
در آستانه جام ملت های آسیا یک پرسش برای همه بی جواب است؛ حدود یک 
ماه دیگر این مســابقات به پایان می رسد اما پرسش اینجاست که آیا تیم ملی ایران 
همچنان به همکاری خود با کارلوس کی روش ادامه می دهد یا همه چیز وابسته به 

اتفاقات و نتایج این رویداد است؟
کارلوس کی روش در مصاحبه اخیر خود همه چیز را وابســته به نتایج دانسته 
و شــکل تمدید قرارداد با او پس از جام جهانی روســیه هم مفهومی جز این ندارد 
کــه چنانچه تیم ملی با نتایج خوب از امــارات بازنگردد، هر دوطرف خواهان قطع 
همکاری هســتند. بد نیست به گذشــته ای نه چندان دور فاش بک بزنیم و نگاهی 
به تمدید قرارداد اخیر کی روش بیندازیم. پیش از شــروع جام جهانی روســیه بود 
که فدراســیون فوتبال قراردادی 6 ماهه را پیش روی کی روش گذاشت که اعتراض 
ســرمربی تیم ملی را به دنبال داشت. کی روش معتقد بود که این قرارداد یعنی پایان 

همکاری؛ مگر من مربی موقت هستم که برایم قرارداد 6 ماهه می فرستید؟!
ایــن واکنش کی روش که منطقی و درســت به نظر می رســید باعث شــد تا 
فدراسیون از موضع خود عقب نشــینی کند و طبق توافق شفاهی رضایت سرمربی 
تیــم ملی را به نحو دیگری جلب کند. بعد از نتایج خوب تیم ملی در جام جهانی و 
کســب 4 امتیاز از گروه مرگ، افکار عمومی فشار زیادی به فدراسیون برای تمدید 
قــرارداد کی روش وارد کرد و فدراســیون فوتبال که چاره ای جز تمدید با کی روش 
نداشــت، به رغم عدم تمایل برای تمدیــد بلند مدت، با تبصره و بندهای متفاوت تا 
پایان جام ملت ها کی روش را حفظ کرد که هم شــان و احترام ســرمربی تیم ملی 
حفظ شــود و هم تیم ایران در فاصله 6 ماه مانده به جام ملت ها وارد بحران نشود. 
حاا به پایان آن 6 ماه نزدیک شــده ایم و افکار عمومی در آســتانه جام ملت ها با 
این پرسش مواجه است که بعد از پایان تورنمنت، چه کسی مسوولیت هدایت تیم 
ملــی را برعهده می گیرد؟ اگر مبنای ادامه همکاری بــا کی روش قهرمانی در جام 
ملت هاســت که این اتفاق دردســرهای زیادی را برای فدراسیون به دنبال خواهد 
داشــت؛ پس از قهرمانی دستمزد کی روش به شدت افزایش پیدا می کند و بی شک 

او در بازار فوتبال با پیشنهادهای بیشتری مواجه می شود. 
اگر هم تیم ملی نتیجه نگیرد و پس از آن به سراغ گزینه جدید برویم، انتخاب 
مربی با کارنامه و اعتباری مشــابه کی روش برای ما بســیار دشــوار است. کارلوس 
کــی روش پس از جام جهانی گفته بود که دلــش می خواهد یک جام جهانی دیگر 
را تجربه کند و بعد از آن بازنشســت شــود. این حرف های او نشــان داد این مربی 
بــه ماندن در ایران برای 4 ســال دیگــر فکر کرده و برای یک جــام جهانی دیگر 
می خواهد در ایران بماند اما از طرفی فدراسیون فوتبال و بخشی از مسووان ورزش 
از رفتارهای کی روش خســته هستند و تمایل به ادامه همکاری ندارند ولی اگر تیم 
ملی در امارات نتیجه مطلوبی کســب کند، چاره ای جز تمدید پیش روی مسووان 
فدراسیون نیســت. در مجموع فدراسیون فوتبال بازهم در تمدید با کی روش دچار 
یک اشــتباه محاســباتی شده و به این مســاله فکر نکرده که در صورت پیروزی یا 
ناکامــی، چه گزینه  هایی بــرای ادامه کار در تیم ملی در دســت دارد. کی روش در 
گذشــته توانایی خود را اثبات کرده و نتایج او در این 7 ســال تعریف روشــنی از 
توانایی های یک مربی را پیش روی ما می گذارد. کی روش به یک متر و معیار برای 
سنجش مربی تیم ملی تبدیل شــده و حتی پس از او نمی توان سراغ هر گزینه دم 
دستی رفت. بهتر بود که مسووان فدراسیون فوتبال با کی روش فارغ از نتایج جام 
ملت ها برای 4 ســال قرارداد او را تمدید می کردند و در ســال های پایان این دوره 
بــه فکر مذاکره و جــذب مربی جایگزین می افتادند. از آنجــا که تیم ملی هیچ گاه 
آلترناتیوی برای کی روش نداشــته، همواره از خواسته های این مربی تبعیت کرده و 
مجبور به تن دادن به خواســته های کی روش شده است وگرنه اگر فدراسیون فارغ 
از نتایج اعام کند که مربی بعدی فان نفر اســت، افکار عمومی هم دغدغه تغییر 

مربی و بحران در تیم ملی را نخواهد داشت.
اما شــرایط این روزهای فدراســیون و قانــون منع حضور بازنشســتگان در 
فدراســیون کــه تغییرات جــدی را در مجمع 19 دی به همراه خواهد داشــت از 
مهم تریــن عوامل باتکلیفــی تیم ملی پس از جام ملت ها اســت. فارغ از همه این 
موضوعات به نظر می رســد که فدراسیون پس از جام ملت ها هم چاره ای جز تمدید 
قــرارداد با کی روش ندارد، چون مذاکــره و انتخاب یک گزینه خوب و امتحان پس 
داده برای این فدراسیون بسیار دشوار است و در گذشته نحوه آمدن خاویر کلمنته 
یا انتخاب مایلی کهن و بعد استعفای او در کمتر از یک روز یا ماجرای انتخاب قطبی 
و روی کار آمدن علی دایی، تصویری قابل پیش بینی از دوران پســا کی روش پیش 
روی ما می گذارد که با تمام مصائب و مشــکات ســال های اخیر، همه را به ماندن 

کی روش ترغیب می کند تا مذاکره و انتخاب گزینه های جدید.

از کلمنته تا مایلی کهن، دایی، قطبی و... 
کی روش سرانجام بهترین گزینه ماست سرمقاله

خبر و مصاحبه

ایران- قطر بدون کنفرانس مطبوعاتی
ملی پوشــان فوتبال ایران که از دو هفته قبل، آخرین اردوی آماده ســازی 
برای جام ملت های آســیا را در اردوگاه اسپایر قطر برپا کردند و دوشنبه هفته 
گذشــته در دیداری برابر فلسطین به تســاوی یک بر یک رسیدند، در آخرین 
مســابقه تدارکاتی با قطر روبه رو می شوند. این بازی ساعت ۲۰ به وقت محلی 
)۲۰:۳۰ بــه وقت تهران( در ورزشــگاه بین المللی خلیفه شــهر دوحه برگزار 

می شود.
قطر در آخرین بازی دوستانه با یک گل مغلوب الجزایر شد.

تیم ملی ایران پس از این بازی راهی امارات خواهد شــد تا برای نخستین 
بازی جام ملت ها مقابل یمن آماده شود. همچنین کارلوس کی روش و فلیکس 
ســانچز، ســرمربیان دو تیم ایران و قطر قبــل و بعد از این بــازی کنفرانس 

مطبوعاتی نخواهند داشت.
قطر در روزهای گذشــته ســه بازی تدارکاتی داشــته که توانسته اردن و 
قرقیزســتان را شکســت دهد، ولی پنج شــنبه با یک گل مغلوب الجزایر شد. 

نخستین بازی قطر در جام ملت های آسیا مقابل لبنان خواهد بود.

 حاج رضایی: برای قهرمانی تیم ملی 
بایدی وجود ندارد

برخی معتقدند که تیم ملی در جام ملت های آسیا باید به قهرمانی برسد، 
ولی امیر حاج رضایی معتقد است که بایدی وجود ندارد و نمی توان قهرمان این 

مسابقات را از حاا پیش بینی کرد.
حاج رضایــی گفت: »در فوتبال بایدی وجود ندارد، یعنی این طور نیســت 
که مــا باید در جام ملت ها قهرمان شــویم. باید 
کلمه ترکیبی است و فشار می آورد. به اعتقاد من 
که بایدی برای قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها 
وجود ندارد. هر کسی هم در فوتبال است می داند 
کــه دیدگاه های مختلفی وجود دارد که می تواند 

مثبت و منفی باشد.«
پیشکســوت فوتبال ادامه داد: »تا زمانی که 
وارد مسابقات نشــویم و حداقل مرحله گروهی 
را نبینیم نمی توانیــم اظهارنظر دقیقی در مورد 
تیم هــای حاضــر در جــام ملت هــا و تیم ملی 
خودمان داشته باشیم. حداقل باید یکی دو بازی 
از تیم هــا ببینیم، در مورد وضعیت آنها به یک جمع بندی برســیم و ســپس 

اظهارنظر کنیم.«
مربی پیشــین تیم ملی اضافه کــرد: »بعد از صعــود از مرحله گروهی، 
بازی هــای حذفی در پیش اســت و هر تیم با باخت در یک مســابقه باید به 
خانــه برگردد. به همین خاطر این بحث هــا در مورد تیم ملی که باید قهرمان 
شــویم یا نشویم درست نیست. این بحث ها همیشــه بوده و هست و در تمام 
دنیا هم وجود دارد که اتفاقاً جذاب اســت اما در پایان تمامی مباحث هیچ گاه 
نمی توانیم با قاطعیت بگویم که کدام تیم قهرمان می شــود. ما فقط می توانیم 
بگوییم این چند تیم شــانس قهرمانی دارند، البته این هم در حالی اســت که 

پای غافلگیری های فوتبال در میان نباشد.«
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رکوردشکنی یوونتوس در آخرین بازی 2018

مهدوی کیا: حامی تیم ملی و کی روش هستم
روزی که کارلــوس کی روش از همه 
مخالفان تیم ملی خواســت با دستی واحد 
به دنبال موفقیت تیم ملی باشــند و اجازه 
ندهند آب توی دل بازیکنان تکان بخورد، 
نــام مهــدی مهدوی کیا را هــم در میان 

افرادی که از آنها انتظار دارد، آورده بود. 
کارلــوس کــی روش پــس از اعام 
فهرســت ۲۳ نفره تیم ملی با نام بردن از 
مهدوی کیــا، دایی، کریمــی، قلعه نویی و 
برخی چهره های دیگر خواست تا در کنار 
او و تیــم ملی باشــند و تیم ملی را در راه 
رسیدن به موفقیت در جام ملت های آسیا 
یاری رســانند. پس از دعوت سرمربی تیم 
ملی دایی نخســتین فردی بود که به این 

اجابت پاســخ مثبــت داد و اعام کرد که 
به زودی به امارات سفر خواهد کرد و حاا 
هم مهدی مهدوی کیــا اعام کرده که در 
امارات حاضر می شــود و حتی گفته که به 
اردوی تیم ملی خواهد رفت. مهدوی کیا در 
حالی حضــورش در کنار تیم ملی را تایید 
کرده که برخی رســانه ها صحبت هایی از 
قول این چهره نامدارمنتشرکرده بودند که 
ظاهرا تمایلی بــرای همراهی تیم ملی در 
اردوی امارات ندارد. مهدوی کیا در واکنش 
به این ماجــرا گفته: »مصاحبه های خیالی 
در جراید متاســفانه چیز جدیدی نیست ! 
بنده نظراتم را مســتقیما بــا مردم مطرح 
می کنم. هفته آینده در امارات خواهم بود 

و ضمن دیــدن بازی افتتاحیه و ماقات با 
مقامات کنفدراســیون فوتبال آسیا، حتما 
در اردوی تیم ملی حاضر می شوم و تمام و 
کمال از تیم ملی کشورم حمایت می کنم.« 
حرف های مهدوی کیا نشان می دهد نه تنها 
هیــچ تضادی با اهداف تیــم ملی در جام 
ملت ها نــدارد بلکه به دنبــال حمایت از 
فوتبــال ایران در راه رســیدن به قهرمانی 
جام ملت های آسیا اســت. مهدوی کیا در 
زمان بازیگری یکــی از ارکان تیم ملی در 
رقابت های بین المللی بود و نامش به عنوان 
یکی از چهره های درخشان آسیا در کتاب 
تاریــخ جام ملت های آســیا نیــز به ثبت 

رسیده است.

یوونتــوس عصر شــنبه موفق شــد با 
برتری 1-۲ برابر ســمپدوریا، با اقتدار و 5۳ 
امتیاز از 57 امتیاز ممکن، قهرمانی نیم فصل 
ســری A را جشــن گرفته و یک گام دیگر 
در مســیر قهرمانی بردارد. این آخرین بازی 
یوونتوس در ســال ۲۰18 بــود و با پایان 
 نیم فصــل تیم های ایتالیایــی به تعطیات 

می روند.
یوونتــوس در ابتــدای بــازی با گل 
کریستیانو رونالدو از حریف آبی پوش خود 
پیش افتــاد اما در دقیقــه ۳۲ داور بعد از 
بازبینی صحنه برخورد توپ به دســت امره 
جــان، تصمیم گرفت یک پنالتی به ســود 
ســمپدوریا اعام کند که فابیو کوالیارا با 

گل کردن آن کار را به تساوی کشاند.
در دقیقــه 61 داور ایــن بــار برخورد 
توپ به دســت مدافع ســمپدوریا را پنالتی 
تشــخیص داد که بعد از بازبینی صحنه نیز 
نظر او تغییری نکرد و در نهایت رونالدو این 
موقعیــت را تبدیل بــه گل کرد. در آخرین 
لحظات بازی ســمپدوریا با شــوت دیدنی 
ســاپونارا به گل تساوی رســید، ولی داور 
پس از حدود یک دقیقه تصمیم به بازبینی 
گرفت و آن را به دلیل آفساید مردود کرد تا 

یووه به سه امتیاز برسد.
با کسب 5۳ امتیاز از 57 امتیاز ممکن، 
 یوونتوس بــا رکورد فصــول 14-۲۰1۳ و

۰6-۲۰۰5 خــود برابری کــرد؛ دو فصلی 
که در انتها یوونتوس فاتح جام شــد )البته 
در فصــل ۰6-۲۰۰5 بــه خاطــر اتفاقات 

کالچوپولــی جام از یوونتــوس پس گرفته 
شد( و به نظر می رسد با ادامه این روند، تیم 
آلگری این فصل هم مشکلی برای تکرار این 

عنوان نداشته باشد.
 

آلگری: به رکورد فکر نمی کنم
آلگری پس از بازی در واکنش به ثبت 
این رکورد توسط شاگردانش گفت: »من از 
رکوردمان خوشــحالم اما فقط به نتایج مان 
فکر می کنم. تــا اان 5۳ امتیاز گرفته ایم و 
۳7 امتیاز دیگر بــرای قهرمانی ازم داریم. 
امــروز برد مهمی کســب کردیم، بردی که 
اصًا آســان نبود. بعد از گلی که حریف از 
روی نقطــه پنالتی به ثمر رســاند، تیم ما 
کمی ســردرگم و مضطرب شد.  این یعنی 

کــه تیم ما هنوز هــم در برخی جهات نیاز 
دارد پیشرفت کند. بعد از گلی که خوردیم 
ما باید خونســردی مان را حفظ می کردیم 
نــه اینکه دســت به ریســکی می زدیم که 
منجر به گل دوم حریف شــود، هرچند که 
خوشــبختانه آن گل آفســاید بود. در کل 
من فکر می کنم که ما بازی خوبی داشــتیم 
اما هنــوز ضعف هایی داریم که باید برطرف 

شود.«
ســرمربی یووه اضافه کــرد: »در بازی 
قبلی مان در خانه آتاانتا با وجود اینکه 1۰ 
نفره شــدیم، عملکرد خوبی داشتیم اما در 
این بازی با وجود 11 نفره بودن، ضعیف تر از 
آن بازی ظاهر شدیم. وقتی که نتیجه ۲ بر 
یک شــد ما به اندازه کافی موقعیت داشتیم 

باز هم گل بزنیم.«
آلگــری ســپس درباره نقــش پررنگ 
کمــک داور ویدئویــی در این بــازی گفت: 
»بــه نظر من عملکــرد VAR خوب بود و 
درســت در همان زمانی که ازم بود از آن 
استفاده شد. به نظر من عملکرد والری )داور 

مسابقه( هم خوب بود.«
او در تمجیــد از رونالــدو اضافه کرد: 
»کریستیانو بهترین بازیکن دنیاست. با ورود 
او ما متوجه ایجاد تغییراتی در مورد رویکرد 
تیم مان شــده ایم اما باید بگویم دیباا هم با 
اینکه در ایــن بازی گل نزد، عملکرد خوبی 
داشت چون به خوبی توپ را پخش می کرد. 
از عملکرد سایر بازیکنانم از جمله روگانی و 

امره جان هم راضی ام.«
 

VAR رضایت رونالدو از
رونالدو، ستاره یووه در پایان بازی گفت: 
»یوونتوس عملکرد مناسبی ارائه می دهد. ما 
در بخش اول فصل نمایش خوبی داشــتیم 
امــا باید به تاش کردن ادامه دهیم تا ثابت 
کنیــم در نیمه دوم فصل نیــز قادر به ارائه 

چنین عملکردی هستیم.«
ستاره پرتغالی همچنین در مورد تاثیر 
تکنولــوژی VAR در این بازی گفت: »من 
به این سیســتم عاقــه دارم زیرا در برخی 
برای داوران دشــوار  مــوارد تصمیم گیری 
می شــود و ما باید از تمام ارکانی که باعث 
 آســانتر شــدن شــرایط برای آنها می شود 

استقبال کنیم.«

باشــگاه پرســپولیس پیگیــر دریافت 
لیگ  رقابت های  نایب قهرمانی اش در  پاداش 
قهرمانان آسیا اســت. هدفی که سایت این 
باشگاه آن را با نشر خبری کوتاه برما کرده 
اســت. سایت رســمی باشــگاه پرسپولیس 
درباره اقدام های این باشــگاه در راســتای 
»اقدامات  نوشــته:  به حقوقــش  رســیدن 

قانونــی و اداری بــرای دریافت پاداش نایب 
قهرمانی سرخپوشان در لیگ قهرمانان آسیا، 
بافاصله پــس از برگزاری فینال رقابت ها از 
سوی باشــگاه آغاز شد. در این ارتباط بیش 
از 6 نامه برای کنفدراســیون فوتبال آســیا 
ارســال گردیده اســت. همچنین با مسوول 
تلفنی  مالی کنفدراسیون گفت وگوی  بخش 

صــورت گرفت. با وجود همــه این اقدام ها، 
متاســفانه تا ایــن لحظه، با مطرح شــدن 
موضوع تحریم های مالی و بانکی کشــورمان 
و مشــکات انتقال ارز، نسبت به در اختیار 
گذاشــتن این پاداش از سوی کنفدراسیون 
اقدام نشده است. باشگاه پرسپولیس در این 
باره تاش های خود را از طریق تمام مبادی 

رسمی همچنان دنبال خواهد کرد.«
به این ترتیب طبق آنچه سایت باشگاه 
پرســپولیس نوشــته تاش های این باشگاه 
برای رســیدن به حقوق از دست رفته ادامه 
خواهــد داشــت. احتمال دارد کــه پاداش 
فینالیست شدن این باشگاه به صورت دستی 

دراختیار آنها قرار بگیرد.

پرسپولیس در جست وجوی پاداش نایب قهرمانی آسیا

 نیم قرن مصدومیت از جال طالبي تا سعید عزت اللهي
سرمربي عراق: یمن و ویتنام از ایران سخت تر است

کاپیتان هایي براي رهبري نیمکت!
ایران - عراق به یاد 3-3 هیجان انگیز

نگراني اماراتي ها؛ تیم زاکروني موفق مي شود؟
1/5 میلیون دار هزینه افتتاحیه جام ملت ها

اسطوره یمن: یمني که 8 گل از ایران خورد از تیم فعلي بهتر بود!

آخرین اخبار جام ملت ها

روزهای خوش تیم ملی در اردوی قطر

بیرانوند عکس استقالی ها را خراب کرد
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 پالس مثبت کی روش 
برای تمدید قرارداد با ایران

 کی روش: همه چیز به نتایج تیم ملی 
در جام ملت ها بستگی دارد

گزارش ها و 
اردوی تیم ملیایران ورزشی از عکس های اختصاصی  

نگاهي به شعار همگروهي هاي ایران در جام ملت هاي آسیا
شعار تیم هاي ملي یا رجز خواني به سبک شاعرانه

 رونمایي از خرید 
جدید پرسپولیس:

 بازیکناني که از اوج 
ثروت به بي پولي رسیدند

استقال دیگر گرو و 
نویمایر نمي خرد

 محمد نادري
قرمز پوشید

ستــاره هــــاي 
ورشکستــــه

عقب نشیني نرم استقال 
در نقل و انتقاات
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عزت اللهی  سعید  آسیب دیدگی   
ملت هــای  جــام  در  او  غیبــت  و 
آســیا، فوتبالدوســتان قدیمی را یاد 
خاطــره ای از تیــم ملــی در همین 
مقاطع و البته حدود 50 ســال قبل 
می انــدازد. جایی که جــال طالبی، 
چهره برگزیده فوتبال ایران در ســال 
1346، بزرگتریــن مصدوم تمرینات 
آماده ســازی تیــم ایران بــود. او که 
بهترین دوران فوتبالی اش را ســپری 
می کرد، تنها یک هفته مانده به آغاز 
جام ملت های آسیا در سال 1968، با 
مصدومیتی شدید از ناحیه مینیسک 
زانو مواجه شد تا بزرگترین غایب تیم 
ملی در این مســابقات باشد. پزشکان 
تیم ملی برای جال طالبی، ســه ماه 
دوری از میادیــن فوتبــال را تجویز 
کردند تا خط حمله تیم ملی بیش از 
پیش، به دغدغه اصلی مربیان تبدیل 

شود.
 کیهان ورزشــی، حدود نیم قرن 
قبــل و درباره آســیب دیدگی جال 
طالبی نوشت: »بهار 47 رسید و ایران 
میزبانی جام ملت های آسیا را بر عهده 
دارد. آقا جال با همــه نا آمادگی باز 
هم جزو نفرات دعوت شــده از سوی 
محمود بیاتی )سرمربی وقت تیم ملی ( 
برای حضور در اردوی تدارکاتی است، 
چرا که نمی شــود از بهترین بازیکن 
باشگاهی ایران دعوت نکرد. آقا جال 
حاضر می شود اما نیمی از توانایی های 
چند ماه قبل را ندارد و آنقدر به او که 
در شــرایط روحی مناسبی نبود فشار 
می آورنــد تا اینکه یــک مصدومیت 
بی موقع یکی از بهترین موقعیت های 
فوتبال ملی )جام ملت های 1968 ( را 

از او می گیرد.«

جــال طالبــی در مصاحبــه با 
»هیچ کس  می گوید:  کیهان ورزشــی 
نمی توانست مرا درک کند در تمرینات 
تنها انجام وظیفه می کردم. یک هفته 
مانــده به شــروع مســابقات ناگهان 
پایم پیچیــد. دکتر زرکش نازنین که 
انسانی دلســوز و صمیمی بود پس از 
معاینه پایم با ناراحتی بســیار گفت 
که نمی توانم در جام ملت های آســیا 
شرکت کنم. متاسفانه آنهایی که باید 
درک می کردند که من از نظر روحی 
خسته و آزرده ام هرگز این موضوع را 
درک نکردنــد. در حقیقت من قبل از 
صدمه جسمانی از نظر روحی آسیب 
دیده بودم و به جای فشار آوردن روی 
بدنم بهتر بود که با صحبت و مشاوره 

روحم را صیقل می دادند.«
جال طالبی در آن مقطع عضوی 
جداناشــدنی از دارایی بود. باشگاهی 
که همان ســال و با نظــر محب و به 
صورت موقت منحل شده بود و همین 
مساله در روحیه طالبی تأثیر فراوانی 
گذاشت. او آســیب دید و حضور در 
جام ملت های آســیا در سال 1968 
را از دســت داد. همان مسابقاتی که 
ایران برای نخستین بار توانست عنوان 

قهرمانی را به دست بیاورد.
ســعید عزت اللهی تنهــا بازیکن 
تیم ملی نیســت که در آســتانه جام 
ملت های آســیا از همراهی ایران باز 
مانده. جال طالبــی نمونه ای جالب 
از این دست بازیکنان است. بازیکنانی 
کلیدی کــه فقط مصدومیت بدموقع، 
آنها را از بازی برای تیم ملی منع کرد. 
هر چند جال طالبی بعدها به عنوان 
ســرمربی ایران در این تورنمنت مهم 
شرکت کرد اما نتیجه ای بهتر از حذف 
در مرحله یک چهارم نهایی به دســت 
نیاورد. ســعید عزت اللهی هم با توجه 
به جوانــی، این امیــد را دارد که در 
جام های بعدی شرکت و این غیبت را 
جبران کند. اتفاقی که قطع به یقین 

رخ خواهد داد.

 نیم قرن مصدومیت
 از جال طالبی تا سعید عزت اللهی

سرنوشت ستاره دارایی برای ستاره ردینگ

سرکو کاتانچ، ســرمربی تیم ملی 
عراق معتقد است بازی با یمن و ویتنام 
در گروه D جام ملت های آســیا برای 
آنها از بازی با تیم ملی ایران سخت تر 

است. 
عراق در بازی نخســت به مصاف 
ویتنام می رود و بعد از آن باید با یمن 

و ایران بازی کند.
کاتانچ در ارزیابی خود از بازی های 
این گروه گفت: »چیــزی که برای ما 
مشخص اســت، این است که هر بازی 

در جام ملت های آســیا سخت است و 
دشواری های خاص خودش را دارد. اگر 
روز بدی داشته باشید شکست خواهید 
خورد. از نظر من ســخت ترین بازی ها 

برابر یمن و ویتنام است. 
آنها می خواهند نشــان دهند که 
شایسته حضور در جام ملت ها هستند. 
هم آنها می جنگند و هم ما. هیچ چیز 

مشخص نیست.« 
کاتانــچ اضافــه کرد: »مــا مثل 
تیم های ژاپن، کره و یا ایران نیســتیم. 

بازیکنان شان در لیگ های بهتری  آنها 
بــازی می کنند و ما چنین شــرایطی 
نداریــم. تنها چیزی کــه می توانم در 
این باره بگویم این اســت که بازیکنان 
صددرصد توان شان را در این رقابت ها 
بــه کار گیرنــد. فوتبال بازی بســیار 

پیچیده ای است. 
مــن تنها چهار ماه اســت که در 
تیم   ملی عراق حضــور دارم و می دانم 
که بازیکنان بسیار متحد و خوشحالی 

دارم.«

در ســال های گذشــته با حضور 
کی روش به عنوان ســرمربی، چه کسی 
باور کرده که مدیر تیم شخص دیگری 

غیر از کارلوس بوده؟ 
منتقدان کارلوس کی روش درباره 
حاشــیه های نداشته تیم ملی ایران در 
اردوی قطر می نویسند که چرا این تیم 

مدیر یا سرپرست ندارد؟
 به طور کلی در حوزه سرپرســتی 

یا همان تیم منیجــر در فوتبال ایران 
نیروی متخصــص و موثر وجود ندارد. 
راه دور نرویم. اســتقال و پرسپولیس 
در همه این ســال ها چند سرپرســت 

کارآمد داشته اند؟
 در ســال های گذشــته با حضور 
چه  ســرمربی،  به عنــوان  کــی روش 
کســی باور کرده که مدیر تیم شخص 
دیگــری غیر از کارلوس بــوده؟ اقتدار 

و مدیریت کی روش به شــکل واقعی و 
نه مدل عموهــا و داداش ها، تیم ملی 
را نســبت به حضور سرپرست های نه 
چندان حرفه ای بی نیاز کرده و در این 
میان فقط می ماند امــور اجرایی مثل 
هماهنگی های مالی و هواپیما و هتل و 
اردوگاه و پاداش که احتمااً محمدرضا 
ســاکت، آنجا پشــت پرده برای انجام 

همین امور حضور دارد.

تیــم ملی هنــد در آخرین بازی 
دوســتانه اش پیش از جدال با تایلند 
در جام ملت های آســیا مقابل عمان 

شکست خورد. 
آنها که در اردوی آماده سازی در 
کشــور امارات حضور دارنــد، در این 
بازی با انبوهــی از بازیکنان جوان به 

میدان رفتند.
اســتیون کونســتانتین سرمربی 
56 ساله و انگلســتانی تیم ملی هند 
درباره حضور در جام ملت ها می گوید: 

»ما بــرای حریف مــان و میزبان جام 
ملت هــا یعنی امــارات احترام زیادی 
قایل هســتیم. آنها تیمی قدرتمند، با 
بااستعداد  بازیکنانی  مربی برجســته، 
و زمین هــای فوتبــال بســیار خوب 

هستند.«
او تاکیــد می کنــد: » نتایج تیم 
العیــن امارات به عنــوان نماینده این 
باشــگاه های جهان،  کشــور در جام 
بیانگــر کیفیت فنی فوتبــال امارات 
اســت و نشــان می دهد فوتبال اینجا 

چقدر رشــد کرده اما ما کار خودمان 
را می کنیم. 

صعود از گروه وظیفه و کار آسانی 
نیست اما تمام تاشــمان را خواهیم 

کرد.«
پایان هم می گوید:  اســتیون در 
»بازیکنان جوان ســاح های اصلی ما 
هستند. من به بســیاری از آنها بازی 
دادم تا میدان بزرگ را ببینند و بدون 
شــک در جام ملت ها هــم این کار را 

خواهم کرد.«

یک روزنامــه قطری بازی تدارکاتی 
تیم ملی فوتبال این کشــور برابر ایران 
پیش از آغاز جام ملت های آسیای ۲019 

را تجربه ای بسیار مهم توصیف کرد.
به نقل از روزنامه الرایه قطر، تجربه 
بازی های اخیر برابر ایران نشــان دهنده 
اهمیــت بــازی روز دوشــنبه اســت و 
می تواند مفیدتر از بازی های رسمی این 
تیم باشد. این بازی آخرین گام تیم ملی 
فوتبال قطر و مهم ترین ایستگاه سانچس 
)ســرمربی( برای بررســی ســطح فنی 
بازیکنانش پیــش از آغاز جام ملت های 

آسیا خواهد بود.
در ادامه این مطلب روزنامه قطری 
آمده اســت: تیم ملی فوتبــال ایران نیز 
آخرین بازی خــود را پیش از آغاز جام 
ملت های آسیا برابر قطر انجام می دهد و 
با تمام تــوان و بازیکنان کلیدی خود به 
میدان می آیــد؛ بازیکنانی که از 10 روز 
قبل در اردوی آماده ســازی دوحه به سر 
می برند. اهمیت تجربــه بازی تدارکاتی 
با ایــران می توانــد تقویت کننده خوبی 
برای ســانچس جهت شناخت نوع بازی 
تیم ملــی قطر در نخســتین بازی جام 

ملت های آسیا برابر لبنان باشد.
تیــم ملی فوتبــال قطــر پیش از 
رویارویی با ایران 3 بازی تدارکاتی برگزار 
کرده بود. قطر در نخســتین بازی برابر 
اردن به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت و 
سپس در مصاف با قرقیزستان نیز یک بر 
صفر پیروز شد. قطری ها روز گذشته نیز 
در ســومین بازی تدارکاتی ماه دسامبر 
در دوحه با نتیجه یــک بر صفر مغلوب 
الجزایر شــدند. آخرین بازی قطر پیش 
از آغاز جام ملت های آســیا روز دوشنبه 

آینده برابر ایران برگزار می شود.

سرمربی عراق: بازی با یمن و ویتنام از ایران سخت تر است

انتقادی بیهوده به کی روش؛ چرا تیمش مدیر ندارد؟ 

سرمربی هند: صعود به مرحله دوم کار آسانی نیست

بازی تدارکاتی با ایران مفیدتر از بازی رسمی است

سوژه

جام ملت هاي آسیا
دوشنبه 97/10/17

.................................................  یمن ایران
 ساعت ۲0:30

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

 ساعت 15:30
سه شنبه 97/10/25

................................................  عراق ایران
 ساعت ۲0:30

بازي هاي تیم هاي همگروه ایران 
در جام ملت هاي آسیا

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

ساعت 18:00
شنبه 97/10/22

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

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

 ساعت ۲0:30

جام حذفی
مرحله یک هشتم

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

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

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

)روز بازی متعاقبا اعام می شود(

برنامه بازي ها 

»80 میلیــون نفر، یــک ملت، یک قلب«، 
» بــرای غیرممکن رویاپردازی کــن«، » به همه 
احتــرام بگذار و از هیچکس نترس«، » برای یک 
رویا می جنگیم« از این شــعارها ساده نگذرید! 
این شعارها ترکیب های جادویی هستند که قرار 
است نمایندگان ملت ها را در تورنمنتی که پیش 
روست، ســرپا نگه دارند و مســبب انگیزه شان 
شوند. شعارهایی که هر کدام زیبایی های خاص 
خود را دارند و دنیایی از آرزوها و انگیزه ها را در 
پس خود پنهان کرده اند. اصًا کافی اســت که 
شــعار هر تیم را نگاه کنید تا ببینید چند مرده 
حاج اند و قرار اســت در ایــن رقابت ها تا کجا 

پیش بروند.
درســت مثــل رجزخوانی هــای قبــل از 
جنگ های باســتانی که شــاید کمی اغراق هم 
داشــته باشد اما شناســنامه ای از جنگجو را به 
حریفش نشــان می دهد. تیم های آسیایی اما با 
چنین شناسنامه ای قرار است به مصاف حریفان 

خود بروند.
 

ایران: 
80 میلیون نفر، یک ملت، یک قلب

این همان شــعاری اســت که تیم ملی 
فوتبال ایران، در جام جهانی داشــت. مردم 

هم دوستش داشــتند. ای اف سی هم وقتی 
قرار شد سه پیشنهاد خود را برای شعار تیم 
ملی ایران بدهــد، بعد از » 80 میلیون نفر ، 
یک ملت، یک قلب «، شعار مشابهی دیگری 
را هم به کار برده بــود، تحت عنوان: » یک 
ملت، یک قلب، یک تیم ملی« که بســیار به 
شــعار تیم ملی در جام جهانی نزدیک بود و 
نشان می داد این شعار چقدر به دل ها نشسته 
اســت. با این حال نظرسنجی ها، کی روش و 
پســرانش را با همان شعار راهی جام ملت ها 
کرده اســت تا نماینده 80 میلیــون ایرانی 
و ملتی باشــند که قلب خــود را با تیم ملی 
راهی رقابت هایــی می کنند که قهرمانی اش 

آرزوی مان است.
بعد از نمایش خوبی که تیم ملی ایران 
در گروه دشوار خود در جام جهانی پشت سر 
گذاشت، همه از این تیم انتظار قهرمانی آسیا 
را دارند. بخصوص بعد از حذف ناراحت کننده 
تیم ملــی در دوره قبلی این مســابقات که 
خیلی ها معتقد بودند ایران می توانســت در 
مرحله حذفی، عراق را شکست دهد و شاید 
اگر از ســد عراق می گذشت، حتی به فینال 
هم می رســید. حاا اما زمان جبران رسیده 
و جشــن قهرمانی که مردم ایران انتظارش 

را می کشند.
 

عراق: 
شیرها همیشه پیروز می شوند

»شــیرهای بین النهرین« لقــب تیم ملی 
فوتبال عراق بوده است و آنها دوست دارند خود 
را به این نام به فوتبال جهان معرفی کنند. مردم 
عراق این شــعار را برای تیم ملی کشورشان از 
بین این سه شــعار انتخاب کردند؛ دستیابی به 
ستاره ها، شیرها همیشــه پیروز می شوند، برای 

افتخارعراق متحد شوید.
نمی توان قهرمانی جام ملت های آســیا در 
سال ۲007 با آن همه تیم سرشناس و قدرتمند 
از جمله ایران، عربستان سعودی، استرالیا، ژاپن، 
کره جنوبی و مشــکات ناشی از جنگ در عراق 
را از خاطره هــا برد. تیم ملــی فوتبال عراق در 
جام  ملت های آســیای ۲015، در مرحله حذفی 
ایران را در وقت های اضافه شکســت داد اما در 
مرحلــه نیمه نهایی با نتیجــه ۲ بر صفر به کره 
جنوبی باخت و بــازی رده بندی را هم با نتیجه 
۲ بر 3 به امارات واگذار کرد. حاا این شیرهای 
انتقام آن مســابقه،  بین النهرین بــرای گرفتن 
بــه امــارات می آیند و حریف سرســختی برای 

همگروهی ها به حساب می آیند.

 ویتنام: 
جنگجویان ستاره طایی

پرچــم ویتنام، نقش یک ســتاره طایی 
بزرگ اســت در زمینه قرمز رنگ پرچم. شعار 
این تیــم برای حضــور در رقابت هــای جام 
ملت های آســیا هم برگرفته از همین نقشــی 
اســت که بر پرچم کشور ویتنام نشسته است. 
بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشــور، خود را 
جنگجویان همان ســتاره طایی می دانند که 
تمام پرچم کشورشان را فرا گرفته است. جالب 
اســت بدانید قرار گرفتن این ســتاره طایی 
روی پرچم ویتنام به نشانه اتحاد است. ستاره 
پنج پر زرد نشــانه اتحاد کارگران، ســربازان، 
مردم عادی، جوانان و خردمندان است و حاا 
ملی پوشان فوتبال این کشور هم به این حلقه 

اتحاد وارد شده اند.
علی رغم صحبت های اولیه سرمربی  این 
تیم مبنی بر اینکه هــدف  ویتنام را قهرمانی 
و صعــود به فینال اعام کــرده بود، به تازگی 
همین ســرمربی مصاحبه دیگری داشــته و 
اعــام کرده همین که از گروه  D صعود کنند 
برای شــان کافی است. ســرمربی این تیم در 
آخریــن مصاحبه اش حتی گفته بود، شــاید 
بتوانند از سد دیگر تیم ها عبور کنند اما بعید 

است موفق به شکست ایران شوند.
 

یمن: 
هرگز تسلیم نمی شویم

شــاید این برازنده ترین شــعاری باشد که 
یمنی ها می توانســتند برای این دوره از رقابت ها 
بــرای خود انتخاب کننــد. آنها تا همین جا هم 
تســلیم نشــده اند که توانســته اند در شــرایط 
نابسامان کشــور خود به این دوره از رقابت های 
جــام ملت ها صعــود کنند. ضمــن اینکه نباید 
فرامــوش کرد که عراق هم درســت در ســالی 
توانســت قهرمان جام ملت های آسیا شود که با 

مشکات ناشی از جنگ دست به گریبان بود.
تیم فوتبال یمن در شرایطی به رقابت های 
جام ملت های آســیا راه پیدا کرده که این کشور 
با جنگ درگیر اســت. اتفاقــاً صعود این تیم در 
چنین شرایطی به شدت مورد توجه قرار گرفته 
و خــود یمنی ها بارهــا و بارها ابــراز امیدواری 
کرده انــد کــه بتوانند در این شــرایط ســخت 
لبخند را به لب مردم کشــور خــود بیاورند. با 
ایــن حال خیلی ها یمن را از همین حاا چندان 
جــدی نمی گیرند اما نباید فراموش کرد که آنها 
انگیزه هــای بزرگی دارند و با همیــن انگیزه ها 

می توانند حتی شگفتی ساز شوند.

از ماه ها پیش 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
شعارهای پیشنهادی خود 
برای تیم های حاضر در 
رقابت های جام ملت های 
آسیا را اعام کرد و 
فراخوانی داد تا مردم 
این کشورها با شرکت در 
نظرسنجی، یکی از شعارها 
را برای تیم ملی کشور خود 
انتخاب کنند. بعد از مدتی 
نتیجه نظرسنجی ها اعام 
شد تا هر تیم با یک شعار 
ویژه در رقابت ها حاضر 
شود. شعارها اما شاید در 
سایه ترین بخش از رقابت ها 
باشند که کمتر کسی به آنها 
توجه می کند. حال آنکه 
همین عبارت های کوتاه 
ساده که به انتخاب ملت 
همان کشور درآمده اند، 
معرف شخصیت تیم ها و 
اهداف و انگیزه های شان 
است.

نگاهی به شعار همگروهی های ایران در جام ملت های آسیا

شعار تیم های ملی یا رجز خوانی به سبک شاعرانه اینجا هــر روز می توانیــد توییت ها و 
پســت های ورزشــی کاربران شــبکه های 

اجتماعی را بخوانید.
:SAMLFCC

اان متوجه شــدم تیــم یمنی که تو 
گروه ایرانه، اون قســمتی هست که دست 
عربســتانه و تو اون کشور اردو زدن و حتماً 
جلــوی ایران بــا جایزه و پــول زیادی که 
براشــون تعیین می شه، بازی می کنن. فکر 
کنم ســخت ترین بازی گروه مون بشه چون 

انگیزه های غیرفوتبالی و پول وسط میاد.
خورخه لوئیس بورخوس:

یه هفتــه تا شــروع مســابقات جام 
ملت های آســیا مونده و من هنوز واســم 
سواله که چرا میاد محمدی تو جام جهانی 

اونجوری اوت انداخت.
:ChrtNgoErf

منشــا داره می ره نفت آبادان ولی اگه 
اونجا هم ضعیف بازی کنه، این دفعه دیگه 
می کننش توی بشکه نفت صادرش می کنن 

هند.
جیمز استورات:

شاید براتون قابل درک نباشه اما وقتی 
می گیم تیــم ملی یعنی مهم نیســت کی 
دعوت بشه یا نشــه. کی بازی کنه یا نکنه، 
کی گل بزنه، کی اشتباه کنه یا کی سرمربی 
باشه. وقتی می گیم تیم ملی یعنی اشخاص 

خط می خورن و فقط تیم مهمه.
دی باگر:

یکــی از اون خیریت هایی که طارمی 
می گفت این بود که دیگه ناز کردن بازیکنا 
واســه تیم مون رو نمی خریــم، هرکی بیاد 
بزرگتریــن افتخار زندگــی خودش رو رقم 

زده.
:Alireza ZS

طبق اعام عرب سرپرست پرسپولیس 
بخشــی از پــاداش آســیایی تیــم برای 
هزینه های تیم و پاداش بازیکنان پیشــخور 
شده و مبلغ زیادی دست تیم رو نمی گیره. 
اان ارزش تمدیدهای از ته قلب اول فصل 

مشخص شد.
محسن بشیری:

پرسپولیس 40 میلیارد تومان از لیگ 
قهرمانان درآمد داشــته و 40 میلیارد هم 
از حامــی مالی طلبکار اســت اما مدیران و 
کادرفنی ما برخــاف رقبا حاضر به هزینه 
گزاف جهــت خریــد بازیکن نیســتند تا 
هارمونی تیم حفظ شــود. تفــاوت تفکری 
که تیمــی را پرخرج ترین و تیــم دیگر را 
پرافتخارتریــن تیم ســال های اخیر کرده 

است.
:Pedram d

رســم خوبی که برانکو در پرسپولیس 
باب کــرد اینه کــه به هر قیمتــی دنبال 
خرید بازیکن نیســت و به راحتی روی نام 
ســتاره ها خط می کشــه! حتی به بازیکنی 
مثل قوچان نژاد مهلت می ده که جواب بده 
نه مثل بعضی باشــگاه ها که دنبال بازیکن 

التماس می کنن.
مهساشونم:

هرچی بیشــتر به جام ملت ها نزدیک 
می شــیم، بیشــتر این ســوال واسم پیش 
میاد که: چــه وقت چیــپ زدن بود آقای 

گل محمدی.
جسی پینکمن:

بعد از بازی مون با پرتغال اونجایی که 
کریم به مهدی طارمی می گفت گریه نکن 
فدای سرت فدای ســرت؛ همون جا چقدر 

کاپیتان تر شد.
محمد باقر محقق:

کی روش بعد از جام جهانی روسیه در 
اقدامی عجیب و غافلگیرکننده، به شــدت 
و تنــدی علیه برانکــو موضع گیری کرد و 
همین کافی اســت تا طیف گسترده ای به 
درخواست آتش بس و پرچم سفید او پاسخ 

مثبت ندهند.
:Red_Man

فتاحی گفتــه دربی یکی از روزهای 8 
تا 10 فروردین ماه 98 برگزار می شــه. به 
نظرم دربی انجام نمی شــه. می گن: اوا که 
ما تعطیات مون رو به خاطر فوتبال خراب 

نمی کنیم. ثانیاً رفتیم پیشواز 13 به در.

شهر مجازی
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امیر اسدی
Amir Asadi

 در فاصله یک هفته تا آغاز رســمی 
جام ملت های آسیا ۲019 بیشتر تیم های 
حاضر در رقابت ها به رونمایی از کیت های 

اول و دوم خود پرداختند.
شــاید در قیاس با جــام جهانی یا 
جــام ملت های اروپا و آمریکای شــمالی 
رقابت های جام ملت های آســیا از اعتبار 
نســبتا کمتری برخوردار باشد اما قدمت 
باعــث   AFC Asian Cup بیشــتر 
می شــود تا پرداختن به حواشی و اخبار 
این رقابت ها نیز مورد توجه رســانه های 

معتبر قاره کهن قرار بگیرد.
از جملــه ایــن اخبار می تــوان به 
رونمایــی از کیت های اول و دوم البســه 
۲4 تیم حاضــر در رقابت هــای ۲019 
اشــاره کرد که با سرعت بیشتری فضای 
رسانه ای جام ملت ها را به خود اختصاص 
داده است تا بر جذابیت مسابقات در میان 

طرفداران کشورهای مختلف بیفزاید.
اردن هم دیگر تیم آسیایی است که 
شرکت اسپانیایی جوما اسپانسرینگ آنها 

را برعهده گرفته است.
در ایــن میان که بیشــتر برندهای 
درجه دو و ســه توجه خود را به تیم های 
نه چنــدان مطرح اما پرطرفــدار حاضر 
در جــام ملت های آســیا معطوف کردند 
چون قــدرت رقابت بــا برندهای مطرح 
همچون آدیداس و نایکی به عنوان حامی 

مالی تیم های درجه اول آســیا را ندارند، 
می توانســت جالب توجه باشد. از جمله 
این برند های می توان به JOMA اسپانیا 

یا JAKO آلمان اشاره کرد.
امــا تنها نکته جالــب توجه به عدم 
همکاری آدیداس با فدراسیون ازبکستان 
برمی گشــت کــه تنها بعد از شــش ماه 
رونمایی از کیت البســه جدید این کشور 
بعد از جام جهانی به یکباره فدراســیون 
فوتبال این کشــور آسیای میانه از البسه 
جدید خود با همــکاری JAKO رقیب 
سطح پایین تر آدیداس در آلمان رونمایی 
کرد و باعث سورپرایز ازبک ها و شاگردان 

هکتور کوپر شد.
شش ماه بعد از پوشیدن پیراهن های 
آدیداس، ازبک ها قرار اســت با این البسه 
شــرکت آلمانی جکو به مصــاف رقبای 
خــود بروند.پیش از ایــن تیم های ژاپن، 
کره جنوبی، اســترالیا، عربستان، امارات، 
قطر و ... نیــز از کیت های خود رونمایی 
کرده بودند اما فدراســیون فوتبال ایران 
مثل همیشه هیچ برنامه خاصی برای ارج 
نهادن به این رســم جالب توجه در بازار 

مارکتینگ لوگوی ایران نداشت.
قرقیزســتان در نخستین حضور در 
میان تیم های برتر قاره کهن با کیت های 
تولیدی شرکت جوما اســپانیا به میدان 

خواهد رفت.

 کمیتــه برگــزاری جام ملت های آســیا 
این بار هم برای درآمدزایــی در این تورنمنت 
معتبر آســیایی برنامه های ویژه ای مد نظر قرار 
داده اســت از جمله راه اندازی فروشــگاه های 
بزرگ در ســطح شــهرهای امارات برای عرضه 
محصــوات جــام هفدهم با لوگــو و نمادهای 
سنتی کشــورهای مختلف.  در این فروشگاه ها 
کــه از چند روز پیش رســما فعالیت خود را با 
ورود تیم ها به امارات آغاز کرد، قرار است عاوه 
بر نماد بازی ها و ســایر محصــوات تزئینی با 
لوگوی جام ملت هــای ۲019 کیت لباس های 
طرفداری نیز به عاقه مندان ارائه  شــود. جان 
وینســور دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در 

پی این اتفاق گفت: »محصوات و کااها نقش 
اساســی برای جذب طرفدار و مخاطب در این 
گونــه تورنمنت ها ایفا می کننــد. از همین رو 
 محصوات ویژه ای با همکاری اسپانســرها برای 
AFC Asian Cup ۲019 طراحی شده است 
که برای هر کشور نمادهای ویژه با اتکا به آئین 
و ســنت های رایج در این کشورها روی البسه 
و ســایر محصوات درج شد. این محصوات به 
قدری متنوع و زیبا آماده شــد که شک نداریم 
می تواند رضایت همه طرفداران و توریست های 
حاضر در امارات را جلب کند تا ســفری رویایی 
و خاطره انگیز به جام ملت های آســیا داشــته 

باشند«.

فروش کیت رسمی تیم ها با نماد تاریخی
جام ملت ها با لباسی متفاوت در حاشیه خلیج فارس

استقبال عجیب از کیت البسه فیل های آبی
سورپرایز هندی ها در ورود به امارات

 فدراسیون فوتبال هند اعام کرد قرارداد 
جدید با حامی مالی البسه فیل ها در همان ماه 
اول سود کانی برای آنها در پی داشته است.

دقیقا دو هفته قبل ســتاره های فوتبال 
هند در آستانه ترک این کشور به سمت امارات 
در مراسمی مجلل با لباس های جدید خود با 
یک تولیدی متفاوت از شــرکت نایکی آمریکا 
شرکت کردند تا از کیت اول تا سوم خود برای 
حضور در جام ملت های آســیا رونمایی کنند. 
این البســه که در رنــگ و طرح های متفاوت 
نســبت به سال های گذشــته آماده شده بود 
در همان هفته هــای اول اکران رکورد فروش 
را زد. هندی هــا که به عنوان نخســتین تیم 
حاضر در جام ملت هــای ۲019 وارد امارات 
شــدند تا تمرینات خود را در این کشور ادامه 

بدهند، هر روز با اســتقبال دو تا سه هزار نفر 
از طرفداران خود در اردوگاه محل اســکان در 
دبی روبه رو می شوند که همین استقبال نشان 
داد هندی ها برای خریدن کیت البسه تمایل 

زیادی دارند.
هند  انگلیســی   – آمریکایی  ســرمربی 
که این روزهــا برای انتخاب تیــم تدارکاتی 
با مشــکات زیادی روبه رو است، در واکنش 
بــه حمایت مــردم این کشــور از تیم ملی و 
فشــارهای کاذب به خاطر باا بودن انتظار از 
این تیم در جام ملت ها گفت: »ترســی وجود 
ندارد. اتفاقا برای ما این اتفاق مهمی بود چون 
انگیزه بازیکنان برای درخشش را بیشتر کرد 
چرا که اان همه می دانند هند در امارات هم 

یک برگ برنده بزرگ دارد.«

رونمایی از کیت های رسمی جام ملت های آسیا
وداع زودهنگام ازبکستان با آدیداس

ادعای یک روزنامه قطری:
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مثل جام جهانی حاجی صفی سردسته تیم ملی خواهد بود

کاپیتان هایی برای رهبری نیمکت!

چند روز قبل کــی روش در اردوگاه 
اسپایر کاپیتان های تیمش را دور خودش 
جمــع کــرد و لحظاتی با آنهــا حرف زد. 
کاپیتان هایــی که بیشترشــان رهبر تیم 
بیرون از زمین و در اردو هســتند تا درون 
میــدان. در واقع با توجه بــه اینکه از این 
جمع چهــار نفره فقط حاجــی صفی در 
ترکیــب اصلی بــازی خواهد کرد و ســه 
نفر دیگر شانس بســیار کمی برای کنده 
شــدن از نیمکت دارند دژاگه، شجاعی و 
منتظری بیشتر کاپیتان های بیرون زمین 
تیم ملی هستند و درون میدان کنار بقیه 
نیســتند تا آنها را رهبــری کنند. از قضا 
احســان حاجی صفی هم کــه به احتمال 
زیاد کاپیتان تیم ملــی خواهد بود به آن 
شکل قدرت رهبری بازیکنان درون زمین 
را ندارد و البته باید دید در مواجهه با تیم 
حریف، داوری و حاشیه ها چه خواهد کرد.
در ایــن شــرایط ســوال بــزرگ از 
کی روش این است که چرا وقتی قرار است 
به این بازیکنان باتجربه بازی ندهد آنها را 
با خود به امــارات می برد؟ جال چراغپور 
به این سوال به سبک خودش جواب داده: 
»هر چند شاید سن دایی به او اجازه بازی 
در چنین ســطحی را نمی داد ولی برانکو 

بــرای حفظ نظم تیمــش از دایی به طور 
ثابت بهره می برد و اگر امروز کی روش هم 
از مســعود شجاعی، اشکان دژاگه، احسان 
حاجی صفی و پژمان منتظری اســتفاده 
می کند دقیقــا به همین خاطر اســت و 
حفظ آن هارمونی ازم برای سرمربی تیم 

در اولویت قرار دارد.«
با این حال به نظر می رســد کی روش 
اولویــت را در پویایــی و دینامیک بودن 
تیمش می بیند تا ایــن هارمونی و از این 
چهار نفر یکی در میــدان خواهد بود. اما 
با در نظر گرفتن اینکه ســه کاپیتان دیگر 
تیم ملی کارشــان را از روی نیمکت آغاز 
خواهند کرد شــاید این آخرین تورنمنت 
ملی شان باشد و هر سه نفر امیدوارند مثل 
رضا قوچان نژاد وداعی غم انگیز با پیراهن 
ملی نداشته باشــند. اشکان دژاگه نسبت 
به جام جهانی بازیکن آماده تری اســت اما 
او با وجود شــروع فوق العاده در تیم ملی 
و البتــه نمایش قابل قبول در جام جهانی 
2014 بعد از آن درخششی با پیراهن ملی 

نداشته است.
هر چند دژاگه بدون تیم باشــگاهی 
هم به تیم ملی دعوت می شــد اما بعد از 
جــام جهانی به تیم تراکتورســازی تبریز 

پیوســت تا حداقل خیالش از بازی کردن 
راحت باشد. حضور او حتی در 32 سالگی 
ســطح لیگ ایران را افزایش داد و ســبب 
ایجاد هیجان بیشــتر در مسابقات شد اما 
بــاز هم مصدومیــت در بدترین مقطع به 
ســراغ هافبک تکنیکی و خوش اســتایل 
فوتبال ایران آمد. او بازی آخر مقابل فواد 
را از دســت داد ولی با این حال بازهم کی 
روش، دژاگه را در لیســت نهایی خود قرار 

داد.
حاا او در 32 سالگی با انگیزه بسیار 
باا به اســتقبال -شاید- آخرین تورنمنت 
ملی اش مــی رود. اینکه کی روش در میان 
ترابــی، جهانبخش، شــجاعی، قدوس و... 
چطور از اشــکان دژاگه بهــره خواهد برد 
مشخص نیست اما به نظر می رسد این بار 
او شانس بیشتری نســبت به جام جهانی 
برای بــازی کردن دارد چــرا که هم تیم 
ملی مسابقات بیشتری خواهد داشت و هم 
اشــکان با آمادگی بیشتری در اردو حاضر 

است.
بعدی مســعود شــجاعی است.  نفر 
شــجاعی عضو تیــم امیــر قلعه نویی در 
جــام ملت های 2007 هم بــود اما در آن 
تورنمنت چنــدان فرصت عرض اندام پیدا 

نکرد. او در جــام ملت های 2011 قطر با 
مصدومیتی از ناحیه شــانه دست و پنجه 
نرم می کرد و با آمادگی صددرصد در این 
رقابت ها شرکت نکرد که همین مورد باعث 
شد انتقادات فراوانی به افشین قطبی برای 
دعوت او بــه تیم ملی با وجود مصدومیت 
وارد شــود. شجاعی در جام جهانی 2014 
و جام ملت های 2015 نمایش های نسبتا 
قابل قبولی ارائه داد اما طی ســه ســال 
گذشــته افت عجیب و غریبی داشته و در 
جــام جهانی هم یک نیمه بــازی اول در 

میدان بود و دیگر روی بازی را ندید.
شجاعی به عنوان کاپیتان اول تیم ملی 
و مــورد وثوق کی روش وارد این تورنمنت 
خواهد شد اما احتمال بازی کردنش حتی 
از دژاگه هم ضعیف تر خواهد بود. از طرفی 
شایعه خداحافظی او از تیم ملی از همین 
حاا جدی شده و شــاید برای او بهترین 
حالت این باشد که اگر هم بازیکنی کاما 
نیمکت نشــین در این تورنمنت بود با باا 
بردن جام قهرمانی وداعی خاطره انگیز با 

یوزها داشته باشد.
ســومین کاپیتان نیمکت نشــین که 
البتــه کاپیتان چهــارم تیم ملی اســت 
پژمان منتظری اســت. مسن ترین بازیکن 

تیم ایران، در جــام جهانی 2014 و جام 
ملت هــای قبلی بازیکن اصلی بود اما حاا 
به یک عنصر باتجربه روی نیمکت تبدیل 
شــده اســت. البته از آنجایی که احتمال 
مصدومیت یا محرومیــت مدافعان میانی 
بیشتر از بقیه است او می تواند منتظر بازی 
باشد. البته اگر داستانی که مجید حسینی 
از اتفــاق جام جهانی )دستشــویی رفتن 
منتظــری و بازی کردن حســینی مقابل 
مراکش ( که بعدا تکذیب شــد، درســت 
باشد منتظری به دست خودش بخت بازی 
در دومین جام جهانی را ســوزانده است و 
حاا که جایگاهش را توسط یک جوان از 
دســت رفته می بیند باید منتظر اتفاقات 
عجیب و غریب باشــد تا در این تورنمنت 

بازی کند و در اوج از تیم ملی کنار برود.
این شــرایط کاپیتان هــای تیم ملی 
اســت که با وجود موقعیــت خوبی که در 
تیم هــای باشگاهی شــان داشــتند اما به 
احتمــال فــراوان جام ملت هــا را از روی 
نیمکت آغــاز خواهند کرد. به عبارتی آنها 
میانگین ســنی نیمکت را بــاا می برند تا 
تیم درون زمین کی روش جوانتر و فعال تر 
باشد و در بازی های فیزیکی دوباره حرف 

اول را در این تورنمنت بزند.

اسطوره یمن از خاطره بازی 
در تهران می گوید

یمنی که ۸ گل از 
ایران خورد، از تیم 

فعلی بهتر بود!
تیم ملی ایــران در مرحله 
گروهــی و در نخســتین بازی 
مقابل یمــن قرار خواهد گرفت. 
البته این نخستین بار نیست که 
سفیدپوشان ایران باید به مصاف 
ملت های  جــام  در  بروند.  یمن 
آسیا که به میزبانی ایران برگزار 
شــد، یمن با عبدا... باعامر نیز 
ایران حضور داشت که  در گروه 
خود  بازی  دومین  در  ایران  تیم 
یمن جنوبی  گل  با 8  موفق شد 
را شکست دهد و قاطعانه راهی 

مرحله بعد شود.
باعامر 42 سال پس  عبدا... 
از آن مســابقه در گفت  و گو با 
روزنامه ااتحــاد می گوید: »در 
باکیفیت  بازیکنان  تورنمنت  آن 
و با اســتعدادی حضور داشتند 
با  بازیکن  هــم  مــا  تیم  در  و 
در  یمن  می شد.  دیده  استعداد 
روانی  فشار  تحت  ایران  با  بازی 
وحشتناکی از سوی 120 هزار نفر 
قرار گرفت. شما می توانید تصور 
کنید 120 هزار نفر علیه تیم شما 
فریاد بزنند، چیزی که در ریاض 
در  روند  این  نشد.  مشاهده  هم 

بازی های دیگر نیز تکرار شد.«
از  »یکــی  داد:  ادامــه  او 
جام  از  مــن  خوب  خاطــرات 
ملت هــای 1976، انتخــاب به 
همــراه علی پرویــن به عنوان 
غرب  بازیکن  بهترین  کاندیدای 
آســیا بود که باعث افتخار من 

است.«
تیم  مقایسه  درباره  باعامر   
تیم ســال 1976  با  یمن  فعلی 
نیز گفــت: »وضعیت و ظرفیت 
است،  شده  تغییر  دچار  فوتبال 
ســطح فنی تیم 76 بسیار بهتر 
ورزش  از  آگاهــی  اکنون  بود. 
بیشتر شده و امکانات هم بیشتر 

است.«
یمن  فوتبــال  اســطوره 
همچنین گفت: »از این بازیکنان 
باید تقدیر کرد که در شــرایط 
جنگ موفق بــه صعود به جام 
لبخند  و  ملت های آسیا شده اند 

را بر لبان هموطنان آورده اند.«
جان  شاگردان  است  گفتنی 
کوشن قبل از رویارویی حساس 
با ایران در روز هفدهم دی ماه به 
می روند  ملی سوریه  تیم  مصاف 
تا آخرین محک جدی خود قبل 
 D از جنگ بــا مدعی اول گروه
را مقابل دیگر کشور جنگ زده 
یعنی  آسیا  گذشــته  سال های 

سوریه، پشت سر بگذارند.

السومه در اردوی سوریه
* شاگردان خوان پیتزی آرژانتینی 
برای انجام یک مسابقه تدارکاتی پرفشار 
دوشــنبه  روز  در  کره جنوبــی  مقابــل 
آماده می شــوند. به همین منظور طبق 
درخواست کادر فنی، تمرینات تیم ملی 
عربستان پشــت درهای بسته و به دور 
از چشــم اهالی رســانه برگزار می شود. 
عربستان در مسابقات جام ملت های آسیا 
در گروه پنجم با قطر، لبنان و کره شمالی 

هم گروه است.
* در ادامه دیدارهای دوستانه ملی، 
امارات بــه مصاف کویت رفــت و با دو 
گل مغلوب شــد. اماراتی ها در شرایطی 
متحمل شکست شدند که کمتر از 8 روز 
دیگر میزبان رقابت هــای جام ملت های 
فوتبال آسیا خواهند بود. در دیگر دیدار 
دوستانه، چین و اردن به تساوی یک بر 
یک رسیدند. عراق هم با یک گل از سد 
فلسطین گذشــت. تک گل این بازی را 
طارق همام بازیکن اســتقال در دقیقه 

46 به ثمر رساند.
* کاروان تیــم ملی یمن که 3 روز 
پیش به ابوظبی رســیده بود روز جمعه 
نخســتین تمریناتش را بــرای آمادگی 
در جام ملت های آســیا انجام داد. یمن 
قرار است امروز )یکشــنبه( در دیداری 
دوستانه به مصاف تیم ملی سوریه برود. 
نخســتین بازی تیم ملی کشــورمان در 
جــام ملت های آســیا 17 دی ماه مقابل 

یمن است.
* به نوشــته یونهاپ نیــوز، پائولو 
بنتو علی رغم غیبت ســون در دو بازی 
نخست، بازوبند کاپیتانی را به او خواهد 
سپرد. در جام جهانی کی سونگ یئونگ 
در دو بازی نخســت بازوبنــد کاپیتانی 
تیــم کره جنوبی را بر بازو داشــت و در 
بازی ســوم این بازوبند به هیونگ مین 
رســید اما حاا به نظر می رسد بازوبند 
از ستاره نیوکاســل گرفته می شود و به 
ســون می رسد. البته در دو بازی نخست 
که بازیکنان حاضر در لیگ جزیره غایب 
خواهند بــود، کیم یونگ-گــوون دفاع 
وســط تیم گوانگ ژو بازوبند کاپیتانی را 

بر بازو خواهد بست.
* عمر السومه، ســتاره خط حمله 
سوری ها که برای کمک به باشگاه ااهلی 
عربســتان قرار بود دیرتر بــه تمرینات 
اضافه شود، پس از اینکه روز جمعه یک 
باخــت دیگر هم با تیم باشــگاهی خود 
تجربه کرد، ماموریت خود در عربستان را 
پایان یافته دید و دیشب )شنبه شب( به 
ابوظبی رفت تا برای جام ملت های آسیا 
آماده شــود. همچنین مصعب بلحوس و 
یوسف قلفا هم دو بازیکن دیگری هستند 
که دیشــب به اردوی سوریه پیوستند تا 

ترکیب نفرات این تیم کامل شود.

کی روش: امیدوارم تیم چهارم نیمه نهایی ایران باشد
فقط روی کاغذ از تیم های همگروه مان برتریم
 کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی کشــورمان بــا برنامــه

 »THE MANAGER« درباره ســوابقش در جــام جهانی های مختلف و 
نحــوه میزبانی قطر در جام جهانی 2022 مصاحبــه ای را انجام داد. کی روش 
درباره 5 دوره حضورش در جام های جهانی مختلف گفت: »دوستان نزدیکم به 
من لقب دایناســور را دادند چون من از زمان های خیلی قدیم در تورنمنت های 
جهانی حضور داشتم. نخستین تجربه ام در سال 1982 بود که به همراه برزیل 
برای جام جهانی اســپانیا بود. من در پرتغال و خــارج از آن در تورنمنت های 
زیادی شــرکت کردم. داستان همیشه تکرار می شود. قبل از 4 سال از برگزاری 
هر جام جهانی شک هایی درباره برگزاری خوب از سوی میزبان مطرح می شود. 
برخــی می گفتند جام جهانی برزیل بد برگزار شــد. یا برخــی درباره میزبانی 
آفریقای جنوبی یا آمریکا این نظر را دارند. برخی از جام جهانی آلمان و روسیه 
انتقاد می کنند و منظورم این اســت که فضای انتقادی درباره میزبانی جام های 

جهانی همیشه وجود داشته است.«
وی افزود: »تاریخ نشــان داده که تمام این 
جام های جهانی با موفقیت برگزار شــده اســت. 
جام جهانی 2022 قطر موفقیت شــگفت انگیزی 
را داشته است. فدراسیون جهانی فوتبال پرسنلی 
مجرب دارد که همیشــه برای پیشــرفت تاش 
می کنند. قطــر از تمام جهات کشــوری مدرن 
است. جام جهانی 2022 قطر تنها یک موفقیت 
فوتبالــی نخواهد بود چون یــک موفقیت دیگر 
در به کارگیــری تکنولوژی های مدرن در زمینه 
فوتبــال خواهد بود. این تکنولــوژی در آنالیزها، 
شبکه های اجتماعی و ارتباط هواداران با فوتبال 

کمک زیادی خواهــد کرد. جام جهانی قطر در زمینه ارتباطات انقابی خواهد 
کرد و شبکه های اجتماعی کمک زیادی را به فوتبال دوستانه می کند. ارتباطات 
در جام جهانی 2022 تنها به کشور قطر محدود نمی شود بلکه کل دنیا از این 
کشور پیشرفته باخبر خواهند شد و هیچ چیزی نمی تواند جلوی پیشرفت قطر 
را بگیرد. تکنولوژی ســاح قطر برای جام جهانی 2022 است. جام جهانی قطر 

در نوع خودش منحصر به فرد خواهد بود و نمی توان آن را تصور کرد.«
کی روش درباره اینکه بعد از جام ملت های آســیا 2019 ســرمربی ایران 
می ماند یا نه، پاســخ داد: »در شــرایط کنونی تنها به آمادگی تیم در روز بعد 
فکر می کنم. مســوولیت من این اســت که با تمام وجودم کار کنم تا تیم ملی 
ایران قدرتمند و آماده شــود. هدف اصلی ما قهرمانی در جام ملت های آســیا 
اســت. قراردادم با ایران با پایان جام ملت های آســیا به پایان می رسد و آینده 
دست خداست. مربیان نمی توانند آینده شان را به صورت مشخص تعیین کنند. 
سرنوشــت مربیان بستگی به نتایجی که به دســت می آورند، دارد. در شرایط 
کنونــی تمرکز می کنیــم که ایران به نیمه نهایی جام ملت هــا راه پیدا کند تا 

هواداران فوتبال ایران را خوشحال کنیم.«
ســرمربی ســابق رئال مادرید درباره اینکه چرا بعــد از مربیگری در رئال 
مادرید دوباره به عنوان دســتیار فرگوســن مشــغول به کار شد، گفت: »تاش 
می کنم تا به این ســوالتان پاســخ دهم. این موضوع ابعاد مختلفی داشــت اما 
داستان ساده ای دارد. من قبل از کار در منچستر یونایتد 17 سال کار مربیگری 
کــرده بودم. وقتی فرگوســن از من دعوت به همکاری کــرد برایم جذاب بود 
و اســتقبال زیادی کردم چون در کنار او می توانســتم آموزش ببینم و تجربه 
حضور در یکی از بزرگترین باشــگاه های دنیا را کســب کنم. به همین خاطر با 
دعوت فرگوســن موافقت کردم. فوتبال در زندگی ام در رده اول قرار دارد. من 
از فوتبال لذت می برم و این زندگی من اســت. به نظر من فوتبال مثل سازمان 

ملل متحد است.«
سرمربی تیم ملی کشورمان درباره گروه و حضورشان در جام ملت ها گفت: 
»جام ملت های آســیا مانند جام ملت های اروپا رقابتی سخت است. با توجه به 
اینکــه ما را بهترین تیم گروه می دانند این موضوع کار ما را ســخت تر می کند 
اما این برتری ما از تیم های بقیه گروه فقط روی کاغذ است. واقعیت این است 
که سطح ما با آغاز بازی مشــخص می شود. مهم ترین چیز برای من این است 
که تیم من با تواضع بهترین عملکرد را داشــته باشد. ما در این رقابت ها بازی 
به بازی جلو می رویم و پیروزی کسب می کنیم. به نظرم تیم های استرالیا، کره 
جنوبی و ژاپن به نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد و تیم چهارم راه یافته به نیمه 
نهایی می تواند ایران، عربستان، قطر یا امارات باشد. البته نباید قدرت ازبکستان 

را نیز فراموش کنیم. امیدوارم تیم چهارم نیمه نهایی ایران باشد.«

مصاحبه

منتظر اتفاق 
در آخرین 

تورنمنت ملی

جام جهانی اخیر تورنمنت 
خوبی برای سه تا از کاپیتان ها 
و بزرگترهای تیم ملی نبود. 
مسعود شجاعی فقط نیمه اول 
بازی با مراکش در میدان بود و 
دیگر هرگز بازی نکرد. پژمان 
منتظری هم در آستانه ورود به 
ترکیب جای خودش را به مجید 
حسینی داد و بعد با درخشش 
جوانک سابق آبی ها به نیمکت 
دوخته شد و البته اشکان دژاگه 
که از مصدومیت برگشته بود 
هرگز برای تیم ایران بازی نکرد 
و با حسرت مصاف با اسپانیا، 
پرتغال و مراکش را از روی 
نیمکت دید بدون اینکه لحظه ای 
به تعویض نزدیک شود! در آن 
تورنمنت و با بیرون نشستن 
این نفرات احسان حاجی صفی 
بازوبند را به بازو بست. اتفاقی 
که احتماا در جام ملت ها هم 
تکرار خواهد شد.

جام ملت ها

اشکان دژاگه که می گوید بازی های 
دوستانه شرایط تیم ملی را بهتر می کند 
در خصوص دیدار دوســتانه بعدی تیم 
ملــی مقابل قطر گفــت: »فکر می کنم 
بــازی با قطــر مثل بازی با فلســطین 
شود چون تیم های عربی نشان داده اند 
پیشرفت زیادی کرده اند. قبا هم گفته ام 
بازی های جام ملت هــا چون در امارات 
برگزار می شــود به نفع کشورهای عربی 
اســت چون آنها آب و هوای این کشور 
را می شناســند و به بازی در آن شرایط 

کاما عادت دارند ولــی برای تیم هایی 
مثل ایران مسابقات سخت تر می شود. ما 
کمتر از یک هفته وقت داریم تا تمرین 
و تــاش کنیم تا ان شــاءا... بتوانیم هم 
بازی بهتری مقابــل قطر انجام دهیم و 

هم برای نخستین بازی آماده شویم.«
در خصوص شرایط خودش  دژاگه 
هم گفت: »شــرایط من خوب اســت و 
خوشبختانه در وضعیت جسمانی خوبی 
هستم. امیدوارم آنچه در توان دارم برای 

تیم ملی استفاده کنم.«

سایت رسمی ای اف سی در گزارشی به 
10 بازی جذاب مرحله گروهی جام ملت ها 
پرداخته که یکی از این بازی ها تقابل ایران 
و عراق است: »به طور حتم، مشتاقانه منتظر 
رویارویی تیم هــای ایران و عراق در مرحله 
گروهی هســتیم که تکرار تقابل دو تیم در 
مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا 
2015 اســت؛ بازی جذابی که به تســاوی 
3 بر 3 انجامیــد و در نهایت این عراق بود 
کــه در ضربات پنالتی بــا نتیجه 7 بر 6 به 
پیروزی رســید. شاید تیم ملی ایران رکورد 

بهترش در این تورنمنت را به رخ بکشد اما 
آنها از ســال 1976 تاکنون به قهرمانی در 
جام ملت ها نرســیده اند، هر چند تاریخچه 
اخیــر قهرمان جام ملت هــای 2007 بهتر 
اســت و بار دیگر به دنبال شکست همسایه 
خود خواهد بود.« دیگــر بازی های مدنظر 
امارات-بحرین،  از  این گــزارش عبارتنــد 
کره جنوبی-فیلیپیــن، ویتنام-عراق، ژاپن-
ترکمنســتان، امارات-هنــد، ازبکســتان-
کره جنوبی- استرالیا-سوریه،  ترکمنستان، 

چین و عربستان-قطر.

عربستان ســعودی به عنوان یکی 
از قدرت های فوتبال آســیا در مرحله 
گروهی با کره شــمالی، لبنــان و قطر 

دیدار خواهد کرد.
 سعودی ها که شرایط متفاوتی را 
از لحاظ سیاسی پشت سر می گذارند، 
در نخســتین گام بایــد بــه مصــاف 
کره شــمالی بروند؛ کشوری که به طور 
به  از مخالفان عربستان  غیرمســتقیم 

حساب می آید. 

دیدار بعدی بــا لبنان خواهد بود. 
عربســتانی ها در ســال های اخیــر با 
گروه های لبنانی هم تقابل داشته اند و 
بعید است این اتفاقات در دیدار دو تیم 

تاثیرش را نگذارد.
بازی ســوم اما جذاب تر و مهیج تر 
خواهد بود چراکه باید با قطری دیدار 
کند که در ســال های اخیر به دشمن 
در مســابقات  شــماره یکش حتــی 
فوتبالی بدل شده است. این دو کشور 

اتفاقات  به دلیــل  اخیر  در ســال های 
سیاســی با هم رودررو شدند اما خیلی 
زود تصمیم های سیاســی بــه فوتبال 
هم کشــیده شد و ســایه خود را روی 
جدال های ورزشی دو تیم نیز انداخت. 
کار تا جایی پیش رفت که ســعودی ها 
اعام کردند دیگر در هیچ مسابقاتی از 
قطر میزبانــی نخواهند کرد، همچنین 
در این کشور به مصاف تیم های قطری 

نخواهند رفت.

کمیته برگزاری رقابت های جام 
ملت های آســیا با انتشار تصویری از 
بلیت هــای ایــن دوره از رقابت ها و 
مراسم افتتاحیه مدعی شد مراسم از 
ساعت 17:00 به وقت محلی آغاز و 
نزدیک به یک ساعت به طول خواهد 

انجامید.
المســعودی  اعام هاجر  به  بنا 
رقابت ها  اماراتی  برگزاری  مســوول 
بــرای برگزاری این مراســم مبلغی 

در حدود یــک تا یک و نیم میلیون 
دار هزینه شــده است تا طرفداران 
حاضر در ورزشــگاه محمدبن زاید و 
تماشــاگران تلویزیونی که بالغ بر 2 
تا 2/5 میلیارد نفرهســتند، شــاهد 

مراسم شکیل باشند.
المســعودی کــه روز جمعه در 
حاشیه رونمایی از بلیت های مراسم 
افتتاحیــه در ورزشــگاه زیبای آل 
مکتوم از این موضوع خبر داد، مدعی 

شد کارگردان این مراسم سعی کرده 
برای دقایقی هر چند کوتاه به آداب 
و ســنت کشــورهای حاضر در این 

دوره از رقابت ها بپردازد.
در مراســم افتتاحیــه بیش از 
200 چهره سرشناس از فوتبال قاره 
کهن و جهان حضور خواهند داشت 
که دو سه پیشکسوت سابق فوتبال 
ایران نیز در جمع میهمانان خواهند 

بود.

دژاگه: بازی در امارات به نفع کشورهای عربی است

ایران - عراق به یاد ۳-۳ هیجان انگیز

مقابله عربستان با مخالفان و دشمنان سیاسی

1/5 میلیون دار هزینه افتتاحیه جام ملت ها

اماراتی هــا در حالی با زاکرونی وارد 
مسابقات جام ملت ها می شوند که در 17 
بــازی تحت هدایت او، 5 برد، 5 باخت و 

7 تساوی نصیب شان شده است.
میزبان جام ملت های آســیا با هند، 
بحرین و تایلند در یــک گروه قرار دارد 
و کارش برای صعود به دور یک هشــتم 
چنــدان ســخت نیســت. با ایــن حال 
شکست 2 بر صفر مقابل کویت در بازی 
جمعه شب ســبب ایجاد نگرانی هایی در 
بین اهالی فوتبال امارات شده است. هر 
چند تیــم آلبرتو زاکرونی 65 ســاله در 
ماه های اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته 
و فوتبالدوستان این کشور را به موفقیت 
در جام ملت ها امیــدوار کرده اما غیبت 
بازیکنانــی نظیر عمــر عبدالرحمان کار 

میزبان را بسیار سخت کرده است.
بازی دوستانه با کویت به درخواست 
زاکرونی پشــت درهای بسته برگزار شد 
و در حالی کــه حریف روزهای خوبی را 
پشت ســر نمی گذارد در خانه امارات را 

شکست داد.

با بررســی آخرین بــازی تدارکاتی 
میزبان جام ملت ها مشــخص می شــود 
امــارات بــا 4 مدافــع، 3 هافبــک و 3 
مهاجــم به مصــاف کویت رفته اســت. 
علــی خســیف در درون دروازه امارات 
قرار داشت، ولید عباس، خلیفه مبارک، 
فارس جمعه و بندر ااحبابی مدافع تیم 
العین خط دفاعی را تشکیل داده بودند. 
در خط هافبک عامر عبدالرحمان، خیس 
اســماعیل و ماجد حسن حضور داشتند 
و مثلث خط حمله نیز با ســیف راشــد، 
خلفان مبارک و علی مبخوت تشــکیل 

شده بود.
در جــام ملت های آســیا تیم های 
بسیاری هســتند که با سیستم 4-3-3 
بــازی می کنند اما لزومــا تاکتیک بازی 
آنها هجومی نیســت. رسانه های اماراتی 
از جملــه البیان شکســت مقابل کویت 
را نگران کننــده قلمداد کردنــد اما ابراز 
امیدواری کردند کــه در بازی افتتاحیه 
برابــر بحریــن، امــارات بتواند بــا ارائه 

نمایشی خوب، به برتری برسد.

احمد خلیل مهاجم خطرناک تیم ملی 
امارات و مرد اول قاره در ســال 2015 در 
خصوص شرایط این تیم در جام ملت های 
آســیا گفت: »مــا در حال حاضــر آماده 
جنگیدن با رقبای مــان در خانه خودمان 
هســتیم و مــن فکــر می کنــم زاکرونی 
سرمربی تیم ملی عاوه بر شناخت خوبی 
که نسبت به بازیکنان خودمان پیدا کرده، 
اطاعــات کاملــی درباره دیگــر تیم های 
آسیایی دارد و بازیکنان نیز انگیزه فراوانی 
جهت حضور در این مسابقات و شاد کردن 

دل مردم دارند.«
او کــه خــودش در طــی 73 بازی 
ملی موفق به زدن 37 گل شــده اســت 
دربــاره غیبت ســتاره بی چــون و چرای 
تیمشــان عمر عبدالرحمان گفت: »بدون 

شــک وجود چنین بازیکنی برای هر تیم 
می تواند غنیمت محســوب شــود اما من 
شــک ندارم تمامی بازیکنان فهرست 23 
نفره تیم ملی یک عمرعبدالرحمان هستند 
و من اطمینــان دارم همگی این بچه ها با 
قلب شان بازی می کنند و برای رسیدن به 
فینال و خوشحالی مردم تمام تاش خود 

را می کنند.«
احمــد خلیل که در حــال حاضر در 
باشــگاه ااهلی بازی می کنــد، گفت: »ما 
می دانیم که مردم از عــدم راهیابی ما به 
جــام جهانی ناراحت شــدند اما مجموعه 
تیم در حال حاضر تمام فکر و ذکرشــان 
معطوف به جام ملت های آســیا اســت تا 
با رســیدن به عنوان قهرمانی دوباره باعث 

شادی ملت عزیزمان شویم.«

تیم زاکرونی موفق می شود؟

 احمد خلیل: در تیم مان 23
 عمر عبدالرحمان داریم

نگرانی بدموقع اماراتی ها

اطمینان دارم همگی این بچه ها با قلب شان بازی می کنند

بیرانوند عکس استقالی ها را خراب می کند
تمرین دیروز تیم ملی به خاطر بازی با قطر سبک تر برگزار شد. در این تمرین 
کی روش گوشه ای از زمین نظاره گر بود و اجرای برنامه ها را به مک درموت و 
لوپز سپرد. محور اصلی تمرین بازیکنان با یک توپ خاص بود. این توپ ها 
برای حفظ تعــادل بازیکنان در ضربه زدن در اختیــار آنها قرار گرفت و 
بازیکنان در گروه های مختلف به توپ ضربه می زدند. در اواسط تمرین هم 
بازیکنان با این توپ ها والیبال بازی می کردند که بعضا ســر و صدای زیاد 
آنها اردوگاه اســپایر را فرا می گرفت. هنگامی که ملی پوشان در 3 گروه 
مشغول والیبال بودند جهانبخش در کنار سایر بازیکنان در این آیتم مفرح 
حضور داشت. دو خبرنگار چینی سایت ای اف سی هم در تمرین حضور پیدا 
کردند اما موفق به گفت و گو با بازیکنان نشدند. تنها امیر عابدزاده مقابل 
دوربین یکی از این خبرنگاران چینی ایستاد و به زبان انگلیسی پیامی را 
برای آنها به زبان آورد.  علیرضا بیرانوند مثل روزهای اخیر شلوغ می کرد. 
او با چهره خندان با ملی پوشان شــوخی می کرد و هر وقت استقالی ها 
)منتظری، چشمی و غفوری( قصد داشــتند مقابل دوربین عکس بگیرند 
در کنار آنها حاضر می شد و اجازه نمی داد استقالی ها در یک قاب عکس 
بگیرند. بعد از پایان تمرین هم بازیکنان راهی اســتخر و ســونا شدند.

اردوگاه ملی
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در پایــان رقابت های شــطرنج ســریع جهان 
با نایب قهرمانی شگفتی ســاز شد؛  خادم الشــریعه 
موفقیتی که حکایت از بازگشــت خادم الشــریعه به 

روزهای اوج دارد.
در جریان مســابقات قهرمانی سریع جهان در 
پرهام مقصودلو،  قائم مقامی،  سن پترزبورگ، احسان 
علیرضا فیروزجا و ســارا خادم الشریعه به نمایندگی 
از ایــران به رقابــت پرداختند که در نهایت ســارا 
خادم الشریعه عنوان با ارزش نایب قهرمانی جهان را 
به دست آورد و فیروزجا نیز در رده ششم بخش آزاد 
ایستاد. سارا خادم الشــریعه با کسب 9 امتیاز از 12 
امتیاز ممکن دســت به کار بزرگی زد و عنوان دوم 
جهان را از آن خود کرد. خادم الشــریعه با شکست 
قهرمانان ســابق جهان به نایب قهرمانی رســید که 
این موفقیت در جامعه جهانی شــطرنج سر و صدای 

زیادی راه انداخت.
در بخش آزاد هــم علیرضا فیروزجــا در میان 
بزرگان شطرنج جهان عنوان ششمی را به دست آورد. 
او با کســب 10 امتیاز از 15 امتیــاز ممکن عملکرد 

قابل قبولی از خود به جا گذاشت. ریتینگ عملکردی 
فیروزجا در این مسابقات فراتر از 2800 بود.

مهرداد پهلوان زاده، رییس فدراســیون شطرنج 
که همراه ملی پوشان در روسیه حضور دارد، با اشاره 
به بزرگی این رویداد می گوید: »مســابقات قهرمانی 
شطرنج جهان، رقابت  بســیار مهمی است که 150 
هزار دار جایزه دارد. پیکارهای جهانی بهترین های 
جهــان را دور هم جمع کرده و حساســیت موضوع 
را باا می برد. با این حســاب مقــام نایب قهرمانی 
خادم الشریعه بسیار ارزشمند بود، چون تمام نفرات 
برتر جهان حضور داشــتند و او توانست در رقابت با 

قهرمانان بزرگ، موفق شود.«
پهلــوان زاده در ادامــه صحبت هایش می گوید: 
»خادم الشــریعه تجربیــات خوبــی در رقابت های 
گرندپــری و قهرمانی جهان به دســت آورده بود و 
حاا باید از تجربیاتــش بهره می برد و همین کار را 
هم کرد. او با شکست قهرمانان سابق جهان به نایب 
قهرمانی رســید که این موفقیــت در جامعه جهانی 
شــطرنج همچون یک بمب صدا کــرد. همه بعد از 

این عنوان ارزشمند به تحلیل آن پرداختند و گفتند 
که نماینده ایران در حضور کشورهایی مانند چین، 
اوکراین، هند، روســیه و آمریکا توانسته عنوان نایب 

قهرمانی را به خود اختصاص دهد.«
رییس فدراســیون شطرنج با اشــاره به عنوان 
ششــمی فیروزجا، دیگــر نماینده ایــران می  گوید: 
»علیرضا فیروزجا روز اول در صدر جدول رده بندی 

بود و خوب کار کرد. باید این را در نظر بگیریم که او 
تنها 15 سال دارد. ضمن اینکه برخی مشکات هم 
در این دوره از پیکارها برایش پیش آمد. مثًا اینکه 
چمدانش هنوز به محل برگزاری مســابقات نرسیده 
اســت. فیروزجا مجبور شد برای خود لباس بخرد و 
به همین دلیل از نظر فیزیکی و ذهنی کمی خسته 

بود اما در نهایت توانست ششم شود.«

از نایب قهرمانی سارا تا گم شدن چمدان شطرنج باز 15 ساله
رقابت های جهانی، عجیب تر از همیشه

ســعید داورپناه ملی پوش ســابق نفت 
آبادان و یکی از مهره های کلیدی و باتجربه 
این تیم، دربــاره اتفاقات بازی پنجشــنبه 
و حواشــی آن گفت: »اگــر بخواهم در یک 
جمله بازی را توضیح دهم باید بگویم داوران 
بــازی را خراب کردند. تیم ما واقعا داشــت 
خوب بازی می کرد و ســوار بازی بود. با این 
حال هــر زمان که می توانســتیم به حریف 
برسیم و از آنها جلو بزنیم، دو سوت اشتباه 
می زدند و همه چیز عوض می شد!« او ادامه 
داد: »داوران در این مسابقه آنقدر سوت های 
عجیــب زدند که حــد و اندازه نــدارد. در 
یــک صحنه خطای شــارژ بــر روی حامد 
حسین زاده گرفتند و دو پرتاب به او دادند و 
پس از آن خطای او را اعام و مالکیت توپ 
را به ما دادند! اصا مگر چنین چیزی امکان 
دارد که همزمان هر دو خطا را اعام کرد؟«

 
 سرنوشت بازی 

با دو سوت عوض می شود
بازیکن بــا تجربه نفت همچنین گفت: 
»در بازی های حساس و مهم یکی دو سوت 
می تواند سرنوشت بازی را عوض کند. مگر 
اختاف تیم های نزدیک به هم چند امتیاز 
است؟ در همین بازی وقتی ما مساوی کرده 
بودیم، سوت اشتباهی زدند و تیم حریف با 
یک فول – گل سه امتیاز گرفت و با همان 
اختاف هم بازی را بــرد. ما واقعا به خاطر 

سوت های داوران بازی برده را باختیم.«

ببینید با تماشاگر آبادانی چه کردند
پرتاب  ماجرای عجیب  درباره  داورپناه 
یخ توســط تماشــاگران آبادان نیز اینطور 
توضیــح داد: »در ســالن ما یک یخ ســاز 
وجود دارد که برای بازیکنان و آســیب های 
احتمالی شان یخ درســت می کند. احتماا 
از همان جا مقــداری یخ برداشــته بودند. 
قبــول دارم قدری عجیب و نامناســب بود 
اما ببینید با تماشــاگر آبادانی که همیشه 
به رفتار خوب و به دور از حاشــیه معروف 
 است چه کردند که این رفتار را از خودشان 

نشان دادند.«

  داوران برای جبران 
به نفع ما هم سوت اشتباه زدند

بازیکــن ســابق تیــم ملــی در ادامه 
صحبت های جالبی درباره ســوت های داوران 
مطرح کرد: »داوران واقعا بد ســوت می زدند. 
اینطور هم نبود که سوت های اشتباه فقط به 
سود آنها باشد. در برخی صحنه ها سوت های 
اشتباه شــان به حدی مشخص بود که سعی 
می کردنــد برای ما هم جبــران کنند و چند 
سوت اشتباه هم به سود ما زدند. با این حال 
در مجمــوع به طور واضح اشــتباه ها به نفع 
شیمیدر بود و باعث شد بازی باخته را ببرند.«

 از داوران خواهش می کنم
مهربان تر باشند!

داورپنــاه در ادامــه به نفــرات کم 
تیمش نیز اشاره کرد: »یکی از مشکات 
اصلــی تیم ما کم بودن نفرات اســت. ما 
هفت هشــت نفر بیشتر نداریم و نداشتن 
بازیکــن ذخیره کارمان را خیلی دشــوار 
کــرده. واقعــا از داوران می خواهم کمی 
با مــا مهربان تــر باشــند و بازیکن های 
ما را پنــج خطایی نکنند چــون بازیکن 
 نیســت کــه جایگزیــن آنهــا کنیــم. 

)می خندد(«

داورپناه: داوران بازی را خراب کردند
داوران برای جبران به نفع ما هم سوت اشتباه زدند!

هفته پانزدهم لیگ برتر مردان
  ارومیه به دنبال 

انتقام از گنبد
هفته پانزدهم لیــگ برتر والیبال 
عصر امروز با انجام هر شش بازی خود 

برگزار می شود.
در نخســتین دیــدار هفته خاتم 
اردکان در خانه میزبان دورنای ارومیه 
است؛ هر دو تیم در هفته گذشته شروع 
خوبی در دور برگشــت نداشتند و برابر 
حریفان خود شکست خوردند و تاش 
می کنند تا در این هفته شکست هفته 

گذشته خود را جبران کنند.
پیام مشــهد در هفتــه دوم دور 
برگشت به شــهر ورامین سفر خواهد 
کرد تا میهمان شــهرداری صدرنشین 
باشد؛ شــهرداری تا به حال دو مرتبه 
در لیگ برتر متحمل شکست شده که 
یکی از این شکست ها در دیدار با پیام 
مشهد بوده است. مشهدی ها با عملکرد 
خوبی که داشــتند در رده چهارم لیگ 
قرار دارند تا شاهد یکی از جذاب ترین 
بازی های هفته در شهر ورامین باشیم.

ســایپا دور برگشــت را با تقویت 
جدی خود آغاز کرده و برای رســیدن 
به رده هــای باای جــدول می جنگد. 
نارنجی پوشــان تهرانــی در این هفته 
میزبان فواد سیرجان ایرانیان هستند 
و تاش می کنند تا دومین برد متوالی 

خود در دور برگشت را کسب کنند.
کاله مازندران در نخســتین دیدار 
خود در دور برگشــت خــارج از خانه 
شکســت خورد و حاا در نخســتین 
میزبانی خود در دور برگشت به مصاف 
شــهرداری تبریزی خواهد رفت که در 
هفته اول با قرعه اســتراحت رو به رو 

بوده است.
عقــاب نهاجا و پیکان در شــرق 
تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ 
پیکان دور برگشت را با یک برد شیرین 
در خانه آغاز کرد اما عقاب نتوانســت 
ســایپا را شکســت دهد تا هر دو تیم 
با انگیزه های متفــاوت پا به این دیدار 

بگذارند.
در یکی از حساس ترین رقابت های 
هفتــه، شــهرداری ارومیه بــه مصاف 
شهرداری گنبد خواهد رفت. ارومیه که 
در نیم فصل دوم با جذب چند بازیکن 
تقویت شــده، در خانه به دنبال کسب 
پیروزی و انتقام شکســت دور برگشت 
اســت اما شــهرداری گنبــد در طول 
مســابقات نشــان داده تیمی مدعی و 
آماده در اختیار دارد تا شــاهد نبردی 

جذاب در ارومیه باشیم.
 

گزارش

معرفی برترین های 
اتومبیلرانی دریفت و 

کارتینگ کشور
مرحله چهــارم از رقابت های کارتینگ 
روتکس مکس قهرمانی کشور فصل 2018، 
با شــناخت نفرات برتر به پایان رسید. این 
رقابت ها طبق روال همیشــگی به میزبانی 
پیســت کارتینگ آزادی تهــران در میان 
اســتقبال عاقه مندان به این رشــته پایه 
اتومبیلرانی برگزار شــد. در پایان  این دور 
از رقابت هــا که در چهــار کاس جوانان، 
بزرگساان و DD2 برگزار شد، برترین های 

هر بخش به این ترتیب مشخص شدند:
کاس بزرگســاان: سیدجواد موسوی 

از تهران
از  کاس جوانان: امیر علــی جنیدی 

تهران
کاس DD2: ســید فرهادموسوی از 

تهران
نهایی  و  پنجــم  مرحلــه  همچنیــن 
رقابت های کارتینگ روتکس قهرمانی کشور 
بهمن ماه ســال جاری برگــزار و قهرمانان 
ســال این رشــته در کاس هــای مختلف 

مشخص می شوند.
چهارمین مرحله از مســابقات دریفت 
قهرمانی کشــور نیــز به میزبانی پیســت 
اتومبیلرانــی آزادی تهــران برگزار و نفرات 
برتر معرفی شــدند. 12 اتومبیلران شرکت 
کننــده از هفت اســتان، بــرای رقابت با 
یکدیگر در خط استارت مسابقه ایستادند و 
در رقابت های انفرادی برای کسب امتیازات، 
مهارت خود را به آزمایش گذاشــتند  که در 
نهایت 8 شــرکت کننده به دور دوم رقابت 
راه پیــدا کردند. در دور دوم و بر اســاس 
جدول ارائه شــده از سوی  کمیته برگزاری 
این مسابقات 8 شــرکت کننده باقی مانده 
در جــدول به صورت دو به دو با یکدیگر به 
رقابت پرداختند  که در انتها چهار شــرکت 
کننده برای کســب رده های اول تا سوم به 
دور پایانی راه یافتند و پس تاش بســیار 
و رقابتی جذاب، ســکوهای اول تا سوم این 
مرحله از مســابقات به شــهاب پیشانیدار 
از خوزســتان،  هادی جعفرپــور از مرکزی 
و  محمدرضــا روحی از البــرز تعلق گرفت. 
مرحله پنجم و نهایی این مســابقات اسفند 
ماه ســال جاری برگــزار و قهرمانان اول تا 
سوم مســابقات دریفت قهرمانی کشور در 

سال 1۳9۷ مشخص می شوند.

رییس فدراسیون بسکتبال:
آیدین در منش و 
اخاق زبانزد بود

بســکتبال  فدراســیون  یس  ری
هــم یکی از افراد حاضر در مراســم 
آیدین نیکخواه بهرامی بود که البته 
به خاطر برگزاری این مراسم در تاار 
بسکتبال آزادی، به نوعی میزبان این 

مراسم نیز به حساب می آمد.
ضمــن  طباطبایــی  ــن  رامی
گرامیداشــت یاد و خاطــره آیدین 
نیکخــواه بهرامی گفــت: »قدردانی 
از بازیکنــان ارزشــمند و بزرگ چه 
درمیان ما باشــند و چه در میان ما 
نباشند از وظایف اصلی ماست. بسیار 
مفتخرم که بــه نمایندگی از جامعه 
بسکتبال سهم کوچکی در برگزاری 
مراســم یادبود آیدین دارم. امیدوارم 
ادامه دهنــده راه بازیکنانــی ماننــد 
آیدین کــه اخاق محور هســتند، 

باشیم.«
طباطبایــی به جــام ملت های 
آســیا در سال 200۷ اشــاره کرد و 
ادامه داد: »در آن مســابقات ایران با 
کسب مدال طا توانست به المپیک 
پکن برســد. من در کنــار تیم بودم 
بــه یاد دارم آیدیــن مقابل فیلیپین 
و لبنان ســنگ تمام گذاشت و سهم 

بزرگی در پیروزی ایران داشت.«
رییس فدراســیون بســکتبال 
در پایان ضمــن قدردانی از زحمات 
باشــگاه اکســون گفت: »از خانواده 
فرهنگــی و دانشــگاهی نیکخــواه 
بهرامی بــرای تربیت چنین فرزندی 
که در منــش و اخــاق زبانزد بود 

سپاسگزارم.«

گزارش

سوار بازی 
بودیم

حساس ترین و پرحاشیه ترین دیدار هفته هفتم لیگ بسکتبال در آبادان برگزار شد. جایی که تیم بدون باخت نفت میزبان شیمیدر بود. 
دو تیمی که هر دو جزو مدعیان این فصل به حساب می آیند و یکی از شانس های رسیدن به مراحل پایانی هستند. دیدار این دو تیم اما 
عاوه بر هیجان و نزدیکی امتیازها، حواشی زیادی هم داشت و در نهایت با اعتراض گسترده کادر فنی و تماشاگران نفت به پایان رسید. 
اعتراض و پرخاش تماشاگران خونگرم آبادان حتی به جایی رسید که ناظر برای دقایقی بازی را متوقف کرد و خواست تا تماشاگران از سالن 
خارج شوند! این دیدار در نهایت با برتری 62 بر 52 تیم شیمیدر به پایان رسید اما تیم میزبان به شدت به تصمیمات داوری معترض بود.

با توجه به اینکه در اساسنامه کمیته ملی المپیک تاکید شده اعضای 
هیات اجرایی برای 4 ســال انتخاب می شوند، رحیمی بعد از رفتنش از 

ریاست فدراسیون هندبال، در هیات اجرایی می ماند.
با تایید اساسنامه کمیته ملی المپیک در هیات اجرایی قرار شد این 
اساسنامه برای تصویب در مجمع عمومی که روز 25 دی برگزار می شود، 
مورد بررســی قرار گیرد و به همین دلیل اساسنامه برای اعضای مجمع 
فرســتاده شده اســت. یکی از نکاتی که در اساسنامه ابهام داشت و قرار 
بود تغییر کند، تعیین تکلیف اعضای هیات اجرایی اســت که امکان دارد 
در طول دوره دیگر رییس فدراســیون نباشند. ترکیب شش عضو هیات 
اجرایی کمیته ملی المپیک از بین روسای فدراسیون ها انتخاب می شود 

امــا هیچ وقت در این مورد تصمیمی گرفته نشــد که اگر عضوی به هر 
دلیلی دیگر رییس فدراسیون نباشد، وضعیت حضورش در هیات اجرایی 
کمیته چه می شــود؟ با توجــه به این ابهام، هیــات اجرایی کمیته این 
موضوع را بررســی کرد و در نهایت به این جمع  بندی رسید که اعضای 
هیات اجرایی حتی در صورت اســتعفا یا برکناری از ریاست فدراسیون، 
تا پایان دوره چهارســاله همچنان عضو هیات اجرایی باشند. این موضوع 
در پیش نویس اساسنامه نوشته شده و قرار است روز 25 دی ماه به رای 
گذاشته شود. علیرضا رحیمی یکی از اعضای هیات اجرایی است که دیگر 
رییس فدراســیون نیست اما اگر پیشــنهاد هیات اجرایی در مجمع رای 

بیاورد، تا سه سال دیگر در هیات اجرایی می ماند.

اعضای 
بازنشسته 
هیات 
اجرایی 
می مانند

 پیدا شدن کوهنورد گمشده 
در ارتفاعات »میشو« شهرستان مرند

مدیر عامل جمعیت هال  احمر آذربایجان شرقی از پیدا شدن کوهنورد 
گمشده در ارتفاعات میشو شهرستان مرند خبر داد.

سعید کنعانی گفت: »به دنبال دریافت خبر گم شدن یکی از هموطنان 
۳0 ســاله تبریزی در ارتفاعات کوهستان میشو به علت بارش سنگین برف، 
کواک و مه غلیظ، بافاصله نجاتگران جمعیت هال احمر شهرســتان مرند 
و نجاتگران تیم واکنش ســریع از معاونــت امداد نجات جمعیت هال احمر 
اســتان، جهت جست و جو و نجات فرد گمشــده به کوهستان میشو اعزام 

شدند.«
او ادامه داد: »نجاتگران جمعیت هال  احمر با دریافت اطاعات ازم از 
فرد گمشــده، روشن کردن چراغ قوه توسط جوان گمشده را خواستار شدند 
و با وجود تاریکی شــب و بارش ســنگین برف، کواک و وجود مه غلیظ و 
صعب العبور بودن ارتفاعات، نجاتگران توانســتند بعد از پنج ساعت عملیات، 
فرد گمشــده را پیدا کنند.« طی ســال های گذشته، چند تن از هموطنان و 
کوهنوردان در ارتفاعات برف گیر و صعب العبور کوهستان میشو گرفتار شده 

و جان خود را از دست داده اند.
 

پیروزی یاران عبادی پور در پایان سال میادی
تیم والیبال اسکرا بوهاتوف در آخرین بازی 
ســال 2018 خود در لیگ لهستان به پیروزی 
رسید. تیم والیبال اسکرا بوهاتوف که از حضور 
میاد عبادی پــور در فصل جاری پاس لیگای 
لهستان سود می برد در آخرین بازی سال 2018 
با نتیجه ۳ بر صفر، میهمان خود، بیدگوشــچ را 
شکست داد. میاد عبادی پور، ملی پوش ایرانی 
تیم اســکرا در این دیدار 11 امتیاز کسب کرد 
تا تیم جایگاه ششــم جدول لیگ را حفظ کرده 
باشد. اســکرا که فصل گذشته را با قهرمانی به 
پایان برد، در این فصل شــرایط چندان خوبی 

ندارد و در پایان دیدارهای خود در سال 2018، به جایگاهی بهتر از ششمی 
نرسیده است.

تاریخ مجمع سالیانه 16 فدراسیون اعام شد
وزارت ورزش تاریخ برگزاری مجامع سالیانه 16 فدراسیون را اعام کرد. 
با مشــخص شدن حسابرسی های سال گذشته، فدراسیون های ورزشی تاریخ 
پیشنهادی خود را برای برگزاری مجامع سالیانه به وزارت ورزش اعام کردند 
که با هماهنگی این وزارتخانه تاریخ برگزاری مجامع سالیانه 16 فدراسیون تا 
پایان سال مشخص شد. بر این اساس ۳0 دی ماه، ووشو؛ اول بهمن، بوکس؛ 
۳ بهمن، تکواندو؛ ۷ بهمن، اتومبیلرانی؛ 8 بهمن، وزنه برداری؛ 9 بهمن، گلف؛ 
10 بهمن، کوهنوردی؛ 25 بهمن، تیراندازی؛ 28 بهمن، اسکواش؛ ۳0 بهمن، 
تیراندازی با کمان؛ اول اســفند، نجات غریق؛ 2 اســفند، تنیس روی میز و 
اســکی؛ 5 اسفند، بدمینتون؛ 6 اسفند، دوچرخه ســواری و ۷ اسفند مجمع 
اســکیت برگزار می شود. 12 اسفند هم از سوی فدراسیون پزشکی - ورزشی 
برای برگزاری مجمع ســالیانه پیشنهاد شده اما هنوز وزارت ورزش موافقت 
قطعی را اعام نکرده اســت. مجامع فدراسیون های نجات غریق، تنیس روی 

میز و اسکی در مشهد برگزار می شود.
 

 اعام زمان ثبت نام کاندیداهای 
کونگ فو و چوگان

وزارت ورزش زمان ثبت نام از نامزدهای فدراسیون های چوگان و کونگ فو 
را اعام کرد. با اباغ قانون منع به کارگیری بازنشســته ها در فدراسیون های 
ورزشی، حجت ا... دهخدایی رییس فدراسیون چوگان رفت و وزیر ورزش در 
حکمی یاشــار بی غم را به عنوان سرپرست فدراســیون چوگان معرفی کرد. 
ثبت نام از نامزدهای ریاســت این فدراســیون پیش از این یک بار انجام شد 
اما به دلیل نقص مدارک کاندیداها قرار شد ثبت نام از نامزدها دوباره صورت 
بگیرد. براین اســاس ثبت نام از نامزدهای ریاســت این فدراسیون از 11 دی 
آغاز می شــود. با اعام وزارت ورزش، ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون 
کونگ فــو نیز از 11 دی آغاز خواهد شــد. رضا حیدری رییس فدراســیون 
کونگ فو بهمن ماه سال 1۳92 به عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد و طبق 
قانون بهمن ماه ســال 96 دوره چهارساله ریاست او به پایان رسید. او از آن 

زمان به عنوان سرپرست فعالیت دارد.

خبرکوتاه

در یازدهمین سالگرد درگذشت 
آیدیــن نیکخواه بهرامی، مراســم 
یادبود او با حضور خانــواده اش در 
تاار بســکتبال آزادی برگزار شد. با 
توجه به اینکه پس از چند سال صمد 
نیکخواه بهرامــی کاپیتان تیم ملی 
ایران در سالگرد برادرش در ایران بود 
مراسم یادبودی برای مرحوم آیدین 
نیکخــواه بهرامــی ملی پوش فقید 
ایران در ســالن آزادی برگزار شد و 
اهالی این رشته و دوستداران آیدین 
نیکخواه بهرامی کنار یکدیگر جمع 
شــدند. در جریان یکی از دیدارهای 
لیگ دســته یک، مراسم یازدهمین 
سالگرد درگذشــت آیدین نیکخواه 
بهرامی ملی پوش فقید بســکتبال 
ایران در ســالن آزادی تهران برگزار 
شد که در این مراسم اهالی بسکتبال، 
دوستداران این بازیکن فقید، محمد 
علی نیکخواه بهرامــی پدر آیدین 

و صمد، ملی پوشــان بســکتبال، 
پیشکســوتان و مربیان این رشته، 
مســووان فدراســیون و خانواده 

بازیکنان حضور داشتند.
پس از چند ســال که خبری از 
برگزاری یادبودهای اینچنینی برای 
آیدین نبود، امسال به همت باشگاه 
ترتیب  باشــکوهی  اکسون مراسم 
داده شد تا یاد و خاطره این ملی پوش 

بسکتبال ایران گرامی داشته شود
در این مراســم پــس از پخش 
نیکخواه  آیدیــن  دربــاره  کلیپی 
بهرامی، اهالی بسکتبال با گذاشتن 
گل بر روی عکس این بازیکن یادش 

را گرامی داشتند.
سپس از فیلم مســتند زندگی 
این بازیکن به نام »آیدین« که توسط 
اشــکان مهریار کارگردانی شــده 
رونمایی و اعام شــد که این فیلم به 
زودی اکران خصوصی خواهد شــد 

و ســپس برای اکران عمومی آماده 
می شود. این مســتند چیزی حدود 
دو سال است مراحل ساخت را سپری 
می کند و قرار اســت پــس از انجام 
کارهای تدوین، 16 بهمن و مصادف با 
تولد این بازیکن برجسته اکران شود. 
صمد نیکخــواه بهرامی کاپیتان تیم 
ملی نیز با تشکر از برگزارکننده های 
این مراســم، یاد و خاطره برادرش را 
گرامی داشت و تاکید کرد که حضور 
مردم در مراســم سالگرد برادرش او 
را سربلند می کند. نیکخواه بهرامی 
که همانند دیگر میهمانان پیراهنی 
با عکس برادرش به تن داشت، گفت: 
»هنوز بعد از این همه سال رفتن او را 
باور نمی کنم و صدای آیدین در گوش 
من می پیچد. امسال هم مراسمی به 
صورت کاما خودجوش برای آیدین 
ترتیب داده شد و من هم تا جایی که 
توانستم برای برگزاری آن همکاری 

کــردم. جا دارد از زحمات اشــکان 
مهریار هم برای ســاختن مســتند 
تشکر کنم که می دانم دو سال است 
برای آن زحمت می کشد و در تاشیم 

تا در بهمن ماه اکران شود.«
در این مراســم بســکتبالی ها 
پیراهن شــماره ۸ آیدین نیکخواه 
بهرامی را که توسط ملی پوشان امضا 
شده بود به محمدعلی نیکخواه اهدا 

کردند.
بعد از چندین مــاه که پیراهن 
آیدیــن نیکخواه بهرامی از ســالن 
آزادی خارج شده بود بااخره پیراهن 
شماره هشت او که ســال ها در این 
سالن بود دوباره نصب و یک بار دیگر 
جزیی از تاار بســکتبال آزادی شد. 
جایی که او ســال ها در آن با پیراهن 
تیم ملی و باشگاه های مختلف بازی 
کرد و به یکــی از بهترین بازیکنان 

تاریخ بسکتبال ایران تبدیل شد.

اهتزاز دوباره پیراهن نیکخواه در سالگرد یازدهم
مستند زندگی آیدین بهمن ماه اکران می شود

سرپرســت فدراســیون هندبــال با 
چنــد گزینه بــرای نایب رییســی بانوان 
وارد مذاکره شــده اســت. میتــرا نوری 
هندبال  فدراســیون  بانوان  نایب رییــس 
در زمان ریاســت علیرضا رحیمی از این 
فدراســیون رفت. علیرضا رحیمی نیز با 
اباغ قانون منع به کارگیری بازنشســته ها 
مجبور به رفتن از فدراسیون هندبال شد 
و در نهایت وزیــر ورزش در حکمی دولو 
فدراسیون منصوب  به عنوان سرپرست  را 
کرد تا شــرایط برای برگــزاری انتخابات 
فراهم شــود. نوری اوایل آبان ماه امسال 
از فدراســیون رفت و از آن زمان تاکنون 

این فدراسیون در بخش بانوان نایب رییس 
نداشته اســت. میترا نوری برای ریاست 
فدراســیون هندبــال نیز ثبت نــام کرده 
اســت. او در بازی های آسیایی جاکارتا و 
همینطور مســابقات قهرمانی آسیا که در 
ژاپن برگزار شد، به عنوان ناظر فنی حضور 
داشت. دولو سرپرست فدراسیون هندبال 
با چنــد گزینه برای نایب رییســی بانوان 
وارد مذاکره شــده اما هنوز گزینه نهایی 
انتخاب نشده اســت. وی در تاش است 
شخصی را برای این پست انتخاب کند که 
با مسائل اقتصادی نیز آشنا بوده و بتواند 

بانوان را به خوبی رهبری کند.

طبق اعام قبلی کادر فنی تیم ملی 
شنا در خصوص برگزاری رکوردگیری از 
شــناگران در پایگاه های ملی شنا که در 
چهار مرحله پیش بینی شده است، مرحله 
دوم این رکوردگیری روز پنجشنبه )1۳ 
دی ماه( برگزار می شــود. به گفته محمد 
بیداریان، مربی و سخنگوی تیم های ملی 
شنا مرحله دوم این رکوردگیری 1۳ دی 
ماه 1۳9۷ در هر چهار پایگاه ملی شنای 
کشــور برگزار می شود. مربیان شهرهایی 
که زیرمجموعــه این پایگاه ها هســتند 
بایــد هماهنگی های ازم با ســرمربیان 
پایگاه ها جهت اعام اسامی و رشته هایی 

که شــناگران آنها تمایل به شرکت دارند 
را تا روز سه شنبه)11 دی 1۳9۷( انجام 

دهند.
بیداریان در رابطه با اهداف برگزاری 
ایــن رکوردگیری ها می گوید: »این چهار 
پایگاه در ســطح کشــور طراحی شده  تا 
شــناگران بتوانند در هر نقطه از کشــور 
خود را در شرایط مسابقه قرار دهند. یکی 
از مشکات شنای کشور کمبود مسابقات 
مختلف است که با محدودیت منابع مالی 
فدراسیون، کادر فنی تصمیم به برگزاری 
چنین رقابت هایی در سطح کشور گرفته 

است.«

سرپرســت نایب رییســی امــور بانوان 
به عنــوان متصدی امــور دبیری فدراســیون 
والیبال منصوب شد. افشین داوری، سرپرست 
ابتدایی  دبیری فدراسیون والیبال در روزهای 
کارش حرمت الســادات زبردست را به عنوان 
سرپرســت نایب رییســی بانوان فدراســیون 
والیبال جمهوری اسامی ایران منصوب کرد. 
در روزهــای اخیــر بحث انتخاب سرپرســت 
دبیری فدراســیون والیبال بســیار داغ شده 
و نام گزینه هــای مختلفی برای این ســمت 
مطرح می شــود. افشــین داوری که مقاومت 
زیادی بــرای انتخاب دبیر دارد تصمیم گرفت 

تا زبردســت را به عنوان متصدی امور دبیری 
فدراســیون والیبال انتخاب کند تا برنامه های 
این فدراســیون به تعویق نیفتد.با این شرایط 
باید منتظر ماند و دید که سرپرست فدراسیون 
چه زمانی تکلیف سرپرســت دبیری والیبال را 
مشــخص خواهد کرد تــا پس از آن ســایر 

اقدامات برای برگزاری انتخابات انجام شود.
زبردست: دبیر موقت نیستم

بانوان  رییســی  نایــب  سرپرســت 
انتخابش  مــورد  والیبال در  فدراســیون 
»تا  فدراســیون گفــت:  دبیر  به عنــوان 
زمان انتخاب سرپرســت دبیری، کارهای 

اداری اش را انجــام می دهــم امــا دبیر 
فدراسیون نشده ام.«  زبردست ادامه داد: 
»دبیر موقت نیســتم امــا کارهای اداری 
دبیــری را انجــام می دهم تا سرپرســت 
دبیری را انتخاب کنند. زمان مشــخصی 
هم بــرای ایــن انتخاب وجود نــدارد و 
هر موقع کــه به نتیجه برســند انتخاب 
می کننــد.« او همچنین گفــت: »وظیفه 
اصلی من سرپرســتی نایب رییسی بانوان 
فدراسیون والیبال است و کارهای دبیری 
را تا زمان انتخاب شــخص جدید  به طور 

موقت انجام می دهم.«

تعــدادی از دختــران دوومیدانــی کار 
نسبت به دعوت نشــدن به اردوی تیم ملی 
گایه دارند و در پاســخ به این اعتراض است 
که پریســا بهزادی می گوید، آماده ترین ها به 

اردوی تیم ملی دوومیدانی دعوت شده اند.
نایب رییس بانوان فدراسیون دوومیدانی 
در ارتباط با دعوت نشــدن برخی از دختران 
دوومیدانی کار بــه اردوی تیم ملی می گوید: 
»اینطور نیست که اگر برخی انتخاب نشدند، 
دلیل خاصی وجود داشته است. آماده ترین ها 
انتخاب شــدند و آنهایی که دعوت نشــدند، 
یــا در مســابقات شــرکت نکردنــد و یــا 

رکوردهایشــان نظر اعضای سازمان تیم های 
ملــی را جلب نکــرد. فدراســیون از ابتدای 
سال چند بار اعام کرد که تمامی مسابقات 
قهرمانی کشــور، لیگ های باشگاهی و لیگ 
طایــی حکم انتخابــی را دارد.« او دختران 
پشــت خط مانده را اینطور امیدوار می کند: 
»البته هنوز برای انتخاب شــدن زمان وجود 
دارد. ما هنوز چند مســابقه انتخابی پیش رو 
داریم که در صورت ثبت رکورد می توانند به 
عضویت تیم ملی درآینــد.« بهزادی با بیان 
اینکــه در حال حاضر خیلــی از دختران در 
ادامه  تمرین می کنند،  اســتان های مختلف 

می دهد: »انتخابی نهایی، پایان فروردین ماه 
سال آینده برگزار می شود و من مطمئنم که 
در آنجا می توانند رکوردهای ازم را به دست 
آورنــد. در حال حاضر نفراتی چون ســپیده 
توکلی، شها محمودی، ژاله کاردان، ریحانه 
آرانی و تکتم دستاربندان در اردوی تیم ملی 
هستند. می دانیم افراد دیگری هم هستند که 
خوب کار می کنند مثل ایلین بابکی، نسایی، 
الناز کمپانی، مریم طوسی و فرزانه فصیحی. 
امیدوارم این ورزشــکاران در رکوردگیری ها 
بتوانند به حــد نصاب ازم برســند و برای 

اردوهای بعدی به تیم ملی دعوت شوند.«

برنامه سرپرست فدراسیون هندبال برای تغییرات

رکوردگیری از شناگرها به خاطر محدودیت مالی

مسوولیت دبیر بر گردن سرپرست نایب رییسی فدراسیون والیبال 

فروردین، آخرین فرصت پشت خط مانده های دوومیدانی
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جنگ برای دوبنده
در بعضی از اوزان کشتی فرنگی در مسابقات جام تختی انتخابی داغی برگزار می شود. دعوت از کشتی گیران مطرح و 
نامدار برای این مســابقات در برنامه های کادر فنی قرار داشته و حتما یک انتخابی داغ را رقم می زند. به طور مثال در 
وزن 77 کیلوگرم محمدعلی گرایی، پژمان پشتام و رسول گرمسیری حضور دارند که باید در کنار نفراتی همچون علی 
نوروزی، سامان نجم سهیلی و حمیدرضا جعفری برای رســیدن به عنوان قهرمانی تاش کنند. نفر اول این مسابقات 
در این وزن یک گام بلند برای رســیدن به دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی برمی دارد. در اوزان 82 و 87 کیلوگرم 
هم به همین شــکل است. در وزن 82 کیلوگرم یوســف قادریان، مهدی ابراهیمی، پیام بویری و هادی علیزاده پورنیا 
چهار چهره مطرح تیم ملی هستند که رقابت داغی با هم دارند و در کنار آنها نفرات تازه واردی چون جمال اسماعیلی 
و عباس مهدی زاده هم برای موفقیت تاش می کنند. حســین نوری، رامین طاهری، میاد خسروی، سامان عزیزی و 
مهدی فاح نفرات مدعی و مطرح تیم ملی در این وزن هســتند که باید برای رسیدن به عنوان قهرمانی تاش کنند. 
در این وزن شــاید سعید عبدولی هم به جمع مدعیان اضافه شود و یا شــاید هم محمد بنا تصمیم دیگری درباره او 
بگیرد اما در این وزن هم کشــتی گیران برای رسیدن به دوبنده تیم ملی رقابت ســختی را باید با هم داشته باشند.

ایران ورزشــی - مرحله دوم اردوی 
آماده ســازی تیم ملی کاراته کشورمان با 
حضور چهره های شاخص این رشته رزمی 
در مجموعه ورزشی انقاب تهران آغاز شد.
مرحله دوم تمرینات تیم ملی کاراته 
کشــورمان در حالــی از دیــروز با حضور 
ســتاره های عنوانــدار این رشــته رزمی 
در هتــل آکادمی ملی المپیــک واقع در 
مجموعه ورزشــی انقاب تهران آغاز شده 
که ملی پوشان کاراته نیت دارند از همین جا 
برای کسب سهمیه های ورودی به المپیک 

2020 توکیو خیز بلندی بردارند.
مرحلــه نخســت از رقابت های لیگ 
جهانی موســوم به »کاراته وان« در سال 
جدیــد میادی ۵ بهمن مــاه به میزبانی 
فرانســه در پاریس برگزار می شود و تیم 
ملــی کاراته ایران قرار اســت با هشــت 
کاراتــه کا در بخــش مــردان عــازم این 
رقابت ها شود. رقابتی که برای ملی پوشان 

کاراتــه ایران حکــم عبــور از مرحله ای 
حساس و سرنوشت ســاز را دارد. رقابتی 
که ســتاره های کاراته کشــورمان در آن 
می توانند با اثبات خود و کســب بهترین 
جایگاه در بین مدعیان کاراته جهان، ضمن 
تثبیت جایــگاه خود، خیــز بلندی برای 
کسب ســهمیه های ارزشمند المپیک نیز 
بردارند. البته اگر ملی پوشان کاراته ایران 
در اردوی آماده ســازی بــه خوبی تدارک 
شوند و سرحال و آماده در مرحله نخست 
لیگ جهانی کاراتــه وان به مصاف رقبای 
خود بروند. کاراته ایران بی تردید پتانسیل 
بســیار باایی بــرای کســب حداکثری 
ســهمیه های ورودی به بازی های المپیک 
2020 توکیــو و نیز تصاحــب مدال های 
خوشــرنگ در این دوره از بازی ها را دارد. 
البته با توجه به مشــخص نشدن تکلیف 
مدیریــت جدید ایــن مجموعــه و اداره 
موقتی فدراســیون کاراته با سرپرســتی، 

حداقل در شــرایط فعلی خیلی وضعیت 
تدارک و پشــتیبانی از ایــن تیم پرامید 
ایده آل به نظر نمی رســد امــا خب قطعا 
مدیران ورزش کشــور بــا توجه به اعتقاد 
راســخی که به موفقیــت کاراته ایران در 
بازی های المپیک پیش رو )2020 توکیو( 
دارند، این رشــته را تنهــا و به حال خود 
رها نمی کنند. به هر روی فعا قرار اســت 
با شــروع مرحله دوم اردوی آماده سازی 
کاراته در مجموعه ورزشی انقاب تهران، 
کاراته کاهــای ملی پوش کشــورمان که با 
صاحدید شهرام هروی سرمربی تیم ملی 
کاراته به این مرحله از اردو دعوت شدند، 
تحت هدایت کادرفنی خود را برای حضور 
در لیگ جهانی کاراته وان به بهترین شکل 
ممکن مهیــا کنند. رقابتــی که موفقیت 
در آن برای ملی پوشــان کاراته کشورمان 
اهمیت فراوانی دارد. بر همین اســاس نیز 
مرحله دوم اردوی آماده ســازی این تیم 
از دیروز در محــل آکادمی ملی المپیک 
واقع در مجموعه ورزشــی انقاب تهران 
آغاز شده و تا ۱۸ دی ماه در این مجموعه 

ادامه دارد.
 ذبیح ا... پورشــیب، امیر مهدی زاده، 
بهمن عسگری، ســجاد گنج زاده، هامون 
درفشــی پور، علــی اصغــر آســیابری، 
مهــدی خدابخشــی و صالح ابــاذری ۸ 
کاراته کایی هســتند کــه در این مرحله 
اردو حضور دارند. ایــن نفرات با هدایت 
فنی شــهرام هروی به عنوان ســرمربی و 
شهاب سلطانی، حسین روحانی و سعید 
حسنی پور به عنوان مربیان و کمک های 
ســرمربی، خود را برای حضور درخشان 
در لیــگ  جهانی کاراته وان ســاخته و 

پرداخته می کنند.

خیز بلند برای کسب سهمیه المپیک توکیو
مقدمه ای برای لیگ جهانی کاراته وان

همه فرنگی کاران به جز عبدولی و علیاری به خط شدند

جام تختی، انتخابی تمام عیار

محمد بنا همیشــه انتخابــی را با روش 
خودش پیش می برد. او همیشه اصرار داشت 
کشــتی گیران در دوره های زیــادی وزن کم 
نکنند و در نهایت در طول سال یک یا دوبار 
وزن کم کنند و با همین روش هم توانســت 
موفقیت های زیادی را کســب کند. او سعی 
می کرد کشــتی گیرانش را به جــای درگیر 
کــردن در فرآیندهــای دوره ای انتخابی تیم 
ملی، در اردوهای تیــم ملی و تورنمنت های 
بین المللــی محک بزنــد و بهترین ها را برای 
مســابقات جهانی انتخاب کند؛ روشــی که 
خیلی خوب هم جواب داد و به یکباره کشتی 
فرنگی ایران که روزهای خوبی نداشــت را به 

اوج رســاند و بهترین نتایج تاریخ را برای این 
رشــته به وجود آورد. با وجــودی که محمد 
بنا هر ســال یک نتیجــه تاریخی و کم نظیر 
در مســابقات جهانی به دســت می آورد اما 
منتقدان زیادی در مقابل او قرار گرفته بودند 
و با وجود تکرار پیاپی موفقیت های کشــتی 
فرنگی ایران در جهان و المپیک، معتقد بودند 

که او کشتی فرنگی را نابود کرده است! 
بعد از بازی هــای المپیک لندن به دلیل 
اختاف نظرهای محمد بنا و رســول خادم، 
سرمربی موفق کشتی فرنگی از کار کردن در 
این رشــته کنار رفت و حاا با گذشت هفت 
ســال از اجرای برنامه های رســول خادم در 
کشتی، نظر بسیاری در این باره تغییر کرده و 
خیلی ها معتقدند آن کسی که کشتی را نابود 

کرد فرد دیگری بوده، نه محمد بنا.
بعد از انتخاب رســول خــادم به عنوان 
رییــس فدراســیون کشــتی، او فرآیندی را 
تصویــب کرد که این فرآیند بــا انتخابی که 

محمد بنا برگزار می کرد، تفاوت های بسیاری 
داشــت؛ تفاوت هایــی که از نتایجــی که از 
عملکرد این دو به جا مانده کاما قابل ارزیابی 
اســت. رســول خادم بعد از حضور در راس 

فدراسیون کشــتی، اصرار زیادی کرد محمد 
بنا روش خود را آنگونه که وی می گوید تغییر 
بدهد، امــا بنا هرگز حاضر بــه پذیرش این 
موضوع نشــد و در نهایت هم به همین دلیل 
مدت ها از کشتی فرنگی فاصله گرفت. در این 
مدت هم هر کســی بر سر کار آمد با روشی 
که خادم برایش تدوین کرده بود، مجبور شد 
کار کند که البته موفقیتی هم نصیب کشتی 

فرنگی نشد.
حاا کشتی، دوران پســاخادم را تجربه 
می کند. رســول خــادم رفته و قرار نیســت 
برنامه ها و روش های او در کشــتی اجرا شود. 
فرآینــد انتخابی رســول خادم هــم با به جا 
گذاشتن آسیب های فراوان برای کشتی ایران 
به تاریخ پیوســت و حاا محمد بنا با آرامش 
خاطر دوباره با همان روشی که موفقیت های 
زیادی را برای کشتی فرنگی رقم زد، می تواند 
برنامه های این رشته را پیش ببرد؛ برنامه هایی 
که این نوید را می دهد در آینده ای نه چندان 
دور کشــتی فرنگــی ایران بتوانــد به دوران 
اوجش برســد. دوران اوجی که شاید سال ها 

زمان ببرد تا دوباره تکرار شود. 
دورانی که باید بدون ســوریان، نوروزی 
و رضایی ســاخته شود. قهرمانانی که نامشان 
در تاریخ کشتی ایران با مدال های رنگارنگی 
که کســب کردند ثبت شــد. حاا محمد بنا 
و همکارانــش باید با پویــا ناصری پور، امین 
کاویانی نژاد، برادران گرایی و... امثال سوریان 

و نوروزی را بسازند!
محمــد بنا حــاا حکــم مدیرعاملی را 
دارد کــه مدیریت کارخانه ای ورشکســته را 
بر عهــده گرفته که روزی بنــز و بی ام دبلیو 
تولید می کرده اما حاا به گل نشســته است! 
آیا می تــوان این کارخانه به گل نشســته را 
به مرحله تولید رســاند و یکبــار دیگر بنز و 
بی ام دبلیو تحویل داد؟ برای رسیدن به جواب 

این سوال باید منتظر ماند.

تکرار 
روش 
قدیمی

اســامی فرنگی کاران ایــران برای حضور در رقابت های بین المللی کشــتی جام تختی اعام شــد. ســی و نهمین دوره 
رقابت های بین المللی کشــتی فرنگی جام جهان پهلوان غامرضا تختی روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه برگزار می شــود و شــهر 
اندیمشک میزبان این مسابقات اســت. برای حضور در این مسابقات تمامی چهره های شــاخص و ملی پوشان ایران به جز 
ســعید عبدولی و مهدی علیاری دعوت شــده اند که همین مســابقات می تواند یک انتخابی تمام عیار برای کشتی فرنگی 
باشــد. بعد از رفتن رسول خادم قرار شد انتخابی در کشــتی با تغییراتی روبه رو شــود که در راس همه محمد بنا اصرار 
زیادی به این امر داشــت و حاا او می خواهد همان روشی که کشــتی فرنگی را از خاک به افاک رساند دوباره پیاده کند.

غامرضا محمدی: جو اردوی 
نخست تیم ملی بی نظیر بود

 جام تختی انتخابی مهمی 
است

ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد با ابراز 
رضایت از همدلی موجود در کشتی اردوی 

نخست تیم ملی، آن را بی نظیر دانست.
غامرضا محمدی با اشاره به برگزاری 
مرحله نخست انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 
گفت: »به نظر من ســطح کیفی مسابقات 
از پیکارهای قهرمانــی گروه )الف( و )ب( 
بهتــر و بااتر بود و فرصتی برای کســانی 
بود که شانس حضور در جام جهان پهلوان 
تختــی را از دســت داده بودند و به نوعی 
این مسابقات، انتخابی جام تختی محسوب 
می شــد.« ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
درباره خودداری اتحادیه جهانی کشتی از 
پذیرش جام تختی در سیســتم رده بندی 
اتحادیه جهانی کشتی، گفت: »با مشورتی 
کــه با کادر فنی داشــتم، به فدراســیون 
اصرار داشتیم که این مسابقات از سیستم 
رده بندی خارج شــود چــرا که در صورت 
ورود جــام تختــی به سیســتم رنکینگ، 
در هر وزن تنها ســه کشتی گیر داخلی را 
می توانســتیم به میدان بفرستیم. از سوی 
دیگــر در جــام جهانی کشــتی آزاد نیز 
حضــور نداریم و به همین دلیل حدود ۱0 
کشــتی گیری که ســهمیه حضور در جام 
تختی را گرفته اند، به همراه داریم که این 

یک مرحله انتخابی تیم ملی است.«
دارنده چهار مــدال نقره و برنز جهان 
ادامــه داد: »حضور ۶ تا ۱0 کشــتی گیر 
خوب ایرانی در کنار کشتی گیران خارجی 
در جام جهــان پهلوان تختی به طور حتم 
ســطح کیفی و فنی مســابقات را افزایش 
خواهــد داد و بســیاری از کشــتی گیران 
ایرانی می توانند در این تورنمنت با یکدیگر 

کشتی بگیرند.«
 او دربــاره عملکــرد کشــتی گیران 
باتجربه پــس از دعوت به اردوی تیم ملی 
نیز گفت: »برای کشــتی گیران عنوان دار، 
کادر فنی برنامه ریزی کرده که تعدادی از 
آنها در جــام جهان پهلوان تختی و برخی 
دیگــر در تورنمنت هــای بین المللی مورد 

ارزیابی قرار بگیرند.«
 ســرمربی تیم ملی با اشاره به وجود 
آرامش، شور، نشــاط و همدلی در اردوی 
تیم ملی گفت: »هــم من و هم کادر فنی 
از کار کردن کنار کشــتی گیران با انگیزه 
و جــوان لذت می بریــم و امیدوارم که در 
پیکارهــای قهرمانی جهان که کار بســیار 
مشــکلی را پیش رو داریم بتوانیم نتیجه 
خوبــی را رقم بزنیم. جــو اردوی تیم ملی 
و همدلی میان کشــتی گیران و کادر فنی 
بی نظیــر بود و امیدوارم به همین شــکل 
جلو برویم و شاهد موفقیت هر چه بیشتر 

کشتی باشیم.«

حرف روز

محمد بنا 
حاا حکم 

مدیرعاملی 
را دارد که 
مدیریت 

کارخانه ای 
ورشکسته را 

بر عهده گرفته 
که روزی بنز 
و بی ام دبلیو 

تولید می کرده 
اما حاا به گل 
نشسته است! 
آیا می توان 
این کارخانه 

به گل نشسته 
را به مرحله 

تولید رساند و 
یکبار دیگر بنز 

و بی ام دبلیو 
تحویل داد؟ 
برای رسیدن 
به جواب این 
سوال باید 
منتظر ماند.

بنا با ۴۴ کشتی گیر شروع می کند
خداحافظی با قهرمانان

اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی بزرگساان روزهای ۱2 تا 2۱ دی ماه در محل 
خانه کشــتی عبدا... موحد مجموعه ورزشــی آزادی تهران برگزار می شود. نخستین 
اردوی تیــم ملی کشــتی فرنگی پس از بازگشــت 
دوباره محمد بنا به عنوان ســرمربی تیم ملی از روز 
چهارشــنبه هفته جاری و به مدت ۱0 روز در خانه 
کشتی تهران برگزار می شود و ۴۴ فرنگی کار توسط 
ســرمربی تیم ملی برای حضــور در این اردو دعوت 
شده اند. این اردو در حالی شروع می شود که محمد 
بنا تصمیم گرفته است قهرمانان نامی کشتی فرنگی 
از جمله حمید سوریان، قاسم رضایی و امید نوروزی 
را بــه اردو دعــوت نکند. البته او اعام کرده اســت 
که هر یک از این قهرمانــان بخواهند، می توانند در 
اردوی تیم ملی حضور داشــته باشند اما او بازگشت 
این نفرات به سطح اول کشتی دنیا را بعد از دو سال 
دوری صــاح نمی داند. تصمیمی منطقی و اصولی که باعث می شــود تا او در اندک 
زمان باقیمانده تا بازی های المپیک توکیو روی چهره های جوان فکر کند و تمرکزش 
را روی نفراتی قرار بدهد که قرار اســت آینده کشتی را بسازند. تیمی که او برای این 
اردو دعوت کرده متشکل از نفرات جوان و آینده داری است که در کنار برخی از نفرات 
باتجربه قرار گرفته اند. مدال آوران رده جوانان و برخی از نفرات برتر در انتخابی مرحله 
اول به همراه ملی پوشان سال گذشته تیم ملی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

حضور در ۳ جام بین المللی در برنامه های تیم ملی کشتی آزاد
کسب امتیاز از دانکولوف و یاشاردوغو

کادرفنی تیم ملی کشــتی آزاد در نظر دارد که آزادکاران در ماه های 
آینده در ۳ تورنمنت بین المللی از ۴ مســابقه ای که در رده بندی ســال 
20۱۹ اتحادیه جهانی اســت، شرکت کنند. بعد از خروج جام بین المللی 
تختــی از سیســتم رده بندی اتحادیــه جهانی، اعام شــد که جام های 
بین المللی ایوان یاریگین روســیه، دانکولوف بلغارستان، ساساری ایتالیا 
و یاشــاردوغوی ترکیه رقابت هایی هستند که در رده بندی کشتی گیران 
آزادکار در ســال 20۱۹ اثرگذار است. کادرفنی تیم ملی در نظر دارد در 
ماه های آینده تیم های ایران در سه جام دانکولوف، ساساری و یاشاردوغو 
حضور پیدا کنند تا عاوه بر کسب تجربه و محک در راستای انتخاب تیم 
ملی برای جهانی 20۱۹، در مسابقات مد نظر اتحادیه جهانی برای حضور 

در رده بندی نیز حاضر باشند.

شروع اردوی آزادکارها از 10 دی ماه
36 کشتی گیر دعوت شدند

اردوی آماده ســازی تیم ملی کشتی آزاد از ۱0 دی ماه با حضور ۳۶ کشتی گیر 
در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. اردوی آماده سازی تیم 
ملی کشتی آزاد بزرگساان در روزهای ۱0 تا 2۱ دی ماه در خانه کشتی تهران برگزار 

می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری، نادر حاج آقانیا، علیرضا سرلک

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی، بهنام احسان پور، باقر یخکشی، ایمان صادقی
۶۵ کیلوگرم: امیرحســین مقصودی، مرتضی قیاسی، پیمان بیابانی، 

امیرمحمد یزدانی
۷0 کیلوگرم: سیداحمد محمدی، یونس امامی

۷۴ کیلوگرم: مهدی تقوی، مصطفی حسین خانی، رضا افضلی، محمد نخودی
۷۹ کیلوگــرم: عــزت ا... اکبری، بهمن تیموری، امید حســن تبار، 

امیرحسین کاووسی
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی، کامران قاسم پور، احمد بذری

۹2 کیلوگرم: علیرضا کریمی، محمدجواد ابراهیمی، حسین شهبازی، 
ارشک محبی

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی، عباس فروتن، علی شعبانی
۱2۵ کیلوگــرم: پرویز هــادی، کمیل قاســمی، یدا... محبــی، امین طاهری، 

امیرحسین زارع
 سرمربی: غامرضا محمدی

مربیان: محمــد طایی، ابراهیم مهربان، عباس حــاج کناری، صادق گودرزی، 
تیمور مرادی، سعید واگذاری، امیر آشوری

فتیله پیچ

ســرمربی تیم ملی کاراته کشورمان معتقد است که برای 
حضوری موفق در رویدادهای ســال 20۱۹ و کسب ۳ سهمیه 

المپیک در بخش مردان برنامه ریزی ویژه و مستمری داریم.
ســید شهرام هروی ســرمربی تیم ملی کاراته کشورمان 
می گوید: »برگزاری لیگ برای ما اهمیت باایی دارد. از همین 
رو تعامل بسیار خوبی با سازمان لیگ داریم، چرا که معتقدیم 
حضور ملی پوشان روی تاتامی لیگ فواید بسیاری برای کاراته 
ایران دارد. مبارزه ملی پوشــان در لیگ برابر چهره های جوان 
می تواند هم تجربه و هم انگیزه بسیار خوبی برای آینده سازان 
این رشــته باشــد. ضمن اینکه برای کادرفنــی نیز می تواند 

ارزیابی خوبی باشد از آنچه هستند و باید باشند.«
هــروی ادامه می دهــد: »از ابتدای ســال جاری تاکنون 
اعضای تیم ملی دایم در حال تمرین و مسابقه هستند و سال 
ســختی را پشت سر گذاشته اند، ســالی که هنوز رقابت های 
ســوپر لیگ آن باقی مانده و ســه مرحله از رقابت های لیگ 

جهانــی کاراته وان را نیز پیش رو داریم که باید برای حضوری 
موفق در این تورنمنت ها تاش کنیم.«

ســرمربی تیــم ملی کاراته بــا بیان اینکه در ســه وزن 
شرایط کسب سهمیه را داریم در این خصوص تاکید می کند: 
»کاراته کاهای ما در هر سه وزن شرایط خوبی دارند، ولی برای 
قطعی کردن ســهمیه ها باید رقابت های پیش رو را با جدیت 
دنبــال کنیم. هم ما و هم ملی پوشــان بــا آگاهی از اهمیت 
مســابقات سال 20۱۹ در اردوها ســخت تاش می کنیم تا با 
آمادگی خوبی در این رقابت ها شــرکت کــرده و به امتیازات 
مهم آن برسیم. نخستین برنامه ما رقابت های لیگ جهانی در 
پاریس اســت و پس از آن مسابقات امارات و در ادامه اتریش 
اســت که در هر ســه تورنمنت با قدرت حاضر می شویم و به 
امید خدا اعضای تیــم با انگیزه باا تمرین می کنند تا در این 
رقابت ها به مدال رســیده و شــرایط خود را در جدول کسب 

امتیازات بهبود ببخشند.«

برای کسب 3 سهمیه المپیک برنامه ویژه داریم
سرمربی تیم ملی کاراته:

پایان جدال مدعیان در هفته 
دوازدهم لیگ تکواندوی 

بانوان
لوازم خانگی کن 

جایگاهش را تثبیت 
کرد

پایــان هفته دوازدهــم از دور 
رفت لیــگ جوانان و بزرگســاان 
بانوان »جام کوثر« با برتری مجدد 
تیم پرمهــره لــوازم خانگی کن و 
تثبیت جایگاه صدرنشینی این تیم 

همراه بود.
یازدهــم  هفتــه  دیدارهــای 
چهاردهمیــن  از  دوازدهــم  و 
دوره رقابت هــای لیــگ جوانان و 
با  بانوان »جام کوثر«  بزرگســاان 
قالب  در  تکوانــدوکار  حضور ۳۳2 
۱۶ تیم به میزبانــی خانه تکواندو 

برگزار شد.
مســابقات  از  دوره  ایــن  در 
کــن،  خانگــی  لــوازم  تیم هــای 
شــمیرانات،  تکوانــدوی  هیــات 
تهران،  اســتان  تکوانــدوی  هیات 
ققنــوس، هیات تکوانــدوی البرز، 
هیــات تکواندوی ورامیــن، هیات 
تهــران،  تکوانــدوی شمال شــرق 
باشــگاه ورزشــی داتیــس یــزد، 
بنیــاد گیــان، هیــات تکواندوی 
تکواندوی  هیات  گلســتان،  استان 
چهارمحال و بختیــاری،  اســتان 
هیــات تکوانــدوی جنو ب شــرق، 
هیات تکواندوی شهرســتان کرج، 
آینده ســازان لــوازم خانگــی کن، 
هیات تکواندوی شهرســتان بهار و 
هیات تکواندوی جنوب غرب تهران 

با یکدیگر به رقابت می پردازند.
در پایان هفتــه دوازدهم این 
رقابت هــا، تیم لــوازم خانگی کن 
با کســب ۳۴ امتیــاز و تفاضل ۶۷ 
همچنان در صدر جدول باقی ماند، 
بنیــاد گیان با ۳۴ امتیاز و تفاضل 
۶0 جایگاه دومی خود را حفظ کرد 
و آینده سازان لوازم خانگی کن نیز 
با 2۷ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

بر همین اســاس بهترین های 
این رقابت تــا پایان هفته دوازدهم 
از ســوی کمیته برگزاری مسابقات 

به شرح زیر اعام شد:
بهترین داور مســابقات: شهره 

خلج زاده از استان )البرز(
بهتریــن ســرمربی: ریحانــه 
باشگاه فرهنگی-ورزشی  از  فوادی 

)لوازم خانگی کن(
زینــب  بازیکــن:  فنی تریــن 
فرهنگی- باشــگاه  از  اســماعیلی 

ورزشی )لوازم خانگی کن(.

گزارش

بازدید مدیرکل ورزش تهران از اردوی 
وزنه برداران

رضــا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهــران در بازدیدی که از 
اردوی آماده ســازی وزنه برداران جوان در اردوگاه تمرینی مجموعه ورزشــی آزادی 
تهران داشت، تاکید کرد آینده روشنی را برای وزنه برداری پایتخت پیش بینی می کند 
و خیلی امیدوار اســت چهره های شــاخص وزنه برداری اســتان تهران خیلی زود به 

مدال های ارزشمند المپیک و جهانی دست پیدا کنند.
رضا گل محمدی در حاشــیه آخریــن تمرین تیم وزنه بــرداری  جوانان، درباره 
حضور 2 وزنه بــردار تهرانی در این مرحله از اردوها می گویــد: »این دو وزنه بردار از 
شهرستان های پرند و اسامشهر در اردوی جوانان حضور دارند که باعث افتخار ورزش 
پایتخت است. آنها یکسری گایه های به حقی دارند که مطمئنا تورج فرهادی رییس 
هیات وزنه برداری اســتان تهران به آن رســیدگی می کند. تمرینات این ورزشکاران 

مستلزم تجهیزات مناسب است که در اختیار هیات وزنه برداری قرار می گیرد.«
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان تهران در خصوص حمایــت از قهرمانان این 
استان تاکید دارد: »در جهت حمایت از ورزشکاران، ستاد بازی های المپیک و آسیایی 
را تشــکیل داده ایم که به زودی طی مراسمی، جوایز ورزشکاران قهرمان به آنها اهدا 
می شود. در ضمن، بســته های حمایتی برای هیأت های موفق و مدال آور نیز در نظر 

گرفته شده که عملیاتی می شود.
 

حسین رضازاده:
پاک ترین تیم وزنه برداری دنیا را در المپیک 

2012 داشتیم
حســین رضازاده، رییس سابق فدراسیون وزنه برداری با رد انتقاداتی که به او و 
فدراســیون تحت مدیریتش در سال گذشته وارد شده بود، تاکید دارد که پاک ترین 

فدراسیون و تیم ملی را در بازی های المپیک 20۱2 
لندن در اختیار داشــته است. حسین رضازاده درباره 
انتقاداتــی که به خاطر تعــداد دوپینگی هایی که در 
زمــان مدیریت او به وزنه برداری ایران تحمیل شــد 
و باعث کاهش ســهمیه های المپیکــی وزنه برداری 
کشــورمان در بازی های المپیک 2020 توکیو شده 
است، می گوید: »این قبیل حرف ها و انتقادات بیشتر 
شایعه پراکنی و شانه خالی کردن از زیربار مسوولیت 
است. ما در المپیک 20۱2 لندن پاک ترین فدراسیون 

و تیم ملی را در اختیار داشتیم.«
رضــازاده ادامه می دهد: »وزنه بــردار معروف و 
اسطوره وزنه برداری قزاق ها ایلیا ایلین در المپیک های 

پکن و لندن دوپینگ کرد و مدال های طایش پس گرفته شــد اما تمام وزنه برداران 
ما پاک بودند و صاحب مدال شدند و تنها سهراب مرادی به دلیل بیماری که قبل از 
مســابقه برایش پیش آمد، نتوانست به مدال برسد. بنابراین همین موضوع خودش به 

تنهایی پاسخگوی برخی انتقادهای بی پایه و اساس است.«
رییس ســابق فدراســیون وزنه برداری در پاسخ به این سوال که در دوره شما ۶ 
مورد نمونه مثبت اعام شد که همین باعث کاهش سهمیه  در المپیک 2020 توکیو 
شــد، معتقد اســت: »زمان علی مرادی و بعد از المپیک 200۴ آتن بود که نمونه ۹ 
وزنه بردار مثبت شــد و تنها من به مســابقات جهانی دومینیکن اعزام شدم. اگر این 
نمونه ها از سال 2000 یا 200۴ اعمال می شد که دوره مدیریتی گذشته علی مرادی 
در فدراسیون وزنه برداری اســت قطعا تعداد دوپینگی های وزنه برداری خیلی بیشتر 
از چیــزی بود که می بینید. فدراســیون جهانی این قانون را از ســال 200۸ لحاظ 
کرده اســت اما اگر از ســال 2000 لحاظ می کرد با این وضعیتی که گفتم چه باید 

می کردیم؟«
 

بعد از یک سال باتکلیفی
بسطامی رییس هیات وزنه برداری ایام باقی ماند

مجمع انتخاباتی هیات وزنه برداری ایام پس از یک ســال سردرگمی و 
باتکلیفی برگزار و همایون بسطامی مجددا در جایگاه خود ابقا شد.

این مجمع با حضور محســن بیرانوند دبیر فدراســیون برگزار شد و در 
پایان همایون بسطامی با کسب ۱2 رای از ۱۳ رای برای چهار سال به عنوان 
رییس این هیات انتخاب شــد. بســطامی پیش از این خودش رییس هیات 
ایام بود که دی ماه ســال ۹۶ دوره چهار ســاله اش به پایان رســید. علی 
هاشــمی دارنده دو عنوان قهرمانی جهان به عنوان نماینده ورزشــکاران در 
این مجمع حاضر بود. به ایــن ترتیب از بین ۹ هیات باتکلیف وزنه برداری، 

انتخابات دو هیات مرکزی و ایام برگزار شده است.

از  ثبت نــام  روز  آخریــن  در 
کاندیداهای ریاســت فدراسیون جودو، 
مدیر روابط عمومــی وزارت ورزش نیز 

اقدام به ثبت نام کرد.
مازیــار ناظمی مدیر روابط عمومی 
وزارت ورزش و جوانــان روز گذشــته 
بــا حضور در فدراســیون جــودو برای 
انتخابات ریاست این فدراسیون ثبت نام 

کرد. 
پیش از این آرش میراســماعیلی، 

حاجــی  مســعود  جعفــری،  عبــدا... 
آخونــدزاده، عبــاس فــاح، ابوالفضل 
حیدریان، وحید زارع نژاد، منصور عبدی، 
امیرحســین ســیاحی، داود میقانــی، 
مهدی درخشــنده و توفیــق کابلی نیز 
برای ریاســت فدراسیون جودو اقدام به 
ثبت نــام کرده بودند. محمد درخشــان 
ریاست این فدراسیون را برعهده داشت 
اما بــا اجرای قانون منع بــه کارگیری 

بازنشسته ها مجبور به کناره گیری شد.

 اگرچه قرار بود در پایان جلســه 
کمیته فنی دوچرخه ســواری ترکیب 
تیم ملــی برای حضــور در قهرمانی 
پیست آسیا مشــخص و معرفی شود 
اما ایــن اتفاق رخ نداد تــا همچنان 
وضعیت این تیم در باتکلیفی و ابهام 

باقی بماند.
فدراســیون  فنــی  کمیتــه 
دوچرخه ســواری روز گذشــته برای 
بررسی وضعیت تیم ملی جهت اعزام 
به قهرمانی پیســت آسیا و مشخص 
شدن ترکیب تیم ملی تشکیل جلسه 
داد اما در نهایــت ترکیب نهایی تیم 
اعام نشــد و مقرر شــد ترکیب تیم 
ملی پــس از آزمایش گیری های دیگر 
در حین اردوی آخــر تیم ملی اعام 

شود! 
تیم  اساس، ســرمربی  بر همین 
ملی معرفی ترکیــب نهایی تیم ملی 
را جهت اعزام به مســابقات قهرمانی 
آســیا به بعد از آزمایش و تایم گیری 
در حین اردوی تیم ملی موکول کرد.

در اردوی آخــر تیم ملی مهدی 
محمد  رجبلــو،  محمــد  ســهرابی، 
گنــج خانلــو، بهنام آرین، حســین 
جمشــیدیان،  امیرحســین  ناطقی، 
محمد دانشــور، عماد محمدی، داود 
محمدی،  امیرحســین  محمد آبادی، 
علی لبیب، ساجده سیاحیان و فروزان 
عبداللهی دعوت شــدند که در نهایت 
باید ترکیب تیم ملی از بین این نفرات 

گزینش شود.

در  بوکس  فدراســیون  رییــس 
حکمــی غیرمنتظــره دبیــر خود را 
به عنــوان سرپرســت ســازمان لیگ 

معرفی کرد.
با توجه به اینکه چند وقتی است 
صحبت های زیادی مبنی بر راه اندازی 
لیگ برتر بوکس در حال مطرح شدن 
است، حسین ثوری رییس فدراسیون 
بوکس، سرپرست سازمان لیگ بوکس 
را معرفی کــرد. ثوری روز گذشــته 
طــی حکمی علیرضــا کانتری دبیر 
به عنوان  را  بوکس  فدراســیون  فعلی 

سرپرست سازمان لیگ منصوب کرد. 
در حال حاضر لیگ برتر بوکس وجود 
ندارد و با این انتخاب به نظر می رسد 
کارهــای نهایی برای راه اندازی آن در 
حال انجام است، اما انتخاب ثوری در 
حالی بود که پیگیری امور اجرایی در 
بوکس با توجه به شــرایط سخت در 
این فدراســیون کار بســیار زمانبری 
بوده که از وظایف دبیر اســت و حاا 
مســائل مربوط به لیگ هم قرار است 
به امــور اجرایی اضافه شــود و همه 

کارها را یک نفر انجام دهد.

مازیار ناظمی بعد از بسکتبال 
برای جودو کاندیدا شد

 ترکیب تیم ملی مشخص نشد

دبیر فدراسیون سرپرست لیگ شد

 حضور مدیر روابط عمومی وزارت ورزش 
در انتخابات جودو

 پایان جلسه کمیته فنی دوچرخه سواری 
بدون سر و صدا

انتصاب عجیب در مجموعه مدیریتی بوکس

پواد سرد 
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»همه مان می توانیم 
بهتر کار کنیم« تیتر 
درشت روزنامه 
انگلیسی »دیلی 
استار« بود که 
روی جلد بخش 
ورزشی اش نوشت، 
یورگن کلوپ رقبای 
لیورپول را بهت زده 
کرد و گفت، تیمش 
هنوز می تواند بهتر 
از این بازی کند.

روزنامه انگلیسی »گاردین« 
روی جلد ورزشی اش نوشت: 
»گل هایی که تاریکی را روشن 
کردند؛ خدیجه شاو بازیکن 
سال گاردین است«. گاردین 
جایزه اش را به بازیکنی 
می دهد که کار واقعا قابل 
توجهی کرده باشد، بر مشکات 
غلبه کرده، به دیگران کمک 
کرده یا الگو شده باشد و 
امسال جایزه را به بازیکن تیم 
زنان جاماییکا داد.

روزنامه انگلیسی »دیلی 
تلگراف« با تیتر »وقتی 
جیمی با استیوی ماقات 
کرد«، عکس جیمی کاراگر 
و استیون جرارد، دو 
کاپیتان سابق لیورپول 
را روی جلد رفت. کاراگر 
با جرارد مصاحبه ای 
اختصاصی برای تلگراف 
انجام داد. »تراژدی 
خاموش ورزش؛ 5 سال از 
حادثه شوماخر گذشت«.

»عامل آنفیلد« تیتر 
روزنامه انگلیسی 
»تایمز« بود. تایمز 
2 صفحه را به نتایج 
خارق العاده لیورپول 
در خانه اختصاص داد، 
نتایجی که به تاش تیم 
برای بردن لیگ برتر 
کمک زیادی کرده است. 
پیوستن دیاس به رئال 
مادرید، یک شکست 
دیگر برای سیتی است.

»هنوز هیچی 
ندیده اید« تیتری 
بود که روزنامه 
انگلیسی »دیلی 
اکسپرس« روی جلد 
ورزشی اش کار کرد. 
یورگن کلوپ در 
آستانه بازی دیشب 
با آرسنال هشدار 
داد، قرمزپوشان 
می توانند از این هم 
بهتر شوند.
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پیشخوان

اولــه گونــار سولسشــایر مربی 
از اســتاد سابقش،  منچســتریونایتد 
ســر الکس فرگوسن خواســت تا در 
باشــگاه  به  تمرین دیــروز، شــنبه، 
بیایــد و کار بازیکنــان را از نزدیــک 
ببیند. منچســتریونایتد که امشب در 
اولدترافورد میزبان بورنموث است، دو 
بازی قبلی خود با مربی موقت نروژی 

را برده.
اســطوره  می رســد  نظــر  بــه 
اســکاتلندی در انتصاب سولسشــایر 
به عنوان مربــی موقت و قرض گرفتن 
او از مولده تا پایان فصل نقش داشته، 
همچنیــن آوردن شــماره 2 ســابق 
خــودش، مایــک فان. سولسشــایر 
10 روز قبــل که مربی یونایتد شــد 
بــر دوران  تاثیرگذاری فرگوســن  از 
بــازی اش و همچنیــن مربیگری اش 

صحبــت کــرد ضمــن اینکــه ابراز 
تمایــل کــرد فوتبال هجومــی را به 
اینکه  برگرداند ضمن  منچستریونایتد 
به سنت باشگاه برای آوردن بازیکنان 

جوان از آکادمی پایبند است.
سولسشایر گفت: »من با مربی ام 
کمی رابطــه دارم. به او پیــام دادم، 
می خواهــم بــا او یک فنجــان چای 
بخورم و درباره چند ایده با او صحبت 
کنم. هیچ کس بهتر از او برای گرفتن 
توصیه نیســت. من بهتریــن معلم را 
داشــتم. او بهترین بوده و خواهد بود 

بنابراین می خواهم از او یاد بگیرم.«
ژوزه مورینیو هم فرگوســن را به 
کارینگتــون دعوت کرده بــود اما به 
نظر می رســد مربی افســانه ای بعد از 
آن خونریــزی مغزی هفت ماه قبل به 

زمین تمرین یونایتد نرفته است.

جــو کــول به عنوان مربــی فنی 
آکادمی در ســال جدیــد میادی به 
چلســی برمی گردد. کول 37 ساله که 
ماه گذشته بازنشســتگی اش از دنیای 
بازی را اعــام کرد، آخریــن بازیکن 
نامــدار آبی ها بعــد از امثــال فرانک 
لمپارد، جان تــری، جان فرانکو زوا و 
جان لوکا ویالی اســت که وارد عرصه 
مربیگری می شود. کول که مجوز رتبه 
A مربیگری یوفا را دارد، در شش ماه 
اول ســال جدید میادی با گروه های 
ســنی مختلف در مجموعــه تمرینی 
کوبهــام تمرین خواهد کــرد. او که به 
دنبال رسیدن به »پرو ایسنس« یوفا 
اســت، همچنین مدتی را بــا تیم زیر 
18 سال باشگاه سپری می کند که در 

پنج سال اخیر جام جوانان انگلیس به 
قهرمانی رسیده است.

کول هرگز میلش بــرای ورود به 
دنیای مربیگری را پنهان نکرده. او در 
بیانیه خداحافظی اش بعد از 20 ســال 
فوتبــال حرفه ای گفــت: »در نگاه به 
آینده دوست دارم در این ورزش بمانم. 
به عنوان مربی  فکر می کنم می توانــم 
کارهای زیادی بکنم و خوشــحالم که 
این فرصت به صورت مختصر در »تمپا 
بی رودیــز« برایم فراهم شــد. اینکه 
بتوانــم تجربیاتم را در اختیار بازیکنان 
جوان بگذارم، عشق واقعی من است.«

کول در حالی که برای تمپا بی در 
آمریکا بازی می کرد، دوره مربیگری را 

نیز پشت سر گذاشت.

دعوت سولسشایر از فرگوسن

 جو کول به چلسی برمی گردد

سوژه

  پائولو مالدینی: 
خرید باکایوکو و ایگواین 

مشروط به کسب سهمیه
مالدینی، مدیر میــان گفته  پائولــو 
در چــه صورت گونســالو ایگواین و تیموئه 
باکایوکو به  صورت دایمی جذب این باشگاه 

خواهند شد. 
هــر دو بازیکن به  صــورت قرضی به 
میان پیوسته اند و میان امکان خرید آنها 
از یوونتوس و چلســی را دارد. اما میان از 
نظر بازی جوانمردانه مالی محدودیت دارد 
و در صورتی که به لیگ قهرمانان فصل بعد 
نرســد، احتماا نمی تواند هزینه خرید این 
دو بازیکــن را فراهم کنــد. مالدینی گفته 
اســت: »ما کاما مطمئنیم که می توانیم به 
رده چهارم جدول برســیم. ما از اوضاع این 
ماه راضی نبوده ایم. ما مصدومان بســیاری 
داشــته ایم و به همین دلیل انتخاب بازیکن 
برای فرســتادن به زمین سخت بوده است. 
با این حال ما انتظار بیشــتری داشــتیم و 
گتــوزو هم از این موضوع خبر دارد. ما نیاز 
داریم رفتارمان در بازی ها را عوض کنیم. ما 
نمی توانیم به دنبال رده ششم باشیم. خرید 
باکایوکو و ایگواین؟ تکلیف ما روشن است: 

ما باید به لیگ قهرمانان برسیم.«
 

لئوناردو: میان خرید 
بزرگ نخواهد داشت

لئوناردو خطاب به طرفداران گفته اســت 
که این باشگاه در زمستان خرید بزرگی نخواهد 
داشــت چون که قادر به انجام خرید گرانقیمت 
نیســت. یوفــا اوضاع میــان را از نظــر بازی 
جوانمردانــه مالی زیر نظر دارد و به همین دلیل 
در ژانویه، خریــد بزرگی برای تیم جنارو گتوزو 

انجام نخواهد شد.
لئوناردو، مدیر فنی میان گفته است: »در 
اکتبــر با لوکاس پاکتا قرارداد امضا کردیم و بعد 
یوفــا در نامه ای به ما، این نوع ســرمایه گذاری 
را زیر ســوال برد. ما نتوانسته ایم پاداش حضور 
در لیــگ اروپا را از یوفا دریافــت کنیم. خبری 
از خریدهــای بزرگ نخواهد بــود. ما باید روی 
فرصت هایــی که پیش رویمان قرار می گیرد کار 
کنیم. بــازار در ژانویه پیچیده اســت و ما باید 
حواسمان به فرصت ها باشد. در حال حاضر 30 
بازیکن در تیم حضور دارند و قطعا چند نفر باید 
از تیم جدا شــوند. ما خریدی نخواهیم داشت. 
مساله این نیست که نمی خواهیم بازیکن بخریم، 
مســاله این است که نمی توانیم این کار را انجام 

دهیم.
مــا در تابســتان تقریبا هیــچ پولی خرج 
نکردیــم و هزینــه خریدها از درآمــد فروش ها 
حاصل شــد. تنها جایی که پــول خرج کردیم 
برای جذب قرضی گونســالو ایگواین بود. او تنها 
سرمایه گذاری واقعی بود و بقیه بازیکنان عما با 

بازیکنان حریف معاوضه شدند.
آنهایی که خواهند ماند به این دلیل است 
که خودشان خواستار ماندن هستند. اگر نباشند، 

به آنها می گوییم ممنون و خداحافظ.«

مصاحبه

حمایت یوفا 
از کولیبالی

اتحادیــه فوتبال اروپــا )یوفا( و 
فوتبالیســت های حرفه ای  اتحادیــه 
توهیــن  موضــوع  بــه   )FIFPro(
نژادپرســتانه به کالیدو کولیبالی در 
جریان بازی اینتر بــا ناپولی واکنش 
نشان دادند و به شــدت ابراز نگرانی 
کردند از اینکه این مســابقه متوقف 
نشده است. هواداران نژادپرست برای 
ناپولی،  سنگالی-فرانســوی  مدافــع 

صدای میمون در آوردند.
در بیانیه مشــترک این دو نهاد 
آمده: »ما هر دو این رفتار نژادپرستانه 
نســبت به کالیدو کولیبالی در بازی 
چهارشنبه گذشــته اینتر و ناپولی را 
محکوم می کنیم. ما هر دو سپاسگزار 
اقــدام قاطع و موثــر مقامات فوتبال 
ایتالیا هستیم که اینتر را به میزبانی 
دو بازی بدون تماشاگر که می تواند به 
بازی ســوم هم کشیده شود، محکوم 
کرده اســت. در عین حال به شدت 
نگرانیم از بابت این اتفاق نژادپرستانه 
و اینکه آنچه در این ســطح مشاهده 
می شــود به دلیل ناکامی در اجرای 
پروتــکل ســه مرحلــه ای مقابله با 
نژادپرستی است. این رفتارها غیرقابل 
قبول اســت و هیچ جایی در فوتبال 
ندارد. تحمل یوفــا و فیف پرو درباره 
نژادپرســتی صفر است و از هر اقدام 
بازدارنده ای که مقامات فوتبال ایتالیا 
در این رابطه انجــام دهند، حمایت 
می کنیم.« مرحلــه اول این پروتکل 
می گوید: »در صورتی که داور متوجه 
رفتار نژادپرستانه شود یا داور چهارم 
بــه او خبر بدهد، باید بازی را متوقف 
کند و از گوینده ورزشــگاه بخواهد تا 
هواداران خاطی را به اصاح رفتارشان 
دعوت کند.« در مرحله دوم: »اگر در 
شــروع مجدد بازی این رفتار اصاح 
نشــد، باید بازی برای مدتی معتنابه 
لغو شود و دو تیم به رختکن بروند.« 
در مرحله ســوم: »در صــورت تکرار 
رفتارهــا بعد از شــروع دوباره، بازی 
به طــور کامل رها می شــود، بعد با 
همکاری کمیتــه انضباطی و یوفا در 
مورد جریمه تیم خاطی و هوادارانش 
برگزاری دوباره  و  تصمیم گیری شده 
بازی منوط به تامین امنیت بازیکنان 
و سایر شــرکت کنندگان در مسابقه 

خواهد بود.«

اسپورت مدیا ست- 
روژه فدرر، اسطوره 

تنیس، که برای حضور 
در مسابقات به استرالیا 

سفر کرده، به ساحل 
غربی این کشور رفت، با 
خرچنگ سلفی گرفت، 

تنیس بازی کرد و با 
بچه ها وقت گذراند. 

 بازیکنان مشهوری که از اوج ثروت به بی پولی رسیدند

ستاره های ورشکسته

به تازگی گزارش هایی منتشــر شــده 
مبنی بر اینکه آســاموا جیان، ستاره سابق 
تیم فوتبال ســاندرلند که در تیم شانگهای 
اس ای پی جــی درآمدی معــادل 227 هزار 
پوند در هفته داشــت، ورشکســته شده و 
اکنون تنها 600 پوند در حســاب بانکی او 
وجــود دارد. این مهاجم غنایــی که زمانی 
پشــت فرمان رولز رویس می نشست، حاا 
آنقدر بی پول شــده اســت کــه حتی برای 
تأمین نیاز هــای اولیه خانــواده اش هم به 
مشکل خورده است. او اما تنها فوتبالیستی 
نیســت کــه از اوج ثروت به ورشکســتگی 
می رســد. به همین بهانه سایت »سان« به 
فوتبال  دنیــای  بزرگ  معرفی ســتاره های 
کــه دارایی و ثروت خــود را به خاطر قمار، 
شرکت در شرط بندی های کان و حتی در 
آکادمی های فوتبال بر باد داده اند، پرداخته 

است.
 

رونالدینیو
اضافه  افراد جدیــد  جــزو  رونالدینیو 
شده به فهرست فوتبالیست های ورشکسته 
است. اخیراً گزارشی درباره ستاره تکنیکی و 
اسطوره فوتبال برزیل منتشر شده مبنی بر 
اینکه او ماه گذشــته تنها 5 پوند در حساب 
بانکی اش داشــته و این در حالی است  که 

او بدهی کانی معــادل 1/75 میلیون پوند 
داشت. بدهی ســنگین رونالدینیو به خاطر 
ســاخت غیرقانونی یک واحد مســکونی در 
منطقــه ای حفاظت شــده در انگلیس بوده 
اســت. با وجود مصادره ملــک رونالدینیو، 
ســتاره ســابق بارســلونا باز هم نتوانست 
بدهی هایش را بپردازد و به همین دلیل یک 
قاضی در برزیل دســتور ضبط پاسپورت او 

را صادر کرد.
 

دیوید جیمز
بــا وجود داشــتن درآمــدی معادل 
20 میلیون پونــد در دوران بازیگری اش، 
ســنگربان شــماره یک ســابق تیم ملی 
انگلیس، ســال 2014 اعام ورشکستگی 
کرد. جیمز که ســابقه بازی در تیم هایی 
ماننــد لیورپول و منچسترســیتی را هم 
دارد، مدتی به عنــوان مدل تبلیغاتی برند 
آرمانــی فعالیت می کــرد و چندین ملک 
داشــت. با این حال جدایی از همســر در 
سال 2005 هزینه سنگینی روی دست او 
گذاشت چرا که دادگاه سنگربان سابق تیم 
ملی انگلیس را برای پرداخت حق و حقوق 
همســرش مجبور به فروش بخش زیادی 
از دارایی هایــش از جمله خودرو لوکس او 

کرد.

 دیه گو مارادونا
اســطوره فوتبال آرژانتین که از سوی 
فیفا به عنــوان بازیکن قرن لقب گرفت و دو 
بار رکورد نقل و انتقاات را شکست، در سال 
2009 اعام ورشکستگی کرد. اداره مالیات 
ایتالیــا ادعا کــرد مارادونا به این ســازمان 
42 میلیون پونــد بدهی دارد که مربوط به 
درآمدهایــش در دوران بازیگری در ناپولی 

در دهه 80 می شود.
 

پل گاسکوین
از  توانســت  »گازا« در ســال 2016 
ورشکســتگی فرار کند و این در حالی بود 
که او بدهی 42 هزار پوندی به اداره مالیات 
بریتانیا داشت. با این حال ستاره پیشین تیم 
ملی فوتبال انگلیس در مســیر پردردسری 
افتــاد که برای او بدهــی بزرگتری به مبلغ 
200 هزار پوند به همراه داشــت. گاسکوین 
پس از آویــزان کــردن کفش هایش دچار 
مشــکات دیگری مانند افسردگی و اعتیاد 

به مصرف مشروبات الکلی داشت.
 

پل مرسون
قمار، مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد 
به مواد مخدر، باعث شد تا اسطوره آرسنال 
دارایی هنگفتی معادل 7 میلیون پوند را بر 

باد دهد. هافبک ســابق توپچی ها اما از آن 
روزها فاصله گرفته و به طور منظم به عنوان 
مفسر شبکه ورزشی اسکای اسپورت فعالیت 
دارد. او یــک بــار اعتراف کرد کــه به فکر 
شکســتن انگشتان دستش افتاده تا دیگر با 

بنگاه های شرط  بندی تماس نگیرد.
 

یان آرنه ریسه
دو ســال پس از بردن لیگ قهرمانان 
اروپا بــا لیورپــول، مدافع ایــن تیم اعام 
ورشکســتگی کرد. دفاع چپ نروژی سابق 
لیورپولی هــا کــه آن زمان تنها 26 ســال 
داشــت، هفتــه ای 50 هزار پونــد حقوق 
می گرفت اما یک فقره بدهی پرداخت نشده 
بــه مبلغ 100 هزار پوند کــه ظاهراً به یک 
پرونــده کاهبرداری در نــروژ مربوط بود، 

سبب شد ریسه ورشکسته شود.
 

جمبا جمبا
با داشتن سابقه بازی در کنار ستاره هایی 
مانند کریســتیانو رونالــدو و رایان گیگز در 
منچســتریونایتد، جمبا جمبا 4 ســال پس 
انتقالش به استون ویا اعام ورشکستگی  از 
کرد. او بخشــی از دوران بازیگری اش را در 
سنت میرن و سوپر لیگ لندن سپری کرد تا 

بدهی هایش را تسویه کند.

مودریچ پیشنهاد تمدید 
رئال را رد کرد

به گزارش شبکه خبری تله مادرید، لوکا 
مودریچ پیشــنهاد رئال مادرید برای تمدید 
قــراردادش را رد کرده اســت. این بازیکن 
33ســاله که در سال جاری برنده توپ طا 
شــد، تا ســال 2020 با رئال قرارداد دارد. 
گفته می شود اینتر پیشــنهاد جذابی به او 
ارائه کرده و او دارد آن را بررســی می کند. 
این باشــگاه ایتالیایی قراردادی دوساله به 
ارزش 10 میلیون یورو به ازای هر فصل به 
او پیشــنهاد داده است. او می تواند در پایان 
قراردادش با اینتر راهی چین شــود و چند 
سال دیگر هم در آنجا بازی کند و در نهایت 

بازنشسته شود.
تابستان گذشــته، اینتر تاش بسیاری 
برای جذب این بازیکن داشت. پیرو اوسیلیو، 
مدیر ورزشــی اینتر اخیرا گفته: »به نظرم 
امــکان خریــد مودریچ وجود نداشــت اما 
چرا رویاپردازی نکنیم؟ به کســی که به ما 
پیشــنهاد داد مودریــچ را بخریم گفتم که 
حاضریم ایــن کار را انجام دهیــم اما باید 
با رئــال مادرید صحبت کنیم. راســتش را 
بگویم، مــا آماده چنین مذاکره ای با مادرید 
نبودیم چــون از محدودیت های خود خبر 

داشتیم.«
از او سوال شد که آیا این باشگاه دوباره 
تــاش خواهد کرد و او گفــت: »در فوتبال 

هیچ وقت نباید بگویید هرگز.«
حــاا مودریچ به دنبال این اســت که 
رئال مادرید پیشنهاد بهتری به او ارائه کند 
اما اگر او بخواهد برود، رئال مجبور می شود 
او را در تابستان بفروشد تا از رفتن رایگان او 

در انتهای فصل بعد جلوگیری کند.

مائوریتسیو ساری اهمیت سسک فابرگاس 
برای چلســی را ســتود و ابراز امیــدواری کرد 
هافبک تیم ملی اسپانیا در استمفوردبریج بماند. 
فابرگاس ایــن فصل تنها در پنج بازی لیگ برتر 
حضور داشته و مربی جدید آبی ها همواره بازیکن 
ســابقش در ناپولی، ژرژینیو را به او ترجیح داده 
است. فابرگاس که ماتئو کوواچیچ، بازیکن قرضی 
رئال مادرید هــم جایش را تنگ کرده اســت، 
می تواند در ژانویه پیش قرارداد ببندد. شــایعات 
زیادی درباره جدایی ســتاره ســابق آرسنال از 
غرب لندن مطرح شــده اما مربی ایتالیایی گفته 
می خواهد ایــن بازیکن 31 ســاله را نگه دارد. 
بازیکن باسابقه چلســی، فابرگاس، داوید لوییز 
و گری کیهیل تا پایــان این فصل قرارداد دارند 
اما ســاری می خواهد به سیاســت چلسی برای 
پیشنهاد قرارداد یکساله به بازیکنان 30 سال به 

باا احترام بگذارد.
مربی ایتالیایی چلســی گفت: »ما در این 

پست فقط دو بازیکن داریم، ژرژینیو و فابرگاس 
بنابراین واقعا به دردسر می افتم اگر سسک نباشد. 
می خواهم او بماند البته تصمیم نهایی او و باشگاه 
را نمی دانم اما برایم مهم است و اگر سسک برود 
باید یک بازیکن دیگر بخریم و این کار آســانی 
نیســت چون او از نظر فنی بازیکن خیلی مهمی 
اســت و پیداکــردن بازیکنی با ایــن ویژگی ها 
آسان نیســت. در مورد قانون باشگاه هم باید به 
آن احترام گذاشت اما شــاید برای همه درست 
نباشد، باید به صورت موردی با آن برخورد کرد. 
با این قانون بازیکنانی مثل سســک که به دنبال 
تثبیت آینده خود هستند را نمی توان نگه داشت، 
فکر می کنم مشــکل همینجا باشد.« چلسی که 
تــا قبل از بازی های دیروز بــا دو امتیاز اختاف 
نسبت به آرسنال رده پنجمی در رتبه چهارم بود، 
امروز عصر در آخرین بازی سال 2018 میهمان 

کریستال پااس است.
ســاری همچنین به بحث داغ این روزهای 

فوتبال کشورش یعنی نژادپرســتی اشاره کرد. 
کالیدو کولیبالی، مدافع سنگالی ناپولی در جریان 
دیدار چهارشنبه شب با اینتر در سن سیرو مورد 
توهین های شدیدی قرار گرفت و اواخر بازی به 
خاطر تشویق تمســخیرآمیز داور بعد از دریافت 
کارت زرد، اخطــار دوم را گرفــت؛ اینتر با گل 

دیرهنگام لوتارو مارتینس به پیروزی رسید.
کارلــو آنچلوتی مربی ناپولــی گفت دو بار 
خواسته بازی را رها کند و تهدید کرد بازیکنانش 
در صورت تکرار چنین اتفاقی این کار را خواهند 
کرد: »واقعا شــرم آور اســت که دو بار خواستیم 
بازی را متوقف کنیم اما ایــن اتفاق نیفتاد. این 
کارهــا روان او را به هم ریخت بــا آنکه بازیکن 
آرام و خوش اخاقی اســت اما در این استادیوم 
بمباران شــد. فکــر می کنم داور بایــد بازی را 
متوقف می کرد، دفعــه دیگر خودمان این کار را 
می کنیم.« ساری در ناپولی مربی کولیبالی بوده 
و پیش از این سابقه دیدن بازی هایی که به خاطر 
توهین های نژادپرستانه لغو شده است، را دارد. او 
گفت: »می دانید که در فوتبال ایتالیا مشــکاتی 
وجــود دارد بخصوص برای ناپلی ها. فکر می کنم 
دو بار بازی  ما به خاطر این مســاله متوقف شد، 
یــک بار در رم مقابل اتزیــو و یک بار در جنوا 
مقابل سمپدوریا. واقعا برای کالیدو متاسفم چون 
انسان فوق العاده ای است و برایش خیلی ناراحت 
شــدم. فکر می کنم در ایتالیا می توانیم کارهای 
بیشتری برای مبارزه با این مشکل انجام دهیم.« 
البته این اواخر مساله نژادپرستی در انگلیس هم 
داغ شده و آخرین نمونه آن برخورد توهین آمیز 
چهار هوادار چلسی در بازی با منچسترسیتی و 

نسبت به رحیم استرلینگ بود.
منبع: دیلی میل

  ناپلی ها در ایتالیا مشکل دارند

ساری: می خواهم فابرگاس بماند

ماتئو ســالوینی معاون نخست وزیر 
ایتالیا که طرفدار سرســخت میان است 
و چندی پیش با انتقاد شدید از عملکرد 
جنــارو گتوزو خبرســاز شــده بود، یک 
بار دیگر وارد ماجراهای فوتبالی شــد و 

اظهارنظری جنجالی کرد. 
ســالوینی 45 ســاله که به حزب 
راســتگرای لگا نورد تعلق دارد، از جمله 
کسانی نبود که بعد از توهین نژادپرستانه 
بــه کالیــدو کولیبالی، مدافع ســنگالی 
ناپولــی در بازی با اینتــر از این بازیکن 
حمایت می کننــد. او در برنامه تلویزیون 
ایتالیــا، تیکی تاکا، گفت: »نژادپرســتی 
در ســال 2018 کار احمق ها اســت اما 
اجــازه بدهید هر چیــزی را به این کار 
تعبیر نکنیم. گاهی اوقات در استادیوم ها 
می خوانند: میان در حال ســقوط. این 
هم نژادپرستی اســت؟ لئوناردو بونوچی 
هم توســط هواداران میان هو شد، این 

هم نژادپرســتی اســت؟ این تنش های 
سالم میان هواداران را نباید نژادپرستی 

تلقی کرد.«
ســالوینی همچنیــن بــه هــوادار 
اینتــر پرداخت که در جریــان درگیری 
افراطی هــای طرفدار دو تیم قبل از بازی 

کشته شــد: »منتظر پاسخ پلیس میان 
هســتم چون مشخص اســت یک جای 
کار ایراد داشــته. مجرمانی هستند که از 
خارج می آیند برای ترویج خشونت. غالب 
هواداران رفتار خوبی دارند اما کسی که با 
چاقو به ورزشگاه می رود، هوادار نیست.«

سالوینی: مگر هوکردن نژادپرستی است؟!
معاون نخست وزیر ایتالیا و اظهارات جنجالی فوتبالی

یان
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آیا مسی روزی برای نیوولز اولدبویز بازی خواهد کرد؟

به خانه برگرد

لیونل مســی و خانواده برای کریسمس 
تنها یک مقصد مشخص دارند؛ آن  مقصد هم 

ایبیزا، لس آنجلس یا مونته کارلو نیست.
این بازیکن آرژانتینی از 13ســالگی در 
بارسلونا زندگی کرده است اما هر کریسمس، 
او و خانواده اش به شــهر زادگاهش، روزاریو 
برمی گردند. امسال هم مانند هر سال، آنها به 
این شــهر رفتند تا تعطیات کریسمس را در 

آنجا سپری کنند.
خانواده مسی سوار بر هواپیمای شخصی 
او بــه روزاریو رفتند. آنها لوییس ســوارس و 
خانواده اش را هم ســوار هواپیما کردند و آنها 
را در اروگوئه پیاده کردند و خودشان یکشنبه 

صبح به روزاریو رسیدند.
خــوردن غذای آرژانتینــی - ایتالیایی، 
درســت کردن کباب و نوشیدن فنجان های 
زیادی از دمنوش ماته بی تردید در برنامه های 

مسی جای دارد.
بازگشــت خانواده مسی به شهر روزاریو 
چیزی است که برای اهالی شهر و رسانه های 
محلی بسیار آشناست. این خانواده اصا اهل 
رســانه ها نیســتند و همه چیز را خصوصی 
نگــه می دارند، معموا هم همــه آنها را تنها 

می گذارند و کاری به آنها ندارند.
این بازیکــن که پنج بار توپ طا را فتح 
کرده حاا 31 ســال دارد. همیشه در شهر، 
صحبت از بازگشت مســی به روزاریو مطرح 
بوده اســت، به ویژه در میــان طرفداران تیم 
نیوولز اولدبویز، حاا که ســن مســی بیشتر 
شــده هم این صحبت ها شدت گرفته است. 
طرفداران رویای این را دارند که مسی روزی 
با پیراهن نیوولز در ســطح بزرگساان بازی 

کند.
مســی هم همیشــه گفته رویایش این 
اســت که روزی بــرای نیوولز بــازی کند؛ 
باشــگاهی که طرفدارش است و در نوجوانی 
با خانواده اش به تماشای بازی هایش می رفت. 

مسی در سال 2016 به یک برنامه تلویزیونی 
آرژانتینی گفت: »من عاشق بازگشت هستم. 
این چیزی اســت که همیشه در ذهنم دارم 
چون رویایم از کودکی بوده است. روشن است 
که زندگی من تغییر کرد و به سمت دیگری 
رفت اما من از این بابت افســوس نمی خورم. 
این چیزی است که همیشه به فکرش بوده ام. 
من می خواهم در فوتبال آرژانتین بازی کنم 

و در نیوولز حضور داشته باشم؛ جایی که در 
آن رشد کردم.«

در ماه مه بود که نیوولز ویدئویی منتشر 
کرد که در آن، مسی از عاقه اش به بازگشت 
به این باشگاه گفت. اینکه مسی پیراهن قرمز 
و ســیاه نیوولز را به تن کند، تصویری است 
که باشگاه بسیار امید دارد روزی به حقیقت 

بپیوندد.
باشگاه  ورزشی  مدیر  پراتا،  سباســتین 
نیوولز گفتــه دلیل این رویا این اســت که 
خود مسی بارها گفته می خواهد باز هم برای 
نیوولز بازی کند: »هر روز ما دوســت داریم 
که این اتفاق بیفتد. چیزی که باعث می شود 
رویای آن را داشــته باشیم و شوق و ذوقش 
را پیــدا کنیم، حرف هــا و آرزوهای خود ما 
نیست، بلکه این است که خود او این حرف ها 

را می زند.«
پراتا البته می گوید که بازگشــت مسی 
به باشــگاه - به جایی که در کودکی در آن 
درخشــید و اگر بارســلونا به خانواده او قول 

نداده بود کــه هزینه درمان اختال هورمون 
رشــد او را فراهم کند، احتماا در آن باشگاه 
می ماند– پیچیده اســت ولی به این آســانی 
امکان پذیر نیســت. او می گوید: »اگر به شما 
بگویم کــه داریم به برگرداندن مســی فکر 
می کنیم، متقلب هســتم. برای باشگاه بسیار 
دشــوار اســت که شــرایط را به نحوی پیش 
ببرد که این اتفاق بیفتد، اما اگر مسی بگوید 
می خواهد به رویایش واقعیت ببخشد و برای 
نیوولز بازی کند، از او اســتقبال می کنیم. ما 
هــر کاری که ازم باشــد و بتوانیم را انجام 
می دهیم تا این انتقال انجام بپذیرد اما اوضاع 

به ما بستگی ندارد.«
پراتا با این حال امیدوار اســت که این 
انتقال انجام شــود و مســی بــه زادگاهش 
برگــردد، هرچنــد که همه چیز در دســت 
خود این اســطوره فوتبال آرژانتین اســت: 
»ما بازیگران نقش دوم این فیلم هســتیم و 
روشن است همانطور که سال ها می گذرند و 
بازگشت احتمالی مســی نزدیک تر می شود، 
شور و شــوق در باشــگاه و در شهر افزایش 
می یابــد. من نمی توانم ایــن را انکار کنم. ما 
ذوق این را داریم کــه روزی این اتفاق روی 

بدهد.«
طرفــداران در پارک دا ایندپندنســیا 
که ورزشگاه مارسلو بیلســای تیم نیوولز در 
داخل آن واقع شده است، با تمام وجود آرزو 
دارند مســی برگردد، به ویژه که نیوولز اوضاع 
نامســاعدی دارد و نیاز شــدیدی به تقویت 
روحیه دارد. این باشــگاه در طول ســال ها، 
بازیکنان و مربیان بسیاری را به دنیای فوتبال 
معرفی کرده اســت، مانند بیلســا، موریسیو 
پوچتینو، گابریل باتیســتوتا، جراردو مارتینو 
و گابریل هاینتســه، اما آنها حاا از نظر مالی 
مشکل دارند و در جدول سوپرلیگ در خطر 

سقوط هستند.
طرفداران معموا در مسابقات پاکاردی 
را به ورزشــگاه می آورند که روی آن نوشته 
شده است: »مســی: رویای تو امید ماست«. 
نیازی به گفتن نیســت که هر کســی که با 
باشــگاه ارتباطی دارد خوشــحال است که 
مســی گفته ممکن اســت روزی به این تیم 
برگردد. بسیاری می گویند بازگشت مسی به 
خانه شــبیه به زمانی خواهــد بود که دیه گو 
مارادونا در سال 1993 با نیوولز قرارداد امضا 
کرد. مارادونا در آن هنگام از سویا به این تیم 
پیوســت و برای این تیم تنهــا پنج بازی در 
لیگ انجام داد، هر چند انتقال او در هر حال 

سروصدای فراوانی به پا کرد.
لوکاس ویتانتونیــو، خبرنگار ا کاپیتال 
ده روســاریو می گوید: »این انتقال غیرممکن 
نیست. شاید دشــوار باشد، شاید دور به نظر 
برســد، اما بر این باورم که او روزی برای این 
باشــگاه به میدان خواهد رفت و پیراهنش را 
خواهد پوشید. آن روزی که این کار را بکند، 
روزاریــو بار دیگر در صــدر اخبار جهان قرار 
خواهد گرفت، مانند زمانی که مارادونا آمد تا 

برای نیوولز بازی کند.«
نیوولز  بارالدی، یک طرفدار  ســانتیاگو 
که خبرنگاری محلی هم هســت، خوشبینی 
کمتری دارد. او به این اشاره کرده که باشگاه 

از نظر مالی اوضــاع خوبی ندارد و در بحران 
است: »باشــگاه از نظر اقتصادی شرایط بدی 
را تجربه می کند. برای اینکه او بیاید باید جو 
مناسبی بر باشــگاه حکمفرما باشد، اما امروز 

چنین جوی در نیوولز وجود ندارد.«
در کافه باشگاه نیوولز به نام »ا ویسرا« 
که در مجاورت ورزشــگاه واقع شــده، روی 
پادری ها تصویر چهره تاتا مارتینو، بیلســا و 
مسی نقش بسته است. مسی هرگز برای تیم 
اصلی باشــگاه بازی نکرده اما جایگاهش در 

کنار اسطوره های نیوولز محفوظ است.
اما بیرون از باشــگاه و در داخل شــهر، 
کمتر نشــانه ای از این وجود دارد که بهترین 
بازیکن تاریخ، اهل روزاریو اســت. این شــهر 
در 305 کیلومتری بوئنوس آیرس واقع شده 
اســت و در این شهر کمتر از یک میلیون نفر 

زندگی می کنند.

در محله ای که مســی در آن زاده شده، 
در جنوب روزاریــو، رنگ های آبی و زرد تیم 
روزاریو ســنترال بیشتر از رنگ های نیوولز به 
چشم می خورند. هیچ تابلو یا نشانه ای وجود 
ندارد که نشان دهد این ســتاره بارسا اینجا 
متولد شده است. تنها زمانی که وارد خیابان 
زادگاه مسی می شــوید می توانید نقاشی های 
دیواری ای را ببینید که از مسی کشیده شده 
است. بســیاری از این نقاشی ها پیش از جام 
جهانی اخیر به تصویر کشیده شده اند. حضور 
در این خیابــان حس غریبی دارد، چراکه در 
اینجا بود که فوتبال مسی نابغه شروع کرد به 

شکل گرفتن.
بر روی ســنگفرش های خیابان ها عدد 
10 نقش بســته اســت. روی دیوار مدرسه 
جنرال اس هراس که مســی در آن درس 
خواند، تصویر مســی نقاشــی شده است اما 
همیــن و بس. این تا حد زیــادی با روحیه 
مسی سازگار است که محله و شهر زادگاه او 
نتوانســته اند از بزرگ ترین فردی که به دنیا 
معرفی کرده اند نهایت استفاده را ببرند. این 
بر خاف کریســتیانو رونالدو اســت که در 
مادیــرا یک موزه و یک فــرودگاه به نامش 

است.
در روزهای پیش رو، مسی سوار بر جت 
اختصاصی اش به بارسلونا برمی گردد تا برای 
دیدار 6 ژانویه )16 دی ( در خانه ختافه آماده 
باشــد، اما برای طرفداران نیوولز و برای کل 
باشــگاه، رویای دیدن این اسطوره چپ پا در 
پیراهن باشــگاه، در یک بازی در دسته اول 

فوتبال آرژانتین کاما زنده است.
ESPN :منبع

مسی در سال 2016 به یک برنامه 
تلویزیونی آرژانتینی گفت: من عاشق 

بازگشت هستم. این چیزی است که 
همیشه در ذهنم دارم چون رویایم 

از کودکی بوده است.روشن است 
که زندگی من تغییر کرد و به سمت 

دیگری رفت اما من از این بابت 
افسوس نمی خورم. این چیزی است 

که همیشه به فکرش بوده ام 

طرفداران معموا در مسابقات 
پاکاردی را به ورزشگاه می آورند 

که روی آن نوشته شده است: 
»مسی: رویای تو امید ماست«. 

نیازی به گفتن نیست که هر 
کسی که با باشگاه ارتباطی دارد 

خوشحال است که مسی گفته 
ممکن است روزی به این تیم 

برگردد

تام مارشال
Tom Marshall

جاه طلبی در فوتبال گناه نیست
واران: می توانیم یورو 

2020 را هم ببریم
میانی  مدافع  واران،  رافائــل 
مادرید  رئال  فوتبال  تیم  فرانسوی 
می گویــد کــه تصــور نمی کند 
جاه طلبی برای بردن جام ملت های 
اروپا )یورو 2020( تنها 18 ماه پس 
از قهرمانــی در جام جهانی 2018 

روسیه، هدفی مغرورانه باشد.
یورو  بردن  سابقه  فرانسوی ها 
بافاصله پــس از فتح جام جهانی 
)یــورو 2000( را دارنــد، و واران 
امیدوار اســت که آنها امسال بار 
او  را تکرار کنند.  افتخار  دیگر آن 
در  »جاه طلبی  گفت:  وودونورد  به 
فوتبال گناه نیســت. ما می توانیم 
قهرمان یورو هم بشویم اگرچه کار 
بسیار سختی خواهد بود. انتظارات 
از ما باا رفته است و ما در بازی های 
دوســتانه اخیرمان و همینطور در 
این  اروپا  ملت های  لیگ  بازی های 

موضوع را احساس کردیم.«
 واران ادامه داد: »ما نمی توانیم 
این موضــوع را پنهــان کنیم و 
می دانیم تیم هایــی که مقابل مان 
هستند.  انگیزه  با  همه  می  ایستند 
با این حال ما پتانسیلش را داریم و 
هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم 
تا به این هدف برسیم. ما باید روز 
به روز پیش برویم و بیش از اندازه 
میانی  مدافع  نکنیم.«  رؤیاپردازی 
رئال مادریــد درباره رمز موفقیت 
گفت:  هــم  کشــورش  ملی  تیم 
پتانسیل های  با  تیمی  »فرانســه 
زیادی اســت. ســلطه بر فوتبال 
جهان؟ تیم ما تیمی جوان اســت 
اما مهم تــر از آن اینکــه تیم ما 
و  تغییر  که ظرفیت  اســت  تیمی 
پیشرفت را دارد. ما در جام جهانی 
به شــیوه ای خاص بازی کردیم اما 
به  ما در تورنمنت بعدی می توانیم 
کنیم  بازی  متفاوت  کامًا  شیوه ای 

اما با همان ذهنیت و قدرت.«

لیونل اســکالونی مربی تیم ملی 
آرژانتیــن بــرای بازگردانــدن لیونل 
مسی به این تیم با فوق ستاره بارسلونا 

مذاکره می کند. 
مســی بعد از جام جهانی که تیم 
خورخه سامپائولی به وسیله فرانسه از 
رقابت ها حذف شــدند، برای تیم ملی 

کشورش بازی نکرده. 
این مهاجم با گلش مقابل نیجریه، 
آرژانتیــن را از حذف زودهنگام نجات 
داد امــا در نخســتین مانــع حذفی، 
بــه تیمی که در نهایت قهرمان شــد، 

باختند.
مسی درباره بازگشت به تیم ملی 
آرژانتیــن اظهارنظر جدیدی نکرده در 
حالی که تیم کشــورش خود را برای 
حضور در کوپاآمریکای تابستان آینده 

در برزیل آماده می کند.
اســکالونی کــه ابتدا بــه صورت 
موقت جــای ســامپائولی را گرفت و 

بعد مربــی آرژانتین شــد، در جریان 
فینال کوپالیبرتــادورس در مادرید با 
مسی دیدار کرد و قصد دارد مذاکرات 
بیشــتری با او صورت دهد: »خیلی با 
هم حرف نمی زنیــم اما ارتباط داریم. 
ما می خواهیم او در سال 2019 به ما 
ملحق شود، مذاکرات ناتمامی داریم و 
خوش بین هستیم که به نتیجه دلخواه 

منجر شود.
 برای ما اتفاق مهمی اســت. هر 
مربی دوست دارد مربی او باشد، خودم 

بیشتر از همه.«
مائــورو ایکاردی مهاجــم اینتر و 
تیم ملی آرژانتیــن بعد از پیروزی ماه 
گذشته در بازی دوستانه برابر مکزیک 
ابراز امیدواری کرد ســتاره بارسلونا به 
تیم ملی برگــردد: »او بهترین بازیکن 
جهان است و ما همه دوست داریم به 
تیم برگردد بخصوص با توجه به اینکه 

کوپاآمریکا در راه است.«

مربــی  هاتــل  هاســن  رالــف 
ســاوتهمپتون به تیمش هشــدار داد 
منچسترسیتی بعد از دو باخت پیاپی 
در لیگ برتر بی نهایت خطرناک است. 
تیــم پــپ گواردیــوا در حالی 
امروز میهمان ســاوتهمپتون است که 
برابر کریســتال پااس و لسترســیتی 
شکســت خورده و به رده سوم سقوط 
کرده است. ســیتی پنجشنبه میزبان 
لیورپول صدرنشین است و برای اینکه 
باید بازی  به کورس قهرمانی برگردد، 

امروز غروب را ببرد.
»آنهــا  گفــت:  هاتــل  هاســن 
خطرناک تر می شــوند، طبیعی نیست 
که منچسترســیتی دو بازی پشت سر 
هم ببــازد. آنها اگرچــه چند مصدوم 
دارند اما تیم بســیار باکیفیتی دارند. 
شــاید از اینکه دو بار پیش بوده اند و 
شکســت خورده اند، کمــی اعتماد به 
نفس شــان کم شده باشد اما ما انتظار 
سخت ترین مبارزه ممکن را داریم. اگر 
می خواهیم چیزی از این بازی گیرمان 

بیاید، باید بی نقص بازی کنیم.«
ساوتهمپتون در حالی به این بازی 
می رود که پنجشــنبه شب به وستهم 
باخته و هاسن هاتل گفت تا دیر وقت 
بعد از آن شکست بیدار مانده تا تیم را 

برای بازی با ســیتی آنالیز کند: »باید 
این کار را می کردم چون روز بعد باید 
به تیم توضیح می دادم. ما خودمان را 
برای بازی با آرسنال خیلی بهتر آماده 
کرده بودیم و توانستیم آنها را غافلگیر 
کنیم. دو برد خوب مقابل آرســنال و 
هادرزفیلد داشتیم اما راهی طوانی تا 
پایان فصل پیش روی ما اســت ضمن 
اینکه برای بازی با سیتی زمان زیادی 

نداشتیم.«
منچسترســیتی یــک بــار دیگر 
در این بــازی فرناندینیو را در اختیار 
ندارد ضمــن اینکه فابین دلف محروم 
اســت. داوید سیلوا می تواند بازی کند 
اما بنژامین مندی و کلودیو براوو دیگر 

مصدومان سیتی هستند.
ساوتهمپتون در 11 بازی آخرش 
با ســیتی تنها یک برد داشته و هشت 
بــرد و دو تســاوی به دســت آورده. 
منچسترســیتی در چهار بازی آخرش 
در لیگ برتر به پیروزی رســیده با 12 

گل زده و تنها 2 گل خورده. 
تنها یک بــار در دوران مربیگری 
پپ گواردیوا، او ســه شکست پیاپی 
در لیگ داشــته که به ماه مه 2015 و 
زمان حضورش در بایرن مونیخ مربوط 

می شود.

اسکالونی امیدوار به بازگشت مسی

هاسن هاتل: سیتی خطرناک تر شده
 هشدار مربی ساوتهمپتون

مصاحبه

آلگری: منچستریونایتد؟ از کارم در یوونتوس راضی ام

رابیو از رختکن پاری سن ژرمن هم تبعید شد

مشاوره بارسا با امری برای خرید رابیو

ماسمیلیانو آلگری، سرمربی تیم فوتبال 
یوونتوس خبر مربوط به تمایلش برای هدایت 
منچستریونایتد را تکذیب کرد. نشریه تایمز 
انگلیس نوشته بود آلگری 51 ساله که تا سال 
2020 با بانوی پیر قرارداد دارد، ممکن است 
فصل آینده ســرمربی قطعی منچستریونایتد 
شــود. او اما این موضــوع را رد کرد. آلگری 
گفت: »من از وضعیتم در یوونتوس راضی ام. 
ما داریم کارهای فوق العاده ای انجام می دهیم 
و در کنار باشگاه می خواهیم به کار مان ادامه 
دهیم. من بــا یوونتوس قــرارداد دارم و ما 
هنوز بازی های زیادی داریم تا به پایان فصل 
برســیم.« آلگری ادامــه داد: »فوتبال ایتالیا 

جــذاب اســت و من از کار کــردن در آن 
خسته نمی شوم. من می خواهم بمانم و به 
پیشــرفت فوتبال ایتالیا کمک کنم. بیرون 
از این دنیا هم کارهای زیادی هســتند که 
باید انجام شــوند. ما بایــد کودکان را وارد 
فوتبال کنیــم تا آینده بهتــری برای این 

ورزش بسازیم.«
آلگری تابستان ســال 2014 هدایت 
تیم فوتبال یوونتــوس را برعهده گرفت و 
از آن زمــان تاکنون هر ســاله با این تیم 
قهرمان سری A شده اســت )4 قهرمانی 

متوالی( که در این باشگاه هیچ مربی دیگری 
چنیــن موفقیتی کســب نکرده اســت. او 

همچنین دو بار در سال های 2015 و 2017 
نیز یوونتوس را به فینال لیگ قهرمانان اروپا 

رساند.

نشــریه اســپورت کاتالونیا نوشــته 
تصمیم  پاری ســن ژرمن  باشــگاه  است، 
جدیدی برای فشار آوردن به آدرین رابیو 
به خاطر خــودداری از تمدید قراردادش 
گرفته است. PSG قبا به سرمربی تیم 
توماس توخل دســتور داد تا پایان فصل 
دیگر اجازه میــدان دادن به این بازیکن 
را ندارد. این در حالی بود که رابیو فصل 
را به عنــوان بازیکن ترکیــب اصلی آغاز 
کرد. اکنون اما اســپورت مدعی شده که 
باشگاه به شیوه ای دیگر هم رابیو را تحت 
فشار گذاشته اســت: ممانعت از ورود او 
بــه رختکن تیــم. ظاهراً انریکــه آنترو، 
مدیر ورزشــی باشــگاه به توخل دستور 
داده اســت که دیگر اجازه ندارد رابیو را 
بــه داخل رختکن تیــم راه دهد و او نیز 
اطاعت امر کرده است. رابیو تا پایان فصل 
با پاریسی ها قرارداد دارد و در همین حال 

گفته می شود که ممکن است او به عنوان 
بازیکن آزاد به بارسلونا برود اما شایعاتی 
هم در خصوص احتمال انتقال او در ماه 

ژانویه در ازای رقمی پایین شــنیده شده 
که قهرمان فصل گذشته لوشامپیونا هنوز 

آن را رد نکرده است.

بارســلونا همچنان درصدد  باشــگاه 
خرید آدریــن رابیو هافبک تیــم فوتبال 
پاری سن ژرمن است و به جذب این بازیکن 
فرانسوی نزدیک تر شــده است. به نوشته 

نشــریه اســپورت کاتالونیا، در ماه ژانویه 
ممکن اســت اخبــاری دربــاره توافق دو 
باشگاه برای انتقال رابیو به نوکمپ شنیده 
 PSG شــود. رابیو تا پایان فصل جاری با

قرارداد دارد و با وجود تاش های باشــگاه 
برای تمدید آن، حاضر بــه انجام این کار 
نشده است. به همین دلیل او در ماه ژانویه 
می تواند با هر تیمی که مشــتری اش باشد 
وارد مذاکره شود و در پایان فصل به عنوان 
بازیکن آزاد به آن ملحق شــود. اکنون اما 
گفته می شــود بارسلونا همین حاا با رابیو 
به توافق رسیده است. در همین حال طبق 
ادعای نشــریه آ. اس بارســایی ها پیش از 
جذب رابیو، با چند نفر مشــورت کرده اند 
که یکی از آنها اونای امری، سرمربی فعلی 
آرســنال اســت که تا فصل پیش هدایت 
پاری ســن ژرمن  را برعهده داشــت. ظاهراً 
اریک آبیدال، مدیر ورزشی باشگاه بارسلونا 
با ســرمربی باســکی درباره شــخصیت و 
رابطه ای که رابیو بــا هم تیمی هایش دارد 
صحبــت و بازخوردی کــه دریافت کرده 
مثبت بوده اســت. به ایــن ترتیب تعریف 
امری از رابیو به بارسایی ها انگیزه بیشتری 
برای خرید این بازیکن فرانسوی داده است.

مارکا- عثمان دمبله که در امارات است، با زین الدین زیدان، 
اسطوره فوتبال کشورش ماقات کرد و عکس یادگاری انداخت.

مارکا- رافائل نادال کــه بعد از 112 روز مصدومیت و جراحی 
به زمین تنیس برگشــته بود، در مســابقات تنیس مبادله 
در ابوظبــی با کوین اندرســون روبه رو شــد و 6-4، 3-6، 
6-4 مغلوب شــد. تا پیــش از این، نادال هــر 5 بازی اش 
با اندرســون، تنیس باز اهل آفریقای جنوبــی را برده بود.

دیلی میل- لیورپول توانســته آرسنال را شکست دهد و به 
احتمال زیاد کریســتین پولیســیچ را از دورتموند می خرد. 
آرسنال می خواست برای این مهاجم 35 میلیون پوند بدهد اما 
لیورپول با پیشنهاد 45 میلیونی، گوی رقابت را از این تیم ربود.

مارکا- همسر 
کوتینیو باردار 

است، برای همین 
خانواده او تعطیات 

را در بارسلونا 
می گذراند.

کار  نشــانه گیری اش  روی  دارد  تعطیــات  در  بنزمــا  کریــم  مــارکا- 
می کنــد؛ البتــه این ربطــی به فوتبــال نــدارد. او در میامــی آمریکا 
اســت و فیلمــی از خــودش موقــع اســتفاده از ســاح های مختلف 
منتشــر کــرده، از جمله یــک کاشــینکف طایی که در دســت دارد.

دیلی میل- لس آنجلس لیکرز که چند روز پیش توانســته بود عالی نتیجه 
بگیرد و گلدن استیت، قهرمان NBA را ببرد، دربی لس آنجلس را به کلیپرز 
باخت. لیکرز بدون لبران جیمز مصدوم 118-107 شکســت خورد. جیمز بعد 
از بازی با پســر 14 ساله اش داخل زمین رفت و پســرش کمی تمرین کرد.

عکس نوشت

برنامه

یکشنبه 9 دی
لیگ برتر

کریستال پااس................................................................................  چلسی 15:30
برنلی..................................................................................................  وستهم 17:45
ساوتهمپتون........................................................................  منچسترسیتی 17:45
.............................................................................. بورنموث 20:00 منچستریونایتد
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آرش رضاونــد هافبک 
ســایپا معتقد است تیمش 
3 جبهه  در  برای جنگیدن 
نیاز بــه بازیکن جدید دارد. 
وضعیت  دربــاره  رضاونــد 
دوم  نیم فصل  برای  ســایپا 
را  می گوید: »مــا تمرینات 
طبق برنامــه جلو می بریم. 
با اینکــه تعطیلی لیگ برتر 
با  باید  ولی  اســت  طوانی 
این شــرایط کنــار بیاییم. 

مســاله مهم در مورد تیم ما این اســت که در سه 
جــام درگیر هســتیم و باید بــرای نیم فصل دوم 
تقویت شــویم. قطعــاً اگر این اتفــاق رخ ندهد با 
مشکل مواجه خواهیم شد. ما در این فصل قلی زاده 
را از دست دادیم و مهدی ترابی هم که از تیم مان 
جدا شــد. رحیم زهیوی هم در ابتدای فصل رفت. 
به تمــام اینها مصدومیت بازیکنــان را هم اضافه 
کنید که واقعاً مشکل ساز است.« هافبک سایپا در 
مورد اینکه تیمش هنوز نتوانسته بازیکنی را جذب 
کنــد، ادامه می دهد: »پیدا کــردن بازیکن خوب 

در نیم فصل ســخت است و 
نمی شود  حاضر  تیمی  هیچ 
بازیکنــان باکیفیت خود را 
به تیم هــای دیگر بدهد. در 
این شرایط فقط قدرت مالی 
تأثیرگذار  تیم می تواند  یک 
باشــد و تیم ما هــم مثل 
خیلی از تیم ها قدرت مالی 
ایران  باایی ندارد. در لیگ 
سپاهان،  باشگاه  چهار  فقط 
تراکتورســازی، پرسپولیس 
و اســتقال می توانند برای جــذب بازیکن هزینه 
کنند، در این شــرایط کار تیم هایی مثل ســایپا 
واقعاً سخت است. امیدوارم در نهایت چند بازیکن 
خــوب به تیم ما اضافه شــوند.« رضاوند در رابطه 
با اینکه آیا مشــکات مالی بازیکنان ســایپا حل 
شده یا نه، ادامه می دهد: »متأسفانه هنوز مشکل 
حل نشده و مســووان باشگاه قول داده اند حق و 
حقوق بچه ها پرداخت شــود. ما فقط 30 درصد از 
قراردادهای مان را گرفته ایم و امیدوارم باشگاه هر 

چه زودتر مشکات را برطرف کند.«

هافبک  کیانــی  مهدی 
ســپاهان معتقد است وقتی 
اســت  صدرنشــین  تیمش 
به درســتی  را  یعنی کارش 
انجام داده: »این خیلی خوب 
اســت کــه در نیم  فصل اول 
تیم ما  واقعاً  باخت نداشتیم. 
فراز و نشــیب کمی داشت. 
این مســاله اعتماد به  نفس 
بازیکنــان را بااتر می برد. ما 
در خارج از خانه و همچنین 

بازی های خانگی فقط دنبال برد هســتیم. البته باید 
بیشتر امتیاز می گرفتیم ولی گاهی مواقع اشتباهاتی 
داشتیم و البته مســائل داوری هم تأثیرگذار بود. با 
توجه به اینکه ســپاهان در ابتدای فصل با تغییرات 
نسبتاً زیادی مواجه شد، نتایج ما خوب بود.« کیانی 
در رابطه با برخی انتقادها از ســبک بازی سپاهان و 
اینکه تعدادی از کارشناســان معتقدند سپاهان فقط 
از توپ های هوایی و ضربات ســر اســتنلی کی روش 
اســتفاده می کند، می گوید: »نظرهایی که در مورد 
ســبک بازی تیم ما ارائه می شود قابل احترام است 

ولی سپاهان صدرنشین است 
کارمان  می دهد  نشان  این  و 
را درســت انجــام می دهیم. 
نشــان  زدیم  که  گل هایــی 
می دهد با روش های متفاوتی 
بــه گل رســیدیم، در ضمن 
وقتی مهاجمی مثل کی روش 
اســتنلی داریم، چــرا نباید 
از توپ های هوایی اســتفاده 
کنیم؟ اســتفاده از این روش 
ســبک های  از  یکــی  هــم 
ماســت ولی تنها سبک مان نیست.« هافبک پیشین 
تراکتورســازی که هنــوز طلبش را از این باشــگاه 
دریافت نکرده، در این مورد توضیح می دهد: » هنوز 
طلبم را دریافت نکرده ام و مالیاتم را هم نداده اند. من 
11 ســال برای تراکتورسازی بازی کردم و هیچ وقت 
دوست ندارم از این تیم شکایت کنم. این طلب حق 
من اســت و امیدوارم باشــگاه تراکتورسازی طلبم 
را بدهــد. من با یکی، دو نفر کــه نزدیک به زنوزی 
هستند صحبت کردم تا مشکل من را در این زمینه 

حل کنند.«

کیانی: دوست ندارم از تراکتور شکایت کنم رضاوند: فقط ۴ باشگاه می توانند برای جذب بازیکن هزینه کنند

همانطور که انتظار می رفت پنجشنبه 
گذشــته جواد نکونام به عنوان ســرمربی 
جدید پیکان معرفی شــد. مراسم معارفه 
هــم خیلی زود برگزار شــد تــا او کارش 
را زودتر شــروع کند. بعــد از این انتخاب، 
بازیکنان زیــادی مصاحبه کردند و حضور 
جواد نکونام را اتفاق مثبتی می دانستند که 
می توانــد انگیزه بازیکنان را باا ببرد. یکی 
از تجربــه الیگایی نکونام تعریف و تمجید 
می کرد، دیگری از فاصله سنی کمی که با 
بازیکنان دارد و ارتباط دوســتانه با او. به 
هر حال به نظر می رســید بازیکنان از این 
انتخاب خیلی خوشــحال بودند و داشتند 
خودشــان را آماده می کردند تا کنار جواد 
نکونام روزهای خوبــی را تجربه کنند اما 
هنوز یکــی، 2 روز هم از حضور نکونام در 
پیکان نگذشــته بود که یک نامه همه چیز 
را تغییر داد. هاشــم یکــه زارع مدیرعامل 
گــروه صنعتی ایــران خــودرو در نامه ای 
خطاب به محمود شیعی مدیرعامل باشگاه 
پیکان، حضور نکونام در این تیم را منتفی 
اعام کــرد: »نظر به اینکه سیاســت های 
حاکم بر باشــگاه فرهنگی و ورزشــی در 
مسوولیت های  به  احترام  نخســت،  درجه 
فرهنگی و اجتماعی بوده و بدیهی اســت 
کســب هرگونه موفقیت، مقام و عنوانی با 
زیر پا گذاشتن این مسوولیت ارزشی ندارد، 
علی رغــم اینکه هیچ عاقــه ای به دخالت 
در امــور اجرایی باشــگاه ندارم، حســب 
پیکان  باشگاه  به عنوان سیاستگذار  وظیفه 
اعام می کنــم احترام بــه تیم های دیگر 
برتر  لیگ  تیم های شهرســتانی  بخصوص 
با طرفدارانی عاشق، پرشور و دلسوز شرط 
اصلی فعالیت های اصلی آن باشــگاه است. 
بنابرایــن انتخاب ســرمربی از این تیم ها 
اکیداً ممنوع بوده و باشــگاه فقط مجاز به 
انتخاب ســرمربی از میان سرمربیانی است 
کــه قبل از اتمام نیم فصــل لیگ برتر 97 

به عنوان سرمربی آزاد شناخته شوند.«
در این نامه، چند نکته وجود داشــت. 
اول اینکه یکه زارع از واژه »اکیدا« استفاده 

کــرد که بــا ایــن اتفاق کاما مشــخص 
اســت که جواد نکونام دیگــر تحت هیچ 
شــرایطی نمی تواند شانســی برای حضور 
در پیکان داشــته باشد. نکته دیگر هم در 
مورد انتخاب ســرمربی جدیــد بود. وقتی 
که مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو 
پیشــنهاد کرد از ســرمربیان آزاد استفاده 
شود با این مســاله همه ذهن ها به سمت 
حســین فرکی رفت. اتفاقا خیلی زود هم 
خبر رسید باشگاه پیکان به دنبال مذاکره 
با حســین فرکی اســت تــا او را به عنوان 
ســرمربی جدید معرفی کنند اما فرکی از 
این اتفاقات هیچ خبری نداشــت: »تا اان 
هیچ تماســی از سوی باشگاه پیکان با من 
صورت نگرفته و بحثی در مورد حضور من 

در این تیم نبوده.«
با این صحبت ها شاید تصور می شد 
مســووان باشــگاه پیکان قبا با فرکی 
مذاکــره کردند و حاا بــرای انتخاب او 
به عنوان سرمربی، نیازی به مذاکره دوباره 
نیســت چراکه بعد از اینکه مجید جالی 
از سرمربیگری پیکان کنار رفت، بافاصله 
خبر رســید حســین فرکی جانشین او 

شــده اما این مســاله خیلی زود منتفی 
شــد. فرکی در رابطه با اینکه آیا قبا از 
سوی باشــگاه پیکان صحبتی با او شده 
یا نه، توضیح می دهد: »نه، قبا هم هیچ 
صحبتی با من در مورد حضور در پیکان 

صورت نگرفته.«
اگرچه تا اان هیچ صحبتی با حسین 
فرکی برای حضور در پیکان صورت نگرفته 
اما به نظر می رسد او گزینه اصلی این باشگاه 
باشد چراکه مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو تاکید کرد از مربیان آزاد اســتفاده 
شــود که در این برهه زمانــی، تنها چند 

مربی هستند که چنین شرایطی دارند که 
اکثر آنها شــاید به دایلی با سیاست های 
باشــگاه پیکان جور در نیایند. به هر حال 
در ایــن برهه، به جز حســین فرکی که از 
او به عنوان گزینه اصلی سرمربیگری پیکان 
یاد می شود، پرویز مظلومی، فیروز کریمی، 
عبدا... ویســی، صمد مرفاوی و چند مربی 

دیگر بدون تیم هستند.
در مورد آینده جواد نکونام همه چیز 
مبهم است. نکونام بدون شک دوست ندارد 
با چنین شرایطی، به نساجی برگردد و کار 
خود را در این تیم ادامه دهد. او حتی برای 
هواداران نســاجی نامه خداحافظی نوشته 
که با این اتفاق بعید اســت دیگر بخواهد 
به آنجا برگردد اما حاا دیگر تیمی نمانده 
که بخواهــد نکونام را بــه خدمت بگیرد. 
اکثر تیم ها ســرمربی خود را شناخته اند و 
دیگر خبری از تغییر نیســت. با این اتفاق 
می شــود گفت نکونام حاا از پیکان رانده 
و از نساجی مانده اســت. اتفاق تلخی که 
شــاید او را از اهدافش فعا دور کند مگر 
اینکــه اتفاق عجیب دیگری بیفتد که فعا 

بعید به نظر می رسد.

نکونام از پیکان رانده، از نساجی مانده
یک نامه همه معادات جانشین جالی را به هم زد

یکه زارع از واژه »اکیدا« استفاده کرده 
که با این اتفاق کاما مشخص است 

جواد نکونام دیگر تحت هیچ شرایطی 
نمی تواند شانسی برای حضور در پیکان 

داشته باشد. مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو پیشنهاد کرد از سرمربیان 

آزاد استفاده شود. با این مساله همه 
ذهن ها به سمت حسین فرکی رفت.

 فکری گزینه جدی 
هدایت نساجی مازندران

بعــد از اینکــه جواد نکونام از نســاجی 
مازندران جدا شــد، خبرهای زیادی در مورد 
گزینه ســرمربیگری این تیم قائمشــهری به 
گوش رســید. از فرهــاد مجیدی تــا فیروز 
کریمــی و مربیان دیگر. ایــن نام ها لحظه به 
لحظه بیشتر می شد اما در این میان خبرهای 
جالبی در مورد محمود فکری به گوش رسید. 
گفته می شد مذاکرات خوبی با سرمربی فعلی 
تیم لیگ یکی شاهین شهرداری بوشهر انجام 
شــد و به احتمال زیاد او به زودی جای نکونام 
را در نســاجی مازندران خواهد گرفت. فرهاد 
صنیعی فر مالک باشگاه نساجی در این رابطه 
می  گوید: »ما رابطه خوبی با فکری داریم ولی 
هنوز برای انتخاب ســرمربی بــه جمع بندی 
نرسیده ایم. لطفا چند روزی به ما زمان دهید 

تا این کار را انجام دهیم.«
 

اعتراض باشگاه نساجی 
به پیکان

ماجرای جواد نکونام و پیکان حواشی 
زیادی داشت که یکی از آنها طرز جدا شدن 
این سرمربی از نساجی مازندران است. فرهاد 
صنیعی فر مالک باشگاه نساجی مازندران از 
اینکه باشــگاه پیکان با جــواد نکونام وارد 
مذاکره شــد و با او قرارداد بســت ناراحت 
اســت و این مساله را اشتباه می داند چراکه 
نکونام همچنان با نســاجی قــرارداد دارد. 
صنیعی فر در رابطه با اینکه گفته می شود به 
دلیل بند قراردادی که بین باشگاه نساجی 
و جواد نکونام قــرار دارد مبنی بر اینکه در 
صورت درخواست جدایی از سوی نکونام، او 
باید پول گرفته شــده از باشگاه را برگرداند 
و به همین دلیل نکونام فعا نمی توانست با 
پیکان توافق و قرارداد امضا کند، می گوید: 
»این بند در قرارداد هست اما در حیطه من 
نیست که در این باره صحبت کنم. همه این 
موارد را به وکیل باشگاه سپرده ام و از وکیل 
خواســته ام هر چه ســریعتر در این مورد 
گزارشــی به من بدهد. مــا آنچه که صاح 
باشگاه نساجی باشــد را انجام می دهیم اما 
باید بگویم که کار باشــگاه پیکان درســت 
نبود که با مربی که با باشگاه دیگری قرارداد 
دارد وارد مذاکره شد. این کار باشگاه پیکان 
غیراخاقی است و فدراسیون باید حواسش 
به این رفتارها باشد. اصا من به عنوان مالک 
باشگاه نساجی شــاید نخواهم اعتراضی به 
فدراسیون داشته باشم آیا نباید خود کمیته 
اخاق و فدراســیون در این باره حواســش 
باشــد و به پیکان بگویند قبــل از اینکه با 
خود مربی مذاکره کنید آیا با باشگاه تحت 

قراردادش مذاکره کرده اید یا خیر؟«

خبرکوتاه

بازیکنان دعوت شده به 
اردوی تیم زیر ۲۰ سال

اســامی بازیکنان دعوت شــده به مرحله 
نخست اردوی استعدادیابی تیم فوتسال زیر 20 
سال اعام شد. اردوی استعدادیابی تیم فوتسال 
زیر 20 سال در دو مرحله برگزار خواهد شد که 
در مرحله نخست حمید شاندیزی سرمربی تیم 
فوتســال زیر 20 ســال ایران، 21 بازیکن را به 
این اردو دعوت کرد. اسامی بازیکنان دعوت شده 
به این شرح است: »محمد طاهری، امیرحسین 
صفایــی )ســمنان(، حمید حمیــدزاده، دانیال 
شعاعی )اصفهان(، مسلم حیدری، بهروز شعبانی 
)قزویــن(، آرمــان عقایی )البــرز(، علی بامری، 
ابوالقاسم مالکی )سیســتان و بلوچستان(، علی 
نوروزی، محمدرضــا جعفری تراب آباد )کرمان(، 
علی رییســی )چهارمحــال و بختیاری(، حمید 
بشــرزاد، علی محمد درویشــی )یــزد(، مهدی 
عامری، آرمین همتــی )مرکزی(، علی طاهری، 
ســجاد قربانــی )آذربایجــان شــرقی(، مهدی 
آهنگــری )آذربایجــان غربی(، ابراهیــم آقایی، 
محمدرضا رشیدی )گیان(.« این بازیکنان باید 
ســاعت 12 روز دوشــنبه 10 دی ماه خود را در 
میهمانســرای شــهید رضایی مجد به کادر فنی 

معرفی کنند.
 

شاندیزی: بازی های 
دوستانه کمک زیادی به 

بازیکنان می کند
حمید شــاندیزی ســرمربی تیم فوتسال 
زیر 20 ســال ایران معتقد اســت که برگزاری 
اردوها و بازی هــای تدارکاتی، کمک فراوانی به 
آماده شــدن بازیکنان می کند. بــا آغاز اردوی 
تدارکاتی تیم فوتســال زیر 20 ســال، بازیکنان 
تمرینات آماده ســازی خود را زیر نظر کادر فنی 
شــروع می کنند تا بتوانند بــا آمادگی کامل در 
مرحله نهایی که خرداد مــاه و به میزبانی تبریز 
آغاز می شــود، حضور داشــته باشــند. حمید 
شاندیزی سرمربی این تیم می گوید: »بازیکنان 
نیاز به هماهنگی هر چه بیشتر با یکدیگر دارند 
تا در مرحله اول آماده شــوند. ســپس برگزاری 
بازی های تدارکاتی باعث خواهد شد تا عاوه بر 
کسب تجربه، محک بخورند و کادر فنی از شرایط 
ملی پوشان اطاع کاملی کسب کند.« شاندیزی 
معتقد است هر چقدر بازی تدارکاتی و اردوهای 
آماده سازی بیشتر باشد، بدون شک بازیکنان با 
شرایط آماده تری به مصاف رقبای خود می روند: 
»شــرایط بازیکنان از لحــاظ کیفیت فنی رو به 
رشد اســت و به لحاظ مهارتی خوب هستند. با 
تمریناتی که در آینده داریم، برای قهرمانی آسیا 
آماده می شــویم و معتقدم بچه ها مستعد کسب 
عنوان قهرمانی هســتند. اردوهای جدید را برای 
بازیکنان در نظــر گرفته ایم که بازیکنان پس از 
دو هفته استراحت به اردو می آیند. از اکنون باید 
بــرای حضور در مرحله نهایی آماده شــویم و از 
پتانسیلی که در این رده سنی وجود دارد، نهایت 
استفاده را خواهیم برد. در واقع از تمام بازیکنانی 
که شایسته پوشــیدن پیراهن تیم ملی هستند، 

استفاده خواهیم کرد.«

 مهابادی: هدف مان 
احیای فجر است

داود مهابــادی ســرمربی پیشــین 
به عنوان  تازگی  به  ماهشــهر  شــهرداری 
ســرمربی جدید تیم فجرسپاسی انتخاب 
شــد و با حضــور در شــیراز هدایت این 
تیــم را بــرای نیم فصــل دوم پذیرفــت. 
مهابادی در مورد حضور در فجر می گوید: 
»فجرسپاسی در ســال 7۵ تاسیس شد و 
من همان سال عضو این تیم شدم و افتخار 
می کنم از نخستین سال تاسیس این تیم 
با آن بــودم و می توانم خودم را فرزند تیم 
فجــر بدانم. همان دوران توانســتیم فجر 
را به بااترین ســطح فوتبال ایران در آن 
مقطع که لیگ دســته اول بود برســانیم. 
در ســال ۸۸ هم سرمربی این تیم شدم و 
روزهــای خوبی را با این تیم تجربه کردم. 
از بازگشت به فجرسپاسی احساس خیلی 
خوبی دارم و روزهای خوبی را در شــیراز 
بــرای خــودم و فجرسپاســی پیش بینی 
می کنم.« ســرمربی فجرسپاسی در رابطه 
با شــانس صعــود تیمش به لیــگ برتر 
نشــان می دهد  توضیح می دهد: »جدول 
فاصلــه امتیازی فجر با تیــم دوم 1۶ و با 
تیم اول 1۸ امتیاز اســت و جبران کردن 
این فاصله در یک نیم فصل بســیار سخت 
اســت. واقع بینانه باید گفت فجر در فصل 
جاری نمی تواند شانس زیادی برای صعود 
داشــته باشد اما می توان زیرساخت صعود 
را از اان برای فصل بعد آماده کرد. برنامه 
کوتاه مدت ما این است که در این زمان با 
جذب چنــد بازیکن، تیم را برای نیم فصل 
دوم تقویت کرده تا حداقل چند رده به باا 
صعود کند. هدف مان احیای دوباره فجر و 
رســاندن این تیم به شرایط ایده آل است. 
ان شاءا... اگر فرصتی هم باشد برای صعود 

آن به لیگ برتر تاش خواهیم کرد.«

فوتسال

فرکی گزینه ای 

بی اطاع از 
مذاکره ها

 جواد نکونام که پنجشــنبه به عنوان ســرمربی جدید پیکان انتخاب شــد، خیلی زود کارش را در این تیم شروع کرد تا از دیگر 
تیم ها عقب نمانند. نکونام با رویای کســب ســهمیه آسیا، با پیکان قراردادی یک و نیم ســاله امضا کرد اما این رویا خیلی زود به 
باد رفت، وقتی هاشــم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نامه ای به محمود شــیعی مدیرعامل باشگاه پیکان تاکید 
کــرد، حضور جواد نکونام در این تیم را منتفی کنند. با این اتفاق، حاا نام حســین فرکی به عنوان ســرمربی جدید پیکان مطرح 
می شــود اما فرکی اطاعی از این اتفاقات ندارد و به صراحت می  گوید تا اان از سوی باشگاه پیکان هیچ تماسی با او گرفته نشده.

دروازه بان پدیده در فجر سرباز شد
ســعید جالی راد دروازه بــان پدیده مشــهد برای گذرانــدن خدمت 
ســربازی اش به تیم لیگ یکی فجرسپاســی شیراز ملحق شــد. جالی راد 
دروازه بان پدیده که یکی از بهترین های این تیم در فصل گذشــته بود، این 
فصل به دلیل اینکه مشمول خدمت سربازی شد، نتوانست در پدیده بماند و 
کارش را دنبال کند. او خیلی تاش کرد این مســاله را به تعویق بیندازد اما 
موفق نبود. به همین دلیل جالی راد با عقد قراردادی دو ساله جهت گذراندن 
خدمت مقدس ســربازی به تیم دسته اولی فجر شــهید سپاسی پیوست   و 
شاگرد داود مهابادی در این تیم شد. تیم فجرسپاسی با 14 امتیاز در جایگاه 

دهم جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار دارد.
 

بنگر در کارون اروند خرمشهر
محســن بنگر مدافع پیشــین پرســپولیس که نیم فصل اول در پارس 
جنوبی جم حضور داشت، به تیم لیگ یکی کارون اروند خرمشهر ملحق شد. 
محســن بنگر مدافع پیشین تیم های سپاهان، پرسپولیس و تراکتورسازی با 
عقد قراردادی به مدت یک سال و نیم، به تیم کارون اروند خرمشهر پیوست 
تا در نیم فصل دوم لیگ دســته اول، برای شاگردان هومن افاضلی به میدان 
بــرود. بنگر ابتدای فصل بــه تیم پارس جنوبی جم ملحق شــد که پس از 

نیم فصل بازی برای این تیم، قراردادش را با پارس فسخ کرد.

لیگ یک

فوتسال  تیم  تقی پور  سرمربی  اسماعیل 
مس سونگون اعتقاد دارد بازی تیمش مقابل 
گیتی پســند اصفهان بی دلیل حســاس شده 
بــود. تقی پور درباره شکســت ۵ بــر 4 تیم 
مس ســونگون در این بــازی می گوید: »این 
بــازی، یک بــازی عادی بود امــا بیهوده آن 
را حســاس کرده بودند. با ایــن وضعیت اگر 
تیــم ما و گیتی پســند در مرحله پلی آف باا 
بیایند و به هم بخورنــد، آنجا وضعیت چطور 
می شود؟ وقتی بازی حساس می شود، طبیعی 
اســت که شــرایط به نفع تیم میزبان خواهد 
شد. جو ســالن هم به ضرر ما بود و از همان 
ابتدا به دروازه بان مان فحاشی کردند. داور هم 
بی دلیل بازیکن ما را اخــراج کرد. همه اینها 
دست به دست هم داد تا ما شکست بخوریم. 
در هر صورت با تمام اینها ســعی می کنیم در 

مرحله پلی آف به هدف مان برســیم. درست 
اســت اینجا باختیم و در رده دوم جدول قرار 
داریم  اما مهم نیست و هدف مان این است در 
پلی آف به مقام قهرمانی برســیم.« وی درباره 
درگیری مهــدی جاوید و فرهــاد فخیم که 
منجــر به اخراج هر دو بازیکن شــد، توضیح 
می دهد: »مهــدی جاوید با یک بازیکن دیگر 
ما درگیر شــد و دوبار بازیکن ما را زد، فرهاد 
فخیــم هم به داور گفت باید به او کارت قرمز 
بدهد. داور هم فقط به دلیل اینکه می خواست 
بازی را کنترل کند هــر دو بازیکن را اخراج 
کرد، وگرنــه فخیم مســتحق دریافت کارت 
زرد دوم نبــود.« تقی پور در مورد بازگشــت 
محمدرضا سنگ ســفیدی به مس ســونگون 
می گویــد: »وقتی انتقال این بازیکن به ایتالیا 
به بن بست خورد، ما از او خواستیم برگردد.«

مهدی جاویــد بازیکن تیم فوتســال 
گیتی پســند در بازی مقابل مس سونگون 
روز پرحاشــیه ای داشــت. جاوید در مورد 
پیروزی ۵ بر 4 تیمش در این بازی پرحاشیه 
می گوید: »بازی خوب و پر برخوردی بود و 
این بازی به لحاظ حساســیت صدرنشینی 
جدول لیگ برتر فوتســال از اهمیت باایی 
برخوردار شــد. به این دلیل که هر دو تیم 
گیتی پسند و مس سونگون در رده های اول 
و دوم جدول قرار دارند. خدا را شــاکرم که 
توانستیم در مرحله اول لیگ تا اینجا موفق 
و به صدرنشینی خود ادامه دهیم.« بازیکن 
گیتی پسند در مورد اخراجش در این بازی 
توضیح می دهــد: »من فکر می کنم در این 
بازی داور تمرکز ازم را نداشــت و از همان 
ابتدا سعی داشت فقط بازی را مدیریت کند. 

داور فکــر می کرد در صورتی که اخراجی از 
هر دو تیم داشــته باشد بهتر می تواند بازی 
را مدیریــت کنــد. در این بــازی من هیچ 
توهین و یا فحاشــی بــه داور و یا درگیری 
فیزیکی با هیچکس نداشــته ام و نمی دانم 
داور بــه چه دلیل من را اخــراج کرد. این 
اخراج ناعادانه بــود.« جاوید درباره اینکه 
تیم مس سونگون مدعی است این شکست 
عادانه نبــود، می گوید: »به هر صورت من 
فکر می کنم تیمی که در این بازی آســیب 
دید گیتی پسند بود، نه مس. شما ببینید در 
دو گل اول هر دو توپ اوت شــده بودند اما 
متأسفانه داور تصمیم بر ادامه بازی داشت 
و در دو کرنر که هر دو توپ اوت شده بودند 
مــا دو گل دریافت کردیم. پس در اینجا دو 

گل مس به دلیل اشتباهات داور بوده.«

خرید دروازه بان یکی از برنامه های نقل و 
انتقااتی تراکتورسازی در زمستان است. این 
تیــم برای تحکیم دروازه خود قصد دارد یک 
دروازه بان سرشــناس دیگر که توانایی رقابت 
با محســن فروزان را داشته باشد، به خدمت 
بگیرد. با توجه به شرایط فعلی، رقبای فروزان 
در تیم تراکتورسازی، در سطحی نیستند که 
جایگاه او را بــه خطر بیندازند و این موضوع 
می تواند باعث بی انگیزگی ســنگربان شماره 
یک سرخ پوشــان در بلندمدت شــود. ضمن 
اینکــه دریافــت 14 گل در 1۵ بازی و تنها 
۶ کلین شیت در نیم فصل اول، نشان می دهد 
تراکتوری هــا در این زمینه چنــدان موفق 
عمــل نکرده اند. محمدرضا اخباری، رشــید 
مظاهری، علیرضا حقیقی و فرناندو دخسوس 

4 دروازه بانی هســتند که تراکتوری ها قصد 
مذاکــره با آنها را دارند. اخباری در آغاز لیگ 
هجدهم قرارداد خود را با ســایپا فسخ کرد و 
نسبت به بازگشت به تیم تراکتورسازی ابراز 
تمایل کرد. تراکتوری ها در آن مقطع تمایلی 
نســبت به جذب او نداشــتند. اخباری برای 
بیرون نماندن از عرصه مسابقات راهی تبریز 
شده و با مسووان تیم ماشین سازی مذاکره 
کــرد. رقم باای درخواســتی این دروازه بان 
باعث شــد معامله انجام نگیرد. اخباری یک 
نیم فصــل بیرون ماند و اینــک با آغاز نقل و 
انتقاات زمســتانی دوبــاره به عنوان یکی از 
گزینه های تیم تراکتورســازی مطرح شــده. 
مظاهری کــه این فصل در تبریــز 4 گل از 
تراکتورســازی دریافت کرد، پس از رسانه ای 

شدن مشــکاتش با ذوب آهن، خیلی زود به 
یکی از گزینه های نقــل و انتقااتی این تیم 
در زمستان تبدیل شد. تراکتوری ها نخستین 
تیمی بودند که مظاهری را خواستند و اینک 
بایــد دید موفق به جذب او خواهند شــد یا 
خیر؟ علی دایی ســرمربی سابق پرسپولیس 
که ســابقه همکاری با ایــن دروازه بان را در 
این تیم داشــته، به حقیقی پیشنهاد حضور 
در جمع نارنجی پوشــان را داده و در انتظار 
پاسخ این دروازه بان است. پیشنهاد سایپا به 
حقیقی باعث شده تا تراکتوری ها هم به فکر 
جذب این بازیکن بیفتند. حقیقی که ســال 
گذشــته هم یکی از گزینه های تراکتوری ها 
برای دروازه شــان بود، هنوز مذاکره رســمی 
با سرخ پوشــان تبریزی نداشــته. با توجه به 

بندهای موجود در قرارداد فرناندو دخسوس 
با ماشین ســازی فعلی، باشگاه تبریزی برای 
ادامه همــکاری با این دروازه بان با مشــکل 
بزرگی مواجه شــده. بر اســاس بندهای یاد 
شــده، رقم قرارداد دخســوس با گذشت هر 
فصل طبق درصد مشخصی افزایش می یابد. 
در حال حاضر این رقم به حدی رســیده که 
با توجه بــه گرانــی دار، پرداخت آن برای 
باشگاه ماشین ســازی تقریبا غیرممکن شده. 
در همین راســتا، ماشین سازان به دنبال این 
هســتند تا با فروش دخســوس در نیم فصل 
دوم، یــک دروازه بــان ایرانی را بــا مبلغی 
مناســب تر و معقول تــر به خدمــت بگیرند. 
از تراکتورســازی به عنوان یکی از مشتریان 

دخسوس یاد می شود.

تقی پور: بازی با گیتی پسند را بیهوده حساس کردند  جاوید: اخراجم عادانه نبود

۴ دروازه بان سرشناس در تیررس تبریزی ها

پدیده  مدافــع  مرادمند  محمدحســین 
مشهد معتقد اســت باتکلیفی این تیم باعث 
می شــود هم گل محمدی برود و هم خیلی از 
بازیکنان: »با اینکه از شــنبه تمرینات شروع 
شــد ولی هنوز وضعیت واگذاری این باشگاه 
مشخص نیست. مالک پدیده هنوز برگه انتقال 
این باشــگاه را امضا نکــرده و نمی دانیم چه 
اتفاقاتی رخ داده. بــه  هر حال طرفین ممکن 
است در برخی مســائل اختاف داشته باشند 
و ما نمی دانیم در جلســات چــه اتفاقاتی رخ 
داده. تــا اان هــم بارها بحث انتقــال امتیاز 
پدیده مطرح شده ولی این موضوع به سرانجام 
نرسیده. ظاهراً قرار اســت دوشنبه همه چیز 

به  صورت قطعی روشــن شود. اگر پدیده قصد 
تیمداری دارد که بهتر اســت همه مشکات 
برطرف شــود و آنها هم به  صــورت حرفه ای 
تیمداری کنند، در غیــر این صورت نمی دانم 
این همه وقت تلف کردن و امضا نکردن برای 
چیســت. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد 
اکثر بازیکنان جدا می شوند و گل محمدی هم 
در پدیده نمی ماند. بازیکنان و کادر فنی پدیده 
تا همین جــا هم مردانگی به خــرج دادند.« 
مرادمند در رابطه با شــادی مردم مشهد هم 
می گوید: »هــواداران پدیده و مردم مشــهد 
با نتایج ما خوشــحال شــده اند ولی ظاهراً در 

مشهد دوست ندارند مردم خوشحال باشند.«

دور جدید تمرینات پدیده مشهد از شنبه 
)۸ دی 97( شروع شد اما یحیی گل محمدی 
سرمربی این تیم غایب بود. این مساله اعتراض 
گل محمدی را بارها به دنبال داشت اما تا اان 
هیچ مشــکلی حل نشده. البته این روزها خبر 
می رســد کارهای ازم بــرای واگذاری پدیده 
مشهد در حال انجام است و به زودی مشکات 
مالی حل خواهد شد اما یحیی به خاطر اینکه 
هنوز مشــکات حل نشده، در تمرینات غایب 
بود. دور جدید تمرینات پدیده در شــرایطی 
بعد از ظهر شــنبه در زمین منزل آباد مشهد 
آغاز شــد که یحیی گل محمدی همچنان در 
تهران حضور دارد. او به دلیل نامشخص بودن 

وضعیت مالکیت باشگاه پدیده حاضر نیست به 
کارش در این تیم ادامه دهد. بازیکنان حاضر 
در تمریــن پدیده ذهن شــان درگیر وضعیت 
مالکیت باشگاه شــان بود و نفرات شاخص این 
تیــم هم مدعی بودند اگــر وضعیت به همین 
شــکل ادامه پیدا کنــد در نیم  فصــل راهی 
تیم های دیگر خواهند شد. غیبت گل محمدی 
در حالــی صورت گرفت که گفته می شــود او 
یکــی از گزینه هــای اصلی هدایت نســاجی 
مازندران اســت. گل محمدی پیــش از این، 
ســابقه مربیگری در این تیــم را دارد که اگر 
مشــکات پدیده حل نشود، بعید نیست او به 

این تیم برگردد.

بحث واگذاری باشگاه پدیده مشهد دیگر 
دارد خیلی طوانی می شود. چندی پیش بود 
که مالک این باشــگاه با یک خریدار به توافق 
رسید تا تیم پدیده واگذار شود اما در روز مقرر 
اتفاقی در ایــن رابطه نیفتاد که این مســاله 
نگرانی های زیادی برای اعضای تیم ایجاد کرد. 
فرزاد فتاحی مدیــرکل اداره ورزش و جوانان 
استان خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت 
انتقال امتیاز باشگاه پدیده می گوید: »با وجود 
آنچه که برخی از دوستان فکر می کنند انتقال 
امتیاز باشگاهی مانند پدیده کار آسانی بوده و 
با یک امضا همه چیز حل می شود این موضوع 

به هیچ وجه درست نیست، بلکه کمی زمان بر 
بــوده و مقوله هایــی همچــون تعیین اهلیت 
خریدار تکلیف ســهام و ســهامداران باشگاه، 
نحوه واگذاری، تعیین قیمت، صورت حســاب 
مالی باشگاه و... باید تعیین و مشخص شود.« 
فتاحی در رابطه بــا کارهایی که تا اان انجام 
شــده، توضیح می دهــد: »ســتاد تدبیر امور 
مربوطه ایــن انتقال را انجــام داده و نامه ای 
تدوین شــده که یک امضــای آن باقی  مانده 
و پــس از آن برای مدیرعامل شــرکت پدیده 
مادر ارسال می شود. بنابراین آنچه که مربوط 
به ستاد تدبیر، استانداری و اداره کل ورزش و 

جوانان استان خراسان رضوی بوده انجام شده 
و از ایــن پس ادامه روند واگذاری بر اســاس 
امضــای تفاهمنامــه ای خواهد بــود که بین 
مسووان شرکت پدیده مادر و شرکت خریدار 
امتیــاز باید صورت بگیــرد. در صحبتی که با 
مدیرعامل باشگاه پدیده داشتم قرار شد دیگر 
خود او پیگیر موضوع باشد، ضمن اینکه تا آنجا 
که می دانم مدیرعامل شرکت پدیده مادر هم 
بــا این انتقال موافقــت نخواهد کرد.« فتاحی 
درباره اینکه آیا این انتقال تا پایان هفته جاری 
نهایــی خواهد شــد، می گوید: »اگر مشــکل 
خاصی پیش نیاید این انتقال نهایی می شود.«

باشگاه ســپاهان به طور رسمی به رای 
صادره از ســوی کمیتــه انضباطی در مورد 
بازی با پرسپولیس اعتراض کرده. بر همین 
اساس در روزهای آتی این پرونده در اختیار 
کمیته اســتیناف قرار می گیرد تا بررســی 
شود. در ســال های اخیر بیشتر پرونده هایی 
که از ســوی کمیتــه انضباطی بــه کمیته 
استیناف فرستاده شده و موضوع محرومیت 
تیم ها بوده تایید شده است به این خاطر که 
کمیته انضباطی بعد از بارها تذکر و جریمه 
نقدی تماشــاگران تیم ها را محروم می کند. 
ســپاهان در ادله خود آورده در جریان بازی 

با پرسپولیس ابتدا نارنجک از سوی هواداران 
تیم پرســپولیس به داخل زمین پرتاب شد! 
همچنین باشگاه سپاهان مدعی شده حمله 
به اتوبوس تیم پرســپولیس در شاهین شهر 
از سوی طرفداران باشــگاه سپاهان نبوده و 
باشگاه سپاهان این حرکت را محکوم کرده. 
مســعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان با 
اشاره به حکم کمیته انضباطی در مورد بازی 
با پرســپولیس می گویــد: »اینگونه حکم ها 
فقط علیه ســپاهان صادر می شود و عجیب 
اســت. ســال ۸۶ هم علیه ما حکمی صادر 
کردند که در تاریخ لیگ برتر نمونه اش یافت 

نمی شــود و حاا این حکم هم فقط برای ما 
است. چند هفته قبل در یک بازی که نامی 
از آن نمی بــرم انواع و اقســام درگیری ها و 
مسائل انضباطی را دیدیم ولی حکم کمیته 
انضباطی در کمال رأفت و مهربانی صادر شد 
ولی علیه ما این حکــم عجیب را دادند که 
امیدواریم تجدیدنظر شــود.« نکته جالب تر 
اینکه شــنیده می شــود کی روش استنلی و 
وادیمیر کومان دو بازیکن خارجی سپاهان 
به دلیل رفتار نامناســب علیرضا فغانی داور 
این بازی به کمیته اخاق فدراسیون فوتبال 

شکایت کرده اند.

مرادمند: با این وضعیت هم گل محمدی می رود هم بازیکنان

 گل محمدی غایب دور جدید تمرینات پدیده

انتقال پدیده نهایی شد

از اعتراض سپاهان به رای تا شکایت بازیکنان خارجی از فغانی
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سجاد آقایی بازیکن جوان استقال 
در مورد شرایط خودش در نیم فصل اول 
مســابقات لیگ برتر اینطــور می گوید: 
»من قبل از شــروع فصــل در اردوی 
ترکیه که ســه بازی دوســتانه داشتیم 
خوب کار کــردم، بخصــوص در بازی 
اول که ثابت بودم و توانســتم خودم را 
نشان دهم. آقای شفر هم از عملکرد من 
راضی بود. او حتی در آســیا هم به من 
بازی داد و اعتماد به نفس ازم را کسب 
کرده بــودم که یــک مصدومیت برایم 
پیش آمد. بعد از آن نتوانســتم خودم را 
نشــان دهم اما شفر خیلی به من کمک 
کرد. شــفر مربی بزرگی است که در دو 
جــام جهانی بوده و مثل یک پدر با من 
رفتار می کند.« هافبک-مهاجم استقال 
در ادامه می گوید: »شــفر حتی بعد از 
اتمام تمرینات گروهی یک ساعت با ما 
انجام می دهد. من  اختصاصی  تمرینات 
خیلی امیدوارم در نیم فصل دوم جواب 
اعتماد او را بدهم. می دانم کار ســختی 

در پیش دارم اما تمام تاشــم را انجام 
می دهم تا نشــان دهم می توان با تاش 
هــر کاری را انجام داد. باید از هواداران 
اســتقال هم تشــکر کنم کــه حامی 
بازیکنان جوان هستند و امیدوارم آنها را 
هم خوشحال کنم.« این بازیکن درباره 
شانس قهرمانی استقال در لیگ امسال 
می گویــد: »مطمئناً ما بــرای قهرمانی 
خواهیم جنگید. مــا نیم فصل اول را از 
دســت دادیم اما در نیم فصل دوم برای 
قهرمانــی خواهیــم جنگیــد. ما تیمی 
همــدل و پرقدرت هســتیم و بهترین 
نتایج را در لیگ و آسیا خواهیم گرفت. 
تیم های باای جدول هم مدعی هستند 
و رقابت فشــرده اســت، ولی ما تاش 
می کنیم امســال قهرمان شویم.« آقایی 
در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
تیم ملی می تواند در جام ملت ها قهرمان 
شــود یا خیر هم می گوید: »ما یکی از 
مدعیان جدی هستیم و امیدوارم ایران 

جام قهرمانی را باای سر ببرد.«

سابق  دروازه بان  رشــیدی  منصور 
اســتقال در خصــوص خــط خوردن 
حســینی از فهرســت تیم ملی اینطور 
می گویــد: »از خــط خــوردن دوباره 
حســینی واقعا شوکه شدم. حق او خط 
خــوردن از تیم ملی نبود. حتی در جام 
جهانی هم حق حســینی خط خوردن 
نبود. واقعــا نمی دانم کــی روش وقتی 
قرار اســت حســینی را خط بزند اصا 
چــرا او را دعوت می کند؟ من هم مربی 
بیرانوند بودم و هم مربی حسینی و هر 
دو را خیلی خوب می شناسم. بیرانوند با 
فاصله بهترین دروازه بان ایران است اما 
حسینی می تواند بعد از بیرانوند بهترین 

گزینه برای تیم ملی باشد.«
پیشکســوت آبی پوشــان در ادامه 
می گوید: »توصیه من به حســینی این 
اســت که بهترین واکنش در مقابل این 

خط خوردن ها، بیشتر شدن انگیزه  ، بهتر 
تمرین کردن و بیشــتر تاش کردن او 
است. حسینی باید ناراحتی و عصبانیت 
خــود را با تمرین و جدیــت در تمرین 
برطــرف کنــد. رحمتی با وجود ســن 
زیادی که دارد همچنان می تواند در اوج 
باشــد. به نظر من رحمتی حداقل تا دو 
سال دیگر هم می تواند در همین سطح 
بازی کنــد و دروازه بان اول اســتقال 

باشد.«
 رشیدی در ادامه در مورد احتمال 
جدایی حســینی از استقال نیز اینطور 
می گوید: »با وجود همه این مســایل به 
صاح حسینی نیســت که از استقال 
بــرود. او بایــد در این تیــم بماند و در 
کنار رحمتی حضور داشــته باشد. ادامه 
حضور حسینی در استقال هم به صاح 

خودش است و هم به صاح تیم.«

 سجاد آقایی: استقال مدعی
 جدی قهرمانی است

رشیدی: حسینی بعد از بیرانوند بهترین 
گزینه است

کی روش چرا حسینی را دعوت کرد که او را خط بزند

مراتب تنزل درجه تبریزی، از صد تا صفر
استقال؛ محل  افول مهاجمان مستعد!

بایــی که در اردوگاه آبی طی چهار ماه و نیم اخیر بر ســر مرتضی تبریزی 
آمده، جدید ترین مصداق نامرادی هایی اســت که شامل حال شمار چشمگیری از 
مهاجمان اســتقال در سال های اخیر شــده و بدون اینکه قدرشان به اندازه کافی 

دانسته شود، سریعاً عذرشان خواسته شده است.
چه این مهاجم بلندقد و صاحب قوت ضربه زنی های موفق با ســر و پا در نیم 
فصــل دوم لیگ هجدهم نیز در جمع آبی ها بماند و چــه خیر )که ظاهراً ماندنی 
اســت(، نوع برخورد بــا او و روش بهره گیری از وی فرق زیادی با شــکل برخورد 
با برخی مهاجمان دیگر این تیم در چهار پنج ســال اخیر نداشــته اســت. در این 
میان کاوه رضایی از معدود اســتثناها بوده ولی سجاد شهباززاده هم که یک فصل 
موفــق و توأم با گلزنی هــای پرتعداد را در اردوگاه 
استقال سپری کرد، پس  از یک مقطع جدایی در 
بازگشــت به اردوگاه آبی ها سایه ای از گذشته خود 
نیــز جلوه نکرد و در پی آن ســر از تیم های دیگر 

مانند سپاهان در آورده است.
 بحــث وینفــرد شــفر البتــه بــا مباحث و 
انتخاب هــای مربیان قبلی اســتقال فرق می کند 
و هر یک بــا مدل های مختص خود شــان کفران 
نعمت کرده و مهاجمان شایســته و مســتعد را از 
جمع خویش رانده اند. امیر قلعه نویی در ســومین 
)و آخرین( دوره زمامداری اش در استقال که مثل 
مقطع دوم آن سه سال را پوشش داد، برای رسیدن 
به ترکیب کار آزموده ای که توان فتح جام باشــگاه های آســیا را داشــته باشد، تا 
توانســت مهاجــم جذب کرد ولی به همان ســرعت نیز از آنها قطــع امید کرد و 
عمر اغلب مهاجمان انتخابی وی در اردوگاه آبی  از شــش ماه فراتر نرفت و تغییر 
عقیده های 180 درجه ای او این سوال را پیش می آورد که چرا در زمان جذب اولیه 

آن مهاجمان دقت ازم را در کارش مبذول نکرد.
 شفر پس از گذراندن نیم فصل دوم لیگ هفدهم به عنوان زمان کارآموزی 
و آشــنا شــدنش با مؤلفه های فوتبال ایــران، فصل جاری را با انــواع امکانات، 
گزینه ها و راه های فراروی خود آغاز کرد و به لطف حمایت  کامل ســران باشگاه 
از وی فرصت داشــت تا هر کار دلخواه خود را صورت بدهد و آدم بیاورد و ببرد 
و ســرانجام به خط حمله ای نایل شــود که معبود وی اســت. او نه تنها چنین 
کاری نکــرد بلکه به قــدری در مورد علی قربانی و جابر انصاری این دســت و 
آن دســت کرد که اولی ســر از لیگ درجه چهارم اســلواکی درآورد و دومی تا 
همین چند هفته پیش که ســرانجام یک بازی به  وی رســید و گلزنی هم کرد، 
به شــدت در غبار فراموشــی و کم توجهی گم شــده بود.  درست است که او 
در هفته هــای ابتدایی عضویت اش در جمع آبی ها دو ســه گل زد و امیدهایی 
آفرید اما مجموعه ای از مصدومیت ها و نزول ها و درخشــش نسبی و غیر پایدار 
جوان ترهایی مانند صیادمنش و باقری، گلزنی  هافبک های پیش رونده تیم مثل 
اســماعیلی و باقری و البته طراحی های تاکتیکی قدری مبهم شــفر سبب شد 
هرگز نقشه کشــی اصولی و موثری در امر اســتفاده از تبریزی و اســتعدادهای 
وی صــورت نگیرد و مردی که در ذوب آهن امیــد اول و زهردارترین مهره در 
کارهای تهاجمی نشــان می داد، در اســتقال تبدیل به یک مهره اضافی شده 
اســت که اگر برخی قواعد لیگ در کار نبود اکنون عذرش خواسته و جذب تیم 
دیگری شــده و به احتمال قوی به خانــه قبلی اش – ذوب آهن – رجعت کرده 
بود. مهم ترین قانونی که دســت او و استقال را برای چنین رجعتی بسته، یکی 
از قواعد لیگ است که تصریح می کند هیچ بازیکنی نمی تواند در یک فصل سه 
بار تغییر باشــگاه بدهد، حتی اگر در دو مرتبه از این دفعات، به یک تیم واحد 
برود.  در حالی که شــفر همچنان در جست وجوی مهاجمی تازه در ادامه نقل 
و انتقال های میان فصل اســت و ابد ته فکــرش آرزو می کند که  ای کاش آن 
مهاجــم چیزی مثل تیام از آب درآید که تنها خرید موفق او در جمع مهاجمان 
بوده و سران باشگاه در اقدام هایی فراتر از فکر و خیال کوششی ناموفق در راضی 
کردن و بازگرداندن تیام داشته اند، باید پرسید چرا روش کار و نوع انتخاب های 
مربیان اســتقال ســبب باتکلیفی تیم در امور تهاجمی شــده و به چه سبب 
اســتقال احســاس ضعف در زمینه ای می کند که نه فقط در شش هفت سال 
اخیر بیشترین خرج را در آن انجام داده بلکه در دوران زمامداری 16 ماهه شفر 

نیز اصًا روی آن کم زمان و هزینه صرف نکرده است.

استقال دیگر گرو و نویمایر نمی خرد

عقب نشینی نرم استقال در نقل و انتقاات

 مســاله دیگری که دســت مسووان باشگاه 
استقال را برای جذب بازیکن جدید بسته تجربه 
تلخ عقد قرارداد با گرو و نویمایر است. امیرحسین 
فتحی ابتدای فصل در استقال دچار اشتباه شد. 
البته خیلی ها خطــای او در جذب گرو و نویمایر 
را حاصل کمبود وقت می دانســتند اما سرپرست 
استقال بیم آن دارد که دوباره در جذب بازیکنان 
جدید دچار اشــتباه شــود و زمینه ورود بازیکنی 
را به اســتقال فراهــم کند که از لحــاظ فنی با 
معیارهای این باشــگاه مطابقت نداشــته باشد و 
دســت آخر مجبور شــود با پرداخت بخشــی از 
ســرمایه داری باشــگاه، آن بازیکــن را هم مثل 
گرو و نویمایر آزاد  کند. به همین دلیل اســت که 
مسووان در باشگاه استقال دست به عصا حرکت 
می کنند تا سناریویی که ابتدای فصل رقم خورد و 
گرو و نویمایر هرگز برای استقال بازیکن نشدند، 

دوباره تکرار نشود.
نقش کمیته فنی را هــم در جذب بازیکنان 

جدید نباید نادیده انگاشــت. اگر ســوال این است 
که چرا اســتقال هیچ حرکت مثبتــی را در نقل و 
انتقاات انجام نداده عــاوه بر توجه به مواردی که 
ذکر شــد، باید به نقش مهم کمیته فنی نیز اشــاره 
داشــت. کمیته ای کــه این اختیــار را دارد حتی با 
تایید بازیکنی از سوی شفر و مدیران باشگاه، جذب 
بازیکن را به دلیل مســائل فنی وتــو کند. در واقع 
چنین مســوولیتی را خود فتحی به اعضای کمیته 
فنی باشــگاه استقال واگذار کرده تا به نوعی جذب 
بازیکــن جدید با عبور از فیلترهــای مطمئن انجام 
شود و اســتقال دیگر بازیکنی را به خدمت نگیرد 
که کارآیی ازم را نداشــته باشد و به لحاظ فنی در 

قواره این تیم نباشد.
استقال به واقع بازیکنی می خواهد که از حیث 
فنی نسبت به بازیکنانی که اکنون در این تیم حضور 
دارند، شــرایط مطلوب تری داشــته باشد. بازیکنی 
بهتــر از مرتضی تبریزی، عالی تــر از روح ا... باقری و 
اثرگذارتر از صیادمنش و قائدی. آری، اســتقال به 

جــذب یک مهاجم گلزن نیاز مبــرم دارد و اگر قرار 
اســت بازیکنی به مجموعه اضافه شــود، آن بازیکن 

باید سطح فنی بااتری از این اسامی داشته باشد.
اینکه مســووان باشــگاه اســتقال بخصوص 
اعضای باتجربه کمیته فنی تاکید به جذب جباروف 
دارند، یک دلیلش شــرایط فنی مناسب این بازیکن 
اســت. ســرور در واقع جزو آن دســته گزینه هایی 
محسوب می شــود که حضور دوباره اش در استقال 
ســر و صدای زیادی به پا خواهد کرد. البته جباروف 
در پســت مهاجم بازی نمی کند و پست او بازی در 
خط میانی اســت اما قطعا اســتقال بــرای تقویت 
هرچه بیشــتر خــود به یک طراح در حــد و اندازه 
هافبک ازبک نیــاز دارد و باید چنین بازیکنی را در 
خط میانی خود داشــته باشد. هر قدر هم که حضور 
شــجاعیان، کریمــی و احتماا آقاخــان ضرباهنگ 
هجومی استقال را خوش صداتر کند اما یک بازیکن 
با ویژگی گلزنی باید در نوک پیکان هجومی باشــد 
که هیچ یــک از این بازیکنان شــرایط بازی در آن 

پست را ندارند.
به همین دلیل استقال باید در راستای جذب 
مهاجم راس اقدامی انجام بدهد و قطعا یک بازیکن 
را بــه مجموعه خود اضافه کند که هنوز هیچ یک از 
گزینه هایی که به باشگاه معرفی شده اند تایید نهایی 
را نگرفته اند یا باشــگاه به لحاظ مالی با مدیربرنامه 
آنها به توافق نرسیده است. با این حال تاش باشگاه 
استقال برای جذب مهاجم نوک ادامه دارد اما این 

پروسه به کندی جلو می رود.
البته نقش مســائل مالــی را هم باید در جذب 
بازیکن جدید بسیار پررنگ دانست. اگر بودجه کافی 
در اختیار مدیریت باشگاه استقال قرار بگیرد، یقینا 
این کار سرعت بیشــتری به خود خواهد گرفت اما 
چنانچه وضعیت همین باشــد که هســت، دســت 
مسووان این باشگاه برای جذب بازیکن جدید بسته 
خواهد شــد و آنگاه ممکن است گزینه های مناسب 
خارجی )بازیکنی در حد تیام( از دســت اســتقال 

بپرد.

 عالمی: به جز قهرمانی
  تیم ملی به چیزی

 فکر نمی کنیم
ایمــان عالمی مربی ســابق اســتقال 
در خصــوص احتمال قهرمانــی تیم ملی در 
بازی های آسیایی اینطور می گوید: »با توجه 
به بازی های خوبی که تیم ملی در جام جهانی 
انجام داده، انتظــارات از این تیم باا رفته و 
مردم به جــز قهرمانی تیم ملی کشورشــان، 
بــه چیز دیگری فکر نمی کننــد. آنها متوجه 
شده اند که این تیم همان تیم حاضر در جام 
جهانی بوده و با توجه به بازی های خوب این 
تیــم که در آن تورنمنت بــزرگ انجام داده، 
حاا همه انتظار دارند در جام ملت های آسیا، 
فوتبال کشورشــان به قهرمانی دســت پیدا 
کند.« پیشکســوت تیم استقال در پاسخ به 
این پرسش که آیا تیم ملی می تواند در مقابل 
تیم هایی همچون کره، ژاپن و عربســتان به 
پیروزی دســت پیدا کند؟ می گوید: »شرایط 
ایــن تیم ها با ما فرق می کنــد. آنها امکانات 
خوبی دارنــد، از نظر پول و ســرمایه گذاری 
نیز بی نظیر هســتند، بنابراین ما نمی توانیم 
خودمان را با آنها قیاس کنیم. این کشــورها 
سال هاست با ســرمایه گذاری درست، آوردن 
مربیان خارجی باکیفیــت و حضور بازیکنان 
باتجربه اروپایی در لیگ های کشورشــان، به 
رشد و شکوفایی دست پیدا کرده اند و مطمئناً 
اگر به هر دلیلی مــا در این تورنمنت به آنها 
برخــورد کنیم، بازی های ســختی در پیش 
خواهیم داشــت، ولی امیدوارم بتوانیم با یک 
بازی منطقی، به دور از حاشــیه و احساسی، 
نتیجه مورد نظر را کســب کنیــم. همه باید 
امیــدوار باشــیم که تیم ملی کشــورمان به 
قهرمانی دســت پیدا کند و این امر میســر 
نخواهد بود، مگر بــا همت و تاش بازیکنان 

و حمایت مردم و مسووان کشور.«

نامداری:دائما  می گویند 
حسینی جدا می شود

 بعد از اینکه حســینی از فهرســت تیم 
ملــی خط خورد صحبت هــای زیادی مبنی بر 
جدایی این بازیکن از اســتقال به گوش رسید 
اما نامداری مربی دروازه بانان اســتقال در این 
خصوص می گوید: »من با حســینی نیم ساعت 
صحبت کردم و گفتم آینده خوبی داری و نباید 
این اتفاق باعث شــود که افــت کنی، حاا چه 
از نظر روحــی و چه از نظر فنی. البته من با او 
تلفنی صحبت کردم و هنوز ندیدمش که مفصل 
صحبت کنیم.« نامداری در مورد شایعه جدایی 
حســینی می گوید: »من نه از کادر فنی، نه از 
حســینی و نه از مدیران باشگاه چنین چیزی 
را نشــنیده ام. یک ســال و نیم مربی او هستم 
همیشــه می گویند حســینی جدا می شود در 
حالی که فکر نمی کنم خودش چنین تصمیمی 
داشته باشد و باشگاه اجازه جدایی او را بدهد.«

کسی حواسش به 
کریمی هست؟

گذشــته  روزهای  طــی  آنقــدر 
رســانه ها بــه بحث خط خــوردن نام 
حسین حســینی از تیم ملی پرداختند 
که تقریبا تمام حواس ها از علی کریمی 

و خط خوردن او پرت شد.
 انگار همه یادشــان رفت کریمی 
هم در این برهه از زمان یکی از بهترین 
شانس های خود را از دست داده است، 
شــاید هم به این دلیل بود که ماجرای 
خط خــوردن نــام ایــن دو بازیکن و 

چرایی اش کاما با هم فرق می کرد. 
در این میان شــفر هم نسبت به 
کریمی  علــی  ماجرای خــط خوردن 
بیشتر واکنش نشــان داد و این نشان 
می داد که از حســینی دلخور اســت. 
بازیکن  ماجــرای خــط خــوردن دو 
استقال هر بهانه ای که داشت می تواند 
در روحیــه هــر دو بازیکــن اثر منفی 

خودش را بگذارد.
 کریمی این فرصــت طایی را با 
مصدومیت از دست داد که باید با تدبیر 
کادر فنــی و البته خــودش دوباره به 

مسابقات لیگ برگردد.

 حواس فتحی به 
مشکات مالی هست؟

بازیکنان خارجی 
کم حوصله اند

بــه نظــر می رســد در کنــار 
مشــکاتی که اســتقال این روزها 
دارد، مشکل مالی یکی از مهم ترین 

آنها باشد.
 بازیکنــان اســتقال هنوز به 
از مطالبات خود  ســقف 50 درصد 
نرســیده اند و مدیران اســتقال در 
تاش هستند تا هر چه سریعتر این 

رقم را به بازیکنان پرداخت کنند.
 آبی هــا از ابتــدای فصــل بــا 
مشــکاتی دســت و پنجــه نــرم 
می کردند کــه هنوز پابرجاســت و 
تیم مدیریتی امیرحســین فتحی در 
جریــان مذاکرات بــا حامیان مالی 
کنونی و پیشــین اســتقال تاش 
بــرای برطرف شــدن آن  زیــادی 
انجام دادند. اگر قرار باشد همچنان 
اســتقال با همان دست فرمان مثل 
گذشــته به کار خود ادامه دهد، در 
ادامه راه بازیکنان استقال به دلیل 
پرداخت نشــدن حق و حقوقشان با 
باشگاه به مشــکل می خورند، ضمن 
اینکه حواس مســووان باشگاه باید 
به بازیکنان خارجی هم باشــد چون 
آنها کم حوصله تر از بازیکنان داخلی 
هستند و دست به شکایتشان خوب 

است.

نگاه نقل قول

خبر

 آبی ها 
آرام و منطقی 

پیش می روند

 نقش مسائل 
مالی را هم 

باید در جذب 
بازیکن جدید 
بسیار پررنگ 
دانست. اگر 

بودجه کافی در 
اختیار مدیریت 

باشگاه 
استقال قرار 
بگیرد، یقینا 

این کار سرعت 
بیشتری به 
خود خواهد 

گرفت

طــارق همام با گلی کــه مقابل 
فلســطین به ثمر رســاند جایگاهش 
در ترکیب تیم ملــی فوتبال عراق را 
تثبیت کرد. همام با درخشش مقابل 
تیم ملی فلســطین حاا جایگاه بشار 
رســن را هــم در تیم ملــی عراق به 
نوعی تحت الشــعاع خود قــرار داده 
است و احتمال می رود که او در پست 
آرمانی اش، گوش چپ مرد همیشــه 
حاضر در ترکیب تیــم ملی عراق در 
جام ملت های آســیا باشد. آن روز که 
همام با پیراهن تیم ملی عراق مقابل 
ایران قرار بگیــرد قطعا جذابیت های 

حضــور این بازیکــن در ترکیب تیم 
ملی کشــورش بــرای اســتقالی ها 
بیشــتر هم خواهد شد. همام بازیکن 
استقال اســت و این رویارویی یکی 
از صحنه های جذاب جام خواهد بود. 
همام نیــز خود این تقابل را بســیار 
شیرین می داند و در وصف بازی تیم 
ملــی عراق با تیم ملی ایــران از واژه 
حس خوب اســتفاده می کند: »ایران 
همیشــه یکی از مدعیــان قهرمانی 
در جام ملت های آســیا اســت. این 
رویارویی برای من حس بسیار خوبی 
به همراه دارد. بازی مقابل ایران یعنی 

حس خوب.« همام در حالی این حس 
خوب را بــه زودی تجربه خواهد کرد 
باشــگاهی اش  و مقابل هم تیمی های 
قرار می گیــرد که بیم آن می رود بعد 
از جام ملت های آسیا با پیشنهادهای 
بهتری مواجه شــود کــه البته اگر او 
بخواهد اســتقال را ترک کند، باید 
حتما رضایت این باشــگاه را به دست 
آورد. طــارق اما انگیــزه ای تا پایان 
ایــن فصل برای جدایی از اســتقال 
ندارد و وقتی از او درباره این مســاله 
سوال می شود، می گوید: »من دوست 
دارم در اســتقال به فوتبــال ادامه 
دهــم و هر تصمیمــی بخواهم برای 
باشــگاهم  هماهنگی  با  بگیرم  آینده 
استقال خواهد بود.« همام در حالی 
این جمله حرفــه ای را به زبان آورده 
که پیش تر با حضــور در تمرین تیم 
را  حاشــیه هایی  عراق  هوایی  نیروی 
باعث شــده بود. او اما به نظر می رسد 
که حــاا حرفه ای تر شــده و قاعده 
رفتــار حرفه ای را خوب یــاد گرفته 
اســت. همام در پایان حرف هایش به 
گلی هم که زد، اشــاره دارد. او کوتاه 
می گوید: »از اینکه دروازه فلسطین را 
باز کردم، خوشحالم. دوست دارم باز 

هم گل بزنم.«

هواداران اســتقال با اینکه مرتضی 
آقاخــان را هنــوز در ترکیب تیم شــان 
ندیده اند اما ارتباط خوبی با این بازیکن 
برقرارکرده انــد و ظاهــرا بــه آینده این 
بازیکن در اســتقال خیلــی امیدوارند، 
حتی به آقاخان لقب هالک هم داده اند؛ 
لقبی که این بازیکن نمی داند چگونه به 
رسیده  اســتقال  هواداران خاق  ذهن 
اســت.  آقاخان درباره ایــن لقب گذاری 
می گوید: »من هم نشــنیده ام که به من 
لقب هالک داده انــد اما نمی دانم از کجا 
و چگونــه آمده! من تمــام تمرکزم این 
اســت که با آمادگی کامــل به نیم فصل 

دوم برســم و اینکه وظایف کادر فنی را 
به نحو احسن انجام بدهم.  این القاب در 
همــه جای دنیا وجــود دارد و در اینجا 
هم هســت ولی همانطور که گفتم زیاد 
نمی خواهــم روی القاب فکر کنم و فقط 
می خواهم چیزی کــه کادر فنی از من 

می خواهد را در زمین پیاده کنم.«
آقاخان اعتقاد دارد که راه محبوب 
شــدن در اســتقال، رفتار شایســته و 
مناســب اســت: »می خواســتم این را 
بگویم کــه راه ماندگار شــدن، محبوب 
شــدن و مردمی شــدن، خراب کردن 
دیگران نیســت مخصوصا اگر شــخصی 

دیگری را به ناحق تخریب کند. کســی 
که می خواهد ماندگار باشد می تواند چه 
در دوران بازیگــری اش و چه در دوران 
بعــد از بازیگری اش بــا رفتارهای خود 
در قلــب مردم جا بگیــرد. افرادی مثل 
مرحــوم حجازی، مرحــوم پورحیدری، 
مرحوم مظلومــی و بزرگانی مثل فرهاد 
مجیدی با عملکرد و رفتارشــان در قلب 
مردم ماندگار شــده اند. اینگونه ماندگار 
شــدن خیلی باارزش تر است تا اینکه  با 
خراب کردن دیگــران در فکر محبوبیت 
بین مردم باشیم.« آقاخان تاکید دارد که 
دوست دارد در استقال به عنوان گوش 

چپ بازی کند.
او حرف هایــش را با اشــاره به این 
نکته تمام می کنــد: »آنهایی که مرتب 
می گوینــد مــن مهاجم هدف هســتم 
نمی دانــم کجا دیده اند کــه من 2 بازی 
پشت سر هم مهاجم نوک بازی کرده ام؟ 
من در تیم آقای جالی مهاجم نوک هم 
بوده ام ولی در خیلی از بازی های خاص، 
آن هم به خاطر نبود بازیکن و با تشخیص 
کادر فنــی این کار را کــردم، ولی برای 
نخســتین و آخرین بار اعام می کنم که 
پســت اصلی من وینگر چپ است و هر 
بازیکنی دوست دارد در پست تخصصی 

خودش تاش کند.«

ایران - عراق، یعنی حس خوب طارق همام

آقاخان: پست من گوش چپ است

دلیل اینکه استقال تا کنون خرید جدیدی نداشته و برخاف تیم هایی همچون سپاهان و پرسپولیس بازیکنی را به لیست خود اضافه نکرده، دو مورد اساسی است. اول اینکه 
استقال 3 بازیکن مصدوم داشت که از ابتدای فصل برای این تیم بازی نکردند و طبق نظر وینفرد شفر باید از نیم فصل به مجموعه اضافه می شدند. داریوش شجاعیان، مرتضی 
آقاخان و محسن کریمی نام هایی بودند که از ابتدای فصل مشخص بود باید در نیم فصل وارد لیست شوند. بنابراین در برهه کنونی عما دست مجموعه استقال برای جذب 
بازیکنان جدید قدری بسته است و اخاقی هم نیست که این بازیکنان به حال خود رها شوند. مگر اینکه مسووان باشگاه استقال تصمیم بگیرند به جهت جذب گزینه بهتر یکی 
از این بازیکنان را به طور قرضی در اختیار دیگر تیم ها قراردهند که دو هفته پیش زمزمه وقوع چنین اتفاقی برای مرتضی آقاخان و انتقال قرضی اش به دیگر تیم ها شنیده شد.

تیموری رضایتنامه اش را می خواهد

استقال باز هم دیر شروع می کند

شفراستقال را به اوج برمی گرداند

ابتدای   خریدهای بی ثمر استقال در 
فصــل یکی یکی از این تیــم می روند. بعد 
از الحاجــی گرو و نویمایــر این بار نوبت به 
خرید دیگر اســتقال رسیده که نیم فصل 
ایــن تیم را ترک کند. میثم تیموری حاضر 
نیســت نیم فصل دوم نیمکت نشین باشد و 
با توجه به اینکه به زودی امید نورافکن هم 

به اســتقال اضافه می شــود تقریبا شانس 
بازی کردن او به صفر می رسد. مدافع چپ 
اســتقال با مدیران باشگاه در حال مذاکره 
اســت تا بتواند رضایتنامــه خود را دریافت 
کنــد. تیمــوری ابتدای فصل با اســتقال 
قــرارداد امضا کــرد اما او مصــدوم بود و 
هفته های ابتدایی را از دســت داد. تیموری 
بعد از اینکه مصدومیتش برطرف شــد هم 
پشت خط زکی پور و آرمین سهرابیان ماند 
و کمتر فرصــت بازی کردن پیدا کرد. حاا 
تیموری در پایان نیم فصل با مدیران باشگاه 
اســتقال در حال مذاکره اســت تا بتواند 
رضایتنامه خــود را دریافت کند و به تیمی 
برود که بتواند بیشــتر فرصت بازی کردن 
پیــدا کند. البته هنوز توافق نهایی بر ســر 
جدایی تیموری حاصل نشــده ولی احتماا 
ظــرف روزهــای آینده این توافق رســمی 
خواهد شــد. اگر تیموری از استقال برود 
یک جای خالی برای خریدهای جدید ایجاد 
می شــود، البته اینطور که گفته می شــود 
مرتضی آقاخان دیگر خرید استقال هم در 

این تیم ماندنی نیست.

با اینکه تمرین برخــی تیم های لیگ 
برتری آغاز شــده و آنها در فاز تمرین های 
بدنســازی پیش از شروع نیم فصل دوم قرار 
گرفته اند اما استقالی ها هنوز تمرینات خود 

را شروع نکرده اند.
 طبــق برنامه ای که وینفرد شــفر به 
باشــگاه استقال داده، قرار است 15دی ماه 

نخستین جلسه تمرین استقال برگزار شود. 
دلیل اینکه شــفر زمان دیرتری را نسبت به 
ســایر تیم ها برای شروع تمرین های تیمش 
انتخاب کــرده به احتمال فراوان به ســفر 
او مربــوط می شــود. شــفر به تازگی راهی 
زادگاهش شــده و به همیــن دلیل هم در 
اعام زمان آغاز تمرین های اســتقال وقت 
بیشــتری را طلب کرده اســت. با توجه به 
اینکه تمرین های اســتقال پیش از شروع 
لیــگ هجدهم نیــز دیرتر از همــه تیم ها 
برگزار شــد باید دید که آیا آبی ها در شروع 
رقابت هــای لیگ برتر آیا با مشــکل بدنی 
مواجه می شــوند یا خیر؟ یکــی از دایلی 
که اســتقال را در هفته های آغازین لیگ 
از دیگر رقبا عقب انداخت، مشــکات بدنی 
بود و حاا نیز ممکن اســت همان وضعیت 
دوباره تکرار شود. البته در شروع تمرین های 
استقال، ملی پوشان این تیم که تعدادشان 
به چهار نفر )منتظری، چشــمی، غفوری و 
همام( می رســد، حضور نخواهند داشت و 
تمرینات باید در غیاب این بازیکنان شروع 

شود.

شــاهرخ بیانی که در زمــان مربیگری 
مظلومــی و قلعه نویی به عنوان دســتیار در 
اســتقال فعالیت می کرد، اعتقاد دارد این 
تیــم همواره جزو مدعیان قهرمانی اســت. 
بیانی می گوید: »استقال همیشه استقال 
است و نام بزرگی را یدک می کشد و همواره 
باید برای این تیم شانسی برای قهرمانی قایل 
شویم. به طور حتم کادر فنی استقال بیشتر 
از هر کس دیگری از نقاط ضعف و قوت تیم 
باخبر است و به خوبی می دانند برای حضور 
پرقدرت در نیم فصــل دوم چه راهکارهایی 
را باید در نظر بگیرنــد.« بیانی تاکید دارد 

که اســتقال در شروع فصل نباید امتیاز از 
دست بدهد: »استقال باید برای رسیدن به 
جمع تیم هــای مدعی تاش زیادی از خود 
نشــان دهد و دیگر مثل هفته های ابتدایی 
فصل، امتیازات را به رقبا واگذار نکند. تیمی 
که می خواهد قهرمان شود باید کمتر نوسان 
داشته باشــد و ریتم یکنواختی را در طول 
مســابقات حفظ کند.« بیانی، شفر را مربی 
مطمئنی می داند: »شــفر مربی باتجربه ای 
است که فصل گذشت توانایی های فنی اش 
را نشان داد و می تواند باز هم استقال را به 

اوج برساند.«

وصال روحاني
Vesal Rohani

از لقب هالک شگفت زده ام
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خوش اقبالی ناخواسته پرسپولیس:

 بحران در پدیده
در شــرایطی دوباره اوضاع مالی پدیده دچار چالش شده که باز هم این 
تیم دیدار برابر پرســپولیس را پیش رو خواهد داشــت. پدیده خراســان در 
نخســتین بازی فصل خود برابر پرسپولیس در حالی که مجوز استفاده از 7 
بازیکن خود را به دلیل بدهی مالی و عدم صدور کارت بازی نداشــت، تن به 
شکســتی خفیف از روی نقطه پنالتی داد که حسرت آن را در آخرین بازی 
نیم فصل کشید جایی که حتی یک امتیاز هم از این بازی خانگی می توانست 

پدیده را قهرمان نیم فصل کند.
در فاصلــه نیم فصل از این اتفاق، پدیده پر امید مشــهدی ها بار دیگر با 
بحرانی روبه رو است که این بار هم اتفاقا اوضاع و احوال این تیم را در آستانه 
بازی با پرسپولیس برآشفته کرده و نگرانی هواداران این تیم این است که باز 
هم همین موضوع باعث از دســت رفتن امتیازاتی شود که با توجه به رقابت 

این دو تیم در باای جدول شاید غیرقابل جبران باشد.
ماجرا آنجا حساس تر می شود که این شرایط بحرانی پدیده فاصله زیادی 
تــا زمان احتمالی رویارویی دو تیم در جام حذفی نیز ندارد و امید رســیدن 
به آســیا و گذر از نخســتین خوان مهم در بازی هــای حذفی نیز احتماا از 

نتیجه گیری برابر برنده پرسپولیس و سپیدرود می گذرد.
قطعا نه پرســپولیس و نه هواداران مشهدی انتظار حریفی تضعیف شده 
را در نخســتین بازی دور برگشــت لیگ برتر ندارند اما این نگرانی هست که 
دیر شــروع شدن تمرینات و اتفاقاتی پیش بینی نشده تا به سامان رسیدن و 
روی پا ایســتادن پدیده زمانی اتفاق بیفتد که پدیده این بازی حساس را از 

کف داده باشد.

یک مساله در پرسپولیس: تیر دروازه!
در نیم فصــل اول لیگ هجدهم 56 ضربه بازیکنان با بی دقتی یا بدشانســی به 
تیر دروازه حریف برخورد کرد و گل نشــد. در بین تیم هایی که بیشترین ضربه را به 
تیر زدند، پرسپولیســی ها با هشت ضربه به دیرک پیشتاز بودند و رکورد جدیدی در 
لیگ برتر خلق کردند. استقال، ذوب آهن و تراکتورسازی هم بدشانس بودند و شش 
باری به تیر زدند. احتماا اگر بخشــی از این توپ های به تیر خورده گل می شد این 
تیم ها امتیازهای بیشــتری جمع می کردند. سپاهان صدرنشین لیگ هم دو بار به تیر 

زد. جالب اینکه پارس جنوبی اصا توپی که به تیر دروازه اش بخورد مشاهده نکرد.
 

خوش اقبالی دایی
برخــورد توپ به تیر دروازه را می توان یــک خوش اقبالی در نظر گرفت. با این 
حســاب سایپا و استقال خوزستان خوش شــانس ترین تیم های نیم فصل اول بودند 
که شــش بار توپ به تیرشان خورد. تراکتورسازی، سپیدرود، نفت مسجد سلیمان و 
نفت آبادان هم در کمک گرفتن از تیر دروازه در رده 
دوم قرار داشــتند با برخورد پنج توپ به تیر دروازه. 
ســپاهان هم از این فاکتور سود برد و چهار بار توپ 
به تیر دروازه اش برخورد کرد. سرخابی ها اما چندان 
از تیر دروازه کمک نگرفتند، پرســپولیس تنها یک 
بــار توپ به تیر دروازه  اش نشســت و اســتقال دو 
مرتبه. پرسپولیس و پارس جنوبی جم با یک دیرک 
کمترین برخورد توپ به تیر دروازه شــان را مشاهده 
کردند. جالب اینکه تیــر دروازه در بازی های پارس 
جنوبــی ابزار تقریبا بیکاری بود؛ این تیم اصا به تیر 
نزد و تنها یک بار هم توپ به دیرکش اصابت داشت.

 
تیرزن ها

در بین بازیکنان ســه بازیکن در نیم فصــل اول در زدن توپ به تیر هت تریک 
کردند. علی علیپور، مهاجم پرســپولیس یکی از آنهاســت، اگر هر سه ضربه علیپور 
به جای تیر به تور می نشســت او اان آقای گل نیم فصل بود. یوگیتا ســوگیتا هم در 
زدن تیر به عدد ســه رســید، تیر دروازه مانع ثبت نخستین گل یک ژاپنی در تاریخ 

لیگ برتر شد.
دیگر بازیکنی که ســه بار به تیر زد هم یک خارجی تازه وارد بود. ادی هرناندز 
از ذوب آهن. احتمال داشــت اگر توپ های ادی گل می شــد او همچنان به حضورش 
در ذوب ادامــه می داد. این مهاجم در نیم فصل اول ســه گل زد اما عملکردش مورد 
رضایت قرار نگرفت و جدا شد. محمد غامی، سروش رفیعی، رضا درویشی و مرتضی 

تبریزی هم دو بار به تیر زدند.

گاهی آواز، گاهی هم ترانسفر

ایناستبیرانوند؛ستارهاحتمالیجامملتها واگذاری سرخابی ها با 
حضور بزرگان دو باشگاه

برخــی از اهالی فوتبــال و ورزش و 
صاحبنظران ورزشی به نشست تخصصی 
بررســی ابعــاد واگــذاری باشــگاه های 
پرســپولیس و استقال دعوت شدند. در 
این نشســت تخصصی که به همت اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران برگزار می شود، قرار است با حضور 
صاحبنظران جلســه ای به منظور بررسی 
ابعــاد علمی و اقتصادی این دو باشــگاه 
برگزار شــود. در این جلســه مسووان 
مرتبط از دســتگاه های اجرایی دولت از 
جملــه وزارت اطاعــات، وزارت ورزش 
و جوانان، وزارت امــور اقتصاد و دارایی، 
سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی 
کل کشــور و ... حضــور پیــدا خواهند 
کــرد. علی پرویــن، مهدی تــاج، علی 
فتح ا... زاده، علی دایی، علی کفاشــیان، 
واعظی آشــتیانی، محمدحسین  امیررضا 
قریب، امیر عابدینی، محمدرضا ســاکت، 
محمد رویانیان، حســن روشــن، حسن 
غفوری فــرد، بهــرام افشــارزاده، حبیب 
بهارونــد، محمدرضا  کاشــانی، همایون 
داورزنی، ایرج عرب، ســیدرضا افتخاری، 
اصغــر حاجی لــو، امیرحســین فتحی، 
حمیدرضا گرشاســبی، محمــد دادکان، 
علی اکبر طاهری و محمدرضا خطیب از 
جمله دعوت شدگان به نشست تخصصی 
بررســی ابعــاد واگــذاری باشــگاه های 
پرسپولیس و استقال محسوب می شوند. 
قــرار اســت در این نشســت نتایج 
واگذاری ســرخابی ها به بخش خصوصی 
مورد ارزیابی قرار بگیرد و در نهایت درباره 
واگــذاری این دو باشــگاه تصمیم گیری 

شود.
 فرایند واگذاری سرخابی ها یک ماه 
اســت که وارد فاز تازه ای شــده و دولت 
عزم خود را جزم کرده تا از راه و شــیوه 
درســت و منطقی این دو باشــگاه را به 

بخش خصوصی واگذار کند.
 آخریــن گمانه زنی هــا از واگذاری 
سرخابی ها به احتمال واگذاری استقال 
و پرســپولیس بــه اتاق تعــاون مربوط 
می شود که بسیاری از کارشناسان و اهل 
فن چنین اقدامی را نسبت به واگذاری به 

اشخاص عاقانه تر می دانند. 
حال باید دید که نظرات اهل فن در 
نشست مهم یکشنه 9دی ماه 1397 چه 
نتایجی در بر خواهد داشت و آیا سرانجام 
خوشی در انتظار واگذاری این دو باشگاه 

به بخش خصوصی خواهد بود یا خیر.
 احتمال اینکه از بین افراد نام برده 
شده و حاضر در این نشست، گزینه هایی 
در مدیریت سال های آتی این دو باشگاه 

نقش کلیدی ایفا کنند، بسیار است.

 نگاه ورلدساکر 
به دربی ایران

مجله ورلدساکر، گزارشی درباره دربی 
ســرخابی ها منتشــر کرده که جالب توجه 
اســت.  در این گزارش می خوانیم: با وجود 
اینکه هــر دو تیم از ورزشــگاه 1۰۰ هزار 
نفری آزادی برای بازی هــای خانگی خود 
استفاده می کنند، ولی این رقابت  را می شود 
در همه شــهرهای ایران نیــز دید. ارتش 
پرسپولیس در ســال 1963 تاسیس شد و 
شناخته شده ترین تیم ایران است و قهرمان 
فعلی لیگ این کشــور محســوب می شود 
که 11بار توانســته به عنوان قهرمانی دست 
یابد که یک رکورد اســت. از نظر ســنتی، 
تیم طبقه کارگــر ایران پس از انحال تیم 

محبوب شاهین ایجاد شد.
 وقتی خیلی از بازیکنان تیم شــاهین 
تصمیــم به رفتن به پرســپولیس گرفتند، 
هواداران شــاهین نیز هوادار پرســپولیس 

شدند. 
در طول ۲5 سال فعالیت شاهین، این 
تیم رقابت های محلی در ایران انجام می داد 
و رقابــت خوبی با تاج، تیــم مورد حمایت 
حکومت وقت، بود اما بعد از انقاب اسامی 
در ســال 1979 میادی، تمام نشانه های 
رژیم شاهنشــاهی ممنوع شد، بنابراین تاج 

به استقال تغییر نام داد. 
هر چند اســتقال، رقیــب آبی پوش 
پرســپولیس، سه قهرمانی در لیگ کمتر از 
پرســپولیس دارد اما در رقابت های آسیایی 
عملکرد بهتری داشته و دو بار در سال های 
بــه قهرمانــی در جــام  197۰ و 1991 

باشگاه های آسیا رسیده است.
کارلوس کی روش به عنوان کسی که در 
ال کاســیکو، رئال مادرید را مربیگری کرده 
اســت درباره این بازی بزرگ به ورلدساکر 
گفته است: »هر دو تیم ۲۰ میلیون هوادار 
دارنــد. این دربــی در تمام دنیــا، دیداری 
خاص اســت. باید این دیدار را ببینید تا آن 

را بفهمید.«
 در ادامه این گزارش به نام بازیکنانی 
اشاره شده که در هر دو تیم بازی کرده اند؛ 
بازیکنانی همچون شــاهرخ بیانی، غامرضا 
فتح آبــادی، احمدرضــا عابــدزاده، مهدی 
و  واحدی نیکبخت  علیرضا  هاشمی نســب، 
هــوار مامحمد. در ادامه ایــن گزارش به 
برخی بازی های بــزرگ و خاطره انگیز این 
دو تیم با بازی های پرحاشیه که به جنجال 
کشیده شــد و باخت اســتقال در دقایق 

پایانی با گل های زاید اشاره شده است.

سوژه ها سوژه

گزارش

شمارهیک
سرخهارا

ربشناسید
بیشت

ارودی: استانکو مربی بی جربزه ای بود 

اردشیر ارودی، روزنامه نگار و سردبیر 
روزنامه های ابرار ورزشــی در دهه هفتاد و 
جهان فوتبال در دهــه ۸۰ مصاحبه ای به 
و  پوکله پوویچ  اســتانکو  درگذشت  بهانه 
حضور تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا 
با هومن جعفری، از گــروه ورزش روزنامه 
فرهیختــگان انجام داده کــه می خوانید. 
اردشــیر ارودی در ایــن مصاحبه چند 

خاطره از استانکو تعریف کرده است.
   

از استانکو چه خاطراتی دارید؟ 
 حقیقتــش جوابــم بــرای شــما کمی 
ناامیدکننده خواهد بود؛ خاطره زیادی ندارم، به 

آن صورت برخوردی با هم نداشتیم.
استانکو سال ها در فوتبال ایران حضور 
داشــت و به عنوان سرمربی هم همراه تیم 
ملی بود، هم همراه پرســپولیس. نتایجش 
در پرســپولیس هم ماندگار بود. چطور با 
او برخوردی نداشــتید؟ پذیرش این حرف 

خیلی سخت است.
 حقیقتــش کاری به هم نداشــتیم. من 
کمتر ســر تمرین تیم هــا می رفتــم. بچه های 
روزنامه فعــال بودند و به تیم ها ســر می زدند. 
آنها بیشتر برخورد داشتند اما برای من آنقدری 
پیش نیامد که با او رودررو شــوم، نمی دانم چرا. 
البته خاطراتی از او دارم. مثا عکســی از او بود 
که داشــت روی تخته سیاه چیزهایی می نوشت؛ 
عکس خوبی بود و رگ خوشــمزگی ما گل کرد 
و موارد طنزی نوشــتیم، توهینــی نبود، خیلی 
هم خوشــمزه بود. یادم نیست چه بود ولی یادم 

هست خیلی سروصدا کرد.
تمریناتش را از نزدیک ندیدید؟ 

 یک بــار به صــورت اتفاقــی تمریناتش 
را دیدیم. کرباســچی، شــهردار وقت تهران در 
جنوب شهر یک مراســم ورزشی داشت. علیرضا 
رحیمی، مشاور ورزشی اش بود و از ما هم دعوت 
کرده بود حضور داشته باشــیم. درمورد فوتبال 
محات تهران بود. بعد که کارمان تمام شد، ایرج 
قلیچ خانــی که همراهم بود، گفت بیا ســری به 
کارگران بزنیم و تمرینات پرسپولیس را ببینیم، 
رفتیم. استانکو داشت تیم را تمرین می داد. من 
آنجا در تمرینش ایــرادی دیدم و به ایرج گفتم 
این را به عابدینی منتقل کن، او هم منتقل کرد.

ایراد چه بود؟ 
 تمام تاکتیک تمرین آقای اســتانکو این 
بود که توپ را بدهند به شاهرودی و او هم سانتر 
کنــد و توپ را بیندازد تــوی اوت. مدام هم این 
تکرار می شد. همه خود را می کشتند که توپ به 
شاهرودی برسد و او هم باید سانتر می کرد، همه 
ســانترهایش هم بیرون می افتاد. به ایرج گفتم 
از عابدینی بخواهد که توجه اســتانکو را به این 

مساله جمع کند که اگر با این تاکتیک می خواهد 
وارد مسابقات آسیایی شود، شانسی ندارد؛ چون 
همه توپ ها در حال اوت  شــدن اســت و کسی 
از این فرصت ها بهــره ای نمی برد. ایرج خان این 
موضوع را به آقــای عابدینی انتقال داد و او هم 
یک مقــدار به تمرینات دقت کــرد و بعد پیش 
اســتانکو رفت و موضوع را گفت. استانکو هم با 
یک حالت خیلی خشــکی جواب داده بود: »من 

مربی تاکتیک هستم، نه مربی تکنیک!«
جــواب جالبی بود. خاطــره دیگری 

ندارید؟ 
 یک خاطره خوشــمزه دیگر از اســتانکو 
دارم که این هم البته جالب اســت. در رشــت 
تیم ملی تمرین داشت. در زمین دانشگاه گیان 
نظاره گر تمرینات تیم ملی بودیم. استانکو داشت 

خودش را می کشت و فریاد می زد:
»کوئیکر، کوئیکر، کوئیکر« یعنی سریع تر. 
بعد کمــک ایرانی آقای مســعود معین ترجمه 
می کــرد: »تمرکــز کنید، راحت باشــید، عجله 
نکنید!« اســتانکو داشــت دیوانه می شد که چرا 
بازیکن ها حرفش را گوش نمی کنند! یک خاطره 

دیگر هم از او بگویم که این هم بد نیست.
بفرمایید. 

 بین آن دو بازی معروفی که پرسپولیس 
در آســیا از قزاق ها ســه گل خورد و در بازی 
برگشــت هم 5 تا گل زد، صعود کرد، اتفاقی 
افتاد که کســی نمی داند. پرســپولیس بعد از 
برگشت از قزاقستان در آزادی تمرین می کرد. 
امیرحســین فرخ مهر، خبرنگار ابرار ورزشــی 
رفته بود سر تمرین و بعد متوجه شده بود که 
تمرینات استانکو خیلی محافظه کارانه و دفاعی 
اســت. خیلی تیمش را بد چیــده بود؛ بزیک 
ســمت چپ بود و ترابیان نــوک حمله. یک 
معجونی ســاخته بود که آدم سردر نمی آورد. 
فرخ مهــر آنجا با اســتانکو صحبت می کند که 
ایــن تمرین شــما، تمرین تیمی نیســت که 
ســه گل عقب اســت بلکه تمرین تیمی است 
که نمی خواهد باز هم گل بخورد. استانکو هم 
گفته بود که می ترســم حمله کنیم و سه گل 
بزنیم و در عوض پنج گل هم بخوریم. فرخ مهر 
هم این جواب را به مــن منتقل کرد. من هم 
سریع به عابدینی ســر زدم و ماجرا را برایش 
شرح دادم. خیلی ناراحت شد. توصیه کردم که 
با استانکو صحبت کن و بگو نترس و با قدرت 
تیمت را تهاجمی کن و اصا هم نگران باخت 
و ضدحمله نباش. اگــر نبردیم یا باختیم هم 
می مانی. این شــد که استانکو هم کمی جرات 
پیدا کــرد و بازی را بردند. خدا رحمتش کند. 
مربی ترسو و بی جربزه ای بود! خوب تشخیص 
می داد که کــدام بازیکن یا چــه تاکتیکی را 
انتخــاب کند اما در اینگونــه تصمیم گیری ها 

ضعیف بود.
اقتدار نداشت؟ 

 نه! بعضی دســتیارهایش سرش را کاه 
می گذاشــتند. مثــا از یک بازیکن خوشــش 
می آمد، می خواست دعوتش کند، از دستیارانش 
می پرســید این کدام بازیکن اســت، به او اسم 
دیگــری می گفتنــد، او هم فریــب می خورد و 
نفر دیگــری را دعوت می کــرد. در اردو هرچه 
چشــم می انداخت، آن بازیکن را پیدا نمی کرد. 
این طوری شــد که عذر بعضی دستیارهایش را 

خواست.
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بیرانونــد بــرای تیم ملــی در جام 
ملت های ۲۰19 مهم اســت زیرا بعد از 
نزول رشید مظاهری در ورطه تاطم های 
امسال ذوب آهن و ناپیدا شدن اخباری و 
افتادن حامد لک از چشم ها و نظرات دایماً 
عوض شونده کارلوس کی روش پیرامون 
سید حسین حسینی و تجربه اندک امیر 
عابدزاده )به رغــم ثابت بودن تقریبی او 
در تیم ماریتیموی پرتغال( تنها کسی که 
اینک در قامت یک سنگربان پخته برای 
ایران باقی  مانــده و در اندازه های تعیین 
سرنوشت در میدانی مثل جام ملت ها در 
خاک امارات است، همین سنگربان 1/96 

سانتیمتری سرخ های تهرانی است. 
مردی که توقع داشــت بعد از دوئل 
پرســر و صدای موفق اش با مرد اول سابق 
کهکشانی های مادرید و ستاره چهار ماه 

و نیم اخیر یوونتوس در مســابقه ایران - 
پرتغال در جام جهانی ۲۰18، متقاضیان 
و مشــتری ها دور خانه او چمباتمه بزنند 
و بر سر تصاحب او رقابتی بزرگ جریان 
یابد اما جریان سیال رقابت های بعدی و 
اینکه ایــران از صعود کنندگان به مرحله 
حذفی نبود وی را با ســرعت نســبی از 
خاطرهــا برد و اگر برخــی اخبار صحت 
داشته باشــد، تنها خواستاران بیرانوند از 
لیگ ترکیه می آمده اند و شواهد و سوابق 
به ما می گویند که برای نفرات گســیل 
شــده ما به آن لیگ معمواً جای ثابتی 
در ترکیب تیم ها متصور نبوده و درســت 
اســت که سید مجید حسینی در ترابزون 
موفق بوده اما وحید امیری در همین تیم 
کمرنگ شده و فراموش نکرده ایم که پیام 
صادقیان هم سرنوشــت فوق العاده ای در 
لیگ ترکیه نداشت و این به جز ماجرای 
ســفر فاجعــه وار 3۰ ماه پیــش مهدی 
طارمــی و رامین رضاییان بــه ترکیه و 
عضویت نیمه تمام آنها در تیم ریزه اسپور 
و تبعات بنیان برافکن قراردادی است که 
طارمی با این باشــگاه بست و سپس آن 

را شکســت و محرومیت های تبعی را به 
بای جان پرسپولیس تبدیل کرد.

بیرانوند به سبب داشتن قابلیت های 
متعــدد فراتر از آن اســت کــه خود و 
بســیاری از مردم می انگارند و در نتیجه 
باید قدر خــود را بداند و فقط زمانی بار 
ســفر ببندد که مطمئن باشد قراردادی 
محکم و مفید به ســود او بسته می شود 
و کشور محل بازی اش برای نوع و روش 
کار او محل مناســبی به حساب می آید. 
اضافه بر این، او باید حتماً مشکل »زبان« 
خــود را هم حل کند، زیــرا موفقیت هر 
دروازه بان در هر کشوری منوط به تسلط 
وی به زبان مورد تکلم در آنجا است و اگر 
یک هافبک و مهاجم و حتی مدافع بتواند 
فقط با ســاق پا و ضربات خود حرفش را 
در زمین بزند و هماهنگ با سایرین عمل 
کند، دروازه بان به سبب لزوم پیام رسانی 
و تبــادل آرا بــا مدافعان تیــم خود در 
تمامی طول مســابقه باید یک زبان دان 
کامل باشد و دایماً با نفرات کناری خود 

حرف بزند.
بنابراین بیرانوند تا زمان تحقق این 

خواســته ها باید روی جام ملت های آسیا 
تمرکز کنــد، زیرا اضافه بر تمام نیازهای 
کشــور به وی و رجحان آشکار او بر امیر 
عابدزاده و پیام نیازمند دیگر سنگربانان 
انتخابی کی روش همین جام و درخشش 
در آن می تواند بر مشتری های خارجی او 
هم بیفزاید و نه فقط لیگ های کشورهای 
عربــی منطقه بلکه اروپایی هــا هم او را 
بخواهنــد، زیرا در شــرایطی که علیرضا 
حقیقی چند ســالی اســت در قاره سبز 
دروازه بانی می کند و حتی سوشــا مکانی 
پراشتباه هم ســر از لیگ نروژ درآورده، 
علیرضا ایــن توانایــی را دارد که ا اقل 
بــه اندازه آنهــا در اروپا بدرخشــد و به 
»قدرت«های  که  تبدیل شود  سنگربانی 

این قاره نیز وی را بخواهند. 
بیرانوند در جام جهانی امسال ثابت 
کــرد اســتادی اش فقط بــه پرتاب های 
بلنددســت و پاس هایی که از این طریق 
برای یارانش ارســال می کنــد، خاصه 
نمی شود بلکه دروازه بانی است که حتی 
با حضور صــرف فیزیکی و جاگیری های 
درستش قادر به مأیوس کردن مهاجمان 

رقیب و روحیه بخشیدن به نفرات خودی 
است.

 او نه روی شــوت های سنگین قوی 
کم می آورد و نه در مهار سانترها مشکل 
دارد و یک »تک بــه تک گیر« توانا هم 

هست. 
او البته بی نقص نیســت اما اگر این 
همه خوب نبود، تعــداد گل های خورده 
پرسپولیس در سه فصل اخیر اینقدر کم 
نمی شــد و اگر او بیرانوند نبود، تیم ملی 
از جام جهانی امسال و در مصاف با امثال 
پرتغال و اسپانیا با اندوخته ای 4 امتیازی 

فارغ نمی شد.
 بگذاریــد او در برخــی برنامه های 
تلویزیونــی آواز بخوانــد و هــر از چند 
گاه حــرف از ترانســفرهای مورد نظرش 
بزند کــه چندان هم فراروی او نیســت 
امــا اجازه دهیــد وی در آرامش ازم از 
دروازه تیمی در جام ملت ها دفاع کند که 
سیستم تدافعی و ضد حمله ای آن به یک 
ســنگربان عالی برای ثمر دادن نیازمند 
اســت؛ به مردی با نام و شهرت »علیرضا 

بیرانوند«.

علیرضا بیرانوند که پیام اخیرش 
حمل بر قطعیت جدایی قریب الوقوع 
وی از پرسپولیس شد و سپس خود 
او آن را تکذیب کرد، می تواند یکی از 
کلیدی ترین نقش ها را در جام ملت های 
آسیا در خاک امارات برای فوتبال توانا 
اما همچنان آرزومند و در حسرت مانده 
کشورمان ایفا کند. مهارت و صاحیت 
او را فقط در مهار ضربه پنالتی نبینید 
که کریس رونالدو مرد کم همتای فوتبال 
پرتغال در دیدار تیم ملی کشورش 
مقابل ایران در واپسین دور بازی های 
مرحله گروهی جام جهانی بیست و 
یکم نواخت و حتی دفع ضربه مخوف 
ژاوی توسط بیرانوند در دیدار حساس 
برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
که السد قطر را ناکام و پرسپولیس را 
فینالیست کرد، همه توان وجودی این 
دروازه بان شجاع و 27 ساله لرستانی 
فوتبال ایران را رو نمی کند.

چرا پرسپولیس 
 محمد نادری 

را انتخاب کرد؟ 
نادری  با محمد  پرســپولیس 
قرارداد امضا کرد تــا خاطر برانکو 
از بابت حضــور دفاعی درجه یک، 
جمع شــود. نــادری شــبیه ترین 
بازیکــن به محمد انصاری اســت. 
بازیکنــی که توانایی بــازی در دو 
منطقــه از دفــاع را دارد. او زمانی 
که با نســاجی در لیــگ یک بود، 
به عنوان دفاع چپ این تیم نمایش 
خوبی داشــت. نمایش او به قدری 
متفاوت بود که فصــل بعد از آن، 
مدافع ثابت تراکتورسازی در لیگ 
برتر شــد. البته با ایــن تفاوت که 
دســت یحیی گل محمــدی برای 
انتخاب مدافــع میانی خالی بود و 
نادری را از سمت چپ به قلب دفاع 
انتقال داد. فصل گذشــته نادری 4 
بار برای تراکتور در پست دفاع چپ 
بــازی کرد و ۲1 حضــور دیگرش 

به عنوان مدافع میانی بود.
نادری کــه ذاتا بازیکنی پا به 
توپ و نســبتا تکنیکی بود، برای 
وسوســه  دفاع،  قلب  در  حضــور 
دریبل زدن را در خودش کشــت. 
این بازیکن فصل گذشته، میانگین 
۰/4 دریبــل در هر بــازی را ثبت 
کرد که بیشــتر دریبل هایش هم 
در 4 مســابقه ای بود که به عنوان 
دفاع کناری بازی کرد. این بازیکن 
۲۲ ساله که در فهرست بازیکنان 
زیــر ۲3ســال پرســپولیس قرار 
می گیرد و ســهمیه ای از فهرست 
بزرگساان این تیم را پر نمی کند، 
در بازی هم عنصــر جوانی اش را 
بــه خوبی نشــان می دهد. محمد 
نــادری از فعال تریــن بازیکنــان 
حاضر در مســابقات است و در هر 
بازی تراکتور بــه طور میانگین 7 
می کرد.  ثبــت  دفاعی  عملکــرد 
معدِل موفقیت در 1/3 نبردهوایی، 
1/4  توپ گیری و نیم شوت در هر 
مسابقه از دیگر آمارهایی است که 
نادری در تراکتورسازی ثبت کرد. 
نادری نســبتا خشن  هم هست و 
فصل گذشته 4 بار با کارت زرد و 
یــک مرتبه هم با کارت قرمز داور 
جریمه شــد. جالب است که همه 
ایــن کارت ها در بــازه 7 هفته ای 

توسط او دریافت شد.
ظرفیت  یــک  نادری  محمد 
مهــم بــرای برانکــو را هــم در 
فوتبالش دارد. نــادری فصلی که 
در تراکتوسازی بود، 8۰ درصد از 
پاس هایش به مقصد رسید و دقت 
باای پــاس، از مهمترین دایلی 
اســت که پروفســوِر پرسپولیس 

روی او دست گذاشت.

رونمایی از خرید جدید پرسپولیس: 

نادری،قرمــزپوشید

دغدغه اصلی، قرارداد کوتاه مدت
نگاهیبهامروزوفرداینادریدرپرسپولیس

پرسپولیس بعد از پایان محرومیت نقل و انتقااتی 
خود با مهدی ترابی، مهدی شــیری، مهدی شــریفی، 
سروش رفیعی و سعید کریمی به توافق دست یافته بود 
و محمد نادری ششــمین خرید این تیم برای نیم فصل 

لیگ برتر است.
این هم یک خرید تازه برای پرســپولیس. محمد 
نادری، بازیکن ســابق تراکتورســازی که در این فصل 
راهی لیگ بلژیک شده بود و در تیم کورتریک عضویت 
داشــت، با درخواســت باشگاه پرســپولیس برای عقد 

قرارداد راهی تهران شد. 
این بازیکن عصر شــنبه به همراه مدیربرنامه خود 
در باشــگاه پرســپولیس حضور یافت و بعــد از توافق 
طرفین، قرارداد شــش ماهه و به صــورت قرضی را تا 

پایان لیگ هجدهم به امضا رساند.
باشگاه پرسپولیس پس از مصدومیت شدید محمد 
انصاری، در پی جذب یک مدافع چپ بود و حاا محمد 
نادری مدافع چپ سابق تراکتورسازی و نساجی گزینه 
اصلی این تیم برای تقویت در این منطقه از زمین است. 
نادری ابتدای این فصل به کورتریک بلژیک پیوست اما 
به دلیل برخی مشکات نتوانست بازی کند و به همین 

دلیل در فهرست مازاد این باشگاه قرار گرفت.
پرسپولیس فقط شایان مصلح را در دفاع چپ داشت 
و جذب محمد نادری یک خریــد مطلوب برای برانکو 
ایوانکوویچ خواهد بود. در روزهای گذشــته مدیربرنامه 
نادری مذاکراتی با مســووان پرسپولیس انجام داده و 
توافق اولیه نیز به دست آمده بود. پرسپولیس برای این 
انتقال نباید پولی به باشــگاه کورتریک بلژیک پرداخت 

کند و مذاکرات طرفین بر ســر دســتمزد نادری برای 
نیم فصل دوم بود.

ایرج عرب، سرپرســت جدید باشگاه پرسپولیس با 
توافق با این بازیکن که توانایی بازی در دو پســت دفاع 
میانی و دفاع چپ را داراســت، نخستین پروسه نقل و 
انتقااتی مدنظر برانکو ایوانکوویــچ را عملی کرد. این 
بازیکن بعد از توافق و گرفتن عکس یادگاری و امضای 
قرارداد خود از شروع تمرینات به جمع شاگردان برانکو 

ایوانکوویچ اضافه خواهد شد.
پرسپولیس بعد از پایان محرومیت نقل و انتقااتی 
خود با مهدی ترابی، مهدی شــیری، مهدی شــریفی، 
سروش رفیعی و سعید کریمی به توافق دست یافته بود 
و محمد نادری ششــمین خرید این تیم برای نیم فصل 
لیگ برتر اســت. مذاکرات پرسپولیس برای توافق با دو 
بازیکــن دیگر طبق نظر برانکــو ایوانکوویچ و پیگیری 

مذاکرات باشگاه ادامه خواهد داشت.

خریــد محمد نادری در شــرایطی 
که پرسپولیس دو بازیکن مصدوم دارد، 
رقابت را بــه خط دفاعی ایــن تیم باز 

می گرداند.
 

درباره نادری؛ خیال یحیی را 
راحت کرد!

مدافع ۲۲ ســاله و اهــل تبریز در 
لیگ هفدهم برای نخستین بار بازی در 

لیگ برتر را تجربه کرد.
کــه  نخســت  نیم فصــل  در  او   
تراکتوری هــا محــروم از خرید بازیکن 
بودند، به قــدری عملکرد خوبی از خود 
نشان داد که تراکتوری ها در زمستان به 

سراغ یک مدافع نروند.
 آنها عالیشاه، مارتینز، اسامی خواه، 
پهلوان، مطهری، اســماعیلی فر، شربتی 
و مهدی پــور را خریدند و بــا توجه به 
عملکرد زوج خط دفاعی تیمشــان که 
محمد نادری را در خود داشت، با خیال 
راحت به استقبال نیم فصل دوم رفتند.

  جانشین انصاری
 با سرنوشتی مشابه

محمــد نــادری مدافع ســابق تیم 
تراکتورســازی توانایــی بازی در پســت 
دفاع چپ و میانی را دارد. فصل گذشــته 
و در شــرایطی که تراکتورسازان از نقل و 
انتقاات محروم بودند، یحیی گل محمدی 
او را در ترکیــب اصلی قــرار داد. در ابتدا 
نادری دفــاع چپ بازی می کرد اما پس از 
اینکه مسلمی پور جای خود را در آن پست 
پیدا کرد، نادری به دفاع میانی منتقل شد. 
در شرایطی که تی تی ها وضعیت نابسامانی 
عملکرد  توانست  نادری  محمد  داشــتند، 
قابل قبولی را در قلب دفاع از خود نشــان 
دهد. او را حاا می توان جانشــین محمد 
انصاری قلمداد کرد که به دلیل مصدومیت 
از ناحیــه رباط صلیبی فصل را از دســت 
داده اســت. انصاری نیــز همچون نادری 
ابتدا به عنوان دفاع چپ برای تیمش بازی 
کرد اما در ادامه به دفاع وسط تبدیل شد 
و حاا باید دید آیا این بازیکن ۲۲ ســاله 

می تواند همچون انصاری راه پیشــرفت را 
پیدا کند یا خیر؟

  رقیب جدی برای مصلح
 و مدافعان میانی

در نیم فصــل نخســت باتوجــه بــه 
مصدومیــت حســین ماهینــی و محمد 
انصاری، شــایان مصلح در اکثر مسابقات 
بازیکن ثابت سرخپوشان بود. او که دومین 
فصل حضورش در پرســپولیس را سپری 
می کند، نمایش های قابــل قبولی را ارائه 
کرد اما انتظــارات از دفاع چپ تیم برانکو 
بسیار بیشتر از آن چیزی بود که مصلح از 
خود نشان داد. حاا با جذب محمد نادری، 
مصلــح دیگر از جایگاه خــودش مطمئن 
نیســت و بایــد در تمرینات و مســابقات 
بیش از پیش تاش کند. همچنین باتوجه 
به توانایی نادری در بــازی به عنوان دفاع 
میانی، شجاع خلیل زاده و سیدجال نیز با 
رقیبی جوان و باانگیزه روبه رو هستند که 
عاوه بر ایجاد رقابت، برای استراحت آنها 

در بازی های به مراتب ســاده تر نیز گزینه 
خوبی به شمار می رود.

  داستان صادق محرمی 
تکرار می شود؟ 

پرســپولیس محمد نادری را به مدت 
6 مــاه در اختیار گرفته اســت. باتوجه به 
حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، 
لیگ برتر و جام حذفی، انتظار می رود که 
نادری در ترکیب پرســپولیس چند بازی 
را انجام دهد. او شــاید مدافعی به خوبی 
انصاری، شــجاع و ســیدجال نباشد اما 
بازیکن با اســتعدادی به حســاب می آید 
امــا انتقال قرضــی این بازیکــن به تیم 
پرسپولیس سبب خواهد شد تا در صورت 
درخشش، در پایان فصل بتواند به راحتی 
به تیم های دیگر بپیوندد. اتفاقی شبیه به 
این در تابســتان برای پرسپولیس رخ داد؛ 
جایی که آنها به دلیل قرارداد کوتاه مدت 
و ۲ ســاله بــا صادق محرمی نتوانســتند 

محرمی را حفظ یا از او درآمد زایی کنند.

وصال روحاني
Vesal Rohani



| تلفن: 14-88504113 | نمابر: 84711173 |  سازمان آگهي ها:  1877 - 88501300 - 88746583 |
انتشارات: 5 و 88548892 | امور مشترکین:88521954-88748800 |

|  Email: info@Iran-Varzeshi.com | نشاني: تهران، خیابان خرمشهر، شماره 208 | 
| صندوق پستي: 5388-15875 |  چاپ: ايرانیان |

| روزنامه ورزشي صبح ايران | صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسامي |
 | مدير مسوول: مهدی عباسی راد | سردبیر: سعید زاهديان اصل | 

|دبیر تحريريه: فرشاد کاس نژاد | مدير فني: فرشید بهاري | مدير هنری: محسن ذاکری|

صفحـــه آخـــر

www.Iran-varzeshi.com

لوکا مودریچ و نواک جوکوویچ موفق ترین ورزشکاران 
اروپا در سالی که گذشــت بودند و رقابت سنگین و 
نفســگیری برای کسب بهترین ستاره سال قاره سبز 
با یکدیگر داشتند. در برخی نظرسنجی ها جوکوویچ 
به عنــوان ورزشــکار برتر انتخاب شــده و در برخی 
دیگر این مودریچ بوده که بهترین ســتاره سال لقب 
گرفته. در انتخاب ورلدســاکر مطابــق پیش بینی ها 
لــوکا مودریچ با ۷۰۶ امتیاز بااتــر از رونالدو، امباپه 
و مسی به عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۱۸ انتخاب 
شــد. نکته جالب توجه، حضور سون هیونگ مین در 
رده ۳۲ مشــترک بهترین بازیکنان جهان با ۴ امتیاز 
است. در این انتخابات دیدیه دشان بهترین سرمربی 
سال و تیم ملی فرانســه تیم برتر سال شدند. عادل 
فردوســی پور نیز از ایران در ایــن رای گیری حضور 
داشــت. نواک جوکوویچ تنیســور صرب که در این 
ســال دو عنوان قهرمانی گرند اســلم را به دســت 
آورد، به عنوان ورزشــکار ســال اروپا انتخاب شد. در 
این نظرسنجی که توسط ســرویس های ورزشی در 
اروپا برگزار می شــود، آژانس خبری آناتولی به همراه 
روزنامه نگاران و با حضور ۲۳ آژانس خبری، جوکوویچ 
۳۱ ســاله را با ۱۴5 رای به عنوان بهترین ورزشــکار 
انتخاب کرد. در این نظرسنجی لوکا مودریچ بازیکن 
تیم ملی کرواســی و رئال مادرید با ۱۳۲ رای در رده 
دوم قرار گرفت، در حالی که لوئیس همیلتون، برنده 
جایزه پنجم و قهرمان فرمول یک با ۱۱۴ رای در رده 
ســوم قرار گرفت. این در حالی است که در انتخاب 
بهترین ورزشــکار منطقه بالکان، مودریچ توانست بر 
جوکوویچ پیشــی بگیرد و بهترین ورزشــکارمنطقه 
بالکان شــود. پس از وی هم نواک جوکوویچ تنیسور 
صربســتانی در رده دوم قرار دارد و ســیمونا هالپ 

تنیسور زن رومانیایی هم در رده سوم قرار گرفت.

عراق همواره جزو یکی از تیم های پرمهره آســیا 
بوده و امســال هم تیم ملی این کشــور همسایه، 
کما فی الســابق در ترکیبــش از بازیکنان بســیار 

مطرحی سود می برد.
 در این دوره از رقابت ها طارق همام و بشار رسن 
به واسطه حضورشــان در ترکیب تیم های مطرح 
پایتخت ایران نســبت به بقیه اعضای این تیم به 
طور طبیعی شــناخته شده تر به نظر می رسند اما 
عاوه بر این دو بازیکن مهم و تاثیر گذار نمی شود 
از نام مهند علی جوان و باآتیه باشگاه الکهربا عراق 
به سادگی گذشت. او که تنها ۲۰ سال دارد، آمار 
بســیار خوبی در تیم ملی و باشــگاهش به جای 
گذاشــته و توانســته ۶ گل در ۱۰ بــازی به ثمر 
برساند و بدون شک یکی از کسانی خواهد بود که 
بعد از اتمام جام درهای زیادی را به روی خودش 

باز خواهد کرد.

اما بهترین و به نوعی جالب ترین بازیکن تیم ملی 
عراق و یا حتی این دوره از رقابت ها کسی نیست 
جز حسین علی السعیدی که از او به عنوان محمد 
صاح آسیا یاد می شود. حسین علی هم از لحاظ 
فرم بــازی و هم از لحاظ چهــره و فیزیک بدنی 
شــباهت بی حد و حصری به محمد صاح ستاره 
مصری لیورپول دارد. او که تنها ۲۲ سال سن دارد 
و کارشناســان از او به عنوان کلیدی ترین بازیکن 
عراق نیــز نام برده انــد اما خــودش اعتقاد دارد 
شــباهت عجیبش به محمد صاح باعث می شود 
که خود به خود او را با وی مقایسه کنند و معتقد 
است این موضوع کار این بازیکن را تا حدی سخت 
کــرده. قطعا از این بازیکن باشــگاه القطر در جام 
ملت ها بیشتر خواهیم شنید و او یکی از چهره های 

جذاب جام هفدهم خواهد بود.

فربیک: عمان را حساب کنید
پیم فربیک سرمربی هلندی نامی آشنا در مارکت 
آسیاســت. مــردی کــه روی نیمکــت تیم ملی 
کره جنوبی و اســترالیا نشســته و حاا در عمان 
ماجراجویــی اش در قــاره پهنــاور در بزرگترین 
تورنمنت قاره را ادامه خواهد داد. فربیک سرمربی 
تیم ملی عمان در آســتانه جام ملت های آســیا 
ضمن دشــوار خواندن گروه تیمــش، تاکید کرد 
عمان برای کسب بیشــترین امتیاز مقابل رقبا به 
میدان می رود. ســرمربی هلندی تیم ملی عمان 
رضایت خــود را از عملکرد بازیکنانش مقابل هند 
ابراز کرد و گفت: فکر می کنم از این تقابل بهترین 
اســتفاده را بردیم. به ویژه به دلیل اینکه بازی با 
ترکمنســتان یا ازبکستان، شــباهت هایی به این 

جدال دارد.
فربیک افزود: فوتبال هند در این سال ها پیشرفت 
زیادی کرده و بهترین گواه این ادعا، عملکرد آنها 
در بازی دوستانه مقابل ما و همچنین دیدار مقابل 
چین بود؛ جایــی که تیم چین حتی نتوانســت 
دروازه هنــد را باز کند و این قــدرت دفاعی این 
تیم را نشان می دهد. هندی ها در فاز تهاجمی هم 

پیشرفت کرده اند.
او درباره تیــم عمان گفت: مــا برنامه بلندمدتی 
داشــته ایم و آن را دنبــال کرده ایــم. توســعه و 
پیشرفت فوق العاده ای در تیم ما از همه نظر وجود 
داشته است. از اردوگاه ابوظبی و اردوی فعلی هم 
به خوبی بهره برده ایم. ما دو بازی برابر استرالیا و 
تایلنــد داریم که هم بــرای کادر فنی و هم برای 

بازیکنان مفید است.
سرمربی هلندی عمان اینطور ادامه داد: ما اهداف 

بزرگــی داریم اما با توجه به داشــته هایمان با هر 
چالشــی روبه رو خواهیم شــد. هدف اصلی ما باا 
رفتن و پیشــرفت اســت. ما در گروهمان ژاپن را 
داریم که قوی ترین تیم آسیا است. ازبکستان هم 
قدرتمند اســت اما عمان برای بیشــترین امتیاز 
ممکن می جنگد. این تیم می خواهد در ســطحی 
ظاهر شود که همه متوجه شوند فوتبال عمان چه 

پیشرفتی کرده است.
وی درباره انتظــارات از تیمش گفت: قهرمانی در 
جام خلیج فــارس توجهات زیــادی را به تیم ما 
جلب کرد و باعث شد همه در محاسباتشان عمان 
را نیــز لحاظ کنند. ایــن فاکتور روی کادر فنی و 

بازیکنان ما فشار وارد می کند.
فربیــک در مورد مصدومیت گلــر باتجربه عمان 
نیز گفت: به توانایی های فایز الرشــیدی اطمینان 
دارم. او غیبت علی الحبسی را جبران خواهد کرد. 
فایز در بازی های گذشــته نمایشی عالی داشته و 

می تواند از دروازه عمان حراست کند.
 

پایان همکاری لیپی و چین
مارچلو لیپی ســال های زیادی اســت که در قاره 
آسیا حضور دارد و در سوپر لیگ چین به فعالیت 
مشغول است. ســرمربی فاتح جام جهانی ۲۰۰۶ 
آلمان که در اواسط مسابقات مقدماتی جام جهانی 
هدایت تیم ملی چیــن را بر عهده گرفت، مصمم 
اســت تا ناکامــی چینی هــا را در مقدماتی جام 

جهانی، جبران کند.
 بر اساس اعام رسانه های کشور چین اما مسابقات 
امارات آخرین همکاری فدراسیون فوتبال چین و 
لیپی خواهد بود؛ سرمربی تیم ملی چین تصمیم 

دارد تــا بعد از این مســابقات به همکاری خود با 
تیم ملی این کشور پایان دهد و البته هنوز مقصد 

جدید خود را اعام نکرده است.
لیپی در شــرایطی این تصمیم را گرفته که هنوز 
آینده او مشــخص نیســت و شــاید بعــد از این 
مســابقات به کار خود در مربیگــری پایان دهد. 
چیــن در مرحلــه گروهی کار ســختی دارد و با 
تیم های قرقیزستان، فیلیپین و کره جنوبی رقابت 
خواهد کرد و اگر شاهد اتفاق خاصی در این گروه 
نباشــیم، لیپی و بنتو ســرمربی کره جنوبی باید 
برای مشخص شــدن صدرنشین با یکدیگر رقابت 

کنند.
 

اتریدج ، یک بازی و دیگر هیچ!
همزمانی جام ملت های آســیا با لیگ های اروپایی 
باعث شــده تا خیلی از تیم ها با دردســر روبه رو 
شــوند. این اتفاق برای نیل اتریدج دروازه بان تیم 
ملــی فوتبــال فیلیپین و کاردیــف در لیگ برتر 
انگلیس به عجیب ترین شــکل ممکن رقم خواهد 
خورد. اتریدج داستان جالبی در این رقابت ها دارد. 
این دروازه بان تنها در نخســتین بازی فیلیپین در 
جام ملت ها که برابر کره جنوبی اســت به میدان 
خواهــد کرد و بعد از انجــام این بازی به انگلیس 
باز خواهد گشــت تــا درون دروازه کاردیف قرار 
گیرد. او نمی تواند در دو بــازی بعدی برابر چین 
و قرقیزســتان به میدان بــرود و حتی در صورت 
صعــود فیلیپین بــه دور بعد هــم نمی تواند تیم 
ملــی کشــورش را همراهی کند. بــه این ترتیب 
معروف ترین بازیکن فیلیپین با سابقه بیش از ۶۰ 
بازی ملی که در لیگ برتر انگلیس بازی می کند، 

فقط در یک دیدار دروازه بان تیمش خواهد بود.
 

علی: فلسطین برای یک ملت بازی می کند
فلســطین یکی از مرموزترین تیم های آسیا است. 
تســاوی آنها در بازی دوستانه در قطر برابر ایران 
مدعــی حاا همــه نگاه ها را متوجــه آنها کرده. 
فلســطین در این تورنمنت با تیم های اســترالیا، 
ســوریه و اردن در گروه دوم مســابقات قرار دارد 
و برای رویــای صعود از مرحلــه گروهی خواهد 
جنگیــد. آنها با نتایــج خوبی کــه در بازی های 

تدارکاتی کسب کردند، به صعود امیدوار هستند. 
نورالدین اولد علی سرمربی تیم ملی فلسطین بعد 
از نتایج خوب این تیــم در دیدارهای تدارکاتی و 
در آستانه شروع تورنمنت گفت: دیدار با سوریه در 
آینده ما تاثیرگذار است. بازی اول در هر تورنمنت 
بســیار مهم اســت زیرا با دیدارهــای تدارکاتی 

متفاوت اســت و باید روند تیم تغییر کند. وی که 
دومین جام ملت های خود با فلســطین را تجربه 
می کنــد، درباره روند خوب این تیم در دیدارهای 
تدارکاتی گفت: در بازی هــای قبلی نتایج خوبی 
گرفتیم و روحیه باایی داریم. نیازی نیست درباره 

قدرت تیم صحبت کنم.
ســرمربی تیم ملی فلسطین در ادامه صحبت های 
خــود دربــاره ماموریــت مهم این تیــم در جام 
ملت های آســیا اضافــه کرد: همــه می دانیم که 
می خواهیــم چه کار تاریخی انجام دهیم. ما نقش 
ملت فلســطین را بازی می کنیم و از بقیه تیم ها 

متفاوت هستیم.
 

آرنولد: شایستگی هدایت استرالیا را دارم
بعد از رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه سکان 
هدایت اســترالیا از مربی هلندی به گراهام آرنولد 
سپرده شــد تا این چهره سرشناس بومی فوتبال 
کانگوروهــا برای دومین بار در یک دهه گذشــته 
طعم مربیگری در ســطح ملی را بچشد. انتخاب 
آرنولد که در جام ملت های ۲۰۰۷ عملکرد چندان 
خوبی نداشــت با واکنش های زیــادی در محافل 
داخلی اســترالیا روبه رو شــد گرچه خــود او در 
واکنش به این نقدها اعام کرد با تجربه و پختگی 
بیشتری برای بار دوم هدایت تیم را برعهده گرفته 
اســت. ســرمربی اســترالیا گفت: دفعه اول سال 
۲۰۰۷ نــه تجربه کار در رده ملی را داشــتم و نه 
می دانستم که باید چه کاری انجام بدهم از همین 
رو تجربه ای موقــت و ناموفق برایم رقم خورد اما 
سال ها در رده باشــگاهی تاش کردم و اان فکر 
می کنم شایسته ترین فرد برای هدایت کانگوروها 

هستم.
سرمربی بومی اســترالیا در ادامه افزود: به عنوان 
مدافع عنــوان قهرمانی بایــد در امارات چهره ای 
متفــاوت از خود ارائه بدهیــم بخصوص که تمام 
حریفــان با انگیزه متوقف کردن اســترالیا گام به 
میدان خواهند گذاشــت. باید به خوبی برای این 
چالــش آماده شــویم و فکر می کنــم بازی های 
تدارکاتی مــان مقابل تیم هایی مثل کویت و لبنان 

به ما در مرحله گروهی کمک شایانی کند.
گراهام آرنولد با اشــاره به تغییرات زیادی که 

ترکیب اســترالیا نســبت به دوره قبل و جام 
جهانی ۲۰۱۸ داشــت، تصریــح کرد با وجود 
تمام ایــن اتفاقات کانگوروهــا برای قهرمانی 
و دفاع از عنوان دوره قبــل جام به امارات پا 
گذاشتند و از این چالش پرخط و جذاب بیمی 

ندارند.

العربی:ایرانقهرمانمیشود
یوسف العربی مهاجم مراکشی الدحیل در پیش بینی خود 
از جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ ایران را قهرمان معرفی کرد 
که در دیدار نهایی با شکســت کره جنوبــی به این مهم 
دست می یابد. العربی پیش بینی کرد تیم ملی ایران بعد از 
صعود به عنوان تیم نخســت گروه، در مرحله بعد لبنان را 
شکست خواهد داد و سپس با غلبه بر چین به جمع چهار 
تیم برتر راه خواهد یافت و ســپس با کنار زدن اســترالیا، 
در دیدار نهایی کره جنوبی را نیز شکســت داده و عنوان 

قهرمانی را به دست خواهد آورد.
 

رقابتبونجاحباریاضمحرز
بغــداد بونجاح مهاجم الجزایری تیم فوتبال الســد که به 
تازگی قراردادش را با این باشــگاه تمدید کرده اصلی ترین 
گزینه دریافت توپ طای ســال الجزایر به شمار می رود. 
توپ طای فوتبــال الجزایر جایزه معتبری اســت که از 
ســوی جراید این کشــور به بهترین بازیکن سال فوتبال 
الجزایــر اهدا می شــود و بغداد بونجاح مهاجم الســد در 
رقابت با ســتاره های نامداری مثل ریــاض محرز، بازیکن 
منچسترســیتی در آســتانه کســب این عنوان قرار دارد. 
یاســین ابراهیم بازیکن پورتوی پرتغال و یوســف عطال 
بازیکن نیس فرانسه از دیگر گزینه های دریافت این جایزه 
هســتند. مراســم اهدای جایزه توپ طای سال فوتبال 
الجزایــر روز ۸ ژانویــه )۱۸ دی( با حضور ژاوی ســتاره 
اســپانیایی برگزار و گفته می شــود بر مبنای رای گیری 
صورت گرفته به احتمال زیاد، ژاوی کاپیتان السد در این 

مراسم توپ طا را به همبازی اش بونجاح هدیه می دهد.
 

کاکا:بهاندازهرونالدوو
رونالدینیوبااستعدادنبودم

کاکا، ســتاره سابق میان و رئال یکی از 5 برنده توپ طا 
در تاریخ فوتبال برزیل است. تا پیش از مودریچ که امسال 
به ســلطه رونالدو و مســی پایان داد، آخرین بار کاکا بود 
که توانســته بود در ســال ۲۰۰۷ فاتح توپ طا شــود و 
پس از او همیشــه این عنوان بین رونالدو و مسی تقسیم 
شده بود. در تاریخ فوتبال برزیل، روماریو، رونالدو، ریوالدو، 
رونالدینیو و کاکا فاتح توپ طا شــده اند. کاکا که بهترین 
دوران فوتبالش در میان رقم خورد و در رئال نیز ۴ سال 
بازی کرد، گفت: قطعــا من به اندازه چهار بازیکن برزیلی 
دیگری که فاتح توپ طا شده اند، بازیکن مستعدی نبودم. 
آنهــا گاهی تنها با تکیه بر اســتعداد و توانایی های فردی 
خود می توانســتند نتیجه یک بازی را عوض کنند اما من 
مجبور بودم حرفه ای تر باشــم و در زمین بیشــتر بدوم و 
تاش کنم. وجه تمایز من با رونالدو، رونالدینیو، ریوالدو و 

روماریو در حرفه ای تر بودن من بود.
 

کایو:ویرانشدم
بارســلونا هفته گذشته جیســون موریو، مدافع کلمبیایی 
والنســیا را قرضی تا پایــان فصل به خدمــت گرفت در 
حالی کــه ابتدا با رودریگــو کایو به توافق رســیده بود. 
مدافع ســائوپائولوی برزیل نخستین بازیکنی بود که بارسا 
برای تقویــت خط دفاعی خود با او وارد مذاکره شــد. او 
آزمایش های پزشــکی را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت 
امــا در نهایت موریو بود که پیراهن بارســا را به تن کرد. 
کایو در همین رابطه گفت: بله؛ آزمایش های پزشکی بارسا 
را نیز پشــت سر گذاشتم و همه چیز مثبت بود ولی بارسا 
دو گزینــه پیش روی خودش داشــت. من و موریو که در 
نهایت موریو انتخاب شــد. بازی در اروپا و عدم مشــکل 
زبان برای بارســلونا اهمیت بیشتری داشت. آنها در مقطع 
حســاس فصل، نیاز به بازیکنی با تجربه اروپایی داشتند و 
اینجا بود که موریو از من ســبقت گرفت. واضح است که 
ابتدا ویران شــدم و به شدت ناامید شده بودم ولی سپس 
سعی کردم مثبت فکر کنم. حاا معتقدم همین که بارسا 
به من پیشــنهاد داد و مورد توجه این تیم قرار داشــتم، 
خودش یک افتخار است و نشان می دهد که مسیر درستی 

را طی می کنم.

مرتضی پورعلی گنجی بعد از چند هفته آســیب دیدگی به ترکیب یوپن برگشت 
و در چنــد بــازی از لیگ بلژیک برای ایــن تیم بازی کــرد. در این چند بازی 
اتفاق هایی رخ داد که هرگز در رسانه های ایرانی مورد توجه قرار نگرفت. مرتضی 
پورعلی گنجی که یکی از بازیکنان کلیدی یوپن در فصل جاری محسوب می شود، 
در یکــی از این بازی ها و با تصمیم کلود ماکلله، بازوبند کاپیتانی یوپن را بر بازو 

بست و وظیفه هدایت بازیکنان این تیم بلژیکی در زمین را برعهده گرفت.
پورعلی گنجــی تنها یک نیم فصل اســت که به عضویت یوپن درآمده و بســتن 
بازوبنــد کاپیتانی این تیم، یعنی ماکلله اعتقاد ویــژه ای به مدافع ایرانی تیمش 
دارد. مرتضی پورعلی گنجی این فصل و بعد از چند سال بازی برای السد، از لیگ 
ســتارگان جدا شد تا پیراهن یوپن در ژوپیلرلیگ را بر تن کند. کاپیتانی در یک 
باشــگاه اروپایی، وقتی برای پورعلی گنجی بیشــتر به چشم می آید که بدانیم او 

تنها ۶ بار در ترکیب یوپن حضور داشته و روی هم 5۲۸ دقیقه در زمین بوده.
پیش تر مهــدی مهدوی کیا را در هامبورگ آلمان به یــاد داریم که هر از گاهی 
بازوبند کاپیتانی را بر بازو می بســت و جلوتر از سایر بازیکنان این تیم وارد زمین 
می شــد یا جواد نکونــام که او هم مدتی کاپیتان دوم اوساســونا بود و در الیگا 
یکی از باتجربه ترین و قدیمی ترین بازیکن این تیم اســپانیایی محسوب می شد. 
پورعلی گنجی حاا قدم در راه این بزرگان گذاشــته و در یوپن، بازوبند کاپیتانی 
را بر بازو می بندد. یوپن بازیکنان باتجربه ای نظیر مولینای اسپانیایی و میلیسویچ 
بوســنیایی را در اختیــار دارد اما بازوبند کاپیتانی در یکــی دو بازی به مرتضی 
پورعلی گنجی رسیده و مدافع ۲۶ ساله ایرانی با پیراهن شماره ۲۶، سایر بازیکنان 
را رهبری کرده اســت. پورعلی گنجی که این فصل و در ۶ بازی، ۲ گل هم برای 
یوپن مقابل کورتریک و رویال موســکرون به ثمر رسانده، یکی از امیدهای اصلی 

ایران برای فتح جام ملت های آسیا است.

در تعطیات لیگ های اروپایی به واســطه کریســمس، لیگ برتر جزیره با قدرت ادامه دارد 
و امــروز از هفته ۲۰ لیگ برتر انگلیس دو بازی روی آنتن خواهد رفت؛ کریســتال پااس 
- چلســی ساعت: ۱5:۳۰ از شبکه سه و منچســتریونایتد - بورنموث ساعت ۲۰ از شبکه 
ورزش. از لیگ برتر والیبال هم بازی شــهرداری ورامین - پیام خراسان ساعت ۱۶ از شبکه 

ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به پیروزی ۲ بر صفر پرسپولیس برابر 
تراکتورسازی در حســاس ترین بازی لیگ اختصاص داشــت که با تیتر »قطار برانکو روی 
ریــل« روی جلد رفته بود. در این مطلب می خوانیم: پرســپولیس بعد از توقف دقیقه آخر 
مقابل فواد با برد راحت در خانه و پیش چشــم ۷۰ هزار تماشاگر دوباره روی ریل افتاد تا 

به یکه تازی اش در صدر جدول ادامه دهد.
  

رقابت های جــام ملت های آســیا از هفته 
آینــده در امــارات آغاز می شــود و حضور 
ایران با ســتاره های ریز و درشتش و البته 
سرمربی شــهیر سبب شــده تا یوزها زیر 
ذره بین رســانه های بین المللی قرار بگیرند. 
خبرگزاری رویترز در گزارشــی به بررسی 
اتفاقات تیم ملی ایران و شــرایط کی روش 
پیش از جام ملت ها پرداخته اســت. رویترز 
معتقد اســت تیم ایران از دل مصیبت ها و 
مشکات برای قهرمانی به امارات آمده. در 

گزارش رویترز می خوانیم:
آشــفتگی و عدم اطمینان همراه همیشگی 
تیم ملی فوتبال ایران بوده است. با این حال 
کارلوس کی روش امیدوار اســت این موانع 
را کنار بگذارد و ۴۳ ســال انتظار تیم ملی 
فوتبال ایران برای قهرمانی را پایان ببخشد.

ایران آخرین بار در ســال ۱۹۷۶ توانســت 
عنوان قهرمانی را در جام ملت ها به دســت 
آورد، جایی که ایران میزبان رقابت ها بود و 
برای ســومین بار توانست قهرمانی در جام 
ملت ها را به دســت بیــاورد. از آن فینال و 
غلبــه ایران بــر کویت، 5 صعــود به جام 
جهانی و ۳ قهرمانی در بازی های آســیایی 
دســتاوردهای مهم تیم ملی فوتبال ایران 
بــوده اما در این ســال ها ایران نتوانســته 

قهرمان جام ملت ها شود.
هر چند ســعید عزت اللهی بازیکن محوری 
تیم ملــی فوتبال ایران، جــام ملت ها را از 
دست داده، این تیم با امید به کسب عنوان 
قهرمانی وارد امارات می شــود. مصدومیت 
بازیکــن ۲۲ ســاله آخریــن دردســر تیم 
کی روش برای جام ملت ها بوده و آینده خود 
کی روش نیز از بعــد از جام جهانی همواره 
یک حواس پرتی بــزرگ برای آمادگی تیم 
ملی ایران بوده است. بعد از آن که تیم ملی 
فوتبال ایران با فاصله کمی از صعود به دور 
دوم جام جهانی بازماند، کی روش پیشنهاد 
تمدید قرارداد ۴ ساله به فدراسیون فوتبال 
ایران را داد که این پیشــنهاد رد شــد، تا 

آینده این مربی تا روز آخر حضور او در تیم 
ملی ایران در جام ملت ها ادامه داشته باشد. 
ســردار آزمون مهاجم گلزن تیم ملی ایران 
نیز بــا خداحافظی خود از تیــم ملی ایران 
به دلیل توهین هایی که بعد از جام جهانی 
شنید، از تیم ملی ایران کنار رفت و خیلی ها 

را شوکه کرد.
مشــکات دیگری در اوایل ماه دسامبر رخ 
داد و زمزمه هایــی مبنی بــر تعلیق فوتبال 
ایران از ســوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال 
آســیا بــه دلیل دخالــت دولــت در امور 
فدراسیون شــنیده شــد. تیم ملی فوتبال 
ایران با مشــکات مالی دست و پنجه نرم 
کــرده اســت. تحریم ها نیز باعث شــده تا 
کارلــوس کی روش نتواند بــه خوبی ایران 
را برای حضور در جــام ملت ها آماده کند. 
مجادله طوانــی مدت کارلوس کی روش با 
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی سابق تیم ملی 
ایران که اکنون هدایت پرسپولیس، شناخته  
شده ترین تیم فوتبال ایران را بر عهده دارد، 
در پشت صحنه همچنان با جوش و خروش 

ادامه دارد.
اما با همــه اینها، یکی از بااســتعدادترین 
تیم هــای فوتبال آســیا وارد جام ملت های 
آســیا خواهد شد. سردار آزمون به تیم ملی 
ایران بازگشــته و عاوه بــر او، ۱۸ بازیکن 
دیگــر از جام جهانی روســیه نیــز به جام 
ملت ها خواهند رفت. تیمی که توانست در 
بازی برابر مراکــش در جام جهانی، دومین 
برد تاریخ ایران در این رقابت ها را به دست 
بیاورد. هر چند تســاوی برابر پرتغال برای 
صعود ایران بــه مرحله بعد کافی نبود ولی 
باعث شد بهترین عملکرد این تیم در تاریخ 

جام های جهانی ثبت شود.
کــی روش که تیمــش در جــام ملت ها با 
تیم های عراق، یمن و ویتنام همگروه شده، 
امیدوار به تاریخ ســازی دوباره با ایران است 
و چیزی کمتــر از قهرمانی در این رقابت ها 

برای ایران موفقیت محسوب نمی شود.

مارسل دسایی مدافع سابق تیم ملی فرانسه و باشگاه های میان و چلسی با چهره ای جالب در دبی رویت شد. عکس او در یکی از کویرهای امارات 
در حالی که دستار عربی بر سر دارد منتشر شده است. دسایی در سال های پایانی بازی خود در تیم های الغرافه و قطر حضور داشت.

محمد صاح در جام ملت های آسیا!
 امارات 2019 در محاصره ستاره ها و ادعاها

کاپیتانی پورعلی گنجی در یوپن
اتفاقی که از چشم ها دور ماند: 

لیگ برتر+ لیگ والیبال

قطار برانکو 
روی ریل

دسایی در دبی

جوکوویچ یا مودریچ
ورزشکار سال چه کسی است؟

خارج از گود

گزارش یک

گزارش دو

قاب روز

طنزیم

کامنت

روی آنتن

در چنین روزی

 اخاق ورزشی
ببینید عزیزان! درست است که این ستون ورزشی 
است و ما اینجا باید ســوژه های ورزشی بنویسیم 
ولی حقیقتــا اگر یک هموطنی را ببینیم که رفته 
یــک کار خوبی کرده و یک کار بکری کرده و یک 
جوری از خودش یک خاقیتی نشــان داده که به 
عقل جن هم نمی رسیده، انصافا باید در این ستون 
از او تقدیر کنیم. یعنی حتی اگر خود ســوژه هم 
ورزشی نباشد مهم نیســت. اخاق ورزشی حکم 
می کند که ما از این آدم تشــکر کنیم. یعنی ربط 
این آدم به طنز ورزشی همان اخاق ورزشی است. 
روی همین حساب باید تشکر کنیم از یک مجری 
تلویزیونی که در برنامه گردشگری تلویزیونی برای 
شــرکت خودش تبلیغ می کند. دمــش هم گرم. 
اینکه یک نفر برود یک شــرکت گردشگری بسازد 
بعد هم خودش برود روی آنتن زنده برای شرکت 
خودش تبلیغ کند از آن دســت کارهایی است که 
کمتر به عقل من و شــما می رسد. دمش گرم. ما 
در همین ایران ورزشــی خودمان، التماس کردیم 
روی مطلب مــان آدرس  ای  میــل بزنند یا آدرس 
کانال تلگرام مان را بزنند، قبول نکردند. بعد طرف 
رفته روی آنتن زنده اپلیکیشن شرکت خودش را 
تبلیغ کرده، آب هم از آب تکان نخورده! آقا دمت 
گرم! جدا اســتقال و پرســپولیس را باید بدهند 
دست شــما. حداقلش این است که برای موفقیت 
خودت هم می روی یک اپلیکیشنی چیزی می زنی 
که می شــود از کنارش یک پولی به دست آورد و 
خرج باشــگاه کرد. جدا به مسووان ورزش توصیه 

می کنیم از این جوان استفاده کنند. حیف است.
 

همزیستی مسالمت آمیز کی روش و کلمبیا
سر این قرارداد کلمبیا و کی روش ما دیروز به این 
نتیجه رسیدیم که ســرکاری است. هم کی روش 
دنبــال ایــن می گردد که بــه دنیا نشــان بدهد 
پیشنهاد دارد، هم کلمبیایی ها نیاز دارند که قیمت 
مربی های دیگر را بشکنند. هر وقت یکی آمد آنجا 
که خواست قیمت باا بدهد به آنها بگوید: ببینید! 
کی روش می خواهد از دســت تاج و کفاشیان فرار 
کنــد در نتیجه حاضر شــده بــا وای فای مجانی 
و غــذای گرم و جای خواب با ما قــرارداد ببندد! 
تازه غذای گرم هم کشــکی اســت. تن ماهی هم 
بدهیم می خورد. فقط می خواهد از دست کفاشیان 
فرار کند. در زیســت شناســی برای این کار یک 
عبارت جالبی است که به آن می گویند همزیستی 

مسالمت آمیز. 
مثل اســب آبــی و پرنده. اســب آبی و تمســاح 
دهانشــان را باز می کنند تا پرندگان بیایند داخل 
دهانشان بنشــینند و ای دندان های شان را پاک 

کنند.
هم یک غذایی گیر پرنده ها می آید هم اســب آبی 
و تمســاح دیگر نیازمند خدمات دندان پزشــکی 

نمی شوند! خاصه اش همین دیگر!

هومن جعفري
Houman Jafari

بااستعدادها به دنبال تاریخ سازی
 روایت رویترز از تیم ملی ایران

سیاه و سفید
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جام ملت های آسیا 
از هفته آینده در 
امارات آغاز می شود 
و در آستانه این 
رقابت ها ستاره ها و 
مربیان سرشناس 
هر کدام سودای 
موفقیت در امارات 
را دارند و برای 
آغاز این تورنمنت 
لحظه شماری 
می کنند. برشی از 
ستاره ها و ادعاها در 
آستانه این رقابت ها 
جذاب و خواندنی 
است.

 صاح در
  ترکیب

 عراق!


