی کردن است اما 
وقتــی در لیگ قهرمانان هر بــار یک تیم قدرتمند 
را شکســت می دادیم و حذف می کردیم، فهمیدیم 
آقای برانکو چیزی می دانسته که این حرف ها را زده. 
ما تمرینات ســختی را پشت سر گذاشتیم و زحمات 

زیادی کشیدیم.
فکر می کنی در نیم فصــل دوم با اضافه 
شــدن چند بازیکن جدید نتایج پرسپولیس 

چطور خواهد شد؟
 بازیکنانی کــه در نیم فصل دوم به ما اضافه 
می شــوند قطعاً بازیکنان بزرگ و خوبی هستند و می توانند به ما کمک زیادی کنند. 
مطمئناً حضور آنها به ما کمک می کند تا قوی تر از قبل شویم و ان شاءا... روند خوبی 

را که داشتیم، ادامه دهیم.
مشکل مصدومیتت به کجا رسید؟ با این وضعیت لیگ را ادامه می دهی 

یا اینکه قصد مداوا داری؟
 بی تعــارف می گویــم که اگر هواداران پرســپولیس نبودنــد و به من انرژی 
نمی دادند، نمی توانســتم بازی کنم. واقعاً هواداران با حمایت هایشــان انگیزه زیادی 
به من دادند و همواره به من لطف داشــتند که این مسأله من را شرمنده کرده. من 
با همه وجود برای پرســپولیس کار می کنم و با حمایت هواداران دردی احســاس 

نمی کنم. امیدوارم این حمایت ها ادامه داشته باشد.
نگفتی بااخره چه زمانی می خواهی مصدومیتت را درمان کنی؟

 بــه دلیل کمبود زمان در نیم فصل نمی توانم مــداوای قطعی انجام دهم اما 
فصل که تمام شود، برای درمان کامل مصدومیتم درمان را جدی تر ادامه می دهم.

اان که یک نیم فصل از لیگ گذشته شاید بهتر بتوان درباره مدعیان 
لیگ صحبت کرد.

 من فکــر می کنم ۵، ۶ تیم باای جدول در وضعیت فعلی شــانس قهرمان 
شــدن در لیگ را دارند. استقال، سپاهان، تراکتورسازی و پدیده می توانند در کنار 
پرسپولیس برای قهرمانی تاش کنند و فکر می کنم قهرمان بین این تیم ها مشخص 
خواهد شــد. هر چند که اعتقاد دارم اســتقال در نیم فصــل دوم تیم خیلی خوبی 

خواهد شد.
هفته پیش ســروش با انتقاد از برخی انتخاب ها، از جای خالی تو در 
تیم ملی صحبت کرد که صحبت هایش با واکنش تند رامین رضاییان روبه رو 

شد. نمی خواهی جواب رامین را بدهی؟
 من صحبتی در این باره ندارم و فقط برای تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم. 

به عنوان یک ایرانی آرزویم قهرمانی تیم ملی در جام ملت های آسیاست.
فصل آینده لیگ قهرمانان را چطور پیش بینی می کنی؟ قطعًا تیم های 

آسیایی نگاه ویژه ای نسبت به پرسپولیس خواهند داشت.
 بازی کردن در آســیا ســخت اســت و مطمئناً تیم های آســیایی به خاطر 
فینالیست شدن ما از این به بعد نگاه دیگری به ما خواهند داشت. این را هم در نظر 
بگیرید که تیم های رقیب با بودجه هنگفت و پول بسیار زیاد خود را آماده حضور در 
لیگ قهرمانان می کنند. خارج از کری های معمول باید در نظر داشت که پرسپولیس 
و اســتقال اعتبار فوتبال ایران در آسیا هســتند و ما مثل برخی هواداران تیم های 
دیگر آرزوی باخت نمایندگان ایران در آســیا را نداریم و به دنبال آوردن پرچم ژاپن 
یا کشورهای دیگر نیستیم. ما به دنبال موفقیت تیم های ایرانی در آسیا هستیم. این 
از هر چیزی مهمتر است و هیچ گاه آرزوی باخت تیم های ایرانی را در آسیا نداریم.

هافبک و مهاجم پرسپولیس به جام ملت ها می رسند؟

24 ساعت دلهره برای نوراللهی و علیپور
همیــن اان هم حضور علــی علیپور در 
جام ملت ها را می توانیم یک اتفاق غیرمنتظره 
به حساب بیاوریم. همانطور که انتظار دعوت 
شــدنش را نداشتیم. البته که بعد از آن آقای 
گلی، پیراهــن تیم ملی حق علیپــور بود اما 
موضوع این اســت که کارلوس کی روش تنها 
یک بــار )در یکی از اردوهــای پیش از جام 
جهانــی( او را دعوت کــرد و خیلی زود هم 

خطش زد.
تصور دور ماندن آقای گل هم بعد از آن 
اتفــاق بود که در ذهن مان نشســت اما حاا 
او در اردوی تیم ملــی، هر روز با ملی پوشــان 
تمریــن می کند و امیدوار اســت بــه تجربه 
نخستین تورنمنت رســمی با تیم ملی که تا 
اینجای کار فقط چند دقیقه در یکی دو بازی 

دوستانه برایش بازی کرده است.
علیپور البته همان روزی هم که کی روش 
نامش را در فهرســت ۳۵ نفره نوشت، گفتند 
حضــورش بیــش از چنــد روز دوام نخواهد 

داشت و به فهرست نهایی نمی رسد.
او اما یکــی از ۲۱ بازیکنی بود که چند 
روز بعد از آن برای ماندن در اردو معرفی شد 
و حاا همه امیدش به این اســت که به عنوان 
یکی از ۲۳ بازیکن منتخب سرمربی پرتغالی 

به جام ملت ها هم برود.
 علیپــور در واقع امشــب را بــا دلهره 
می گذراند بــه امید اینکه کــی روش باز هم 
انتخابش کند چرا که فهرســت نهایی و ۲۳ 
نفره تیم ملی برای حضــور در جام ملت های 
۲۰۱9 آســیا امروز صبح )چهارشنبه( اعام 
خواهد شــد و البته کم نیستند بازیکنانی که 
این ۲4 ســاعت را باید با اســترس و نگرانی 

پشت سر بگذارند.
علی علیپور و احمد نوراللهی دو بازیکن 
پرســپولیس که جزو تازه واردهای تیم ملی به 
حســاب می آیند هم در زمره این دســته از 
بازیکنان قرار می گیرند و مطمئن نیستند که 
فدراسیون برای شان بلیت امارات می گیرد یا 
نه. با وجود تعدد بازیکنان شــاخص در خط 
میانــی و خط حمله تیم ملــی، هر دوی این 
بازیکنان کار سختی برای رسیدن به فهرست 
نهایی و حضــور در ترکیب تیم ملی دارند اما 
خب دلیلی هم برای ناامیدی شان وجود ندارد.

احمد نوراللهی که در بازی دوستانه روز 
دوشنبه نود دقیقه مقابل فلسطین بازی کرد، 
نــه به عنوان هافبک دفاعی بلکه در نقش بازو 
و یکی از اضاع مثلث خط میانی تیم ملی به 
میــدان رفت اما این هــم نمی تواند تضمینی 

برای ماندنش باشــد چرا که رقبای قدری مثل 
اشکان دژاگه، مسعود شــجاعی، وحید امیری، 
علی کریمی و ســامان قــدوس دارد که البته 
از این جمع علی کریمــی به دلیل مصدومیت 

شرایطش خیلی جالب نیست.
همچنین با توجه به پســت هافبک دفاعی 
که تیم ملی ســعید عزت اللهی و امید ابراهیمی 
را برای آن در اختیــار دارد، کارلوس کی روش 
باید از این جمع هشــت نفره دو بازیکن را کنار 
بگذارد کــه با توجه به تجربه و ســابقه رقبای 
نوراللهی، کار برای این بازیکن سخت تر خواهد 
بود. مگر اینکه او شــانس بیاورد و عزت اللهی و 
کریمی به دلیل مصدومیت از فهرســت نهایی 

تیم ملی کنار گذاشته شوند.
در خــط حمله، کار برای علــی علیپور از 
این هم ســخت تر است. در فهرست اولیه و ۳۵ 
نفره ای که کی روش اعام کرد، نام 9 مهاجم و 
وینگر دیده می شــد که از آن جمع، فعا کاوه 
رضایی و فرشــاد احمدزاده در فهرست نیستند 

اما ایــن به معنــای خط خوردن نهایی شــان 
نیســت. هر چند از همین حاا می توان حدس 
زد که فرشاد احمدزاده راهی به فهرست نهایی 

تیم ملی و جام ملت ها نخواهد یافت.
در مــورد حضور یا خط خــوردن کاوه اما 
هنــوز نمی توان بــا اطمینان حــرف زد. برای 
سه پســت بال چپ، بال راست و مهاجم نوک، 
کی روش به شــش بازیکن نیــاز دارد که حتما 

باتجربه تر ها را انتخاب خواهد کرد. 
آقای سرمربی از کریم انصاری فرد و سردار 
آزمون به عنوان مهاجم نوک استفاده می کند و 
علی علیپور هم می تواند ســومین مهاجم نوک 
تیم ملی باشــد. البته این به شــرطی است که 
کاوه رضایی به فهرســت نهایی نرســد اما خب 
مصدومیت علی قلی زاده و احتمال خط خوردن 
او هم می تواند شرایط را برای ماندن علیپور در 
فهرست نهایی تیم ملی و سفرش به جام ملت ها 

راحت تر کند.
با این حال حتی اگر تصور کنیم بازیکنانی 

مثل رشــید مظاهری، احمد عبدا... زاده، فرشاد 
احمــدزاده، ســعید آقایی و پیــام نیازمند به 
فهرســت نهایی نرســند و بازیکنان مصدوم از 
جمله ســعید عزت اللهی، علــی کریمی و علی 
قلــی زاده هم خط بخورند یا کی روش چشــم 
بر وریا غفوری و بــه صادق محرمی ببندد، باز 
هم فهرست ۱۲ نفره خط خورده ها باید قربانی 
بگیرد که از بدشانســی دو پرسپولیسی حاضر 
در قطر، آنها هم می تواننــد جزو این قربانیان 

باشند.
آسان ترین پیش بینی درباره آنها هم همین 
است و توجیه  بدبین ها اینکه کارلوس کی روش 
از همین حاا حتی ترکیب اصلی تیم ملی را هم 
مشخص کرده، چه برسد به خط خورده ها. این 
اما دلیل خوبی برای ناامیدی نوراللهی و علیپور 
نیســت و آنها نه فقط به خاطر حذف احتمالی 
مصدومــان تیم ملــی، بلکه به خاطــر عملکرد 
خوب شــان در لیگ برتر و لیــگ قهرمانان این 

شانس را دارند که به جام ملت ها بروند.

یک روایت از کل کل 
استانکو و محرمی

بعــد از درگذشــت اســتانکو، حــاا 
خاطره هایــش یک بــار دیگــر رو آمده اند. 
خاطره هایی که یکی از آنها را صادق درودگر 
تعریف کرده و از کل کل این مربی با مجتبی 
محرمی گفته: »در ســالن کشتی ورزشگاه 
کارگران، استانکو از مجتبی محرمی خواسته 
بود ۳۰ تا شــنا برود که محرمی ۱۵ تا شنا 
رفت. از او خواست ۱۰۰ تا بارفیکس بزند که 
مجتبی ۱۵ تا ۲۰ بــار این کار را انجام داد. 
امیر عابدینی هم بود. اســتانکو به عابدینی 
گفت محرمی آماده نیست و به شرطی از او 
در ترکیب تیم اســتفاده می کنم که تیم دو 
بر صفر جلو باشد. مجتبی محرمی هم گفت 
من به شرطی وارد زمین می شود که تیم سه 
بر صفر عقب باشد. به یاد دارم در یک بازی  
پرســپولیس دو بر یک عقب بود، اســتانکو 
به محرمی بــازی داد و تیم برد. می خواهم 
بگویم استانکو آن روز حرف مجتبی محرمی 
را بــه دل نگرفت چون کینــه ای نبود و در 
واقع می خواست کمک کند که او به روزهای 

خوب فوتبالش برگردد.«
درودگــر همچنین گفته در دوره ای که 
ســرمربی تیم کارگــران و الکتریک دماوند 
بوده، با استانکو در مورد مسائل فنی مشورت 
می کرده: »یادم می آید که همیشه زودتر از 
همه اعضای تیم در تمرین حاضر می شــد و 
دیرتر از همه می رفت. یک اتاق کار داشــت 
که فقط آنجا می شــد اســتانکو را پیدا کرد. 
خیلی در مسائل فنی با او مشورت می  کردم. 
یــک تمرین داشــت در زمیــن کوچک که 
همیشــه آن را تکــرار می کــرد؛ فوتبال در 
یــک نیمه زمیــن. وقتی از او ســوال کردم 
چرا اینقــدر این تمرین را تکــرار می کنی، 
گفت این بهترین تمرین اســت چون باعث 
می شــود بازیکن در 9۰ دقیقــه تمرین به 
اندازه ۱۸۰ دقیقه دوندگی داشــته باشــد. 
می گفــت در این تمرین همــه چیز وجود 
دارد. پاس، فضاســازی، تحرک، دریبلینگ، 
شوت و... استانکو می گفت می خواهم سرعت 
فوتبــال ایران را باا ببرم. به نظرم او در تیم  
ملی بدبیاری آورد وگرنه می توانســت مثل 
پرســپولیس موفق باشــد. یــادم می آید از 
دو مهاجم در یک ســمت از زمین استفاده 
می کرد تا تیمش از سمت دیگر حمله کند! 
جمشید شــاه محمدی می گفت نخستین بار 
اســت که می بینم یک مربی چنین تدبیری 

به خرج می دهد.«
در توصیــف ویژگی های شــخصیتی 
اســتانکو، درودگر نکات جالب دیگری هم 
دارد بــرای گفتن: »آن روزهــا دکتر خرم 
پزشــک و فیزیوتراپ پرســپولیس بود اما 
اســتانکو با او هم بحث فنی می کرد. حتی 
نظرات اعضای تدارکات تیم را می شــنید و 
بــه آنها می گفت اگر نظــری در مورد تیم 

دارید، بگویید.«

دنبال اسپانسرهای 
جدید

در حالــی که قرار اســت تــا پایان 
سال جاری سهام باشــگاه پرسپولیس از 
طریق خصوصی ســازی به مزایده گذاشته 
شود، سرپرســت جدید این باشگاه دنبال 
اسپانســرهای جدید و درآمدزایی اســت. 
حال آنکه باشگاه پرسپولیس قرارداد قابل 
توجهی هــم با حامی مالی خــود دارد و 
پاداش ای اف ســی هم مانده اما مشکات 
و نیازهای مالی اش به گونه ای اســت که 
سرپرست باشــگاه از حضور اسپانسرهای 
جدیــد و فعالیت هــای اقتصــادی جدید 
اســتقبال می کند. ایرج عرب در تازه ترین 
مصاحبــه خود صراحتا آغوشــش را برای 
حضور اسپانســرهای حقیقــی و حقوقی 
جدید باز کرده تا بلکه بخشی از مشکات 
مالی باشگاه پرســپولیس را رفع و رجوع 
کند اما پرسش این اســت که در شرایط 
فعلی و در حالی که قرار اســت باشــگاه 
خصوصی شــود، اسپانسرهای جدید برای 
مدتی کوتاه با این باشگاه همکاری خواهند 
کرد؟ پاسخ منفی است. مگر اینکه فروش 
سهام و خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس 
باز هم اتفاق نیفتــد. با این حال باید دید 
بعد از تقاضای صریح عرب و در این اوضاع 
خراب اقتصادی، کســی برای همکاری با 
پرسپولیس پا پیش می گذارد یا سرپرست 
جدید باید هزینه های پرسپولیس را با پول 

دریافتی از ای اف سی مدیریت کند؟
 

شاهکار امیدها
تیم امید پرسپولیس که در این فصل 
مثــل دیگر تیم های این باشــگاه به خاطر 
محرومیت نتوانســت بازیکن جدید جذب 
کنــد، فعا در رده پنجم قرار گرفته. جالب 
اینکه این تیم برای بــازی در خانه نیروی 
زمینی تنها ۱۲ بازیکن داشــت و با اینکه 
ده نفره هم شــده بود، سرانجام با یک گل 
پیروز شــد. شاگردان اســماعیل حالی با 
ایــن کار بزرگ به خاطــر تفاضل گل بهتر 
نسبت به بادران در رده پنجم قرار گرفتند. 
حاا تیم امید پرسپولیس دو بازی تا پایان 
فصل در پیش دارد و شــش امتیاز کمتر از 
سایپای قدرتمند که چهارم است. تیم امید 
پرسپولیس در شــرایطی فصل را آغاز کرد 
که به خاطر محرومیت، هیچ مربی حاضر به 
قبول مسوولیتش نبود اما اسماعیل حالی 
مســوولیت فنی آن را برعهــده گرفت و با 
اینکــه بهترین بازیکنانش را در اختیار تیم 
بزرگساان گذاشت و حتی در سخت ترین 
شــرایط نتوانست از آنها اســتفاده کند، تا 
اینجای فصل فوق العاده عمل کرده اســت. 
تیم امید پرســپولیس در حالی این نتایج 
درخشان را ثبت کرده که بازیکنانش حتی 
کاپشن زمستانی ندارند و البته قراردادهای 

ناچیز خود را هم از باشگاه نگرفته اند.

سوال وجواب خاطره نگاری

گزارش

سرنوشت 

سرخ ها دردست 
کی روش

کی روش 
از کریم 

انصاری فرد و 
سردار آزمون 

به عنوان 
مهاجم نوک 

استفاده 
می کند و 

علی علیپور 
هم می تواند 

سومین مهاجم 
نوک تیم ملی 

باشد

می گویند کی روش ترکیب اصلی تیم ملی را هم مشــخص کرده، چه برســد به خط خورده ها. این اما دلیل خوبی برای ناامیدی نوراللهی و علیپور نیست. حتی 
اگر تصور کنیم مظاهری، عبدا... زاده، احمدزاده، آقایی و نیازمند به فهرســت نهایی نرسند و مصدومانی همچون سعید عزت اللهی، علی کریمی و علی قلی زاده 
خط بخورند یا کی روش چشــم بر وریا غفوری و صادق محرمی ببندد، فهرســت 12 نفره خط خورده ها باز هم باید قربانی بگیرد که از بدشانسی دو پرسپولیسی 
حاضر در قطر، آنها هم می توانند جزو این قربانیان باشــند. آســان ترین پیش بینی درباره آنها هم همین اســت و توجیه  بدبین ها اینکه کارلوس کی روش از 
همین حاا حتی ترکیب اصلی تیم ملی را هم مشــخص کرده، چه برســد به خط خورده ها. این اما دلیل خوبی برای ناامیدی نوراللهی و علیپور نیست و آنها نه 
فقط به خاطر حذف احتمالی مصدومان تیم ملی، بلکه به خاطر عملکرد خوب شــان در لیگ برتر و لیگ قهرمانان این شــانس را دارند که به جام ملت ها بروند.

پرسپولیس صورت های مالی اش را ارائه نکرد

 محرومیت کمال، کی روش و سپاهان

هنوز صورت های  پرســپولیس  »باشگاه 
مالــی منتهی به ۳۱ خرداد ماه امســال را به 
سازمان خصوصی ســازی ارائه نکرده است.« 
را میرعلی اشــرف عبدا...پوری  حســینی  این 
رییس ســازمان خصوصی ســازی کشور در 
یــک گفــت و گــوی رادیویی مطــرح کرد 
و صحبت هایــش را بــا اشــاره بــه موضوع 
واگذاری دو باشــگاه پرســپولیس و استقال 
ادامه داد. پوری  حســینی گفت: »وظیفه من 
واگذاری های صحیح، قانونی و شفاف به بخش 
خصوصی است. در مورد دو باشگاه استقال و 
پرسپولیس هم تمام سعی بر این است که این 
دو باشگاه شفاف و قانونی به بخش خصوصی 
واگذار شود. برنامه سازمان خصوصی سازی از 

۲۵ آذر مــاه که دولت درباره این دو باشــگاه 
مصوبه جدیدی ارائه کرد، این بود که تا پایان 
سال جاری دو باشگاه پرسپولیس و استقال 
واگذار شــوند ولــی هنوز صورت هــای مالی 
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳9۷ یکی از باشگاه ها 
به سازمان خصوصی سازی ارائه نشده است.«

در ادامه، رییس سازمان خصوصی سازی 
در پاســخ بــه این پرســش که کــدام یک 
از باشــگاه ها صورت هــای مالی خــود ارائه 
نکرده انــد؟ این طور گفــت: »صحبت من در 
مورد صورت های مالی باشــگاه پرســپولیس 
منتهی به ۳۱ خرداد ماه امســال اســت. این 
باشگاه صورت های مالی ســال گذشته را به 
طــور کامل و دقیق ارائه کرده اســت اما این 
کافی نیســت و ما همچنــان منتظر دریافت 
صورت مالی امســال این باشگاه هستیم. در 
 عین  حال صورت های مالی باشــگاه استقال 
منتهی به ۳۱ تیر ماه است که البته باید بگویم 
این باشگاه صورت های مالی سال های 9۶ ــ 

9۷ را ارائه کرده است.«
پوری حســینی ســپس گفــت کــه به 
واگذاری دو باشــگاه امید زیــادی دارد: »تا 
پایان بهمن ماه امســال، پیشــنهاد واگذاری 
و قیمت پایه برای دو باشــگاه پرســپولیس و 
اســتقال را به هیات واگذاری ارائه می کنیم. 
همچنین امیدواریم جلسه هیات واگذاری به 
موقع برگزار شــود تا بتوانیم آگهی مزایده را 
هم به موقع منتشر کنیم و تا پایان سال این 

دو باشگاه را به مزایده بگذاریم.«

کمال و کی روش که در بازی پرسپولیس 
و سپاهان اخراج شده بودند، هر کدام یک بازی 

از همراهی تیم هایشان محروم شدند.
بازی هفته دوازدهم پرسپولیس و سپاهان 
پــر از درگیری هایی بود کــه کمیته انضباطی 
فدراســیون را به واکنش واداشــت و حاا این 
کمیته، آرای خود را صادر کرده است. اینگونه 
که کی روش استنلی به دلیل فحاشی به بازیکن 
حریف که منجر به اخراج او شــد، یک جلسه 
محــروم و به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شده است.
برای کمال کامیابی نیــا هم همین حکم 
تکرار شــده. او به دلیل فحاشــی بــه بازیکن 
حریف که موجب اخراجش شد، به یک جلسه 
محرومیت و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم است. حتی دروازه بان پرسپولیس 
هــم از این حکم هــا در امان نمانــد. علیرضا 
بیرانوند به خاطر حرکات غیرورزشی نسبت به 
تماشــاگران تیم مقابل که سبب تحریک آنان 
شد، به توبیخ کتبی و پرداخت ۵۰ میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شده است.
رای بعدی این بود که ســپاهان به دلیل 
تخلف تماشاگرانش )فحاشــی به داور، پرتاب 
بطــری و نارنجک با توجه بــه تکرار تخلفات و 
بی توجهی به تذکر کمیته انضباطی( یک جلسه 
از حضور تماشــاگرانش در مســابقات خانگی 
محروم و به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد که البته این یک مورد قابل 
تجدیدنظر است. حسام فتاحی یکی از اعضای 
کادر فنی سپاهان به دلیل اعتراض به داور بعد 
از پایان مســابقه به توبیخ کتبی و ۳۰ میلیون 
ریــال جریمه نقــدی و پرســپولیس به دلیل 
تخلفات تماشــاگرانش )پرتاب ترقه به زمین و 
اســتفاده از کلمات نامناسب( به ۱۰۰ میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد.
همچنین حســین خبیری مدیر اجرایی 
باشــگاه پرســپولیس به دلیل اعتراض به داور 
در جریــان مســابقه و ورود بــه زمین به یک 
جلســه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 
۳۰ میلیون ریال جریمــه نقدی پرداخت کند 
که البته خبیری به تازگی پرسپولیس را ترک 
کرده است. سپاهان هم به خاطر خسارت وارده 
به اتوبــوس حامل بازیکنان پرســپولیس باید 
مبلغ ۸9/۵۰۰/۰۰۰ ریال در حق این باشــگاه 

پرداخت کند.

بعــد از مذاکــره اول فصــل، دیگر نه 
پرسپولیس به رسن پیشنهادی داده و نه این 
بازیکن حرفی از جدایی زده. هر روز از جدایی 
او خبر می دهند و پیشنهادی تازه برایش رو 
می کنند. حال آنکه این بازیکن عراقی تا آخر 
فصل با پرســپولیس قرارداد دارد و همانطور 
که پیش از این گفته بود، مذاکره برای تمدید 
قرارداد را به بعد از پایان جام  ملت ها موکول 
کرده اســت. البته شــایعه هایی کــه به نظر 
می رســد میلی به ادامه همکاری پرسپولیس 
و بشار ندارند، ادعا کرده اند که این بازیکن به 

خاطره ترافیکی که با آمدن تازه واردها در خط 
هافبک پرسپولیس به وجود می آید، تصمیم 
به جدایی گرفته و برای تمدید قرارداد مردد 
شده اما واقعیت همان چیزی است که خود او 
اول فصل در پاسخ به پیشنهاد باشگاه گفت؛ 
اینکه تا آخر قراردادش با پرسپولیس می ماند 
اما فعا تمدیــد نمی کند چون تصمیم گیری 
برای آینده اش را هم گذاشته برای بعد از جام 
ملت هــا و از آن به بعد، هیــچ حرفی در این 
رابطه بین او و پرســپولیس رد و بدل نشده 

است.

مذاکره با قوچان نژاد را پرسپولیســی ها 
خیلــی پیــش از ایــن آغاز کردنــد و حتی 
گرشاسبی با این بازیکن به توافق هم رسیده 
بود امــا تغییر مدیریت باشــگاه و همینطور 
شــرایط خانوادگی قوچان نــژاد انتقال او به 
پرســپولیس را متوقف کرد. البته شــایعه ها 
از توافــق قطعی دو طرف خبــر داده اند که 
این ادعایشــان را ســایت کرکیدا قبرس هم 
تایید کرده و درباره مذاکرات پرســپولیس و 
گوچی نوشــته: »توفانــی از اطاعات درباره 
جذب قوچان نژاد از سوی پرسپولیس شنیده 

می شود اما هنوز پیشــنهاد رسمی به زرد و 
آبی ها نرســیده. مسووان باشگاه پرسپولیس 
مذاکراتی را با مهاجم ســابق تیم ملی فوتبال 
ایران انجام داده اند و شنیده می شود توافقاتی 
هم انجام شــده. گوچی ۳۱ ساله سابقه بازی 
در هیرنوین، چارلتون، استاندارد لیژ، الکویت 
و ... را دارد و در ابتدای سال به باشگاه آپوئل 
قبرس پیوست اما در این تیم عملکرد خوبی 
نداشــت و فقط پس از به ثمر رساندن ۲ گل 
زیر فشــار انتقادات هواداران و مسووان این 

تیم قرار گرفت.«

دروازه پرســپولیس دو بــار از روی 
نقطه پنالتی، یک بار کرنر و یک بار هم با 
پرتاب اوت باز شده است و هر دو گلی که 
این تیم در جریان بازی دریافت کرد، روی 
اشتباه فردی بود. گل زدن به پرسپولیس 
شــبیه به آرزو شده اســت. گل زدن به 
تیمی کــه در پانزده مســابقه این فصل، 
فقط ۶ گل خورده، یعنی نصف ســپاهان 
صدرنشین. آن هم در حالی که این فصل 
حســین ماهینی، محمد انصاری و شایان 

مصلح در مقاطع مختلف مصدوم شدند و 
برانکو مجبور بود گزینه های مختلفی را در 
پست های مختلف خط دفاع امتحان کند. 
پروفســور پرسپولیس اما به قدری تیمش 
را بــه بلوغ تاکتیکی رســانده کــه با هر 
ترکیب دفاعی، گل زدن به این تیم سخت 
است. چهار مدافع پرســپولیس آنقدر به 
درک باایــی از بازی هم رســیده اند که 
عبور از آنها غیرممکن شــده. پرسپولیس 
این فصل از ۱۵ بازی لیگ، فقط دو گل در 

جریان مسابقه دریافت کرده است. دروازه 
این تیــم دو بار از روی نقطه پنالتی، یک 
بــار کرنر و یک بار هم بــا پرتاب اوت باز 
شــده اســت و هر دو گلی که در جریان 
بازی دریافت کرد، روی اشتباه فردی بود. 
در بازی مقابل صنعت نفت آبادان علیرضا 
بیرانوند در بستن زاویه و تشخیص مسیر 
توپ دچار اشــتباه شد و گل پیکان هم با 
پاس گل اشــتباه محسن ربیع خواه به ثمر 

رسید.

میثــاق مدتی اســت تمرینات ســفت 
و ســختی را همــراه یک مربــی اختصاصی 
بدنسازی سپری می کند و به آمادگی مطلوبی 
رســیده اما قصد دارد از تعطیات نیم فصل 
لیگ برتر نهایت اســتفاده را بــرده و کاما 
آماده شود. میثاق معمارزاده که در دو مقطع 
برای پرســپولیس بازی کــرد و به  تیم ملی 
هم رســید، قصد دارد به لیگ برتر بازگردد. 
معمارزاده بعد از حضور در تیم دســته اولی 
پارســه مدتی دور از میدان بود و فصل قبل 

تمرینات منظمی با تیم نفت تهران داشــت. 
او در آستانه بازگشــت به سطح اول فوتبال 
باشــگاهی بود که با سقوط و انحال نفت که 
قرار بود دروازه اش را به میثاق بســپارد، همه 
برنامه هایش به هم ریخت. معمارزاده هم که 
قصد نداشــت در لیگ دسته اول بازی کند، 
در نیم فصــل اول لیگ هجدهــم هم بیرون 
مانــد و تمریناتش را ادامــه داد تا دوباره به 
لیگ برتــر برگردد چرا که اعتقاد داشــت با 
پتانســیل های فنی اش همچنان می تواند در 

ســطح اول فوتبال ایران حضور داشته باشد.  
میثاق مدتی اســت تمرینات سفت و سختی 
را همــراه یــک مربی اختصاصی بدنســازی 
ســپری می کند و به آمادگی مطلوبی رسیده 
اما قصد دارد از تعطیات نیم فصل لیگ برتر 
نهایت اســتفاده را برده و کاما آماده شــود. 
معمــارزاده همچنین مبلغ قابــل توجهی از 
باشگاه پرســپولیس طلبکار است که وصول 
آن را به وکیلش ســپرده امــا هنوز موفق به 

دریافتش نشده است.

نه پرسپولیس پیشنهاد داده، نه رسن قصد جدایی دارد

 سایت کرکیدا قبرس خبر داد: آپوئل منتظر پیشنهاد پرسپولیس

آمار متفاوت خط دفاع پرسپولیس: گل های خارج از جریان

 میثاق معمارزاده در مسیر بازگشت به لیگ برتر
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سعید عزت اللهی جام ملت های آسیا را از دست داد

حفره در قلب تیم ملی
ســعید  پــای  روی  معاینــات   
عزت اللهی امیدوارکننده نبود و هافبک 
اصلی تیم ملی از فهرست جام ملت های 
آسیا کنار رفت. هافبک ردینگ که در 
هفته هــای اخیر به دلیــل مصدومیت 
مشــغول درمان بوده، امید داشت که 
بتواند به این تورنمنت مهم برسد، ولی 
دیروز سرانجام مشخص شد که درمان 
او بیــش از اندازه طوانی خواهد بود و 

نمی تواند به تیم ملی کمک کند.
این اتفاق برای کارلوس کی روش، 
ســرمربی تیم ملی که چند مصدوم در 
اردو دارد، خبر خوبی نیســت و مجبور 
است در برنامه هایش برای این مسابقات 
تجدیــد نظر کند. علیرضا جهانبخش و 
علــی قلــی زاده، دو مصــدوم دیگری 
هســتند که ممکن است بازی های اول 
تیــم ملی در جام ملت ها را از دســت 

بدهند.
عزت اللهی بعد از کنار رفتن نکونام 
و تیموریان به هافبک دفاعی اصلی تیم 
ملی تبدیــل شــد و از بازیکنان مورد 
عاقه کی روش محسوب می شود. مربی 
با وجود محرومیت عزت اللهی  پرتغالی 
از بــازی اول حاضر شــد او را به جام 
جهانی روسیه ببرد و در دو بازی بعدی 
مقابل اسپانیا و پرتغال در ترکیب اصلی 

بود.
ســعید پس از چند ســال حضور 
در لیگ روســیه، امسال به ردینگ در 
چمپیونشیپ رفت و توانست خیلی زود 
به ترکیب اصلی برسد، ولی مصدومیت 

اخیر او را از ترکیب این تیم دور کرد.
 

جانشینهایاحتمالیعزتاللهی
همین  بابت  که  کارلوس کی روش 
اصلی  فهرســت  اعام  مصدومیت هــا 
تیمش را بــه تاخیر انداخت، با در نظر 
عزت اللهی  احتمالــی  غیبــت  گرفتن 
قطعا در روزهای گذشته جانشین های 
مختلفــی را برای او در نظر گرفته. این 
چند نفر شــانس بیشــتری برای بازی 

به عنوان هافبک دفاعی را دارند.
1- روزبه چشمی: مربی پرتغالی 
در بازی تدارکاتی مقابل فلســطین از 
روزبه چشمی در پست هافبک دفاعی 
اســتفاده کرد. چشــمی در استقال و 
تیم ملی ســابقه بــازی در دفاع میانی 

و هافبک دفاعــی را دارد. حتی برخی 
معتقدند کارآیی روزبه در پست شماره 
شــش بااتر است. چشــمی بخصوص 
در بازی های ســخت تر می تواند در این 

پست به تیم ملی کمک کند.
او از نظر ویژگی های دفاعی شباهت 
زیادی به عزت اللهی دارد و برای شروع 
است.  مناســب  تکنیکش  حمات هم 
چشــمی با توجه به تــوان بازی در دو 
پســت کلیدی قطعا در فهرست نهایی 

حاضر خواهد بود.
2- علی کریمی: او در اســتقال 
هم در پست شماره شش بازی می کند، 
با این تفاوت که شــفر ترجیح می دهد 
تیمش با دو هافبــک دفاعی به زمین 
برود. مزیت کریمی نســبت به چشمی 
قدرت طراحی بااتر اوست، ولی مربی 
پرتغالی برای تک هافبک دفاعی تیمش 
که وظیفه قطع ضدحمات را هم دارد، 
شــاید به او اعتماد نکند. ترجیح شفر 
استفاده از کریمی به عنوان هافبک بازو 

اســت و تنها در صــورت اجبار او را به 
هافبک دفاعی می فرستد.

3- احمد نوراللهی: گفته می شد 
هافبک پرســپولیس احتمــاا یکی از 
خط  خورده ها باشــد، ولی با مصدومیت 
عزت اللهــی ممکن اســت شــرایط او 
تغییــر کند. نوراللهــی در بازی مقابل 
فلســطین نود دقیقه بــازی کرد و این 
یعنی کی روش می خواسته به دقت او را 
زیر نظر بگیرد. نوراللهی در پرسپولیس 
معمــوا به عنــوان هافبــک تهاجمی 
یــا هافبک چــپ بازی می کنــد، ولی 
برانکــو بنا بر نیاز تیمش گاهی از او در 
پست شماره شــش هم استفاده کرده. 
نوراللهی هم مثل کریمی تکنیک خوبی 
دارد، ولی وجه تخریبی بازی اش ممکن 

است برای این پست کافی نباشد.
4- امیــد ابراهیمــی: هافبک 
سابق استقال در بازی مقابل مراکش 
هم انتخاب کی روش برای جانشــینی 
عزت اللهی بود و به خوبی این ماموریت 

را به پایان رســاند. ابراهیمی ســال ها 
در این پســت بــازی کــرده و قدرت 
جنگندگی خوبی هم دارد. در استقال 
گفته می شد که ابراهیمی به خاطر میل 
به نفوذ در این پست نیاز به یک مکمل 
دارد، ولــی در تیم ملی خواســته های 
کی روش را دقیقا اجرا کرده و به ندرت 
دیده شــده که پســتش را خالی کند. 
البته مربــی پرتغالی ترجیح می دهد از 
امیــد در بازوی هافبک اســتفاده کند 
و تنها در صورت نیــاز او را به هافبک 

دفاعی منتقل خواهد کرد.
5 – گزینه هــای دیگر: جز این 
چهــار هافبک بازیکنــان دیگری مثل 
مســعود شــجاعی یا پژمان منتظری 
هم توان بازی در این پســت را دارند. 
کی روش قبل از جــام جهانی در چند 
بازی مثل بازی دوســتانه مقابل ترکیه 
از شــجاعی در این پست استفاده کرد، 
ولی کارآیی او در خطوط جلوتر بیشتر 
است و میل به دریبل ریسک انتخاب او 

در پست شــماره شش را بااتر می برد. 
پژمان هم ســابقه بازی برای استقال 
در این پســت را دارد، ولی کی روش به 
ندرت از او در خط میانی استفاده کرده 
و بیشــتر او را به عنوان مدافع میانی و 

راست می  بیند.
حالت بعدی تغییــر آرایش تیم از 
3-3-4 به 1-3-2-4 اســت و در این 
صــورت می تــوان از دو هافبک دفاعی 
اســتفاده کرد، ولی با توجــه به عاقه 
کی روش به پرس حریف بعید اســت او 
از چیدمان مورد عاقه اش دست بردارد.

شــانس خوب کی روش این است 
که مسیر تیم ملی در جام ملت ها با دو 
بازی نســبتا آسان مقابل یمن و ویتنام 
شــروع می شــود و او می تواند پیش از 
بازی با عــراق گزینه های مدنظرش را 
محک بزند. همچنیــن بازی تدارکاتی 
بعدی مقابل قطــر فرصت خوبی برای 
آزمودن ترکیب هــای مختلف در خط 

میانی است.

جالی،خوشبینبهموفقیتتیمملی
حرف های کی روش 

حساب شده بود
مجیــد جالی، مربی ســابق پیکان 
نسبت به موفقیت تیم ملی ایران در جام 
ملت های آسیا خوشبین است. او همچنین 
از معدود کارشناسانی است که نسبت به 
مصاحبه اخیر کارلوس کی روش موضعی 
منطقی گرفته و معتقد اســت حرف های 
سرمربی تیم ملی با هدف برداشتن فشار 

از روی بازیکنانش بوده.
جالــی درباره بازی هــای تدارکاتی 
مقابل فلسطین، لبنان و قطر گفت: »این 
بازی های دوســتانه از دو جهت برای تیم 
ملی مفید اســت. ابتدا اینکــه تیم ملی 
می توانــد با بازی های ســبک و کســب 
پیــروزی احتمالی با روحیــه باا به جام 
ملت های آســیا قدم بگذارد. همچنین ما 
در مرحله گروهی با تیم هایی چون یمن، 
ویتنام و عراق بازی داریم که دیدار برابر 
فلســطین، لبنان و قطر نمونه مشــابهی 

برای بازی های مرحله گروهی ماست.«
جالی معتقد اســت حرف های اخیر 
کی روش حســابگرانه بوده و نباید نسبت 

به آن حساسیت نشان داد.
کــی روش بــه تازگی مدعی شــد 
کــه آرزوی تیمش رســیدن بــه مرحله 
نیمه نهایی جام ملت هاست و کارشناسان 
نسبت به این جمله موضع تندی گرفتند، 
ولــی جالی نظر متفاوتــی دارد و گفت: 
»این صحبت های کی روش کاما حساب 
شده است زیرا می خواهد فشار را از روی 
بازیکنانش بردارد و مردم و رسانه ها نباید 
نسبت به این صحبت ها حساسیت نشان 
دهند. اگــر از او در فضایی دوســتانه و 
راحت تر سوال شــود، قطعا می گوید که 
به کمتر از قهرمانی ایران در جام ملت ها 

راضی نیست.«
جالی معتقد است تیم ملی شانس 
خوبی برای باا بردن جام در امارات دارد 
و افزود: »بنا به دایــل زیادی می توانیم 
قهرمــان جــام ملت ها شــویم. برگزاری 
بازی ها در غرب آســیا و بخصوص کشور 
امارات باعث می شــود از تماشــاگران و 
باشــیم.  برخوردار  زیــادی  حمایت های 
همچنین کی روش هشــت سال است که 
هدایت تیم ایــران را برعهده دارد و این 
بازیکنان بــا نظر او به تیــم ملی دعوت 
شــده اند و شــناخت خوبی از آنها دارد. 
همین باعث می شود ثبات هشت ساله ما 
نتیجه دهد و بتوانیم طلســم 4۰ ساله را 

بشکنیم.«
او در پایــان گفــت: »بــه نظر من 
عربســتان و ژاپن حریف های اصلی ایران 
در ایــن دوره از جــام ملت های آســیا 

هستند.«

کیروشتصمیممیگیردباشمیانه
قلی زاده: فقط بازی اول را از دست می دهم

بدشانســی دست از ســر علی قلی زاده برنمی دارد. او در آستانه جام 
جهانی و به دلیل ترافیک در خط حمله تیم ملی از فهرســت نهایی خط 
خورد و حاا هم مصدوم شــده و این احتمال وجود دارد که نتواند برای 

ایران در جام ملت های آسیا بازی کند.
قلــی زاده بــا تکنیــک مثال زدنی خود 
می تواند یکی از مهره های تاثیرگذار تیم ملی 

در جام ملت های آسیا باشد.
 در آستانه اعام فهرست نهایی تیم ملی، 
قلی زاده درباره آســیب دیدگی اش در بلژیک 
صحبت می کند: »خطای ترسناکی بود. آنقدر 
شــدید که نمی توانســتم از جایم بلند شوم. 
به همین دلیل از ســرمربی شارلروا خواستم 
تعویضم کنــد. از آن به بعد مراحل درمان را 
آغاز کردم و خوشــبختانه به شرایط مطلوبی 

رسیده ام.«
حاا اوضاع چطور اســت؟ قلی زاده در این مورد می گوید: »حاا همه 
چیز خوب است. نسبت به هفته های قبل خیلی بهتر شده ام. امیدوارم که 

بتوانم در جام ملت ها برای ایران بازی کنم.«
آیا ممکن اســت قلی زاده، جام ملت های آســیا را از دســت بدهد؟ 
خودش می گوید: »هیچ چیزی مشــخص نیســت. این روزها به شــدت 
تمرین می کنم تا خودم را به بازی ها برســانم. البته اگر در فهرست نهایی 
تیم ملی باشــم. من مصدوم هســتم و این کارلوس کی روش اســت که 
تصمیم می گیرد در تیم باشــم یا نه. فکر می کنم اگر در فهرســت نهایی 

باشم بازی اول را از دست بدهم. البته باز هم چیزی مشخص نیست.«
علی قلی زاده که این فصل برای شــارلروا هم بازی های درخشــانی 
انجــام داده و البتــه در ترکیب تیم ملی هــم دروازه ونزوئا را باز کرده، 
آخرین شرایط آسیب دیدگی خود را اینگونه شرح می دهد: »روند درمانی 
من زیاد مشخص نیست و نمی توان با قاطعیت گفت که دقیقا چه روزی 
می توانم بازی کنم. من باید تشــکر ویژه ای داشته باشم از کادر پزشکی و 
فنی تیم ملی. بخصوص میکائیل که زمان زیادی را برای من می گذارد و 
مــدام با من تمرین می کند. همه چیز در اینجا طبق برنامه پیش می رود 
و خودم به هیچ عنوان فکر نمی کردم وضعیتم اینقدر خوب شــود چون 
اوضاع مچ پایم بد بود ولی اان خیلی بهتر هســتم و حتی کنار زمین با 
توپ کار می کنم. خودم که امید زیادی دارم تا زودتر بهتر شــوم و بتوانم 

برای تیم ملی بازی کنم.«
قلی زاده صحبت هایش را اینگونه تمام می کند: »به من گفتند آنقدر 
خوب بازی کرده ای که احتماا چشــم خورده ای)با خنده(. تا اینجا همه 
چیز خوب پیش رفته و باید ببینم که در آینده چه پیش می آید. امیدوارم 
که شــرایط خوبی بــرای من رقم بخورد اما بعید می دانم چشــم خورده 
باشم چون قطعا مردم ایران، بازیکنان تیم ملی را دوست دارند و اگر هم 

اظهارنظری می کنند از روی عاقه است.«

۴ بازیکن به اردوی تیم ملی اضافه شدند
چهار لژیونر تیم ملی ایران دیروز به اردوی 

قطر اضافه شدند.
مجید حســینی، وحید امیــری، مرتضی 
پورعلی گنجی و امیر عابدزاده بازیکنانی هستند 
کــه دیروز وارد دوحه شــدند و در تمرین های 
گروهــی تیم ملی زیر نظــر کارلوس کی روش 
شــرکت کردند. آنها در دیدار تدارکاتی نخست 
تیم ملی برابر فلسطین که با تساوی یک بر یک 
به پایان رســید، غایب بودند ولی می توانند در 
بازی بعدی مقابل قطر به میدان بروند.تیم ملی 
پس از بازی با فلسطین، صبح سه شنبه تمرین 
ریکاوری داشــت که پورعلی گنجــی، امیری و 

حسینی هم در آن شرکت داشتند و عابدزاده غایب بود ولی هر چهار بازیکن 
در تمرین عصر شــرکت کردند. انتظار می رود هر چهار بازیکن در فهرســت 

نهایی کی روش برای جام ملت های آسیا حاضر باشند.

نگاهتیم ملی

ســوریه پــس از غیبــت در جــام 
ملت های آســیا در ســال 2۰15 امسال 
برای پنجمین بار در این مسابقات شرکت 
می کند. سوریه آخرین بار در سال 2۰11 
در این مسابقات شــرکت کرد و در این 
دوره با فلسطین، اردن و استرالیا همگروه 
اســت. پس از موفقیت نسبی سوریه در 
مرحله مقدماتــی جام جهانی 2۰18 که 
این تیــم تا مرحله پلــی آف پیش رفت، 
هدایت این تیم در یک ســال گذشته به 

برند اشتانگه، مربی آلمانی سپرده شده.
او درباره وضعیت تیمش گفت: »ما با 
اعتماد به نفس باایی به امارات می رویم 
و می بینید که اوضاع روحی خوبی داریم 
و بــه خوبی بــرای جام ملت هــا آماده 
شــده ایم. ما می خواهیم از این مسابقات 
با دست پر برگردیم و برای هواداران مان 
در سوریه نمایش خوبی داشته باشیم که 

برای مان مهم ترین نکته است.«
عماد اامیری، مدیر رسانه ای سوریه 
معتقد اســت که حضور در پلی آف جام 
جهانی انتظــارات از این تیم را باا برده: 

»این نتیجه مســوولیت ما برای موفقیت 
در جام ملت ها را بااتر برده و از ما انتظار 
دارند که برای نخستین بار بتوانیم به دور 
دوم برســیم. هواداران توقع دارند که ما 
به نیمه نهایی صعــود کنیم و حتی برای 
قهرمانی بجنگیــم. همه ما با تمام وجود 
بگویم جام  ولــی صادقانــه  می جنگیم، 

ملت ها تورنمنت خیلی سختی است.«
آخرین تمرین ســوریه که مراســم 
بدرقه این تیم هم محســوب می شــد با 
حضور هــواداران در ورزشــگاه »فیحا« 
دمشــق برگزار شــد. آنها فریاد می زدند 
»جــام ملت ها بــرای ســوریه« و پیش 
از تمرین بــا بازیکنان تیم ملی ســلفی 

گرفتند.
همچنیــن مراســم آتش بــازی به 
مناسبت حضور ســوریه در جام ملت ها 
برگزار شد. تیم ملی سوریه دوشنبه شب 
در میان استقبال هوادارانش وارد شارجه 
شد. نخستین بازی سوریه در جام ملت ها 
16 دی مقابل فلســطین در همین شهر 

برگزار می شود.

علی الحبسی، دروازه بان باتجربه عمان 
تازه ترین غایب بزرگ جام ملت های آســیا 
است و به گفته فدراسیون فوتبال این کشور 
این مســابقات را از دســت داد. دروازه بان 
36 ســاله از نفرات کلیدی عمان محسوب 
می شــود، ولی به دلیل پارگی عضله شانس 

آماده شدن برای جام ملت ها را ندارد.
در بیانیــه فدراســیون فوتبال عمان 
آمده: »کادر فنی تیــم ملی عمان تصمیم 
گرفت نام علی الحبسی را از فهرست حذف 
کند. این تصمیم پس از معاینه پزشــکی او 
در ابوظبی گرفته شد. درمان پارگی عضله 
علی الحبسی به سه هفته زمان نیاز دارد و 
حضورش در جام ملت های آســیا را خیلی 
ســخت می کند. فدراســیون فوتبال عمان 
برای او آرزوی بهبودی سریع و بازگشت به 

میادین را دارد.«

دروازه بان سابق بولتون جمعه شب در 
بازی الهال مقابل ااهلی در لیگ عربستان 
آســیب دید و از زمین بیــرون رفت. تصور 
می شــد مصدومیت او خیلی جدی نباشد، 
ولــی معاینات پزشــکی رای به حذف او از 
فهرســت نهایی داد. پیم فربیک، سرمربی 
عمان تصمیم گرفت عمار الرشــیدی را به 
جای الحبســی به فهرســت تیمش اضافه 

کند.
الحبسی درباره این اتفاق گفت: »پشت 
سر گذاشتن مصدومیت از نظر روحی یکی 
از سخت ترین دوره ها برای بازیکنان است، 
بخصوص فرصت بازی برای تیم ملی را که 
مدت ها منتظرش بودید از دست می دهید.«

 او بــرای همبازیانش آرزوی موفقیت 
کرد. عمان در گروه F مسابقات با ازبکستان، 

ژاپن و ترکمنستان همگروه است.

 آرزوهای بزرگ سوریه
 برای جام ملت های آسیا

 علی الحبسی هم جام ملت های آسیا را
 از دست داد

 عراق، قدرتمندترین حریف ایران در 
مرحله گروهی جام ملت های آســیا است. 
تیمــی که به قول کرار جاســم، به همین 
سادگی ها مقابل ایران تسلیم نخواهد شد. 
شــیرهای بین النهرین، با مربیگری سرکو 
کاتانــچ و بازیکنانی کــه جملگی زیر 27 
سال دارند، پا به رقابت هایی می گذارند که 
11 ســال قبل فتح  اش کرده اند. جامی که 
با دســتان یونس محمود باا رفت و عراق 

روی سکوی قهرمانی قرار گرفت.
تیم ملی عراق از گذشــته تا امروز، با 
مشکاتی عدیده دست و پنجه نرم کرده. 
هر مربی بزرگــی که وارد اردوی تیم ملی 
شــده، اتفاق هایــی را به چشــم دیده که 
شاید تا قبل از آن هرگز تجربه اش نکرده. 
نمونه اش بحرانی است که از چند سال قبل 
گریبان تیم ملی عراق را گرفته. بحرانی به 
نام سیگار و قلیان که توسط قریب به اتفاق 

بازیکنان عراقی استعمال می شود.
این ماجــرا را یکــی از نزدیکان تیم 
ملی عــراق نقل می کنــد. ماجرایی که در 
فوتبــال عراق چندان هم عجیب نیســت: 
»اســطوره های فوتبال عــراق و آنهایی که 
در جام ملت های آســیا در ســال 2۰۰7 
درخشــیدند و حتی جــام را باا بردند، در 
اردو به راحتی ســیگار می کشیدند. حتی 
دربــاره یونــس محمــود می گفتند روزی 
نیست که یک پاکت ســیگار نکشد. برای 
عراقی ها مهم نیســت بازیکنان در خارج از 
زمین چه کارهایی انجــام می دهند، برای 
آنهــا مهم ترین نکته آمادگی در طول بازی 
است و به همین دلیل این اتفاق ها چندان 

مورد توجه قرار نمی گیرد.«
شعار عراقی ها این اســت: » بازیکنی 
که آماده اســت، فرقی ندارد قلیان بکشــد 
یا ســیگار. مهم فوتبالی است که در زمین 
به نمایش می گــذارد. وقتی بازیکنی قلیان 
می کشــد و خوب بازی می کند، چرا باید از 
او انتقاد کرد؟« ایــن نظر اهالی فوتبال در 
عراق است. نظری که خاف آن را در ایران 

می بینیم.
در امارات، عراقی هــای زیادی حضور 
دارنــد. شــاید به همیــن دلیــل و البته 
قراردادهای مالی مناســب هم هســت که 
بازیکنان عراقــی ترجیح می دهند بازی در 
لیگ امارات را تجربه کنند. همین مســاله، 
دلهــره را به اردوی عــراق آورده که مبادا 
بازیکنــان از طریق دوســتان خود، اردو را 
برای استعمال قلیان در امارات ترک کنند.

بحران جدی دیگری که تیم ملی عراق 
را آزار می دهد، سن بازیکنان این تیم است. 
به عنــوان نمونه یکی از بازیکنان جوان این 
تیم که چند سال است چهره شده و مهاجم 

اول این تیم هم هست، دارای 2 تاریخ تولد 
است. یکی 18 ساله و دیگری 21 ساله. او 
ازدواج کرده و در 18 ســالگی چند فرزند 
هم دارد. همین مساله باعث شده تا سرکو 
کاتانچ با دقت بیشتری فهرست نهایی و 23 

نفره خود را انتخاب کند.
اینهــا را که کنار هــم می گذاریم، به 
وضعیت نابســامان اردوی عراق بیشتر پی 
می بریــم. تیمی که چنــد بازیکن از لیگ 
ایران هم آنجا حضور دارند. بازیکنانی نظیر 
طارق همام و بشــار رسن که البته در این 
چند ســال اخیر، حاشــیه آنچنانی از آنها 

ندیده ایم.
 

10لژیونرعراقیدرجامملتها
تیم ملی عــراق با 1۰ لژیونر وارد جام 
ملت های آســیا می شــود. این لژیونرها در 
باشــگاه هایی چون الخریطیات، الخور، قطر 
اس سی، العربی، آتاانتا، هوبرو، پرسپولیس، 
استقال و ســانتاکارا عضویت دارند. این 
بازیکنــان بخش اعظمــی از ترکیب ثابت 
تیم ملی عراق را تشــکیل می دهند و جزو 

بازیکنان کلیدی سرکو کاتانچ هستند.
 

3اروپاییدرفهرستعراق
میان بازیکنــان عــراق، 3 بازیکن در 
لیگ هــای اروپایی بــازی می کننــد. علی 
عدنــان، دفاع چپ 25 ســاله ایــن تیم از 
ریزه اسپور به اودینزه رفت و بعد از دو فصل 
بازی برای این تیم، راهی آتاانتا در ســری آ 
شد. عدنان این فصل 3 بار در ترکیب آتاانتا 
قرار گرفته و 166 دقیقه برای این تیم بازی 
کرده اســت. دیگــر لژیونر اروپایــی عراق، 
اوساما رشــید است. هافبک 26 ساله ای که 

ســابقه بازی برای دن بوش در هلند و البته 
لکوموتیو در لیگ بلغارستان را دارد اما این 
فصل پیراهن سانتاکارا در لیگ برتر پرتغال 
را بر تن کرده اســت. اوســاما رشید در 14 
بازی، 5 گل برای سانتاکارا به ثمر رسانده 
اســت. دیگر بازیکنی کــه از اروپا به اردوی 
عــراق آمــده، فرانس دهیا پتروس اســت. 
بازیکنی با اصلیتــی عراقی که در دانمارک 
متولد شده اســت. پتروس 25 ساله که در 
باشگاه هوبرو- لیگ دانمارک- بازی می کند، 

با یک بازی ملی یکی از بازیکنان کم تجربه 
عراق محسوب می شود.
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کاتانــچ برای جــام ملت های آســیا، 
ترکیبی جوان را با خــود به امارات می برد. 
اغلب، بازیکنان جوان برای حضور در ترکیب 
عراق انتخاب شــده ا ند. بازیکنانی که 18 تا 
27 ساله هستند. میان این بازیکنان اما یک 
دروازه بان 32 ســاله نیز حضور دارد. محمد 
قاصد کــه 31 بازی ملی انجام داده اما حاا 
ذخیره جال حســن و دروازه بان دوم عراق 

است.
 

احمدابراهیم،باتجربهترینبازیکن
احمــد ابراهیــم را از زمانــی بــه یاد 
می آوریم که پیراهن تیم امید عراق را بر تن 
داشت و در مقدماتی المپیک 2۰12 لندن، 
مقابل تیم امید ایران بــازی کرد. او در آن 
بازی معروف که باعث حذف تیم امید ایران 
شد، وظیفه مهار کریم انصاری فرد را برعهده 
داشت. حاا حدود 7 سال از آن بازی عجیب 
گذشــته و احمد ابراهیم 26 ساله، 54 بازی 
ملی انجام داده. او آمار بیشــترین بازی ملی 
را میــان بازیکنان فعلی تیــم ملی عراق به 
خود اختصــاص داده و علی عدنان و احمد 
یاســین با 45 و 4۰ بازی ملی در رده های 

بعدی قرار گرفته اند.
 

ستارهایبهناممهندعلی
درباره مهند علی، ستاره 18 ساله خط 
حمله تیم ملی عــراق حرف های جالبی به 
زبان می آورند. او در لیگ عراق و با پیراهن 
پلیس، آنقدر گل زده که به اغراق می گویند، 
از هر جای عراق که شوت بزند، توپ هایش 
درون دروازه حریفــان مــی رود. مهند علی 
چنــد روز قبل هــم 2 گل وارد دروازه تیم 
ملی چین کرد تا عراق به پیروزی 2 بر یک 
برسد. مهند علی طی یک فصل و نیم اخیر، 
23 گل در لیگ عراق به ثمر رسانده و البته 
در 7 بازی 5 بار نیز دروازه حریفان تیم ملی 
عراق را باز کرده اســت. او یکی از امیدهای 
اصلی کسب عنوان آقای گلی جام ملت های 
آسیا اســت. البته به شــرطی که عراق به 
مراحل بااتر صعود کند و هافبک ها نیز این 

مهاجم جوان را به خوبی تغذیه کنند.

دردسرهای جدایی موقت سون برای تاتنهام
سون هیونگ مین، مهاجم کره جنوبی به خاطر شرکت در جام ملت های 
آســیا سه بازی حساس تاتنهام در لیگ برتر را از دست می دهد و غیبت این 
مهاجم آماده خبر خوبی برای پوچتینو نیســت. بر اســاس توافق فدراسیون 
فوتبال کره جنوبی و باشــگاه تاتنهام، ســون پس از بازی 13 ژانویه تیمش 
مقابل منچستریونایتد به سمت امارات پرواز می کند تا به تیم ملی کشورش 
ملحق شود. جام ملت ها پنجم ژانویه افتتاح می شود و سون تنها می تواند در 
بازی ســوم مرحله گروهی مقابل چین به میدان برود. بدین ترتیب او در دو 
بازی مقابل فیلیپین و قرقیزستان غایب خواهد بود. کره بعید است برای این 
دو بازی مشکل چندانی داشته باشد، ولی غیبت سون در لندن برای پوچتینو 
نگران کننده تر اســت. در زمان حضور این مهاجم در امارات، تاتنهام در لیگ 
برتر با فوام، واتفورد و نیوکاســل بازی دارد و در بازی رفت نیمه نهایی جام 
اتحادیه با چلسی روبه رو می شــود. اگر کره به مراحل بااتر تورنمنت برسد، 
ســون بازی برگشــت مقابل چلســی و بازی احتمالی تیمش در دور پنجم 
جام حذفی را هم از دســت می دهد. این مهاجم 26 ساله در شروع فصل به 
بازی های آســیایی رفت تا ضمن کســب مدال طا برای کره بتواند معافیت 
از خدمت را هم به دست آورد. بر اساس قوانین 
کره پســران قبل از 28 ســالگی باید 21 ماه به 
خدمت سربازی بروند و تنها مدال آوران جهانی 
و آســیایی از آن معاف می شوند. او در بازگشت 
از ایــن تورنمنــت از همبازیانــش در تاتنهام 
عذرخواهی کرد. ســون این روزها از مهاجمان 
آماده لیگ برتر و تاتنهام اســت و توانسته آمار 
6 گل و دو پاس گل را ثبت کند. او چهارشــنبه 
زننده گل اول تیمش به آرسنال در جام اتحادیه 
بود و در برد 6 بر 2 یکشنبه مقابل اورتون هم دو 
گل زد و یک پاس گل داد. انتظار می رود سون با 
این آمادگی یکی از ستاره های جام ملت های آسیا باشد و به کره برای پایان 
انتظار طوانی برای قهرمانی کمک کند. پوچتینو در غیاب ســون می تواند از 

بازیکنانی مثل اریک اما و لوکاس مورا استفاده کند.

مدافع مارسی به اردوی ژاپن اضافه شد
تیــم ملی ژاپن یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام ملت های آســیا 
اســت. آنها لژیونرهای متعددی را دارند کــه در تیم های بزرگ اروپایی توپ 
می زنند و جزو بازیکنان شــاخص تیم های شان هســتند. هیروکی ساکای، 
مدافع راســت تیم مارســی که ســابقه بازی در هانوفر را هم دارد، یکی از 
آنهاســت که در دو سال اخیر 7۰ بازی برای مارسی انجام داده و با 28 سال 

سن، یکی از باتجربه ترین بازیکنان تیم ملی ژاپن است.
 مارســی شنبه در آخرین بازی سال 2۰18 مقابل آنژه به تساوی یک 
بر یک رسید و ساکای نیز در این مسابقه 9۰ دقیقه بازی کرد. او سپس به 
اردوی تیم ملی ژاپن اضافه شد تا آماده مسابقات جام ملت های آسیا شود.
او در گفت وگو با رســانه های ژاپنی گفت: »ما بازی در جام جهانی را 
تجربه کردیم که یک چالش بســیار بزرگ بــود؛ مخصوصا بازی در مقابل 
بلژیک. حاا دیدار در آســیا نیز می تواند چالش های خاص خود را داشته 
باشــد. سطح فوتبال آسیا روز به روز بهتر می شود که این کار ما را سخت 

می کند.«

 هدایای ویژه جام ملت ها برای تماشاگران
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد هدایای خاصی به عنوان یادگاری از 
جام ملت های آسیا 2۰19 در امارات برای فروش به تماشاگران میهمان حین 
برگزاری مســابقات تدارک دیده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا با اعام این 
خبر نوشــته: طراحی این هدایای متنوع برای یادگاری در حال اتمام است. 
این هدایا با توجه به ســلیقه های مختلف، هــم برای زنان و هم برای مردان 
طراحی شــده. این طراحی همچنین بدون درنظر گرفتن تیم های حاضر در 
مســابقات و به دلیل هویت بخشیدن به شعار مسابقات بوده که » آسیا همه 
با هم ببیند«.  داتو ویندســور جون دبیر کل کنفدراســیون آســیا در مورد 
جوایز طراحی شده می گوید: »این هدایا نقش به سزایی در جذب تماشاگران 
ورزشی و پرشــور شدن مســابقات دارد و هدایایی که طراحی آنها به اتمام 
رســیده اســت به اشــکال مختلف و مبنا بر تکرار آن در هر دوره هست و 
فقط مختص به این دوره نیســت. امکان خرید این هدایا در مراکز خرید که 
کشــور امارات تعبیه کرده وجود دارد و همچنین در جایگاه های مربوطه در 
8 ورزشــگاه و در خال 51 بازی وجود دارد و هــواداران می توانند اقدام به 

خرید آنها کنند.«

جام ملت ها

اتکابهبازیکنانجوانوستارهایبهناممهندعلی

درباره تیم ملی عراق: از بحران سیگار تا تاریخ تولدهای عجیب

امیر اسدی
Amir Asadi

اسطوره های فوتبال عراق و 
آنهایی که در جام ملت های آسیا 
در سال 2007 درخشیدند و حتی 

جام را باا بردند، در اردو به 
راحتی سیگار می کشیدند. حتی 

درباره یونس محمود می گفتند 
روزی نیست که یک پاکت 

سیگار نکشد.

آرمن ساروخانیان
Armen Saroukhanian

طارق همام، هافبک استقال در 
تمرین  تیم ملی عراق دیده می شود
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احمــدی،  مجیــد 
ســرمربی کنونی تیم ملی 
کامپوند دربــاره حضورش 
در  تیرانــداز  به عنــوان 
ســالن  داخل  جهانی  جام 
فرانســه  در  تیروکمــان 
تاکیــد دارد کــه او هنوز 
هــم دوســت دارد بعد از 
میادین  از  دوری  ســال ها 
قامت  بین المللی دوباره در 
میادیــن  در  ملی پــوش 

حاضــر شــده و طــوری هدف گیــری کند که 
 در جمــع ۱۶ کمانــدار برتر جــام جهانی قرار 

داشته باشد.
مجید احمدی ســرمربی کنونــی تیم ملی 
کامپوند کشــورمان می گوید: »از ســال ۲۰۱۴ 
که تیراندازی را کنار گذاشــتم و به کار مربیگری 
پرداختم، همیشــه دوست داشــتم در مسابقات 
حساس و مهم تیر بزنم و از نظر رکوردی خود را 
مورد ارزیابی و محک قرار بدهم. خوشحالم که با 
حمایت باشگاه پترو کیمیاگر راد این فرصت پیش 

آمد کــه در جــام جهانی 
تیروکمان  ســالن  داخــل 
تیر بزنم. البتــه در مرحله 
نخست که در ماکائو برگزار 
اینکه مدت  وجود  با  شــد 
زیادی از میادین بین المللی 
دور بودم به جایگاه ششــم 
دســت پیدا کــردم اما در 
مرحله پایانی که اواخر دی 
می شود،  برگزار  فرانسه  در 
ارتقــای  بــا  دارم  امیــد 
رده بندی خود که در حال حاضر چهاردهم جهان 
هســتم در جمع ۱۶ کماندار برتر قرار بگیرم و به 
فینال فینالیســت های جام جهانی راه پیدا کنم. 
اگر شرایط فراهم باشد دوست دارم دوباره در تیم 
ملی هدف گیری کنــم و تیر بزنم چون مربیگری 

مسوولیت سنگینی دارد و کار سختی است.«
احمدی ادامــه می دهد: »در جــام جهانی 
فرانســه چون تمام تیراندازان برتــر دنیا حضور 
دارند، قطعا رقابت برای قرار گرفتن در جمع ۱۶ 

کماندار برتر دشوار است.«

ن  سیـــــــــو ا ر فد
بــرای  دوچرخه ســواری 
همکاری بــا مربی ژاپنی 
دستمزد  تامین  چالش  با 
روبه رو شــده اســت و از 
با  ایــن رو در نظــر دارد 
مســووان کمیتــه ملی 
مورد  ایــن  در  المپیــک 

جلسه ای داشته باشد.
ن   سیـــــــــو ا ر فد
تیم  برای  دوچرخه سواری 

ملی جاده و کوهستان خود با میورا مربی ژاپنی 
مذاکراتــی را انجام داد امــا اکنون برای توافق 
نهایی و شروع به فعالیت این مربی، فدراسیون 
با یک چالش بزرگ روبه رو شده که آن هم بحث 

تامین دستمزد این مربی است. 
بــا توجه بــه افزایــش قیمــت ارز، رقم 
پیشنهادی آن مربی برای فدراسیون ایران باا 
اســت از این رو در این مورد به چالش برخورده 

است.
محســن ســلگی مدیــر تیم هــای ملی 

ری  ا دوچرخه ســـــــو
در این مــورد و طوانی 
انتخاب  پروســه  شــدن 
ســرمربی تیم ملی جاده 
معتقــد  کوهســتان  و 
اســت: »مــا ابتــدا باید 
منابع  می توانیم  ببینیــم 
مالــی بــرای پرداخــت 
دســتمزی که این مربی 
تامین  را  داده  پیشــنهاد 
کنیــم یا خیر بعــد از او 
بخواهیم بــرای مذاکره بیایــد. مبلغی که او 
در خواســت کرده برای یک مربی ژاپنی رقم 
زیادی نیســت اما برای فدراســیون ما مبلغ 
باایی اســت. از این رو قرار است یک وقت از 
مســووان کمیته ملی المپیــک بگیریم و با 
آنها جلسه ای داشته باشــیم تا ببینیم امکان 
تامیــن منابع هســت یا خیر، بعــد در مورد 
مربی خارجی تصمیم گیــری کنیم چون این 
 مربــی اصا راضــی به کاهش دســتمزدش

 نیست.«

احمدی: هنوز هم دوست دارم ملی پوش باشم دوچرخه سواری برای استخدام مربی ژاپنی بودجه ندارد

لیگ ایتالیا به نیم فصل 
رســیده اما گویا خبری از 

استراحت نیست؟ 
فعا  است.  همینطور   
تعطیات نیــم فصل نداریم 
و چهارشــنبه )امــروز( در 
هفتــه چهاردهم به میدان 
دوشــنبه  روز  می رویــم. 
بــود و چند  کریســمس 
روز آینده هم ســال نو از 
راه می رســد اما خب فعا 
و  نیست  تعطیات  از  خبری 

باید بازی کنیم.
شرایط در کاستانا چطور است؟ 
اسم شهری که در آن بازی می کنید 

هم همین است؟ 
 شــهری که تیم و باشــگاه در آن قرار 
دارد کاســتانا گروته اســت. اسم تیم هم که 
همان. بازی هایمان اما در شــهر »باری« است. 
در سری A قانونی وجود دارد که به باشگاه ها 
اجازه نمی دهد در ســالن های زیر 3 هزار نفر 
میزبان باشند. به همین خاطر چون باشگاه در 
شهر خودمان سالن بزرگ و استاندارد ندارد، به 

شهر باری می رویم و آنجا بازی می کنیم.
از زندگی در ایتالیا راضی هستی؟ 

 بله همه چیز خوب اســت اما متاسفانه 
نتیجه نمی گیریم و آزاردهنده ترین چیز همین 

است.
است.  بدی  حس  بازی ها  همه  باختن 

اینطور نیست؟ 
 دقیقا. ما همه ســیزده مســابقه مان در 
لیگ را باخته ایم و این موضوع خیلی بازیکنان، 
مربیــان و مســووان تیــم را آزار می دهد. از 
همه بدتر این اســت که خوب بازی  می کنیم 

و می بازیم.
که  آمده  پیش  هم  زیادی  بازی های 

جلو بودید اما بازی را باختید!
 تقریبا در تمام بازی ها شــرایط 

همین بوده. به طــور مثال در بازی مقابل تیم 
امیر غفور، دو بــر صفر پیش بودیم اما بازی را 
ســه بر دو باختیم. مقابل دو تیم خوب جدول 
مودنا و ترنتینو 3 بر ۲ بازنده شــدیم. ترنتینو 
همیــن چند هفته پیش قهرمان باشــگاه های 
جهان شــد اما ما شــانس پیروزی برابرش را 
داشتیم اما خب نمی دانم چرا نمی توانیم برنده 
باشــیم. یا مثا مقابل تیم قدرتمند و پرستاره 
لوبه در ســت اول ۱8 بر ۱۱ پیش بودیم اما به 

یکباره همه چیز عوض شد و بازی را باختیم.
فکر می کنی در این شرایط تیم بیش 

از هر چیز به چه چیزی نیاز دارد؟ 
 به نظرم اول و مهم تر از همه به یک برد 
نیاز داریم. برد اول می تواند همه چیز را عوض 

کند و به تیم روحیه بدهد.
روحی  اصلی  معتقدی مشــکل  پس 

است؟ 
 دقیقا. البتــه تیم هنوز آنطور که باید و 
شاید هماهنگ نیست. با این حال انگار طوری 
شــده که بازیکنان به باخــت عادت کرده اند و 
خیلی راحت بازی را رها می کنند. دو امتیاز بد 
که از دست می دهیم تیم از لحاظ روانی به هم 
می ریزد و بازی را می بازیم. به نظرم تیم انگیزه 
و جنگندگی ازم برای برد را ندارد. همیشــه 
خوب بازی می کنیم اما بــرای پیروزی به این 

انگیزه و روحیه خوب نیاز داریم.
خودت اما فارغ از نتیجه تیم عملکرد 

خیلی خوبی داری. 
 خداراشکر شــرایط و آمار خودم خیلی 
خوب اســت و کمترین امتیــازی که آوردم 9 
بــوده. با این حال وقتی تیــم نتیجه نمی گیرد 

این آمارها خیلی به آدم نمی چسبد.
در بازی آخرت 21 امتیاز به دســت 
آوردی که آمار فوق العــاده ای برای یک 
قدرتی زن اســت. این امتیاز باا به ضعف 
او  به  پشــت خط زن و پاس های کمی که 

می رسد هم مرتبط است؟ 
 تا حــدودی بله. پشــت خط زن تیم ما 
شرایط روحی خیلی شــکننده  و لطیفی دارد. 
خــوب کار می کند اما همیــن که یک توپ را 
خراب می کند به هــم می ریزد و دیگر کارآیی 
ندارد. بــه طور مثال در بازی برابر ســه نا تیم 
ســعید معروف همین اتفاق افتاد. او قدری به 
هم ریخته بود اما مــا ۲۱-۲۰ از حریف پیش 

بودیم. پاسی به او داده شد که هیچ دفاعی در 
مقابلش نبود اما تــوپ را به کمر تور زد. خود 
سعید می گفت که اگر آن امتیاز را می گرفتید 

بازی را می بردید.
صحبت از سه نا شــد. آنها هم مانند 

شما شرایط خوبی ندارند. 

 بلــه. تیم ما پــس از باخت هــای زیاد 
ســرمربی اش تغییر کرد. قرار بود ســیچلو هم 
کنار گذاشته شود اما خب یکی دو برد آوردند 
و قدری فشــارها برداشته شد. با این حال آنها 
بــه همراه مــا در انتهای جدول قــرار دارند و 

شرایط شان خیلی خوب نیست.
حضور این تعــداد بازیکن ایرانی در 
لیگ ایتالیا و همین که می گویی تیم غفور 

و معروف، اتفاق جالبی نیست؟ 
 همینطور اســت. حضور چنــد بازیکن 
ایرانی در سری A ایتالیا قطعا به سود والیبال 
ایــران خواهد بود و برای خود بچه ها هم اتفاق 

خوبی است.
با هم که ارتباط دارید؟ 

 بله، تقریبا با همه شــان ارتباط دارم اما 
خب هر کدام در شــهرهای مختلفی سکونت 
داریم و درگیر لیگ فشرده ایم و بیشتر در زمان 

مسابقه ها همدیگر را می بینیم.

کاستانا برایم سکوی پرتاب است
میرزاجانپور: اگر ایران بود، فحش می خوردیم و بی پولی می کشیدیم

 تیم ما پس از باخت های زیاد 
سرمربی اش تغییر کرد

 شرایط تیم غفور از تیم ما، تیم 
معروف و ورونا که معنوی نژاد و 

شریفی را دارد، بهتر است
 در لیگ ایتالیا بر خاف تمام دنیا 

امتیاز ماک است و نه پیروزی
 تعطیات نیم فصل نداریم و 

امروز به میدان می رویم

مثبت شدن آزمایش دوپینگ 
ستاره های وزنه برداری ادامه دارد
نورالدینف ازبک هم 

دوپینگی شد
فدراســیون جهانی وزنه بــرداری پس 
از بررســی مجــدد نمونه هــای دوپینــگ 
المپیک هــای ۲۰۰8 و ۲۰۱۲ پکــن و لندن، 
از تعلیــق مشــروط پنج وزنه بــردار دیگر که 
نام ۲ قهرمــان المپیک هــم در آن قرار دارد 
رونمایــی کرد! براســاس اعام فدراســیون 
جهانی وزنه برداری، پنج وزنه بردار سرشناس و 
عنوان دار دیگر جهانی و المپیکی در این رشته 
ورزشــی پس از آزمایش مجــدد نمونه های 
گرفته شــده از آنهــا در جریــان رقابت های 
المپیک ۲۰۱۲ لنــدن و ۲۰۰8 پکن، به طور 
مشروط تا مشخص شــدن شرایط قطعی آنها 

تعلیق شدند.
براین اســاس، به جز »الکسی تورختی« 
وزنه بــردار اوکراینی و دارنــده مدال طای 
المپیــک ۲۰۱۲ در وزن ۱۰5 کیلوگــرم که 
نمونه آزمایــش  او مثبت اعام شــده بود، در 
اتفاقی عجیب و شــوک برانگیز برای تیم ملی 
وزنه برداری ازبکستان، »روسان نورالدینف« 
وزنه بردار عنوان دار و مشــهور این کشــور که 
مدال طای همیــن وزن را در المپیک ۲۰۱۶ 
ریو کســب کرده بود، پس از بررســی مجدد 
نمونــه دوپینگش در المپیــک ۲۰۱۲ لندن، 
آزمایش او نیز مثبت اعام شــده است! اما در 
میــان این وزنه برداران، فقــط مدال تورختی 
اوکراینــی از او پس گرفته می شــود چرا که 
آزمایش مجدد نمونه های موجــود، به چهار 
سال پیش تر از قهرمانی نورالدینف در المپیک 
۲۰۱۶ برزیل مربوط بوده و بر همین اســاس 
مدال طای نورالدینف در ریو همچنان پابرجا 
می مانــد. البته اگــر اعتراض ایــن وزنه بردار 
توانمنــد ازبک ها در خصوص مثبت شــدن 
آزمایش دوپینگ در بازی های المپیک ۲۰۱۲ 
لندن به جایی نرسد قطعا با محروم شدن این 
وزنه بردار، ازبک ها برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
به خاطر محرومیت او با مشــکل بزرگی مواجه 

می شوند.
هریســتوف«  »والنتیــن  همچنیــن 
آذربایجانی هــم که در حال حاضــر به دلیل 
مثبت اعام شــدن آزمایــش دوپینگش در 
ســال های ۲۰۱3 و ۲۰۱5، در حال پشت سر 
گذاشــتن محرومیت هشت ســاله است، در 
شــرف از دســت دادن مدال برنزی است که 
در ســال ۲۰۱۲ در وزن منهای 5۶ کیلوگرم 
به دست آورده است. در فهرست منتشر شده از 
سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری، نام های 
»ملینــه دالوزیان« ارمنســتانی و »میکاای 

نوویکو« باروسی نیز به چشم می خورد.
کمیته بین المللی المپیک ماه گذشته 
اعــام کرد کــه نتایــج تجزیــه و تحلیل 
نمونه های اخذ شــده در بازی های ســال 
۲۰۱۲ با اســتفاده از »تازه ترین روش های 
علمی« به دســت آمــده و می تــوان آنها 
)روش های نویــن( را در اختیار آژانس تازه 

تاسیس نمونه گیری جهانی قرار داد.

ثبت نام کاندیداهای جودو 
همچنان ادامه دارد

5 نامزد مهیای حضور 
در انتخابات

با ثبت نــام یک عضو پیشــین 
داور  یــک  و  جــودو  ملــی  تیــم 
بین المللی، تعــداد نامزدهای حضور 
در انتخابــات فدراســیون جودو به 
پنج رســید. نهمیــن روز از مهلت 
ریاست  پســت  کاندیداهای  ثبت نام 
فدراســیون جودو با حضور دو نامزد 
دیگر در محل ثبت نام و ارائه مدارک 
خود برای شــرکت در انتخابات آتی 
ابوالفضــل حیدریان  بــود.  همــراه 
بین المللــی جودو که ســابقه  داور 
سرپرستی فدراسیون کونگ فو را نیز 
دارد بــه همراه عبــاس فاح نفراتی 
هســتند که نام خود را وارد فهرست 
نامزدهای ریاســت فدراسیون جودو 
کردند. فاح عضو پیشــین تیم ملی 
جودوی ایران طی سال های ۲۰۰7 تا 
۲۰۱۱ عضو تیم ملی بود و یک برنز 
از بازی های آســیایی و چهار برنز از 
مسابقات قهرمانی آسیا را در کارنامه 
خــود دارد. او در رقابت های جهانی 
۲۰۰5 قاهــره تا یک قدمی کســب 
مــدال برنز جهان پیــش رفت و در 

نهایت پنجم شد.
پیش از این آرش میراسماعیلی، 
عبــدا... جعفری و مســعود حاجی 
آخوندزاده نیز ثبت نام کرده بودند تا 
با این وجود جمــع نفراتی که برای 
حضــور در انتخابات جــودو ثبت نام 
کردنــد به عدد پنج برســد. ثبت نام 
انتخابات  نامزدهــای حضــور در  از 
فدراســیون جودو شنبه 7 دی ماه به 

پایان می رسد.

سوژه روز

برای فرار از 
قعر جدول 

فقط یک برد 
می خواهیم

لیگ والیبال ایتالیا نیم فصلش را پشــت ســر گذاشــته اما فعا خبری از تعطیات نیســت. لژیونرهای ایرانی نیز همچنان مشــغول بازی در تیم هایشــان هستند و در لیگ 
جذاب و فوق العاده نزدیک امســال به میدان می روند. مجتبی میرزاجانپور هم یکی از لژیونرهای ایرانی ســری A اســت. قدرتی زن شــمالی والیبال ایران که به تیم کاستانا 
پیوســته و این  روزها هم در اوج آمادگی به ســر می برد. با این حــال اوضاع و احوال تیمش اصا خوب نیســت و با 13 باخت پیاپی در قعر جدول جــای گرفته اند و تنها تیم 
بدون برد لیگ ایتالیا هســتند. میرزاجانپور اما هنوز امیدوار و در انتظار برد اول اســت. بردی که معتقد اســت می تواند شــرایط تیمش را به کلی تغییر دهد و روزهای سیاه را 
به ســفید تبدیل کند. در آســتانه ســال نو میادی و بازی چهاردهم میرزاجانپور در لیگ ایتالیا با او گفت وگو کردیم تا ببینیم چه روزهایی را در کاســتانا گروته می گذراند.

سهم ورزش در ایحه بودجه، کمی بیشتر از قبل
با ارائه ایحه بودجه ســال 98 توسط رییس جمهوری به مجلس، میزان 

بودجه پیشنهادی دولت به ورزش برای سال آینده مشخص شد.
ایحه بودجه ســال 98 روز گذشته )سه شنبه( از سوی رییس جمهوری 
تقدیم مجلس شورای اســامی شد و در همین راستا سهم ورزش از بودجه 

سال آینده مشخص شد.
بر همین اساس وزارت ورزش و جوانان نسبت به سال گذشته از افزایش 
بودجــه ای به میزان ۴۲ میلیارد و 8۲۰ میلیون و 5۰۰ هزار تومان برخوردار 
شــده است. همچنین بر اساس جداول ایجه بودجه سال 98، بودجه کمیته 
ملی المپیک هم 5 میلیارد و 8۰8 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نسبت به سال 

گذشته افزایش داشته است.
دولت همچنین رشد بودجه ای کمیته ملی پارالمپیک را نیز با افزایش ۲ 
میلیارد و 93۰ میلیون تومانی در ایحه بودجه سال 98 خود گنجانده است.

بــر همین اســاس و طبق جــداول اعتبــاری و اختصاص یافته بودجه 
ورزش کشــور در ســال 98، میزان اعتبــاری که دولت برای هــر کدام از 
مجموعه های سکاندار ورزش کشور اختصاص داده است در سه نهاد ورزشی 
 )وزارت ورزش و جوانــان، کمیتــه ملی المپیک و کمیتــه ملی پارالمپیک( 

به شرح زیر است:

بودجه کمیته ملی المپیک
سال ۹۸سال ۹۷

جاری + عمرانیجاری + عمرانی

۷4/500/000/000 تومان6۸/6۹1/600/000 تومان
 

بودجه وزارت ورزش و جوانان
سال ۹۸سال ۹۷

جاری + عمرانیجاری + عمرانی

1/166/565/۸00/000 تومان1/123/۷45/300/000 تومان

بودجه کمیته ملی پارالمپیک
سال ۹۸سال ۹۷

جاری + عمرانیجاری + عمرانی

31/600/000/000 تومان2۸/6۷0/000/000 تومان

نامزد انتخابات قایقرانی، سرپرست کمیته فنی شد
در حالــی که محســن میاد یکــی از نامزدهای انتخابات فدراســیون 
قایقرانی اســت، احمد گواری او را به عنوان سرپرست کمیته فنی فدراسیون 

انتخاب کرد.
فدراسیون قایقرانی این روزها منتظر برگزاری انتخاباتش است تا سرانجام 
بعد از چند ماه وضعیت ریاســتش مشخص شود اما در اتفاقی عجیب احمد 
گواری سرپرست کنونی فدراسیون به یکی از نامزدهای انتخاباتی سمت داده 

اســت. گواری طی حکمی محسن میاد رییس 
پیشــین کمیته آب های آرام فدراسیون و نامزد 
کنونی انتخابات را به عنوان سرپرســت کمیته 

فنی قایقرانی انتخاب کرده است.
میاد از جمله نفراتی اســت که با شــروع 
ثبت نــام از نامزدهای انتخابــات قایقرانی برای 
حضــور در این عرصه نام نویســی کــرد. هنوز 
تاییــد صاحیــت نامزدهای ثبت نــام کرده به 
فدراسیون قایقرانی نرسیده است که سرپرست 
فدراســیون به محســن میاد حکم داده است. 
مشخص نیست دلیل این اتفاق چه بوده اما این 

احتمال وجود دارد که شــاید این حکم نشان از این دارد که میاد نتوانسته 
مدارک ازم را برای حضور در انتخابات به وزارت ورزش برساند و احتماا در 
انتخابات حضور نخواهد داشت که به همین دلیل گواری به او در فدراسیون 

سمت داده است.
در شرایطی که ملی پوشــان قایقرانی تابستان ســال آینده رقابت های 
انتخابــی المپیک را پیش رو دارند زمان انتخابات فدراســیون قایقرانی هنوز 

مشخص نیست.

خبرکوتاه

داســتان عجیب و غریــب تاخیر های 
مکــرر پرواز  های تهران به اســتانبول این بار 
در شــرایطی حســاس گریبان ملی پوشان 
شــطرنج ایــران را نیز گرفت! ملی پوشــان 
شــطرنج ایران قرار بود با طی کردن دو پرواز 

خود را به محل برگزاری مســابقات سریع و 
برق آسای قهرمانی جهان برسانند اما به دلیل 
تاخیر پــرواز تهران به اســتانبول مجبور به 

تغییر اجباری مسیر خود شدند.
شــطرنج بازان ایرانی که برای حضور در 
مسابقات سریع و برق آســای جهان قرار بود 
صبح دیروز ســاعت 7:3۰ به استانبول رفته 
و از آنجا راهی سن  پترزبورگ شوند، به علت 
تاخیر در پرواز اول )تهران به استانبول( پرواز 
دوم را از دســت دادند. آنها اکنون باید ابتدا از 
استانبول به مســکو و بعد با پروازی به مدت 
حدودا یک ساعت و نیم راهی سن پترزبورگ 

شوند.
هشــتمین دوره رقابت های ســریع و 

برق آســای شــطرنج جهان از پنجم تا ۱۰ 
دی ماه در شــهر ســن  پترزبورگ روســیه 
برگزار می شــود. پرهــام مقصودلو، علیرضا 
فیروزجا، احســان قائم مقامی و سارا سادات  
خادم الشــریعه نماینــدگان ایــران در این 

مسابقات هستند.
مهرداد پهلوان زاده، رییس فدراسیون 
شــطرنج نیز همراه نماینــدگان ایران عازم 
سن پترزبورگ شد. شطرنج بازان پیش از این 
اعام کرده بودند که با هزینه شخصی به این 
مسابقات اعزام می شــوند اما اکنون رییس 
فدراسیون از تامین بخشی از هزینه ها توسط 

فدراسیون سخن گفت.
مهرداد پهلــوان زاده در مــورد تاخیر 

پــرواز اول خود می گویــد: »پــرواز اول ما 
تاخیر داشــت، به همین دلیل پرواز دوم هم 
از دســت رفت. حاا پرواز دیگری گرفته ایم. 
در این شرایط اول به مسکو می رویم و بعد به 

سن پترزبورگ می رسیم.«
رییس فدراســیون شــطرنج در مورد 
تامین هزینه های مسابقات سریع و برق آسا 
جهان توســط فدراســیون معتقد اســت: 
»فدراسیون به ورزشکاران کمک کرد، همه 
مبالــغ را که البتــه نتوانســتیم بدهیم ولی 
قطعا آن  را نیز بــه زودی پرداخت می کنیم. 
بخشی از هزینه ها را به اجبار خود ملی پوشان 
پرداخت کردند اما قطعا بــا دریافت بودجه 

ازم این مبلغ را به آنها بازمی گردانیم.«

قهرمــان رقابت هــای وزنه برداری 
می گوید  مکزیکوسیتی   ۱9۶8 المپیک 
چه کسی خواسته رضازاده به فدراسیون 
برگردد؟ من یکی از همین پیشکسوتان 

هستم که دوست ندارم برگردد.
مــورد  در  نصیــری  محمــد 
صحبت های اخیر حسین رضازاده گفت: 
»وزنه برداری ایران رشته ای تاریخ ساز در 
المپیک بوده و ما حتی پیش از کشتی 
مدال آوری را شــروع کرده ایم و در این 
نیم قرن، بیشــترین مدال هــا را برای 

ورزش ایران به دست آورده ایم.«
او بــا اشــاره بــه ادعــای رییس 

پیشین فدراسیون وزنه برداری مبنی بر 
درخواست پیشکسوتان برای بازگشت او 
به فدراســیون ادامه داد: »او نمی تواند 
برگردد. چه کســی خواســته رضازاده 
بــه فدراســیون برگردد؟ مــن یکی از 
همین پیشکســوتان هستم که دوست 
نــدارم برگردد. او بــه محض حضور در 
فدراسیون، پیشکسوتان را بیرون کرد و 
تا رییس شــد اجازه نداد هیچ کسی به 
مسابقات پیشکسوتان برود، حاا چطور 
ادعا می کنــد که ما از او خواســته ایم 

برگردد و در انتخابات شرکت کند؟«
دارنــده 5 مــدال طــای جهانی 

در مــورد اینکه رضــازاده می گوید در 
دوپینگ های ســال های ریاســتش که 
منجر به کاهش ســهمیه های المپیکی 
ایران شــده، تقصیری ندارد نیز گفت: 
»در دوره او دوپینگی هــای مــا به ۱۱ 
مورد رسید و ســهمیه مان کم شد. اگر 
بهــرام افشــارزاده نبود که مــا بیچاره 
بودیم. او جریمه هــا را پرداخت کرد و 
توانستیم دوباره سر پا شویم. بعد هم که 
علی مرادی آمد و الحمدا... حاا وضعیت 
خوب است. ما همیشه باید جزو یکی دو 
تیم اول دنیا باشــیم. دوپینگ در وجود 
بچه های ما نیست و خداراشکر که آنها 

پاک هســتند. زمان ما هم کسی جرات 
نداشــت دوپینگ بکند، قهرمانی  ارزش 
دارد که بدون دوپینگ به دست بیاید.«

دوست ندارم او به فدراسیون برگردد
واکنش نصیری به ادعای رضازاده:
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تغییر مسیر برای رسیدن به سن پترزبورگ
تاخیر در پرواز، شطرنج بازان را به دردسر انداخت

محسن آجرلو 
Mohsen Ajorloo

بقیه تیم هایی که  از  شرایط تیم غفور 
بازیکن ایرانی دارند بهتر است. 

 بله خــب آنها تیم خیلــی خوبی دارند. 
خــود امیر هم بــه روزهای اوجش برگشــته و 
خیلی خوب کار می کند. فکر می کنم در جدول 
ششم باشند و شرایطشان از تیم ما، تیم معروف 
و ورونــا که معنوی نژاد و شــریفی را دارد، بهتر 

است.
با هم کری هم می خوانید؟ 

 اینجــا اصا جــای این کار ها نیســت. 
کری خوانی برای لیگ ایران اســت بیشتر. اینجا 
دیگــر جایی برای این کارها نیســت و تیم ها و 
بازیکنان خیلی حرفه ای هســتند. به طور مثال 
فکر می کنی اگر در ایران بود مدیران بعد از ۱3 

باخت چه واکنشی نشان می دادند؟
اول از همه دیگر پول نمی دادند!

 دقیقــا. اینجا اما مدیــران هنوز به طور 
جدی پیگیر تیــم هســتند و پرداخت ها همه 

به موقع انجام می شــود. همین دیشب به همه 
اعضای تیم به مناســبت کریسمس کادو دادند. 
اینهــا تفاوت هایی اســت که خیلی به چشــم 
می آید. کادو مهم نیست بلکه توجه و پیگیری و 
رسیدگی به تیمی که نتیجه نگرفته، مهم است.
با این شرایطی که دارید فکر می کنی 

شانسی برای ماندن در سری A دارید؟ 
 خوشــبختانه در ایتالیا بــر خاف تمام 
دنیا امتیاز ماک اســت و نه پیــروزی. تیم ما 
درست است که بردی نداشته اما چهار امتیاز از 
باخت های 3 بر ۲ دارد. اگر بتوانیم یکی دو برد 
دشت کنیم، حداقل می توانیم سه نا را در جدول 
بگیریم. آنها  هم 8-7 امتیاز دارند و نزدیک ترین 

تیم به ما در جدول سری  A هستند.
پس بــه بازی هــای دور برگشــت 

امیدواری؟ 
 قطعــا همینطــور اســت. از یک طرف 
همانطور که گفتم برد اول شــرایط روحی تیم 
را خیلی تغییر می دهــد و از طرف دیگر دیدار 
ما با اکثر تیم های همطراز در خانه حریف بوده 
و حاا در دور برگشــت میزبــان آنها خواهیم 
بــود. اتفاقی که به ما کمــک می کند تا بتوانیم 
به پیروزی برســیم و امتیازهای بیشتری کسب 
کنیم. شرایط حاا به شکلی شده که اگر شطرنج 
هم بازی کنیم به همه می بازیم چون به باختن 

عادت کرده ایم.
امکان جذب بازیکن هم ندارید؟ 

 نه اصا. فهرســت تیم بــه طور کامل پر 
است و نمی شود بازیکنی را به تیم اضافه کرد.

بود  سرمربی  همین  ممکن  تغییر  تنها 
که انجام شد!

 دقیقا. هدف از تغییر ســرمربی هم تنها 
شــوک دادن به تیم بود که البتــه فعا جواب 

نداده.
با مربی جدید مشکلی پیدا نکردی؟ 

 نه اصــا. مربی قبلی هــم مربی خیلی 
خوبی بود اما خب نتیجه نگرفت و اخراج شــد. 
مربی جدید هم که آمده تمام تاشش را می کند 

تا تیم بااخره روی نوار برد بیفتد.
چند سال با کاستانا قرارداد داری؟ به 

فکر رفتن از این تیم هستی؟ 
 قرارداد من یکســاله است. از همان ابتدا 
هم به این تیم آمدم تا ســکوی پرتابی باشــد 
برای تیم های بهتر و بزرگ تر. فعا به رفتن فکر 
نمی کنم و تمرکزم بــر روی گرفتن نتایج بهتر 
است اما خب دوست دارم در تیم های بزرگتری 

بازی کنم.
در ســری A برای جــذب بازیکن به 
آمارهایی که ثبت کردی هم توجه می شود؟ 
 قطعا همینطور اســت. درست است که 
تیم نتیجه نگرفته اما آمار شــخصی من خیلی 
خوب بوده و امیــدوارم تا پایان فصل همینطور 

بماند.
مردم کاستانا هم حتما خیلی دوستت 

دارند. 
 بله، اینجا والیبال را خیلی دوست دارند 
و به مــن هم به خاطر بازی هــای خوبم خیلی 
محبت می کنند و عاقه دارند. خداراشــکر فعا 
همه چیز در کاســتانا خوب است و نگاه خوبی 
به من وجود دارد اما خب امیدوارم نتایج خوب 

هم به این شرایط اضافه شود.
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با توجه به عدم حضور کشــتی گیران 
ایرانی در مسابقات جهانی کشتی ساحلی، 
این رشته نمی تواند در بازی های ساحلی 
2019 شرکت کند. این خبر روز گذشته 
روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت تا 
یک بار دیگر فدراسیون کشتی با مدیریت 
رسول خادم مورد نقد رسانه ها قرار بگیرد. 
نخستین دوره بازی های ساحلی جهان در 
ســال 2019 به میزبانی سن دیگو آمریکا 
برگزار می شــود که کمیته ملی المپیک 
در تاش اســت ورزشــکاران ایران را به 
این بازی ها اعزام کند اما کشــتی ساحلی 
که چند ســالی اســت با هزینه های زیاد 
زیر نظر فدراســیون کشتی اداره می شود 
نمی تواند به این بازی ها اعزام شود. دلیل 
این کار هم حضور پیدا نکردن تیم کشتی 
ســاحلی در مسابقات جهانی ترکیه است! 
نخستین دوره این بازی ها روزهای 10 تا 
14 اکتبر ســال 2019 در کشــور آمریکا 
برگزار می شود که حدود 1300 ورزشکار 
در 15 رشته ورزشی به رقابت می پردازند. 
پیش بینی شــده کاروان ورزشی ایران در 
رشته های فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی 
4 نفره، کشتی، بسکتبال 3 نفره، بازی های 
آبی و احتماا تنیس شرکت کند. با توجه 
به اینکه در برخی از رشــته های انفرادی 
سهمیه حضور در مسابقات توزیع می شود، 
در کشتی نیز در مسابقات جهانی کشتی 
ساحلی ترکیه که 2 ماه پیش برگزار شده 
بود، این ســهمیه ها توزیع شد اما با توجه 
بــه عدم حضــور ایران در ایــن رقابت ها 

سهمیه کشتی ایران از دست رفت.
مسابقات جهانی کشتی ساحلی مهر 
ماه در ترکیه برگزار شــد اما فدراسیون 
کشــتی به دســتور رســول خادم و به 
دلیــل گرانی قیمــت ارز و چندین برابر 
شــدن قیمت بلیت هواپیمــا این تیم را 
به مســابقات جهانی ترکیــه اعزام نکرد. 
عدم حضور در این مســابقات که ظاهرا 
گزینشــی بازی های جهانی ســاحلی در 
ســن دیگو را هم داشــته باعث شد تیم 
کشتی ساحلی از رسیدن نخستین دوره 

این بازی ها باز بماند.
در آن مقطع فدراسیون کشتی خیلی 
درگیر مسائل و مشکات مالی شد و حتی 
شنیده شده بود که شاید تیم به مسابقات 
جهانی هم اعزام نشــود با این  حال اعزام 
شــد. البته سفر به ترکیه به طرق مختلف 
امکان پذیر بود و اینگونــه نبود که حتما 

بایــد با هواپیما تیم راهی این مســابقات 
شــود که پول بلیت گرانقیمت هواپیما را 
پرداخــت کند. این امکان وجود داشــت 
که فدراســیون در راســتای صرفه جویی 
اقتصادی تیم را حتی با اتوبوس به ترکیه 
اعزام کند اما فدراســیون کشــتی چنین 

کاری را نکرد.
فدراســیونی که در ماه های گذشته 
بارها مــورد هجمه برخی رســانه ها قرار 
گرفت که چرا هزینه برگزاری مســابقات 
کشتی بانوان در لبنان را تقبل کرده است 
چطور می توان باور کــرد هزینه اعزام به 
مسابقات کشتی ســاحلی را نمی توانسته 
تامین کند؟ ضمــن اینکه یک نکته مهم 
را نباید فراموش کــرد که در بین تمامی 
رشته هایی که زیر نظر فدراسیون کشتی 
قرار گرفته این فقط کشــتی ساحلی بوده 
که در ســطح جهان توانســته طرفداران 
زیادی را پیدا کند و به طور جدی اتحادیه 
جهانی کشــتی پیگیر مسابقات آن است. 
با وجود این حاا کشــتی ســاحلی ایران 
نمی توانــد در مهم ترین رویــداد آن که 
شــاید بتوان نام المپیک ساحلی را روی 
آن گذاشــت شــرکت کند. تقریبا تمامی 
کشــورها در دنیا ســاحل دارند و همین 
برگزاری مســابقات کشتی ساحلی  برای 
کافی اســت و با توجه به جذابیتی هم که 
دارد بســیار زیاد مورد توجــه قرار گرفته 
اســت. تاکنون 44 کشور برای شرکت در 
بازی های ســاحلی جهانــی 2019 اعام 
آمادگی کرده اند. پیش بینی شده بیش از 
400 هزار نفر این مســابقات را از نزدیک 

تماشا کنند.

 نرفتن به ترکیه سهمیه سفر آمریکا را از بین برد
سهمیه های کشتی برای بازی های جهانی ساحلی پرید

 دیدارهــای هفته یازدهــم و دوازدهــم از دور رفت لیگ 
جوانان و بزرگســاان زنان »جام کوثر« روز جمعه و به میزبانی 

فدراسیون تکواندوی کشورمان برگزار می شود. 
دیدارهای هفته یازدهم و دوازدهــم از چهاردهمین دوره 
رقابت های لیگ جوانان و بزرگساان زنان »جام کوثر« روز جمعه 
)7دی ماه( با حضور 332 تکواندوکار در قالب 16 تیم به میزبانی 
خانه تکواندو برگزار می شــود. در این دوره از مسابقات، تیم های 
لوازم خانگی کن، هیات تکواندوی شــمیرانات، هیات تکواندوی 
اســتان تهران، ققنوس، هیات تکواندوی البرز، هیات تکواندوی 
ورامین، هیات تکواندوی شمال شــرق تهران، باشــگاه ورزشی 

داتیــس یزد، بنیاد گیان، هیات تکواندوی اســتان گلســتان، 
هیات تکواندوی اســتان چهارمحال و بختیاری، هیات تکواندوی 
جنو ب شرق، هیات تکواندوی شهرستان کرج، آینده سازان لوازم 
خانگی کن، هیات تکواندوی شهرســتان بهار و هیات تکواندوی 

جنوب غرب تهران با یکدیگر به رقابت می پردازند. 
در پایان هفتــه دهم این رقابت ها، تیم لوازم خانگی کن با 
کسب 28 امتیاز و تفاضل 57 صدرنشین باقی ماند، هوگوپوشان 
بنیاد گیان با کســب 28 امتیــاز و تفاضل 48 جایگاه خود در 
رده دوم را تداوم بخشــیدند و آینده سازان لوازم خانگی کن نیز 

با 25 امتیاز سوم شد.

رویارویی زنان تکواندوکار در جام کوثر

سعید رجبی: با رفتن به وزن 
هفتم از دوران اوج فاصله 

می گیرم
آسیب دیدگی انگشتم 

خیلی مرا عقب 
انداخت

سعید رجبی قهرمان مسابقات 
آســیایی  بازی هــای  تکوانــدوی 
اندونزی معتقد است برای حضور در 
وزن هفتم باید سختی زیادی بکشد 
و قطعاً در صــورت بروز این اتفاق، 
دیگر آن ســعید رجبی همیشگی 
نمی شــود. ســعید رجبی با اشاره 
به شرایط جســمانی و کاهش وزن 
خود گفت: »وزنم را نه برای حضور 
در وزن هفتــم بلکه تا حدودی که 
مدنظر خودم اســت کاهش خواهم 
داد تــا در اردوی تیــم ملی حاضر 
شــوم. با حضور در اردو نیز به نظر 
کادر فنــی تیم ملــی در خصوص 
آینده ام احتــرام می گذارم.« دارنده 
نشــان طای مســابقات بازی های 
آسیایی درباره اینکه مشکلی با نظر 
ســرمربی تیم ملی برای حضور در 
وزن هفتم نخواهد داشت، ادامه داد: 
»بــرای حضور در وزن هفتم خیلی 
باید ســختی بکشم و اگر به شرایط 
حضور در این وزن نیز برســم دیگر 
ســعید رجبی همیشگی نمی شوم. 
در حال حاضر برای حضور در وزن 
هفتم بایــد حدود 23 کیلوگرم کم 
کنم اما باز هم مطیع تصمیم کادر 
فنی تیم ملی تکواندو هســتم.« او 
درباره شرایط خود بعد از بازی های 
»در  گفــت:  اندونــزی  آســیایی 
دستم  انگشت  آســیایی  بازی های 
آســیب بســیار جدی دید و درد 
زیادی داشتم. بعد از این مسابقات 
در اردوی تیم ملی برای مســابقات 
گرندپری حاضر شدم اما با هر ضربه 
به دستم، اشــکم درمی آمد و درد 
زیادی داشــتم. پس از این اتفاقات 
با کادر فنی به جمع بندی رسیدیم 
تا در مسابقات گرندپری چین تایپه 
حضور نداشته باشم و خود را برای 
مسابقات جهانی آماده کنم.« رجبی 
با تاکید بــر انگیزه های باای خود 
بــرای حضور در مســابقات جهانی 
ادامه داد: »آســیب دیدگی دســتم 
مرا در ســال گذشــته خیلی عقب 
انگیز ه ام موفقیت  تمام  اما  انداخت، 
در مسابقات جهانی است. در دوره 
گذشــته من از رسیدن به مدال باز 
مانــدم و تمام هدفم کســب مدال 
طا در مســابقات جهانی منچستر 

است.«

مصاحبه

تغییر برنامه های فرنگی کاران نوجوان با تعویق 
جام یادگار

با توجه بــه تعویق زمان برگزاری جام بین المللــی یادگار امام)ره(، 
برنامه های تیم ملی کشــتی فرنگی نوجوانان نیز تغییر می کند. در حالی 

که در سال های گذشته جام بین المللی یادگار 
امام)ره( اســفندماه برگزار می شد، این بار این 
رقابت ها قرار است اردیبهشت ماه برگزار شود؛ 
اتفاقی که البته مورد استقبال کادر فنی تیم 
ملی کشتی فرنگی نوجوانان قرار گرفته است. 
بر این اســاس طبــق برنامه ابتدا مســابقات 
قهرمان کشوری در ماه جاری، سپس انتخابی 
تیم ملی احتماا در اسفندماه برگزار می شود. 
پس از آن نیز در دهه ســوم اردیبهشت جام 
بین المللــی یادگار امام)ره( انجام می شــود؛ 
رقابتی که با توجه به افزایش نرخ ســفرهای 
خارجــی و عدم امکان اعــزام تیم به چندین 

رقابت بین المللی، می توانــد یکی از تورنمنت های مدنظر کادر فنی برای 
محک کشتی گیران در رقابت با خارجی ها محسوب شود.

خارج شدن جام تختی از سیستم رده بندی 
اتحادیه جهانی کشتی

ایق: منافع تیم ملی را در نظر گرفتیم
رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی از سیستم رده بندی 

اتحادیه جهانی کشتی در سال 2019 خارج شد.
اتحادیــه جهانی کشــتی تورنمنت هــای بین المللــی تاثیرگذار در 
رده بنــدی جهانی کشــتی گیران در ســال 2019 را اعــام کرد که بر 
این اســاس رقابت های بین المللی کشــتی فرنگی جام تختی از سیستم 

رده بندی در سال 2019 خارج شد.
 طبق اعام اتحادیه جهانی کشتی نتایج فرنگی کاران در 4 تورنمنت 
گرندپری مجارســتان، اوپن کرواسی، ساســاری ایتالیا و اولگ کاراوایف 

باروس در رده بندی جهانی فرنگی کاران در 
سال 2019 اثرگذار است.

همچنین 4 تورنمنــت بین المللی ایوان 
یاریگیــن روســیه، دان کولوف بلغارســتان، 
ساساری ایتالیا و یاشاردوغو ترکیه رقابت هایی 
هستند که در رده بندی کشتی گیران آزادکار 
و زنان جهان در ســال 2019 اثرگذار است. 
پیش از این قرار بود با رایزنی ایران تورنمنت 
بین المللی کشــتی آزاد جــام تختی نیز در 
اتحادیه جهانی قرار گیرد.  سیستم رده بندی 
رده بندی کشتی گیران برای نحوه قرعه کشی 

آنهــا در رقابت های قهرمانی جهان و قاره ای تاثیرگذار اســت. در همین 
حال رضا ایق دبیر فدراسیون کشتی خارج شدن جام تختی از مسابقات 
رده بندی اتحادیه جهانی را خواسته فدراسیون ایران و کادر فنی دانست. 
دبیر فدراسیون کشتی در همین باره گفت: »با توجه به اینکه در صورت 
برگزاری رقابت های جام تختی به صورت سیســتم رنکینگ، تنها 3 نفر 
در هر وزن از کشــورمان امکان حضور در این جام ها را کسب می کردند 
و نظر ســرمربیان تیم های ملی بزرگســاان این بود که با توجه به اینکه 
جام های تختی یکی از مراحل انتخابی تیم ملی محســوب می شــود در 
هر وزن تعداد بیشــتری از کشــتی گیران امکان حضور داشته باشند، با 
هماهنگی و نظر آنها در نهایت این جام ها در سیســتم رده بندی اتحادیه 

جهانی قرار نگرفت.«
ایق همچنین گفت: »برای گرفتــن رده بندی می توانیم در صورت 
صاحدید کادر فنی نفرات مدنظر را به 4 تورنمنت معرفی شــده از سوی 

اتحادیه جهانی در هر رشته اعزام کنیم.«
 ایق در مورد اخباری در مورد از دســت رفتن ســهمیه رقابت های 
جهانی ساحلی در سال 2019 ادامه داد: »با توجه به شرایط خاص مالی 
مهرماه ســال جاری، به دلیل عدم تأمین هزینه هــای ارزی و تخصیص 
نیافتــن ارز ثانویه علیرغم پیگیری و مکاتبات صورت گرفته و هزینه های 
چنــد برابری خرید بلیت ما مجبور به لغو 8 تورنمنت بین المللی و برخی 
مســابقات اصلی شدیم و رقابت های ساحلی ترکیه هم جزو آن مسابقات 

بود و در همان زمان هم موضوع لغو اعزام را اعام کردیم.«

انتخابی  رقابت های  نخست  مرحله 
تیم هــای ملی کشــتی آزاد و فرنگی از 
امروز چهارشــنبه به مدت ســه روز در 
سالن شــهدای هفتم تیر تهران برگزار 
می شــود. پــس از انتخــاب »غامرضا 
محمــدی« و »محمــد بنــا« به عنوان 
ســرمربیان تیم های ملی کشــتی آزاد 
و فرنگی، تغییر زمــان برگزاری مرحله 
نخست انتخابی تیم ملی در دستور کار 
قرار گرفت تا دو مربی شــناخت بیشتر 
و ارزیابــی دقیق تری از مدعیان پیراهن 

تیم ملی به دست بیاورند.
بر همین اســاس نفــرات برتر این 
مســابقات مجوز حضور در مســابقات 
بین المللی کشــتی جام تختــی را که 
بهمن امســال برگزار می شــود، کسب 
می کننــد و مدعیان پوشــیدن دوبنده 
تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا در 
چین و پیکارهای جهانی سال 2019 در 
قزاقستان، نبرد سختی را پیش رو دارند. 
این مســابقات با حضور کشــتی گیران 
فرنگی و آزادکار مطرح کشور، روزهای 
چهارشــنبه، پنجشــنبه و جمعه هفته 
جاری از ســاعت 10 تا 14 و 16 تا 20 
برگزار می شود. روز چهارشنبه مسابقات 
کیلوگــرم   86 و   70  ،61  ،57 اوزان 
کشــتی آزاد و 55، 63 و 77 کیلوگرم 
کشــتی فرنگی، روز پنجشنبه وزن های 
125، 97 و 79 کیلوگرم کشــتی آزاد 
و 60، 67، 82 و 97 کیلوگرم کشــتی 
فرنگی و روز جمعه نیــز وزن های 65، 
74، 92 کیلوگرم کشتی آزاد و 72، 87 
و 130 کیلوگرم کشــتی فرنگی برگزار 

می شود.
این مســابقات شــاید نخســتین 
و آخریــن فرصت برای کشــتی گیران 
باشــد تا بتوانند دوبنــده تیم ملی را به 
دست بیاورند. به همین دلیل مسابقات 
از اهمیــت بســیار زیادی برخــوردار 

اســت. ظاهرا از این پس قرار است که 
فرآینــد انتخابی تیم ملی بــا تغییراتی 
ابتدا کشتی گیران  باید  روبه رو شــود و 
در مرحله اول مجــوز حضور در اردوی 
تیم ملی را به دســت بیاورند و بعد در 
اردوهــا و مســابقات مهــم بین المللی 
محک می خورند تا در نهایت بهترین ها 
بــه ترکیب تیــم ملی برســند. فرآیند 
فرسایشی انتخابی که در سال های اخیر 
با برنامه ریزی رسول خادم اجرا می شد 
ظاهرا قرار اســت از این پس از دستور 
کار خارج شــود. فرآیندی که به قتلگاه 
کشــتی گیران ایران مطرح شد و باعث 
فرســوده شدن بســیاری از ستاره های 

کشتی ایران شد.
امــروز قــرار اســت در همایــش 
هیات های کشــتی که با حضور حمید 
بنی تمیم برگزار می شــود آخرین میخ 
هم به تابوت این فرآیند کوبیده شــود 
تا قانونی که باعث حیف و میل شــدن 
بسیاری از ســرمایه های کشتی شد به 

تاریخ بپیوندد.
محمــد طایــی، امیــر توکلیان، 
ابراهیــم مهربــان و صادق گــودرزی 
به عنوان اعضای کمیته فنی کشتی آزاد 
اســفندیاری فر،  ایرج  نوربخش،  ناصر  و 
رســول جزینــی و بهــروز حضرتی پور 
به عنوان اعضای کمیتــه فنی تیم ملی 
کشــتی فرنگی بــه مســابقات نظارت 

می کنند.
 بــا توجه بــه هماهنگــی صورت 
گرفته با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از 
نفرات شرکت کننده در مرحله نخست 
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی 
فرنگــی و آزاد، نمونه گیــری دوپینگ 
از ســوی  انجــام می شــود. همچنین 
فدراســیون کشتی تماشــای مسابقات 
بــرای عاقه مندان رایگان اعام شــده 

است.

نخستین و آخرین فرصت برای 
رسیدن به دوبنده تیم ملی

آغاز نبرد مدعیان دوبنده تیم های ملی کشتی از امروز

 فتیله پیچ
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یک نکته مهم را نباید 
فراموش کرد که در بین 

تمامی رشته هایی که زیر نظر 
فدراسیون کشتی قرار گرفته 
این فقط کشتی ساحلی بوده 

که در سطح جهان توانسته 
طرفداران زیادی را پیدا کند و 

به طور جدی اتحادیه جهانی 
کشتی پیگیر مسابقات آن 

است.

حسین کیهانی و امیر مرادی که در 
ایران تمرین می کردند، هزینه ای 
نداشتند. از بین کسانی که مربی 

خارجی داشتند یا در اردوی 
برون مرزی شرکت می کردند، فقط من 
نتیجه گرفتم. خب فدراسیون بررسی 

کند ببیند کجا اشتباه هزینه کرده 
است

فکر می کنید من مشکات کشورم را 
درک نمی کنم یا عاشق سفر خارجی و 

بیزینس کاس هستم؟ حرف من این 
است که باید شرایطی فراهم شود که 

نتیجه بگیریم. من هم می گویم باید 
صرفه جویی شود. فدراسیون برای من 
مربی ایرانی انتخاب کند و بگوید برو 

چابهار تمرین کن

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh

  احسان حدادی: عقده بیزینس کاس و سفر خارجی ندارم

  جلوی رضا یزدانی کم آوردم 
 در ابه ای بحث و جدل برای تایید برنامه هایش سر از خانه کشتی در می آورد و با رضا یزدانی سرشاخ می شود. تجربه ای تازه برای نایب قهرمان 
پرتاب دیسک المپیک که به شوخی می گوید برای پیدا کردن مربی به خانه کشتی آمده است. کشتی احسان حدادی و رضا یزدانی 15 ثانیه طول 
می کشد و همین کافیست تا احسان بگوید که رضا یزدانی مراعاتش را کرده است. این حضور بهانه ایست برای صحبت با مرد طایی آسیا که باز 
هم سر امکاناتی که مورد نیازش است، با فدراسیون به مشکل خورده و دنبال فرصتی است تا از مسیر کمیته ملی المپیک مشکلش را حل کند.

شنبه

 تکلیفم روشن 
می شود

باید تجربه جالبی  با رضا یزدانی   کشتی 
باشد.

 فوق العاده بود. خیلی قبل تر یک بار کشــتی 
گرفته بودم اما این بار حس و حال دیگری داشــت. 
فکر نمی کردم رضا یزدانی اینقدر قوی باشــد. به او 
گفتم جدی کشــتی بگیرد. یکــی زد پس گردنم، 
نقش زمین شدم. مطمئن هســتم مراعاتم را کرد. 
من هــم خودم را به زمین انداختــم تا زودتر تمام 

شود. بدجوری جلوی رضا کم آوردم.
برایت سخت  نیست بگویی کم آوردی؟

 نــه. آدم وقتی کم مــی آورد باید بگوید  کم 
آوردم. زور من اصا به رضا نمی رســید. می دانستم 
کار  و  اســت  ورزش خیلــی ســنگینی  کشــتی 
کشــتی گیرها ســخت اما فکر نمی کردم تا این حد 

سخت باشد.
رشته خودت هم قدرتی است.

 پرتاب دیســک، قدرتی - تکنیکی است اما 
کشتی نفس می خواهد و کار هوازی اهمیت زیادی 
دارد، در حالی که مــن خیلی هوازی کار نمی کنم. 
به هر حال با 15 ثانیه کشتی مشخص شد که رضا 

چقدر از من قوی تر است.
حاا چه شد که به خانه کشتی رفتی؟

 رفتم تا ببینم مربی پیدا می کنم.
بعــد از اینکه مربی بدنســازی ات را از 
نوبت کشتی  انتخاب کردی، حاا  وزنه برداری 

است؟
 دیــدم مربی نمی آورند، من هم گفتم ببینم 
در رشــته های دیگــر چه خبر اســت. گفتم مربی 
تکنیکم را از کشتی، ماســاژور را از ژیمناستیک و 
پزشک را از بســکتبال انتخاب  کنم شاید کارم راه 

بیفتد.
از شوخی که بگذریم، کارت به کجا کشید. 
»مک« که با فدراسیون چین قرارداد بست و 

عما دیگر شرایطی برای حضور او نیست.
 متاســفانه آنقــدر معطل کردنــد که او هم 
قرارداد بســت. اولویتش من بودم امــا ایمیلش به 
فدراســیون بی جــواب ماند. مدام از مــن پیگیری 
می کرد امــا از آنجایی که من هم جواب درســتی 
نمی گرفتم، دیگر در روزهای آخر جواب پیام هایش 

را نمــی دادم. او مربی بزرگی اســت و فقط 14 بار 
باای 70 متر پرتاب کرده است. او که نمی تواند به 
خاطر تعلل ما بی کار باشد یا چند ماه منتظر پاسخ 
باشد. البته او حین مذاکره با چینی ها به آنها گفته 
تا المپیــک 2020 با من کار می کنــد تا راه برای 

همکاری ما با او باز باشد.
المپیک  ملی  رییس کمیتــه  با  بود  قرار 
نشست دومی داشته باشــی اما از اینکه این 
جلسه برگزار نشد، گایه کردی، تا اینکه فکر 

کنم روز دوشنبه اتفاق هایی افتاده.
 بله. روز دوشــنبه جلســه کوتاهی با دکتر 
صالحی امیری داشــتم و حدود نیم ساعتی درباره 
شــرایطم صحبت کردیم. متاســفانه ما یک چیزی 
می گوییم و دوســتانی که از فدراسیون در نشست 
با رییس کمیته حاضر می شوند، چیز دیگری. حاا 

قرار است روز شنبه نشست مشترکی با حضور دکتر 
صالحی امیری، رییس فدراسیون و من برگزار شود 

تا تصمیم بگیریم.
گویا فدراســیون گفته کــه ماهیانه 100 
میلیون تومان می دهند و به چیز دیگری کار 

ندارند.
 گفته انــد 50 میلیــون تومان. امــا این چه 
حرف اشــتباهی اســت که می زنند. من ورزشکارم 
و باید دنبال تمرین کردن باشــم. وظیفه ام فاکتور 
جور کردن نیســت. مک گفتــه همچنان با من کار 
می کنــد و همان هفت هزار دار را می گیرد. با دار 
آزاد، می شــود 70 میلیون تومان. اصا من کاری به 
مبلغ ندارم. خواسته زیادی هم ندارم. کار من ورزش 
کردن اســت نه اینکه دنبال مربی و عقد قرارداد و 

مسائل اینچنین باشم.

همچنــان روی کار با مک ویلکینز اصرار 
داری؟

 من روی هیچ نامی اصرار ندارم اما در اینکه 
مک بهترین مربی است و من هم خیلی خوب شده 
بودم، تردیدی وجود نــدارد. هم مک و هم توکلی، 
خیلی خــوب من را می شــناختند و وضعیت بدنم 
را می دانســتند. مک برنامه می داد و توکلی خیلی 
خوب بر اجرایــش نظارت می کرد. خیلی خوب من 
را فهمیده بودند و همین شــد که نتیجه می گرفتم. 
اگرچه گفتند نتایجم شانســی بوده. حاا در آمریکا  
شانسی مدال گرفتم، مســابقات اروپا چه؟ در چند 
مســابقه می توان شانســی رکورد خوب زد؟ چند 
رکورد نزدیک 86 ، 96  متر مگر شــوخی اســت؟ 
خب این رکوردها با همکاری مک، حســین توکلی، 
من و همینطور حضور ماســاژورم اتفاق افتاد و حاا 

خواسته ام این است که این روند ادامه داشته باشد.
اما مشکاتی در کشــور وجود دارد که 

برای همه است.
 فکر می کنید من مشــکات کشورم را درک 
نمی کنم یا عاشق ســفر خارجی و بیزینس کاس 
هستم؟ حرف من این است که باید شرایطی فراهم 
شــود که نتیجه بگیریــم. من هــم می گویم باید 
صرفه جویی شــود. فدراسیون برای من مربی ایرانی 
انتخاب کنــد و بگوید برو چابهــار تمرین کن. اگر 
بدانم حرف شان حرف حساب است، گوش می دهم. 
من مثل اسب مسابقه هستم. از سختی نمی ترسم و 
برای بهتر بودن، هر کاری ازم باشد انجام می دهم، 
هر چقدر هم ازم باشد تمرین می کنم اما بر اساس 
اصولــی که بدانــم نتیجه می دهد. در رشــته من، 
الگویی نیســت که بدانم می توانــم با او به موفقیت 
برسم. کشتی نیســت که بگوییم در آن واحد، 10 
نفر هســتند که می توانند سرمربی تیم ملی باشند. 
رســول خادم، امیر خادم، علیرضا حیدری، عباس 
جدیدی و... همه می توانند کار را انجام دهند اما در 
ایران در پرتاب دیسک چه کسی را داریم که بتواند 
مربی من باشد. فدراسیون یکی را پیدا کند، من هم 
قانع می شــوم اما انتظار نداشته باشند بدون مربی 

کار کنم چون نتیجه نمی دهد.
یک اســتدالی که مطرح شده این است 
که شما خیلی هم شــانس طا نداری و شاید 

برای همین سختگیری هایی به وجود آمده.
 شنیده ام پیش دکتر صالحی امیری رفته اند و 
گفته اند که من شانس مدال ندارم. متاسفانه کسی 
که خودش یک مدال بازی های آســیایی دارد، همه 
جا می نشیند و می گوید احسان شانس مدال ندارد. 
در حالی که من می گویم تفاوت من و رقبا بین 50 
ســانتیمتر تا یک متر است و در مسابقه هر اتفاقی 
می افتد. چرا من نباید شــانس طا داشته باشم در 
حالی که طی چند مــاه اخیر، همه رکوردهایم باا 

بوده است.
فدراســیون قبل از بازی های آســیایی 
ماهیانه 50 هزار دار هزینه می کرد در حالی 
اینکه  نتیجه نگرفت، ضمن  این هزینه  مطابق 
با گرانی دار امکان ایــن میزان هزینه دیگر 

وجود ندارد.
 حســین کیهانی و امیر مرادی که در ایران 
تمرین می کردند، هزینه ای نداشتند. از بین کسانی 
که مربی خارجی داشــتند یا در اردوی برون مرزی 
شــرکت می کردند، فقط من نتیجــه گرفتم. خب 
فدراســیون بررســی کند ببیند کجا اشتباه هزینه 
کرده اســت، نه اینکه دست بگذارد روی بخشی که 
نتیجه گرفته است. هدف من بازی های آسیایی نبود 
که بعد از بازی های آسیایی کارم را تمام کنم. روزی 
هم که با مک کارم را شروع کردم، گفت: »هدف تو 
دایمون لیگ، قهرمانی جهان و بعد المپیک 2020 
است.« برنامه ای برای بازی های آسیایی نداشتم. من 
با پرتــاب اول هم در جاکارتا طــا می گرفتم. باید 
این روند دنبال می شــد تا بتوانم مطمئن در مسیر 
المپیک قدم بردارم. آقــای صالحی امیری خیلی به 
من لطف دارند اما مســاله این است که چون بیرون 
از ورزش بودنــد، خیلــی جزییــات را نمی دانند و 
دوستان هم مشــاوره اشتباه می دهند. ما مطمئنیم 
اگــر برنامه ای که چیده ایم را انجــام دهیم، نتیجه 
می دهــد. کاری که برای بازی های آســیایی انجام 

می دهیم برای المپیک جواب نمی دهد. جالب است 
که حاا همــان برنامه را هم نمی خواهیم داشــته 

باشیم.
را  باشــد کمی خواسته هایت  نیاز  شاید 

پایین بیاوری.
 شرایط مملکتم را درک می کنم و نمی خواهم 
هزینه زیادی بتراشــم. وقتی از مربی حرف می زنم، 

درباره حداقل ها صحبت می کنم.

چرا نباید شرایط به گونه ای باشد که شما و 
رییس فدراسیون مسائل تان را با هم حل کنید 

و نیازی به پادرمیانی نباشد؟
 من هم دوســت داشــتم این اتفــاق بیفتد 
اما هر بار که قرار اســت جلســه ای باشــد، رییس 
فدراســیون با چند نفر در جلسه حاضر می شود. به 
او می گویم شــاید من می خواهم حرفی را فقط به 
شــما بگویم اما هیچ وقت ایشان را تنها ندیدم. من 
فاصله ایجاد نکردم چون معتقدم فدراســیون خانه 
من اســت. موقعی که من به خاطر تمرین زیاد درد 
می کشیدم برخی از این دوستان کجا بودند؟ موقعی 
که نخســتین بار مدال المپیک را گرفتم چطور؟ در 
نتیجه اینها نمی توانند برای من تعیین تکلیف کنند. 
بهترین مدال مان در بازی های آسیایی بوده و جالب 
است که همان فرد هر جا می رود، می گوید احسان 
مدال نمی گیرد، در حالی که خودشــان 10 سال به 
اردوی برون مــرزی می رفتند، دریــغ از یک نتیجه 
خوب. خیلی از افرادی که در جلســه فدراســیون 
حاضر می شوند، اصا نمی دانند ورزشکار چه دردی 
دارد. روز دوشنبه من به همراه آقای محمد نصیری، 
سجاد انوشیروانی و حسین توکلی در کمیته بودیم 
و فرصتی شد تا با آقای صالحی امیری صحبت کنیم. 
ایشان خیلی خوب می دانســت که از هر کسی در 
چه رابطه ای باید بپرســد. از یکی درباره تحصیلش 
می پرســید و از دیگری درباره مصدومیت. ما برای 
تهیــه تیزر به کمیته رفته بودیــم. برایم جالب بود 
که هر ورزشــکاری که می آمد، آقای صالحی امیری 
برای خوشامدگویی به طبقه پایین می آمد. ورزشکار 
چیزی بیشــتر از این نمی خواهــد؛ احترام و توجه. 
همه حرف من هم همین است. نه اینکه به ورزشکار 
بگویند اگر مصاحبه کنــی، رفتاری می کنیم که از 
ورزش بروی! کســی نمی تواند با ورزشــکار اینطور 

صحبت کند.
ادبیات ورزشــکارها هم  قبول داری که 

تغییر کرده؟
 بلــه، قبــول دارم اما ما که جــوان امرزی 
نیســتیم. ســرم می شــود باید به بزرگترم احترام 
بگــذارم. زور و برخورد چکشــی جــواب نمی دهد. 

می تــوان خیلی راحت تعامل برقرار کرد به شــرط 
اینکه حرف های بی اســاس نزنیم. می گویم حسین 
توکلی به من کمک کرده اما با او قرارداد نمی بندند، 
بعدا می فهمم که این موضوع از کجا نشات می گیرد. 
فکر می کنند حسین توکلی به من خط می دهد در 
حالــی که من همیشــه حرف زده ام و هــر بار که 
مشــکلی بوده، گایه کرده ام. حسین توکلی به من 
صحیح ورزش کردن را یاد می دهد. اینکه می گویند 

او به من خط می دهد، بی احترامی به من است.
این را قبول داری که شما تنها ورزشکار 

دوومیدانی نیستی؟
 صددرصــد. باید بــرای همــه هزینه کرد. 
فدراســیون باید آنقدر به شــناخت دقیق برسد که 

بداند کجا و برای چه کسانی چقدر هزینه کند.
بحث این اســت که شما هم کوتاه بیایی 
و کمی هزینه را کاهش دهی؛ مثا از ماساژور 

ایرانی استفاده کنی.
 این حرف ها خنده دار اســت. ماســاژور من 
10 ســال است که با من کار می کند. وقتی در اردو 
هستیم، او تمام کارهای من را انجام می دهد. حتی 
غذا درست می کند و لباس هایم را می شوید. از صبح 
تا شب کنارم است. تیم های ملی تدارکات دارند اما 
من نــدارم و قطعا وقتی چند ماه در اردو هســتم، 
نیاز اســت یکی کارهایم را انجام دهد، ضمن اینکه 
او بعد از 10 ســال، خیلی خوب شــرایط بدنی من 
را می شناســد. من عقده ســفر و بیزینس کاس و 
ماساژور ندارم. می دانم با اینها نتیجه می گیرم، برای 

همین در موردشان اصرار دارم.
خب در نهایت قرار اســت چه تصمیمی 

بگیری؟
 همه چیز را به آقای صالحی امیری سپرده ام. 

قرار است ایشان شنبه بگویند که چه می شود.

و اگر قرار باشــد با مک کار کنی، چطور 
امکانش فراهم می شود؟

 چینی ها از خدایشــان اســت که کنار من 
تمریــن کننــد. می توانیم دو ماه در کیش باشــیم 
که هم هزینــه کاهش پیدا می کنــد هم با حضور 
شاگردان چینی مک، درآمدزایی کنیم. ادامه برنامه 
هم مثل بقیه ورزشــکاران؛ سه ماه در اروپا باشم تا 
در مســابقات دایمون لیگ و سایر جایزه های بزرگ 
شــرکت کنم، اما من مسوولیتی قبول نمی کنم که 
بلیت هواپیما را خودم بگیرم یا کارهای اینچنینی را 
انجام دهم. فدراسیون همانطور که کار بقیه را انجام 
می دهد، با مربی ام قرارداد ببندد و برنامه اردوهایم 
را بچیند. من هم قول می دهم وظیفه ام را درســت 
انجام دهم و هر کاری ازم است انجام می دهم تا به 

مدال المپیک برسم.
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 آ. اس- کریستیانو 
رونالدو در آستانه 
کریسمس و عید 
تولد حضرت مسیح 
به بیمارستان 
کودکان شهر تورین 
رفت تا به بچه ها 
و خانواده های شان 
و همچنین کارکنان 
بیمارستان  روحیه 
بدهد.

گل- هواداران 
ماینتس 
در بازی با 
هوفنهایم، چراغ 
موبایل های شان 
را روشن کردند 
و آواز کریسمس 
را با هم 
خواندند. این 
بازی در زمین 
هوفنهایم یک - 
یک مساوی شد. 
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عکس نوشت

مخیتاریان 6 هفته خانه نشین شد
هنریک مخیتاریان هافبک ارمنســتانی آرســنال به دلیل شکستگی 
اســتخوان متاتارسال برای 6 هفته از میادین دور خواهد بود. مخیتاریان 
29 ســاله در پایــان نیمه اول بازی اخیر تیمش مقابــل تاتنهام در جام 
اتحادیه که با شکســت 2 بر صفر توپچی ها 
خاتمه یافت، تعویض شــد و میدان را ترک 
کــرد. آن بــازی تنها ســه روز پــس از آن 
برگزار شــد که آرسنال با دو گل مخیتاریان، 

ساوتهمپتون را 3 بر 2 شکست داد. 
انتظار می رود بازیساز ملی پوش توپچی ها 
8 بــازی بعدی این تیم را به دلیل مصدومیت 
از دســت بدهد که این بازی ها شامل سفر به 
خانه لیورپول در روز آخر سال 2018 و بازی 
در خانه منسچرســیتی در ابتدای ماه فوریه 

می شود.
 آرســنال در بیانیه ای کــه در آن خبر مصدومیت و خانه نشــینی 
مخیتاریان را اعام کرده، از بررسی آمادگی جسمانی ناچو مونرئال برای 
مصاف با برایتون خبر داده، ضمن اینکه انتظار می رود شکوردان موستافی 

هم این هفته به تمرینات برگردد.
 

نزدیک تر شدن میان به توافق برای معاوضه 
ایگواین و موراتا

احتمال پیوســتن گونســالو ایگواین از میان به چلسی ظرف چند 
هفته آینده قوت گرفت. 

به گزارش شــبکه اســپورت مدیاســت، مذاکره دو باشگاه میان و 
چلســی برای معاوضه ایگواین و آلوارو موراتا 
پیشــرفت های قابــل توجهی داشــته و این 
جابه جایی در شرف وقوع است، به این ترتیب 
مهاجم اســپانیایی ناکام چلسی ممکن است 
به زودی راهی میان شــود. موراتا در میان 
نتوانســته نظر ســرمربی تیمش، مائوریتزیو 
ســاری را جلــب کند، به همیــن دلیل این 
مــرد ایتالیایــی اصراری به حفــظ او ندارد، 
ضمــن اینکــه او همچنان بــه توانایی های 
شاگرد ســابقش در ناپولی اعتقاد دارد. گفته 
می شود برنامه چلسی جذب قرضی و 6 ماهه 
ایگواین و تمدید آن در صــورت عملکرد خوب این مهاجم آرژانتینی در 
اســتمفوردبریج است. موراتا اما با قراردادی 18 ماهه قرار است به میان 
برود. ایگواین تا پایان فصل با میان قرارداد قرضی با امکان قطعی شــدن 

دارد.

خبر

برند او در این یک سال براساس 
فروتنی، اخاق و گل ها جهانی شده. 

در لیورپول در یک مسابقه زیر هشت 
سال با آن جو مثبت و احترام انگیز، 
یک پسربچه گل می زند و به سمت 

پرچم کرنر می رود، به زانو می افتد و 
به سجده می رود مثل صاح که هر 

بار شادی گل می کند هر چند نداند 
معنای کار صاح چیست

امتيازخوردهزدهباختتساويبردبازيتيمرتبه
39748-18153ليورپول1
181422501344منچسترسيتي2
4371842-1814تاتنهام3
181143351537چلسي4
181143402437آرسنال5
18855343029منچستريونايتد6
18837252527واتفورد7
18828272826بورنموث8
18747222125لسترسيتي9
18747192125ولورهمپتون10
18666262824اورتون11
18738252724وستهم12
18639202621برايتون13
185310172518كريستالپااس14
18459142217نيوكاسل15
18369193315ساوتهمپتون16
184212183814كارديف17
183312163612برنلي18
182412113110هادرسفيلد19
182412164210فوام20

لیگ برتر

12 گل: اوبامیانگ )آرسنال(
11 گل: صاح )لیورپول(، کین )تاتنهام(

9 گل: استرلینگ )منچسترسیتي( 
8 گل: آگوئرو )منچسترســیتي(، آزار )چلســي(، مارسیال )منچســتریونایتد(، ماري )برایتون(، 

ریچارلیسون )اورتون(، ویلسون )بورنموث(

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

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

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

10 گل: ایموبیله )اتزیو(، کوالیارا )سمپدوریا(
9 گل: ایکاردي )اینتر(، کاپوتو )امپولي(

8 گل: مانجوکیچ )یوونتوس(، میلیک )ناپولي(

12 گل: آلکاسر )دورتموند(، یوویچ )آینتراخت(
11 گل: رویس )دورتموند(، ورنر )ایپزیگ(

10 گل: لواندوفسکي )بایرن(
 9 گل: آزار و پله آ )گادباخ(، هالر )آینتراخت(

 8 گل: پولسن )ایپزیگ(

13 گل: امباپه )پاري سن ژرمن(
12 گل: ساا )نانت(، پپه )لیل(

11 گل: نیمار )پاري سن ژرمن(، توون )مارسي(
10 گل: کاواني )پاري سن ژرمن(

9 گل: خضري )سنت اتین( 

امتيازخوردهزدهباختتساويبردبازيتيمرتبه
171142481937بارسلونا1
17971251234اتلتيكومادريد2
17953301732سويا3
16925241929رئالمادريد4
17845191728آاوس5
17755201926رئالبتيس6
17674181325ختافه7
174103151422والنسيا8
17575182022خيرونا9
17647283222لوانته10
17566282621سلتاويگو11
17566161921وايادوليد12
17566212521ايبار13
17638182421اسپانيول14
17548182019رئالسوسيداد15
17476162019لگانس16
172105162416اتلتيكبيلبائو17
16367172115ويارئال18
173410173213رايووايكانو19
17151115348اوئسكا20

الیگا
امتيازخوردهزدهباختتساويبردبازيتيمرتبه
34849-17161يوونتوس1
171322341441ناپولي2
171034291433اينتر3
17845252028اتزيو4
17764241927ميان5
17755292126سمپدوريا6
17674251725فيورنتينا7
17674272325ساسولو8
17737312324آتاانتا9
17665292324رم10
17584201823تورينو11
17647162122پارما12
17548253419جنوا13
17386162317كالياري14
17449223316امپولي15
17449142516اسپال16
17359142314اودينزه17
17278132413بولونيا18
17161012369فروزينونه19
8913335-17كيوو*20

امتيازخوردهزدهباختتساويبردبازيتيمرتبه
501047-17152پاريسنژرمن1
191045291934ليل2
18954302132ليون3
17863251330مونپوليه4
18864282230سنتاتين5
17836302627مارسي6
19685302326استراسبورگ7
18756272526رن8
19685151826رنس9
18756131726نيس10
18657262823نيم11
17575202022بوردو12
18567172721تولوز13
17557242520نانت14
17476202219آنژه15
19397192518كائن16
185211173117امیين17
184410163116ديژون18
183411162913موناكو19
182511143411گنگان20

A سری
امتيازخوردهزدهباختتساويبردبازيتيمرتبه
171331441842بوروسيادورتموند1
171133361836بايرنمونيخ2
171034361833مونشنگادباخ3
17944311731ايپزيگ4
17845272228ولفسبورگ5
17836342327آينتراخت6
17674322325هوفنهايم7
17665262724هرتابرلين8
17737262924بايرلوركوزن9
17647282922وردربرمن10
17566212521فرايبورگ11
17566172221ماينتس12
17539202418شالكه13
17539193318فورتونادوسلدورف14
17368252915آگزبورگ15
174211123514اشتوتگارت16
172510173511هانوفر17
172510143811نورنبرگ18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

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

مندی: بیلسا دستیارانش را 
هم خط می زد!

بنژامین مندی گفته مارســلو بیلســا در 
صورتی که دستیارانش در تمرینات خوب ظاهر 
نمی شــدند آنها را از حضور در مســابقات منع 
می کرد! این مدافع منچسترسیتی در سال های 
2014 و 2015 در مارسی زیر نظر بیلسا بازی 
کرد. او گفت: »اگر او به یک دستیارش می گفت 
که یک مخروط را در فاصله 10 متری بگذارد و 
او آن را در فاصله 11 متری می گذاشت، شاید 
به خاطر این کار از ســفر بعــدی با تیم محروم 
می شــد. کادر او باید در طــول هفته عالی کار 
می کردند تا بتوانند در بازی ها کنار تیم باشند. 
نخستین بازی فصل ما یک دیدار دوستانه بود 
و در شرایطی به سفر رفتیم که تنها یک پزشک 
همراه ما بود. او حتی زبــان ما را هم بلد نبود 
و هیچ دســتیاری هم همراهــش نیاورده بود، 
چون آنها کارشان را خوب انجام نداده بودند!« 
ماجراهای بسیاری از بیلسا نقل شده است. این 
مربی 63 ساله لقب ال لوکو، به معنای دیوانه را 
دارد و کارهایش توجیه کننده این لقب اوست. 
بیلسا و دســتیارانش هر روز صبح به نامه های 
طرفدارانشان از سراســر دنیا جواب می دهند. 
یک بار یک طرفدار لیدز به او نامه نوشــت و او 
را به میهمانی شام خانوادگی اش در جمعه شب 
دعوت کرد، بیلســا به او زنگ زد و دعوتش را 
رد کرد. او همچنین یک بار زمانی را صرف کرد 
تا با خواهرزاده یک طرفدار درباره فوتبال بحث 
کنــد. او در زمین تمرین یک اتاق خواب و یک 
آشپزخانه برای خود ساخته است و درخواست 
کرده برای کادر فنی اش هم اتاق خواب در نظر 

گرفته شود.
مســابقات  صدرنشــین  او  بــا  لیــدز 
چمپیونشیپ است و با این روند به لیگ برتر 
برمی گردد، به همین دلیل توجه ها به بیلســا 

بیشتر هم شده است.

مصاحبه

یوونتوس در فکر 
خرید لوکاکو

مرکاتــوی  کالچــو  ســایت 
ایتالیا مدعی شــده اســت باشگاه 
یوونتوس قصد دارد پیشــنهادی به 
برای خرید مهاجم  منچستریونایتد 
لوکاکو  روملــو  تیم،  ایــن  بلژیکی 
ارائه کند. این ســایت نوشته است 
یوونتــوس از هم اکنون بــه دنبال 
پیدا کردن جانشــینی بالقوه برای 
ماریو مانژوکیچ 32 ســاله اســت. 
لوکاکو در این فصل در 22 بازی اش 
برای منچســتریونایتد، تنها 6 گل 
زده اســت. این مهاجم 25 ســاله 
نخســتین بــازی من یونایتد را بعد 
از اخــراج مورینیو و روی کار آمدن 
اوله گونار سولشایر از دست داد. در 
همین حــال گفته می شــود مینو 
رایوا، مدیر برنامه هــای پل پوگبا 
)هافبــک منچســتریونایتد( هم با 
یوونتوس وارد مذاکره شده است اما 

یونایتد تمایلی به فروش او ندارد.

از  لیورپول  یورگن کلــوپ ســرمربی 
دســت به کار شــدن باشــگاه برای خرید 
بازیکنــان جدیــد در بازار زمســتانی نقل 
و انتقــاات اســتقبال کــرد و گفــت اگر 
شانس  می خواهند  مرسی ساید  قرمزپوشان 
خود برای فتح لیــگ برتر را تقویت کنند، 

باید تیم شان را هم تقویت کنند. 
لیورپول در هفته های اخیر مصدومانی 
داشته است که در میان آنها، جوئل ماتیپ 
و جو گومز تا اوســط ماه ژانویه خانه نشین 
خواهنــد بود. کلــوپ با اعتــراف به اینکه 
مصدومیــت و آمــاده نبودن تعــدادی از 
بازیکنانــش او را مجبور بــه تجدیدنظر در 
اســتراتژی ها برای نقل و انتقــاات کرده 
است، گفت: »من از بازیکنانی که در اختیار 
دارم بســیار راضی  ام اما شما نمی دانید در 
ادامــه فصل چه اتفاقاتــی خواهد افتاد، به 
همیــن دلیل من همیشــه درهای ورود را 

بــرای بازیکنان جدید بــاز می گذارم تا اگر 
اتفاقی رخ داد بتوانیــم نگاهی به بازیکنان 
جدید داشته باشیم. اگر اتفاقات دیگری رخ 
دهد، آن وقت باید نگاهی به بازیکنان جدید 
داشته باشــیم چون تعداد بازی های پیش 
روی ما بســیار وحشتناک است و این واقعاً 
مهم است که ما همیشه بتوانیم به تمام آن 

بازی ها واکنشی مناسب نشان دهیم.« 
کلوپ افزود: »اگر تغییر دراماتیک رخ 
دهد، آن وقت ما باید نگاهی به بازار داشته 
باشــم، وگرنه من می گویم ما کاری انجام 
نخواهیم داد. مهم ترین چیز برای ما واکنشی 
اســت که تیم مان بعد از پیروزی در بازی  
اخیر نشــان می دهد. بازی با ولورهمپتون 
)بعــد از برد مقابل منچســتریونایتد( برای 
مــا چالش بســیار بزرگی بــود، به همین 
دلیــل واقعاً از رویکــرد بازیکنانم راضی ام. 
این همان چیزی اســت که مــا نیاز داریم، 

اینکه باانگیزه، حریص و مصمم بمانیم. این 
همان کاری است که ما باید در بازی مقابل 

نیوکاسل هم انجام دهیم.«

كلوپ:درهایورودبرایبازيكنانجديدبازاست

گابریل ژسوس در این فصل به نظر می رسد کمی از دوران 
اوجش فاصله گرفته و خود او می گوید این آثار وحشتی است که 
در جام جهانی به خاطــر ناکامی در گلزنی برای تیم ملی برزیل 

تجربه کرده است. 
مهاجم 21 ســاله منچسترســیتی در آن رقابت ها در کنار 
ستاره اصلی تیم نیمار، آنطور که باید و شاید تند و تیز و دقیق 
نبــود و در 5 بــازی اش کار خاصی برای برزیــل انجام نداد، به 
همین دلیل پس از حذف سلسائو در کشورش از سوی خیلی ها 
مورد انتقاد واقع شــد. آن ناکامی تا حدودی روی عملکرد او در 
لیگ برتر هم تاثیر گذاشته و او تا اان تنها سه گل برای سیتی 

به ثمر رسانده است. 
او به گلوبو تی وی برزیل گفت: »حذف برزیل از جام جهانی 
)در مرحلــه یک چهارم نهایی مقابل بلژیــک( به همه ما ضربه 

روانــی زد بخصوص به من. من به عنــوان مهره ای کلیدی برای 
تیم مان بــه جام جهانی رفتم و یک گل هــم نزدم. این چیزها 
روی شما تاثیر می گذارد. من از آن اتفاق ترسیدم. مردم همیشه 
گابریل را به عنوان کسی به یاد خواهند سپرد که در جام جهانی 

2018 یک گل هم نزد.« 
تیته ســرمربی برزیل برای بازی های سلســائو پس از جام 
جهانی 2018 ترجیح داد روی نام ژســوس خط بکشــد و این 
موضوع هم روی او تاثیر منفی گذاشــت. او ادامه داد: »منکرش 
نمی شوم که آن تصمیم تیته مرا ناراحت کرد اما من همیشه به 
نظر ســرمربیانم احترام می گذارم؛ هم تیته هم پپ گواردیوا و 
اینکه آنها مرا در ترکیب قرار ندهند را می پذیرم. من می خواهم 
کار کنم. همیشه دنبال پیشرفت هستم و تنها دنبال آن هستم 

که به تیم منفعتی برسانم.«

ژسوس:افتمننتيجهناكامیدرجامجهانیاست

برای »شــان براون« هفته بزرگی بود. محمد 
صاح کاری کرد که او و خانواده اش هرگز فراموش 
نمی کننــد. این هوادار همیشــگی لیورپول فهمید 

»شاه مصری« قرمزها حقیقتا یک سلطان است.
دختر او لوســی 13 ساله اســت و بدشانسی 
بزرگی آورده که نصیب هیچ انسانی نشود. شش ماه 
داشته که به یک ویروس مبتا شده و حاا هم فلج 
مغزی است و هم صرع دارد. هشت سال قبل وقتی 
مشخص شد به لنفوم هاجکین دچار شده، به پیوند 
استخوان نیاز پیدا کرد اما از طرف دیگر اگر روحیه 
و قوت قلب و پول نقد بود، لوسی ثروتمندترین آدم 

جهان بود.
اواخر اردیبهشــت که لیورپول خودش را برای 
فینال لیگ قهرمانان آماده می کرد، شان یک ویدئو 
از لوســی در توییتر گذاشت، او روی ویلچر نشسته 
و رو بــه دوربین آواز می خوانــد: »محمد صاح از 
کناره ها راه می افتد، او شــاه مصری است.« موجی 
از پاسخ در پی آن بود و رابی فاولر از جمله کسانی 
بود که واکنش نشــان داد. ایــن توییت بیش از دو 
هزار ایک خــورد و این ویدئو بیش از 50 هزار بار 

دیده شد. یکی از کسانی که دید، خود صاح بود.
شــان گفت: »به مــن گفتنــد از طریق دنی 
اینگز دیده. دنــی کارهای زیادی با بچه های ناتوان 
کــرده و بعد از دیدن ویدئو، آن را به صاح نشــان 
داده.« واکنــش صاح چه بــود: »خب، حاا ما چه 
کار می توانیم بکنیم؟« ســاده ترین کار امضای یک 
پیراهن و فرســتادن آن به خانه بــراون بود. برای 
خیلی ها هدیه ناچیزی است اما نه برای یک خانواده 
طرفدار دوآتشه قرمزها؛ هرگز فراموش نمی کردند. 
شان با لبخند می گوید: »پیراهن را تن دخترم کردم 
و او نمی خواست در بیاورد، مجبور شدم به زور این 
کار را بکنــم! خیلی ها می گوینــد کار مهمی نکرده 
اما برای من بزرگ اســت. خیلی ها درباره درآمد و 
دســتمزد فوتبالیســت ها حرف می زنند و اینکه از 
هواداران فاصله گرفته اند اما صاح با این کار نشان 
داد چه انسانی است. عاوه بر این خیلی کارها را بی 
ســر و صدا انجام می دهد، او آدم باهوشی است که 
مراقب هواداران هست و می داند چقدر به تیم عاقه 
دارند. حاا لوســی دقیقا محمد صاح را می شناسد 
و هر وقت تصویری از او می بیند، فریاد می زند: بابا، 

بابا، محمد صاح!«
اثرگذاری صاح در زمین هم قابل توجه بوده. 
از تابستان ســال قبل که از رم آمد، رکوردها هفته 
به هفته بهتر شده. فصل اولش 44 گل زد که خیلی 
از آنها به یادماندنــی بودند. 50 گل اولش در بازی 
شــصت و پنجم به دســت آمد که 12 بازی از نفر 
بعدی فهرســت کمتر است. اینها ثبت می شوند اما 
آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته فروتنی و انسانیت 
این بازیکن 26 ساله از روستای نرجیج مصر است.

چنین داستان هایی در حال زیاد شدن هستند 
و انتشــار هم می یابنــد. مثا وقتی صاح شــنید 
کمپینــی راه افتاده برای حمایت از شــان کاکس، 
هــوادار لیورپول که در درگیری با هواداران رم قبل 
از بــازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان به شــدت دچار 
آسیب شد، یک پیراهن امضاشــده به این کمپین 
هدیه کرد که 1400 پوند به خانواده کاکس رسید؛ 
پیراهن های صاح  لیورپــول می گوینــد  کارکنان 

متقاضیان بیشتری دارد.

ســنت لیورپول اسطوره سازی است و با صاح 
به این سنت افتخار می کنند. حدود پنج کیلومتری 
جنوب آنفیلد در قلب شــهر لیورپــول، گروهی از 
هواداران جمع می شــوند دوربین به دســت، چون 
وقت سلفی است، سلفی با صاح. همان موقع فینال 
لیگ قهرمانان، از یک هنرمند خواستند نقاشی سه 
در شش متری از صاح بکشد که زیرش نوشته بود: 

لبخند طایی نیل.
در کنار تصویر هم اشعاری نوشته بود:

محمد صاح لیورپول
یک نابغه مسلمان

قهرمان قاهره
لبخند طایی نیل

سریع ترین مصری جهان

نگاه کنید... دلتنگ می شوید
آمار گلزنی اش یکی در هر بازی است

بنابراین در هر بازی
آنفیلد معبد او می شود

فوق العاده اســت برای کسی که کمی بیش از 
یک سال در آنفیلد بوده. هرگز برای استیون جرارد 
و جیمــی کاراگر چنین حرف هایی نزدند همینطور 

فاولر، یان راش و جان بارنز.
دو ماه بعد او یک عکس از خودش در کنار این 
تصویر گذاشــت؛ این بار در میدان تایمز نیویورک. 
جاهای دیگر دنیا هم هست از جمله کشورش مصر. 
برند او در این یک ســال براســاس فروتنی، اخاق 
و گل ها جهانی شــده. در لیورپول در یک مســابقه 
زیر هشــت ســال با آن جو مثبــت و احترام انگیز، 

یک پســربچه گل می زند و به ســمت پرچم کرنر 
می رود، بــه زانو می افتد و به ســجده می رود مثل 
صاح که هر بار شــادی گل می کند هر چند نداند 
معنای کار صاح چیســت. مذهب اما بخش مهمی 
از زندگی صاح اســت. او و هم تیمی اش، ســادیو 
مانه، یک مســلمان معتقد دیگــر، هر هفته به نماز 
جمعه می رونــد و برای همین حضورشــان عادی 
شده هرچند هیچ عاقه ای به خودنمایی هم ندارند. 
درون جامعه مســلمان و فراتــر از آن، امید می رود 
با چنین بازیکنانی و دستاوردهایشــان موانع ســر 
راه تنوع مذهبی و فرهنگــی از بین برود. هنگامی 
که سیاست های اســام هراسی در دستور کار قرار 
می گیرد، تصویر موفقیت ستاره های ورزشی بیش از 

همیشه به کار می آید.

استیو روترام، شهردار لیورپول تاثیر صاح را به 
جان بارنز در اواخر دهه 80 تشبیه کرده و می گوید: 

»میراث او در خارج از زمین خیلی بیشتر است.«

بارنز که حاا مفســر فوتبال شــده و عاوه بر 
آن در موضوعــات نژاد، مذهب و ســایر مســائل 
مربوط بــه عدالــت اجتماعی صاحب نظر اســت، 
چنــدان موافق نیســت: »ببینیــد، محمد صاح و 
ســادیو مانه نمی توانند کار زیــادی درباره نگرش 
مردم از مســلمانان بکنند. آنها نگرش مردم نسبت 
به فوق ستاره های مســلمان که برای لیورپول بازی 
می کننــد را تغییــر می دهند اما نه مســلمان های 
معمولی که در خیابان ها هستند. مثل خود من، من 
طرز فکر مردم نســبت به سیاهپوست های معمولی 
را تغییــر ندادم، تنها کاری که توانســتم بکنم این 
بود که به مردم بقبوانم یک سوپراستار سیاه برای 
تیمشــان بازی کند. به اوباما نــگاه کنید. آیا رفتار 
مردم با ســیاه ها به دلیل اینکه او رییس جمهوری 
شد، فرق کرد؟ نه. در حقیقت تا وقتی نپذیریم یک 
سیاه معمولی و یک مسلمان معمولی با بقیه یکسان 
اســت، چیزی عوض نشده. تصور کنید اگر صاح و 
مانه فوتبالیســت های بدی باشــند و پنج سال یک 
گل بزنند، چه می شــود. نباید انتظار داشته باشید 
جهان را تغییر دهند. اگر شما الگو می خواهید باید 
به سراغ پدر و مادرتان بروید نه پل گاسکوین، جان 
بارنز یا محمد صاح. فکر نمی کنم فوتبالیســت ها 
یا بازیگران یا بوکســورها یا خواننده ها باید الگوی 
اخاقی جامعه باشند. بعضی ها فکر می کنند فوتبال 
می تواند بر جامعه غالب شــود اما جامعه باید راهبر 

فوتبال باشد.
در یــک مایلی آنفیلد، پاکاردی نصب شــده 
که با افتخار رویش نوشــته اینجا نخستین مسجد 
بریتانیا اســت. مســجد عبدا... کوییلیام در ســال 
1887 افتتاح شده به وسیله ویلیام هنری کوییلیام 
که بعد از ســفر به مراکش در ســن 31 سالگی به 
اســام گروید و نام عبدا... را برای خودش برگزید. 
در آوریل 2014 این مسجد به عنوان مکان عبادت 
بازگشــایی شد اما چهار ســال بعد به دلیلی کاما 
متفاوت درهای این مســجد باز شــد؛ فوتبال، جام 
جهانــی، مصر و صــاح. ایده آن توســط کمپینی 
مطرح شــد که هدفش مبارزه با فقر و گرسنگی در 
مرسی ســاید است و شعارش این است: »گرسنگی 
رنگ پیراهن باشــگاه را نمی شناسد« و هدفش این 
اســت که هواداران لیورپول، اورتون، ترانمیر و بقیه 
تیم ها را دور هم جمع کند. این اواخر هدفش تغییر 
کرده و بــه دنبال از بین بــردن تبعیض مذهبی و 
فرهنگی است. در جریان جام جهانی اقدام به پخش 
مســابقات کردند و نخستین مســابقه بازی مصر با 

روسیه بود که صاح در آن بازی کرد.
تخمین زده می شــود 25 هزار مســلمان در 
لیورپــول زندگی کنند و در روزهای مانده به فینال 
لیگ قهرمانان گزارش می شــد جمعیت مســاجد 
بخصوص جوانان به شــکلی بی سابقه زیادتر شده و 
در یک شهر دیوانه فوتبال این شگفت انگیز نیست.

اما بعد چــه؟ نگرانــی بارنز دربــاره پذیرش 
مسلمانان و ســیاه ها فارغ از موفقیت شان در زمین 
فوتبال به کجا می رسد؟ آیا امثال صاح با نبوغشان 
می توانند کمبود شدید تحمل، صبر و همدردی در 

دنیای فوتبال را جبران کنند؟
خیلی ها با خوشــبینی دربــاره این ایده حرف 
می زنند که امثال محمد صاح می توانند به اصاح 
این نگرش کمک کنند اما اگر این اتفاق هم نیفتد، 
شاه مصری لیورپول کاری کرده که حضورش برای 

همیشه احساس می شود.
مترجم: سیدعلی بلندنظر

نیل جونز
Neil Jones
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 صاح ستاره لبخندها



7 ورزش جهــــان
فیلمی که می توانست پرفروش باشد

ماجراهای خانم و آقای ایکاردی

آئورلیو دائورنتیــس، مالک ناپولی هیچ 
فرصتی را بــرای کنایه زدن به مائوریتســیو 
ساری، مربی پیشین تیمش از دست نمی دهد. 
بازی ناپولی با اینتر که امروز برگزار می شــود 
فرصتی عالی برای او بود که نمی توانســت از 
کنارش عبور کند. او به تابستان 2016 اشاره 
کــرد، زمانی که یوونتــوس 90 میلیون یورو 
مبلغ فسخ قرارداد گونسالو ایگواین را پرداخت 
و بهتریــن گل زن لیــگ را از ناپولــی گرفت. 
دائورنتیــس در آن هنگام به ســاری گفت: 
»حاا چه کسی را باید بخریم؟« و می خواست 
که مشکل جدایی ایگواین را تا حدی با خرید 
بازیکن جدید حل کند. دائورنتیس می گوید: 
»ســاری گفت که نمی خواهــد چیزی از این 
ماجرا بداند!« مهاجمــی که رییس ناپولی در 
نظر داشت، مهاجم زهردار شماره 9 اینتر بود: 
مائورو ایکاردی. او گفــت: »به میان رفتم تا 
با همســر )و ایجنت( او، وانــدا صحبت کنم. 
پیشــنهاد من بــرای خرید ایــن بازیکن 65 
میلیون یــورو بود. البته در نهایت پیشــنهاد 
ما به جایی نرســید و از این بابت خوشحالم!« 
این صحبت مطرح شــده بود که دائورنتیس 

که تهیه کننده سینماســت، به واندا پیشنهاد 
داده بود کــه در یکی از فیلم هایش بازی کند 
و به این ترتیب نظر او را برای انتقال ایکاردی 
جلب کند اما این اتفاق نیفتاد و اســتودیو او 
یک بازیگــر زن دیگر پیدا کــرد. واندا بعدتر 
گفت: »درســت است، آئورلیو به من پیشنهاد 
بازی در فیلمش را داد. او می دانســت که من 
سابقه بازیگری دارم و همه در آرژانتین من را 
می شناسند اما برخاف آنچه که در روزنامه ها 
نوشته اند، این پیشــنهاد ارتباطی به ماجرای 

انتقال مائورو به ناپولی نداشت.«
واندا که به ساخت برنامه های ویژه برای 
کریســمس )که به نام چینه پانتونه شــناخته 
می شــود( مشــهور اســت، این بار هم برنامه 
خاصی برای کریسمس داشت. هفته گذشته، 
 House کوریره دلو اسپورت مطلبی با عنوان
 House با اشــاره به ســریال( of Icards

of Cards یا خانه پوشــالی( منتشر کرد که 

در آن وانــدا در نقش کلر آنــدروود به تصویر 
کشیده شده بود. او دو روز بعد از حذف اینتر 
از لیگ قهرمانان در توییتر نوشــت: »ساعت 
12:30 شب است و من هنوز دارم متن تمدید 

قرارداد را می خوانم«
اما کدام قرارداد؟ همه فکر کردند منظور 
او اینتر اســت اما این بار زمــان خاصی برای 

اینتر بود. آنهــا به تازگی حذفــی دردناک را 
تجربه کرده بودند. طرفداران و اعضای باشگاه 
هنوز ناراحت بودند. آن موقع زمان مناســبی 

برای درخواست افزایش دستمزد نبود.
چنــد روز پیش بود که در اینســتاگرام 
مشخص شد که قراردادی که واندا به آن اشاره 
می کرده، احتماا قرارداد 9ســاله ایکاردی با 
نایکی بوده اســت. گزارش های متعدد حاکی 
از آن بود که اینتر مطمئن اســت که ایکاردی 
قراردادش را که تا ســال 2021 است، تمدید 
خواهد کرد. باشگاه هم حاضر است دستمزد او 

را به 6 میلیون یورو در سال برساند.
اما دوباره تشــویش به ســراغ طرفداران 
اینتر آمــد. واندا که میهمان همیشــگی یک 
برنامه فوتبالی تلویزیون ایتالیا اســت، در این 
برنامه گفت: »ما تا یــک توافق فاصله زیادی 
داریم. شــاید بهتر باشــد بگویم که آنطور که 
می گویند به توافق نزدیک نیستیم. صفحه اول 
نشریه گاتزتا دلو اسپورت من را ناراحت کرد.«

تیتر فــردای روزنامه هم احتماا برای او 
خوشایند نبود: »آشوبی به نام واندا«. دلیلش 
ایــن بود که واندا تایید کرد که در تابســتان، 
یوونتوس، رقیب دیرین اینتر به سراغ ایکاردی 
آمده اســت. او گفت: »آنهــا به من گفتند که 
کریســتیانو رونالدو را هم می آورند و مائورو را 

کنار او بازی می دهند. بعد هم رونالدو را واقعا 
خریدند. کســی که با این انتقال مخالفت کرد 

مائورو بود. او پول بیشتر را رد کرد.«
واندا در تابســتان در ســفری عکسی از 
یک گورخر در اینســتاگرام منتشــر کرد. از 
آن هنگام تاکنــون او بارها در عکس هایی که 
منتشر می کند از راه راه سفید و سیاه استفاده 
کرده است و همین باعث جنجال های بسیاری 

شده است.
پیر اوسیلیو، مدیر ورزشی اینتر گفت که 
واکنشش به حرف های واندا در تلویزیون تنها 
خنده بوده است اما برای باشگاه، اوضاع تا این 
حد سرگرم کننده نیست. اوسیلیو گفت: »من 

به چینه پانتونه ها عاقه ای ندارم.«
بپه ماروتــا، مدیر اجرایی جدید اینتر که 
تا ســپتامبر در یوونتوس بــود، تایید کرد که 
این باشــگاه درباره ایــکاردی پرس وجو کرده 
است، هرچند که با او جلسه ای نداشته است. 
او گفت: »اگر کمی سکوت برقرار شود به نفع 
همه خواهد بود.« به ویــژه در حال حاضر که 
اینتر در 9 بــازی اخیر خود تنها دو بار پیروز 
شــده که آن بردها هم برابر تیم های در خطر 
سقوط بوده است. آنها این هفته مقابل کیه وو 

قعرنشین امتیاز از دست دادند.
اینتر هشــت امتیاز با ناپولــی، تیم دوم 

جدول فاصله دارد و باید تاش کند که کارش 
بــه نبرد برای رتبه چهارم جدول نرســد. این 
خطر وجود دارد که باشــگاه از بیرون شــبیه 
به یک ســیرک به نظر برســد، چرا که راجا 
نایینگــوان هم بــرای این تیم دردســرهای 

بسیاری ساخته است.
ســران اینتــر می داننــد که ایــکاردی 
می خواهد بماند. او در راه حضور در مراســم 
کریســمس باشــگاه گفت: »اینجا خانه من 
است.« او این حرف را بارها تکرار کرده است. 
واندا هم گفته که اینتر مانند خانواده آنهاست 
و این را به رخ همه کشــیده که زمانی که تیم 
در لیگ قهرمانان حذف شــد، او در ورزشگاه 

داشت گریه می کرد.
اما واندا از ارزش ایکاردی هم خبر دارد. 
او که در این فصل برای نخســتین بار در لیگ 
قهرمانان به میدان رفت، مانند اردکی بود که 
تازه به آب انداخته باشــند. او در شــش بازی 
چهار گل زد. ایــکاردی بهترین گل زن فصل 
پیش ســری آ است و دو بار عنوان آقای گلی 
این مســابقات را کســب کرده اســت. او در 
25ســالگی در رده نهم بهترین گل زنان تاریخ 

اینتر قرار دارد.
 اخیرا اســپالتی گفته کــه او »مهاجمی 
بی نقص« اســت. او دیگر یــک مهاجم گل زن 
صرف نیســت، بلکه برخاف گذشته، در بازی 
ترکیبــی تیمش هم حضوری فعــال دارد. او 
شش سال جوان تر از ایگواین است، و ایگواین 
در حال حاضر شــرایط خوبی ندارد و هشت 
بازی اســت که برای میان گلی نزده اســت. 
پس مشخص اســت که چرا واندا به این فکر 
می کند که چرا دســتمزد ایگوایــن دو برابر 

ایکاردی است.
از سوی دیگر، اینتر عجله ای ندارد. هنوز 
دو ســال و نیم از قرارداد فعلی ایکاردی باقی 
اســت اما در قرارداد او، مبلغ فســخ آن 110 
میلیون یورو ذکر شــده اســت، کــه این بند 
فســخ از پایان فصل تا اواســط جوای و تنها 
برای باشــگاه های خارجی فعال است. ماروتا 
به این مشــهور است که از چنین بندهایی در 
قراردادهای ســایر بازیکنان نهایت استفاده را 
می کند، و در یوونتوس هم نمی گذاشــت که 
هیــچ  بازیکنــی چنین  بندی در قــراردادش 
داشــته باشــد. او حاا می خواهد قراردادهای 
جدیدی که در اینتر امضا می شــوند، این بند 

را نداشته باشند.
فعا که بازی خطرنــاک دو طرف ادامه 
دارد. دائورنتیــس تهیه کننده که از بیرون به 
این ماجرا نگاه می کنــد، بی تردید به تعلیق، 
درام و جنبه سرگرمی آن غبطه می خورد. اگر 
او ایکاردی را نتواند بخرد، شاید بهتر باشد که 

حق پخش فیلم این ماجرا را خریداری کند.
ESPN :منبع

گل- ســتاره های فوتبال در حال و هوای کریســمس، عکس هایی از این 
مناسبت را به اشتراک گذاشــتند. در عکس ها به ترتیب، بکام، مسی، ویا، 

لواندوفسکی، لیندلوف، رونالدو، ویدال و دل پیرو را می بینید.
آنچلوتی: شکست 
دادن یوونتوس 

برای ناپولی بیش از 
اندازه سخت است

کارلو آنچلوتی ســرمربی 
شــاید  که  می گوید  ناپولــی 
تیمــش یکــی از اصلی ترین 
کورس  در  یوونتــوس  رقبای 
طــی   A ســری  قهرمانــی 
باشــد  بوده  اخیر  ســال های 
اما زور ایــن تیم به بانوی پیر 
نمی رسد و غلبه بر بیانکونری 
برای مــردان او گامی بیش از 
اندازه بلند اســت. ناپولی طی 
با هدایت  سه فصل گذشــته 
سه  جزو  ســاری  مائوریتسیو 
تیم برتر ســری A بوده است 
و در دو بــار آن نایب قهرمان 
شــد. این تیم در فصل جاری 
هم اما با فاصله ای 8 امتیازی 
قرار  یوونتــوس  از  پایین تــر 
دارد و 17 هفتــه هم از فصل 
درباره  آنچلوتی  است.  گذشته 
رقابــت تیمش بــا قهرمان 7 
فصل اخیر سری A به نشریه 
کوریره داسرا گفت: »من فکر 
می کنــم که هر یک از اعضای 
تیم مــا باید به خودش انگیزه 
بدهد اما نه با مقایســه کردن 
خودمــان با دیگــران بلکه با 
اگر شما می خواهید  خودمان. 
لئــو مســی شــوید، مســیر 
دســتخوش  باید  حرفه تــان 
هم  ژنتیکی  تغییرات  یکسری 
شده باشــد اما شما می توانید 
هر روز تمریــن کنید تا بهتر 
شوید. در مورد مقایسه تیم ها 
اســت.  همین  وضعیــت  هم 
اگر من می گویــم که ما باید 
خودمان را بــرای تاش برای 
شکست دادن یوونتوس متعهد 
هدفی  تحقق  منظورم  بدانیم، 
اســت که بیش از اندازه از ما 
فاصله دارد. من اینجا هستم تا 
باشم. هدف هم داشتن  برنده 
تیمی است که تا انتهای فصل 
ســپس  آنچلوتی  بجنگــد.« 
اعتــراف کــرد که دو بــار تا 
آستانه بازگشت به میان قرار 
گرفته اســت. وی افزود: »من 
دوباره نزدیک بــود به میان 
برگــردم. یک بــار وقتی رئال 
مادرید را تــرک کردم که به 
دلیل مشکل کمرم آن را قبول 
نکــردم و بار دیگر پس از جدا 
شــدنم از بایرن مونیخ که آن 
و  نصفه  پیشــنهاد  یک  موقع 

نیمه شد.«

یک بازیکن، عامل اصلی 
اخراج مورینیو

است  نوشته  انگلیس  تایمز  نشریه 
باعث اخراج  بازیکن بزرگ تیم  که یک 
ژوزه مورینیو از منچستریونایتد در هفته 
گذشته شد. تایمز می گوید که در دوره 
مربیگری آقای خــاص در اولدترافورد، 
عملکرد خوبی هم داشت، پس از باخت 
خارج از خانه شــیاطین ســرخ مقابل 
تماسی  و در  لیورپول، عصبانی شــده 
تلفنــی بــا اد وودوارد، مدیر اجرایی 
باشــگاه به او گفته که دیگر نمی تواند 
صبر کند و ســرمربی پرتغالی تیم باید 
سلسله  یک  تماس  این  شــود.  اخراج 
داشــته  همراه  به  هم  دیگری  اتفاقات 
از جمله تماس هــای تلفنی به گلیزرها 
در  منچســتریونایتد(  باشگاه  )مالکان 
مورینیو.  سرنوشت  تعیین  برای  آمریکا 
بازیکن  نام  به  اشــاره ای  تایمز  نشریه 
نکرده و تنها نوشته که او جزو بازیکنان 
کلیدی تیم بوده اســت. این نشــریه 
نوشــته که چند بازیکن تیم هم اخراج 

مورینیو را جشن گرفته اند.
 

 تخلیه دفتر مورینیو، تنها 
پنج دقیقه پس از اخراج 

مسووان منچستریونایتد تنها پنج 
دقیقه پس از خبر اخراج ژوزه مورینیو، 
دفتــر او را تخلیه کردنــد. این مربی 
پرتغالی پس از بدترین شــروع تاریخ 
منچســتریونایتد در لیگ برتر، از این 
تیم اخراج شد. خبر برکناری او هشت 
روز پیش، ساعت 9:46 صبح اعام شد 
میلیون  قرار است 22/5  و مورینیو که 
دریافت  را  باقی مانده اش  پوند دستمزد 
لبخندزنان، سه ساعت  و  کند، سرحال 
و نیم پس از ورودش به کارینگتون این 
محل را ترک کرد. اما به نظر می رســد 
مسووان باشــگاه می خواستند هرچه 
سریع تر از دست مورینیو خاص شوند 
و به این ترتیب، تنها پنج دقیقه بعد از 
مورینیو  تخلیه شد.  دفترش  او،  اخراج 
خبر اخراجش را در جلسه رودررو با اد 
شنید.  باشگاه  اجرایی  معاون  وودوارد، 
پــس از آن، لــوازم او، مانند جام ها و 
تصاویــر روی دیــوار در داخل جعبه 
به بیرون منتقل شد.  گذاشته شــد و 
یک منبع نزدیک به باشگاه گفته است: 
انتهای کار بی رحمانه عمل  »باشگاه در 
کرد. بافاصله پس از اخراج او، کارکنان 
در محل حاضر شــدند. آنها لوازم او را 
سفیدرنگ  ون  یک  داخل  به  به سرعت 
او  مخصوص حمــل و نقــل ریختند. 
اما  کرد  صحبت  کارکنــان  با  لحظاتی 
بیشتر وقتش را در آن روز در دفترش 
گذراند. تنها 15 دقیقه زمان ازم بود تا 

ژوزه به تاریخ سپرده شود.«

سوژه

گزارش

چهارشنبه 5 دی
لیگ برتر

فوام............................................................................  ولورهمپتون 16:00
برنلی......................................................................................  اورتون 18:30
کریستال پااس.................................................................  کاردیف 18:30
لسترسیتی..............................................................  منچسترسیتی 18:30
لیورپول.............................................................................  نیوکاسل 18:30
منچستریونایتد..............................................................  هادرزفیلد 18:30
...............................................................................  بورنموث 18:30 تاتنهام
برایتون................................................................................  آرسنال 20:45
..................................................................................  چلسی 23:00 واتفورد

A سری 
...............................................................................  میان 15:00 فروزینونه
آتاانتا................................................................................ یوونتوس 17:30
.....................................................................................  اتزیو 17:30 بولونیا
....................................................................................  جنوا 17:30 کالیاری
..................................................................................  پارما 17:30 فیورنتینا
سمپدوریا.................................................................................  کیوو 17:30
رم.........................................................................................  ساسولو 20:30
اسپال....................................................................................  اودینزه 20:30
....................................................................................  امپولی 20:30 تورینو
اینتر........................................................................................  ناپولی 23:00

دیلی میل- اوبامیانــگ فیلمی از خودش روی اینســتاگرام 
گذاشــت که او را ســوار بر امبورگینی طایــی 270 هزار 
پوندی اش نشــان می دهد، ســپس همراه بــا دمبله، مهاجم 
بارسا و هدف آرســنال، به مغازه گوچی می رود تا خرید کند.

عکس نوشت

برنامه
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جیمزهورنکسل
James Horncastle

قهرمانی  مدال  دفو ســرانجام  جرمین 
جــام اتحادیه را دریافت کرد. او بیش از 10 
ســال پیش به تاتنهام کمک کرده بود فاتح 
این جام شود و حاا مدالش را گرفته است.

دفو، مهاجم تیم ملی انگلیس در فصل 
08-2007، تا دیدار نیمه نهایی برای تاتنهام 
بازی کرد و کمتــر از یک ماه پیش از بازی 
فینال در ورزشــگاه ویمبلی، به پورتسموث 

منتقل شد.
این بازیکن 36ســاله که در دور پنجم 
جام اتحادیه آن ســال برابر منچسترسیتی 
گل زد، در فینــال طرفــدار تاتنهــام، تیم 
ســابقش بود. تاتنهــام توانســت در دیدار 
نهایی، چلســی را با نتیجــه دو بر یک و در 

وقت اضافه شکست دهد.
دفو گفت: »یادم هســت کــه به تیم 
کمک کردم به آن مرحله برســند و پس از 
آن، خیلی لذت بخش بود که بنشینم و بازی 
پسران را تماشــا کنم که قهرمانی را کسب 

کردند.
روشن است احســاس خوبی دارم که 
عضوی از تاریخ این باشگاه باشم، باشگاهی 
چنان بزرگ که در سال های پیشین عادت 
به درخشش داشته اســت. این مدال برای 

من ویژه است.«

دفو حاا در بورنموث بازی می کند. او 
این مدال را در ورزشــگاه ویتالیتی از دست 
دیویــد ودرال، رییس بخش پرورش جوانان 
لیگ فوتبال انگلیس گرفت. دفو گفت: »در 
نهایت، آنها همه دوستان شما هستند و من 
هم می خواســتم که آنها قهرمان شــوند، تا 
مدال هم به من برســد. چلسی تیم بزرگی 
اســت و نمایش آنها مقابــل این تیم بزرگ 
عالی بود. قهرمانی به روشــی کــه آنها به 

دستش آوردند درخشان بود.« دفو در میانه 
آن فصل به پورتســموث قرض داده شــد و 
در پایان فصــل  به صورت دائمی به این تیم 
پیوست. او سپس به تاتنهام بازگشت و پنج 
فصل دیگر در این تیم بازی کرد. دفو سپس 
به تورنتو اف ســی رفت و بعد، دوباره برای 
یــک نیم فصل به تاتنهام برگشــت. او پس 
از حضور در ســاندرلند، از ســال 2017 در 

بورنموث بازی می کند.

پپ گواردیوا ســال 2018 را در حالی 
به پایان می رســاند که تیم منچسترسیتی 
بــرای نخســتین بــار در دوران حضورش 
در لیــگ برتر در یک رقابــت هیجان انگیز 
قهرمانی واقع شــده اســت. مربی ســابق 
بارســلونا و بایرن مونیخ که در سه کشوری 
کــه مربیگری کرده هفت عنــوان قهرمانی 
لیگ را به دســت آورده، امشب تیمش را به 
زمین لسترسیتی می برد در شرایطی که از 
لیورپول صدرنشین چهار امتیاز عقب افتاده 
است. فشار غیرمنتظره ای هم پشت سرشان 
احســاس می کنند چون پیروزی عالی 6 بر 
2 تاتنهام در زمین اورتون، تیم بااســتعداد 
موریســیو پوچتینو را به دو امتیازی مدافع 

عنوان قهرمانی رسانده است.
فاصله شان با فصل قبل خیلی زیاد است 
که بعــد از 18 بازی بــا 11 امتیاز اختاف 
نســبت به تیم دوم جدول، منچستریونایتد 
در صدر قرار داشــتند و همــان موقع هم 
خیلی از کارشناســان این تیــم را قهرمان 

می دانستند.
12 ماه قبل از آن هم در نخستین فصل 
حضور گواردیوا در فوتبال انگلیس، سیتی 
در چنیــن مقطعی هفت امتیاز از چلســی 
آنتونیو کونته عقب بود ضمن اینکه در میانه 
یکســری نتایج ضعیف قرار داشــت که در 
نهایت باعث شد با 15 امتیاز اختاف نسبت 
به قهرمان لندنی در رده ســوم قرار بگیرد. 
باخــت شــوکه کننده خانگی 3 بــر 2 برابر 
کریســتال پااس در بازی شنبه، چشم انداز 

جدیــدی به جدول لیگ در آســتانه برنامه 
شلوغ و متراکم آخر ســال داد بخصوص با 
توجه به اینکه لیورپول پنجشــنبه آینده در 

ورزشگاه اتحاد میهمان سیتی است.
برای نخستین بار از زمان مربیگری اش 
در بارســلونا، گواردیــوا در یــک کورس 
قهرمانی هیجان انگیز و ســخت قرار گرفته 
بــا تمام ویژگی هایــش. در عین حال، روی 
هاجسون مربی ســابق لیورپول که تیمش، 
پااس، این ضربه غیرمنتظره را به ســیتی 
زد و چنیــن شــرایطی را به وجــود آورد، 
می گوید گواردیــوا تمام ابــزار ازم برای 
انطباق با این شــرایط سخت و بازگشت از 
این شکست نادر را دارد: »پپ گواردیوا آدم 
خیلی باهوشی است و می داند اگرچه چهار 
امتیاز عقب افتاده اند اما هنوز 20 بازی باقی 
مانــده و یکی از آنها مقابل لیورپول اســت. 
فکر نمی کنم نگران این بازی باشــد و بدون 
توجه به سبک بازی لیورپول برای بردن این 
تیم می رود. هنوز راه زیادی در پیش است.«
ســه ســال مربیگری گواردیــوا در 
مونیخ هم برای او رقابتی نزدیک و نفسگیر 
را فراهــم نکرد و بایرن در هر یک از ســه 
فصل کارش با اختاف دورقمی نســبت به 
رقبایش قهرمان شــد از جمله سال 2014 
که بایرن نسبت به بوروسیادورتموند که آن 
موقع مربی اش، یورگن کلوپ بود، 19 امتیاز 

بیشتر داشت.
اما چهار فصل مربیگری اش در بارسلونا 
کــورس قهرمانی فشــرده تر بود بــا توجه 

به رقابتی که میان بارســا و رئــال مادرید 
وجــود دارد هرچند در فصل اول با 9 امتیاز 
اختاف قهرمان شــد و فصل آخر با همین 
اختــاف قهرمانی را به تیــم ژوزه مورینیو 
واگــذار کرد. در فصــل 2010-2009 تیم 
گواردیوا با سه امتیاز بیشتر از رئال قهرمان 
شد -نزدیکترین قهرمانی گواردیوا تا کنون 
- و 12 مــاه بعد با چهــار امتیاز اختاف از 

قهرمانی اش دفاع کرد.
حــاا گواردیوا با چند دردســر برای 
انتخاب بازیکنان مواجه است در این دوران 
پایان ســال که تیمش باید بــا تیم ناگهان 
احیاشده ســاوتهمپتون هم بازی کند قبل 
از بازی فوق العــاده با لیورپول. فرناندینیو با 
مصدومیت جزیی بازی با پااس را از دست 
داد که جایش به شــدت خالی بود عاوه بر 
آن گواردیــوا ترجیــح داد کوین دبروین و 
ســرخیو آگوئرو که به تازگی از مصدومیت 

برگشته اند را در ترکیب اصلی قرار ندهد.
این دو احتمــاا در ترکیب اصلی قرار 
بگیرند هرچند مربــی نیم نگاهی به بازی با 
لیورپــول دارد که با توجه به وضعیت فعلی، 
پیروزی در آن اهمیت دوچندانی پیدا کرده. 
بازی  بــرای گواردیوا  شــاید نگران کننده 
ضعیف مدافع راست تیمش، کایل واکر بود 
که روی دو گل اول حریف مقصر بود. شاید 
مربی ســیتی تصمیم بگیرد از جان استونز 
در این پست استفاده کند تا واکر را از خط 

آتش تیم کنار بزند.
منبع: خبرگزاری فرانسه

 دفو مدال قهرمانی جام اتحادیه 10 سال پیش را گرفت

کورس هیجان انگیز قهرمانی
موقعیت ناآشنای پپ گواردیوا
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مهدی مومنی هافبک 
تکلیف  اینکــه  از  پیــکان 
ســرمربی تیمــش هنــوز 
مشــخص نشــده، ناراحت 
اســت و فکــر می کند این 
مســاله آرامــش تیــم را 
گرفتــه. مومنــی دربــاره 
است  قرار  می گویند  اینکه 
پیکان نیم  فصــل دوم را با 
آغاز  نکونام  هدایت جــواد 
کند، می گوید: »ما هم این 

موضوع را از طریق رســانه ها شــنیدیم اما هنوز 
سرمربی انتخاب نشده. امیدوارم با سرمربی جدید 
به آرامش برسیم و نتایج خوبی در نیم  فصل دوم 
بگیریــم. تیم ما نیاز به این دارد تا روی شــرایط 
روحی و روانی بازیکنان کار شــود و می توانیم در 
نیم  فصل دوم نتایج خوبــی بگیریم.« مومنی در 
رابطه بــا قطع همکاری باشــگاه پیکان با مجید 
جالی توضیح می دهــد: »آقامجید برای پیکان 
زحمت کشــید و ما اصًا دوست نداشتیم چنین 
شــرایطی ایجاد شــود تا کار به جدایی ایشــان 

برســد. نمی دانم چرا چند 
هفتــه پیاپی باختیم. ما در 
از لحاظ  واقعــاً  بازی  چند 
فنی نمایش خوبی داشتیم 
امــا متأســفانه شکســت 
خوردیــم و روند تیم تغییر 
نکرد.« هافبــک پیکان در 
مورد عملکــرد خودش در 
می گویــد:  اول  نیم  فصــل 
که  فصل  شــروع  از  »قبل 
چند  و  شکســت  دســتم 
هفته غایب بودم. من از هفته پنجم به تیم اضافه 
شدم و شرایط خوبی تا هفته های دهم یا یازدهم 
داشــتم. چند بازی هم عملکرد معمولی داشــتم 
و یکی،  دو بازی هم نیمکت نشــین شــدم. وقتی 
تیم نتیجه نمی گیرد طبیعتاً عملکرد بازیکن هم 
تحت تأثیر این موضوع قرار می گیرد. ما شــرایط 
بدی نداشــتیم اما متأســفانه تعطیلی ها برای ما 
خوب نبود. متاسفانه شش باخت پیاپی آوردیم و 
در هفته هایی که نتیجه نمی گرفتیم روح و روان 

بازیکنان پیکان به هم ریخته بود.«

در  عشــوری  ســینا 
بازی  اصفهــان  ذوب آهن 
می کــرد کــه بــه خاطر 
پایان  جعلــی  کارت های 
خدمــت، مجبور شــد به 
تراکتورســازی برود تا در 

آنجا بازی کند. 
عشــوری در تراکتور 
داشــت  خوبی  روزهــای 
و بــه همین خاطــر بعد 
از خدمــت ســربازی اش 

دوست نداشت به ذوب آهن برگردد. او با دردسر 
زیادی مسووان تیم اصفهانی را راضی کرد که 
به تراکتور برگردد اما در بازگشــت با بدشانسی 
مواجه شــد و خیلی زود رباط صلیبی اش پاره 
شــد تا از فوتبال دور شود. عشوری که از سوی 
مسووان ســابق تراکتورســازی قراردادش به 
طور یک طرفه فسخ شده، خواهان رسیدگی به 
این موضوع اســت و به همین خاطر شکایتی را 
تنظیم کرده: »شــکایتم را که از تراکتورسازی 
بابــت طلــب دو فصل قبلــم انجــام داده ام و 

منتظر اعام رای هســتم. 
بعــد از مشــکاتی که با 
آقــای آجورلو داشــتم و 
می دانند  هــواداران  همه 
با من اســت مجبور  حق 
شــدم از این تیم شکایت 
کنــم. البته شــکایت من 
به مدیریــت قبل از آقای 
زنــوزی برمی گــردد و از 
را  کارم  قانــون  طریــق 
پیش می بــرم. آجورلو به 
من گفته بود قراردادت را با بخشــیدن نیمی از 
پولت فســخ کن و به هیچ کس هم چیزی نگو 
که من این موضوع را قبول نکردم.« عشــوری 
که آماده بازگشت به فوتبال است ظاهرا دوست 
دارد باز هم در ذوب آهــن بازی کند: »من اگر 
از ذوب آهن رفتم به خاطر شرایطی بود که آن 
موقــع بین من و ســرمربی تیم به وجود آمد و 
ادامه همکاری ممکن نبود. ذوب آهن خانه من 
اســت و عرق خاصی به این تیــم دارم. خیلی 

دوست دارم دوباره به این تیم برگردم.«

مومنی: روح و روان بازیکنان پیکان به هم ریخته بود  عشوری: از تراکتور شکایت کردم، دوست دارم به ذوب برگردم

امســال، ســال عجیبی بــرای فوتبال 
ایران بود. سالی که شــاهد خداحافظی های 
زیادی بودیم. از خداحافظی های غیرمنتظره 
تا شــیوه جدیدی که برای ایــن کار در نظر 
گرفته شــد. دیگر نه خبری از مراســم های 
خداحافظی اســت و نه اشک های هوادارانی 
که دوســت نداشــتند بازیکن محبوب شان 
برود. البته خیلی وقت است که از مراسم های 
خداحافظی خبری نیســت و دیگر برای این 
کار بازی های دوســتانه هم برگزار نمی شود 
اما امسال اکثر خداحافظی ها غیرمنتظره بود 
و بازیکنان ترجیح دادنــد در فضای مجازی 
آویزان کردن کفش هایشــان را اعام کنند. 
بعــد از اینکه فصل هفدهم به پایان رســید، 
خبر یک خداحافظی جالب به گوش رســید. 
البته این مســاله چندان غیرمنتظره نبود اما 
بدون شک اســتقالی های زیادی را ناراحت 
کــرد. وقتی مجتبی جبــاری هافبک خاق 
آبی هــا تصمیم گرفت فوتبال را کنار بگذارد. 
جبــاری بعد از اینکه از لیــگ قطر به ایران 
برگشــت، به دنبال این بود که در استقال 
روزهــای خوبی را تجربه کند و در اوج با این 
تیم از فوتبال کنار برود اما یکسری مشکات 
مانع شد. جباری نتوانست بازی کند و همین 
دور بــودن اجبــاری، باعث شــد او تصمیم 
نهایــی اش را برای خداحافظی بگیرد و آن را 

اعام کند.
بعد از آن، نوبت به امیرحســین صادقی 
رســید. صادقی خیلی دوســت داشــت به 
استقال برگردد و در این تیم از فوتبال کنار 
برود اما او دیگر جایی در این تیم نداشت. به 
همین دلیل مجبور شــد مثل جباری قبل از 
شروع فصل جدید، خداحافظی اش از فوتبال 

را اعام کند.
صادقی،  و  جبــاری  برعکس  رجب زاده 
شرایط نســبتا خوبی در ذوب آهن داشت و 
بارها اعــام کرده بــود می خواهد همچنان 
بــازی کند اما ناگهان پیش از شــروع فصل 
هجدهم خبر رســید او به دایلی که یکی از 
آنها مصدومیت بــود، تصمیم به خداحافظی 
گرفــت و از این پس بــه کادرفنی ذوب آهن 
اضافه خواهد شــد. البته حضور در کادرفنی 
هم فقط در نیم فصل اول اتفاق افتاد و بعد از 
رفتن امید نمازی و آمدن علیرضا منصوریان، 
او هنوز نتوانســت در کادرفنــی جایی برای 

خود پیدا کند.
وقتی لیگ هجدهم شــروع شــد تصور 

نمی شــد دیگر شــاهد خداحافظی بازیکنان 
باشــیم اما این روند ادامــه پیدا کرد. حنیف 
عمــران زاده دیگر بازیکن ســابق اســتقال 
هــم وقتی دید در لیگ جایی ندارد، رســما 
خداحافظی اش از دنیای فوتبال را اعام کرد. 
این خداحافظی واکنش های جالبی از سوی 
دیگر بازیکنان سابق استقال به دنبال داشت 
چون اکثر آنها معتقــد بودند حنیف باید در 
استقال از فوتبال کنار می رفت اما این اتفاق 
نیفتاد. بعد از آن، محمد نصرتی مدافع سابق 
نفت تهران که دوســت نداشت در لیگ یک 
بازی کند و پیشــنهادی نداشــت، مجبور به 
خداحافظی شــد و به کادرفنی اکسین البرز 
رفــت. در مدت اخیر هم چنــد خداحافظی 

دیگر اتفاق افتاد.
بعــد از پایــان نیم فصل اول، حســین 
کعبــی مدافع و کاپیتان ســپیدرود رشــت 
به درخواســت علی کریمــی تصمیم گرفت 
از فوتبــال کنار بــرود. کعبــی در نیم فصل 

اول شــرایط چندان خوبی نداشــت و بدش 
نمی آمــد کنار برود تا اینکه کریمی به او این 
پیشــنهاد را داد. با این اتفاق، او به کادرفنی 
سپیدرود رشــت اضافه شد. مهدی کریمیان 
و فرشید طالبی بازیکنان سابق استقال هم 
دیگر بازیکنانــی بودند که در چند روز اخیر 
خداحافظی شــان از فوتبــال را اعام کردند. 
البته این بازیکنان هم چون تیمی نداشتند، 
چاره ای جز خداحافظی نداشتند. قبل از این 
بازیکنان و البته قبل از اینکه به نیم فصل اول 
برســیم مرتضی اســدی بازیکنی بود که در 
اکسین البرز شــرایط نسبتا خوبی داشت اما 
بــا جدایی فراز کمالوند ترجیح داد از فوتبال 
خداحافظی کند. اســدی به تازگی دســتیار 

کمالوند در آلومینیوم اراک شد.
با شــرایطی که به وجود آمــد، به نظر 
می رسد خداحافظی محسن بنگر هم نزدیک 
است. بنگر خیلی دوست داشت در پرسپولیس 
از فوتبال خداحافظی کند اما ظاهرا نمی تواند 

به آرزویش برســد چون او در پارس جنوبی 
جم شرایط خوبی نداشــت و جدا شد. حاا 
هــم می داند دیگر جایی بــرای ادامه حضور 
در لیــگ برتر ندارد. اگر بنگــر به لیگ یک 
نرود احتماا به زودی شــاهد خداحافظی اش 
در فضای مجازی خواهیم بود. ایمان مبعلی 
هم شــرایط بنگر را دارد. مبعلی مدتی است 
که مصدوم شده و کار سختی دارد. او که این 
روزها در کادرفنی استقال خوزستان حضور 
پیدا کرده، می خواســت در فواد یا استقال 
از فوتبال خداحافظی کند اما ظاهرا شــانس 
چندانی ندارد و احتماا مجبور شــود با تیم 
آبی اهوازی از فوتبال کنار برود. البته او هنوز 
در 2 راهی ادامه دادن و خداحافظی از فوتبال 
اســت. در کل، امسال، ســال عجیبی برای 
فوتبال ایران و البته اســتقال بود. چراکه در 
میان نفراتی که از فوتبال خداحافظی کردند، 
بیشتر بازیکنان استقالی بودند و نتوانستند 

در تیم محبوب شان از فوتبال کنار بروند.

فصل سرد خداحافظی
نگاهی به بازیکنانی که کفش ها را آویختند

مخالفت با جدایی 
برزای و ایمانی از 

صنعت نفت
به معنای آغاز  نیم فصل  تعطیات 
فصل نقل و انتقاات زمســتانی است. 
ایــن روزها البتــه فضای بــازار نقل و 
انتقااتی حسابی تغییر کرده و بازیکنان 
با روش هــای مختلفی بــه دنبال تیم 
آینده یا جدایی از باشگاه سابق هستند. 
اکبر ایمانی و بهنــام برزای دو بازیکن 
تیم صنعت نفت آبادان هم بعد از پایان 
اینستاگرام شان  طریق  از  اول  نیم فصل 
اعام کردند قصــد جدایی از آبادان را 
دارند اما این موضوع با موافقت باشگاه 
آبادان  نفت  مدیرعامل  نشــده.  روبه رو 
اعــام کرده که ایــن دو بازیکن هنوز 
هیچ چیزی را به باشــگاه اعام نکرده 
و بــه این کاری کــه از نظرش رفتاری 
غیرحرفه ای است توجهی ندارد. با این 
وصف به نظر می رســد برزای و ایمانی 
برای جدایــی از صنعت نفت آبادان کار 

راحتی نداشته باشند.
 

صنعت نفت با سرجیو، 
تقویت می شود

صنعت نفــت آبادان با وجــود آنکه در 
نیم فصــل پیروزی هــای زیادی به دســت 
نیاورد امــا حفظ فاصله نســبی اش با قعر 
جدول و نمایش نســبتا خــوب این تیم در 
بازی های مختلف باعث شده مدیران باشگاه 
به دنبال تغییر نباشــند و با حفظ سرجیو 
قصــد دارنــد تیــم را تقویت کننــد. علی 
عیسی زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت با 
تایید حفظ پائولو سرجیو سرمربی پرتغالی 
تیم می گوید: »از عملکرد ســرجیو بســیار 
راضی هستیم. این مربی خارجی به تعدادی 
از بازیکنــان خروجــی آکادمی صنعت نفت 
آبادان هم فرصت داد که این برای ما بسیار 
مهم است و با تقویت تیم در نیم فصل دوم 
جایگاه  باشــید صنعت نفت  داشــته  یقین 
خوبی کسب می کند.« عیسی زاده در رابطه 
با اینکه تیم بدون نظر ســرجیو بسته شده، 
ادامه می دهد: »اصا به این صورت نیست و 
یک بازیکن هم بدون نظر این مربی جذب 
نشــد. این مربی تا پیش از اینکه به آبادان 
بیایــد، نزدیک به 20 بازی تیم را دیده بود 
و در نخستین جلسه با بازیکنان، کاما آنها 
را می شــناخت و آنها را با اسم هایشان صدا 
می کرد که حتــی بازیکنان ما تعجب کرده 
بودند. نمی دانم کســانی کــه هیچ اطاعی 
از یک تیم ندارند، چرا به خودشــان اجازه 
می دهند اظهارنظر کنند. متاســفانه عده ای 

عادت کرده اند چشم بسته حرف بزنند.«

آبادان

 پاداش دختران فوتسالیست 
به زودی پرداخت می شود

معرفی سرمربی تیم 
فوتسال بانوان تا ۲ هفته 

دیگر
با اعام نایب رییس بانوان فدراســیون 
فوتبال، تکلیف ســرمربی تیم فوتسال بانوان 
ایران تا دو هفته آینده مشــخص خواهد شد. 
پس از قهرمانی تیم فوتســال بانــوان ایران 
برای دومین بار در رقابت های قهرمانی آسیا، 
فدراســیون فوتبال، شــهرزاد مظفر سرمربی 
موفق تیم ملی را از دســت داد چراکه مظفر 
هدایت تیــم کویت را بر عهــده گرفت. تیم 
فوتســال بانوان ایران در حــال حاضر بدون 
سرمربی اســت. بر این اساس لیا صوفی زاده 
نایب رییس بانوان فدراسیون فوتبال از معرفی 
ســرمربی جدید این تیم تــا دو هفته آینده 
خبر داد. صوفــی زاده همچنین درباره پاداش 
قهرمانــی بانــوان می گوید: »این قــول را از 
رییس فدراسیون گرفته ام که پاداش دختران 
فوتسالیست تا ۱0 روز آینده پرداخت شود.«

فینال فوتسال در هفته 
بیست و دوم

در حســاس ترین بازی هفته بیســت و 
دوم لیگ برتر فوتســال چهارشــنبه دو تیم 
گیتی پســند و مس سونگون مقابل هم قرار 
می گیرنــد. هفتــه بیســت و دوم لیگ برتر 
فوتســال چهارشنبه در شــهرهای مختلف 
برگزار می شــود. بدون شــک جذا ب ترین و 
حســاس ترین بازی این هفته را باید جدال 
گیتی پسند صدرنشین با مس سونگون، تیم 
رده دومی جدول دانست. گیتی پسند که در 
حال حاضر با ۵۵ امتیاز در صدر جدول قرار 
دارد، در شــرایطی ایــده آل مقابل مس قرار 
می گیرد. گیتی پســند تا اینجای کار بهترین 
خط حمله و خط دفــاع لیگ برتر )۹0 گل 
زده و ۴۴ گل خــورده( را در اختیــار دارد. 
هرچند دیدار رفت دو تیم در تبریز با نتیجه 
۴ بر ۳ به سود مس تمام شد اما گیتی پسند 
به تدریج شــرایط بهتری پیدا کرد و توانست 
اختاف امتیــازش را در باای جدول با تیم 
مس به عدد پنج برساند. مس بعد از تغییرات 
مدیریتی و فنی و همچنین جدایی محمدرضا 
سنگ ســفیدی، در چند مسابقه افت و خیز 
داشت. با وجود اینکه قهرمان لیگ در پایان 
مرحله پلی آف مشخص می شــود اما نتیجه 
جدال حیثیتی مس و گیتی پســند برای هر 
دو تیم اهمیت زیادی دارد. برنامه بازی های 
این هفته که ســاعت ۱۶ چهارشنبه برگزار 

می شود به این شرح است:
گیتی پسند اصفهان.................. مس سونگون
سن ایچ ساوه...................... فرش آرای مشهد
مقاومت البرز........................... اهورای بهبهان
مقاومت قرچک.............. آذرخش بندرعباس
سوهان محمد قم.................... شهروند ساری
حفاری اهواز..................... پارسیان شهرقدس
شهرداری ساوه.............................. ارژن شیراز

سپاهان و فتاحی 
جریمه شدند

تیــم ســپاهان اصفهان بــه دلیل 
تخلف تماشــاگرانش، فحاشــی به داور، 
پرتــاب بطــری و نارنجک بــا توجه به 
تکرار تخلفــات و عدم توجــه به تذکر 
کمیته انضباطی  یک جلســه از حضور 
تماشــاگرانش در مســابقات خانگی و 
پرداخت200 میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شــد. )این رای قابل تجدید نظر 
اســت( حســام فتاحی یکی از اعضای 
کادر فنی سپاهان هم به دلیل اعتراض به 
داور بعد از پایان مسابقه به توبیخ کتبی 
و ۳0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شــد. ســپاهانی ها به خاطر وارد کردن 
بازیکنان  اتوبوس حامــل  به  خســارت 
پرسپولیس هم باید مبلغ 8۹/۵00/000 
ریال در حق باشگاه پرسپولیس پرداخت 

کند.

رای موقت برای 
سرمربی خیبر خرم آباد

فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
رای دســتور موقت برای ســرمربی تیم 
خیبر خرم آبــاد صادر کرد. بازی تیم های 
نفــت امیدیه و خیبر خرم آباد از ســری 
رقابت هــای لیگ دســته دوم، ۵ آذرماه 
برگزار شــد و از ســوی مهرداد خادمی 
سرمربی تیم خیبر خرم آباد تخلفاتی رخ 
داد. بر همین اســاس کمیته انضباطی به 
اســتناد ماده ۱00 مقــررات انضباطی تا 
صدور رای مقتضی، او را از همراهی تیم 
در تمامی مسابقات معلق و محروم کرده. 
ضمن اینکه خادمی بایــد جهت پاره ای 
از توضیحــات روز نهم دی ماه در کمیته 

انضباطی حضور داشته باشد.

سهم استقال 

بیشتر از دیگر 
تیم ها

خداحافظی با فوتبال برای همه بازیکنان حرفه ای ســخت اســت. خیلی ها نمی توانند به راحتی از فوتبال دل بکنند. یکسری هم 
می خواهند به اصطاح در اوج خداحافظی کنند تا در یادها بمانند. شاید خیلی ها تصمیم گروه دوم را بهتر بدانند اما فقط آنهایی که 
فوتبال بازی کردند می دانند چقدر خارج شدن از مستطیل سبز سخت است و به همین دلیل نمی توانند به راحتی برای خداحافظی 
از فوتبال تصمیم بگیرند. به هر حال با همه این ســختی ها، امسال شــاهد خداحافظی های زیادی در فوتبال بودیم. یکسری از این 
خداحافظی ها اجباری بود اما یکســری دیگر هم می دانســتند به هر دلیلی دیگر نمی توانند ادامــه دهند و باید کفش های خود را 
آویزان کنند. در خداحافظی های امســال هیچ نشانی از گروه دوم نیســت. از بازیکنانی که دوست داشتند در اوج از فوتبال بروند.

جهانبخش شاگرد فرهاد کاظمی شد
امید جهانبخش بازیکن پیشین تیم های صبای قم و صنعت نفت آبادان 
به عضویت تیم لیگ یکی سرخپوشــان پاکدشــت درآمــد. جهانبخش که 
در صبــای قم خودش را به عنــوان یکی از بازیکنان آینــده دار فوتبال ایران 
معرفی کرد، فصل گذشته با وجود پیشــنهادهایی که داشت تصمیم گرفت 

به صنعت نفت برود. 
ایــن بازیکن اما حضور کوتاهی در این تیم داشــت و همکاری او با فراز 
کمالوند و نفتی ها زیاد طول نکشید. امید جهانبخش بعد از ترک صنعت نفت 
راهی گســترش فواد شــد تا کار کردن بــا فیروز کریمــی را تجربه کند. 
جهانبخش برای نیم فصــل دوم فصل جاری در نهایت تصمیم گرفت به تیم 
لیگ یکی سرخپوشان پاکدشت برود. حاا جهانبخش امیدوار است زیر نظر 

فرهاد کاظمی به روزهای اوج بازگردد.
 

بابک مرادی، نخستین شکار کمالوند
بابــک مرادی پس از جدایی از ملوان با پیشــنهادهای متعددی از لیگ 
برتــر و لیگ آزادگان مواجه بود اما در نهایت تصمیم گرفت در لیگ آزادگان 
به کار خود ادامه دهد و به همین خاطر به آلومینیوم اراک پیوســت. مرادی 
پس از پیوستن فراز کمالوند به این تیم تصمیم گرفت فوتبال خود را زیر نظر 
این ســرمربی ادامه دهد. گفته می شود در صورتی که این بازیکن تا پیش از 
شروع نیم فصل دوم رقابت های لیگ دسته اول با پیشنهادی از سوی تیم های 

لیگ برتری مواجه شود، قادر است قراردادش را با آلومینیوم فسخ کند.

لیگ یک

نخستین مرحله اردوی آماده سازی 
تیم فوتبال بزرگســال بانوان ایران برای 
حضور در مرحله دوم رقابت های المپیک 
2020 در آکادمــی ملی فوتبال در حال 

برگزاری است. 
ایران  تیــم  بازیکن  دباغــی  هاجر 
درباره روند آماده ســازی تیم می گوید: 
»از اســفندماه سال گذشــته به صورت 
مرتــب و مداوم اردوهــای تیم ملی در 
حال برگزاری است و این برای نخستین 
بار اســت که ملی پوشــان بــدون وقفه 
در اردوهــا حضور دارند. خدا را شــکر 
توانســتیم با صعود از مرحله نخســت 
انتخابی المپیک 2020 پاســخ زحمات 
کادر فنــی و تاش بازیکنــان را بدهیم. 

اگر بازی های دوســتانه خوبی در ادامه 
راه داشته باشیم می توانیم از مرحله دوم 
هم صعود کنیم. قطعا برگزاری اردوهای 
روند  در  می توانــد  بســیار  تدارکاتــی 
آماده ســازی تیم ملی تأثیرگذار باشد.« 
دباغــی دربــاره رقابت های لیــگ برتر 
فوتبال بانوان هم توضیح می دهد: »خدا 
را شکر هر ساله مسابقات لیگ به سمت 
پیشرفت می رود. ۶ تیم بسیار خوب در 
رقابت ها حضــور دارند و بازیکنان جوان 
و نوجــوان هم در تیم هــا در حال بازی 
کردن هســتند. پخش شــدن بازیکنان 
ملی پوش هم به قدرتمندتر شدن تیم ها 
کمک کرده. به این ترتیب لیگ جذابی 

را امسال شاهد هستیم.«

باشگاه اســتقال خوزستان منتظر 
اســت تا بافاصله بعد از دریافت پول از 
حامی مالی جدید خود، قسط اول بدهی 

ساکونی را پرداخت کند.
 اســتقال خوزستان باید طی هفته 
آینده قســط اول بدهی فرانک ساکونی 
به مبلغ ۷0 هــزار دار را پرداخت کند. 
البته قرار بود باشگاه استقال خوزستان 
هفته گذشــته این مبلغ را پرداخت کند 
امــا موفق به انجــام این کار نشــد. در 
این راســتا، مسووان باشــگاه استقال 
خوزســتان منتظر پاس شدن چک اول 
حامی مالی جدیدشــان هســتند تا این 
مشــکل را حل کنند. قرار است بافاصله 
پــس از دریافــت بودجه از اسپانســر، 

باشــگاه استقال خوزســتان قسط اول 
طلب ســاکونی را پرداخت کنــد. البته 
هنــوز خبری از پول حامی مالی نشــده 
که این مســاله نگرانی هــای زیادی را به 
وجود آورده چراکه اگر مبلغ قســط اول 
ســاکونی در این هفته پرداخت نشــود، 
با  اســتقال خوزســتان ممکن اســت 
جریمه دوم فیفا مواجه شــود و به لیگ 
یک ســقوط کند. مساله ای که به حامی 
مالی باشگاه و شــرایط مالی برمی گردد. 
همچنیــن اعضای هیات مدیره باشــگاه 
اســتقال خوزســتان در روز های آینده 
هم دیداری با مدیــر کارخانه گروه ملی 
خواهند داشت تا درباره وضعیت سرمربی 

این تیم تصمیم گیری کنند.

استقال خوزستان در نیم فصل 
اول با وجود کسب 12 امتیاز به دلیل 
اینکه 6 امتیاز از این تیم کسر شد 
در قعر جدول قــرار گرفت. احمد 
اســتقال  باتجربه  مدافع  آل نعمه 
این  خوزســتان در مورد وضعیت 
روزهای تیمش، شــرایط مالی و... 

صحبت می کند.
   

در  خوزستان  استقال  شرایط 
نیم فصل اول چطور بود؟

لحــاظ  از  مــا  تیــم   شــرایط 
نتیجه گیــری، کســب امتیــاز و انجام 
فوتبال قابل قبول بسیار خوب بود. تنها 
دغدغه ما مساله امکانات و رسیدگی به 

تیم بود. ما تیم جدیدی را تشکیل داده 
بودیــم. بازیکنان، کادرفنــی و... جدید 
و جــوان بودند. تیم نیــاز به دلگرمی و 
رســیدگی داشــت. با همه این مسائل 
نتایج خوبی گرفتیــم و اگر ۶ امتیاز از 
نتایج  نمی شــد می توانستیم  تیم کسر 

بهتری هم کسب کنیم.
این نگرانی در مورد اســتقال 
جرایم  با  که  دارد  وجود  خوزستان 
لیگ  به  ســقوط  خطر  مثل  بعدی 

پایین تر رو به رو شود؟
 بله، این مشــکات هم هســت. 
هیچ پیگیــری در این رابطه نشــده و 
باشــگاه باید به این موضوع رســیدگی 
کند. اعضای تیم تاش می کنند اما هیچ 

پیگیری نمی شــود و به همین راحتی 
بازیکنان  امتیازات تیم کسر می شــود. 
باتجربه و حتی جوانان تیم آبروی شــان 
را از ســر راه نیاورده اند که چند ســال 
بعد بگویند اســتقال خوزســتان فان 
ســال ســقوط کرد و فان بازیکنان در 
این تیم بازی می کردند. از لحاظ تیمی 
شرایط خوبی داشــتیم. تیم های بزرگ 
لیــگ ۵، ۶ بازیکن مــا را می خواهند و 
حتی 2 بازیکن مــا را تیم های خارجی 
می خواستند. متاسفانه خود باشگاه تیم 
ما را نابود کرد. تعجب می کنم تیمی که 
کل هزینه اش سه و نیم میلیارد و کمتر 
از پــول بازیکنان خارجی باشــگاه های 
دیگر اســت چطور نمی توانــد از عهده 

هزینه هــا بر بیاید. در این شــرایط باید 
فاتحه تیم را خواند.

به  بازیکنان  دریافتی  وضعیت 
چه صورت است؟ آیا همچنان همان 

20 درصد را دریافت کرده اید؟
 بلــه، مــا همــان 20 درصد را 

دریافت کردیم.
پنجره  کــه  شــرایط  این  با 
آیا  شده  بسته  خوزستان  استقال 
باید این تیم را گزینه سقوط بدانیم؟

 با ایــن وضعیت امید من خیلی 
کمرنگ شــده. باید پنجره باز شــود و 
تیم  تقویت شــود. اگر این اتفاق نیفتد 
مشکات ما خیلی بیشتر از این خواهد 

شد.

تیم فوتبال بانوان به بازی های دوستانه نیاز دارد استقال خوزستان در تاش برای جلوگیری از سقوط

آل نعمه: باشگاه باعث نابودی استقال خوزستان شد

دباغی: لیگ امسال جذاب تر از قبل شده  هیات مدیره در تاش برای انتخاب سرمربی جدید

اکبــر ایمانی هافبــک صنعت نفت که 
در آســتانه حضور در تراکتورســازی تبریز 
قرار داشــت حاا با مخالفت باشگاه آبادانی 
مواجــه شــده: »همه صحبت  هایــی که در 
مورد حضور من در تراکتورســازی به وجود 
آمد در حــد حرف و گمانه زنی اســت. من 
هنوز رضایتنامه ام را از باشــگاه صنعت نفت 
آبادان نگرفته  ام و بــا هیچ تیمی مذاکره ای 
نداشتم. من همه چیز را به مدیر برنامه  هایم 
ســپردم. من هــم در شــبکه  های مجازی 
ایــن چیز ها را می خوانم امــا تا اان با هیچ 
تیمــی مذاکره نکــرده  ام. فعــًا منتظرم تا 
مدیربرنامه  هایــم با باشــگاه صنعت نفت به 

توافق برســد و رضایتنامــه  ام را بگیرد. من 
همچنان با صنعت نفــت قرارداد دارم و باید 

اول رضایتنامه ام را بگیرم.« 
ایمانــی بــا اشــاره به قطعی شــدن 
آبــادان می گوید:  از صنعت نفت  جدایی اش 
»من به مسووان باشگاه صنعت نفت آبادان 
گفته  ام مشــکل خانوادگی دارم و نمی توانم 
در آبادان بمانم. از هواداران صنعت نفت هیچ 
بدی ندیده ام و اتفاقاً من را همیشــه تشویق 
کردند اما قبل از اینکه لیگ تعطیل شــود، 
به همه مســووان باشــگاه گفتم همسرم 
نمی توانــد در آبادان بماند و به همین خاطر 

می خواهم از صنعت نفت جدا شوم.«

محسن بنگر نیم فصل اول لیگ هجدهم 
را در پارس جنوبی جــم ســپری کــرد و در 
هفته هــای پایانی حتی بــه ترکیب ثابت این 
تیم رســید و گل هم زد. تصور بر این بود که 
بنگر در نیم فصل دوم یکی از بازیکنان کلیدی 
پارس جنوبی جم خواهد بــود اما او در اقدامی 
عجیب رضایتنامــه اش را گرفت و از این تیم 
جدا شد. درباره مقصد بنگر حرف و حدیث های 
فراوانی وجود دارد اما آخرین خبر این اســت 
که او به لیگ یک می رود و پیراهن کارون اروند 
خرمشهر را می پوشد. سرمربیگری کارون اروند 
بر عهــده هومن افاضلی اســت و بنگر با نظر 
مســتقیم او به خرمشهر خواهد رفت. افاضلی، 

هــم در تیم ملی و هــم در نفت تهران- لیگ 
هفدهم- سابقه کار با بنگر را دارد و به همین 
دلیل شاگرد ۳۹ ساله خود را جذب می کند تا 
با اســتفاده از تجربه باای خود، به خط دفاع 
کارون اروند نظم بدهد. محسن بنگر که اواخر 
دوران فوتبال خود را سپری می کند، پیشتر و 
در ترکیب شموشک نوشــهر- حدود 20 سال 
قبل – ســابقه بازی در لیگ یک را داشــت. 
شــاید برای بنگر بهتر بود کــه در لیگ برتر، 
فوتبال خود را تمام کند اما شاید در خرمشهر 
خبرهایی هست. پول بیشتر یا نظم مالی بهتر. 
همیــن می تواند دلیل اصلــی جدایی بنگر از 

پارس و حضور احتمالی در خرمشهر باشد.

مسووان باشگاه پیکان دو گزینه جدی 
برای ســرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه در 
نظــر دارند و جواد نکونــام و همچنین یحیی 
گل محمدی از شــانس زیادی برای نشســتن 
روی نیمکت پیکان برخوردار هســتند. این دو 
مربی طی روزهای اخیر مذاکراتی با مسووان 
باشــگاه پیکان انجــام داده اند و بــه توافقات 
خوبی هم رسیده اند اما انتخاب مربی منوط به 
برخی مســائل دیگر است. یحیی گل محمدی 
گزینه اصلی پیکانی ها برای هدایت تیم اســت 
اما گل محمدی که بــا پدیده در نیم فصل اول 
عملکرد خوبی داشــت با این باشگاه مشهدی 

قرارداد دارد و برای حضور در پیکان باید ابتدا 
وضعیتش با این تیم مشهدی را مشخص کند. 
از طرف دیگر باشــگاه پدیده این روزها درگیر 
بحث انتقال مالکیت است اما این موضوع هنوز 
رخ نداده و مسووان شرکت پدیده مادر هنوز 
راضی به انتقال به یک شرکت خودرو نشده اند. 
در صورتی که طی یکی، دو روز آینده مالکیت 
باشــگاه پدیده منتقل نشــود گل محمدی به 
دلیل مشکات باشــگاه پدیده از این تیم جدا 
خواهد شــد و به احتمال فراوان روی نیمکت 
تیم پیکان خواهد نشست. این در حالی است 
که مسووان باشگاه پیکان منتظر روشن شدن 

وضعیت گل محمدی با پدیده هســتند. جواد 
نکونام هم دیگر گزینه باشگاه پیکان است که 
البته او هم با باشگاه نساجی قرارداد دارد و به 
نظر می رســد برای حضور در پیکان باید ابتدا 
وضعیتش با نســاجی را مشــخص کند. البته 
هنوز خبر رســمی مبنی بر استعفای نکونام از 
نســاجی نیامده. او به تازگی در مصاحبه ای از 
وضعیت این باشگاه گایه مند بود و به صورت 
شــفاهی اعام کرده در این تیــم نمی ماند از 
طرفی صنیعی فر مالک باشــگاه نساجی تاکید 
کــرد نکونام قبــل از هر کاری بایــد تکلیف 

قراردادش با نساجی را مشخص کند. 

روح ا... ســیف اللهی هافبــک تهاجمی 
پارس جنوبی جم می گوید در جلسه ای که 
با مدیرعامل و ســرمربی این تیم می گذارد، 
تکلیفش برای آینده روشــن می شود: »من 
حرف هایــم را درباره جدایــی از پارس قبا 
زده ام و اان هــم چیــزی تغییــر نکرده. 
واقعیت این اســت اتفاقاتی افتاده که شاید 
ماندنم در پارس جنوبــی چندان به صاح 
نباشد؛ از طرف دیگر خاطرات خیلی خوبی 
از حضور در جم در کنار مردم این شــهر و 
کادرفنــی و مدیریتی پارس جنوبی دارم. با 
این حال طی روزهــای آینده با آقای تارتار 

و آقــای رضاییان صحبت می کنم تا تکلیفم 
مشــخص شــود. امیدوارم هرچه به صاح 
پارس جنوبی و خودم است اتفاق بیفتد. من 
دوســت دارم اگر قرار به جدایی ام از پارس 
جنوبی است، این اتفاق در نهایت دوستی و 
رفاقت رخ بدهد چون برای همه اعضای تیم 
پارس احترام قایلم و نمی خواهم ناراحتی از 
من پیش بیاید.« هافبک پارس جنوبی جم 
درباره اهانت هایی که به خاطر شادی گلش 
در بازی با پرســپولیس به او شــد، توضیح 
می دهد: »متاسفانه برخی افراد که من آنها 
را هوادار واقعی پارس جنوبی نمی دانم طی 

روزهای گذشــته به مــن اهانت های تندی 
انجــام دادند که برایم عجیب اســت. البته 
حســاب آنها را از هــواداران واقعی پارس 
جنوبی جم جدا می کنم. هــواداران واقعی 
همــواره به من لطف داشــتند. من وجدانم 
راحت است که هر بار برای پارس به میدان 
رفتم، بهترین عملکرد را از خودم به نمایش 
گذاشــتم. همیشــه هرچه در توان داشتم 
گذاشتم تا تیمم موفق باشد و اینکه در تیم 
منتخب نیم فصل اول هم انتخاب می شــوم 
نشــان می دهد عملکردم چگونه بوده و فکر 

می کنم نیاز به توضیح بیشتر نیست.«

ایمانی: هیچ مذاکره ای با تراکتورسازی نداشتم!

توافق بنگر با کارون اروند خرمشهر

پدیده واگذار نشود گل محمدی سرمربی پیکان می شود

سیف اللهی: می خواهم در نهایت دوستی از پارس جدا شوم
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»خریدهای خارجی که ســودی 
برای استقال نداشــتند.« از ابتدای 
فصل تا انتهــای نیم فصل، بارها این 
جمله را از زبان منتقدان شــنیدیم. 
گرو الحاجــی و نویمایر زیر فشــار 
همیــن انتقادات هــم دوام نیاوردند 
و خودشــان حاضر به فســخ قرارداد 
شــدند، جدا از اینکــه گرو خیلی بد 
کار کــرد و به جز گلــی که از روی 
نقطه پنالتی برای استقالی ها به ثمر 
رســاند، گل دیگری نزد و از این تیم 
جدا شــد اما این بازیکن سپری شد 
بــرای بازیکنان دیگری که ســودی 
برای اســتقال نداشتند اما به لطف 
بازی ضعیف الحاجی آنها در ســایه 

ماندند و دیده نشدند.
 خیلی هــا بازیکنــان خارجی و 
بازی ضعیف شــان را دیدند و انتقاد 
کردنــد اما غافل از اینکــه بازیکنان 
داخلــی هم کــه خریداری شــدند 
دســت کمی از این بازیکنان خارجی 
استقال  قبلی  مســووان  نداشتند. 

اشتباهات  این  پاســخگوی  هیچ گاه 
خود نبودنــد. میثم تیمــوری یکی 
از همــان بازیکنانی بــود که به نظر 
می رســد فقط فهرســت استقال را 
پر کــرد و حضورش هیــچ منفعتی 
در استقال نداشــت. این دفاع چپ 
استقال از همان ابتدا مصدوم از آب 
در آمد و وقتی هم برگشت هیچ گاه در 
ترکیب استقال قرار نگرفت. تیموری 
یکی از آن بازیکنانی است که شواهد 
نشــان می دهد در فهرست خروجی 
شــفر قرار دارد. تیموری خودش هم 
از شرایطش در استقال راضی نیست 
و بدش نمی آید از این تیم جدا شود. 
در این میان آن چه این خرید بی ثمر 
را نمایــان نکرد، همان حضور بی  اثر 
دو خارجی بود که خیلی زود با اتمام 
نیم فصل اســتقال را ترک کردند. 
بایــد کمی صبر کرد تــا تمرین های 
استقال از نو شروع شود تا همه این 
ابهامات در مورد فهرســت خروجی 

استقال نیز برطرف شود.

وزارت ورزش همچنان تصمیمی 
بــرای معرفی اعضــای جدید هیات 

مدیره استقال ندارد.
 بعد از اســتعفای 3 هفته قبل 
دو عضــو هیــات مدیره اســتقال، 
آبی پوشان در شــرایطی کار خود را 
ادامــه می دهند که هیات مدیره این 
باشگاه به شــکل غیر قانونی و با دو 

عضو فعالیت می کند.
 بعد از استعفای بی سر و صدای 
قراب و ملکــی و جدایی افتخاری از 
همچنان  اســتقال،  مدیــره  هیات 
هیات مدیــره فقــط دو عضو یعنی 
فتحــی و زمانــی را در اختیار دارد 
و وزارت ورزش نیــز هیــچ فردی را 
معرفی نکرده اســت. آبی ها که این 
روزها با مشکات مالی دست و پنجه 
نــرم می کنند و به دلیــل در اختیار 

نداشتن منابع مالی هنوز برای انجام 
خرید و نهایی کردن فهرست خود با 
مشــکل رو به رو هســتند، در غیاب 
ملکی که نقش پر رنگی در معامات 
مالی این باشگاه داشــت، در انتظار 
اقدام فــوری وزارت ورزش و جوانان 
هستند. استقال اگر بخواهد بازیکن 
جدیدی که می گیرد خارجی باشــد 
به طور حتم مشــکاتش نســبت به 
گذشــته بیشتر هم خواهد شد. البته 
هر ساله به دلیل حذف اعضای هیات 
اعضای  انتخــاب دیرهنگام  و  مدیره 
جدید، اســتقال همین مشــکات 
را داشــته اســت و این اتفاق برای 
اما در این  استقالی ها جدید نیست 
بازیکنان  با  مقطع زمانی و قــرارداد 
مدیره  هیات  اعضــای  جدید حضور 

الزامی می باشد.

خریدهای داخلی چقدر ثمر داشتند؟

چرا اعضای جدید هیات مدیره استقال 
مشخص نمی شوند؟

تیموری زیر سایه انتقادات گرو

رشیدی: استقال مدعی قهرمانی است
 5 تیم شانس قهرمانی دارند، استقال هم

 یکی از آنهاست
منصور رشــیدی پیشکسوت استقال شــرایط این تیم در نیم فصل را 
ارزیابی کرده اســت: »اســتقال در ابتدای فصل و انتهــای نیم فصل خیلی 
متفاوت بــود. ما بازیکنان خوبی در پســت های مختلف از دســت دادیم و 
جایگزین هــای آنها به مرور در تیم جا افتادند. اوایل فصل تیم ناهماهنگ بود 
ولی رفته رفته بهتر شــد. این اواخر هم که تیم تکمیل بود، توانســت از سد 
حریفانش بگذرد و در بازی با پدیده هم با اشــتباهات داوری سه امتیاز را با 
یک امتیاز عوض کرد. معتقدم اســتقال نیاز به تقویت دارد و در چند پست 
نیاز اســت بازیکنانی جذب شوند. تیم انصافا از ابتدای فصل خیلی بهتر شده 

و اگر تقویت شود بهتر از این هم می شود.«
رشــیدی فاصله نه چندان محسوســی با تیم های باای جدولی را دلیل 
پرشــانس بودن استقال برای بازگشــت به کورس قهرمانی می داند: »شما 
جدول را که نگاه کنید، می بینید پنج تیم باای 
جــدول فاصله ای با هم ندارند. من فکر می کنم 
پنج تیم شانس قهرمانی دارند و استقال یکی 
از این تیم هاست. چیزی تمام نشده است و تیم 
با هدایت شفر و تاش بازیکنان می تواند به این 

موفقیت دست پیدا کند.«
رشــیدی دربــاره ادامــه فصل نیــز این 
صحبت هــا را به زبان آورد: »همانطور که گفتم 
جا افتادن بازیکنان جدیــد زمان نیاز دارد. در 
آسیا استقال در گروه سختی قرار گرفته است. 
تیم های عربی چند ســال است سرمایه گذاری 
می کنند و نمی توانیم خودمان را با آنها در بحث امکانات قیاس کنیم، ولی باز 
هم فکر می کنم بتوانیم آنجا هم موفق باشیم. استقال خوب کار کرده است 
و باید تاش کند این روند را ادامه دهد. این هدف هم محقق نمی شــود جز 
با تاش و سختکوشــی بازیکنان و کادر فنی. استقال ظرفیت خوبی دارد و 

می تواند به موفقیت برسد.«

نیم فصل جدید با تفکرات نو شفر
آقاخان جای گرو را می گیرد؟

نیم فصل که تمام شــد، تیم ها نفس راحتی کشیدند. حاا فرصتی است 
برای آن اشــتباهاتی که می شــود آنها را برطرف کرد. تیم استقال اما اواخر 

نیم فصل اول جان تازه ای گرفت و شروع کرد به جمع آوری امتیازات.
 تیم شفر از چهار بازی 10 امتیاز شیرین گرفت و بعد به تعطیات رفت. 
حاا وقتی به عقب تر برمی گردند غبطه روزهایی را می خورند که می توانستند 
با درایت بیشتر امتیاز بیشتری هم کسب کنند. اما در میان تمام اتفاقاتی که 
برای تیم استقال افتاد یک نکته کفه ترازو را به نفع آبی ها در لیگ سنگین 
کرد و آن هم درخشــش دروازه بانان و خط دفاع این تیم بود. دریافت 6 گل 
خورده در 15 مسابقه و 10 کلین شیت باعث شده با حضور چهره های نامدار 
درون دروازه و در خط دفاعی، شــفر با خیالی آســوده به دنبال تقویت خط 

حمله خود باشد. 
خط حمله استقال هر چند در دیدارهای پایانی بسیار خوب عمل کرد، 
اما شــفر به خوبی می داند برای موفقیت در ادامه مسابقات نیاز به تقویت این 
نقطه از زمین دارد و از نخستین روز نیز با خروج 2 بازیکن، جا را برای اضافه 
کردن مهره های جدید خالی کرد تا به این ترتیب تغییرات آغاز شود. ترکیب 
مهاجم های نوک اســتقال خیلی زود تغییر کرد؛ مرتضی آقاخان جانشــین 
گرو می شــود و به زودی یک مهاجم خارجی نیز اضافه خواهد شد. اگر شفر 
تصمیمی برای خروج باقری و تبریزی نداشته باشد، سرمربی آبی ها 4 مهاجم 
و یک جوان فوق العاده به نام صیادمنش را در اختیار خواهد داشت. در پست 
وینگر البته تغییرات اســتقال بیشــتر درونی است؛ محسن کریمی در کنار 
داریوش شــجاعیان به کناره های استقال اضافه می شــوند و رقابت در این 
پست ها بســیار داغ تر از گذشته خواهد شد و احتمال جدایی بازیکنی مانند 

قائدی نیز وجود دارد.
 در پســت هافبک شماره 10 که نقش بسیار پررنگی در تیم شفر دارد، 
ســرور جباروف گزینه اصلی برای تقویت استقال است. با حضور او در این 
پســت، شفر می تواند به نقشه های جدید برای گل زدن فکر کند و تنوع خط 

حمله را باا ببرد.

شجاعیان گوش راست، جباروف وسط، طارق گوش چپ

رونمایی از 3 ضلعی مرگبار شفر

گرو، تبریزی، باقری و حتی قائدی و صیادمنش 
مردانی بودند که به تناوب در خط آتش اســتقال 
به میدان رفتند اما هیچ یک از این بازیکنان موفق 
نشــدند خود را به عنوان اول مرد گلــزن آبی ها جا 
بیندازنــد. ویژگی که در ســال های اخیر نیز کمتر 
در اســتقال رویت شد و آبی ها به جز تجربه خوب 
تیام، در این ســال ها از داشــتن گلزنان طراز اول 
محروم بودند؛ بازیکنانی که شــباهت های فنی شان 
بــه مردانی همچــون عنایتی، برهانــی و مجیدی 
نزدیک باشــد. فقدان بازیکنانی با این خصوصیات 
که پیش از این به وضــوح در وجود این 3 بازیکن 
مطرح دیده می شد در حقیقت یکی از دایلی بوده 
که استقال را ســال ها از رسیدن به جام قهرمانی 
لیگ برتر محروم کرده است اما به موازات آن، نقش 
هافبک های بازیساز نیز در پیداش چنین بازیکنانی 
کاما پراثر است و این ویژگی نیز به موازات فقدان 
گلزن درجه یک در سال های اخیر همواره استقال 
را آزار داده و بازیکنانی که در پست هافبک بازیساز 
رفت و آمد داشــته اند یا به دلیــل مصدومیت های 
مکرر از حضــور در ترکیب بازمانده انــد و یا اینکه 
خیلــی زود از اســتقال جدا شــده اند. نمونه اش 
جباروف کــه در خــط میانی اســتقال عملکرد 
تحســین برانگیزی داشت و به رغم آنکه ابتدا تصور 
می شــد نتواند مهره ای کلیدی و کارســاز باشد اما 

آرام، آرام به عنصری بازیساز وگلزن بدل شد.
بازگشــت جباروف به استقال تا حد بسیاری 
مشــکل بازیسازی را در استقال از بین خواهد برد 
و شاید حضور او موجب جهش مهاجمان استقال 
هم باشــد و بازیکنانی که در راس پیکان هجومی 
قرار می گیرند، بیشــتر در موقعیت گل قرار بگیرند 
و در نتیجه در گلزنی به توفیق بیشــتری دســت 
یابنــد. دیگر بازیکنی که اســتقال را در پســت 

هافبک بازیســاز یــاری می کند داریوش شــجاعیان 
است. بازیکنی که به دلیل مصدومیت ماه ها از ترکیب 
اســتقال دور بــود و حاا آماده حضــور در ترکیب 
استقال شده است. شــجاعیان نیز در کنار جباروف 
یقینا در موقعیت سازی برای استقال مهره ای کارآمد 
خواهد بود. این بازیکن به مانند جباروف شــم گلزنی 
مطلوبی هم دارد و ســابقه اش در استقال نیز گویای 
این حقیقت اســت. در عین حال باید نام طارق همام 
را هم در گوشه ذهن داشــت. گوش چپ کاسیکی 
که در اســتقال جا افتاده و برخاف دیگر خارجی ها 

توانســته در فرآیند بازی رو به جلوی استقال موفق 
ظاهر شــود. به احتمال زیاد جایــگاه طارق به عنوان 
گوش چپ تا پایان فصل در اســتقال تثبیت خواهد 
شــد و بعید نیست داریوش شجاعیان به عنوان گوش 
راست استقال بازی کند و جباروف در میان این دو 
بازیکن و یک مهاجم هــم در راس خط آتش آبی ها 
قرار بگیرد. حال ممکن است این تک مهاجم مرتضی 
تبریــزی، اللهیار صیادمنش و یا یــک بازیکن جدید 
باشــد. هر که باشد مثلث پشــت این بازیکن به نظر 
می رســد ضرباهنگ هجومی استقال و موقعیت های 

ایــن تیــم را در نیم فصل دوم به طرز چشــمگیری 
افزایش دهد. در کنار این 3 بازیکن یقینا شــفر روی 
بازیکنانی همچون مرتضی آقاخان، فرشید اسماعیلی 
و مهدی قائدی )اگر در استقال بماند( حساب خواهد 
کرد و روح ا... باقری نیز توان بازی در پست گوش چپ 
یا راســت را دارد اما به نظر می رسد چنانچه جباروف 
به استقال بیاید و در فرم بدنی مطلوب باشد و شفر 
او را تایید کند و در کنارش شجاعیان نیز به آمادگی 
مناسب برسد و نیز طارق همام؛ این 3 بازیکن مثلث 

پشت تک مهاجم استقال را تشکیل دهند.

داریوش شــجاعیان به احتمال فراوان در نیم فصل 
دوم در گوش راست به کار گرفته خواهد شد. این انتقال 
بــا توجه به تثبیت طارق در گوش چپ و احتمال حضور 
جباروف در اســتقال قطعی به نظر می رســد و شفر به 
جهت اینکه از توانایی های این بازی هم بی بهره نباشــد، 
تنها راه حلش بازی دادن به این بازیکن در پســت گوش 
راست است. شاید این ذهنیت به وجود آید که شجاعیان 
در سیستم 1-3-2-4 استقال شاید به عنوان تک مهاجم 

هم استفاده شــود اما قطعا چنین اتفاقی نخواهد افتاد و 
شــفر تک مهاجم تیمش را از میان تبریزی، صیادمنش، 
باقری و بازیکن جدید انتخاب می کند. در این شرایط اما 
ســوال دیگری نیز ذهن را درگیر می کند که آن پســت 
بازی وریا غفوری است. غفوری با توجه به تعدد بازیکنان 
هجومــی در نیم فصل دوم یک خط عقب تر بازی خواهد 
کرد و شفر برای هجومی تر کردن تیمش ترجیح می دهد 
که این انتقال را انجام دهد و وریا را که گاهی در پشــت 

گوش راست هم بازی می کرد در همان پست دفاع راست 
بازی دهد. در نتیجه تیم او اشــتهای هجومی بیشــتری 
هم خواهد داشــت. البته نباید فراموش کنیم که گارانتی 
موفقیت ایــن ترکیب حضور توأمــان دو هافبک دفاعی 
اســت که شفر با داشتن باقری و کریمی و حتی چشمی 
نگرانی بابت این پســت ندارد و حضور یک رحمتی آماده 
نیز می تواند خیال سرمربی استقال را در فاز دفاعی هم 

راحت کند.

وریا یک خط 
عقب تر بازی 
می کند

واعظ آشتیانی: 
خصوصی سازی به استقال 
و پرسپولیس لطمه می زند

ســابق  مدیرعامــل  واعظ اشــتیانی، 
دربــاره  متفاوتــی  نظــرات  اســتقال 
خصوصی ســازی دو باشــگاه اســتقال و 
پرســپولیس دارد. او در این راستا می گوید: 
»مگر این نیست که استقال و پرسپولیس 
را می خواهیم واقعــا خصوصی کنیم؟ برای 
این کار چه بســته حمایتی در نظر گرفته 
شده است؟ چه تحلیلی برای آینده اقتصادی 
این دو باشگاه در نظر گرفته شده که وضع 
بدتر از امروز نشــود؟ این چه منطقی است 
که بــدون مطالعه هر کاری را انجام بدهیم 
و در نهایت بگوییم ما موفق شــدیم. برای 
اینکه روی عدم نظــارت و ضعف مدیریت 
سرپوش گذاشته شــود و اینکه به نوعی به 
دستگاه های نظارتی برسانیم که دیگر نباید 
روی این باشــگاه ها کنترل داشــته باشند 
و متوجه نشــوند که چــه اتفاقاتی در این 
سال ها در اســتقال و پرسپولیس رخ داده 
اســت که باعث روی هم رفتــن میلیاردها 
بدهی شــده، می خواهند این دو باشگاه را 
خصوصی کنند. تنها قصد این اســت که با 
خصوصی سازی افکار عمومی منحرف شود. 
طوری رفتار شده که حتی مسووان ارشد 
نیز به بحث واگذاری استقال و پرسپولیس 
ورود کرده اند که اگر دو باشــگاه خصوصی 

شود حتما مشکاتشان هم حل می شود.«
مدیرعامل پیشین باشگاه استقال در 
ادامه گفت: »من اطمینان دارم که این کار 
به ضرر دو باشــگاه خواهــد بود چون برای 
خصوصی سازی نه بسته حمایتی لحاظ شده 
اســت و نه آمادگی مدیریتی آن هم اکنون 
وجــود دارد. در اینکه باید شــرایط را برای 
خصوصی ســازی این دو باشگاه مهیا کنیم 
شــکی نیســت اما ابتدا باید کار را درست 
پیــش برد. اینکه عده ای بدون مشــورت با 
فرهنگی،  اجتماعی،  ورزشــی،  کارشناسان 
سیاســی و اقتصادی این تصمیم را بگیرند 
درســت نیســت. اســتقال و پرسپولیس 
کارخانه نیســتند که وقتی فــرو ریختند، 
آنها را واگذار کنیم. استقال و پرسپولیس 
ســال ها در مجموعــه دولــت بوده اند و به 

همین دلیل قابل تفکیک نیستند.«

فتحی جواب تماس های من را نداد
افشارزاده: بیرانوند در حد 

اظهار نظرکردن نیست
قــرار اســت تورنمنتی بــا حضور 
تیم های استقال، پرســپولیس و دیگر 
تیم هــا در کیــش برگزار شــود. بهرام 
افشارزاده که دبیر شورای ورزش کیش 
تاش های  درباره  می شــود  محســوب 
نافرجام خود برای مذاکره با سرپرســت 
اســتقال بــه جهت حضــور در جزیره 
کیش و برگــزاری تورنمنت، حرف هایی 
دارد: »مــن بارها با فتحی تماس گرفتم 
اما ایــن تماس ها بی نتیجــه بود. ظاهرا 
مدیرعامل استقال نامه ای برای انصاری 
مدیرعامل منطقه آزاد کیش ارسال کرده 
بــود. البته از محتوای نامه اطاع دقیقی 
ندارم اما ظاهرا در مورد حضور در کیش 
و پیگیری تمرینات آبی پوشــان بود. به 
بهانه همین نامه چندین بار با دفتر آقای 
فتحی تماس گرفتم اما وی یا در باشگاه 
حضور نداشت یا کا مسافرت بود. هر بار 
هم که با تلفن همــراه او تماس گرفتم 
نمی دانم چرا مشغول بود. در کل فتحی 
هیچ وقت پاسخی به تماس های من نداد 
و به همین دلیل نتوانســتم دقیق با وی 
صحبت کنم.« افشــارزاده در عین حال 
که به برگزاری این تورنمنت تاکید دارد 
درباره صحبت های اخیر علیرضا بیرانوند 
که مدعی شده بود در رابطه با واگذاری 
ورزشــگاه امــام رضا )ع( به اســتقال، 
مدیریت وقت این باشــگاه راضی به این 
کار شــده بودند و نبایــد حاا معترض 
باشــند، گفت: »اصا این موضوع جای 
بحث نــدارد، بیرانوند اصــا در جریان 
موضوع نیســت که اینگونــه اظهارنظر 
می کنــد. واگــذاری دو ورزشــگاه امام 
رضا )ع( و شــهید کاظمی به اســتقال 
و پرســپولیس در یک جلســه رســمی 
با حضور ســجادی معــاون وقت وزارت 
ورزش و نماینــدگان هیــات مدیره دو 
باشگاه و از طریق قرعه کشی انجام شد. 
اصا بازیکنانی مانند بیرانوند در این حد 
نیستند که در اینگونه مسائل اظهارنظر 
کنند. از مدیران پرسپولیس هم متعجبم 
که اجازه می دهند بازیکنانشــان راحت 
اینگونــه صحبت هــا را مطــرح کنند و 

واکنشی نشان نمی دهند.«

کارشناس

سوال روز 

نقل قول

واکنش

 استقال 
روی 

مدارسرعت

چنانچه 
جباروف به 

استقال بیاید 
و در فرم بدنی 
مطلوب باشد 
و شفر او را 
تایید کند و 
در کنارش 

شجاعیان نیز 
به آمادگی 

مناسب برسد 
و نیز طارق 
همام؛ این 
3 بازیکن 

مثلث پشت 
تک مهاجم 
استقال را 

تشکیل دهند.

گفتنــد تاریخ تکرار می شــود؛ همان 
زمانــی که ســکوها منصوریــان را مجاب 
می کردند بــه بازیکن ریزنقــش این تیم 
اجــازه حضور بــه زمین را بدهــد، یک بار 
دیگر ترســیدند از هورا کشــیدن هایی که 
طعم تلخ عادت های غلط قدیمی را داشت. 
راست می گفتند و ترسشان از سر دلسوزی 
بود. خیلی طول نکشــید بازیکنی که قرار 
بود عجوبه فوتبال شــود به عجوبه فضای 
مجازی تبدیل شــد. همان قصه قدیمی را 
بــرای مهدی قائدی از نو نوشــتند؛ همان 
داســتانی که پیش از این برای بازیکنانی 
شــبیه او نوشــته بودنــد؛ از اعتراضش به 

تعویض گرفته تا تصادفی که هزاران حرف 
و حدیث داشــت یا ماجرای مدل مویی که 
از او در جاکارتــا چهره ویژه ســاخت. در 
راهروهــای ورزشــگاه های جاکارتا بود که 
حمید اســتیلی آهی کشید و به پشت سر 
قائدی زد و گفــت: »با این مدل مویی که 
گذاشــتی.« بعد هم رو به اصحاب رســانه 
کرد و گفــت: »این مد مــول چند روزی 
است ما را بیچاره کرده باید به همه جواب 
پس بدهیم.« ترسیده بودند و این ترس از 
روی تجربــه تلخ بود، بــه همین دلیل هم 
گفتند برای تشــویق مهدی قائدی افراط 
کردیــد. زود و دیر بودن تشــویق های گاه 

و بی گاه پســر جوانی که هنوز ســردی و 
گرمی ایــن فوتبال را به خوبی نچشــیده 
بــود، مقدمه ای شــد برای تکــرار تاریخ، 
تکرار ماجرای بازیکنانی نظیر او که نیامده 
رفتند. این روزها قائــدی کم محور توجه 
رسانه ها نبوده اســت؛ نه به خاطر تکنیکی 
که دارد بلکه برای همان اتفاقاتی که نباید 
می افتاد اما افتاد. قائدی این روزها محکوم 
است، محکوم به اشــتباهاتی که بیرون از 
مســتطیل ســبز انجام داده، اما در نگاه او 
هیچ پشــیمانی دیده نمی شــود، حداقل 
عکس هــای او در فضای مجــازی بیانگر 
این نکته است. قائدی در کنار ملی پوشان 
تیم امید اســت، هنوز جایگاه خود را میان 
آنها دارد اما در میان اســتقالی ها چندان 
جایگاهی ندارد. شــفر عاقــه ای به ماندن 
او ندارد. اینطور که گفته می شــود او یکی 
از بازیکنانی اســت که جمع استقالی ها را 
ترک می کند و این ســرآغاز همان ناکامی 
است که از آن یاد شد. خیلی زود دیر شد. 
البته تمام این ماجرا یک مقصر نداشــت، 
خود قائدی مقصر اصلی این داستان است. 
او باید بیشــتر از اینهــا از خودش مراقبت 
می کرد. او آمده بود که بماند اما این پســر 
جوان با توجه به قرارداد پنج ساله ای که با 
استقال داشت، چمدانش را زودتر از موعد 

برای رفتن باید ببندد.

بــا جدایــی نویمایــر و الحاجی گرو 
فهرســت تیم بزرگسال اســتقال 3 جای 
خالــی دارد که بــا اضافه شــدن داریوش 
شــجاعیان و مرتضی آقاخان فهرست این 
تیم هنوز یک جای خالی دیگر دارد. حضور 
امید نورافکن و سرور جباروف در استقال 
تقریبا قطعی اســت اما اولی ســهمیه زیر 
23 ســال اســت و دومی هم سهمیه آخر 
فهرست بزرگسال اســتقال را پر می کند. 
اســتقالی ها قصد دارند در نقل و انتقاات 
زمســتانی یک مهاجــم خارجی هم جذب 
کنند و با این شرایط با جدایی یک بازیکن 

جا برای جذب این بازیکن هم باز می شود، 
اما به نظر نمی رسد شفر نیازی برای اعام 
فهرست خروج داشته باشد چون بازیکنانی 
هم اکنون در استقال هستند که خودشان 
تمایل دارند جدا شــوند، بــه همین دلیل 
ســرمربی آبی ها دردســری بــرای جذب 
بازیکن جدید نخواهد داشــت. در این بین 
مدیران استقال در تاش هستند تمرینات 
را بــا نفرات کامل شــروع کننــد و با این 
شــرایط باید دید آیا جــذب مهاجم آبی ها 
تــا تاریخ 15 دی ماه نهایی می شــود یا نه. 
این سیاست را شفر برای نیم فصل اول هم 

پیاده کرد و اجازه نداد فهرســت خروجی 
اســتقال لو برود، شاید هم به همین دلیل 
بود که کسی متوجه نشــد میاد زکی  پور 
که یکی از خروجی های تیم اســتقال بود 
چطور شد به بازیکن اصلی تیم تبدیل شد. 
جالب اســت بدانید بعد از جدایی نورافکن، 
میثــم تیموری هم که جــزو خریدها بود، 
مصدوم از آب درآمــد و در نهایت زکی پور 
ماند و ترکیــب اصلی اســتقال و به این 
نحو از فهرســت خروجی درآمد. اما سوال 
اینجاست، بازیکنانی که در نیم فصل اول در 
اســتقال جایگاه ثابتی داشتند با بازگشت 
نفرات جدید جایگاه شــان چه خواهد شد 
و آیا شــفر باز هم از آنها استفاده می کند؟ 
اینطور می  توان حدس زد که میاد زکی پور 
یکی از همان بازیکنانی است که این خطر را 
بیخ گوش خود با بازگشت نورافکن احساس 
می کند. امید نورافکن به امید درخشش در 
لیگ های اروپایی از اســتقال جدا شد اما 
این بازیکن جوان نتوانســت از این فرصت 
اســتفاده کند و دوباره به استقال برگشت 
تــا در این تیم بتواند به پختگی بیشــتری 
برسد. نورافکن و استقال در نیم فصل دوم 
دوباره به هم رسیدند؛ درست زمانی که به 
هم نیاز داشتند، اما این بازگشت تاوانی هم 

خواهد داشت.

قرارداد پنج ساله ای که دوام نداشت

خطر بیخ گوش زکی پور

جذب جباروف، بازگشــت شــجاعیان و تثبیت طارق همام در پشــت گوش چپ یــک 3 ضلعی مرگبار را در اســتقال نیم فصل دوم تشــکیل خواهد داد. 
3 ضلعی که پشــت ســر خود دو هافبک دفاعــی توانمند )باقــری و احتماا کریمــی( را خواهد دید. احتماا ترکیــب این 3 بازیکن اســتقال را در خط 
آتــش نیــز به تیم پرموقعیت تری نســبت به نیم فصل اول بدل خواهد کرد و شــاید حضــور توأمان این مــردان، فقدان گلزن محوری را هم در اســتقال 
از بیــن ببــرد و بازیکنانی کــه به عنوان تک مهاجــم در خط آتش قــرار می گیرند را گلزن تر کنــد. در نیم فصل لیــگ هجدهم بیشــتر انتقاد ها متوجه 
مهاجمان اســتقال بــود؛ بازیکنانی که در گلزنی عملکرد درخشــانی نداشــتند و نتوانســتند به گلزنانی محوری و کلیدی برای اســتقال بدل شــوند. 

خطر از بیخ گوش طارق همام گذشت

چشمی و بازگشت به پست دلخواهش ؟

تکلیف کمیته فنی چه می شود؟

در جریان بــازی عــراق مقابل چین 
طارق همام بــا مصدومیت جــدی مواجه 
شــد. این بازیکن که به همراه بشــار رسن 
در ترکیب اصلی تیمــش مقابل چین قرار 
داشــت دقیقه 82 با خطای بســیار شدید 
مدافع چینی نقش بر زمین شد. خطایی که 
آنقدر شدت داشت که داور را ناچار کرد به 

بازیکن چینی کارت قرمز نشان دهد. طارق 
بعد از این خطای شدید دیگر نتوانست برای 
عراق بازی کند و به ناچــار میدان بازی را 

ترک کرد. 
بعــد از خروج همــام ســرکوکاتانچ، 
ســرمربی تیم ملی عــراق بازیکن دیگری 
را به جای طــارق به میدان فرســتاد تا از 
بروز مصدومیت شــدید بــرای این بازیکن 
جلوگیــری کند. ایــن بــازی در نهایت با 
پیروزی 2 بر یک عراق به پایان رسید و این 
تیم موفق شــد یکی از تیم های مدعی جام 
ملت های آسیا را در آستانه رقابت های جام 

ملت های آسیا مغلوب کند.
بعد از این بازی این پرســش به وجود 
آمد که آیا طارق در بازی های آتی عراق هم 
می تواند به میدان برود یا اینکه مصدومیت 
او جدی اســت که تحقیقات در این راستا 
نشــان می دهد هافبک عراقی مشکلی برای 
همراهی تیم ملی کشورش ندارد و در واقع 
ایــن مصدومیت جدی نیســت. خبری که 
قطعا خوشحالی وینفرد شفر را هم به همراه 

خواهد داشت.

امیــد ابراهیمی و روزبه چشــمی دو 
بازیکنی هستند که در اســتقال بارها در 
کنار هم در پســت دفاع به میدان رفته اند 
اما کی روش، چشمی را در پست دفاع وسط 
بــه تیم ملی دعوت کرد تا او در اســتقال 
هم تغییر پســت بدهد. با این حال چشمی 

در بازی دوســتانه تیم ملی برابر فلسطین 
در پســت هافبک دفاعی بــه زمین رفت تا 
این شــائبه به وجود بیاید کــه با توجه به 
مصدومیت سعید عزت اللهی، کی روش قصد 
دارد در جام ملت ها از او در پســت هافبک 
دفاعی اســتفاده کند. چشمی تا زمانی که 
در زمیــن بود دروازه تیم ملی باز نشــد اما 
در اواســط نیمه دوم او جایــش را به امید 
ابراهیمی داد و در نهایت فلسطین در دقیقه 
90 موفق شــد دروازه ایران را باز کند. امید 
ابراهیمی و روزبه چشــمی دو ســتاره تیم 
ملی هستند که امیدوارند کی روش نام شان 
را در فهرســت نهایی تیم ملــی قرار بدهد 
و آنها بتوانند مســافر جام ملت ها بشوند و 
دومین مسابقات مهم فوتبالی خود را تجربه 
کنند اما نکته اینجا است که چشمی دلش 
می خواهد در پســت تخصصــی اش یعنی 
هافبــک دفاعی بازی کند. این بازیکن بارها 
در اســتقال به شــفر هم گفته که دوست 
ندارد در پست دفاع وسط بازی کند و عاقه 

دارد که هافبک دفاعی باشد.

کمیتــه فنی اســتقال کارش به کجا 
می رسد؟ این سوالی است که طی چند وقت 
آینده حتما پاســخ آن با حوادثی که اطراف 
باشگاه اســتقال پیش می آید داده خواهد 
شد. اگر اهالی فوتبال تعارفات همیشگی را 
کنار بگذارند و کمی با مخاطب رو راست تر 
باشــند حتما به اتفاقاتی که در باشــگاه ها 
می افتــد زودتر اشــاره می کنند تا شــاید 
مشــکات هم زودتر از قبل برطرف شــود 
اما در فوتبالی کــه تعارفات جای حقایق را 
گرفته و هیچ کس حاضر نیست اصل ماجرا 
را برای مخاطــب تعریف می کند در نهایت 
وقتی به موضوعی اشاره می کنند که کار از 

کار گذشــته یا صدای اعتراض و اختافات 
گوش این فوتبال را پاره کرده اســت. بدون 
تعارف اگر با مخاطــب این فوتبال صحبت 
شود، کمیته فنی اســتقال و شفر مشکل 
دارنــد و هیچ کــدام حاضر نیســتند کوتاه 
بیایند. ایــن موضوع از رفتار شــفر یا نوع 
صحبت های کمیته فنی مشــخص است اما 
مسووان اســتقال بنا بر عادت همیشگی 
ســعی می کنند بر این واقعیت ســرپوش 
گذاشته و ماجرا را طور دیگری جلوه دهند. 
از شــنبه هفته آتی تمرین های اســتقال 
شروع می شــود و شاید با توجه به تغییرات 

جدید پاسخ سواات هم داده شود.

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

حاشیه، قائدی را از استقال جدا می کند؟

یک نفر از بازگشت امید خوشحال نیست
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که  بود  ماه هــا  منتظــری  پژمان 
برای اســتقال  به دلیــل مصدومیت 
بــازی نمی کرد اما با وجــود وضعیتی 
که داشــت بافاصه بعد از پایان دوران 
آسیب دیدگی در ترکیب اصلی تیم ملی 
بازی  دلیل  قرارگرفت.  فلسطین  مقابل 
دادن بــه منتظری از ســوی کارلوس 
کی روش کاما روشــن است. سرمربی 
تیم ملــی نیک می داند که بازگشــت 
منتظــری به دایره ملی پوشــان تا چه 

اندازه برای او فایده بخش خواهد بود.
 پژمان نــه فقط در پســت دفاع 
میانی، بلکه برای پست دفاع راست هم 
بازیکن ایده آلی است و اگر شرایط فنی 
مطلوبی داشــته باشد و به فرم آمادگی 
رســیده باشد، خیال کی روش را در دو 
پست آسوده می کند. نمایش 45 دقیقه 
پژمان مقابل فلسطین و قرار گرفتن در 
ترکیب اصلی آن بازی، این شــانس را 
برای مدافع قدیمی و با تجربه استقال 
فراهم خواهد کرد تا دوباره در ترکیب 
تیم ملی قــرار بگیرد و بار دیگر حضور 

در جام ملت های آسیا را تجربه کند.
 جــدا از این نگاه آماری، منتظری 
آماده دســت کی روش را بــرای اعزام 
بازیکنــان محبوبش کــه تجربه ثابت 
کرده عموما لژیونرها هســتند، به جام 
ملت ها نیــز بازتر خواهد کــرد. بدون 
شــک اگر منتظری نمره قبولی نگیرد، 
ســرمربی تیم ملی ناچار می شــود در 
پست دفاع راســت دو گزینه را با تیم 
ملی به جام ملت های آسیا ببرد؛ یعنی 
رامیــن رضاییان و وریا غفــوری را اما 
اگر منتظری از کــی روش رای اعتماد 
بگیرد، سرمربی تیم ملی می تواند یکی 
از این دو بازیکن را از فهرســت نهایی 
جام ملت های آســیا حذف کند که به 
احتمــال زیاد بازیکنی کــه از ترکیب 
نهایی حذف خواهد شــد، وریا غفوری 

خواهد بود.
 وریا در بازی با فلســطین باز هم 
در پســت گوش راست به میدان رفت. 
پســتی که تیم ملی در آن گزینه های 
متعددی دارد. پیش از جام جهانی نیز 
وریا بــه دلیل همیــن ترافیکی که در 

پســت گوش های کنار وجود داشت از 
تیم ملی حذف شد. مصاحبه کی روش 
نیز بعــد از اعام اســامی نهایی جام 
جهانی نشــان می داد که سرمربی تیم 
ملی عاقــه آنچنانی به بازی گرفتن از 
وریا در پســت دفاع راســت ندارد و به 
جهت آنکه در پســت های هجومی هم 
کــم بازیکن لژیونر و مطرح درتیم ملی 
نیست، درنهایت حکم به کنارگذاشتن 

این بازیکن از ترکیب تیم ملی داد.
اســت همان  نیزممکن  اکنــون   
سناریو تکرارشــود اما تکرار آن منوط 
به تایید نهایی منتظری اســت و بسیار 
بعید به نظر می رســد که سرمربی تیم 
ملــی توأمــان از منتظــری و وریا در 
ترکیب نهایی تیمش در جام ملت های 
آســیا بهره بگیرد و قطعا اگر انتخابش 
پژمان باشد، روی این بازیکن در پست 
دفاع راست هم حســاب باز می کند تا 
بتواند بازیکنــان دلخواهش را به جام 

جهانی ببرد.
 درواقــع یک رابطه فنــی پنهان 
میان تــداوم منتظــری در تیم ملی و 
حــذف وریا شــکل گرفتــه و تنها در 
شــرایطی این رابطه نفی می شــود که 
مصدومان تیــم ملی ازحد بگذرند و به 
جــام ملت ها نرســند و آنگاه کی روش 
تصمیــم بگیرد که وریا را برای پســت 
گوش راســت و نه برای پســت دفاع 
راست به جام ملت های آسیا اعزام کند.

در این میان البته باید سهمی هم 
برای صادق محرمی قایل شد. بازیکنی 
که همراه تیم ملی به اردوی قطر نرفته 
اما اســتدال از حذف او این است که 
دیگــر در دایره تفکــرات کی روش جا 
ندارد و به جام ملت های آسیا نمی رود. 
پیش تر محرمی را گزینه اصلی بازی در 
پست دفاع راســت هم می دانستند اما 
غیبت این بازیکن در اردوی قطر قدری 

معادات ذهنی را برهم زده است.
حال باید دید سرمربی تیم ملی با 
انتخــاب مدافعان خود چه می کند؟ آیا 
او از میان منتظری و غفوری یکی را با 
خود به جام ملت ها می برد یا هر دو را و 

یا اینکه هر دو را حذف می کند؟ !

وریا یک رقیب دیگر هم دارد: منتظری
یک تیر و دو نشان با پژمان

مصاحبه هــای امید نمــازی علیه 
ذوب آهــن حوصله ذوب آهنی ها را ســر 
برده. او برکنار شده اما دست بردار نیست 
و هربار می خواهد کنایــه ای بزند. نمازی 
فرامــوش کرده که ســرمربیگری اش در 
لیگ برتر، خود از عجایب لیگ برتر بوده. 
حاج رســولی ها، سرپرســت تیم فوتبال 
ذوب آهــن در واکنش بــه مصاحبه امید 
نمازی گفت: »این یک روال غیرحرفه ای 
اســت که یک مربی پس از جدایی از یک 
باشــگاه دائم  علیه باشگاه مصاحبه کرده 
و حاشیه ایجاد کند ولی متاسفانه این کار 

توسط آقای نمازی در حال انجام است.«
نمــازی در مصاحبــه خــود گفته 
بود که ســه هفته قبــل از جدایی اش از 
ذوب آهــن، حاج رســولی ها بــه او گفته 
بود کــه منصوریــان جایگزینش خواهد 
بــود. سرپرســت ذوب آهن امــا گفت: 
»متاســفانه آقای نمــازی، دهانش را به 
دروغ بــاز می کند و هر چه دوســت دارد 
می گوید. ایشان در مصاحبه شان گفته اند 
که من ســه هفته قبل از جانشینی آقای 
منصوریان به جای وی، بــه آقای نمازی 
گفتــه ام کــه آقــای منصوریــان مربی 

آینده مــا خواهد بود در حالــی که تا روز 
قبل از انتخاب ایشــان، هیــات مدیره با 
تمامی بررســی ها و از بین چند گزینه به 
جمع  بندی در ارتباط با ایشــان رســید. 
مــن تعجب می کنم آقــای نمازی پس از 
جدایی از ذوب آهن هر روز یک عامل را در 
نتیجه نگرفتن خودش با ذوب آهن مطرح 
می کند و هزار و یک بهانه می تراشــد! این 
یک فرار رو به جلو برای خودشناسی است. 
آیا آقای نمازی ســهمی هم برای ناتوانی 
خودش در اداره یک تیم حرفه ای در نظر 
می گیرد؟ خود ایشان همواره از امکانات و 
کیفیت ها تعریف می کرد در حالی که خود 
ایشــان حتی در ارائه یک برنامه تمرینی 
مشکل داشــت. بارها و بارها بازیکنان از 
تمرینات و تغییر دائم زوایای نگاه ایشــان 

گله مند بودند.«
ذوب آهنی ها از رفتــار غیرحرفه ای 
نمازی شــاکی هســتند. حاج رسولی ها 
می گوید: »هر مربی ممکن اســت از یک 
باشــگاه جدا شود ولی شــما در همه دنیا 
می بینید احترام بــه دوران حضور خود و 
باشگاه ســابق به عنوان یک عامل اخاقی 
و حرفه ای در دســتور کار قرار می گیرد. 

ذوب آهن قرار بود مدعــی قهرمانی لیگ 
و حذفی باشــد ولی در ســایه مشکات 
مختلف و از آن جمله ناتوانی جناب آقای 
نمازی دچار افت شــدید شــد. با در نظر 
گرفتن جمیع شرایط هیات مدیره محترم 
به جمع  بندی رســید که ایشان نمی تواند 

شرایط ذوب آهن را بهبود بخشد. «
وی در پایــان گفت: »بــه هیچ وجه 
قصد ندارم به جزییات کیفی حضور ایشان 
در ذوب آهن اشــاره کنم و مــا همچنان 
امانتداریــم، تنهــا به عنوان کســی که 
شــش ماه در کنار آقای نمازی به فعالیت 
پرداخته اســت این نکتــه را برادرانه به 
آقای نمازی متذکر می شــوم که ایشــان 
متاسفانه در مصاحبه خود بدون توجه به 
اصل رازداری در مــورد جزییات اتفاقات 
تیم ملــی و کارلــوس کی روش بــه بیان 
مســائلی می پردازد که شــاید خود آنها 
دوست نداشته باشند گفته شود. از طرفی 
به بهانه های مختلف حتی به دروغ ســعی 
دارد عدم نتیجه گیری خود در ذوب آهن 
را توجیــه کنــد در حالی کــه پذیرش 
شکســت، نقد خود و برطرف کردن نقاط 

ضعف بهترین راه برای رشد است.«

امیــر قلعه نویی ســخت در تاش 
است تا بتواند یک ســپاهان رویایی برای 
نیم فصل دوم بسازد، سپاهانی که مدعی 
درجــه اول قهرمانی باقــی بماند. او برای 
رسیدن به این خواسته اش به خریدهای 
تازه نیاز دارد. باشگاه سپاهان برای جذب 
علی دشــتی وینگر تیم فوتبال ســایپا و 
محمدرضا حســینی وینگر ذوب آهنی ها 
درخواســت رسمی ارســال کرده است. 
همانطور که پیش تــر در مورد خریدهای 
احتمالی ســپاهان گمانه زنی شده بود، 
امیر قلعه نویــی برای تقویــت تیم خود 
بــه دو وینگر احتیاج خواهد داشــت تا با 
قرار دادن آنها در کنــار مهرداد محمدی 

و ساســان انصاری بتواند قدرت بیشتری 
به بخــش هجومی تیمــش بدهد. جذب 
بازیکن بخصوص در بخش تهاجمی برای 
امیر قلعه نویی از این جهت پراهمیت است 
که در طــول نیم فصل دوم کــه رقابت ها 
حساس تر می شود، نگران مصدومیت ها 
و محرومیت های احتمالی بازیکنان خود 
نباشد. برای این منظور امیر قلعه نویی دو 
هدف را بــرای تقویت بخش تهاجمی اش 
در نظر گرفته؛ محمد رضا حســینی فصل 
گذشــته با امیر قلعه نویــی نمایش های 
بســیار خوبی داشت و باشــگاه سپاهان 
بــرای جذب او به ذوب آهن نامه رســمی 
ارســال کرده اســت. دیگر بازیکنی که 

مورد توجه امیر قلعه نویی قرار دارد، علی 
دشتی وینگر فصل گذشته پارس جنوبی 
است که طی نیم فصل نمایش های خوبی 
با علی دایی در ســایپا داشــته و گل او به 
اســتقال را می توان در شــمار بهترین 
گل های نیم فصل اول قــرار داد. البته هر 
دو بازیکنی که مورد توجه ســپاهان قرار 
دارند، تحت قرارداد تیم های خود هستند 
و باید ببینیم آیا باشگاه سپاهان می تواند 
با پیشنهادهایی که به مدیران دو باشگاه 
ســایپا و ذوب آهن ارائه می کند، رضایت 
آنهــا را برای حضــور ایــن دو بازیکن در 
جمع طایی پوشان جلب کند یا اتفاقات 

دیگری در راه خواهد بود.

مهاجــم ایرلندی تراکتورســازی 
به مســووان این باشــگاه اعــام کرده 
هفته آینده به ایــران برمی گردد. آنتونی 
اســتوکس چند روز قبل در جلسه ای که 
با محمد تقوی در انگلیس داشــت، برای 
بازگشت به ایران و بازی در تراکتورسازی 
به توافق رســید. او با مســووان باشگاه 
تبریزی نیز مذاکراتــی را انجام داده و از 
ابتــدای نیم فصل دوم بــار دیگر پیراهن 

سرخپوشان را برتن می کند.
اســتوکس طی روزهای گذشته در 
پست های اینستاگرامی که منتشر کرده 
نیــز بارها از عاقه اش به تراکتورســازی 
و هوادارانــش گفتــه و به نظر می رســد 
انگیزه هایش بــرای درخشــش دوباره 
در تبریز دوباره برگشــته اســت. با این 
وجود اســتوکس هنوز به ایران نیامده و 
به مسووان باشگاه تراکتورسازی اعام 

کــرده که اول هفته آینده به ایران ســفر 
می کند تا کارش را شروع کند.

اســتوکس کــه در گذشــته بابت 
بازگشــت به ایران بدقول شده بود حاا 
قرار اســت طی روزهای آینــده در تبریز 
حضــور پیــدا کنــد و به همیــن خاطر 
هواداران تراکتور امید دارند او این بار پای 
حرفش بایستد و از روز شنبه به تمرینات 

تراکتور برای نیم فصل دوم بپیوندد.

دلخوری ذوب آهن از رفتارهای نمازی

شکارهای سپاهان: دو وینگر از سایپا و ذوب

استوکس هفته آینده در تبریز

تصویر شهر

کاشیما آنتلرز به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا گام 
به میدان مسابقات خواهد گذاشت. آنها که تا نیمه نهایی جام باشگاه های 
جهان نیز پیش رفتند، اکنون با امیدواری بیشتری برای قهرمانی در جی 
لیگ آماده می شــوند و در فاصله یکی، دو مــاه تا آغاز فصل جدید، از 
لباس خود نیز رونمایی کردند. پیراهن جدید تیم کاشیما همچنان توسط 
شرکت نایک تولید می شود و تفاوت های نسبتا زیادی با لباس سال پیش 
دارد. این بار از رنگ سرمه ای به همراه زرشکی در لباس استفاده شده و 
طرح راه راه نیز به صورت افقی اســت. اما نکته جالب اینکه یک ستاره 
جدید روی لوگوی این تیم دیده می شود. آنها که پیش تر با 8 قهرمانی 
لیگ، یک ستاره روی پیراهن خود داشتند، اکنون بعد از کسب نخستین 
قهرمانی در آسیا، یک ســتاره دیگر هم به لباس خود اضافه کرده اند.

با نزدیک شدن به جام ملت های آسیا، تمرین های تیم ملی ایران هم شکل بهتری گرفته و 
با اضافه شدن لژیونرها، با نفرات بیشتری دنبال می شود که یکی از این بازیکنان، مرتضی 
پورعلی گنجی اســت؛ مدافعی که با اجازه باشگاه بلژیکی از دیروز در جمع شاگردان 
کی روش حضور دارد. پورعلی گنجی که پس از پیوستن به اوپن بلژیک، از هفته هفتم 
ژوپیلر لیگ به ترکیب این تیم اضافه شد و در سه مسابقه متوالی به میدان رفت و یک 
گل به ثمر رساند، در یک دیدار جام حذفی و هشت بازی لیگ به دلیل آسیب دیدگی 
حضور نداشــت. این مدافع لژیونر که احتمال می رفت به خاطر مصدومیت وضعیت 
مبهمی برای تجربه دومین جام ملت های آسیا داشته باشد، با بهبود آسیب دیدگی و در 
چهار مسابقه اخیر اوپن بلژیک به میدان رفته و موفق به زدن یک گل شده تا با شرایط 
خوبی در اختیار تیم ملی قرار بگیرد و آماده حضور در مســابقات ۲۰۱۹ امارات شود. 
پورعلی گنجی صبح دیروز به اردوی تیم ملی در قطر اضافه شد و بافاصله به همراه سایر 
بازیکنان در تمرین بدنسازی حضور یافت تا آماده بازی در جام ملت های آسیا شود.

از نگاه فاکس اسپورت، 
مسعود شجاعی یکی 
از ٥ بازیکنی است که 
احتمال دارد پس از 
پایان جام ملت  های 
آسیا از بازی های ملی 
خداحافظی کند.

ایــن یک عکس ســاده اســت، از تیم ملی ایــران در آخرین پــرده؛ بازی با 
فلســطین. این تیم اما ایــن  روزها با چالــش هواداری مواجه اســت. فضای 
مجازی پر شــده از نقــد این تیــم و ایــن نگران کننده ترین اتفاق اســت، 
در آســتانه یــک تورنمنت مهم. ایــن تیــم می تواند قهرمان جــام ملت ها 
شــود، اگــر مصدومیت و حاشــیه و جنجال های رســانه ای مانعش نباشــد.

جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تيم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

مرحله یک چهارم پایانی
پدیده.....  برنده پرسپولیس و سپیدرود 

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 
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علی علیپور در ایــن زمینه طی فصل 
گذشــته عالی بود و امســال هم که نزول 
محسوسی به سبب آشنا شدن رقبا با نحوه 
کارش داشــته، باز بد عمل نکرده است، اما 
بی پایان  دوندگی های  به رغم  منشا  گادوین 
و تاش همه جانبــه اش در کار گلزنی آمار 
نا امید کننده ای دارد و پرسپولیس به سبب 
محروم بــودن از خرید نفــرات دیگر )که 
به تازگی لغو شده( نتوانسته است این خط 
را تقویت کند و با اینکه اینک مهدی ترابی 
و مهدی شــریفی مشــکلی برای همراهی 
سرخ ها ندارند، اما گزینه ها و راه های گلزنی 
ســرخ ها هنوز به حدی نیست که از قهرمان 
مطلق دو سال گذشــته لیگ برتر کشور و 

نایب قهرمان آسیا توقع اش می رود.
 

مردان »تقه«های آخر
در این راستا جذب هر دو مهاجم مورد 

بحث می تواند پرسپولیس را به درجه ای از 
کارآیی و موفقیت در امر گلزنی برساند که 
در یکی، دو فصل اخیــر در کار آنها رویت 

نشده است. 
طارمــی البتــه بــا ماجــرای 20 ماه 
پیش اش با تیم ریزه اســپور ترکیه سرخ ها 
را منهدم کرد و بهتر اســت که »در«های 
باشگاه دیگر به رویش باز نشود، اما گوچی 
یک گلزن مــادرزاد و یک فرصت شــناس 
ذاتی اســت و می تواند بسیاری از گره های 

تهاجمی پرسپولیس را باز کند. 
حسن بزرگ فرشاد پیوس این بود که 
به بهترین شــکل در میان مدافعان حریف 
و گاه در نقاط کــور جاگیری می کرد و به 
محض رســیدن تــوپ با ضربه ای ســریع 
و دقیــق کار را تمــام می کــرد و همیــن 
»تقه« های آخر او بودند که بیشترین گل ها 
را طی چند فصــل )از میانه دهه 1360 تا 
اواســط دهه 1370( به نام قرمزها نوشت و 
فرشــاد »آقای گل« نامیده شد و او بهتر از 
هر کسی می توانســت راه توپ های ارسالی 
از دو ســمت و به ویــژه پاس هــای زمینی 
صادرشــده به سوی خود را به درون دروازه 
قطع کند و شــاید در یک بــازه زمانی 35 

ساله که از اواسط دهه 1980 تا زمان فعلی 
بســط می یابد، هیچ کــس در فوتبال ایران 
این کار را با مهارت و استمرار پیوس انجام 

نداده باشد.
 

شباهت عجیب
حســن عمده گوچی این است که 20 
ســال پس از آخرین درخشش های پیوس 
همــان کار را با همان میــزان مهارت و با 
همان استیل و با شباهت عجیبی به پیوس 
انجــام می دهد و »تقه«هــای آخر را عالی 
می زنــد و عجیب تر و جالب تــر اینکه این 
مهاجم مشهدی مقیم اروپا نیز مثل فرشاد 
»موسفید شده« ســرخ های تهرانی، چپ پا 
است و پای راست ضعیفی دارد و هر آتشی 
از پای چپ او و البته گاهی هم ضربات سر 

وی می بارد.
 

8۰ درصد »او« هم
حتی اگــر بحث جذب دو مهاجم فوق 
از حد حرف و ســخن فراتر نرود و اجرایی 
نشــود، در این تردیدی نیست که نیاز اول 
پرسپولیس در زمستان تازه آغاز شده سال 
رو بــه پایــان 1397 و به واقــع در تمامی 

دو، ســه ســال پیش رو، پای چپ کارساز 
و فوق العــاده موثر بازیکنــی در اندازه های 
پیوس اســت و او به قدری در زدن ضربات 
آخر موفق بود که حتــی اگر گلزنی با 80 
درصد توانایی های او برای پرسپولیس یافت 
شود، نباید در جذب وی تردید و تاخیر روا 

داشت و باید بافاصله کار را تمام کرد. 
درست اســت که از گوچی نزدیک تر 
- به  لحــاظ روش گلزنی- به پیوس نداریم 
اما می توان در صــورت عدم جذب وی نیز 
مهاجمانی را نشان داد که گلزنانی مادرزاد و 
ذاتی هستند و قادرند از کمترین فرصت ها 

بزرگترین بهره ها را برگیرند. 
در زمــان حاضــر کار برعکس اســت 
و حملــه وران پرســپولیس از بزرگترین و 
پرتعدادترین فرصت ها کمترین و نازل ترین 
گل هــا را بیــرون می کشــند و ناکامــی 
مهاجمان شــان در تامین اهــداف تیم به 
حدی رســیده که چاره ای به جز هجوم های 
مکــرر مدافعان )ســید جال و خلیل زاده( 
و هافبک هــا )رســن و نعمتی( به ســمت 
دروازه و مشارکت شــان در امواج تهاجمی 
و روی ضربــات آزاد نیســت و اگر گل های 
نجات بخش نامبردگان در کار نبود، سرخ ها 

نــه در آســیا نایب قهرمان می شــدند و نه 
یک بــار دیگر در لیگ داخلی به نقاط باای 

جدول می رسیدند.
 

این متاع را چه کسی می خرد؟!
امیــری، احمــدزاده و  به رغم کــوچ 
مســلمان به ســایر تیم ها، به یمن احیای 
عالیشــاه و تاش های رسن و نعمتی هنوز 
فرصت های گلزنی بــه دفعات برای قرمزها 
در طول هر مســابقه خلق می شود و دفاع 
تیم با وجــود مصدومیت شــدید و غیبت 
انصاری همچنان  طوانی مدت ماهینــی و 
پوادین اســت ولــی این تیــم مهاجمان 
نوکــی می خواهد که »پیــوس« وار و یا با 
روش قوچان نژاد کــه ورژن تقریباً »به روز 
شــده« پیوس اســت، فرصت های حساس 
 را گل کــرده و رقبا را دچــار ضربه روحی 

کنند. 
اگر سرخ ها نیز متوجه این نیاز اساسی 
شــده باشــند، باید پرســید که چه کسی 
می خواهد پــای چپ پیوس را یک بار دیگر 
در میان ارکان تاکتیکی پرســپولیس قرار 
دهد و این متاع به شــدت ازم را دوباره به 

جمع سرخ ها بیاورد.

شایعات بازگشت 
مهدی طارمی به 
پرسپولیس و الحاق 
رضا قوچان نژاد به 
این تیم، چپ و راست 
تکذیب می شود، ولی 
واقعیت امر این است 
که چه آنها گزینه های 
تهاجمی سرخ ها برای 
امروز و آینده نزدیک 
باشند و چه خیر، 
پرسپولیس به گلزنانی 
چیره دست نیازی مبرم 
دارد.

نیاز اول پرسپولیس در زمستان ۱3۹7

پای چپ پیوس را برایم بیاور! درباره آرزوهای بزرگ 
در جام ملت ها

اینجا هــر روز می توانیــد توییت ها و 
پســت های ورزشــی کاربران شــبکه های 

اجتماعی را بخوانید.
منصور اینانلو:

پرســپولیس تو اصفهان میهمان بوده 
جریمه نقدی شــده. مثل ایــن میمونه که 
شما بری مهمونی دم در میزبان قبضای آب 
و بــرق و گاز رو بده دســتت بگه پرداخت 
کن موقع رفتن هم ازت شــارژ ساختمون 

رو بگیره.
سرجیو لئونه:

 خــود ویتنامی ها میگــن تیممون در 
حدی نیســت که بخوایم راجع بهش حرف 
بزنیم اونوقت عادل میاد برای تیمشون آیتم 

میسازه.
ناظم مدرسه:

 آقای کی روش این تیم رو قهرمان کن 
و برو که کلمبیا خیلی بهت احتیاج داره.

:Behrouz

در عصر ارتباطات و تکنولوژی خجالت 
آوره که یک ارتباط زنده با کشــور همسایه 
قطر را با 20 ثانیه تاخیر و به سختی برقرار 
کنیم. استفاده از روش قدیمی اطاع رسانی 
سرخپوستی با دود سریعتر جواب میده. # 

نود
مو اسکاچی:

کار تیم ملی به جایی رســیده که رو 
آیتمش موزیک پت و مت گذاشتن.# نود

َگزالم:
 قبا یه بــار گفتم دوباره هم میگم که 
نمیدونم این لباس لعنتی چی داره که حتی 
طارمی هم قابل تحمل میشه وقتی که این 

پرچم روی لباسشه.
محمد زارعی:

 خــداداد عزیزی همون کســی که در 
دوران بازیگریــش تیــم ملــی رو در جام 
ملت هــای آســیا ســال 2000 لبنان بهم 
ریخت، حاا هم بــا مصاحبه هاش میخواد 

تیم ملی 2018 رو بهم بریزه.
منصور اینانلو

این آرین قاســمی )مترجم کی روش( 
مثــل این کارمنــدای آژانــس هواپیمایی 
میمونــه که جــوری قیافه میگیــرن انگار 
هواپیمــا رو اونا ســاختن و بدون اجازه  اونا 

هواپیما از جاش تکون نمیخوره!
گردو:

این خداداد عزیزی جز حرف زدن کار 
دیگــه ای هم بلده؟ لیــگ 2 هم بهش تیم 

نمیدن، منتقد کارلوس کی روش شده.
نمکدون بی نمک:

بعد از کی روش هم تیم رو دست شما 
نمیدن آقایــون خداداد و کریمی و میناوند 

و بقیه.
پرسپو:

برانکو ایوانکوویچ خودش استاد کاهش 
توقع توی تیم ملی بــود، اان حامیانش از 

بلندپروازی حرف می زنن.
حامد ایتالیا:

این برانکو ایوانکوویچ رو با چه مصیبت 
از تیم ملی بیــرون کردیم، حاا چه اتفاقی 
افتاده که بهترین گزینــه جهان برای تیم 
ملی شده؟ دو تا جام این همه اعتبار آورده؟ 

امیر قلعه نویی که بیشترش رو داره.
سعید آبی:

اون مربی فواد بود که قهرمان شــد و 
بعد بیرونش کــردن، اونم بیارین کاندیدای 
تیم ملی بشــه در کنــار برانکو. به هر حال 

جام داره توی لیگ برتر.
م میانی:

مهدی طارمی حاا میشه سوپر استار 
جام ملت ها. شانس که نداریم. حاا ببین.

کرمان گاف:
این بار وریا خط بخوره، منتظر تحلیل های 
سیاسی باشــیم توی توییتر. از دفاع راست و 

چپ هم برداشت های سیاسی می کنن.
ِد امیررو:

 منظور کیــروش از تفکر فروتنانه چی 
بود؟؟  یعنــی خودمون رو آمــاده پذیرش 

حذف از مسابقات کنیم؟#نود

شهر مجازی
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کیلیان امباپه ســتاره 20 ســاله تیم ملی فرانسه و 
باشــگاه پاری سن ژرمن بهترین بازیکن سال 2018 
فرانســه شــد. امباپه در جام جهانی 2018 روسیه 
عملکرد درخشــانی از خود نشان داد و سهم بسزایی 
در قهرمانی خروس ها داشــت. او عاوه بر گلزنی در 
فینــال در دیگر بازی ها نیز چــه در امر گلزنی و چه 
گلســازی مهره ای کاما تاثیرگذار برای فرانسه بود. 
امباپه که دو سال پیش تا آســتانه پیوستن به رئال 
مادرید پیش رفت در نهایت ابتدا قرضی راهی پی اس 
جی شد و تابستان امســال قراردادش دائمی شد. او 
فصل گذشته در قهرمانی پی اس جی در لوشامپیونا 
نقــش مهمی ایفا کرد هرچند نتوانســت مانع حذف 
تیمش در یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان به دست 
رئال شــود. امباپه در ســال 2018 توانست 25 گل 
با پیراهن پاری ســن ژرمــن و 9 گل با پیراهن تیم 
ملی فوتبال فرانسه به ثمر برساند و در نهایت از نگاه 
مجله معتبر فرانس فوتبال، به عنوان مرد سال فوتبال 
فرانسه در سال 2018 انتخاب شد. او دو هفته پیش 
از طرف فرانس فوتبال به عنوان بهترین بازیکن جوان 
سال 2018 دنیا نیز انتخاب شده بود و جایزه ویژه ای 

هم دریافت کرد.

یکی از بدشانس ترین بازیکنان تیم ملی، بی شک 
علیرضا جهانبخش است. مصدومیت های متوالی 
دست از ســر این بازیکن بر نمی دارند اما با این 
حال علیرضا معتقد اســت که این اتفاق ها را به 
فــال نیک می گیرد: »قطعــا در وقوع هر اتفاقی 
حکمتی وجود دارد. من هم معتقدم پشــت این 

آسیب دیدگی هم حکمتی است.«
جهانبخش در طول چند سال اخیر بارها از ناحیه 
همسترینگ دچار مصدومیت شده و این بار هم 
آسیب دیدگی او در همین بخش از پایش است.

 او دربــاره اتفاق هایی که برایش می افتد و اجازه 
نمی دهد همیشــه و در طول یک فصل در زمین 
باشــد، می گوید: »آخرین بار در تمرین مصدوم 
شدم و خیلی ابتدایی آسیب دیدم. نمی دانم چه 
شد اما یک لحظه احســاس کردم که نمی توانم 

راه بروم.«
حاا شــرایط چطور اســت؟ جهانبخش اینگونه 
توضیح می دهد: »شرایط خوب است، یعنی بهتر 
از قبل اســت. تاش خودم این است که بتوانم 
در سریع ترین زمان ممکن برگردم و برای تیمم 
بــازی کنم. من حتی می توانســتم مقابل برنلی 
بازی کنم ولــی به خاطر ترس از تشــدید این 
آســیب دیدگی گفتم بهتر است یک هفته دیگر 
بیرون بمانم. یعنی همه چیز کاما خوب به نظر 
می رســید اما نمی دانم چرا دوباره آسیب دیدم. 

تازه روی پایم فشار زیادی هم نیاورده بودم.«
چرا علیرضا اینقدر مصدوم می شود. خودش که 
از حکمت حرف می زنــد و می گوید: »نمی دانم 
چه بگویم و چه پاسخی به این سوال شما بدهم. 
متأســفانه این آسیب دیدگی همسترینگ دوباره 

ســراغ من آمد اما تاش می کنم آن را پشت سر 
بگذارم و با آمادگی کامل به زمین برگردم.«

آیا ممکن است علیرضا جام ملت های آسیا را از 
دســت بدهد؟ بال ایرانی برایتون پاسخ روشنی 
به این ســوال نمی دهد: »فعا چیزی مشــخص 
نیســت. امیدوارم که به بازی ها برســم و بتوانم 
کنار تیم ملی باشــم. حاا قرار شــده پزشــکان 
جواب نهایی را بدهند و مشــخص شود آزمایش 
پایم چطور بوده است. فعا نمی توانم در این باره 
چیز زیادی بگویم. ایــن مصدومیت ها هم قطعا 
من را عقب می اندازد ولی خدا را شــکر مربی به 
کارم ایمان دارد. انگیزه ام را از دســت نمی دهم 
و تاش می کنم هر چــه زودتر برگردم و بتوانم 

بازی کنم.«
علیرضا جهانبخش دوشــنبه به اردوی تیم ملی 

در قطر رســید و تماشاگر بازی ایران- فلسطین 
هم بود. او درباره این بازی کوتاه صحبت می کند: 
»بــازی را دیدم و اتفاقا مســابقه خوبی هم بود. 
قطعــا کار ما در جام ملت ها ســخت اســت اما 
امیدواریم که بتوانیم نتایج درخشــانی کســب 
کنیم و در نهایت با دست پر به ایران برگردیم.«

از جهانبخش دربــاره تیم ملی و انتظار قهرمانی 
سوال می پرســیم که او می گوید: »سخت است 
چون واقعا هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. در 
هر صورت مردم توقع دارند و ما هم تمام تاش 
خودمان را می کنیم تا بتوانیم بهترین نتیجه که 
همان قهرمانی است را کسب کنیم. امیدوارم که 
اتفاق های خوبی بــرای تیم ملی در جام ملت ها 
بیفتد. هر چند که نباید از قدرت ســایر رقبا هم 

غافل شویم.«

رکاب عربستانی تا امارات
دوچرخه ســوار تیم ملی عربستان برای حمایت از تیم 
ملی فوتبال کشورش در جام ملت های آسیا تا امارات 
رکاب می زند. فهد الیحیی دوچرخه سوار عربستانی در 
نظر دارد برای حمایت از تیم ملی فوتبال کشــورش 
در جام ملت های آســیا با دوچرخه از ریاض به امارات 
سفر کند. این دوچرخه ســوار پیش از این مسافت 5 
هزار کیلومتری را با دوچرخه راهی مسکو شد تا جام 
جهانی 2018 را از نزدیک تماشــا کند. این ورزشکار 
عضو تیم ملی دوچرخه سواری عربستان است و باعث 
افتخار برای کشــورش شده است. او در سفرهایی که 
داشته پرچم کشــورش را نیز حمل کرده است. حاا 
که امارات میزبانی جام ملت های آسیا را برعهده دارد، 
فهد قرار اســت تیم ملی کشــورش را در این بازی ها 

حمایت کند.
 

جدایی نام تائه هی از الدحیل؟
نام تائه هی را بایــد یکی از بهترین بازیکنان الدحیل 

دانست که تاثیرگذاری زیادی در تیمش دارد.
 این بازیکن کره ای چند هفته پیش رباط صلیبی پاره 
کرد و برای درمان به اسپانیا سفر کرده است. او تاکید 
کرد که به دنبال چالش جدیدی اســت و می خواهد 
الدحیل را در تابســتان ترک کنــد. وی در این باره 
گفت: در تابســتان با پیشنهادهای خوبی از لیگ برتر 
انگلیس مواجه شدم اما چون با الدحیل قرارداد داشتم 

اصا به آنها فکر نکردم.
 این هافبــک تاثیرگذار کــره ای در بخش دیگری از 
صحبت هــای خود، اضافــه کرد: در تابســتان آینده 
قراردادم با الدحیل به پایان می رســد و می خواهم که 
این تیم را بعــد از پایان قراردادم ترک کنم. به دنبال 

تجربه کردن چالش جدیدی هستم.
 لیگ جزیره را دوســت دارم و بر این باور هستم که 
می توانم در این لیگ به میدان بروم و بدرخشــم. نام 
تائه هی در پایان سخنانش آرزوی خود را قهرمانی با 
کره جنوبی در جام ملت های آســیا دانســت و گفت: 
بخــت با من یار نبود و جام ملت های 2019 امارات را 

به خاطر آسیب دیدگی از دست دادم.
 الدحیــل حریف اســتقال در مرحلــه گروهی لیگ 

قهرمانان آسیا است.
 

طعنه روسی به ترامپ
گری لینه کر آقای گل جام جهانی 198۶ و گزارشگر 
محبوب انگلیســی طعنه ســنگینی به زبان روسی به 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا زد! دونالد ترامپ 
چنــد روز قبل در توئیتی از بزرگــی آمریکا و احترام 
گســترده جهانی برای این کشور خبر داد. این توئیت 
نیز باعث شد تا گری لینه کر، مهاجم پیشین تیم ملی 
فوتبال انگلیس که یکی از مجریان جام جهانی 2018 
روسیه نیز بود در واکنش به این پیام دونالد ترامپ با 

زبان روسی بنویسد: شوخی می کنی!

 سانچس فلورس سرمربی
 شانگهای چین شد

مسووان باشگاه شانگهای شنهوا چین بعد از ناکامی 
در کسب ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا و ادامه نتایج 
ضعیف در لیگ چین، دســت به تغییر سرمربی خود 
زدند و کیکه ســانچس فلورس سرمربی اسپانیایی که 
سابقه حضور در تیم هایی چون والنسیا و اتلتیکومادرید 
به عنوان سرمربی دارد را به عنوان سرمربی جدید خود 
معرفــی کردند. او قبا در تیم های ااهلی و العین نیز 
مربیگری کرده و این بار قرار است مربیگری در شرق 

آسیا را تجربه کند.
 وو جینگ گویی سرمربی سابق این تیم نیز به عنوان 
مدیرفنی به کار خود در این باشگاه ادامه خواهد داد.  
شــانگهای فصل قبل در رده هفتم جدول لیگ چین 
قرار گرفت و نتوانست با حضور بازیکنانی چون دمبا با 
و فردی گوارین جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را 

به دست بیاورد.

 

 شــاید جنجالی ترین اتفاق جام جهانی متعلق به اســپانیا بــود. تیمی که پیش 
از آغاز جام، با ســتاره های ریز و درشــتش یکی از شــانس های اصلی قهرمانی 
محســوب می شــد اما قرارداد پیش از موعد خولن لوپتگی با رئال مادرید سبب 
شــد تا فدراسیون فوتبال اسپانیا در یک تصمیم جالب و قاطعانه دو روز مانده به 
آغاز جام لوپتگی را از ســمت خود برکنار کند و فرناندو هیه رو مدیر این تیم را 
به عنوان ســرمربی و جانشین لوپتگی اخراجی برگزیند. اتفاقی که همچون توفان 

تیم ملی اسپانیا را درنوردید و آنها را نابود کرد.
هیه رو در شــرایطی روی نیمکت تیم ملی اسپانیا نشست که تنها دو روز به آغاز 
جام جهانی، لوپتگی از این تیم اخراج شده بود و او می بایست تیم را برای مصافی 
سخت با پرتغال در نخســتین بازی اش در مرحله گروهی آماده می کرد. هیه رو 
اگرچه توانســت به ســختی و با تنها یک پیروزی یک گله مقابل ایران اسپانیا را 
به عنوان تیم اول گروه B  به مرحله یک هشــتم نهایی برســاند اما در آنجا موفق 
نشد به شاگردانش برای عبور از سد روسیه میزبان کمک کند و در کمال ناباوری 
شــاهد شکســت آنها در ضربات پنالتی و کنار رفتن شان از گردونه رقابت ها بود. 
اتفاقی که ســبب شد عمر مربیگری هیه رو در تیم ملی اسپانیا کمتر از دو هفته 

باشد و او بعد از جام جهانی جای خود را به لوئیس انریکه بدهد.
حاا و پس از گذشــت قریب بــه ۶ ماه از این رقابت ها هیه رو ســکوت خود را 
شکســته و درباره اتفاقات جام جهانی صحبت کرده است. هیه رو می گوید که با 
وجود ناکامی در این رقابت ها از تصمیم خود برای پذیرش مسوولیت سرمربیگری 
ماتادورها پشــیمان نیســت. کاپیتان ســابق رئال مادرید در گفت و گو با یکی از 
شبکه های تلویزیونی اســپانیا اعتراف کرد که اگر می توانست به گذشته برگردد 

باز هم مســوولیت هدایت تیم ملی 
اسپانیا را به خاطر تعهدی که به این 

تیم دارد، قبول می کرد.
هیــه رو که پس از جام جهانی جای 
خود را بــه لوئیس انریکه داد، گفت: 
تأکیــد می کنم که اگر می توانســتم 
به خاطر تعهــد و وفاداری ام، باز هم 
هدایت تیــم ملی اســپانیا را قبول 
می کردم. من 50 ســال سن دارم و 
در زندگی ام شرایط اینچنینی زیادی 
را تجربه کرده ام، شرایطی مثل اینکه 

ســه روز مانده به جام جهانی مجبور شــوی شــرایطت را تغییر بدهی. تعهد و 
صداقتی که من نســبت به تیم ملی داشــتم، سبب شد که مسوولیت هدایت آن 

را قبول کنم.
وی در این باره افزود: می دانستم که باید این کار را انجام بدهم و اان هم وجدانم 
راحت اســت. می دانستم که انتظارات از ما حداکثر است اما با شرایط پیچیده ای 
که ما داشــتیم، چاره ای جز آن نبود. من رفتار بازیکنانم را بعد از اتفاقی که افتاد 
تحسین می کنم. به غیر از این، سایر مسائل فنی و فوتبالی بودند که در آن شما 

ممکن است روی همه شرایط کنترل نداشته باشید.
هیه رو تاکید کرد که در این تصمیم به تنها چیزی که فکر نمی کرده، موقعیت و 
اعتبار خودش بوده: وقتی که تصمیم گرفتم هدایت تیم ملی اسپانیا را قبول کنم، 
تنها چیزی که به آن فکر نمی کردم، خودم بودم؛ اینکه ممکن اســت موفق باشم 
یا زمین بخورم. اگر به گذشته برگردم باز هم همان تصمیم را می گیرم و از هیچ 
کســی هم به دلیل ناکامی تیم ملی اسپانیا گله و شکایتی ندارم. بازیکنان من با 
تمام توان شــان تاش کردند. شما باید خودتان در چنین شرایطی قرار بگیرید تا 

درک کنید که من چه می گویم و کار کردن چقدر سخت است.
هیه رو پس از جام جهانی تیم ملی و فدراســیون فوتبال اسپانیا را ترک کرد. او 
درباره دلیل این تصمیمش هم عنوان کرد: من تا جام جهانی قطر قرارداد داشتم 
و فکــر می کنم که بهترین گزینه برای من و برای همه این بود که من بروم. من 
تصمیم گرفتم بروم تا راه برای نسل جدید باز شود. ما بازیکنان و مربیان بزرگی 
داریم که لوئیس انریکه یکی از آنها است. او سرمربی فوق العاده ای برای تیم ملی 

است و تمام دنیا او را می شناسند.

در تعطیــات لیگ هــای اروپایی به واســطه کریســمس، لیــگ برتر جزیــره با قدرت 
 ادامــه دارد و امــروز از هفتــه 19 لیگ برتر انگلیــس دو بازی روی آنتــن خواهد رفت.
لسترسیتی - منچسترسیتی ساعت 18:30 از شبکه ورزش و واتفورد - چلسی ساعت 23 

از شبکه ورزش.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به پیشــنهاد تازه برای مهدی طارمی 
اختصاص داشت و با تیتر »هم طارمی مخالف است، هم برانکو« به آن پرداخته بود. در این 
مطلــب می خوانیم: از محرومیت چهار ماهه ای که فیفا برای مهدی طارمی حکم کرد، کمتر 
از یک ماه دیگر باقی مانده؛ در واقع به اندازه 4 بازی دیگر. پرســپولیس - تراکتورســازی، 
پرســپولیس - نفت تهران، مشکی پوشان - پرسپولیس و پرسپولیس - گسترش فواد چهار 
دیداری هســتند که مهدی طارمی در ادامه محرومیتش باید آنها را از پای تلویزیون تماشا 
کند اما بعد از آن، دوباره او را در ترکیب پرســپولیس خواهیم دید. محرومیت طارمی آخر 
دی ماه به پایان می رســد و او می تواند در بازی برابر پیکان در هفته بیســت و یکم که روز 
جمعه ۶ بهمن و به میزبانی پیکان برگزار می شود، به میدان برود. البته این به شرطی است 
که او و برانکو از پس اصرارها و تاش های همزمان باشــگاه بربیایند و اجازه جدایی و انتقال 

مهدی طارمی را ندهند.

عثمــان دمبله ســتاره جــوان و جنجالی 
بارســلونا این روزهــا تعطیاتش را در دبی 

سپری می کند.
 دمبلــه در ماه هــای اخیــر هم بــه دلیل 
بی انضباطی هــای متوالــی اش و تاخیر در 
تمرین هــا و هم با درخشــش درون زمین 
و گلزنی هایش ســر تیتر خبرها بود. ستاره 
فرانســوی در 1۶ بازی این فصل 10 گل به 
ثمر رســانده و 10 پاس گل نیز داده است 
تا بر خاف ســال اول حضورش در بارســا 
بتوانــد توانایی هایش را به اثبات برســاند. 
پس از پیروزی 2 بر صفر بارســا برابر سلتا 
که با گلزنی دمبله نیــز همراه بود، والورده 
به مناســبت ایام کریســمس یک هفته به 
بازیکنانــش مرخصــی داد و دمبله از این 
فرصت اســتفاده کــرد و راهی دبی شــد. 
او در ایــن شــهر با هموطنــش زین الدین 
زیدان ماقات کرد و عکســی هم به یادگار 

گرفت که در شــبکه های اجتماعی بازتاب 
گسترده ای داشــت. زیزو که پس از استعفا 
از مربیگری رئال فعا به استراحت مشغول 
است، به منظور شــرکت در مراسم ساانه 
»گاب ساکر اواردز« در دبی به سر می برد. 
هنوز مشــخص نیست که دمبله نیز در این 

مراسم حاضر خواهد بود یا خیر.

 برایتون در این فصل دو ســتاره آسیایی دارد. 
ســتاره هایی که حاا در ژانویه و ایام باکسینگ 
دی از مجموعــه برایتــون جدا شــده و راهی 
بازی های ملی برای حضــور در جام ملت های 
آســیا می شــوند. اتفاقی که برای تیم کوچکی 
چــون برایتون که در نیمه دوم جدول و در بیم 
و امید سقوط قرار دارد، اتفاق ناگواری محسوب 
می شود. علیرضا جهانبخش وینگر ایرانی و مت 
رایان دروازه بان اســترالیایی دو ستاره آسیایی 
برایتون هســتند که حاا بایــد اردوی برایتون 
را در پیــک رقابت های لیگ برتر انگلیس ترک 

کنند.
طرفداران برایتــون در فصل جاری پریمیرلیگ 
عاوه بر مت رایــان دروازه بان اســترالیایی از 
علیرضــا جهانبخــش وینگر ایرانــی به عنوان 
گران ترین خرید تاریخ این باشگاه نیز بهره بردند 
گرچه ستاره جدید آنها در هفته های گذشته به 
خاطر مصدومیت شــدید از همســترینگ پای 

راست فرصت همراهی این تیم را پیدا نکرد.
دو ســتاره آســیایی کــه جــزو کلیدی ترین 
مهره های استرالیا و ایران در جام ملت های آسیا 
2019 قلمداد می شوند طی هفته های گذشته 
چالش های جدی با ســران باشگاه برای کسب 
اجــازه حضور در این تورنمنت معتبر قاره کهن 
داشــتند. با توجه به اینکه جام ملت های آسیا 
در تقویم فیفا گنجانده نشده، همراهی لژیونرها 
تنها منوط بــه موافقت باشــگاه ها و همکاری 
آنها با فدراســیون های اســت.  از همین رو دو 
فدراســیون ایران و اســترالیا از هفته ها پیش 
دعوتنامه های این دو ستاره را به سران برایتون 

ارائه دادند.

ســرانجام بعد از روزها رایزنــی کریس هیتن 
سرمربی برایتون در کنفرانس مطبوعاتی قبل از 
بازی با آرسنال از موافقت با جدایی جهانبخش 
و حضور این بازیکــن در اردوی تیم ملی ایران 
برای جام ملت ها خبــر داد و از این اتفاق ابراز 
شــادمانی کرد، در حالی کــه موضع این مربی 
و باشــگاه برایتون در قبال درخواست استرالیا 
و مــت رایان متفاوت با علیرضــا جهانبخش و 

ایرانی ها بود.
کریــس هیتن ســرمربی ایرلندی بعد از ســه 
شکســت متوالی در لیگ جزیــره و با توجه به 
بحــران مصدومیت هــای حاکم بر تیــم اجازه 
جدایی به گلر اســترالیایی را نــداد؛ تصمیمی 

عجیب برخاف رفتارش در قبال جهانبخش.
گلر اســترالیایی اجازه تــرک اردوی برایتون را 
پیدا نکــرد چون به اذعان ســرمربی مرغ های 

دریایی ایــن تیم تا ابتدای ژانویــه و آغاز جام 
ملت های آسیا ســه بازی مهم و سرنوشت ساز 
با آرسنال، اورتون و وســتهم طی 9 روز پیش 
داشــت که حضور این دروازه بــان الزامی بود. 
تاکید برایتونی هــا بر ماندن مت رایان و موضع 
متفاوتی که نســبت به دو ستاره آسیایی خود 
اتخاذ کردنــد از آن جهت قابــل تامل بود که 
نشــان می داد مصدومیت علیرضا جهانبخش از 
آن چیزی که تصور می شــد، بدتر است و این 
بازیکن حاا حااهــا نمی تواند طعم حضور در 

مستطیل سبز را بچشد.
مــت رایان دروازه بان شــماره یک اســترالیا و 
برایتون قرار اســت بعد از بازی با وســتهم به 
جمع کانگوروها بپیوندد. چه بسا اگر جهانبخش 
توان بازی کردن داشت و مصدومیت ستاره 17 
میلیــون پوندی برایتونی هــا را آزار نمی داد نه 

باشگاه، نه کریس هیتن سرمربی ایرلندی اجازه 
جدایی زودهنگام بــه او برای حضور در اردوی 
تیم ملی ایران نمی دادند. درست مثل موضعی 
کــه در قبال مت رایان گلر اســترالیایی اتخاذ 
کردند یا همان تصمیمی کــه تاتنهام در قبال 
ســون هیونگ مین گرفت و مانع ترک لندن از 
ســوی ستاره کره جنوبی تا قبل از بازی سوم و 
سرنوشت ســاز این تیم در گروه مقدماتی جام 

ملت های آسیا شد.
برایتون بعد از بازی مقابل آرســنال در آمکس 
اســتادیوم، شــنبه 8 دی با اورتون بار دیگر در 
خانه یعنی آمکس اســتادیوم و چهارشنبه 12 
دی با وســتهم در لندن ســه بازی فشــرده و 
سرنوشت ســاز خواهد داشــت و قرار است بعد 
از ایــن بازی ها با آغاز ژانویه 2019 اجازه ترک 
اردوی تیم برای مت رایان اســترالیایی را صادر 
کند تا گلر شــماره یک کانگوروها به جمع ملی 
پوشان اســترالیا بپیوندد و برای نخستین بازی 

در روز شانزده دی ماه برابر اردن آماده شود.
این در شرایطی اســت که علیرضا جهانبخش 
با توجه به مشــورتی که کریــس هیتن و کادر 
پزشــکی برایتون با هم داشــتند نمی توانست 
شرایط بازی در این دیدارهای فشرده و سنگین 
را پیــدا کند و باید تنها رونــد درمانی خود را 
طی می کرد. از همین رو ســرمربی ایرلندی با 
تصمیمی سیاســتمدارانه اجازه خروج به ستاره 
17 میلیون پوندی خود برای همراهی ایران داد 
تا این بازیکن با خروج از زیر بار فشارهای روانی 
مصدومیــت طوانی، مراحل درمانی خود را در 
اردوی تیم ملی پیگیری و شــانس خود را برای 

حضور در جام ملت های آسیا امتحان کند.

جام ملت های آسیا 10 روز دیگر در امارات برگزار می شود. از سال 195۶ که جام ملت ها برگزار می شود، یک جام خاص به تیم قهرمان اهدا می شد 
و زمان آن رسیده بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا یک جام جدید طراحی کند. به همین خاطر با دستور شیخ سلمان جام جدیدی برای رقابت های 
جام ملت های آســیا تهیه شــد و قرار است به تیم قهرمان هر دوره اهدا شود. برای ســاخت این کاپ، 400 ساعت وقت صرف شده است. این کاپ 
72 سانتیمتر طول و 42 سانتیمتر عرض دارد و از جنس شمش نقره است و 15 کیلوگرم نیز وزن دارد. بر روی این کاپ قهرمانی، 5 گلبرگ قرار 

گرفته که بیانگر 5 منطقه در قاره آسیاست.

جهانبخش: هنوز نمی دانم به جام ملت ها می رسم یا نه
احساس کردم نمی توانم راه بروم

هیه رو: هرگز به خودم فکر نکردم
به عقب برگردم، باز هم مربی اسپانیا می شوم

لیگ برتر انگلیس

 هم طارمی 
مخالف است 
هم برانکو

کاپ نقره ای با 15 کیلو وزن

امباپه فوتبالیست سال فرانسه

خارج از گود

گزارش یک

گزارش دو

قاب روز

طنزیم

کامنت

روی آنتن

در چنین روزی

 مرثیه ای برای یک شغل
صبح هــر دو خراب بودیم. من و ابــی آقا. همان 
حکایت ما دو تا را کجا می برید. خلوت کرده بودیم 
در اتاقــی که قرار بود چنــد دقیقه بعدش، ورک 
شاپ استاد آنجا برگزار شود. نشسته بودیم به حال 
خراب. او که عزادار پدر و مادر و دو دوست عزیزتر 
از جانش و همه هم متوفی به سال نحس 97 و من 
هم که عزادار رســانه های بی حساب و کتاب امروز 

و در غم نان فردا.
دوتایــی نشســته بودیم کنــار هم به ســیاحت 
روزگاری که ناجوانمرد اســت. گله کردم از اوضاع 
دخل و خرج رسانه ای و حقوق های پرداخت نشده 
و کار خــراب و آینــده تلخ و فردای ترســناک و 
روزنامه های زمین خورده و سایت های هر روز بدتر 
از دیــروز و اوضاع افتضاح خبرنگاری ورزشــی در 
این روزها بی هیچ قدر و منزلتی همراه با نازل ترین 
سطح سواد خبرنگارهای امروزی و بی ارزش بودن 
قلم های خوب و در حاشــیه بودن نویســنده های 
ورزشی با سواد و در متن بودن خبرنگارهای دنبال 
تیترهای داغ و دنبال حاشیه درست کردن و دعوا 

راه انداختن.
حرف زدیم و حرف زدیم تا کاس شــروع شــد. 
نشســت روبــه روی ما که آمــده بودیــم تا پای 
محضرش، درســی بگیریم از تاریخ ورزشی نویسی 
ایران. داســتان زندگی نخســتین نســل ورزشی 
نویسان ایران را برایمان تعریف کرد. گفت و گفت 
و چای سیاه خورد و ســیگار کشید و فحش های 
تکراری غلیظ داد و ما، همه محو حرف هایی بودیم 
که می زد. انگار ماهی هــای کوچکی در برکه و او 
مرد مهربانی که برایمان دانه و خرده نان می پاشید.

داســتان محترم تریــن نویســنده های مطبوعات 
ورزشــی را برایمــان باز کرد که آخــر عمری، در 
آپارتمان هــای حقیر اجــاره ای یــا در خانه های 
بستگانشــان زندگی را به پایان رساندند. با دستی 
خالی و نیاز مبرم به حداقل تمتع و نگران زندگی 
بستگانشــان. برایمان از آنهایی گفت که این شغل 
را راه انداختند و اهلیتی داشــتند که یا ورزشــی 
بود یا روزنامه نگارانه و چقــدر تلخ که این روزها، 
وقتی به سیل تحریریه های روزنامه ها و سایت های 
مختلف ورزشی نگاه می کنی، یافتن کسی با حتی 

یکی از این دو اهلیت، دشوار است.
صبح، با ابراهیم افشــار بودیم. ورک شاپی داشت 
برای عاقه مندانش و من رفته بودم برای گزارشی. 
فرصت کوتاهی بود تا برای روزنامه نگاری ورزشــی 
در ایران مرثیــه ای بخوانیم. او نوحه خونمان بود و 
ما سینه زن های مراسم. اشــکی ریختیم و دلمان 
سبک شد اما این حقیقت تلخ از یادمان نرفت که 
ناف ورزشی نویســی ایران را با فقر بریده اند. با فقر 

محض، اجاره نشینی و مردن در تنهایی.

هومن جعفري
Houman Jafari
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