
فهرســت نهایی تیم ملی اعام شد؛ بدون ســعید عزت اللهی و در غیاب علی 
قلی زاده که یکی از امید های گلزنی ایران در جام ملت های آســیا محسوب می شد. 
فهرســت تیم ملی اما در غیاب این بازیکنان سرشار از بازیکنان باتجربه ای است که 
هیــچ انتظاری جز قهرمانی در جام ملت های آســیا میان خود و افکار عمومی باقی 

نمی گذارند.
اســامی را که برانداز می کنیم انبوهی بازیکن باتجربــه در آن می بینیم که با 
بازی های ملی پرتعداد رهســپار جام ملت های آسیا شده اند. این برای تیم ملی یک 
ویژگی بزرگ محســوب می شود که در دوره قبل نیز وجود نداشت. گرچه تیم ملی 
یکی از ســتون هایش را از دست داده اما باید طور دیگری به باقی مانده ها نگریست. 
ســردار آزمون چهار ســال پیش که در جام ملت های آســیا همچون نهالی سر از 
خاک بیرون آورد، حاا به درختی تنومند بدل شــده است. او یقینا می تواند در این 
تورنمنت بهتر از چهار ســال پیش خود باشــد؛ با گلزنی های پی درپی، با نمایشی 

متفاوت.
ســامان قدوس نیز یکی از امیدهای بزرگ تیم ملی است. بازیکنی که در جام 
جهانی چندان به کار گرفته نشد و حاا همه را منتظر درخشش خود گذاشته است. 
سامان برای بازی در پست پشت مهاجم یکی از بهترین گزینه ها است. نقطه ای که 
برای او فضایی ایده آل را برای گلزنی پدیده می آورد. بخصوص شوت های از راه دور 

که سامان نشان داده هنرش را دارد.
نمی شود درباره گلزن های احتمالی تیم ملی حرف زد و نامی از مهدی طارمی 
نیاورد. طارمی همان اســت که بود. بازیکنی پرتاطم که گاه فرصت هایی طایی را 
هم از کــف می دهد. مهدی اما با همین عیار هم عصای دســت کارلوس کی روش 

است. روی گلزنی او نیز حساب می کنیم. 
حتی روی آقای گلی اش. طارمی ظرفیت هایش را دارد. علیرضا جهانبخش نیز 
بی هیچ ارفاقی یکی دیگر از امیدهای قطعی تیم ملی اســت. او را احتماا در گوش 
راســت خواهیم دید. پست ایده آلی است. جهانبخش می تواند در این نقطه به رفت 
و آمد هایش در قلب دفاع حریفان ادامه دهد و یکی از مردانی باشــد که هر لحظه 
بوی گلزنی در جام ملت ها را به مشام برساند. شاید زوج او با مدافع راست تیم ملی 
)یکی از میان وریا یا رامین( خاطرات خوش جام ملت های 2004 را در ذهن تداعی 

کند؛ زوج کعبی- مهدوی کیا را می گویم. 
درخشــش برای بازیکنی که لیــگ هلند و انگلیس را دیــده و جام جهانی را 
تجربه کرده، آیا کار شــاقی اســت؟ نام جهانبخش برای مان انبوهی از انتظارات را 

پدیده می  آورد.
به پست های دیگر هم که خیره شویم، به مردان مورد نظر کی روش برای خط 
میانی و خط دفاع، باز هم عناصر باتجربه کم نمی بینیم. اشــکان دژاگه و مســعود 
شجاعی شاید در ترکیب اصلی تیم ملی بازی نکنند اما تجربه آنها نیز در بازی های 
بــزرگ عمیقا به کار تیم ملی می آید. در کنار ایــن دو عنصر باتجربه وحید امیری 
هم حضور دارد. بازیکنی که در جام جهانی چشــم ها را به ســوی خود خیره کرد. 
لحظه ای تردید نداریم که امیری در جام ملت ها همانی است که در جام جهانی بود. 

او ویترین ها را خوب می شناسد. 
کمــا اینکه در جــام جهانی به خوبی فهمید که درخشــش تا چــه اندازه در 
سرنوشــت فوتبالی اش موثر اســت و حاا نیز جام ملت ها می تواند ســکوی پرتاب 

دوباره او باشد. شاید از فوتبال ترکیه به قلب اروپا.
بعد از پایان جام جهانی کارلوس کی روش از قهرمانی در جام ملت های آســیا 
حرف زد. بگذریم از اینکه او در هفته های گذشته ناله هایی سر داده اما حرف هایش 
را جدی نمی گیریم. آخرین پیام آقای سرمربی برای ما همان است که بود؛ قهرمانی 
در جام ملت های آسیا. کی روش آوازه تیمش و آوازه خودش را به خوبی می داند. او 
از بازیکنانی بهره می گیرد که جزو نوابغ فوتبال آسیا محسوب می شوند. چهره هایی 
که در جام جهانی یقه اســپانیا را می گیرند، مراکش را می برند و با پرتغال مساوی 
می کنند حتما مردانی هســتند که بتوان روی قهرمانی شان در آسیا حساب کرد؛ از 

خط حمله تا خط دفاعی که نیاز نیست در وصف مردانش چیزی بگوییم.
و مــا از کی روش چیزی جــز این نمی خواهیم؛ قهرمانی در آســیا. بازگشــت به 
دســتاوردی که سال ها پیش در آســیا تجربه اش کردیم؛ گرچه شاید برای تیمی که 5 
بار حضور در جام جهانی را تجربه کرده، رســیدن به قهرمانی جام ملت های آســیا هم 
چندان کار بزرگی تلقی نشــود اما ما دل مان برای قهرمانی در جام ملت های آسیا تنگ 
شده است؛ ما دهه شصتی ها، ما دهه هفتادی ها و ما دهه هشتادی ها که هیچ خاطره ای 
از قهرمانی در جام ملت های آســیا در گوشــه ذهن مان نیست. خاطره مان را بساز آقای 

سرمربی.

از شما قهرمانی می خواهیم آقای سرمربی سرمقاله
گزارش

اخراج یک فرد مشکوک از تمرین تیم ملی
آزمون مصدوم شد

تمرین دیروز تیم ملی از ساعت 17 به وقت تهران در اردوگاه اسپایر شروع 
شد. قبل از شــروع تمرین مک در مورت درباره بلندی چمن زمین همیشگی 
با کی روش صحبت کرد و به همین خاطر ملی پوشــان به زمین مجاور منتقل 

شدند.
قبل از شروع تمرین علی قلی زاده که از جمع ملی پوشان خط خورده است 
در اردوگاه اســپایر با لباس تیم ملی حاضر شد 
و تمرینات آماده ســازی انجام داد. وی که مدتی 
اســت به دلیل مصدومیــت در تمرینات حضور 
ندارد دیروز در کنار ســایر بازیکنان حاضر شد و 
حتی تمرین هم کرد البته قلی زاده در برنامه های 

گروهی حضور نداشت.
قبــل از آغاز تمرین کادر فنــی تیم ملی به 
شــخصی در اطراف زمین تمرین مشکوک شده 
بودند و از مســووان خواســتند تا او را از محل 
تمرین بیرون کنند. کی روش که متوجه نشد این 
شخص به چه شکل وارد منطقه شده از مسووان 
تیم ملی خواست تا پیگیر این موضوع شوند و به همین علت ساکت و خراطی 
در تماس با مســووان اردوگاه اسپایر خواســتار توضیحات این فرد در محل 
تمرین تیم ملی شدند. شخص موردنظر که چهره ای ناراحت و عصبی داشت در 
حال جروبحث با مسووان حفاظت اردوگاه اسپایر بود که در نهایت آیدی کارت 

او ضبط و از محل تمرین تیم ملی اخراج شد.
سامان قدوس، وحید امیری، مرتضی پورعلی گنجی، سیدمجید حسینی و 
امیر عابدزاده نخستین تمرین خود را انجام دادند ضمن آنکه علیرضا جهانبخش 
که تماشــاگر بازی ایران - فلســطین بود در تمرین حاضر شد. جهانبخش در 
برنامه های ابتدایی تمرین تیم حضور داشت و سپس راهی سالن وزنه شد. فعا 

قرار است این بازیکن به صورت اختصاصی تمرین کند.
در ابتــدای تمرین کی روش بازیکنــان را دور هم جمع کرد و حدود 30 
دقیقه برایشــان حرف زد و سپس اوسیانو کروز تیم را تمرین داد. نکته جالب 
کری بیرانوند و رضاییان در تمرین دیروز بود که این 2 بازیکن فضای مســابقه 

درون تیمی را حسابی گرم کردند.
در اواخر تمرین و در فوتبال درون تیمی سردار آزمون دچار مصدومیت از 
ناحیه ساق پا شد و به بازی ادامه نداد. البته به نظر می رسید مصدومیت آزمون 
تنها یک کوفتگی ســاده باشــد که به زودی برطرف خواهد شد. بعد از آسیب 
دیدگی آزمون دکتر خانلری پزشک تیم ملی اعام کرد که وضعیت این بازیکن 

مشخص نیست و امروز )پنجشنبه(تکلیف وی مشخص می شود.
بعــد از پایان تمرین تعــدادی از هواداران فوتبال در دوحــه با بازیکنان 
و کادر فنــی تیم ملــی عکس یادگاری گرفتنــد. کریم انصاری فرد، ســامان 
قــدوس، پژمــان منتظــری و ... در کنار عاقه منــدان به فوتبــال در قطر 
عکــس یــادگاری گرفته و بــرای آنهــا آرزوی موفقیت کردنــد. نمایندگان 
 ســفارت ایــران هم بعــد از پایــان تمرین بــا بازیکنــان عکس یــادگاری 

گرفتند.

این نخســتین گفت و گوی مطبوعاتی 
کارلوس کی روش بعد از اعام فهرست تیم 
ملی ایران برای جام ملت های آسیاســت. او 
در این گفت و گو ســعی کــرده جو حوالی 
تیم ملی را تلطیف کند و از انتقادات بکاهد. 
آیا پاســخ مثبتی از سوی چهره های منتقد 
می گیــرد؟ امیدواریم. کارلوس کی روش در 
آغاز حرف هایش گفت: »در درجه اول بابت 
پیام هایی که از مــردم خوب ایران دریافت 
کردم تشــکر می کنم چون مردم کریسمس 
را بــه من تبریک گفتند و بــرای همه آنها 
آرزوی موفقیت می کنم. 26 دســامبر روزی 
است که ما رسما سفر خودمان را برای این 

ماجراجویی آغاز و پرواز می کنیم.«
 

 موج مصدومیت ها، تصمیمات ما 
را تغییر داد

در درجــه اول مراتب تحســین خودم را 
از بازیکنــان اعام می کنم. حــذف برخی از 
بازیکنان کار راحتی نیست اما مجبور هستیم 
که این کار را انجام دهیــم. از همه آنها بابت 
زحمات و تمرینات شــان تشکر می کنم. شکی 
نداریــم که مــوج مصدومیت هایــی که با آن 
مواجه شــدیم مرا مجبور کرد کــه برخی از 
تصمیماتم را عوض کنم. من اعتماد کامل دارم 
که بازیکنان جایگزین بازیکنانی که از تیم ملی 

کنار رفتند عملکرد خوبی خواهند داشت.
 

مراعات جهانبخش را می کنیم
بــا مصدومیت هــای بازیکنانــی مثــل 
جهانبخش روبه رو هســتیم. او تــا یک هفته 
آینــده به تیم و بعد از بازی باقطر به ما ملحق 
خواهد شــد. مراعــات او را می کنیم تا زودتر 

خوب شود.
 

باید از قلی زاده مراقبت کنیم
ما باید ا ز ا ین با زیکن مراقبت کنیم و تا 
وقتی که باشگاهش اجازه می دهد او ر ا پیش 
خودمان نگه دا ریم تا مداوا شــو د ا ما ا گر د ر 

ا ین بین در دقیقه 90 مصدومیتی هم پیش 
بیاید، ا ین با زیکن ر ا جایگزین خواهیم کر د و 
امیدوارم با  ا ین تصمیماتی که می گیریم خدا 

هم به ما کمک کند.
 

برخی تظاهر می کنند کار ما در جام 
ملت ها راحت است

مهمی  بسیار  موضوع  داشــتن،  تجربه 
اســت اما توانایی اســتفاده از تجربه از آن 
هم مهمتر اســت. اان که 26 دسامبر است 
واقع بینانه باید بگوییــم که فقط 12 روز با 
نخستین بازی در جام ملت ها فرصت داریم 
و این یعنــی اینکــه 12 روز فرصت داریم 
آماده شــویم و در ایــن فرصت فقط 5 یا 6 
جلسه جدی تمرینی خواهیم داشت و باید 
از تجربیــات گذشــته اســتفاده کنیم و به 
سطحی از آمادگی برســیم تا برای بازی با 
یمن آماده باشــیم. ما باید از نظر تاکتیکی 
و پایه ای تمرینات گذشــته را مرور کنیم و 
باید بگویم که به بازیکنانم سراســر اعتماد 
دارم اما مسابقات جام ملت های آسیا بسیار 
ســخت است و برای همین است که در 40 
سال گذشته تیم ملی ایران نه تنها قهرمان 
نشــده بلکه به فینال هم نرســیده است اما 
برخی تظاهر می کنند که کار ما راحت است 
ولی من می گویم که قهرمانی در آسیا مثل 

خوردن کیک آسان نیست.
 

 برخی کارشناسان فکر می کنند 
بقیه تیم ها خوابیده اند

ما شــانس خوبی داریــم؛ چراکه در ۸ 
ســال گذشته پیشــرفت خوبی داشتیم اما 
برخی کارشناســان فکــر می کنند که برای 
خوشــحالی آنهــا بقیه تیم هــا خوابیده اند. 
من از شــما می پرســم که آیا قطر، امارات، 
ویتنام، عراق و... در این سال ها خوابیده اند؟ 
آیا عربستان و بقیه تیم ها دست روی دست 
گذاشــته اند؟ نه! اما ما می دانیم که چرا آنها 
این حرف ها را می زننــد، چون می خواهند 

بگویند کار ما راحت است تا ما از تنها هدفی 
که داریم دور شــویم تا به ما لطمه بزنند تا 

نتوانیم به هدفی که داریم دست یابیم.

هدف ما نوک قله است اما هل دادن 
هم راحت است!

آنهــا می خواهند دســتاوردهای ما را 
تحقیــر کنند اما ما روی خودمان حســاب 
می کنیم و آن طور که بازیکنانم گفتند اگر 
راه رســیدن به موفقیت را یک کوه در نظر 
بگیریــم، هدف ما نوک قله اســت و در این 
باره باید بگویم صعود کردن کار ســخت و 
دشــواری اســت اما در این راه کسی دست 
ما را نمی گیرد اما هل دادن راحت اســت و 
گاهی با یک هــل دادن و حتی فوت کردن 
کسی از روی کوه سقوط می کند. این گروه 

تیم ملی تمام تاششان را انجام می دهند.
 

امیدوارم داوران منصفانه و عادانه 
تصمیم بگیرند

توقع هیچ گونه کمک  سمپاتیک که به 
ســمت ما بیاید مخصوصــا در امر داوری را 
نداریم، فقط امیدواریــم منصفانه و عادانه 
تصمیــم بگیرند. مهــم این اســت که در 
خودمــان تمرکز کنیم و اهداف مان را پیش 
ببریم. در این صورت شانس مان بسیار زیاد 
اســت. ما باید به فکر خودمان باشیم و هیچ 
توجیهی قابــل قبول نخواهد بود. ما قدم به 
عقب نخواهیم گذاشــت. توقع مان این است 
که متحد باشــیم، امیدواریم برنامه ای را که 
تدوین کرده ایــم به خوبی پیــش ببریم و 

فدراسیون هم در امارات در کنارمان باشد.

باید با تمام ساح هایی که در دست 
داریم در امارات حضور پیدا کنیم

باید با تمام ســاح هایی که در دست 
داریم در امارات حضــور پیدا کنیم. ما نیاز 
داریم بزرگترین بازیکنــان ایران مثل علی 
دایی، علی کریمی، مهــدی مهدوی کیا و... 

کنارمان باشــند. آنها کنار تیم خودشــان 
حضور یابند و کنفدراســیون فوتبال آســیا 
ببیند که بــزرگان فوتبال ایــران کنار تیم 
خودشــان هســتند. ما احتیاج داریم نایب 
رییس ای اف ســی به صورت تمام وقت و با 
تمرکز کامل کنار تیــم حضور یابد و راجع 
به همه مســائلی که بیرون از زمین اســت 
کنارمان باشــد. هیچ راهی وجود ندارد که 
ایران بخواهد این مساله را که علی کفاشیان 

نایب رییس ای اف سی است، نادیده بگیرد.
 

برای 3 هفته حرف ها را کنار بگذارید و 
کنار تیم ملی باشید

در خواســت عاجزانه من این اســت که 
آقایــان برای ســه هفته تمــام صحبت ها و 
حرف های دیگر را کنــار بگذارند و کنار تیم 
ملی باشند. آیا این مساله آنقدر سخت است 
که در این مدت پرچم سفید رنگ صلح را باا 
ببریم و دست از تمام تهمت ها و حرف هایی 
که به این شکل تافی جویانه مطرح می شوند، 
برداریم. آیا این مساله اینقدر سخت است. ما 
باید در این مدت همه کنار تیم ملی باشیم.

بزرگان فوتبال ایران در جام ملت های 
آسیا کنارمان باشند

می دانیم چه افرادی هوشــیارانه قصد 
ایجاد دو دســتگی در تیم ملــی را دارند و 
می خواهند بــه آرامش ما لطمه بزنند. یکی 
از همکاران شما تاش کرد با دروغ هایی که 
آقای مســعودی بیان می کرد با حرف های 
نادرســت و نابه حقی کــه مطرح می کرد به 
تیم ملی لطمه بزند. دیدید چه مشــکاتی 
برای تیم ملی ایجاد کردند، آیا واقعا سخت 
است بزرگان فوتبال ایران مثل علی پروین، 
علی دایی، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، 
کریم باقری، خداداد عزیزی، امیر قلعه نویی، 
جواد نکونام و فرهاد مجیدی کنار تیمشان 
باشــند؟ آنها باید ثابت کننــد که کنار تیم 

ملی هستند.

حميدرضا عرب 
Hamidreza Arab
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دروازه پرسپولیس 
 فعا 

بدون تغییر است

 بیرانوند پیشنهاد ندارد
حقیقی را نمی خواهند

حذف شایسته های 
 استقـــال 
 از گذشتــه 

تا امـروز

 دیروز وریا غفوری
امروز سید حسین حسینی

سرمربی تیم ملی درخواست آتش بس داد

بزرگان فوتبال ایران کنار تیم ملی بایستند

کی روش: سه هفته پرچم 
سفید صلح به دست بگیریم

قلعه نویی، دایی، مجیدی، کریمی و مهدوی کیا کنار تیم ملی باشند

کی روش: سه هفته پرچم سفید صلح به دست بگیریم

لوتوس این بار به شرق نمی رو د
درباره جام زیبا و دلربایــی که 

دوست داریم لمسش کنیــــم

برانکو: بهترین دوران مربیگري ام را گذراندم
پرسپولیس فقط تا جمعه منتظر گوچي مي ماند
خبرهاي متناقض در مورد بازگشت جباروف
پایان فرصت یک ماهه؛  اروین به تراکتور برمی گردد؟
سارا قمی ستاره ملوان: ما آمدیم و زیبایی لیگ بیشتر شد
تیم های کوچک چرا ستاره ای برای جام ملت ها ندارند؟
کفاشیان و ترابیان همچنان در اتاق های ریاست

امروز پزشکان جواب می دهند
سردار مصدوم شد
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پرسپولیســی ها تا جمعه به گوچی 
فرصــت داده اند که پاســخ نهایی اش را 
درباره حضور در تیــم برانکو اعام کند 
و بعد از آن، می روند ســراغ گزینه های 
بعدی کــه احتمال رخ دادنش بیشــتر 

است.
مذاکــره با رضا قوچان نــژاد خیلی 
پیش از این ها آغاز شــد و عجیب اینکه 
هنوز به نتیجه نرســیده است. دلیلش را 
مسائل خانوادگی گوچی عنوان کرده اند 
اما انــگار پیشــنهادهای دیگرش خیلی 
جدی تر از این مســائل است که او را تا 
امــروز معطل کرده. پیشــنهادهایی که 
مدیر برنامه های قوچان نژاد درباره شــان 
گفته: »از اخباری که در ایران منتشــر 
می شــود بی اطــاع هســتم و نمی دانم 
دربــاره قوچان نژاد چــه مباحثی مطرح 
شــده اما وضعیت او بعد از بررسی همه 
جوانب مشخص خواهد شــد. البته باید 
تایید کنم که باشگاه پرسپولیس خواهان 
بــه خدمت گرفتــن قوچان نژاد شــده. 
مذاکــره هم صورت گرفتــه ولی در حد 
اولیه. عاوه بر پرسپولیس، دو تیم دیگر 
ایرانی خواهان قوچان نژاد هستند و آنها 
هم در حد پیشنهاد اولیه صحبت هایی با 
ما داشته اند اما این دلیل نمی شود که او 
پیشنهاد دو تیم از لیگ سوییس و یونان 

را نادیده بگیرد.«
حاا پرسش این است که اصا روی 
جدایی گوچی از آپوئل می شــود حساب 
کرد یا نه؟ پاســخی که مدیر برنامه های 
این بازیکن داده، چنین است: »می توانم 
بگویم برای نخســتین بار بــه بازی در 
ایــران فکر می کنیم و در حال بررســی 
آن هســتیم. هر اتفاقی ممکن است رخ 
دهد اما فعا قویا می گویم هیچ تصمیمی 
گرفته نشــده و در حال ارزیابی شرایط 
پیشــنهادات هســتیم. حتی جدایی  و 
قوچان نــژاد از تیم قبرســی هم قطعی 
نیست. این بازیکن یک فصل و نیم دیگر 
با آپوئل قرارداد دارد و باید همه جوانب 
را برای جدایی اش بررســی کرد. من هم 
زمانــی با قاطعیت صحبــت می کنم که 
انتقالی به پایان رسیده باشد. عادت ندارم 
روی پیشــنهادها صحبت کنــم اما باید 
بگویم مهمترین موضــوع همان قرارداد 
یک سال و نیمه قوچان نژاد با آپوئل است 

و مساله دیگر اینکه ما از ایران هم دو سه 
پیشــنهاد داشته ایم. ضمن اینکه از لیگ 
سوییس و یونان هم پیشنهادهایی وجود 
دارد و بــا در نظر گرفتن قــرارداد باقی 
مانده با تیم کنونی، تصمیم نهایی اتخاذ 
خواهد شد. در مقطع کنونی نمی توان از 
ماندن قوچان نژاد در قبرس یا حضورش 
در تیمی که احتمال توافق با آن بیشــتر 

است، حرفی زد.«
پرسپولیسی ها اما آنقدر وقت ندارند 
کــه بتوانند خیلی منتظر بمانند و برانکو 
هم همیشه مصر است که تازه واردها هر 
چه زودتر تمریناتشــان را با تیم شروع 
کنند که البته فعا پرســپولیس تعطیل 
اســت اما آقای ســرمربی انتظــار دارد 
خریدهای تازه باشگاه را از همان تمرین 
اول در اختیار داشته باشد. همین اصرار 
اوست که باعث شــده باشگاه برای رضا 

قوچان نژاد مهلت تعیین کند.
مدیــران پرســپولیس کــه فکــر 
نمی کردند قوچان نژاد اینقدر منتظرشان 
بگــذارد، از طریق مدیــر برنامه های این 
بازیکــن به او پیغــام داده اند که هر چه 
زودتــر جواب نهایی خود را اعام کند تا 
در صورت منتفی شدن انتقالش، باشگاه 
فرصت مذاکره بــا گزینه های دیگر را از 
دســت ندهد. پرسپولیســی ها تا جمعه 
به قوچان نژاد فرصت داده اند که پاســخ 
نهایــی اش را درباره حضور در تیم برانکو 
اعــام کند و بعد از آن، می روند ســراغ 
گزینه های بعدی کــه احتمال رخ دادن 
این اتفاق بیشــتر اســت چرا که گوچی 
تصمیم  هنــوز  برنامه هایــش  مدیــر  و 

نگرفته اند.
همیــن دیــروز بــود کــه مدیر 
برنامه های این بازیکن یعنی محمودرضا 
فاضلی از پیشنهادهای بسیار و متفاوت 
قوچان نــژاد گفت و البته تاکید کرد که 
تصمیم گیری را گذاشته اند برای بعد از 
جــام ملت ها: »همانطور کــه گفتم، ما 
بحث پیشــنهادهای اروپایی را داریم و 
در حال بررســی آنها هســتیم. البته از 
پیشــنهادهای ایرانی هم غافل نیستیم 
اما هنوز تصمیمی گرفته نشده و با هیچ 
باشــگاهی به توافق نرســیده ایم. برای 
تصمیم گیــری باید تا پایان جام ملت ها 

صبر کرد.«

پرسپولیس فقط تا جمعه منتظر
 گوچی می ماند

 پاسخ پرسپولیسی ها به سپاهان: 
بااینبیانیههاحریفمانمیشوید

فکر می کردند به دلیل مشکاتی که داشتیم امتیاز از دست می دهیم و 
می توانند به راحتی بر ما غلبه کنند اما وقتی این اتفاق نیفتاد، به جوســازی  

روی آوردند.
همــه جریمه های کمیتــه انضباطی را باشــگاه ســپاهان پذیرفت جز آن 
خســارتی که باید به خاطر آسیب رســانی طرفدارانش به اتوبوس پرسپولیس در 
فرودگاه اصفهان به این باشــگاه بپردازد. آنها در واکنش به رای کمیته انضباطی، 
به فدراســیون اتهام زدند که به قهرمان شدن پرسپولیس کمک می کند که البته 
باشگاه پرسپولیس این ادعای آنها را بی پاسخ نگذاشته است. به نمایندگی از این 
باشــگاه، پندار خمارلو گفته: »اگر ســپاهانی ها می خواهند ما را به تاریخ ارجاع 
دهنــد، ما هم مجبوریم گریزی به تاریخ بزنیــم و آن وقت اخبار زیادی مبنی بر 
برخی هدایا به برخی اشــخاص و مســائل دیگر بیرون می آید که گفتنش خوب 
نیست. پس آقایان ما را به تاریخ ارجاع ندهند چرا که همین تاریخ نشان می دهد 
پرســپولیس چقدر در ســال های اخیــر مظلوم 
واقع شــده و ضرر کرده است. همان سالی که ما 
نایب قهرمان لیگ شــدیم با اشــتباهات عجیب و 
غریب داوری امتیازات زیادی از ما گرفته شــد و 
در نهایــت به خاطر تفاضل گل قهرمان نشــدیم. 
این همه ادعــا برای حمایت از یــک تیم خاص 
یک حرف عامیانه اســت چرا کــه حتی در یک 
برنامه تلویزیونی هم مشــخص شد پرسپولیس از 
داوری ها چقدر ضرر کرده و مطمئناً اگر به صورت 
موشکافانه تر این مسائل رصد می شد، ضرر کردن 
پرسپولیس هم بیشــتر نمایان بود. امیدواریم به 
جای دادن بیانیه برای توجیه برخی بی اخاقی ها 
کاری کنیم که فضای ورزشــگاه ها عاری از اقدامات تلخ باشــد تا همه از فوتبال 

لذت ببرند چون با این بیانیه ها کسی حریف پرسپولیس نمی شود.« 
ســپاهانی ها مدعی شــده اند خســارت وارد شــده به اتوبوس تیم حریف 
کیلومترها دورتر از شــهر اصفهان بوده و ربطی به باشگاه آنها ندارد. مدیر روابط 
عمومی باشــگاه پرســپولیس اما این ادعای آنها را رد کرده است: »در اطاعیه 
باشگاه ســپاهان آمده که اتوبوس پرسپولیس کیلومترها دورتر از اصفهان سنگ 
خورده و آنها به این موضوع هم اعتراض دارند. ما پیش از این منتظر عذرخواهی 
باشــگاه سپاهان به دلیل اتفاقات رخ داده بودیم اما اان می بینیم آنها مدعی هم 
هستند. اگر با آن ســنگ هایی که به سمت اتوبوس ما پرتاب شد یک بازیکن یا 
مربی آســیب می دید تکلیف چه بود؟ چه کسی مسوولیت آن را قبول می کرد؟ 
جالب اســت که یکی از مسووان این باشــگاه در برنامه نود ادعایی واهی انجام 
می دهد و می گوید از کجا معلوم کسانی که این کار را کردند هوادار سپاهان بوده 
باشند! وقتی تیمی از فرودگاه خارج می شود مسوولیتش بر عهده میزبان است و 
اینطور نیســت که در اصفهان اتفاقی بیفتد بعد از شیراز پلیس بیاورند. فرودگاه 
اصفهان جزئی از شــهر اصفهان است و اینکه گفته اند کیلومترها دورتر این اتفاق 
افتاده برای ما عجیب اســت. مگر فرودگاه اصفهان جزو شهر اصفهان نیست؟ در 
ضمن هوادار چه تیمی به سمت ما سنگ پرتاب می کند که آنها می گویند کسانی 
که ســنگ زدند هوادار ما نیستند؟ این حرف ها بیشــتر از آنکه اعتراض باشگاه 
سپاهان باشد توجیه کردن اقدامات خطرناک هواداران شان است. برخی از تیم ها 
فکر می کردند به دلیل مشکاتی که در کمبود بازیکن داشتیم در چند بازی آخر 
امتیاز از دست می دهیم و می توانند به راحتی بر ما غلبه کنند اما وقتی این اتفاق 
نیفتاد، با بیانیه دادن و جوسازی های بیهوده می خواهند برای پرسپولیس حاشیه 

بسازند اما تیر آنها به سنگ خورد.«
خمارلو ســپس اعتراض باشــگاه پرســپولیس به آرای کمیته انضباطی را 
این طور به زبان آورده: »ما هم از طریق رســانه ها متوجه صدور رأی شــدیم چرا 
که اصل رأی هنوز به باشــگاه ارســال نشــده اما این آرا برای ما هم جای سوال 
دارد. خارج از اینکه اخراج کمال در بازی عجیب بود، او را یک جلسه هم محروم 
کردند که تعجب برانگیز است چون می خواستند یک تیم را به حق محروم کنند 
ما را هم محروم کردند تا ما تاوان محرومیت آنها را بدهیم چون نمی توانســتند 
تماشــاگران ما را در اصفهان محروم کنند، محرومیت گریبان بازیکن ما را گرفت 
و مطمئناً اگر می توانستند هواداران ما را در اصفهان محروم کنند این کار را انجام 
می دادند. وقتی ســپاهان را محروم کردند گفتند حاا پرسپولیس را هم محروم 
کنیم. در عصری زندگی می کنیم که دوربین های زیادی در ورزشــگاه و حتی در 
تلفن همراه مردم وجود دارد و شــک نکنید اگر هــواداران ما نارنجک به زمین 
پرتاب کرده بودند فیلم آن تا اان از زوایای مختلف به بیرون درز پیدا می کرد.«

دروازه پرسپولیس فعا بدون تغییر است

بیرانوند پیشنهاد ندارد، حقیقی را نمی خواهند

یادتان هســت وقتــی علیرضــا بیرانوند 
پنالتی رونالدو را مهــار کرد، چه ها درباره اش 
شــنیدیم؟ گفتند دیگر پیراهن شــماره یک 
پرســپولیس را به تنش نخواهیم دید. گفتند 
اگر رضایتنامه اش دســت پرسپولیسی ها گرو 
نبود، از همان روســیه می رفت فوتبال اروپا. 
او اما برگشــت و از آنجا که باشــگاِه محروم 
پرسپولیس جایگزینی برایش نداشت، مجبور 

شد به قراردادش پایبند بماند.
ماند اما یــک بند به قــراردادش اضافه 
کرد که بعد از نیم فصــل بتواند برود. توافق و 
شرط شان با باشگاه پرسپولیس دقیقا این بود 
کــه از نیم فصل به بعد و با باز شــدن پنجره 
نقــل و انتقــاات، می تواند 700 هــزار دار 
بدهــد و رضایتنامه اش را بخــرد. اتفاقی که 
همــه با اطمینان می گویند رخ می دهد اما آیا 
پیشنهادی هســت که بیرانوند به خاطرش به 

پرسپولیس پشت کند؟ 
پاسخ سرپرست باشــگاه به این پرسش، 
منفی است: »فعا ترانســفری نداریم و برای 
علیرضا بیرانوند هم هیچ پیشــنهاد رسمی به 

باشگاه نرسیده است.«
خوِد این دروازه بان اما همانطور که بارها 
تکــرار کرده، رویاهای بزرگی در ســر دارد و 
مشــتاق است به حضور در لیگ برتر انگلیس. 
فعا اما پیشنهادی در دستش نیست که به آن 
تکیه کند. البته پیش تر گفته بود که انتقال به 
اروپا را گذاشته برای بعد از جام ملت های آسیا 
اما شاید نمی دانسته که مهلت نقل و انتقاات 
زمستانی در قاره سبز چند روز پیش از فینال 
جام ملت ها به پایان می رسد و شاید هم امید 
داشته که تا پیش از آن، پیشنهاد چشمگیری 
به دســتش برسد. هر چه هست، می دانیم که 
او چقدر به رفتن تمایل دارد و هر پیشنهادی 

ممکن است او را از پرسپولیس بگیرد.
در شــرایط فعلی اما مهمتــر از جدایی 
بیرانوند، انتخاب جانشین اوست که باشگاه و 
برانکو را به دردســر انداخته. نه که گزینه ای 
برای دروازه نداشــته باشــند. گزینه دارند اما 
دست شــان به آن نمی رسد. آنها از یک فصل 
پیش دنبال رشید مظاهری بودند اما از بخت 
بَدشــان این دروازه بان تا پایان لیگ هجدهم 
با ذوب آهن قرارداد دارد و باشگاه اصفهانی تا 

امروز به جدایی اش رضایت نداده است.
در واقــع مظاهری که حاا و در آســتانه 
جام ملت های آســیا پیراهــن تیم ملی را هم 

از دســت داده، تنها دروازه بانی است که برانکو 
ایوانکوویــچ او را در اندازه دروازه پرســپولیس 
می دانــد امــا چون شانســی بــرای در اختیار 
گرفتنش ندارد، رفته ســراغ محمدرضا اخباری. 
حــال آنکه این دروازه بان بعــد از جدایی اش از 
ســایپا در پایان لیــگ هفدهــم، پیراهن هیچ 
تیم دیگــری را نپوشــیده و نیم فصل اول را به 

خانه نشینی گذرانده است.
اینجاســت که باید بپرســیم آیــا چنین 
پرســپولیس می خورد؟  درد  بــه  دروازه بانــی 
پرسپولیسی که همچون سه سال گذشته مدعی 
قهرمانی لیگ برتر است و لیگ قهرمانان 2019 
آســیا را هم در قامت نایب قهرمان آغاز خواهد 
کرد. اتفاقا بیرانونــد یکی از مهرهایی بود که با 
عملکرد درخشانش صعود پرسپولیس به فینال 
را آســان تر کرد و حــاا برانکو حــق دارد که 
اینقدر به حفظ او اهمیت بدهد. آقای ســرمربی 
البتــه بارها گفته کــه مانع پیشــرفت بازیکن 
و درآمدزایــی باشــگاه نخواهد شــد اما نگفته 
پیداست که جدایی علیرضا بیرانوند تا چه اندازه 

نگرانش خواهد کرد.
البته همیــن اان هم بوژیدار رادوشــویچ 
مدعی پیراهن شــماره یک پرسپولیس است و 
بــه خیال خودش می تواند جــای بیرانوند را پر 
کنــد اما تصور برانکو چیز دیگری اســت. برای 
همین از حاا بــرای جذب یک دروازه بان دیگر 
بــه تکاپو افتــاده تا بعد از جدایی مرد شــماره 
یک تیم ملی دســتش خالی نماند. جالب است 
که مثل همیشه نام علیرضا حقیقی را هم کنار 
نام پرســپولیس می شنویم. دروازه بانی که البته 
آمار عملکرد چند ســال اخیرش هر تیمی را از 
جذب او منصرف می کند و پرسپولیســی ها هم 
برای به خدمت گرفتنش پا پیش نگذاشــته اند 
اما خب چون در پرسپولیس مطرح شد، همیشه 
به عنوان یــک گزینه بــرای این تیــم معرفی 
می شود. حتی اگر مثل اان خوِد پرسپولیسی ها 

تمایلی به جذب او نداشته باشند.
نه مدیران باشگاه پرســپولیس و نه برانکو 
ایوانکوویــچ تــا امروز درخواســتی برای جذب 
علیرضا حقیقی نداشته اند و هیچ پیشنهادی هم 

به او ارائه نشده اما در نهایت تعجب می بینیم که 
به عنوان جانشــین بیرانوند معرفی اش کرده اند. 
حقیقی کــه در ژانویه 2012 بــه روبین کازان 
پیوسته بود، یک سال بعد قرضی به پرسپولیس 
بازگشت و به جام جهانی 2014 هم رفت اما بعد 
از آن روزها و ماه های زیــادی را دور از فوتبال 
گذرانــد. او دوباره به روبیــن کازان رفت و بعد 
پیراهن تیم های پنافیل، ماریتیمو و اسپورتینگ 
کوویلیا )پرتغال( و اسکیلستونا )سوئد( را پوشید 
اما در هیچکدام از این تیم ها موفق نبود و بدتر 
اینکــه یک جراحی هم روی مچ پایش داشــت 
که او را برای مــدت طوانی تری از فوتبال دور 

نگه داشت.
این دوری شاید همان دلیلی باشد که باعث 
شــده پرسپولیسی ها به ســراغ علیرضا حقیقی 
نروند و بــا محمدرضا اخباری کــه او هم یک 
نیم فصل بازی نکرده، به مذاکره بنشینند. گزینه 
اول شــان اما کسی نیســت جز علیرضا بیرانوند 
که حتما امیدوارند پیشــنهادی نداشته باشد و 

دست کم تا آخر فصل در پرسپولیس بماند.

برانکومحروممیشود؟
»برانکو یک جلســه محروم شده و مقابل 
نیمکت پرســپولیس  نمی توانــد روی  پدیــده 
بنشیند.« این ادعای چند تا از سایت های خبری 
اســت که در توضیح آن نوشــته اند: »سرمربی 
پرســپولیس با حکم کمیته انضباطی و به خاطر 
اتفاقات بازی پرســپولیس و سپاهان یک جلسه 
محروم شده و محرومیتش به زودی اعام خواهد 

شد.«
 

دنبالمهاجمکروات
ســرمربی پرســپولیس دنبال یک مهاجم 
کروات است. برانکو که در تعطیات به کرواسی 
رفته، با این بازیکن مذاکره می کند و در صورت 

توافق، مذاکرات نهایی در تهران انجام می شود.
 

نادریبرایامضامیآید
بعد از مذاکراتی که باشــگاه پرســپولیس 
بــا مدیر برنامه های محمد نــادری انجام داد در 
نهایت توافقات خوبی بین طرفین به دست آمد 
و قرار اســت به زودی قرارداد ۶ ماهه ای به امضا 
برسد. مدیران باشگاه پرسپولیس منتظر حضور 
نادری در ایران هســتند تا هر چــه زودتر این 

قرارداد را به امضا برسانند.
 

خداحافظیبااستانکو
فقید  با سرمربی  مراســم خداحافظی 
اســبق باشگاه های پرســپولیس، داماش و 
این  می شــود.  برگزار  پنجشــنبه  سپاهان 
مراســم امروز در سالن ســینمای باشگاه 
هایدوک و مراســم خاکسپاری استانکو هم 

جمعه برگزار خواهد شد.
 

پدیدهویتنامدرالسد
پدیده فوتبال ویتنام در تور حریف قطری 
پرســپولیس در مرحله گروهــی لیگ قهرمانان 
آســیا قرار گرفته اســت. این خبری اســت که 
روزنامــه العرب دوحه منتشــر کرده و نوشــته: 
»باشگاه السد دوحه به دنبال جذب کوانگ هایی، 
ســتاره جوان تیم ملــی فوتبال ویتنام اســت. 
بازیکنی کــه مورد توجه یک تیم ژاپنی نیز قرار 
دارد. کوانگ هایــی دومین گلزن برتر رقابت های 
قهرمانی زیر 23 ســال آسیا بود و طبق گزارش 
ای اف ســی یکی از امیدهای تیم ملی ویتنام در 

جام ملت هاست.«
 

تاشبرایواگذاری
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس که 
پیش از ایــن در ارتباط با موضوع واگذاری 
دو باشــگاه پایتخت به بخش خصوصی در 
نشستی در مجلس شرکت کرده بود، صبح 
راهی ســازمان خصوصی سازی  چهارشنبه 
شد تا در نخستین جلسه کار گروه تخصصی 
واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقال 

حضور یابد.

پایههایدرحسرتپول
رقابت هــای رده هــای پایــه تهران در 
هفته هــای پایانی اســت و تا دو ســه هفته 
دیگر مسابقات چهار رده سنی امید، جوانان، 
نوجوانان و نونهاان به پایان خواهد رســید. 
جالب اســت که بازیکنان پایه پرسپولیس با 
اینکه قراردادهای ناچیــزی منعقد کرده اند، 
هنــوز بیش از نیمــی از رقم قــرارداد خود 
را از باشــگاه طلبکارنــد. البتــه بازیکنــان 
تیم های نونهاان و نوجوانــان هیچ پولی از 
باشــگاه نمی گیرند، رقم قــرارداد بازیکنان 
تیم نوجوانــان حــدود 4-3 میلیون تومان 
اســت و بهترین بازیکن امید هم قرارداد 9 
میلیون تومانــی دارد. از این ارقام ناچیز که 
برای یک فصل ســخت و خسته کننده بسیار 
عجیب به نظر می رســد، بازیکنان تیم های 
پایه چیــزی حــدود 40 درصــد دریافتی 
داشــته اند و همچنان منتظر پول هســتند. 
در حالی که کل رقــم پرداختی به تیم های 
پایه کمتر از 400 میلیون تومان می شــود، 
بدهی اش  نتوانسته  هنوز  پرسپولیس  باشگاه 
بــه بازیکنان پایه را تســویه کند. آن هم در 
حالــی که مربیــان تیم های پایــه در چند 
روز اخیر ماقات هایی با سرپرســت باشگاه 
داشته اند اما هنوز نتوانسته اند برای پرداختی 
به بازیکنان شــان خبر امیدوار کننده ای از او 

بگیرند.
 

لیگبرتریهادنبال
آقایگلپرسپولیس

برای  پرســپولیس  که  شــرایطی  در 
تقویت خط حمله اش دنبال رضا قوچان نژاد 
و محمد نادری است، مهاجم امیدهای این 
باشگاه حاا چند مشتری لیگ برتری دارد. 
مهدی عبدی مهاجم تیم امید پرسپولیس 
که در 2۶ بازی 23 گل به ثمر رســانده و 
12 پاس گل هــم داده، تا هفته قبل آقای 
گل امیدهــای تهــران بود کــه این هفته 
سهیل فداکار مهاجم پیکان 24 گله شد و 
به صدر جدول گلزنان رسید. البته امیدهای 
پرسپولیس هنوز دو بازی در پیش دارند و 
عبدی امیدوار است با گلزنی در این بازی ها 
به عنوان آقای گلی برسد. درخشش عبدی 
در لیگ امیدها باعث شده سپاهان، پدیده 
و پارس جنوبی برای بــه خدمت گرفتنش 
اقدام کننــد. همچنین چند تیم لیگ یکی 
از جمله پرســپولیس پاکدشــت به دنبال 
جذب این بازیکن جوان هستند که البته نه 
خود عبدی نه مربیان تیم امید پرسپولیس 
تمایلی ندارنــد این بازیکن بــه لیگ یک 
لیگ  پیشــنهادهای وسوســه کننده  برود. 
برتری ها در حالی به دســت عبدی رسیده 
که از تیم بزرگســاان پرسپولیس و برانکو 
هیچ عاقه ای برای جذب این بازیکن دیده 
نمی شود و البته باشگاه پرسپولیس هم در 
معرفی این بازیکن بــه آنها اقدامی صورت 

نداده است.

واکنش پرسپولیس

خبرکوتاه

نه باشگاه 
و برانکو  
به حقیقی

 مظاهری که 
حاا و در 

آستانه جام 
ملت های 

آسیا پیراهن 
تیم ملی را 

هم از دست 
داده، تنها 
دروازه بانی 

است که برانکو 
ایوانکوویچ 

او را در 
اندازه دروازه 
پرسپولیس 
می داند اما 

چون شانسی 
برای در اختیار 

گرفتنش 
ندارد، 

رفته سراغ 
محمدرضا 

اخباری. حال 
آنکه این 

دروازه بان بعد 
از جدایی اش از 
سایپا در پایان 
لیگ هفدهم، 
پیراهن هیچ 

تیم دیگری را 
نپوشیده

مثل همیشه نام علیرضا حقیقی را هم کنار نام پرسپولیس می شنویم. دروازه بانی که البته آمار عملکرد چند سال اخیرش هر تیمی را از جذب او منصرف می کند و 
پرسپولیسی ها هم برای به خدمت گرفتنش پا پیش نگذاشته اند اما خب چون در پرسپولیس مطرح شد، همیشه به عنوان یک گزینه برای این تیم معرفی می شود. 
حتی اگر مثل اان خوِد پرسپولیســی ها تمایلی به جذب او نداشته باشند. نه مدیران باشگاه پرسپولیس و نه برانکو ایوانکوویچ تا امروز درخواستی برای جذب 
علیرضا حقیقی نداشته اند و هیچ پیشنهادی هم به او ارائه نشده است اما در نهایت تعجب می بینیم که به عنوان جانشین بیرانوند معرفی اش کرده اند. پرسپولیسی ها 
می خواستند اگر بیرانوند رفت، دروازه را به مظاهری بسپارند اما ذوب آهن رضایتنامه اش را صادر نکرد تا مرد کروات گزینه سوم خود را معرفی کند؛ محمدرضا اخباری.

برانکو:بهتریندورانمربیگریامراگذراندم

از جنبــه شــخصی بهتریــن فصــل 
مربیگری ام را پشت سر گذاشتم و برای تیم 
پرســپولیس نیز در طول تاریخش بهترین 

بود.
 sportske. بــا ســایت  در مصاحبه 
jutarnji کرواســی، برانکــو ایوانکوویــچ 
گفتــه فصلــی که اخیــرا با پرســپولیس 
مربیگری اش  بهترین فصل دوران  گذرانده، 
بوده. ســرمربی کروات پرسپولیس که این 
روزها در واراژدین اســتراحت می کند، در 
ابتــدای صحبت هایــش چنیــن گفته: »از 
جنبه شــخصی بهترین فصل مربیگری ام را 
پشت سر گذاشتم و برای تیم پرسپولیس نیز 
در طول تاریخش بهترین بود. برای دومین 
فصل متوالی قهرمان لیگ برتر ایران شدیم. 
ســوپرجام ایران را فتــح کردیم و به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا راه یافتیم. اکنون نیز 
بــه همراه دو تیم دیگر لیــگ برتری ایران 
جایگاه نخست جدول رده بندی را میان هم 
تقســیم کردیم و هر ســه تیم 31 امتیازی 
هســتیم. البته به عنوان بهترین مربی سال 
ایران انتخاب شــدم و واقعاً دایل بســیار 
خوبی برای خوشایند بودن سال اخیر دارم، 
به ویــژه اینکه می دانیم در چه شــرایطی 
ایــن موفقیت ها را کســب کردیم. در طول 
دو پنجــره نقل وانتقااتــی اخیــر به دلیل 
محرومیت از ســوی فیفــا حق جذب هیچ 
بازیکنی را نداشــتیم. در این زمان نیز پنج 
بازیکــن تیم پرســپولیس را ترک کردند و 
باید با 13 بازیکن کارمان را پیش می بردیم، 
مســأله ای که باعث شــد کارهای بیشتری 
انجام دهیم کــه فوق العاده بودند. به همین 

خاطر به بازیکنان مان افتخار می کنیم.«
در ادامــه، برانکو به موفقیت های دیگر 
مربیان کروات اشــاره کرده: »واقعاً ســالی 
حرفــه ای برای فوتبال کرواســی بود و من 
فقــط چیزهایی برای شــما گفتــم که در 
طول یک ســال اخیر تجربه کردم. مربیان 
بهترین بخش فوتبال کرواســی هســتند! 
البته رؤســا و مدیران باشگاه های کرواسی 
از این حرف های من آزرده خاطر می شــوند 
اما چه کســی مقصر این گناه آنها اســت؟ ! 
مربیان مهمترین بخش فوتبال هستند. فکر 
می کنم اشتباه نیست که مربیان را تحسین 
می کنم و نقش شــان را مهــم می دانم. این 
یک حقیقت است که مربی خوب با کارش 
ضعف ها و مشکات تیمش را کشف می کند. 

در تیم همواره نتایج خوب نکته های منفی 
را پوشش می دهد.«

هموطنانش  از  پروفســور  تمجیدهای 
اما به همین جا ختم نمی شود و ادامه دارد: 
»مربیان کــروات از بازیکنــان خود نهایت 
بهره را می برند. تیم هایی در رده ششــم یا 
هفتم دارند و آنها را به رده های دوم یا سوم 
می رسانند. ما در آکادمی مربیان خود خوب 
و جدی کار می کنیم. این مسأله  سال هاست 
که در آموزشگاه مربیگری کرواسی به خوبی 
اثبات شده است. البته مربیان جوان کروات 
خیلی خوب روی خودشــان کار می کنند. 
آنها عالی هستند و هیچ محدودیتی ندارند. 
این مربیان انعطاف پذیــر و آماده انطباق با 
هر شرایط کاری هســتند. یک نمونه برای 
شما می گویم. من یک استاد فوتبال هستم 
و دلیــل اثبات آن هم تاش بــرای بهبود 
کارم و رســیدن به آن اســت. من در ایران 
کار کردم و ســپس به کرواســی بازگشتم. 
پس از آن در چین، عربســتان و امارات کار 
کردم. در هر کدام از این کشــورها فرهنگ، 
شــرایط متفاوت کاری و عادت های زندگی 

را شناختم.«
پرســش بعدی که برانکو به آن پاسخ 
داد، این بود آیا در ســن ۶5 سالگی به بلوغ 
در دوران مربیگری اش رسیده است؟ پاسخ 
او این بود: »بله! اکنون در شــرایط مطلوبی 
هســتم و خودم را به عنوان یک مربی کامل 
پذیرفته ام. 15 ســال قبل یک مربی خوب 
بــودم و موفقیت های زیادی را به دســت 
آوردم. اکنــون که بــه آن دوره زمانی فکر 
می کنم تقریبــاً خجالت می کشــم. دانش 
حقیقــی و تجربه بزرگترین ثروت اســت. 
کمبــود تجربه در واقع مهمترین مشــکل 
مربیگری اســت اما زمان را نمی شود خرید 

و باید خودش بیاید.«
پرســپولیس  ســرمربی  پایــان،  در 
موفقیت هایش را یادآوری کرده است: »در 
دو جــام جهانی فوتبال بــه همراه تیم های 
ملــی کرواســی و ایــران حضور داشــتم. 
قهرمانی المپیک و عنوان ســوم آسیا را به 
دست آوردم. مربیان تیم هایی از سه کشور 
کرواســی، ایران و چین بودم. نمی دانم چه 
تعداد مربــی در جهان ایــن موفقیت ها را 
کســب کردند. خیلی ها در این کشورهایی 
که من مربیگری کردم، کار کرده اند اما مثل 

من قهرمان نبودند.

احمــد نوراللهی کــه در بازگشــت از 
تراکتورســازی بــا کیفیت فنــی قابل توجه 
خود توانســت به مهره قابــل اتکای ترکیب 
پرسپولیس تبدیل شود، حاا صاحب پیراهن 
شــماره 28 تیم ملی هم هست. همان شماره 
پیراهنــی که در روزهــای ابتدایی حضورش 
در پرســپولیس نیز بر تن کرده بود. نوراللهی 
اکنــون بار دیگر در اردوی تیم ملی با پیراهن 
خاطره انگیــز 28 حضور یافتــه و در نهایت 
نیز در فهرســت کارلوس کی روش برای جام 
ملت هــا جزو نفــرات منتخب قــرار گرفت. 

بایــد دیــد او قــادر خواهد بــود در یکی از 
تاریــخ فوتبال  حســاس ترین تورنمنت های 
ایران که نــگاه و امید همه فوتبالدوســتان 
به پایان طلســم چهار دهه ناکامی ایران در 
این رقابت هاست به کارلوس کی روش کمک 
کند یا خیر. در غیاب ســعید عزت اللهی که 
به دلیل مصدومیت این رقابت ها را از دســت 
داده، احمد نوراللهــی یکی از بازیکنان مورد 
اعتماد کارلوس کی روش لقب گرفته و باید با 
تداوم نمایش موفق چند وقت اخیر خود، به 

این اعتماد پاسخ مثبت دهد.

و  پرســپولیس  پیشکســوتان  تیم های 
منتخب پیشکسوتان کاشــان به مصاف هم 
رفتنــد. عصر روز شــنبه تیم پیشکســوتان 
پرســپولیس در ورزشگاه شــهدای طرشت 
میزبان تیم منتخب پیشکســوتان کاشان بود 
که این بازی دوســتانه در نهایت با تســاوی 
یک - یــک به پایان رســید. در این مســابقه 
پیشکسوتان پرسپولیس با دو ترکیب متفاوت 
مقابل حریف شان قرارگرفتند. بطوری که در 
نیمه نخســت بیشــتر بازیکنان دهه شصتی 
به عاوه یکــی دو نفر از جوان ترها به میدان 

رفتنــد و در نیمه دوم بیشــتر بازیکنان دهه 
70 به بعد در زمین بودند. در این مســابقه و 
در نیمه نخست تیم پیشکسوتان پرسپولیس 
توســط مجتبی شــیری به گل رسید اما در 
نیمــه دوم دروازه اش باز شــد. تیم منتخب 
پیشکســوتان کاشــان با اینکــه از بازیکنان 
پیشکســوت و مسن استفاده می کرد کیفیت 
فنی بســیار خوبی داشــت و علــی پروین و 
شــاگردانش از ســطح فنی این تیم به وجد 
آمده بودنــد. حدود هزار نفر تماشــاگر این 

دیدار بودند.

با در نظر گرفتــن اینکه نام علی 
علیپور از فهرست تیم ملی خط خورده 
اما علیرضا بیرانونــد و احمد نوراللهی 
امارات خواهند رفت، پرســپولیس  به 
دو ســهمیه در جام ملت های آســیا 
خواهد داشــت. در نــگاه اول اینطور 
به نظر می رســد که قهرمان دو دوره 
اخیر لیگ برتــر و مدعی قهرمانی این 
فصل که حاا نایب قهرمان آســیا هم 
هســت باید بیش از اینها در تیم ملی 

سهمیه داشته باشد و حاا بسیاری از 
هواداران پرســپولیس به خط خوردن 
نــام علیپور انتقاد دارنــد و معترضند. 
در عین حال بســیاری معتقدند از تیم 
فعلی پرســپولیس شــجاع خلیل زاده 
می توانست در فهرست نهایی تیم ملی 
باشــد که این اتفاق نیفتاد. با این حال 
جالب است که نســبت به دوره قبلی 
جام ملت ها، پرســپولیس یک سهمیه 
بیشــتر در تیم ملی دارد. چهار ســال 

پیش پرســپولیس هیچ سهمیه ای در 
فهرســت نهایی جام ملت ها نداشت و 
تنها با مصدومیت هاشــم بیک زاده در 
آخرین روزها، محمدرضــا خانزاده به 
اســترالیا رفت که البته یک دقیقه هم 
بازی نکرد. در آن دوره بازیکنانی مثل 
امیری،  ســیدجال،  رفیعی،  بیرانوند، 
حقیقی و پوادی به جام ملت ها رفتند 
اما هیچکدام در آن مقطع زمانی عضو 

پرسپولیس نبودند.

باشــگاه پرســپولیس ضمن ابراز 
تاســف از حادثه واژگونی اتوبوس که 
ظهر سه شــنبه به جان باختن تعدادی 
از هموطنــان عزیزمــان انجامیــد، با 
و خانواده  این ســانحه  حادثه دید گان 
درگذشــتگان همــدردی و اعام کرد 
که در این رویداد ناگوار، فرزند پزشک 
بوده  نیز جزو ســانحه دیدگان  باشگاه 
اســت. ظهر سه شــنبه یک دســتگاه 
اتوبــوس در واحد علــوم و تحقیقات 

دانشــگاه تهران واژگون شد و حادثه  
دلخراشــی را رقــم زد. در جریان این 
حادثــه بیش از 30 نفر سرنشــین در 
داخل اتوبوس بودند که غیر از راننده، 
دانشــجویان تشــکیل  را  نفرات  اکثر 
می دادند. متاسفانه طبق آخرین اعام 
اورژانــس، تا این لحظه 9 نفر از حادثه 
دیدگان ، جان باخته اند و 25 نفر دیگر 
مجروح هســتند که حال بعضی از این 
نفرات وخیم اعام شده است. متاسفانه 

فرزند دکتر علیرضا حقیقت  هم در این 
سانحه به شدت آسیب دید و از ناحیه 
ران، قوزک پا و مهره های کمر با صدمه 

جدی روبه رو شده است. 
اتفاقی که پزشــک پرســپولیس 
هم تاییدش کرده اســت: »پســر 20 
ساله ام به شــدت آسیب دیده و تحت 
 ICU عمــل جراحی قرار گرفته. او در
بستری اســت و برای بهبودی نیاز به 

دعای هواداران دارد.

پایانروزهایتلخ؛پیراهنتیمملیپاداششمارههشت

تساویپیشکسوتانوتیممنتخبکاشاندربازیدوستانه

پیشرفتسهمیهپرسپولیسدرتیمملینسبتبهجامملتهایقبلی

فرزندپزشکپرسپولیسدرجمعمجروحانواژگونیاتوبوس
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 بررسی پست به پست تیم ملی

لیست جذاب با دو نقطه تاریک: نیازمند و خانزاده
فهرست 23 نفره تیم ملی اعام شد 
بازیکنانی را در آن نوشت  نام  و کی روش 
که خیلــی  از ما تصــورش را می کردیم. 
بخصوص از سه شــنبه کــه او بازیکنان 
خط  خورده را یکــی یکی صدا زد، با آنها 
از  و سپس  داد  دلداری شان  کرد،  صحبت 
به  بررسی خط  دایل حذف شــان گفت. 
خط فهرست تیم ملی، می تواند ابهام ها را 
برطرف کند. ابهام هایی که همچنان وجود 
دارد و فقط کارلوس کی روش پاســخ آنها 

را می داند.

 دروازه بان:
دربــاره حضــور علیرضا بیرانونــد و امیر 
عابدزاده در فهرســت نهایی هیچ شکی وجود 
نداشــت. بیرانوند یک جام جهانی فوق العاده را 
ســپری کرد و در ترکیب پرســپولیس و لیگ 
قهرمانان آســیا نیز کم اشتباه ظاهر شد. دعوت 
از او بــه عنوان دروازه بــان اصلی به هیچ وجه 
دور از انتظــار نبود. همانطــور که حضور امیر 
عابدزاده را هم می شــد از مدت ها قبل حدس 
زد. درباره دروازه بان ســوم اما حرف و حدیث 
فراوان اســت. بعد از حذف رشــید مظاهری از 
فهرست 30 نفره، حســین حسینی امیدوار به 
حضور در جام ملت های آسیا بود. او می دانست 
که پیام نیازمند با حضور در نخســتین اردوی 
ملی خــود، نمی تواند رقیب سرســختی برای 
دروازه بان استقال باشد. بخصوص که حسینی 
جام جهانــی را نیز در لحظات آخر از دســت 
داد و حضور در جام ملت ها می توانســت باعث 
فراموشــی آن اتفاق تلخ شود. حسینی اما خط 
خورد تا جا بــرای حضور نیازمنــد در امارات 
باز شــود و این دروازه بان خوش قد و قامت و 
22 ســاله به اردوی نهایی تیــم ملی راه یابد. 
دروازه بانی که یکــی از بهترین بازیکنان لیگ 
برتر است و در ترکیب سپاهان این مساله را به 

خوبی اثبات کرده.
 

دفاع وسط:
بــا توجــه بــه آســیب دیدگی ســعید 
با دستور کارلوس  عزت اللهی، روزبه چشــمی 
کی روش به پست هافبک دفاعی منتقل شده و 
به این ترتیب، یکی از مدافعان میانی در لیست 
نهایی باقی مانده. پیشتر گمانه زنی این بود که 
هم خانزاده خط می خورد و هم کنعانی زادگان 
اما وقتی چشــمی مقابل فلســطین به عنوان 
هافبــک دفاعی بازی کرد، یکی از این مدافعان 
امیدوار شــدند تا در لیست نهایی باقی بمانند. 
قرعه این بار و برخاف جام های جهانی 2014، 
2018 و جام ملت های آســیا در سال 2015 
به نــام محمدرضا خانزاده افتــاد و این مدافع 
27 ساله از لیســت نهایی خط خورد. حسین 
کنعانی زادگان درســت 2 روز بعد از اشــتباه 
فاحش مقابل فلســطین در لیست ماند و البته 

خانزاده در بهترین فصل فوتبال خود از حضور 
در جام ملت ها محروم شــد. خانزاده در ااهلی 
یک بازیکن مهم اســت و البته این تیم هم در 
لیگ ستارگان قطر بهترین نتایج دو دهه اخیر 
خود را کســب کرده است. پیشتر برای حضور 
خانــزاده منتقد کی روش بودیم اما حاا باید از 
سرمربی تیم ملی برای خط خوردن این مدافع 
انتقــاد کنیم. بخصوص کــه کنعانی زادگان به 
جای او مجوز حضور در جام ملت های آســیا را 
به دســت آورده است. کی روش برای مرکز خط 
دفاع روی زوج پورعلی گنجی- حسینی حساب 
کــرده و به نظر این مدافع در ترکیب ثابت تیم 

ملی بازی خواهد کرد.
 

دفاع راست:
درباره حضور رامین رضاییان در لیســت 
نهایی، هیچ بحثی وجود نداشت اما وریا غفوری 
و صــادق محرمی از مدت ها قبل رقابت را آغاز 
کردند تا یکی از آنها مســافر امارات شود. وریا 
که جام جهانی را به طرز عجیبی از دست داده 
بود، با توجه به حضور در 2 پست- دفاع راست 
و بال راست- به محرمی ترجیح داده شد و در 
لیست نهایی قرار گرفت. هر چند آسیب دیدگی 
صادق محرمی و دوری این مدافع 22 ســاله از 
شــرایط بازی هم در تصمیم کی روش بی تأثیر 

نبود.
 

دفاع چپ:
تنها پســتی کــه از ابتدا می توانســتیم 

درباره اش با قاطعیت صحبت کنیم و بنویسیم، 
همین دفاع چپ بود. میاد محمدی و احسان 
حاجی صفی دو انتخــاب اصلی کی روش برای 
این پســت بودند. بازیکنانــی باتجربه بازی در 
جــام جهانی کــه می توانند ســمت چپ خط 
دفــاع ایران را بیمه کننــد. میاد محمدی در 
احمدگروژنی روســیه شــرایط مناسبی دارد و 
احســان حاجی صفی هم یکی از بازیکنان مهم 
لیگ ایران اســت که در ترکیب تراکتورسازی 

حضور دارد.
 

هافبک دفاعی:
آسیب دیدگی سعید عزت اللهی در بدترین 
زمان ممکن اجازه نداد تا تیم ملی از وجود او در 
جام ملت های آسیا سود ببرد. درست مانند او، 
علی کریمی هم آسیب دید تا دومین تورنمنت 
مهم خود را از دســت بدهد. او در آستانه جام 
جهانی مصدوم شــد و در لیست کی روش قرار 
نگرفت و این بار هم چنین اتفاقی برای هافبک 
25 ساله اســتقال تکرار شد. روزبه چشمی از 
دفاع مرکزی به هافبک میانی منتقل می شــود 
و البته امید ابراهیمی هم به عنوان یک بازیکن 
تخصصی در این پســت حضــور دارد. هر چند 
کی روش از احمد نوراللهی هم می تواند در این 

منطقه از زمین بازی بگیرد.
 

هافبک های بازو:
در جــام جهانــی و زمانــی که ســعید 
عزت اللهی به ترکیب ثابت تیم ملی برگشــت، 

امید ابراهیمی نقش بازوی ســمت راست را بر 
عهده گرفت و وحید امیری همین وظیفه را در 
ســمت چپ ایفا کرد. برای جام ملت های آسیا 
بعید نیســت تیم ملی با تــک هافبک دفاعی- 
امید ابراهیمی- بــه زمین برود و از دو بازیکن 
هجومی در کنار او اســتفاده کند. جای وحید 
امیری در ســمت چپ محفوظ است اما برای 
ســمت راســت کی روش چند گزینه مد نظر 
دارد. ابتدا ســامان قدوس که می تواند وظیفه 
بازیســازی تیم ملی را بر عهده بگیرد و سپس 
مسعود شجاعی، احمد نوراللهی و اشکان دژاگه. 
در این پست هم کی روش بهترین انتخاب ها را 
انجام داد و بازیکنانی را به اردو دعوت کرد که 

بهتر از آنها در فوتبال ایران نداشتیم.
 

بال راست:
بازیکن  مهم تریــن  جهانبخش  علیرضــا 
فوتبال ایران در این پســت است. ستاره ایرانی 
و 25 ســاله برایتون که البتــه در 2 ماه اخیر 
هرگز در بازی های رســمی شــرکت نکرده و 

آسیب دیدگی اش تازه درمان شده است.
 جهانبخش شاید به دو بازی نخست تیم 
ملی در جام ملت های آســیا نرسد اما کی روش 
برای جانشینی او روی مهدی ترابی نظر مثبت 
دارد. بال راست سابق سایپا که حاا به عضویت 
پرسپولیس درآمده و در بازی های تدارکاتی هم 
نشــان داده که می تواند در غیاب جهانبخش، 
وظایف او را به بهترین شکل ممکن انجام بدهد.
البته ســامان قدوس هم می تواند در این 

پست برای تیم ملی بازی کند.
 

بال چپ:
از حــاا می توانیم با قاطعیت بگوییم 
که مهــدی طارمی، بازیکن ثابت تیم ملی 
در این پست خواهد بود. مهاجم الغرافه که 
برخاف الغرافه، در تیــم ملی به کناره ها 
می رود و نقش بــال چپ را بازی می کند. 
برای جانشــینی طارمی، کــی روش چند 
گزینه هــم دارد. ابتدا وحیــد امیری که 
با یــک جابه جایی کوچــک می تواند در 
این پســت هم بازی کند. ســپس احسان 
حاجی صفی و البته ســامان قدوس که در 
تیم ملــی نقش آچار فرانســه را بر عهده 

دارد.
 

مهاجم نوک:
پیش بینی ها درســت از آب در آمد، 
علی علیپور و کاوه رضایی از لیست نهایی 
تیم ملی جا ماندند و سردار آزمون و کریم 
امارات شدند. علیپور  انصاری فرد مســافر 
در ترافیک خط حملــه، قافیه را به دیگر 
مهاجمان باخت و کاوه رضایی هم به دلیل 
مصدومیت، جام ملت های آسیا را از دست 
داد. رضایی چند هفته است که در ترکیب 
بروژ حضور ندارد و همیــن بهترین بهانه 
بــرای کی روش بود تا قلم قرمز روی نام او 
بکشد و این مهاجم را مثل جام جهانی از 

تیم ملی خط بزند.   

حساسیت مجمع در حد 
جام ملت ها

احتمال استعفای 
بازنشسته ها

و  در حالی  که تــب فوتبال 
هیجان فوتبال در جامعه رفته رفته 
تند می شــود و حواس ها به جام 
ملت های آسیا و تیم ملی معطوف 
شــده اما دی  ماه بــرای خانواده 
فوتبال حساســیت ویژه دیگری 
را هم دارد. جلسه مجمع عمومی 
فدراسیون فوتبال که روز ۱۹ دی 
حساسیت های  می شــود  برگزار 
دســتور  در  اگرچه  دارد.  زیادی 
بحث  از  این مجمع خبری  جلسه 
تعیین تکلیف برای اعضای هیات 
فدراسیون  بازنشســته  رییسه 
فوتبال نیست اما خیلی ها گمانه زنی 
می کنند که در این جلسه وضعیت 
بازنشسته  رییسه  هیات  اعضای 

مشخص خواهد شد.
یکــی از مدیــران قدیمی 
فوتبال که دســتی بر آتش دارد 
در مورد برگزاری این جلسه گفت: 
بازنشسته  اعضای  دارد  »احتمال 
فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیات 
اســتعفای خود را تقدیم مجمع 
کنند. اگر مجمع این اســتعفا را 
بپذیرد که مشــکلی وجود ندارد 
امــا معمای بزرگ زمانی اســت 
اعضای  اســتعفای  با  مجمع  که 
کند!  مخالفت  خود  بازنشســته 
بازنشسته  اعضای  صورت  آن  در 
فوتبال  فدراسیون  رییسه  هیات 
به  می توانند  مشکلی  هیچ  بدون 
کار و فعالیت خــود ادامه بدهند 
آنها حمایت خواهد  از  و فیفا هم 
کرد. زیرا اگر این اعضای مستعفی 
قرار  تایید  مورد  استعفایشان  که 
تعارف  بدون  کنند  تغییر  نگرفته 

فوتبال ایران تعلیق خواهد شد!
اگــر هم هر فــردی بگوید 
رخ  ایران  فوتبــال  برای  اتفاقی 
نمی دهــد حرف درســتی نزده 
است زیرا در گذشته هم داریوش 
مصطفوی به آقای علی آبادی گفت 
که فیفا هیچ کاری نمی تواند بکند 
اما همه دیدنــد که فوتبال ایران 

تعلیق شد.«
به هر حــال مجمع عمومی 
برای  شاید  فوتبال  فدراســیون 
بســیاری از اهالی فوتبال و حتی 
ارشــد ورزش کشــور  مدیران 
مهیج تر از بازی تیم ملی با ویتنام 
گروهی جام  مرحلــه  در  یمن  و 
ملت های آسیا باشد. البته مهدی 
اعام  اخیر خود  تاج در مصاحبه 
کرده بود در این مجمع قرار است 
فقط مســائل مالی مرور شود و 
خبری از انتخابات نخواهد بود اما 
اهالی فوتبال منتظرند تا اتفاقات 
تازه ای برای اعضای بازنشســته 

هیات رییسه فدراسیون بیفتد.

بازیکنان تیم امید از خوش شانسی 
اردن می گویند

ایستگاهی، شگرد 
تیم کرانچار

وحید نامداری زننــده تنها گل تیم امید 
ایران مقابل اردن گفــت: »تیم ما در این بازی 
عملکرد بســیار خوبی داشــت و کادر فنی از 
عملکرد بازیکنــان راضی بود. با این وجود فکر 
می کنم اردنی ها بســیار خوش شانس بودند. ما 
بارها صاحب موقعیت شــدیم، یــک بار ضربه 
من به تیرک دروازه خورد و در ریباند برای بار 
دوم تیرک را لرزاندیــم. همچنین چند صحنه 
مشکوک به پنالتی اتفاق افتاد اما در نهایت تیم 

میزبان با خوش شانسی از شکست گریخت.«
نامداری کــه در دومین بــازی پیاپی باز 
هم با ضربه ســر موفق به گلزنی با پیراهن تیم 
امید شد در این خصوص گفت: »روی ارسال ها 
تمرینات خوبــی داریم. من ســعی می کنم با 
جاگیری مناسب مدافعان حریف را روی کرنرها 
غافلگیر کنم و خوشبختانه در این کار تا امروز 
موفق بــودم. امیدوارم روند تیــم ما همچنان 
حفظ شــود و با انجام بازی هــای تدارکاتی به 
هماهنگی بیشتری برسیم تا در مسابقه رسمی 

هم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.«
ابوالفضل رزاق پور دیگر بازیکن موفق تیم 
امید در بازی با اردن در خصوص این مســابقه 
گفت: »اردن حریف بسیار خوبی بود و بازیکنان 
این تیم با دوندگی باا فشــار زیادی به تیم ما 
وارد کردند. با این وجود تیم ما نسبت به حریف 
برتری کاما محسوســی داشت و اردنی ها تنها 
به دنبال استفاده از ضد حمات بودند. بازی با 
تســاوی به پایان رسید اما تیم ما موقعیت های 
بســیار خوبی ایجــاد کرد و می توانســتیم در 
چهارمین مسابقه پیاپی هم به پیروزی برسیم.«
هافبک میانــی تیم امید همچنین گفت: 
»با گذشــت هر بازی شــرایط تیــم ما بهتر 
می شــود و به هماهنگی بیشــتری می رسیم. 
البته من و بعضــی از بچه ها از رده جوانان در 
کنار هم بوده ایم و بــازی یکدیگر را به خوبی 
می شناســیم اما بازی های اخیر تیم امید هم 
باعث شده در زمین بهتر همدیگر را پیدا کنیم 
و با پاس های ســالم کنترل بازی را در اختیار 

بگیریم.«
رزاق پــور کــه در بازی هــای اخیــر 
روی ارســال ضربات ایســتگاهی عملکرد 
موفقی داشــته در این خصوص هم گفت: 
»خوشبختانه در تمرینات روی ارسال کرنر 
و ضربات ایستگاهی به خوبی کار می کنیم 
و به همین شــکل در هر دو بــازی مقابل 
ســوریه و اردن به گل رســیدیم. البته به 
جــز تمرینات تیمی مــن روی این ضربات 
به شــکل اختصاصی هم کار می کنم چون 
مربیان تاکید زیادی روی ارسال صحیح این 
ضربات دارند و در واقع اســتفاده از ضربات 
ایســتگاهی یکی از نقاط قوت تیم امید در 

فاز حمله محسوب می شود.«

درباره جام زیبا و دلربایی که دوست داریم لمسش کنیم
لوتوس این بار به شرق نمی رود

کنفدراســیون فوتبال آســیا هر چیزی که نداشته باشــد برای تورنمنت هایش 
جام هــای فوق العــاده زیبــا و منحصر بفــردی طراحی کــرده و از ایــن حیث به 
تورنمنت هایش جلوه ای تازه بخشیده و وجاهت خریده است. همه ما اهالی فوتبال در 
ایران به برنامه ریزی های اشتباه و کج سلیقگی های مدیران این کنفدراسیون طی تمام 
سال های گذشته گایه داشــته ایم و حتی برخی انتقادهایمان تند و کوبنده بوده اما 

باید از اتفاق های خوب فوتبالی در قاره خودمان هم بگوییم.
جام قهرمانی لیگ قهرمانان یک کاپ اســثتنایی اســت؛ بــا آن پیچیدگی های 
نوازشــگر و حلقه ای که محتوایش را در برگرفته. حتی جام قهرمانی  ای اف سی کاپ 
هم زیباست. چیزی شبیه به چراغ عاءالدین که نگاه کردن به آن شما را به قصه های 

کهن پرتاب می کند.
از زیبایی های بصری جام ملت ها و اتفاقاتی که قرار است در امارات رقم بخورد، 
نگفته ایم. از زیبایی های دلفریب یک جام که از روز رونمایی کاری کرده تا باا رفتنش 
به دســت کاپیتان تیم خودمان و عکس هایی که از آن ثبت می شــود را با شــیرینی 

خاصی هر روز و هر روز مزمزه کنیم.
تقریبا هشت ماه قبل بود که چشم مان به جمال این جام زیبا روشن شد. روزی 
که شیخ سلمان آن دکمه قرمز رنگ بزرگ را فشار داد و یک دشداشه پوش نام آشنا 
جام را داخل سالن آورد. آن شب هیچ کس حواسش به ظهیر بخیت ستاره سابق تیم 
ملی امارات و ســوابقش در جام ملت ها نبود و هر فاشــی که می خورد جام را هدف 
گرفته بود؛ جامی که قدش چنــد برابر برادر قبلی اش بود و زیبایی هایش منحصر به 
فردتــر و دلفریب تر به نظر می رســید. اول کار که خوب نگاهش می کردی المان های 
شرقی را در آن می دیدی. همان هایی که حس می کنیم  ای اف اسی به سمت شان غش 
کرده و با برنامه ریزی های دلخواه آنها کاری می کند که هر سال قهرمان آسیا در رده 
باشگاهی یا ژاپنی باشد یا کره ای. در سطح ملی هم اگر چشم بادامی ها قهرمان نشدند 

استرالیا قهرمان خوبی اســت تا پهناور بودن قاره را 
نشان دهد.

جام 72 ســانتیمتری در نگاه اول شما را یاد 
افســانه ســه برادر می اندازد. یاد دانایی و ذکاوت 
لیوبی، خشــم و شور شــانگفی و آرامش گوان یو. 
بــا نگاه کردن به این جام احتماا یاد سائوســائو و 
خباثت هایش می افتید و جنگجویانی که پرچم ها و 
زره های شان بی شباهت به این جام زیبا نبود. اما نه 
صبر کنید. مشــخصات این جام و نمادی که از آن 
برگرفته شده شــما را به سوی غرب روانه می کند. 
به گلبرگ هر ســوی این جام نگاه کنید؛ می گویند 
هر کدام نماد پنج منطقه فوتبال در آسیاســت و از 

چراغ لوتوس گرفته شــده. اسمی که شما را به ســوی جست وجویی تازه هدایت 
می کنــد و در نتیجه رضایت مان را جلب خواهد کــرد: »در قرن 8 ق.م لوتوس از 
مصــر به فینیقیه و از آنجا به بین النهرین و ایران انتقال یافت. الهه های فینیقی در 
دست شــان گل نیلوفر را به عنوان نمادی از بخشیده شدن قدرت به آنها دارند. این 
گل در مصر باستان و بخش های مهمی از آسیا پرستش می شد. تقدس گل لوتوس 
به محیط آبزی آن برمی گردد که آب نماد باستانی اقیانوسی قدیمی بود که جهان 
از آن ایجاد شــد و لوتوس بر روی آن شناور می شود که نمادی از باروری است. از 
زمانی که لوتوس هنگام باا آمدن خورشــید باز می شود و هنگام غروب آن بسته 
می شــود، به نظر شکل آن شبیه به خورشید می شود ... در ایران باستان نخستین 
بار ردپای گل نیلوفر آبی به صورت نمادین در هنر ایامی دیده شده است. از یک 
کاشــی لعاب دار مربوط به هزاره دوم ق.م که دارای نقش گل رز 12 برگ است و 
بســیار شــبیه فیگور گل نیلوفر آبی در دوره هخامنشی است... سمبل گل نیلوفر 
آبــی از طریق ایران به هند و آیین بــودا راه یافت... این نماد از مصر برمی خیزد و 
از طریق بین النهرین به ایران و بعد به هند و ســپس به چین راه می یابد و نمادی 

از تبادات فرهنگی و حتی تبادات ایمانی و اعتقادی مردمان باستان می شود.«
 منبع: انسان شناسی و فرهنگ

این جام زیبا در لندن به دســت یک هنرمند متولد شــد و ســفری 25 هزار 
کیلومتری در قاره کهن داشــت تا به امارات برگردد. البته که این جام در شیخ نشین 
خلیج فارس باقی نخواهد ماند. یادمان افتاد لوتوس از غرب به شــرق رفته اما این بار 
قرار نیســت خبری از سفر چند هزار کیلومتری به خاور دور باشد. این ستاره همین 

جا در غرب می ماند. چقدر دوست داریم لمسش کنیم این نیلوفر آبی را.

نقل قولسوژه

یمن سه شــنبه شــب در آخرین دیدار 
خود در اردوی مالزی به مصاف پلیس مالزی 
رفت و با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رســید. 
یمن قرار است در آخرین دیدار تدارکاتی خود 
یکشنبه آینده با تیم ملی سوریه در ورزشگاه 
الوصل بازی می کند.از سوی دیگر قرار است 
تیم یمن امروز صبح )پنجشنبه( عازم امارات 
شــود تا خــود را برای جام ملت های آســیا 
2019 امــارات آماده کند.فدراســیون یمن 
فهرست نهایی اش را برای این رقابت ها اعام 
کرد که به این شرح است:1- محمد ابراهیم 

عیاش، 2- سعود السوادی، 3- سالم الهارش، 
4- مدیر عبدربــه، 5- محمد فؤاد، 6- عمار 
حمصان، 7- عبدالعزیز الجماعی، 8- محمد 
بقشــان، 9- عاءالدین نعمــان، 10- محمد 
بارویس، 11- رامی الوســمانی، 12- احمد 
الحیفی، 13- حســین الغــازی، 14- احمد 
ســعید، 15- عــاء الصاصــی، 16- وحید 
الخیاط، 17- علی حفیظ، 18- عبدالواســع 
المطــری، 19- احمد علــوس، 20- احمد 
الســروری، 21- احمد ضبعــان، 22- عماد 

منصور، 23- سالم الموزعی.

تیم امید خود را برای حضور در مرحله 
اول مقدماتی المپیک آماده می کند و در این 
بین برای کرانچار عدم شناسایی بازیکنانش 
توســط رقبا و بخصوص دو تیم یمن و عراق 
که در فروردین ماه با آنها بازی های حساسی 
برگــزار خواهند کرد، اهمیــت زیادی دارد. 
برای همیــن منظور، کرانچار بــه بازیکنان 
دســتور داده در هــر بــازی تدارکاتی که 
ممکن است در دســترس رقبا برای تحلیل 
شیوه بازی امیدها قرار بگیرد، از شماره های 
عجیب و البته موقت اســتفاده کنند؛ به طور 

مثال نورافکن در دیدار مقابل سوریه که در 
کیش برگزار شده بود، شماره 10 تیم امید را 
بر تن داشت و در مقابل اردن این شماره به 
امیر روســتایی رسید. این در حالی است که 
به نظر می رســد در مسابقات رسمی، شماره 
10 تیــم امید به قائدی برســد. دور جدید 
تمرینات از 13 دی ماه در تهران آغاز می شود 
و بعد از آن امیدها راهی دوحه می شــوند تا 
در تورنمنت چهارجانبه قطر شــرکت کنند. 
عــاوه بر ایران و قطر، دو تیم کویت و چین 

هم در این تورنمنت حضور خواهند داشت.

سابق  ســتاره  دونگ گوک،  لی 
تیم ملی کــره جنوبی کــه در جام 
ملت های 2000 و در وقت های اضافه 
گل حذف کننــده مقابل تیم ایران را 
به ثمر رساند منتظر است تا تیم ملی 
کشورش بعد از 58 سال قهرمان جام 

ملت های آسیا شود.
»هیجان انگیزترین  می گوید:  او   
ســناریو برای کره جنوبی، این است 
کــه در فینال با ژاپن روبه رو شــود. 

اگــر کره در فینال ژاپن را شکســت 
دهد، همه مردم دیوانه می شوند. این 
شرایطی است که همیشه بسیاری از 
طرفداران دوست دارند تجربه کنند.«

لــی دونگ گوک که ســه دوره 
حضور در جام ملت ها را تجربه کرده 
درباره شــگفتی این دوره از رقابت ها 
می گوید: »به نظــر من گزینه اصلی 
برای شگفتی ســازی، تیم ازبکستان 
است. آنها یک تیم جوان و با استعداد 

دارند و می توان گفت از یک نســل 
طایی بهره می برند.

 این بازیکنان با هم رشد کرده و 
از ابتدا کنار هم بازی کرده اند. اتحاد 
و درک متقابل بین آنها می تواند یک 
تهدیــد برای دیگر تیم هــا به وجود 

بیاورد. 
بازی های  آنهــا در  من عملکرد 
آســیایی 2018 را هم دیدم و بسیار 

تاثیرگذار بود.«

کمیته  رییس  اصفهانیان  فریدون 
داوران در حاشــیه اختتامیــه کاس 
داوری فیفا درباره راه اندازی سیســتم 
VAR گفــت: »در روز دوم کاس که 
جسمانی  آمادگی  آزمایش های  داوران 
خود را در ورزشــگاه دســتگردی زیر 
نظر مانیام برگزار می کردند، سیســتم 
ویدئــو چک را آزمایــش کردیم. البته 
هنوز نواقصی وجود دارد که باید آنها را 
برطرف کنیم. قصد داریم در نخستین 

اردوی تیم ملــی در مرکز ملی فوتبال 
در یک بازی دوســتانه تیم ملی امید 
یا نوجوانــان این سیســتم را امتحان 

کنیم.«
وی افزود: »آنچه مســلم اســت 
داوران و کمک داوران باید آموزش های 
ازم در این مقولــه را ببینند. معتقدم 
اگــر همه دســت بــه دســت دهیم 
می توانیم در نیم فصل دوم از سیستم 

ویدئو چک استفاده کنیم.«

با توجه به درخواســت فیفا، دوره 
داوری فوتبال فیفــا برای داوران لیگ 
برتر و دســته اول زیر 35 سال برگزار 
شــد. کمیتــه داوران در نظــر دارد با 
برگــزاری این کاس ها ســطح علمی 
داوران را باا ببــرد و در آینده داوران 
قوی تری در مسابقات بین المللی داشته 
باشد. هدف اصلی این کمیته آن است 
که در مسابقات آسیایی و حتی جهانی 

از داوران ایرانی بیشتر استفاده شود.

اعام فهرست نهایی یمن؛ از عیاش تا خیاط

کرانچار رقبا را گیج می کند؛ هر بازی یک شماره

 لی  دونگ گوک: ژاپن را در فینال ببریم همه دیوانه می شوند

نخستین آزمایش واقعی ویدئوچک ایرانی؛بازی تیم امید یا نوجوانان

لژیونرهــا یا بازیکنــان داخلی؟ این 
ســوال بزرگی اســت که حداقل تا سوت 
پایان بازی ســوم در مرحله گروهی جام 
ملت ها نمی توان پاســخ روشــنی به آن 
داد. یادمــان نرفته در جــام جهانی اخیر 
در شــرایطی که همــه روی لژیونرهای 
مطرح مان حســاب می کردنــد، بازیکنان 
لیــگ برتــر خودمــان در حد ســتاره 
درخشیدند و بعضی از آنها حاا در قامت 

لژیونر وارد جام ملت ها خواهند شد.
حاا اما حضــور 11 بازیکن از لیگ 
ایران در فهرســت نهایی تیم ملی نشان 
می دهد کی روش نگاه ویژه ای به عملکرد 
تیم های لیگ برتری داشــته و حتی اگر 
بازی هــا را کمتر از نزدیک دیده باشــد 
کیفیت های شان را خوب می شناسد. البته 
همچنان حضــور لژیونرهــا در تیم ملی 
پررنگ تر اســت و شــاید اگر مصدومیت 
قلــی زاده، کاوه رضایی و عزت اللهی نبود، 
ســهمیه این گروه بیشتر هم می شد، اما 
حــاا 47/8 درصد ملی پوشــان از لیگ 
هســتند و 52/2 درصد هــم از تیم های 

خارجی. حضــور 9 ســتاره از لیگ های 
اروپایی هم نشــان می دهــد تیم ایران از 
این جهت کلکسیون قابل احترامی است.

در حــال حاضر لیگ قطــر با امید 
ابراهیمــی، مهــدی طارمــی و رامیــن 
رضاییــان در تیم ملی ایــران رکورد زده 
اما اگــر مصدومیت کاوه رضایی، قلی زاده 
و عزت اللهی نبود و این ســه در فهرست 
جــای می گرفتند، در آن صــورت لیگ 
انگلســتان و بلژیک با حضور سه بازیکن 
ایرانی رکورد بیشــترین تعداد ملی پوش 
ایرانی در جام ملت ها را به خود اختصاص 

می دادند.
لژیونر  دروازه بان هایمان یک  بین  در 
داریم، در خط تقریبا شرایط برابر است اما 
در خط میانی داخلی ها جلوتر هستند. با 
این حال در خط حمله یک بازیکن داخلی 

در بین لژیونرها محاصره شده است.
به هر حال در ایــن جدال نه چندان 
محســوس فعا بازی 12 به 11 به سود 
لژیونرهاست اما باید دید در ترکیب اصلی 

چه اتفاقاتی می افتد.

مهدی ترابــی حاا یکی از ســهمیه های 
پرســپولیس در جام ملت هاست، هر چند شاید 
با تمام شایستگی هایش در ترکیب اصلی نباشد.

ترابی بعد از حضورش در فهرســت نهایی 
تیم ملی می گوید: »بســیار خوشــحالم که در 
فهرست تیم ملی هستم و امیدوارم تیم ما بتواند 
بعد از ســال ها خبرساز شــود. همه تاشمان را 
می کنیــم در جام ملت ها نتیجــه خیلی خوبی 

بگیریم.«
او در مورد خــط خورده های تیم ملی هم 
می گوید: »قطعا خیلی سخت است چون بچه ها 
واقعا زحمت کشیدند، البته آنها قطعا در اردوی 
بعدی حاضر خواهند شــد و ما را دعا کنند که 

سربلند بشویم.«
هافبک تیم ملی در مورد بازی دوســتانه 

با فلســطین می گوید: »بــازی خوبی بود و آنها 
تقریبا شــبیه به یمن بازی می کنند. امیدوارم از 
این بازی درس گرفته باشــیم و بتوانیم در جام 

ملت ها بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.«
ترابــی در مورد ترافیک در پســتی که او 
بازی می کند هم می گویــد: »در تیم ملی مهم 
نیست چه کســی بازی می کند، هرکسی بازی 
کند امیدوارم خوب باشد و بتواند دل مردم ایران 

را شاد کنم.«
 این بــال تکنیکی در مورد جوی که علیه 
تیم ملی به راه افتاده هم گفت: »قطعا هر جوی 
هم باشد مردم دوست دارند تیم ملی کشورشان 
نتیجــه بگیرد. مردم مــا را ویژه دعــا کنند و 
امیدوارم بتوانیم بعد از بیش از 40 سال قهرمان 

جام ملت ها شویم.«

 تقسیم نسبی قوا بین ستاره های لژیونر
 و داخلی تیم ملی

 هر جوری که باشد مردم دوست دارند
 تیم ملی نتیجه بگیرد

فعا 12- 11 به نفع لژیونرها

خوشبینی ترابی بعد از حضور در فهرست نهایی جام ملت ها

لیست عراق ارسال شده اما اعام نمی شود
 تیم ملی قطر که خود را آماده جام ملت های آسیا می کند سه شنبه 
شــب در یک بازی دوستانه در استادیوم خلیفه الدولی دوحه، میزبان تیم 
ملی قرقیزستان بود. قطر که در سه دیدار تدارکاتی اخیرش به دو پیروزی 
مقابل سوییس و اردن و تساوی مقابل ایسلند رسیده بود، نمایش خوبی 
مقابل قرقیزســتان ارائه داد و با تــک گل علی عفیف در دقیقه 69 موفق 
 E به برتری شــد تــا با روحیه خوبی به جام ملت ها بــرود. قطر در گروه
جام ملت های 2019 امارات باید با تیم های ملی عربســتان، کره شمالی و 
لبنان رقابت کند. این تیم دوشنبه شب هفته آینده در دیدار تدارکاتی به 

مصاف تیم ملی ایران می رود.
 

 رســانه های عراق مدعی شدند ســرکو کاتانچ در فاصله 10 روز تا 
آغاز جام ملت های آسیا فهرست 23نفره خود را انتخاب کرده و در اختیار 
مسووان کنفدراســیون فوتبال آسیا قرار داده اســت. این فهرست بعد 
از بازی دوســتانه عراق با چین از سوی مربی 
اسلوونیایی و دســتیارانش انتخاب و روی نام 
چهار بازیکن حاضر در اردو قلم قرمز کشــیده 
شــده اســت. البته بنا به ادعای رسانه ها، نام 
بازیکنان خط خورده هنوز علنی نشــده و قرار 
اســت بعد از بازی با فلسطین این اقدام انجام 
شــود تا حس رقابت از بین نــرود. همچنین 
گفته می شــود کاتانچ تصمیم دارد روز چهارم 
ژانویــه یعنی 14 دی ماه، یک روز قبل از آغاز 
رقابت هــا، به عنوان آخریــن فرصت تغییر در 
فهرست نهایی تیم های حاضر در جام ملت ها 
از حضور بازیکنــان در اردوی تیم ملی عراق بهره ببرد تا در صورت نیاز 

تغییراتی ایجاد کند.
 

 بدترین خبرها، مصدوم شــدن بازیکنــان کلیدی و مهم تیم ها در 
آستانه این بازی های پراهمیت اســت. این خبر هم اکنون در اردوی تیم 
لبنان هم وجود دارد. نصار محمود نصار، مدافع 26ســاله لبنانی به دلیل 
آســیب دیدگی جام ملت های آســیا را از دســت داد. این بازیکن که در 
باشــگاه اانصار لبنــان توپ می زند، 10 بازی ملی هــم در کارنامه دارد 
ولی فرصت ادامه تجربیات ملی در تورنمنت جام ملت ها را از دست داده 
اســت. تیم ملی لبنان در گروه پنجم جام ملت های آسیا با تیم های قطر، 

کره شمالی و عربستان همگروه است.
 

 سایت الکوره خبر داد اســامه رشید، هافبک عراقی سانتا کارای 
پرتغال بعد از کشمکش های فراوان با باشگاه پرتغالی برای حضور در جام 
ملت ها مجوز حضور در این مسابقات را کسب کرد. در ابتدا باشگاه پرتغالی 
مانع از حضور او در مسابقات جام ملت ها شد، اما با ورود فدراسیون عراق 
و تهدید کردن به شکایت به فیفا در نهایت مجوز حضور او در جام ملت ها 
صادر شد. رشید دیروز )چهارشنبه( از لیسبون عازم قطر شد تا به اردوی 

تیم ملی کشورش ملحق شود.
 

 یونس محمود کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتبال عراق گفت: »به 
نظرم تیم ملی عراق از مرحله گروهی جام ملت های آســیا پس از ایران 
به عنوان تیــم دوم گروه D به جمع 16 تیم برتر رقابت ها صعود می کند. 
پیش بینی می کنم عراق در این مرحله نیز با تیم ملی قطر مواجه شــود 
و ســپس در مرحله یک چهارم نهایی رو در روی کره جنوبی قرار خواهد 
گرفت که به منزله پایان کار برای عــراق خواهد بود.« محمود ادامه داد: 
»انتظار دارم تیم های ملی کره جنوبی و ژاپن به فینال جام ملت های آسیا 

2019 راه یابند و ژاپن نیز به جام قهرمانی دست یابد.«
 

 سایت استاد الدوحه قطر در آستانه آغاز مسابقات جام ملت های آسیا 
یک نظرســنجی راه انداخته تا بهترین بازیکــن ایرانی تاریخ این رقابت ها را 
انتخاب کند. 11 بازیکنی که این ســایت قطری به عنوان کاندیدای بهترین 
بازیکن ایران در تاریخ جام ملت های آســیا معرفی کرد به شــرح زیر است: 
مهــدی مهدوی کیا، علی کریمی، مرتضی پورعلی گنجی، احمدرضا عابدزاده، 
جال حسینی، کریم باقری، علی دایی، جواد نکونام، علیرضا بیرانوند، مسعود 
شــجاعی و خداداد عزیزی. البته این سایت قطری یک گزینه خالی گذاشته 
تا هواداران اگر بازیکن دیگری را مدنظر دارند پیشــنهاد بدهند. جالب اینکه 
بیرانوند که جزو گزینه های این نظرسنجی است تجربه بازی در این رقابت ها 

را نداشته و نخستین بار در امارات در این تورنمنت بازی خواهد کرد.

جام ملت ها
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هفته هفتم لیگ برتر بســکتبال 
عصر پنجشــنبه بــا چهار دیــدار در 
و  تهران، مشــهد، گرگان  شــهرهای 
آبادان برگزار می شود. هفته ای که دو 
بازی جذاب در خــود دارد و تیم های 
مدعی و باانشین جدول به مصاف هم 

می روند.
حساس ترین مسابقه این هفته در 
آبادان و به میزبانــی تیم نفت برگزار 
می شــود. جایی که شــاگردان حماد 
ســامری به مصــاف شــیمیدر تهران 
می روند. هر دو تیم شــرایط خوبی در 
این فصــل دارند و جــزو مدعیان به 

حساب می آیند. 
نفتی ها در خانــه تیمی قدرتمند 
هســتند و تــا این هفتــه از لیگ نیز 
عملکرد مناســبی از خــود به نمایش 
گذاشــته اند و شــیمیدر نیز با حضور 
ملی پوشــان باتجربه اش و یک ســنتر 

خارجی خود را در میان مدعیان جای 
داده اســت. تقابل این دو تیم با توجه 
به نزدیک بودن شرایطشان جذابیت و 

حساسیت بسیار زیادی دارد.
نفت آبــادان یکی از دو تیم بدون 
باخت لیگ به حســاب می آید که در 
این بازی حســاس و خانگــی هم به 

دنبال حفظ رکورد خود است.
در دیگر مسابقه پتروشیمی دیگر 
تیــم بدون شکســت لیــگ و مدعی 
اصلــی این فصل بعد از اینکه در هفته 
گذشته به ذوب آهن شکستی سنگین 
تحمیل کرد راهی گرگان شده و برابر 
رقابت خواهد  این شــهر  شــهرداری 
کرد. ماهشــهری ها تا این مرحله برابر 
همه حریفان خود دســت پر بوده اند و 
با اینکه قطعا در ســالن امام خمینی 
گرگان کار آســانی نخواهند داشــت 
باز هم شــانس اصلی پیروزی در این 

مسابقه به حساب می آیند.
شهرداری گرگان هم البته تا هفته 
گذشــته باختی نداشــت و نخستین 
شکست خود را در هفته ششم و مقابل 

تیم مدعی شیمیدر متحمل شد.
در دو مسابقه دیگر نیروی زمینی 
میزبان ذوب آهن اصفهان اســت که با 
هدایت فرزاد کوهیان هنوز نتوانسته به 
شــرایط مناسبی برسد و آویژه صنعت 
در مشــهد میزبان پگاه تهران خواهد 
بود. نیروی زمینی در هفته گذشــته 
نماینده مشهد را شکست داده و حاا 
در خانــه پذیرای ذوب آهن اســت و 
قطعا برابر این تیم کار آسانی نخواهد 
داشت. در مشهد نیز آویژه صنعت که 
یکــی از تیم های بدون بــرد لیگ به 
حســاب می آید، امیدوار است در خانه 
نتیجه خوبی بگیرد و بااخره با کسب 
نخستین پیروزی از بحران خارج شود.

رعد پدافند هوایی دزفول در این 
هفته با قرعه استراحت روبرو است.

 
برنامه هفته هفتم:

شــهرداری گرگان - پتروشیمی، 

ساعت ۱۶
نفت آبادان - شیمیدر، ساعت ۱۵

آویژه صنعت - پگاه، ساعت ۱۶
 نیــروی زمینــی - ذوب آهــن،

 ساعت ۱۶

کار سخت تیم های بدون باخت در لیگ بسکتبال
یک فدراسیون معطل دو وزیر

کارگــری،  ورزش هــای  فدراســیون 
فدراسیونی است که طی سال های گذشته 
بیشتر دوران سرپرستی به خود دیده است 
تا مدیریــت باثبات با عنوان رییس؛ حداقل 
از سه سال پیش که امیر حسینی سرپرست 
این فدراسیون شد، این روند وجود داشته و 

تا به امروز ادامه دارد.
امیر حســینی ۱۲ اسفندماه سال ۹۴ 
به عنوان سرپرســت فدراسیون ورزش های 
کارگری منصوب شــد. او بعد از یک ســال 
سرپرســتی این فدراســیون، موفق شد در 
مجمع انتخاباتی که ۱۱ بهمن ماه سال ۹۵ 
برگزار شــد، رییس فدراسیون ورزش های 

کارگری شود.
ریاســت امیر حســینی در فدراسیون 
ورزش های کارگری اما بیشــتر از یک سال 
دوام نداشــت؛ او ۲۲ فروردیــن ماه ســال 
جاری با حکمی که مسعود سلطانی فر برای 
سرپرســتی جواد رمضی در این فدراسیون 

زد، از سمت خود برکنار شد.
با این شــرایط از فروردیــن ماه تا به 
امروز فدراســیون ورزش هــای کارگری با 
سرپرست اداره می شود. این در حالی است 
که در حکم ســلطانی فر برای جواد رمضی 
تاکید شــده بود که ظرف حداکثر سه ماه 
نســبت به برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام 
ازم انجام شود اما با وجود گذشت بیش از 
۸ ماه هنوز انتخابات این فدراسیون برگزار 

نشده است.
البته ثبت نام کاندیداهای فدراســیون 
ورزش هــای کارگری انجام شــده و حتی 
پروسه بررسی و تایید صاحیت آنها نیز به 
پایان رســیده است اما هنوز زمان برگزاری 

مجمع مشخص نیست.
برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون 
ورزش هــای کارگری و تعییــن زمان آن، 
نیازمنــد هماهنگی بــا وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی اســت. در واقع عاوه بر 
وزارت ورزش که متولی برگزاری انتخابات 
به حســاب می آید، ایــن وزارتخانه و وزیر 
آن هم باید در جریــان مجمع انتخاباتی و 
زمان برگزاری باشــد. با این حساب تعامل 
و  کار  تعــاون،  وزارت  و  ورزش  وزارت  دو 
رفــاه اجتماعی و وزرای آنها ازم اســت تا 
زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون 
ورزش های کارگری مشــخص شود و بدین 
ترتیب دوره سرپرســتی در این فدراسیون 

بااخره به پایان برسد.
به  کارگری  ورزش هــای  فدراســیون 
خاطر صنفی بودن مشــمول بازنشســتگی 
نمی شود و سرپرســت فدراسیون هم حق 
شــرکت در انتخابات آن به عنــوان کاندیدا 

را دارد.
 بــر همین اســاس جــواد رمضی که 
سرپرســت این فدراسیون اســت، در کنار 
محمد ســلطانی، محمد علیــزاده و مهدی 
حامــد حاجی پور برای انتخابــات کاندیدا 
شــده اســت. صاحیت این چهار کاندیدا 

تایید شده است.

رقابت های دانشجویان، فرصتی 
برای کسب سهمیه المپیک
تیراندازان با انگیزه 

بیشتری آماده می شوند
به منظــور هماهنگی های ازم 
در خصوص اعزام تیم ملی تیراندازی 
دانشجویان به سی امین دوره مسابقات 
یونیورســیاد دانشــجویان جهــان، 
فدراسیون  رییس  دهخدا  محمدرضا 
ملی ورزش های دانشــگاهی با علی 
دادگر رییس فدراسیون تیراندازی و 
عرب عامری رییس انجمن تیراندازی 
و  دیــدار  دانشــگاهی  فدراســیون 
گفت وگــو کردنــد. در این جلســه 
دهخدا گفت: »امیدوارم امســال هم 
با همــکاری دو فدراســیون بتوانیم 
تیمــی آماده به ایــن رقابت ها اعزام 
کنیم تا شــاهد تکــرار موفقیت های 
تیراندازی در یونیورســیاد باشــیم. 
البته این دوره از مسابقات تیراندازی 
از اهمیت بیشــتری نسبت به دوره 
قبل برخوردار اســت چراکه در این 
توزیع  المپیک  مســابقات ســهمیه 
می شــود. به همین دلیــل تیم ها با 
انگیزه بیشــتر در این رویداد شرکت 
می کنند.« در این نشســت قرار شد 
تیم های دختر و پسر در رشته تفنگ 
به صــورت کامل در ایــن رقابت ها 
شرکت کنند. درباره تیم های تپانچه 
و اهداف پــروازی بعــد از برگزاری 
رقابت های انتخابی و بررسی وضعیت 
نفــرات تصمیــم گرفته می شــود. 
تابستانی  یونیورسیاد  دوره  سی امین 
دانشــجویان جهــان ۱۲ لغایت ۲۳ 
تیرماه ماه ســال آینده در شهر ناپل 

کشور ایتالیا برگزار می شود.
 

گزارش

پیست آزادی، میزبان اتومبیلران های برتر کشور
پیســت اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران، جمعه ) هفتم  دی ماه( 
شــاهد برگزاری مرحله چهارم مسابقات قهرمانی کشــور در رشته اتومبیلرانی 
دریفت اســت. در این روز  چهارمین دور از ۵ مرحله پیش بینی شده مسابقات 
دریفت قهرمانی کشور با حضور قهرمانان استان های کشور، از ساعت ۱۰ صبح 
به میزبانی پیست اتومبیلرانی آزادی و زیر نظر کمیته دریفت برگزار می شود. در 

این رشته مهارت کنترل اتومبیل  قدرتمند و عبور 
صحیح از موانع بــدون ترمزگیری و به اصطاح 
صاف شدن خودرو، از شروط کسب امتیاز است. 
در مرحله سوم از این رقابت ها که جمعه ۱۱ آبان 
برگزار شــده بود، شهاب پیشانی دار از خوزستان، 
یــزدان رزمجو از گیــان و هــادی جعفرپور از 
مرکــزی به ترتیــب موفق به کســب مقام های 
اول تا ســوم شــدند. این دوره از مسابقات طبق 
روال گذشــته در چهار کاس نوجوانان، جوانان، 
کارت های دنده ای و بزرگساان برگزار می شود و 
با توجه به وقفه شش ماهه بین راند سوم و چهارم، 

پیش بینی می شود این مسابقه با استقبال خوب عاقه مندان روبه رو شود.
 

تعیین تکلیف کونگ فو در اسرع وقت
بعد از گذشــت نزدیک به یک ســال از پایان دوره ریاست رضا حیدری 
در فدراســیون کونگ فو و سرپرستی او، بااخره وزارت ورزش برای برگزاری 
مجمــع انتخاباتــی این فدراســیون اقدام کرده اســت. کونگ فــو از جمله 
فدراسیون هایی اســت که از ماه ها پیش با سرپرســت اداره می شود، با این 
حال وزارت ورزش در این مدت اقدامی برای تعیین تکلیف این فدراســیون 
نکرده اســت. رضا حیدری که سال ۹۲ در رقابت با ۶ کاندیدای دیگر، موفق 
به کســب حداکثر آرای مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ فو شد، ماه هاست 
که به عنوان سرپرست به مدیریت خود در این فدراسیون ادامه می دهد و این 
در حالی است که عمر حکم های سرپرستی شش ماهه است. دوره چهارساله 
ریاست حیدری در فدراسیون کونگ فو بهمن ماه سال گذشته به پایان رسید 
بــا این حــال او همچنان در این فدراســیون حضــور دارد و امور مربوط به 
آن را مدیریت می کند. البته در مســیر سر و ســامان دادن به فدراسیون ها، 
گویا وزارت ورزش در نخســتین گام به دنبال انتصاب گزینه ای به عنوان دبیر 
مجمع انتخاباتی برای فدراسیون کونگ فو است. معموا دبیران فدراسیون ها 
نخســتین گزینه برای بر عهده گرفتن این مسوولیت )دبیر مجمع انتخاباتی( 
هستند البته در صورتی که آنها قصدی برای ورود به انتخابات نداشته باشند 
اما ظاهرا دبیر فدراســیون کونگ فو قصد دارد کاندیدای انتخابات پیش روی 
این فدراســیون شــود به همین دلیل وزارت ورزش بایــد گزینه دیگری را 
به عنوان دبیر مجمع انتخاباتی کونگ فو معرفی کند. بعد از انتصاب و معرفی 
دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ فو، مهلت ۱۰ روز کاری برای ثبت نام 
از کاندیداهای این فدراسیون مشخص می شود. وزارت ورزش در نظر دارد در 
صورت مشــخص شدن زودهنگام دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ فو، 

ثبت نام از کاندیداهای این فدراسیون را از هفته آینده آغاز کند.

جلسه روسای فدراسیون فوتبال و ورزش های جانبازان و معلوان
نشست هماهنگی برای برگزاری مسابقات 

جهانی فوتبال هفت نفره
جلســه بررســی عقد تفاهمنامه همــکاری فدراســیون های فوتبال و 
ورزش های جانبازان و معلوان با حضور روسای این دو فدراسیون برگزار شد. 
جلسه مشترک حمید علی صمیمی رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و 
معلوان، الهی و رجبلو به عنوان رییس و دبیر انجمن فوتبال معلوان با مهدی 
تاج رییس فدراسیون فوتبال در خصوص هماهنگی و بررسی عقد تفاهمنامه 
برای فوتبال جانبازان و معلوان در ســه بخش فوتبال 7نفره CP، فوتبال و 
فوتسال ID و فوتبال و فوتسال قطع عضو برگزار شد. یکی از مواردی که در 
این جلسه مطرح شد بحث مشارکت و هماهنگی انجام کارهای دو فدراسیون 
و تعامل با یکدیگر بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا مشتاق است فدراسیون های 
عضو در این بخش ورود کنند و به تمام تیم هایی که در مســابقات اقیانوسیه 
حضور داشــتند پاداش داد تا انگیزه تیم ها چند برابر شــود. از موارد دیگری 
که در این جلسه مطرح شد، بحث میزبانی مسابقات قهرمانی جهان در سال 
۲۰۲۰ بود که از ســوی دبیر کل فدراســیون جهانی فوتبال 7نفره جهانی با 
توجه به برگزاری بسیار خوب مســابقات قهرمانی آسیا-اقیانوسیه، پیشنهاد 
شد ایران میزبان شــود که رییس فدراسیون فوتبال ایران نیز در این زمینه 

قول مساعد داد که حضور داشته باشند و همکاری کنند.

خبر

مرحله دوم بیســت و هشتمین دوره 
رقابت هــای لیگ برتر واترپلوی کشــور از 
دیروز )چهارشــنبه، پنجم دی( در استخر 

بین المللی ۹ دی آغاز شد.
 در نخستین بازی دیروز تیم واترپلوی 
ســایپا توانســت در یک بازی بی نقص با 
نتیجه ۲۴ بر ۳ از سد نفت و گاز گچساران 

عبور کند.
 دومین مسابقه هم بین تیم های نفت 
امیدیه و اســتخر نوفاح انجام شد که تیم 
نفت امیدیه در یک بازی نزدیک به سختی 
توانســت با نتیجه ۹ بر ۸ حریف خود را از 

پیش رو بردارد.
آخریــن بازی دیــروز را هم تیم های 
زنجــان و رعد پدافند هوایی برگزار کردند 
که این مســابقه با نتیجه ۱۲ بر ۵ به سود 

رعد پدافند خاتمه پیدا کرد.
مرحله دوم مســابقات پنجم تا هفتم 
دی مــاه به میزبانی دو تیــم رعد پدافند 
هوایی و نوفاح در اســتخر بین المللی ۹ 

دی مجموعه ورزشــی شــیرودی برگزار 
می شود. مرحله اول این رقابت ها ۱۴ تا ۱۶ 
آذر به میزبانی دو تیم دانشگاه آزاد و سایپا 

در دو گروه پیگیری شد.
برنامه زمانبندی سایر بازی های 

این مرحله به شرح زیر است:
پنجشنبه: 6 دی ماه

.....  استخر نوفاح  نفت و گاز گچساران 

ساعت ۱۴
.......................................  نفت امیدیه سایپا 

 ساعت۱۵:۳۰
نماینده زنجان ......................  دانشگاه آزاد

ساعت ۱7
جمعه: 7 دی ماه

نفت امیدیه ............  نفت و گاز گچساران
ساعت ۱۴

...............  دانشگاه آزاد رعد پدافند هوایی 
ساعت۱۵:۳۰

استخر نوفاح ...................................  سایپا
ساعت ۱7 

نیــم فصل دوم لیگ برتر والیبال بانوان از امروز، 
پنجشنبه )۶ دی( آغاز می شود.

نیــم فصــل دوم لیگ برتــر والیبال بانــوان از 
پنجشــنبه )۶ دی( آغاز می شــود و ۶ تیم حاضر در 
لیــگ تاش می کنند تا جــام قهرمانی را از آن خود 

کنند.
 در مســابقات نیم فصــل اول تیــم ذوب آهن 
اصفهان موفق شد با کسب پنج پیروزی پیاپی قهرمان 
شــود. این رقابت ها در شرایطی آغاز می شود که تیم 
ذوب آهن ترکیب نیم فصل اول خود را حفظ کرده و 

پنجشنبه به مصاف توپکا بابلسر می رود.
نماینده بابلســر که در ابتدا حضورش در لیگ با 
مشکل مواجه شــد تا جایی که به خاطر ارائه ندادن 
مدارک یک بار از جدول مســابقات کنار گذاشته شد 
پس از حضور قطعی، در دیداری معوقه نخستین بازی 
خــود را برابر ذوب آهن آغاز کرد و در حالی که مربی 
نداشت ســه بر صفر نتیجه را به این تیم واگذار کرد 
اما توپکا در ادامه موفق شــد شهرزاد ریاضی را برای 

هدایت بازیکنانش استخدام کند.
 این تیم در ادامه لیگ موفق شــد با پیروزی در 
ســه بازی برابر مبنا تجارت کاسپین، نامی نو اصفهان 
و شــهرداری سمنان و کســب ۹ امتیاز جایگاه سوم 
جدول رده  بندی را از آن خــود کند. این تیم در نیم 
فصل دوم چند بازیکن جدید جذب کرده تا قوی تر در 

لیگ حضور پیدا کند.

تیم پیکان مدافع عنوان قهرمانی که در این فصل 
با ۱۳ امتیاز بعد از ذوب آهن در رتبه دوم جدول قرار 

دارد، ترکیب خود را حفظ کرده است.
پیکان پنجشــنبه در اصفهان به مصاف نامی نو 
می رود. بــازی رفت این دو تیــم را نماینده تهران با 
نتیجه سه بر صفر به ســود خود تمام کرد. شاگردان 
راحلــه آرا در نامی نو با ۶ امتیــاز در جایگاه چهارم 

جدول رده بندی قرار دارند.
عاوه بر این در دیگر بازی شــروع نیم فصل دوم 
تیم های مبنا تجارت کاســپین و شهرداری سمنان به 
مصاف هم می روند. شهرداری سمنان تنها تیم بدون 
امتیاز لیگ است که تنها در بازی هفته اول خود برابر 
مبنا تجارت در یک ست به پیروزی رسید. این تیم در 
ادامه تمام بازی های خود را سه بر صفر واگذار کرد و 
با این شرایط باید دید می تواند در نیم فصل دوم خود 
را از این وضعیت نجات دهد؟ مبنا تجارت هم تیم سه 
امتیازی جدول است که بااتر از شهرداری ایستاده و 

تنها در بازی با شهرداری به برتری رسید.

بازی نفت و نوفاح گره خورد

تیم ها مجهزتر از قبل می آیند

لیگ برتر واترپلو

شروع نیم فصل لیگ برتر والیبال بانوان
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 محمد آقا، اوضاع اردوی جاری تیم ملی 
)در تهران( چگونه است؟

 بد نیســت. روزی دو جلسه تمرین داریم 
که صبح ها بیشــتر بدنسازی است و عصر ها مرور 
فــن و تکنیک ها و فرو رفتــن در قالب های مورد 

نظر مربیان.
ظاهراً فقط 8 تیم برتر جهان در هر یک 
از سه اسلحه ورزش شمشیربازی )سابر، اپه 

و فلوره( به المپیک راه می یابند.
 بله. برای شناســایی این ۸ تیم براســاس 
رده بنــدی جهانــی و امتیازاتــی کــه تیم ها و 
ورزشــکاران دارند، تصمیم گیری و اقدام می شود 
انتخابــی  نتیجــه هرچــه در مســابقات  و در 
المپیک یعنــی ورلدکاپ ها نتایج بهتری بگیریم، 
امتیازات مــان بااتــر رفتــه و رنکینگ مان بهتر 
می شــود و بیشتر در مســیر راهیابی به المپیک 

قرار می گیریم.
 تفکیــک تیم های مدعــی و متقاضی 
حضــور در المپیــک 2020 چگونه صورت 

می پذیرد؟
 ۴ تیم اول رده بندی جهان مســتقیماً به 
المپیک می روند و برای شناسایی چهار تیم دیگر 
به بااترین تیم های حاضر در فهرست هر یک از 

قاره ها روی می آورند.
این زمینه  ایــران در  تیم  اوضاع  حاا 

چطور است؟
 در رنکینگ جهانی چهارم هســتیم و این 
برای صعودمان به المپیک کافی اســت ولی باید 
این رتبه را حفظ کرد و اســتمرار حضورمان در 
تورنمنت هــای world cup بــا همیــن هدف 
صورت می پذیرد. اگــر هم این وضعیت را نادیده 
بگیریم، جایگاه عالی مان در جمع آسیایی ها ما را 
به ســمت توکیو به پرواز در خواهد آورد ولی در 
هر حال نمی توان ســاکن و راکد بود و راه حفظ 
این رتبه ها شرکت مستمر در مسابقات بین المللی 

است.
شرایط روحی شــما و همبازیان تان در 

تیم ملی چگونه است؟

 شرایط بسیار خوب اســت و شاید بتوانم 
بگویم کــه در بهتریــن وضعیت روحی به ســر 
می بریم و با اینکه در برخی مســابقات امســال 
به نتایجی غیر عالی رســیدیم اما این به معنای 
نا آمادگی و عدم  کوشش کافی از سوی ما نیست.
اگــر راهیابی مان را به المپیک بعدی بر 
اساس توضیحاتی که آوردی، بسیار محتمل 
بینگاریم، باید بپرسیم در مورد حضور در آن 
میدان دشوار چه نظری  داری و آیا شانسی 

واقعی برای کسب مدال در آنجا داریم؟

 چراکه نــه؟ اان در مســابقات جهانی و 
تورنمنت هــای بزرگ بین المللی، اغلب پای مدال 
هستیم و نزدیک ترین و ســنگین ترین رقابت را 
با بزرگان جهان داشــته ایم و چرا نتوانیم همین 
مســأله را به المپیک هم بســط بدهیم؟ مجتبی 
عابدینــی هم در المپیــک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو تا 
یکقدمی کسب مدال پیش  رفت و اگر دچار برخی 
بی مهری ها در امر قضاوت مســابقاتش و ســایر 
کاستی ها نمی شد، یک برنز و حتی نقره می گرفت 
و حاا که دو ســال و نیم از آن روزها گذشــته و 

همگی باتجربه تر شده ایم، می توان آن کار ناقص 
را در توکیــو کامل و تمام کــرد. من و یارانم در 
تیم  ملی به هر مســابقه ای که در یک سال و نیم 
پیش رو برگزار می شــود به عنوان یکی از گام های 
شــرکت در المپیک و پیش  درآمدی بر آن نگاه 
می کنیم و از همین منظر روی آن سرمایه گذاری 
می کنیم. به واقع نگاه ما بچه های سابر در تمامی 
ســال ۲۰۱۹ و نیمه اول ســال ۲۰۲۰ یک نگاه 

المپیکی و متمرکز بر »توکیو« است.
به  نظر می رســد تیم ملی  با این حال 

در  امسال  آسیایی  بازی های  در  ایران  سابر 
جاکارتا درخشش بزرگی نداشت و مدال های 

مورد نظر را نگرفت.
 اینجا ابتدا باید پرســید نگاه چه کســی 
مدنظر است و با کدامین معیارها راجع به  کارنامه 
ما در جاکارتا بررسی و صدور رأی شده است. اواً 
مــا در اینچئون در ســال ۲۰۱۴ فقط یک مدال 
گرفتیم اما در ســال ۲۰۱۸ در جاکاتا آن را به دو 
مدال افزایش دادیم. دوماً با توجه به سطح باای 
این رشته در آسیا و بخصوص نزد کره ای ها باید از 

ثبت چنین کارنامه ای بسیار راضی بود.
با این وجود ، طای ســابر تیمی به کره 

جنوبی رسید.
 نکتــه ای مهم در این ماجــرا وجود دارد. 
کره ای ها در شــرایطی ما را بــا اختاف کمتر از 
۱۰ امتیاز بردند که در مسابقه های جهانی امسال 
تیــم بزرگی مثل ایتالیا را بــا اختاف نزدیک به 
۲۰ پوئــن مغلوب کرده بودنــد. آن ناکامی برابر 
کــره کمتر از یک برد نبود. قبول داریم که نتایج 
حاصل در جاکارتا حداکثر چیزی نبود که می شد 
برای ما و توان ذاتی شمشیربازی ایران تصور کرد 
اما اصًا بد نبود و ما در هیچ  مســابقه ای و حتی 
مقابــل کره جنوبی که در ســابر فوق العاده قوی 
اســت و در جهان صاحب مدال های طا و نقره 
شده، یک پیش باخته نبودیم و برعکس آزارشان 

دادیم.
به رغم  نیز   2020 المپیــک  در  ما  ولی 
بسیار  رقبای  با  تیم های شرکت کننده  قلت 
باکیفیتی مثل همین کــره مواجه خواهیم 

بود.
 درســت اســت اما اینکه فاصله امتیازی 
شما با رقبا چقدر می شــود نیز مد نظر است. در 
شمشــیربازی گاهی حتی یــک حرکت در یک 
اتفــاق باعث افتــادن ۳ ، ۴ امتیــاز فاصله بین 
ورزشــکاران و تبدیل شــدن عقب افتادگی  ها به 
پیش افتادگی ها یا برعکس بدل شــدن بردها به 
شکست ها می شود. اان در کمتر مسابقه سابری 
در ســطح جهــان تیم ایران اجــازه می دهد که 
حریفش با اختافی محســوس به برتری برسد و 
کافی اســت در المپیک در اینگونه موارد شانس 
قدری با ما یار باشــد و با دو سه ضربه در این ور 
و آن ور »ســیم« نتیجه به سود ما شود. ۸ تیمی 
بودن المپیک فرصت بســیار خوبی برای ما است 
تا از برخی شــگفتی ها در امان باشیم و راه مان را 

به سوی سکوی افتخار کوتاه کنیم.
تحول  چه  می پرســند  خیلی ها  هنوز 
شــگرفی در اسلحه سابر طی 10 سال اخیر 
به وجود آمده که ما تا قبل از آن فقط یک 
شــرکت کننده صرف کم امیــد در صحنه 
مســابقات بودیم و پــس از آن به یکی از 
بهترین های این قســمت در جهان تبدیل 

شده ایم.
 پاســخ سوال شــما و کلید  حل ماجرا در 
دو واژه کوتــاه خاصه می شــود و آن هم اســم 
پیمان فخری« است. این مربی گرانقدر و مسلط 
با کار طوانی و حســاب شــده اش ما را قدم به 
قدم باا آورد و به  ســطحی رساند که حاا جهان 
به وضوح روی ما حســاب می کند و ما شانس دار 
جدی کسب سکوهای جهانی و المپیک هستیم. 
فخری یک مربی دلســوز و پخته اســت و من و 
سایر بچه های تیم سابر هرچه داریم از او داریم و 
به  وجودش افتخار می کنیم. همین حاا نیز هیچ 
مربی دیگری به جز وی برای ما متصور و عقایی 
نیســت و این اسباب مباهات اســت که یکی از 
رشته های ورزشی  ما با هوش و دانش یک مربی 
داخلی اوج گرفته و نه به مدد یک مربی خارجی 

جذب شده به ایران.
که  است  کامًا مشــخص  وضع  این  با 
الگوی فنی و رفتاری شــما نیز قطعًا آقای 

فخری بوده است.
 بله، من همیشه به او نگاه کرده و براساس 

الگوهای کاری وی حرکت کرده ام و این با توجه 
به اینکه فخری در ایام جوانی اش ورزشکار همین 
رشــته و یک سابریست بوده، مصداق و مناسبت 

بیشتری می یابد.
 آیا خودتــان از قبل چنیــن جایگاه 
رفیعی را برای شمشیربازی ایران پیش بینی 

می کردید؟
 نه من و نه هیچ کس دیگر نمی توانست به 
دقــت چنین چیزی را حدس بزند و ما به واقع به 
جاها و مدارجی رسیده ایم که در رویاها و آرزوها 
هم جایی نداشت اما وقتی همتی از آن دست که 
در شمشــیربازی رویت شده ضمیمه امور گردد، 
به  همین نقطه می رســیم که می بینید و اسباب 
رضایت همگان شده است که البته به آن نیز قانع 

نیستیم و بیشتر از آن را می خواهیم.
ورزشــکار محبوب خارجی شــما چه 

کسی بوده است؟
 من همیشــه مونتانو ایتالیایی را تحسین 
کرده ام که از اســطوره های رشــته سابر است و 
مدال هــای پرشــمار جهانی و المپیکــی دارد و 

بازی هایش برای همگان درس آموز بوده است.
در طول مصاحبه حرفی درباره امکانات 
موجود در شمشــیربازی نزدی، آیا به این 

معنا است که اوضاع جور است؟
 خیــر، اصــًا جــور نیســت و برعکس 
کمبودهای تشکیاتی زیادی داریم و امکانات مان 

ناقص اســت و در شرایطی ســخت کار و تاش 
می کنیــم و در قیاس با رقبــای خارجی مان از 
وسایل و شــرایط بســیار نازل تری برخورداریم. 
می شد در همین تیم سابر پزشکان و کارشناسان 
ارشــدی را به کار گرفت و حتی یک روانشــناس 
آورد تــا پس از هر شکســت احتمالی ما را از نو 
شارژ کند و می شود با بذل توجه بیشتر شرایط و 
امکاناتی را فراهم کرد که شمشیربازان به بیان 
بااتری در زمینه ارائه نمایش های خود و کسب 

نتایج برسند.
امــا ما حتی یک ماســاژور ثابــت و قطعی 
نداریــم و کمبودها در اطراف مان زیاد اســت و 
عمــًا آقای فخری همه کارهــا را خودش انجام 
می دهد و ســاماندهی و مدیریــت کل اوضاع با 
وی است. حال آنکه یک مربی باید از هر دغدغه 
فکری آســوده و رها باشــد تا هم و غم خود را 
روی مســائل فنی بگذارد. به  همین سبب است 
که از مسووان امر و بزرگان ورزش می خواهم که 
دســت های ما را بگیرند و به ما کمک کنند زیرا 
وقتی بدون کمک های عالی اینطور می درخشیم، 
بدیهی اســت که با وجود این کمک ها به ســطح 
بسیار بااتری برسیم و پیروزی های بزرگتری را 

برای کشور و ملت به ارمغان بیاوریم.

محمد رهبری: دست  ما را بگیرید
به چیزهایی رسیدیم که حتی در آرزوها نیز جایی نداشت اما...

در بهترین 

وضعیت روحی 
هستیم

نخســتین مســابقه عمده بعدی برای تیم ملی شمشــیربازی اســلحه ســابر ایران یکی از ســری تورنمنت های 12 گانه جام جهانی این رشته اســت که از 12 بهمن در لهستان 
به راه می افتد و مشــخصه مهم این مســابقه مثل تمامی »ورلدکاپ« های این رشــته طی ســال 2019 این اســت که مقدماتی المپیک 2020 و میدانی برای کســب ســهمیه 
ایــن رقابت ها هم به حســاب می آید. از تیم ملی ســابر ایران هــر نامی را که بیاورید جلوه ویــژه خود را دارد و اگر مجتبــی عابدینی که »بزرگ« جمع اســت و علی پاکدامن 
را که سرســخت ترین اســت، نادیده  بگیریم به محمد رهبری می رســیم که آمیزه ای از ســرعت و قدرت به  حســاب می آید و پس از درخشش شــگرف عابدینی در المپیک 
ریــو همــراه با پاکدامن کاری کرده  اســت که تیم ملی ما فقط به عابدینی ننازد و مردان کارگشــای متعددی داشــته باشــد. برای اینکه از کم و کیف مســابقات لهســتان و 
اهــداف شمشــیربازان مــا و راه پیش رو تا »2020  توکیو« مطلع شــویم، پای صحبت رهبری می نشــینیم که 27 ســاله و مجرد و بچه رشــت و البته یک دنیا انگیزه اســت.

وصال روحاني
Vesal Rohani

 از مسووان امر و بزرگان ورزش 
می خواهم که دست های ما را بگیرند 

و به ما کمک کنند زیرا وقتی بدون 
کمک های عالی اینطور می درخشیم، 
بدیهی است که با وجود این کمک ها 

به سطح بسیار بااتری برسیم و 
پیروزی های بزرگتری را برای کشور و 

ملت به ارمغان بیاوریم.
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مرحله دوم اردوی تیم ملی کاراته بزرگساان اعزامی به 
لیگ جهانی فرانسه از روز جمعه )7 دی ماه( در آکادمی 
ملی المپیک آغاز می شــود. بر همین اســاس، تمامی 
ستاره های حال حاضر کاراته ایران که به دعوت شهرام 
هروی ســرمربی تیم ملی کارته ایران به این مرحله از 
اردوی آماده سازی دعوت شدند، قرار است از روز جمعه 
با معرفی خود به کادر فنی تیم ملی، دور جدید تمرینات 
را برای حضوری درخشان در لیگ جهانی کاراته پاریس 
آغاز کنند. ملی پوشان کاراته ایران با توجه به اینکه شرایط 
بسیار خوبی برای حضور در بازی های المپیک 2020 توکیو 
دارند، تمرینات خود را تحت هدایت فنی سرمربی کاربلد 
خود مو به مو انجام می دهند تا در نهایت پس از عبور از 
میادین گزینشی طراحی شده، شانس خود را برای کسب 

سهمیه ورودی و سپس مدال آوری در این میدان معتبر 
بیش از پیش افزایش دهند. بی تردید در کنار کشــتی، 
وزنه برداری و تکواندو، شانس ملی پوشان کاراته ایران در 
هر دو بخش مردان و بانوان برای کسب مدال در بازی های 
المپیک پیش رو بسیار زیاد است. بنابراین می توان روی 
این تیم و درخشــش آن در المپیــک پیش رو امیدوار 
بود و انتظار داشــت این تیم مــورد حمایت قرار گیرد.

دور دوم تمرینــات تیم ملــی کاراته مــردان ایران 
تــا 18 دی ماه در مجموعه ورزشــی انقــاب تهران 
ادامه دارد. شــهرام هــروی به عنوان ســرمربی تیم 
و سعید  ملی، شــهاب ســلطانی، حســین روحانی 
حســنی پور به عنوان مربی و ســیدمحمد حســینی 
نیز به عنوان مربی بدنســاز کنار هــروی حضور دارند.

شروع مرحله دوم اردوی کاراته

ایــران ورزشــی - مرحلــه دوم اردوی 
آماده ســازی تیم ملی کاراته بزرگســاان در 
حالی از روز جمعه )7 دی ماه( آغاز می شــود 
که سیدمحمد حسینی به عنوان مربی بدنساز 
فعالیت خود را آغاز می کند. نخستین مرحله 
از مســابقات لیگ جهانی کاراته وان در سال 
2019 در حالی به میزبانی کشــور فرانســه 
و در شــهر پاریــس برگزار خواهد شــد که 
کاراته مردان و بانوان کشــورمان قرار اســت 
در نخســتین مرحله از مسابقات لیگ جهانی 

کاراته وان پاریس روی تاتامی بروند.
تیم ملی مردان ایران برای سومین بار در 
مسابقات جهانی عنوان قهرمانی کومیته تیمی 
را کسب کرد، همچنین کاراته ایران موفق شد 
به عنوان نایب قهرمانی در مســابقات جهانی 
اسپانیا دســت یابد. کاراته ایران در مسابقات 
جهانــی آلمان )2014(، اتریــش )2016( و 
اســپانیا )2018( با هدایت شــهرام هروی به 
عنوان قهرمانی در کومیته تیمی دست یافت. 
حسین روحانی، شهاب سلطانی و حسنی پور 
در مســابقات جهانی اســپانیا به عنوان مربی 
تیــم ملی بزرگســاان فعالیــت می کردند و 
نعیما خواجوی نیز مســوولیت بدنسازی تیم 
ملی بزرگساان را بر عهده داشت. البته طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، تغییراتی در کادر 
فنــی تیم ملی بزرگســاان ایجاد می شــود. 
بر همین اساس قرار اســت در مرحله جدید 
اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته، سیدمحمد 

حســینی به عنــوان مربی بدنســاز تیم ملی 
فعالیت خود را همزمان با شــروع مرحله دوم 
تمرینات آماده ســازی شروع کند. سیدمحمد 
حسینی در مســابقات جهانی آلمان و اتریش 
به عنوان مربی بدنســاز تیم ملی کنار شهرام 
هروی فعالیت می کرد و برای مقطعی به دلیل 
مشکات شخصی از تیم ملی کاراته ایران دور 
بود و حاا دوباره به جمع کادر فنی تیم ملی 
اضافه شده است. مرحله دوم اردوی تیم ملی 
کاراته بزرگساان از روز جمعه آغاز می شود و 
حســینی به طور رسمی دوباره فعالیتش را در 
کنار تیم ملی آغاز خواهد کرد. مسابقات لیگ 
جهانی کاراته وان فرانسه از 5 تا 7 بهمن ماه در 

پاریس برگزار خواهد شد.
 

بهمن عسگری:هر یک امتیاز که از 
دست بدهیم، از المپیک دور می شویم

اردوی تیــم ملــی کاراتــه در حالــی 
آغاز می شــود کــه بهمن عســگری به عنوان 
یکی از ملی پوشــان، امید زیــادی به خود و 
هم تیمی هایــش برای حضــور در رقابت های 
پیش رو دارد. بهمن عسگری در مورد شرایط 
و روند برگزاری مرحله نخســت اردوهای تیم 
ملی کاراته بزرگســاان می گوید: »تمرینات 
خوبی را با توجه به نداشــتن مربی بدنســاز 
پشت سر گذاشــتیم اما در مرحله بعد مسلما 
همــه تاش می کنند تا این مشــکل هم رفع 
شــود و ملی   پوشــان به تمرینات خود ادامه 

دهنــد. امیدواریم با برنامه ریــزی بهتر برای 
مرحله دوم اردوها شــاهد چنین مشــکات 
پیش پا افتاده ای نباشــیم.« ملی پوش کاراته 
ایران همچنین در پاســخ به این ســوال که 
مرحلــه دوم اردوها از چــه تاریخی و تا چه 
زمانی پیگیری می شود، می گوید: »روز جمعه 
مســابقات لیگ را پشت سر می گذاریم و پس 
از آن بدون فاصله به اردوی تیم ملی می رویم 
تــا مرحلــه دوم را برگزار کنیــم. این اردو تا 
هجدهــم دی مــاه ادامــه دارد. مطمئنا همه 
مسووان ورزش و محســن آشوری در راس 
فدراســیون کاراته از اهمیت رقابت هایی که 
برای کسب ســهمیه المپیک در پیش داریم، 
باخبرند و می دانند امتیازهای این مســابقات 
چقدر برای ما کاراته کاها مهم است تا جایگاه 
خود در رده بندی را بهبود ببخشــیم. ما حتی 
برای کسب سهمیه المپیک باید در رقابت های 
سری A هم شرکت کنیم چون به امتیاز نیاز 
داریم.« دارنده مدال طای بازی های آسیایی 
2018 جاکارتــا در مــورد برنامه هایش برای 
حضور در المپیک معتقد اســت: »در ســال 
2018 عملکــرد خوبــی داشــتم و در اکثر 
مسابقاتی که حاضر شــده ام اعم از بازی های 
آسیایی و قهرمانی جهان، بهترین نتایج را به 
دست آوردم که رضایت بخش بود. این نتایج با 
برنامه ریزی و حمایت کادر فنی کسب شد که 
امیدوارم ادامه دار باشد. در رقابت های جهانی 
هم من تنها ورزشکاری بودم که در دو بخش 
انفرادی و تیمی به مدال طا رسیدم و از این 
بابت بسیار خوشحالم، ولی پس از رقابت های 
جهانــی ابتدا رده بندی من اعام شــد و پس 
از آن رتبه بنــدی جهانــی را تغییر دادند که 
در حال حاضر »کن نیشــی مورا« کاراته کای 
ژاپنی در صــدر قرار دارد. باید در رقابت هایی 
مثل سری  A چین شرکت کنیم تا امتیازات 
را از دســت ندهیم، هر یک امتیــازی که از 
دســت می رود به منزله دور شدن از المپیک 
اســت. نخستین مسابقه ای که در پیش داریم 
لیگ جهانی فرانسه است و باید عملکرد خوبی 
داشــته باشم تا رتبه خود را بین نفرات اول تا 

چهارم حفظ کنم.«

آماده باش برای حضور در لیگ جهانی فرانسه
تغییردرکادرآمادهسازیکاراتهکاها

پایان سمینار پرماجرای هیات های کشتی با یک تصمیم عجیب

 درخواست برای دیدار گزینشی با وزیر

سمینار روســای هیات های کشتی که هر چند 
ماه یک بار با حضور رییس فدراســیون کشــتی در 
گذشته و حاا با حضور سرپرست فدراسیون کشتی 
انجام می شــود، این بار قرار بود به بهانه تغییر فرآیند 
انتخابی تیم های ملی کشتی برگزار شود اما از صبح 
دیروز در رســانه ها اخباری منتشــر شد که نشان از 
برخی تحرکات برای فشار به وزارت ورزش و جوانان 
بــرای برگزاری هر چه ســریعتر انتخابات داشــت. 
تحرکاتی که در نهایت هم به درخواســت دیداری با 

وزیر ورزش و جوانان ختم شد.
روســای هیات های کشــتی در ابتدای نشست 
خود به همان ســادگی به برگــزاری فرآیند پیچیده 
انتخابــی تیم های ملــی رای داده بودنــد، به همان 
ســادگی هم به تغییر نوع برگــزاری این فرآیند رای 
دادنــد. یعنی یک روزی رســول خــادم در همایش 
هیات ها پیشــنهاد انجام آن  را داد و همه به آن رای 
دادند و حاا که رسول خادم نیست حمید بنی تمیم 
به درخواســت مربیان تیم ملی طرح تغییر آن را به 

مجمع برد و بــاز هم همه به آن رای دادند. بی آ نکه 
از تصمیم قبلی خود دفاع کنند یا اینکه بخواهند به 
دنبال اشــکاات و چرایی اجرای آن در شــش سال 
گذشــته باشند. درست مثل شــش سال گذشته که 
این قانون را تصویب کردنــد هرگز به دنبال تحلیل 
و کارشناســی نقاط ضعف و قــوت این طرح نرفتند! 
ظاهــرا آنها مامور بــه رای دادن هســتند و خیلی 
برای شان تفاوتی نمی کند که چه اتفاقی برای آینده 

کشتی رخ می دهد.

به این ترتیب کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد 
و فرنگی با برگــزاری انتخابی مرحله اول نفرات برتر 
را بــه اردوی تیم ملی دعــوت می کنند و بعد از آن 
در طول برگــزاری اردوها با بررســی نتایج عملکرد 
این کشتی گیران در مســابقات متعدد از جمله جام 
تختی و همچنین شرایط حضور آنها در اردوهای تیم 
ملی ترکیب اصلی را برای حضور در مسابقات جهانی 
شناسایی می کنند. تصمیمی منطقی که از فرسایش 
کشتی گیران و ســرمایه های اصلی کشتی جلوگیری 
می کند و به جای اینکه کشتی گیران استرس حضور 
در مسابقات انتخابی و رسیدن به ترکیب تیم ملی را 
داشته باشــند، با آرامش می توانند در اردوهای تیم 
ملی و مســابقات بین المللی برای رسیدن به دوبنده 

تیم ملی تاش کنند.
 

مذاکره گزینشی  با وزیر
موضوع دوم مهم در همایش هیات های کشتی 
بحث دیــدار برخی اعضای مجمع بــه نمایندگی از 
ســایر اعضای مجمع با وزیــر ورزش و جوانان بود. 
روز گذشته شنیده می شــد برخی از اعضای مجمع 
به دنبال ارائه پیشــنهادی برای تحت فشار گذاشتن 
وزارت ورزش و جوانــان بودند آن هــم با این روش 
کــه به وزارت ورزش بگویند یــا انتخابات را تا پایان 
سال برگزار کنند یا اینکه آنها استعفای دسته جمعی 
می دهند! البته این موضوع مطرح نشد و این تصمیم 
هم از سوی هیچ کس تایید نشد اما وقتی همایش به 
پایان رسید و خبری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی 
از روسای هیات های کشتی درخواست دیدار با وزیر 
ورزش و جوانان را ارائه کردند، به نوعی این شایعه هم 
تایید شــد البته با زوایایی تازه. اگر قرار بر مذاکره یا 
دیدار با وزیر ورزش و جوانان بود، می توانستند برای 
همیــن همایش وزیر ورزش و جوانان را دعوت کنند 
تا در جمع روســای هیات ها حضور داشته باشد و در 
حضور همه  روســای هیات های کشتی درباره مسائل 
مختلف و از جمله زمان برگزاری انتخابات فدراسیون 
کشتی مذاکره کنند. اینکه برخی از اعضای مجمع به 
نمایندگی از ســایرین به دیدار وزیر ورزش و جوانان 

بروند به نظر اتفاق سوال  برانگیزی می آید.

فرایند 
انتخابی 
تغییر کرد

 سمینار هیات های کشتی که گفته می شد قرار است با موضوع بررسی درخواست سرمربیان تیم های ملی کشتی برای تغییر 
فرآیند انتخابی تیم ملی برگزار شــود از صبح دیروز با حواشی زیادی روبه رو شــد و اخبار جنجالی زیادی از این مجمع به 
بیرون درز کرد. اخباری که در نهایت به دو نکته ختم شــد. اول اینکه قانون فرآیند انتخابی که رســول خادم آن  را مصوب 
کرده بود و مدعی بود که هیات ها خواهان آن هســتند، تغییر کرد و دوم هم درخواســت برخی از روسای هیات های کشتی 
برای دیدار با وزیر ورزش و جوانان. درخواســتی مشکوک و عجیب که البته  می توانســت در همین مجمع هم انجام شود.

بابک شادگان: با روش 
قدیمی کشتی ایران 

آسیب می بیند
رییس کمیســیون پزشــکی و مبــارزه با 
دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی، با هشدار جدی 
به مربیان و کشتی گیران ایرانی اعام کرد که با 
روش های اشتباه گذشته در مورد وزن کم کردن، 
کسب موفقیت برای کشتی ایران ممکن نیست. 
دکتر بابک شــادگان رییس کمیسیون پزشکی 
و مبارزه با دوپینگ اتحادیه جهانی کشــتی در 
همین باره گفت: »سال گذشته که قانون جدید 
وزن کشــی اعمال شــده بود، این ذهنیت وجود 
داشــت که با اعتراض مربیان و کشــتی گیران، 
قانون وزن کشــی در روز مســابقه برداشته شود 
و مقررات گذشــته اعمال نشــود اما نه تنها این 
اتفاق نیفتاد بلکه دو کیلو ارفاق وزن روز دوم هم 
طبق اعام قبلی اتحادیه جهانی کشتی برداشته 
شد و در روز دوم هم کشتی گیران باید سر وزن 
باشــند.« او درباره تاثیرات مثبت قوانین جدید 
کشــتی گفت: »اعمال مقررات جدید وزن کشی 
بی شــک نقش موثــری در کاهــش ارتکاب به 
تغییرات شــدید وزنی داشته است. پیش از این، 
کشــتی گیران یک روز وقت ریکاوری داشــتند. 
در دو ســه روز بعضا حدود 10 تــا 16 کیلو از 
وزن یک کشــتی گیر 70 یا 80 کیلویی جابه جا 
می شــد؛ بدین معنی که کشتی گیران در فاصله 
3-2 روز بــه رقابت هــا به میزان 5 تــا 8 کیلو 
وزن کم می کردند و ســپس در فاصله یک روز 
پس از وزن کشــی به همان میزان به وزن خود 
اضافه می کردند. این میزان از تغییرات شــدید و 
ناگهانی وزن بدن آثار ســوء شدیدی بر سامت 
و عملکرد اندام ها و ارگان های بدن کشتی گیران 
وارد می کند و سامتشان را به خطر می اندازد.«

شــادگان ادامــه داد: »در قانــون جدید، 
کشتی گیری که به جهت رسیدن به سر وزن در 
فاصله 3-2 ساعت به شروع مسابقات وزن زیادی 
کم کند، فرصتی برای ریکاوری و تامین توان از 
دست رفته ندارد.« او با هشدار به مربیان ایرانی 
از آنها خواســت برنامه جدیدی را تدوین کنند: 
»اگر کشتی ایران بخواهد این اشتباهات را تکرار 
کند و ملی پوشــان ما همچنان مصمم به کاهش 
وزن در آستانه وزن کشی باشند، نتیجه نخواهند 
گرفــت. برخی فکر می کردند قانون وزن کشــی 
عوض می شود اما حاا همه فهمیدند که پابرجا 
خواهد بود و ارفاق روز دوم هم برداشــته شــده 
است. شــنیده ام حتی در مسابقات داخلی ایران 
برخــی کشــتی گیران از نیمه های شــب بیدار 
می شــوند تا وزن کم کنند. بی شک این اقدامات 
نتیجه نمی دهد و کشــتی گیران می بایســت در 
وزنی مبارزه کنند که به وزن طبیعی بدنشــان 
نزدیک تر اســت. اگر هم کشتی گیری قصد دارد 
بــا کم کردن چندین کیلوگرم وزن به رده وزنی 
پایین تری برود، باید در یک دوره بلند مدت چند 
هفته ای و به تدریج به وزن مورد نظر خود برسد؛ 
بدون اســترس و تاش فراوان در شــب قبل از 

شروع مسابقات.«

نقل قول

 رییس هیات کشتی خراسان رضوی معتقد است فدراسیون کشتی به بهانه قانونی که هنوز تصویب نشده، از میزبانی 
مشــهد در کمیســیون فنی اتحادیه جهانی حمایت نکرده  است. مسعود ریاضی با اشــاره به منتفی شدن میزبانی مشهد 
از جام جهانی کشــتی گفت: »میزبانی از مشهد گرفته  شــده و از این بابت بسیار ناراحتیم. فکر می کنم فدراسیون آنطور 
که باید از میزبانی مشــهد دفاع نکرد. تا به حال صحبت های مختلفی مطرح شــده ولی صحبت های اخیر دودانگه، نشان 
می دهد او با فدراســیون هماهنگ بوده و آنطور که خودش هم اظهار کرده، آنچنان دفاع ســفت و سختی هم از میزبانی 

مشهد نداشته  است.«
 او درباره دلیل اتخاذ چنین رویکردی از سوی فدراسیون کشتی کشورمان ادامه داد: »صحبت از قانونی  جدید برای 
شکل برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی مطرح است که البته هنوز تصویب نشده  است. گویا کمیسیون اتحادیه جهانی 
کشــتی به دنبال برگزاری جام جهانی، با حضور 5 تیم برتر جهان و تیمی متشــکل از بزرگان جهان است اما هنوز چنین 

قانونی تصویب نشده   است. فدراسیون تصمیم گرفته با توجه به اینکه احتماا ایران در این رقابت ها حضور نخواهد داشت، 
میزبانی را هم نگیریم اما هنوز این قانون در حد پیشــنهاد است و باید برای تصویب به هیات  رییسه اتحادیه جهانی برود. 
می  شــد در آن قســمت هم با مذاکره از تصویب آن جلوگیری کرد و فرصت برای چانه زنی وجود داشت.«  ریاضی با اشاره 
به توضیح فدراســیون کشتی درباره تغییر در نحوه برگزاری جام جهانی گفت: »این بهانه قابل قبولی نیست. همانطور که 
ایران، میزبان جام جهانی کشــتی فرنگی  است، می شد برای کشتی آزاد هم تاش بهتری صورت گیرد. ابتدا به من اعام 
کردند رسول خادم تاریخ را تغییر داده اما با خادم که صحبت کردم متوجه شدم چنین اتفاقی رخ نداده   است. طبیعتا من 
که به نامه های فدراســیون دسترسی ندارم و نمی دانم چه اتفاقی رخ داده که به بهانه عدم حضور احتمالی ایران، میزبانی 
را از مشهد گرفتند. از ابتدا هم همین زمان را برای برگزاری جام جهانی پیشنهاد کرده  بودیم و حتی نمایندگان اتحادیه 

جهانی کشتی از مشهد بازدید کرده  بودند و نظر مثبتی داشتند.«

باید از میزبانی جام جهانی در مشهد دفاع می کردند
انتقادرییسهیاتکشتیخراسانرضویازفدراسیون:

سمینار روسای 
هیات های 
کشتی که 

هر چند ماه 
یک بار با 

حضور رییس 
فدراسیون 
کشتی در 
گذشته و 

حاا با حضور 
سرپرست 
فدراسیون 

کشتی انجام 
می شود، این بار 

قرار بود به 
بهانه تغییر 

فرآیند انتخابی 
تیم های ملی 
کشتی برگزار 

شود 

کمیل قاسمی: بازگشت تقوی و یزدانی را باید 
به فال نیک گرفت

مرحله نخســت اردوی تیم ملی کشــتی دو روز پیش به پایان رسید. کمیل 
قاســمی که در این مرحله از اردو حضور داشــت از بازگشت مهدی تقوی و رضا 
یزدانــی به تیم ملی ابراز رضایت کرد. کمیل قاســمی با اشــاره به حضورش در 
مرحله جدید اردوهای تیم ملی کشــتی آزاد گفت: »بعد از تغییراتی که در کادر 
فنی تیم ملی صورت گرفت، نخســتین مرحله تمرینات را پشت سر گذاشتیم که 
بیشــتر جنبه عمومی و آشنایی با نحوه کار کادر جدید با آزادکاران بود.« قاسمی 
ادامــه داد: »بعد از مدت ها دوری، خوشــبختانه 
آســیب دیدگی که از ناحیه گردن داشــتم، مداوا 
شده و حاا برگشته ام تا برای حضور در مسابقات 
پیش رو اســتارت بزنم.« دارنده مدال های نقره و 
برنز کشتی آزاد در المپیک درباره حضور محمدی 
به جای خادم در راس تیم ملی کشتی آزاد گفت: 
»خادم 7-6 سال برای کشتی آزاد زحمت کشید و 
سبک جدیدی را وارد این رشته کرد. البته سبک 
تمرینــات محمدی هر چند نزدیــک به خادم اما 
متفاوت از یکدیگر است. محمدی قبل از خادم هم 
ســرمربی تیم ملی بوده و من با او هم کار کرده و 
مدال گرفته ام و شــناخت خوبی از هم داریم. امیدوارم با حضور محمدی بتوانیم 
در آینده نتایج خوبی به دســت آوریم.« قاسمی درباره حضور کشتی گیرانی مانند 
تقوی و یزدانی که ســال ها از تیم ملی دور بودند، ادامه داد: »حضور و بازگشــت 
این بزرگان را باید به فال نیک گرفت. به نظر من تا جایی که بدن توان و کشش 
تحمل فشارها را دارد باید مبارزه کرد. من سال ها در اردوهای تیم ملی بودم و از 
بیت المال برای ما هزینه شــده است؛ درست نیست حاا در اوج پختگی در حالی 

که باید جواب اعتماد این سال ها را پس بدهیم، میدان را خالی کنیم.«
 

کشتی پهلوانی به بازی های جهانی عشایری 
اضافه شد

با موافقت »علیرضا حیدری« رییس فدراســیون جهانی کشتی پهلوانی، این 
رشــته به بازی های جهانی عشایری در عربســتان افزوده شد. در جلسه حیدری 
رییس و »سلطانعلی ترخاق« دبیر کل فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی با »حمید 
بنی تمیم« سرپرســت فدراســیون کشتی ایران مقرر شــد با توجه به درخواست 
»اوســن بیکوف« دبیر کل فدراسیون جهانی کشتی با کمربند و مسوول برگزاری 
بازی های جهانی عشــایری، رشــته کشــتی پهلوانی به بازی های جهانی قومی-
عشایری که اسفندماه در عربستان برگزار می شود، افزوده شود. از دیگر موضوعات 
مطرح شــده در این جلسه، برگزاری مسابقات بین المللی و قاره ای کشتی پهلوانی 
در سال آینده بود. فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی که مقر آن در ایران است، دو 
سال پیش با موافقت اتحادیه جهانی کشتی تحت پوشش این اتحادیه قرار گرفت 

و مسابقات قاره ای و جهانی آن نیز برگزار می شود.
 

فصل سوم لیگ کشتی کاسیک بانوان جمعه 
برگزار می شود

فصل ســوم رقابت های لیگ کشتی کاســیک بانوان روز جمعه )7 دی ماه( 
در خانه کشــتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. تیم های 
مجتمع ورزشی حمید سوریان، فرزند ارومانات کرمانشاه، شهرما شهرداری مشهد، 
گلبهار خراسان رضوی، اماک قهرمانان نور و مجله دنیای کشتی در این مسابقات 
حضور دارند. در فصل نخســت این مســابقات تیم های کافه کاله نور، باغچه مینو 
و شــرکت عمران گلبهار به عنوان های اول تا ســوم رســیدند و در فصل دوم نیز 
تیم های مشــاور اماک قهرمانان نور، شهرما شــهرداری مشهد و مجتمع ورزشی 
حمید ســوریان به ترتیب اول تا سوم شدند. لیگ کشتی بانوان در راستای تاکید 
اتحادیه جهانی برای راه اندازی کشــتی زنان در تمام کشورها، با شکلی متفاوت در 
ایران برگزار می شــود. این رشته که تفاوت چندانی با کشتی آزاد از نظر رد و بدل 
شــدن فنون و قوانین ندارد، برای زنان مســلمان راه اندازی و با استقبال چشمگیر 
بانوان کشتی دوســت مواجه شده اســت. با راه اندازی کشــتی کاسیک بانوان از 
ســوی فدراسیون کشتی ایران و قرار گرفتن آن در بین رشته های رسمی اتحادیه 
جهانی کشــتی، نخستین تورنمنت رسمی این رشته در لبنان با حضور نمایندگان 
کشــورهایی مانند قرقیزســتان، عراق، ایتالیا، آذربایجان، بنگادش، هندوستان، 

ارمنستان، گرجستان و... برگزار شد.

فتیله پیچ

شروعدورجدیدتمرین
پوادمرداناز28دی

بازگشت مدعیان 
المپیکی وزنه برداری 

روی تخته
ایــران ورزشــی - مرحلــه 
جدیــد اردوی آماده ســازی تیم 
بــرای حضور  وزنه بــرداری  ملی 
در تورنمنــت بین المللــی فجــر 
 2019 آســیایی  رقابت هــای  و 
با حضــور چهره هــای جهانی و 
المپیکی از 28 دی آغاز می شود. 
طبــق اعام کادر فنــی تیم ملی 
جدید  دور  کشورمان  وزنه برداری 
تمرینات وزنه برداران ملی پوش از 
روز 28 دی مــاه جاری در تهران 

آغاز می شود. 
گفته می شود در این مرحله 
مــدال آوران رقابت هــای جهانی 
2018 ترکمنســتان و مدعیــان 
اصلی کســب دوبنــده تیم ملی 
در رقابت های آســیایی و جهانی 
المپیک  بازی هــای  نیز  و   2019
2020 توکیو حضــور دارند و در 
کنــار جوان ترها دســت به وزنه 

می شوند.
طبق نظر کادر فنی تیم ملی 
تعداد نفراتی که بــه این مرحله 
بین  تمرینات دعوت می شوند،  از 
15 تا 20 نفر اســت کــه از بین 
آنهــا ترکیب اصلی تیم ملی برای 
حضــور در رقابت های بین المللی 

جام فجر هم گزینش می شود. 
نفراتی که  اولیــه  فهرســت 
برای جام فجر انتخاب شــدند با 
نظر کادر فنی به فدراسیون داده 
شــده که تقریبا اسامی 9 نفر در 
این فهرســت وجود دارد. البته با 
توجه بــه اینکه حدود 20 نفر در 
حوضچه آنتی دوپینگ فدراسیون 
جهانی داریم، شــاید باز هم این 
فهرســت نیاز به تغییراتی داشته 

باشد.
اسامی نفرات اصلی تیم ملی 
مثل سهراب مرادی، علی هاشمی  
یا سعید علی حســینی در صدر 
فهرســت ارســالی به فدراسیون 
وجــود دارد با این هــدف که در 
نهایت شــرایطی فراهم شــود تا 
کســانی کــه مدعی حضــور در 
المپیک هســتند و برای کســب 
امتیاز ورودی به مسابقه گزینشی 
احتیاج دارند، برای حضور در این 
رویدادها شرایط شان مساعد باشد.

خبر

برایقضاوتدرمسابقاتجهانی
از ۶ داور بین المللی تیر و کمان دعوت شد

با دعوت فدراســیون جهانی تیر و کمان، 6 داور بین المللی کشورمان مسابقات 
جهانی تیر و کمان را در ســال آینده قضاوت می کنند. حسین نصیری نژاد مسابقات 
مرحلــه چهارم جام جهانی آلمان )10 تا 16 تیرماه 98( را قضاوت می کند. همچنین 

غزاله رســولی، مســابقات قهرمانی جهــان معلوان 
و ســهمیه پارالمپیک هلند )13 تــا 19 خردادماه( 
و قهرمانی جهان و ســهمیه المپیــک هلند )20 تا 
26 خردادمــاه ( را داوری می کنــد. داوود نعمتی نیا 
مســابقات قهرمانــی جهــان معلــوان و ســهمیه 
پارالمپیــک هلند )13 تا 19 خــرداد ماه( را قضاوت 
می کند و نســرین قشقایی نیز مسابقات مرحله سوم 
جام جهانی ترکیه )30 اردیبهشت تا 5 خردادماه( را 
داوری می کند. داور بین المللــی جوانان ایران، زهرا 
فهیم نیز مســابقات قهرمانی جوانان جهان که از 28 
مرداد تا 3 شهریورماه در اســپانیا برگزار می شود را 
قضاوت می کند و شــهرزاد اللهیــاری در مرحله دوم 

جام جهانی چین )16 تا 22 اردیبهشت ماه( حضور دارد. دعوت فدراسیون جهانی از 
داوران بین المللی ایران پیرو عملکرد خوب آنها در مســابقات جهانی گذشته و قبولی 

امتحان تمدید اعتبار بین المللی با امتیاز بیش از 96/5 صورت گرفته است.
 

شعبانی بهار:هزینه اعزام کمانداران به آمریکا 
بر عهده ما نیست

غامرضا شعبانی بهار، رییس فدراسیون تیر و کمان می گوید: »هرچند تعهدی 
از نظر مالی برای اعزام کمانداران به جام جهانی داخل ســالن تیر و کمان در آمریکا 
نداریم اما مجوز شــورای برون مرزی، معرفی کماندار به فدراسیون جهانی و کارهای 

مقدماتی اعزام بر عهده فدراسیون است.«
شــعبانی بهار در خصوص اعزام کمانداران ملی پوش به مسابقات جهانی آمریکا 
و نداشــتن تعهدات مالی برای پوشش هزینه های ملی پوشان می گوید: »انجام مراحل 
برای صدور ویزا و اعزام به مسابقات جام جهانی داخل سالن تیر و کمان آمریکا از نظر 
مالی تعهدی برای فدراسیون ایجاد نمی کند، چون این مسابقات به صورت آزاد برگزار 
می شود و تیم ملی رسما در آن شرکت نمی کند. بنابراین ما هیچ تعهد و الزامی برای 
پوشش هزینه های کماندارانی که می خواهند در این مسابقات شرکت کنند، نداریم.«

شعبانی بهار ادامه می دهد: »مرحله فینال جام جهانی بهمن  ماه در اس وگاس 
آمریکا برگزار می شــود و ما به احتمال زیاد در این مسابقات رسما شرکت می کنیم. 
بنابراین کمانداران می توانند در قالب تیم باشــگاهی عازم جام جهانی آمریکا شــوند 
و هزینه های خود را از این طریق پوشــش دهند. البتــه کارهای مقدماتی این اعزام 
مثل حمایت کمانداران برای گرفتن مجوز شــورای بــرون مرزی، کارهای تدارکاتی، 
معرفی کماندار به فدراســیون جهانی، مراحل اخذ ویزا و... برعهده فدراســیون است 
و مــا تاش می کنیم با انجام این کارها مقدمــات اعزام کمانداران به آمریکا را فراهم 
کنیم. فدراســیون زمانی موظف اســت تعهد مالی اعزام کمانداری را بر عهده بگیرد 
که مســابقات رسمی باشد اما در خصوص مســابقات آزاد چنین تعهدی برای اعزام 

کمانداران وجود ندارد.«
 

بهدادوسهراببهایرانبرگشتند
سلیمی تکلیفش را روشن می کند

ایران ورزشی - سهراب مرادی و بهداد سلیمی روز گذشته بعد از پایان 
سفر تفریحی خود به چند کشور همسایه به ایران بازگشتند.

بهداد ســلیمی و ســهراب مرادی قهرمانان طایی وزنه برداری جهان و المپیک 
کشــورمان که در اردوهای ملی و خارج از فضای اردویی بــا یکدیگر رفاقت و رابطه 
صمیمی دارند، پس از گشــت و گذار چند هفته ای روز گذشــته به ایران بازگشتند. 
بهداد ســلیمی قرار اســت در چند روز آینده تکلیفش را با فدراســیون وزنه برداری 
ایران برای انصراف از دنیای قهرمانی و ارســال درخواست بازنشستگی به فدراسیون 
جهانی وزنه برداری مشــخص کند. سهراب مرادی هم بعد از ریکاوری چندهفته ای و 
به دست آوردن شرایط آرمانی با استراحت خوبی که داشته است برای بازگشت روی 
تخته و دســت به وزنه  شــدن مهیا شده و به احتمال فراوان با شروع دور جدید اردو، 
تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در مراحل بعدی مسابقات گزینشی المپیک 
2020 توکیو و رقابت های جهانی ســال 2019 آغاز می کند. ســهراب برای کســب 
ســهمیه ورودی به بازی های المپیک و تصاحب دوبنده دسته 96 کیلوگرم تیم ملی 
وزنه برداری در توکیو قطعا رقابت جذاب و شــانه  به شانه ای را با کیانوش رستمی که 
مدتی است به صورت جدی خود را برای حضور در سومین المپیک تاریخ ورزشی اش 

مهیا می کند، دارد. 

اینکه  برای  فدراسیون دوچرخه سواری 
بتواند یک ورزشــکار معلول را به مسابقات 
قهرمانی آســیا اعزام کند، باید از کادر فنی 
خود کــم کند تا بتواند هزینــه این رکابزن 

ملی پوش را تامین کند.
فدراسیون دوچرخه سواری برای حضور 
در مســابقات پیســت قهرمانی آسیا 2018 
بیشــتر از 12 ورزشــکار )در دو رده سنی 
جوانان و بزرگســاان در دو بخش بانوان و 
مردان( نمی تواند اعزام کند. فدراسیون قرار 
است شنبه هفته آینده در جلسه کمیته فنی 
نفــرات و ماده هایی که رکابزنان ایران در آن 

شرکت خواهند کرد را مشخص کند.
از طرفــی با توجه بــه اینکه دوچرخه 
سواری جانبازان و معلوان هم به فدراسیون 
دوچرخه سواری واگذار شده است، فدراسیون 
در نظر دارد یــک رکابزن هم در این بخش 

اعــزام کند اما به قیمت کــم کردن یکی از 
اعضای کادر فنــی! چراکه هزینه های آن را 
هم باید فدراسیون دوچرخه سواری پرداخت 
کند و فدراسیون هم به دلیل مشکات مالی 
از کادر فنــی خود کم می کنــد تا هزینه را 

برای اعزام رکابزن معلول صرف کند.
محســن ســلگی، دبیر فدراســیون 
دوچرخه ســواری در پاسخ به این پرسش 
که فدراسیون جانبازان و معلوان هزینه ای 
به مســابقات  اعــزام ورزشــکارش  برای 
پرداخــت می کنــد یــا خیــر، می گوید: 
بابت  بودجه ای  »فدراسیون جانبازان هیچ 
ایــن موضوع به مــا نداده اســت و اعام 
کــرده بعد از عید نوروز ایــن کار را انجام 
می دهــد. این در حالی اســت کــه اعزام 
کامل ورزشکارانشان را بر عهده فدراسیون 

دوچرخه سواری گذاشته اند.«

رییس انجمن دوچرخه سواری معلوان 
می گوید که اگر این مجموعه تحت حمایت 
مالی فدراســیون دوچرخه سواری نبود، به 
هیچ وجه امکان حضور در مسابقات قهرمانی 
آســیا برای آنهــا فراهم نمی شــد. فرهاد 
عصفوری، رییس انجمن دوچرخه ســواری 
معلوان در این رابطه می گوید: »با توجه به 
آماده سازی دوچرخه سواران  اینکه در حال 
معلــول در رشــته پیســت به مســابقات 
قهرمانــی آســیا در نیمــه دوم دی ماه به 
جاکارتا بودیم، متاســفانه طی نشستی که 
با فدراســیون جانبازان و معلوان و کمیته 
ملی پارالمپیک داشــتیم، آنها اعام کردند 
بودجه ای برای اعزام دوچرخه سواران معلول 
بنابراین  به مسابقات قهرمانی آسیا نداریم. 
با جلســه ای که با قمری رییس فدراسیون 
دوچرخه سواری داشتیم، با وجود اینکه این 

فدراســیون نیز خود مشکل اعتباری دارد، 
قبول کرد که تنهــا هزینه مهدی محمدی 
دوچرخه ســوار معلول در رشــته پیست را 
متقبل شــود تا او بتواند در این مســابقات 

شرکت کند.« 
عصفــوری ادامه می دهد: »قــرار بود 
دوچرخه ســواران معلول از سال آینده تحت 
قرار  دوچرخه ســواری  فدراســیون  پوشش 
بگیرند اما طی جلســه ای که با مســووان 
کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان 
و معلوان داشتیم، آنها مطرح کردند که تنها 
از رشــته های مدال آور در پارالمپیک 2020 
حمایــت ویژه انجام می دهنــد. قطعا با این 
شــرایط و با توجه به اینکه هیچ حمایتی از 
دوچرخه ســواری معلوان صورت نمی گیرد، 
امیدی بــرای گرفتن مــدال در پارالمپیک 

2020 نداریم.«

فدراسیون معلوان توپ را به 
زمین دوچرخه سواری انداخت

فدراسیون دوچرخه سواری حمایت 
نمی کرد، نمی رفتیم

هزینهرکابزنانمعلولرویدوشفدراسیون
دوچرخهسواری

رییسانجمندوچرخهسواریمعلوان:

خبر و مصاحبه
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6 iranvarzeshi@ورزش جهــــان

EQUIPE 

MARCA

as

SUPER DEPORTE

Daily Star

روزنامه فرانسوی 
»اکیپ« با تیتر 
»قهرمان قهرمانان« 
عکسی از کوین مایر، 
رکورددار مسابقات 
ده گانه جهان و کاریس 
آگبنیه نو، قهرمان 
جودوی زنان را روی 
جلد کار کرد و آنها را 
به عنوان برترین های 
ورزش فرانسه در 
2018 معرفی کرد.

روزنامه مادریدی 
»مارکا« روی 
جلد تصویری از 
لوکاس ارناندس، 
ستاره فرانسوی 
اتلتیکومادرید را کار 
کرد و نوشت، اتلتیکو 
او را محکم می چسبد 
و خودش را می چاند 
تا با ارائه شرایط مالی 
بهتر، نگذارد او به 
بایرن برود.

»در مادرید دور و برم 
شلوغ بود و زندگی 
جریان داشت اما 
من احساس تنهایی 
می کردم« تیتر روزنامه 
مادریدی »آ.اس« بود 
که با خسه مصاحبه 
کرد. وضعیت لوکاس در 
اتلتیکو و تاش بایرن 
برای خریدن او از دیگر 
تیترهای این روزنامه 
بود.

روزنامه »سوپر 
دپورته« چاپ والنسیا 
با تیتر »مارسلینو به 
همه پاسخ می دهد« 
عکسی از مربی والنسیا 
را روی جلد کار کرد که 
این روزها تحت فشار 
شدید انتقادات است. 
وضعیت باتشوایی در 
این تیم از نکاتی بود 
که مارسلینو به آن 
پاسخ داد.

روزنامه های انگلیس 
این روزها روی حضور 
سولشایر در منچستر مانور 
می دهند و »دیلی استار« 
هم در شماره دیروز خود 
قبل از بازی یونایتد-

هادرسفیلد به نخستین 
بازی این مربی نروژی 
در اولدترافورد پرداخت 
و نوشت، او می خواهد 
دوباره این ورزشگاه را 
پرهیجان و خطرناک کند.
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پیشخوان

بلژیک  مربــی  مارتینس،  روبرتــو 
گفته کــه ادن آزار در میان بزرگ ترین 
بازیکنان حال حاضر دنیای فوتبال جای 
دارد. مارتینــس می گوید کــه تنها لئو 
مسی از بارسلونا و کریســتیانو رونالدو 
از یوونتــوس برتر از این بازیکن بلژیکی 

هستند.

مارتینــس گفتــه اســت: »اگــر 
کریســتیانو رونالدو و لیونل مسی را در 
نظر نگیریم، فکــر نکنم بازیکن دیگری 
را بتوانیــد پیــدا کنیــد کــه مانند او 
سرنوشت ساز باشد. ادن در لیل قهرمان 
فرانسه شــد، تیمی که به هیچ وجه در 

قواره قهرمانی نبود.«

اســطوره  اشــمایکل،  پیتــر 
پوگبا  پــل  که  گفته  منچســتریونایتد 
بازیکنی بزرگ تر از باشگاه نیست و باید 

جایگاه خودش را بداند.
هفته گذشته گزارش شد که پوگبا 
رفتــن ژوزه مورینیو را جشــن گرفته 
است. اشــمایکل گفت: »اوضاع طوری 
نمایش داده شــد که انــگار پوگبا فاتح 
یک جنگ شــده اســت. این برای من 
معقول نیست. چنین اتفاقی نباید برای 
یونایتد بیفتد. فوق العاده مهم اســت که 

باشگاه اوضاع را مدیریت کند. پوگبا، یا 
هر بازیکن دیگری، نمی تواند بزرگ تر از 

باشگاه باشد.«
اشمایکل همچنین بر این باور است 
که اوله گونار سولشایر، مربی موقت تیم 
می توانــد اوضاع را مدیریــت کند: »به 
نظــرم اینکــه اوله می تواند شــرایط را 
تحت کنترل درآورد نکته کلیدی است. 
او می توانــد بازیکنی ماننــد پوگبا را به 
سطحی برســاند که ما همه می دانیم او 

می تواند در آن سطح بازی کند.«

گــزارش  ایتالیایــی  رســانه های 
داده اند که منچســتریونایتد قیمت پل 
پوگبا را پایین آورده اســت. به نوشــته 
توتواســپورت، یونایتد مصمم است این 
بازیکن را در تابستان به فروش برساند. 
آنها از این خبر دارند که پوگبا هم قصد 

رفتن دارد.
با وجود این ادعا که یونایتد قیمت 
او را 200 میلیــون یــورو تعیین کرده 
اســت، حاا مشخص شــده که یونایتد 

بــه مبلغ 70 تا 80 میلیــون یورو برای 
او راضی است.

یونایتد می خواهد پوگبا را بفروشد 
تا دیگر نیازی به پرداخت دستمزد باای 
او نداشته باشــد. آنها می خواهند منابع 
مالی آزاد شده را برای بودجه تابستانی 

مربی بعدی تیمشان کنار بگذارند.
در این میان، یوونتوس بیشــترین 
بخت را برای خرید پوگبا در تابســتان 

دارد.

 مارتینس: تنها دو بازیکن برتر از 
آزار هستند

  اشمایکل: پوگبا بزرگ تر از 
منچستریونایتد نیست

 قیمت پوگبا: 70 تا 80 میلیون یورو

نگاهی به دنیای تنیس در 2018
خودنمایی زورف، پیشتازی جوکوویچ

موفقیت پســر پوستری نســل بعد تنیس، الکساندر زورف در فینال 
تور پایان فصل گوشــه ای از آینده تنیس مردان را نشان داد اگرچه سال 
2018 ســالی بود که همچنان تنیس تحت سلطه ســتاره های قدیمی 
هرچند پا به سن گذاشته رقابت ها مانند نواک جوکوویچ احیا شده که به 

اوج برگشته بود، قرار داشت. 
این تنیســور صرب در ماه ژوئن برای نخستین بار در یک دهه اخیر 
از جمع 10 تنیســور برتر دنیا خارج شــده بــود و در رده نازل 22 قرار 
گرفته بود و دلیلش هم قبول یکســری باخت های دور از انتظار شــامل 
باخت شرم آور مقابل یک تنیسور ایتالیایی تازه وارد به نام مارکو چکیناتو 
در رقابت های اوپن فرانســه بود که بعد از یک عمل جراحی روی آرنج او 

برای مداوای دردی مزمن در این ناحیه صورت گرفت. 
در چنــد ماه بعدی امــا جوکوویچ به روزهــای اوج و حکمرانی اش 
برگشــت و جام هــای قهرمانــی ویمبلدون 
و اوپــن آمریکا را درو کــرد و با قهرمانی در 
سین ســیناتی هــم یک رکــورد تاریخی در 

رقابت های مسترز به ثبت رساند.
او کــه به رده نخســت رده بندی تنیس 
دنیا برگشت، گفت: »همیشه بخشی از وجود 
من باور داشــت که مــن می توانم برگردم و 
هرگز فکر نمی کردم که بازگشــتم غیرممکن 
باشــد. همینطور هم شــد و 5 ماه آخر سال 
برای من دورانی بی عیب و نقص و فوق العاده 
از آب درآمد و دو قهرمانی در گرنداســلم ها 

کسب کردم.«
در سالی که گذشــت راجر فدرر هم به مبارزه با آثار باا رفتن سن 
بر عملکردش ادامه داد وقتی که نخستین گرنداسلم فصل را با فتح اوپن 
استرالیا از آن خود کرد و با 36 سال سن رکورد آندره آغاسی را به عنوان 

مسن ترین قهرمان گرنداسلم ها شکست. 
در همین ســال رافائل نادال هم به حکمرانی در قلمروی خاک رس 
ادامــه داد و یازدهمین قهرمانی اش در روان گاروس را کســب کرد اما 
این تنیسور اسپانیایی که درگیر مصدومیت های گاه و بیگاه 
می شــود، دو گرنداسلم بعدی را به همین دلیل از دست 

داد و به این ترتیب فصلش به پایان رسید. 
او از ابتــدا تا انتهای ســال تنهــا در 9 تورنمنت 
شــرکت کرد که کمترین آمــار او برای یک فصل از 
سال 2012 بود. با این حال او در همین 9 تورنمنت، 
5 جــام برد و رکوردش را به 45 پیــروزی و تنها 4 

شکست ارتقا داد.
در بخــش زنان هم ســرنا ویلیامز پس از 14 ماه 
غیبــت به دلیــل تولد فرزنــدش و انجام یک عمل 
جراحی ســنگین به میادین برگشــت امــا دو بار 
برای کســب بیســت و چهارمین قهرمانی اش در 
گرنداسلم ها ناکام ماند. او به دلیل خطر ایجاد یک 
لخته خونی در رگ هایش پیش از تولد فرزندش در 
ماه سپتامبر سال 2017، مجبور به انجام چند 
عمل جراحی شــد و همین مســاله سبب 
شد که او چشــم روی تورنمنت مهمی 
او  ببندد.  ماننــد روان گاروس 
در ویمبلدون و اوپن آمریکا 
نایب قهرمان شــد 
اما در تورنمنت 
مقابــل  دوم 
اوزاکا  نائومی 
از ژاپــن، بــه 
به  پرخاش  خاطر 
داور و دروغگو و دزد 
بعد  او  کردن  توصیف 
از مجازات شــدنش به 
راهنمایی  دریافت  خاطر 
از کادرفنی در خال بازی، 

جنجال آفرین شد.

گزارش

تماس موناکو با تاتنهام 
برای خرید دمبله

باشگاه موناکو مذاکراتی را با باشگاه 
تاتنهام انگلیس آغاز کرده است تا هافبک 
این تیم موسی دمبله را به خدمت بگیرد. 
دمبلــه تا ماه ژوئن ســال 2019 قرارداد 
دارد امــا امکان دارد 6 مــاه زودتر و در 
بازار نقل و انتقاات ژانویه از سفیدپوشان 
لندن جدا و به تیمی دیگر ملحق شــود. 
طبــق گــزارش Le10Sport، مدیران 
موناکو به اطاع مدیــر برنامه های دمبله 
رســانده اند که خواهان جذب او هستند 
و برنامه هایی برای بردنش به لوشــامپیونا 

دارند. 
ایــن بازیکــن 31 ســاله هــم به 
موناکویی ها گفته آماده است همین حاا 
تاتنهام را ترک کند البته به شــرطی که 
رقمی برای خریدنش از تاتنهام پرداخت 
شود. دمبله در حال حاضر مصدوم است و 
انتظار می رود تا ماه فوریه هم خانه نشین 

باشد.
 

پوچتینو: تکلیف اریکسن 
را در ژانویه مشخص 

می کنیم
تاتنهام  پوچتینو سرمربی  مائوریسیو 
می گویــد انتظــار دارد تکلیــف هافبک 
دانمارکی تیمش، کریســتین اریکسن در 

ماه ژانویه مشخص شود. 
تا پایان قرارداد اریکســن با تاتنهام 
18 ماه باقی مانده است. پوچتینو درباره 
او گفــت: »تصمیم گیری دربــاره آینده 
او بــه زودی رخ خواهــد داد. در پایــان 
فصل یا ظرف چنــد روز آینده در ژانویه 
تصمیمی درباره او می گیریم. فوتبال فراز 
و نشیب های زیادی دارد. من امیدوارم ما 
بهتریــن تصمیم را برای باشــگاه بگیریم 
و امیــدوارم کــه بازیکنان هــم بهترین 
تصمیمــات را بــرای خودشــان و آینده 
باشــگاه اتخاذ کنند. من فکر می کنم ما 
امروز در کنار هم توانســته ایم بســتری 
را برای پیشــرفت تاتنهــام ایجاد کنیم و 
بازیکنان هم از وضعیت شــان راضی اند و 

لذت می برند.«

نقل و انتقاات

  وه آ از 
پاری سن ژرمن 

می رود
تیموتــی وه آ تاییــد کرد به 
پاری ســن ژرمن  از  قرضی  صورت 
بیشتری  تا فرصت  جدا می شــود 
برای بــازی در ترکیب اصلی پیدا 
کنــد. بازیکــن تیم ملــی آمریکا 
اواخر فصل گذشــته بــه ترکیب 
تیم ثروتمند فرانســه راه پیدا کرد 
اما این فصل نتوانســته جایگاهش 
را حفــظ کند و نزدیــک به چهار 
ماه اســت که نه در ترکیب اصلی 
بــوده و نــه روی نیمکــت قــرار 
گرفتــه. او در این فصل تنها ســه 
انجام  رقابت های مختلف  بازی در 
داده و امیــدوار اســت یک انتقال 
قرضی به پیشــرفتش کمک کند 
و بتواند فصل بعد با بازگشــت به 
پاری ســن ژرمن جایی در ترکیب 

اصلی این تیم به دست آورد.
این مهاجم 19 ســاله در یک 
پست طوانی در اینستاگرام ضمن 
تشــکر از فالوئرهایش و همچنین 
هواداران پاری ســن ژرمن به خاطر 
حمایتشان میلش به جدایی موقت 
از تیم را علنــی کرد: »می خواهم 
همه را از ایــن تصمیم که خودم 
و خانواده ام برای انتقال قرضی در 
این  کنم.  آگاه  گرفته ایم،  زمستان 
چند مــاه عالی بــود اگرچه زیاد 
بازی نکــردم. همیشــه به خاطر 
فرصت هایی که به من داده شــد، 
خوشحال بودم. مطمئنم هواداران 
امسال هم جشــن قهرمانی لیگ 
را می گیرند، خدا با شــما است و 
انــرژی و حمایتتان دلتنگ  برای 

می شوم.«
شــایعاتی درباره رفتن پســر 
اسطوره فوتبال لیبریا، ژرژ وه آ که 
رییس جمهوری این کشــور شده، 
به قهرمان اسکاتلند سلتیک مطرح 
راجرز  برندان  شده، گفته می شود 
مربی ایــن تیم به دنبــال یافتن 
جانشینی برای موسی دمبله است 
که در تابستان از این تیم جدا شد. 
اگر تیموتی وه آ به اسکاتلند برود، 
او می تواند در لیگ اروپا بازی کند 
که در مرحله یک شانزدهم نهایی 

آن باید با والنسیا روبه رو شوند.

 فردیناند: بوسکتس ما را 
مسخره کرد

منچستریونایتد  اسطوره  فردیناند،  ریو 
گفت که سرخیو بوسکتس پس از قهرمانی 
بارســلونا در فینال لیگ قهرمانان در سال 
2011، او و هم تیمی هایش را مسخره کرده 

است.
فردینانــد می گویــد کــه ایــن رفتار 
بوسکتس همچنان برای او آزاردهنده است 

و او نتوانسته با این موضوع کنار بیاید.
فردیناند گفته اســت: »یادم هست که 
ایستاده بودیم و تماشــا می کردیم که آنها 
از پله های ورزشــگاه ویمبلی باا می رفتند. 
همین که آنجا ایســتاده بودیــم، به خودم 
می گفتم: وای، من تا حاا در تمام زندگی ام 
اینطور مقابل مردم خجالت زده نشده بودم. 
احساســی که داشــتم بدتر از هر احساسی 
بود. آن شــب، خجالت آورترین شب زندگی 

من بود.
یادم هســت که بوسکتس آمد و گفت: 
تو و ویدیچ، بوم بوم بوم! او به ما بی احترامی  
و توهین کرد. من با خــودم فکر کردم: نه، 
من نمی توانم چنین رفتاری را تحمل کنم.«

 
 صاح، خوشحال از 

بازگشت چمبرلن
محمد صاح، ستاره لیورپول خوشحال 
اســت که الکس اکســاد-چمبرلن دارد به 
آمادگی نزدیک می شــود. این بازیکن دچار 
مصدومیتــی جدی از ناحیه زانو شــده بود 
و حــاا در آخرین مراحل بهبودی به ســر 

می برد.
اکســاد-چمبرلن در بهار دچار پارگی 
رباط صلیبی شــد. او حاا یــک گام دیگر 
در جهت بهبودی برداشــته و توانسته برای 
نخســتین بار، در زمین تمریــن به دویدن 

بپردازد.
ایــن بازیکــن عکســی از خــود در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرده که در آن 
در زمین تمرین اســت و زیر عکس نوشته 
اســت: »عجب احساسی اســت اینکه برای 
نخســتین بار پس از هشت ماه، روی چمن 

برمی گردی.«
صاح هم احساسات طرفداران لیورپول 
را در یــک جملــه جمع بندی کــرده و در 
واکنش به او نوشته: »تماشای اینکه دوباره 

می دوی لذت بخش بود!«

  آرتور، هافبک بارســلونا می گوید برای برگشتن 
نیمار به این تیم دعا می کند. 

فوق ســتاره برزیلــی و گران تریــن بازیکن تاریخ 
فوتبال یک سال و نیم است که به پاری سن ژرمن رفته 
اما همواره گزارش شده از شرایطش در فرانسه رضایت 
ندارد و مایل است از این تیم جدا شود، از رئال مادرید 
و بارسلونا به عنوان مقاصد احتمالی او نام برده می شود. 
هم تیمــی  نیمار در تیم ملی برزیل که در تابســتان با 

40 میلیون یورو از گرمیو به بارسا آمده، امیدوار است 
نیمار یک روز برگردد: »شخصا دعا می کنم که برگردد 
چون او یک فوق ســتاره و غیرقابل جایگزین است. فکر 
می کنم تیم هر چه بازیکنان بزرگتری داشــته باشــد، 

بهتر است.«
این بازیکن 22 ساله همچنین به دعا اکتفا نکرده و 
پشت پرده کار می کند تا زمینه بازگشت نیمار را فراهم 
کند: »من خیلی کار می کنم که او برگردد اما او زندگی 

خــودش را دارد، می داند چه می کنــد و اگر این اخبار 
درباره بازگشــت او صحت داشته باشــد دقیقا نمی دانم 
چقدر صحیح اســت. به هر حال او یک دوست خوب و 
یک حرفه ای واقعی است که برایش احترام زیادی قایلم 

و خوشحال می شوم اگر بتواند اینجا برگردد.«
نیمار این فصل هم با پاری ســن ژرمن موفق بوده 
و در 18 بــازی در رقابت هــای مختلف 16 گل به ثمر 

رسانده است.

  آرتور: دعا می کنم نیمار برگردد

 ستاره برزیلی با بارسا در تماس است

رویای نیمار، بازگشت به نوکمپ
نیمار مصمم است به بارسلونا برگردد 
و به همین دلیــل نمایندگانش به طور 
مدام با باشگاه سابق او تماس می گیرند. 
تابســتان سال  فوق ســتاره 26 ســاله 
گذشــته با 222 میلیون یورو از بارسلونا 
به پاری ســن ژرمن رفت و بازگشت او به 
کاتالونیا به نظر خیلی پیچیده می رســد 
به دلیل شــیوه جداشــدنش از بارسا اما 
روزنامه آ. اس چاپ مادرید مدعی شــده 
این مهاجــم به طور مداوم با بارســلونا 
تماس می گیرد تا زمینه بازگشــتش را 

فراهم کند.
آ.اس از قول منبع خود در باشــگاه 
نوشــته اســت: »وقتی نیمار به بارسلونا 
می آید، اتفاقی که زیاد تکرار می شــود، 
همیشــه به رختکن تیم ســری می زند. 
حیف شــد، او اینجا همه چیز داشــت 
اما باشــگاه را مجبور کرد به جدایی اش 
رضایــت بدهد. باید ببینیــم تیم چطور 
به احتمال بازگشــت او واکنش نشــان 

می دهد.«
هر نوع بازگشــتی طول می کشــد 
هرچند بارســلونا خوشحال می شود اگر 
این بازگشت بر اساس شرایط مورد نظر 
آنها صورت بگیرد. ماه گذشــته این خبر 
منتشر شد که بارسلونا می تواند در پایان 
فصل آینده با 215 میلیون یورو نیمار را 
به خدمت بگیرد؛ این بازیکن 26 ســاله 
با ناصر الخلیفه، رییس پاری ســن ژرمن، 
توافق کرده کــه در پایان فصل آینده با 
حدود همان مبلغی که از بارســلونا آمده 

به این تیم برگردد.
باشــگاه ها و نماینده بازیکن در این 
مورد سکوت کردند اما روزنامه اسپورت 
تاییــد کرده در قــرارداد بازیکن برزیلی 

چنین  بندی وجود دارد که براساس آن 
زمانی که می تواند جدا شــود و مبلغ آن 

مشخص شده.
اما این مهاجم تنها در سال 2020 
می تواند این بند قرارداد را فعال کند آن 
هم اگر باشگاه خریدار حاضر به پرداخت 

215 میلیون یورو شود اما اگر باشگاهی 
بخواهد او را زودتــر از این موعد بخرد، 
باید »شرایط دوستانه« قرارداد را فراهم 

کند آن هم با مبلغی بااتر.
در صــورت به وقوع پیوســتن این 
اتفاق، نیمار می تواند به نوکمپ برگردد 

و با دوست سابقش، لیونل مسی همبازی 
شود. 

رئــال مادریــد مصمم بــه خریدن 
او اســت اما نیمار تنها به بازگشــت به 

بارسلونا فکر می کند.
منبع: میرر

یورگــن کلوپ فعا به آینــده اش بعد از پایــان قراردادش در 
ســال 2022 فکر نمی کند. این مربی آلمانی دو سال قبل قراردادی 
شش ساله با لیورپول بســت در حالی که 9 ماه قبل از آن به آنفیلد 
آمده و جانشــین برندان راجرز شــده بود. کلوپ هنوز هیچ جامی 
بــا لیورپول نبرده و بــا این تیم در فینال لیگ اروپــا، جام اتحادیه 
و لیگ قهرمانان اروپا شکســت خورده اســت. با این حال لیورپول 
بــا چهار امتیاز اختاف نســبت به نزدیک تریــن تعقیب کننده اش، 

منچسترســیتی، در کریســمس در صــدر جدول لیــگ برتر قرار 
گرفت تا امید به نخســتین قهرمانی تیم در لیــگ برتر زنده بماند 
و حتی تقویت شــود، اما کلوپ می گوید موفقیت نسبی اش تاکنون 
او را وسوســه نکرده کــه به آینده بلندمدت در ایــن تیم فکر کند: 
»نمی خواهــم خیلی بــه آینده دور فکر کنم. اوضــاع ما اان خوب 
اســت اما همچنان عده ای می گویند کلوپ هنوز چیزی نبرده است، 
بنابراین اگر بخواهید درباره اش چیزی بنویسید، خیلی ها درباره اش 
حرف می زنند. اینکه من هنوز جام نبرده ام بخشــی از حقیقت است 
ضمن اینکه ما اان به ســال 2022 فکر نمی کنیم، راه زیادی تا آن 
موقع مانده. اگر در تابستان چیزی برده باشیم می گویند اان بهترین 
وقت برای رفتن اســت چون بعید اســت دیگر جامی ببریم، عده ای 
دیگر هم می گویند بهترین وقت رفتن است اگر چیزی در این فصل 
نبریــم. تا وقتی که همه ما از مالکان و هواداران گرفته تا بازیکنان و 
کارکنان باشگاه می توانیم از لحظه لذت ببریم باید این کار را بکنیم، 
اما اگر یکی از این گروه ها راضی نباشــند آن وقت می توانیم درباره 
برنامه بلندمدت صحبت کنیم. امیدوارم در ســال 2022 آنقدر همه 

چیز روبه راه باشد که بتوانیم درباره اش حرف بزنیم و فکر کنیم.«

 کلوپ: به سال 2022 فکر نمی کنم

ویلفرید زاها پیشــنهاد وسوسه انگیزی 
برای رفتن به چین در فصل نقل و انتقاات 
ژانویه دریافت کرده که بر اساس آن ساانه 
11 میلیون پوند دستمزد می گیرد. مهاجم 
دالیان  تیــم  توجه  مورد  کریســتال پااس 
ییفانگ در سوپرلیگ چین قرار گرفته و این 
تیم می خواهد بازیکن تیم ملی ســاحل عاج 
را به یکی از بهترین دســتمزدبگیران جهان 
فوتبال تبدیل کنــد. آنها حاضرند برای این 
قرارداد چهارســاله 44 میلیون پوند بعد از 

کسر مالیات به او بدهند.
این بازیکن همچنین می تواند ســاانه 
2/5 میلیــون پوند اضافــه به عنوان پاداش 
بگیــرد، عــاوه بر ایــن پــرواز درجه یک 
به صورت همیشگی در اختیارش خواهد بود 
تا هر وقت مایل اســت به انگلیس برگردد. 
این پکیج پیشنهادی تقریبا سه برابر قرارداد 
فعلی او اســت که گفته می شود 130 هزار 

پوند در هفته دستمزد می گیرد.
دالیــان ییفانگ که مربی اش، بازیکن و 

مربی سابق رئال مادرید، برند شوستر است، 
با افتتاح رسمی پنجره نقل و انتقاات ژانویه 
این پیشــنهاد را ارائه می کند. البته احتمال 
اینکه پااس پیشنهاد درباره زاها را بپذیرد 
زیاد نیست، با توجه به اهمیتی که برای تیم 
دارد و اینکــه تا ســال 2023 قراردادش را 
تمدید کرده اما همین پیشنهاد برای بازیکن 
26 ساله اهمیت دارد و جایگاه او را به عنوان 

یکی از بازیکنان آینده دار تایید می کند.
منبع: دیلی میل

 پیشنهاد انتقال زاها به چین

گرت ساوت گیت مربی تیم ملی انگلیس 
به تمجید از رحیم اســترلینگ پرداخت که 
اعتراض خــود را به نژادپرســتی در فوتبال 
علنی کرد. در جریان باخت منچسترســیتی 
به چلسی در استمفوردبریج، استرلینگ مورد 
توهین نژادپرستانه قرار گرفت. چلسی بعد از 
آن چهار هوادار خود را به صورت موقت محروم 
کرد تا تحقیقات بیشتری انجام شود و بعد از 
آن مهاجم تیم ملی انگلیس در اینســتاگرام 
به پوشــش رســانه ای فوتبالیست های جوان 
سیاهپوست اشــاره کرد و اینکه نژادپرستی 

یک رفتار جسورانه و غیرقابل تحمل است.
ســاوت گیت در مصاحبــه با اســکای 
اســپورت گفت: »برای من آسان است که از 
احساســم درباره کار رحیــم صحبت کنم و 
اینکه شــجاعت داشــت تا این موضوع را در 
چشم جامعه بیاورد. در چند ماه اخیر حوادث 
نژادپرستانه ای را مشاهده کردیم که غیرقابل 
قبول بود، هســت و خواهد ماند. باید امیدوار 
باشــیم این اتفاق دیگر رخ ندهــد. فوتبال، 

آینه جامعه اســت و متاسفانه نژادپرستی در 
جامعه رخ می دهــد، بنابراین گاهی افراد در 
زمین فوتبــال از فرصت پیش آمده برای ابراز 
آن اســتفاده می کنند. باید با قدرت مقابلش 
بایســتیم تا دوباره تکرار نشود. فکر می کنم 
رحیــم درباره آنچــه در اســتادیوم رخ داد، 
حرف می زد اما اشــاره تلویحی داشــت که 

به صورت ناخــودآگاه وجود دارد. این موضوع 
مهمی برای همه اســت تا دربــاره اش فکر و 
بررســی کنند. باید ببینیم این قضیه چطور 
روی زندگــی ما اثر دارد و باید چه کنیم تا از 
آن عبور کنیم. او باید خیلی شــجاع باشد که 
توانسته در برابر این پدیده مقاومت کند چون 

کار آسانی نیست.«

 تمجید از شجاعت استرلینگ در مبارزه با نژادپرستی
ساوت گیت: فوتبال آینه جامعه است
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آینده مبهم ستاره رئال

ایسکو هفت جان دارد

این نخســتین بار نیســت که ایســکو 
آینده اش در رئــال مادرید را مبهم می بیند 
هرچند حقیقت دارد که این بار آینده اش به 
مویی نازک تر از همیشــه بند شده است. او 
یکی از نخستین نام هایی بود که در فهرست 
تیم قرار می گرفت اما در فینال جام جهانی 
باشــگاه ها بازی نکرد و این اتفاق هرگز قبل 

از این رخ نداده بود.
او به عنــوان بازیکن رئــال مادرید در 
فینال لیگ قهرمانان در لیسبون، با تصمیم 
کارلو آنچلوتی در ترکیب اصلی قرار گرفت ؛ 

همینطــور در میــان زیر نظــر زین الدین 
زیــدان اگرچــه در ترکیب اصلــی نبود اما 

به عنوان بازیکن جانشین به میدان آمد.
حاا بعد از فینال جام جهانی باشگاه ها 
درک می کنــد اینکه در یک مســابقه مهم 
حتی یک دقیقه هم فرصت بازی نداشــته 
باشی، چه حســی دارد. در هر دو موقعیت 
قبلــی، در رونــد بــازی تاثیرگذار بــود؛ با 
آنچلوتی به ســرعت گردش توپ اضافه کرد 
و مربــی ایتالیایی را مجاب کرد که می تواند 
با کیفیتش به عنوان شــماره 9 کاذب و در 
خط میانی نقش داشــته باشــد. با زیدان، 
کار ســخت تر شــد و در تابســتان 2016، 
ایســکو مثل خامس رودریگس در دسترس 

خریداران به نظر می رســید. این کلمبیایی 
رفت و ویسنته دل بوســکه تصمیم گرفت 

ایسکو را برای جام ملت های اروپا نبرد.
خیلی تیم ها برای جذب او با ســفیدها 
تماس گرفتند اما نمی خواست برود بنابراین 
در را محکم بســت حتی بــه روی تاتنهام 
موریســیو پوچتینو. زیدان به او فرصت داد 
و فصل بعد واقعا نشان داد چه توانایی هایی 
دارد و بازیکن مهمی در باشــگاه و تیم ملی 
زیر نظــر خولن لوپتگی شــد. اوضاع کاما 
تغییر کرد و او از بازیکن مازاد به یک بازیکن 
ضروری تبدیل شــد به ایــن خاطر که اهل 

مبارزه بود.
رفتن لوپتگــی از رئال اوضاع را برایش 

به هم ریخت هرچند همچنان برای اسپانیا 
زیر نظــر لوییس انریکه بــازی می کند اما 
سانتیاگو ســواری او را از گزینه های مورد 

نظرش نمی داند.
نبودنش در فینال ابوظبی این نگرش را 
تقویت می کند و در ژانویه شایعات بیشتری 
درباره رفتنش از رئال مادرید مطرح خواهد 
شد؛ گفته می شود چلسی و منچسترسیتی 
بــه دنبال جذب این بازیکن هســتند. رئال 
مادرید فوری تصمیــم نخواهد گرفت چون 
می خواهد ســواری و ایسکو قضیه را حل و 
فصل کنند اما ایسکو دوست ندارد برچسب 

تعویضی رویش بخورد.
منبع: مارکا

 خوسه فلیکس دیاس
Jose Félix Díaz

دیوار نفوذناپذیر 
اوباک در 

ورزشگاه واندا
زمیــن  عــرض  تــوپ 
را  واندامتروپولیتانو  ورزشگاه 
طی کرد و 58 هزار تماشاگر 
تصور  ورزشــگاه  در  حاضــر 
می کردنــد کــه آن توپ گل 
اما  خواهد شــد. یان اوباک 
اینطــور فکر نمی کــرد. او به 
پرواز درآمد و نوک انگشتانش 
را بــه توپ رســاند و یکی از 
زیباترین واکنش های هفته را 
انجام داد، اگر نگوییم بهترین 

واکنش فصل. 
چنین حرکاتی از اوباک 
عــادی هســتند و بــه نظر 
می رسد که دروازه او در خانه 
نفوذناپذیــر  اتلتیکومادریــد 
است. به همین دلیل است که 
خیلی هــا او را بهتر از مارک 
آندره تر اشــتگن یا بهتر از هر 
دروازه بــان دیگری در فوتبال 

حال حاضر دنیا می دانند. 
آمارها نشان می دهند که 
بر اوباک کار ســختی  غلبه 
بــه همیــن دلیل  اســت و 
هــواداران اتلتیکومادرید یک 
شــعار مخصوص او دارند. در 
ســال 2018 این ســنگربان 
اســلوونیایی در 27 بازی اش 
در ورزشگاه واندامتروپولیتانو، 
20 بــار کلین شــیت کرد و 
آماری  چنین  دروازه بان  هیچ 

نداشته است. 
تیمی  هفــت  میــان  از 
در  شــدند  موفــق  کــه 
او  دروازه  واندامتروپولیتانــو 
را بــاز کنند 5 تــا در الیگا 
هســتند - اســپانیول، ایبار، 
و  اتلتیک بیلبائــو  بارســلونا، 
ایبار- یکی در لیگ قهرمانان 
بوده )کلوب بروژ( و یکی دیگر 
در جام حذفی اسپانیا )سویا(. 
هیــچ کســی در ورزشــگاه 
واندامتروپولیتانــو نتوانســته 
بیــش از دو گل بــه اوباک 
بزند و تنها ایبار، اســپانیول، 
ســویا و اتلتیک بیلبائــو به او 
بیــش از یک گل زده اند. یک 
کلین شــیت دیگــر در بازی 
مقابل  آینــده  هفته  شــنبه 
اســپانیا، اوبــاک را در صدر 
زامورا  جایزه  کســب  کورس 
قرار خواهد داد، جایزه ای که 
بیشترین  دارای  دروازه بان  به 
کلین شــیت در الیــگا تعلق 

می گیرد.

جایگاه باشگاه ها و لیگ ها 
در آخرین رده بندی یوفا 

در سال 2018
در آخرین رده بندی باشــگاه ها و لیگ های 
باشــگاهی فوتبال اروپا توسط ســایت اتحادیه 
فوتبال اروپا )یوفا(، باشگاه رئال مادرید همچنان 
تیم باشگاهی صدرنشــین و الیگا برترین لیگ 
اســت. در این رده بندی قهرمان سه فصل اخیر 
لیــگ قهرمانان اروپا کــه اخیــراً قهرمان جام 
جهانی باشگاه ها هم شــده است، با 144 امتیاز 
در صدر قرار دارد و بایرن مونیخ و بارســلونا هم 

در رده های بعدی قرار دارند.
 رده بندی 5 ساله باشگاهی اروپا 

1.............................  رئال مادرید 144 امتیاز
2............................  بایرن مونیخ 127 امتیاز
3....................................  بارسلونا 127 امتیاز
4.......................... اتلتیکومادرید 125 امتیاز
5..................................  یوونتوس 120 امتیاز
......................... پاری سن ژرمن 101 امتیاز 6
7...........................  منچسترسیتی 99 امتیاز
8............................................  سویا 99 امتیاز
9...........................................  پورتو 90 امتیاز
10.....................................  آرسنال 86 امتیاز

 رده بندی 10 ساله باشگاهی اروپا 
1.............................  رئال مادرید 379 امتیاز
2....................................  بارسلونا 317 امتیاز
3............................  بایرن مونیخ 297 امتیاز
4.......................... اتلتیکومادرید 230 امتیاز
5.......................  منچستریونایتد 220 امتیاز
......................................  چلسی 216 امتیاز 6
7..................................  یوونتوس 201 امتیاز
8.........................................  پورتو 195 امتیاز
9.....................................  آرسنال 192 امتیاز
10....................................  بنفیکا 179 امتیاز

 رده بندی 5 ساله لیگ ها
1...............................  اسپانیا 97/569 امتیاز
2........................... انگلیس 754/605 امتیاز
3.................................  ایتالیا 72/154 امتیاز
4.................................  آلمان 69/784 امتیاز
5...............................  فرانسه 57/165 امتیاز
................................ روسیه 57/165 امتیاز 6
7...............................  پرتغال 45/832 امتیاز
8................................ بلژیک 38/300 امتیاز
9.............................  اوکراین 38/100 امتیاز
10.......................................  ترکیه 34 امتیاز

 رده بندی فصل جاری لیگ ها
1...............................  اسپانیا 13/571 امتیاز
2.................................  آلمان 13/071 امتیاز
3.............................  انگلیس 12/785 امتیاز
4.................................  ایتالیا 10/071 امتیاز
5..................................  فرانسه 9/250 امتیاز
..................................  پرتغال 8/500 امتیاز 6
7..................................  بلژیک 7/200 امتیاز
8.....................................  هلند 6/800 امتیاز
9..................................  روسیه 6/750 امتیاز
10...........................  اسکاتلند 6/750 امتیاز

گلدن  توانســت  لیکرز  لس آنجلس 
اســتیت وریــرز، قهرمان فصــل پیش 
مسابقات NBA را شکست دهد. این در 
حالی است که لبران جیمز، ستاره لیکرز 

در این مسابقه مصدوم شد.
جیمز 33 ســاله می گوید احساس 
کرده که صدای »تق« را شنیده و سپس 
به رختکن رفته اســت. او دیگر به زمین 
برنگشت و حاا مشــخص نیست که در 
بازی با ســاکرامنتو کینگز در روز جمعه 
بتواند بازی کنــد. او دچار مصدومیت از 
ناحیه کشاله ران شده است و یک اسکن 

MRI انجام خواهد داد.
جیمز گفت: »من داشــتم در زمین 
پیش می رفتم و دریموند دستش را روی 
توپ گذاشــت. توپ سرگردان بود و من 
ســراغش رفتم و به نظــرم همین باعث 

کشیدگی کشاله ران من شد.«
از او سوال شد که آیا این مصدومیت 
را قبا هم تجربــه کرده یا نه و او گفت: 
»بله اما مدت ها بود که تجربه اش نکرده 

بودم.«
او همچنین گفت: »من مشخص بود 
که نمی توانستم به بازی ادامه بدهم. من 
نمی دانم که اوضاعم چطور اســت و یک 
اســکن MRI باید از من انجام شود. من 
نیســتم، چون  نگران مصدومیت  خیلی 
می توانســتم خودم راه بروم. من صدای 
تق شــنیدم و چند بار حرکات کششی 
انجام دادم تا ببینم دردش از بین می رود 
یــا نه اما نرفت. از ایــن اتفاقات می افتد 
اما ما اینجا کادر پزشــکی فوق العاده ای 

داریم.«

جاش هــارت، هم تیمی جیمز گفته 
که حتی اگــر او نتواند در چندین دیدار 
به میدان برود، آنها می توانند بدون او هم 
پیروز شوند: »روشن است که امیدواریم  
او خوب شود اما ما بازیکنان خوب زیادی 
داریم. اگر او نتواند بازی کند ما آماده این 
هستیم که پا پیش بگذاریم. هیچ کدام از 
ما از اینکه دوربین ها به ســراغ ما بیایند 

نمی ترسیم.«
زمانی که لبران مصدوم شد، وریرز 
به فاصله سه  امتیازی حریف رسیده بود 
اما لیکرز توانست قاطعانه با نتیجه 127 
بر 101 پیروز شــود. لیکرز حاا در رده 
چهارم کنفرانس غرب اســت و به دنبال 

راهیابی به پلی آف.

رافائــل نــادال در گفت و گویــی با 
شبکه CNN در مایورکا اعتراف کرد که 
بازگشتش به میادین پس از مصدومیتش 
از ناحیه پا بســیار سخت بوده است. مرد 
شــماره دو تنیس جهان که به زودی به 
ابوظبی ســفر می کند تــا در رقابت های 
تنیس موباادا شــرکت کند، گفت: »من 
از این واقعیت که برای من بازگشــت به 
میادین پس از یک دوره سخت ناشی از 
مصدومیت ها، چالشی سخت است لذت 
می برم. برای من شــروع هر فصل جدید 
یک چالش اســت. ما تــاش می کنیم و 
روی چیزهای جدیــد کار می کنیم. در 
پایان روز، شــما هر روز با اشتیاق برای 
ارتقا دادن یک چیز و پیشرفت به زمین 
بــازی می رویــد و انگیزه داریــد که به 

کارمان ادامه دهید.« 
نادال با ابــراز رضایت از عملکردش 

در سال 2018 که در آن برای یازدهمین 
بار قهرمان اوپن فرانسه دومین گرنداسلم 
فصل شــد، گفت: »در سالی که شما آن 
را به عنــوان نفــر دوم تنیس بــه پایان 
می رسانید، یک گرنداسلم می برید، مونت 
کارلو، بارسلونا، رم و تورنتو را می برید، با 
سه قهرمانی در رقابت های مسترز 1000 
کســب می کنید، نمی  توانید بگویید که 
سال بدی داشته اید. مسلما امسال برای 

من سال خوبی بود.« 
نادال سپس توضیح داد که زندگی 
در زادگاهش مایورکا برای او چه معنایی 
دارد. او افــزود: »من زمانــی که در تور 
هســتم خوشــحالم اما زمانی که در تور 
نباشم هم خوشــحالم. از بودن در خانه، 
در کنار دوستان و خانواده ام و کمی گلف 
بازی کردن و قایق سواری و کًا از زندگی 

خارج از تور هم لذت می برم.«

لبران جیمز مصدوم شد

نادال: بازگشت برایم سخت بود

در پیروزی لیکرز برابر قهرمان بسکتبال آمریکا

گزارش

سرخیو راموس و مارسلو شاید همزمان به رئال مادرید 
نیامده باشند اما این دو مدافع نخستین قهرمانی شان را با 
هم به دســت آوردند و این یعنی به یک اندازه در استادیو 
سانتیاگو برنابئو جام برده اند. قهرمانی جام جهانی باشگاه ها 
در ابوظبی بیســتمین مدالی بود کــه این دو با یکدیگر به 
دســت آوردند. آنها یک عنوان تا مانولو ســانچیس فاصله 

دارند و سه عنوان با رکورددار باشگاه مادریدی، پاکو خنتو 
اختاف دارند. نخســتین قهرمانی این دو که در تابســتان 
2005 و زمســتان 2006 به رئال مادرید آمدند، قهرمانی 
فصــل 2007-2006 الیگا بود. حاا بعد از نزدیک به 12 
ســال آنها چهار قهرمانی الیــگا، دو قهرمانی جام حذفی 
اســپانیا، چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، چهار قهرمانی 

جام جهانی باشــگاه ها، ســه قهرمانی سوپرجام اروپا و سه 
قهرمانی سوپرجام اسپانیا را به دست آورده اند.

اگر در سال های باقیمانده حضورشان در رئال مادرید 
جام های بیشتری بگیرند و به رکورد خنتو برسند، می توانند 
برگ زرین دیگری به داســتان عاشقانه شان با رئال مادرید 

اضافه کنند. راموس 32 ساله و مارسلو 30 ساله هستند.

راموس و مارسلو به دنبال رکورد خنتو

 اوضاع فاجعه بار تیری آنری در موناکو

افسوس و ابهام
گل ادینســون کاوانی با آه و افسوس 
موناکو همراه بــود. موناکو 17 ماه پیش 
توانســته بود با غلبه بر پاری سن ژرمن، 
قهرمان لیگ 1 فرانســه شود اما آنها در 
بازی مقابل ایــن تیم در اکتبر، در همان 
دقیقــه 11 دو گل عقب افتــاده بودند. 
مصدومیت ناصر شــادلی به حس و حال 
افسرده ورزشگاه لویی دوم دامن زده بود، 
و زمانی که جوردی امبوا، جانشین او هم 
مجبور شد زمین را ترک کند، تصویری از 
تیری آنری پخش شد که داشت به خود 

می گفت: وای.
شکســت فاجعه بــار خانگــی دو بر 
صفــر موناکــو برابــر تیم قعــر جدولی 
گنگان در روز شــنبه باعث شــد که این 
تیــم در رده نوزدهم جدول به تعطیات 
باشگاه  بحران مصدومیت  برود.  زمستانی 
را فراگرفتــه اســت، و فوتبال لیکس هم 
مرتبا به این باشــگاه اتهــام می زند. حاا 
چشــم انداز سقوط در معرض دید است و 

واقعا باید گفت: وای.
موناکــو در 12 بازی اخیر در لیگ 1 
فرانسه 9 شکســت را تجربه کرده است، 
در حالــی که آنها در 73 دیدار قبلی خود 
9 بار باخته بودند. جدا از شــور و شوق و 
رمانتیسیسم ای که آنری به همراه آورده، 
او تغییر خاص دیگــری در 14 بازی اش 
به عنوان مربــی موناکو در تیم نداشــته 
است. او تنها سه برد کسب کرده و به این 
ترتیــب، خبری از آن امیدی که او به تیم 
آورده بود، نیســت. امیدی که با پیروزی 
مقابل تیم های کان و امی ین، که آنها هم 
در معرض سقوط هستند شکل گرفت، آن 
هم با ضربه ایستگاهی رادامل فالکائو و دو 
پنالتی امــا آن امید نابجا بود و این هفته 

هم دوباره عملکرد موناکو ضعیف بود.
آنری نماد بارز جــو حاکم بر موناکو 
اســت. او پس از شکســت تلخ ســه بر 
صفر تیمــش در خانه لیون، با ناامیدی و 
استیصال به تیمش تاخت: »بدون شور و 

شوق، پیروزی کار دشواری است.«
 او پیش تــر هــم گفتــه بــود که 
بازیکنانش به دلیل اینکه به شدت از نظر 
اعتماد به نفس مشــکل دارند، به صورت 
غیرعمدی حاضر نیســتند بــازی خوبی 

انجام دهند.
باشــگاه  معاون  واســیلی اف،  وادیم 
موناکو روز به  روز ترشــروتر می شــود. او 
متهم است که 10 درصد از تمام سودهای 
باشــگاه از انتقال بازیکنــان را به جیب 
می زند. واســیلی اف گفته است: »ما آنری 
را به عنوان آتش نشان نیاورده ایم. او آمده 
تا برای بلندمدت مربی تیم باشد، نه برای 
اندوهگینانه  اما حرف هــای  کوتاه مدت.« 
آنری نشــانه ای از تفکــر بلندمدت در او 
ندارد. او بارها شــده کــه کنترلش روی 

اعصابش را از دست داده است.
آنــری در جریــان شکســت مقابل 

مون پلیه به یــوری تیلمان گفت: »مانند 
نیمه دوم در مادرید؛ خط میانی سه نفره، 
و گولو هم در سمت چپ. چقدر باید این 
را بگویــم؟ به زبان انگلیســی بگویم؟ به 

فرانسوی؟ دیگر به چه زبانی بگویم؟«
انتقاد از آنری در رسانه های فرانسوی 
باا گرفته اســت. او تبدیــل به چهره ای 
درمانــده در کنــار خــط طولــی زمین 
شــده اســت. یکی از کارشناسان شبکه 
رادیویی مشــهور RMC گفت که اوضاع 
او »رقت انگیز« اســت. این رفتار و نگرش 
عبوس و بی تفاوت او به آرامی به بازیکنان 

هم سرایت کرده است.
آنری پس از شکست مقابل تیم تازه  
صعود کرده ریمس گفت: »حریف تقریبا 
تمامــی دوئل ها را برد و طوری بازی کرد 
که باید در خانه بازی کند اما از طرف ما، 

هیچ اشتیاقی دیده نشد.«
هرچنــد آنری در انگلیس اســطوره 
است اما اوضاع او در فرانسه چندان جالب 
نیست و بسیاری می گویند که او نمی تواند 
تیم جوان موناکو را هدایت کند. اخم او به 
بنوا بادیاشیله تاکیدی بود بر بی تجربگی 
این مربی. بادیاشیله در نشست خبری با 
آنــری حاضر بود، و زمانی که صندلی اش 
را ترک کرد، آن را سر جایش برنگرداند و 

صندلی او سد راه آنری شده بود.
موناکو در این فصــل هم بی مهارت 
نشان داده و هم بی تجربه و ازهم گسیخته. 
تیلمــان برای مثال، در جریان شکســت 
مقابل گنــگان 34 بار توپ را از دســت 
داد. ژمرســون، مدافــع میانــی این تیم 
هــم فاجعه بار بوده، به ویــژه روی دو گل 
دیرهنگامی کــه موناکو برابــر مون پلیه 

دریافت کرد. البته بخشــی از مشکل به 
آنری برمی گردد.

 لئونــاردو ژاردیــم، مربــی ســابق 
موناکو هم نتوانســت پــس از مهاجرت 
دســته جمعی بازیکنان بااستعداد موناکو 
در تابســتان، کاری انجام دهد، در حالی 
که پیش تر چند بار توانســته بود موناکو 
را از نو بسازد. مایکل امنالو، مدیر ورزشی 
سابق چلســی که حاا در موناکو حضور 
دارد هم نتوانســته خریدهای هدفمندی 
داشته باشد. موناکو پیش تر استعدادهای 
نابی ماننــد توماس لمار، بنجامین مندی 
و برنــاردو ســیلوا را می خریــد اما آنها 
حاا مبالــغ هفت رقمی بــرای نوجوانان 
بی تجربه ای می پردازند که آمادگی حضور 

در تیم اصلی را هم ندارند.
تعداد مصدومــان موناکو چند هفته 
اســت که دورقمی شــده اســت. چند 
مانند دانیل سوباشــیچ،  اصلــی  بازیکن 
دروازه بــان کــروات، جبریل ســیدیبه، 
مدافع کناری فرانسوی، استیون یووتیچ، 
آهولو،  ژان  منچسترسیتی،  سابق  مهاجم 
خرید تابســتانی از استراسبورگ، و رونی 
لوپز، مهاجم برجســته فصل پیش موناکو 
مصدوم هســتند و بی جانشین. فالکائو تا 
جایــی پیش رفت که کیفیــت بازیکنان 

فعلی را زیر سوال برد.
و  بازیکن ها،  فــروش  مصدومیت ها، 
خریدهای بد باعث شــده که آنری تیمی 
داشــته باشد که باید در ســطح جوانان 
بازی کند، به همراه تعداد اندکی بازیکن 
مشــهور. برای مثال، هان نوا ماســنگو و 
بادیاشیله نخســتین بازیکنان متولد قرن 
بیست و یکم شدند که در یک بازی لیگ 

قهرمانان در ترکیب ثابت قرار می گیرند.
آینده کل باشــگاه هم در هاله ای از 
موناکو  مالــک  ریبولوفلف،  اســت.  ابهام 
مدتی اســت که به فکر فروش باشــگاه 
اســت. او از موانعی که بازی جوانمردانه 
مالی و مقامات فرانســوی بر ســر راهش 
قرار داده اند شــاکی است. ریبولوفلف در 
ماه نوامبر مدتی بازداشــت شد. اتهام او 
این بود کــه به صورت صریــح و ضمنی 
رشــوه داده، فساد داشته، و در این کارها 
بــا دیگران هم همد ســتی کرده اســت. 
البته بیانیه ای صادر شــد که در آن آمد 
ریبولوفلف بی گناه تشــخیص داده شده 

است.
آنری تاکید دارد کــه به فکر پنجره 
نقل و انتقاات زمستانی نیست اما افرادی 
که در باشــگاه بااتر از او هستند به فکر 
خرید سسک فابرگاس، میچی باتشویایی 

و گری کیهیل افتاده اند.
 آنری می گوید: »مــا برای بقا بازی 
می کنیم، نــه برای چیز دیگــری.« این 
هفته، فرانک پاســی که همیشه به عنوان 
مربی موقت به تیم های فرانسوی می رود، 
به کادر فنی آنری اضافه شــد. این شاید 
نشان از تغییری دارد که واسیلی اف برای 

تیمش می خواهد.
موناکو در ســال 2011 سقوط کرد 
و در کریســمس در قعر جدول دسته دو 
اینکه ثروت فوق العاده ریبولوفلف  تا  بود، 
آنها را نجات داد. حاا آینده این میلیاردر 
روس، آینده مربی تیم، و اوضاع موناکو در 
لیگ 1 فرانسه در ابهام است. این بار شاید 

کسی نباشد که تیم را نجات دهد.
منبع: گاردین

مارکا- دیگو گودین دیروز در اروگوئه با نامزد خود ازدواج کرد. 
سوفیا همسر او، در مادرید طراحی داخلی می خواند. گودین 
کل یــک هتل را رزرو کرده تا میهمان هایش راحت باشــند.

دیلی میل- این 
هم بنری که 

هواداران یونایتد 
قبل از بازی خانگی 

با هادرزفیلد 
در اولدترافورد 

آویزان کردند. روی 
آن نوشته شده 

»اسطوره 20« که 
اشاره به شماره 
سولسشایر در 

یونایتد است؛ ضمن 
اینکه کلمه »اوله« 
که اسم کوچک او 

است نیز با رنگ 
قرمز جدا شده 

است. 

دیلی میل- درخت 
کریسمس آلیسون، 
دروازه بان لیورپول، 

با تم دیزنی. 

فوتبــال ایتالیا- بلیز ماتوئیــدی، هافبک یووه و تیم ملی فرانســه، گفت 
پاداش قهرمانی جام جهانی کــه 330 هزار یورو بوده را به بنیاد خیریه داده 
اســت: »وقتی لبخند یک کودک را می بینم، درونم پر از شــادی می شود.« 

دیلی میل- لواندوفسکی دخترش را برای سورتمه سواری بیرون برده است. 

آ. اس- سسک فابرگاس با گااتاســرای، اتلتیکو و پاری سن ژرمن مذاکرات 
غیررسمی داشته اما شانس موناکو و میان برای گرفتن هافبک چلسی بیشتر است.

عکس نوشت

برنامه

پنجشنبه 6 دی
لیگ برتر

ساوتهمپتون.................................................................................... وستهام، 23:15
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آ.اس- لوکاس ارناندس 
با وجود عاقه بایرن، تا 
آخر فصل در اتلتیکو 
می ماند.
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آنچلوتی )سرمربی ناپولی(



9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

هافبک  آبشک  محمد 
یکی  مازنــدران  نســاجی 
از بازیکنانی اســت که در 
تمرینات چند روز اخیر این 

تیم غایب بود.
مــورد  در  آبشــک   
شرایط نامشخص نساجی و 
اینکه چند بازیکن به دلیل 
وضعیت  نبودن  مشــخص 
از  قصــد جدایی  کادر فنی 
این تیم را دارند، می گوید: 

»من که در این مدت درگیر مشکات خانوادگی 
بــودم و از خیلی چیزها خبر ندارم اما باید بگویم 
نســاجی عشق مردم قائمشهر است و نباید تیمی 

که عشق هوادارانش است، آسیب ببیند.
 هر تیمی ممکن است با مشکات مختلفی 
دست و پنجه نرم کند ولی امیدوارم در نیم فصل 
دوم اتفاقــات خوبــی برای این تیــم رخ دهد.« 
هافبک نســاجی در مورد اینکــه آیا خودش هم 
قصد جدایی از تیم را دارد، ادامه می دهد: »من تا 

حاا حرفی از جدایی نزدم.

مدتــی  متأســفانه   
اســت که درگیر مشکات 
خانوادگی هستم و بیماری 
به هم  را  تمرکــزم  پــدرم 
ریخته اســت. من به خاطر 
معمواً  نســاجی  در  بازی 
دور از خانواده هستم و این 
در حالی اســت که بیماری 
را سخت  پدرم، شرایط مان 
کرده. فعًا کــه اتفاقی رخ 
نداده و حاا باید ببینم در 
روزهای آینده چــه وضعیتی پیش خواهد آمد.« 
آبشــک درباره جدایی جواد نکونام از نساجی هم 
می گویــد: »باور کنید از اتفاقــات چند روز اخیر 
بی خبر هســتم و حتی بــا اجــازه کادر فنی در 
تمرینات شــرکت نکردم. من یک بازیکن هستم 
و نمی توانم در مورد تصمیم آقا جواد با مسووان 
باشــگاه صحبت کنم. فقط امیدوارم نساجی که 
بعد از 20 ســال توانســت به لیگ برتر بیاید، در 
نیم  فصــل دوم با آرامش خاصــی بازی ها را ادامه 

دهد.«

خوزســتان  فــواد 
با حضــور افشــین قطبی 
مقابل  ارزشمندی  پیروزی 
تراکتورسازی به دست آورد 
تا حاا هواداران امیدوار به 
تیم  این  آســیایی شــدن 

باشند.
بیت ســعید  حســن   
فــواد  گلــزن  مهاجــم 
خوزستان در رابطه با تاثیر 
حضــور قطبــی می گوید: 

»انصافا از روزی که آقای قطبی وارد فواد شــد 
خنده و شــادی بر روی لبان بازیکنان برگشت و 
روحیه تیم تغییر کرد. آقای قطبی کارنامه خوبی 
در فوتبال ایران دارد و تا حدود زیادی هم فوتبال 
ایران را می شناسد. شما دیدید در نخستین بازی 
تراکتورســازی را با حضور 70 هزار نفر شکست 
داد.« بیت ســعید در مــورد اینکــه فکر می کند 
قطبــی می تواند فــواد را متحول کنــد، ادامه 
می دهد: »قطعا این اتفــاق رخ می دهد. فواد به 
دوران خوبش برمی گردد. ما نیم  فصل دوم 9 بازی 

خانگی داریم و شش بازی 
خارج از خانه کــه اگر در 
برتری  به  بازی های خانگی 
برسیم و خارج از خانه هم 
امتیاز بگیریم شــک نکنید 
در جمــع مدعیــان قــرار 
می گیریم.« مهاجم ســابق 
اســتقال کــه در این تیم 
موفــق نبود دربــاره اینکه 
مرتضــی تبریــزی را با او 
مقایسه می کنند، می گوید: 
»مرتضی تبریزی بازیکن بســیار قوی اســت که 
نیازی بــه تعریف ندارد و هم در آســیا خودش 
را نشــان داده و هم در فوتبال ایران که اان در 

استقال حضور دارد.
 بــازی کردن در اســتقال افتخاری بزرگی 
اســت که شاید قسمت هرکسی نشود. مرتضی از 
لحاظ فنی برای همه ثابت شــده کــه اگر بماند 
قطعا حقش را خواهــد گرفت. مرتضی باید قوی 
باشد و منتظر بماند تا بدشانسی از او دور شود و 

در استقال هم بدرخشد.«

آبشک: مشکات خانوادگی تمرکزم را به هم ریخته است بیت سعید: تبریزی حقش را در استقال خواهد گرفت

خیلــی وقــت اســت کــه بحــث منع 
به کارگیری بازنشسته ها قرار است در نهادهای 
دولتی اجرا شــود اما ظاهــرا در برخی جاها 
چندان نتیجه بخش نبوده. این مساله در اکثر 
نهادها اجرا شد اما در ورزش با حواشی خاصی 
همراه بود. بحث در مــورد مهدی تاج رییس 
فدراســیون فوتبال همچنان ادامه داشت که 
قرار شــد دیگر اعضای بازنشسته فدراسیون 
فوتبال استعفا بدهند تا حداقل از حواشی کم 
شود. بعد از اینکه مهلت استعفای بازنشسته ها 
داشــت به روزهای آخر می رسید ابتدا شاهد 
از دبیرکلی  اســتعفای محمدرضــا ســاکت 
فدراســیون فوتبال بودیم. اتفــاق مهمی که 
برای خیلی ها عجیب بود. البته گفته می شود 
ساکت با عناوین دیگری در فدراسیون فوتبال 

حضور دارد اما دیگر دبیر کل نخواهد بود.
بــه روز آخر بحــث منــع به کارگیری 
بار  بازنشســته ها نزدیک می شــدیم که این 
خبر استعفای علی کفاشیان از ریاست کمیته 
فوتســال و بعــد از آن هم عبــاس ترابیان از 
ریاســت کمیته توســعه فوتســال و فوتبال 
ســاحلی، باعث واکنش های جالب اهالی این 
رشته شد. کفاشیان استعفای خود از ریاست 
کمیته فوتسال را اعام کرد و قرار بود به عنوان 
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال کار خود 
را ادامه دهد. عباس ترابیان هم شرایط تقریبا 
مشابهی داشــت و از ریاســت کمیته فنی و 
توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی کنار رفت تا 

جا برای جوان ها باز شود.
با رفتــن کفاشــیان و ترابیــان، خیلی 
زود خبــر رســید داود پرهیــزگار به عنوان 
سرپرســت کمیته فوتســال انتخاب شد. این 
مســاله واکنش های مثبت اهالی فوتســال و 
بخصوص وحید شمســایی کاپیتان سابق تیم 
ملی فوتســال را به دنبال داشــت. پرهیزگار 

در همان ابتدا هم خبرهای خوشــی در مورد 
اردوهای تیم های زیر 20 سال فوتسال ایران و 
تیم بزرگساان داد که باعث شد خیلی ها باور 
کنند او کارش را خوب بلد اســت و به همین 
دلیــل خیلی زود آن را انجام داد اما پرهیزگار 
ظاهرا این روزها بیشــتر نقش سخنگوی این 
کمیته را دارد. چراکه علی کفاشیان و عباس 
ترابیــان همچنان در کمیته های فوتســال و 
توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی حضور دارند 

و کار خود را ادامه می دهند.
گفته می شود با وجود اینکه کفاشیان از 
ریاست کمیته فوتسال اســتعفا داد اما هنوز 
دفتر ریاســت این کمیته را به داود پرهیزگار 
سرپرست جدید کمیته فوتسال تحویل نداده 
و همچنان پشــت میز ریاســت ایــن کمیته 

می نشــیند. کفاشــیان که ظاهــرا همچنان 
مســوولیت ریاست ســازمان لیگ فوتسال را 
به عهده دارد، هر روز در اتاق ریاســت کمیته 
فوتســال حاضــر می شــود و کارهایش را در 
آنجا انجام می دهد، نه در اتاق ســازمان لیگ 
فوتســال. عباس ترابیان هم چنین مســیری 
را دنبــال می کنــد و در واقع هم کفاشــیان 
و هــم ترابیان بــه رغم اســتعفا همچنان در 
دفترهــای کارشــان حضور پیــدا می کنند و 
کارهای خود را انجــام می دهند اما با عنوان 
مدیران بازنشســته و مستعفی! با این شرایط 
می شــود گفت پرهیــزگار که هنــوز به اتاق 
ریاست راه پیدا نکرده، این روزها بیشتر نقش 
سخنگوی کمیته را دارد. چراکه او هر روز در 
مصاحبه های مختلف در مورد شرایط تیم های 

فوتســال صحبت می کند اما معلوم نیســت 
تصمیم گیرنده هم هست یا نه.

بــه هر حال این شــرایط، بدون شــک 
واکنش های تندی از ســوی اهالی فوتسال و 
بازیکنان بازنشســته به دنبال خواهد داشت. 
چراکه آنها بارها اعام کردند کمیته فوتســال 
نیاز به تغییــر و تحول دارد اما با وجود اینکه 
این تغییــر و تحول به صــورت اجباری باید 
صورت می پذیرفت ولــی عما تغییری انجام 
نشد که این مســاله حواشی زیادی به دنبال 
خواهد داشــت. البته به نظر نمی رســد این 
حواشــی برای کفاشــیان و ترابیــان اهمیت 
چندانی داشته باشــد و احتماا باز هم شاهد 
حضــور آنها در اتاق های ریاســت فوتســال 

خواهیم بود.

کفاشیان و ترابیان همچنان در اتاق های ریاست
پرهیزگار در نقش سخنگو

 شروط جدید تیام 
برای تراکتور

باشــگاه  مالک  زنوزی  محمدرضا 
تراکتورســازی در تاش است دیداری 
با مامه تیام در ترکیه داشــته باشــد. 
تراکتورسازی  باشــگاه  مالک  مذاکرات 
با مامــه تیام همچنان ادامــه دارد اما 
دو طــرف فعــًا به صورت مســتقیم 
نداده اند.  انجــام  یکدیگــر صحبتی  با 
زنوزی به  دنبال این است که با تیام در 
ترکیه دیداری داشــته باشد اما مهاجم 
پیشــین استقالی ها شروط جدیدی را 
پیش پای مالک باشــگاه تراکتورسازی 
گذاشته که باید دید زنوزی این شروط 
را قبــول خواهد کرد یا خیــر. این در 
شــرایطی اســت که شــنیده می شود 
تیام با مســووان باشگاه تراکتورسازی 
به توافق رســیده و احتمــال دارد این 
بازیکن گلزن به تراکتورسازی بپیوندد.

 
ماشین سازی منتظر 
رضایتنامه بازیکنان 

مورد نظر
در  تبریــز  ماشین ســازی  تیــم 
نیم فصل اول با مشکات زیادی دست 

و پنجه نرم کرد.
 آنهــا که چنــد روز مانده به آغاز 
لیــگ تیم خــود را تشــکیل دادند، با 
کمبود نفــرات مواجه بودند و در طول 
فصــل هم مصدومیــت و محرومیت ها 
باعث شــد تا دســت مربیان شان برای 

انتخاب نفرات بسته بماند.
 از ایــن رو در خال نیم فصل هم 
بارها مهاجری اعام کرد ماشین سازی 
در نقل و انتقاات نیم فصل فعال ظاهر 
خواهد شــد و پیش بینی می شــد آنها 
فعالیت شــان را خیلــی زود آغاز کنند 
اما در روزهای ابتدایی پنجره زمستانی 

اتفاقی از سوی این باشگاه رخ نداد.
 بــه نظر می رســد سبزپوشــان 
تبریزی این روزها بــا قدرت به دنبال 
جذب فهرست مورد نظر رضا مهاجری 
هســتند و با چند بازیکن هم به توافق 

رسیده اند.
 در فهرســت مهاجــری نــام دو 
مهاجم و دو هافبک دیده می شــود که 
هر 4 بازیکن ایرانی هســتند. همچنین 
با توجه به کمبــود نفرات در این تیم، 
مــازادی  فهرســت  هیچ  ماشــینی ها 
ندارنــد. در این هفته حداقل 2 بازیکن 
نهایی  با ماشین سازی  قراردادشــان را 
می کننــد و این روزها به دنبال گرفتن 

رضایتنامه از تیم قبلی هستند.

خبرکوتاه

ایران- برزیل در تهران
داود پرهیــزگار سرپرســت کمیتــه 
فوتسال از انجام مکاتبه رسمی فدراسیون با 
فدراسیون برزیل جهت انجام بازی دوستانه 
تیم های ملی فوتســال ایران و برزیل خبر 
می دهــد: »مکاتبه رســمی بــا برزیل در 
خصوص بازی دوســتانه در تهران صورت 
گرفته و منتظر پاسخ این تیم برای برگزاری 
این مسابقه هســتیم. با توجه به اینکه روز 
19 فروردین ماه ســال 98 فیفا دی است، 
پیشــنهاد برگزاری این بــازی را داده ایم. 
فدراســیون فوتبال و کمیته فوتسال برای 
روند رو به رشد فوتسال و آمادگی تیم ملی 
فوتسال بزرگساان و دیگر رده ها به منظور 
شرکت در رقابت های مختلف بین المللی از 

هیچ تاشی دریغ نمی کند.«
درباره  فوتســال  کمیته   سرپرســت 
برگــزاری اردوی تدارکاتی ایــن تیم هم 
توضیح می دهد: »قرار اســت در بهمن  ماه 
اردوی متصــل به اعزام تیم ملی فوتســال 
بزرگساان برگزار شود و سپس این تیم به 
کشور صربستان برود و دو بازی دوستانه با 

این تیم برگزار کند.«

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال بانوان
پذیرایی باانشینان از 

حریفان
هفته بیســتم لیگ برتر فوتسال بانوان 
جمعه با برگزاری 5 بازی پیگیری می شود. 
تیــم صدرنشــین حفاری اهــواز که بدون 
شکست مسابقاتش را پیگیری کرده، جمعه 
در دیداری نه چندان ســخت مقابل هیات 
خراســان رضوی قرار می گیرد که تاکنون 
3 بــرد را در کارنامــه دارد و در بیــن 11 
تیم دهم اســت. نامی نو تیــم دوم جدول 
رده بندی هم در این هفته از پویندگان فجر 
شــیراز پذیرایی می کند. در حســاس ترین 
بازی هفته، تیم های ســوم و چهارم جدول  
رده بندی یعنی دختران کویر کرمان و مس 
رفســنجان مقابل هم قرار می گیرند. مس 
کرمان 32 و مس رفســنجان 31 امتیازی 

هستند. برنامه کامل به شرح زیر است:
مس رفسنجان- دختران کویر کرمان

نامی نو اصفهان- پویندگان فجر
دریژ نو فرخ شهر- شهرداری رشت

استقال ساری- پاایش نفت آبادان
حفاری اهواز- هیات فوتبال خراسان رضوی

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال 
بانوان

جدال ملوان با 
سپیدار قعرنشین

هفته چهــارم لیگ برتر فوتبال 
بانــوان جمعه با برگــزاری 6 دیدار 
پیگیری می شود که در حساس ترین 
بم  تیم های شــهرداری  بازی هفته، 
و ســیرجان به مصاف هم می روند. 
جدول  صدرنشــین  بم  شــهرداری 
رده بندی اســت و هر 3 مسابقه خود 

را با برد پشت سر گذاشته است.
 شــهرداری ســیرجان هــم با 
5 امتیــاز در رده پنجم قــرار دارد. 
شاگردان ایراندوســت در تیم ملوان 
هم که هفته گذشــته آذرخش را در 
تهران گلبــاران کردند، در این هفته 
میزبان سپیدار مازندران خواهند بود.

 ملــوان در 3 بــازی گذشــته 
یک برد، یک تســاوی و یک باخت 
داشته است اما ســپیدار با 3 باخت 
یازدهم اســت. جدال این 2 تیم که 
دربی شــمالی ها هم هست می تواند 

جذابیت های خاصی داشته باشد. 

برنامه کامل هفته چهارم لیگ برتر 
فوتبال بانوان به شرح زیر است:

راه یاب ملل مریوان- آذرخش تهران
ملوان بندرانزلی- سپیدار مازندران
شهرداری بم- شهرداری سیرجان

پارس جنوبی بوشــهر- پاایش گاز 
ایام

ذوب آهــن اصفهــان- خلیج فارس 
شیراز

همیاری آذربایجان غربی- ســپاهان 
اصفهان

فوتسال

دور زدن 
قانون با 

ترفندی جالب
دل کندن از صندلی، ظاهرا برای مسووان ورزشی خیلی سخت است. برای مدیران بازنشسته ای که تحت هیچ شرایطی نمی توانند کنار 
بروند و جای خود را به جوان ها بدهند. آنها فکر می کنند با حضورشان بیشتر می توانند به ورزش کمک کنند اما تا به حال کمتر پیش 
آمده که فرصت را به جوان ها بدهند تا بلکه آنها هم بتوانند خودی نشان دهند. این مساله البته در بخش های غیرورزشی هم ظاهرا 
زیاد است اما در ورزش بیشتر به چشم می آیند چون مقاومت بیشتری دارند و اهل رفتن نیستند. تحت هیچ شرایطی و با هیچ ترفندی.

میربزرگی شاگرد کمالوند شد
امیر میربزرگی بازیکن نیم  فصل نخست تیم پارس جنوبی به آلومینیوم 

اراک ملحق شد.
 میربزرگــی پس از درگیری هایی که در نیم  فصل نخســت لیگ برتر با 
کادرفنی این تیم داشــت، در نهایت از جمع شــاگردان تارتار جدا شد و به 
تیم دســته اولی آلومینیوم اراک پیوست. هدایت تیم آلومینیوم اراک پس از 
استعفای محمد ربیعی بر عهده فراز کمالوند است و این تیم با 23 امتیاز در 

جایگاه ششم لیگ دسته اول حضور دارد.

مبعلی جدید زیر نظر فرهاد کاظمی
هادی حبیبی نژاد هافبک فواد خوزستان با عقد قراردادی به تیم لیگ 

یکی سرخپوشان پاکدشت پیوست.
 حبیبی نــژاد یکی از بازیکنان جوانی بود که از او به عنوان ایمان مبعلی 

جدید فواد خوزستان نام برده می شد.
 این بازیکــن در میانه میدان بازی های خوبی انجــام می داد و یکی از 
امیدهــای فواد برای آینده بود که در مقطعی دچار مصدومیت شــد. بعد از 
آن هم کمتر به میدان می رفت و به یکی از نیمکت نشینان ثابت فواد تبدیل 
شــده بود. به همین دلیل او از فواد خوزســتان جدا شد تا در تیم دیگری 
فوتبال خود را دنبال کند. هادی حبیبی نژاد بعد از جدایی از فواد خوزستان 
به سرخپوشــان پاکدشت پیوســت تا زیر نظر فرهاد کاظمی فوتبال خود را 

ادامه دهد.

لیگ یک

لیــا صوفی زاده نایــب  رییس بانوان 
فدراســیون فوتبال اعام کــرد تیم ملی 
فوتبال بانوان قرار است دیدار دوستانه ای 
با روســیه در اســفندماه داشــته باشد. 
صوفی زاده درباره شرایط تیم فوتبال بانوان 
کشورمان و تمریناتی که دارند، می گوید: 
»بعد از پایان مرحله اول مسابقات اردوها 
به پایان رسید و بازیکنان به شهرهای خود 
برگشتند. اردوهای مختلفی تا فروردین ماه 
تدارک دیده شــد. برنامه حضور روســیه 
در ایران برای برگزاری 2 بازی دوســتانه 
در دســت بررسی است. پیش بینی کردیم 
این بازی در اسفند برگزار شود. دعوتنامه 
را هم فرســتادیم و امیدواریم بخش فنی 
تایید کند. قرعه کشی مسابقات 24 بهمن 

در مالزی برگزار می شــود و بعد می توانیم 
تعیین کنیم با کدام تیم ها دیدار تدارکاتی 
داشته باشیم.« صوفی زاده درباره اینکه آیا 
در تیم فوتســال بانوان ایــران جایگزینی 
برای شــهرزاد مظفر انتخاب شــده یا نه، 
ادامــه می دهــد: »پایه یک تیــم انتخاب 
با تاخیر  درســت کادر فنی اســت. کمی 
کار را دنبــال کردیم اما آینــده بازیکنان 
مهم است. آنها باید1/5 تا 2 سال در اردو 
باشند. کسی باید ســرمربی تیم باشد که 
بتواند انتظارات را برآورده کند و تیم ما را 
در ســطح بهترین های جهان ببیند. دنبال 
سرمربی خوب هســتیم و فکر می کنم تا 
یکی، دو هفتــه آینده تکلیف مشــخص 

شود.«

سرآســیایی در رابطــه با مشــکل 
جدیدی که بــرای پدیده پیــش آمده، 
مهمترین  »در حال حاضــر  می گویــد: 
خطری که پدیــده را تهدیــد می کند، 

پرونده سوبا است.
 برای پرداخت بدهی پدیده به سوبا 
تنها 10 روز دیگر فرصت داریم که از این 
مدت باقی مانده، بخشــی هم تعطیات 
کریسمس و سال نوی میادی ا ست که 

کار ما را سخت تر هم می کند.
 متأسفانه توافقات خوبی که با سوبا 
داشــتیم به خاطر بی پولی پدیده عملی 
نشــد و حاا باید چندین برابر توافق به 
این بازیکن پول بدهیم، وگرنه کسر شش 
امتیاز از پدیده توســط فیفا قطعی است. 

همه می دانند فیفا با کسی شوخی ندارد 
اما متأسفانه در مشــهد هم دیگر کسی 

حاضر به کمک به تیم ما نیست.
 موضوع کســر امتیاز باید بگویم از 
رگ گــردن هم به ما نزدیک تر اســت.« 
قائــم مقــام باشــگاه پدیــده در مورد 
ادامه می دهــد: »در  مشــکات مالــی 
حال حاضر در یک بــرزخ گیر کرده ایم. 
امیدوارم هرچه زودتر این ماجرا با کمک 
مســووان محترم شهری و استانی ختم 
به خیر شود و شــاهد تکرار اتفاقات تلخ 
فصل قبل نباشــیم. اگر زمان را از دست 
بدهیم مطمئن باشید بعد از آن هر چقدر 
هم پول به باشــگاه تزریق شود فایده ای 

نخواهد داشت.«

یحیــی گل محمدی ســرمربی پدیده 
مشهد که همچنان به خاطر مشکات مالی 
شاکی است، درباره شروع تمرینات تیمش 
برای آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر می گوید: 
»متأســفم که این موضوع را باید بگویم اما 
در حال حاضر عزمی برای شروع تمرینات 
وجود نــدارد و نمی دانم طی روزهای آینده 
چه اتفاقی رخ خواهد داد. آنقدر در مشــهد 
وعده و وعید شــنیده ایم که دیگر خســته 
شده ایم. نمی دانم چرا در این شهر اوضاع به 
این صورت اســت! انگار کسی به فکر مردم 
شــهر و عاقه مندان به فوتبالش نیســت. 
مشهد سال ها در لیگ برتر تیم نداشته و بعد 
از آن پدیده و سیاه جامگان بودند که دوباره 
نام این شــهر را در ورزش مطرح کردند اما 

متأسفانه از تیم دیگر مشهد حمایتی نشد و 
در نهایت منحل شد. حاا هم فکر می کنم 
برای پدیده نیز می خواهد همین اتفاق رقم 
بخورد. در حال حاضــر ما در باای جدول 
هســتیم و هفته ها صدرنشــین بوده ایم اما 
کارهایــی می کنند که همــه را از آمدن به 
مشهد پشــیمان می کنند.« گل محمدی با 
اشــاره به پیشــنهادهایی که اخیرا داشت، 
ادامــه می دهد: »در هفته های قبل از پایان 
نیم فصــل، تیم های مختلف پیشــنهادهای 
زیادی را به من ارائه می کردند اما به احترام 
مردم مشهد و شور و نشــاط هواداران مان 
به هیچ کدام از آنهــا جواب ندادم و در این 
بین مسووان هم دائم وعده می دادند کارها 
درست می شود و صبر کنید. آخر چقدر باید 

صبر کنیم. شرایط تیم واقعاً خطرناک است. 
موضوع انتقال باشــگاه هم مشخص نیست 
چه می شود. من هر چقدر از مدیران باشگاه 
پرس و جــو می کنم که چــه اتفاقی قرار 
اســت رخ بدهد آنها هم باتکلیف هستند. 
باید بگویم مــا در حال حاضر در همه چیز 
باتکلیف هســتیم. مهمتریــن موضوع هم 
نداشتن پول است، چراکه باعث می شود ما 
نتوانیم برنامه ریزی کنیم.« سرمربی پدیده 
مشــهد در رابطــه با بی پولی این باشــگاه 
می گوید: »وقتی پــول نداریم نه می توانیم 
تمرین کنیم، نــه می توانیم بازیکن جذب 
کنیم و نه می توانیم بــه اردو برویم. با این 
شــرایط کار کردن واقعاً امکان پذیر نیست. 
به بازیکنانم گفتم هر تصمیمی خودشــان 

می خواهند بگیرند. من هم دیگر در مشهد 
حاضر نخواهم شــد، چراکه شرایط باشگاه 
مشخص نیست و نمی شود با این باتکلیفی 
کار را پیــش برد. چنــد روز دیگر به خاطر 
بی پولــی از تیمــی که در بــاای جدول 
است شش امتیاز کســر می کنند و این در 
شــرایطی است که در مشهد به این مسائل 
اصًا فکر نمی شود. وقتی کسی دلش برای 
این تیم نمی ســوزد من چه کاری می توانم 
انجام دهم. ما با دســت خالــی 31 امتیاز 
در نیم فصل کســب کردیم و مردم مشهد و 
خراســان را شاد کردیم. فکر می کنم کاری 
را که از دستم بر می آمد، انجام داده ام و از 
حاا به بعد با این شــرایط و باتکلیفی به 

مشهد بازنخواهم گشت.«

بازی دوستانه ایران و روسیه در دست بررسی کسر امتیاز از رگ گردن به ما نزدیک تر است

گل محمدی: با این شرایط به مشهد برنمی گردم

لیا صوفی زاده نایب  رییس بانوان فدراسیون فوتبال خبر داد: هشدار جدی قائم مقام باشگاه پدیده مشهد:

ایرلندی  مهاجــم  اســتوکس  آنتونی 
تراکتورســازی تبریز پس از حاشــیه های 
زیادی که در هفته های اخیر داشــت، قرار 
است از هفته آینده دوباره به ایران بازگردد 
و در دور جدیــد تمرینــات سرخپوشــان 
تبریزی شرکت کند. حاا در این وضعیت، 
نشــریه »ســان« اســکاتلند به بررســی 
وضعیــت آنتونــی اســتوکس و لی هری 
ارویــن، دو مهاجم ایرلندی و اســکاتلندی 
تیم تراکتورســازی پرداختــه و همچنین 
گفت و گوی کوتاهی هم با آنتونی استوکس 
داشته. استوکس در این گفت و گو با نشریه 
»سان« اسکاتلند با اشاره به وضعیت خود و 

اینکه قصد دارد دوباره به تیم تراکتورسازی 
بازگردد، گفت: »ماقــات خوبی با محمد 
تقوی ســرمربی تراکتورســازی داشــتم و 
اکنون او درک بسیار خوبی از وضعیت من 
دارد. متأسفانه یک مشکل خانوادگی جدی 
داشتم که باید به خانه بازمی گشتم. همین 
مشکات باعث شده بود نتوانم در نیم  فصل 
اول حضورم در تراکتورسازی به طور کامل 
روی فوتبالــم تمرکــز کنم. خوشــبختانه 
باشــگاه اکنون حمایت کاملی از من دارد. 
می خواهم پاسخ اعتماد مجددی که باشگاه 
تراکتورســازی نســبت به من نشان داد را 

بدهم و با گلزنی هایم جبران کنم.«

موقــت  ســرمربی  تقــوی  محمــد 
باشگاه  اســت حیات  معتقد  تراکتورسازی 
به حضور هواداران وابســته است. تقوی در 
مورد نتایج خوب تراکتورسازی در نیم فصل 
اول می گوید: »این موضوع متکی بر آمار و 
عملکرد تیم است و از این رو انرژی مثبتی 
که هواداران بی نظیــر تراکتور به مجموعه 
باشگاه منتقل کرده و حمایتی که داشته اند، 
عامل مهم کســب این دســتاورد است.« 
سرمربی تراکتور با تاکید بر اینکه موفقیت 
سرمربی همواره در گرو همکاری، هماهنگی 
و همدلی مجموعه بازیکنان و کادر باشگاه 
اســت، ادامه می دهد: »طی ماه های اخیر 

علی رغم مشــکات و محدودیت ها، تاش 
مالــک و مدیریت باشــگاه بــر همین امر 
تمرکز داشته. خوشبختانه سازماندهی قابل 
قبولی در باشگاه ایجاد شده است. همیشه 
به همــکاران و بازیکنانم گفتــه ام همه ما 
اجزای یک پیکر و ســاختار هستیم و برای 
رسیدن به اهداف مان باید همدل باشیم و 
تمام تاش مان را بــه کار بگیریم.« تقوی 
با بیان اینکه هواداران پرشور تراکتور روح 
این پیکر هســتند، ادامه می دهد: »حیات 
این پیکر به حضور هواداران وابســته است 
و بــه زندگی در کنار بهترین هواداران دنیا 

افتخار می کنم.«

باشگاه ذوب آهن اصفهان به درخواست 
جذب محمدرضا حســینی هافبــک تیم از 
سوی باشگاه سپاهان پاسخ منفی داد. باشگاه 
سپاهان طی درخواستی از باشگاه ذوب آهن 
بازیکن  خواهان جذب محمدرضا حســینی 
این تیم شــده بود اما باشــگاه ذوب آهن به 
دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا و شرایط 
حســاس خود در نیم فصل دوم لیگ برتر با 
انتقال این بازیکن به ســپاهان مخالفت کرد. 
سعید آذری در رابطه با این مساله می گوید: 
»ما با توجه به مسابقاتی که در لیگ قهرمانان 
آسیا داریم و می خواهیم نماینده شایسته ای 

برای کشــورمان باشــیم باید تمام نیروهای 
خود را حفظ کنیم و شرایط تیم را هم بهبود 
ببخشیم. در زمینه درخواست باشگاه سپاهان 
هم با علیرضا منصوریان جلســه ای داشتم و 
او هم با جدایی حســینی مخالفت کرد. من 
ضمن احترام به سپاهان و همه هواداران این 
تیم باید بگویم به خاطر اینکه تیم ذوب آهن 
را قدرتمند تر کنیم تا مقابل حریفان سپاهان 
هــم با قدرت بــه میدان برویــم نمی توانیم 
حســینی را به سپاهان منتقل کنیم.« آذری 
در رابطه با اینکه گفته می شــود او و باشگاه 
ذوب آهن به استقال راحت تر از پرسپولیس 

بازیکــن می دهند، اینچنین صحبت می کند: 
»اصا اینطور نیســت و برای ما آبی و قرمز 
فرقی ندارد ما به باشگاهی بازیکن می دهیم 
که نظام پرداختی آنها مشکلی نداشته باشد 
تا بتوانیم به راحتــی پول خود را بگیریم. ما 
بر اســاس نیاز ها و پارامتر هــا بازیکن را آزاد 
و جذب می کنیم. ایــن موضوع اصا صحت 
ندارد. اگر قرار بر فروش بازیکنی باشــد آن 
را در هیات مدیــره مطرح و بعد جمع بندی 
و تصمیم گیری می کنیم. اولویت ما ذوب آهن 
است و استقال و پرسپولیس برای ما تفاوتی 

ندارد.«

ســپاهان عاوه بر اینکــه به دنبال 
جــذب محمدرضــا حســینی هافبک 
ذوب آهــن اصفهان بود، ظاهرا در تاش 
برای جذب علی دشتی هافبک سایپا هم 
هســت اما تا به حال رسما در این مورد 
کاری انجام نداده. البته سپاهانی ها مایل 
هســتند علی دشــتی را با جال الدین 
چراکه  کننــد.  معاوضه  علی محمــدی 
علی محمدی به دنبال جدایی اســت و 
گفته می شــود او در آســتانه حضور در 
سایپا است. مســاله ای که ظاهرا باعث 
شد باشگاه ســپاهان به دنبال معاوضه 

باشــد. رضا درویش مدیرعامل باشــگاه 
سایپا در مورد پیشنهاد باشگاه سپاهان 
به علی دشــتی و بحثی کــه در مورد 
معاوضه جال علی محمدی و دشتی به 
میان آمده، می گوید: »باشــگاه سپاهان 
به طور رســمی خواهان دشتی شده اما 
ما هم برای این انتقال شرایطی داریم و 
باید با آقای دایی جلســه بگذاریم و در 
این مورد تصمیم بگیریم. تیم ما در لیگ 
قهرمانان آســیا حضور دارد و باید تیم 
قدرتمندی را روانه مســابقات کنیم. به 
همین خاطــر باید بهترین تصمیمات را 

در فصل نقــل و انتقاات اتخاذ کنیم.« 
رضا درویش در مورد شرایط این تیم در 
فصل نقل و انتقاات هم توضیح می دهد: 
»چند بازیکن ما از تیم های لیگ برتری 
پیشــنهاد دارند و برخی تیم ها خواهان 
به خدمت گرفتن آنها شــده اند. هنوز با 
آقــای دایی به جمع  بندی نرســیده ایم 
که چه بازیکنی بــه درد ما می خورد و 
چه کسی را باید در فهرست مازاد خود 
قرار دهیم. پس از جلســه با آقای دایی 
در مورد ورودی ها و خروجی ها تصمیم 

خواهیم گرفت.«

استوکس: می خواهم جواب اعتماد مجدد تراکتور را بدهم

تقوی: حیات تراکتور به هواداران وابسته است

پاسخ منفی ذوب آهن به سپاهان برای فروش حسینی

درویش: سپاهان برای جذب دشتی درخواست رسمی داشته

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
1595132122032سرخپوشانپاکدشت1
1586131161530گلگهرسيرجان2
158432213928مسکرمان3
157622191227شاهينبوشهر4
156541210223اکسينالبرز5
123-156541617آلومينيوماراک6
22-156451616قشقاییشيراز7
155641916321بادرانتهران8
517-154561520شهرداریتبریز9
414-15285610فجرسپاسی10
714-153571017شهرداریماهشهر11
1714-15357825نوداروميه12
913-153481019خونهبهخونه13
1113-153481021کارونخرمشهر14
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...............................................................................  اکسین البرز فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه: پارس شیراز

گل گهر سیرجان............................................................  شاهین شهرداری بوشهر
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ورزشگاه: پاس قوامین تهران
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ورزشگاه: شهدای ماهشهر
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ورزشگاه: شهدای رفسنجان

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

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

عبــاس  ترابیان رییس مســتعفی کمیتــه فنی و 
توسعه فوتســال مدعی شد همکاری اش با این بخش از 
فدراسیون فوتبال در حد مشــاوره است. ترابیان درباره 
اینکه گفته می شــود با وجود اســتعفا از ریاست کمیته 
فنی و توســعه فوتسال و فوتبال ســاحلی اما همچنان 
در ساختمان ســازمان لیگ فوتســال حاضر می شود، 
می گوید: »این طور نیســت. من عمًا در کمیته فوتسال 
سمتی ندارم و از زمانی که استعفا کرده ام حتی یک برگ 
کاغذ را هم امضا نکرده ام امــا اگر زمانی به من احتیاج 

داشته باشند، بر حسب وظیفه به سازمان لیگ فوتسال 
می روم و اگر کمکی یا مشاوره ای از دستم بربیاید انجام 
می دهم و بعد از آن هم این ســاختمان را ترک می کنم. 
من بازنشســته هستم، جذامی نیســتم که نتوانم جایی 
بروم. )ایران ورزشــی به دلیل بازنشر عبارتی که ترابیان 
به زبان آورده و از یک بیماری به عنوان عامل منع رفت و 
آمد به کار برده، پوزش می خواهد. ( هر جا ازم باشد به 
خاطر وظیفه  ملی که دارم کمک می کنم. ضمن اینکه به 
طور مثال از من خواسته شده برنامه های مسابقات لیگ 

را به زبان انگلیســی ترجمه کنم و بعد آن را در اختیار 
نهادهای مختلف قرار دهیم و من اان وظیفه انجام این 
کار را بر عهده دارم. همچنین وظیفه استانداردســازی 
باشــگاه ها هم برعهده من قــرار دارد و عاوه بر این در 
مســائل اقتصادی و جاهای دیگری که ازم باشــد و از 
من درخواســت کنند، قطعاً کمــک خواهم کرد اما این 
کمک دائمی نیســت و من فقط گاهی برای مشاوره در 
ســاختمان سازمان لیگ حاضر می شوم و جای کسی را 

هم نگرفته ام.«

ترابیان: بازنشسته هستم،  جذامی نیستم
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باشگاه اســتقال برخاف سال های 
گذشــته در نقل  و انتقاات چراغ خاموش 
پیش می رود. مســووان این باشگاه طی 
جلساتی که گذاشته بودند، به این نتیجه 
رســیده اند که جذب بازیکن و بوق و کرنا 
کردن تنهــا توقعات را باا بــرده و برای 
استقال هم حواشــی به  وجود می آورد. 
به همیــن دلیل، اســتقالی ها خیلی در 
رســانه ها درباره گزینه های خود صحبتی 
نکرده انــد.  با این حــال، دو گزینه اصلی 
یکی سرور  آبی پوشان مشــخص شــده، 
ازبکســتانی اســت و دیگری  جبــاروف 
امید نورافکــن. البته بازگشــت نورافکن 
بــه واقعیت نزدیک تر اســت. این بازیکن 
تصمیم گرفته برگــردد و دوباره فوتبالش 
را در لیــگ ایران ادامــه دهد اما در مورد 
جباروف ماجرا کاما متفاوت اســت و هر 
روز خبری در مورد بازگشــت او به گوش 
می رسد که اتفاقات ابتدای فصل را تداعی 
می کند.  به نظر می رسد این بازیکن بدش 
نمی آیــد دوباره ماجــرای ابتدای فصل را 
تکــرار کند و ایــن بدتریــن حالت برای 
بازگشــت او اســت. با مرور اتفاقات اخیر 
شــاید مخاطب این فوتبال هم دســتش 
بیاید کــه چه جریاناتی طــی چند وقت 
اخیر مسیر بازگشت جباروف را به تعویق 
انداخته اســت.  در ابتدا گفته شد که این 
بازیکن بار دیگر در آســتانه بازگشــت به 
اســتقال قرار دارد. اگر طلب ۱۳۰ هزار 
داری او پرداخت شود، هافبک ازبکستانی 
مشکلی برای پیوستن به استقال نخواهد 
داشــت.  همین مســاله باعث شد تا اکثر 
رســانه ها کار او با اســتقال را تمام شده 
بدانند اما خبــر دیگری که روی خروجی 
بعضــی از خبرگزاری ها آمد بیانگر آن بود 

که خیلی هم نمی توان صددرصد امیدوار 
به بازگشت جباروف بود.  اینطور که گفته 
شد، گویا ســرور جباروف، هافبک سابق 
تیم ملی فوتبال ازبکســتان و اســتقال 
با یک تیم باشــگاهی کشــورش به توافق 
رسیده است. به گزارش سایت چمپیونات 
ازبکســتان، باشــگاه متالــورگ بیک آباد 
با ســرور جباروف برای عقد قــرارداد به 
توافق رسیده. این تیم مهیای فصل جدید 
لیگ حرفه ای ازبکســتان می شود و سرور 
جباروف در فهرســت خریدهای آنها قرار 
داشت. بر اساس گزارش رسانه ازبکستانی 
قرارداد باشــگاه متالورگ بیک آباد و سرور 
جباروف پس از آزمایش های پزشکی این 
بازیکن امضا می شود. اگر این خبر صحت 
داشته باشد ماجرای بازگشت این بازیکن 
به اســتقال به طور کل منتفی می شود.  
نکتــه اینجا اســت کــه مســووان تیم 
اســتقال هم در این مورد هیچ صحبتی 
نکرده انــد تــا ابهامات برطرف شــود و با 
سکوت آنها همچنان پرونده نقل و انتقال 
جباروف باز و مبهم مانده است.  در مورد 
جباروف نظرهای کارشناسی هم متفاوت 
اســت؛ تعدادی بر این عقیده هستند که 
برای بازگشــت هافبک ۳5 ســاله نباید 
هورا کشــید و خوشحال بود و این بازیکن 
کارایی قبلی را ندارد، تعداد دیگری هم بر 
این عقیده اند که اگر استقال می خواهد به 
ســکوی قهرمانی نزدیک شود به بازگشت 
این بازیکن نیــاز دارد؛ در این میان البته 
مهم تر از تمام این بحث ها بازگشــت این 
بازیکن اســت که در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه 
سرنوشــتی در انتظار استقال و جباروف 

خواهد بود.

 خبرهای متناقض در مورد بازگشت
 هافبک ازبکستانی

 باز هم بازی دادن های جباروف شروع شد

از فقدان مدیر تا نبود خریدهای تازه
سرگردانی استقال در دریای مواج لیگ

معلوم نیســت وینفرد شفر در اعماق مغزش به چه چیزهایی می اندیشد 
اما شــکی نیست که ســرمایه پرسنلی او برای قهرمان شــدن در لیگ برتر 

فوتبال کشور کافی نیست.
پــس از حذف الحاجی گــرو و نویمایر از جمع نفــرات آبی پوش فقط 
مرتضی آقاخان امتحان پس نداده و محسن کریمی همیشه مصدوم به صف 
مردان نیم فصل دوم استقال افزوده شده اند و چانه زنی های صوری یا واقعی 
سران اســتقال با ســرور جباروف برای باز گرداندن این مرد همچنان مؤثر 
ازبکستانی هنوز ثمر نداده است و در شرایطی که اخبار ضد و نقیضی درباره 
داریوش شــجاعیان واصل می شود، معلوم نیســت چطور شفر و همفکرانش 
به این باور رســیده اند که می توانند با سرمایه 
انســانی فعلی شان به رتبه ای بسیار فراتر از نیم 

فصل اول لیگ برتر برسند.
 

راه های پرتخیل
آبی ها ایــن نیم فصل را با رتبه پنجمی به 
پایان رســاندند و هرچند فاصله آنها با سه تیم 
صدرنشین ســپاهان، پدیده و پرسپولیس از 6 
امتیاز فراتر نمی رود اما نه استقال تیمی نشان 
می دهــد که قادر به پوشــش دادن این فاصله 
قابل توجه باشد و نه سه تیم فوق آنقدر مفت باز 
هستند که به آسانی شرایط برتر کنونی خود را از دست بدهند. اگر قرار بود 
همان سرمایه نیم فصل اول استقال قادر به قهرمان کردن این باشگاه باشد، 
در همــان نیم فصل اول این کار را می کرد اما دیدیم که آبی ها در شــروعی 
بســیار بد حتی تا رده ســیزدهم جدول نیز تنزل کردنــد و هرچند برخی 
بردهای متوالی شان امیدبخش بود اما دل بستن به پیروزی 5 بر صفر  چندی 
پیش شان مقابل سپیدرود و نشانه قرار دادن آن به عنوان عامل و سند ارتقای 
تیم قدم برداشــتن در راه های پرتخیل است، زیرا قعرنشین لیگ برتر امسال 
حضوری پرنوســان و پرافســوس در لیگ هجدهم داشته و استقال درست 
در مواقعی که به زمین ســفت رسید، برنده نشد و تساوی با پدیده در تهران 
و نتیجه ای مشــابه مقابل پرســپولیس در روزی که سرخ ها تمام وجودشان 
مصروف جام باشگاه های آسیا بود، سندهای روشنی در این زمینه بوده  است.

 
بازگشت مصدومان چاره ساز است؟

رکودی که در کار استقال طی این روزها مشاهده می شود، فقط ریشه 
در کناره گیــری قراب و عباس ملکی از هیأت مدیره به ســبب قانون منع به  
کارگیری بازنشستگان ندارد، بلکه از وجود این باور در ذهن و مغز شفر نشأت 
می گیرد که پرســنل انســانی تیمش آنقدرها هم ناقص نیست و با بازگشت 
مصدومان کامل تر شــده است. این در حالی است که مشکل گلزنی استقال 
همچنان پابرجا اســت و این تیم با مهارت )!( چشمگیری از مرد اول گلزنان 
ذوب آهن یک بیکاره ســاخته و مرتضی تبریزی را به مرحله ای رســانده که 
حتی از بازگشــت به ذوب آهن ابایی ندارد، حال آنکه هر فوتبالیستی اینگونه 
انتقال هــا را بازگشــت به عقب و به تبع آن یک ناکامی و پســروی آشــکار 

می انگارد.
 

همین رتبه پنجمی کافی است؟!
اســتقال قطعا به نیروهایی تازه و افرادی که ابعادی جدید به بازی این 
تیــم بیفزایند، نیــاز دارد و اگر با همان افراد قبلــی و روش هایی که دیدیم 
به میدان آید، بعید اســت در خوشــبینانه ترین نگاه حایــز رتبه ای بااتر از 
سومی در لیگ شود. اگر این باور است که امیرحسین فتحی و اندک مدیران 
باقیمانده اســتقال نیز دارند، باید با مجاب کردن شــفر و خریدهایی ورای 
اهداف اخیرشــان به ســوی ساحل خوشــبختی به حرکت درآیند و در غیر 
این  صورت کشــتی آبی ها در دریای مواج نیم فصــل دوم لیگ آنقدرها هم 
به نقاط دوردســت تر کوچ نخواهد کرد و باز هم سرگردان خواهد ماند. همه 
اینها در صورتی اســت که استقال همین رتبه پنجمی را نیز برای خود یک 

موفقیت نینگارد!
 

دیروز وریا غفوری، امروز سیدحسین حسینی

حذف شایسته های استقال، داستان تکراری تیم ملی

 قبــل از جام جهانــی 2۰۱8 همگان بر این 
باور بودند که وریا غفوری در فهرســت مســافران 
قرار خواهد گرفــت و تیم ملی را در این تورنمنت 
بــزرگ همراهــی خواهد کــرد. وریا به واســطه 
بازی هــای متعددی که تا قبل از جام جهانی برای 
تیم ملی و باشــگاهش انجام داده بود، جدی ترین 
گزینه برای بازی در پست دفاع و هافبک راست به 
شمار می رفت اما در نهایت از لیست مسافران جام 
جهانی حذف شــد و حضور در مهم ترین تورنمنت 

زندگی اش را از کف داد.
حذف وریا غفوری پیش از جام جهانی 2۰۱8 
از تیــم ملی را اما کارلوس کــی روش با قرار دادن 
دوبــاره نام این بازیکن در لیســت نهایی تیم ملی 
برای حضــور در جام ملت ها به نوعی جبران کرده 
است اما تردیدی نیســت وریا هیچ گاه محرومیت 
خود از بازی در جام جهانی را به واســطه تصمیم 
عجیب و بحث برانگیز ســرمربی تیــم ملی از یاد 
نخواهد برد. کی روش در خرداد ماه همین سال 97 
به دلیل اینکه اعتقاد داشت وریا در کارهای دفاعی 
شــرایط مد نظر او را ندارد، از تیم ملی کنار رفت 
اما به فاصلــه 6 ماه از آن تاریخ دوباره به تیم ملی 
بازگشت و در فهرست نهایی ملی پوشان برای بازی 
در جام ملت های آسیا نیز قرارگرفت. بازگشت وریا 
به دایره بازیکنان واجد شــرایط اما به همان اندازه 
دوباره بحث برانگیز شده که می بینیم سرمربی تیم 
ملی نام دو بازیکن آماده اســتقال را در فهرست 
نهایی قرار نداده اســت تا دوباره همان ســناریوی 
تکرار حذف شایســته های استقال که از دیرباز تا 
کنــون در کنج ذهن اســتقالی ها خاک می خورد 
تکرار شــود.  ســرمربی تیم ملی در لیست نهایی 
برای حضور در جام ملت های آسیا نام سیدحسین 
حســینی و علی کریمی را قرار نداده است تا تعداد 
ملی پوشــان اســتقال برای حضور در این جام از 
عــدد ۳ تجاوز نکند و تنها روزبه چشــمی، پژمان 

منتظری و وریا غفوری را در لیســت نهایی ببینیم.  
بدون شک سیدحسین حســینی و علی کریمی نیز 
می توانســتند درکنار این نام ها قرار بگیرند و اگر به 
سابقه آنها بنگریم به نتایج درخشانی دست می یابیم. 
البته سرمربی تیم ملی ظاهرا به دلیل مصدومیت های 
مکرری که علی کریمی با آن مواجه اســت حکم به 
حذف نامش از فهرست مسافران جام ملت های آسیا 
داده اســت اما کریمی نیز همان شرایطی را دارد که 
بسیاری از بازیکنان کنونی دارند. علیرضا جهانبخش 
با مصدومیت مواجه اســت. منتظری نیز هنوز به فرم 
بدنی مطلوب نرســیده و تــازه از بند مصدومیت رها 
شده و پیش تر نیز بازیکنانی همچون اشکان دژاگه با 

وجود مصدومیت در تیم ملی حضور داشتند و کریمی 
هم می توانســت در دایره بازیکنان نهایی قرار بگیرد. 
با این حال اگر حــذف کریمی را بزرگ تلقی نکنیم 
و ایــن بازیکن را به دلیل احتمــال بروز مصدومیت 
دوباره مســتحق حذف بدانیم اما نمی توانیم از کنار 
حذف سیدحسین حســینی بگذریم. دروازه بانی که 
رشــد محسوســی در یک ســال اخیر داشته و جزو 
بهترین های پســت خود در فوتبال ایران محســوب 
می شود. حسینی حتی لیاقت حضور در جام جهانی 
را هم داشــت اما پیــش از آن تورنمنت، از تیم ملی 
کنار گذاشته شــد و حال دوباره کی روش به راحتی 
از کنار او گذشته است و نام پیام نیازمند را در میان 

مسافران جام ملت های آســیا قرار داده است. بدون 
شــک این حذف های پی درپی در روحیه دروازه بان 
اســتقال تاثیر منفی خواهد گذاشــت و چه بســا 
عملکرد او در بازی های باشگاهی را هم تحت الشعاع 
قــرار دهد. حســینی به لحــاظ ســبک دروازه بانی 
بی شباهت با مهدی رحمتی نیست و به دلیل سال ها 
تمرین کنــار این دروازه بان به عنصری با تجربه بدل 
شــده است اما ظاهرا سرمربی تیم ملی در این برهه، 
تعدد بازی در تیم باشــگاهی را مد نظر قرار داده و یا 
اساسا با سبک دروازه بانی این دروازه بان ارتباط برقرار 
نمی کند. اینکه پیام نیازمند به حسینی ترجیح داده 

شده احتماا به همین دلیل است.

شــاید حذف از تیم ملی دروازه بان استقال را به 
جدایی در نیم فصل بیشتر ترغیب کند.

 حســینی می داند که اگر به همیــن منوال ادامه 
دهــد شــاید در اردوهای آتــی تیم ملــی هم حضور 
نداشــته باشــد، به این دلیل که او حاا در باشگاهش 
نیمکت نشین مهدی رحمتی است و حتی به عنوان مرد 

اول دروازه باشــگاهش هم شناخته نمی شود. حسینی 
امــا ظرفیت های بســیاری برای تبدیل شــدن به یک 
دروازه بــان ملی دارد و چنانچــه در هر یک از تیم های 
لیگ برتری حضور داشــت، بدون شک مرد اول بود و 
شاید بهانه ای هم برای ســرمربی تیم ملی برای حذف 

نامش باقی نمی ماند.

 حســینی ابتدای فصل هم پیشنهادی از سپاهان 
داشت اما ترجیح داد در استقال بماند و به جنگ برای 
بقا در این تیم ادامه دهد اما شاید حسینی حاا فهمیده 
باشــد که در تصمیم خود اشــتباه کرده و یک جدایی 
مقطعی تا چه اندازه می توانست به آینده دروازه بانی اش 

در فوتبال ایران کمک کند.

حسینی به جدایی 
فکرمی کند؟

 سهرابیان و فرصتی که
 از دست رفت

آرمین ســهرابیان می توانست در جام 
ملت ها حضور داشــته باشد اما این فرصت 
از او گرفته شــد و نتوانست به خواسته اش 
برســد. البته آرمین سهرابیان طی دو سال 
اخیر خوب کار کرده و به یکی از مهره های 
موثر استقال مبدل شــده که می تواند به 
شــانس های بعدی خود برای رســیدن به 
پیراهن تیم ملی امیدوار باشــد. این بازیکن 
با شروع تمرینات تیم اســتقال، با آبی ها 
کارش را آغاز می کنــد و یکی از مهره های 

اصلی شفر برای نیم فصل دوم است. 

 مهاجمی که از فرم ایده آل
 خارج شده

تعطیات فرصتی برای 
بازگشت تبریزی

از مهم ترین  یکــی  تبریــزی  مرتضی 
خریدهای استقال در فصل نقل و انتقاات 
بود که خیلی ها انتظار درخشــش او را در 
ترکیب این تیم داشــتند ولی او درســت 
زمانی در ترکیب آبی ها بازی کرد که تیمش 
خوب بازی نمی کرد و نتوانســت درخشش 

ازم را داشته باشد.
 حــاا که نیم فصل رســیده اســت 
شــایعاتی در مورد جدایــی تبریزی به راه 
افتاده است اما قانون به او اجازه بازی برای 
تیم دیگــری را نمی دهد چون یک بازیکن 
نمی تواند در یک فصل برای ســه تیم بازی 

کند.
 با این شرایط تنها یک راه وجود دارد 
و آن هم این اســت که او به لیگی مثل کره 
یا ژاپن برود که لیگ های شــان در ســال 
2۰۱9 شروع می شــود که البته کمی بعید 
است او مشتری در این لیگ ها داشته باشد.
 با این شــرایط تبریزی بــه احتمال 
فــراوان مجبور اســت بمانــد و برای پس 
گرفتــن جایگاهش در این تیــم بجنگد. 
شفر پیش از این بارها ادعا کرده است که 
در تیــم او بازیکنان به بهترین فرم ممکن 
می رســند و باید دید آیــا او توانایی دارد 
مرتضــی تبریزی را به یک ســتاره تبدیل 

کند یا نه.

 تبعات حذف استقالی ها
 از تیم ملی

 کار شفر آسان شد
 یا سخت

سیدحسین حسینی باز هم مثل 
جام جهانی جایی در بین ۳ دروازه بان 
نهایــی تیم ملی نداشــت و از طرف 
مصدومیت  هــم  کریمی  علی  دیگر 
بدموقع ســراغش آمــد و مثل جام 
جهانی مجبور شد جام ملت ها را هم 
از خانه تماشــا کند. این شاید برای 
این بازیکنان خبر خوبی نباشــد اما 
اســتقال می تواند نهایت اســتفاده 
را از ایــن اتفاق ببــرد و تمرین های 
خــود را با نفــرات کامل تری برگزار 
کنــد. تمرین اســتقال در حالی از 
روز پانزدهم دی ماه شــروع می شود 
که وریا غفــوری، پژمان منتظری و 
روزبه چشــمی به دلیــل حضور در 
اردوی تیم ملی ایران و طارق همام 
به دلیل حضــور در اردوی تیم ملی 
عراق در آن حضور نخواهند داشت و 
تمرین های  می توانند  بازیکنان  سایر 
خود را در این تیم و زیر نظر شــفر 
پیگیــری کنند. با این شــرایط باید 
دید شفر تیمش را چطور آماده نیم 
فصل دوم می کند و آیا از این فرصت 
طایی اســتفاده خواهــد کرد یا نه. 
اســتقال پیش از این تعداد زیادی 
ملی پوش داشــت که به دلیل حضور 
در اردوی تیــم ملی نمی توانســتند 
در تمرین اســتقال حاضر شوند اما 
دو بازیکن اســتقال خط خوردند تا 
تعداد این بازیکنان کم شــده و شفر 
خیالش بابت حضور آنها راحت شود. 
البته خط خوردن از اردوی تیم ملی 
تبعاتی دارد که شــفر به عنوان مربی 
باتجربه باید به فکر این تبعات باشد 
و بازیکنانــش را از نظر روحی برای 

نیم فصل دوم آماده کند.
 

شرایط متفاوت استقال 
در نیم فصل دوم

خیلی ها بر این اعتقاد هستند که 
استقال به این دلیل از چهار بازی آخر 
خود ۱۰ امتیاز گرفــت که با تیم های 
پاییــن جدول بازی کــرد و اگر مقابل 
تیم های باای جدولی بازی کند شاید 

نتواند امتیاز کسب کند.
 تیم شــفر اما برای نیم فصل دوم 
کار سختی را در پیش دارد، حاا تمام 
نگاه ها به این تیم اســت تا در کورس 
قهرمانی قرار بگیرد. اســتقال شرایط 
بدی از نظــر امتیازی ندارد و ۱5 بازی 
که در پیش اســت، می تواند این تیم را 

به سکوی قهرمانی نزدیک کند.

نگاه خبر

خرده گزارش

 نگاهی به
 حذف شده های 

نامدار

حذف وریا 
غفوری پیش 
از جام جهانی 

2018 از 
تیم ملی را 
اما کارلوس 

کی روش با قرار 
دادن دوباره 

نام این بازیکن 
در لیست 

نهایی تیم ملی 
برای حضور در 
جام ملت ها به 
نوعی جبران 

کرده است

محمد دانشــگر، مدافع استقال از 
برخی انتقادها که علیه اش مطرح شــد، 

گله کرده است.
 او نســبت به گــزارش محمدرضا 
احمــدی یکی از گزارشــگران تلویزیون 
انتقاد دارد: »گزارشــگران تلویزیون که 
خیلی مواقع بازیکنــان را می کوبند، به 
نظــرم کار خوبی نیســت. شــما دیدید 
فردوســی پور چنــد وقت پیــش گفت 
گزارشــگران از تیم هــای محبوب خود 

طرفداری نکنند، بهتر است. من از آقای 
احمدی خیلــی ناراحتم چون مرتب در 
با الســد می گفت تعویض اشتباه!  بازی 
او که به کاس هــای مربیگری هم رفته 
مرتب اسم من را می آورد و من را پیش 
هواداران خراب کرد و دوربین شــبکه ۳ 
هــم در هر صحنه ای که اســتقال گل 
خورد من را نشــان داد. آن روز همه تیم 
بد بودیــم ولی مرتب مــن را کوبیدند. 
نمی گویم از گزارشگر بازی کینه گرفته ام 

ولی خیلی در آن مقطع روی من فشــار 
وارد شد.«

دانشــگر الگــوی بــازی اش را هم 
ســهراب بختیــاری زاده معرفــی کرده: 
»سهراب بختیاری زاده به نظرم  بهترین 
مدافــع ایران بود. او نظیر نداشــت. من 
کســی را در کل فوتبال ایران در حدش 
نمی بینــم. او در صبــا باتــری قدیم با 
ضربات ســر گل مــی زد، روی ضربات 
ایســتگاهی هم گل می زد و تنها دفاعی 
بود کــه وقتی از کنار ســانتر می کردند 
با استپ ســینه توپ را کنترل می کرد. 
واقعا او را قبول دارم.« دانشــگر خطاب 
به منتقدان خــودش هم این حرف ها را 
به زبــان آورده: »خیلی ها گفتند در حد 
استقال نیستی. باز هم می گویم خودم 
را ثابت می کنم. من سطح فوتبالم خیلی 
بااتر از این حرف ها است، وقتی شرایط 
تیم خوب باشــد اعتماد به نفس بازیکن 
هم باا مــی رود. دیدید که در هفته های 
آخر نیم فصل چطور فوتبال بازی کردیم. 
شــما دیدید پدیده مقابــل همه تیم ها 
خوب پاســکاری می کرد ولــی در بازی 
ما با این تیم فقط ما پاســکاری کردیم. 
مطمئن باشــید در نیم فصل حرف های 

زیادی خواهیم داشت.«

در شــرایطی که زمان زیــادی تا آغاز 
تمرینــات اســتقال باقــی نمانــده هنوز 
مســووان این باشــگاه برای تامین زمین 
تمریــن با هیــچ ورزشــگاهی بــه توافق 
نرســیده اند.  مشکل اساســی در به وجود 
آمدن این تاخیــر فقدان بودجه مالی کافی 
اســت؛ به این دلیل که مجموعه ورزشــی 
صنایع دفاع که پیش از این محل برگزاری 
تمرین اســتقال بود، مبلغ زیــادی برای 
تمدید قرارداد با باشگاه استقال درخواست 
کرده که هنوز بودجه آن تامین نشده است. 

از ســویی وینفرد شــفر بی میل نیست که 
در زمین پژوهشگاه شــرکت نفت یا زمین 
نفت واقع در محله تهرانســر به تمرین های 
اســتقال ادامه دهد اما مشکل مالی باعث 
شده تا این دو محل هم برای برگزاری ادامه 
تمرین های اســتقال از هــم اکنون رزرو 
نشود. البته باشگاه استقال دو زمین تمرین 
دارد که ظاهرا قابل اســتفاده نیست. زمین 
کمپ ناصر حجازی زیر کشت رفته و زمین 
ورزشگاه امام رضا)ع( نیز مصنوعی است که 

به درد تمرین تیم بزرگساان نمی خورد.

 در شــرایطی کــه لیــگ تعطیل 
شــده و تیم ها فعا اســتراحت می کنند 
خبرهــای متعــددی در خصوص نقل و 
انتقاات شــنیده می شــود. چیزی که 
در مورد مهاجمی که در اســتقال تازه 
از مصدومیــت رهایی پیــدا کرده گفته 
می شود این است که جزو خروجی های 
این تیم اســت. شــاید مرتضی آقاخان، 
مهاجم فصل گذشــته پیکان که از بند 
ادامه  بــرای  یافته،  مصدومیت رهایــی 

فوتبــال به صــورت قرضــی راهی تیم 
دیگری شــود. این بازیکن با آبی پوشان 
قرارداد چهار ســاله دارد امــا هنوز آن 
را در هیــات فوتبــال به ثبت نرســانده 
اســت و از آنجا که فهرست آبی ها برای 
جــذب بازیکن جدید جا نــدارد، ممکن 
اســت آقاخان که یک نیم فصل به خاطر 
مصدومیــت دور از میادین بود، حداقل 
تــا پایان فصل راهی تیمی دیگر شــود. 
گفتــه می شــود ذوب آهن ، نســاجی و 

پیکان تیم هایی هســتند که خواهان به 
خدمت گرفتن این بازیکن هســتند اما از 
آنجا که استقالی ها هنوز قرارداد او را در 
هیات فوتبال ثبت نکرده اند، این شــایعه 
به وجود می آید که مســووان استقال 
قصد دارند با وجود حضور بازیکنان زیاد 
در خــط حمله، او را بــه صورت قرضی 
منتقل کنند. البته به نظر می رســد در 
این باره شــفر هنوز تصمیم نهایی اش را 

نگرفته است.

دانشگر: سطح فوتبالم بااتر از این حرف هاست

 زمین تمرین، دغدغه همیشگی استقال

جدایی آقاخان به صورت قرضی؟

 از یــاد نمی بریــم روزهایی را که محمــد مایلی کهن چگونــه قلم قرمز می کشــید روی نام شایســته ترین بازیکنان اســتقال که در پســت های خود 
بهتریــن بودنــد. آن دوران حاجی مایلی به دلیل دلبســتگی های عجیبی که به بازیکنان پرســپولیس داشــت حتــی اعجوبه ای همچون جــواد زرینچه 
و جــوان رعنایــی همچون مهدی پاشــازاده را از فهرســت نهایی تیم ملــی حذف می کرد. گرچــه بعد ها این تفکر آرام، آرام از تیم ملی برداشــته شــد 
و مربیــان تیم ملی وابســته بــه هر رنگی می کوشــیدند فارغ از عایق شــخصی بهترین ها را بــا خود راهی رقابت های ســخت آســیایی و جهانی کنند 
امــا بیش و کم دوبــاره ماجرای حذف شایســته های اســتقال از تیم ملی تکرار شــد و پرســش های بزرگی را مقابــل مربیان تیم ملی باقی گذاشــت.

ماجرای شهادت برادر روشن در جام ملت ها

جام ملت هــای ۱984 با یک خاطره 
تلخ برای حسن روشن، ستاره آن روزهای 
تیم ملی همراه بود. روشــن بعد از سال ها 
دوباره به بازخوانی خاطره شهادت برادرش 

در خال برگزاری آن جام اشاره دارد.
 او حرف هایــش را ایــن گونــه آغاز 
می کند: »به دلیل اضطراب ناشی از شروع 
جنگ اصا قصد بازی در این تورنمنت را 
نداشتیم؛ ضمن اینکه همین نسل با توجه 
به کســب جواز المپیک بــه دلیل تحریم 
کشور شوروی ســابق از رفتن به المپیک 
بازمانده بود و روحیه تیمی در آن برهه به 
پایین ترین حد خودش رسیده بود و شاید 
بتوانیم دو مســاوی کــه در دو دیدار اول 
به دســت آمد را به همین موضوع ارتباط 
دهیم. قبل از شــروع بازی ها به ما گفتند 
کــه فرودگاه ها را بمبــاران کردند و ما به 
همین خاطر تماسی با ایران برقرار کردیم 
تا از صحت و ســقم این خبر مطلع شویم 
که متوجه شــدیم این خبر نادرست است 
ولی خوزســتانی های تیم مثل عبدالرضا 
برزگری به شدت تحت فشــار و ناراحت 
بودند چون خوزســتان مــورد حمله قرار 

گرفته بود.«
  روشــن بــا اشــاره به جوســازی 
رســانه های کویتی دربــاره جنگ ایران و 
عراق بــه حرف هایش ادامه داد: »از وقتی 
اوضاع را به این شــکل دیدیم هم قســم 
شدیم که هر اتفاقی که افتاد حساسیت به 
خرج ندهیم و به جای آن در زمین انتقام 
خودمــان را بگیریم که در نهایت با وجود 
تمام ناداوری ها به مقام سوم آسیا رسیدیم 

که البته حق مان قهرمانی آسیا بود.«
را  برادرش  روشن ماجرای شــهادت 
این گونه بازگویی می کند: »شــب قبل از 
بــازی مقابل کویت در نیمــه نهایی طی 
تماســی که با خانواده برقــرار کردم، به 
من گفتند که جنگ شــروع شده است و 
برادر من هم که 2۰ ســال بیشتر نداشت 
و آن موقع خدمت ســربازی را می گذراند 
متاســفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته 
اســت. همان شــب تلویزیون کویت در 
یک اقدام از پیش تعیین شــده در خبری 
اعام کرد که برادر حســن روشن در مرز 
مهران به شــهادت رسیده است و من بعد 

از تماســی که با تهران داشتم خاله ام به 
من گفت که متاسفانه خبر درست است و 

حسین به درجه شهادت نائل شده است.
با این خبر روحیــه تیم کاما از هم 
پاشــید. تا جایی که قصد ادامه مسابقات 
را نداشــتیم اما چنین اجــازه ای هرگز به 
تیم داده نمی شــد. به هر حال من مقابل 
کویت بازی کردم و به علت شرایط روحی 
نامناسبی که داشــتم نتوانستم تا دقیقه 
6۰ بیشــتر ادامه دهــم و از زمین خارج 
شدم. بازی را هم در نهایت واگذار کردیم. 
بعد از بازی من ســریعا با هواپیما به دبی 
رفتــم و از آنجا با لنج خــودم را به بندر 
لنگه رساندم و وقتی که به تهران رسیدم، 
متاسفانه دیگر دیر شــده بود و دو روز از 

دفن برادرم هم گذشته بود.«
 حســن روشــن که در زمره بهترین 
فوتبالیســت های تاریــخ ایران به شــمار 
می آید در ادامه درباره برادرش گقت: »او 
مثل من فوتبالیســت نبود امــا به همراه 
مادرم اکثــر بازی های مــن را در داخل 
ورزشــگاه دنبــال می کرد؛ ضمــن اینکه 
او طرفدار پاس و مهــدی دینورزاده بود. 
بد نیســت دربــاره برادرم بدانیــد که ما 
پیــش از اینکه به کویت اعزام شــویم، از 
ســرمربی تیم ملی کــه در اردوی تهران 
به ســر می برد، اجازه گرفتــم و به محل 
خدمتش در سنندج رفتم و برایش امریه 
ادامه سربازی را در تهران گرفتم تا از این 
به بعد در پایتخــت خدمت را بگذراند اما 
او به خاطر 4 نفر از دوســتانش در محل 
خدمت امتناع کــرد و امریه را نپذیرفت. 
من به او گفتم مشکل خاصی نیست و من 
امریه دوستانت را هم می گیرم تا بهانه ای 

نداشته باشد و طبیعتا او هم قبول کرد.
به این ترتیب همه کارها به بعد از جام 
ملت ها موکول شــد که متاسفانه در زمان 
برگزاری مسابقات، طی یک خمپاره ای که 
منفجر شــد از هفت نفری که داخل یک 
ماشین بودند، شــش تن مجروح شدند و 
تنها برادرم به مقام شهادت رسید و جالب 
اینجاست که 4 تن از این هفت نفر همان 
دوستانی بودند که او به خاطرشان همراه 
من به تهران نیامد که امروز خوشــبختانه 

همه صحیح و سالم هستند.«

یک گزارشگر من را خراب کرد
یادی از سال ۱۹۸۴

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

اســتقال نیاز به یک مهاجم دارد، 
نیم فصل اول استقال از نبود یک مهاجم 
ششــدانگ رنج برد به همین دلیل شفر 
ســاعت ها روی گزینه خرید جدید وقت 
گذاشــته و نام چند بازیکن را در اختیار 
اســت.  داده  قرار  اســتقال  مســووان 
استقالی ها با حساسیت زیادی به دنبال 
جذب بازیکن خارجی بــرای خط حمله 

هستند و دوست ندارند اتفاق الحاجی گرو 
در تیم تکرار شود. هیچ کس به طور قطع 
نمی داند نام گزینه جدید شــفر چیست؟ 
مســووان استقال نیز رغبتی برای فاش 
شــدن نام او ندارند و تاکنون هر چه بوده 
گمانه زنی هایی اســت که رسانه ها انجام 
می دهند. فتحی و خطیر نیز برای لو رفتن 

نام این مهاجم عاقه ای نشان نداده اند.

مهاجم جدید، گمنام ماند

وصال روحاني
Vesal Rohani
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در صورتی که جواد نکونام از تیم 
نساجی جدا شود تغییرات در کادر فنی 
تیم هــای لیگ برتــر در دور رفت به 
بیش از 50 درصد خواهد رســید که 
این یک رکورد عجیب در لیگ برتر به 
حساب خواهد آمد و می شود گفت که 

کم سابقه است.
در دور رفت بازی ها 8 تیم از 16 
ابتدای  تیم شــرکت کننده کادر فنی 
فصل خود را تغییر دادند که این تیم ها 
به ترتیب حضور در جدول عبارتند از: 
پیکان-نفت  فواد-   - تراکتورســازی 
مسجد ســلیمان - ماشین سازی تبریز 
- ذوب آهــن - ســپیدرود رشــت - 

استقال خوزستان.
میــزان تغییــرات در کادر فنــی 
تیم های دســته اول هــم بیش از 50 
درصد اســت. در بازی های این فصل 
دسته اول 16 تیم حضور دارند که در 
پایان دور رفت بازی ها 10 تیم دست 
به تغییر کادر فنی خود زده اند و جالب 
اینکه در برخی از تیم ها تغییرات بیش 
از یک بار بوده که می شــود خونه به 

خونه را مثال زد.
میانگیــن مــدت زمــان حضور 
مربیــان در تیم های لیــگ برتری و 
دســته اولی رو به کاهش اســت و به 
خیلی از مربیــان حتی یک نیم فصل 
هم بــرای القــای تفکــرات خویش 
فرصت داده نمی شــود و حتی برخی 
از تیم های لیگ برتری و دســته اولی 
هســتند که بعد از چنــد هفته عذر 
مربی خود را می خواهند که می شــود 
گفت این اتفاق، اتفاق خوبی نیســت 

و بیش از آنکــه به فوتبال کمک کند 
به فوتبال ضربه می زند. اگر چه تغییر 
در کادر فنی در فوتبال اجتناب ناپذیر 
است و گاهی ازم است برای خروج از 
بحران مربی را اخراج کرد اما از قدیم 
گفته اند فوتبال خم رنگرزی نیست و 
مربی برای القای تفکرات خود نیازمند 

زمان و فرصت است.
بی شــک یکی از علت های تغییر 
پی در پی مربیان تغییر سیاســت های 
باشگاه ها است. سال های سال است که 
همه آرمان باشــگاه ها در نتیجه گیری 
خاصه می شــود و حتی این مســاله 
سبب شــده خیلی از باشــگاه ها قید 
روی  ســرمایه گذاری  و  بازیکن سازی 
فوتبال پایه را بزننــد. تغییر پی در پی 
مربیان ســبب بی ثباتی در باشگاه ها و 
بازیکن سااری می شود و  حتی رشد 
موفقیت بیشتر در سایه ثبات به دست 

می آید.
خاصه اینکه اوضــاع این روزها 
اینطور است که اگر جواد نکونام کنار 
برود و یک مربی دیگر هم جای خود را 
از دست بدهد، 20 تیم لیگ برتری و 
دسته اولی در نیم فصل دست به تغییر 
در کادر فنی خود زده اند. رکوردی که 
چه بســا قابل ثبت در گینس اســت. 
البته همانطور که اشــاره شد خیلی از 
تیم ها بیش از یک بار دست به تغییر 
در کادر فنــی خود زده اند و هم اکنون 
هم می شود گفت بیش از 20 مربی در 
دور رفت بازی های لیگ برتر و دسته 
اول جایگاه خود را از دست دادند که 

این تأسفبار است.

 چــه خبــرتان اســت؟ 
تغییر پشت تغییر 

سارا قمی بازیکن تیم فوتبال ملوان 
می گوید با بازگشــت تیم بانــوان ملوان 
بندرانزلی به لیگ برتر، جذابیت این لیگ 
برای مردم و رســانه ها بیشتر شده است. 
تیم فوتبال بانــوان ملوان بندرانزلی پس 
از دو سال غیبت بازگشته و شور و شوق 
زیادی هم میان مردم فوتبالدوست انزلی 
ایجاد کرده. تیــم بانوان ملوان بندرانزلی 
اگرچه شــروع خوبی در رقابت ها نداشت 
و با یک تســاوی و یک شکســت مقابل 
ســپاهان کارش را آغاز کرد ولی پیروزی 
8 بر صفر برابر آذرخش تهران در دیداری 
که مهناز افشار هم میهمان ویژه آن بود، 
هشــداری برای ســایر مدعیان قهرمانی 
بود تا ملوانان با مریم ایراندوســت نشان 
دهند برای کسب قهرمانی دوباره به لیگ 
بازگشته اند.ســارا قمــی ملی پوش بانوان 
ملوان بندرانزلی که دو ســال گذشته را 
در تیم های دیگر توپ زد، مقابل آذرخش 
5 بــار گل زد تا دورخیزی برای کســب 
عنوان خانم گلی هم داشــته باشد. سارا 
قمی در مــورد موضوعات مختلفی نظیر 
کســب عنوان خانم گلی، بازگشت ملوان 
بندرانزلی به لیگ و حضور پرشمار بانوان 

هوادار تیم ملوان صحبت کرده:
 

پیروزی برابر آذرخش روحیه بخش بود
 خدا را شکر در شرایط خوبی هستیم. 
ما بعد از اینکه یک بازی را مساوی کردیم 
و یک باخت دادیم، در هفته آخر پیروزی 
خوبی به دست آوردیم. خوشبختانه این 
نتیجه به ما خیلــی از نظر روحی کمک 
کرد و انگیزه داد. قرعه کشی لیگ طوری 
بود که هفته های اول دو بازی ســخت به 

ما افتاد.
 

ملوان زیبایی های لیگ را بیشتر کرده
با آمــدن ملوان به لیگ، زیبایی های 
لیگ بیشتر شده؛ دو سال به ناحق ملوان 
را از لیــگ دور کردنــد و طی این مدت 
خیلی از رســانه ها و خبرنگاران، بازیگران 
و چهره های محبــوب ایران حامی ملوان 
بودند و حاا هم پیگیر اخبار تیم هستند. 

این به ما خیلی انگیزه می دهد.
 

زنان ملوانی انتظار میزبانی ما را 
می کشند

در بازی دوم که با ســپاهان داشتیم 
نزدیک بــه دو هزار هوادار به ورزشــگاه 
آمدند و تیم را تشــویق کردند و همیشه 
هم می گویند که تا آخرین لحظه پشــت 
تیم هستیم و این حمایت ها کم نمی شود 
و این انگیــزه چند برابری به بازیکنان ما 
ما  منتظرند  هواداران همیشــه  می دهد. 

میزبان باشــیم و مطمئنم از بازی بعدی 
بیشتر هم می شــوند و امیدوارم شرایط 

جوی هم با ما مدارا کند.

مهناز افشار نشان داد هوادار پر و پا 
قرص ملوان است

قــرار بود خانم افشــار در یک بازی 
خانگی به تماشــای بازی ما بیاید که در 
بازی آذرخش که در تهران برگزار شــد 
بــه ورزشــگاه آمدند. به هر حــال خانم 
افشار یکی از معروف ترین و محبوب ترین 
چهره های کشــور اســت؛ یــک هنرمند 
معــروف که همــه او را دوســت دارند. 
آدم هــای معمولی وقتــی او را می بینند، 
انگیزه می گیرنــد و برای بچه های ما هم 
غیر از این نبود. حضور ایشان خیلی به ما 
انگیزه داد و فهمیدیم که یکی از حامیان 

پر و پا قرص ملوان است.
 

فقط موفقیت ملوان برایم اهمیت دارد
ســارا قمی هیچ سالی به خانم گلی 
فکر نمی کند. مــن فقط و فقط به ملوان 
فکر می کنــم؛ به اینکه ملــوان به جایی 
که شایســته آن است و به آن تعلق دارد 
برسد. امسال بازیکنان ملی پوش ما هیچ 
پولــی نگرفته اند؛ یک تیم همدل داریم و 
بگیریم.  نتایــج خوبی  بتوانیم  امیدواریم 
بچه ها تــاش کرده اند که من قبا خانم 
گل شــده ام. ســارا قمــی در افتخارات 
شخصی اشباع شده و به خاطر همین قلبا 

فقط موفقیت ملوان برایم اهمیت دارد.
 

ملوان را با نامردی و ناحقی منحل 
کردند

ملوان را دوسال با ناحقی و نامردی 
منحــل کردند. خوشــبختانه خدا کمک 
کرد. سال گذشــته یک تیم به نام یاران 
)آتنا محمدی ســنگربان ســابق  آتنــا 
ملوانی هــا بود که به دلیل ایســت قلبی 

سال گذشــته جان خود را از دست داد( 
شــکل دادیم و همه چیز دست به دست 
هم داد تا تیم دوباره شکل بگیرد. همیشه 
ما صحبت می کنیــم، می گوییم آتنا این 
انرژی را به ما می دهد. تشــکیل این تیم 
سخت بود ولی خوشبختانه شکل گرفت. 
انتظارات باا است ولی باید بدانند که ما 
بعد از دو ســال دور هم جمع شدیم ولی 

بازی به بازی بهتر می شویم.
 

ملوان لیگ بانوان را جذاب تر کرده
آرزوی تک تک ما این بود که ملوان 
تشکیل شود. من و دوستان دیگرم شاید 
نهایتا دو سه ســال دیگر بخواهیم بازی 
کنیــم ولی واقعا حیف بود. ملوان یکی از 
بهترین تیم های لیگ برتر اســت و حیف 
اســت که در لیگ نباشــد. امســال هم 
خودتان دیده اید کــه اصا لیگ با ملوان 
جذابیت دیگــری پیدا کــرده. خیلی از 
رسانه ها چه داخلی و چه خارجی به تیم 
مــا می پردازند و قبا اصا صحبتی نبود. 
این موضوع جای ناراحتی دارد ولی جای 
خوشحالی هم دارد که با ملوان صحبت از 

فوتبال بانوان بیشتر شده است.
 

جایگاه مردان ملوان رتبه های پایین 
لیگ یک نیست 

در مورد تیم فوتبــال مردان ملوان 
اینکــه آنها حال و روز خوشــی ندارند و 
امیدوارم زودتر ســرپا شوند. هیچ چیزی 
نشــد ندارد و امیدوارم این اتفاق بیفتد. 
ملوان یکی از تیم های ریشــه دار فوتبال 
ایران اســت و واقعا جایگاهش اینکه در 
لیگ یک بازی کند، نیست؛ تازه در لیگ 
یک هم شــرایط خوبی نــدارد. امیدوارم 
تیــم نتایج خوبــی بگیرد، ما همیشــه 
دعــا می کنیم. ما فقط بــه خودمان فکر 
نمی کنیم؛ امیدوارم تیم مردان و زنان در 

لیگ برتر باشند و بدرخشند.

خبر

جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تيم هاي همگروه ايران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

لی
نز

؛ ا
من

هر 
ش

لیست تیم ملی را مرور کنیم. خط به 
خط. خبری از ســتاره  در تیم های کوچک 
فوتبــال ایران نیســت. نگاه به فهرســت 
تیــم ملی از این زاویه کــه چند بازیکن از 
پرسپولیس انتخاب شده و چند بازیکن از 
اســتقال، در واقع خبــر از یک نگاه غلط 
می دهد. تیم ملی را بین باشــگاه ها تقسیم 
نمی کنند اما همین فهرست تیم ملی برای 
جام ملت ها، به لیگ برتر نکته ای را گوشزد 
می کنــد، اینکه خیل تیم های متوســط و 
کوچــک در لیگ برتر بازیکنی را در اندازه 
تیم ملی ندارند که به جام ملت ها برســد. 
در فهرســت تیم ملی تنها پیــام نیازمند، 
دروازه بان  به عنــوان  ســپاهان  دروازه بان 
ســوم به جام ملت ها رفتــه و البته محمد 
حســین کنعانی زادگان که اگرچه بازیکن 
ماشین ســازی اســت اما فارغ از بازی اش 
در ماشین ســازی و به دلیــل تعلق خاطر 
عجیب کی روش به او، راهی جام ملت های 
آسیا شده است. بقیه بازیکنان تیم ملی یا 
لژیونر هســتند و یا بازیکنان پرسپولیس و 
اســتقال. 3 بازیکنی که از تراکتورسازی 
هم در فهرســت نهایی تیم ملی هســتند، 
هرگز چهره ای از تراکتورســازی محسوب 
نمی شــوند، بلکه لژیونرهای سابق هستند 
کــه با قیمت های گزاف به تراکتورســازی 

پیوسته اند.
لیــگ برتــر بــه جــز اســتقال و 
پرســپولیس بازیکنی در قــواره تیم ملی 
برای بازی در جام ملت های آســیا ندارند. 
ســتاره های درجه اول یا در اســتقال و 
پرســپولیس بازی می کنند و یا خریدهای 
گزاف تراکتورسازی هستند. خبری از یک 
ســتاره جوان مثا از نفت مسجد سلیمان 
نیست، خبری از یک پدیده نیست که مثا 
در پدیده یا در سپیدرود بازی کند. خبری 
از یک چهره تازه نیســت که از نســاجی 
یا اســتقال خوزستان پیدا شــده باشد. 
تیم های کوچک چه می کنند و چه نقشی 

در تولید نیروی انسانی درجه یک دارند؟
لیســت تیم ملی را دوباره بخوانیم و 
حسرت بخوریم که چرا پدیده ای از تیم های 

کوچک در قواره تیم ملی نمی شناسیم:
دروازه بان ها:

1- علیرضا بیرانوند )پرسپولیس(
2- امیر عابدزاده )ماریتیمو پرتغال(

3- پیام نیازمند )سپاهان(
مدافعان:

4-رامین رضاییان )الشحانیه قطر(
5- وریا غفوری )استقال(

6- پژمان منتظری )استقال(
کنعانــی زادگان  حســین  محمــد   -7

)ماشین سازی(
8- مرتضی پورعلی گنجی )یوپن بلژیک(

9- ســید مجید حســینی )ترابزون اسپور 
ترکیه(

10- احسان حاجی صفی )تراکتورسازی(
11- میــاد محمــدی )احمــد گروژنی 

روسیه(
هافبک ها:

12- روزبه چشمی )استقال(
13- امید ابراهیمی )ااهلی قطر(
14- احمد نوراللهی )پرسپولیس(

15- وحید امیری )ترابزون اسپور ترکیه(
16- اشکان دژاگه )تراکتورسازی(

17- مسعود شجاعی )تراکتورسازی(
مهاجمان:

18- مهدی ترابی )پرسپولیس(
19- مهدی طارمی )الغرافه قطر(

20- سامان قدوس )امی ین فرانسه(
21- علیرضا جهانبخش )برایتون انگلیس(

22- کریم انصاری فرد )ناتینگهام فارســت 
انگلیس(

23- سردار آزمون )روبین کازان روسیه(
بلــه، هیچ کــس، هیچ ســتاره ای از 
تیم هــای کوچــک پیدا نمی کنیــد و این 
می تواند نشانه ای باشد برای اینکه بگوییم 
تیم هــای کوچک از منظر نیروی انســانی 

هم فقیر شــده اند، پدیده و ستاره ندارند و 
بازیکنانــی را در خود جا نمی دهند که در 
قواره بازی در جام ملت ها باشــند. فوتبال 
ایران اما همیشــه اینچنین نبــود. ملوان 
ســتاره ها و پدیده هایــش را مســتقیم و 
بی واسطه به تیم ملی می فرستاد، کاپیتان 
تیم ملی هم یک ملوانی بود، از خوزستان 
تا بخواهید بازیکن به تیم ملی می رســید. 
بازیکنی می توانست بازیکن استقال اهواز 
یا فواد باشــد و در تیم ملی بدرخشــد. 
بازیکنی می توانســت از ابومســلم به جام 
جهانی برود. از این مثال ها کم شمار نیستند 
اما تیــم ملی دیگر از پدیده ها و چهره های 
تازه که در تیم های کوچک و متوسط بازی 
کنند، بهره ای ندارد. تیم ملی، تیم لژیونرها 
و تیم های متمول اســت، چون باشگاه های 
کوچک نــه طرح و برنامــه ای برای تولید 
بازیکن دارند و نه آهی در بساط دارند که 

بتوانند بازیکنان خود را حفظ کنند.
تیم هــای کوچک به جــای پدیده و 
چهره های تــازه، پر شــده اند از بازیکنان 
متوســط و ضعیف و بابت همین بازیکنان 
نیــز هزینه هایی نزدیک به یــک میلیارد 
می پردازند. بازیکنان میلیاردی یا چندین و 
چند صد میلیونی که خودشان هم امیدی 
به بازی در تیــم ملی ندارند و بی توقعی از 

خود فوتبالی متوســط را تا همیشــه ارائه 
می کنند. باشــگاه ها به حضورشــان عادت 
کرده انــد و هیچ فضایی بــرای چهره های 
تــازه ندارند. تیم ملی به دلیل همین رفتار 
باشــگاه ها انگیزه خود برای یافتن بازیکن 
از لیــگ برتــر را از کــف داده و لژیونرها 
همیشه مورد توجه اند. لژیونرها و بازیکنان 
شناخته شــده. همین. خبری از چهره های 
تازه نیست، خبری از غافلگیری و جذابیت 
نیست. باشگاه ها هم عاقه ای به غافلگیری 
ندارنــد و به خرید بازیکنــان درجه چندم 

عادت کرده اند.
ســپیدرود دو فصل است که به لیگ 
برتر آمــده. آیا یک بازیکن در ســپیدرود 
می شناســید که خودی نشان داده باشد و 
خــود را به تیم ملی نزدیک کرده باشــد؟ 
نساجی چطور؟ از فوتبال مازندران بازیکن 
تازه ای می شناســید؟ پدیده در لیگ برتر 
درخشیده و هفته ها صدرنشین بوده اما آیا 
بازیکنی را در قواره تیم ملی نشــان داده؟ 
باشگاه ها ســازنده چهره های جذاب و تازه 
نیستند. یا با متوسط ها روزگار می گذرانند 
و یا با بازنشسته ها و بازیکنان بیرون مانده 
از تیم هــای بزرگ. با ایــن رویه، تیم ملی 
دیگر فضایی برای رقابــت چهره های تازه 

نیست. بنابراین خدانگهدار لیگ برتر.

 تیم های کوچک چرا ستاره ای 
برای جام ملت ها ندارند؟

 تيم ملی در قطر اردو زده 
يا در اينستاگرام؟ 

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

اجتماعی را بخوانید.

  ایران ورزشی:  
پژمان  منتظری با وجــود اینکه 2 بار 
سابقه حضور در جام جهانی را دارد، تاکنون 
در جام ملت های آسیا حضور نداشته و این 
دوره برای نخســتین و احتماا آخرین بار 
فرصت این تجربه را به دســت آورده است. 
پژمان جــام ملت هــای 2015 را به خاطر 

مصدومیت از دست داده بود.
امیر:

آدم تو تیم ملی دوست داره رو صورتش 
خط بیفته ولی رو اسمش تو فهرست واسه 

جام جهانی و جام ملت ها نه.
بلو آرمین:

کی باورش می شــد یــه روز بیاد که 
خانزاده هم از فهرست تیم ملی خط بخوره؟

نادر حکم:
خانزاده و کنعانی زادگان هر کســی رو 
امیدوار می کنن برای رســیدن به تیم ملی. 

فقط کافیه یک تیم پیدا کنم.
تنهایی ها:

تیــم ملی توی قطــر اردو زده یا توی 
اینستاگرام؟

حمید جم:
قهرمــان اینســتاگرام در جام ملت ها 

میشیم. جام هم بهمون میدن.
عادل اسبق:

بعد از جــام ملت ها کی روش می خواد 
مربیگری رو توی اینستاگرام ادامه بده.

صادراتی:
کاپ مجازی نمیدن توی جام ملت ها؟ 

قدیما کاپ اخاق می دادن.
آبی و قرمز:

این بهترین فهرست تیم ملیه. عالی. به 
نظرم شادی خیابونی رو شروع کنیم.

نظر در نظر:
همچنان جــای مهدی رحمتی خالیه. 

بیاین از فهرست انتقاد کنیم. کجایین؟
ایران ورزشی:

 نزدیــک به نیمــی از بازیکنــان   تیم 
ملــی در فهرســت نهایی   جــام ملت های 
آســیا در لیگ برتر ایران حضور دارند. 11 
ملی پوش باشــگاه های داخلــی، بهانه ها را 
برای بی اعتنایی کــی روش به لیگ برتر از 

بین برده است.
نیلوی دادایی:

این  همه کوشش رامین رضاییان برای 
کســب محبوبیت و توجــه البته ثمربخش 
بــوده، اگرچه از زاویه منفیــش. موفقه در 

واقع این بچه.
امیر کیان:

حاا فردا روزنامه ها دویســت تا مقاله 
می نویســن که جای کــدوم بازیکنا خالیه. 

شغل خوبی دارن ها. 
سعید کرمانی:

آقا توی شــهر ما چند تا نشریه محلی 
منتشر میشــه و همیشــه بعد از فهرست 
تیم ملی می نویســن چرا بازیکنی از کرمان 

دعوت نشده. به جون خودم راست میگم.
پیام آبادی:

مــا که همه چیــز رو قبــول کردیم، 
 حــاا کنعانــی زادگان هــم روش. مالی 

نیست که.
عادل هارپاک:

دقــت کردیــن از وقتــی شــفر بــه 
ملی پوش های اســتقال اجــازه نداده توی 
ریکاوری تیم ملی شــرکت کنند سه بازی 
اســتقال برده و خبــری از مصدومیت و 
خالی کردن بدنشون توی دقایق آخر بازی 

نیست؟
:Daraje 

اگه پرسپولیس هر دو بازی بعدیش رو 
هم ببازه، نهایتاً با صدر 6 امتیاز فاصله داره 
ایــن یعنی با مدیریت صحیح گرشاســبی، 
تقویت تیم و دانــش برانکو، قهرمانی لیگ 

دور نیست.

شهر مجازی
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9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پدیده(

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

5 پاس
محمد قاسمی نژاد )پدیده(، امید عالیشاه )پرسپولیس(،  محمد کریمی )سپاهان(

4 پاس 
مهدی مومنی )پیکان(، احســان حاج صفی )تراکتورســازی(، سعید آقایی )سپاهان(، مهرداد 

محمدی )سپاهان(، حسن بیت سعید )فواد(

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

جدول ليگ برتر 97-98
امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف

28121631-1587سپاهان1
159421981131پدیده2
1761131-1587پرسپوليس3
157532314926تراکتورسازی4
156721861225استقال5
155461715219پارس جنوبی جم6
518-154651318فواد7
417-154561317سایپا8
116-154471516پيکان9

316-153751417نساجی مازندران10
516-1521031419صنعت نفت آبادان11
515-15366813نفت  مسجدسليمان12
214-1511131214ماشين سازی تبریز13
613-152761218ذوب آهن14
1910-15249726سپيدرود رشت15
6 *11-152671021استقال خوزستان16

جدول گلزنان ليگ برتر

جدول پاس گل ليگ برتر

درباره بازگشت قوی سپید با خانم گل
 سارا، ستاره ملوان: 

ما آمديم و زيبايی ليگ بيشتر شد

باشگاه هایی که به 
زندگی با متوسط ها 
عادت کرده اند

اجرای VAR در ليگ برتر بعيد است
اجرای VAR در لیگ برتر کمی بعید اســت، چون هنوز هیچ کار جدی 

و سازماندهی  شده ای انجام نشده. 
استفاده از کمک داور ویدئویی یا همان VAR در دور برگشت بازی های 

لیگ برتر قطعی نیست. 
اگر چه فدراســیون فوتبال روی استفاده از این سیستم در دور برگشت 
لیگ برتر به منظور کاهش اشــتباهات داوری تاکیــد دارد و به تازگی نمونه 
ایرانی آن در اســتادیوم دســتگردی تهران آزمایش شد اما یکی از داوران در 
این باره گفت: »پیش از پیاده کردن این سیســتم در استادیوم های ایران باید 
نرم افــزاری که قصد به کارگیــری از آن را داریم 
توسط فیفا تایید شود که این زمان بر است. خرید 
تجهیزات و همچنین نصب آنها در اســتادیوم ها 
و بــه موازات آن تربیت کمــک داوران ویدئویی 
زمان بر است و به همین خاطر احتمال به کارگیری 
 VAR در دور برگشــت بازی هــای لیــگ برتر 

ضعیف است.
جالــب اینکه بدانید علی کفاشــیان، بعد از 
استعفای ظاهری، از سوی مهدی تاج مامور شده 
است مقدمات به کارگیری از کمک داور وید ئویی 
را در بازی های لیگ برتر و دسته اول فراهم کند. 
به تازگی یکی از شرکت های داخلی نمونه ایرانی آن را در استادیوم دستگردی 

و در حضور علیرضا فغانی آزمایش کرد.
بعید است فدراســیون فوتبال بتواند به این سرعت این پروژه را اجرایی 
کند و البته اجرای نصفه و نیمه این پروژه جز دردسری تازه در لیگ حاصلی 

نخواهد داشت.

نکونام استعفا داد 
 سفر از قائمشهر به پيکان شهر؟ 

ســرانجام جواد نکونام با انتشــار نامه ای از هدایت تیم نساجی مازندران 
اســتعفا داد. او کــه چند روز قبل طــی مصاحبه ای با هواداران قائمشــهری 
خداحافظی کرده بود، نامه رسمی استعفای خود را به دو مالک باشگاه تقدیم 

کرد. این نامه به شرح زیر است:
»به نام خدا

مالکین محترم باشگاه نساجی مازندران؛
جناب آقای فرهاد صنیعی فر و جناب آقای 

رضا حدادیان سام علیکم؛
با احترام به اســتحضار می رساند، اینجانب 
جواد نکونام ســرمربی نســاجی مازندران ضمن 
تشــکر و قدردانی از حســن اعتمــاد و زحمات 
شــما دو بزرگوار و آقای علی امیری مدیر عامل 
باشگاه، به دلیل برخی مشکات قادر به همکاری 
در این پست نمی باشم و درخواست استعفا دارم. 
خواهشمند است با تقاضای بنده موافقت فرموده 

و دستورات ازم را در این خصوص مبذول فرمایید.
پیشــاپیش از لطف و عنایت شــما و حمایت و محبت هواداران پرشور و 
عاشق نساجی مازندران سپاسگزار بوده و در ادامه راه لیگ برتر برای این تیم 

دوست داشتنی آرزوی موفقیت دارم.
با تشکر و احترام- جواد نکونام«

ازم بــه ذکر اســت که دو مالک باشــگاه جلســه مهمی با اســتاندار 
مازنــدران برگــزار می کننــد و بعــد از آن در خصــوص اســتعفای نکونام 
تصمیم گیــری خواهنــد کــرد. با ایــن تصمیم نکونــام شــایعات در قبال 
حضــور او در پیــکان تهــران قوی تر دنبال می شــود و باید دیــد در نهایت 
چــه اتفاقــی رخ خواهد داد. دربــاره حضور نکونــام در پیــکان البته هنوز 
 چیزی قطعی نشــده اما چندان دور از ذهن نیســت اگر نکونام را ســرمربی 

پیکان بدانیم.

لی به تراکتور برمی گردد؟ 
فرصت يک ماهه اروين تمام شد

لی اروین مهاجم اسکاتلندی که در میانه راه به تراکتورسازان اضافه شد، 
بعد از دیدار با ذوب آهن اصفهان که 3 گل برای سرخپوشــان تبریزی به ثمر 
رساند برای استراحت به کشورش رفت و دیگر از آن زمان به ایران برنگشت.

اروین وقتی با اعتراض تراکتورسازان مواجه 
شد افسردگی و گواهی پزشک خود را بهانه کرد 
و برای مســووان باشــگاه تبریزی فرستاد. در 
این گواهی ذکر شــده بود که اروین باید یک ماه 

استراحت مطلق کند.
از این رو مســووان تراکتور در همان زمان 
اعام کردند که بیماری او باید به تایید پزشکان 
تیم برســد و این گواهی پزشک را قبول ندارند. 
همچنین آنها به فدراســیون جهانی فوتبال نامه 

نوشتند و موضوع اروین را اعام کردند.
حاا در شرایطی که یک ماه استراحت مطلق 
اروین به گفته خودش، به پایان رســیده گفته می شــود او نیز با مســووان 

تراکتورسازی به توافق می رسد و برمی گردد. 
چند روز پیش آنتونی استوکس دیگر مهاجم خارجی تراکتور با مسووان 
این باشگاه توافق کرد و قرار است هفته آینده برای حضور در تمرینات به ایران 
بیاید و حاا در صورتی که اروین نیز با تراکتوری ها توافق کند، احتمال دارد با در 
 نظر گرفتن یک جریمه راهی تهران شود و بار دیگر کارش را با سرخپوشان تبریزی 

آغاز کند.
باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی درباره لی اروین و 

باشگاه تراکتورسازی رخ می دهد.
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تیــم فوتبــال رســانه ورزش، متشــکل از 
ورزشی  گزارشگران  و  عکاســان  خبرنگاران، 
در ســالگرد زلزله بم پنجشــنبه در دیداری 
دوستانه به مصاف تیم پیشکسوتان این شهر 

خواهد رفت.
علی رمضانی مســوول برگزاری این مسابقه 
با بیــان اینکه تیــم رســانه ورزش همواره 
برگــزاری دیدارهای خیریــه و نمادین را در 
دســتور کار خود دارد افزود: »این تیم برای 
دومین بار به اســتان کرمان و این بار شــهر 
بم ســفر خواهد کرد تا به مناســبت سالگرد 
زلزله، روز پنجشــنبه هفته جاری به مصاف 

تیم پیشکسوتان این شهر برود.«
در تیم پیشکســوتان بم بازیکنان مطرحی از 
این شــهرس تان همچون احمد حسن زاده، 
محســن مظفری زاده و علیرضــا آرتا حضور 
خواهند داشــت. بــه درخواســت مدیران و 
مســووان بــم، چهره ها و بازیکنــان مطرح 
دیگری از اســتان کرمان نظیر علی ســامره، 
علــی حاج اکبــری و علی علیــزاده نیز تیم 

پیشکسوتان بم را همراهی خواهند کرد. 
در تیم رســانه ورزش هم عادل فردوسی پور 
و محمد سیانکی دو گزارشگر تلویزیون بازی 

خواهند کرد.
دیدار تیم های رســانه ورزش و پیشکسوتان 
بم ساعت ١٣ روز پنجشنبه در ورزشگاه فجر 
شــهر بم برگزار خواهد شد و به طور زنده از 

شبکه استانی کرمان پخش می شود. 
زلزله بم پنجم دی ماه ســال ١٣82 رخ داد 

و حدود 26 هزار نفر را به کام مرگ کشاند.

تورنمنــت جذاب فوتبال آســیا بــا چند غایب 
سرشناس برگزار می شود. بازیکنانی که اگر بودند 
به افزایش سطح کیفی جام ملت های آسیا کمک 
می کردند اما امان از مصدومیت لعنتی و بدموقع. 
آســیب دیدگی در بدترین روزهای ســال، مانع 
حضور 6 بازیکن مطرح فوتبال آســیا در امارات 
شده اســت. بازیکنانی که در تیم های خود، هم 

کلیدی بودند و هم بی جانشین.
 

مرور این اســامی، شاید شــما را برای تماشای 
بازی هایــی جذاب ناامید کند اما هســتند دیگر 
ســتاره هایی که جذابیت را به فوتبال آسیا هدیه 
بدهند و هواداران را در ورزشــگاه ها و البته پای 
تلویزیون مجذوب حرکات خــود کنند. از ایران 
سعید عزت اللهی بزرگترین بازیکنی است که جام 
ملت ها را از دســت داد. در کنــار او می توانیم به 
علی کریمی، صادق محرمی و حتی کاوه رضایی 

هم اشاره کنیم.
اســترالیا، کره جنوبــی و حتی امــارات که جزو 
تیم هــای پرقــدرت و مدعــی جــام ملت های 
آســیا هســتند هم مانند ایران دست به گریبان 
آســیب دیدگی ســتاره های خود هستند. امارات 
عمر عبدالرحمان را ندارد، استرالیا از وجود آرون 
موی بی بهره است و کره جنوبی هم نام تائه هی را 
در آستانه جام ملت ها از دست داده است. سوریه، 
چین، عمان و حتی لبنان سایر تیم هایی هستند 
که یک بازیکن کلیدی از ترکیب ثابت خود را به 

دلیل آسیب دیدگی در اختیار ندارند.
 

سعید عزت اللهی )ایران - ردینگ(
اینکه 22 ســاله باشی و حضور در جام جهانی و 
جام ملت های آسیا را تجربه کنی، افتخار بزرگی 
اســت اما اگر دومی را هم از دست بدهی، چیزی 
از ارزش هــای یــک بازیکن کم نمی شــود. این 
ماجرا درباره عزت اللهی صدق می کند. کی روش، 
هافبک دفاعی مطمئن خــود را در اختیار ندارد 
و همین مانند حفــره ای بزرگ در قلب تیم ملی 
اســت. عزت اللهی با ســابقه بازی بــرای ملوان، 
جوانــان اتلتیکومادرید، روســتوف، آنژی  ماخاچ 
 قلعــه، آمکار و ردینگ، 27 بازی ملی انجام داده. 
سعید در مقدماتی جام جهانی 20١8، ١٣ بار در 
ترکیب ایران قرار گرفت و البته در مرحله نهایی 
هــم یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی بود. اینکه 

او را در اختیار نداریم، یک افسوس بزرگ است.
 

آرون موی )استرالیا- هادرزفیلد(
شماره ١٣ تیم ملی استرالیا با آن ظاهر خشن و 
جنگندگی باا در زمین، جام ملت ها را از دســت 
داده و در حســرت حضور در ایــن بازی ها باقی 
مانده اســت. آرون موی که سومین فصل حضور 
در هادرزفیلد انگلیس را پشــت ســر می گذارد، 
چند روز قبل آســیب دید و بــه همین دلیل از 
فهرست نهایی تیم ملی استرالیا خط خورد. موی 
این فصل ١5 بازی برای هادرزفیلد در لیگ برتر 

انگلیــس انجام داده، ١٣2٣ دقیقه در زمین بوده 
و 2 گل هــم به ثمر رســانده. غیبت این هافبک 
توانمند، قطعا در ترکیب استرالیا به چشم خواهد 
آمد. بازیکنی که ٣9 بازی ملی انجام داده و طی 
ســال های اخیر یکی از بازیکنان ثابت اســترالیا 
بوده. مــوی در جام جهانــی 20١8 هم ٣ بازی 

کامل برای کانگوروها انجام داد.
 

نام  تائه هی )کره جنوبی - الدحیل(
نــام  تائه هــی را بیشــتر از اینکــه در ترکیب 
کره جنوبی بــه یاد بیاوریم، بــا پیراهن الدحیل 
دیده ایم؛ باشــگاه قدرتمند و متمول قطری که 8 
سال قبل نام  تائه هی را جذب کرد و همچنان از 
او در خط میانی خود اســتفاده می کند. نام  تائه 
هی این فصل ١١ بازی برای الدحیل انجام داده، 
979 دقیقه در ترکیــب این تیم قرار گرفته و 7 
گل در لیگ ســتارگان قطر به ثمر رسانده. این 
هافبک 27 ساله، 44 بازی ملی برای کره جنوبی 
انجام داده و در جام های جهانی 20١4 و 20١8 
نیز یکی از بازیکنان کلیدی این تیم بوده. نام  تائه 
هی همین 29 آبان، دروازه ازبکســتان را در یک 
بازی تدارکاتی باز کــرد. او آن روز هرگز فکرش 
را نمی کرد که جام ملت های آســیا را از دســت 

خواهد داد.
 

عمر عبدالرحمان )امارات - الهال(
مگر می شــود جام ملت های آسیا را تماشا کرد و 
بازی های عمر عبدالرحمان را ندید؟ بله، می شود 
چــون هافبک تکنیکی تیم ملی امارات آســیب 
دیده و حضور در جام ملت های آســیا را از دست 
داده. امارات بدون عمر عبدالرحمان، یعنی هیچ. 
او این تیم را در ســطح قاره به قدرت رســاند تا 
نامش میان نام مدعی های کسب عنوان قهرمانی 
قرار بگیــرد. عمر عبدالرحمان که فوتبال خود را 
در العین آغاز کرد و حدود ١0 فصل پیراهن این 
تیم را پوشید، به الهال رفته و 5 بازی برای این 

تیم مشهور انجام داده است. هافبک تکنیکی تیم 
ملی امارات، از ســال 20١0 عضو این تیم است 
و حضــور در 2 جام ملت ها را تجربــه کرده اما 
ســومی را از دست داده. او با 62 بازی ملی یکی 
از بازیکنــان باتجربه امــارات، بعد از جام ملت ها 

خواهد بود.
 

علی الحبسی )عمان - الهال(
اگــر از دروازه بان های اســترالیایی نظیر مارک 
بوســنیچ، مارک شــوارتزر و مت رایــان فاکتور 
بگیریــم، دروازه بان دیگری جز علی الحبســی 
ندیده ایم کــه به فوتبال اروپا بــرود و بازی های 
درخشــانی انجام بدهد. الحبســی ٣6 ساله در 
نخســتین تجربه خود در انگلیــس، به عضویت 
بولتون در آمد و ســپس پیراهــن ویگان  اتلتیک 
را پوشــید. الحبسی 8 فصل در لیگ برتر حضور 
داشت و سپس به مدت 6 فصل پیراهن تیم هایی 
چــون برایتــون و ردینگ را در چمپیونشــیپ 
پوشید. ستاره عمان در 2 دهه اخیر و شاید تمام 
ادوار، از سال 2002 به عضویت تیم ملی در آمده 
و در ایــن مدت حضور در تورنمنت های مختلفی 
را تجربه کرده است. او که دروازه بان ثابت الهال 

است، 7٣ بازی ملی در کارنامه دارد.
 

فراز الخطیب )سوریه - السالمیه(
فراز الخطیب را نخســتین بار در ترکیب تیم امید 
ســوریه دیدیم. بازیکنی تکنیکی که با ســوریه، 
مقابل نســل طایی فوتبال ایــران در رده امید 
قرار گرفت. نسلی که بازیکنان بزرگی نظیر جواد 
کاظمیان، مهرزاد معدنچی، محرم نویدکیا، ایمان 
مبعلی، آرش برهانی و مهدی رحمتی را در اختیار 
داشت اما هرگز به المپیک نرسید. فراز الخطیب 
حاا ٣5 ســال دارد و عضو باشــگاه السالمیه در 
لیگ کویت اســت. این هافبک بازیســاز، در ١0 
بــازی اخیر خود برای الســالمیه، ١2 گل زده و 
بهتریــن بازیکن لیگ کویت بــوده. حضور او در 

جام ملت های آســیا می توانســت کمک بزرگی 
برای ســوریه باشد اما چه ســود که آسیب دید 
و دســت برند اشتانگه آلمانی را در حنا گذاشت. 
فراز الخطیب ٣٣ بازی ملی انجام داده و ١١ گل 

هم زده.
 

لی ژیائو پنگ )چین - گوانگ ژو(
آســیب دیدگی مدافع چپ  پای گوانگ ژو و تیم 
ملی چین هم خبر تلخی برای مارچلو لیپی بود. 
او حســاب ویژه ای روی لی ژیائــو پنگ باز کرده 
بود اما مصدومیت اجازه نــداد تا این مدافع ٣0 
ســاله همراه چین به جام ملت های آسیا برود و 
در امارات بازی کند. لی ژیائو پنگ ١0 فصل است 
که در لیگ حرفه ای چین حضور دارد. او 5 فصل 
عضو دالیان شــیده بوده و اان هم 5 فصل است 
کــه پیراهن گوانگ ژو را می پوشــد. او این فصل 
27 بــار در ترکیب گوانگ ژو قرار گرفت و 2٣٣4 
دقیقه بازی کرد. لی ژیائو پنگ همراه گوانگ ژو 4 
بار قهرمان لیگ چین شده و یک بار هم در سال 
20١5 لیگ قهرمانان آســیا را فتح کرده اســت. 
ایــن مدافع 27 بازی ملی هــم برای چین انجام 

داده است.
 

سایر مصدوم ها
در ترکیب تیم ملی ایــران، بازیکنانی نظیر علی 
کریمــی و کاوه رضایی هم جام ملت های آســیا 
را به دلیل آســیب دیدگی از دست دادند. درست 
مانند دنیل ارزانی در ترکیب تیم ملی اســترالیا 
که در ترکیب ســلتیک آسیب دید و از فهرست 
گراهــام آرنولد خط خورد. نصــار محمود نصار، 
مدافع 26 ساله لبنانی نیز به دلیل آسیب دیدگی 
جام ملت های آســیا را از دست داد. این بازیکن 
که در باشگاه اانصار لبنان حضور دارد، ١0 بازی 
ملی هم در کارنامه دارد ولی آسیب دیدگی به او 
اجازه نداد تا حضور در جام ملت های آسیا را نیز 

تجربه کند.

آندرس اینیســتا هر چنــد در پایان فصل 
گذشــته بارســا را تــرک کرد امــا برای 

آبی اناری ها تا ابد یک اسطوره خواهد بود.
بهترین بارسلونای تاریخ، ژاوی و اینیستا را 
در خط میانی خود داشــت و یاد بازی های 
این دو هرگز از خاطر هواداران بارسا پاک 
نخواهد شــد. در نهایت اما نوبت به جدایی 
اینیســتا از بارســا هم رســید و او در ٣٣ 
ســالگی راهی فوتبال ژاپن شد و بارسا را 

برای همیشه ترک کرد.
اینیســتا چندی پیــش از تعطیلی فوتبال 
ژاپن اســتفاده کرد و بــه اردوگاه تمرینی 
بارســلونا آمد تا با هم تیمی های ســابقش 
دیــدار کند. او فرصت این را پیدا کرد تا با 
خریدهای جدید بارســا نیز ماقات داشته 

باشد.
آرتور ملــو، هافبک برزیلی که تابســتان 
امســال از گرمیو جذب بارســا شد و از او 
به عنوان ژاوی آینده بارسا یاد می شود، در 
مورد اینیستا گفت: »او سال هاست الگوی 
من اســت و از مدت ها پیــش بازی هایش 
را دنبــال می کــردم. لحظه ماقــات با او 

باورنکردنی بود و مو به تنم ســیخ شــد. 
اینیستا را لمس کردم تا ببینم انسان است 

یا از دنیای دیگر آمده است.«
آرتور اضافه کرد: »نمی دانســتم قرار است 
به محل تمریــن بیاید و بایــد بگویم که 
انســان فوق العاده ای است. به خوبی از من 
استقبال کرد و به او گفتم که برای همیشه 
مدیونــش خواهم بود، چراکــه در فوتبال 
چیزهای زیادی از تماشای بازی هایش یاد 
گرفتم. امیدوارم همچنان فوتبال بازی کند 

تا چیزهای بیشتری هم از او یاد بگیرم.«

یوردی، پســر یوهان کرویف بزرگ و بازیکن 
ســابق بارســلونا به این تیم توصیــه کرد از 
وضعیت رئــال بعد از جدایــی رونالدو درس 
گرفته و به از دست دادن مسی حتی فکر هم 

نکند.
بازیکن ســابق بارســا با اشــاره بــه وضعیت 
رئال مادرید بعد از جدایی کریستیانو رونالدو به 
باشگاه ســابقش بارسلونا هشدار داد از شرایط 
ایــن روزهای رئال درس عبرت گرفته و هرگز 
به از دســت دادن لیونل مسی حتی فکر هم 
نکند. مســی تا سال 202١ با بارسلونا قرارداد 
دارد ولی یوردی کرویف هشدار داد که باشگاه 
نباید به دیگر تیم ها فرصت جذب این بازیکن 
را بدهد. کرویف که این روزها ســرمربیگری 
تیم چونگ کینگ دانگــدای لیفان چین را بر 
عهــده دارد در این باره بــه خبرنگاران گفت: 
»اتفاقی که برای رئال مادرید افتاد هشــداری 
برای بارســلونا اســت. رئال مادریــد همچنان 
بازیکنان بزرگی دارد ولی در فوتبال شــما به 
بازیکنی نیاز داریــد که حتی وقتی 2 بر صفر 
عقب هستید بدانید که می توانید در آن بازی 
برنده شــوید؛ اتفاقی که در بارســلونا با مسی 

می افتد. مسی برای بارسا فراتر از فوتبال است. 
او در بارسلونا یک باور است.«

مسی در فصل جاری بار دیگر درخشان ظاهر 
شده و تا اینجا تنها در 20 بازی 2١ گل برای 
بارسا به ثمر رسانده. کرویف در مصاحبه خود 
گفت: »وقتی رئال را بررســی کنید می بینید 
کریســتیانو مثل چتری باای سر آن تیم بود 
که باعث می شــد وقتی باران می بارد کســی 
خیس نشــود، ولی حاا دیگــر چتری در کار 
نیست. بارسا حتماً از این شرایط درس عبرت 

مهمی بگیرد.«

در شــروع هفته هجدهم ســری A میان مقابل فروزینونه با تساوی بدون گل متوقف شد. برای گتوزو که امیدوار است تیمش را به جمع 4 تیم باای 
جدول برساند، تساوی در زمین تیم ماقبل آخر نتیجه خوبی نیست. بدین ترتیب میان از 4 بازی قبلی تنها سه امتیاز گرفته و در جدول 28 امتیازی 

است. 

بازیکنان سرشناسی که جام ملت های آسیا را از دست دادند
این مصدومیت های لعنتی 

خاطره آرتور از اینیستا یوردی کرویف: بارسا از رئال درس عبرت بگیرد

توقف میان مقابل فروزینونه

 مسابقه تیم رسانه ورزش 
در سالگرد زلزله بم

گزارش یک

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

خبر

آخرین مصاحبه کی روش
 کارلوس کــی روش دیروز در حاشــیه تمرین 
تیم ملی گفت: ابتــدا از مردم ایران بابت اینکه 
کریســمس را به مــن تبریک گفته اند تشــکر 
می کنم و امیــدوارم درد و بای مردم ایران از 
هفت هزار ســال قبل تا هفت هزار سال آینده، 
صاف بخورد توی ســر منتقدان من! خوشحالم 
که مردم ایــران می دانند که من چقدر خوبم و 

آنها چقدر نامرد و هویجند!
سرمربی تیم ملی با تصریح اینکه قصد توهین به 
کسی را ندارد گفت: یک مشت ... ارزش توهین 
کردن را ندارند. تصمیم گرفته ام که وانمود کنم 
ایــن  . .  ها را نمی بینم اما بایــد خطاب به این 
. .  هــا بگویم که فکر کردید در آســیا فقط ما 
پیشرفت کرده ایم و بقیه خوابند؟ درست است 
که در این هشت سال من عالی عمل کرده ام و 
هرکس خافش را بگوید امیدوارم بخورد زمین 
اما تیم هــای ملی دیگر هم که در این مدت در 
خانه های شــان ســبزی خوردن پاک نکرده اند. 
حاا درست است یک مشــت ... در رسانه ها و 
در باشــگاه های مختلف فکر می کنند که دوزار 
فوتبال حالی شــان اســت اما بنده با عنایت به 
اینکــه از علم آینده برخــوردارم تاکید می کنم 

دسته هویجی بیش نیستند.
کی روش با بیان اینکه تیم ملی هم اکنون بیش 
از همیشه به حمایت نیاز دارد تاکید کرد: کاش 
ایــن . .  ها و ...  ها و ...  ها بفهمند که هم اکنون 
وقت همدلی و مهربانی و آشــتی اســت و باید 
همه چیز اوکی پیش برود. متاســفانه شــعور 
ازم برای درک این مطلب در طرف مقابل قرار 
ندارد با این حال یکبــار دیگر، بزرگی می کنم 
و مخالفــان و منتقدان ... خود را می بخشــم و 
به ایــن نفله هــای نفهم، توصیه می کنم ســه 
هفته ال باشــید تا وقتی با جام برگشتم تک 
تکتــان را آویــزان کنم! فعا ســکوت کنید تا 
بعد از جام ملت هــا در موردتان تصمیم بگیرم. 
آقایان! عزیزان! بزرگان! ... ها! بفهمید وقتی من 
عصبانی هستم باید سکوت کنید. فعا سه هفته 
از من تعریف کنید تا بعدش ببینم دنیا دســت 

کیست!
نتیجه اخاقی: ارباب دســتور سکوت داد. همه 

دهان ها را ببندید وگرنه بی حرکت!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 منچستریونایتد با ۶۰ میلیون یورو 
به دنبال داگاس کاستا

روزنامــه اســپانیایی »آ.اس« گــزارش داد باشــگاه 
منچســتریونایتد به دنبال به خدمت گرفتن داگاس 
کاســتا از یوونتوس در پنجره نقل  و انتقاات زمستانی 
پیــش رو اســت و برای ایــن کار خود را آمــاده ارائه 
پیشنهادی 60 میلیون یورویی به این باشگاه ایتالیایی 

می  کند.
در همین حال ســایت ایتالیایــی »کالچومرکاتو وب« 
مدعی شــد کاســتای 28ســاله به مدیران باشــگاه 
یوونتوس گفتــه تمایلی به ترک توریــن ندارد. طبق 
ایــن گزارش آلگری این بال برزیلــی  را بازیکن مهمی 
برای تیم تحت هدایتش بخصوص در رقابت های لیگ 

قهرمانان می داند.
کاســتا که تا ســال 2020 با یوونتوس قرارداد دارد، 
تاکنون در 6٣ بازی از رقابت های مختلف برای این تیم 

به میدان رفته و 6 گل هم به ثمر رسانده است.

رومنیگه: امیدوارم ژابی آلونسو 
روزی سرمربی بایرن شود

کارل هاینــس رومنیگه، مدیر اجرایــی بایرن مونیخ 
ابراز امیدواری کرد که ژابی آلونســو روزی در بایرن به 

سرمربیگری بپردازد.
آلونســو پس از 6 فصــل حضــور در رئال مادرید، در 
نهایت در ســال 20١4 پس از کسب قهرمانی در لیگ 
قهرمانان، ایــن تیم را به مقصد بایرن مونیخ ترک کرد. 
او که در فصل 5-2004 با لیورپول طعم قهرمانی اروپا 
را چشیده بود، در بایرن مونیخ نتوانست به این موفقیت 
دســت پیدا کند ولی با این تیم قهرمانی بوندس لیگا را 
کســب کرد. او در حال حاضر در تیم زیر ١4ساله های 
رئال فعالیــت می کند و در حــال یادگیری مربیگری 
اســت. رومنیگه ابراز امیدواری کرد که او را در قامت 

مربی بایرن ببیند.
مدیــر اجرایی بایرن گفــت: »امیدوارم ژابی آلونســو 
روزی بــه بایرن برگردد. او جدیت خاصی دارد، مربیان 
فوق العــاده ای داشــته و به زبان هــای زیادی صحبت 

می کند. او شخصیتی فوق العاده است.
 او در زمین مثل یــک فرمانده بود و همه بازیکنان از 
او تبعیت می کردند. وقتی توپ به او می رسید، با جادو 
به این طرف و آن طرف می رفت. او می توانست سرعت 
بــازی را کم یا زیاد کند. او خیلی ســریع یاد گرفت و 

خیلی خوب کار کرد.«

ناینگوان در فکر بازگشت به رم
نوار صوتی منتشر شده که در آن به نظر می رسد راجا 
ناینگــوان می گوید می خواهد بــه رم برگردد و کاری 

کند اینتر مجبور به موافقت با این خواست او شود. 
او در ایــن نوار می گوید: »آنقدر که من دوســت توتی 
هستم، شــاید او تاش کند من را به رم برگرداند... یا 

شاید باید به جایش یک ماجرا درست کنم؟«
او در بازی شب گذشته اینتر مقابل ناپولی در فهرست 
تیمش نبود و همچنان جریمه انضباطی را پشــت سر 

می گذراند.

انتخاب عجیب مهاجم سویا

آندره ســیلوا که به طور قرضی از میان به سویا پیوسته، 
می گوید موقع بازی با پلی استیشــن یکی از دو تیم بارسا 
یــا منچسترســیتی را انتخاب می کند: »چون همیشــه 
برای بردن بازی می کنم... بازی ســویا زیاد قوی نیســت 
و پســرعموهایم همیشــه تیم های خیلی قوی را انتخاب 

می کنند.«

 »برای ناهار کریســمس چه کار کنیم؟« یک ماه پیش همسر یکی از ستاره های 
فوتبال سری A ایتالیا این سوال را پرسید. عادت های قدیمی آنها این روزها تحت 
تاثیر فوتبال قرار گرفته اســت. آنها هرگز چنین روزهای فوتبالی را در کریسمس 
ندیده اند. قرار است تیم های ایتالیایی مشابه تیم های لیگ برتر انگلیس در هفت 
روز سه بار بازی کنند. این برنامه فشرده از شنبه شروع شد، دیروز ادامه پیدا کرد 

و شنبه، بیست و نهم دسامبر تمام می شود.
»باکسینگ دی« در ایتالیا هرگز اتفاق نیفتاده است و انتظار می رود این تصمیم 
چهره این بازی ها را عوض کند و به لطف حضور کریســتیانو رونالدو عاقه مندی 
به این لیگ بیشتر شود. ســال ها بحث درباره این موضوع وجود داشت و عقاید 
مختلفی مطرح می شــد. برخی معتقد بودند برگزاری بازی ها در چنین تاریخی 
به نفع هواداران خواهد بود. آنها در این زمان فرصت بیشــتری دارند. از ســال 
20١6 این بحث آغاز شــد و سرانجام در ســال 20١8 در این باره موافقت شد. 
پیش از این در ســری B چنین روشــی امتحان و با موفقیت همراه شده بود. از 
ســال 20١2 این بازی ها در کریسمس برگزار شد و رشد ١0 درصدی در حضور 

تماشاگران داشت.

تعطیلی لیگ ایتالیا در ســال جدید میادی اتفاق می افتد. ســری A  تقریبا یک 
ماه تعطیل خواهد بود و ورزشــگاه ها در 29 دسامبر بسته خواهند شد )نیم فصل 
به پایان می رسد(. این بازی ها دوباره از نوزدهم ژانویه از سر گرفته می شود. البته 
چند روز قبل از این تاریخ مرحله یک هشــتم نهایی جــام حذفی ایتالیا برگزار 

می شود )دوازدهم و سیزدهم ژانویه(.
پــس از برگزاری دو هفته پیاپی در کریســمس، بازیکنــان ایتالیایی ١0 روز به 
تعطیات خواهند رفت و هفتم و هشــتم ژانویه به تمرینات باز خواهند گشــت. 
دوباره فوتبال به اوج خود خواهد رســید و بازی های مرحله یک هشتم نهایی در 

یک دیدار تک حذفی انجام خواهد شد.
سپس نوبت به سوپرجام ایتالیا می رسد. این بازی در شانزدهم ژانویه بین دو تیم 
یوونتوس و میان در ریاض عربســتان برگزار می شــود. سری A نیز سه روز بعد 
از ســر گرفته می شود. این روش برگزاری بازی ها برای پر شدن ورزشگاه در نظر 

گرفته شده است.

امروز لیگ نجات غریق باشــگاه های کشور در مجموعه آزادی تهران برگزار می شود که این 
رقابت ها ســاعت ١0 صبح از شبکه ورزش سیما به صورت زنده روی آنتن می رود. در ادامه 
می توانیم از لیگ برتر بســکتبال بازی مهم پاایش نفت آبادان و پتروشــیمی بندر امام را 
ســاعت ١5 به صورت زنده از همین شــبکه تماشا کنیم. مسابقات کشتی انتخابی تیم ملی 
هم ســاعت ١7 امروز و فردا به صورت زنده از شــبکه ورزش سیما پخش خواهد شد. فردا 
برنامه رکورد ســاعت ١0:٣0 صبح از شبکه ٣ سیما روی آنتن می رود و برنامه فوتبال ١20 

هم ساعت 2٣ از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد.

ســال گذشته در چنین روزی، تیتر یک ایران ورزشی به بی پولی پرسپولیس اختصاص داشت. 
این مســاله مشکات زیادی را برای مدعی قهرمانی به وجود آورده بود که بر این اساس، ایران 
ورزشــی تیتر »جیب خالی صدرنشین« را انتخاب کرد. مســاله مهم دیگر در آن روز به بسته 
بودن پنجره نقل و انتقااتی باشــگاه پرســپولیس برمی گشت که خبر رســید حتی با توافق 
ریزه اسپورت این محرومیت از بین نخواهد رفت. ماجرای بی پایان استقال و طلبکاران هم تیتر 

مهم 6 دی 96 بود که طلب مرفاوی پرداخت شد اما شکایت جباری به راه افتاد.

نشــریه ســان انگلیس مدعی شــده است که 
مسووان باشگاه منچستریونایتد پس از اخراج 
ژوزه مورینیو، در کوتاه ترین زمان ممکن تمام 
وســایل او را از دفتر کارش خارج و آن را برای 

ورود سرمربی جدیدشان آماده کرده اند.
این نشریه به نقل از یک منبع نزدیک به باشگاه 
منچستریونایتد نوشته اســت بافاصله پس از 
اخراج ژوزه مورینیو، یکــی از کارمندان بخش 
البســه باشــگاه به دفتر کار آقای خاص رفته و 
تمام لوازم او به شــیوه ای بیرحمانه و در عرض 

چند دقیقه به طور کامل تخلیه کرده است.
مورینیو هفته گذشــته در حالی که در زمین 
تمرینــی کارینگتــون شــاگردانش را تمرین 
می داد، حکــم اخــراج را از اد وودوارد، مدیر 
اجرایی باشــگاه دریافت کرد و بافاصله پس از 
خارج شدن او از محل، لوازم شخصی اش شامل 
قاب عکس هایی که روی دیوار نصب شده بود، 
جام هایش و سایر متعلقات او را در جعبه هایی 

گذاشت و از دفتر کار او خارج شد.
منبع نزدیک به باشــگاه منچســتریونایتد در 
این خصوص به ســان گفت: »باشگاه در پایان 
خیلــی بیرحمانه رفتار کــرد. تنها چند دقیقه 
بعد از اخراج مورینیــو، آنها به اتاق او رفتند و 
فقط ١5 دقیقه طول کشــید تا ژوزه به تاریخ 
منچســتریونایتد بپیوندد. آنها تمام لوازمش را 
بار یک وانت کردند و برایش فرستادند. او چند 
لحظه ای با مســووان پشــتیبانی تیم صحبت 
کرد و آن روز بیشــتر وقتش را در دفتر سپری 

کرد.«

نشــریه سان در بخشــی دیگر از گزارش خود 
نوشــته اســت که مورینیو پیش از اخراجش 
از صرف شــام کریســمس با عوامل باشــگاه 
منچستریونایتد خودداری کرده و آنها را نادیده 
گرفته است. این مراسم چند روز پس از باخت 
٣ بر یک شیاطین سرخ در خانه لیورپول برگزار 
شد. منبع نزدیک به باشــگاه منچستریونایتد 
درباره این اتفاق هم گفت: »در منچستریونایتد 
اینکــه همه غذا را کنار هــم در زمین تمرینی 
کارینگتون صرف کنند، یک رسم است. ژوزه اما 
حتی به خودش زحمت نداد به غذاخوری بیاید 
و به محض اینکه تمرین تمام شــد، به دفترش 
برگشت. بعد هم به راننده اش گفت که به دنبال 
او بیاید. راســتش را بخواهید این حرکت او به 
مذاق مسووان باشگاه خوش نیامد. آنجا همه 
حضور داشتند و نیامدن مورینیو با وجود تاش 
و زحماتــی که افراد حاضر برای تیم کشــیده 

بودند، باعث شد به آنها بربخورد.«

فوتبال در کریسمس، عادت جدید در ایتالیا

از نجات غریق تا بسکتبال و کشتی

جیب خالی 
پرسپولیس

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

تخلیه کامل دفتر مورینیو در ۱۵ دقیقه سیاه و سفید

@iranvarzeshi
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