
صفر یا صد؛ برای ما انگار حد وسطی وجود ندارد. قبل از جام جهانی 2006 سطح 
توقــع از تیم ملی را تا جایی باا بردیم که همه انتظار پیروزی مقابل پرتغال و مکزیک 
را داشــتند، بی آنکه به وضعیت و تاریخچه تیم ملــی در ادوار جام جهانی نگاهی عمیق 
بیندازیم و ببینیم که رقبای ما چه کســانی هســتند و از چه کیفیت فنی برخوردارند. 
نتیجه این نگاه اتفاقات بعد از جام جهانی 2006 را رقم زد که تا ســال ها آســیب این 
گفتمان بر فوتبال ایران مشــهود بود و در ادامه بازگشــت به مربی ایرانی و ناکامی در 
مسابقات بین المللی را به همراه داشت. سال ها طول کشید تا تیم ملی به وضعیت قبلی 

برگردد و روزهای خوب به فوتبال ایران برگردد.
پیش از جام جهانی روســیه هم فضای مشابهی در حال شکل گرفتن بود که همه 
از تیم کی روش به دلیل نتایج خوب در مقدماتی جام جهانی انتظار صعود داشــتند اما 
قرعه سخت- که به گروه مرگ معروف شد- آب سرد بر سر هیجان کاذب فوتبال ایران 
ریخــت تا به یکباره از موضع صعود بچرخیم به بحث درباره باخت  پرگل مقابل اســپانیا 
و پرتغال اما نه حرف از صعود درســت بود و نه قرار بود تیم ملی ایران با جشنواره ای از 
گل خورده روســیه را ترک کند. ســطح انتظار ما از تیم از ابتدا غلط تعریف شده بود و 
تیم ما با این وضعیت و امکانات- که ســرمربی و بازیکنان از نداشتن یک زمین تمرین 
می نالیدند- نمی توانســت در جام بزرگان پدیده باشــد. قرار هم نبود فاجعه ای رخ دهد 
اما وقتی از ابتدا با هیجان یا ترس، سطح انتظار از تیم ملی را تعریف می کنیم و نتیجه 
دیگری رخ می دهد، تحلیل های بعد از آن هم بر مبنای درستی استوار نیست؛ همانطور 
که بعد از نتایج خوب مقابل مراکش، اســپانیا و پرتغال، در کمتر از یک هفته مســاله 
قهرمانی این تیم در جام ملت های پیش رو مطرح شــد ولی این رویا هم با نتایج کره و 

البته ژاپن که بهتر از ما عمل کرده بودند رنگ باخت.
حاا در آســتانه جام ملت ها بحث های مشــابهی در رســانه ها دیده می شــود؛ از 
یک طرف ســرمربی تیم ملی صعود به نیمه نهایی را یک رویا می داند و در طرف مقابل 
مربیان و کارشناســان ایرانی نیمه نهایــی را هم اتفاق مهمی برای تیم ایران نمی دانند، 
بی آنکه به پیشرفت تیم های آسیایی نگاه کنیم و از رقبای اصلی آنالیزی درست در ذهن 
داشــته باشــیم. تیم ایران ظرفیت قهرمانی در آسیا را دارد اما این اتفاق به سادگی رخ 
نمی دهد، چون 40 سال از آخرین قهرمانی ما در آسیا گذشته و در ادوار قبلی با بهترین 
تیم ها هم به دایلی موفق به تکرار قهرمانی نشــده ایم. در جام ملت های قبلی اشــتباه 
داوری باعث حذف ما مقابل عراق شد یا در جام ملت های قطر اختاف بازیکنان و مربی 
به تیم ایران ضربه زد. آخرین بار که به نیمه نهایی رسیدیم وهم میزبانی چین و اشتباه 
بازیکنان- جدی نگرفتن ضربات پنالتی و حساسیت آن- باعث از دست رفتن فینال شد.
در ایــن دوره هم تیم ایران ظرفیت قهرمانی را دارد اما اگر این اتفاق رخ ندهد هم 
فاجعه ای رخ نداده و به قول امیر قلعه نویی تشــکیل دادگاه برای بررسی شکست کاری 
خنده دار و بیهوده  است. تیم ایران اگر اسیر اتفاقات غیرمنتظره فوتبال نشود، روی کاغذ 
مســیری هموار برای رسیدن به نیمه نهایی و فینال پیش رو دارد اما فوتبال روی کاغذ 
اتفــاق نمی افتد و باید صبر کرد و دید کــه در زمین بازی ما چگونه نتیجه می گیریم و 
رقبای ما هم در گروه های خود چه وضعیتی پیدا می کنند. حتی اگر ما نتایج دلخواه را 
در مرحله گروهی کســب کنیم و رقبای ما آنطور که انتظار می رود نتیجه نگیرند و در 
گروه خود اول نشــوند، امکان روبه رو شدن با فینال های زودهنگام قبل از فینال اصلی 
وجود دارد. همانطور که در چند دوره اخیر همواره تیم ملی در مرحله یک هشتم با کره 
جنوبی برخورد کرده و پس از یک بازی ســنگین یا تیم ما حذف شــده زودهنگام لقب 

گرفته یا کره جنوبی.
باید سطح انتظارمان از تیم ملی را درست تعریف کنیم و تحت تاثیر گذشته یا چند 
بازی گروهی نباشــیم. تیم ملی با هر نتیجه ای از جــام ملت ها برگردد، از قبل برایمان 
قابل انتظار باشــد و درگیر احســاس و اتفاقات بعد از جام ملت ها نشویم که مثل سال 
2006 فوتبال ایران با بحرانی بزرگ مواجه شــود تا برای خروج از آن بحران نزدیک به 

یک دهه زمان هدر برود.

تیم ملی و سطح انتظارات سرمقاله
گزارش

 نوراللهی: امیدوارم اتفاقات خوبی 
برای فوتبال ایران بیفتد

 احمــد نوراللهی، هافبک دفاعی تیم ملی درجام ملت های آســیا از نحوه 
تمرینات تیم ملی در قطر خشنود است: »تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم. 
تمرینات تاکتیکی برای هماهنگی تیم انجام می شود. این هفته یک بازی با قطر 
داریم که امیدوارم بازی خوبی باشد و به هماهنگی 
بیشتری برســیم.« نوراللهی از تاش هایش برای 
حضــور در ترکیــب اصلی پرده برداشــت: »من 
تمام تاشــم را می کنم و امیدوارم بتوانم جواب 
اعتمــاد کی روش را بدهم. انگیــزه زیادی دارم و 
تمرینات زیادی هم انجام داده ام. حتی اگر بتوانم 
یک دقیقه برای تیم ملی مثمر ثمر باشــم تاش 
می کنم.« بازیکن تیم ملی فوتبال در مورد اینکه 
بعد از مصدومیت عزت اللهی پیراهن شــماره 6 را 
بر تــن می کند، پیراهنی که پیــش از این کریم 
باقری هم بر تن داشــت، نیز این صحبت ها را به 
زبان آورد: »بله، پیراهن شــماره 6 در گذشــته متعلق بــه بزرگانی مثل کریم 
باقــری بوده که مربی خودم اســت. جواد نکونام هم این پیراهن را پوشــیده و 
سعید عزت اللهی که متأسفانه مصدوم شد. دوست داشتیم او در کنارمان باشد. 
من تاش می کنم جواب اعتماد کادر فنی را بدهم. در کل هر اتفاقی که می افتد 
امیدوارم اتفاق خوبی برای مردم ایران باشد و ما بتوانیم دل مردم را شاد کنیم. 
کار در مراحل بااتر از گروهی ســخت و دشــوار اســت که امیدوارم با اتحاد و 

همدلی که در تیم داریم قهرمان جام ملت های آسیا باشیم.«

چشمی: هر پستی کی روش بخواهد بازی می کنم
روزبــه چشــمی از تمرینات تیم ملی در قطر راضی اســت: »دراین مدت 
تمرینات خوبی داشــتیم و یک بازی دوســتانه مقابل فلسطین برگزار کردیم. 
تمرینــات را به خوبی دنبــال می کنیم تا در آخرین بازی دوســتانه به مصاف 
قطر برویم.« وی در پاســخ به این ســوال که کارلوس کی روش اعام کرد سه 
هفتــه همه تحمل کننــد و مصاحبه ای علیه تیم ملی انجــام ندهند اما با این 
وجود همچنان شــاهدیم برخی مصاحبه ها علیه تیم ملی انجام می شود، گفت: 
»این تیم ملی کشــور ما است برای مان نتیجه نگرفتن هیچ سودی ندارد اما از 
کســب نتیجه بازیکنان، کادر فنی، فدراسیون و همه فوتبال ایران سود می برند. 
متأسفانه این اتفاقات فقط در کشور ما رخ می دهد که همه فقط انتقاد می کنند 
و برخــی حرف از نتیجه نگرفتــن می زنند و این خیلی عجیب اســت. ما این 
مســائل را در کشــورمان می بینیم. اگر تیم نتیجه نگیرد برای همه بد اســت. 
تمام تمرکز بچه ها روی موفقیت تیم ملی اســت و امیدوارم تمام پیشکســوتان 
هم از ما حمایت کنند تا به موفقیت برســیم.« چشمی نگاه دیگری به کمبود ها 
دارد: »کمبودهایی حتی قبل از جام جهانی وجود داشــت و بعد از جام جهانی 
هــم کمبودهایی بود اما ما از روزی که به قطــر آمدیم در صحبت های مان هم 
گفتیم همه چیز را کنار می گذاریم و فقط تمرکزمان روی کســب نتیجه است 
امــا به هر حال کمبودها بوده و همچنان هم هســت. باید تاکید کنم که قطعاً 
تیم ما ظرفیت قهرمانی دارد اما بدون شــک قهرمانی راحت نیست. اگر راحت 
بــود ما در این چند ســال چند قهرمانی به دســت می آوردیــم. گروه  راحتی 
نداریم. فوتبال ما بزرگ اســت و ما با توجه به عملکردمان در جام جهانی این 
شــانس را داریم که موفق شویم همچون سال های گذشــته که این شانس را 
داشــتیم. امسال هم تیم هایی مثل ما، اســترالیا، ژاپن، کره و... شانس قهرمانی 
 دارنــد اما به هیچ وجه این کار راحت نیســت و نباید فکر کنیم کار ســاده ای 
در پیش داریم.« وی در مورد اینکه اخیراً از او در پست هافبک استفاده می شود 
و شرایطش در این پست چطور است، این پاسخ را داد: »این نظر سرمربی است. 
من قبل از نزدیک شــدن به جام ملت ها در دفاع بازی می کردم و در هر پستی 
که بتوانم کمک کنم تمام تاشم را انجام خواهم داد تا به تیم ملی کمک کنم.«

 بعد از جدایی الحاجی گرو از استقال، هر 
روز نام جدیدی را برای جانشینی او می شنویم. 
یک روز صحبت از دیارا، مهاجم موناکو می شود 
و روز دیگر رضا قوچان نژاد. درباره جانشین گرو 
اما موثق ترین خبر، عاقه استقال و وینفرد شفر 
به کالیب اکوبان است. مهاجم 24 ساله و غنایی 
ترابزون اسپور که این فصل را در ترکیب تیم دوم 
جدول رده بندی لیگ ترکیه ســپری می کند.

کالیب اکوبان، فوتبال خود را در ایتالیا و 
باشــگاه کیه وو آغاز کرد اما در سری A فقط 
یک بار روی نیمکت ااغ های پرنده نشســت. 
انتقال اکوبان به سری C و باشگاه سودتیرول، 
گام بعــدی در دوران حرفه ای این مهاجم بود. 
او در سودتیرول 7 بازی انجام داد و یک گل به 
ثمر رساند. تیم بعدی اکوبان، لومه زانه بود. باز 
هم در ســری  C که اکوبان در طول 2 فصل و 
48 بازی، 7 گل زده در کارنامه خود ثبت کرد.
رناته در ســری C و انجام 31 بازی و 4 
گل زده باعث شــد تا مدیران پارتیزانی آلبانی 
ســراغ این مهاجم قوی جثه بروند و او را برای 
یک فصل جذب کنند. ماحصل تاش اکوبان 

در لیــگ آلبانی، انجام 34 بازی و 17 گل زده 
بود. یعنی به ازای هر 2 بازی، یک گل که وارد 
دروازه حریفان پارتیزانی شد. درخشش اکوبان 
در پارتیزانی باعث شد تا مدیران لیدزیونایتد در 
چمپیونشیپ او را شکار کنند و از این مهاجم 
قدرتی در ترکیب خود اســتفاده کنند. کالیب 
اکوبان، 20 بازی بــرای لیدز انجام داد و فقط 
یک گل مقابل بولتون به ثمر رســاند. بعد از 
لیدز، ترابزون اسپور به جذب اکوبان عاقه نشان 

داد تا این مهاجم که آمار گلزنی فوق العاده ای 
هم ندارد راهی سوپرلیگ ترکیه شود و پیراهن 
تیمی را بپوشــد که 2 بازیکــن ایرانی هم در 
اختیار دارد. کالیب اکوبــان این فصل را کنار 
وحید امیری و مجید حسینی گذرانده. تیمی 
که با کسب 29 امتیاز از 17 بازی در رده دوم 
سوپرلیگ ترکیه ایســتاده و مدعی حضور در 
لیگ قهرمانان اروپا اســت. اکوبان این فصل و 
در لیگ، 12 بار در ترکیب ترابزون اســپور قرار 

گرفته و 205 دقیقه در زمین حضور داشــته. 
این نشان می دهد که او بیشتر به عنوان بازیکن 
ذخیره و جانشین در ترکیب ترابزون اسپور قرار 
گرفته. اکوبان در طول این 205 دقیقه، 3 گل 
وارد دروازه حریفان کرده. اولی در هفته چهارم 
مقابل گااتاسرای که اکوبان موفق شد دروازه 
موســلرای اروگوئه ای را باز کند، دومی هفته 
چهاردهم برابر کایسری اسپور در روز برد 2 بر 
صفر ترابزون اسپور و سومی هم هفته پانزدهم 
مقابل قونیه اسپور که ترابزون موفق شد حریف 

خود را با نتیجه 3 بر صفر شکست بدهد.
کالیب اکوبان این فصل 3 بازی هم برای 
ترابزون اسپور در جام حذفی انجام داده و 2 گل 
مقابل سیواس بلدیه اسپور زده. یعنی این فصل 
و روی هــم حدود 475 دقیقه بازی کرده و 5 
گل به ثمر رسانده. آماری خوب برای مهاجمی 

که استقال را خواهان خود می بیند.
ترابزون اســپور به حضور اکوبــان- البته 
به عنوان بازیکن ذخیره- نیاز دارد اما بعید نیست 
با توجه به ارتباط استقال با باشگاه ترکیه ای، 
رضایتنامــه این مهاجم به صــورت قرضی و تا 
پایــان فصل صادر شــود. مهاجمی که با لقب 
بولدوزر، یکی از بازیکنان مورد نظر وینفرد شفر 

در نقل و انتقاات زمستانی است.
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اکوبان، جدیدترین گزینه جانشینی گرو

بولدوزر غنایی در فهرست خرید استقال
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باشگاه پرسپولیس مذاکرات مفصلی 
را با رضا قوچان نــژاد انجام داده اما این 
بازیکــن بــرای حضور در پرســپولیس 
شــرط های عجیب و غریبــی را درنظر 
گرفته که ممکن اســت پیوســتنش به 
این باشــگاه را به طور کلی منتفی کند. 
قوچان نژاد عاوه بر دستمزد یک میلیون 
داری از باشگاه پرســپولیس، امکاناتی 
نظیرتامین محل زندگی و آپشن هایی در 
قرارداد را هم طلب کرده اســت که این 
قرارداد می تواند این باشگاه را به چالش 

بکشد.
از طرفــی حضور مهــدی ترابی نیز 
تا حد زیادی مشــکات خط حمله این 
تیم را برطرف می کند و برای این باشگاه 
چندان عقانی نیست که هزینه هنگفتی 
بابت جــذب قوچان نژاد کنــد. آن هم 
بازیکنی که در تیم باشگاهی اش شرایط 
مناســبی ندارد و حتی گفته می شــود 

چندان هم مایل به ادامه زندگی در ایران 
نیست. قوچان نژاد اما درعین حال ممکن 
است به جهت کسب درآمد چند صباحی 
در ایران بــه فوتبال ادامه بدهد اما او به 
مدیربرنامه هایش اعام کرده که قرارداد 
جدید با پرســپولیس باید به لحاظ مالی 
باشد  برایش صرفه چشــمگیری داشته 

که همین شــروط ممکن است درنهایت 
حضورش در این باشگاه را منتفی کند.

ریــز  درجریــان  نیــز  برانکــو 
درخواســت های قوچان نژاد قــراردارد و 
از نحوه مذاکرات به خوبی مطلع اســت. 
سرمربی پرســپولیس که می داند ممکن 
اســت قوچان نــژاد را در نیم فصل دوم 

در اختیار نداشــته باشد، نام گزینه های 
دیگری را که از طریق چند واســطه به 
او داده شده به باشــگاه داده تا چنانچه 
ظرف روزهای آتــی وضعیت قوچان نژاد 
با این باشــگاه مشخص نشد، بافاصله با 
بازیکنان جدید مدنظرش مذاکره شــود. 
درهمین راســتا نام چند بازیکن کروات 
نیز مورد توجه سرمربی پرسپولیس است 
و هیچ بعید نیســت که او دست بگذارد 
روی مهاجمــی از موطنش و خط حمله 

تیمش را با چنین بازیکنی تقویت کند.
فعــل و انفعاات نقــل و انتقااتی 
پرســپولیس به گونــه ای پیش رفته که 
ســرمربی این تیم هیچ مهاجمی از لیگ 
را مــد نظر ندارد و براین باور اســت که 
اگــر بخواهد تیمــش را تقویــت کند، 
قطعــا آن بازیکن باید شــرایط متفاوتی 
 نســبت به بازیکنان کنونــی لیگ ایران 

داشته باشد.

ناز گوچی خریدار نداشت

برانکو جانشین قوچان نژاد را معرفی کرد

ناز گوچی خریدار نداشت

برانکو جانشین 
قوچان نژاد را 
معرفی کرد

مشتري هست اما پرسپولیس جایگزین ندارد

منشاميماند

 ادعای مدیربرنامه قوچان نژاد: 
به پرسپولیس پیشنهاد مالی ندادیم

محمود فاضلی، مدیربرنامه قوچان نژاد د ر خصو ص اینکه ایرج عرب سرپرســت 
باشگاه پرسپولیس اعام کر د ه مبلغ پیشنهاد رضا قوچان نژاد مبلغ باایی بوده، گفت: 
»ما هیچ مبلغی به باشــگاه پرسپولیس پیشنهادی ندادیم. من آ خرین بار هفته قبل 
با ایرج عرب صحبت کردم و ما هیچ مبلغی د ر این رابطه پیشنهاد ندادیم. مسووان 
باشگاه پرســپولیس مبلغی بر ای یک فصل و نیم به ما پیشنهاد دادند که ما گفتیم 

همکاری با این مبلغ بر ای ما مقدور نیست.«

آرایش بازی با یمن؛ نیمی روشن، نیمی در سایه

سهنقطهمبهمدرترکیبتیمملی

 بازگشت سردار به تمرین
خیال کی روش را راحت کرد

 ادعای مدیربرنامه قوچان نژاد:
به پرسپولیس پیشنهاد مالی ندادیم

پیش بینی کارشناسان: ایران، قهرمان یا در نیمه نهایی
وریا غفوري: بمب انگیزه ام، مي درخشم
نوراللهی: امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد

چشمی: هر پستی کی روش بخواهد بازی می کنم
هشدار سرمربی فلسطین : شگفتی می سازیم

انتخاب ایمن حسین کار مدیر برنامه ایرانی بود

آخرین اخبار جام ملت ها
اکوبان، جدیدترین گزینه جانشینی گرو

بولدوزر غنایی در 
فهرست خرید استقال

 جام ملت ها
آخرین فرصت 

آزمون برای انتقال

تقابلهايجذاب:
طارق-وريا،رسن-بیرانوند

به بهانه اعام فهرست عراق

 انتخابي بي کیفیت مقابل دیدگان بنا و محمدي

کارلوس بلیت بوگوتا را رزرو کرده؟

بنا:کشتي فرنگي دوباره ستاره سازي مي کند
رويديگرواقعیتکشتي

توافقمالیکیروشبا
فدراسیونفوتبالکلمبیا

يک استقالي ديگر در راه قائمشهر؟

خیز مجیدي براي آغاز مربیگري

فرهادگزينـه
اصلينساجي

نادري، مهره ویژه برانکو در نقل و انتقاات

قرار اســت پرسپولیسی ها بخشی از تمرینات آماده سازی میان فصل خود را درکشور قطر انجام دهند. به احتمال زیاد سرخ ها یکی، دو روز بعد 
از شروع تمرینات خود راهی قطر می شوند تا از امکانات عالی این کشور برای برگزاری اردوی برون مرزی استفاده کنند. یکی از دایلی که برانکو را 
متقاعد کرده تا اردوی قطر را مد نظر قرار دهد، فضای آرامی است که در این کشور وجود دارد. به طور کلی قطر نسبت به امارات فضای آرام تری 
دارد و برای انجام تمرینات آماده سازی بسیار مناسب است. درهمین حال که سرخ ها اردوی قطر خود را قطعی کرده اند و مقدمات سفر به این کشور 
فراهم شده، خبرهایی از باشگاه استقال به گوش می رسد که آنها نیز برای سفر به قطر بی میل نیستند و قصد دارند این اردو را نهایی کنند. البته 
ممکن است همجواری استقال با پرسپولیس درخال برگزاری اردو در قطر قدری حاشیه ساز باشد اما با توجه به اینکه امکان سفر استقالی ها به 
امارات نیست و این کشور درگیر مسابقات جام ملت های آسیا خواهد بود و برگزاری اردو در ترکیه نیز به استقالی ها کمکی نمی کند، آنها نیز بی میل 
نیســتند که برنامه اردویی خود را در قطر برگزار کنند. درعین حال ممکن اســت جزیره کیش نیز یکی از اهداف استقال برای برگزاری اردو باشد.

تیم امید خود را برای حضور در مرحله اول مقدماتی المپیک آماده می کند و در این بین برای کرانچار ناشناخته بودن بازیکنان ایران توسط 
رقبا و بخصوص دو تیم یمن و عراق که در فروردین ماه با آنها بازی های حساســی برگزار خواهند کرد، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در هر 
بازی تدارکاتی که ممکن است در دسترس رقبا-برای تحلیل شیوه بازی امیدها- قرار بگیرد، بازیکنان تیم امید از شماره های عجیب و البته موقت 
اســتفاده می کنند. به طور مثال نورافکن در بازی مقابل ســوریه که در کیش برگزار شد، در بازی نخست شماره 4 و سپس شماره 10 تیم امید را 
بر تن داشــت و برابر اردن این شــماره به امیر روستایی رسید. از همه این ها عجیب تر اینکه در مسابقات رسمی، شاید شماره 10 تیم امید به رضا 
شکاری برسد. این حربه ای است که زاتکو کرانچار به کار گرفته تا بازیکنان تیم امید و بخصوص کلیدی ها و موثرها توسط رقبا شناسایی نشوند. 
اتفاقی که نمونه اش را در تیم ملی هم دیده ایم. جایی که کی روش در تمرین، شماره های مختلفی برای بازیکنان در نظر می گیرد تا حریفان گمراه 

شوند و بازیکنان کلیدی از چشم آنها دور بمانند. 

 آبی ها به دنبال 
برنامه اردويی

احتمال همجواری 
استقال و 
پرسپولیس در قطر

 راهکار تیم امید برای 
گمراهی رقبا

حربه جدید 
کرانچار: 3 بازیکن 
با شماره 10
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جام ملت هاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

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

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

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

بازي هاي تيم هاي همگروه ايران 
در جام ملت هاي آسيا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت 20:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پديده(

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

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

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

به بهانه اعام فهرست اسامی تیم ملی عراق برای حضور در جام ملت های آسیا

تقابل های جذاب: طارق - وریا، رسن - بیرانوند

هر چند در لیگ ایران و نیم فصل 
اول رقابت هــا درخشــیده اما کرار 
جام  در  عراق  بزرگ  غایب  جاســم، 
ملت های آســیا اســت. هافبک 31 
ســاله نفت آبادان که از وقتی نامش 
در فهرست نهایی عراق قرار نگرفته، 
کشور  این  رســانه های  در  بلبشویی 
حاا  جاسم،  کرار  است.  افتاده  راه  به 
که از فهرســت کاتانچ بیرون مانده، 
می دهد.  انجام  جالبــی  صحبت های 
مسووان  مخاطبش،  که  صحبت هایی 

فدراسیون فوتبال عراق هستند.
   

 چه شد به تیم ملی عراق دعوت 
نشــدی؟ مشــکلی در راه حضور تو 

وجود داشت؟
 متأســفانه مســووان فدراسیون 
فوتبــال عراق بــدون هیچ دلیلــی با من 
مشــکل دارند و نمی خواهند اسم من در 
فهرست تیم ملی باشــد. نمی دانم چرا اما 

دوست دارم واقعیت را بدانم.
 جــام ملت ها را به طــور کل از 
دست دادی یا هنوز امیدوار به حضور 

در این مسابقات هستی؟
 ديگر به جام ملت های آســیا فکر 
نمی کنم و مهم هم نیســت کــه بخواهم 
درباره اش حرف بزنم. فهرست نهايی اعام 
شده و مطابق انتظار، نامی از من به چشم 

نمی خورد.
 اما رسانه ها و مردم عراق عاقه 
ویژه ای به تو دارند و همچنان در حال 
انتقــاد از فدراســیون فوتبال عراق 

هستند.
 مردم همیشه به من محبت دارند 
اما مسووان فدراسیون فوتبال عراق از آنها 
قوی تر هستند و می توانند تصمیم بگیرند 

که من باشم يا نه.
 بشــار رسن و طارق همام که در 
لیگ ایران بازی می کنند، در فهرست 
تیم ملی عــراق بودند اما اثری از نام 
کرار جاســم دیده نشد. فکر می کنی 
فدراسیون  با  تو  اختاف  دلیلش  تنها 

فوتبال عراق است؟
 به قول مسووان فدراسیون فوتبال 
عراق، آنها جوان هســتند و من پا به سن 
گذاشته. اگر عقل همه فدراسیون های دنیا 
مثل فدراســیون عراق بود، اان فوتبال در 

دنیا وجود نداشت.

البته تــو همانقدر کــه مردم   
کم  هم  مخالف  داری،  کنار خــود  را 
محمود  یونس  نمونه،  به عنوان  نداری. 
در مصاحبــه ای گفته که کاتانچ برای 
کرار جاسم، تصمیم  از  نکردن  دعوت 

درستی گرفته است.
 بله. يونس محمود به من گفت تیم 
ملــی عراق جوان شــده و ديگر به درد تو 
نمی خورد. او به من گفت اجازه نده ظلمی 
که به من در تیم ملی عراق شد و هجمه ای 
که علیه مــن به راه انداختند، برای تو هم 
تکرار شــود. گفت همینطــور بمان، چون 

مردم تو را اينگونه دوست دارند.
 درباره بشــار رسن هم صحبت 
کنیم. هافبک پرسپولیس اعام کرده 

که تو الگوی فوتبالی او هستی.
 بشــار به من محبــت دارد و برای 
او در جام ملت های آســیا آرزوی موفقیت 

می کنم.
ایران  فوتبال  در  سال هاســت   
حضور داری و قریب به اتفاق بازیکنان 
تو  پیش بینی  را می شناسی.  ملی  تیم 
از بازی ایران- عراق در جام ملت های 

آسیا چیست؟
 ايــران تیم قدرتمندی اســت که 
بازيکنــان فوق العــاده ای در اختیار دارد. 
بازی مقابل ايران برای همه تیم های درجه 
يک، دشوار است. همه از رويارويی با ايران 
وحشت دارند اما عراق هیچ گاه مقابل ايران 

تسلیم نشده و از پیش بازنده نبوده.
 در این بــازی، چه نتیجه ای رقم 

می خورد؟
 من اعتقاد دارم بازی با تســاوی به 

پايان می رسد.
 فصــل نقل و انتقــاات آغاز و 
اخبــاری هم در مــورد جدایی تو از 
نفت آبادان و بازگشــت به لیگ عراق 

شنیده شده. آیا چنین قصدی داری؟
 من با نفت آبــادان قرارداد دارم و 

فعا در خدمت اين تیم هستم.
 دوســت نداری فضای جدیدی 
را تجربه کنی. مثــا بازی با تیم های 

پرطرفدار و مدعی لیگ ایران؟
 شرايط نســبت به قبل فرق کرده 
و اان احســاس و فکــرم را روی موفقیت 
اين  بنابرايــن در  نفت آبادان گذاشــته ام. 
تیم می مانــم و فصل را در آبادان به پايان 

می رسانم.

کرار جاسم: بشار و طارق جوان هستند، 
من پا به سن گذاشته

ایران-عراق مساوی می شود

نه تنها روزنامه اســتاد الدوحه که 
خیلی از ســايت ها و رســانه های ديگر 
هم نام ســردار آزمون را در فهرســت 
بازيکنانــی می آورند کــه انتظار دارند 
در جام ملت های آسیا، درخشان ظاهر 

شوند.
اين روزنامه درباره ســردار آزمون 
کمی توضیح هم داده و نوشته: »سردار 
آزمون، ســتاره تیم ملــی فوتبال ايران 
می خواهد که نامش را در جام ملت های 

آسیا ثبت کند.
 ايــن بازيکن 24 ســاله به دنبال 
اثبات خود به عنوان يکی از ســتاره های 
فوتبال ايران اســت و هم اکنون در تیم 
روبین کازان روسیه بازی می کند. سردار 
آزمــون در دوره قبلی جــام ملت های 
استرالیا 2015 چهار گل به ثمر رسانده  

بود.«
ســردار آزمون امــا در میان همه 
ايــن امیدواری هــا ناگهــان در تمرين 
روز چهارشــنبه تیم ملی مصدوم شد. 
مصدومیتی که گمانه زنی ها را درباره او 
حتــی تا آنجا پیش برد که شــايد جام 
ملت ها را هم از دست داده باشد. با اين 
حال اما پزشکان تیم ملی مصدومیت او 
را چندان جدی نديدند و آخرين خبرها، 
نگرانی خاصی را متوجه آزمون نمی داند 
و ســردار اين شانس را دارد که آخرين 
فرصت خــود برای رفتن بــه تیم های 
اروپايی بــا مبلغی قابل توجه را در اين 
دوره از رقابت ها بیازمايد. بخصوص حاا 
که باشــگاه روبین کازان هم ديگر اين 
حقیقت را کتمــان نمی کند که آماده 

فروش سردار آزمون است.
قربــان برديــف، ســرمربی تیــم 
روبین کازان در مصاحبــه بلندی که با 
روزنامه بیزنس آناين روســیه داشته، 
درباره آينده ســردار آزمــون می گويد: 

»بازی هــای تیم هــای زيــادی را نگاه 
می کنم و بــه نظرم ســردار آزمون از 
بسیاری از مهاجمان در اروپا قدرتمندتر 
است. حتی در لیگ برتر انگلیس نیز از 
بســیاری از مهاجمان اصلی قدرتمندتر 
است. اکنون پیشنهادهايی برای جذب 
اين بازيکن از تیم های متوسط اروپايی 
انگلیســی و  داريم. میان آنها تیم های 
آلمانی قرار دارند که تمايل خود را برای 

جذب سردار آزمون ابراز کرده اند.«
درباره  روبین کازان  تیم  ســرمربی 
قیمت فروش ســردار آزمون هم تأکید 
می کند: »قیمت فروش ســردار آزمون 
نیز بســتگی به بــازار نقل وانتقاات و 
کشــور مقصد دارد اما بــه اعتقاد من 
قیمت فــروش ســردار از 15 میلیون 
يورو شروع می شــود. اکنون همه روی 
جام ملت های آســیا تمرکز می کنند و 
رهسپار اين رقابت ها در امارات هستند 
تا بازيکنان را زير نظر بگیرند. آنها فقط 
خواهان جذب ســردار آزمون نیستند. 
اگر او آنجا خوب ظاهر شــود شــرايط 
را مورد بررسی قرار می دهیم. ما آماده 
فروش هــر بازيکنی در نقل وانتقال های 
زمســتانی اروپا حتی ســردار آزمون و 

سزار ناواس هستیم.«
 با توجه به صحبت های ســرمربی 
تیم فوتبــال روبین کازان، ســردار اگر 
می خواهــد به هدف خود برســد، بايد 
آماده تر از جام جهانی باشد. او می گويد: 
»متاسفانه ســردار به خوبی آماده اين 
رقابت هــا نشــد. همانند زمــان دوره 
حضورش در روســتوف بازی  کرد. فکر 
می کــرد در اين موج همــه چیز برای 
او مهیا خواهد شــد. من بــه کارلوس 
کی روش هم گفته بودم که سردارآزمون 
را بايد سخت در دستان خود نگه  دارد. 
وقتی نخســتین بازی ايران را در جام 

جهانی 2018 ديدم متوجه شدم آزمون 
آماده نیســت. اان هم به سردار آزمون 
گفتــم با چنیــن شــرايطی وارد جام 

ملت های آسیا نشود.«
برديف درباره خداحافظی ســردار 
آزمــون از تیم ملی فوتبــال ايران پس 
از پايــان جام جهانــی 2018 توضیح 
می دهد: »اين مساله مربوط به مادرش 
بــود. او نظراتی کــه ديگــران درباره 
پســرش داده بودنــد را خواند و نگران 
شــد. مشــکات قلبی نیز داشــت. به 
مادر و ســپس پدر سردار آزمون گفتم 
که شــما هیچ نظری را نخوانید. وقتی 
برای دومین  بار با سردار آزمون تماس 
گرفتنــد و به او گفتنــد بايد برای تیم 
ملی کشورش بازی کند، به او گفتم اين 
تیم ملی کشورت اســت و چرا در اين 
سن آن را رد می کنی. اين کار اشتباهی 
است. به ســردار تاکید کردم نظرت را 
روی تمــام نظرها ببنــد و آنها را نبايد 
بخوانــی يا به مــادرت انتقال دهی. در 
ناکامی های تیم ملی حمله به ســردار 

آزمون و انتقادها زياد است.«
 به نقل از ســايت روزنامه بیزنس 
روبین کازان  باشــگاه  روســیه،  آناين 
آرام  نقل وانتقال های  پنجره  دوباره يک 
و بدون اثر را در زمستان پیش رو دارد. 
باشــگاهی که بیشــتر به دنبال فروش 
بازيکن و کسب سود با توجه به شرايط 
مالی اش اســت. برای نمونــه از 5 ماه 
ژانويــه 2019 )15 دی( جام ملت های 
آســیا در امــارات آغاز خواهد شــد و 
سردار آزمون، مهاجم روبین کازان برای 
تیــم ملی فوتبال ايــران بازی می کند. 
مهم ترين دارايــی و گران ترين بازيکن 
روبین کازان بر اســاس ارزشیابی سايت 
ترانسفرمارکت قیمت 9 میلیون يورويی 

دارد.

روبين کازان، آماده فروش آزمون؛ قيمت: 15 ميليون يورو

لطفًا حامی تيم ملی شويد
اينجا هــر روز می توانیــد تويیت ها و 
پســت های ورزشــی کاربران شــبکه های 

اجتماعی را بخوانید.
ایران ورزشی

پیشنهاد  پرسپولیس:  سرپرست  عرب، 
قوچان نژاد غیرمتعارف اســت. برانکو اعام 
کرده قراردادهــای جديد بايد بــا قرارداد 
بازيکنان فعلی تطابق داشــته باشد. در 20 
روز گذشــته 6 بار به AFC نامه زديم. اگر 
از طريق سفارت ايران پاداش مان را بگیريم 
ارز »نیما« می دهند که باشــگاه و بازيکنان 

متضرر می شوند.
 

 سجایا خان
وقتی فهرســت تیم ملی اعام شــد 
و بعضی ها پســت شاد گذاشــتن، بعضی ها 
ناراحت و غمناک، ياد روزهای تقسیم توی 
آموزشی افتادم. يکی برگه امريه  ش واسه دم 
خونه ش بود و شــاد و سرخوش و يکی  هم 
کرمان و خاش و لب مرز افتاده بود غمگین 
و ناراحت. از ســخت ترين روزهای يه پسره. 
فقط سربازی رفته ها اين رو درک می کنن.

 
 آلپی

دی يانگ تو تیم ملی هلند، مثل نوری 
تــو تیم ملی ايرانه. ما میــاد نوری، پژمان 
نوری، محمد نوری داشــتیم. اون ها فرانک 
دی يانگ، نايجل دی يانگ، لوک دی يانگ 

داشتن.

سیندرا تا جابی
ولی من همچنــان معتقدم مهم ترين 
رويــداد ســال 2018 خداحافظی ناگهانی 

مهدی رجب زاده از فوتبال بود.
 

 منصور اینانلو
کی روش به جای اينکه پیام صلح بده، 
مهدی طارمی و آزمون رو خط می زد خود 

به خود صلح برقرار می شد.
 

حمضا
کــی روش بــده ولــی 57 درصــد از 
نود  برنامه  نظرســنجی  شــرکت کنندگان 
معتقدند ايران به فینال جام ملت ها می رسه. 

امان از اين تناقض ها، امان!
 

 آپاپی جی:
گروه ايــران توی جــام ملت ها، گروه 

جنگ زده هاست.
 ايران و عــراق که با هــم جنگیدن، 
ويتنــام کــه با آمريــکا و يمن هــم که با 
عربستان. يعنی قشنگ يه مشت جنگ زده 

همگروه شدن.
 

 محمد باقر محقق
دارد مصمم  سیدحسین حسینی حق 
به جدايی از اســتقال باشد. او جام جهانی 
و جام ملت ها را بــه خاطر مهدی رحمتی 
و وينفرد شفر از دســت داد. در مورد خط 
خوردن حســینی هیچ ايرادی به کی روش 

وارد نیست.
 

 میم. مسعود
به مناســبت خــط خــوردن کاوه از 
فهرســت تیم کــی روش. توفیقی خودش 
اعتراف کرد کاوه با پرسپولیس بسته بود و 
ما رفتیم از چنگ پرسپولیس در آورديم. با 
500 میلیون بیشتر و نقد بودن و وعده تیم 
ملی، به پول هاش رســید ولی به تیم ملی 
نه، رفت اروپا که شايد دعوت بشه ولی بازم 

نشد، روزگار جالبیه.
 

 ممیز
ســر دعوای کی روش و برانکو، آرزوی 
باخت تیم کشــورت رو می کنی؟ دوســت 
عزيز اگه قهرمانی هم در کار باشــه به اسم 

ايران ثبت می شه نه کی روش.
 کی روش هــا و برانکوهــا يــه روزی 
می رن. اين ايرانه که همیشه هست. به امید 

قهرمانی. 

شهر مجازی

حضور لکی همچنان مبهم است
 گراهام آرنولد، ســرمربی استرالیا گفت که هنوز خیلی زود است 
بتوان درباره وضعیت بهبودی متیو لکی و حضورش در جام ملت های 

آسیا نظر داد.
لکی در جريان بازی هرتابرلین مقابل بايرلورکوزن مصدوم شــد 
و حاا به اردوگاه اســترالیا در امارات پیوسته. معاينه اولیه نشان داد 
که دوره درمان او ســه تا چهار هفته خواهد بود و می تواند در مرحله 
حذفی جام ملت ها برای استرالیا به میدان برود، ولی ممکن است زمان 

بازگشت او طوانی تر شود.
آرنولد تا شــش ســاعت مانده به بازی شــش ژانويه مقابل اردن 
فرصت دارد که فهرست 23 نفره را تغییر دهد، ولی با توجه به اهمیت 
لکــی برای اســترالیا و آمادگی باای اين فصل ايــن مهاجم احتمال 

می رود که او در فهرست تیمش باقی بماند.
آرنولد گفت: »کادر پزشــکی لکی را کاما زير نظر دارد. او اراده 
باايی برای بهبودی نشــان داده و بايد ببینیم در پنج شش روز آينده 
اوضاع چطور پیش خواهد رفت. در حال حاضر خیلی زود اســت که 
زمان بازگشــت او را بدانیــم، ولی هم ما و هــم او خیلی خوش بین 

هستیم.«
آرنولد درباره بازگشــت آرون موی هــم همینقدر خوش بین بود، 
لوی هفته گذشــته مجبور شد هافبک هادرزفیلد را به دلیل وضعیت 
زانويــش از تیم کنار بگذارد. پیش از مــوی هم دانیل ارزانی به دلیل 
پارگی رباط جام ملت های آســیا را از دســت داده بــود. با اين حال 
آرنولد خیلی نگران نیست و گفت: »ما اعتماد به نفس باايی داريم و 

بازيکنانی باتجربه که می توانند راهنمای جوانترها باشند.«

پيم فربيک دوباره به استراليا رسيد
تیم ملی اســترالیا پیش از شــرکت در جام ملت های آسیا يکشنبه 
يک بازی دوستانه مقابل عمان در دوبی خواهد داشت. هدايت عمان که 
در رده 82 رده بندی فیفا ايســتاده، به عهده پیم فربیک است که سابقه 

نشستن روی نیمکت استرالیا را هم دارد.
بازيکنــان اســترالیا آرام آرام به اردوی 
تیم اضافه می شوند و اين بازی فرصتی برای 
گراهام آرنولد است که هماهنگی شاگردانش 

را قبل از شروع تورنمنت بااتر ببرد.
سرمربی استرالیا گفت: »روزهای زيادی 
تا شــروع مســابقات نمانده و بازی با عمان 
فرصتی است تا برنامه هايی را که در اردوهای 
قبلــی تمرين کرده بوديم، مــرور کنیم. اين 
بــازی همچنین به بازيکنانی که در باشــگاه 
دقايــق بازی کمی داشــته اند، اين فرصت را 
می دهــد که مقابل يک تیم قدرتمند از غرب 

آسیا به زمین بروند.«
آرنولــد اضافه کرد: »ماقات دوباره پیم هم اتفاق خوبی اســت. ما 
خاطــرات خوبی از او در تیم ملی اســترالیا داريم و کارش در عمان هم 
فوق العاده بوده. انتظار بازی سختی را داريم و هر دو تیم در آستانه شروع 

تورنمنت انگیزه باايی خواهند داشت.«
عمان سه بازی قبلی اش را برده و در 13 بازی متوالی بدون شکست 
بوده. اســترالیا هم با آرنولد هنوز شکستی نداشته و در آخرين بازی اش 

لبنان را سه بر صفر شکست داد.

هشدار سرمربی فلسطين: شگفتی می سازيم

وقتــی تیم ملــی ايران در بــازی تدارکاتی هفته گذشــته مقابل 
فلســطین به تســاوی يک بر يک رسید، گروهی از رســانه ها به انتقاد 
پرداختند، غافل از اينکه اين تیم در ســال های گذشته پیشرفت خوبی 
داشته و حاا امیدوار است در جام ملت های آسیا هم شگفتی ساز شود.
نورالدين اولد علی، ســرمربی فلسطین معتقد است که تیمش در 
امارات می تواند حريفان را غافلگیر کند. فلسطین چهار سال قبل برای 
نخســتین بار در اين مسابقات شــرکت کرد، ولی بدون برد از مرحله 
گروهــی کنار رفت. آنها اين بار با اردن، ســوريه و اســترالیا همگروه 

هستند.
علی باور دارد که »فدائیان«، لقب شاگردانش می توانند در امارات 
شگفتی ساز شــوند. فلسطین در رتبه 99 رده بندی فیفا قرار دارد و در 

هشت بازی اخیرش بدون شکست بوده.
او به ســايت ای اف ســی گفت: »ما در بازی های اخیر نتايج خوبی 
گرفته ايــم و اين روحیه تیم را باا برده. بازی های دوســتانه ماه اخیر 
مقابل عراق و قرقیزســتان نشان می دهد که چه توانايی هايی داريم. ما 
فلسطین هستیم و نیاز به چیزی که به ما انگیزه مضاعف بدهد نداريم. 

از اين نظر تیم ما استثنايی است.«
سرمربی فلســطین اضافه کرد: »در جام ملت های قبلی ما تجربه 
اين مسابقات را نداشتیم. از اين تجربه جديد درس های زيادی گرفتیم. 
ما مشکات مان را متوجه شديم و به دنبال راه حل رفتیم. حاا تمرکز 

کاملی داريم. بازيکنان می دانند که می توانند تاريخ ساز شوند.«
فلســطین که پس از تســاوی با تیم ملی ايران روحیه باايی پیدا 

کرده، در نخستین بازی اش در جام ملت ها با سوريه روبه رو می شود.

سوژه هاخبرکوتاه

دو چهره آشنا در فهرست نهايی تیم 
ملی عراق برای حضور در جام ملت های 
آســیا حاا به يکی از جذابیت های اين 

دوره از رقابت ها تبديل شده است.
 نه تنها به دلیــل اينکه دو بازيکن 
عراقی از دو تیم ســرخابی، قرار اســت 
بــا پیراهــن تیم ملــی عــراق مقابل 
ملی پوشــان مان بــازی کننــد، بلکه به 
لحاظ شــناختی که در طول مدت زمان 
حضورشــان در لیگ ايــران از بازيکنان 
رو در روی خود در تیم ملی به دســت 
آورده اند و همین شــناخت می تواند کار 
عراق را به عنوان جدی ترين رقیب ايران 

در مرحله گروهی، راحت کند.
درست اســت که هم طارق همام و 
هم بشــار رســن، توانايی بازی در نقاط 

مختلف زمین را دارند اما بشــار رســن 
بیشتر در پست هافبک وسط و هافبک 
هجومی تخصص دارد و طارق همام در 
پســت وينگر چپ بــازی می کند. نکته 
جالــب درباره هر دو آنها اين اســت که 
در پســت های تخصصی شان به احتمال 
خیلی زياد با هم تیمی های خود در ايران 

رو در رو می شوند.
دو مهــره هجومــی در ترکیب تیم 
ملی عــراق در مقابل خــط دفاعی تیم 
ملی ايران.  رامین رضايیان، وريا غفوری، 
روزبه چشــمی، امیــد ابراهیمی، احمد 
نوراللهی، احســان حاجی صفی، علیرضا 
بیرانوند و... بازيکنانی نیســتند که برای 

رسن و همام غريبه باشند.
تیم ملــی ايران در طول رقابت های 
جام ملت های آسیا، در پست دفاع راست 
خود وريا غفوری يا رامین رضايیان را به 

کار می گیرد. 
با توجه بــه اينکه وريا در طول نیم 
فصل گذشته عملکرد قابل قبولی داشته 
و رامین رضايیان تــا مدتی قبل تیمی 

اينکه کی روش دفاع  نداشــت، احتمال 
راست تیم ملی را به وريا بسپارد بیشتر 

است.
با ايــن تفاســیر يــار رو در روی 
طــارق همام در مصاف با تیم ملی ايران 
به احتمال زيــاد وريا خواهــد بود. دو 
بازيکنی که در استقال همبازی بوده اند 
و در طول اين مدت شــناخت خوبی از 
يکديگر پیدا کرده اند که همین موضوع 
می توانــد جذابیت های حمله و دفاع در 
جناح راست تیم ملی را دوچندان کند.

از ســوی ديگر بشــار رسن با بازی 
در پســت هافبــک هجومــی، يکی از 
عناصــر حمله تیــم ملی عــراق مقابل 
ايران خواهد بود. پســتی که در مقابلش 
روزبه چشمی،  بازيکنانی چون  می تواند 
احمد نوراللهی، امید ابراهیمی و احسان 
حاجی صفی را داشــته باشد و به واسطه 
هجومی بودنش بدون شــک با علیرضا 
بیرانونــد هم تقابل هــای زيادی خواهد 

داشت.
رويارويی با هر يک از اين بازيکنان 

برای رسن جذابیت های خاص  می تواند 
خودش را داشته باشد اما پرسپولیسی ها 
قطعاً چهره های آشــناتری هستند برای 

بشار.
 او در پرســپولیس بــا نوراللهــی 
و علیرضــا بیرانونــد هم  تیمی اســت. 
مدت هاست در کنارشان بازی و تمرين 
می کند و حاا برای خواندن ذهن شــان 
کار ســختی در پیش نخواهد داشت. در 
لیگ ايران، پیش از رويارويی با استقال 
راهکارهــای ازم برای عبــور از روزبه 
چشمی را فراگرفته است و مهار او را هم 
احتمــااً به خوبی می داند. می ماند امید 
ابراهیمی و احسان حاجی صفی که شايد 

بشار کمتر از آنها شناخت داشته باشد.
همه اين بازيکنــان را هم که کنار 
بگذاريم، بايد بر ايــن نکته تأکید کنیم 
که برگ برنده عراقی ها شــناختی است 

که بشار از علیرضا بیرانوند دارد. 
ايــن دو، هفته ها و ماه هــا در کنار 
يکديگر تمرين کرده اند و هم بشــار راه 
گلزنی به بیرانونــد را به خوبی می داند 

و هم بیرانوند نقطه ضعف های بشــار را 
می شناسد.

با تیــم ملی عــراق به عنوان  نبرد 
آخرين مسابقه ايران در مرحله گروهی، 
25 دی  ماه برگزار خواهد شد و عاوه بر 
شناختی که سرمربی و بازيکنان حريف 
عراقی به واسطه حضور بشار و طارق از 
ايران به دســت می آورند، دو بازی قبلی 
هم شناخت بیشــتری از تیم کی روش 
به دســت آنها می دهد تا با ديد بازتری 

مقابل ايران بايستند.
برای  البته  کارلوس کی روش هــم 
رويارويی با سرســخت ترين رقیبش در 
ايــن دوره از رقابت ها بیکار ننشســته و 
با راه و روش های متفاوتی که همیشــه 
در تورنمنت های حســاس از خود نشان  
داده، قطعــاً برای اين عراق آشــنا هم 
برنامه ويــژه ای دارد. بخصــوص که او 
می داند ملــت ايران به شــدت منتظر 
انتقامی هســتند که بايد بابت حذف از 
دوره قبلی جام ملت ها، از تیم ملی عراق 

بگیريم.

پیش بینی اینکه طارق همام 
و بشار رسن در ترکیب تیم ملی 
عراق قرار بگیرند، کار سختی 
نبود. در واقع مشخص بود بازی 
آنها در دو تیم از بهترین تیم های 
لیگ ایران، این دو بازیکن را برای 
دعوت به تیم ملی در فهرست 
کاندیداهای سرمربی تیم ملی عراق 
قرار می دهد. حاا این فهرست 
اعام شده و نام هر دو آنها هم در 
فهرست اعام شده، قرار دارد:
دروازه بان ها: محمد کاصد، 
محمد حمید و جال حسن، 
مدافعان: احمد ابراهیم، ریبین 
سواقا، علی عدنان، فرانس بطرس، 
علی فائز، ولید سالم، سعد ناطق 
و عاء مهاوی، هافبک ها: امجد 
عطوان، بشار رسن، مهدی کامل، 
همام طارق، اسامه رشید، علی 
حصنی و حسین علی، مهاجمان: 
مهند علی، عاء عباس و ایمن 
حسین.

خارجی ها 
جریمه مالی 

می شوند؟

بهنازميرمطهریان
Behnaz Mirmotahharian

جام ملت ها، آخرین فرصت سردار
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سه نقطه مبهم  و چهار حالت احتمالی برای نیمه جلوی زمین

ترکیب بازی یمن؛نیمی روشن، نیمی در سایه

 دربــاره ترکیــب تیم ملی برای شــروع 
بازی ها ظاهــرا حدس زدن کار زیاد ســختی 
نیســت کما اینکه مروری بــر بازی های جام 
جهانی و دیدارهای دوســتانه اخیــر می تواند 
پیش زمینه ذهنی برای عاقه مندان تیم ملی به 
وجود بیاورد که کدام بازیکنان به ترکیب اصلی 
نزدیک ترند و کــدام یک از نفرات احتماا جام 

را از روی نیمکت ذخیره ها آغاز خواهند کرد.
البته ذکر این نکته ضروری اســت که با 
توجه بــه تغییر اســتراتژی کارلوس کی روش 
نســبت به جــام جهانی و تیم هــای قدرتمند 
همگروه مان در روسیه طبیعی است که ترکیب 
و جای نفرات تا حدودی تغییر کند. برای مثال 
حــاا دیگر امید ابراهیمی نقــش بازو نخواهد 
داشــت و تبدیل به هافبک دفاعی راس عقب 
شده یا کریم انصاری فرد برعکس آنچه در جام 
جهانی اتفــاق افتاد و بازوی خط میانی بود در 
نقش مهاجم نــوک به میدان خواهد رفت. این 
اتفاق می تواند برای قدوس و امیری هم بیفتد 
و شــاید آنها در نقش بال کناری بازی کنند نه 

بازوی خط میانی.
به هر حال ســخت نیست که تصور کنیم 

تیم ملی احتماا در نخستین بازی خود ترکیب 
نیمه عقب زمین خود را حفظ خواهد کرد. در 
اینکه بیرانوند دروازه بــان اصلی تیم ما در این 
تورنمنت خواهد بود شــکی وجود ندارد. زوج 
میانــه خط دفــاع مثل دو بازی جــام جهانی 
پورعلی گنجی - مجید حســینی خواهند بود. 
پژمــان منتظری و کنعانــی زادگان هم نفرات 
رزرو این مدافع هســتند. در دفاع راست رامین 
رضاییان جلوتــر از وریا در ترکیب قرار خواهد 
گرفت و احســان حاجی صفی مثل جام جهانی 
میــاد محمدی را پس می زنــد. تا اینجا همه 
چیزمان شــبیه آنچه در روســیه اتفــاق افتاد 

خواهد بود.
از اینجا به بعد است که سوال ها و ابهامات 
درباره ترکیب شــروع می شــود. برعکس جام 
جهانــی روزبه چشــمی مدافع میانی نیســت 
و انــگار کی روش که گفته بــود او مدرن ترین 
مدافع فوتبال ایران اســت بی خیال این نمایش 
مدرن شده و می خواهد از چشمی جای سعید 
عزت اللهی در راس عقب مثلث خط میانی اش 
اســتفاده کند. البته چشمی یک رقیب مهم به 
نام امیــد ابراهیمی هم دارد ضمن اینکه احمد 
نوراللهی هم می تواند در این پســت بازی کند. 
در واقــع یکی از مهم ترین عامت ســوال ها و 
نقاط مبهم ترکیب تیم ملی در همین پســت 

خواهد بود که شاید جوابش بعد از بازی با قطر 
روشن شود.

در سیســتم 3-3-4 تیم ملی، کی روش 
از دو بــازو در مقابل تنهــا هافبک دفاعی اش 
اســتفاده خواهد کرد. این دو بــازو می توانند 
مســعود شــجاعی و اشــکان دژاگه باشند اما 
کــی روش در جام جهانی هیــچ اقبالی به این 
دو کاپیتانش نشــان نداد. هــر چند وضعیت 
دژاگه نسبت به آن مقطع بهتر است و شجاعی 
حداقل در فرم بازی بوده اما بعید است کارلوس 
از وحید امیری و ســامان قــدوس بگذرد و به 
ایــن دو بازیکن باتجربه بــازی بدهد. البته نام 
قدوس در بین مهاجمان آورده شــده اما هیچ 
بعید نیست ســامان در خط میانی و پشت سر 
مهاجم نوک بازی کند یا در فضای پست یکی 

از بال های کناری قرار بگیرد.
در جناحیــن و به عنوان بــال گزینه اول 
برای ســمت راســت علیرضا جهانبخش است 
اما اگر او به بازی نرســد می توان درباره حضور 
مهدی ترابی در ترکیب اصلی با جدیت بیشتری 
صحبت کرد هر چند بعید نیست قدوس در این 
نقش ظاهر شود و با توجه به قدرت گلزنی اش 

به دروازه رقبا نزدیکتر باشد.
در جنــاح مقابل علی قلــی زاده یکی از 
گزینه ها بود که می توانســت رقیب قدری برای 

مهدی طارمی باشد اما مهاجم فعلی الغرافه به 
احتمال زیاد در ترکیب قــرار خواهد گرفت و 
در موقع لزوم شــاید تبدیل به مهاجم نوک هم 
بشــود. در نوک خط حمله هــم احتمال بازی 
کردن ســردار آزمون در ترکیــب اصلی همان 
100 درصد اســت و کریــم انصاری فرد باز هم 
با شماره 10 تورنمنت را به عنوان نیمکت نشین 

آغاز خواهد کرد.
بدین ترتیب سه پســت هافبک دفاعی، 
بازوی چپ و بال راســت نقاط مبهم ترکیب 
اولیه تیــم ملی در جام ملت هــا خواهند بود 
که شــاید بعــد از بازی دوشــنبه مقابل قطر 
برخی از این ابهامات رفع شــود ضمن اینکه 
شرایط جهانبخش نیز در روشن شدن تکلیف 
گزینه نهایی بال راســت موثــر خواهد بود. با 
این وجود شــاید اگر جهانبخش به بازی های 
دور مقدماتی نرســد احتماا قدوس به عنوان 
بال راســت تورنمنت را آغــاز کند و در ادامه 
مســیر، ترکیب تیم ملی و جای نفرات دوباره 
تغییراتی داشته باشد. همچنین اگر قدوس در 
نقش بال کناری وارد ترکیب شــود کی روش 
بایــد از بین دژاگه، شــجاعی و نوراللهی یکی 
را به عنــوان بازو در ترکیــب اصلی قرار دهد 
کــه احتمال بازی کردن دژاگــه قوی تر از دو 
گزینه دیگــر به نظر می رســد. البته چنانچه 

کی روش قصد داشته باشد از چشمی به جای 
عزت اللهی استفاده کند هیچ بعید نیست مثل 
جــام جهانی امید ابراهیمی و وحید امیری در 
ترکیب اصلی به عنوان بازو بازی کنند که اصا 
دور از انتظار نیســت. بنابراین ترکیب جلوی 
زمیــن تیم ملی در بازی اول مقابل یمن با در 
نظر گرفتن آماده نشــدن جهانبخش می تواند 

چند حالت داشته باشد:
حالت اول: هافبک دفاعی: چشمی، بازوها: 
ابراهیمــی و امیری، بال ها: قــدوس و طارمی، 

مهاجم: آزمون
حالــت دوم: هافبک دفاعــی: ابراهیمی، 
بازوها: امیری و دژاگه، بال ها: قدوس و طارمی، 

مهاجم: آزمون
دفاعی: چشــمی،  هافبک  حالت ســوم: 
بازوها: امیری و قدوس، بال ها: ترابی و طارمی، 

مهاجم: آزمون
حالت چهــارم: هافبک دفاعی: ابراهیمی، 
بازوها: امیری و قدوس، بال ها: ترابی و طارمی، 

مهاجم: آزمون
البته طبیعی اســت که با در نظر گرفتن 
احتمال استفاده از شجاعی و نوراللهی در نقش 
بازوهای خط میانی تعداد این حالت ها بیشــتر 
خواهد شد اما اینجا احتماات قوی تر را در نظر 

گرفته ایم.

آخرین  حالی  در  ملــی  تیم 
نکات تاکتیکــی را در دوحه مرور 
می کند که کی روش توجه ویژه ای 
به مخفی نگه داشــتن تمرینات 

تاکتیکی خود دارد.
زمین  دور  خاطــر  همین  به 
تمریــن تیم ملی بــا پارچه های 
مشکی پوشیده شده و عاوه بر آن 
فدراسیون  مسووان  ویژه  نظارت 
هم باعث شده جو تمرینات کاما 
امنیتی باشــد. این افراد در طول 
سرتاسر  مستمر  به طور  مدت  این 
مبادا  تا  را گشت می زنند  محوطه 
شــخصی غیر از عوامل تیم ملی 

نظاره گر تمرینات باشند.
این نظارت و ســختگیری ها 
در شــرایطی صورت می گیرد که 
در اردوگاه اسپایر سختگیری های 
افراد  و خروج  ورود  برای  بسیاری 
متفرقه وجود دارد. نخستین حلقه 
امنیتی، نگهبانان ورودی اصلی این 
کمپ هســتند که اصا نمی توان 
که  صورتی  در  داد.  فریب شــان 
بتوانید بــه داخل اردوگاه راه پیدا 
کنید در محوطه ورودی و منتهی 
با  متعدد  تمرینــی  زمین های  به 
ماموران  ماشــین های کوچــک 
در حال  که  می بینیم  را  تنومندی 
میان  این  در  و  گشت زنی هستند 
اگر به شخصی مشکوک بربخورند 
مانع فعالیت او می شــوند. پس از 
حلقه،  این  گذاشــتن  سر  پشت 
به مامورانی بــر می خوریم که در 
قسمت ســاختمان اداری حضور 
دارند و در سطح ساختمان و تراس 
بزرگ آن به گشــت زنی مشغول 

هستند.
درون زمیــن تمریــن نیز با 
اندکی دقت می توان دیده بان هایی 
را دید که بر فراز بلندی های اطراف 
زمین تمرین ایستاده اند و راه های 
منتهی به زمین تمرین را زیر نظر 
گرفته اند. دیده بانانی که تعدادشان 
در هر تمریــن حداقل 4 نفر بوده 

است.
با این حال کی روش همچنان 
تیم  تمرینات  از  جاسوسی  نگران 
ملی است تا مبادا رقیبان ایران در 
تاکتیک های  بتوانند  ملت ها  جام 
این تیم را نت برداری کرده و از آن 
استفاده کنند. از این رو قرار است 
منطقه حفاظتی تمرینات تیم ملی 
بیشتر از روزهای قبل مورد بازرسی 
قرار بگیرد تا دغدغه های کی روش 
برای افشــا نشــدن برنامه های 
آماده ســازی اش در اطراف اردوی 

تیمش به حداقل برسد.

به رغم سختگیری شدید ماموران 
اسپایر و فدراسیون فوتبال
دغدغه بزرگ 

کی روش؛ جاسوسی 
از تیم ملی

قلی زاده به اسپانیا نرفت
پیش از این باشــگاه شــارلروای بلژیک 
اعام کرده بود علــی قلی زاده در صورت قرار 
نگرفتن در فهرســت نهایی تیــم ملی ایران 
باید برای ادامه درمانش همراه شــارلروا راهی 
اســپانیا شــود اما فعا ایــن بازیکن مصدوم 
رونــد درمانش را در قطــر و اردوی تیم ملی 
پی می گیرد و مثل جام جهانی نفر بیســت و 

چهارم تیم ملی است.
از طرفــی ســایت فــوت نیــوز بلژیک 
نظرســنجی دربــاره قلــی زاده برگــزار و از 
کاربرانش این پرســش را مطــرح کرد که آیا 
این ملی پوش ایرانی توانمندی ازم برای ادامه 
ماندن در تیم شــارلروا را دارد که 71 درصد 
شــرکت کنندگان این نظرســنجی به گزینه 

»بله« رای دادند.
 

باخت بروژ بدون کاوه
پنجشنبه شــب در چارچوب هفته بیست 
 و یکــم ژوپیلر لیــگ کلوب بــروژ میهمان تیم 
قعرجدولــی لوکرن بود و با نتیجه یک بر صفر از 
ســد میزبانش گذشت. وورمر در دقیقه 69 تنها 
گل این بازی را وارد دروازه تیم لوکرن کرد. کاوه 
رضایی به دلیل مصدومیت در فهرست 18 نفره 
کلوب بروژ قرار نداشت. کلوب بروژ با کسب این 
پیروزی خانگی 41 امتیازی شــد و پس از تیم 
خنک 48 امتیازی رتبــه دوم جدول رده بندی 

لیگ بلژیک را در اختیار دارد.
 

 پورموسوی
 سرمربی جوانان

ابراهیم شــکوری د ر بر نامــه فوتبال یک 
شــبکه ورزش اعام کر د ســیروس پورموسوی 
ســرمربی ســابق فواد به عنوان سرمربی جدید 
تیم جوانان ایران انتخاب شده است. پورموسوی 
که این فصــل لیگ برتر را با حضــور در فواد 
خوزســتان آغاز کرده بود قرار اســت به زودی 
فعالیت خود ر ا آ غاز کند.                                                                گفتنی اســت د ر حال 
حاضــر تنها تیم نوجوانان ایران اســت که هنوز 

سرمربی برای آن انتخاب نشده است.
 

بلیت فروشی جام ملت ها
با توجه به درخواست های مکرر عاقه مندان 
به بازی های تیم ملی فوتبال کشــورمان در جام 
ملت های آســیا 2019، فدراســیون فوتبال در 
اطاعیــه ای اعام کــرد: بلیت فروشــی مرحله 
گروهی تیم ملی فوتبال کشــورمان در سه بازی 
اول جام ملت ها که از روز پنجشــنبه 22 آذرماه 
در ســامانه بلیت فروشی فدراســیون آغاز شده 
بــود تا آغاز نخســتین دیدار تیــم ملی فوتبال 
کشورمان که روز دوشنبه 17 دی ماه برابر یمن 
خواهد بود، ادامه خواهد شــد.  برهمین اساس 
متقاضیان عاقه مند به حضور در این مســابقات 
و خرید بلیت می توانند به ســایت فدراســیون 
 فوتبــال و لینک بلیــت الکترونیــک یا آدرس

 ticket. firi. ir مراجعه کنند.

پیش بینی ها: ایران قهرمان یا در نیمه نهایی
*شــبکه ورزش سوریه خبر داد که نایجل دیانگ، ستاره سابق تیم ملی 
هلند و تیم های میان و منچســتر سیتی معتقد است که تیم ملی سوریه به 
فینال جام ملت های آســیا 2019 می رســد ولی در فینال از تیم ملی ایران 

شکست می خورد و نایب قهرمان می شود.
*شــبکه ورزش یمن خبر داد فدراســیون فوتبال این کشور با همتای 
ازبکســتانی خود به توافق نهایی رســید تا چهارشــنبه آینــده در دیداری 
تدارکاتــی مقابل تیم ملی ازبکســتان بازی کند. یمن یکــی از رقبای ایران 
در مرحله گروهی جام ملت های آســیا 2019 اســت. یمن یکشنبه در بازی 

تدارکاتی دیگری به مصاف سوریه می رود.
*سایت فاکس اسپورت با نزدیک شــدن مسابقات جام ملت های آسیا 
2019 امارات یک نظرسنجی به راه انداخت تا بهترین های تاریخ این رقابت ها 
را انتخاب کند. این سایت برای هر پست 3 نامزد را انتخاب کرده که در خط 
میانی علی کریمی با کیسوکه هوندا )ژاپن( و ناکامورا )ژاپن( و در خط حمله 
نیز علی دایی با ناهیرو تاکاهارا ژاپنی و یونس محمود عراقی رقابت می کند.

*هکتور کوپر، سرمربی سرشناس ازبکستان پیش بینی کرده که تیم های 
ایران، عربســتان، امارات و کره جنوبی به نیمه نهایی مسابقات جام ملت های 

2019  آسیا می رسند.
*پارک هانگ ســئو ســرمربی کره ای ویتنام با خط زدن 4 بازیکن 24 
بازیکــن دیگر را برای اردوی پایانی آماده ســازی در قطر و شــرکت در جام 
ملت های آسیا 2019 فراخواند. روز چهارشنبه آخرین تمرین تیم ملی ویتنام 
در این کشــور برگزار شد و با معرفی فهرست نهایی کاروان این تیم در حال 

حاضر مثل خیلی از تیم های حاضر در جام ملت ها در قطر به سر می برد.
*به نقل از سایت الخلیج آناین، سعید حارب اعام کرد ورزشگاه نوسازی 
شده آل مکتوم شهر دبی پس از بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال امارات و 
کویت دیروز )جمعه( به صورت رســمی در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا 
برای برگزاری جام ملت های آســیا قرار گرفت. بنا بر اعام رییس گروه دبی 
در جام ملت های آسیا ورزشگاه آل مکتوم در طرح مدرن سازی از نظر ظرفیت 

حجمــی به 15 هزار صندلی افزایش یافت. این 
ورزشگاه ملقب به آبی فیروز  ه ای رکورد جدیدی 
را نیز به خاطر تخریب و بازسازی در مدت زمان 
390 روز بــه ثبت رســاند. در ورزشــگاه بازی 
ایران و عــراق 26 دوربین از زاویه های مختلف 
برای پوشــش تصویــری بازی هــا و همچنین 
300 دوربین امنیتی نصب شــده اند. اســتفاده 
از مدرن ترین سیســتم نورپردازی با استفاده از 
3500 امپ و 5 درصد چمن مصنوعی در کف 
زمین بازی جهت باا بردن مقاومت آن از دیگر 

امکانات ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی است.
*بــه نقل از روزنامه العرب قطر، تیم ملی فوتبال قطر بدون اســتراحت 
پس از بازی با الجزایر مهیای چهارمین و آخرین بازی تدارکاتی ماه دســامبر 
در ورزشــگاه خلیفه دوحه برابر ایران می شــود. این بازی بنا بر درخواســت 
مدیران تیم های ملی قطر و ایران پشت درهای بسته ورزشگاه خلیفه و بدون 
حضور تماشاگران و رسانه های گروهی برگزار خواهد شد. تیم ملی قطر پیش 
از رویارویی با ایران 3 بازی تدارکاتی برگزار کرده بود. قطر در نخستین بازی 
برابر اردن به پیروزی 2 بر صفر دست یافت و سپس در مصاف با قرقیزستان 
نیز یک بر صفر پیروز شد. قطری ها در سومین بازی تدارکاتی ماه دسامبر در 
دوحه با نتیجه یک بر صفر مغلوب الجزایر شــدند. آخرین بازی قطر پیش از 

آغاز جام ملت های آسیا روز دوشنبه آینده برابر ایران برگزار می شود.
*وسام رزق بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال قطر گفت: »ایران باثبات ترین 
تیم در میان تیم های شــرکت کننده در جام ملت های آسیا 2019 در تمامی 
ســطوح است و از یک سرمربی بهره می برد که برای مدتی طوانی است این 
تیم را هدایت می کند. ســطح فنی ارائه شده از سوی تیم ملی ایران در جام 
جهانی 2018 باعث می شــود تا این تیم برجســته ترین نامزد قهرمانی جام 
ملت های آســیا در امارات باشــد. ایران در گروه مرگ جام جهانی با مراکش 
بازی کرد و با ارائه ســطح فنی قدرتمند و شــاخص در آســتانه صعود قرار 
داشت.« وســام رزق درباره تیم ملی قطر هم گفت: »تیم کنونی قطر بسیار 
پیچیده و دارای ترکیبی عالی است. بازیکنان این تیم می توانند دستاوردهای 
خوبی داشــته باشند. اگر قطر بتواند به نیمه نهایی جام ملت های آسیا صعود 
کند این یک دستاورد خوب محســوب می شود. با توجه به بازی هایی که از 

قطر دیدیم این امکان وجود دارد.«

جام ملت ها

نیمه عقب زمین 
درست مثل
 
 جام جهانی

حاا که فهرست 23 نفره تیم ملی 
برای جام ملت ها اعام شده راحت تر 
می توان درباره ترکیب احتمالی 
و آنچه قرار است شروع کننده 
بازی اول در جام ملت ها باشد، 
پیش بینی کرد. هر چند از دست 
دادن سعید عزت اللهی اتفاق بزرگی 
بود و نرسیدن کاوه رضایی و علی 
کریمی به این بازی ها می توانست 
نگران کننده باشد، یا همین حاا 
مصدومیت علی  قلی زاده و علیرضا 
جهانبخش می تواند پریشان مان 
کند اما تیم ملی پر است از بازیکن 
باکیفیت که برای درخشش در جام 
ملت ها آماده اند و از دست دادن 
6-5 بازیکن به دلیل مصدومیت نیز 
نمی تواند اندکی از امیدواری ها نسبت 
به موفقیت این تیم بکاهد. البته که 
امیدواری ها معقوانه و منطقی خواهد 
بود تا قبل از شروع تورنمنت فشاری 
روی این تیم وارد نشود و تیم ایران 
گام به گام تا قهرمانی پیش برود.

خبر

مدافع  کنعانی زادگان  محمدحسین 
تیم ملی گفت: تمرینات خوبی را داشتیم. 
اردو امکانات خوبی دارد و همه بازیکنان 
صددرصد توانشــان را گذاشــته اند و به 
دنبال این هســتند که دل مردم را شاد 

کنند.«
او در مورد رقبا گفت: »همه حریفان 
به دنبال نشان دادن خود هستند و نشان 
دادند که دست روی دست نگذاشته اند و 
همه پیشرفت کرده اند. ژاپن و کره جنوبی 
حرف های زیادی برای گفتن دارند اما ما 

صددرصد برای قهرمانی می رویم و چیزی 
جز قهرمانی راضی مان نمی کند. کی روش 
هم تیم خوبی درســت کرده و حضور در 
تیم ملی و تمرینات کی روش هر روز برای 

ما جوان ترها یک کاس درس است.«
وی ادامــه داد: »همه به دنبال این 
هســتیم که بعد از مدت هــا به قهرمانی 
برسیم و از پیشکسوتان و بزرگان فوتبال 
کشور هم می خواهیم که پشت تیم ملی 
باشــند و حمایــت کنند تا ایــن تیم به 

چیزی که حقش است، برسد.«

بر اســاس گزارش شــبکه تلویزیونی 
با  »directvsports«، کارلوس کی روش 
مدیران فدراسیون فوتبال کلمبیا برای قبول 
هدایت تیم ملی این کشور به توافق رسیده 
و انتظار می رود ایــن مربی پرتغالی تا پایان 
ماه ژانویه به طور رســمی به عنوان سرمربی 
تری کالــر- لقــب تیم ملی فوتبــال کلمبیا 
- معرفی شــود. طبق این گزارش مســاله 
مالــی بین طرفین حل وفصل شــده و نتایج 
رضایتبخش بوده، بنابراین ســرمربی کنونی 
تیــم ملی ایران تا هدایت تیــم ملی کلمبیا 

فاصله چندانی ندارد. این شبکه در بخشی از 
گزارش خود عنوان کرد تنها مانعی که بر سر 
توافق کی روش و فدراســیون فوتبال کلمبیا 
وجود داشــت، همراهی این مربی 65 ساله 
با تیم ملی ایران در مسابقات جام ملت های 
آسیا 2019 اســت که قرار است از تاریخ 5 
ژانویه )15 دی( به میزبانی اماراتی ها برگزار 
شــود اما اکنون با توافقی کــه بین طرفین 
صورت گرفته، انتظار مــی رود کی روش در 
اواخــر ماه ژانویه چالــش جدید خود با تیم 

ملی کلمبیا را استارت بزند.

عبدالواســع المطری یکی از بازیکنانی 
اســت که در فهرســت نهایی تیم ملی یمن 
برای حضــور در جام ملت های آســیا قرار 
گرفــت. این بازیکن 24 ســاله گفت: »بابت 
حضــور در این رقابت ها بســیار هیجان زده 
هستم، هر چند تیم ملی فوتبال یمن از نظر 
روند آماده سازی تفاوت زیادی با دیگر تیم ها 
دارد و قابل مقایســه نیســت اما امیدواری 
خودمان را حفظ می کنیم تا خواســته های 

هواداران عملی شود.«

وی افــزود: »زیباتریــن خصیصه یک 
بازیکن یمنی شــور و شوق و روحیه مبارزه 
است. بنابراین وقتی پیراهن تیم ملی یمن را 
بر تن می کنم و سرود ملی می خوانم احساس 
یک جنگنده در میدان را دارم. جاه طلبی مان 
در جام ملت های آســیا صعــود به دور دوم 
است. امیدوارم به خوبی ظاهر شویم و توجه 
همگان را برانگیزیم. به هوداران فوتبال یمن 
قول می دهیم با تمام توان به مصاف حریفان 
می رویم. می خواهیم آنها را شاد و خوشحال 

کنیم زیرا شایسته شادی هستند.«
تیم ملــی فوتبال یمن پس از برگزاری 
اردوی آماده ســازی در مالزی  برای شرکت 
در جام ملت های آســیا 2019 راهی امارات 

می شود.
عبــدا... الثریــا، مدیر تیــم ملی یمن 
گفت: »در مالزی ســومین مرحله از اردوی 
آماده ســازی ما بــا موفقیت زیــر نظر جان 
کوسیان برگزار و فهرســت نهایی بازیکنان 

مشخص شد.«

برند اشــتانگه ســرمربی آلمانی 
تیم ملی ســوریه ضمن ابراز رضایت 
از روند آماده ســازی ایــن تیم برای 
حضور در جام ملت های آسیا 2019 
گفت: »بازیکنان سوریه با وجود عدم 
تمرین های منســجم و مشترک کنار 
یکدیگــر انتظارهای مــن را در روند 
برآورده  رقابت هــا  این  آماده ســازی 
می کنند. نخســتین هدف سوریه در 
جام ملت های آسیا 2019 پیروزی در 

تمامی بازی های مرحله گروهی است 
و می خواهیــم بهتریــن جایگاه را در 

جدول رده بندی کسب کنیم.«
افزود: »گروهی که ما  اشــتانگه 
در آن قرار داریم با حضور اســترالیا، 
اردن و فلسطین یکی از قدرتمندترین 
آسیا 2019  ملت های  جام  گروه های 

است. 
فکــر می کنم تفاوت هــای فنی 
تیم هــا چندان نباشــد و احتمال هر 

اتفاق غیرمنتظره ای در هر بازی وجود 
دارد. به هر حال هدف سوریه صعود از 
مرحله گروهی و رسیدن به بازی های 
حذفی است. ما می خواهیم سناریوی 
عراق در جام ملت های 2007 آســیا 
را که بــه جام قهرمانی رســیده بود 

عملیاتی کنیم.«
این مربی 70 ساله در آسیا سابقه 
هدایت تیم های ملــی عمان، عراق و 

سنگاپور را هم در کارنامه دارد.

کنعانی زادگان: چیزی جز قهرمانی راضی مان نمی کند

توافق مالی کی روش با فدراسیون فوتبال کلمبیا

بازیکن یمنی: احساس یک جنگنده را دارم

اشتانگه: می خواهیم سناریوی عراق 2007 را عملیاتی کنیم

ســرانجام اســامی 23 بازیکــن تیم ملی 
فوتبال عراق از ســوی ســرکو کاتانچ، سرمربی 
اهل اســلوونی این تیم معرفی شد. لیستی که 
با توجه بــه همگروه بودن عراق و ایران برای ما 

مهم بود. فهرست اعام شده به این قرار است:
دروازه بان ها: محمــد کاصد، محمد حمید 
و جال حســن، مدافعان: احمد ابراهیم، ریبین 
ســواقا، علی عدنان، فرانس بطرس، علی فائز، 
ولید سالم، سعد ناطق و عاء مهاوی، هافبک ها: 
امجد عطوان، بشار رســن، مهدی کامل، طارق 
همام، اســامه رشید، علی حصنی، حسین علی، 
صفــاء هادی و احمد یاســین، مهاجمان: مهند 

علی، عاء عباس و ایمن حسین.
بعد از اعام این فهرســت سایت اسپورت 
عــراق خبر داد خط خوردن محمد داود و مهند 
عبدالرحیــم دو مهاجم برتر لیگ از فهرســت 
تیم ملی کار بهــروز، مدیر برنامه ایرانی کاتانچ، 

سرمربی تیم ملی بود.
او با نفوذی که دارد ایمن حسین که 4 ماه 
بازی نکرده است را به جای این دو بازیکن آماده 
در فهرســت نهایی تیم ملی قرار داد! این مدیر 
برنامــه ایرانی عاوه بر کاتانچ و ایمن حســین 

مدیر برنامه همام طارق و بشار رسن دو بازیکن 
عراقی سرخابی ها نیز است.

همچنین ســایت التغییر عــراق خبر داد 
اســامه رشید ســرانجام پس از موافقت باشگاه 
ســانتا کارای پرتغال به اردوی آماده سازی تیم 

ملی عراق در قطر می پیوندد.
 اســامه رشــید پس از مداخلــه و تهدید 
فدراســیون فوتبال عراق به شــکایت از باشگاه 
ســانتا کارای پرتغال به فیفــا بابت عدم اجازه 
بــه این بازیکــن جهت شــرکت در اردوی تیم 
ملی کشــورش توانست از لیســبون راهی قطر 
شود. باشگاه پرتغالی به بهانه مصدومیت اسامه 
رشید مانع حضورش در اردوی عراقی ها شد که 
با تهدید رسمی فدراســیون فوتبال این کشور 

عقب کشید.
اســامه رشــید یک بازیکــن کلیدی در 
خط میانی اســت که کاتانــچ روی او برای جام 
ملت های آســیا 2019 حساب ویژه ای باز کرده 

است.
امجد عطوان، دیگر بازیکن تیم ملی عراق 
نیز بــا دریافت ویزای قطر به اردوی این تیم در 

دوحه پیوست.

حدود دوازده ســال قبل تیم ملی عراق به 
شــکل حیرت انگیزی بعد از جنگ قهرمان جام 
ملت های آسیا شد. آنها دوره قبل به نیمه نهایی 
رســیدند و در این دوره از جام ملت ها هم تیم 
خوبی دارند اما بعید است کسی به عنوان مدعی 

قهرمانی روی این تیم حساب باز کند.
نشــاط اکرم عضو همان تیم قهرمان سال 
2007 می گویــد: »تیم ملی فوتبــال عراق در 
جام ملت های آسیا در امارات کار بسیار سختی 
پیش  رو دارد و ســرکو کاتانچ )سرمربی( شاید 
قربانی شــود. عــراق با عنــوان چهارمی دوره 
گذشــته جام ملت های آسیا 2015 در استرالیا 
راهی امارات می شود که دارای عنوان قهرمانی 
نیز است. همین مساله کافی است تا فشار بسیار 

زیادی روی بازیکنان تیم ملی عراق باشد.«
هافبک میانی خوش استیل سابق عراقی ها 

گفت: »ســرکو کاتانچ همانند سرمربیان بومی 
پیشــین تیم ملی عراق شاید در جام ملت های 
آســیا قربانی شــود زیرا او بــا ضعف های لیگ 
فوتبال عراق و نبود برنامه ریزی ها مواجه شــده 
است. نکته هایی که فوتبال عراق به شدت از آن 
رنج می برد. این شــرایط مربوط به حاا نیست 
و از گذشــته نیز وجود داشته و همچنان ادامه 
دارد.« همچنین هــوار مامحمد، دیگر بازیکن 
تیم ملــی فوتبال عراق کــه در جام ملت های 
2011 مقابل تیم ایران بــازی کرده هم گفت: 
»نســل جدید بازیکنان عــراق دارای انرژی و 
توانمندی هایی است که می تواند باعث نمایش 
امیدوارکننده در جام ملت های آســیا شود. در 
صورت برطرف  شــدن اشتباهات عراق می تواند 
بهترین جایــگاه را در این رقابت ها به دســت 

آورد.«

رفتن ایمن حسین به جام ملت ها
 کار مدیر برنامه ایرانی بود!

 بیم و امید درباره امکان موفقیت عراق
 در جام ملت ها

شایعه بعد از اعام فهرست نهایی عراق

شاید کاتانچ قربانی شود

بازگشت آزمون به تمرین تیم ملی
در تمرین عصر جمعه تیم ملی جهانبخش زودتر از ســایر بازیکنان در زمین حاضر شد 
و زیر نظر مربی بدنســاز تیم ملی به تمرین پرداخت. جهانبخش بعد از استارت های کوتاه و 
بلند با حالت بوکســورها به آدمک های کنار زمین ضربه می زد که حرکت این بازیکن جالب 
توجــه بود. در ابتــدای تمرین بازیکنان در حال ضربه زدن به توپ به یک هدف مشــخص 
بودند که این موضوع شــوخی های آنها را در پی داشــت. هر بازیکنــی در قالب این تمرین 
اشــتباه می کرد توسط دیگر بازیکنان تنبیه می شــد! جالب اینجا بود که وقتی ملی پوشان 
قصد داشتند یک بازیکن را تنبیه کنند دور او را می گرفتند تا دوربین ها این صحنه را شکار 
نکنند. پورعلی گنجی، ســردار، حاجی صفی، انصاری فرد، جهانبخش و بیرانوند در این بازی 
حضور داشتند و فضای شادی را در ابتدای تمرین ایجاد کردند. سردار آزمون هم به تمرین 

برگشت تا نگرانی ها در مورد این بازیکن به پایان برسد.

اردوگاه ملی
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هفته هفتم لیگ برتر بســکتبال در حالی به 
پایان رســید که در دیدارهای مهم میهمانان به 
برتری رسیدند و در تهران هم تیم نیروی زمینی 

با غلبه بر ذوب آهن دست به کار بزرگی زد.
در تنها دیدار این هفته که در تهران برگزار 
شــد، ســربازان نیرو میزبان ذوب آهن اصفهان 
بودند. تیم تحت هدایت فرزاد کوهیان مربی تیم 
ملی بســکتبال که البته خیلی حال و روز خوبی 
ندارد و با بودجه نــه چندان زیاد وارد لیگ برتر 
شده، در هفته هفتم هم باخت غیرمنتظره ای را 

متحمل شد. 
نیــروی زمینی در این دیدار با درخشــش 
پیام کیانی، علی یار نجفی و علیرضا مرتضوی که 
بــه ترتیب ١٩، ١٣ و ١٤ امتیاز کســب کردند، 

توانست ٨٠ بر ٧٦  ذوب آهن را مغلوب کند. 
پرتاب های موفق و قابل توجه ســه امتیازی 
ســربازان نیروی زمینی در این مســابقه یک بار 
دیگر گره گشــای بازی برای آنها بود و در نهایت 

هم نقش اصلی را در پیروزی آنها ایفا کرد.
ذوبی ها هفته گذشته نیز بازنده بودند و حاا 

دومین باخت پیاپی شان را تجربه کردند.
در تقابل مدعیان، شــیمیدر تهران توانست 
٥٧ بــر ٥٢ نفت آبادان را در خانه اش شکســت 

دهد. 

در شــبی که محمد حســن زاده و رســول 
مظفری عملکرد درخشــانی برای نفت داشتند، 

این تیم نتوانست در خانه برنده باشد. 
برای شیمیدر تهران محمد جمشیدی ستاره 

بود و ١٧ امتیاز گرفت.

این دیدار که از ابتدا درگیر حواشی مربوط 
به داوری بود، در نهایت با پرتاب برخی اجســام 
که گفته می شــود کیســه های یخ بوده و رفتار 
نامناسب تماشاگران، از جانب ناظر بازی متوقف 

شد.

همچنیــن مربــی نفت آبادان به شــدت از 
وضعیت داوری این مسابقه گایه کرده و معتقد 
اســت عملکرد داوران نقش موثــری در باخت 

خانگی تیمش ایفا کرده است.
این نخستین باخت تیم نفت آبادان بود که 
در خانه ثبت شــد و حاا تنها پتروشــیمی، تیم 

بدون باخت جدول به حساب می آید. 
تیمی کــه در این هفته هــم اگرچه جدال 
ســختی در خانه حریف داشــت امــا در نهایت 

توانست به یک برد دیگر دست پیدا کند.
شاگردان مهران حاتمی در هفته هفتم برابر 
شــهرداری گرگان به میدان رفتند و در نهایت با 

نتیجه ٦٢ بر ٥٢ به برتری رسیدند. 
در این دیدار فرید اصانی برای تیم جنوبی 
١٦ امتیاز، ٥ پاس منجر به گل و تاثیرگذاری ١٧ 

داشت و یکی از بهترین های میدان بود.
در مشهد نیز آویژه صنعت توانست برابر پگاه 
تهران ٨١ بر ٧٠ به برتری برســد و نخستین برد 

فصل خود را ثبت کند.
نتایج هفته هفتم به شرح زیر است:

نفت آبادان ٥٢ .......................... شیمیدر تهران ٥٧
شهرداری گرگان ٥٢ ....................... پتروشیمی ٦٢
نیروی زمینی ٨٠ ................ ذوب آهن اصفهان ٧٦
آویژه صنعت مشهد ٨١ ..................... پگاه تهران٧٠

برد غیرمنتظره نیرو و نخستین پیروزی آویژه

برتری میهمانان در جدال مدعیان

رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی 
المپیــک که این روزها خودش را به عنوان 
پدر ورزش ایران معرفی می کند، در اقدامی 
که در راســتای نگاه پدرانه به ورزش بود، 
ســعی کرد با دعوت از کیانوش رستمی و 
علی مرادی اختاف به وجود آمده بین این 
دو نفر را برطرف کند. او بی آنکه از پیشینه 
و گذشــته این اختاف نظر آگاهی ازم را 
داشــته باشــد و یا بی آنکه از عواقب این 
تصمیم خود درک درســتی باشد، نشست 
ســه جانبه ای را برگزار کــرد و با دعوت از 
کیانوش رســتمی و علی مرادی خواهان 
حل این اختاف نظرها شــد. کاری که به 
نظر اشــتباه می آمد چرا که هم کیانوش 
فردی اســت که از منافعش کوتاه نمی آید 
و هم علی مرادی نشان داده توان مدیریت 
کردن در شرایط سخت را ندارد. به همین 
دلیل هم از همان موقع مشــخص بود که 
این توافق آینده خوبی ندارد اما آیا رییس 
کمیته ملی المپیک به این فکر نکرده بود 
که در صورت شکســت خوردن این پروژه 

چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد؟
وقتی نشست سه جانبه تمام شد، هر 
ســه نفر خوشحال از یک توافق، در مقابل 
عجیبی  ژســت های  عکاسی  دوربین های 
گرفتنــد و گویا یکــی از معضات بزرگ 
ورزش را برطرف کرده باشند خوشحال و 
خندان بودند اما دریغ از اینکه بدانند این 
توافق عمر چندانــی ندارد و خیلی زود از 
بین می رود. بعد از این نشســت سه جانبه 
برای چند روزی کیانوش در اردوها حاضر 
شــد اما فقط برای چند روز و مدتی بعد 
دوباره راهی ویای خود در کرمانشاه شد 
تا بــه تنهایی تمرین کند. این نخســتین 
حرکت کیانوش برای پشــت پــا زدن به 
توافق سه جانبه بود؛ حرکتی که شروع یک 

جریان جدید در ورزش بود.
او در حالــی به تنهایــی و دور از تیم 
ملی تمرین می کنــد که تصمیم جدید او 
از این هم مهم تر اســت. کیانوش رستمی 
تصمیم گرفته که در مسابقات وزنه برداری 
گزینشــی المپیک در تایلند که بهمن ماه 
برگزار می شود، حضور داشته باشد. او قرار 
اســت به تنهایی راهی این مسابقات شود؛ 
بدون مربی و بدون هر ورزشــکار دیگری 
مــی رود تا برای رســیدن بــه بازی های 
المپیک ٢٠٢٠ وزنه بزند! همان روشی که 
در سال های گذشته هم بارها کیانوش آن 
را تکرار کرده و البته جمع زیادی مخالف 

این رفتار او بوده اند. مخالف بودند چون او 
با ایــن رفتار خود بنیان ورزش حرفه ای و 
احترام به مربی را زیر سوال برده است. او 
در مسابقات جهانی و المپیک حضور پیدا 
کرد بدون اینکه مربیان تیم ملی را به کنار 
خود راه بدهد! حاا هم بدون هماهنگی با 
مربیان و بــدون همراهی آنها راهی تایلند 
می شــود تا برای خودش وزنــه بزند. آیا 
هدف رضا صالحی امیری همین بود که به 
کیانوش قدرت بیشتری بدهد تا همچنان 
به روش های خــودش تمرین کند یا او با 
نگاه پدرانه اش به دنبال حل یک مشــکل 
اساســی در ورزش بود تا حرمت مربی در 
ورزش حفظ شود و هر کسی جایگاه خود 

را بداند؟
اینکه کیانوش توافق ســه جانبه را به 
هم بزند موضــوع پیچیده و عجیبی نبود. 
از قبل هم کاما قابــل پیش بینی بود که 
او زیر بــار این توافق نمــی رود و فقط به 
دنبال فراهم کردن شــرایطی جدید برای 
خودش اســت اما ســوال مهم این است 
که رســتمی در حضور صالحی امیری چه 
قولی به مــرادی و او داد؟ آیا توافق انجام 
شد که کیانوش همانند گذشته به کارش 
ادامه بدهد یا اینکه قرار بود او در رفتارش 

تجدیدنظر کند و فدراســیون هم شرایط 
را برای موفقیت او فراهــم کند؟ یا اینکه 
اصا در این نشست صالحی امیری از علی 
مرادی خواســته که به هر شــکل ممکن 
به حرف ها و خواســته های کیانوش گوش 
بدهد؟ بعید اســت این مــورد آخر مورد 
توافق باشــد اما واقعا کدام یــک از اینها 
توافق حاصله این نشست بود؟ از کاری که 
کیانوش انجام داده اینطور به نظر می رسد 
که گزینه های اول و سوم مورد توافق بوده 
اما اگر قرار باشد که همه بپذیرند کیانوش 
رستمی به این توافق پشت پا زده  یا اصل 
توافق چیز دیگری بوده، اینجا اتفاق مهمی 
برای پــدر ورزش رخ داده و حرفش روی 

زمین مانده است!
کیانوش رســتمی در دو سال گذشته 
با ایــن روندی که از ســرگرفته در چهار 
مسابقه اوت کرده اســت. حاا هم ظاهرا 
می خواهــد با همیــن رونــد کار خود را 
ادامــه بدهد؛ آیا اینکه مســووان ورزش 
و فدراســیون وزنه برداری این اجازه را به 
او بدهنــد که با همین رونــد پیش برود، 
تصمیم صحیحی است؟ اگر نتایج دو سال 
اخیر کیانوش که امــروز خیلی ها منتظر 
رکوردشــکنی او هســتند، به همین نوع 
تمرین کردن او ربط داشته باشد، از همین 
حاا نتیجه حضــور در بازی های المپیک 
٢٠٢٠ مشخص اســت. ضمن اینکه اینجا 
یک موضــوع مهم وجــود دارد؛ کیانوش 
در وزن جدید باید با ســهراب مرادی هم 
رقابــت کنــد. اینکه رییــس کمیته ملی 
المپیک پشــت ســر کیانوش قرار بگیرد، 
می تواند به لحــاظ روحی روانی هم ضربه 
ســختی را به ســهراب وارد کند. سهراب 
مرادی بهترین وزنه بردار حال حاضر ایران 
و حتی جهان اســت؛ وزنه برداری توانمند 
که از نظر روحی هم بسیار حساس است. 
بنابراین صالحی امیری باید بیش از گذشته 

مراقب نگاه پدرانه خود در ورزش باشد.

کیانوش تنها تمرین می کند، تنها مسابقه می دهد
توافق سه جانبه رستمی، مرادی و صالحی امیری منتفی شد 

اینکه کیانوش توافق سه جانبه را به 
هم بزند موضوع پیچیده و عجیبی 

نبود. از قبل هم کاما قابل پیش بینی 
بود که او زیر بار این توافق نمی رود و 

فقط به دنبال فراهم کردن شرایطی 
جدید برای خودش است اما سوال 

مهم این است که رستمی در حضور 
صالحی امیری چه قولی به مرادی 

و او داد

 قوچان نژاد: 
نگذاشتند اسماعیل نژاد 

به مشهد بیاید
سرمربی تیم والیبال پیام مشهد 
معتقد اســت در برخی از جاها خط 
می دهند که پیام را تحت فشار قرار 

دهند.
طــی روزهای گذشــته یکی از 
نقــل و انتقاات نیم فصل لیگ برتر 
انتقال امین اســماعیل نژاد  والیبال، 
پشــت خط زن چپ دســت لیگ به 

پیام خراسان عنوان شد. 
انتقالی که البته گویا لغو شده و 
این بازیکن به باشگاه اول خود یعنی 

شهرداری تبریز بازگشته است. 
اســماعیل نژاد و چنــد بازیکن 
دیگر شــهرداری تبریز طی روزهای 
گذشــته با اســتناد به عدم دریافت 
مطالباتشان از تیم شهرداری تبریز، 
حکــم بازیکــن آزاد بــودن خود را 
گرفتــه بودند اما گویا شــرایط این 
بازیکن تغییر کرده و تنها او نتوانسته 

به تیم دیگری برود.
از بازی  جبار قوچان نــژاد پس 
بــا کاله دربــاره زمان حضــور این 
بازیکــن در ترکیــب تیمش اینطور 
اسماعیل نژاد  »امین  کرد:  اظهارنظر 
از روز یکشــنبه بــازی خواهد کرد 
اما برای شــهرداری تبریز! متاسفانه 
با پرداخت بخشــی از قراردادش در 
دقیقه ٩٠، مانــع انتقال این بازیکن 
به پیام شــدند. پنج بازیکن این تیم 
آزاد بودنــد و به هر کجای ایران که 
خواستند رفتند اما مثل اینکه فقط 
همیــن بازیکن از شــهرداری تبریز 

مشکل داشت.«
پیام مشــهد معتقد  ســرمربی 
اســت دســت هایی در کار است تا 
نگــذارد تیمش نتیجــه بگیرد: »در 
برخــی جاها خــط می دهنــد که 
تیم مان را اذیــت کنند. پنج بازیکن 
شهرداری تبریز آزادانه به هر کجای 
ایران که خواســتند منتقل شــدند 
اما تنها برای اســماعیل نژاد سه روز 
اســت در تاشند که به مشهد نیاید. 
اینگونه مسائل آزارمان می دهد. امین 
اسماعیل نژاد نیز با میل و رغبت خود 
به مشهد آمده بود. متاسفانه در چند 
پست به دنبال بازیکن بودیم و فقط 
توانستیم یک بازیکن جذب کنیم که 
آن هم به ســرانجام نرسید. با همین 
خیرالموجودیــن و حمایت هواداران 

در لیگ برتر ادامه خواهیم داد.«

والیبال

سهرابی: به 20 سال پیش 
برگشته ایم

مهدی ســهرابی مثل همیشــه بدون 
تعــارف گایه هایش را مطرح می کند. او بار 
دیگر در آستانه رقابت های قهرمانی آسیا از 

مشکاتی که رکابزنان دارند، می گوید.
ســهرابی ابتدا درباره شرایط تیم نیمه 
اســتقامت برای حضور در قهرمانی آسیا و 
انتظاری که از این تیــم برای نتیجه گیری 
پس از ناکامی در بازی های آســیایی وجود 
دارد، می گویــد: »در این مــدت رکابزنان 
تمرینات خوب و ایده آلی داشــتند. شرایط 
تیم خوب اســت و قول می دهــم بهترین 
نتایج را بگیریم. البته در شــرایطی که اکثر 
تیم های باشــگاهی ما عقب کشیده اند و در 
هیچ مسابقه ای شــرکت نمی کنند، رقبای 
ما مثل چین، ژاپن، کــره جنوبی حتی در 
تمام کاپ های جهانی شــرکت می کنند. با 
این حال، این شــرایط روی روحیه بچه ها 
تاثیر نمی گذارد. با حداقل امکانات می رویم 

تا بهترین نتیجه را بگیریم.«
او در پاســخ به این پرســش که پس 
با این شــرایط از رکابزنان نیمه استقامت 
بایــد در قهرمانــی آســیا توقــع مــدال 
داشــت؟ می گوید: »درســت است پیست 
چوبی نداریــم و یا مســابقه نرفته ایم اما 
نمی خواهیم در قهرمانی آســیا هم بازنده 
باشــیم. ما بارها گفته ایم که پیست چوبی 
نداریم اما به حــال کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش فرقــی نکرده اســت. بارها 
مشــکات را گفته ایم اما روی مســووان 
تاثیری نداشــته است و نتیجه اش را حتی 
در بازی های آســیایی هم دیدند. اان هم 
داریم به ٢٠ســال پیش کــه هیچ چیزی 
نداشــتیم اما باز هم نتیجــه می گرفتیم، 
برمی گردیم. از طرفــی باید این را هم در 
نظر بگیریــم در ماده هایی کــه رکوردی 
هســتند، خیلی با رقبا فاصله گرفته ایم و 
حتی رسیدن به رکوردهای ١٥ سال پیش 
خودمان هم برایمان ســخت شده است و 
حتی سطح رقابت در قهرمانی آسیا ٢٠١٩ 
هم بــاا خواهد بود چون تمام تیم ها برای 
جمع کردن امتیاز کســب سهمیه المپیک 
٢٠٢٠ می آیند. با وجود این، باز هم تاش 
می کنیم بهترین نتیجه را بگیریم هر چند 
کــه نتیجه خوب بگیریم برای مســووان 
فرقی ندارد. بد هــم نتیجه بگیریم باز هم 

فرقی نمی کند.«
ســهرابی با انتقاد از پیســت هایی که 
داخل ایران ساخته می شود، ادامه می دهد: 
»چند پیســت در ایران ســاخته شده اما 
نقشــه های آن بــرای ٣٠،٢٠ ســال پیش 
اســت. این پیســت ها ورودی آمبوانس و 
راه پلــه ندارند. من ٢٣ ســال در دوچرخه 
سواری پیست کار می کنم آیا برای ساخت 
پیست زنجان که در شهر خودمم هم هست 
تاکنون آمده اند یک ســوال از من بپرسند؟ 
اکثر پیســت ها هــم افتتاح نشــده خرابه 

شده اند.«
 

 دوچرخه

حرف 
پدر روی 
زمین ماند

هنوز یک ماه بیشتر از توافق سه جانبه رضا صالحی امیری، علی مرادی و کیانوش رستمی نمی گذرد که ظاهرا این توافق با پشت پایی که 
وزنه بردار سرکش به آن زده از بین رفته است. کیانوش رستمی و علی مرادی در این نشست در حضور صالحی امیری توافق کرده بودند 
که با حضور کیانوش در اردو و حمایت های مرادی، حواشی این وزنه بردار از بین برود اما درست همانگونه که پیش بینی می شد کیانوش به 
این توافق پشت پا زد. او هم تنهایی تمرین می کند و هم اینکه تصمیم گرفته به تنهایی برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک راهی 
تایلند شود. این همان چیزی بود که از قبل هم قابل پیش بینی بود اما حاا کسی هست که بگوید حاصل آن نشست سه جانبه چه بود؟

معرفی برترین های نجات غریق کشور
نخســتین مرحله از ســومین دوره رقابت های نجات غریــق قهرمانی 
باشگاه های کشور در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران در ٦ ماده برگزار 
شد. این رقابت ها در ٤ مرحله )مرحله اول و چهارم استخری و مرحله دوم و 
سوم ساحلی( برگزار می شود که نتایج مرحله اول رقابت های باشگاهی نجات 

غریق به این ترتیب است:
 در ماده ٢٠٠ متر امیرمحمد کاظمی از باشــگاه حکمت نهاجا اول شد. 
ســعید آشتیانی از باشــگاه ارمغان مشهد دوم و سهیل آشــتیانی از باشگاه 

ارمغان مشهد سوم شد.
 در ماده ٤ در ٥٠ ترکیبی دانشگاه آزاد، قدس اهواز و ارمغان مشهد به 

ترتیب اول تا سوم شدند.
در ماده ٥٠ متر حمل آدمک، آرین زارع از نیروی زمینی اول شد. بهشاد 

علیزاده از غدیر گرگان دوم و پوریا مالدار قصری از دانشگاه آزاد سوم شد.
در ماده ١٠٠ متر حمل آدمک با پای غواصی، خشــایار حســینیان نفر 

اول، پوریا مالدار قصری نفر دوم و امیرمحمد کاظمی سوم شدند.
در ماده ١٠٠ متر حمل آدمک با تیوپ نجات بهشــاد علیزاده از باشگاه 
غدیر گرگان، ســهیل آشتیانی از باشگاه ارمغان مشــهد و صادق غیاثوند از 

باشگاه ارمغان مشهد اول تا سوم شدند.
در ماده ٤ در ٢٥ متر حمل آدمک امدادی دانشــگاه آزاد، نیروی زمینی 

و قدس اهواز، به ترتیب اول تا سوم شدند.

عکس نوشت

خبرکوتاه

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر می گوید از ابتدای 
مســابقه مربی و نیمکت پاایــش نفت آبادان به صورت 
مرتــب به داوری اعتراض می کردند و درون زمین بودند 
و زمانی که می خواستیم جریان بازی را به سود خودمان 
تغییر دهیم، به درون زمین می آمدند و شــروع به دعوا 

می کردند.
محمدرضا اســامی پس از پیــروزی برابر پاایش 
نفت آبادان در لیگ برتر بســکتبال کشور گفت: »بازی 
سختی بود و واقعیت این است که بازی را سخت کردند؛ 
از ابتدای مسابقه نیز مربی و نیمکت پاایش نفت آبادان 
بــه صورت مرتب به داوری اعتــراض می کردند و درون 
زمین بودند. در کجا به این صورت است؟ تعجب می کنم 

که داور هم هیچ عکس العملی نشــان نمی داد و کار به 
جایی می رسد که تماشاگر متوقع می شود و فکر می کند 

حتما باید بازی به سود آنها به پایان برسد.«
او ادامه داد: »بر همین اســاس نیز هواداران شروع 
به ناســزا گفتن کردند. من تاکنــون چنین رفتاری را از 
هــواداران آبادانــی ندیده بودم. تماشــاگران آبادانی در 
تمام رشــته ها صاحب ســبک بودند و چه می بردند چه 
می باختند، تیم ها را تشــویق می کردنــد. نمی دانم چه 
اتفاقــی افتاده گه اینگونه رفتار کردند.« ســرمربی تیم 
بسکتبال شــیمیدر همچنین گفت: »مربی و کادر فنی 
حریف وسط زمین بودند و باتوجه به اینکه بازیکنان شان 
خسته شــده بودند، به نحوی بازی را متوقف می کردند. 
ما هم تا آمدیم جریان بازی را به ســود خودمان تغییر 
دهیم، به درون زمین آمدند و شــروع بــه دعوا کردند. 
درســت اســت که پاایش نفت، میزبان این دیدار بود 
ولی قرار نیســت حتما میزبان برنده باشــد. نباید به هر 
کاری دست زد تا برنده بود. باید فکری برای این موضوع 
شود. داور در مدیریت بازی خیلی ضعیف بود.« او ادامه 
داد: »نبایــد وقتی بــازی را می بازیم، نتیجه را به گردن 
دیگران بیندازیم. تیم حریف اجازه نداد امروز بســکتبال 
بازی کنیم. امیدوارم برای بازی آینده آبادان حتما خود 
فدراســیون و رییس آن حضور داشــته باشند. اگر نفت 
سرمایه گذاری کرده است، ما نیز سرمایه گذاری کرده ایم. 

مگر قرار است تمام بازی ها را نفت آبادان ببرد؟«

ســرمربی تیم بسکتبال پاایش نفت آبادان 
می گوید واقعیت این اســت که در آبادان کسی 
را نداریــم کــه حق مان را بگیرد امــا این دلیل 

نمی شود که خون به جگر ما شود.
حماد ســامری پــس از شکســت تیمش 
برابر شــیمیدر تهران در هفته هفتم لیگ برتر 
بســکتبال کشــور در اعتراض به امــر داوری و 
ســوت های تاثیرگــذار داوران گفــت: »اینکه 
تاکتیک مان به چه صورتی باشــد و چقدر تاش 
کنیم، هیچ اهمیتی ندارد. اگر به تابلوی ســالن 
نگاه کنید کاما مشــخص است. وقتی در بازی 
حساسیت باشد از ثانیه اول مسابقه تا پایان بازی 

سوت ها علیه ما به صدا در می آید.«
او ادامه داد: »اینقدر ســوت به ضرر ما زده 
شــد که از درک من خارج اســت. یک خطا با 
شرایط مساوی که برای حریف نیز پیش می آید، 
بــرای ما خطا اســت ولــی بــرای حریف خطا 
محسوب نمی شــود. هیچ منطقی در این ماجرا 
نیست. من هم هرچه بگویم هیچ فایده ای ندارد. 
نهایتا کمیته انضباطی تشــکیل می دهند و نقره 

داغ مان می کنند و می گویند حرف نزنید.«
ســرمربی تیم بسکتبال پاایش نفت آبادان 
در حالی که بغض داشــت و اشک در چشمانش 
جمع شــده بود، به نــاداوری در حق تیمش در 
نیمه نهایی فصل گذشــته نیز اشــاره کرد: »آیا 
کسی در مورد بازی فصل گذشته ما برابر تبریز 
که حق یک شــهر خورده شد، تصمیم گرفت و 
با آن داوران چه برخوردی شــد؟ اان هم هیچ 
اتفاقی نمی افتد. بازیکنــان من این همه تاش 
کردند ولــی از دقیقه یک بازی این همه ناحقی 
می شــود. سال ها است که کار می کنم ولی هیچ 
وقت این همه به من فشــار وارد نشده بود. اگر 
نمی خواهیــد آبادان بازی کنــد، بگویید تا کنار 
بکشد. حق مســلم ما خورده می شود و واقعیت 
این اســت که در آبــادان کســی را نداریم که 
حق مان را بگیرد اما این دلیل نمی شود که خون 

به جگر ما شود.«

از اول تا آخر سوت ها علیه ما بودنباید هنگام باخت نتیجه را گردن داور بیندازیم
سامری: تاکتیک و تاش  اهمیتی نداردسرمربی شیمیدر:
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سروش اســکندری قهرمان سومین 
مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون ایران 

شد. 
رنکینگ  مســابقات  مرحله  سومین 
بدمینتون مــردان در گنبد کاوس برگزار 
شد و در پایان سروش اسکندری توانست 
به عنوان قهرمانی دســت یابد. در فینال 
بخــش دونفره هم تیم صــدرا صادقی و 
علیرضــا قاســمی عنوان قهرمانــی را به 

دست آورد.
*نتایج به شرح زیر است:

فینال انفرادی
سروش اســکندری از زنجان - امیر 

جباری از همدان )٢ بر یک(
 آرمین زکــی زاده از تهران و مهران 
شهبازی از کردستان سوم مشترک شدند.

فینال دونفره
تیم صــدرا صادقی از کرمانشــاه و 
علیرضا قاسمی از زنجان - عباس زورمند 
از خوزســتان و امیر قاسمی از تهران )٢ 

بر یک (
تیم عرفان شاه حسینی و امیرحسین 
نورعلیــان از تهران و تیم ســعید بابیانی 
و محمد امیــن علی اکبریان از خراســان 
رضوی عنوان ســوم مشترک را به دست 

آوردند.

در هفته نهم لیگ برتر هندبال بانوان 
تیم های ارســتان، تاسیسات، گچساران و 

فواد مبارکه سپاهان به برتری رسیدند.
در هفته نهم لیگ برتر هندبال بانوان 
تیم صدرنشین تاسیســات دریایی که در 
صدر جدول رده بندی قرار دارد، مقابل تیم 
قعرنشین هیات هندبال البرز قرار گفت که 
این بازی با نتیجه ٣١ بر ٢١ به ســود تیم 
صدرنشین پایان یافت. در دیگر دیدار این 
هفته تیم رده دومی شهید چمران ارستان 
مقابل تیم رده سومی ذوب آهن اصفهان با 
حساب ٣٣ بر ٢١ به برتری رسید. تیم نفت 
و گاز گچســاران با نتیجه ٣٥ بر ٢٥ پترو 

آموت پویا بوشــهر را شکســت داد. اشتاد 
سازه طرقبه شاندیز نیز با نتیجه ١٢ بر ٢٦ 

مقابل فواد مبارکه سپاهان مغلوب شد.
نتایــج کامــل هفته نهم لیــگ برتر 

هندبال بانوان:
پتروآموت پویا بوشهر ٢٥ - نفت و گاز 

گچساران ٣٥
اشتاد سازه طرقبه شاندیز ١٢ - فواد 

مبارکه سپاهان ٢٦
تاسیسات دریایی٣١ - هیات هندبال 

البرز ٢١
 –  ٣٣ ارســتان  چمــران  شــهید   

ذوب آهن اصفهان ٢١

با حمایــت و پشــتیبانی کمیته ملی 
المپیک و مشارکت شرکت توسعه بازرگانی 
کمیتــه ملی المپیــک دومین نمایشــگاه 
و  نویــن  محصــوات  ورزش،  بین المللــی 
تجهیزات وابسته برگزار می شود. در آستانه 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی و 
در ســال حمایت از کاای ایرانی،  »دومین 
نمایشگاه بین المللی ورزش، محصوات نوین 
و تجهیزات وابسته« طی روزهای ٢٥ الی ٢٨ 
دی ماه در مرکز نمایشــگاه های بین المللی 
شــهر آفتاب تهــران برگزار می شــود. این 
نمایشگاه با حمایت و پشتیبانی کمیته ملی 

المپیک و با مشارکت شرکت توسعه بازرگانی 
کمیته ملــی المپیک با هدف شناســایی و 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ورزش، 
تامین تجهیزات، محصوات و لوازم ورزشی، 
ارائــه توانمندی ها و آخرین دســتاوردهای 
حوزه ورزش و گســترش مناسبات تجاری 
در ورزش و در راســتای حمایت از تولیدات 
داخلی برگزار می شــود. در این نمایشــگاه 
که بــا حضور فعــاان عرصــه ورزش اعم 
کل  ادارات  ورزشــی،  فدراســیون های  از 
تربیت بدنی اســتان ها، انجمن های ورزشی، 
تولیدکنندگان تجهیزات، محصوات و لوازم 

ورزشــی برگزار خواهد شد، اتحادیه صنوف 
و تولیدکنندگان ورزش، شــهرداری تهران، 
سا زمان ورزش شــهرداری تهران، مسووان 
و نمایندگانی از کمیتــه ملی المپیک چند 
کشــور و نیز نمایندگان برندهای مشــهور 
داخلی و خارجی و صاحبان صنایع مربوطه 
مشارکت خواهند داشت. بخش های مختلفی 
از تولیــدات ورزشــی به معــرض نمایش 
گذاشته می شود. همچنین همایش تجلیل از 
تولیدکننده های برتر حوزه ورزش و نشست 
علمی اقتصاد ورزش در حاشیه این نمایشگاه 

برگزار می شود.

میزان اعتباری که در ایحه دولت به 
کمیته ملی المپیک اختصاص یافته، اعام 
شده اما مسووان کمیته به دنبال افزایش 
اعتبارات این نهاد عمومی غیردولتی برای 

سال ٩٨ هستند.
شــاهرخ شــهنازی، دبیر کل کمیته 
ملی المپیک با اعام ایــن خبر می گوید: 
»کمیتــه ملــی المپیک در ســال جاری 
رویدادهــای متعــدد و مهمــی در عرصه 
آســیایی و المپیک جوانان داشــت که با 
توجه به نوسانات ارزی در کشور توانستیم 
با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه 

زودتر از موعد اعتبارات را دریافت کنیم.«
او با این مقدمه، حرف هایش را اینطور 
ادامه می دهد: »با توجه به رشد بودجه این 
نهاد ورزشی در ســال ٩٨ نسبت به سال 
٩٧ تاش می کنیم اعتبارات بیشــتری را 
دریافــت کنیم. با توجه بــه موفقیت های 
اخیر ورزشــکاران در رویدادهای آسیایی 
و المپیک جوانان و تعامل دو ســویه بین 
کمیتــه ملی المپیک با ســازمان برنامه و 
بودجــه امیدواریم رقم مناســبی دریافت 
کنیم، اگرچه شــرایط اقتصاد کشور را نیز 

باید در نظر گرفت.«

پیش از این کمیتــه ملی المپیک با 
توجه به نوســانات ارزی در کشور و تاش 
برای کاهش مشکات مالی در آینده برای 
اعزام تیم های ملی، طرح پیشنهادی خود 
را برای افزایش بودجه سال ٩٨ به سازمان 
برنامه و بودجه کشور برد که این طرح پر 
کردن فاصله ریالــی دار دولتی ٤ هزار و 
٢٠٠ تومانی و بازار ثانویه )بین هشــت تا 
٩ هزار تومان( بود. رییس کمیته المپیک 
پیش از این گفته بود که این نهاد تاکنون 
در بخش مالی ٢ رویداد آسیایی و المپیکی 

را بدون چالش برگزار کرده است.

قهرمانی اسکندری در سومین مرحله بدمینتون رنکینگ ایران

برتری مدعیان در هفته نهم لیگ برتر هندبال بانوان

 شهر آفتاب میزبان ورزشی ها

 تاش مسووان کمیته برای افزایش بودجه

در هفته هشتم 
سوپر لیگ بسکتبال 

بانوان کشور، 
تیم های نامی نو و 

پاز تهران در خانه 
بسکتبال اصفهان 

به مصاف هم رفتند. 
این بازی با نتیجه 
86 بر 39 به سود 

تیم نامی نو به پایان 
رسید.

در هفته ششــم لیــگ برتر والیبــال بانوان، دیــدار تیم هــای نامی نو و 
پیکان در ســالن شــهید میثمی اصفهان برگزار شــد. این بــازی با نتیجه 
3 بــر صفر به ســود تیم پیکان به پایان رســید. )عــکاس - آریا جعفری(
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 انتخابی بی کیفیت مقابل دیدگان بنا و محمدی

 روی دیگر واقعیت کشتی

ایران ورزشــی- مرحله اول انتخابی تیم ملی 
کشــتی فرنگی در حالــی روز گذشــته به پایان 
رسید که این مسابقات با توجه به مصوبه سمینار 
هیات های کشــتی نخســتین و آخریــن رقابت 
انتخابی اســت و از این پس باید کشــتی گیران با 
حضور در اردوی تیم ملی برای رسیدن به دوبنده 

تیم ملی از فیلتر کادر فنی عبور کنند.
کشــتی گیرانی که در این چنــد روز هرگز 
نتوانســتند رضایت کادر فنــی و مربیان تیم ملی 
را بــر آورده کنند و حتما با دیدن این مســابقات 
محمــد بنا به عنوان ســرمربی تیم ملی کشــتی 
فرنگی و غامرضا محمدی به عنوان ســرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد با بخشــی دیگر از واقعیت های 
کشــتی روبه رو شــدند. واقعیتی تلخ و ناگوار که 
نشــان می دهد در این چند ســال اخیر کشــتی 
ایران نتوانســته در امر پشتوانه سازی به موفقیت 
چشمگیری برســد و به همین دلیل ساختن یک 
تیم قوی و قدرتمند چه در آزاد و چه در فرنگی به 

این آسانی ها ممکن نیست.
هر دو تیم ســال آینده یک رقابت ســخت 
جهانی در پیش دارند. مســابقات کشــتی آزاد و 

فرنگی قهرمانی جهان در قزاقســتان که گزینشی 
المپیک 2020 توکیو است و حال این سوال مطرح 
اســت که از این نفراتی که در انتخابی مرحله اول 
به عنوان قهرمانی رســیدند چند نفر می توانند در 
مسابقات جهانی در ترکیب تیم ملی حضور داشته 
باشــند و یا این که به مدال جهانی برسند؟ بدون 
شک جواب این ســوال در حال حاضر صفر است 
مگر این که این کشتی گیران در اردوهای تیم ملی 
در این چند ماه باقی مانده چنان پیشرفتی داشته 
باشــند که بتوانند خیلی زود به حد و اندازه های 

دوبنده تیم ملی برسند.
 

بازگشت قدیمی های نامطمئن
قهرمانــان 14 وزن تــا ظهــر روز جمعــه 
معرفی شــدند که همین قهرمانان نمایی دیگر از 
واقعیت های کشتی آزاد و فرنگی را نشان می دهد. 
7 وزن در کشــتی آزاد و 7 وزن در کشتی فرنگی 
همه نفراتی بودند که در دو روز رقابت  آنها به پایان 
رسید. برخی از نفرات از جمله علیرضا قاسمی در 
وزن 79 کیلوگــرم و مهدی یگانه جعفری در وزن 
70 کیلوگرم در مسابقات کشتی آزاد و یا قهرمانی 

مصیب اکبری در وزن ۵۵ کیلوگرم، هادی علیزاده 
پورنیا در وزن 82 کیلوگرم و شیرزاد بهشتی طا 
در وزن 60 کیلوگرم از جمله نفراتی هســتند که 
در مســابقات انتخابی به عنوان قهرمانی رسیدند. 
نفراتی که در ســال های گذشــته همواره چنین 
مقام هایی را کسب کرده اند و هرگز هم در کشتی 
نتوانســتند به عنوان مهمی برســند. البته هادی 
علیزاده در این بین با مصدومیت سنگینی روبه رو 
شــد و به همین دلیل مدتی هــم از میادین دور 
بــود اما حاا این شــانس را دارد که یک بار دیگر 
خودش را برای رسیدن به دوبنده تیم ملی محک 
بزند اما می تــوان روی او که یکی از باتجربه ترین  
و بهترین های این مســابقات بود به عنوان یکی از 
کشتی گیران مدال آور در مسابقات جهانی حساب 
کرد؟ اینها نگران کننده است و می تواند برای کادر 

فنی دردسر ساز باشد.
 

بازگشت ناموفق میثم نصیری
میثم نصیری کشــتی گیر وزن 70 کیلوگرم 
تیــم ملی که در یک قدمی حضور در مســابقات 
جهانــی 2018 از ترکیب تیم ملــی کناره گیری 

کرده بود، برای بازگشــت دوبــاره به تیم ملی در 
مرحله اول انتخابی شرکت کرد اما هرگز نتوانست 
بــه دوبنده تیم ملی برســد و به نظــر باید برای 
همیشه از ترکیب تیم ملی خداحافظی کند. او در 
این مســابقات به عنوان سومی رسید و در وزن او 
مهدی یگانه جعفری به عنوان قهرمانی رسید. حاا 
مشخص نیست که چه اتفاقی برای میثم نصیری 
رخ می دهد؛ آیا از ســوی کادر فنی به اردو دعوت 
می شــود و یا این که باید برای همیشــه به سراغ 

زندگی خودش برود؟
 

برگزاری مسابقات برخاف قوانین 
اتحادیه جهانی

مســابقات انتخابی تیم ملی کشتی در حالی 
برگزار شد که قانون جدید اتحادیه جهانی در آن 
رعایت نشد. بر اســاس اعام اتحادیه جهانی باید 
مسابقات کشــتی در دو روز برگزار شود و در هر 
دو روز هم وزن کشی انجام شود اما کادر فنی تیم 
ملی کشــتی آزاد و فرنگــی ترجیح داد که چنین 
اتفاقی رخ ندهد. شاید دلیل اصلی مربیان تیم ملی 
برای انجام چنین کاری جلوگیری از وارد شــدن 
آسیب به کشتی گیران باشد. وزن کشی مسابقات 
در دو روز آســیب زیادی را به کشتی گیران وارد 
می کند و باعث از بین رفتن قوای جســمانی آنها 
می شود و به همین دلیل مربیان تیم ملی تصمیم 

گرفتند در این مقطع چنین اتفاقی رخ ندهد.
 

عبدولی ها همچنان در حاشیه
در روز نخســت مســابقات کشــتی فرنگی 
انتخابی تیم ملی ســامان و کرامت عبدولی با هم 
در وزن 63 کیلوگــرم به میــدان رفتند که البته 
هر دو با ناکامی روبه رو شــدند. سامان عبدولی در 
مصــاف با میثم دلخانی جــوان در فینال وزن 63 
کیلوگــرم با نتیجه 10 بر صفر شکســت خورد تا 
کارنامه بدی را از خود بجا بگذارد و نشــان بدهد 
که از فرم ایده آل خیلی دور اســت. بعد از سامان 
نوبت به کرامت برادر کوچکتر رسید تا در مسابقه 
رده بنــدی مقابــل حریفش محمدجــواد رضایی 
شکست بخورد. شکستی که جنجالی شد و نزدیک 
بود کار به جاهای باریک هم کشیده شود. عبدولی 
معتقد بود داوران امتیاز او را ندادند به همین دلیل 
به همراه مربی اش به داوران معترض بود. عبدولی 
در حــال درآوردن دوبنده اش بود و قصد نداشــت 
به داور اجازه بدهد که داور دســت حریفش را باا 
ببرد. به همین دلیل هم به میز داوران حمله ور شد 
که به یکباره محمــد بنا از جایگاه ویژه پایین آمد 
و فقط با یک اشاره کرامت را به نزد داور برگرداند 
و غائله ختم شــد! اینجاســت که نقش یک مربی 
بزرگ خودش را نشان می دهد. شاید اگر محمد بنا 
در مسابقات انتخابی اردیبهشت ماه حضور داشت 
هرگز اجازه نمی داد که ســعید عبدولی به همراه 
سامان و کرامت آن درگیری ها را به وجود بیاورند.

کار سخت 
مربیان 
تیم ملی 

با برگزاری رقابت های مرحله اول انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران محمد بنا و غامرضا محمدی 
با روی دیگر واقعیت های این رشــته روبه رو شدند. واقعیتی تلخ و ناگوار که نشان از پتانسیل کم کشتی برای ساختن یک تیم قوی 
و قدرتمند دارد. این مرحله از مســابقات انتخابی که از روز چهارشنبه تا جمعه در خانه کشتی شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، 
بیش از گذشته به نگرانی های کشتی اضافه کرد و حتما کادر فنی تیم ملی را بعد از این مسابقات به فکر فرو می برد که ساختن یک 
تیم قوی به این آسانی ها ممکن نیست! تیمی که هم بتواند در قهرمانی جهان خوش بدرخشد و هم در المپیک 2020 مدال آور باشد!

 پس از توافق نهایی برای هدایت 
تیم های پایه بوکس
 مربی کوبایی

 به ایران می آید
پدرو ســالگادو مربی کوبایی بوکس 
به زودی بــرای هدایت تیم هــای پایه 

مشتزنی کشورمان به ایران می آید.
ثوری رییس فدراسیون بوکس ایران 
بــا تایید این موضوع کــه به هر ترتیب 
ممکــن بود با مربی نام آشــنای کوبایی 
به توافق رســیدند، معتقد است سالگادو 
برای هدایت تیم های پایه مشــتزنی به 
زودی بــه تهران می آیــد و کار فنی را 

دست می گیرد.
رییس فدراســیون بوکس عاوه بر 
تایید خبر حضــور مربی کوبایی بوکس 
برای هدایــت تیم های پایــه، از برنامه 
آموزشــی جدید این مجموعه که برای 
ارتقای سطح دانش فنی و علمی مربیان 
ترتیب داده شــده است خبر می دهد. به 
گفته رییس فدراسیون بوکس کشورمان 
قرار اســت دهه سوم دی ماه یک مربی 
و مدرس رســمی فدراسیون بین المللی 
بوکس از لهســتان به ایــران می آید تا 
به عنوان مــدرس در کاس دانش افزایی 
و اســتاژ فنی به مربیان مشتزنی ایران 

آموزش بدهد.
این کاس بسیار حایز اهمیت است 
و هدف فدراســیون برای برگزاری یک 
چنین کاس آموزشــی این است که با 
دعوت از مربیان باتجربه، بتوانیم ســطح 
فنی مربیان خود را باا برده و دانش فنی 
آنان را به روز کنیم که در این راستا، از 
آدام کوشیور لهستانی مدرس بین المللی 
و رییــس کمیتــه مربیان فدراســیون 
جهانی مشــتزنی برای تدریس، آموزش 
و اســتاژ فنی مربیان ایرانی دعوت شده 

است.
رییس فدراســیون بوکــس معتقد 
ایران  ملی پوش  بوکســورهای  که  است 
بــا موافقت شــورای برون مــرزی، در 
رقابت هــای بین المللی مجارســتان که 
جنبه گزینشــی المپیــک را نیز دارد، 
حضور پیدا می کنند. این رقابت ها بهمن 
ماه ســال جاری برگزار می شــود ضمن 
آنکه مســابقات بین المللــی چابهار هم 
پیش رو است و این مسابقات اسفندماه 
امسال با حضور برترین مشتزنان کشور و 

چند کشور خارجی برگزار می شود.
همچنین عاوه بر موارد ذکر شده، 
بیست و نهمین دوره مسابقات مشتزنی 
انتخابی تیم  قهرمانی جوانان کشــور و 
ملــی از روز گذشــته با حضــور 199 
مشــتزن در قالب 34 تیم در رشت آغاز 
شده و به مدت پنج روز در سالن تختی 
مجموعه ورزشی شــهید عضدی رشت 

ادامه دارد.

رزمی

با دیدن این 
مسابقات 
محمد بنا 
به عنوان 

سرمربی تیم 
ملی کشتی 

فرنگی و 
غامرضا 
محمدی 
به عنوان 

سرمربی تیم 
ملی کشتی 

آزاد با بخشی 
دیگر از 

واقعیت های 
کشتی روبه رو 

شدند. واقعیتی 
تلخ و ناگوار 

که نشان 
می دهد در 

این چند سال 
اخیر کشتی 

ایران نتوانسته 
در امر 

پشتوانه سازی 
به موفقیت 
چشمگیری 

برسد

بنا: کسی بدون فرآیند به تیم ملی نمی رسد
 کشتی فرنگی دوباره ستاره سازی می کند

ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی معتقد اســت که کشتی و بخصوص 
کشتی فرنگی این ظرفیت را دارد که دوباره ستاره سازی کند اما مستلزم کار 

کردن بی وقفه و حضور افراد کاربلد در راس امور است.
 محمد بنا با اشاره به ارزیابی اش از انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: 
»رقابت های خوبی را شــاهد بودیم و واقعا لذت بردم. این فرصت در اختیار 

تمام مدعیان قرار داده شد تا خودشان را به کادر فنی ثابت کنند.«
او در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد کشتی ایران خالی از ستاره  
شده است، ادامه داد: »کشتی فرنگی ما یک دهه درخشان را داشت و طبیعی 
است که مدتی هم دچار اُفت شود. درست است که به غیر از سعید عبدولی 
از ستاره های گذشته کسی نمانده است اما کشتی و بخصوص کشتی فرنگی 
این ظرفیت را دارد که دوباره ستاره سازی کند اما مستلزم کار کردن بی وقفه 

و حضور افراد کاربلد است.«
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی همچنین 
گفت: »هر چند توقع نســبت به گذشته نباید 
زیاد باشد اما کشتی گیران مستعد زیادی داریم 
که با تاش و برنامه ریزی مناسب و با همراهی 
تمام جامعه کشتی و مربیان سازنده می توانیم 
دوباره به روزهــای اوج برگردیم. من خیلی به 

کشتی نسبت به گذشته امیدوارم.«
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به 
این ســوال که آیا در زمانی که از کشتی دور بود 
نتایج و عملکرد کشــتی گیران را دنبال می کرده 
است یا نه ادامه داد: »در این چند سال هیچ موقع 
از کشــتی دور نبودم، حتی مسابقات نوجوانان و 
جوانان که برگزار می شــد با کادرفنی در تماس بــودم و رقابت هایی که پخش 
مســتقیم داشت را می دیدم. مقررات را پیگیری و کشتی ها را دنبال می کردم و 
شناخت خوبی دارم که می توانیم با کمک یکدیگر شرایط خوبی فراهم کنیم.«

 محمد بنا در پاســخ به این ســوال که با پتانســیلی که در حال حاضر در 
کشــتی فرنگی وجود دارد، می توان باز هم در المپیک به موفقیت این رشــته 
امیدوار بود؟ گفت: »کشتی ما این توانایی را دارد تا باز هم در المپیک بدرخشد. 
خوشــبختانه در این مدت هم کارهای خوبی بخصــوص در رده های پایه انجام 
شــده است اما متاســفانه چون به صورت جزیره ای عمل کردیم نتوانستیم این 
فرآیند انتقال را به خوبی انجام دهیم. باید این فاصله را از بین ببریم و هماهنگی 
را بین رده های مختلف داشــته باشیم.«  او همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه ماک انتخاب ملی پوشــان کشتی فرنگی با توجه به تغییراتی که 
در فرآیند انتخابی رخ داده، چیســت و ممکن است کشتی گیری بدون انتخابی 
به تیم ملی برســد؟ گفت: »بدون فرایند مگر کشتی گیری می تواند به تیم ملی 
ورود کنــد. فرآیند روش های مختلفی دارد و زمان من هم با روش خودم فرایند 
را اجرا می کردم. زمان خادم هم فرایند هرســاله با تبصره های مختلف دگرگون 
می شــد. امروز هم این میدان را دادیم تا نفرات مســتعد مجوز حضور در جام 
تختی را داشــته باشند تا در کنار نفرات شاخص در این مسابقات محک بخورند 
تا در نهایت یک تیم ملی قدرتمند را داشته باشیم. شاید تنها آن مسابقه نهایی 
فرآیند را به آن شــکل سابق نداشته باشیم چون زمان کافی برای برگزاری این 
همه مســابقه را نداریم. اگر هم گره ای وجود داشــته باشد در تک کشتی های 

درون اردویی و یا مسابقات برون مرزی تکلیف روشن شد.«

پایان مهلت ثبت نام از نامزدهای فدراسیون ووشو
علی نژاد و لشگری در صف رقابت

در پایان مهلت ثبت نام از نامزدهای احراز پســت ریاســت فدراســیون 
ووشــو، مهدی علی نژاد و امیر عباس لشگری برای حضور در مجمع ثبت نام 
کردند. مهلت ثبت نام از نامزدهای احراز پســت ریاســت فدراسیون ووشو به 
پایان رســید و مهدی علی نژاد و امیرعباس لشــگری برای حضور در مجمع 
انتخاباتــی ثبت نام کردند. زمــان برگزاری مجمع انتخاباتی پس از ســپری 
شــدن روند اداری، متعاقبا از ســوی وزارت ورزش و جوانان اعام می شود. 
مهدی علی نژاد رییس فدراســیون فعلی ووشو است که به نظر برای رسیدن 
به ریاســت فدراسیون هم کار سختی را در پیش ندارد و می تواند به سادگی 
برای چهار سال دیگر در این پست باقی بماند. عملکرد خوب او در سال های 
اخیــر قابل توجه بوده و به همین دلیل اعضای مجمع به احتمال فراوان یک 

بار دیگر به او رای می دهند.

مصاحبه

سوژه

منوچهر مقصودی:
رفیق بازی حال و روز بوکس را خراب کرده!

منوچهر مقصودی نایب رییس ســابق فدراسیون بوکس تاکید دارد که 
رفیق بازی و باندبازی های تمام نشدنی حال و روز بوکس ایران را خراب کرده 
اســت!  منوچهر مقصودی در خصوص نیاز تیم ملی بوکس به انتخاب مدیر 
ســازمان تیم های ملی معتقد اســت: »قطعا به حضور یک کارشناس گردن 

کلفت و توانمند بوکس به عنوان مدیر ســازمان 
تیم های ملی احتیاج داریم، چون مدیر سازمان 
تیم های ملی رابط بین فدراســیون و کادر فنی 
است. در زمان من احســان روزبهانی و محمد 
ســتارپور خیلی با هم دوســت بودند و داخل 
رینگ خیلی مصنوعی مبارزه می کردند. من هم 
به همیــن خاطر 2 بار آنهــا را از رینگ پایین 
کشــیدم و به همین خاطر می گویم مدیر تیم 
ملی باید یک کارشناس باشد. یک مدیر گردن 
کلفت و بی طرف نیــاز داریم که حتما خودش 
بوکسور بوده باشــد تا درد بوکسور ها را متوجه 
شود. کسی که مشت نخورده نمی تواند تیم های 

ملــی را مدیریت کند.« مقصودی تاکید دارد: »بهتر اســت ترکیب تیم ملی 
برای رقابت های قهرمانی آســیا از بین کسانی انتخاب شود که در رقابت های 
قهرمانی کشــور حضور پیدا کرده اند. کسی که مدت ها در اردو بوده و تمرین 
کرده و در رقابت های کشــوری عــرق ریخته باید اعزام شــود. دلیل اینکه 
جوان ها از بوکس گریزان می شــوند همین چیز هاست و متاسفانه باندبازی و 

رفیق بازی حال و روز بوکس ما را اینگونه خراب کرده است.«

جریمه سنگین برای وزنه بردار مدال آور المپیک ریو
نایب قهرمان المپیک ریو مادام العمر محروم شد

وزنه بردار اهل کشور مولداوی به دلیل نقض مقررات مربوط به مبارزه با 
دوپینگ مادام العمر از حضور در این رشته ورزشی محروم شد.

»کریســتینا لوو«، بانوی وزنه بردار اهل کشــور مولداوی به دلیل نقض 
مقررات مبارزه با دوپینگ و با حکم فدراسیون جهانی وزنه برداری مادام العمر 
از حضور و فعالیت در این رشــته محروم شــد. بنابر اعام رسمی IWF این 
وزنه بردار 26 ســاله بیش از هشــت بار قوانین دوپینــگ را نقض کرده و با 
محرومیت مواجه شــده اســت. این در حالی است که گفته می شود شاید او 

مادام العمر از فعالیت در ورزش محروم شود.
هفته گذشــته بود که اسامی پنج ورزشکار دوپینگی در المپیک 2012 
منتشر شــد که در بین آنها نام کریستینا لوو که اتفاقاً موفق به کسب مدال 
نقره بازی های المپیک 2016 ریو نیز شــده بود، قرار داشت. البته او در سال 
2016 و بعد از مدالی که در ریو کســب کرده بود با مثبت درآمدن آزمایش 
دوپینگش و محرومیت مواجه شده بود اما این وزنه بردار حاا به خاطر مثبت 
شــدن مجدد آزمایش دوپینگش از سوی فدراســیون جهانی وزنه برداری با 
جریمه ای ســنگین و محرومیت مادام العمر از حضور در این رشــته ورزشی 

محکوم شد.
 

سرمربی تیم تکواندوی شهرداری ورامین:
خدابخشی روند رو به رشدی دارد

سرمربی تیم تکواندوی شــهرداری ورامین در خصوص مهدی خدابخشی 
یکی از ســتاره های تیمش معتقد اســت که او هفته به هفته دارد به شــرایط 
آرمانی خود باز می گردد و روند رو به رشد خوبی دارد.  پیام خانلرخانی سرمربی 
تیم شــهرداری ورامین در خصوص دور برگشــت رقابت های لیگ برتر تکواندو 
می گوید: »خوشحالم که توانستیم اقتدار دور رفت را همچنان حفظ کنیم و دور 
برگشت را با دو پیروزی 8 بر صفر آغاز کنیم. اینکه توانستیم اختاف ۵ امتیازی 
با سایر تیم های مدعی را حفظ کنیم نکته بسیار مهمی است.« خانلرخانی ادامه 
می دهد: »هفته آینده بازی مهمی با دانشــگاه آزاد داریم که اگر بتوانیم در این 
فینال زودرس به برتری برســیم به قهرمانی لیگ نزدیک می شــویم. ما پس از 
بازی های خوبی که مهدی خدابخشــی یکی از ستاره های تیم شهرداری ورامین 
در جام جهانــی انجام داد، پیش بینی عملکرد قابل قبول او در لیگ را داشــتیم 
و مهدی در هفته اول دور برگشــت هم به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شد. 
خدابخشــی هفته به هفته بهتر می شود و با قلبش برای تیم ما مبارزه می کند. 
خدابخشــی بازیکن باتجربه ای است اما او بعد از المپیک شرایط روحی مناسبی 
نداشــت. ضمن اینکه مدتی هم دوری از تیم ملی او را اذیت کرد اما اان مسیر 

خود را پیدا کرده و در شرایط ایده آلی قرار دارد.«

خبر و مصاحبه
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ایران ورزشی- تیم ملی جودوی ایران 
بــا ترکیب 10 ملی پوش سرشــناس خود 
برای حضور در اردوگاه بین المللی تاشکند 
و برپایی اردویی مشــترک با جودوکاهای 
سرشناس و مدال دار ازبک راهی ازبکستان 

می شود.
تمرینات آماده سازی و اردوی مشترک 
ملی پوشان جودوی ایران با ازبک ها که در 
قاره آسیا یکی از مدعیان اصلی و مدال دار 
در رشته رزمی جودو به شمار می روند قرار 
اســت در اردوگاه بین المللی ازبکستان که 
در پایتخت این کشــور یعنی تاشکند قرار 
دارد با حضور تمامی ســتاره های جودوی 

ایران از 16 دی ماه برپا شود.
 اردوی مشــترک تیــم ملی جودوی 
ایــران و ازبکســتان در حالــی از 16 دی 
ماه به میزبانی تاشــکند آغاز می شــود که 
تیــم ملی جودوی ایران قرار اســت با 10 

نماینده به ازبکســتان سفر کند. این اردوی 
آماده سازی مشترک یا اردوهای برون مرزی 
شبیه به این قطعا اگر درست برنامه ریزی و 
طراحی شوند، می توانند برای آماده تر شدن 
ملی پوشــان جودوی ایران و حضور پررنگ 
آنها در تورنمنت های گزینشی آینده جودو 

برای کســب ســهمیه ورودی به بازی های 
المپیک 2020 توکیو مفید و موثر واقع شود. 
خصوصا برای چهره های شــاخص و پرامید 
جودوی ایران مثل محمد بریمانلو، ســعید 
مایی، یا جواد محجوب... که هرکدامشــان 
توانمندی و پتانسیل کسب مدالی خوشرنگ 

و مرغوب از دل بازی های المپیک پیش رو 
را دارند. اردوی مشترک جودوکاهای ایران 
و ازبکســتان قرار است تا روز 22 دی ماه در 
شهر تاشــکند ادامه داشــته باشد. ازبک ها 
بی تردید در قاره  آسیا و در این رشته مهیج 
رزمــی صاحب ســبک و مدعــی جهانی و 

المپیک به شمار می روند. بنابراین کادرفنی 
تیــم ملی جودوی کشــورمان می بایســت 
در پایــان این قبیل اردوهای آماده ســازی 
مشترک بتوانند شرایطی را برای ورزشکاران 
خود ایجاد نمایند کــه آنها بعد از پنجه در 
پنجه شدن با همتایان خارجی خود، چم و 
خم ها و ریزه کاری هایی که باعث پیشرفت و 
رشدشان در دنیای حرفه ای جودو شده را به 

خوبی استخراج و بهره برداری کنند.
تیم ملی جودوی مــردان ایران با 10 
جودوکا و هدایت فنی محمد منصوری راهی 
ازبکستان می شــود تا با حضور در اردوگاه 
توان  تاشــکند  بین المللی جودوی  تمرینی 
رقابتی و مســابقه ای خود را برای رویارویی 
با بزرگان جودوی دنیا افزایش دهد. مشــابه 
همین تمرین مشــترکی که قرار اســت با 
حضور دو تیم ایران و ازبکستان در اردوگاه 
بین المللی تاشکند برگزار شود، سال گذشته 
مجددا بــه میزبانی ازبک ها در همین مکان 
برگزار شــد، با این تفاوت که در آن اردوی 
مشــترک سوای ملی پوشان جودوی ایران و 
ازبکســتان میزبان، اردوگاه تاشکند پذیرای 
جودوکاهایی از کشــورهای ژاپن، روســیه، 

تاجیکستان، انگلیس و قزاقستان نیز بود.

جدال نامداران جودوی ایران برای کسب کرسی ریاست
ستاره های دیروز، رقبای امروز!

 آرمین هادی   پور:
هنوز برای تغییر وزنم تصمیم نگرفتم

پرونده ثبــت نام از کاندیداهای 
پست ریاست فدراســیون جودو در 
حالی امروز شــنبه هشــتم دی ماه 
به پایان می رسد که حضور و رقابت 
شانه به شانه ملی پوشان پیشین این 
رشته رزمی برای رسیدن به کرسی 
ریاست فدراسیون جودو بیش از هر 

چیز جلب توجه می کند.
ثبت نام از کاندیداهای نشستن 
روی کرســی ریاســت فدراســیون 
جودو یکشــنبه 2۵ آذرماه آغاز شد 
و با گذشــت 9 روز از مهلت قانونی، 
9 نفر با حضور در فدراسیون جودو، 
تکمیل فرم ها و ارائــه مدارک ازم 

ثبت نام خود را قطعی کرده اند.
 آرش میراســماعیلی نخستین 
نفــری بود که همــان روز اول ثبت 

نام کرد.
 پــس از آن عبــدا... جعفری، 
عباس  آخوندزاده،  حاجی  مســعود 
فــاح، ابوالفضل حیدریــان، وحید 
زارع نژاد و امیرحسین سیاحی ثبت 
نام کردنــد و در نهایت هم منصور 
عبدی نام خود را وارد لیســت کرد. 
در این جمع 9 نفره، میراسماعیلی، 

آخوندزاده، فاح و در برهه ای کوتاه 
زارع نــژاد ســابقه حضــور در تیم 
ملــی را دارند. البته هــر چهار نفر 
از تحصلیکرده هــا و خوشــنام های 
جودو هســتند که عزم مدیریت در 
فدراسیونی را کرده اند که سال ها در 
قامت ملی پــوش برای تیم ملی اش 

مبارزه کرده و افتخارآفرین بوده اند.
در بیــن نفراتی کــه ثبت نام 
سرپرستی  سابقه  حیدریان  کرده اند 
داشــته  را  کونگ فــو  فدراســیون 
انتخابات گذشته  در  اســت. عبدی 
فدراســیون تیروکمــان رای نیاورد 
و آرش میراســماعیلی هم دو سال 
قبل در انتخابات فدراســیون جودو 
تا یکقدمی پیروزی پیش رفت و در 
نهایت با اختاف سه رای، به صندلی 
ریاســت فدراسیون نرسید. البته که 
شــرایط انتخابات بهمــن ماه 97 با 
مهرمــاه 9۵ به طور کلــی متفاوت 
اســت و در وضعیــت فعلی قضاوت 
در مورد آینده این فدراسیون خیلی 
زود است ولی باید انتظار داشت که 
در روز پایانی مدعیــان جدی وارد 

کارزار انتخابات شوند.

عنواندار  ملی پوش  هادی پور  آرمین 
تکواندوی ایــران تاکیــد دارد که هنوز 
بــرای تغییر وزنش به جهــت حضور در 
رقابت هــای قهرمانــی 2019 جهان به 

تصمیم قطعی نرسیده است.
روند  آرمیــن هادی پور، در مــورد 
و عملکرد یکســاله خود بــرای تیم ملی 
تکواندوی ایران می گوید: »امســال سال 
پرترافیکی از لحاظ مســابقه داشتیم اما 
خوشحالم که توانستم در اغلب مسابقاتی 
که حاضر شــدم عملکرد خوبی داشــته 
باشــم. پانزدهم همین مــاه هم انتخابی 

تیم ملی برای مســابقات جهانی است که 
امیدوارم بعــد از برگزاری این رقابت خود 
را برای حضور در مســابقات آینده آماده 

کنم.«
هادی پور در پاســخ به این سوال که 
آیا تصمیمــی برای تغییر وزن خود جهت 
حضــور در رقابت های جهانی 2019 دارد 
معتقد اســت: »در حال حاضر به صورت 
کامل مشخص نیست که بخواهم این کار 
را انجام دهم یا نه. این مســاله به قوانین 
جدید بســتگی دارد. مطمئنا اگر مشکلی 
پیش پایم قــرار نگیــرد ترجیح می دهم 
در همان وزن خــودم یعنی ۵4 کیلوگرم 
مبــارزه  کنم، در غیر این صورت وارد وزن 

۵8 کیلوگرم می شوم.«

هادی پور در مورد شــانس موفقیت 
تکوانــدوکاران ایران در جریان رقابت های 
جهانی 2019، تاکیــد دارد: »با توجه به 
روندی که تکواندوی ما آن را طی می کند، 
مسلما هوگوپوشان می توانند نتایج خوبی 
را رقم بزنند. ملی پوشــان ایران بهترین ها 
در اوزان خــود هســتند و امیــدوارم در 
رقابت های جهانــی بهترین مدال ها را نیز 

کسب کنیم.«
هادی پور در پایان با اشــاره به اینکه 
به دلیل کســب مدال طا در رقابت های 
فینال گرندپری 2018 در مرحله نخست 
انتخابی ها )1۵ دی(  حضور ندارد می گوید: 
»در حــال حاضر تمرینات شــخصی ام را 
ادامــه می دهم تا با شــروع اردوها به تیم 

ملی اضافه شوم.«

اعزام 10 جودوکای ملی پوش به اردوی ازبکستان

تمرین مشترک با ازبک ها برای پیشرفت 
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 »فوتبالی از خشونت 
و نژادپرستی« تیتر 
اصلی روزنامه میانی 
»گاتزتا دلو اسپورت« 
بود. گروهی از هواداران 
اینتر در بازی با ناپولی 
به سمت »کولیبالی« 
صدای میمون درآوردند. 
عکس روی جلد، 
ایکاردی، کاپیتان اینتر 
است که به کولیبالی 
دلداری می دهد.

 »خودمان را نجات دهیم« 
تیتر روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« بود. یکی 
از هواداران اینتر توسط 
یک ماشین زیر گرفته شد 
و جانش را از دست داد 
اما سری آ بازی ها را ادامه 
می دهد. بعد از شعارهای 
نژادپرستانه علیه 
کولیبالی، اینتر دو بازی 
را بدون تماشاگر برگزار 
می کند.

 روزنامه »توتو اسپورت« 
چاپ تورین تیتر زد: 
»ما همه با کولیبالی 
هستیم«. رونالدو و 
دنیای فوتبال در کنار 
مدافع ناپولی صف 
کشیدند و حمایت شان 
از او را اعام کردند. 
یک هوادار کشته شد 
اما بازی ها ادامه پیدا 
می کند. یووه هم با رمزی 
به توافق رسید.

 روزنامه مادریدی »مارکا« 
تصویری از براهیم دیاس، 
ستاره جوان سیتی را روی 
جلد کار کرد و نوشت، مادرید 
برای خرید او با سیتی به 
توافق رسیده و این بازیکن 
که تابستان آزاد می شد، در 
ژانویه در ازای 15 میلیون 
یورو روانه مادرید خواهد 
شد. موریو هم بزرگ ترین 
مبارزه زندگی اش را در 
بارسلونا شروع کرد.

 »نیمار یا امباپه در 
محدوده مادرید« تیتر 
روزنامه مادریدی 
»آ.اس« بود که 
نوشت، پاری سن ژرمن 
برای اینکه قانون مالی 
یوفا را اجرا کند، 90 
میلیون یورو کم دارد 
و بنابراین احتمال 
دارد یکی از این دو 
ستاره را به رئال 
مادرید بفروشد.

کریس ویلر
Chris Wheeler

سم لی
Sam Lee
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پیشخوان

اول قرار بــود نمانیا ماتیچ پل پوگبا 
را آزاد کند. بعد نوبت فرد شد اما حاا به 
نظر می رســد فردی که پوگبا را سرانجام 

آزاد کرد، اوله  گونار سولسشایر باشد.
پوگبای 25ساله در حالی در ابتدای 
فصل به تمرینات منچستریونایتد برگشت 
که انگیزه فراوانی داشت، چرا که با فرانسه 

قهرمان جام جهانی شده بود.
فرد با قیمــت 52 میلیــون پوند 
خریداری شــد تا در کنار ماتیچ و پوگبا 
بــازی کند. به این ترتیــب خط میانی 
یونایتد، دســت کــم روی کاغذ یکی از 
بهترین خطوط میانی لیگ برتر به نظر 

می رسید.
امــا ژوزه مورینیو پــس از گلزنی 
پوگبا در فینال جام جهانی برابر کرواسی 
گفت: »فکر نمی کنم مساله این باشد که 
ما بهترین عملکــرد را از پوگبا بگیریم. 
مساله این اســت که او بهترین عملکرد 
خود را برای تیم ما داشته باشد. به نظرم 
بازیکنی  جام جهانی بهترین محل برای 
مانند او است که خود را نشان دهد. چرا؟ 
چون جام جهانی تنها یک ماه است و او 
در این یک مــاه می تواند تنها به فوتبال 
فکر کند. او در اردوی تیم ملی کشورش 
حضور دارد و به  طور کلی با دنیای خارج 
قطــع ارتباط کرده و تنهــا روی فوتبال 
تمرکز می کند. به ایــن ترتیب انگیزه او 

افزایش می یابد.«
اکثر مربیان با آغوشی باز از بازیکنان 
قهرمان جام جهانی استقبال می کنند اما 
مورینیو تصمیم گرفت برعکس عمل کند.

او در ابتدای فصل برای مدتی کوتاه 
تصمیم گرفــت بازوبنــد کاپیتانی را به 

پوگبا بدهد اما سپس به شکلی دراماتیک 
پشــیمان شد و گفت که دیگر بازوبند را 

به او نخواهد داد.
پوگبــا در دو بازی آخر مورینیو در 
لیگ برتر روی نیمکت نشســت تا اینکه 
سرانجام، حکم اخراج مورینیو صادر شد. 
گزارش شــده بود پوگبا پس از شنیدن 
ایــن خبر، در زمین تمرینــی یونایتد از 
خوشحالی به هوا پریده است. با توجه به 
شــرایط، می توان دریافت که او چرا این 

کار را کرده است.
آمار این بازیکن سابق یوونتوس پس 
از آمدن سولسشــایر به عنوان مربی تیم 
بسیار بهتر شده است. پوگبا با سولسشایر 
در هر بــازی به  صــورت میانگین چهار 
ضربه به ســمت دروازه زده و در هر 45 
دقیقه روی یک گل تاثیر گذاشــته است. 
این در حالی است که این عدد در دوران 

مورینیو، هر 189/3 دقیقه یک بار بود.
او همچنیــن بــا آزادی عملــی که 
سولسشــایر بــه او در موتورخانــه میانه 
میدان یونایتد داده، پاس های بیشــتری 

می دهد و تکل های بیشتری می زند.
پوگبا زیــر نظر مورینیــو به صورت 
میانگیــن 57/9  پاس می داد اما این عدد 

حاا برای او به 95 پاس رسیده است.
درست است، دو بازی اخیر پوگبا با 
سولسشایر مقابل دو تیم در خطر سقوط 
کاردیف و هادرسفیلد بود اما این بازیکن 
فرانسوی حاا دارد نشان می دهد که چرا 
یونایتد 89 میلیون پوند برای او پرداخت 

کرده است.
اگر سولسشــایر همچنــان بهترین 
عملکــرد را از پوگبا بگیــرد، اد وودوارد 
ممکن است در جذب مائوریسیو پوچتینو 

از تاتنهام تردید کند.
منبع: دیلی میل

آزادی عملی که سولسشایر 
به پوگبا داد

  نمایش درخشان هافبک فرانسوی

  بدترین آمار گلزنی میان بعد از 34 سال
تســاوی بدون گل میان با تیم تازه دســته اولی شده و ته جدولی 
فروزینونــه بدترین آمار گلزنی روســونری در 34 ســال اخیر را رقم زد. 
میان با این تســاوی در رده ششــم قرار گرفت در حالی که با یوونتوس 
صدرنشــین 22 امتیاز و با تیم همشــهری اش، اینتر رده سومی، هشت 

امتیاز اختاف دارد.
اما اینکه میان نتوانسته در چهار بازی 
اخیرش گل بزند، اتفاقی است که در 34 سال 

گذشته رخ نداده. 
این تیــم برابر تورینو و بولونیا بدون گل 
مســاوی کرده و با یک گل مغلوب فیورنتینا 

شده است. 
تیم جنارو گتوزو در ماه دسامبر پیروزی 
نداشــته و در لیــگ اروپا هــم 3 بر یک به 
المپیاکــوس باخت که باعــث حذف قرمز و 

مشکی پوشان از رقابت های اروپایی شد.
همچنین با این تســاوی، میان نتوانســته در 8 بازی آخرش برابر 

تیم های تازه دسته اولی شده به پیروزی برسد.
قحطی گل میان به گونسالو ایگواین هم ربط دارد چون این مهاجم 
31 ساله آرژانتینی که قرضی از یوونتوس آمده، 802 دقیقه است که در 

رقابت های مختلف برای میان گل نزده. 
روسونری در آخرین بازی امشب که آخرین بازی سال 2018 است، 

میزبان اسپال است که در رده پانزدهم قرار دارد.
  

گتوزو: در هنگام شعارهای نژادپرستانه
 بازی ها را متوقف کنید

جنارو گتوزو، مربی میان می گوید که زمانی که توهین نژادپرستانه 
انجام می شود، بازی فوتبال باید متوقف شود. 

او البتــه ایتالیا را کشــور نژادپرســتی 
نمی داند.

در بازی اینتر با ناپولی بود که طرفداران 
کالیدو  علیه  نژادپرســتانه  اینتر شــعارهای 
کولیبالی، مدافع ناپولی ســر دادند. اینتر به 
دلیــل این رفتار آنها دو بــازی خانگی اش را 

باید پشت درهای بسته برگزار کند.
گتوزو درباره این موضوع می گوید: »من 
با صحبت هایــی که کارلو آنچلوتی داشــت 
موافقم. قطعا این اتفاقات فقط در کشــور ما 
روی نمی دهد، مثا در انگلیس هم  با اینکه 

تمدن ورزشی بزرگی دارد، این اتفاق رخ می دهد.
به نظرم زمان آن رســیده که فوتبال برای این کارها متوقف شــود. 
یعنی بازی هــا را متوقف کنند. ما باید عملکــردی بهتر در این زمینه ها 
داشــته باشیم، هر چه باشد دیگر به سال 2019 رسیده ایم اما اینجا زیاد 

می بینید که چهار نفر احمق این توهین ها را انجام بدهند.
به نظرم ایتالیا را نباید کشــوری نژادپرست دانست، چون این کشور 
میزبان مهاجران بسیاری است اما کار درست این است که بازی ها متوقف 

شوند.«
گتوزو ســپس به موضوعات داخل میدان پرداخت و به اینکه میان 
با او روزهای دشــواری دارد: »در شرایط بحرانی، این تیم همه را غافلگیر 
کرده اســت. بازیکنان با شور و شــوق بازی می کنند، به ویژه که چیزی 
برای از دســت دادن نداشته اند. سپس در دو بازی مقابل تورینو و بولونیا 
می توانســتیم عملکرد بهتری داشــته باشــیم. زمانی که امتیازات مهم 
می شوند، نقص های تیم آشکار می شود و بازیکنان را ترس فرا می گیرد.«

میــان این هفته در خانــه فروزینونه بدون گل مســاوی کرد، که 
گتــوزو در این بــاره می گوید: »من همچنان از نیمــه اول بازی تیمم با 
فروزینونه بسیار ناامید هستم. انگار این فروزینونه بود که داشت برای رده 
چهارم جدول می جنگید. ســه روز پیش ما یک امتیاز با راهیابی به لیگ 
قهرمانان، که برای ما قهرمانی لیگ به حســاب می آید فاصله داشتیم. ما 
تیمی هستیم که می خواهد عملکرد خوبی داشته باشد اما کارها را نصفه 

و نیمه انجام می دهد.«

خبرکوتاه

 روبینیو همبازی توران و 
آدبایور شد

به  پیوســتن  آســتانه  در  روبینیــو 
استانبول باشاک شهیر است و این باشگاه 
ترکیه ای با سیواس اسپور بر سر انتقال او به 
توافق رسیده است. به این ترتیب، روبینیو 
دوباره در کنار امانوئل آدبایور بازی خواهد 
کرد. این دو در منچسترســیتی همبازی 

بودند.
روبینیــو 34ســاله این فصــل را در 
در  باشاک شــهیر  رقیب  سیواس اســپور، 
باشاک شهیر  می گذراند.  ترکیه  سوپرلیگ 
که آردا توران و گائل کلیشی را هم دارد، 
در حــال حاضر صدرنشــین جدول لیگ 
ترکیه اســت و اعام کرده که روبینیو را 

جذب خواهد کرد.
باشــگاه  ایــن  کــه  بیانیــه ای  در 
منتشــر کرده، آمده اســت: »باشــگاه ما 
با سیواس اســپور بر ســر انتقال رابسون 
ده سوزا )روبینیو( به توافق رسیده است.«

روبینیو در زمســتان سال گذشته به 
ترکیه رفت. او در رئال مادرید دو بار فاتح 
الیگا شــده بود و همچنین با میان در 

سال 2011 سری آ را فتح کرده بود.
این بازیکن پس از حضور در سانتوس 
و مادرید، در سال 2008 به منچسترسیتی 
پیوســت و در 53 بازی برای این تیم 16 
گل زد. او در این تیم یک ســال در کنار 
آدبایــور بازی کرد، و حــاا فرصت آن را 

دارد که دوباره کنار او باشد.
تیــم باشاک شــهیر با شــش امتیاز 
اختاف با نزدیک تریــن تعقیب کنندگان 
در رده نخســت لیگ ترکیه است. آنها در 
17 مسابقه نخست خود تنها دو باخت را 

تجربه کرده اند.
 

ایگواین به یووه: من را به 
چلسی بفرستید

گونســالو ایگواین تمایل دارد که در 
ژانویه به چلســی بپیوندد. او از یوونتوس 
خواســته که انتقال او به چلســی را رقم 

بزنند.
این مهاجــم آرژانتینی در حال حاضر 
از یووه به میان قرض داده شــده است. او 
در این تیم در 14 بازی در ســری آ تنها 5 

گل زده است.
این بازیکن 31ساله بی صبرانه منتظر 
آن اســت که دوباره زیر نظر مائوریتســیو 

ساری، مربی سابقش بازی کند.
ایگواین در 42 بازی زیر نظر ســاری 
38 گل بــه ثمر رســاند. او تنها یک فصل 
در ناپولی شــاگرد ســاری بود و سپس به 

یوونتوس پیوست.
حاا رسانه های ایتالیایی نوشته اند که 
یووه به ایگواین چراغ ســبز نشان داده و او 
را به چلسی واگذار خواهد کرد. میان هم 
از ایــن انتقال راضی خواهد بود، چرا که او 

نتوانسته در سن سیرو بدرخشد.

خبر

پپ گواردیوا: 
برای حرف زدن 

درباره قهرمان لیگ 
خیلی زود است

پپ گواردیــوا می گوید برای 
صحبت دربــاره اینکــه این فصل 
کدام تیم قهرمان لیگ برتر انگلیس 
می شــود هنوز خیلی زود اســت. 
با قبول دو شکست  منچسترسیتی 
متوالــی برابر کریســتال پااس و 
لسترســیتی 7 امتیــاز از لیورپول 
صدرنشــین فاصله گرفته است اما 
هنــوز تنها نیمی از فصل گذشــته 
و گواردیــوا وضعیت فعلی جدول 
را دلیلی برای تمام شــدن کورس 

قهرمانی نمی داند.
گواردیوا که تیمش در 4 بازی 
اخیر خود 3 بار متحمل شکســت 
شده اســت، در یک نشست خبری 
گفــت: »از ژانویه یــا فوریه فصل 
گذشــته مردم می گفتنــد تکلیف 
لیگ برتر تمام اســت. کنار آمدن با 
نیست. یک  آسان  چنین چیزهایی 
ماه پیــش هم مردم دربــاره بازی 
مــا و لیورپول صحبــت می کردند 
قبل از آنکه ما ســه یــا چهار بازی 
داشته باشیم. فوتبال ورزشی است 
که شما در آن می توانید کلی بازی 
را ببرید و ممکن اســت کلی بازی 
را هــم ببازید. زمانی کــه من در 
بارســلونا بودم، ما در یک مقطع 4 

بازی پشت سر هم را باختیم.«
چلســی،  مقابــل  شکســت 
کریســتال پــااس و لسترســتی 
دوران  اخیــر  هفته هــای  در 
در  منچسترسیتی  شکست ناپذیری 
لیگ برتر را به پایان رسانده است، 
دورانی که با ثبت تنها یک شکست 
در 30 بازی اخیر آنها – از ماه ژانویه 
سال 2018 – همراه بود. گواردیوا 
ادامه داد: »کاری که لیورپول انجام 
می دهد برای من از بازی مان مقابل 
اهمیت تر است.  ســاوتهمپتون کم 
مــن فراموش نمی کنــم که ما چه 
تیمی هســتیم. ما تیمــی خوب با 
بازیکنان فوق العاده هســتیم. ما 3 
تا از 4 بــازی قبلی مان را باخته ایم 
امــا اگر می خواهیم مدعی باشــیم 
باید دوباره شروع به کسب پیروزی 

کنیم.«

  سولسشایر خودباوری و روحیه تهاجمی را به منچستر برگرداند

همان یونایتد همیشگی

یک لحظه تصــور کنید، ژوزه مورینیو 
برای گرفتن شــش امتیاز آخرش به عنوان 
مربی منچســتریونایتد 45 روز زمان ازم 
داشــت و اوله گونار سولسشــایر این کار را 
در پنــج روز کرد، با هشــت گل زده و دو 
گل خورده. دوباره یونایتد به کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان امیدوار شده اما اعداد و ارقام 
به تنهایی نمی توانند بیانگر تحول یکشــبه 
تیم با مربی موقت باشــند. در نخســتین 
بازی خانگــی یونایتد با مربی نروژی، حس 
زندگی در تیــم به وجود آمده، حس خوب 
تماشای تیمی که دوباره مهاجم شده است. 
از مربی 45 ساله اســتقبال باشکوهی شد 
با بنر »اســطوره 20«-اشــاره به شماره او 
در روزهــای بازی اش- و تشــویق هایی که 
از چهار گوشه ورزشــگاه روانه اش شد. دو 
ساعت بعد با تشویق، ورزشگاه را ترک کرد 

در حالــی که بعد از پیــروزی در کاردیف، 
بردی ســزاوارانه هرچند نه بــه آن اندازه 

مقتدرانه برابر هادرسفیلد به دست آمد.
سولسشایر در برنامه مسابقه نوشته بود: 
»باید به یاد مردم بیاوریم منچســتریونایتد 
چه تیمی اســت، باید به همه نشان دهیم 
منچســتریونایتد یعنــی چه. این باشــگاه 
برای سرگرم کردن و ایجاد هیجان ساخته 
شــده، برای دادن فرصت بــه جوانان برای 
اینکه خودشــان را نشــان بدهند.« یکی از 
ویژگی هــای غیرمتعــارف دوران مورینیو، 
دادن کار به دســت کســی بود که حداقل 
مهمی  ارزش هــای  ســابقه اش، چنین  در 
کمتر به چشــم می خورد. آخرین بازی اش 
در اولدترافورد برد 4 بر یک برابر فوام بود 
اما آن یک اســتثنا بود، ما خیلی وقت بود 
که از منچستریونایتد انتظار چنین فوتبال 

و نتیجه ای را نداشتیم.
آوردن  بــرای  تصمیــم  ابتــدا،  در 
سولسشــایر و مایک فان به باشگاه عجیب 

و غریب به نظر می رســید حتی برخاسته از 
احساس اما حداقلش اینکه کسانی را آوردند 
که به ســنت های باشگاه پایبند بودند. حاا 
امید مــی رود بازیکنان بخصوص جوان ترها 
به این آزادی بیشــتر و مجوز حمله واکنش 
مثبتی نشان دهند. شاید بارزترین نمونه اش 
حرکت دقیقه 40 مارکوس رشــفورد برابر 
ماتیاس یورگنسن در سمت چپ بود که در 
چشم بر هم زدنی، شماره 10 جوان یونایتد 
به نفر مقابلش ایی زد و یک ســانتر خوب 
به تیرک دور فرســتاد. اینکه دیوگو دالوت 
توپ را به بیرون زد، از سرمســتی هواداران 
به خاطــر تکنیک و حرکت رشــفورد کم 
نکرد. همه جای زمین از همین الگو پیروی 
می شد، بدون ترس از اشــتباه کردن. یک 
جا، نمانیا ماتیچ، زننده گل اول دید نفر آخر 
مقابل دروازه خودی است اما آنقدر اعتماد 
به نفس داشت که با یک پا عوض کردن از 

بازیکن مقابل عبور کند.
بود.  نخواهد  اینطــور  البته  همیشــه 

هادرســفیلد می توانســت به گل برسد در 
حالی کــه یونایتد یکی پیش بود و متزلزل 
به نظر می رسید. هشت دقیقه بعد از شروع 
نیمه دوم، فرد و دالوت دو خرید تابســتانی 
یونایتد بیرون کشیده شــدند و آندر اررا و 
اشلی یانگ به جایشــان آمدند تا مشخص 
شود سولسشایر از گرفتن تصمیمات قاطع 
باکی ندارد. تعویض ســوم او، آنخل گومس 
18 ســاله، وقتی آمد کــه دو گل پل پوگبا 
پیروزی را مســجل کرد و ایــن تصمیم با 
اســتقبال گرم هوادارانی روبه رو شــد که 
اهمیت آن را می دانستند. تا آن موقع نتیجه 
قاطع نبود اما آیــا به دیدن یونایتد قدیمی 
نمی ارزید؟ التزام به فوتبال هجومی داشت 

از چهره تیم فوران می کرد.
را می شناســد.  اوضــاع  سولسشــایر 
می داند چــه اتفاقی می افتــد و در چنین 
مسابقه ای خوشحال است که ریسک کند. 
دو بازی گذشته و هیچ کس شکایتی ندارد.
منبع: دیلی میل

پوچتینو: تاتنهام را با 
اتلتیکو مادرید مقایسه 

نکنید
مائوریسیو پوچتینو سرمربی آرژانتینی 
تیم فوتبــال تاتنهام می گوید که مقایســه 
کــردن او با تیم تحــت هدایت هموطنش 
در مادریــد بــه خاطر تفــاوت در بودجه و 
قدرت مالی دو تیم کار اشتباهی است و اگر 
شاگردان او موفق به فتح لیگ برتر انگلیس 
شــوند کار به مراتب بزرگتــری از قهرمانی 
ســال 2014 اتلتیکومادرید در الیگا انجام 
داده اند. شاگردان پوچتینو نیم فصل نخست 
لیــگ برتر را بــدون جذب هیــچ بازیکن 
گذاشتند  ســر  پشــت  فوق العاده  جدیدی 
و اکنــون با 6 امتیاز اختــاف نزدیک ترین 

تعقیب کننده لیورپول صدرنشین هستند.
در همین حــال اتلتیکومادرید هم در 
الیگای اسپانیا به رقابت شانه به شانه خود 
با رئــال مادرید و بارســلونا ادامه می دهد. 
پوچتینو اما کار تیم خود را مهم تر می داند.

او گفت: »پیدا کردن یک باشگاه دیگر 
با شرایطی مشابه شــرایط ما و با فلسفه ای 
مشــابه فلســفه ما که مانند ما هم نتیجه 
گرفته باشــد کار سختی اســت. هر باشگاه 
خصوصیــات خاص خودش را داشــته و با 

باشگاه دیگر تفاوت دارد.«
پوچتینــو که تیمش از ســال 1961 
قهرمان لیگ انگلیس نشــده اســت، ادامه 
داد: »من چندی پیــش هم این موضوع را 
گفتم. ســیمئونه اان در میان ســرمربیان 
الیگا بیشــترین حقوق را می گیرد. حقوق 
او بیشتر از حقوق سرمربیان بارسلونا، رئال 
مادرید، سویا و والنسیا است. سرمایه گذاری 
اتلتیکومادرید بــرای خرید بازیکنان جدید 
هم بیشــتر از ماســت. اگرچه بودجه آنها 
به رئال مادرید و بارســلونا نمی رســد اما از 
آنها خیلی هم کمتر نیست. آنها توانسته اند 
بازیکنانی مانند آنتوان گریزمان را نگه دارند 
و حتی بازیکنی دیگر مانند دیه گو کاســتا 
را هــم جــذب کنند. فکر می کنــم بودجه 
اتلتیکومادرید از بودجه تمام تیم های لیگ 
برتر انگلیس بیشتر است. شاید بودجه آنها 
5 برابر بودجــه تیم ما باشــد. بودجه آنها 
بیشتر شبیه بودجه بارســلونا و رئال است. 
بــا این اوصاف فکر می کنید تاتنهام شــبیه 
اتلتیکو بیشتر شبیه لیورپول  اتلتیکو است. 

و منچسترسیتی است.«

 منچسترســیتی 2 بر یک در زمین لسترسیتی باخت تا 
برای نخســتین بار در بیش از دو سال اخیر دو باخت متوالی 

را متحمل شود. 
سیتی که شنبه در ورزشگاه اتحاد 3 بر 2 برابر کریستال 
پااس شکست خورد، با این باخت به رده سوم جدول و هفت 
امتیازی لیورپول صدرنشــین سقوط کرد. آخرین بار سوم و 
دهم دسامبر 2016 تیم پپ گواردیوا در دو بازی متوالی به 

چلسی و لسترسیتی باخت.
دســامبر همیشــه ماه نامهربانی برای گواردیوا بوده و 
شش تا از 11 شکستش به عنوان مربی لیگ برتری در آخرین 

ماه سال اتفاق افتاده است. 
ســیتی آخریــن بار که دو بــازی متوالــی را باخت در 
نهایت ســوم شــد اما فصل بعدش، 2018-2017 به شکلی 

خارق العاده قهرمان شد.

 دسامبر ماه نحس گواردیوا

 راه زیادی تا پایان لیگ باقی مانده اما هر 
چه بیشتر منچسترسیتی اینطور بازی می کند، 
لیورپول بیشتر حس می کند که امسال سالش 
اســت. شــاید تاتنهام هم همینطور. اسپرز از 
لغزش ســیتی بیشــترین بهره را برد و با برد 
5 بر صفر مقابل بورنموث باای ســر تیم پپ 

گواردیوا در رده دوم قرار گرفت.
چه کســی انتظــارش را داشــت وقتی 
سیتی در ماه دسامبر می غرید و خیلی ها ادعا 
می کردند حتی نســبت به فصل رکوردشکن 
قبلی بهتر شــده اســت حاا در این شرایط 
باشد. ســیتی بعد از شکســت خانگی شوکه 
کننده برابر کریســتال پــااس، در روز بعد از 
کریســمس، 2 بر یک در ورزشگاه کینگ پاور 
به لستر باخت تا به رتبه سوم و هفت امتیازی 
لیورپول صدرنشین ســقوط کند. این تیم از 
چهار بازی آخرش در لیگ ســه امتیاز گرفته 
و این در مورد یک مدعی جدی قهرمانی کاما 
نگران کننده است هرچند نیمی از فصل باقی 
مانده باشــد. در حالی که فرصت زیادی برای 
اصاح اشــتباهات چند هفته اخیر وجود دارد 
اما سیتی در سطح مورد انتظار از این تیم بازی 

نمی کند.
باخت در استمفوردبریج اگرچه بدشانسی 
تلقی شد چون ســیتی در بیشتر زمان بازی 
مسلط بود اما یک مشت ناگهانی خورد هرچند 
از آن جهت نگران کننده بود که این تیم جوابی 
برای آن مشت نداشــت. آنها با پیروزی برابر 
اورتون به روزهای برد برگشــتند اما مشخصا 
درخشش خود را تا حدی از دست داده بودند. 
پااس هم اگرچه غافلگیرانه به ســیتی ضربه 
زد اما شایستگی پیروزی را داشت. در بازی با 
لستر نیز تیم گواردیوا روی نخستین شوت در 
چارچوب گل خورد و بعد به رخوت دیرهنگام 
دچار شد هرچند نمی توانستند مدعی باشند 

شایسته پیروزی بودند.
مــدت زمــان زیــادی از آن موقــع که 
ســیتی بهترین رکورد دفاعی اروپا را داشت، 
نگذشــته. آنها از خط حمله دفاع را شــروع 
می کردند و با پرســینگ و بــازی هماهنگ 
مهاجمان، رقبا را عقب می نشاندند. فرناندینیو 

هم پشــت مهاجمان بود و منتظر شروع یک 
ضدحمله برق آســا و موثر. تنها مشکلشان آن 
موقع پنالتی هایی بود که ادرســون در معدود 
توپ های ارسالی به پشت دفاع سیتی مرتکب 

می شد.
اما آن ماشین خوب روغن کاری شده به 
صدا افتاده. خبــری از آن بازی هماهنگ یک 
ســوم دفاعی رقبا نیســت؛ حداقل در این دو 
بازی نبوده. سیتی شکننده به نظر می رسد و 
بیش از حد متکی به سانتر برای فورواردهایی 
است که میان انبوه مدافعان و هافبک ها مجالی 

پیدا نمی کنند.
لروی ســانه فوتبالیســت خوبی است اما 
توانایی اش مضاعف می شود وقتی با داوید سیلوا 
رابطه ایجــاد می کند ولی به خاطر مصدومیت 
بازیکن اسپانیایی این رابطه از بین رفته. کوین 
دبروین خوب مهاجمــان را پیدا می کند اما او 
به تازگی از مصدومیتی بلندمدت برگشــته و 
رادارش خیلی خوب کار نمی کند، ســیتی هم 
انتظار ندارد تا حداقل یک ماه دیگر این بازیکن 
بلژیکی شــرایط ایده آل را پیــدا کند هرچند 

همین حاا هم گاهی کار خودش را می کند.
در خط حمله از هم گسیخته هم حریف 
می تواند نفس بکشــد و نفوذ کند. فرناندینیو 
در این دو بازی نبوده و جان اســتونز و ایلکای 
گوندوغان هم توانایی پرکردن جای این برزیلی 
را نداشــتند. در غیاب او، دفاع هم آسیب پذیر 
شده و همزمان، مدافعان کناری افت کرده اند 
بــرای همیــن ســیتی در 9 بــازی آخرش 

کلین شیت نداشته.
کایل واکــر در بازی پااس ضعیف بود و 
کنار گذاشته شد اما از بخت بد سیتی، فابین 
دلف بازی افتضاحی در ســمت چپ داشت و 
با یک تکل بد کارت قرمز مستقیم گرفت که 
چند جلسه محرومیت در پی خواهد داشت؛ از 
جمله بازی پنجشنبه با لیورپول که می تواند در 
تعیین مسیر جام قهرمانی در این فصل اهمیت 
زیادی داشته باشــد. خبر خوب برای سیتی 
اینکه تا آن بازی سه نفر از بازیکنان اصلی شان 
آماده می شوند. داوید سیلوا در بازگشت خیلی 
زود بازی هماهنگ خود با ســانه را انجام داد 
هرچند مثل همیشه موثر نبود. سیلوا جانشین 
دبروین شــد که نمی توانــد 90 دقیقه بازی 
کند. اگر هر دو مقابــل لیورپول و حتی بازی 
فردا با ساوتهمپتون حاضر باشند، سیتی تیم 
متفاوتی خواهد بود. حتی احتمال بازگشــت 
فرناندینیو هم وجود دارد که گواردیوا مصمم 
اســت هرچه زودتر از او اســتفاده کند. اگر او 
بیاید و پشت ســر دبروین و داوید سیلوا قرار 
بگیرد، اوضاع شاید برای سیتی رو به راه شود؛ 
حمله شان شکوفا می شــود و دفاعشان مورد 

حمایت قرار می گیرد.
اما تا آن موقع باید از این وضعیت خارج 
شــوند؛ مدافع و مدعی جدی عنوان قهرمانی 
سوم است و دیگر مثل قبل برای رقبا ترسناک 
نیســت، خوش به حال دو رقیب اصلی و روی 

فرمشان.
منبع: سایت گل

  سیتی دیگر برای رقبا ترسناک نیست

 ماشینی که به صدا افتاده

آنتونی هی
Anthony Hay
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موضوع فقط پول نیست

رافائل بنیتــس گفته بــود امتیاز بزرگ 
یورگن کلوپ به عنوان مربی لیورپول این است 
که مجبور نیست بازیکن بفروشد تا نفرات مورد 
نظرش را به تیم اضافه کند. درســت است که 
مربی آلمانــی در 12 ماه اخیر حســابی خرج 
کــرده - لیورپــول از ژانویه گذشــته تا 250 
میلیون پوند بــرای ویرجیل فان دایک، بهترین 
مدافع لیگ برتر، آلیسون مرد شماره یک برزیل 
و تقویت خط میانی پول داده- اما قدرت خرید 
به تنهایی عامل صدرنشــینی لیورپول با شش 

امتیاز اختاف در میانه فصل لیگ برتر نیست. 
منچستریونایتد در سه فصل اخیر حدود 200 
میلیون پوند بیشتر از کلوپ خرج کرده و هرگز 

مدعی جدی قهرمانی به نظر نیامده است.
لیورپولی که نیوکاســل رافائل بنیتس را 
4 بر صفر در هم کوبیــد، یک بازیکن آکادمی 
داشت، ترنت الکســاندر آرنولد، یک دفاع چپ 
8 میلیــون پوندی، آندرو رابرتســون و ژردان 
شــاکری که خرید 13 میلیــون پوندی اش از 

استوک یکی از خریدهای خوب تابستانی بود.
کلوپ نه تنها چشمش به بازیکنان خوب 
اســت بلکه آنها را پیشــرفت می دهد. محمد 
صاح وقتی به لیورپول آمــد، مهاجم 40 گله 

و مدعــی توپ طا نبود. جــو گومز به انتخاب 
اول تیم ملــی انگلیس برای دفاع میانی تبدیل 
شده و قبل از مصدومیت، دژان لوورن حاضر در 
فینــال جام جهانی را از ترکیب لیورپول بیرون 
کرده بود. الکس آکسلید چمبرلین بعد از دوران 
ناموفقی که در آرسنال داشت، بازیکن ثابت تیم 
ملی انگلیس در جــام جهانی بود قبل از اینکه 
مصدومیت رباط زانویــش در نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان رویایش را به باد دهد.
نکته بیشتر قابل توجه در مورد پیشرفت 
مدام لیورپول با کلوپ اینکه تیم حتی به خاطر 
از دســت دادن فیلیپ کوتینیو، بازیساز کاس 

جهانی اش هم تاثیر نگرفته.

لیورپول شاید این فصل برای نخستین بار 
مدعی جدی قهرمانی باشــد اما هنوز پستی و 
بلندی های زیادی انتظار این تیم را می کشــد. 
این فصل مثل مسابقه ملی اسبدوانی است و ما 

هنوز از مانع اصلی رد نشده ایم.
پارســال این موقع، منچسترســیتی کار 
قهرمانی را یکسره کرده بود. تیم پپ گواردیوا 
در آغــاز ماه دســامبر شکســت ناپذیر به نظر 
می رســید اما پنجشــنبه این هفتــه مثل یک 
شکارچی به دنبال تیم کلوپ خواهد بود. مربی 
آلمانی به خاطر اینکه تیم پپ را به یک مسابقه 

جذاب کشانده، قابل تحسین است.
منبع:دیلیمیل

جیمی ردنپ
Jamie Redknapp

فان دایک: دفاع 
عالی لیورپول به 
خاطر من نیست

ویرجیل فان دایک به آمار 
دفاعــی لیورپول در این فصل 
افتخار می کند امــا گفته که 
او دلیل بهتر شــدن عملکرد 

دفاعی این تیم نیست.
این فصل  فان دایــک در 
تیــم یورگــن کلوپ  بــرای 
درخشــان ظاهر شده است و 
عملکــرد او کمــک کرده که 
لیورپول در نیم فصل اول لیگ 
برتــر نبازد و تنهــا هفت گل 

دریافت کند.
فان دایــک که دوازده ماه 
است در باشگاه حضور دارد به 
وب سایت لیورپول گفته است: 
این  در  مــا  دفاعی  »عملکرد 
فصل حرف هــای زیادی برای 
گفتن دارد و من بی تردید به 
آن افتخــار می کنم. کل تیم 
برای این آمار زحمت کشیده 
و مــا باید به این افتخار کنیم 
که همه تــاش می کنیم تیم 
کلین شیت کند و نه فقط خط 
دفاعی. همه در تیم سهم خود 
را دارند. ما ایــن کار را با هم 
انجام می دهیــم. همه بخش 
هستند  رکوردهایی  از  بزرگی 

که به جا گذاشته ایم.
ما با هم این کار را انجام 
می دهیم و این چیزی اســت 
که همــه باید با هــم به آن 
افتخــار کنیم. رکوردشــکنی 
برای تیم بســیار خوب است 
و ایــن کاری اســت کــه به 
همه انگیزه می دهد کارشــان 
را ادامــه بدهنــد و به چیزی 
که همین حاا داریم بســنده 

نکنند.
امیــدوارم کــه در پایان 
فصل همه خوشحال باشیم و 
دستاوردی کسب کرده باشیم 
کــه نشــان دهنده عملکــرد 

خوبمان باشد.«
همچنیــن  فان دایــک 
گفت که اگر مشکات دفاعی 
لیورپــول پابرجا بود، او را زیر 
ذره بیــن می بردنــد: »زمانی 
کــه اوضاع عالی پیش می رود 
مردم می گویند که من اوضاع 
را تغییر دادم اما اینطور نیست. 
زمانی کــه اوضاع خیلی عالی  
نباشــد، من را به دلیل قیمت 
انتقالم زیر ســوال می برند اما 
زندگی ما فوتبالیست ها همین 

است.«

آزار: همچنان ترجیح 
می دهم که بال باشم تا 

مهاجم نوک کاذب
ادن آزار ســتاره چلســی می گویــد فکر 
مائوریتزیو ســاری  نمی کند که ســرمربی اش 
بتواند او را از یک بال به یک مهاجم نوک کاذب 
- کاری که در ناپولــی با دریس مرتنس انجام 
داد - تبدیل کند. آزار چهارشنبه هفته پیش با 
زدن دو گلی که منجر به برد 2 بر یک چلســی 
در خانه واتفورد شد، گل هایش برای چلسی را 

سه رقمی کرد.
او در ایــن بازی در مرکز خط حمله ســه 
نفره تیم ســاری قرار گرفــت و این چهارمین 
هفته متوالی اســت که او به عنوان مهاجم نوک 
کاذب بازی می کند. ســه تا از این بازی ها برای 
آزار با ثبت ســه گل و ســه پــاس گل همراه 
بوده اســت و همین موضوع ســبب شده است 
که خیلی ها درباره تغییر پســت او به ســبکی 
که دریس مرتنس در ناپولی تغییر پســت داد 

صحبت کنند.
 مرتنس هم فصل گذشته در 35 بازی اش 
در ناپولی 28 گل زد و این آمار را پس از تغییر 
پستش توسط ساری از بال به مهاجم نوک ثبت 
کرد. آزار اما نظر دیگــری دارد. او اما وضعیت 
خودش را نسبت به هموطنش متفاوت دانست 
و گفت: »دریس نســبت به مــن خصوصیات 
تهاجمی تری دارد. من بیشتر بازیسازی می کنم. 
از زمانــی که فوتبــال را آغاز کردم، همیشــه 
دوســت داشــتم که بیایم و پا به توپ باشــم. 
دریس اما اینطور بازی کردن را دوســت ندارد. 
او فقط دوست دارد در محوطه جریمه باشد. به 
همین دلیل هم هســت که او گل های زیادی 
می زنــد. ما با هم فرق داریم اما من می دانم که 
ساری دوست دارد برخی پست ها را تغییر دهد 

و این اتفاق هم گهگاه رخ می دهد.«
آزار در پاســخ به این ســوال که اگر او به 
بازی به عنوان مهاجم نوک ادامه دهد بیشــتر 
گل خواهد زد، عنوان کــرد: »بله قطعاً اما من 
اگر به عنوان بال بازی کنم هم گل های بیشتری 
خواهم زد. پســت تخصصی من بال است. من 
برای بازی به عنوان بال احســاس بهتری دارم 
امــا در بــازی مقابل واتفورد هم کــه به عنوان 
مهاجم به میدان رفتم عملکرد خوبی داشــتم، 
همینطــور در بازی مقابل برایتــون. در نهایت 
سرمربی تصمیم می گیرد که مرا در کدام پست 

قرار دهد.«

کاتالونیا  موندودپورتیــوو  نشــریه 
مدعی شده است که جرارد پیکه مدافع 
را  بارسلونا کفش هایش  اسپانیایی  میانی 
آویزان می کند و هدفش هم این است که 
در نقشــی دیگر به کارش در این باشگاه 

ادامه دهد. 
موندودپورتیوو نوشته است که پیکه 
دوســت دارد پس از بازنشســته شدن، 
رییس باشــگاه بارسلونا شود و به همین 
دلیل می خواهد ســال 2020 به دوران 

حضــورش در زمین بــازی پایان دهد و 
یک سال بعد کاندیدای انتخابات ریاست 

باشگاه شود.
 پیکه از ســال 1994 کــه به تیم 
نونهاان باشــگاه بارسلونا پیوست به جز 
منچســتریونایتد  در  که  کوتاهی  مقطع 
حضور داشــت، تمام دوران حرفه اش را 
در بارسلونا ســپری کرده و در افتخارات 
ســال های اخیر این تیــم نقش پررنگی 

داشته است.

با توافق دو باشــگاه رئال مادرید و 
منچسترسیتی، براهیم دیاس که یکی از 
محسوب  اسپانیا  بازیکنان  آینده دارترین 
می شود، در ماه ژانویه از آبی پوشان شهر 
منچســتر جدا و به کهکشــانی ها ملحق 
می شود. این بازیکن 19 ساله که 5 سال 
پیش مااگا را ترک کرد، با رئال مادرید 
قراردادی 6 ساله خواهد بست که ارزش 
آن با احتساب پاداش ها 15 میلیون یورو 

است.
 رئــال مادرید در حالــی دیاس را 
از منچسترســیتی خرید کــه او تا پایان 
فصل با این تیم قرارداد داشــت و در آن 
زمان بازیکن آزاد می شــد. گفته می شود 
کــه رئال مادرید به دیــاس در هر فصل 
3/5 میلیــون یورو حقــوق خواهد داد و 
هفته آینده او را در ســانتیاگو برنابئو به 

هواداران معرفی خواهد کرد.

پیکه سال 2020 با هدف ریاست 
بازنشسته می شود

براهیم دیاس به رئال مادرید پیوست

مصاحبه

یورگن کلوپ یکصدمین پیروزی خود به عنوان مربی 
لیورپول را جشــن گرفت و زودتر از اســطوره های باشگاه 
باب پیسلی و بیل شــنکلی به این رکورد رسید. پیسلی و 
شــنکلی روی هم 9 قهرمانی لیگ و سه قهرمانی اروپا در 
دوران طایی قرمزها به دســت آوردند اما کلوپ در 181 
بازی در رقابت های مختلف به رکورد 100 پیروزی رســید 
در حالی که پیسلی و شنکلی به ترتیب 183 و 186 بازی 

برای رســیدن به 100 پیروزی نیاز داشتند. رافائل بنیتس 
که تصادفا تیم نیوکاسل او برد یکصدم کلوپ را رقم زد، در 
174 بازی به 100 پیروزی رسید اما رکورددار یک اسطوره 
دیگر باشگاه، کنی دالگلیش است که در 159 بازی به 100 

پیروزی رسید.
اما اختاف شش امتیازی لیورپول در صدر جدول در 
16 سال اخیر بی سابقه است، در نوامبر 2002 در حالی که 

12 بــازی ابتدایی فصل را نباخته بودند، با همین اختاف 
در صدر جدول قرار داشــتند. آن سال اما تیم ژرار هولیه 
در 11 بــازی بعدی خود 6 باخت و 5 تســاوی داشــت و 
تیم در نهایت در رتبه پنجم قرار گرفت. هواداران لیورپول 
امیدوارند این برتری کریسمس در نهایت به قهرمانی منجر 
شــود و به انتظار 28 ســاله این تیم بــرای قهرمانی لیگ 

پایان دهد.

عبور کلوپ از پیسلی و شنکلی

کلوپ: مقابل آرسنال باید بهتر از هفته های قبل بازی کنیم

تعویض اوزیل تاکتیکی بود
امری: لیورپول می تواند تا پایان فصل شکست ناپذیر باشد

یورگن کلوپ،  ســرمربی لیورپول با 
وجود پیشــتازی تیمش در صدر جدول 
لیگ برتر آن هم با 6 امتیاز فاصله با تیم 
دوم، هنوز هم نگران ضعف هایی است که 
امکان دارد این تیم را در بازی بعدی اش 

مقابل آرسنال به دردسر بیندازد. 
بازی   8 مرسی ســاید  قرمزپوشــان 
اخیر خود را برده اند که این روند از زمان 
تساوی آنها در  خانه آرسنال در ماه نوامبر 

آغاز شده است. 
این بردهای متوالی سبب شده است 
که اکنــون 7 امتیاز از منچسترســیتی، 
 مدافــع عنــوان قهرمانــی رقابت ها جلو 
بیفتند،  منچسترسیتی که در عرض یک 
هفتــه دو بار مقابل کریســتال پااس و 

لسترسیتی تن به شکست داد.
امــا هنوز هم کلوپ کــه تیمش در 
بازی قبلی 4 بر صفر نیوکاسل را شکست 
داد نگران آن اســت که تیمــش رقبا را 
دســت کم بگیرد و به آنها هشدار داد که 
برای بازی بعدی شــان مقابل آرسنال در 

آنفیلد باید عملکردشان را ارتقا دهند.

او در نشســت خبری پیــش از این 
بازی گفت: »آرســنال در وضعیت خوبی 
قــرار دارد. آنها تیم فوق العــاده ای  دارند 
و همینطــور یک مربــی فوق العاده. پس 
شکست دادن شــان کار بســیار سختی 
خواهد بود. این بــازی کامًا با بازی های 
قبلی مان فــرق دارد. اگر ما به آنها اجازه 
دهیم دســت به ضد حمله بزنند، مانند 
ضدحماتی که نیوکاســل داشــت، فکر 
نمی کنــم که شانســی برای شکســت 
دادن شان داشته باشیم چون آرسنال در 
ضدحمات واقعا قوی است. پس ما باید 

از جهات زیادی پیشرفت کنیم.«
کلوپ افزود: »با این حال یک طرف 
دیگر ماجرا هم این است که ما 51 امتیاز 
داریم و این باورنکردنی است. ما نیم فصل 
اول را بدون شکســت تمــام کردیم. این 
اتفاق خوبی اســت و ما بابت آن احساس 

خوبی داریم. 
تنها مشکلی که داریم این است که 
نیم فصل دوم از شــنبه شــروع می شود. 
چیــزی که مــا در اردوی پیش فصل در 

تابســتان بــه بازیکنان گفتیــم دنبالش 
هســتیم، ایجاد یک بســتر خوب در نیم 
فصل نخست، برای کسب موفقیت در نیم 

فصل دوم بود.
 فکــر می کنم که مــا در نیم فصل 

نخست آن بستر را فراهم کرده ایم و حاا 
بایــد بر پایه آن به کارمــان ادامه دهیم. 
کاری را کــه تا اان انجام داده ایم باز هم 
بایــد تکرار کنیم و تکــرار کنیم. ما روی 

بازی بعدی مان تمرکز کرده ایم.«

اونــای امــری گفته کــه لیورپول 
می تواند مانند آرسنال سال 2004، فصل 

را بدون شکست به پایان برساند.
مــردان یورگن کلــوپ در حالی به 
میانه فصل رســیده اند که شکســتی را 
متحمل نشده اند و با شش امتیاز اختاف 

در صدر جدول لیگ هستند.
لیورپــول تقریبا 30 ســال اســت 
که قهرمان لیگ نشــده امــا با توجه به 
لغزش های منچسترسیتی، احتمال اینکه 
آنهــا برای اولین بار پــس از فصل 90-
1989 قهرمان شوند افزایش یافته است.

آرســنال با هدایت امری قرار است 
شــنبه در آنفیلــد به مصــاف لیورپول 

بــرود. آنها در چهار بــازی اخیر خود در 
تمامــی رقابت هــا تنها یک برد کســب 
کرده  انــد. مربــی آرســنال می گوید که 
لیورپــول می تواند تیمی شــبیه به تیم 
شکست ناپذیر آرســن ونگر شود که در 
04-2003، فصل را بدون باخت در حتی 

یک مسابقه به پایان رساند.
او گفته اســت: »در حال حاضر آنها 
اینطور  بی شکست هســتند و می توانند 
فصل را به پایان ببرند. آنها در حال حاضر 
هم دارند این کار را انجام می دهند. من 
ســه ســال پیش در فینال لیگ اروپا با 
ســویا به مصاف لیورپــول رفتم و آنها را 
بردم امــا ببینید که آنها چه فرآیندی را 

تاکنون طــی کرده اند. آنها الگوی خیلی 
خوبی برای ما هستند.

آنها  است:  آشــکار  پیشرفت  مسیر 
قبا بــه لیگ قهرمانان نمی رســیدند و 
حاا الگوی ما شده اند. ما باید از خودمان 
توقع باایی داشته باشیم اما نیاز به زمان 

و صبر داریم و این خیلی مهم است.«
تیــم امــری پیش تر توانســته بود 
لیورپول را با تساوی یک بر یک متوقف 
کنــد. امری می گویــد: »اول اینکه آنها 
معموا در ورزشگاهشان با تماشاگرهایی 
که دارند احساس فوق العاده ای دارند. جو 

ورزشگاه یک امتیاز مهم برای آنهاست.
اما ما هم بازیکنانی داریم که عادت 
دارند در بازی های بزرگ به میدان بروند، 
از جمله در خانــه لیورپول. ما می دانیم 
که اوضاع برای ما دشــوار است اما این 
آزمون بســیار بزرگی خواهــد بود. من 
انگیزه زیادی دارم و مشــتاق آن هستم 

که واکنش مان در مقابل آنها را ببینم.
همچنین، حــاا که نیمه اول فصل 
تمام شــده، ما جایگاه خوبی داریم و 38 
امتیاز کســب کرده ایم کــه البته خیلی 
خوب نیســت اما هر چه باشــد بد هم 
نیســت. ما باید در نیمه دوم فصل تاش 
کنیــم که بهتــر شــویم و فاصله مان با 
دیگر تیم ها را کم کم با عملکرد خوبمان 

کاهش بدهیم.«
امری در تساوی یک بر یک در خانه 
برایتون، بین دو نیمه مســعود اوزیل را 

تعویض کرد و الکــس ایووبی را به جای 
او به زمین فرستاد. او حاا گفته که این 

تصمیمش صرفا تاکتیکی بوده است.
بازی های خارج  در  اوزیل معمــوا 
از خانــه به کلی نادیده گرفته می شــود. 
او این بار بازی کــرد اما تنها 45 دقیقه 
در زمیــن دوام آورد. امری می گوید که 
آمدن ایووبی به جای این بازیکن آلمانی 
چه دلیلی داشــته است: »این تصمیمی 
تاکتیکی بــود و همچنین تصمیمی بود 
که پیش تر هم انجامش داده بودیم چون 
بازی های خارج از خانه بسیاری داریم و 
این بازی ها از نظر تاکتیکی نیاز به تغییر 

دارند.«
امری مشــهور است که زود تعویض 
می کنــد و برای آرســنال هم زیاد پیش 
آمــده که در نیمــه اول ضعیف باشــد 
امــا در نیمــه دوم بازی را ببــرد. امری 
می گوید: »زمانی کــه برای مثال ایووبی 
برای نیمه دوم بــه زمین می آید، اوضاع 
از نظــر تاکتیکی تغییــر می کند و ما به 
این ترتیــب می توانیــم بازی هایمان را 
ببریم. در دیگر مسابقات، زمانی که برای 
نیمــه دوم تعویض می کنیــم، عملکرد 
ازم برای پیروزی را به دست می آوریم. 
مقابــل برایتون هم هدف من همین بود. 
می خواستم از نظر تاکتیکی یک بازیکن 
را با بازیکنی دیگر عوض کنم و با تحلیلی 
که پیش از این داشتیم، این کار به سود 

تیم بود.«

دیلیمیل-پیترهیلوود،رییسســابقآرسنال،کسیکه
آرسنونگررابهعنوانمربیانتخابکرد،درسن82سالگی
درگذشت.اواز1982تا2013بهمدت31سالرییسباشگاهبود.

دییلمیل-یووهآمادهآخرینبازیخوددرسریآقبلازتعطیات
زمستانیمیشــود.اگرآنهابرابرسمپدوریانبازند،بارکورد
شکستناپذیریدرنیمفصلبهتعطیاتدوهفتهایمیروند.

مارکا-مراســممعارفهجیسونموریو،مدافعجدیدبارسا،درنوکمپبرگزار
شــد.اوشــماره17رابهتنمیکندکهپیشتردراختیارپاکوآلکاسربود.
والنســیابرایقرضدادنموریوتاآخرفصــل،2/1میلیونیورومیگیرد
واگربارســاتصمیمبــهخریداوبگیــرد،باید25میلیونیــوروبدهد.

آ.اس-لیــگبرترانگلیسبهروالهرســال،درایامســالنویمیادی
برگزارمیشــودوهــوادارانهــمباخوشــحالی،تیپهــایعجیبو
غریبمیزنندوبرایتماشــایبازیهــامیروندوخــوشمیگذرانند.

دیلیمیــل-فلویدمــیودر،قهرمانســابقبوکسســنگینوزندنیا
کــهبهخــودشلقبآقــایپــولراداده،فیلمــیرویاینســتاگرام
گذاشــتکــهدرآنماشــینهایشرابــهبینندههانشــانمیدهد.
مجمــوعقیمتاینماشــینهابیشازیــکونیممیلیونپونداســت.
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سرمربی  تارتار  مهدی 
پــارس جنوبی جم  تیــم 
برخی  اینکه مســووان  از 
برتــری  لیــگ  تیم هــای 
بدون هماهنگی با باشــگاه 
بــا بازیکنان تیمــش وارد 
مذاکره شدند ناراحت است 
و ایــن مســاله را اخاقی 
نمی دانــد: »تــا این لحظه 
هیچ باشــگاهی درخواست 
جــذب  بــرای  رســمی 

بازیکنان ما نداده اما متاســفانه یک اتفاق عجیب 
رخ داده و آن هم مذاکره مستقیم برخی باشگاه ها 
یا مربیان با تعدادی از بازیکنان ما اســت. اصول 
نقل و انتقااتی اینگونه اســت که اگر باشــگاهی 
بازیکنی را از یک باشــگاه دیگــر می خواهد باید 
نامه کتبی بزند و درخواســتش را اعام کند اما 
ما باخبر شدیم که برخی باشــگاه ها مستقیما با 
برخی نفرات مان وارد مذاکره شدند که این مساله 
اخاقی نیســت و در صورتی که بخواهند به این 
رویه ادامه دهند، مجبور به رسانه ای کردن موضوع 

و در مرحلــه بعد پیگیری 
قانونی خواهیم شــد. بهتر 
است باشگاه ها اگر بازیکنان 
ما را می خواهند رســما به 
باشــگاه پارس جنوبی نامه 

بزنند.« 
تارتــار با بیــان اینکه 
بــا جدایی هیــچ بازیکنی 
موافقــت نمی کنــد، ادامه 
اان  همین  »مــا  می دهد: 
در فهرست بازیکنان خود با 
کمبود بازیکن مواجه هستیم و به همین خاطر با 
جدایی هیچ بازیکنی موافقت نمی کنیم. از سوی 
دیگر اگــر بخواهیم با جدایــی بازیکنی موافقت 
کنیم بازیکنی در حد آنها در بازار نقل و انتقاات 
نیســت که جذب کنیم. بازیکنان تیم های دیگر 
هم مبلغ رضایتنامه ســنگینی دارند که پرداخت 
این مبالغ از عهده باشــگاه ما خارج است. در این 
شرایط به همه بازیکنان خود نیاز داریم تا بتوانیم 
در نیم فصــل دوم هم با قــدرت کارمان را انجام 

دهیم.«

ایــن روزهــا خبرهای 
زیادی در مورد انتقال بعضی 
ماشین ســازی  بازیکنــان 
بــه تراکتور پیــش آمده اما 
رضــا مهاجــری ســرمربی 
نسبت  تبریزی  سبزپوشــان 
به این مساله ابراز بی اطاعی 
می کند: »تــا اان چیزی به 
صورت جــدی درباره انتقال 
بازیکنان ما به تراکتور مطرح 
نشده و اینها گمانه زنی بوده 

که در رســانه ها وجود داشــته. بچه های ما در حال 
تمرین هستند، حســین کنعانی زادگان با تیم ملی 
است و دخســوس و دیگران هم هستند که تا اان 
اتفاقی نیفتــاده.« مهاجری در مورد نقل و انتقاات 
ماشین ســازی توضیح می دهد: »بااخره ما نیاز به 
بازیکــن داریم اما بازیکنی را باید بخریم که کیفیت 
ازم را داشــته باشــد اما بازیکنان خــوب قرارداد 
دارند. البته اان هم بیکار نیســتیم و باشــگاه تمام 
تاشــش را می کند تا بتوانیم 3-4 بازیکن باکیفیت 
ازم را به فهرست اضافه کنیم. فکر می کنم تا 3-2 

روز بعــد این اتفــاق بیفتد، 
بگیرند  را  رضایتنامه هایشان 
و فســخ کننــد تا مــا آنها 
را بخریــم. ســعی می کنیم 
بازیکنــان  خریدهای مــان 
داخلی باشند، تاش مان این 
اســت که بیشتر خط جلو را 
تقویت کنیم چون سیســتم 
دفاعــی مــا خوب اســت و 
بازیکن باکیفیــت داریم. در 
بازیکنان مان  خط جلو هــم 
باکیفیت هســتند اما نفرات کم داریم و برای ایجاد 

تغییر در طول مسابقه به مشکل می خوریم.« 
سرمربی ماشین سازی تبریز در رابطه با حضور 
محمدحسین کنعانی زادگان در جام ملت های آسیا 
هم می گوید: »خدا را شــکر حســین جزو فهرست 
نهایی کی روش است که این می تواند خیلی برای ما 
و باشــگاه خبر خوبی باشد که بااخره ماشین سازی 
هم یک نماینده در تیم ملی دارد. امیدوارم حســین 
جایــش را در ترکیب تیم ملی باز کند و در ترکیب 

اصلی بازی کند.«

تارتار:برخیتیمهابدونهماهنگیبابازیکنانمامذاکرهکردهاند مهاجری:ازرفتنبازیکنانمبهتراکتوربیخبرم!

وقتی نســاجی مازندران بعــد از 24 
سال به لیگ برتر صعود کرد، تصور می شد 
مسووان این استان حمایت ویژه ای از تیم 
پرهوادارشان داشته باشند تا روزهای خوبی 
برایشان رقم بخورد. نساجی با جواد نکونام 
کار خود را در لیگ برتر شــروع کرد و قرار 
بود همه چیز خــوب پیش برود تا این تیم 
در همین نخســتین حضورش در لیگ برتر 
هــم به خوبی بدرخشــد. در ابتدا خبرهای 
خوبی به گوش می رســید. اینکه بازیکنان 
باتجربه ای به نســاجی اضافه شدند تا تیم 
از آن شکل و شمایل لیگ یکی بودن خارج 
شــود. بعد از آن هم قرار بود به لحاظ مالی 
شرایط خوب باشد تا بازیکنان بدون دغدغه 

کار خود را دنبال کنند.
نســاجی در ابتدای فصل نتایج خوبی 
نمی گرفت امــا هوادارانش حمایت جالبی 
داشــتند تا تیم با قدرت بــه کارش ادامه 
دهد. این روند ادامه داشــت تا اینکه جواد 
نکونام بعد از اعتراض هــای پی در پی به 
داوری، مجبور شــد تیمــش را طوری به 
زمین بفرســتد که حتی مشکات داوری 
هم مانع از پیروزی اش نشــود. نساجی به 
شــرایط خوبی رسید و امتیازات مهمی به 
دســت آورد اما حاا که این مشــکل حل 
شــده بود، بحث مشکات مالی پیش آمد. 
این مشــکات مالی و البته ظاهرا یکسری 
اختاف نظر بین مالکان باشگاه، باعث شد 
علی امیری از مدیرعاملی باشــگاه نساجی 
مازنــدران اســتعفا دهد. بعــد از آن هم 
بوی  نکونام  اینســتاگرامی جواد  استوری 
نکونام  که  هــواداران  خداحافظی می داد. 
را دوست داشتند نمی خواستند باور کنند 
او رفتنی شــده اما ظاهرا کاپیتان ســابق 
تیم ملی بــه دنبال اهداف بزرگتری بود و 
می خواست خودش را به آن نزدیکتر کند. 
خبر توافق جواد نکونام با باشــگاه پیکان 
هــم آنها را ناامید نکــرد و منتظر واکنش 
باشگاه نســاجی بودند که صنیعی فر یکی 
از مالکان باشگاه اعام کرد نه استعفایی از 
سوی نکونام به دستش رسیده و نه موافق 
جدایی نکونام اســت. با ایــن صحبت ها، 
هواداران نساجی خوشحال شدند اما جواد 
نکونام نمی توانست با مشکات کنار بیاید 
و عزم خــود را برای رفتن جزم کرده بود. 

در نهایت هم این اتفاق افتاد. چهارشــنبه 
خبر استعفای رسمی جواد نکونام منتشر 
شد و پنجشنبه هم باشــگاه پیکان رسما 
اعام کرد این مربی را به خدمت گرفته. با 
این اتفاق، تکلیف سرمربی پیکان مشخص 
شــد اما حاا کادرفنی نســاجی مازندران 
باتکلیف اســت. نکته جالب این است که 
همــه اعضای کادرفنی و حتی رســانه ای 
نســاجی مازندران هم به همــراه نکونام 
اســتعفا دادند تا به پیــکان بروند. در این 
میــان فقط یک نام جا مانده بود که او هم 
فرزاد مجیدی سرپرست تیم نساجی بود. 
سرپرســت جوانی که ظاهرا برخاف دیگر 
اعضای کادرفنی ارتباط چندان صمیمی با 

نکونام نداشت.
به هر حال با رفتــن نکونام به پیکان، 
خیلــی زود شــایعه های زیــادی در مورد 
سرمربی بعدی نساجی مازندران پیش آمد. 
از فــراز کمالوند ســرمربی فعلی آلومینیوم 
اراک گرفته تا محمود فکری سرمربی موفق 
شــاهین بوشهر اما این گزینه ها بدون شک 

نمی توانستند هواداران نساجی مازندران را 
راضی کنند. آنها منتظر یک سرمربی نامی یا 
پرافتخار هستند. پرافتخارها اکثرا تیم دارند 
و تصمیمی بــرای جدایی ندارند که همین 
مساله باعث شد مســووان باشگاه نساجی 
مازندران به ســراغ گزینه ای نامی باشــند. 
گزینه ای در حــد و اندازه های جواد نکونام 
کاپیتان سابق تیم ملی ایران. به همین دلیل 
نفرات زیادی مورد بررسی قرار گرفتند که 
در نهایت خبر رسید فرهاد مجیدی گزینه 

باشگاه قرمز قائمشهری است. شاید باور این 
گزینه برای خیلی ها سخت باشد اما ظاهرا 
مســووان باشگاه نســاجی مازندران روی 
فرهاد مجیدی نظر مثبتی دارند و به دنبال 
او هســتند تا او را به خدمــت بگیرند. جدا 
نشــدن فرزاد مجیدی از نساجی هم دلیل 
دیگری بود تا باور مذاکره با فرهاد مجیدی 
بیشتر از هر زمانی شود. البته شاید مذاکره 
با فرهاد مجیدی هم صورت گرفته باشــد 
اما هیــچ چیز در مورد حضــور او در لیگ 
ایران هنوز مشــخص نیست. خیلی ها تصور 
می کنند اگر فرهاد مجیدی بخواهد به لیگ 
ایــران بیاید تا به عنوان ســرمربی کار کند، 
احتماا از همان ابتدا اســتقال را انتخاب 
خواهد کرد اما فعا استقال با وینفرد شفر 
توانسته نتایج خوبی بگیرد و خبری از تغییر 
نیســت. پس بعید نیست فرهاد مجیدی از 
تیم دیگری بخواهد کارش را شروع کند تا 
پس از آن به استقال برسد. راهی مثل راه 
جواد نکونام که دارد قدم به قدم و به آرامی 

طی می شود.

فرهادگزینهاصلینساجی
یک استقالی دیگر در راه قائمشهر؟

ظاهرا مسووان باشگاه نساجی 
مازندران روی فرهاد مجیدی 

نظر مثبتی دارند و به دنبال او 
هستند تا او را به خدمت بگیرند. 

جدا نشدن فرزاد مجیدی از 
نساجی هم دلیل دیگری بود 

تا باور مذاکره با فرهاد مجیدی 
بیشتر از هر زمانی شود

نامه احساسی جواد 
نکونام برای هواداران 

نساجی
جواد نکونام پس از جدایی از نساجی و 
حضور در پیکان نامه ای خطاب به هواداران 
قائمشهری نوشت. نکونام که رسما به عنوان 
ســرمربی پیکان انتخاب و به بازیکنان این 
تیم معرفی شد، بعد از این اتفاقات تصمیم 
گرفت نامه ای خطاب به هواداران نســاجی 
بنویسد تا دلیل جدایی اش را توضیح دهد. 
در بخشــی از این نامه آمده: »روز اول که 
وارد ورزشگاه وطنی شــدم و شما عاشقان 
را دیدم مو به تنم ســیخ شد و آنجا معنی 
و مفهوم عشــق بــه تیم را فهمیدم. شــما 
عاشقان نساجی هســتید. ٩ بازی با امید و 
انگیــزه وارد زمین شــدیم. کنار هم، با هم 
و تــوکل بر خدا و زحمــات بازیکنان، تمام 
مســووان تیم و کادر فنی توانستیم موفق 
شــویم و ثابت کردیم می شود با کار، تاش 
و البتــه معجزه الهی به هر آنچه خواســت 
رســید. وقتی ما آمدیم گــردی از ناامیدی 
در شهر پاشــیده شــده بود ولی دست به 
دست هم، یک معجزه بزرگ را رقم زدیم... 
صعود بعد از 24 ســال. امسال می دانستم 
فصل ســختی خواهد بود. در ابتدای فصل 
پیشــنهادهایی بود و خیلی  ها به من گفتند 
مثل یــک برنده نســاجی را ترک کن ولی 
مانــدم تا ثابت کنــم می تــوان کار خوب 
انجــام داد. حتی در برهــه ای از فصل که 
فشــارها زیاد بود و پیشنهادهایی به دستم 
رســید، باز هم ماندم چون دوست نداشتم 
تیم را در شــرایط بدی رها کنم. اگر دنبال 
منافع خودم بــودم می رفتم تــا کار برای 
مربیان بعدی ســخت و سخت تر شود ولی 
ایستادم چون ایستادگی را از شما هواداران 
یاد گرفتم. با تمام ناداوری ها و اشــتباهات 
سهوی داوران عزیز ما نیم فصل را پشت سر 
گذاشتیم ولی خوب می دانید اگر 3 امتیاز از 
١2 امتیــاز که حق مان بود را می دادند اان 
در جدول ششم بودیم ولی... این را همیشه 
بــه بازیکنانم گفتم که یــک حس عجیبی 
به نســاجی دارم. تمام تاشــم این بود با 
جذب نفرات جدیــد بتوانیم پرقدرت برای 
نیم فصل دوم حاضر شــویم ولی یک دست 
صدا نداره... لیاقت شــما بیشتر از اینهاست 
و قطعاً اگر راه درست در پیش گرفته شود 
این تیم می تواند هر ســال یکی از مدعیان 
همیشگی لیگ باشــد. من برای شما و در 
کنار شما مبارزه کردم. تاش کردیم با کار 
حرفه ای خیلی از کمبودها جبران شود ولی 
نتوانستم با بی توجهی به شما عاشقان کنار 
بیایم و تصور کردم رفتن من راهی هســت 

برای آنکه به نساجی توجه شود.«

سوژه

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتسال
پیروزی گیتی پسند 
و تداوم قعرنشینی 

شهرداری ساوه
هفته بیســت   و دوم لیگ برتر فوتسال 
با انجام 7 بازی در شهرهای مختلف برگزار 
شد که در مهمترین بازی، تیم گیتی پسند 
اصفهان موفق شد مس سونگون را شکست 
دهد. در این بــازی پایاپای که در اصفهان 
برگزار شد، گیتی پسند توانست با نتیجه 5 

بر 4 حریف خود را شکست دهد. 
در دیگر بازی مهم این هفته شهرداری 
ســاوه و ارژن شــیراز به مصاف هم رفتند 
کــه در نهایت این بازی بــا برتری 4 بر 3 
ارژن همراه بود. شــهرداری با این شکست 
خانگی در قعر جــدول باقی ماند و ارژن با 
26 امتیاز به رتبــه نهم جدول صعود کرد. 
نتایج بازی های هفته بیست  و دوم لیگ برتر 

به شرح زیر است:
حفاری اهواز 3- پارسیان شهر قدس 2
سن ایچ ساوه 3- فرش آرای مشهد یک
مقاومت البرز 3 - اهورای بهبهان یک

مقاومت قرچک یک- آذرخش بندرعباس یک
سوهان محمدسیمای قم 3- شهروند ساری 2

گیتی پسند 5- مس سونگون 4
شهرداری ساوه 4- ارژن شیراز 5

 هفته بیستم لیگ برتر 
فوتسال بانوان

هفته بیســتم لیگ برتر فوتسال بانوان 
با برگــزاری 5 بازی پیگیری شــد که تیم 
صدرنشــین حفاری اهواز بــا برتری مقابل 
هیات خراســان رضوی به صدرنشینی خود 

ادامه داد. 
در حساس ترین بازی هفته و در دربی 
کرمان، تیم های مس رفســنجان و دختران 
کویــر کرمان مقابل هم به میدان رفتند که 
این بازی با نتیجه 2 بر یک به سود دختران 
کویر به پایان رســید. نتایج کامل به شرح 

زیر است:
مس رفسنجان یک- دختران کویر کرمان 2

نامی نو اصفهان 8- پویندگان فجر 2
دریژ نو فرخ شهر 5- شهرداری رشت 8

استقال ساری صفر- پاایش نفت آبادان 3
حفاری اهــواز 5- هیات فوتبال خراســان 

رضوی یک
 

هفته چهارم لیگ برتر 
فوتبال بانوان

هفته چهــارم لیگ برتر فوتبال بانوان 
جمعه با برگزاری 5 بازی پیگیری شــد که 
در مهمتریــن بازی هفتــه تیم های مدعی 
شهرداری بم و سیرجان مقابل هم به میدان 
رفتند. بمی ها که همه مســابقات خود را با 
برد پشــت سر گذاشــتند در این هفته هم 
موفق شدند حریف را مغلوب کنند و با ١2 
امتیاز در صدر جدول تکیه بزنند. شاگردان 
مریم ایراندوســت در تیم ملوان بندرانزلی 
هــم بعد از بــرد پر گل در هفته گذشــته 
مقابل آذرخش تهــران، این هفته در بازی 
با ســپیدار مازندران 4 بر یک پیروز شدند. 
در ایــن هفته بازی راه یــاب ملل مریوان و 
آذرخش تهران برگزار نشــد. نتایج کامل به 

شرح زیر است:
ملــوان بندرانزلــی 4- ســپیدار 

مازندران یک
شهرداری بم 2- شهرداری سیرجان یک

پارس جنوبی بوشهر 2- پاایش گاز ایام 4
ذوب آهن 5- خلیج فارس شیراز صفر

همیاری آذربایجان غربی صفر- سپاهان 3
راه یاب ملل مریوان- آذرخش تهران )برگزار 

نشد(

فوتسال

خیزمجیدی
برایآغاز

مربیگری

بعــد از اینکه جواد نکونام از نســاجی مازندران جدا شــد و به پیکان رفت، شــایعه های زیادی در مورد ســرمربی بعدی تیم 
قرمزپوش قائمشــهری به وجود آمــد که جذابیت چندانی نداشــت. در میان گزینه هایی که برای ســرمربیگری نســاجی نام 
برده می شــد، خبری از ســرمربی باتجربه نبود و در میان جوان ها هــم هیچ کدام مثل جواد نکونام نمی توانســت برای هواداران 
نســاجی جذاب باشد. این مســاله ناراحتی و ناامیدی هواداران نساجی را به دنبال داشــت که ناگهان نام عجیبی به عنوان گزینه 
ســرمربیگری این تیم به گوش رســید. نامی که باورش برای خیلی ها سخت است. او کسی نیســت جز فرهاد مجیدی، کاپیتان 
ســابق اســتقال که محبوبیت خاصی در بین هواداران آبی پایتخت دارد. اگرچه باور اینکه فرهاد مجیدی کارش را در مربیگری 
با نســاجی شروع کند سخت اســت اما جدا نشدن فرزاد مجیدی از این تیم قائمشهری باعث شــد این مساله باورکردنی تر شود.

 اردوی تیم فرهاد کاظمی در ترکیه
تیم لیگ یکی سرخپوشان پاکدشت برای برپایی اردویی تدارکاتی، صبح 
جمعه وارد ترکیه شــد. سرخپوشان پاکدشت که در نیم  فصل اول مسابقات 
لیگ دسته  اول به قهرمانی رسیدند، صبح جمعه به ترکیه رسیدند تا اردویی 

یک هفته ای را در کشــور ترکیــه برگزار کنند. 
اعضای تیم سرخپوشــان پاکدشت در یک هتل 
5 ســتاره استقرار پیدا کردند و نخستین جلسه 
تمرینی آنها جمعه برگزار شد. بازیکنان جدیدی 
هم که با این تیم قــرارداد امضا کردند، همراه 
با ســایر نفرات در این اردو حضــور دارند. قرار 
است شاگردان فرهاد کاظمی در این اردو دو یا 
ســه بازی دوستانه انجام دهند. نکته جالب این 
است که در روزهایی که باا رفتن نرخ ارز باعث 
شد تیم های لیگ برتری هم به اردوی خارجی 
نروند، تیم لیگ یکی سرخپوشــان پاکدشــت، 
اردوی خارجی برگــزار کرد. نکته مهمتر اینکه 

در فصلی که معموا تیم ها به کشــورهایی مانند امارات، قطر و... می روند که 
شــرایط آب و هوایی مطلوب تری در این روزها دارند، فرهاد کاظمی، ترکیه 
را برای اردوی تیمش انتخاب کرد. کشــوری که این روزها ســردتر از ایران 
است و اردو زدن در آنجا می تواند تمرین و حتی بازی کردن را برای بازیکنان 

سخت کند.

لیگ یک

بازیکنان مصدوم تیم ذوب آهن از یکی، 
دو روز آینده در تمرینــات گروهی این تیم 
حاضر خواهند شــد. بازیکنــان ذوب آهن با 
تشــخیص علیرضــا منصوریان چهارشــنبه 
اســتراحت کردنــد و تمرینات ایــن تیم از 
پنجشنبه پیگیری شــد. در حال حاضر رضا 
حبیب زاده و عــارف غامی، مهاجم و مدافع 
ذوب آهن مصدوم هســتند و مراحل درمانی 
و تمرینات اختصاصی را پشت سر می گذارند. 
قرار اســت این دو بازیکن از شنبه یا یکشنبه 
هفته پیش رو در تمرینات گروهی شــرکت 
کنند. وحیــد محمدزاده مدافــع ذوب آهن 
هم در تمرینات مصدوم شــده و تا چند روز 
آینده به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد. 
ذوب آهن در حالی خودش را آماده حضور در 
نیم  فصل دوم لیگ برتــر می کند که علیرضا 

منصوریان و مســووان این باشگاه اصفهانی 
در حال مذاکره با چند بازیکن هستند تا تیم 
را برای ادامه مســابقات تقویــت کنند. البته 
در رابطه با نقل و انتقاات هم خبر می رســد 
جدایــی مدافع ذوب آهــن از این تیم قطعی 
شده. پس از اینکه علیرضا منصوریان سرمربی 
ذوب آهن فهرســتی از بازیکنــان مدنظرش 
به مدیران این باشــگاه داد، مسووان دنبال 
جذب بازیکنان جدیــد افتادند. در وهله اول 
بازیکنی در فهرست جدا شده های ذوب آهن 
برای نیم فصل دیده نمی شــد ولــی به نظر 
می رسد جدایی یکی از بازیکنان این تیم در 
تعطیات لیگ برتر قطعی شــده است. این 
بازیکن که یکی از مدافعــان تیم منصوریان 
اســت باید به دنبال تیم جدیدی باشد تا از 

جمع ذوبی ها جدا شود.

باشــگاه  مدیرعامــل  آذری  ســعید   
ذوب آهن اصفهــان اصا تصور نمی کرد بعد 
از اخراج امید نمازی، تیمش دچار این همه 
حاشیه شود. آذری در رابطه با صحبت های 
امید نمازی ســرمربی سابق ذوب آهن علیه 
اعضــای باشــگاه می گوید: »امیــد نمازی 
یکســری صحبت انجــام داده کــه از نظر 
حقوقــی و قضایی مشــکل دارد. در همین 
مورد ما شنبه جلسه ای با مسووان حقوقی 
و قضایی باشــگاه مان داریم تا در مورد این 
مساله صحبت و آن را پیگیری کنیم. درباره 
قســمتی از صحبت های نمازی که در مورد 
مهــدی رجب زاده و وحیــد رضایی صحبت 
کرده و حرف از خیانت زده بود، به نظرم این 
دو نفر باید از خودشان دفاع کنند چون هر 
دوی آنها کارنامه مشخصی دارند. رجب زاده 

یکی از بــا اخاق ترین، بی حاشــیه ترین و 
بهترین های باشــگاه ذوب آهن بوده و خودم 
خواســتم او از فوتبــال خداحافظی کند و 
او بــا زور جایــی نرفتــه. همچنین رضایی 
هم کارنامــه خوبــی دارد. نمی دانم نمازی 
در ذوب آهن چه مشــکلی داشــت که اان 
باشگاه  اینطور صحبت می کند.« مدیرعامل 
ذوب آهن در رابطه با نقل و انتقاات تیمش 
توضیح می دهد: »من کار های مهمتری دارم 
و باید در نقــل  و انتقاات خوب عمل کنیم 
و نیاز داریم روی این موضوع زمان بگذاریم. 
در حــال حاضر در دعوای با کنفدراســیون 
فوتبال آسیا ١+3 علیه 2+2 هستم و بسیار 
سرم شلوغ است و نمی توانم پاسخ هر مربی 
که از ذوب آهن جدا می شود را بدهم یا اینکه 

فکر کنم چرا او جدا شده.«

ماجراهای امید نمازی با ذوب آهن 
علی رغم اینکه این مربی در پایان هفته 
یازدهم از هدایت تیم کنار گذشته شد، 
ادامه دارد؛ این مربی در آخرین مصاحبه 
خود، اتهامات زیــادی را در مورد عدم 
نتیجه گیری تیم، به باشــگاه وارد کرده 
و در بخشی از حرف هایش هم در مورد 
دو دستیارش یعنی مهدی رجب زاده و 
وحید رضایی گفتــه: »صحبت جالب و 
رسولی ها(  )حاج  تعجب آور سرپرســت 
در رابطه بــا کم مهری من نســبت به 
دســتیارانم بــوده که ایــن واقعا جای 
تعجب و تاسف دارد که ایشان این حرف 
را بزنند. آقای سرپرســت یادتان می آید 

شــب پیش از جدایی ام از ذوب آهن به 
همراه نفری که نیاز به ذکر نام ایشــان 
نیســت نزد من برای خداحافظی آمده 
بودید، در همان شــب بــه من گفتید 
دســتیارانم بزرگترین خیانت را در حق 
من کرده اند و از هر کســی که شما فکر 
کنید بیشترین افرادی که به شما خیانت 
بوده اند؟ !  دســتیاران تان  همین  کردند 
ایــن دقیقا صحبتی بود که ایشــان در 
شــب آخر انجام دادند. جالب اینجاست 
در کل زمان حضورم در اصفهان نه تنها 
آقای سرپرست بلکه تمام اطرافیانم چه 
در تیــم و چه در خارج از تیم دائما این 
نکتــه را به من گوشــزد می کردند که 

مراقب دستیارانم باشم.« 
البته سبب  نمازی  امید  حرف های 
بهت و حیــرت مهدی رجب زاده، چهره 
کهنه کار باشگاه ذوب آهن شده و او که 
خــود را قربانی این ماجراهــا می داند، 
اینگونه به اتفاقات اخیر واکنش نشــان 
داده: »در مورد ماجرایی که پیش آمده 
مــن اصا در جریان برکناری کادر فنی 
نبودم. حاا هم کــه صحبت های خائن 
و خیانتکار شــده واقعا مانده ام به خدا؛ 
هر وقت اســم ذوب آهــن می آمد، من 
هم کنارش می آمدم. یا باشگاه پیراهنم 
را بایگانــی کرد؛ یا آقــای آذری گفت 
رجــب زاده را می آوریــم تــا یک مربی 

از جنس باشــگاه پــرورش دهیم. حاا 
اینطوری می شــنوم و مانــده ام ! از آن 
طرف مربی جدا شــده صحبت می کند 
و ماجراهــای دیگر هم اتفــاق می افتد 
که فقط مــن را حیرت زده می کند. من 
طرفم شــخص خاص یا باشگاه نیست؛ 
مــن صحبتم این اســت کــه مهدی 
رجب زاده را ســال ها مــردم دیده اند و 
شناخت دارند. رفتارهایی که من کرده ام 
مشخص است. هر کسی باید پاسخگوی 
رفتار خودش باشــد ولی اگر رجب زاده 
برای ذوب آهن نیت شری داشت خودم 
از خدا می خواهم من را از عرصه ورزش 

نابود کند.«

جداییقطعیمدافعذوبآهن آذری:وقتندارمپاسخنمازیرابدهم

رجبزاده:خائنوخیانتکار؟بهخدامبهوتم!

حمیــد بوحمــدان هافبــک ذوب آهن 
اصفهان معتقد است جایگاه چهاردهمی خیلی 
بد است و باید در نیم فصل دوم تیم را به باای 
جدول ببرند. بوحمدان که مصدوم اســت در 
مــورد وضعیتش می گویــد: »در آخرین بازی 
از نیم  فصل اول که برابر نفت مسجدســلیمان 
برگزار کردیم، از ناحیه عضات پشت پا مصدوم 
شدم. در این مدت مراحل درمانی را پشت سر 
گذاشتم و خوشبختانه آسیب دیدگی ام برطرف 
شــده.« هافبک ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
عملکــرد تیمش در نیم فصــل اول لیگ برتر 
توضیح می دهد: »شــرایط ما بســیار بد بود و 
نتایــج خوبی نگرفتیم. جایگاه چهاردهمی هم 

برای تیم ما که تیمی ریشه دار در فوتبال ایران 
اســت، اصًا خوب نیســت و باید در نیم  فصل 
دوم طوری نتیجه بگیریــم که خودمان را در 
جدول باا بکشیم. کادرفنی و مسووان باشگاه 
هم دنبال تقویت تیم هســتند و امیدوارم در 
نیم  فصل دوم نتایج خوبی بگیریم.« بوحمدان 
دربــاره اینکه چــرا ذوب آهن پــس از آمدن 
منصوریان هــم نتایج خوبی نگرفت، می گوید: 
»منصوریان در شــرایط بدی تیــم را تحویل 
گرفت و بازی ها هم فشــرده برگزار می شد. به 
 هر حال او برای پیاده کردن تفکراتش در تیم 
نیاز به زمان دارد و از طرفی این فرصت را دارد 

تا تیم را تقویت  کند.«

رحیــم زهیــوی هافبــک تهاجمی 
ذوب آهــن اصفهــان 2 هفتــه دیگر پای 
مصدوم خود را به تیغ جراحان می سپارد. 
زهیوی این فصل با بدشانسی های زیادی 
مواجه شــد. او در ابتدای فصل به ســایپا 
رفت تا زیر نظر علی دایی آقای گل جهان 
بــه روزهــای اوجش برگردد اما شــانس 
چندانی برای حضور در میدان پیدا نکرد. 
بر این اســاس، زهیوی از سایپا جدا شد 
و بــه ذوب آهن رفت. او در شــرایطی به 
ذوب آهن رفت کــه این تیم اوضاع خوبی 
نداشــت و کمی بعد هم دچــار تغییر و 
تحــول در کادرفنی اش شــد. بــا آمدن 

علیرضا منصوریان این بازیکن خوزستانی 
امیدوار بود به روزهای خوبش برمی گردد 
اما طولی نکشــید که مصدوم شد. رحیم 
زهیوی در بازی با تیم سابق خودش یعنی 
فواد خوزســتان، در اهواز مصدوم شد تا 
فصل را از دســت بدهد. نام رحیم زهیوی 
هم از فهرســت ذوب آهــن اصفهان کنار 
گذاشته شــد تا این تیم بازیکن جدیدی 
جــای او به خدمت بگیرد. زهیوی که این 
فصل با بدشانســی بزرگی مواجه شد قرار 
اســت 2 هفته دیگر پای خــود را به تیغ 
جراحان بسپارد تا دوران نقاهت را زودتر 

پشت سر بگذارد.

عیسی آل کثیر مهاجم پیکان که ظاهرا از 
سوی باشــگاه استقال پیشنهادی جدی دارد، 
حاا با حضور جواد نکونام به عنوان ســرمربی 
خودروســازان، مانده که برود یا بماند. آل کثیر 
در رابطــه با انتخــاب جواد نکونــام به عنوان 
ســرمربی جدید پیکان می گویــد: »به نظرم 
انتخاب خوبی بود و بااخره باشگاه هم یکسری 
تفکــرات خاص خــودش را دارد. بنابراین فکر 
می کنم بر اساس همان افکار به این جمع  بندی 
رســیدند که نکونام را انتخــاب کنند. نکونام 
مربی جوان و خوبی اســت و به نظرم تیم ما به 
چنین مربی نیاز داشت. نکونام می تواند انرژی 

خوبــی به پیکان بدهد و فکر می کنم با هدایت 
او صددرصد از شــرایطی که در اواخر نیم فصل 
اول داشتیم خارج می شویم.« مهاجم پیکان در 
مورد اینکه در آســتانه جدایی از این تیم قرار 
داشت و اینکه آیا آمدن نکونام به این تیم روی 
این تصمیم او تاثیر خواهد داشت یا نه، توضیح 
می دهد: »هنوز بحث ماندن یا رفتنم مشخص 
نیســت و باید با باشــگاه، کادرفنی و خانواده 
مشــورت کنم و در نهایت تصمیم درستی برای 
آینده خود بگیرم. نکونام خودش در اروپا بازی 
کرده و به نظرم می شود چیز های مفیدی از او 

یاد گرفت.«

فــراز امامعلــی مهاجم پیــکان مدعی 
شــد از 2 تیم خارجــی و 3 تیم لیگ برتری 
ابتدا در  پیشــنهادهای خوبی دارد. امامعلی 
مورد رفتــن مجید جالی از پیکان می گوید: 
»بعد از پایان نیم  فصل اول، در نهایت مسووان 
باشــگاه و آقامجید به این نتیجه رسیدند که 
قطع همکاری کننــد. جالی در طول مدتی 
که در پیکان حضور داشــت زحمات زیادی 
بــرای این تیم و بازیکنان جوانش کشــید و 
باید از زحمات او تشکر کنم.« مهاجم پیکان 
با اشــاره به حضور جواد نکونــام در این تیم 
توضیح می دهد: »نکونام ســابقه روشنی در 
فوتبال ملی و باشگاهی دارد و در این سال ها 

با مربیان بزرگی کار کــرده. این مربی فصل 
گذشته هم نســاجی را به لیگ برتر آورد. با 
آمــدن نکونام فضای جدیــدی در تیم ایجاد 
خواهد شد و از امروز با انگیزه زیادی تمرین 
می کنیم. امیدوارم پیکان با حضور آقاجواد و 
تاش بازیکنــان بتواند نتایج نیم فصل اول را 
جبران کند.« امامعلی با بیان اینکه کار کردن 
با نکونام برای بازیکنان پیکان جذاب اســت، 
دربــاره ماندن یا رفتنش از این تیم می گوید: 
»من دو پیشــنهاد خارجی و سه پیشنهاد از 
تیم های لیــگ برتری دارم. هنــوز وضعیتم 
مشخص نیســت و باید با مسووان باشگاه و 

همچنین جواد نکونام صحبت کنم.«

بوحمدان: جایگاه چهاردهمی برای ذوب آهن خیلی بد است

 زهیوی ۲ هفته دیگر زیر تیغ جراحان

 آل کثیر: بحث ماندن یا رفتنم مشخص نیست

 امامعلی: ۳ پیشنهاد لیگ برتری و ۲ پیشنهاد خارجی دارم
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دادگاه عالی CAS به دنبال طرح 
شــکایت باشگاه اســتقال از تصمیم 
فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ، از 
در  استقال خواســتار حضور  باشگاه 
جلسه رســیدگی به این شکایت شده 
اســت. دادگاه مربوطــه در تاریخ های 
بیــن 29، 30 و 31  ژانویــه در زوریخ 
ســوییس برگزار می شــود اما باشگاه 
اســتقال با توجه به مشــکات اخذ 
ویزا و هزینه های ســفر به ســوییس، 
طی نامه ای به دادگاه CAS، خواستار 
 CAS برگزاری این جلســه در دفتر
در ابوظبــی امارات شــده اســت اما 
فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ هر 
دو خواســتار برگزاری این جلســه در 

لوزان سوییس شده اند.
علی خطیر، معاون ورزشی باشگاه 
اســتقال دربــاره اینکه آیا باشــگاه 
استقال به ســوییس می رود یا خیر 
حرف هایی بــه زبــان آورده و موضع 
رســمی این باشــگاه را اعــام کرده 
اســت: »ما بــه خاطر احقــاق حقوق 
بحق هواداران مجبور شدیم به دادگاه 
CAS شــکایت کنیم. اگر سیســتم 
حقوقی درســت در بدنه فدراســیون 
وجود داشــت، هیــچ وقــت مجبور 
نمی شدیم هزینه کرده و شکایت کنیم 
اما چون متأســفانه حق ما و هواداران 
ضایع شده، مجبور شدیم برای احقاق 
حق، مدیریت کرده و با کمترین هزینه 

ممکن شکایت کنیم.«
ادامه حرف هایش گفت:  خطیردر 
»ما درخواست یک قاضی برای بررسی 
پرونده کــرده بودیم اما دوســتان در 
فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ 
درخواست ســه قاضی کرده تا هزینه 
ســه برابــری به مــا تحمیــل کنند 
کــه خوشــبختانه دادگاه CAS بــا 
درخواست دوســتان مخالفت کرد. در 
مرحله بعدی، به دلیل اینکه مسافرت 
به سوییس گران  است و هزینه زیادی 
در برمی گیــرد، بــرای کاهش هزینه 
دفتر  در  دادگاه مان  درخواست کردیم 

CAS در ابوظبی برگزار شود. قاضی 
همان قاضی اســت اما دوستان دنبال 
مسافرت اکچری بودند و فدراسیون و 
سازمان لیگ هر دو درخواست کردند 
دادگاه در لوزان سوییس برگزار شود.«
خطیر با طــرح ادعای خود علیه 
فدراســیون فوتبال به اعتــراض این 
گونه ادامــه داد: »هدف دوســتان از 
این کار چه بــود؟ آیا می خواهند پول 
بیت المال هزینه شود؟ در روند پرونده 
و نوع قاضی تفاوتی ایجاد نمی شــد و 
تنها هزینه کمتری برای کشور صورت 
می گرفت. شــما این وسط چه اهدافی 
را دنبال می کنید؟ آیا دنبال مسافرت 
اکچری هســتید؟ به افــکار عمومی 
جواب بدهید که هدف تان از برگزاری 
دادگاه در لوزان سوییس چیست؟ این 
هزینه ها چه از طرف فدراسیون صورت 
بگیــرد، چه باشــگاه اســتقال، پول 
بیت المال است که هزینه می شود. آیا 
هدف تان ضربه زدن به باشگاه استقال 
است یا مســافرت کردن به سوییس؟ 
از  مطمئن باشــید باشگاه اســتقال 
هزینه مســافرت به سوییس برمی آید 
اما شــما باید به افکار عمومی پاســخ 
بدهید که هدف تــان چه چیزی بوده 
است. آقای تاج در فدراسیون شما چه 
می گذرد؟ آیا شــما از همه این مسائل 
کــه در پرونده ســوپرجام در جریان 
اســت، باخبرید؟ آیا از اقدام مشاوران 
و وکای حقوقــی، دبیــرکل و رییس 
سازمان لیگ در این پرونده باخبرید؟«
خطیــر حرف هایــش را بــا این 
جمات تمام کرد: »باشــگاه استقال 
بــرای فوتبال این مملکت اســت. اگر 
این همه اراده و پیگیری برای شکست 
استقال در پرونده ســوپرچام به کار 
گرفته ایــد، در قضیــه پرونــده ایران 
و عربســتان نیز بــه کار می گرفتید، 
تیم های ایرانی مجبور نبودند در خارج 
از ایــران و با هزینه هــای مضاعف و 
بدون اســتفاده از حق میزبانی خود با 

نمایندگان عربستان بازی کنند.«

ادامه شکایت آبی ها در ماجرای سوپرجام
باشگاه استقال به فدراسیون فوتبال: 

ما پول سفربه سوییس را نداریم

حسینی تهدید کرد جدا می شود؟ 
شفر حاضر نشد برای دروازه بان تیمش پیغام بگذارد

 خط خوردن سیدحســین حسینی از فهرست نهایی تیم ملی از دومین 
تورنمنت معتبر و پراهمیت، این پیام را برای دروازه بان استقالی ها دارد که او 
فاقد سطحی است که مد نظر کادرفنی برای حضور در جمع ملی پوشان است. 
حســینی در جام جهانی 2018 رقابت را به امیر عابدزاده باخت که به عنوان 
گلر تیم خارجی با شماره 22 گلر ایران در جام جهانی بود و حاا این بار این 
جنگ را به پیام نیازمند واگذار کرد تا در جام ملت ها حضور داشــته باشــد؛ 
دروازه بانی که در سپاهان روند یکسانی داشت و 
برخاف حسینی نیمکت نشینی را تجربه نکرد. 
این روزها خط خوردن حسینی از فهرست تیم 
ملی به یکی از اخبار اصلی تبدیل شــده است؛ 
دروازه بانی که در آستانه جام جهانی هم قافیه 
را به رقبا باخت و نتوانست مسافر روسیه باشد، 
تمام امید حســینی بعد از آن روزها رسیدن به 
پیراهــن تیم ملی در جام ملت هــا بود اما این 
بازیکن درســت همان احساسی را تجربه کرد 
که قبل از جام جهانی به سراغ او آمد. کی روش 
باز هم او را تا نزدیکی رویایش برد اما درســت 
در لحظات آخر او را با دنیایی از آرزو جا گذاشت تا این دروازه بان این روزها 
حال خوشی نداشته باشــد. روایت  های مختلفی در خصوص حسینی وجود 
دارد و اینکه شــفر هم از او راضی نیست. سرمربی آلمانی تیم استقال پس 
از خط خوردن علی کریمی و سیدحســین حســینی در صفحه شخصی اش 
به علی کریمی اشــاره کرد و برای او آرزوی موفقیت کرد. سرمربی استقال 
بدون اینکه اشــاره ای به حذف حسینی داشته باشد، به کریمی اطمینان داد 
روز های خوبی در انتظار او اســت. شــفر البته چند ساعت بعد در گفت  و گو 
با ســایت باشگاه استقال به خط خوردن حسینی واکنش نشان داد و گفت: 
»دلیل خط خوردن او را نمی داند.«  اینکه چرا شــفر در صفحه شخصی اش 
به حسینی اشــاره نکرده بود، به ناراحتی او از دروازه بان تیمش بر می گردد. 
حســینی پیغام داده بود اگر از فهرســت تیم ملی خــط بخورد، نیم فصل از 
اســتقال جدا خواهد شــد و همین موضوع باعث ناراحتی سرمربی آلمانی 
آبی پوشان شــد. پس از چند ساعت، شفر تصمیم گرفت ناراحتی اش را کنار 
گذاشــته و در گفت و گو با ســایت باشــگاه به حمایت از دروازه بان تیمش 
بپــردازد.   البته ایــن خط خوردن وجه دیگری هــم دارد؛ اینطور که گفته 
می شود کی روش قبل از اعام تصمیم نهایی با حسینی صحبت کرده و دایل 
خط خوردن را به او متذکر شده است. بنا بر این مکالمه حسینی در صورتی 
برای تورنمنت های بعدی شانس بیشتری خواهد داشت که بتواند در ترکیب 
ثابت اســتقال قرار بگیرد اما با توجه به این صحبت ها آنچه حسینی را این 
روزها بیشــتر در معرض توجه رســانه ها قرار می دهد این است که حسینی 
به خاطر این خط خوردن حاضر نیســت در اســتقال بماند و به طور حتم 
برنامــه ای که پیش از این گفته پیاده می کند و همین نکته شــفر را ناراحت 
کرده اما بعید است باشگاه استقال و شخص شفر اجازه دهند این دروازه بان 
خودش را برای جدایی آماده کند. با این وضع به ســختی می توان راهی جز 
جدایی هر چند موقت برای حســینی متصور بود. این دروازه بان شیرازی که 
برای تمدد اعصاب قصد دارد به ســفر برود احتماا تصمیم نهایی خود برای 

ادامه فعالیت در استقال را به زودی رسانه ای خواهد کرد.

شفر و فتحی مخالف جدایی حسینی از استقال
جدایی حسینی هیچ موافقی ندارد

مســووان باشگاه اســتقال در واکنش به احتمال جدایی سیدحسین 
حسینی از این تیم همان صحبت های همیشگی را مطرح کرده اند. اظهاراتی 
که پیش تر نیز وقتی ماجرای جدایی حســینی مطرح شــد از زبان مدیران 
و مســووان این باشــگاه شنیده شــد. به دنبال اوج گرفتن احتمال جدایی 
سیدحسین حســینی از اســتقال اما معاون ورزشی باشــگاه استقال در 
مصاحبه کوتاهی نســبت بــه این موضوع واکنش نشــان داده و اعام کرده 
نسبت به این جدایی نه مدیران باشگاه رضایت دارند و نه وینفرد شفر. با این 
تفاسیرحســینی برای اینکه استقال را به مقصد تیم دیگری ترک کند باید 
ابتدا رضایت باشگاه را جلب کند، که کار دشواری هم به نظر می رسد. ظاهرا 
باید حســینی را همچنان دروازه بان اســتقال دانست چون او با این باشگاه 

قرارداد دارد و به نوعی سرنوشتش در دست تصمیم باشگاه است.

جهش روزبه از نیمکت به ترکیب اصلی

آماده باش کی روش به زوج چشمی-ابراهیمی

 در این پســت احمد نوراللهی هم حضور 
دارد اما آن بازیکنی که شانس بیشتری برای 
بــازی در کنار امیــد ابراهیمــی دارد، روزبه 
چشــمی اســت. چشــمی گرچه در ماه های 
اخیر نیز غالبا به عنوان دفاع میانی در ترکیب 
استقال دیده شد اما ویژگی های فنی او بیشتر 
منطبق بر همین پســت هافبک دفاعی است 
و در این پســت محوری کارآیی مطلوب تری 
دارد. با توجه به اینکه کی روش در ســال های 
اخیر همــواره تیمش را بــا 2 هافبک دفاعی 
متمرکز راهــی میادین بین المللی کرده، هیچ 
بعید نیست که از همان بازی های آغازین جام 
ملت های آســیا که شــاید در ظاهر آسان هم 
تلقی شــود، با 2 هافبک دفاعی متمرکز راهی 

میدان شود.
کی روش می داند که بــازی با این روش 
تیمــش را در مواجهه با رقبای ســخت تری 
همچــون کره، ژاپن، عربســتان و اســترالیا، 
مقاوم تر خواهد کرد به همین دلیل به محض 
شــروع رقابت ها تیمش را بــا این اصل راهی 
مســابقات خواهد کــرد و برای رســیدن به 
اهدافش یقینا روی توانایی های روزبه چشمی 
هم حســاب خواهد کرد. گرچه در این پست 
احمــد نوراللهــی هم حضــور دارد اما تجربه 
چشــمی بیشــتر از بازیکن تازه وارد سرخ ها 
اســت و تردیدی نیست که سرمربی تیم ملی 
از روزبه چشــمی اســتفاده خواهد کرد و این 

بازیکن را به نوراللهی ترجیح خواهد داد.
یکــی دیگــر از دایلی که کــی روش را 
به ســمت چشــمی می برد تجربه بازی های 
متعدد ایــن بازیکن در کنار امیــد ابراهیمی 
است. کی روش می داند که روزبه در استقال 
بارهــا کنار امید بازی کرده و با ســبک بازی 
ایــن بازیکن آشــنا اســت. چشــمی گرچه 
مصدومیت هایــی را در تیــم باشــگاهی اش 
اســتقال تجربه کرده اما با قاعده بازی کنار 
امید ابراهیمی کاما آشنا است و این ویژگی، 
ســرمربی تیم ملی را به اســتفاده از زوج او و 

امید بیشتر ترغیب خواهد کرد. 
البته چشــمی در موقع لزوم نیز می تواند 
درقلب دفــاع تیم ملی بازی کنــد اما در آن 
پست دست ســرمربی تیم ملی بازتر از پست 
هافبک دفاعی اســت و مطلوب سرمربی تیم 
ملی این اســت که حتی المقدور از چشــمی 

به عنــوان یکی از دو ضلع دفاعی خط میانی اش 
بهره بگیرد.

چشــمی در واقع در میان اســتقالی های 
حاضر در اردوی تیم ملی بیشــترین شــانس را 
برای بازی در ترکیب اصلی دارد و نه وریا غفوری 
چنین شرایطی را دارا است و نه پژمان منتظری. 
این دو بازیکن در شرایطی تیم ملی را همراهی 
کرده اند که در پســت آنهــا گزینه های دیگری 
مدنظر ســرمربی تیم ملی هســتند. البته شاید 
وریــا در نهایت اقبال بازی در ترکیب اصلی تیم 
ملی را پیدا کند و بــه دلیل ناآمادگی احتمالی 
رامین رضاییان در این پســت بــه میدان برود 
اما ماجرا برای پژمــان منتظری قدری متفاوت 
اســت و او در پســت دفاع میانی، گزینه نهایی 
سرمربی تیم ملی محســوب نمی شود مگرآنکه 
یکی از بازیکنان اصلی مصدوم شوند یا به دلیل 
محرومیــت در خال بازی ها نتوانند تیم ملی را 

همراهی کنند.
به هرحال حضور در ترکیب اصلی تیم ملی 
شــاید برای منتظری دســتاوردهای بزرگتری 
نداشــته باشــد و او با بــازی در ترکیب اصلی 
پیشــنهادی از تیم های خارجــی دریافت نکند 
امــا این ماجرا عمیقا برای روزبه چشــمی جور 
دیگری رقم خواهد خــورد و در واقع باید جام 
ملت های 2019 امارات را ســکوی پرتابی برای 
این بازیکن دانســت. چشمی در سال های اخیر 
به دلیل تغییر پست مکرر در ترکیب استقال و 
تیم ملی دچار یک سردرگمی شده بود و ازسویی 
مصدومیت های پی درپی نیز آینده کاری اش را به 
شدت تهدید کرد اما او اکنون در شرایطی راهی 
یکی از مهم ترین تورنمنت های تاریخ حرفه ای 
خود شــده که با هیچ مصدومیتی مواجه نیست 
و از سویی قرار است در آرمانی ترین پست خود 
به میدان برود که این فرصت درخشش را برای 

او به نقطه اوج می رساند.
پســت هافبک دفاعی بــه طورکلی برای 
اســتقالی ها یک پست آشــنا است و خاطرات 
زیــادی بــا آن دارند. از گذشــته تا بــه امروز 
ســتاره های زیادی از باشگاه اســتقال در این 
پســت به میدان رفته اند. از مهــدی فنونی زاده 
تا محمود فکری و بازیکنانی همچون حســین 
کاظمی، آنــدو، نکونام و حاا امیــد ابراهیمی 
)باسابقه استقالی( و روزبه چشمی. استقالی ها 
از دیرباز تا امروز این پســت را قبضه کرده اند و 
توانستند خود را به عنوان ستون های اصلی تیم 
ملی در تورنمنت های مهم جا بیندازند. حاا نیز 
همه نگاه ها به درخشش چشمی است. بازیکنی 
که شم گلزنی باایی هم دارد و چنانچه بخت با 
او سر ناسازگاری نگذارد و همچون جام جهانی 
مصدوم نشــود، می تواند در جام ملت های آسیا 
به یکی از بازیکنان درخشان تیم ملی بدل شود.

واعظ: حامی مالی 
استقال درآمد مردمی را 

شفاف سازی کند
واعظ آشتیانی، مدیرعامل سابق باشگاه 
اســتقال درباره کمک هــای مردمی که از 
طریق پیامک به حســاب باشــگاه استقال 
واریز می شود، موضوع تازه ای را مطرح کرده 
است: »این مردم هستند که برای جیب خود 
تصمیــم می گیرند. این عــددی که از مردم 
گرفته می شــود اصا قابل مقایسه با پولی که 
حامی مالی پرداخت می کند، نیست. مطمئن 
باشــید پولی که از طریق پیامک و خیلی از 
مســائل دیگر برای باشــگاه به دست می آید 
بسیار ناچیز اســت و اگر مدعی هستند رقم 
قابل توجهی اســت چرا حامی مالی شــفاف 
ســازی نمی کند؟ حامی مالی بگوید چقدر از 
طریق مردم درآمدزایی شــده است؟« واعظ 
درباره افزایش بودجه سرخابی ها در سال آتی 
نیز حرف هایی دارد: »همیشــه و حتی زمانی 
که قائم مقــام وزارت ورزش بــودم می گفتم 
اضافه کردن بودجه مشــکلی را از معضات 
ورزش کــم نمی کند. پول یکی از فاکتورهای 
مورد نیاز ورزش و هر ســازمان و تشکیاتی 
است. مهم ترین مساله تقویت بدنه کارشناسی 
و انتخــاب مدیران آگاه اســت. مدیرانی که 
بتوانند بهره وری را بیش از گذشــته افزایش 
دهند. اگر ما مدیر بهره ور و کارشناس مجرب 
و خاق نداشــته باشیم هر چه پول و بودجه 
بیاوریم مثل این اســت که پول زیادی را در 
یک چاه بی انتها بریزیم. نکته ای که مهم است 
حضور افراد کارآمد برای اســتفاده از بودجه 
اســت. تا زمانی که کســی بلد نباشد بودجه 
را مدیریــت مالی کند هــر چقدر هم به رقم  
آن بیفزاید نتیجه ای در بر نخواهد داشت. هر 
مدیری که به ورزش آمده شــعارش افزایش 
بودجه بوده اما هیچــدام نگفتند که ما قبل 
از باا بردن بودجــه ورزش، راهکار کارآمدی 
را افزایش بدهیم. در این شــرایط اگر بودجه 
را اضافــه کنیــد کارآمدی مقطعــی را باا 
می برد وگرنه اضافه کردن پول و بودجه هیچ 
کمکی برای بهبــود کارآمدی نخواهد کرد.« 
واعظ از روند خصوصی ســازی دو باشگاه هم 
انتقاد می کند: »من هــم اعتقاد دارم این دو 
باشگاه باید خصوصی شوند اما این مساله باید 
بــا تدبیر و منطق انجام شــود که با کمترین 
آسیب ها همراه باشد. حرف مسووان وزارت 
ورزش کــه می گویند دو ســال بــرای انجام 
واگذاری زحمت کشیدیم را قبول ندارم. واقعا 
از بیــان برخی افراد که ادعــا می کنند بیش 
از 30 ســال است در ورزش هســتند و این 
تصمیمات را می گیرند متعجب هســتم. فکر 
می کنم اینکه 30 سال در ورزش حضور دارند 
این اتفاقات را رقم می زند و به نظر می رســد 
ایده، فکر نو و خاقیت در ورزش ما جا ندارد 
و این مســاله منجر به مشاوره های اشتباه به 

افراد مافوق مدیران شده است.«

قراب: استقال از 
داوری ها خیلی ضرر کرد

باشگاه  جواد قراب پیشکســوت 
استقال که از هیات مدیره این باشگاه 
به دلیل بازنشستگی کناره گیری کرد، 
درباره وضعیت استقال در نیم فصل 
برتر حرف هایی  لیگ  رقابت های  اول 
به زبان آورده اســت: »ابتدای فصل 
را خوب شــروع نکردیم. به هر حال 
جدایی برخی بازیکنان باعث شــد تا 
نظم تیم بر هم بخورد. تقریبا در همه 
خطــوط بازیکنان تاثیرگــذاری را از 
دســت دادیم. شفر هم طبیعتا کاری 
نمی توانســت بکند و برای هماهنگی 
نیاز به زمان داشــت. تیم ما هم آرام، 
آرام خودش را جمــع کرد. داوری ها 
را هم که همــه دیده اند و من کاری 
بــه بقیه تیم ها نــدارم ولی ما خیلی 
ضــرر کردیم. پنالتی مــا را نگرفتند 
و گل ســالم ما را ندیدند. محرومیت 
داور هم که دردی از ما دوا نمی کرد. 
اواخر خیلی خوب شــده  ایــن  تیم 
بــود ولــی داور در بازی بــا پدیده 
کم لطفی کرد و اگر آفســاید اشتباه 
را اعام نمی کرد، می توانستیم ببریم. 
می توانیــم به هــواداران قول دهیم 
 که در نیم فصــل دوم عالی خواهیم 

شد.« 
قراب شانس قهرمانی استقال را 
بسیار باا دانســت: »من معتقدم که 
تیم امســال شــانس قهرمانی خوبی 
دارد. ما از تیم هایی هستیم که برای 
قهرمانی حرف برای گفتن داریم. در 
بازی های آســیایی هم اگر نفراتی که 
قرار اســت بیاوریم، بــه خوبی با تیم 
هماهنگ شــوند، می توانیــم در آن 

رقابت ها هم موفق باشیم.« 
قراب چاره کار اســتقال را آغاز 
نیم فصل دوم با پیروزی های پی درپی 
دانســت: »ما چاره ای جز این نداریم 
کــه از ابتدای نیم فصــل دوم با برد 
کار را شــروع کنیم. هواداران دلشان 
با تیم است و مطمئنا از تیم حمایت 
می کنند. ما باید امتیازات را از همان 
اول جمــع کنیم تا بتوانیم به جایگاه 

اصلی خود برگردیم.«

سوژه نقل قول

مصاحبه

شاید وریا 
هم فیکس 

باشد

چشمی در 
واقع در میان 
استقالی های 

حاضر در 
اردوی تیم 

ملی بیشترین 
شانس را برای 
بازی در ترکیب 

اصلی دارد و 
نه وریا غفوری 
چنین شرایطی 

را دارا است 
و نه پژمان 
منتظری. 

 کمیته فنی باشــگاه اســتقال در 
هفته پیش رو تشــکیل می شود تا درباره 
عملکرد و کارنامه مربــی جدید آلمانی 

این تیم تصمیم گیری کند. 
در هفته پیش رو کمیته فنی باشگاه 
استقال تشکیل می شود تا در خصوص 
مربی آلمانی که قرار اســت دستیار شفر 

شود تصمیم گیری کند. 
در این جلســه قرار اســت اعضای 
کمیته فنــی عملکــرد و کارنامه مربی 
آلمانی را زیر نظر بگیرند. شنیده می شود 

حضور این مربی آلمانی به عنوان دستیار 
شفر در استقال قطعی است. 

نکتــه دیگــر اینکه وینفرد شــفر، 
ســرمربی تیــم فوتبــال اســتقال که 
به کشــور  نیم فصل  تعطیــات  بــرای 
از  بــود، زودتــر  خــود ســفر کــرده 
زمانــی که اعــام شــده به ایــران بر 
 می گردد. شــفر قرار اســت 12 دی ماه 
بــه ایران برگردد. ســرمربی اســتقال 
نمی خواهــد ماجرای ابتدای فصل با دیر 

آمدنش تکرار شود. 

وریا غفوری سرانجام به حقش رسید 
و در لیســت نهایی تیم ملی قرار گرفت. 
بازیکنی که بی شــک می توانست در جام 
جهانی یکی از برگ هــای برنده کارلوس 
کی روش هم باشــد. او حــاا باید دوباره 
شانسش را در جام ملت های آسیا امتحان 
کند. وریا درباره شرایط تیم ملی در آستانه 
شــروع جام ملت های آسیا حرف هایی به 
زبــان آورده اســت: »در مرحله آخر اردو 
هستیم و شــرایط خوبی داریم. تمرینات 
منظمی هم داشــتیم و برای جام ملت ها 

آماده می شویم. شــرایط خیلی خوبی در 
قطر داریم. در اردوگاه مجهزی هستیم و 
تمرینات خوبی برای جام ملت های آســیا 

انجام می دهیم.«
وریا رقابت بیــن بازیکنان را هم باا 
دانست: »همه بازیکنان اینجا با هم رقابت 
دارند و همه دوســت دارند برای تیم ملی 
کشورمان بازی کنند. من هم همه تاشم 
را می کنم تا در صورت صاحدید کادرفنی 
برای تیم ملی به میدان بروم. هر چه دارم، 
می گــذارم تا بتوانم کمک کوچکی به تیم 

ملی کنم. ظرفیت تیم ما برای رسیدن به 
موفقیت بسیار بااست و ظرفیت قهرمانی 
داریم اما خیلی ها بعــد از جام جهانی به 
گونه ای جلــوه دادند که انگار قهرمانی در 
جام ملت ها کار راحتی اســت. همه تیم ها 
تــاش می کننــد و با هزینــه و امکانات 
بیشــتر در تاش هستند تا قهرمان شوند 
و نمی شــوند. هدف همه ما این است که 
قهرمان شــویم و جایگاه خوبی به دست 
بیاوریم تا دل مردم کشــورمان را شــاد 
کنیم.« آیا وریا حاا که در لیســت نهایی 
قــرار گرفته انگیزه درخشــش دوباره در 
ترکیب را دارد؟ او پاســخ داد: »من جام 
جهانی را از دســت دادم و دوست نداشتم 
که جــام ملت ها را هم از دســت بدهم. 
خیلــی جنگیــدم و تاش کــردم و بعد 
از ایــن هم تاش زیــادی خواهم کرد تا 
بتوانم به تیم ملی کشورم کمک کنم. من 
بمب انگیزه ام.« وریــا غفوری در روزهای 
آتی باید بــاز هم تاش کند تا جایگاهش 
در تیــم ملی را تثبیت کنــد. از تیم ملی 
خبر می رسد که کارلوس کی روش عاقه 
بیشــتری به رامین رضاییان دارد اما وریا 
هم کم شــانس نیســت. البته که وریا به 
مراتب بازیکــن بهتری در قیاس با رامین 

رضاییان محسوب می شود.

بهتــاش فریبــا عضــو کمیته فنی 
اســتقال در پاســخ به این ســوال که 
آیا بازی های تدارکاتی در آســتانه جام 
ملت های آسیا برای تیم ملی کافی بوده 
اســت یا خیر، می گوید: »اگر نظر من را 
بخواهید اعتقاد دارم بازی های تدارکاتی 
تیــم ملی کم بــود اما بایــد بپذیریم با 
شــرایطی که ما داریم همین تعداد هم 
توانسته تا حدودی نقاط ضعف تیم ملی 

مــا را برطرف کند. بازی با فلســطین را 
ندیدیم و نمی توانیم در مورد آن قضاوت 
کنیم اما امیــدوارم بتوانیم بازی با قطر 
را ببینیم و در مــورد آن صحبت کنیم. 
البته بازی قطر و لبنــان برای تیم ملی 
یک شبیه سازی برای جام ملت های آسیا 
اســت و این می تواند تجربه خوبی برای 

فوتبال ما باشد.«
فریبا در پاســخ به این ســوال که 

آیا می توانیم در جام ملت های آســیا به 
قهرمانی دســت پیدا کنیــم، می گوید: 
»امیدوارم این اتفاق بیفتد. نزدیک به 8 
سال اســت که کی روش با فوتبال ایران 
زندگی می کنــد و کاما فوتبــال ما را 
می شناسد. او با یکســری بازیکن جوان 
شــروع کرد که آن جوانــان اکنون همه 
باتجربه شده اند و در خارج از کشور بازی 

می کنند.«

وریا غفوری: بمب انگیزه ام، می درخشم

بهتاش فریبا: بازی های تدارکاتی تیم ملی کم است

شفر 12 دی برمی گردد

 مصدومیت ســعید عزت اللهی پیش از اعام فهرست نهایی ملی پوشــان برای حضور در جام ملت های آسیا، همه نگاه ها را متوجه روزبه چشمی کرده است. 
هافبک بلندقامتی که پســت اصلی اش همین هافبک دفاعی است و نه دفاع میانی. چشمی تا قبل از محرز شدن مصدومیت عزت اللهی جزو مدافعان تیم ملی 
محسوب می شد و درآن پست هم اقبال آنچنانی برای بازی در ترکیب اصلی نداشت به این دلیل که کی روش روی زوج حسینی-پورعلی گنجی نظر مساعدتری 
دارد اما آسیب دیدگی هافبک جوان تیم ملی سبب شد تا سرمربی تیم ملی با یک جا به جایی منطقی و درست روزبه را به صف هافبک های تیم ملی منتقل کند.

هشدار به بازیکنان استقال درباره اضافه وزن

باقری و رویایی که به حقیقت نپیوست

نوری: نقل و انتقاات را فدای جام ملت ها نکنند

اســتقالی ها طبق برنامه جدید قرار است 
از شانزدهم دی ماه تمرینات خود را آغاز کنند. 
این تمرینات هنوز مشــخص نیست که در چه 
زمینی برگزار می شــود و یکی از معضات این 
روزهای اســتقال همین نداشتن زمین تمرین 
مشخص است. از سویی وینفرد شفر نگرانی هایی 

هم بابت ناآمادگی بازیکنان در شروع دور جدید 
تمرینات دارد. شــفر می داند که تعطیات دراز 
مدت ممکن است موجب افزایش وزن بازیکنان 
شــود، به همین دلیل از بازیکنان خواســته در 
ایام تعطیات مواظب افزایش وزن خود باشــند 
و اجازه ندهند که این موضوع در آمادگی بدنی 
آنها تاثیر بگذارد. شــفر برای اینکه حساسیت 
خود نســبت به وزن بازیکنــان را بارزتر جلوه 
دهد وزن تمام بازیکنــان را پیش از تعطیات 
یادداشــت کرده و قصــد دارد بعد از تعطیات 
بازیکنان را دوباره وزن کشــی کنــد تا متوجه 
شــود که کدام بازیکن در تعطیات حواســش 
به خودش نبوده است. البته بازیکنان استقال 
قــول داده اند که بــا اضافه وزن بــه تمرینات 
بازنگردند اما شفر نگرانی هایی بابت این موضوع 
دارد چرا که اضافه وزن بازیکنان می تواند روند 
تمرینات بعــد از تعطیات را مختل کند و نیاز 
باشد که زمان بیشــتری برای برخی بازیکنان 
گذاشته شود. شــفر در عین حال هیچ نگرانی 
بابت اضافه وزن ملی پوشان ندارد و می داند که 

آنها آماده به تمرینات این تیم بازمی گردند.

اینطور کــه گفته می شــود این روزها 
فرشــید باقری هافبک دفاعی اســتقال از 
کــی روش دلخور اســت. فرشــید گفته که 
ســرمربی تیم ملی می توانســت یک بار این 
فرصــت را به او بدهد تا خودش را در اردوی 
تیم ملی نشان دهد. این دلخوری وقتی برای 
باقری بیشتر شد که علی کریمی دیگر بازیکن 

استقال به دلیل مصدومیت از فهرست تیم 
ملی خــط خورد. باقــری در بازی های آخر 
اســتقال در نیم فصل خوش درخشــید و 
یک مصدومیــت این بازیکــن را از ترکیب 
دور کرد. باقری این روزها به همراه فرشــید 
اســماعیلی به مداوای پای خود می پردازد تا 
برای شــروع نیم فصل دوم مشکلی نداشته 
باشد. پســر گوشه گیر اســتقال که خیلی 
اهل هیاهو نیســت این روزها در سکوت به 
اســتقال می تواند  مداوای خود می پردازد. 
با اتکا بــه چنین بازیکنانــی نیم فصل دوم 
امیدوار به درخشــیدن در لیگ باشــد. شفر 
هم در بازی های آخر نیــم فصل اول از این 
بازیکن تعریف کرد و خیلی امیدوار است که 
این بازیکن همچنان به این روند خود ادامه 
دهد. باقری با حضور شفر شرایط متفاوتی را 
در استقال تجربه کرد، شاید اگر منصوریان 
همچنان مربی استقال بود این بازیکن روی 
نیمکت نظاره گر بازی هم تیمی هایش بود اما 
سرمربی آلمانی استقال اعتقاد زیادی به او 
دارد. باقری هم ســعی دارد همچنان شرایط 

خود را در استقال حفظ کند.

 باشگاه استقال هنوز اسامی بازیکنان 
مدنظــر خود برای نیم فصــل دوم را اعام 
نکرده اســت، محمــد نوری پیشکســوت 
اســتقال در خصوص این مســاله اینطور 
اظهارنظــر می کند: »به عنوان پیشکســوت 
اســتقال منتظر هســتیم باشــگاه هرچه 
سریع تر بازیکنان مورد نظرش را جذب کند 
تا با آغاز تمرینات مخصوص نیم فصل دوم، 
بازیکنان جدید هم حضور داشــته باشــند. 
متاسفانه هواداران استقال خاطرات خوبی 
از نقل و انتقاات اخیر ندارند و این موضوع 
باعث سلب اعتماد شده اســت و هواداران 
به این دلیل نگران تیمشــان هستند. نقل 
و انتقاات تابســتانی اســتقال فدای جام 

جهانی شــد و امیدواریم نقــل و انتقاات 
زمستانی فدای جام ملت های آسیا نشود.«

نــوری در خصــوص پیش بینی اش از 
عملکــرد تیم ملی در جام ملت های آســیا 
می گوید: »تیم های خوبی در جام ملت های 
آســیا حضور دارنــد. حضور ژاپــن، کره و 
استرالیا نشــان می دهد کار تیم ملی ایران 
برای قهرمانی در این مسابقات بسیار سخت 
اســت. بخصوص که تدارکات مناسبی هم 
نداشــتیم. منظورم از تدارکات نامناســب 
اردوهای بلندمدت نیست، بلکه اشاره من به 
بازی های تدارکاتی اســت که در سطح این 
بازی ها نبــود. در حالی که دیگر مدعیان با 

تیم های قوی بازی کردند.«

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab
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هنوز  پرســپولیس  بــا  »وضعیتم 
مشخص نیست اما فکر می کنم تا شنبه 
همه چیز مشــخص می شــود.« این را 
احســان علوان زاده درباره جدایی  اش از 
پرســپولیس گفته. اتفاقی که البته باب 
میل خودش نیســت اما انــگار گریزی 
هــم نــدارد از آن. علــوان زاده یکی از 
باتجربه ترین نیمکت نشینان پرسپولیس 
اســت اما از بــازی نکردن هایش معلوم 
بــود که برانکــو ایوانکوویــچ خیلی به 
او دل نبســته وگرنه بیشــتر از بازیکن 
بی تجربه ای مثل حسین پور به او میدان 

می داد.
البته علوان زاده در بازی برگشــت 
فینــال لیــگ قهرمانان بــازی کرد اما 
خودش توقع داشــت با توجه به کمبود 
بازیکن در پرسپولیس، فرصت بیشتری 
برای حضور در میدان داشــته باشد که 
برانکو این طور تشــخیص نداد و ســر 
آخر هم نام این بازیکن را در فهرســت 
مازادش نوشــت. جالب اینکــه بعد از 
مازاد اعام شــدن احســان علوان زاده، 
خبر رســید که او با مســووان باشگاه 

ماشین ســازی وارد مذاکره شده و حتی 
به توافق رسیده اســت. خبر این توافق 
را خود تبریزی ها علنی کردند و گفتند 
با هافبک جوان پرســپولیس به توافق 
رسیده اند اما هنوز چیزی قطعی نیست 
و سر گرفتن این انتقال منوط به رضایت 
باشگاه پرسپولیس است. قرار است روز 
شنبه علوان زاده با مسووان پرسپولیس 
درباره پیشــنهاد ماشین سازی صحبت 
کند و بایــد دید چــه اتفاقاتی در این 

جلسه رخ می دهد.
هر چند خوِد علــوان زاده میلی به 
صحبت کردن درباره موضوع جدایی اش 
از پرسپولیس ندارد و به خبر حضورش 
در تیم ماشین سازی هم این طور واکنش 
نشــان داده: »هنــوز چیزی مشــخص 
نیست. من با پرسپولیس قرارداد دارم و 
وضعیتم به صورت کامل مشخص نشده 
اســت. فکر می کنم تا شــنبه یا نهایتا 
یکشــنبه تکلیفم مشخص خواهد شد و 
آن زمان بهتــر می توانم درباره وضعیتم 
صحبت کنم امــا اان نمی توانم چیزی 

در این مورد بگویم.«

ســرمربی تیم ملی الجزایــر که تا 
همیــن چند مــاه پیش ســرمربیگری 
الدحیل را به عهده داشت، در تازه ترین 
مصاحبــه اش حــذف تیم هــای قطری 
توسط پرســپولیس پیش از بازی فینال 

لیگ قهرمانان را دردناک توصیف کرد.
جمال بلماضی کــه برای برگزاری 
دیدار تدارکاتــی تیم ملی الجزایر با قطر 
در دوحه به ســر می برد، در بخشــی از 
مصاحبه خود بــا روزنامه الوطن درباره 
احساســش پس از حذف تیم های السد 
و الدحیل به دست پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا گفته: »احساس دردناکی 
داشتم و روزهای بسیار غم انگیزی بود. 
اگر بخواهم درباره الدحیل به عنوان تیم 
پیشــین خود صحبت کنم، باید بگویم 
ما همــه کار کردیم تا ایــن تیم بدون 
شکســت راهی مرحله یک چهارم نهایی 

لیگ قهرمانان شــود. امیدواری بزرگی 
داشــتیم اما با احترام به تیم کاشــیما 
که قهرمان شــد، بایــد بگویم الدحیل 
از توانمنــدی زیــادی بــرای صعود به 
فینال بهره مند بود.« ســرمربی پیشین 
الدحیــل صحبت هایش را با اشــاره به 
شکست سه گله این تیم در تهران ادامه 
داده: »الدحیل در دیدار با پرســپولیس 
برتر بود و ثابت کــرد می تواند در لیگ 
قهرمانان آسیا پیشــروی کند. هر چند 
حذف این تیم دردناک بود و افســوس 
زیــادی را باقــی  گذاشــت. همچنین 
الدحیل دو بازی با تیم العین امارات را با 
پیروزی پشت سر گذاشت که مدتی قبل 
در جام باشگاه های جهان بازی کرد. به 
هر حال قلب های شکســته باقی ماندند 
امــا در فوتبال باید نگاه مثبتی به آینده 

داشته باشید.«

علوان زاده: فعا باتکلیفم

بلماضی: پرسپولیس قلب الدحیل را شکست

هافبکپرسپولیسپیراهنماشینسازیرامیپوشد؟

احساسدردناکیپسازحذفالسدوالدحیلداشتم

مشتریهستاماپرسپولیسجایگزینندارد
منشامیماند

با هر موقعیتی که گادوین منشا از دست می داد، یک بار شایعه جدایی اش 
را می شــنیدیم. البته که عملکردش راضی کننده  نبود اما دســت های خالی 
ســرمربی چاره ای جز اعتماد به او باقی نمی گذاشــت. همان موقع اما مدام 
می گفتند پنجره ها که باز شــود، برانکو نخســتین نفر این مهاجم نیجریه ای 
را از پرســپولیس بیرون می کند. حال آنکه آقای سرمربی نه تنها نام منشا را 
در فهرســت مازادش ننوشت، بلکه حتی در صورت جذب مهاجم جدید هم 

معلوم نیست که او را رد کند.
با این حال باشگاه بدش نمی آید با فروش این بازیکن، در آمدزایی کند. 
البته به شرطی که برانکو ایوانکوویچ تصمیم به کنار گذاشتن او داشته باشد 
که با توجه به ناکامی پرســپولیس در جذب مهاجم جایگزین، بعید است او 

راضی به این جدایی باشد.
درســت مثل خوِد گادوین منشا که حرف های چند روز پیشش با ایران 
ورزشی را یک بار دیگر تکرار کرده و از تمایلش 
به ماندن در پرســپولیس خبر داده است: »من 
دو هفته قبل برای دریافــت مطالباتم به دفتر 
باشــگاه رفتم. مســائلی هم بود که نباید اینجا 
بگویــم و مربــوط بــه اتفاقات داخل باشــگاه 
و خانواده پرســپولیس اســت. به هــر حال از 
مسووان باشگاه خداحافظی کردم تا زمانی که 
تعطیاتم شروع شــود. بعد هم از ایران خارج 
شــدم اما درباره جدایی از پرســپولیس هیچ 
حرفی نزدیم. هیچکس بــه من در مورد رفتن 
از پرســپولیس چیزی نگفت و من بدون اینکه 
صحبتــی از رفتن کرده باشــم، از تهران خارج 
شــدم. حاا هم در کنار خانواده ام هســتم و بعد از پایان تعطیات به تهران 

برمی گردم تا مثل قبل با تیم تمرین کنم.«
ایــن مهاجم نیجریــه ای در ادامه یک بار دیگر تاکیــد کرده که از قرار 
گرفتــن نامش در فهرســت مازاد باشــگاه و برانکو بی خبر اســت: »من هم 
شــنیده ام که این مسائل مطرح شده و خیلی ها به من هم گفتند برانکو تو را 
نمی خواهــد اما این حرف اصا واقعیت ندارد. اگر کســی به من می گفت در 
فهرست پرسپولیس برای نیم فصل دوم قرار ندارم، حتما خودم آن را رسانه ای 
می کردم و می رفتم چون دلم نمی خواهد باتکلیف باشم اما واقعیت این است 
کــه چنین موضوعی در میان نبود. هر چند بــه نظر خودم دلیلی هم وجود 

ندارد که نامم را در فهرست بازیکنان خروجی پرسپولیس بنویسند.«
او سپس در توجیه این ادعا، از خودش و عملکردش این طور دفاع کرده 
اســت: »من تمام تاشم را کردم تا جزو بازیکنان تاثیرگذار پرسپولیس باشم 
و به این تیم کمک کنم. همین اان هم با اینکه در تعطیات هستم، اهداف 
زیادی در سر دارم و می خواهم بهترین بازیکن تیمم باشم. می خواهم در هر 
بــازی گل های زیادی بزنم و کارهای مهمی انجــام بدهم اما هر دیدار برای 
همه ما، شــرایط خاصی دارد.« گادوین منشا از شــنیدن شایعه جدایی اش 
آنقدر ناراحت است که یک بار دیگر آن را تکذیب کرده: »امروز می گویند نام 
من در فهرســت فروش است و حتما فردا حرف های دیگری می زنند اما من 
تا پایان فصل قرارداد دارم و تا پایان قراردادم در پرسپولیس می مانم. آنهایی 
که این حرف ها را می زنند، بااخره خواهند دید که در پرســپولیس هستم و 

تا روز آخر قرارداد، به کارم ادامه می دهم.«
مهاجم نیجریه ای پرســپولیس حرف هایش را این طور ادامه داده است: 
»می دانم که ما قرار اســت این فصل هم قهرمان لیگ شــویم و یک جشن 
بزرگ بگیریم. همه بازیکنان آماده این جشــن هســتند و برای رســیدن به 
آن تاش می کنند. ما همیشــه کنار هم حرکــت می کنیم تا مثل نیم فصل 
اول، یک تیم پرقدرت باشــیم. کســی فکرش را هم نمی کرد که پرسپولیس 
در 15 بازی اول خود با آن همه مشــکلی که داشت، بتواند به اندازه مدعیان 
قهرمانی امتیاز به دســت بیاورد اما دیدید که این اتفاق رخ داد و حاا همه 
ما خوشــحال و امیدوار هستیم. با همین انگیزه هایی که داریم، نیم فصل دوم 
را شروع می کنیم و مطمئن باشــید با حضور بازیکنان جدید، تیم پرقدرتی 

خواهیم داشت.«
منشــا در آخر هم گفته که حضــور بازیکنان جدیــد، نگرانش نکرده: 
»دلیلی ندارد نگران باشــم چون من هــر روز در تمرینات تاش می کنم و 
هدف های بزرگی هم دارم. ما همه با هم رقابت می کنیم و مطمئن باشید هر 

اتفاقی که به سود پرسپولیس باشد، رخ می دهد.«

تکمیل خط دفاع با عناصرجوان وآینده دار

نادری، مهره ویژه برانکو در نقل و انتقاات
»کار یکی از بازیکنان با پرســپولیس تمام 
شده که تقریبا همه نام او را می دانند. البته هنوز 
حرف های آخــر و امضای نهایی مانده اما نتیجه 
مذاکره با این بازیکن شنبه یا یکشنبه اعام و این 
هفته وضعیت این بازیکن با پرسپولیس مشخص 
می شود.« این ها را سرپرست باشگاه پرسپولیس 
در مورد محمد نادری گفته بود. همان بازیکنی 
کــه عضو تیم کورتریک بلژیک و مدافع این تیم 
است و خودش از طریق اینستاگرام از سفرش به 

تهران خبر داده بود.
نادری که پیش از حضــور در فوتبال اروپا 
پیراهن تیم تراکتورســازی را به تن داشــت، از 
طریق مدیر برنامه هایش به مذاکره با مســووان 
باشــگاه پرسپولیس نشســت و با آنها به توافق 
رســید تا قراردادی یک ســال و نیمــه را امضا 
کند. این قرارداد همانطور که سرپرســت باشگاه 
پرسپولیس گفته به احتمال زیاد روز شنبه امضا 

می شود.
البته قرارداد یک ســال و نیمه پیشــنهاد 
پرسپولیسی ها به این بازیکن است که اتفاقا او هم 
پذیرفته اما از آنجا که باشــگاه کورتریک بلژیک 
حاضر بــه صدور رضایتنامه قطعی محمد نادری 
نیســت، این بازیکن احتماا به عنــوان بازیکن 
قرضی به لیگ برتــر ایران می آید. موضوعی که 
قرار شده در جلسه روز شــنبه دو طرف درباره 
آن صحبت کنند. با این حال و با توجه به ســفر 
این بازیکن به تهران، به نظر می رســد باید کار 
انتقال مدافع میانی تیم کورتریک به پرسپولیس 

را نهایی بدانیم.
محمد نادری اگر مانعی سر راهش نباشد و 
پیراهن پرسپولیس را بپوشد، باید او را نخستین 
خریــد پرســپولیس در نیم فصل و یــا به نوعی 
پنجمیــن خرید فصل این باشــگاه به حســاب 
بیاوریــم. محمد نــادری که با وجــود جوانی و 
سن و ســال کمش در تراکتورسازی تبدیل به 

بازیکن اصلی شده بود، بعد از انتقال به کورتریک 
در این تیم هرگز به میدان نرفت و غیر از یک بازی 
نیمکت نشینی، در سایر مسابقات تیمش حتی به 

فهرست 18 نفره هم نرسید.
 بــا این حــال کادر فنی پرســپولیس اعتقاد 
ویژه ای بــه این مدافع میانی جــوان دارد. برانکو 
معتقد اســت در حال حاضر پیدا کــردن مدافع 
میانی و مهاجم نوک باکیفیت یک معضل جهانی 
است و بسیاری از تیم های بزرگ دنیا مثل بارسلونا 

و منچســتریونایتد هم از نداشــتن مدافع میانی 
فوق العاده و ششدانگ رنج می برند. در این شرایط 
نادری بااستعداد که قابلیت بازی در دفاع میانی و 
دفاع چپ را دارد، می تواند از مشــکات خط دفاع 
پرسپولیس که حسین ماهینی و محمد انصاری را 
به دلیل پارگی رباط صلیبی از دســت داده است، 

بکاهد.
نادری بازیکن اســتاندارد و بااستعدادی است 
که کادر فنی پرسپولیس از شرایط فعلی اش آگاهی 

کافی دارد و می داند او چند ماه در شرایط مسابقه 
نبوده. با این حال زمان یک ماه و نیمه تا شــروع 
بازی های نیم فصل دوم فرصت مناســبی است تا 
این بازیکن به شرایط و فرم خوب برسد. کادر فنی 
پرسپولیس ایمان دارد حتی بازیکنانی که کیفیتی 
متوســط دارند با شرایط تمرینی این تیم به فرمی 
می رســند که قادر به باز کردن گره های فنی شان 
هســتند که این در مورد بازیکن بااستعدادی مثل 

محمد نادری می تواند سریع تر اتفاق بیفتد.

محمد نادری و سینا مریدی دو گزینه پرسپولیس 
بــرای نیم فصــل دوم بازیکنانــی چپ پا هســتند که 
می توانند کمبودهای تیم برانکــو را تا حدود زیادی از 
بین ببرند اما خب مشکل اینجاست که فوادی ها هنوز 
مجوز جدایــی مریدی را صادر نکرده انــد و تا اینجای 
کار فقــط حضور محمد نادری در پرســپولیس قطعی 
شــده اســت. تیم برانکو در این فصل و طی هفته های 
گذشــته از کمبود بازیکنان چپ  پایی که قادر به بازی 
در این جناح با پای تخصصی باشــند، رنج برده است. 
پرسپولیس در این فصل هیچ بازیکن چپ  پایی در خط 

میانی و خط حمله اش نداشــته کــه این می تواند یک 
ضعف برای قرمزها باشــد. فصل قبل فرشاد احمدزاده، 
وحید امیری و محسن مسلمان همه بازیکنان چپ پایی 
بودند کــه در خط میانی این تیم بــازی می کردند اما 
حاا هیچ کدام از آنها عضو پرسپولیس نیستند. در خط 
دفاع هم پرســپولیس محمد انصاری و شایان مصلح را 
به عنــوان بازیکنان چپ پا در اختیار داشــت که از این 
بین انصاری با مصدومیت شــدید از تیم بیرون رفت و 
تا آخر فصل هم برنمی گردد. حاا فقط مصلح به عنوان 
بازیکن چپ پا در کل کادر بازیکنان پرســپولیس باقی 

مانده اســت اما دو گزینه مد نظر برانکو برای نیم فصل 
دوم بازیکنانی هســتند که قابلیت بازی با پای چپ را 
دارند. محمد نادری چپ پاست و با این ویژگی می تواند 
در دفاع میانی از مشــکات خــط دفاعی کم کند و در 
نقــش دفاع چپ هم به میدان برود. ســینا مریدی هم 
بازیکنی اســت که قابلیت بازی با هــر دو پا را دارد و 
می تواند در پســت هافبک دفاعــی و دفاع چپ از پای 
چپش اســتفاده کرده و برای تیم برانکو به میدان برود 
اما این به شــرطی اســت که ابتدا رضایتنامه اش را از 

فوادی ها بگیرد.

پرسپولیسی ها 
همچنان دنبال 
بازیکن چپ پا

پرسپولیسقید
مریدیرازد

بــرای جذب ســینا مریدی باشــگاه 
اما حاا  پرسپولیس خیلی پافشــاری کرد 
دیگــر او را نمی خواهد. مریدی 22 ســاله 
پســت تخصصی اش هافبک دفاعی است و 
البته با پای چپ بهتر از راست کار می کند. 
ایــن بازیکن در حال حاضر با شــماره 42 
برای فواد بازی می کنــد و تا اینجای کار 

57 بازی برای این تیم انجام داده است.
مریدی در فصل جــاری در 12 بازی 
لیگ برتری )989 دقیقه( و یک دیدار جام 
حذفی برای فواد به میدان رفته و یک گل 
هم زده است. او فوتبالش را از تیم های پایه 
فواد آغاز کرد و در تمام 4 فصل گذشــته 
عضو این باشــگاه بوده اســت. در کارنامه 
مریدی در مجموع و تاکنون 57 بازی لیگ 
برتــری با پیراهن فــواد در 4 فصل و نیم 
گذشــته به چشــم می خورد و او 2 گل، 9 
کارت زرد و یــک کارت قرمز را هم در این 

مدت به نام خود ثبت کرده است.
ســینا مریدی حدود 6 مــاه قبل در 
مصاحبه ای اعام کرده بود که از شرایطش 
در فــواد ناراضی اســت و بــا اینکه یک 
فصل دیگر از قــراردادش مانده، تصمیم به 
جدایی گرفته اســت. تغییر کادر فنی فواد 
و آمدن افشــین قطبی اما شــرایط را برای 
او هم تغییر داده و حــاا دیگر به او اجازه 
جدایــی نمی دهند. البته همــان ابتدا هم 
که پرسپولیســی ها برای جذب این بازیکن 
ابراز تمایل کردند و حتی نامه رسمی زدند، 
باشــگاه فواد روی خوشــی به آنها نشان 
نداد و رقم گزافی را برای رضایتنامه ســینا 
مریدی طلب کرد اما این بار با هیچ قیمتی 
راضــی به صدور رضایتنامه او نیســت و به 
صراحت اعام کرده که تحت هیچ شرایطی 
رضایتنامه این بازیکن را صادر نخواهد کرد.
البتــه فواد در مورد مریدی اشــتباه 
می کنــد چرا کــه از قرارداد ایــن بازیکن 
تنها شــش مــاه باقی مانــده و او در پایان 
فصــل می توانــد به عنوان بازیکــن آزاد به 
پرســپولیس بیاید و رضایتنامه اش هم هیچ 
هزینه ای روی دســت باشــگاه نگــذارد. با 
ایــن حال فواد مخالفــت خود را به گوش 
پرسپولیسی ها رساند و مدیر روابط عمومی 
باشگاه پرسپولیس هم به نمایندگی از این 
باشــگاه اعام کرد که برانکو و پرسپولیس 

قید هافبک فواد را زده اند.
پرســپولیس  ماجرای  پایان  البته  این 
و ســینا مریدی نیســت چرا که از ســوی 
دیگر شــنیدیم این بازیکن جوان در تاش 
برای فســخ قرارداد با فواد و پیوســتن به 
پرسپولیس است اما اینکه چگونه می خواهد 
چنیــن کاری انجام دهد، هنوز مشــخص 

نیست و باید منتظر نتیجه اش باشیم.

برانکوبازیکنانرا
مشروطمیخواهد

بعــد از یــک ســال محرومیــت، 
پرســپولیس تازه به بازار نقل و انتقاات 
برگشــته اما این دلیل نمی شود که برای 
خرید بازیکن به هر شــرایطی تن بدهد. 
اتفاقا برعکس، شــرط و شروطی دارد که 
به گفته سرپرســت باشگاه، برانکو آنها را 
تعیین کرده اســت: »آقــای برانکو اعام 
کــرده قــرارداد بازیکنان جدیــد باید با 
قرارداد بازیکنان فعلی تطابق داشته باشد 
و نبایــد قراردادهای مان خــارج از عرف 
باشــد. نباید اینطور باشد که هر بازیکنی 
هر چیــزی بگوید ما انجــام بدهیم. این 
قبول نیست. البته ما بازیکنان اصلی خود 
را قبا گرفته ایم و به زودی قراردادهایشان 
را ثبت می کنیم اما برای خریدهای جدید 
شــرط داریم و از شــرایط مان هم کوتاه 
نمی آییم.« با همیــن مقدمه، ایرج عرب 
صحبت هایــش را دربــاره مذاکره با رضا 
قوچان نــژاد ادامه داده اســت: »بله، نام 
قوچان نژاد در فهرســت برانکو هست و با 
او مذاکره هم کرده ایــم اما همانطور که 
گفتم ارقام و اعدادی که به پرســپولیس 
باشد.  باید متعارف  پیشــنهاد می شــود 
باشگاه پرســپولیس نمی تواند با هر عدد 
و قراردادی، بازیکــن بگیرد. ضمن اینکه 
تمایلــی هم نداریم کــه بازیکن بخواهد 
برای حضور در پرســپولیس کوتاه بیاید. 
ارقامی که گفته می شــود، هوایی و پرت 
است و با شرایط پرسپولیس تطابق ندارد. 
مــا هر کاری را نمی توانیم انجام بدهیم و 
برانکو هم اصراری ندارد که در این شرایط 
غیرمتعــارف، بازیکــن بگیریم.« موضوع 
دیگــری که ذهن پرســپولیس را درگیر 
کرده، پــاداش نایب قهرمانی آسیاســت 
که هنوز به دست باشگاه نرسیده و عرب 
درباره اش گفته: »طی 2۰ روز گذشته 6 
بار به ای اف سی نامه زدیم. حتی با مدیر 
مالی کنفدراســیون آســیا هم گفت وگو 
کردیم. نمی توانیــم پول را نقدی بگیریم 
و اگــر بخواهیم از طریق ســفارت ایران 
پاداش مان را بگیریم، ارز »نیما« می دهند 
که باشــگاه و بازیکنان متضرر می شوند. 
باشگاه هم حســاب ارزی ندارد که پول 
را به آن واریز کنیم. از طرفی ای اف ســی 
پاداش به حســاب شــخص ثالث را هم 
قبول نمی کند.« حاا پرســش این است 
که چقدر از این پاداش دست پرسپولیس 
را می گیرد؟ سرپرست باشگاه گفته: »رقم 
زیادی نیســت. بخشی از این پاداش قبا 
به خاطر میزبانی و هزینه هایش به نوعی 
پیش خور شده است. مبلغ یک میلیون و 
75۰ هــزار دار بود کــه قول 75۰ هزار 
دار برای پرداخت پاداش بازیکنان داده 
شــده بود. یک بخشــی از آن هم برای 

فینال هزینه شد.«

گزارش نقل و انتقاات

سوژه

 سورپرایز
جدید برانکو 

درراه است؟

نادری که پیش 
از حضور در 
فوتبال اروپا 
پیراهن تیم 

تراکتورسازی 
را به تن 

داشت، از 
طریق مدیر 
برنامه هایش 
به مذاکره 

با مسووان 
باشگاه 

پرسپولیس 
نشست و با 

آنها به توافق 
رسید تا 

قراردادی یک 
سال و نیمه را 

امضا کند. 

ســرمربی پرســپولیس معتقد اســت در حال حاضر پیدا کردن مدافع میانی و مهاجم نوک باکیفیت یک معضل جهانی در فوتبال است و بسیاری از تیم های 
بزرگ دنیا مثل بارســلونا و منچستریونایتد هم از نداشتن مدافع میانی فوق العاده و ششــدانگ رنج می برند. در این شرایط نادری بااستعداد که قابلیت بازی 
در دفاع میانی و دفاع چپ را دارد، می تواند از مشــکات خط دفاع پرســپولیس که حســین ماهینی و محمد انصاری را به دلیل پارگی رباط صلیبی از دست 
داده اســت، بکاهد. نادری بازیکن اســتاندارد و بااستعدادی است که کادر فنی پرســپولیس از شــرایط فعلی اش آگاهی کافی دارد و می داند او چند ماه در 
شــرایط مســابقه نبوده. با این حال زمان یک ماه و نیمه تا شــروع بازی های نیم فصل دوم فرصت مناسبی اســت تا این بازیکن به شرایط و فرم خوب برسد.

مدیران باشگاه پرسپولیس در حالی که 
مشــکات زیادی اطراف خود می بینند، باید 
به فکــر یافتن یک زمیــن تمرین باکیفیت 
هم باشند. بارها نوشــته  و یادآوری کرده ایم 
که پرســپولیس در حال حاضر دو ورزشگاه 
مجهز در اختیار دارد اما باعث تاســف است 
کــه همچنان دنبال زمینی بــرای تمرینات 
ورزشــگاه های  می گــردد.  زمســتانی اش 
و شهید  درفشی فر  پرســپولیس  اختصاصی 
کاظمی هستند اما قرمزها خیلی وقت است 
درفشی فر را ترک کرده اند و با اینکه قرار بود 

6 ماهه به این ورزشــگاه برگردند، همچنان 
در ورزشگاه شــهید کاظمی و گاهی هم در 
زمین هــای اجــاره ای مناطق دیگــر تهران 
تمرین می کنند. اان دوباره شــرایط طوری 
شــده که پرسپولیسی ها  دنبال زمین تمرین 
جدید می گردند. آماده نبودن زمین ورزشگاه 
درفشــی فر از یک طرف و اســتفاده زیاد از 
زمین ورزشــگاه کاظمی باعث شده باشگاه 
به  دنبال زمین جدید برای تمرین شاگردان 
برانکو باشــد تا زمین چمن کاظمی ترمیم و 

برای بازگشت پرسپولیسی ها آماده شود. 

باشگاه آپوئل قبرس با وجود تمایل 
باشــگاه پرســپولیس بــرای جذب رضا 
قوچان نژاد، دســت از مهاجم ایرانی اش 
نمی کشــد. این ادعایی است که سایت 
کرکیدای قبرس مطرح کرده و نوشــته: 
»رضا قوچان نژاد بــا وجود کارنامه عالی 
نتوانســت در آپوئل مؤثر واقع شــود و 
سرمربی ایتالیایی به اجبار او را از ترکیب 
اصلی دور کرد. به ثمر رســاندن دو گل 
هیچ ســنخیتی با کارنامه پیشــین او با 
28 گل زده در اردی ویــژه هلنــد همراه 

تیــم هیرنفین نــدارد. در روزهای اخیر 
خبرهایی در رســانه های ایرانی مبنی بر 
تمایل باشــگاه پرســپولیس برای جذب 
رضا قوچان نژاد منتشر شد اما در شرایط 
کنونی باشگاه آپوئل تصمیمی برای دست 
کشیدن از این مهاجم ایرانی ندارد. هدف 
پائولو ترامزانی، سرمربی ایتالیایی آپوئل 
این است که به قوچان نژاد برای بازگشت 
بــه ترکیب اصلــی و تأثیرگذاری اش در 
رســیدن این تیم به جام قهرمانی لیگ 

دسته اول قبرس کمک کند.«

همانطور که فدراســیون فوتبال به 
خاطر تحریم ها دســتش از پاداش فیفا 
برای جام جهانی کوتاه مانده بود، باشگاه 
پاداش  نتوانسته  هنوز  هم  پرســپولیس 
نایب قهرمانی  در آسیا را از کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بگیرد. مشکل، نحوه دریافت 

این پاداش ها از راه قانونی است.
متعدد  نامه نگاری هــای  وجــود  با 
و تماس هــای تلفنــی با کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا ، دریافت پــاداش نایب 

انتقال  قهرمانی پرســپولیس در آسیا و 
ارز به کشــور هنوز محقق نشــده است 
و تاش هــای باشــگاه به منظــور رفع 
این مشــکل ادامه دارد. اقدامات قانونی 
و اداری بــرای دریافــت پــاداش نایب 
قهرمانی سرخپوشــان در لیگ قهرمانان 
آســیا بافاصله پس از برگــزاری فینال 
رقابت ها از سوی باشگاه آغاز شد. در این 
ارتباط بیش از 6 نامه برای کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ارسال شده است. همچنین 

کنفدراســیون  مالی  بخش  با مســوول 
گفت وگوی تلفنی صورت گرفت. با وجود 
همــه این اقدام ها، تا این لحظه با مطرح 
شــدن موضوع تحریم های مالی و بانکی 
کشورمان و مشــکات انتقال ارز نسبت 
به در اختیار گذاشــتن ایــن پاداش از 
سوی کنفدراســیون اقدامی نشده است. 
البته باشــگاه پرسپولیس اعام کرده که 
تاش های خود را از طریق تمام مبادی 

رسمی همچنان دنبال خواهد کرد.

باشــگاه  واگــذاری  از  هــواداران 
پرسپولیس به پیشکسوتان استقبال نکردند 
و مصاحبه هــای برخی پیشکســوتان علیه 
برانکو هم باعث شد آنها تندتر از قبل علیه 
شرکت پیشکســوتان موضع بگیرند. برای 
همین این شرکت حاا در صدد پاسخگویی 
برآمده و در دفاع از خــود چنین بیانیه ای 
صادر کرده است: »پیشکسوتان پرسپولیس 
تــا ابد همراه هوادارانی هســتند که حامی 
پرسپولیس بودند و هرگز از هواداران عزیز 

مجموعه ســرخ جدا نبودنــد و با حضور و 
حمایت های خود پرسپولیس را به موفقیت 
و سرخپوشــان را به محبوبیت رســاندند. 
ارتبــاط میان هواداران و پیشکســوتان به 
قدمت  پرســپولیس  باشــگاه  تاریخ  اندازه 
دارد و هیچکــس نمی توانــد بین هواداران 
بیندازد. پیشکسوتان  و پیشکسوتان فاصله 
درست مثل هواداران اگر نقدی هم داشته 
باشــند از سر دلســوزی اســت که البته 
شــرکت تاش می کند بزرگان پرسپولیس 

حرف هایشان را درون خانواده بزنند. شرکت 
پیشکسوتان پرســپولیس به احترام روابط 
پیشکسوتان  میان  صمیمانه ای که همیشه 
و هــواداران برقــرار بوده، هــواداران را در 
جریــان فعالیت های خود قــرار می دهد تا 
صاحبان اصلی پرســپولیس بدانند شرکت 
پیشکســوتان چه برنامه هایی برای حمایت 
از باشگاه، کادرفنی و بازیکنان فعلی دارد و 
چه طرح هایی را با هدف خدمت رســانی به 

هواداران دنبال می کند.«

پرسپولیسهنوززمینتمرینندارد

آپوئلقوچاننژادرابهپرسپولیسنمیدهد

پاداشنایبقهرمانیآسیا،پشتسدتحریمها

دفاعیهپیشکسوتان:هدفمانکمکبهپرسپولیساست

عکس نوشت

 زاتکو دالیچ ســرمربی تیم ملی کرواسی در مراسم بزرگداشت 
سرمربی اسبق پرسپولیس در اشــپلیت. دالیچ 52 ساله فوتبال 
خود را در هایدوک اشــپلیت و زیر نظر اســتانکو پوکله پوویچ 
آغاز کــرد و در دو مقطع بــرای این تیم به میــدان رفته بود.

 سرمربی پرســپولیس کســب جایزه بهترین بازیکن جهان در 
سال 2018 را به شاگرد سابقش تبریک گفت. لوکا مودریچ موفق 
شد با پشــت سر گذاشــتن کریس رونالدو و محمد صاح، برای 
نخســتین بار عنوان بهترین بازیکن ســال جهان را از آن خود 
کند. چهارشنبه شــب برانکو دیدار صمیمانه ای با مودریچ داشت 
و انتخاب او را به عنــوان بهترین بازیکن جهــان تبریک گفت.

 پرسپولیسی ها هم اینگونه از زحمات استانکو در تیم شان قدردانی 
کردند. البته باشگاه که نه، شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس 
که این دسته گل را به مراسم تشییع و تدفین استانکو پوکله پوویچ 
فرســتاد تا از زحمات این مربی کروات تشــکر کرده باشــد.

 بدنساز پرسپولیس 
در تعطیات. مارکو که 

زودتر از بقیه مربیان 
پرسپولیس تهران را 
ترک کرده بود، این 

روزهایش را به همراه 
خانواده در سالزبورگ 

اتریش می گذراند.
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انتقال بازیکنان ایرانی به لیگ هــای امارات و قطر را بارها 
دیده ایم اما هرگز تصور نمی کردیم روزی برسد که در لیگ 
عراق هم بازیکنانی از کشــورمان را ببینیم. در لیگ عراق، 
مبلغ قراردادها برای ستاره ها افزایش پیدا کرده، به طوری 
که ارقامی در حدود 300 تا 400 هزار دار هم صرف خرید 
بازیکن یا مربی می شــود. به همین دلیل، تیم های عراقی 
به دنبال جذب بازیکنانی هســتند که بتوانند بدرخشند و 
تأثیرگذار باشــند. الزوراء از جمله تیم هایی اســت که این 
فصل و بعد از قانون جدیدی که شــامل باشگاه های عراقی 
شده، در لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کند. این تیم برای 
حضوری قدرتمنــد، 2 بازیکن ایرانی جذب کرده اســت. 
ابتدا میــاد نوری که به عنوان بازیکن آزاد با این باشــگاه 
قرارداد بســت و ســپس فرزاد حاتمی که گفته می شود با 
مسووان باشگاه الزوراء به توافق نهایی رسیده است. میاد 
نــوری بدون تیم بود اما فــرزاد حاتمی ابتدای فصل و بعد 
از دو فصل بازی برای تراکتورســازی، از این تیم جدا شد 
تا پیراهن اکســین در لیگ یک را بپوشــد. الزوراء در لیگ 
قهرمانــان آســیا در گروه  A قرار دارد. ایــن تیم با الوصل 
همگروه اســت اما نام ســایر رقبای الزوراء بعد از برگزاری 
بازی های پلی آف مشخص می شــود. ذوب آهن در یکی از 
بازی های پلــی آف باید مقابل الریان قطر قرار بگیرد تا بعد 
از پیــروزی مقابل این تیم به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آســیا راه پیدا کند.تقابــل احتمالی میاد نــوری و فرزاد 
حاتمی با ذوب  آهن تماشایی خواهد بود. بخصوص که این 
دو بازیکن مدت هاست از ســطح نخست فوتبال ایران دور 
شــده اند و می توانند با پیراهن الزوراء خودی نشان بدهند. 
قرار است این دو بازیکن ایرانی هفته آینده به بغداد بروند و 
پس از انجام تست های پزشکی به تمرینات این تیم اضافه 
شــوند. الزوراء فصل قبل عنــوان قهرمانی لیگ عراق را به 
 دســت آورد و ســرمربیگری اش هم بر عهده ایوب اودیشو 

58 ساله است.

ویتنام یکــی از حریفان تیم ملــی در مرحله 
گروهی جام ملت های آسیاست. تیمی ناشناخته 
بــا بازیکنانی که همه آنها در لیگ ویتنام بازی 
می کنند. ویتنام شــاید یکی از معدود تیم های 
حاضر در جام ملت های آسیا باشد که لژیونری 
نــدارد و فقط بــا اتکا به بازیکنــان داخلی در 

رقابت ها شرکت می کند.
ســرمربیگری ویتنام بر عهده هانگ سئو پارک 
اســت. یک مربی ناشناخته در تیمی نه چندان 
قدرتمنــد. ویتنام با مربیگــری یک مربی اهل 
کره جنوبی و 59 ســاله در جــام ملت ها حاضر 
شــده است. هانگ  سئو با ســابقه مربیگری در 
جونــام دراگون و ســانگ جیو، از 14 نوامبر به 
طور همزمان هدایت تیــم ملی و تیم زیر 23 

ساله های ویتنام را بر عهده دارد.
اما چنــد نکته جالب درباره تیــم ملی ویتنام: 
در فهرســت 23 نفره این تیم، نام 7 بازیکن از 
باشگاه هانوی به چشم می خورد. ترونگ  تران، 
دوی مان دو، وان هائو دوآن، کوانگ های، هوی 
فام، هونگ دونــگ دو و ون انگوین 7 بازیکنی 
هســتند که در باشــگاه هانوی عضویت دارند. 
باشــگاهی که قدرتمندترین تیــم لیگ ویتنام 
اســت و عناوین قهرمانی متعددی را به دست 

آورده است.
 میانگین ســنی ویتنام، 23 سال و 2 ماه است. 
یعنی هانگ سئو پارک ترکیبی از بازیکنان جوان 
را به جام ملت های آسیا می آورد. بازیکنانی که 
نخســتین تجربه حضــور در تورنمنتی مهم را 
پشت سر می گذارند. تنها بازیکن باای 30 سال 

و البته مسن ترین مهره ویتنام، آنه انگوین 33 
ساله است. مهاجمی که عضو باشگاه بینه دونگ 
اســت و فصل قبل با 17 گل زده عنوان آقای 
گلی لیــگ ویتنام را تصاحب کرد. در تیم ملی 
ویتنام، یک بازیکن از لیگ دسته دو این کشور 
حضور دارد. بازیکنــی به نام تن دونگ بوی که 

23 ساله است و عضو باشگاه ویتل.
ویتنــام در 5 بازی اخیر خــود، 3 پیروزی و 2 
تساوی به دســت آورده. ابتدا دو برد 2 بر یک 
مقابل فیلیپین و ســپس تســاوی 2 بر 2 برابر 
مالــزی و البته برد یک بر صفــر مقابل همین 
مالزی. آخرین بازی تدارکاتی ویتنام هم مقابل 
کره شمالی برگزار شد که با تساوی یک بر یک 

به پایان رسید.
این تیم امیدوار اســت در جام ملت های آسیا 
شــگفتی  بســازد و از گروه مقدماتی به مرحله 

حذفی صعود کند. شــاید بــه همین دلیل هم 
هســت که سرمربی ویتنام، هدفی جز قهرمانی 

برای این تیم ترسیم کرده است!
پارک هانگ سئو سرمربی اهل کره جنوبی تیم 
ملی فوتبال ویتنام در این کشــور از محبوبیت 
فوق العــاده ای برخوردار اســت و ناظران او را 
معمار نوین فوتبال ویتنام می دانند. ویتنام که 
دوران رنسانس فوتبال خود را با هدایت پارک 
پشت سر می گذارد، اخیرا بعد از 10 سال موفق 
شد در جام سوزوکی که بین کشورهای آسیای 
جنوبی شــرقی برگزار می شــود بــه قهرمانی 
برســد ولی ویتنامی ها حاا مصمم هستند که 
از محدوده جنوب شــرق آســیا فراتــر رفته و 
پیشرفت بزرگ فوتبال شان را در جام ملت های 
آســیا به نمایش بگذارند. بعد از پیشرفت های 
خارق العاده اخیر فوتبال ویتنام انتظار هواداران 

این کشور از فوتبال شان به شدت افزایش پیدا 
کرده، ســرمربی کره ای ویتنام پــارک هانگ 
سئو که در رنســانس بزرگ فوتبال این کشور 
مهم ترین نقش را داشته و ناظرین از او به عنوان 

معمار فوتبال ویتنام یاد می کنند
پارک هانگ سئو می گوید هدف اولش رسیدن 
به مرحله حذفی رقابت ها اســت: هدف اول من 
این است که با یک پیروزی، یک تساوی و یک 
شکســت از گروه مان به مرحلــه حذفی صعود 

کنیم.
تیــم ملی ویتنام به رهبری پارک هانگ ســئو 
پنج شــنبه ویتنام را ترک کرد تا برای شرکت 
در رقابت های جام ملت های آسیا راهی منطقه 
خلیج فارس شود. ویتنامی ها قصد دارند تا روز 
چهارم ژانویه در قطر اردو بزنند و سپس راهی 

امارات محل برگزاری جام ملت ها شوند.
پارک گفت: ما بعد از قهرمانی در جام سوزوکی 
مورد توجه هــواداران ویتنامی قرار گرفته ایم و 
حاا آنها از ما در جام ملت های آسیا انتظارات 

زیادی دارند.
پــارک در ادامه افزود: نخســتین هدف ویتنام 
صعود از مرحله گروهی است. تیمی که بخواهد 
در مرحله یک هشــتم بازی کند باید دست کم 
چهار امتیاز به دست بیاورد. ما نمی توانیم ایران 
را شکســت دهیم ولی اگر بتوانیم عراق و یمن 
را شکســت بدهیم صعودمان قطعی اســت. ما 
روز چهارم ژانویه سال آینده میادی از قطر به 
ابوظبی خواهیم رفت و تمام ســعی مان را برای 
به دست آوردن یک نتیجه خوب خواهیم کرد.

 یان اوباک سال بزرگ دیگری را با اتلتیکو 
مادریــد گذارند. پس از هر بــازی به تعداد 
کســانی که او را بهتریــن دروازه بان جهان 

می دانند، افزوده می شود.
 مجلــه فورفورتــو او را به عنــوان بهتریــن 
دروازه بان جهــان انتخاب کــرد و در میان 
بازیکنــان در رتبه نهــم قرار گرفــت. این 
انتخاب ها تنها یک نظر هســتند با این حال 
آمار نشــان دهنده عملکرد برجسته اوباک 

در این سال است.
او یک آمــار فوق العــاده را در اروپا به ثبت 
رســاند. دروازه بان اتلتیکومادرید نســبت به 
دیگــر رقبایش در پنج لیــگ بزرگ اروپایی 
آمار بهتری را در سال 2018 به ثبت رساند.

دروازه بان اسلوونیایی در میان دروازه بان های 
حاضــر در پنج لیــگ برتر اروپــا )انگلیس، 
اســپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه( اغلب اوقات 
دروازه اتلتیکو را بسته نگه داشت و اختاف 
زیــادی با دیگران داشــت. تنهــا دروازه بان 

نزدیک به او آلیسون است.
اوباک ســال 2018 را در حالــی به پایان 
رســاند که در 27 بــازی از 50 دیدار خود 

کلین شیت کرد. او تنها 3۶ گل دریافت کرد 
و میانگین 72. 0 گل خورده در هر بازی را به 
ثبت رســاند. در این میان آلیسون با پیراهن 
رم و لیورپــول در 50 بازی 24 بار دروازه اش 
را بســته نگه داشــت. دروازه بان برزیلی 43 
گل دریافت کرد و میانگین 8۶. 0 را به ثبت 
رساند. دروازه بان لیورپول با وجود اینکه یک 
بازی را تا پایان ســال پیش رو دارد تهدیدی 

برای اوباک محسوب نمی شود.
در ثبت میانگین گل ها تنها شزنی لهستانی از 
اوباک بااتر است. دروازه بان یوونتوس آمار 
5۶. 0 گل در هر بازی را به ثبت رساند با این 
حال بخشی از سال را به عنوان نیمکت نشین 
گذراند چون زیر سایه جانلوئیجی بوفون قرار 

داشت. 
شزنی تنها در جام حذفی و برخی از بازی هایی 
که به دروازه بان ایتالیایی استراحت داده شد 

به میدان رفت.
اکنون بوفــون در پاری ســن ژرمن حضور 
دارد و شــزنی توانسته است به ترکیب اصلی 
راه پیدا کند. با ایــن حال 20 بازی کمتر از 
اوباک انجام داده اســت و در 30 دیدار 17 

بار دروازه اش باز شد.
داوید دخئــا فاصله زیادی بــا اوباک دارد. 
دروازه بان منچســتریونایتد در 42 بازی 47 
گل دریافت کرده اســت. او تنها در 13 بازی 
دروازه اش را بسته نگه داشت و میانگین 11. 

1 گل در هر بازی را به ثبت رساند.
مــارک آندره تراشــتگن بزرگتریــن رقیب 
اوباک در کســب جایزه سامورا در 47 بازی 
17 بــار دروازه اش را بســته نگه داشــت. او 
میانگیــن 0۶. 1 گل در هــر بازی را به ثبت 
رســاند. تیبو کورتوا با پیراهن چلسی و رئال 

مادرید تنها توانست در 12 بازی کلین شیت 
کند. دروازه بان بلژیکی رکورد 03. 1 گل در 

هر بازی را به ثبت رساند.
اوبــاک در صــدر دروازه بان هــای الیگا با 
کمترین گل خورده قرار دارد. او به چهارمین 
ســامورای خود نزدیــک اســت. دروازه بان 
اســلوونیایی یکی از بهترین های اتلتیکو در 
ســال 2018 بود و نقش مهمی در قهرمانی 
این تیم در لیگ اروپا داشــت. او یک سنگر 
بــرای تیم دیگو پابلو ســیمئونه محســوب 

می شود.

رسم است که در پایان سال همیشه اتفاقات خاص مرور می شوند. در انتهای سال 2018 بهترین تصاویر سال نیز منتشر شده اند که یکی از مهم ترین 
آنها شــادی ویژه امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانســه است. رییس جمهور خروس ها که بعد از قهرمانی تیمش در فینال جام جهانی در جایگاه 

ویژه از خود بیخود شده و شادی می کند. یک تصویر خاص و جذاب از سال 2018 و جام جهانی روسیه.

رویاهای بزرگ حریف ایران

عجیب مثل ویتنام: بدون لژیونر، به امید قهرمانی!

بهترین دروازه بان سال از اتلتیکو می آید
اوباک، بااتر از همه!

 ماکرون، عکس سال

الزوراء با حاتمی و نوری 
مقابل ذوب آهن

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

قرارداد کی روش با پوشاک آل کلمبین
خبر آمده که کلمبیایی ها با کی روش به توافق 
مالی دست پیدا کرده اند. به دوستان کلمبیایی 
پیشــنهاد می کنیــم در قرارداد و مناســبات 
مالی شــان به این عزیز دل حواسشان به بانک 
کارلوس و پوشــاک آل کلمبین باشد. هر چقدر 
هم که بدهیــد بااخره یک چیــز جدیدی از 
داخلــش در می آید. خاصه اینکــه مبارکتان 

باشد.
نکته: کارلوس جان حواســت باشد کلمبیایی ها 
مثل ما غریبه پرســت نیستند. یک حرف داغی 
بزنی مسلســل را در می آورند آن وقت خر بیار 

باقالی بار کن!
 

سوته دان حق التحریر بگیرها
خبر رسیده که آساموا جیان بازیکن معروف تیم 
ملی غنا ورشکسته شده! دلیل ورشکستگی اش 
هم این اســت که باشگاهش در ترکیه چندماه 
است حقوق نداده! دلمان نه تنها سوخت بلکه با 
این برادرمان همذات پنداری هم می کنیم. برادر 
جیــان! ما هم روزگاری مثل تو بودیم. ســتاره 
بودیم. همــه روزنامه ها ما را می خواســتند. ما 
هم عین تو اســیر روزگار اکردار شدیم و اان 
وضعمان این اســت. حق التحریــر را که ندهند 
عین جنابعالی هنگ می کنیم. همه روزنامه های 
ورزشــی ایران هم که شــده اند باشگاه کایزری 
اســپور! حقوق نمی دهند که! واقعــا چرا باید 
من و تو، ما ســتارگان تابناک روزنامه نگاری و 
فوتبال جهان، اینگونه دستمان برود زیر ساطور 
بی پولی؟ چرا آســاموا؟ بیا برگرد لیگ امارات، 
یک مایه تپلی بزن بــه جیب، مرا هم به عنوان 
مشــاور مطبوعاتی خودت استخدام کن برویم 

دوتایی در افق محو شویم و پول در بیاوریم.
 

پروسه اصاحات در تیم ملی
تبریک به همه؛ ســرانجام آقــای کی روش در 
امــارات یک دانه تیغ ژیلت پیــدا کرد و بعد از 
تراشــیدن صورتش کلی جلوی عکاس ها ژست 
گرفت. هر وقت می خواهد بگوید امکانات نیست 
چند روز ریشش را نمی زند. بعد که سر کیسه را 
شل کردند یواشکی می رود سر کشوی اوسیانو 

و تیغ اضافه هایش را برمی دارد.
 

قربان آقا قربان!
قربان دوردیف مدیر برنامه های ســردار آزمون 
اعام کرده که برای ســردار از خارج پیشنهاد 

آمده. 
امیدواریم اســتاد رضایــت بدهند و بعد از جام 
ملت ها سردار از لیگ روسیه فرار کند. دو سال 
قبل که در اوج بود، همین آقای دوردیف نگهش 
داشــت. نتیجه اش هم شــد افت فاحش آمار 
گلزنی اش در لیگ روسیه! دست کم یک کاری 
کنید برود انگلیسی جایی چیزی پیشرفت کند. 

حیف است چنین استعدادی هدر برود.

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 نخستین تقابل فدرر و ویلیامز
دو تنیســور پر افتخار زن و مرد جهان برای نخستین بار 
برابر هم قرار می گیرند. جام هوپمن در فصل 2019 برگزار 
کننده یک بــازی خاص خواهد بود. در این رقابت ها راجر 
فدرر سوییســی برابر ســرنا ویلیامز آمریکایی قرار خواهد 
گرفت. در ســی و یکمین دوره این بازی ها که به صورت 
دبل میکس برگزار می شود هشــت کشور حضور دارند و 
از 29 دســامبر تا 5 ژانویه در استرالیا رقابت خواهند کرد 
)امتیاز این بازی ها در ATP و WTA محاسبه نمی شود(. 
یکــم ژانویه فدرر به همراه بلیندا بنچیج برابر فرانســیس 
تیافو و ســرنا ویلیامز قرار می گیرد تــا یک بازی تاریخی 
دیگر برگزار شــود. این دیدار جنگ بین دو قهرمان بزرگ 
تنیس اســت. مرد شماره 3 جهان و تنیسور زن آمریکایی 
در مجموع 43 قهرمانی در گرند اســلم به دست آورده اند. 
برای نخستین بار اســت که این دو تنسیور به مصاف هم 

می روند.
 

ایران قدبلندترین تیم جام ملت ها
تیم ملی فوتبال ایران قدبلندترین تیم جام ملت ها اســت. 
در آستانه شروع جام ملت های آسیا، فاکس اسپورت اقدام 
به طبقه  بندی تیم های حاضر در این رقابت ها کرده است 
که در آن تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سنی 04. 27 
شــانزدهمین تیم جوان جام است. پژمان منتظری با 35 
ســال سن مســن ترین بازیکن ترکیب ایران است. ویتنام 
همگروه ایران با 13. 23 ســال سن جوانترین تیم جام و 
چین با 74. 28 سال ســن پیرترین تیم در این رقابت ها 
است. همچنین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با میانگین 
قدی 84. 1 قدبلندترین تیم جام ملت ها هســتند. این در 
حالی اســت که ویتنام همگروه ایران با 75. 1 سانتیمتر 

کوتاه قامت ترین تیم حاضر در جام ملت های آسیا است.
 

سامی جابر: ایران ۹۶ فوق العاده بود
ســامی جابر مهاجم ســال های نه چندان دور عربســتان 
معتقد اســت ایــران بهترین تیم بــرای قهرمانی در جام 

ملت های آسیا 9۶ بود. 
در حالی که تقریبا یک هفته تا شروع جام ملت های آسیا 
زمان باقی مانده است، سامی جابر در صحبت هایی درباره 
قهرمانی عربســتان در ســال 9۶ گفت: آن سال ایران با 
بازیکنانی چون علی دایی، خــداداد عزیزی، کریم باقری 
و مهدی مهدوی کیا تیم خیلی خوبی داشــت و همه فکر 
می کردند این تیم قهرمان می شود ولی با یک بازی دفاعی 
از آنها مســاوی بدون گل گرفتیــم و در ضربات پنالتی با 
درخشش محمد الدعایه توانستیم ایران را ببریم و قهرمان 

شویم.
 

نیمار یا امباپه در رئال
پاری سن ژرمن و سران قطری اش در یک بحران کم سابقه 
گرفتار شــده اند و باید روی یکی از دو ســتاره خود چوب 
حراج بزنند. به نظر می رســد که تنها راه فرار پی اس جی 
از خطر نقض فیرپلی مالی فروش یکی از دو ســتاره اول 

خود یعنی نیمار و امباپه است.
 یوفــا پی اس جــی را تهدید کرده اســت که در صورت 
تاییــد حمایت های مالی پنهان، این باشــگاه حق حضور 
در لیگ قهرمانان ســال آینده را نخواهد داشــت. پی اس 
جی در حال حاضر تنها توانسته 18 میلیون یورو از 108 
میلیــون یوروی مدنظر یوفا را جبران کند و هنوز باید 90 
میلیون یوروی دیگر از فروش بازیکنانش کســب کند که 
این ممکن نیســت مگر با فروش نیمــار یا کیلیان امباپه. 
در ایــن بین رئال مادرید به صــورت کاما جدی مترصد 
فرصتی برای شــکار یکی از این دو ســتاره است. با توجه 
به اینکه پی اس جی برای خرید نیمار از بارســلونا متحمل 
مشکات فراوانی شــد، به نظر نمی رسد که با فروش این 
بازیکن موافقت کند و شــاید بتــوان امباپه را نزدیک تر از 

نیمار به رئال دانست.

 قبل از اینکه خبرنگاران به بم برســند و تصاویر تکان دهنده از فاجعه بزرگ 
را مخابره کنند، مکالمه تلفنی فرماندار شهر بود که از عمق ویرانی خبر داد. 
علی شفیعی که توانسته بود به کمک یک تلفن ماهواره ای با استاندار تماس 
بگیرد، با صدایی ســوزناک گفت: »بم ویران شد. در جغرافیای کشور چیزی 

به نام بم وجود ندارد. صدای من را از یک تل خاک می شنوید...«
بامداد 5 دی 1382 بود که بم لرزید. بزرگترین زلزله ســال های اخیر ایران 
که 2۶ هزار نفر را به کام مرگ فرســتاد. 15 سال از آن روزها گذشته، ولی 
هنوز آثار آن زلزله مهیب کاما از بین نرفته. مراســم مختلفی که اوایل دی 
ماه هر ســال به مناسبت سالگرد زلزله برگزار می شود، تلنگری است تا آام 

بمی ها و بازماندگان آن فاجعه را به یاد آوریم.
یکی از این مراسم بازی دوستانه ای بود که پنجشنبه بین تیم رسانه ورزش و 
منتخب بم در ورزشــگاه فجر این شهر برگزار شد. این ورزشگاه پس از زلزله 
بم و با کمک مالی باشــگاه رئال مادرید ساخته شــد، ولی به ندرت رویداد 

مهمی در آن برگزار می شود و با گذشت زمان فرسوده شده.
 حضور چهره های مشــهور ورزش و هنر در این بازی دوستانه فرصتی برای 

مردم بم بود تا پس از مدت ها با اشتیاق سکوهای ورزشگاه را پر کنند.

در ترکیب رســانه ورزش عادل فردوســی پور و محمد سیانکی، دو گزارشگر 
تلویزیون و رضا ترابیان، بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی بازی می کردند 
و در تیم منتخب بم علی حاج اکبری و علی ســامره، دو اســتقالی سابق و 

احمد حسن زاده، مهاجم سابق مس کرمان حاضر بودند. 
سامان صفاری، بازیگر سینما و علی لهراسبی، خواننده هم به دعوت میزبان 
بــه بم رفته بودند و برای دقایقی در ترکیب این تیم به زمین رفتند. قضاوت 
این بازی به عهده مســعود مرادی، داور سابق بود که خانواده همسرش اهل 

بم هستند.
با نزدیک شــدن به شروع بازی، ســکوهای ورزشــگاه آرام آرام پر می شد. 
تماشــاگران ویژه بازی کودکانی بودند که در زلزله والدین شــان را از دست 
داده بودند و بی سرپرســت هستند. سکویی هم به زنان اختصاص داشت که 

نقش پررنگی در فوتبال شهر دارند.
در دوران بازسازی، »بم زنده است« شــعاری بود که بیشتر شنیده می شد، 
ولی 15 ســال بعد از زلزله این کافی نیســت و باید کمک کرد که بم شــاد 
باشــد و بخندد. بشر هنوز نتوانســته راهی برای جلوگیری از بایای طبیعی 
پیدا کند. ســال 82 نوبت بم بود، ســال گذشته کرمانشــاه و هفته گذشته 
اندونزی که سونامی هولناکی را تجربه کرد. در عوض می توان همت کرد که 

بازماندگان هر چه زودتر به زندگی عادی برگردند.
این بازی دوســتانه برای دقایقی لبخند به صورت کودکان بم نشاند و نشان 
داد رویدادهای ورزشــی و تفریحی چیزی اســت که نسل جدید شهر به آن 
نیاز دارد. آنها وقتی خوشحال تر شدند که منتخب بم در آخرین لحظات گل 

زد و بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. 
در میان چهره های مشــهورتر تیم، آنکه بیش از همه درخشــید، محســن 
مظفری بود که گل اول را زد و پنالتی را ســاخت. او اکثر اعضای خانواده اش 
را در زلزله از دســت داده بود، ولی به کمک فوتبال توانست امید به زندگی 

را دوباره پیدا کند.
 بم همچنین تیمی دارد که نماد امید و ســرزندگی شــهر است؛ شهرداری 
بم که پرافتخارترین تیم لیگ بانوان محســوب می شود. آنها صبح جمعه در 
دربی کرمان توانســتند شهرداری سیرجان را دو بر یک شکست دهند و در 

صدر جدول باقی بمانند.
این تیم این روزها طایه دار ورزش بم است و شهردار کاما مراقب است که 
آنها جایگاه شان در رقابت باشگاهی فوتبال زنان را از دست ندهند: »ناراحت 
می شوم وقتی به من می گویند که به جای هزینه برای زنان چرا برای مردان 
هزینه نمی کنی؟ به آنها جواب می دهم که شــما کاری با تیم زنان نداشــته 
باشید. بگویید که به چه چیزی نیاز دارید و سعی می کنم آن را تامین کنم.«

تیم زنان شــهرداری الگویی است که بم با تاش و مساعدت بیشتر می تواند 
دوباره به زندگی عادی برگردد.

در تعطیات لیگ های اروپایی به واســطه کریسمس، هیچ بازی برگزار نمی شود و از همین 
رو از پخش مستقیم خبری نیست. بازپخش بازی های مهم لیگ های اروپایی در دستور کار 

قرار دارد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به ماجرای نسبت های خانوادگی 
روی نیمکت های لیگ برتر اختصاص داشت و با تیتر »لیگ خانوادگی« به آن پرداخته 
بود. در این مطلب می خوانیم: نامش را می گذاریم اطمینان، اعتماد و شــاید هم کمی 
لیاقت؛ اینکه خیلی از مربیان لیگ برتری از دوســتان، آشــنایان و اعضای خانواده در 

کادر فنی خود استفاده می کنند و البته برخی های شان نتیجه هم می گیرند. 
شــاید اگر ما هم در جایگاه وینفرد شــفر، برانکو ایوانکوویچ، علی دایی، رضا مهاجری، 
نادر دست نشــان و حتی اکبر میثاقیان بودیم، ســعی می کردیم افــرادی را از دور و 

اطراف مان به عنوان مربی یا بازیکن انتخاب کنیم.
 افرادی که البته لیاقت و شایســتگی اش را داشــته باشــند. اان در لیگ برتر از این 
نمونه ها بســیار می بینیم. بازیکنانی که زیر نظر پدرشان بازی می کنند یا پسرهایی که 

برای کمک به پدرشان در کادر فنی حضور دارند.

  بازی دوستانه رسانه ورزش و منتخب بم 
در پانزدهمین سالگرد زلزله ویرانگر

بم زنده است، بم می خندد

بازپخش لیگ های اروپایی
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در فهرســت 23 نفــره ویتنام، 
هانوی  باشــگاه  از  بازیکن  نام 7 
ترونگ   می خــورد.  چشــم  به 
وان هائو  دو،  دوی مــان  تــران، 
فام،  هوی  هــای،  کوانگ  دوآن، 
هونگ دونــگ دو و ون انگوین 7 
بازیکنی هســتند که در باشگاه 
هانوی عضویت دارند. باشــگاهی 
لیگ  تیم  قدرتمندتریــن  کــه 
ویتنام اســت و عناوین قهرمانی 
به دست آورده است. را  متعددی 


