
کارلوس کی روش آنقدر به شــیوه های دفاعی دلبســتگی دارد که به ســختی می توان از او 
روش های دیگری را انتظار کشید و وقتی با همین روش ایران را ظرف 5 سال اخیر صاحب نتایج 
و رکوردهای بســیار خوبی کرده است، نمی توان ایراد چندانی به وی گرفت و در آستانه تورنمنت 
بسیار مهمی - جام ملت های 2019 آسیا - از او خواست که یک شبه تغییر روش بدهد و بر ویرانه 
تاکتیک محبوبش آرایش تازه ای را بنا نهد که هم برای خودش غریبه اســت و هم ملی پوشــان 
بر اثر اصرار این مربی 65 ســاله پرتغالی بر روش های تدافعی آن را از یاد برده اند اما باید پرســید 
 آیا ســابقه دارد که طی 16 دوره قبلی جام ملت های قــاره کهن )و یا به روایت کلی تر و کوتاه تر

Asian Cup( یک تیم دفاعی قهرمان این مسابقات شود؟ پاسخ به این سوال، یک »خیر« صریح 

و آشکار است. چه کره جنوبی که در اوایل دوران برگزاری این مسابقات در دو دوره قهرمان شد و 
چه ایران که سه دوره پیاپی جام را قبضه کرد و چه عربستان که پس از نزول ما سکاندار شد و چه 
ژاپن که در پی تمامی این تیم ها با کسب چهار قهرمانی رکورددار جام ملت ها شده، در سال های 
قهرمانی خود تیم هایی کامًا تهاجمی و با کمترین احتیاط و گاهی حتی تا حد خودزنی شــجاع 
و رو بــه جلو بوده اند و »عــراق 2007« نیز در درجه اول با مهاجمان فرزی مثل یونس محمود و 

نشاط اکرم قهرمان شد و نه بر پایه خط دفاعی اش که البته خط توانمندی بود.
اما نمونه بازی های دفاعی منجر به قهرمانی در قاره ای دیگر وجود داشــته است و سرآمدان 
آنهــا یونان در جام ملت های اروپــای 2004 و پیش از آن »دانمارک یورو 1992« بوده اند. یونان 
رقابت های 2004 را با ارائه بازی های بسیار محکم و دفاعی و بر پایه کار گروهی به غایت فشرده 
فتح کرد و آنقدر در طول مســابقات می دوید که نفس حریفان را می گرفت و شیوه پرسینگ آنها 
بی رحمانه بود و هرگونه فضای تنفسی را از رقبا دریغ می کرد. آن یونان اصًا چشم نواز نبود اما به 
لطف طرح های کامًا حســاب شده یک مربی کارکشته آلمانی به نام اتورهاگل خوب بلد بود چه 
بکند تا رقبا فرســوده و در نهایت ناکار شوند. دوازده سال قبل از قهرمانی ساختارشکن یونانی ها، 
دانمــارک نه با همان قــدر »دوز« دفاعی مهلک بلکه یک بازی مبتنی بــر احتیاط و دوندگی و 
محاســبه گری رقبایش را یکی پس از دیگری شکســت داده و در فینال در دفاعی ترین پز خود 
آلمانی را 2 بر صفر شکســت داده بود که سراپا حمله بود اما گشایش های ازم را در خط دفاعی 

منسجم وایکینگ های شمال اروپا نیافته بود.
دانمارکی ها البته این دفاعیه ظاهراً مقبول را داشــتند که چون بسیار دیر از شرکت شان در 
»یورو 92« مطلع شــده اند )قرار بود یوگساوی به آن جام بباید اما به سبب جنگ افروزی اش در 
منطقه بالکان اروپا از جام اخراج و دانمارک حذف شــده جانشــین اش شد( جایی برای ریسک و 
مانور و بازی بی پروا نداشــته اند و در یک فرصت بســیار اندک 10 روزه فقط توانسته اند مقداری 
تمرینــات هماهنگی انجام بدهند و کمربندهای دفاعی خود را محکم کنند و وارد عرصه کارزاری 
شوند که اصًا آمادگی فکری حضور در آن را نداشتند و اگر ریسک می کردند و به بازی تهاجمی 
روی می آوردند، چه بســا مقابل حریفان ساخته و پرداخته تر خود که فرصت بسیار بیشتری برای 

تدارک داشتند، کمرشان شکسته و »جل و پاس« شان به سرعت برچیده می شد.
در جام ملت های آمریکای جنوبی هم که »کوپا آمه ریکا« نیز نامیده می شود و قدیمی ترین 
جام ملی فوتبال جهان به شمار می آید )و در این زمینه از جام جهانی هم پیرتر است( نمونه هایی 
از قهرمان شدن چندین و چندباره تیم  های محتاط و پیرو روش های دفاعی و ضد حمله داشته ایم 
و شــمار قابل توجهی از قهرمانی های اروگوئه که رکورددار فتح این بازی ها است، با همین روش 
حاصل آمده و قهرمانی های ســال های اخیر شــیلی نیز بیش از آنکه از تــوپ پر تهاجمی امثال 
الکسیس سانچس و آرتورو ویدال برخاسته باشد، از کیفیت باای کار دفاعی شیلی نشأت گرفته 
اســت و در آفریقا نیز یکی دو دوره از قهرمانی های مصر بیشــتر ریشه در آرایش های دفاعی شان 
داشته تا گلزنی های ابراهیم حسن ولی در این قاره هم باای 95 درصد قهرمان ها تیم هایی کامًا 
تهاجمــی مثل غنا، نیجریه و کامرون بوده اند. تیم هایی که دفاع همه چیز آنها نیســت و دغدغه 
تهاجم و ســودای گلزنی در ســر دارند و می خواهند به فوتبال قاره سیاه روشنایی و سپیدی های 

جذاب را ارزانی دارند.
 دکترین کارلوس کی روش مثل هموطن نامدارتر و بسیار موفق ترش ژوزه مورینیو این است 

که کسب نتیجه بسیار مهم تر و ضروری تر از »زیبا بازی کردن اما باختن« است.
روزی از مورینیو پرســیدند آیا از برد 5 بر صفر تیمش مقابل رقیبی نامدار راضی است و او 
بافاصله گفت: خیر و ترجیح می دهم به جای این 5 گل، به پنج برد یک بر صفر می رسیدیم، زیرا 

حاا اطمینانی نیست که هر چهار دیدار بعدی مان را ببریم.
کــی روش هم بدون گفتن صریح این نکته کامًا به این نگرش اعتقاد دارد و به جای توفان 
تهاجمات زیبا اما غیر قابل اطمینان ترجیح می دهد تیمش با بازی هایی محکم و حســاب شده و 
راه ندادن به حریفان و بدون خوردن حتی یک گل و با زدن فقط یک گل به مقصود برســد. در 
ســال های اخیر فقط سوریه و عراق توانسته اند بیش از یک گل در یک مسابقه به ما بزنند و تیم 
ملی ما با رهبری مبتنی بر عنصر فیزیکی کی روش در 9 دیدار از 10 مسابقه اش در مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی 2018 حتی یک گل هم نخورد و از این منظر یک نمایش دفاعی فوق العاده 

را ارائه داد که حتی تیم های بسیار مطرح تر و عنواندار جهانی نیز به آن نایل نشده اند.
یوزها با همین نگرش در دور نهایی این جام نیز 4 امتیاز از اسپانیا، پرتغال و مراکش گرفتند 
و تا یک قدمی صعود از گروه خود پیش رفتند و با اینکه برای میدانی در این ســطح واا صعود و 
توفیق فقط تا همین حد )راهیابی به مرحله حذفی( و نه چیزی فراتر از آن متصور اســت، نتایج 
و خاطرات سال های اخیر به ما می گوید با این سیستم می توان در آسیا تا آخرین نقطه هم رفت 
و مدعــی قهرمانی نیز بود. در نتیجه باید در یک ماهی که پیش رو داریم باز کی روش و تیمش را 
با همان بازی ها برانداز کنیم و ســپس از خود بپرســیم آیا سرانجام نوبت قهرمانی »یونان وار« ما 

در آسیا نرسیده است؟!

از »دانمارک 1992« تا »یونان 2004«
آیا با شیوه دفاعی می توان قهرمان قاره شد؟  سرمقاله
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نشست هم اندیشی واگذاری

فتحی: فدراسیون فوتبال در کمک به استقال کوتاهی نکرده

1۵0 میلیون دار حق پخش استقال، پرسپولیس و دیگر تیم ها

جباروف تایید پزشکی شود قرارداد می بندد

نشســت هم اندیشــی خصوصی ســازی اســتقال و 
پرسپولیس به دعوت سازمان خصوصی سازی برگزار شد. در 
این نشســت چهره های مهم بســیاری غایب بودند از جمله 
علی پروین، علی دایی، علی فتح ا... زاده، واعظ آشــتیانی و 
بســیاری دیگر از افرادی که سال ها در دو باشگاه استقال و 
پرســپولیس بودند. این غیبت ها در حالی به چشم آمد که 

بحث های چندان امیدوارکننده ای در این نشست انجام نشد. 
محمود اســامیان، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال که 
در این نشست حضور داشت، در آنجا ادعا کرده کنفدراسیون 
فوتبال آســیا ارزش حق پخــش تلویزیونــی فوتبال ایران 
را 150 میلیــون دار اعام کرده اســت. چیزی که معادل 
ریالی اش رقم بســیار سرسام آوری اســت و توجه همگان را 

به آن جلب می کند. به جــز این موضوع بحث چندان مهم 
دیگری در این نشســت انجام نشــد و فقط حاضران در این 
نشســت به بحث های کلی و حوصله سر بر اشاره کردند. به 
نظر می رســد مادامی که موضوع حق پخش برطرف نشود، 
برگزاری این نشست ها در راستای واگذاری سرخابی ها هیچ 

نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

سرپرســت  فتحــی،  امیرحســین 
باشــگاه استقال روند مذاکره با جباروف 
را تشــریح کــرده اســت: »بــا توجه به 
از هفته های  باشگاه،  درخواست سرمربی 
قبل مذاکراتمان را با سرور شروع کردیم 
و او نیــز بــرای حضور مجــدد در جمع 
خانواده خود اعام آمادگی کرد. بخشــی 
از طلب 130 هزار داری فصل گذشــته 
این بازیکن که بایســتی سال قبل تسویه 
می شــده را پرداخت کردیــم. همینطور 
قســمت دیگــری از طلب ایــن بازیکن 
توســط شــرکتی که از هواداران باشگاه 
هستند پرداخت شده که جا دارد از لطف 
و حمایت این عزیزان تشکر کنم. به نظرم 
برای حضور جبــاراف و انعقاد قرارداد با 
وی مشکلی وجود ندارد. البته برابر روال 
و عرف جاری بایســتی تســت های ازم 
پزشــکی و بدنی از ایشــان گرفته شود 
تا پس از تایید معاونت پزشــکی باشگاه 
بتوانیم از وجود ســرور جبــاروف آماده 
و توانمند مانند ســال گذشــته استفاده 

کنیم.«
سرپرست باشگاه استقال برنامه های 

این باشــگاه برای جذب مهاجم خارجی 
را هم تشــریح کرده است: »همانطور که 
قبا هم عرض کــرده بودم، با هماهنگی 
کامل سرمربی باشگاه گزینه های مختلفی 
را بررســی کردیم و به دور از حاشــیه و 
جنجال هــای نقل و انتقااتی که مطلوب 
باشــگاه نیســت، در حال مذاکره با چند 
مهاجــم طراز اول و در ســطح باشــگاه 
بزرگی چون اســتقال هستیم. امیدوارم 
مذاکراتمان به زودی به نتیجه نهایی برسد 
و خدمت هواداران عزیز و فهیم باشــگاه 
اعام کنیم. من دوباره اعام می کنم تمام 
تاش و ســعی ما جذب بازیکن توانمند 
و اثرگذار اســت که بنابر نظرات سرمربی 
بتوانیم حضور بســیار قدرتمندانه ای در 
لیگ قهرمانان آسیا و همینطور نیم فصل 
دوم داشــته باشــیم. به محض حصول 
نتیجه نهایی نیز از طریق ســایت باشگاه 

به اطاع همه عزیزان خواهیم رساند.«
فتحی درباره همکار جدید شفر هم 
توضیحاتی دارد: »با پیشــنهاد آقای شفر 
و با توجه به مکاتباتی که با فدراســیون 
فوتبال آلمان داشتیم، یک مربی جوان با 

تحصیات آکادمیک و همینطور کارنامه 
مناســب را انتخاب کــرده و به زودی به 
جمع ما اضافه خواهد شد که قطعا با نظر 
ســرمربی از وجود این مربی در آکادمی 
باشــگاه و نظارت بر تیم های پایه ای هم 
استقال  باشگاه  اســتفاده خواهیم کرد. 
ضمــن حمایت کامــل از کادر فنی خود 
به لحــاظ تقویت کادر فنی این تصمیم را 
گرفته که عاوه بر تیم بزرگســاان نگاه 
ویژه و علمی نیز بر تیم های پایه داشــته 

باشیم.«
به دنبــال بیانیه ای که فدراســیون 
فوتبال علیه باشگاه استقال صادر کرده، 
فتحی اما فضــا میان دو طرف را مطلوب 
می داند! سرپرست استقال می گوید: »از 
زمان حضور بنده در باشــگاه اســتقال، 
همواره تعامل و ارتباط بســیار مناسب و 
مستمری بین باشگاه و فدراسیون فوتبال 
برقرار بــوده و اان نیز به لطف خدا این 
تعامل و ارتباط بسیار خوب برقرار است؛ 
همینطور با ســازمان لیگ که جا دارد از 
زحمات و همکاری همه این عزیزان تشکر 
کنم. البته امکان دارد اختاف ســایقی 

در این جهت و صرفا برای منافع باشــگاه 
وجود داشته باشد که این در فوتبال و در 
یک خانواده طبیعی و اجتناب ناپذیر است 
اما در هر صورت باشگاه استقال خود را 
موظــف و مکلف به رعایت قوانین فوتبال 
کشــور دانسته و فدراســیون فوتبال هم 
متقابا در جهت کمک به باشگاه کوتاهی 

نکرده است.«
 

فتحی در دبی یا تهران؟
این  امیرحســین فتحــی در حالی 
مصاحبه را انجام داده که گفته می شــود 
در ایــران حضــور نــدارد. برخی ســفر 
سرپرست باشگاه اســتقال به امارات را 
به جهت جذب بازیکن عنوان کرده اند اما 
در عین حال برخی هم اطاع داده اند که 
سرپرست باشگاه استقال جایی نرفته و 
در همین تهران حضور دارد اما به جهت 
آنکه از حاشــیه ها دور باشد خودش را از 
دید رســانه ها مخفی کرده اســت. به هر 
حال فتحی هــر جا که باشــد باید یک 
هدف را دنبال کند؛ تقویت اســتقال در 

نقل و انتقاات نیم فصل.

کاظم اولیایی یکی از حاضران در این 
نشســت اداره سرخابی ها با این وضعیت را 
غیرقانونی خواند: »اداره این دو باشــگاه با 
این سیستم هایی که از ایام قدیم تا به اان 
در جریان است د ر اصل غیرقانونی است. ما 
یک دوگانگی بر ای خودمان ایجاد کردیم، 
از یک ســو بر اســاس قوانین باادستی و 
تعهداتی کــه به فیفا و ای اف ســی دادیم 
این باشــگاه ها ر ا تجاری معرفی کردیم و 
با مدارک ارائه شــده آنهــا ر ا ثبت کردیم                                                                                       . 
با این شــرایط د ر مسابقات آسیایی حاضر 
شدیم که خدا ر ا شکر موفقیت هم حاصل 
شده اســت                                                . از سوی دیگر هم وزیر ورزش 
به عنــوان رییس مجمع هر دو باشــگاه به 
صورت مســتقیم عزل و نصــب مدیران را 
انجــام می دهد. مثا هفته گذشــته ایرج 
عرب به دســتور وزیر به عنوان سرپرســت 

شــد.  انتخاب  پرســپولیس  مدیرعامل  یا 
عرب هم همین حرف ر ا تأیید کر د. با این 
اقدامات عما می گویند هیأت مدیره تعریف 
نشده اســت. د ر این شــرایط دیگر فرقی 
نمی کند هیأت مدیره یک نفر با شــد یا 5 
نفر                   . مجموعه کاری ما منطبق بر هیچ کدام 

از قواعد داخلی و بین المللی نیست          .«
اولیایــی درباره خصوصی ســازی دو 
باشــگاه هم همان حرف های همیشگی را 
تکرار کرد: »خصوصی ســازی یک موضوع 
اجتناب ناپذیر اســت. ا گر بــا بدبینی نگاه 
کنیم باید مابین بــد و بدتر، بد ر ا انتخاب 
کنیم. بعد از 40 ســال باید تکلیف مان ر ا 
با فوتبال روشــن کنیم  . ما با دو باشگاهی 
روبه رو هســتیم کــه از لحاظ هــوادار د ر 
منطقه اســتثنا هســتند و بــه اعتقاد من 
آنهــا دو باشــگاه ملی هســتند. می توان 

ســرخابی ها ر ا هم ردیف باشگاه های بزرگ 
دنیا از لحاظ هوادار قرار داد                                                . شما می بینید 
این دو باشــگاه د ر کل ایــران و منطقه ای 
که فعالیت می کنند مــورد حمایت مردم 
و هواداران دلســوز خود هستند                                                                                                                          . این یک 
ویژگی بســیار مثبت اســت، بســیاری از 
کشورهای همسایه که با ما احساس رقابت 
می کنند، با میلیارد ها هزینه خدا ر ا شــکر 
نمی توانند هوادار به ورزشــگاه بکشــانند 
اما خیلی اوقات مســووان این دو باشگاه 
بر ای پراکنده کردن هواداران تاش می ک

نند                                                                 . ویژگی بســیار مثبت این دو باشــگاه 
هــواداران هســتند که ما متأ ســفا نه این 
ویژگی مثبت ر ا پاس نمی داریم. د ر نتیجه 
تصمیماتی که د ر رابطه با خصوصی سازی 
می گیریم ر ا عمیق نگاه نمی کنیم. بخشی 
از قوانین خصوصی سازی فروش کاا است. 

ما به عنوان یک کاای شکست خورده قصد 
داریم از این دو باشگاه کسب درآمد کنیم. 
این بدترین شــیوه واگذاری اســت. اداره 
باشگاه به وســیله دولت شیوه بدی است 
ا ما                                     بدتر از آن داشــتن چنین نگاهی به دو 
باشگاه اســت که با مشخص کردن رقمی 
بخواهیم از شر آنها راحت شویم. فروختن 
این دو باشگاه با شیوه ای که آقایان مدنظر 
قــرار د ا ده انــد کار غلطی اســت. امیدوار 
هستیم مثل بســیاری از باشگاه های دنیا 
هواداران، سهامدار این دو باشگاه باشند و 
این سهامداران هیأت  امنایی 55-45 نفره 
ر ا انتخاب کنند و ســپس این هیأت امنای 
مجربی  مدیــره  هیأت  کارشناسی شــده، 
ر ا انتخــاب کنند و هیــأت مدیره هم یک 
مدیرعامل توانا و د ر خور شــأن دو باشگاه 

ر ا برگزیند                                                                              .«

اولیایی: اداره دو باشگاه با این شرایط غیرقانونی است
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وصال روحانی
Vesal Rohani

زنان به ورزشگاه ها 
مــی آینــد
شورای انقاب فرهنگی هم موافق شد

 داورزنی: دنیا می پرسد 
چرا زنان ایرانی اجازه 

تماشای مسابقات را ندارند؟ 

 سلطانی فر: کلیه 
زیر ساخت ها برای حضور 

زنان فراهم است

هزار درصد تمرکزمان را برای بازی با یمن گذاشته ایم

کی روش: بعد از جام جهانی 
زیر درخت نارگیل نشستیم

رينگبوکسپایکاریکتک
جنجال در رقابت هاي جوانان کشور

نکونام به دنبال شکایت از پیکان به فیفا
پیکان و نکونام شبیه طارمی و پرسپولیس؟

لیگ جزیره سوژه تیم ملی

 طاهری: با اصرار برانکو خارجی ها 
را خریدیم اما بازی شان نداد

امید گزینه قطعي شفر نیست

فرمان عجیب پروین: 
از برانکو 
انتقاد نکنید

 نورافکـــن
در دوراهــــي 
استقال-شارلروا

تیتر یک - بازیکنــان تیم ملی بعد از یک تمرین جدی که حســابی آنها را 
خســته کرده بود، در ابی هتل محل اقامت خود به تماشــای بازی منچسترسیتی 
و ســاوتهمپتون نشســتند. لیگ انگلیس به روزهای پرهیجانی در آســتانه سال نو 
میادی رســیده و رقابت جذابی بین تیم های باای جدول شکل گرفته که حتی از 
ســوی بازیکنان خسته تیم ملی هم با دقت دنبال می شود. دیشب در حین تماشای 
بازی بحث های جالبــی میان بازیکنان تیم ملی به وجود آمد. غالب بازیکنان طرفدار 
منچستر سیتی و ســبک بازی پپ گواردیوا بودند. از آنجا که اشکان دژاگه سابقه 
بازی در لیگ جزیره را دارد، بیشــتر بازیکنان در مورد این لیگ از اشــکان ســوال 
می کردند. نکته جالب اما سوال بیرانوند دروازه بان تیم ملی بود. او از اشکان پرسید: 

»این مهاجم سرعتی و تکنیکی سیتی کیه؟«
در همین لحظه تلویزیون تصویر او را نشان داد و بیرانوند گفت: »... همین!«

دژاگــه هم در جواب بیرانوند گفت: »گابریل ژســوس؟ بازیکن تیم ملی برزیل 
هم هست.«

بیرانوند با حالت خاصی از مهاجم ســیتی تعریف کرد: »آره ژسوس... من بازی 
این بازیکن را خیلی دوست دارم.«

بازی دیشــب ســیتی و ســاوتهمپتون با نتیجه ســه بر یک به نفع شاگردان 
گواردیوا به اتمام رســید تــا رقابت تیم های مدعی لیگ جزیــره در باای جدول 
حســابی داغ شود. این اتفاق باعث شــد تا بازیکنان حین رفتن به اتاق های شان در 
مورد وضعیــت تیم ها و احتمال قهرمانی آنها در انگلیــس صحبت کنند. تیم ملی 
روزهای خوب و شادابی را در قطر سپری می کند. آنها امروز آخرین بازی تدارکاتی 
خود را در دوحه برابر تیم ملی قطر برگزار می کنند و پس از آن عازم امارات میزبان 

جام ملت ها می شوند.

بحث داغ بازیکنان تیم ملی هنگام 
تماشای بازی سیتی - ساوتهمپتون
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سلطانی فر: کلیه زیر ساخت ها برای حضور زنان فراهم است
حاا فضای کلی درباره حضور زنان در ورزشــگاه ها به سمتی رفته که 
مسووان به جای آنکه با احتیاط درباره این موضوع صحبت کنند، به 
طور قاطع این اتفاق را حق مســلم زنان می دانند. مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان در بیست و ششمین نشست کمیسیون فرهنگی 
می گوید: »وزارت ورزش یک سال و نیم در حال تاش است تا شرایط 
حضور بانوان را در ورزشــگاه ها با رعایت ماحظات فرهنگی و شرعی 
فراهم کند و خوشــبختانه زیرســاخت ها نیز فراهم است و در دو سه 
مســابقه ای که حضور پیدا کردند، هیچ اتفاقی نیفتاد. تمام ماحظات 
شرعی تاکنون رعایت شده و امیدواریم بتوانیم با فراهم کردن شرایط 
بیشــتر، امکان حضور بانوان را در مسابقات مختلف فراهم کنیم.« در 
این نشست وزیر ورزش به طور رسمی اعام می کند که زیرساخت ها 

برای حضور زنان مهیاســت: » من اعام می کنم کلیه زیرساخت ها از 
ورودی مجزا تا امکانات دیگر و شــرایط فرهنگی و شرعی برای حضور 
بانوان در ورزشــگاه ها فراهم است.« و البته برای مصوبه شورای عالی 
انقاب فرهنگی که برای ورود زنان به ورزشــگاه ها ممانعت قانونی به 
وجود می آورد هم فکری شــده است که سلطانی فر درباره آن توضیح 
می دهــد: »در این زمینه پیگیری هــای ازم را انجام دادیم تا مصوبه 
شــورای عالی انقاب فرهنگی نیز اصاح شــود تا دیگر مانع قانونی 
برای حضور بانوان در ورزشگاه ها هم وجود نداشته باشد تا پس از آن 
شــاهد حضور بانوان در عرصه ورزش همچون عرصه های فرهنگی هم 
باشیم و آنچه مسلم است یقین دارم با تحقق این مهم هیچ ناهنجاری 

فرهنگی رخ نخواهد داد.«

مراســم بدرقه تیم ملی فوتبــال ایران 
به هر دلیلــی در تهران برگزار نشــد. عده ای 
بی برنامگــی فدراســیون و فراموشــی این 
موضوع مهم در میــان دغدغه های مهمتری 
که گریبانگیر مســووان شــده بود را دلیل 
اصلی اش می داننــد و عده ای هم معتقدند که 
از همان ابتدا فدراســیون قصد داشته مراسم 

بدرقه را در کیش برای تیم ملی برگزار کند.
از همان زمان که این موضوع مطرح شد، 
مسووان فرهنگی فدراسیون فوتبال از انواع و 
اقسام برنامه های کلیشه ای و تکراری که برای 
بدرقه تیم ملی در ذهن داشتند، پرده برداری 
می کنند تا نشــان دهند که آن قدرها هم که 
تصور می شــود، بی برنامه نبوده انــد و ظاهراً 
تصمیم هایی هم داشــتند برای برگزاری این 

مراسم بدرقه.
غامحســین زمان آبادی، مسوول امور 
فرهنگی فدراســیون فوتبال اما در تمام طول 
مدتی که درباره این مراســم بدرقه اظهارنظر 
می کرد، در ناهماهنگی عجیبــی با رییس و 
سایر مسووان فدراسیون فوتبال بود. به عنوان 
مثال در مصاحبه ای زمان آبادی اعام می کرد 
که هنوز هیچ تصمیمی برای مراسم بدرقه در 
کیش گرفته نشــده و باید جلسه ای در همین 
رابطه با مسووان برگزار کند. همان زمان اما 
مهدی تاج مصاحبه می کرد و خبر می داد که با 
اسپانسرهایی به توافق رسیده و مراسم بدرقه 

را در کیش برگزار می کنند.
زمان آبادی در آخرین اظهارنظر خود در 
همین رابطه اعام کرد که قرار بوده با هواپیما 
بر ســر ملی پوشــان گل بریزند و بعد از آن در 
ســالنی با حضور افرادی کــه لباس قوم های 
مختلــف ایرانی را بــه تن دارند و عروســک 
غول پیکری هم هســت، از ملی پوشان تجلیل 
شود. زمان آبادی اما مدعی شده که کادرفنی 
تیم ملی موافق برگزاری این مراســم نبوده و 
شــخص کی روش خواســته که برگزاری هر 
مراســمی را به بعد از قهرمانــی احتمالی تیم 

ملی موکول کنیم.
از  فدراســیون  فرهنگــی  مســوول 
برگــزاری مراســم های بدرقــه مردمی هم 
خبــر داده و تمــام صحبت هــای او باعــث 
شــده که مدیر رســانه ای تیم ملی نسبت به 

اظهارنظرهای بخش فرهنگی واکنش نشــان 
دهد. امیرحسین حســینی در همین رابطه 
می گویــد: »پیــرو هماهنگی هــای صورت 
گرفتــه و مطابق اطاعیه قبلی، فدراســیون 
فوتبــال هیچ برنامــه ای در کیــش نخواهد 
داشت و صحبت های انجام شده توسط آقای 
زمان آبــادی در بخش فرهنگی فدراســیون 
بــه دلیل بی اطاعــی و عدم آگاهی ایشــان 
از برنامه هــای تیم ملی اســت که ریاســت 
فدراســیون از کلیات برنامه هــای تیم ملی 

مطلع است.«
او تأکید می کند: » به دلیل جلوگیری از 
انتشار اخبار نادرست بهتر است همکاران این 
بخش بدون اطاع مصاحبه های غیر ضروری 

انجام ندهند.«
همــه ایــن ناهماهنگی هــا در کمیته 
فرهنگی در حالی مشــاهده می شود که این 
کمیته در جام جهانی هم عملکرد مناســبی 
نداشــت و کل فعالیت هایش در عرصه ای که 
می توانســت فعالیت هــای فرهنگی پررنگی 
داشــته باشــد، به توزیع چند تی شرت تیم 
ملی و پرچم محدود شــده بود. یک عروسک 
هم به عنوان نمــاد یوز ایرانی و ســرودی که 
هرگز مورد اســتقبال قرار نگرفــت، از دیگر 
فعالیت هــای فرهنگی نه چنــدان جالب این 
کمیته بود. در حالی که انتظار می رفت ایران از 
حضور در چنین تورنمنتی بیشترین بهره را از 
نظر فرهنگی ببرد. آن هم در شــرایطی که در 
کل جهان علیــه ایران از نظر فرهنگی فعالیت 
می شود و فوتبال و ورزش شاید بهترین عرصه 

برای پاسخ دادن به این تبلیغات منفی باشد.
بعــد از جام جهانی در حالــی که انتظار 
می رفت فدراســیون از نظــر فرهنگی خود 
را تقویــت کرده باشــد و برای جــام ملت ها 
برنامــه ویژه ای داشــته باشــد اما ایــن بار 
ناهماهنگی هــای این کمیته با ســایر ارکان 
فدراســیون فوتبال از خیلــی پیش تر از جام 
ملت ها شروع شــده اســت. حاا حتی خود 
فدراســیون فوتبال هم کمیته فرهنگی اش را 
قبول ندارد و واضح اســت که در امور مختلف 
کوچکترین هماهنگی بــا این کمیته ندارد. با 
این وضعیت هیــچ امیدی به فعالیت فرهنگی 

نمی توان داشت.

فدراسیون هم کمیته فرهنگی اش 
را قبول ندارد!

امیدی به اجرای برنامه های فرهنگی در جام ملت ها نیست

شهر مجازی

خانوادگــی  تماشــای  بهانــه 
بازی های فوتبال را که یادتان نرفته؟ 
همان بهانه ای که برای نخســتین بار 
فرصــت ورود زنان به ورزشــگاه ها را 
فراهم کرد تا حتی به صورت مجازی و 
از روی پرده ای که در ورزشگاه آزادی 
نصب شده  بود، بتوانند بازی تیم ملی 
ایران مقابل اسپانیا در رقابت های جام 
جهانی را تماشا و در ورزشگاه آزادی 
تیم ملی ایران را تشــویق کنند.  حاا 
در آستانه جام ملت های آسیا، باز هم 
حرف از ورود زنان به ورزشگاه هاست 
امــا  حرف هایی که امــروز درباره این 
موضــوع زده می شــود کجــا و خط 
قرمزهایی که آن روزها وجود داشــت 
کجــا؟ واقعیت این اســت که همان 
حضورهای نصفه و نیمه، همان فوتبال 
دیدن های مجازی در ورزشگاه ها ثابت 
کرده کــه حضور زنان هیچ تضادی با 
هیچ یــک از ارزش ها و قوانین جامعه 
نــدارد و می تواند مســیر این حضور 
هموارتر هم باشــد. می تــوان باز هم 
بازی های حســاس تیم ملی ایران در 
جام ملت های آسیا را در ورزشگاه های 
کشور با حضور خانواده ها نمایش داد.  
می توان حتی امیدوار بود که مسابقات 
فوتبــال با حضور تماشــاگران مرد و 
زن برگزار شــود. خیلی هم می توان 
امیدوار بود. ایــن امیدواری بی جهت 
به وجود نیامده اســت. کافی اســت 
صحبت هایی که در حاشــیه بیست و 
ششمین جلســه کمیسیون فرهنگی 
تربیــت بدنی درباره حضــور زنان در 
ورزشگاه ها مطرح شده را مرور کنید 
تا ببینید فضا برای حضور زنان تا چه 

اندازه مثبت و امیدوارکننده است.
بعد از قــوه قضاییه که درباره 
ورود زنان به ورزشگاه ها چراغ سبز 
نشان داد و اعام کرد که در صورت 
رعایــت شــروط ازم، منعی برای 
حضور آنها وجود ندارد، حاا نوبت 
شورای عالی انقاب فرهنگی است 
که از مسیری بگوید که برای ورود 

زنان به ورزشگاه ها باز می شود.
 

دبیر شورای انقاب فرهنگی:
حضور زنان در ورزشگاه ها با 
رعایت قوانین قابل حل است

مخبــر دزفولی، دبیر شــورای 
انقــاب فرهنگــی در این نشســت 
با اشــاره به جلســه ای که بــا وزیر 

ورزش داشــته درباره حضور زنان در 
ورزشــگاه ها می گوید: »در خصوص 
حضور خانواده ها در ورزشــگاه ها نیز 
باید پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان 
به شورای انقاب فرهنگی ارائه شود. 
طبق قواعد و ضوابط و ایجاد امکاناتی 
که وزیر ورزش و جوانان به آن اشــاره 
داشتند که در حال حاضر وجود دارد، 
نباید مشــکلی برای حضور بانوان در 
اســتادیوم ها وجود داشــته باشد.« 
دزفولــی رویکرد کلی شــورای عالی 
انقــاب فرهنگی نســبت به موضوع 
حضور زنان در ورزشگاه ها را این طور 
بیان می کند: »شــورای عالی انقاب 

فرهنگی نسبت به حل موضوع حضور 
بانوان در ورزشگاه ها اهتمام و رویکرد 
مثبت و سازنده ای دارد. این موضوع با 
رعایت قواعد و ضوابط قابل حل است 
و ان شاءا... در بقیه مراحل هم گام های 
خوبــی برخواهیم داشــت. تصویب 
پیشــنهاد جدید، مصوبــات قبلی را 
تغییر می دهد و مصوبه جدید مبنای 
کار قرار خواهد گرفت.« این ادامه راه 
روشنی اســت که به قول وزیر ورزش 
از یک ســال و نیم پیش برای هموار 
کردن مسیر ورود زنان به ورزشگاه ها 
شروع شده بود. نهادهایی که تا همین 
دو سال پیش مخالف این ماجرا بودند 

و موضع گیری های شــدیدی مقابل 
حضور زنان در ورزشــگاه ها داشتند، 
حاا به واقعیت این حضور پی برده اند 
و منعی برایش نمی بیننــد. البته که 
ســه تجربه ای که به تدریج درها را به 
روی زنــان باز کرد هــم در تغییر این 

نگاه بی تأثیر نبوده است.

داورزنی: دنیا می پرسد چرا 
زنان ایرانی اجازه تماشای 

مسابقات را ندارند؟ 
بعد از صحبت های وزیر ورزش، 
معاون حرفــه ای و قهرمانی او هم در 
تأیید لزوم حضور زنان در ورزشگاه ها 

صحبت می کند. محمدرضا داورزنی 
در همین رابطه می گوید: »ســوالی 
که دنیا همیشــه از مسووان ورزش 
ایران دارد این اســت که چرا با وجود 
اینکه بانــوان ایرانی فعالیت حرفه ای 
ورزشــی دارند اما اجــازه حضور در 
استادیوم های ورزشی برای تماشای 
مســابقات را ندارند؟ البته با تدابیری 
کــه در این چند ســال اخیــر اتخاذ 
شــده با توجه به الزامات بین المللی 
به گونــه ای تعــدادی از بانــوان در 
گوشه ای از اســتادیوم ها حضور پیدا 
کردند اما واقعیت این اســت که نباید 
بدرفتاری هــا و بی اخاقی ها در یک 

مســابقه را به کل جامعــه ورزش و 
تماشاگران تعمیم دهیم.«

داورزنــی با بیان اینکــه آمارها 
نشــان می دهد که در مسابقات ملی 
هیچ مشــکل اخاقــی و بدرفتاری 
تماشــاگران وجود نداشــته است، 
تأکید می کند: »نبایــد صرف اینکه 
در یک مســابقه چندین تماشاگرنما 
بدرفتــاری می کننــد جامعه چهل 
میلیونی بانــوان و چند میلیون نفری 
بانوان ورزشــکار و خانواده های آنها را 
از تماشای مســابقات فرزندان خود و 

تیم های ملی محروم کنیم.«
و نــگاه جالبی که فدراســیون 
جهانــی والیبال نســبت بــه حضور 
زنان مــا در اســتادیوم ها داشــته، 
ماجرایی اســت که داورزنــی به آن 
اشاره می کند: »در بولتن فدراسیون 
جهانی والیبال عکسی از تماشاگران 
بانوی والیبال ایران را چاپ می کنند 
و می نویســند تاریــخ والیبال جهان 
چنین تماشــاگرانی به خــود ندیده 
اســت. تیم های ملی مــا در هر جای 
جهان بازی دارند تماشــاگران زن و 
مــرد از اقصی نقاط دنیــا حضور پیدا 
می کنند. از دوســتان شــورای عالی 
انقــاب فرهنگی تقاضــا می کنم به 
این موضــوع که حق مســلم بانوان 
ایرانی اســت توجه بیشــتری داشته 
باشــند تا بانوان ما در فضای سالم تر و 
آرام تر بتوانند در اســتادیوم ها حضور 
پیدا کننــد.« همه ایــن صحبت ها، 
اشــاره ها و تأکیدهایی که به حضور 
بی دردســر زنان در ورزشگاه ها شده 
است، نویدبخش اتفاقات مثبتی است 
که شــاید ورود زنان به ورزشگاه ها را 
جلوتــر از آن بیندازد کــه فکرش را 
می کنیم. شــاید همین نیم فصلی که 
بیاید یا حتی فصــل آینده، بازی های 
لیگ، چهره ســکوهای ورزشگاه ها، 

چهره متفاوتی باشد.
شاید تیم ملی در بازی هایی که 
در ایران برگزار می کند، همه اقشــار 
ملت هوادارش را روی سکوها ببیند. 
خانواده هایی که به تماشــای فوتبال 
می روند. درســت مثل خانواده هایی 
که هر لذت تماشــای دیگری را با هم 
سهیم می شوند، بی دردسر می توانند 
در ورزشــگاه های کشور خود فوتبال 
یا هــر ورزش مورد عاقــه دیگری را 

تماشا کنند.

زیر ساخت ها فراهم است، مصوبه ها تغییر می کند

زنان به ورزشگاه ها می آیند برنامه کامل مسابقات جام 
ملت های آسیا

رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 
2019 امــارات از 15 دی  آغاز می شــود و 
12 بهمن ماه با مشخص شدن تیم قهرمان 
به پایان خواهد رســید. برنامــه کامل این 
بازی ها به تفکیک روز و گروه بندی و ساعت 

برگزاری بازی ها به شرح زیر است:
)زمان بازی ها به وقت محلی اســت و 
ســاعت امارات 30 دقیقه جلوتــر از ایران 
است. به طور مثال بازی ساعت 20 به وقت 

دبی، ساعت 19:30 به وقت تهران است. (
 

برنامه بازی های مرحله گروهی
شنبه، 15 دی ماه 1397

بازی شــماره 1/ گروه A | امارات - بحرین، 
ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

یکشنبه، 16 دی ماه1397
بازی شــماره 2/ گروه B | اســترالیا - اردن، 
ساعت 15، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 3/ گروه A | تایلند - هند، ساعت 
17:30، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی

بازی شــماره 4/ گروه B | سوریه - فلسطین، 
ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

دوشنبه، 17 دی ماه 1397
بازی شماره 5/ گروه C | چین - قرقیزستان، 
ساعت 15، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بــازی شــماره 6/ گــروه C | کره جنوبی - 
فیلیپین، ســاعت 17:30، ورزشگاه آل مکتوم 

شهر دبی
بازی شماره 7/ گروه D | ایران - یمن، ساعت 

20، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه شنبه، 18 دی ماه 1397
بازی شــماره 8/ گروه D | عــراق - ویتنام، 

ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره 9/ گروه E | عربستان - کره شمالی، 
ســاعت 20، ورزشــگاه رشــید شــهر دبی

چهارشنبه، 19 دی ماه 1397
بازی شماره 10/ گروه F | ژاپن - ترکمنستان، 

ساعت 15، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 11/ گروه F | ازبکستان - عمان، 

ساعت 17:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بــازی شــماره 12/ گروه E | قطــر - لبنان، 
ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 20 دی ماه 1397
بازی شــماره 13/ گروه A | بحرین - تایلند، 

ساعت 15، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره 14/ گروه B | اردن - سوریه، ساعت 
17:30، ورزشــگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شــماره 15/ گــروه A | هند - امارات، 

ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

جمعه، 21 دی ماه 1397
بــازی شــماره 16/ گــروه B | فلســطین - 
استرالیا، ساعت 15، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 17/ گروه C | فیلیپین - چین، ساعت 
17:30، ورزشــگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شــماره 18/ گروه C | قرقیزســتان - 
کره جنوبی، ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد 

شهر العین

شنبه، 22 دی ماه 1397
بازی شــماره 19/ گــروه C | ویتنام - ایران، 

ساعت 15، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شــماره 20/ گروه D | یمــن - عراق، 

ساعت 17:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره 21/ گروه E | لبنان - عربستان، 

ساعت 20، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

یکشنبه، 23 دی ماه 1397
بازی شماره 22/ گروه E | کره شمالی - قطر، 
ساعت 15، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شــماره 23/ گروه F | عمــان - ژاپن، 
ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شــماره 24/ گروه F | ترکمنســتان - 
ازبکستان، ساعت 20، ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه، 24 دی ماه 1397
بازی شــماره 25/ گروه A | امارات - تایلند، 
ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شــماره 26/ گــروه A | هند - بحرین، 
ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه شنبه، 25 دی ماه 1397
بازی شــماره 27/ گروه B | فلسطین - اردن، 
ســاعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر 

ابوظبی
بازی شماره 28/ گروه B | استرالیا - سوریه، 
ســاعت 17:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر 

العین

چهارشنبه، 26 دی ماه 1397
بــازی شــماره 29/ گروه C | کره شــمالی - 
چین، ساعت 17:30، ورزشگاه آل نهیان شهر 

ابوظبی
بازی شــماره 30/ گروه C | قرقیزســتان - 
فیلیپین، ساعت 17:30، ورزشگاه رشید شهر 

دبی
بازی شــماره 31/ گروه D | ایــران - عراق، 

ساعت 20، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شــماره 32/ گــروه D | ویتنام - یمن، 
ساعت 20، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 27 دی ماه 1397
 - عمــان   |  F گــروه   /33 شــماره  بــازی 
ترکمنســتان، ساعت 17:30، ورزشگاه محمد 

بن زائد شهر ابوظبی
بازی شــماره 34/ گروه F | ژاپن - ازبکستان، 

ساعت 17:30، خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شــماره 35/ گروه E | عربستان - قطر، 

ساعت 20، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره 36/ گروه E | لبنان - کره شمالی، 

ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
***

جمعه و شــنبه، 28 و 29 دی ماه 1397 
)استراحت تیم ها برای آماده  شدن جهت 

حضور در مرحله یک هشتم نهایی(
از هــر گــروه دو تیم بــه مرحله یک 
هشــتم نهایی راه می یابنــد و عاوه بر 
آن، 4 تیم ســوم گروه های شش گانه که 
 بهترین نتایج را کســب کرده اند صعود 

می کنند.

برنامه
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وقتی کی روش دایناسور می شود
اینجا هر روز می توانید توییت ها و پســت های ورزشی کاربران شبکه های 

اجتماعی را بخوانید.

ایران ورزشی: سیستم کمک داور ویدیویی )VAR( در جام ملت های 
آســیا از مرحله یک چهارم نهایی تا فینال برقــرار خواهد بود. تا پیش از این 
مرحله دو کمک داور پشــت دروازه تیم ها مســتقر می شــوند تا به داور برای 

گرفتن تصمیمات بهتر کمک کنند.

فاخته: کاش زندگی دکمه next داشــت. فصــل نقل و انتقاات رو رد 
می کردیم.

نوانی: بدترین کارت زرد به نظرم کارتیه که گل بزنی خوشــحالی کنی 
پیراهن دربیاری بهت کارت بدن بعد VAR گلت رو مردود کنه.

ChrtNgoErf: کــی روش باید بــرای از کار انداختن طارق و رســن، 

چشمی رو مأمور کنترل طارق کنه و نوراللهی رو مأمور کنترل رسن. اینجوری 
هم طارق و هم رسن هی دچار بازگشت ذهنی می شن و توپ رو لو می دن.

Rasool. m: حاا که به راه دادن بازیکنای ســابق پرسپولیس برابر این 

تیم می گن »بازگشــت ذهنی« کاش برای اعتصاب و به هم ریختن تیم هایی 
مثل پدیده قبل از بازی شون با پرسپولیس هم عنوانی انتخاب کنن. مثًا بگن 

» به هم ریختن اذهان«

Amir__ri: هنوز خبرنگارهای عزیز قوچان نژاد رو با واژه »ذخیره سردار 

آزمون« تحقیر نکردن؟ !

Mehdi Ranjbar: یه عده فکر می کنن ما به خاطر مشکل کی روش و 

برانکو طرفدار تیم ملی  هستیم. اگه شما 3 ساله تیمت نتیجه می گیره، ما اون 
موقعی که هیچ بازیکنی از تیم تون دعوت نمی شــد و نصف بیشتر ترکیب تیم 
ملی استقالی ها بودن مشکات کی روش و مربی مون رو دیدیم اما هیچ وقت 

نه بهش گفتیم دال، نه آرزوی باخت ایران رو کردیم.

NamNam: این مرد هموطن منه. ایرانی تر از خیلی ها.  ای کاش بیشتر 

داشــتیم از این هایی که به وقتش، کتشون رو دربیارن و برن که حقمون رو از 
دنیــا بخوان. آقا کی روش بمونی یــا بری، تو قلب من جاودانه ای. ما به تو یک 

جام بدهکاریم.

Negar: مدت ها بود می خواستم درباره اینکه چرا در بخش فوتبال زنان 

حق اســتفاده از استادیوم های خوب وجود نداره مطلبی بنویسم که خبر اومد 
قراره برای نخســتین بــار بعد از انقاب دیداری دوســتانه بین تیم های ملی 
فوتبال زنان ایران و روســیه در ورزشــگاه آزادی انجام بشه. برای تشویق تیم 

ایران خواهیم آمد.

فیک استار: صحبت های مهم فائقی از مدیران سابق ورزش: »پرسپولیس 
باید به صاحب اصلی آن خانواده عبده بازگردد. ما یک زمانی به اشتباه امکانات 
این باشــگاه )بولینگ عبده و مجتمع قصر یخ( را غصب کردیم. البته وضعیت 
اســتقال فرق دارد؛ تیمسار خسروانی هزینه آن باشــگاه را از دربار دریافت 

می کرد...«

منصور اینانلو: کی روش: »دوستانم به من می گویند دایناسور.« حاا اگه 
همین رو ما بهش می گفتیم از طرف زامبی های باند مافیایی کارتل ضد ایرانی 

و ایران ستیز بی وطن و دشمن تمام منافع ملی کشور می شدیم!

عادل هارپاک: آهای پرسپولیســی که نشســتی آرسنال گل ششم هم 
بخوره بیای نمک بریزی، آره با خودتم. خیلی نچسبی.

MalekSalar: فردوسی پور بره داروخونه بخواد مسکن بگیره، می گه: یه 

بسته »ان استیل پاراآمینو فنول« یا »استامینوفن« می خواستم.

بدون گوجه: با من که هنوز از نوراللهی و عالیشاه دل چرکینم از بخشش 
طارمی حرف نزن!

اینکه چطــور امارات بــا امکانات 
ســخت افزاری اش و دارهایی که خرج 
می کند، باز هم نتوانسته شرایط را برای 
بــه کارگیری VAR در ایــن دوره از 
مسابقات مهیا کند، در نوع خود عجیب 

است.
بعد از اســتفاده از سیســتم داور 
ویدئویــی)VAR( در جــام جهانــی 
فوتبــال به عنوان مهمتریــن تورنمنت 
فوتبال جهــان و بازتاب های خوب آن، 
به نظر می رسید اجرای این سیستم در 
سایر تورنمنت های مهم فوتبالی، امری 
بدیهی باشــد. بخصوص حــاا که این 
تکنولوژی در تمام لیگ های دنیا جای 

خود را باز کرده و لیگ برتر ایران هم از 
این امر مستثنی نیست.

همــه این هــا باعث می شــود که 
اجرای سیســتم کمــک داور ویدئویی 
در جام ملت های آســیا از مرحله یک 
چهــارم نهایــی، موضــوع عجیبی به 
نظــر برســد. از این مرحله اســت که 
دوربین های استقراریافته در ورزشگاه ها 
در صورت لــزوم برای اتخاذ تصمیمات 

بهتر به کمک داوران می آیند.
ماجــرای ورود VAR بــه جــام 
ملت های آسیا در واقع به این دلیل به 
تعویق افتاد که میزبان اماراتی نتوانست 
به موقع زیرســاخت ها را برای اجرایی 
کــردن آن آمــاده کنــد. اینکه چطور 
امکانات ســخت افزاری اش  بــا  امارات 
و دارهایی که خــرج می کند، باز هم 
نتوانسته شــرایط را برای به کارگیری 
VAR در این دوره از مســابقات مهیا 

کند، در نوع خود عجیب است.
بــا این حال اما ایــن اتفاق افتاده 
و بنا به تصمیم جدیــد کمیته داوران 
برگزاری  مســووان  همینطور   AFC

جام ملت های 2019 سیســتم کمک 
داور ویدئویــی از مرحلــه یک چهارم 
نهایی با نصب تکنولوژی و دوربین های 

مورد نظر در ورزشگاه ها مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. در جدید ترین قصه 
VAR درجام ملت های آســیا، رییس 

کمیته اجرایی گفت برای اســتفاده از 
سیســتم کمک داور ویدئویــی باید تا 
مرحله یک چهــارم نهایی صبر کرد تا 
از این مرحله با استفاده از دوربین های 
اســتقراریافته در ورزشگاه ها در صورت 
اتخــاذ تصمیمــات بهتر  بــرای  لزوم 

استفاده کرد.
کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال 
آســیا هم اعام کرده تا پیش از مرحله 
یک چهارم دو کمک داور پشت دروازه 
تیم ها مســتقر می شوند تا به داور برای 

گرفتن تصمیمات بهتر کمک کنند.
این اتفــاق در حالــی رخ داد که 
از یک ماه پیش با دســتور مســتقیم 
AFC انتظــار می رفت امــارات با آن 

همــه امکانات و پشــتوانه مالی بتواند 
زیرســاخت های کمک داور ویدئویی را 
تامین کند اما در این مورد هم کاری از 
دست آنها برنیامد تا برخاف ادعاهایی 
که ایــن روزهــا در داخل ایــران در 
استفاده از این سیستم در نیم فصل دوم 
به گوش می رســد، جام ملت های آسیا 

از میانه های راه مجهز به VAR شود.

دو ســال پیش، وقتی مارچلو لیپی 
هدایت تیم ملی چین را به عهده گرفت، 
این امید وجود داشت که مربی قهرمان 
جهان بتواند این تیم را به جمع مدعیان 
قاره برگرداند، ولی در آستانه شروع جام 
ملت های آسیا این سوال مطرح شده که 
آیا مربی ایتالیایی توانسته تغییر بزرگی 

در این تیم به وجود آورد؟
چین کــه در ایــن مســابقات با 
تیم هــای کــره جنوبــی، فیلیپیــن و 
قرقیزســتان همگروه است، در 9 بازی 
ســال 2018 تنها توانســته به سه برد 
برسد و شکست های سنگین مقابل ولز 
و جمهوری چک فشــار روی این مربی 

باسابقه را باا برده.
تیم چین مشــکل اساســی گلزنی 
هــم دارد و در این 9 بــازی تنها 7 گل 
زده. تیم لیپی در بازی های ماه سپتامبر 
و اکتبــر مقابــل قطر، بحریــن و هند 

نتوانست حتی یک گل به ثمر برساند.
لیپی نه تنها نتوانســته چین را به 
جمع مدعیان قهرمانی آسیا برگرداند که 
با انتظارات پایین و روحیه ای ضعیف به 

امارات می رود. 
شکســت دو بر یک هفته گذشته 
چیــن مقابل عراق لیپی را خشــمگین 

کــرد و حاا هــواداران نگراننــد که او 
پیش از بازنشستگی در انتهای تورنمنت 
می تواند بــا این تیم در امــارات نتایج 

خوبی بگیرد؟
فنــگ ژیائوتنگ، مدافــع باتجربه 
چیــن یک روز بعد از ایــن بازی گفت: 
»نمایش تیم به قدری که انتظار داشتیم 
خوب نبود. هــواداران صحنه های خوب 
زیــادی ندیدنــد. فرصت هــای زیادی 
نداشــتیم. ما بد بودیم و سرمربی خیلی 

عصبانی شد.«
 

هسته چین بر اساس بازیکنان 
گوانژو اورگرانده

لیپی هســته تیمش را بر اســاس 
بازیکنان مسن تیم باشگاهی اش، گوانژو 
اورگرانده بنا کرده و حتی پیش از شروع 
تورنمنت مصدومیت هــا ترکیب تیم را 

تحت تاثیر قرار داده. 
ژنــگ ژنــگ، دروازه بــان تیم در 
آخریــن لحظه به دلیــل مصدومیت از 

فهرست کنار گذاشته شد. 
لی ژیوپنــگ، مدافع چپ اصلی به 
دلیل مصدومیت آشــیل مجبور شد از 
اردوی دوحه به چیــن برگردد و لیپی 

برای این پست کمبود بازیکن دارد.

 کاپیتــان ژنگ ژی که تابســتان 
گذشته 38 ســاله شد همچنان عضوی 
از تیم اســت و فنگ، مدافع هم یکی از 
بازیکنان باای 30 سال به شمار می رود.

لیپــی در ماه های اخیــر بازیکنان 
مستعد شــانگهای SIPG که به تازگی 
قهرمان لیگ شــده اند را بیشــتر مورد 
توجــه قرار داده و یان جون لینگ درون 
دروازه می ایستد و شی کی زوج فنگ در 

قلب دفاع خواهد بود. 
ولی لیپــی برای باا بــردن بخت 
موفقیــت تیمش باید بتونــد از قدرت 
گلزنی وو لی اســتفاده کند. وو در فصل 
اخیــر توانســت آقای گل ســوپرلیگ 
چین شــود و نقش پررنگی در قهرمانی 

شانگهای SIPG داشت. 
این مهاجم 27 ســاله نخســتین 
چینی اســت که از سال 2007 توانسته 
کفش طای لیگ این کشور را به دست 
آورد. اگــر او بتواند آمادگی مســابقات 
باشگاهی را در تیم ملی هم نشان بدهد، 
چیــن امیدوار خواهد شــد که در جام 
ملت ها نتیجــه بگیرد، در غیر اینصورت 
لیپی با تیم مســنش بعید است بتواند 
روند ناکامی ســال های اخیــر را تغییر 

دهد.

جام ملت ها بدون VAR شروع می شود

ماموریت سخت لیپی با تیم مسن چین

موافق شد فرهنگی هم شورای انقاب 

ژاپن هجومی به دنبال پنجمین قهرمانی

 امارات نگران ترین تیم جام

تیم ملی ژاپن در ســال های گذشته 
به ســاختار دفاعی اش مشــهور بود، ولی 
هاجیمه موریاسو، سرمربی جدید این تیم 
مصمم اســت با فوتبالی هجومی پنجمین 
قهرمانــی جام ملت هــای آســیا را برای 

کشورش به دست آورد.
ژاپن که از مدعیان قهرمانی تورنمنت 
محســوب می شــود، در گروه F با عمان، 
ترکمنستان و ازبکستان رقابت خواهد کرد.
ژاپــن در پنج بــازی تدارکاتی تحت 
هدایت این هافبک سابق به چهار پیروزی و 
یک تساوی رسیده و توانسته 15 گل بزند. 
مهمترین موفقیت ایــن تیم برد 3-4 ماه 
اکتبر مقابــل اروگوئه بود که ژاپن فوتبالی 
تهاجمی و دیدنی را به نمایش گذاشــت.
آرایش ژاپن نسبت به دوره مربیگری 
آکیرا نیشینو در جام جهانی روسیه تفاوتی 
نکــرده و تیم همچنــان با ســه هافبک 
تهاجمــی و یک مهاجم بــازی می کند. با 
این حال موریاسو شــرح وظایف بازیکنان 
را تغییــر داده و از ســه هافبک تهاجمی 

خواسته بیشتر در حمله مشارکت کنند.
پشت سر یویا اوساکو، مهاجم باتجربه 

وردربرمن، موریاســو از ریتسو دوان، شویا 
ناکاجیما و تاکومی مینامینو که در مجموع 
تنها 18 بازی ملی دارند، استفاده می کند. 
مینامینو در دوره هدایت موریاسو توانسته 
4 گل ملــی به نامش ثبــت کند، ولی این 
ناکاجیمای 24 ساله است که بیش از همه 
به خاطر سرعت و دید خوبش مورد توجه 

قرار گرفته.
ژاپن در برد 4 بر صفر مقابل قرقیزستان 
توانست سومین کلین شیت در پنج بازی را 
تجربه کند. هدایت خط دفاع به عهده مایا 
یوشیدا، مدافع باتجربه ساوتهمپتون است. 
یوشیدا تنها بازیکن تیم موریاسو است که 
همراه گاکو شیباســاکی بیش از 50 بازی 
ملی دارنــد و در جام ملت های آســیا به 
میدان رفته اند. او بازیکنی مثل شــینجی 
کاگاوا، هافبــک باتجربه دورتموند را هم از 
تیمش کنار گذاشــته و با ترکیب جوانش 
به دنبال موفقیت است. ژاپن در پنج دوره 
اخیر مســابقات توانســته به سه قهرمانی 
برســد که آخرین آن در سال 2011 قطر 
بود. نخستین بازی این تیم 19 دی مقابل 

ترکمنستان خواهد بود.

رقابت هــای جام ملت های آســیا از 
شنبه هفته آینده رسما با دیدار تیم های 
امــارات و بحرین آغاز می شــود. در این 
شرایط تیم میزبان این مسابقات وضعیت 
مناســبی ندارد و می توان گفت بیشترین 
نگرانی را در آســتانه این مسابقات مهم 

دارد.
در حالی که اماراتی ها امید زیادی به 
موفقیت در این تورنمنت خانگی داشتند، 
رفتــه رفته اتفاقــات ناگــواری پیرامون 
ایــن تیم رخ داد. نتایــج تیم ملی امارات 
در مســابقات ماه های اخیــر طوری بود 
که رابطــه زاکرونی را با رســانه های این 
کشــور تیره کرد. این مســاله باعث شد 
موجی از ناامیدی میان طرفداران فوتبال 
امارات ایجاد شود و حتی تا نزدیکی های 
هــم  ایتالیایــی  ســرمربی   برکنــاری 

پیش رفتند.
بعــد از اینکه ایــن اختافات کمی 
فروکش کرد، اتفــاق تلخ دیگری گریبان 
امــارات را گرفــت. مصدومیــت عمــر 

عبدالرحمان و پارگی رباط صلیبی او امید 
اکثر مردم امــارات برای موفقیت در جام 
ملت ها را کاهش داد. این ستاره تکنیکی 
که یک وزنــه در زمین برای شــاگردان 
زاکرونی محسوب می شد، بی تردید یکی 
از بزرگترین غایبان جــام ملت ها خواهد 

بود.
پس از این اتفاقات و مشخص شدن 
تکلیف اماراتی ها برای بازی بدون عموری، 
این تیم وارد فاز نهایی آماده سازی پیش 
از جام ملت ها شــد. در ایــن مرحله هم 
اوضاع چندان بر وفق مراد این تیم نیست. 
آخرین بازی دوســتانه امارات قبل از جام 
ملت ها دیدار با کویــت بود که بر خاف 
پیش بینی ها، با نتیجه 2 بر صفر به ســود 
کویت پایان یافت. شکســت غیرمنتظره 
برابر کویت، شــرایط سختی برای امارات 
به وجود آورد. تیمی که امید بســیاری به 
موفقیت در مهمترین تورنمنت قاره کهن 
داشــت، حاا نگرانی فراوانــی در فاصله 
کمتر از یک هفته مانده به این مسابقات 

دارد.
اشــتباهات فردی، دیر اضافه شــدن 
بازیکنان تیم العین، خــط دفاع متزلزل و 
از دســت رفتن موقعیت های فراوان گلزنی 
دغدغه های مهم اماراتی ها در داخل زمین 
است که باعث شده فشــارها روی میزبان 
جام ملت ها بسیار بیشتر از گذشته شود. در 
شرایطی که اماراتی ها هزینه بسیاری برای 
برگــزاری هرچه بهتر جام ملت ها کرده اند، 
باید دید شاگردان آلبرتو زاکرونی در جدال 
با بحرین، هند و تایلند چه نمایشی از خود 
به جا می گذارند و پس از آن آیا در مراحل 
بااتر جام ملت ها به توفیقی دست می یابند 
یا جدال بــزرگان در این مراحل را از خانه 

تماشا خواهند کرد.
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کی روش: هزار درصد تمرکزمان را برای بازی با یمن گذاشته ایم

بعد از جام جهانی زیر درخت نارگیل نشستیم
ســرمربی  کی روش  کارلوس 
تیم ملی فوتبال ایران در نشســت 
خبری پیش از بازی دوستانه با تیم 
ملی قطر شــرکت کرد و در ابتدای 
که  کسانی  »از  گفت:  صحبت هایش 
در اینجا نظــرات من را در راه جام 
ملت های آســیا به مــردم منتقل 

می کنند تشکر می کنم.«
  

تیم ملی ایــران تا اان 5 بازی 
داشته  ملت ها  راه جام  در  دوستانه 
و قطر حریف تیم ملی در بازی فردا 

9 بازی داشته.
 جا دارد یک بار دیگر از قطری ها 
تشــکر کنم که قبل از جــام ملت های 
آســیا از ما میزبانی کردنــد. تیم ملی 
قطر 9 بازی و ما 5 بــازی انجام دادیم 
و اگــر دعــوت قطری ها نبــود ما تنها 
3 بــازی انجام داده بودیــم. این آماده 
ســازی که من در ذهن داشــتم نبود و 
نیست ولی وقتی سرنوشت ما در دستان 
دوســتان مان قرار می گیرد باید با کمال 
فروتنی تشکر کنم زیرا آنها این اردوگاه 
را به مــا هدیه کردند. البته ما باید اان 
دهمین بــازی را انجــام می دادیم ولی 

متاسفانه نشد.
 آیــا در فاصله کم باقیمانده تا 
تیم تان  اصلی  ترکیــب  به  بازی ها 

رسیده اید یا نه؟
 همانطــور که می دانیــد ما یک 
برنامه ریــزی داشــتیم کــه از طــرف 
مســو وان داخلی ایران حمایت نشدیم 
ولی مجبور هســتم میانبرهایی بزنم و 
دقیقــا مثل جام جهانی روســیه و جام 
ملت هــای آســیا در گذشــته، مجبور 
هستم تصمیمات شــعبده گونه بگیرم و 
حاا هم فقط هدفمان این اســت که از 
حضور در بازی هــا لذت ببریم و با امید 
جلو برویم تا موفق شویم. به طور مثال 
ما در بازی های گروهی مقابل عربستان 
و امارات و اینگونه تیم ها حضور نداریم 
پس بــرای ما زیاد عقانی نیســت که 
مقابل تیمــی مثل قطر بازی کنیم ولی 
چون این بازی یک هدیه بوده باید آن را 
بپذیریم و از آنها تشکر کنیم. اگر کسی 
منفعتی در این بازی داشــته باشد قطر 
است چون ایران به سبک بازی رقبایش 
در بازی های گروهی بازی می کند و این 

برای قطر خیلی خوب است.
)خبرنگار قطری( نظرتان درباره 

پیشرفت تیم ملی قطر چیست؟
 مطمئنــا در بازی هایــی کــه از 
آنها دیدیم پیشــرفت زیادی داشته اند. 

یک نســل جدید از بازیکنان را در این 
کشور شــاهد هســتیم. آنها هماهنگی 
خوبی دارند ولی همه تیم ها پیشــرفت 
کرده انــد و در حال رویاپــردازی برای 
قهرمانی هســتند. ما بعد از جام جهانی 
زیر درخت نارگیل نشســتیم و منتظر 
بودیــم میوه هــای روی درخــت روی 
سرمان نیفتد! اگر ســردار آزمون یکی 
از میوه هــای نارگیل را گل کند مطمئنا 
می توانیم به موفقیت برسیم )با خنده(.

فلیکس ســانچز سرمربی قطر 
امروز در مصاحبه ای مدعی شــده 
ملت های  جام  قهرمانی  می خواهیم 
آســیا را به چالش بکشیم. نظرتان 

در این باره چیست؟
 طبیعی است که او چنین چیزی 
بخواهد چون ســانچز یــک مربی خوب 
اســت. اگر او چیزی متفــاوت می گفت 
من متعجب می شــدم. با توجه به تمام 
ســرمایه گذاری و حضور بازیکنانی مثل 
ژاوی حتمــا باید ســانچز چنین حرفی 
می زد. اگر او چنیــن حرفی نمی زد من 
متعجب می شدم چون این کشور در جام 

جهانی قبل حضور نداشــت ولی از نظر 
استحقاق شک نکنید که آنها استحقاق 
قهرمانی را دارند اما اینکه آیا آنها توانایی 
برد یا کسب جام را دارند آن بحث فرق 
استرالیا  ژاپن،  مثل  می کند. کشورهایی 
و کره شــانس قهرمانی هستند و من از 
صحبت های ســانچز ســورپرایز نشدم. 
به نظر شــما با ایــن اردوگاه و امکانات 
چه توقعی می شــود داشــت؟ ما فقط 
دعــا می کنیم بتوانیــم چنین فرصت و 

امکاناتی داشته باشیم.
در بازی با قطر دنبال چه چیزی 

از تیم تان هستید؟
 ما در زمیــن، یک هدف داریم و 
هزار درصد تمرکزمــان را برای بازی با 
یمن گذاشــتیم. تنها فکر من این است 
که مقابل یمن بازی خوبی انجام بدهیم 
و این تنها فکر و ذکر من و بازیکنان تیم 

ملی ایران است.
همه  شدید  مدعی  پیش  روز   2
پرچــم صلح باا بیاورنــد. آیا بعد 
از ایــن اظهارنظــر واکنش مثبتی 

دیده اید یا خیر ؟

 بله. هم صحبت های خوبی شــده 
و هم حمایت هــای فوق العاده ای صورت 
گرفته اســت. مــن مطمئنــم حامیان، 
طرفداران و عاشــقان واقعــی تیم ملی 
حمایت می کنند و بقیه هم می توانند در 

منزل بمانند.
آیا انرژی و روحیه خوبی که در 
تیم تان وجــود دارد می تواند ایران 
ملت ها  جام  قهرمانــی  طرف  به  را 

هدایت کند؟
 ما باید ایــن کار را انجام بدهیم، 
باید تفکر مثبت داشته باشیم و همه چیز 
را تبدیــل به عادت کنیم. برای ما فرقی 
ندارد مقابل اسپانیا، لبنان، یمن یا قطر 
بازی می کنیم بلکه مــا کار خودمان را 
انجام می دهیم و به همه نشان می دهیم 

که تمرکزمان روی کار خودمان است.
  

 کی روش در پایــان وقتی متوجه 
حضور شــبکه خبری الــکأس قطر در 
نشست خبری شــد، درباره حاشیه های 
اخیری که توســط این شــبکه صورت 
گرفت رو بــه دوربین آنها گفت: »مقابل 

تمامی اصحاب رســانه به شبکه خبری 
الکأس می گویم مراتب شکایت خودمان 
را از طــرف تیــم ملی و کشــور ایران 
منتقــل می کنیــم چرا که این شــبکه 
درهــای خودش را روی کســی باز کرد 
که هیچگونــه منفعتی نــدارد. مهرداد 
مســعودی نماینده هیچ جایی نیست و 
متاسفانه ایشــان سیستم های امنیتی را 
زیر پا گذاشتند و فردی ناشناس را وارد 
شبکه الکأس کردند. ما شکایت داریم از 
این شبکه که متاسفانه با چنین رفتاری 
روبه رو شدیم. دوســتانه وارد شدیم اما 
با کمپین کثیف این آقا روبه رو شــدیم 
و توقع این رفتار را نداشــتیم. تشــکر 
می کنم از این شبکه که بتواند لطمه ای 
کــه ایــن دال و ایجنت زده اســت را 

برطرف کند.«
مهرداد مسعودی ماجرای مشت های 
گره کرده لوپز مربی دروازه بان های تیم 
ملی بعد از باخت پرسپولیس در فینال 
لیــگ قهرمانان آســیا را مطرح کرد. او 
ســال ها در ایران روزنامه نگاری کرده و 

دال فوتبال نیست.

بلیت ایران - عراق: 
یک تا 3 میلیون تومان

نزدیــک به یک مــاه قبل  
جام  بلیت هــای  پیش فــروش 
کار  دستور  در  آســیا  ملت های 
کمیته برگــزاری این تورنمنت و 
قرار  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
گرفت که استقبال از خرید بلیت 
بــازی ایران - عراق به شــدت 
تا جایی که مســووان  بود  باا 
برگــزاری، بلیت هــای ورود به 
ورزشــگاه آل مکتوم را در سه 
قسمت 25، 50 و 75 درهمی در 
معرض خرید قــرار دادند که در 
کمتر از 48 ســاعت ظرفیت 12 
هزار نفری ورزشــگاه به فروش 

رفت.
امــا نکتــه نایاب شــدن 
کاســیک  جنگ  بلیت هــای 
حال  در  که  اســت  جایی  آسیا 
حاضر برخی ســایت های فروش 
ملت ها  جــام  بلیت  غیرقانونی 
بنا بــه درخواســت طرفداران 
بلیت بــرای عرضه به طرفداران 
دو تیــم دارند اما نــه به قیمت 
معمول بلکه به قیمت بازار سیاه. 
به عنوان مثــال وقتی به یکی از 
و  می شوید  وارد  ســایت ها  این 
درهمی   25 بلیت  درخواســت 
ورزشــگاه  روبه رو  جایگاه  برای 
آل مکتوم را ارائه می دهید با این 
پاســخ روبه رو می شوید که باید 
برای خریــد آن رقمی در حدود 
380 درهم )بیش از یک میلیون 

تومان( واریز کنید.
ســایر  نســبت  همین  به 
ورزشــگاه  بهتر  جایگاه هــای 
کوچــک آل مکتوم نیز با قیمت 
بازار ســیاه در حال فروش است 
که کار را به جایی رســانده که 
VVIP آل  و   VIP برای جایگاه 
 3 تا   2  .5 بیــن  ارقامی  مکتوم 
میلیون تومان باید پول بلیت در 
بازار سیاه هزینه شود. این اتفاق 
در شرایطی رخ داد که ایرانی ها و 
عراقی های مقیم شهر دبی بسیار 
بیشتر از شهرهایی مثل ابوظبی، 
شارجه یا العین هستند از همین 
بینی کرد که  پیش  رو می شــد 
تماشــای جنگ کاسیک آسیا 
میان دو رقیب دیرینه و همسایه 

به این شکل در آید.
روزهای  در  اینکــه  جالب 
اخیر سایت کنفدراسیون فوتبال 
از  کاربران خود خواسته  از  آسیا 
10بازی گزینش شده مرحله  بین 
گروهی یک دیــدار را به عنوان 
حساس ترین و جذاب ترین بازی 
انتخاب کنند. بازی ایران - عراق 
بیشترین رای را به خود اختصاص 
داده است و در نهایت هم برترین 

بازی مرحله گروهی خواهد شد.

فریرا: ایران فینالیست
مانوئــل فریرا ســرمربی الســد گفت: 
»تیم هــای ملی ایران و قطر در بازی فینال 
جام ملت های آســیا 2019 حضور خواهند 
یافت زیرا این 2 تیم در قاره آســیا بهترین 
هســتند.  قطر هم  اکنون 17 بازیکن را در 
اختیار دارد که از نظر بدنی شــرایط بسیار 
مطلوبی دارند و به خوبی در حال پیشرفت 
هســتند. می دانم کــه نیمــی از بازیکنان 
تیم ملی قطر عضو تیم الســد هســتند و 
توانمندی هــای فردی آنها را می شناســم. 
افتخار خواهم کرد اگر آنها به جام قهرمانی 
ملت های آسیا دست یابند.  قطر راه آسانی 
را در جام ملت های آســیا پیش رو ندارد و 
فکــر می کنم در دور دوم ایــن رقابت ها با 
عراق مواجه شــود. این یک بــازی بزرگ 
کاســیک خواهد بود کــه البته قطر نامزد 

اصلی پیروزی است.«
 

مسند: ایران نامزد قهرمانی
سعید المسند مشاور فنی تیم ملی فوتبال 
قطر درباره بازی این تیم مقابل ایران گفت: »به 
نظرم منافع این بازی تدارکاتی برای قطر بسیار 
عالی خواهد بود و به سطح فنی مورد نظرمان 
می رســیم. همانطور که پیش از این هم گفته 
بودم ایــران نامزد اصلــی و قدرتمند قهرمانی 
در جــام ملت هــای آســیا 2019 در امارات 
است. بازیکنان قطر تفاوت بازی های رسمی و 
تدارکاتــی را می دانند اما برای اعتماد به نفس 
و رفع اشتباهات مهم هســتند. تیم ملی قطر 
در مسیر درست آماده سازی مطابق برنامه های 
سرمربی قرار دارد و 80 درصد عناصر تیمی را 

بازیکنان جوان تشکیل می دهند.«
 

مسعود: جاه طلبی عراق
عبدالخالق مســعود، رییس فدراســیون 
فوتبال عراق گفت: »تیم ملی فوتبال عراق در 
دوران آماده سازی پیشرفت بسیار زیادی کرد 
و اکنون آماده نبرد در جام ملت های آســیا و 
ثبت تاریخ جدیدی هستیم. اردوی آماده سازی 
قطر بسیار مفید و موفقیت آمیز بود و تیم ملی 
مــا به اهداف فنــی و تاکتیکی خود رســید. 
همچنین تیم های ملی چین و فلسطین را در 
دیدارهای تدارکاتی شکست دادیم. جاه طلبی 
عراق در جام ملت های آسیا بسیار زیاد است. 
می خواهیم نام خودمــان را در تاریخ و اذهان 

هواداران فوتبال عراق ثبت کنیم.«

 رزق: ایران و سوریه در فینال
وســام رزق، کاپیتان ســابق تیم ملی 
قطر در پیش بینی قهرمان این مسابقات در 
مصاحبه با شبکه الکاس گفت: »به نظرم با 
توجــه به قدرت تیم ملی ایران و عملکردی 
که در جام جهانی داشــت یک پای فینال 
ایران خواهد بود و در آن سوی رقابت ها نیز 

سوریه به فینال خواهد رسید.«

فرش مخصوص تقدیم به  ای اف سی
کادر فنــی تیم ملی امارات نام ریان یســلم را از فهرســت تیم کنار 
گذاشــت. این هافبک ریز نقش تیم العین، به دلیل مصدومیت شــرایط 
خوبــی ندارد و تکلیف او برای جام ملت ها مشــخص نیســت. جایگزین 
یسلم در ترکیب امارات، محمد خلفان خواهد بود. نکته جالب درباره این 
جابجایی این است که خلفان در خط حمله بازی می کند و جایگزین یک 
هافبک شده است. محمد خلفان مهاجم تیم الفجیره امارات است. گفتنی 
اســت میزبان جام ملت های آســیا در گروه اول با هنــد، تایلند و بحرین 

همگروه است.
*تیم داوری بحرینی برای حضور در جام ملت های آسیا امروز به کشور 
امارات رسید. این تیم متشــکل از نواف شکرا...، داور آسیایی حاضر در جام 
جهانی، به همراه یاســر تلفت و محمد جعفر اســت. قرار اســت که این سه 
داور بحرینی در شــهر دبی حضور داشته باشند. تیم داوری بحرین از اهمیت 
خاصی برای  ای  اف ســی برخوردار اســت و داوران این کشور جایگاه مهمی 
در مســابقات مختلف آســیایی دارند. این سه داور هم ســطح باایی را در 
آزمون های مقدماتی جام ملت های آســیا نشــان داده اند و همگی از داوران 

الیت آسیا هستند.
*تیم ملی تایلند هم که در گروه A حضور دارد و روز یکشــنبه آینده 
باید کار خود را در این تورنمنت شروع کند، دیروز صبح با پروازی از بانکوک 
راهی ابوظبی شــد. شیرهای جنگی که پس از دو دوره غیبت دوباره به جام 
ملت ها رســیده اند، به دنبال تجربه ای مثل ســال 1972 هستند که در خانه 
موفق به کســب مقام ســومی شــدند. تایلند در پنج دوره ای که پس از آن 
ســال در جام ملت ها حضور داشــته، همواره در مرحله نخست حذف شده 
است. امسال تجربه میلووان رایواچ، سرمربی 65 ساله تایلند، امید اصلی این 
نماینده شرق آسیا است. تایلندی ها با امارات میزبان، بحرین و هند همگروه 

هستند و در نخستین گام باید به مصاف تیم هند بروند.
*مارچلو لیپی سرمربی ایتالیایی تیم ملی چین با انتشار فهرست نهایی 
و 23 نفره چین تایید کرد ژان زنگ ژی کاپیتان سرشــناس این کشور را با 
ســنی بیش از 38 سال به امارات خواهد آورد تا با بستن بازوبند کاپیتانی به 

بازو نقش رهبری اژدهای سرخ در داخل زمین را برعهده داشته باشد.
نکته جالب اینکه جوان ترین بازیکنان حاضر در رقابت ها نیز از کشورهایی 
همچون ویتنام، قطر و ... معرفی شدند تا تقابل تجربه و جوانی در بزرگ ترین 

تورنمنت فوتبالی قاره کهن جذابیت های بسیار بیشتری به خود بگیرد.
*رسانه های اماراتی از آماده شدن ورزشگاه حمید الطایر برای رقابت های 
جام ملت های آسیا خبر دادند. این ورزشگاه که به همراه استادیوم آل مکتوم 
متعلق به باشــگاه النصر است، برای جام ملت های آسیا تجهیز شده و آماده 
پذیرایی از میهمانان اســت. تجهیز و آماده ســازی استادیوم حمید الطایر 8 
ماه به طول انجامید و ســاختمان های مختلف آن نوسازی شد. این ورزشگاه 
6 اتــاق رختکن، یک اتاق برای مربیان، یک اتاق برای داوران، یک قســمت 
VIP به همراه آسانســور برای میهمانان ویژه و همچنین سالن بدنسازی و 

تمرین دارد.
* فــرش جام ملت های 2019 آســیا که 
توســط محمد حســین کاظمی حامد بافنده 
تبریزی بافته شده به زودی از سوی فدراسیون 

فوتبال به موزه ای اف سی اهدا می شود.
 ایــن فرش قــرار اســت روز جمعه طی 
مراسمی در بوستان آب و آتش تهران رونمایی 
شــود و بعد از آن از سوی فدراسیون فوتبال به 
موزه کنفدراســیون فوتبال آسیا اهدا می شود. 
همچنیــن این بافنده تبریــزی فرش کارلوس 
کی روش را هم بافته اســت که قرار اســت بعد 
از جام ملت ها به پاس زحماتی که طی هشــت 
سال حضور در تیم ملی کشیده به او اهدا شود.

این فرش هم روز جمعه در بوستان آب و آتش رونمایی می شود. جالب 
اینکه بدانید حامی مالی این قالی ها شــرکتی اســت که در ژاپن و در حوزه 

فرش فعالیت می کند.
* شــبکه ورزش یمن خبر داد که عبدالواسع المطری، آخرین بازیکن 
تیــم ملی یمن دیروز به کاروان یمنی ها در امارات ملحق شــد. با پیوســتن 
المطری فهرست 23 نفره نهایی یمن برای حضور در مسابقات جام ملت های 
آســیا 2019 تکمیل شد. نخســتین دیدار ایران در این مسابقات با یمن در 

تاریخ 15 دی ماه است.

نقل قولجام ملت ها

کره  پرتغالی  ســرمربی  بنتو،  پائولو 
جنوبی در یک نشســت خبری در مورد 
بازی با عربستان گفت: »بزرگترین هدف 
ما از این بازی، میــدان دیدن بازیکنانی 
اســت که هفته هاست به دور از مسابقات 
هســتند. بازیکنانــی کــه در لیگ های 
اروپایی بازی می کننــد، در اوج آمادگی 
هســتند و فرم بســیار خوبی دارند ولی 
بازیکنانی که در لیگ های آســیایی و نیز 
لیگ کره بازی می کنند، پس از تعطیلی 
لیگ از شــرایط مطلوب فاصله گرفته اند 

و نیاز به بازی کردن دارند تا در شــرایط 
مسابقه قرار بگیرند. به همین دلیل بازی 
با عربستان از هر نظر که فکرش را بکنید، 
می تواند مفید باشد. برای این بازی دست 
به تغییرات تاکتیکی نیز خواهیم زد البته 
فلســفه بازی ما تغییــری نخواهد کرد و 
شــاید با چند جابه جایــی بازیکن و نیز 
تغییر سیستم وارد میدان شویم.« بنتو در 
مورد غیبت احتمالی ســون در بازی های 
دور گروهی گفــت: »قبا هم گفته ام که 

به تیم و بازیکنانم ایمان دارم.«

رســانه های هندی اخیــرا خبری 
مبنی بر عدم تمدیــد قرارداد و جدایی 
انگلیسی  سرمربی  کنستانتین،  استیون 
تیم ملــی هند، پس از جــام ملت های 

آسیا منتشر کرده اند.
 بعــد از ایــن اخبار، فدراســیون 
فوتبال هنــد موضعی جدی گرفته و به 
اعام حمایت از ســرمربی این کشــور 
پرداختــه اســت. یکــی از مقامات این 
فدراســیون اعــام کرد: »حــاا زمان 
مناســبی برای انتشــار چنین اخباری 

نیست به ویژه اینکه خبر مربوطه صحت 
هم ندارد. ســرمربی هند کار بزرگی در 
اینجــا انجام داده و تیــم را به رده 97 
رنکینگ جهانی رسانده است. در حالی 
که وقتی بــه هند آمد، ما در رتبه 133 
بودیم. این پیشرفت مدرکی است برای 
تاش های مربی ما و موفقیتی که برای 
هند به ارمغان آورده اســت. رسیدن به 
کنستانتین  دســتاورد  هم  ملت ها  جام 
است. همه خبرها درباره رفتن سرمربی 

ما بی پایه است.«

شماره پیراهن 1 تا 23 ملی پوشان 
بــه بازیکنانی که در لیســت نهایی تیم 
ایــران برای جام ملت ها قــرار گرفتند، 
اختصاص یافت و البته علی قلی زاده نفر 
بیست و چهارم تیم ملی پیراهن شماره 
24 را بــه تن کــرد. علیرضــا بیرانوند، 
احســان حاجی صفی، روزبه چشــمی، 
شــجاعی،  مســعود  محمدی،  میــاد 
مرتضــی پورعلی گنجی، امید ابراهیمی، 
کریــم انصاری فــرد، وحیــد امیــری، 

مهدی  منتظری،  پژمان  قدوس،  سامان 
طارمی، علیرضا جهانبخش، سید مجید 
حسینی، سردار آزمون، اشکان دژاگه و 
رامین رضاییان 17 بازیکنی هستند که 
شماره پیراهن آنها هیچ تغییری نسبت 

به جام جهانی نداشته است.
از بیــن دو ملی پــوش ایرانی جام 
جهانی که در جام ملت های آســیا نیز 
همراه تیم ملی هســتند، شماره لباس 
امیر عابــدزاده از 22 بــه 12 و مهدی 

ترابی از 2 به 16 تغییر یافته اســت. در 
این بین وریا غفوری با لباس شماره 2 در 
فهرست ایران قرار گرفته، احمد نوراللهی 
که به تازگی به فهرست تیم ملی اضافه 
شده پیراهن شماره 6 سعید عزت اللهی 
را در جام ملت های آســیا بر تن خواهد 
کرد، محمدحسین کنعانی زادگان لباس 
شــماره 13 محمدرضا خانزاده را بر تن 
می کند و در آخر ســیدپیام نیازمند هم 

شماره 22 ایران معرفی شده است

هــر چند یمنی ها شــرایط جالبی 
نداشتند اما دنبال صعود هستند. به نقل 
از روزنامه ااتحاد امارات، احمد الحیفی 
درباره روند آماده ســازی تیم ملی یمن 
برای شــرکت در جام ملت های آســیا 
2019 گفت: »در زمــان برپایی اردوی 
داخلی و 2 اردوی خارجی در عربستان 
و مالزی هیجان زیــادی میان بازیکنان 
یمن وجود داشــت و اکنون نیز با تمام 
توان مســیر آماده ســازی پیش از آغاز 

جام ملت های آســیا را طــی می کنیم. 
می خواهیم با صعــود از مرحله گروهی 
ایــن رقابت ها انتظار هــواداران فوتبال 
یمــن را برآورده کنیــم.« کاپیتان تیم 
ملــی یمن ادامــه داد: »مــا در اردوی 
بازی های  انتظــار  مالزی  آماده ســازی 
تدارکاتــی بــا تیم هــای قدرتمندی را 
داشــتیم اما هیــچ تیــم مالزیایی پیدا 
نکردیــم، البته این گفتــه من معیاری 
برای عدم آمادگی تیم ملی فوتبال یمن 

نیست. ما ســخت تمرین می کنیم تا با 
آمادگی کامل راهی جام ملت ها شویم. 
در اردوی امارات قرار است بعد از بازی 
با ســوریه مقابل ازبکســتان هم دیدار 
دیگری برگزار کنیم. جام ملت های آسیا 
رویداد بسیار بزرگی است و یمن پس از 
سال های طوانی غیبت به این رقابت ها 
باز می گــردد. ما برای ارائــه بازی های 
خوب و کســب نتیجه مطلــوب مبارزه 

خواهیم کرد.«

تغییر سیستم و جابجایی مهره های کره مقابل عربستان

شایعه نگران کننده جدایی کنستانتین از هند

ترابی 16 می پوشد، وریا 2

کاپیتان یمن: می خواهیم صعود کنیم

تیــم ملی بعــد از اعام لیســت 23 
نفــره اش آخرین بــازی دوســتانه قبل از 
جام ملت ها را درســت یــک هفته پیش 
از رویارویــی با یمن در گام نخســت این 
تورنمنت مقابل قطر برگــزار خواهد کرد. 
بــازی در دوحه برگزار می شــود و به قول 
کی روش عایدی فنی بیشــتری برای تیم 
میزبان خواهد داشــت هر چند کادر فنی 
تیــم ملی هم می تواند آخرین تســت های 
ازم را روی نفراتش در پست های مختلف 

انجام دهد.
این ششــمین بازی دوستانه تیم ملی 
بعد از جام جهانی و در فاصله حدودا شش 
ماهه از بازی پرتغال تا امروز است. تیم ملی 
در این مدت با سه تیم از قاره آمریکا و سه 
تیم از آســیا بازی کرده و مهیای دیدار با 
یمن خواهد شد. بازی با یمن به درخواست 
فلیکس ســانچز سرمربی اســپانیایی قطر 
پشــت درهای بســته برگزار خواهد شد و 
مثل بازی با فلســطین نمی توانیم ببینیم 
تیم ملی چقدر برای شــروع تورنمنت جام 

ملت ها آماده اســت اما ترکیب این مسابقه 
و تغییراتی که کــی روش در تیمش ایجاد 
خواهد کرد می تواند تا حدودی دست او را 

برای بازی با یمن رو کند.
این بازی در حالی برگزار خواهد شــد 
که تیم ملــی همچنان علیرضا جهانبخش 
را در اختیار نــدارد و باید دید با توجه به 
غیبت او که بازیکنی اصلی در تیم کی روش 
به حساب می آید کدام بازیکن به عنوان بال 
راست به میدان خواهد رفت. همچنین در 
نقاط مبهم دیگــری مثل هافبک دفاعی و 
بازوی چپ نیز همه منتظرند ببینند مهره 
مورد نظــر کی روش چه بازیکنانی خواهند 
بود هر چند بعید نیســت مرد پرتغالی در 
این بازی هم دنبال فریب دادن رقبا باشد.

آخریــن بازی دو تیم حــدود 21 ماه 
قبل در دوحــه و در مرحله مقدماتی جام 
جهانی برگزار شد که با برتری یک بر صفر 
ایران به پایان رســید. بازی امروز از ساعت 
20 به وقت محلی )20:30 به وقت تهران( 

برگزار می شود.

اســترالیا مدافع عنوان قهرمانی جام 
ملتهای آسیا امروز با ترکیب متئو رایان، 
بهیــچ، سینســبوری، دگه نــک، گرانت، 
امینی، ایکونومیدیــس، میلیگان، مابیل، 
کروس و نابوت و با سیستم 3-3-4 بازی 

را آغاز کرد.
در این بازی که پشــت درهای بسته 
برگزار شد در همان دقیقه 10 بازی، آندره 
نابوت گل اول را زد. سینســبوری، مدافع 
وسط اســترالیا توپ را به محوطه جریمه 
عمان فرســتاد کــه بازیکــن قرمزپوش 
نتوانست توپ را کنترل کند و نابوت پس 
از توپ گیری، با یک سر توپ، ابتدا مدافع 
عمان را از پیش رو برداشت و بعد دروازه 
را بــاز کرد. چهار دقیقه بعد کریســتوفر 
ایکونومیدیــس اختــاف گل را دو برابر 
کرد. این نخســتین گل ملی هافبک تیم 

پرث گلوری بود.
امــا این تــازه ابتــدای ماجراجویی 

اســترالیایی ها بود. در دقیقــه 25 نبیل 
ســانتر هم تیمی از سمت چپ را که پس 
از گذر از مدافعان عمان به او رسیده بود، 
تبدیل به گل کــرد و نیمه اول با همین 

نتیجه به پایان رسید.
در نیمه دوم اســترالیایی ها به آتش 
بازی خــود ادامه دادنــد. در دقیقه 58، 
دگه نک توانســت دروازه عمان را باز کند 
و در آخریــن دقیقه بازی نیز جکســون 
ایرواین موفق شــد پنجمین گل تیمش 

را بزند.
گراهــام آرنولــد در نیمــه دوم، از 
بازیکنان جوانی چــون امینی، ایرواین و 

بویل استفاده کرد.
اســترالیا در جام ملت های قبلی هم 
توانســته بود با نتیجه 4 بر صفر عمان را 
شکســت دهد و از این جهت بازی با این 
حریف را انتخاب کرد چرا که در گروهش 

فلسطین و سوریه قرار دارند.

 مشت کی روش باز می شود؟

استرالیا 5 - عمان صفر
 خط و نشان مدافع عنوان قهرمانی

قطر، آخرین محک قبل از بازی با یمن 

طارمی دنبال جاسوس
در تمرین آخر تیم ملی قبل از بازی با قطر و نیم ساعت 
پیش از آغاز تمرین جهانبخش همراه مربی بدنســاز به 
صورت اختصاصی تمرین کرد و در ادامه با شروع رسمی 
تمرین به سالن بدنســازی رفت. پیش از آغاز رسمی 
تمرین چنــد بازیکن از جمله حاجی صفــی، بیرانوند، 
انصاری فرد، جهانبخش و چشــمی بــه همراه مارکار و 
کی روش بازی جالبی به همراه تــوپ با یکدیگر انجام 
می دادند که در بیشــتر اوقات ضربات کی روش موفق 
نبود اما در آخر بااخره او توانست بهترین ضربه را بزند 
و پیروز شــود. در ادامه بازی شوتزنی به سمت تیرک 
دروازه در دســتور کار قرار گرفت که این بار کی روش 
موفق نبود. نزدیک محــل تمرین تیم ملی فردی قصد 
داشت به همراه دو کودک عبور کند که با دخالت عوامل 
امنیتی روبه رو شد. همین موضوع کافی بود تا صدای آن 
فرد بلند شــود و با حالتی بد به سمت در خروج حرکت 
کند در حاشیه تمرین زمانی که بازیکنان به سمت زمین 
می رفتند، طارمی در اقدامی جالب دوربین را از دســت 
ســاکت گرفت تا اطراف زمین را به دقت برسی کند که 
مبادا کســی در حال تصویربرداری و جاسوسی از تیم 
باشد. البته این کار او بیشتر جنبه شوخی و طنز داشت.

اردوگاه ملی
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کمیتــه دو نفــره ای که بــه منظور 
فدراســیون ها  المپیکی  برنامه  بررســی 
برنامه های  پیشــبرد  برای  تشکیل شده، 
خود با مشــکل سرپرست ها و حضور آنها 

در فدراسیون های مدال آور مواجه است.
با تاکید ستاد عالی بازی های المپیک 
و آسیایی و به منظور بررسی اولیه برنامه 
فدراســیون های کاندیدای اعزام به سی و 
دومین دوره بازی های المپیک، کمیته ای 
کمیته  نماینــدگان  مشــترک  با حضور 
ملی المپیــک و وزارت ورزش تشــکیل 
شــد. اصغر رحیمی رییس مرکز نظارت 
بــر تیم های ملی کمیتــه ملی المپیک و 
برنامه ریزی  دفتــر  مدیرکل  رغبتی  علی 
و نظارت حــوزه ورزش وزارت ورزش، به 
نمایندگی از این دو نهاد مسوول بررسی 
برنامه های فدراســیون ها برای بازی های 
المپیک هســتند که گویا ایــن روزها با 

دردسری مواجه شده اند.
اســت در  ایــن کمیتــه موظــف 
فدراسیون های  با  جداگانه  نشســت های 
المپیکــی، برنامه های مــورد نظر آنها در 
مســیر المپیک 2020 را بررســی کند و 
نتیجه را به ستاد عالی بازی های آسیایی 
و المپیــک ارائــه دهد امــا باتکلیفی و 
حضور سرپرست به جای رییس در برخی 
از فدراســیون ها عامــل بازدارنــده برای 

نشست با آنها شده است.
از میان رشته هایی که شانس کسب 
ســهمیه برای بازی هــای المپیک توکیو 
را دارنــد و حتــی امید به مــدال آوری 
ورزشکاران آنها هم زیاد است، رشته هایی 
مانند کشــتی، جودو و کاراته هستند که 
توسط سرپرســت اداره می شوند. همین 
موضوع ســد راه برگزاری نشست با این 
فدراسیون ها است چراکه تاکید و ترجیح 

کمیته دو نفره شکل گرفته و حتی ستاد 
عالی بر این است تا نشست های موردنظر 
با روســای فدراســیون ها برگزار شود که 
حضــور مســتمر و ثابت در فدراســیون 
مربوطه دارند چون ممکن اســت بعد از 
جابه جایی، نظر روسای تازه وارد در ارتباط 
با برخی برنامه ریزی ها تفاوت داشته باشد.
اینکــه نشســت های اینچنینــی با 
سرپرســتانی برگزار شود که در انتخابات 
پیش روی فدراســیون های خــود، جزو 
پیشــبرد  در  نیســتند،  هم  کاندیداهــا 
المپیکی کمک حال  برنامه ها و اهــداف 
نیســت؛ بنابراین کمیته دو نفره تشکیل 
شده فعا برای نشست با فدراسیون های 
برنامه ای  دارند،  المپیکی که سرپرســت 

ندارد.
بــا این شــرایط تنها مســاله ای که 
می تواند این فدراســیون ها را در مســیر 

اصلی شــان قرار دهد، برگــزاری مجامع 
انتخاباتی است که این هم میسر نیست، 
مگر اینکه نگرانی بابت اینکه چه کســی 
ثبت نام کــرده یا نکرده، وجود نداشــته 
باشــد. تعیین مهلت ثبت نــام در برخی 
فدراســیون ها به این خاطــر عقب افتاده 
که وضعیت گروه بندی هــا برای ورود به 
انتخابات مشخص نیست و همین موضوع 
نگرانی هایــی بــرای وزارت ورزش ایجاد 

کرده اســت، در حالی  که می توان تاریخ 
ثبت نام و مجامع را اعام کرد و کار را به 
مجامع ســپرد تا خودشان بهترین گزینه 
ممکن را انتخاب کنند. اگر تعیین تکلیف 
این فدراســیون ها به ســال بعد موکول 
شــود، حتما زودتر از اردیبهشــت امکان 
برگــزاری مجمــع فراهم نمی شــود، در 
فرصت  المپیکی  فدراســیون های  نتیجه 

زیادی را از دست می دهند.

نشستیبافدراسیونهایباتکلیفبرگزارنمیشود

سرپرست ها، مانع برنامه ریزی برای المپیک

بعد از کســب عنوان نایب قهرمانی 
رقابت های جهانی 2017 آمریکا چه شد که 

به یکباره از تیم ملی فاصله گرفتی؟
 کم کم داشــتم فرامــوش می کردم که 
به عنوان پدیده وزنه برداری ایران در رقابت های 
جهانــی 2017 آمریکا همین دو ســال پیش 
برای کشورم در دنیا افتخارآفرینی کردم! چون 
گویا این موضوع در ورزش کشور طبیعی شده 
که وقتی قهرمانان ورزشــی مدتــی از صحنه 
مسابقه به خاطر مصدومیت یا چیزی شبیه به 
این دور می شــوند، کا از یاد مسووان ورزش 
هم پاک می شــوند. من اگر بعــد از رقابت های 
جهانی آمریکا دیگر نتوانســتم برای حضور در 
بازی های آسیایی اندونزی و رقابت های جهانی 
2018 ترکمنســتان مثل قبــل تمرین کنم و 
در اردوهای آماده ســازی تحــت نظر کادرفنی 
دست به وزنه شوم، فقط به خاطر درد و آسیب 
دیدگی های کهنه ای بود که در طول این چند 
سال با توجه به ســنگینی تمرینات اردویی در 
تیم ملی به بدنم وارد شده بود. به همین دلیل 
بعد از مســابقات جهانی آمریکا تصمیم گرفتم 
برای مدتی هم که شــده بی خیال تمرین شوم 
و بروم دنبال درمان دردهــای کهنه ای که در 
زانو، مچ دســت و کتفم داشتم. با تصمیمی که 
برای آینــده خودم گرفتم اینطور فکر می کردم 
که قطعا به خاطر مدال جهانی و شرایط ویژه ای 
که دارم حتما مســووان وزنه برداری و ورزش 
اســتان خوزســتان هــر کاری از دست شــان 
برآید برای بهبودی آســیب دیدگی هایی که از 
اردوهای تیم ملــی در بدنم یادگاری مانده بود 
حمایتــم می کنند و هوایم را دارند اما هرچه از 
زمان جدایی ام از اردوی تیم ملی و مســابقات 
جهانی 2017 گذشــت، حمایت هایی که باید 
انجام می شــد،  برای درمــان مصدومیت هایم 
همچنین شرایط زندگی و امرار معاشم به خاطر 
بی توجهی و فراموش شدن هر آنچه وعده داده 

شده بود هر روز بدتر از روز قبل می شد.
یعنی بعــد از اینکه بــرای درمان، 
اردوی تیم ملی را ترک کردی مســووان 
وزنه برداری و ورزش استان پیگیر مسائل 

درمانی و رفع کردن مشکاتت نبودند؟

 اگر منظور شما پیگیری در حد تماس 
تلفنی باشــد، خب باید اعتــراف کنم که چرا 
دوســتان لطف داشــتند و هر از گاهی تلفنی 
از حــال همدیگر باخبر بودیم امــا اگر منظور 
شــما حمایت مالی و خدمات ویژه درمانی در 
حد عنوان نایب قهرمانی جهان اســت که برای 
وزنه برداری ایران کسب کردم، من در این مدت 
چیزی ندیدم که بخواهم آن را بیان کنم. دقیقا 
آن چیزی که فکرش را می کردم در دوره ای که 
به خاطر مصدومیت از دنیای وزنه برداری فاصله 

گرفتم عکسش به من ثابت شد.
مدتی که مشــغول درمان آســیب 
آماده سازی  اردوی  به  مربوط  دیدگی های 
تیم ملی بودی، آیا حقوق ماهیانه ای که از 
تیم ملی دریافت می کردی هم قطع شد یا 
اینکه همچنان این مبلغ به حسابت واریز 

می شد؟
 حقوق تیم ملــی بافاصله بعد از اینکه 
اردوی آماده سازی تیم ملی را ترک کردم قطع 
شد چون مسووان فدراســیون تاکید داشتند 
که این حقوق فقط متعلق به ملی پوشانی است 
که در اردو مشــغول تمرین هستند و از سوی 
کادرفنی مورد تایید هستند. بنابراین این مزایا 

به من که اردو را تــرک کردم تعلق نمی گیرد. 
در حالــی  که تمــام دردهــا و مصدومیتی که 
گرفتارش شدم به خاطر فشار تمرینات اردویی 
و حضور مستمرم در تیم های هر سه رده سنی 
به صورت پیوســته در طول این چند سال بود. 
وگرنه من که آســیب دیدگی هایم را از خانه با 

خودم نیاورده بودم.
پس در ایــن مدت از کجا هزینه های 

درمانی و زندگی ات را پرداخت کردی؟
 خب من بعد از مسابقات جهانی آمریکا 
به خاطر مدال نقره جهان یکســری پاداش و 
هدایــای نقــدی دریافت کردم کــه از همین 
مبلغی کــه به عنوان پاداش مدال جهانی هدیه 
گرفتــه بودم در این مدت روزگارم را گذراندم. 
من نه جایی اســتخدام شدم که حقوق ثابتی 
داشته باشم و نه به صورت آزاد محل درآمدی 
دارم کــه از آن امرار معاش کنــم. تنها حرفه 
و محل درآمدم وزنه برداری اســت. زمانی که 
در اردوی تیم ملی باشــم به واســطه حقوق 
ماهیانــه ای که از آنجا دریافــت می کنم امرار 
معاش می کنم و در کنــارش هم اگر در لیگ 
وزنه بــرداری با تیمــی قرارداد ببنــدم از این 
طریق هم کســب درآمد دارم. حاا از شانس 

بدم به خاطر مصدومیت و خداحافظی مقطعی 
با تیم ملی حقوق ماهیانه نداشــتم. این طرف 
هم در لیگ وزنه برداری با تیم مناطق نفت خیز 
جنوب در فصل 97 قرارداد داشتم که اوضاع و 
احوال بد مالی و اقتصادی باعث شد بودجه تیم 
نفت که مبالغ قرارداد ما از آنجا تامین می شد 
هم قطع شود. به همین دلیل فشار مالی که در 
این مدت به من وارد شد بیشتر از مصدومیت ، 
برایــم آزاردهنده بود. در این مدت خدا را گواه 
می گیــرم که هرچه پس انداز داشــتم و هدیه 
و پــاداش گرفته بودم را خــرج کردم تا بتوانم 
دوباره روپا و ســرحال شــوم برای وزنه  زدن و 

بازگشت به تیم ملی.
با این وضعیتی که تعریف کردی برای 
بی انگیزه  ملی  تیم  اردوی  به  بازگشــت 

نشدی؟
 قطعا فشارهایی که از لحاظ مالی به من 
وارد شد و بی اعتنایی هایی که دیدم باعث شد 
یک مقدار انگیزه ام برای بازگشت کمرنگ تر از 
قبل شود اما خب من به جز وزنه برداری حرفه 
دیگری بلد نیستم. به همین دلیل باز هم تمام 
تاشــم را به کار گرفتم تا با قدرت روی تخته 
برگــردم و حداقل از این طریق هزینه هایی که 

در این مدت بر من تحمیل شد را جبران کنم.
المپیکی شــدن و تصاحب  بــرای 
دوبنده تیم ملی در دسته 96 کیلوگرم، با 
توجه به کاهش سهمیه های ایران و حضور 
ستاره هایی مثل سهراب مرادی و کیانوش 

رستمی در این وزن چه برنامه ای داری؟
 چند ماه پیش وقتی تمریناتم را دوباره 
شروع کردم به خاطر همین ترافیک سنگینی 
که در دســته 96 کیلوگرم است، می خواستم 
به دســته 109 کیلوگرم بــروم اما وزنم وقتی 
به 100 کیلوگرم رســید همانجا متوقف شــد 
و دیگر هرکاری کــردم بااتر نرفت که نرفت. 
در اردوی تیــم ملی هم که نبودم تا حداقل به 
خاطر شرایط مناسب تری که آنجا دارد بتوانم 
این برنامه  را با خیال آســوده تر از لحاظ مالی 
و حمایتی جلــو ببرم. همین شــد که دوباره 
تصمیم گرفتم برگردم دسته 96 کیلوگرم و در 
وزن خودم تــاش کنم تا دوباره نفر ثابت تیم 
ملی باشــم. برای موفقیت در این مسیر دشوار 
هم برنامه ریزی ویژه ای دارم که امیدوارم با اتکا 
بــه آن بتوانم از ســختی ها و موانع موجود به 

سامت عبور کنم.
با شکســتن  فکر می کنی می توانی 
رکوردهای جهانی سهراب مرادی و عبور 
از کیانوش رستمی باانگیزه، صاحب یکی 
از دو سهمیه ورودی وزنه برداری ایران به 

بازی های المپیک توکیو شوی؟
 ســهراب مرادی و کیانوش رســتمی 
دو وزنه بــردار اســتثنایی و عنواندار  جهان در 
دسته 96 کیلوگرم به شــمار می روند اما این 
را به جرات می گویم که برای المپیکی شــدن 
هیچ ترســی از رقابت با آنها ندارم. زیرا من هم 
مثل هر دو ملی پوش شایســته و قابل احترام 
وزنه برداری ایران در این وزن مدعی پوشیدن 
دوبنــده دســته 96 کیلوگــرم در بازی های 
المپیک 2020 توکیو هســتم و برای رسیدن 
به این هدف، قرار اســت ابتــدا در رقابت های 
قهرمانی کشــور بزرگساان در امیدیه و سپس 
در چهارمیــن دوره مســابقات جــام فجر که 
گزینشی المپیک هم به شمار می رود در اهواز 
روی تخته رفته و وزنه بزنم. عبور از رکوردهای 
مسابقه ای سهراب و کیانوش را در دستور کارم 
قرار دادم و می خواهم که هر طوری شــده آنها 
را بشــکنم. مطمئنا اگر این اتفاق برایم محقق 
شود ارزشــمند اســت چون عاوه بر سهمیه 
المپیــک موفق شــدم با عبور از ســتاره های 
وزنه برداری جهان این کار بزرگ را انجام دهم.

مثل کیانوش و سهراب مدعی هستم
سید ایوب موسوی: برای المپیکی شدن ترسی از رقابت با مرادی و رستمی ندارم

درخششوزنهبردارسبکوزن
نیرویزمینیدرغربآسیا

هت تریک طایی دهقانی 
در دسته 55 کیلوگرم

پیمان دهقانی وزنه بردار ســبک وزن 
تیــم نیــروی زمینی ارتش موفق شــد در 
رقابت های وزنه برداری قهرمانی باشگاه های 
غرب آسیا با مجموع 194 کیلوگرم قهرمان 
دســته 55 کیلوگرم شود. در نخسیتن روز 
از مسابقات قهرمانی باشگاه های وزنه برداری 
غرب آسیا که در ســه رده سنی نوجوانان، 
جوانان و بزرگساان به میزبانی شهر منامه 
بحرین آغاز شــده اســت، خاتمــه رقابت 
دســته 55 کیلوگرم همراه شد با درخشش 
وزنه بردار ســبک وزن باشگاه نیروی زمینی 
ارتش که بــه نمایندگی از کشــورمان در 
این مســابقات حاضر شده اســت. دهقانی 
وزنه بــردار هرمزگانی تیم نیــروی زمینی 
ارتش در حرکت یکضرب 79 کیلوگرم و در 
حرکت دوضرب 115 کیلوگرم را باای سر 
برد و با ثبت مجموع 194 کیلوگرم به ســه 
مدال طا دست یافت. دو وزنه بردار بحرینی 
نیز بــا مجمــوع 136 و 115 کیلوگرم در 

رده های دوم و سوم جای گرفتند.
 

 آلمان و اتریش به جام 
فجر وزنه برداری می آیند

با تایید مسوول کمیته روابط بین الملل 
فدراســیون وزنه برداری کشــورمان تاکنون 
حضور تیم های آلمان و اتریش در مسابقات 
بین المللی وزنه برداری جام فجر قطعی شده 
است. چهارمین دوره رقابت های وزنه برداری 
بین المللــی جام فجــر با حضــور تیم های 
خارجــی طی روزهای 15 تا 20 اســفند به 
میزبانی اهواز برگزار می شــود که مسابقات 
امســال نیز مانند المپیک 2016 ریو حکم 
انتخابی المپیــک 2020 توکیو را دارد و از 
اهمیت بیشتری نسبت به دوره های گذشته 
برخوردار است. فدراسیون وزنه برداری برای 
کشورهای صاحبنام در این رشته دعوتنامه 
ارسال کرده و پیش بینی می شود حدود 20 
تا 25 کشــور خارجی برای این رقابت ها به 
ایران سفر کنند. تاکنون با وجود اینکه حدود 
2 هفته تا زمان پایــان ثبت نام باقی مانده، 
کشــورهای آلمان و اتریش فهرســت نهایی 
نفرات خود را ارســال کرده اند و حضورشان 

در این مسابقات قطعی شده است.

 بازیکن پیشین پیکان 
به تیم معروف پیوست

مدافع وسط بلژیکی فصل گذشته 
 A1 تیــم والیبال پیــکان به ســری
ایتالیا و تیم ســیه نا پیوســت. سیمون 
فان ده فورده، ملــی پوش بلژیکی فصل 
گذشــته تیــم والیبال پیــکان پس از 
حضــور در پــاس لیگای لهســتان و 
منحل شــدن تیمش به تیم سیه نا در 
ســری A1 ایتالیا پیوست تا باز هم با 
سعید معروف، هم تیمی شود. تیم سابق 
او یعنی اِشــِتچین در لیگ لهستان به 
دلیل مشکات مالی و عدم توانایی در 
پرداخت دســتمزد بازیکنانش، آنها را 
آزاد اعام کرد و سیه  نا که برای رهایی 
از قعر جدول ســری A تاش می کند 
این بازیکن بــا تجربه بلژیکی را جذب 
کرد. عنوان سیزدهمی سیه نا در جدول 
کار را برای خوان سیچلو سرمربی این 
تیم هم بسیار دشوار کرده و بسیاری از 
رسانه های ایتالیایی کار او را در این تیم 
تمام  شده می دانند و منتظرند تا مدیران 
ایــن تیم جانشــین او را معرفی کنند. 
تیم سیه نا در پایان نیم  فصل اول لیگ 
ایتالیا تنها دو پیروزی به دست آورد و 
بااتر از کاســتانای بدون برد در رده 

سیزدهم لیگ چهارده تیمی ایستاد.

خبر

رقابت در 
94 کیلو 

داغ شد

 سید ایوب موسوی، پدیده جوان و خوش آتیه وزنه برداری ایران بعد از اینکه در نخستین حضور جهانی خود در رده سنی بزرگساان موفق شد، کنار سهراب مرادی 
ستاره این روزهای وزنه برداری دنیا در دسته 96 کیلوگرم صاحب عنوان نایب قهرمانی جهان و مدال نقره مجموع رقابت های جهانی 2017 جهان در آناهیم آمریکا شود، 
برخاف آنچه که برای آینده او پیش بینی می شد، به دلیل آسیب دیدگی هایی که ناخواسته در اردوی تیم ملی درگیرش شده بود، قبل از بازی های آسیایی 2018 اندونزی 
اردوی تیم ملی را ترک کرد تا پس از ترمیم دردهای کهنه خود بار دیگر با شرایط بهتر روی تخته وزنه برداری برگردد اما بی اعتنایی و بی  توجهی مسووان وزنه برداری و 
ورزش استان خوزستان به این قهرمان خوش آتیه ملی باعث شده او نسبت به این قبیل برخوردهای چندگانه و بی توجهی که در این مدت به او روا شده گایه مند باشد.

نشستکمیسیونفرهنگی،تربیتبدنیوورزشکشور
 صالحی امیری: بی اخاقی ورزشکاران

 به مردم هم سرایت می کند
نشســت کمیسیون فرهنگی، تربیت بدنی و ورزش کشور روز گذشته با 

حضور مدیران ورزش کشور برگزار شد.
 سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در بیست و ششمین 
نشســت کمیســیون فرهنگی، تربیت بدنی و ورزش کشــور ساختار کنونی 
مدیریت ورزش کشــور را فرهنگی دانست و گفت: »سلطانی فر و همکارانش 
مدیرانی با شاخصه های فرهنگی هستند و مساله فرهنگی در وزارت ورزش و 
جوانان و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک یک امر درونی و یک ضرورت 

است و به هیچ وجه اباغی و دستوری نیست که باید قدر بدانیم.«
او ادامه داد: »اگر بپذیریم فرهنگ به مثابه رود جاری است و همه کسانی 
که تشنه هستند در مسیر آن سیراب می شوند، آنگاه می توانیم تحلیل بهتری 

از فرهنگ داشته باشیم.«
صالحی امیری با اشــاره به اینکه در ورزش 
حوزه فرهنگ به مفهوم ارتقای سطح ارزش ها، 
هنجارها، آداب، رســوم و اخاق در کنار نشاط 
اجتماعی باید مورد بررســی قــرار گیرد، تاکید 
کــرد: »برای تحقــق کار فرهنگــی در ورزش 
کشــور باید از شــکل فاصله بگیریم و به محتوا 
برســیم چراکه در کار فرهنگی نباید انتزاعی با 
ورزش دیده شود و در این عرصه همه عوامل از 
مربی و ورزشکار تا داور و مدیر همه باید تصویر 

فرهنگی ارائه دهند.«
رییــس کمیته ملــی المپیــک در بخش 

دیگری از ســخنانش شکل گیری کار فرهنگی را با تمرکز بر روی ورزشکاران 
به عنــوان گروه های مرجع مورد توجه قرار داد و گفت: »ورزشــکاران اگر در 
زمین از اخاق دور شــوند این بی اخاقی به جامعه و تماشاگران هم سرایت 
می کند که خدا را شــکر اکنون بســیار کمتر از گذشته شــاهد این اتفاقات 

هستیم.«
صالحی امیری با بیــان اینکه برای کار فرهنگی نیازمند برنامه راهبردی 
هســتیم ادامه داد: »این برنامه باید کان نگر باشــد و وضعیت آینده ورزش 

کشور را در 10 سال آینده ترسیم کند.«
رییس کمیته ملــی المپیک در ادامه این بحث، نیازســنجی را در کار 
فرهنگی مهم برشــمرد و گفت: »کار فرهنگی مجزا از کار قهرمانی نیســت، 
بلکه باید اثربخشی کار فرهنگی را بسنجیم و اگر دنبال اثربخشی هم هستیم 

نیاز به نیازسنجی داریم.«
صالحی امیــری یکــی از موارد مهــم در اثربخشــی کار فرهنگی را در 
جامعه مخاطب دانش آموزان دانست و ادامه داد: »برنامه ریزی فرهنگی برای 
دانش آموزان باعث خواهد شد در آینده شاهد تربیت جوان بااخاق و حضور 
موثر او در جامعه باشیم. اگر دنبال اخاق محوری، خضوع و خشوع در عرصه 

ورزش هستیم باید کار فرهنگی انجام دهیم.«
صالحی امیــری همچنین گفت: »کار فرهنگی وقتی اثربخش اســت که 
ارتقای ســطح اخاق و فضیلت، کاهش سطح آسیب های اخاقی و افزایش 
نشــاط اجتماعی را به دنبال داشته باشد تا آنگاه بتوانیم بگوییم کار فرهنگی 

انجام داده ایم.«
ســردار آذرنوش رییس سازمان بسیج ورزشــکاران هم در این نشست 
با بیان اینکه ســازمان بســیج ورزشــکاران تاش کرده است بخش هایی از 
مصوبات کمیســیون فرهنگی تربیت بدنی را عملیاتی کند، گفت: »پنج هزار 
شــهید ورزشکار و 150 شهید ورزشــکار مدافع حرم داریم که بستر خوبی 
برای برگزاری نخســتین کنگره ملی شــهدای ورزشــکار بود. هر ساله در 6 
استان یادواره شهدای ورزشــکار برگزار می شود و اهتمام فدراسیون ها برای 

موضوعات فرهنگی جدی است.«
او ادامه داد: »ورزشکاران ما با نام شهدا به میدان و روی سکو می روند و 
بارها مدال های خود را به شهدا تقدیم کرده اند. چاپ کتاب شهدای ورزشکار 
و ســاخت مســتندها و فیلم های مختلف درباره شــهدای ورزشکار از جمله 

اقدامات خوب فرهنگی است که انجام شده است.«
رییس سازمان بســیج ورزشکاران ادامه داد: »ورزشــکاران و قهرمانان 
اهتمــام جدی به کاروان راهیان نور دارند و وقتــی حضور پیدا می کنند در 
مقابل عظمت شهدا مدال های خود را بی ارزش می دانند. امیدوارم بتوانیم در 

ادامه راه از لحاظ محتوایی و اقدام عملی گام های خوبی برداریم.«
در این نشست که صبح دیروز برگزار شد، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 

و محمدرضا داورزنی نیز حضور داشتند.

مصاحبه

ایــران ورزشــی - در دهــه اول 
زمســتان و بارش های اخیــر مناطق 
کوهستانی، فصل اسکی هم آغاز شده 
و رفته رفتــه رونق خود را پیدا می کند. 
پیســت های اســکی هم یکی پس از 
دیگری با بارش برف مناسب بازگشایی 
می شــوند. آخرین آنها هم دیزین بود 
که از ابتدای ششــم دی ماه بازگشایی 
و آماده پذیرایی از عاقه مندان به این 

ورزش و تفریح جذاب شد.
به ایــن بهانه بد نیســت نگاهی 
بیندازیم به قیمت پیست های مختلف 
اسکی و ببینیم امسال بلیت روزانه در 
پیست های مختلف چقدر است. به غیر 
از قشــر خاصی که قیمت ها خیلی در 
رفت و آمدشان به پیست ها موثر نیست، 
برای بســیار از دوســتداران این رشته 
عدد و رقم ها اهمیت بســیاری دارد و 

مورد توجه شان است.
 

رشد30درصدیازپارسالتا
امسال

پیست های  می دهد  نشان  شواهد 
اســکی عــدد 30 را نشــانه گرفته اند  
و بلیت روزانه شــان را بــا این ضریب 
گران کرده انــد، به این معنی که بلیت 
اکثر پیســت های مطرح و پررفت و آمد 
درصد  اســکی بازان چیزی حدود 30 

افزایش داشته است.
توچال  اسکی  مثال پیست  به طور 

به عنــوان مرتفع تریــن و نزدیک ترین 
پیســت بــه پایتخــت، بلیــت روزانه 
اســکی اش را از 75000 تومــان بــه 
98000 هزار تومان رســانده. اگر 30 
درصد را دقیق محاســبه کنیم، به رقم 
97500 تومان می رسیم که البته 500 
تومان به باا گرد شده تا به رقم کنونی 

برسد.
پیســت دیزین هم همین شرایط 
را دارد. اســکی بازان در فصل اســکی 
گذشــته برای یک روز اســکی در این 
پیســت باید رقم 132 هــزار تومان را 
می پرداختند اما حاا یک روز اســکی 
در دیزین برایشــان 150 هزار تومان 
آب می خــورد. اینجــا هم بــا تقریب 

بسیار خوبی 30 درصد افزایش قیمت 
داشته ایم.

البتــه این قیمت پیســت دیزین 
برای روزهای شنبه تا چهارشنبه است 
و در دو روز آخر هفته 40 هزار تومان 

گران تر می شود.
پیست دربندســر هم در روزهای 
شنبه تا چهارشــنبه 150 هزار تومان 
و در دو روز پایانــی هفتــه، 190 هزار 
تومان بابت یک روز اسکی )8 صبح الی 
15 بعد از ظهر( هزینه دریافت می کند.

دربندسر  پیست  اینجاست  جالب 
ســال گذشته 109 هزار تومان ورودی 
داشــت که امسال افزایشــی بیش از 
30 درصدی که ســایر پیست ها اعمال 

کرده اند، داشته است.
 

هزینهسنگینآموزش
آغاز اســکی به عنــوان تفریح هم 
نیازمنــد آمــوزش حداقلی اســت تا 
اســکی باز نه تنها به خــودش بلکه به 
ســایرین هم آســیب نزند. به همین 
خاطر بازار مربیان اســکی هم در این 

فصل سال داغ می شود.
هزینــه کاس چهــار جلســه ای 
آموزش اسکی به صورت گروهی رقمی 
حــدود 800 هــزار تومــان و کاس 
خصوصــی دو برابر این مبلغ و بیش از 
یک و نیم میلیون تومان اســت! یعنی 
برای هر جلســه گروهی چیزی حدود 
200 تومان و هر جلسه خصوصی 400 

هزار تومان!
 

هزینهتجهیزات
بخشــی از افرادی که برای اسکی 
تفریحــی به پیســت ها می روند، لوازم 
ضروی این رشــته را ندارند، به همین 
دلیل در تمامی پیســت های استاندارد 
کشور، لوازم اسکی اعم از چوب، باتوم، 

کفش و عینک اجاره داده می شود.
هزینه اجاره یــک روزه این لوازم 
در پیســت های مختلف سطح کشور از 
چهل، پنجاه هزار تومان آغاز می شود و 
در پیست های تهران به 90 هزار تومان 

نیز می رسد.

اسکی کردن 30 درصد گران تر شد!
یکروزاسکیدرتهران100الی190هزارتومان
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نمایندگان نوجوان تنیس کشــورمان 
موفق به حضور در تیم ITF غرب آســیا 
شــدند. پس از کسب نتایج نســبتا قابل 
قبــول تیم ملــی در مســابقات قهرمانی 
تنیس زیر 13سال غرب آسیا در مسابقات 
اردن، از ســوی فدراســیون تنیس آسیا 
اعضای تیم تنیس ITF غرب آسیا جهت 
شرکت در مســابقات دو هفته ای سطح 2 
)DIVISION 2( که از تاریخ 16دی ماه 
در بانکوک تایلند برگزار می شود، انتخاب 
شدند. بر این اساس درسا چراغی، امیرعلی 
قوام و کسری رحمانی از کشورمان در این 
بازی ها حضــور دارند. ماریا بردی از لبنان 

و آل کتــوب از اردن، دیگــر اعضای این 
تیم را تشــکیل می دهند. در این دوره از 
مســابقات بازیکنان دو بخــش دختران و 
پســران از کشــورهای بنگادش، بوتان، 
کامبــوج، قرقیزســتان، ائــوس، ماکائو، 
مالدیو، مغولستان، میانمار، نپال، پاکستان، 
سنگاپور، تاجیکستان و ترکمنستان حضور 
خواهند داشــت که در کنــار نمایندگان 
ایران برای قهرمانی بــا یکدیگر به رقابت 
ایران  نمایندگان  پرداخت. حضور   خواهند 
در این رقابت ها بیش از هر چیز به  خاطر 
عملکرد خوب آنها در رقابت های آســیایی 

زیر 13 سال انجام می شود.

»ایوان ســوکولوف« مربی ارشد فیده 
بامــداد سه شــنبه وارد ایران می شــود تا 
دور جدیــد همکاری خود با فدراســیون 
شطرنج کشورمان را آغاز کند. فدراسیون 
شطرنج از سال گذشته طبق توافق با ایوان 
سوکولوف، با این مربی هلندی در مقاطع 
مختلــف برای آماده ســازی ملی پوشــان 
کشــورمان و همراهی آنها در رویدادهای 
مختلف همــکاری دارد. او که آخرین بار 
ملی پوشان شطرنج ایران را برای شرکت در 
المپیاد جهانی گرجستان آماده کرد، بامداد 
سه شنبه به ایران سفر می کند تا دور جدید 
همکاری با فدراسیون ایران و اعضای تیم 

ملــی را آغاز کند. دور جدید تمرینات تیم 
ملی شــطرنج زیر نظر سوکولوف از شنبه 
هفته آینده آغاز می شــود و 10 روز ادامه 
پرهام مقصودلو،  قائم مقامی،  دارد. احسان 
علیرضا فیروزجــا، محمدامین طباطبایی، 
ایدنی، مســعود مصدق پور، ســارا  پویــا 
خادم الشــریعه، میترا حجازی پور و مبینا 
علی نسب شــطرنج بازانی هســتند که در 
ایــن مرحله از تمرینات زیر نظر این مربی 
هلندی تمرین می کنند. مدتی می شود که 
ملی پوشان شــطرنج از نبود مربی گایه 
دارند و به همین خاطر فدراسیون بار دیگر 

سوکولوف را به ایران آورد.

رییــس کمیتــه مســابقات و داوران 
فدراســیون بســکتبال می گوید متاسفانه 
تیم هــا هرجا که کم می آورنــد و کاری از 
دست شان ســاخته نیست، داوران را مقصر 
باخت خود می کنند.  ورژ آبکاریان در مورد 
اعتراض های ســرمربی تیم بسکتبال نفت 
آبادان بــه داوری بازی با شــیمیدر گفت: 
»ما دیــروز در کمیته داوران و مســابقات 
فیلــم بازی را به طور کامل دیدیم. مواردی 
را مطرح کردند که اصا درســت نبود. تیم 
نفت در دو دقیقه آخــر 6 پرتاب پنالتی را 
از دست داد اما کســی به این موارد توجه 
نمی کنــد و همــه بحث داوری را وســط 

او ادامه داد: »نمی دانیم چرا  می کشــند.« 
بحث فنی خودشــان را مطرح نمی کنند و 
فقط می خواهند داوران را سیبل کنند. چرا 
نمی گویند ما خودمــان 6 پرتاب پنالتی را 
گل نکردیم. آیا همه باخت هایشــان تقصیر 
داور اســت؟ متاسفانه کســانی که بازی ها 
را آنالیــز می کنند این مــوارد را نمی بینند 
و نمی گوینــد.« رییــس کمیتــه داوران و 
مســابقات فدراسیون بســکتبال همچنین 
گفت: »هر جا که می بینند نمی توانند کاری 
کنند ســراغ داوران می آینــد. من مخالف 
مواخذه کردن داوران نیستم اما آن طرف را 
هم باید ببینیم. تیمی که میلیاردی هزینه 

می کند به اشــتباهات خودش رســیدگی 
نمی کند. آ یا گل نشــدن پنالتی شــان هم 
تقصیر داور اســت؟« آبکاریــان ادامه داد: 
»مســووان آبادان بــه 5 صحنه معترض 
بودنــد و فیلمش را فرســتادند که پس از 
بررسی مشخص شد فقط یکی از آنها اشتباه 
داور بوده اســت و در بقیه موارد سوت های 
درستی زده شــده.« او البته اشتباه داوران 
را طبیعی عنوان کرد: »داوران هم انســان 
هســتند و طبیعتا اشتباه می کنند. آنها که 
معصوم نیســتند اما بایــد در میدان همه 
اشــتباهات را ببینیم نــه فقط جایی که به 

ضررمان بود داور را مقصر جلوه کنیم.«

کمتیه انضباطی فدراسیون بسکتبال 
قرار است در جلســه پیش روی خود به 
تبانی در شیراز و حواشی بازی نفت آبادان 

و شیمیدر رسیدگی کند.
اتهام تبانی در بازی فســا شــیراز و 
دزفول در لیگ دسته 2، حواشی رخ داده 
در بازی نفت آبادان و شــیمیدر در لیگ 
برتر، تخلف دو تن از مربیان لیگ دســته 
2 و اتفاقات لیگ بانــوان در بازی آبادان 
از موارد مورد بحث و بررســی در جلسه 

مذکور خواهد بود.

در جریان رقابت های لیگ دسته دو و 
دیدار بین تیم های فسا و دزفول، شرایطی 
ایجاد شد که دو تیم با تبانی نتیجه ای را 
ثبت کردند که هــر دو بتوانند به مرحله 
بعد صعود کننــد. ماجرایی که حتی داور 
بازی هم پس از مسابقه در مصاحبه ای به 
آن اذعان کرد. گفته می شود داور بازی در 
میانه مسابقه هم بازی را متوقف کرده اما 
چون قانون به او اجازه نیمه  تمام گذاشتن 
بازی را نمی دهد، مجبــور به ادامه بازی 
و ارائه گزارش به کمیته انضباطی شــده 

اســت. با توجه به محرز بودن این ماجرا 
و اظهار دقیق و مشــخص داور، باید دید 
کمیتــه انضباطی برای ایــن دو تیم چه 

مجازاتی در نظر خواهد گرفت.
دیدار پر حاشیه نفت و شیمیدر هم 
دیگر موضوع جلســه این کمیته خواهد 
بود. دیداری که بیش از هر چیز زیر سایه 
اعتراضــات بــه داوری و همچنین رفتار 
پرخاشــگرایانه تماشــاگران دو تیم قرار 
گرفت و حاا کمیته انضباطی درباره این 

مسابقه نیز تصمیم گیری خواهد کرد.

حضور 3 بازیکن ایرانی در تیم تنیس ITF غرب آسیا

 مربی خارجی شطرنج از شنبه استارت می زند

آبکاریان: هر جا کم می آورند، داور را مقصر می کنند

بررسی تبانی در شیراز و حواشی بازی آبادان در کمیته انضباطی

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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انگار قرار نیســت مســابقه ای در 
بوکس بدون حاشیه و سر و صدا برگزار 
شود. بعد از رقابت های قهرمانی کشور 
که حاشــیه های زیادی در پی داشت، 
رقابت هــای بوکس قهرمانــی جوانان 
کشــور هم از سر و صدا بی نصیب نبود 
و حتی کار به زد و خورد کشــید. این 
رقابت ها در حالی به میزبانی رشت در 
حال برگزاری اســت که اعتراض ها به 
داوری و زد و خورد کنار رینگ مبارزه، 
جنجال ســاز شــد. ماجرا از مبارزات 
وزن ۹۶ کیلوگرم شروع شد، جایی که 
مبارزه بوکسوری از آذربایجان شرقی و 
میزبان)گیان( برای قطعی شدن مدال 
برنز در حــال پیگیری بود که در پایان 
نماینــده میزبان برنده اعام شــد در 
حالی که مربی تیم آذربایجان شــرقی 
به شدت به این نتیجه اعتراض داشت. 
شدت اعتراض ها تا حدی بود که ابوذر 

فرجی سرمربی آذربایجان شرقی رینگ 
مبــارزه را به نشــانه اعتــراض به حق 
خوری بوکســور خود ترک نمی کرد تا 
اینکه با ضربات سیلی و پرتاب شدن از 

رینگ مجبور به ترک رینگ شد.
ابــوذر فرجی که سرپرســتی تیم 
بوکس آذربایجان شرقی را هم بر عهده 
دارد، در رابطه بــا اتفاق های رخ داده، 
بوکس  در  »متاسفانه شرایط  می گوید: 
ایران طوری شــده اســت که هرکس 
بــه خاطر  رقابتی می شــود  میزبــان 
هزینه ای که کرده، باید اول شــود. ما 
در وزن ۹۶ کیلوگــرم با نماینده گیان 
بازی داشــتیم که بردبار رییس کمیته 
داوران که خودش گیانی اســت حق 
بوکســور ما را نداد و من هم  بحق به 

این موضوع اعتراض کردم.«
او ادامــه ماجــرا را اینطور تعریف 
می کند: »پس از اعتــراض من، بردبار 

دســتور داد 2،3 قلدر با زدن مشــت 
توی چشــمم پاســخ این اعتراضم را 
بدهند. بردبار خودش هم یک مشت به 
صورتم زد که البته شــاهد هم دارم اما 
خودم نخواستم پیگیر این موضوع شوم. 
متاســفانه به ما توهیــن کردند. وقتی 
هم کــه به قبایی مســوول هیات های 
استانی فدراســیون موضوع را گفتم به 
جای حمایت پاســخ داد که از این به 
بعد گوشــتان را می برم و کف دستتان 
می گــذارم تــا دیگــر دور و بر بوکس 

پیدایتان نشود!«
مربی تیم آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه تیم های زیادی به داوری اعتراض 
داشتند، ادامه می دهد: »حق خوری های 
زیادی در مســابقات شده است اما من 
دیگر طاقت نیاوردم. اگرچه با اعتراض 
مــن کل تیمــم را از ادامــه رقابت ها 
محروم کردند. 2۱ سال است در بوکس 
هســتم و ۵ سال نیز مربیگری می کنم 
و شــاگردانم در رده های سنی مختلف 
از نونهــاان گرفته تا جوانان مدال های 
نمی دانم چه  دارند.  مختلف کشــوری 
کار کنم و به چه کســی اعتراض کنم. 
شــماره ثوری رییس فدراسیون را هم 
ندارم و دسترســی هم به ایشان وجود 
نــدارد. اگر حتی اعتــراض من هم به 
ناحق بوده باشــد چرا بقیه شاگردانم را 
از مسابقات محروم کردند؟ به هر حال 
موضوع را از طریق هیات استانی دنبال 

می کنم و پیگیر هستم.«
این ماجرا در حالی از ســوی یک 
طــرف دعوا بــه این صــورت تعریف 
می شــود که هنوز مسووان فدراسیون 
واکنشی به این حرف ها نشان نداده اند.

جنجال در رقابت های جوانان کشور

کتک کاری پای رینگ بوکس 

محمدبنابرایکشتیستارهسازیمیکند

انقاب جدید در فرنگی

با همه  این موارد بعد از مسابقات مرحله 
اول انتخابــی تیــم ملــی محمد بنــا از 44 
کشتی گیر دعوت کرد تا در نخستین مرحله 
از اردوی آماده ســازی حضور داشــته باشند. 
مســابقاتی که خروجی آن قهرمانی شیرزاد 
بهشتی طا و میاد خسروی با نزدیک به سی 
سال ســن بود تا بیش از همیشه این سوال 
مطرح شــود که پس این همه نیروی جوان 
که فدراسیون ادعا می کند پرورش داده، کجا 
هستند؟ چرا در مرحله اول انتخابی تیم ملی 
حتی یک کشــتی گیر جوان و نخبه نبود که 

چشم ها را به خود خیره کند و این امید را به 
مربیان تیم ملی بدهد که می تواند حداقل در 

قهرمانی آسیا به آن اتکا کند؟
بعد از اعام اســامی نفرات دعوت شده 
به اردوی تیم ملی بافاصله این ســوال برای 
بســیاری به وجود آمد که چــرا محمد بنا از 
قهرمانان المپیکی کشتی دعوت نکرده که در 

تمرینات حضور داشته باشند؟ 
ســوالی که با جواب صریــح محمد بنا 
هم روبه رو شــد که در شــرایط فعلی صاح 
نمی دانــد این کشــتی گیران یک بار دیگر به 
کشتی برگردند؛ آن هم بعد از دو سال دوری 
از میادین. البتــه محمد بنا مثل برخی برای 
کنار گذاشتن کشتی گیران نقشه نمی کشد و 
طرح ارائه نمی کنــد و بند و تبصره به وجود 
نمی آورد بلکه صریح و صادقانه به شاگردانش 
اعام می کند که بهتر اســت به فکر بازگشت 

به دنیای قهرمانی نباشــند امــا با این  حال 
در خانه کشــتی را هم بــه روی هیچ یک از 
قهرمانان کشــتی فرنگی نمی بندد و اگر امید 
نوروزی و یا قاسم رضایی و یا حتی اگر حمید 
ســوریان بخواهند دوباره روی تشــک برای 
افتخارآفرینی تــاش کنند، می توانند به تیم 
ملی برگردنــد و هرگز محمد بنــا مانع آنها 

نمی شود.
محمد بنا 44 کشتی گیر را به اردوی تیم 
ملــی دعوت کرده که این نفــرات با عبور از 
مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی مرحله اول 
به اردو دعوت شــده اند. او قصد دارد انقاب 
جدیدی را در کشتی فرنگی به وجود بیاورد. 
اگر چه برای این انقاب دســتش خالی است 
امــا او برنامه ریزی و تاشــش را برای انجام 
این کار شــروع کرده است. برنامه ریزی روی 
جوانان و استعدادهای کشتی که باید بیایند 

و جــای بزرگان را بگیرند. اگر چه شــاید در 
بین این کشــتی گیران دعوت شــده به اردو 
افراد جوانی باشــند کــه به لحــاظ فنی با 
روزهای آرمانی فاصله زیادی داشــته باشند 
امــا به هر حال ســرمربی تیم ملی کشــتی 
فرنگی مسوولیتی در قبال آنها دارد و اینگونه 
نیســت که او بخواهد به خاطر کشتی گیری 
که از آخرین مدال آوری اش نزدیک به ۵ سال 
می گذرد و در آستانه 34 سالگی قرار دارد، از 

حق این جوانان بگذرد.
در دوره ای محمد بنا زندگی خود را پای 
این قهرمانان المپیکی کشتی فرنگی گذاشت. 
هر حرفی را به جان خرید تا از کشتی گیران 
مطرح حمایت کند. با چنــگ و دندان امید 
نوروزی، حمید ســوریان و قاســم رضایی را 
حفظ کرد تا به المپیک لندن برســند و بعد 
از لندن بتوانند به ریو بروند. او تمام تاشش 
را کرد تا آنها و کشــتی فرنگی را به آنچه که 
حقشان هست، برساند اما امروز شرایط فرق 
کرده است. آن موقع این کشتی گیران قهرمان 
جهان و المپیک بودند و در شرایط آرمانی و 
کوران مسابقات قرار داشتند و طبیعی بود که 
بنا از آنها حمایت کنــد اما حاا بعد از چند 
ســال دوری از کشتی، محمد بنا چگونه باید 
دوباره از آنها حمایت کند؟ با اســتناد به چه 
چیزی باید از آنها حمایت کند؟ کدام آمادگی 
و کدام مسابقه؟ با اســتناد به مدال آوری در 
ســال های 20۱2 یا 20۱4 باید کشتی گیران 
جوان را به خانه بفرستد تا این کشتی گیران 
تیم  باتجربه  برگردند؟ کشــتی گیران  دوباره 
ملــی باید بدانند که حضــور در ترکیب این 
تیــم فقط ســفر خارجی رفتن نیســت. اگر 
کشــتی گیری احساس می کند که هنوز توان 
مبارزه کردن را دارد باید وارد میدان شــود و 
آمادگی خود را در مسابقات داخلی به مربیان 

تیم ملی نشان بدهد.
محمد بنــا دین خود را نســبت به این 
کشــتی گیران ادا کرده است. او راه صحیح را 
هــم به این قهرمانان نشــان داده و حاا این 
نفرات هستند که باید بهترین تصمیم را برای 
خودشــان اتخاذ کنند. اگر احساس می کنند 
دوباره می توانند به ترکیب تیم ملی برســند، 
آســتین  همت را باا بزنند و شروع کنند به 
شکست دادن رقبای داخلی و بعد هم منتظر 
تصمیم ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی 
بمانند. اگر توانســتند از پــس رقبای داخلی 
بربیایند حتما ســرمربی تیــم ملی فرصت را 
از آنها نمی گیرد امــا اگر توقع دارند که نگاه 
محمد بنا به آنها همانی باشــد که در قبل از 
بازی های ریو وجود داشت، این توقع منطقی 

نیست.

راه 
بازگشت 

باز است
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3 کشتی گیر نامزد دریافت 
عنوان بهترین بازگشت 

سال شدند

اتحادیه جهانی کشتی 3 کشتی گیر 
را نامزد دریافت عنوان بهترین بازگشــت 
ســال کرد. یولیس بونه رودیگوئز کوبایی 
دارنده مــدال طــای وزن ۶۱ کیلوگرم 
رقابت هــای جهانی 20۱8 مجارســتان 
در رشــته کشــتی آزاد، پیتــر باســکی 
مجارســتانی قهرمــان وزن 82 کیلوگرم 
این مسابقات در رشــته کشتی فرنگی و 
آدلین گری دارنده مدال طای کشــتی 
زنــان در وزن 7۶ کیلوگــرم رقابت های 
جهانی از آمریکا 3 کشــتی گیری هستند 
که نامزد دریافت عنوان بهترین بازگشت 

سال شدند. 
بونه کوبایی پیــش از این مدال برنز 
ســال 20۱7 جهان، باسکی مجارستانی 
مدال طای ســال 20۱4 جهان و آدلین 
گری نیز مدال طای سال 20۱۵ جهان 

را به دست آورده بودند.

آبسایدوف سرمربی تیم 
کشتی آزاد آذربایجان شد

سیف ا...  آبسایدوف بار دیگر به عنوان 
ســرمربی تیــم کشــتی آزاد آذربایجان 
انتخاب شــد. پیش از ایــن هدایت تیم 
کشــتی آذربایجــان برعهده فردوســی 
آمــادوف بــود اما بــا توجه بــه حضور 
آمادوف به عنوان نایب رییس فدراســیون 
آبسایدوف،  ســیف ا...  آذربایجان،  کشتی 
سرمربی پیشــین این تیم بار دیگر برای 
سرمربیگری تیم کشتی آزاد انتخاب شد. 
آبسایدوف در کارنامه ورزشی خود مدال 
طای المپیک ۱۹80، رقابت های جهانی 
۱۹8۱ و قهرمانی اروپا را دارد و با هدایت 
وی تیم کشتی آزاد آذربایجان در المپیک 
20۱2 لندن بــه 2 مدال طا، یک مدال 
برنــز و در المپیک 20۱۶ ریو به 2 مدال 

نقره و 2 مدال برنز دست یافت. 
فردوســی آمــادوف نیز قرار اســت 
به عنوان مربی به آبســایدوف در هدایت 

تیم کشتی آزاد آذربایجان کمک کند.

خبرکوتاه
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ترکیبتیم
ملیبرسند،
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راباابزنندو
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 اختاف نظر فدراسیون با هیات های کشتی بر سر تعهدات 
مالی باشگاه ها

معضلی به نام تعهد مالی در لیگ بانوان
در حالی که در همه رشــته ها فدراســیون و کمیتــه انضباطی پس از 
بدقولی تیم ها در پرداخت مبلغ قرارداد ورزشکاران وارد عمل می شوند، نایب 
رییس بانوان فدراسیون کشتی می گوید فدراسیون کشتی تعهدی در این باره 
ندارد و هیات های استانی در قبال کشتی گیرانشان مسوول هستند. سه فصل 
از لیگ کشــتی کاسیک بانوان گذشته است و فصل آخر آن هم اسفند ماه 
با تعیین قهرمان کل فصل ها برگزار می شود اما 
موضــوع قابل توجه در این زمینه حضور برخی 
تیم هایی اســت که با شــرکت در یک دوره از 
حضور در فصل بعد انصراف می دهند. موضوعی 
که این ابهام را ایجاد می کند که اسپانســرها به 
دنبال تبلیغ هستند و حتی ممکن است توانایی 
انجام تعهدات خود را نداشته باشند. موضوعی 
که مریم منظمی نایب رییس بانوان فدراسیون 
کشتی هم درباره آن توضیحات عجیبی را ارائه 
کرده است: »حوزه بانوان خیلی بحث تبلیغاتی 
ندارد و نگاه به تیم های شرکت کننده این است 
اگر آمدند، این به دلیل کسب تجربه و ایجاد فرصت برای دختران کشتی گیر 
بوده. تعهدات تیم ها به هیات های اســتانی برمی گردد و راس فدراسیون در 
کار نیســت اما تیم ها باید ضوابط لیگ را رعایت کنند. اینکه اسپانسر از اول 
تــا آخر تعهداتش را عمل کند معضلی اســت که برای خودمان هم به وجود 
آمده اســت. در فصل اول ۹ تیم داشتیم و متاسفانه برخی در وسط کار شانه 

خالی کردند.«
این توضیحات البته از سوی منظمی با واکنش برخی روسای هیات های 
کشــتی روبه رو شــد. اصغر ثمربخش رییس هیات کشــتی مازندران درباره 
اینکه منظمی اعام کرده هیات های کشــتی بایــد تعهدات مالی از تیم های 
شــرکت کننده بگیرند، گفت: »نمی دانم این حرف بر چه اساســی است. فکر 
نمی کنم در اساســنامه هم آمده باشد که اگر باشــگاهی که سرمایه گذاری 
می کند تعهدش را انجام ندهد به هیات اســتانی مربوط شود. اان در بخش 
آقایان باشــگاه هایی هســتند که تعهداتشــان را انجام ندادند و خود کمیته 
انضباطی فدراسیون کشتی جریمه هایشان را مشخص کرده که باید پرداخت 
کنند و بنابراین اســتثنا نمی تواند باشد.« ثمربخش همچنین ادامه داد: »اگر 
تیمی تحت نظارت و اختیار هیات استانی در لیگ شرکت  کند بی شک باید 
به پرداخت تعهدات خودش ملزم باشد اما اگر تیمی به عنوان باشگاه، موسسه 
یا نهادی معرفی می شــود ربطی به هیات پیدا نمی کند که تعهد مالی اش را 

انجام دهد یا خیر.«

لیگ کشتی کاسیک بانوان
صدرنشینی دختران نور

رده  بندی تیم های حاضر در لیگ کشــتی کاســیک بانوان کشور در 
پایان ســه فصل اعام شد که تیم کشــتی بانوان قهرمانان نور در صدر قرار 
دارد. پس از برگزاری فصل ســوم لیگ کشتی کاسیک بانوان کشور، کمیته 
لیگ فدراســیون، رده  بندی تیم های حاضر در این مسابقات در پایان 3 فصل 
برگزار شــده )بهار، تابســتان، پاییز( را اعام کرد. با توجه به امتیازاتی که از 
سوی فدراسیون اعام شده مشاور اماک قهرمانان نور با 34۵ امتیاز در صدر 
قرار دارد. تیم مجتمع ورزشــی حمید سوریان هم با ۱۹8 امتیاز )با احتساب 
امتیازات عالی( بااتر از تیم شــهرما شهرداری مشهد در رده دوم قرار دارد. 
فصل چهارم این مسابقات )زمستان( اسفندماه سال جاری برگزار می شود و 

در پایان تیم های برتر این مسابقات مشخص می شوند.

بازگشت نابغه کشتی زنان به دنیای قهرمانی
کائوری ایچو کشــتی گیر زن ژاپنی و دارنده 4 مدال طای المپیک 
و ۱0 مدال طای جهان، پس از خداحافظی از دنیای کشــتی، قصد دارد 
بــار دیگر به دنیای قهرمانی باز گردد. ایچو با توجه به برگزاری بازی های 
المپیک 2020 در کشــور ژاپن قصد دارد در این مسابقات شرکت کند تا 
بتواند به مدال آوری کشــور ژاپن در این رقابت ها کمک کند. ایچو ســال 
گذشته به مدت 2 هفته برای آموزش کشتی به بانوان ایرانی در کشورمان 

حضور داشت.

فتیلهپیچ

بعد از بازگشت از مســابقات قهرمانی آسیا ازبکستان و پس 
از تغییرات مدیریتی در فدراســیون قایقرانی مدت 2 ماه است که 
اردوی قایقرانان معلول تعطیل شده و این مساله صدای قایقرانان 
را در آورده اســت. یکی از ملی پوشــانی که به این روند اعتراض 
دارد، شها بهروزی راد، دارنده مدال طا قهرمانی آسیا است. او در 
این رابطه می گوید: »بعد از موفقیت در مســابقات قهرمانی آسیا 
ازبکســتان که اواخر مهرماه سال جاری برگزار شد، هدفم این بود 
کــه با جدیت تمرینات خود را به صورت شــبانه روزی در دریاچه 
ورزشــگاه آزادی پیگیری کنم تا در مسابقات قهرمانی جهان که 
مرداد سال آینده برگزار می شود عاوه بر کسب سهمیه پارالمپیک 
2020 توکیو، رنکینگ خود را نیز افزایش دهم. بعد از مســابقات 
قهرمانی آسیا ازبکستان چون اردویی نداشتیم، به کرمانشاه رفتم 
و اان نزدیک به 2 ماه اســت که بعد از تغییرات مدیریتی که در 
فدراســیون قایقرانی به  وجود آمد، اردوها تعطیل شده و همچنان 
خبری از برپایی اردوها نیســت. البته طی این مدت سعی کردم با 
انجام تمرینات بدنســازی و شنا آمادگی خود را حفظ کنم اما به 

هر صورت اگر تعطیلی اردوها به همین شــکل تداوم داشته باشد، 
این مســاله ســبب افت رنکنیگم  که در حال حاضر پنجم جهان 

هستم، خواهد شد.«
دارنده مدال طا قهرمانی آسیا با اشاره به کمبودهای شهرش 
می گوید: »کرمانشاه دریاچه مناسبی برای تمرینات قایقرانی ندارد 
و قایقی که مخصوص ورزشــکاران معلول باشــد در اینجا وجود 
ندارد که این مســاله شرایط نامناســبی را برای من جهت انجام 
تمرینات قایقرانی ایجاد کرده و باعث شــده نتوانم از نظر قدرت و 

استقامت خود را برای مسابقات سال آینده آماده کنم.«
بهروزی راد یک بار دیگر مشــکاتی که پیــش روی او و هم 
تیمی هایش است را یادآوری می کند: »با تداوم تعطیلی اردوها زمان 
کافی برای آماده ســازی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان 
مردادماه در مجارســتان و قهرمانی آسیا مهرماه در تایلند نخواهم 
داشــت و اگر تمرین نکنم به دلیل افت رنکینگ احتمال دارد جزو 
فینالیست های قهرمانی جهان قرار نگیرم و این شرایط خوبی برای 

من جهت کسب سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو نیست.«

 قایقرانان معلول در انتظار برپایی اردو

عیسی ساوه شمشکی: 
امکانات ما برای 

اسکی معلوان در 
حد همگانی است!

رییس انجمن اسکی معلوان 
از برگزاری مســابقات کاپ آسیا 
بــه میزبانی ایران در رشــته های 
آلپاین، اســنوبورد و صحرانوردی 

در بهمن ماه خبر داد.
بــرای حضور هر چــه قویتر 
در مســابقات کاپ آســیا که در 
رشــته های آلپاین، اســنوبورد و 
صحرانوردی در پیســت اســکی 
دیزیــن و امامزاده هاشــم آبعلی 
از ۱3 تــا ۱۹ بهمن مــاه برگزار 
می شود، نخستین اردوی آمادگی 
اســکی بازان معلول از شــنبه ۹ 
دی بــا حضور 30 ورزشــکار در 
پیســت اســکی دیزین و آبعلی 
آغاز و تــا ۱4 دی ادامه دارد. در 
رابطه با این مسابقه و اردویی که 
اغاز شده، عیســی ساوه شمشکی 
می گوید: »پیش از این در رشــته 
صادق  تنهــا  معلــوان  اســکی 
کلهــر فعالیت می کــرد که طی 
3 ســال فعالیت انجمن اســکی 
این تعداد را  معلوان توانســتیم 
به 30 ورزشــکار در رشــته های 
صحرانوردی، آلپاین و اســنوبورد 
برســانیم. هر چند از نظر جایگاه 
نســبت به کشــورهای اروپایی و 
داریم  زیادی  فاصله  آسیای شرق 
اما همین که توانسته ایم طی سه 
ســال با امکانات محدودی که از 
نظر فضای تمرینــی داریم تعداد 
افزایش  را  معلــول  اســکی بازان 
دهیم، نشــان از رشد این ورزش 
در بیــن ورزش هــای جانبازان و 

معلوان است.«
اســکی  انجمــن  رییــس 
جانبــازان و معلوان با اشــاره به 
کمبــود امکانــات می گوید: »به 
دلیــل اینکه در طول ســال تنها 
3 مــاه بــرف داریــم، همین امر 
ســبب شــده تا امکانات ما برای 
تمرین و آماده ســازی اسکی بازان 
معلول برای شــرکت در مسابقات 
بین المللی تنهــا در حد همگانی 
باشــد نه قهرمانــی. در حالی که 
کشــورهای شرق آســیا همانند 
چین، ژاپن و کره دارای سالن های 
سرپوشیده  هستند و بیش از ۵0 
آماده سازی  برای  اســکی  پیست 

ورزشکاران خود دارند.«

مصاحبه

تاش 763 تکواندوکار برای رسیدن به تیم ملی
جدال برای جهانی منچستر

7۶3 هوگوپوش به مدت چهار روز برای رســیدن بــه اردوی تیم ملی 
تکوانــدوی مردان ایران به مصــاف هم می روند. بعد از برگزاری مســابقات 
انتخابی تیم ملی کشــتی در هفته گذشته این هفته یکی دیگر از رشته های 
مــدال آور در بازی های المپیک برای ورزش ایران مســابقات انتخابی خود را 
برگزار می کند. این مســابقات آزاد تکواندوی قهرمانی کشور در بخش مردان 
است که از روز چهارشنبه ۱2 دی ماه در هشت وزن و به میزبانی فدراسیون 

تکواندو آغاز می شود و به مدت 4 روز ادامه دارد. 
ایــن رقابت ها حکم انتخابی تیم ملی برای مســابقات پیش رو از جمله 
مســابقات جهانی منچســتر را دارد. با نظر کادرفنی دارندگان مدال طا و 
نقره مرحله چهارم مســابقات گرندپری 20۱8 )آرمین هادی پور و میرهاشم 
حسینی(، برنز فینال گرندپری 20۱8 )سجاد مردانی( و طایی های المپیک 
جوانان 20۱8 )علی اشکوریان و محمدعلی خسروی( الزامی برای حضور در 

مسابقات آزاد کشوری ندارند. به جز این نفرات 
تمامی کســانی که ادعای رســیدن به تیم ملی 
را دارنــد باید در این انتخابی بــه میدان بروند 
و برای رســیدن به عنوان قهرمانی تاش کنند. 
نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و 
با حضور در اردو شــانس حضور در ترکیب تیم 

ملی را هم به دست می آورند. 
تیــم ملی تکواندوی ایــران تمرینات خود 
را برای حضور در مســابقات قهرمانی جهان از 
یکم بهمن ماه آغاز می کند. مســابقات قهرمانی 
جهان از 24 تا 2۹ اردیبهشــت ماه سال آینده 
به میزبانی »منچستر« انگلیس برگزار می شود. 

بــه دارندگان مدال طا، نقره و برنز به ترتیــب ۱20، 72، 43/20 امتیاز در 
راستای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد. حضور در مسابقات جهانی 
منچستر برای فریبرز عسگری بسیار مهم است. او به عنوان سرمربی تیم ملی 
باید تمام تاش خود را به کار گیرد تا بتواند به یک موفقیت بزرگ برســد تا 

تکواندوی ایران باز هم جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد.

پاسخ ثوری به انتخاب دبیر فدراسیون به عنوان سرپرست لیگ 
کانتری تصمیم گیرنده نیست

رییس فدراســیون بوکس اعام کرد کانتری از گزینه های انتخاب 
به عنوان رییس اصلی ســازمان لیگ بوکس نیســت و تنها مســوولیت 

سرپرستی را بر عهده دارد.
 حســین ثوری درباره انتخاب علیرضا کانتری به عنوان سرپرســت 
ســازمان لیگ برتر بوکس، گفت: »طبق برنامه هایی که از زمان انتخابات 
فدراســیون داشــتیم، قرار بود از ســال دوم کاری بنده به عنوان رییس 
فدراســیون بوکس لیگ برتر را برپا کنیم که خدا را شکر تا به اان شاهد 
پیشــرفت کارها هســتیم. با این حال برای راه اندازی لیگ اساســنامه 
جامعی نداشتیم که به همین منظور تصمیم گرفتیم کانتری را به عنوان 
سرپرســت انتخاب کرده و مسائل مربوط به لیگ را تا زمان انتخاب مدیر 

اصلی سازمان لیگ به او بسپاریم.« 
ثوری ادامه داد: »دلیل انتخاب کانتری به عنوان سرپرست، اشراف 
او به امور اجرایی فدراسیون بود وگرنه همه تصمیمات در راستای تنظیم 
آیین نامه به صورت جمعی و با مشــارکت پیشکســوتانی چون حســین 
نهرودی، رضا رشــیدپور، اکبر احدی و ... گرفته می شود. نقش کانتری 
در این ســمت به هیچ عنوان تصمیم گیرنده نیســت و سعی می کنیم با 
اســتفاده از تجربه چنین بزرگانی یک اساســنامه دقیق و جامع را برای 

داشتن لیگی مفید و پویا تدوین کنیم.« 
ثوری با بیان اینکه هدف اصلی فدراسیون راه اندازی لیگ برتر است، 
گفت: »به نظرم باید نفس کار را مد نظر قرار داد تا اینکه در مورد بحثی 
چون انتخاب سرپرست صحبت شود. کانتری مسوول موقت لیگ است 
تــا کارها را پیش ببریم در غیر این صورت پــس از راه اندازی لیگ باید 

مدیر اصلی را انتخاب کنیم.«
 او در پاســخ به این ســوال که احتمال انتخاب کانتری به عنوان مدیر 
ســازمان تیم های ملی تا چه حــد وجود دارد، ادامــه داد: »من با قدرت و 
قطعیت از اان اعام می کنم که آقای کانتری را به عنوان مدیر سازمان لیگ 
انتخاب نمی کنیم. دلیل انتخاب او به عنوان سرپرست اشراف کامل به شرایط 

اجرای این طرح بوده که می تواند زمان زیادی را صرف امور آن کند.«

بعــد از دردســری کــه در جریــان 
بازی های آسیایی برای بانوی رکابزن ایران 
پیش آمد و او به راحتــی مدال بازی ها را 
از دست داد، حاا شروع کرده برای کسب 
ســهمیه المپیک. کاری سخت که معتقد 
اســت به تنهایی نمی تواند به آن برسد. او 
ثابت کرده که کارهای نشدنی را زیاد انجام 
داده اما ورود به المپیک چیزی نیست که 
بدون حمایت به دســت آیــد. فرانک هم 
خیلی خــوب این موضــوع را می داند، به 
همین خاطــر این روزها به توجه بیشــتر 
نیــاز دارد: »مــن با مربی شــخصی ام که 
سوییســی اســت، کار می کنم. برنامه ام را 
هم به فدراســیون ارائه کرده ام. البته قرار 
بود خودم هم به فدراســیون بــروم اما به 
دلیل مشــکات درس و دانشگاه نتوانستم. 
با این حال می خواهم در نخستین فرصت 
حضوری هم با رییس فدراســیون صحبت 
کنم. برنامه کسب سهمیه المپیک را دارم 
و اگر این برنامه ای که دارم اجرایی شــود 
و مســابقاتی که می خواهم، بروم، می توانم 
سهمیه المپیک را بگیرم اما بحث این است 
که به تنهایی نمی توانم و باید حمایت شوم. 
من برای بازی ها خــودم هم خیلی هزینه 
کردم و از پس اندازی که داشــتم استفاده 
کردم اما اان برای کسب سهمیه المپیک 

چیــزی ندارم کــه دیگر بدهــم از این رو 
گرفتن سهمیه المپیک به تنهایی امکانپذیر 

نیست.«
پرتــوآذر در پاســخ به این پرســش 
که این توانایــی را در خودش می بیند که 
نخستین بانوی رکابزنی باشد که به المپیک 
می رود، می گوید: »اگر نتایج قهرمانی آسیا 
و بازی های آسیایی را بررسی کرده باشید، 

می بینید که شانس باایی دارم.«
او به هزینه هایی که در مســیر کسب 
ســهمیه المپیــک دارد، زیاد فکــر کرده: 
»المپیک جایی اســت که از سراسر جهان 
3۵،30 نفر در خط شــروع قرار می گیرند 
و من برنامه ای می چینم که بتوانم جزو آن 

3۵ نفر باشم.
این در حالی است که کشورهای دیگر 
هم دارند ســرمایه گذاری زیادی می کنند. 
برای نمونه ژاپن ســه دوچرخه سوار فعال 
دارد و برای آنها اردو در آمریکا می گذارد و 
در قهرمانی جهان هم با تیم کامل شرکت 
کرد. من نمی خواهم اندازه آنها هزینه کنم 
اما بایــد بتوانم به مســابقات بروم که هم 
امتیاز جمع کنم و هم برایم تجربه باشــد. 
در این میان تجهیزات هم خیلی مهم است 
بخصوص اینکه تجهیزات دوچرخه سواری 

خیلی گران شده اند.«

دیگر پس اندازی ندارم که خرج کنم
دلشوره های فرانک پرتوآذر تمامی ندارد

دبیر فدراســیون کشتی تاکید کرد 
که در نامــه اعضای مجمع کشــتی به 
وزارت ورزش صرفا درخواســت برگزاری 
هر چه زودتر انتخابات این فدراســیون 
مطرح شــده اســت. در حالی که گفته 
می شــود روســای هیات های کشــتی 
اســتان های کشــور در نامه بــه وزارت 
ورزش اعــام کرده انــد در صورت تعلل 
در انجام فرآیند انتخابات فدراســیون به 
صورت دســته جمعی از سمت های خود 
استعفا می کند، رضا ایق دبیر فدراسیون 

کشــتی تاکید می کند که چنین چیزی 
نیســت و در این نامه صرفا از وزارتخانه 
خواسته شــده اســت که هر چه زودتر 
انتخابات فدراســیون برگزار شــود. رضا 
ایق، دبیر فدراسیون کشتی در این باره 
گفت: »هیچ تهدیدی از اســتعفا در این 
نامه نبوده و اعضــای مجمع فقط تقاضا 
کرده انــد که انتخابات هر چه ســریع تر 
برگزار شود. این نامه روز شنبه به وزارت 
ورزش ارســال شــده و هنوز پاسخی از 

سوی وزارتخانه دریافت نکرده ایم.«

ایق: تهدیدی در کار نیست
ارسال نامه اهالی مجمع کشتی به وزارت ورزش

رزمی
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 »یووه، سال رکوردها« 
تیتر اصلی روزنامه 
میانی »گاتزتا دلو 
اسپورت« بود که در 
ویژه نامه روز یکشنبه 
خود نوشت، یووه در 
سال 2018 صد و یک 
امتیاز به دست آورد و 
با برد برابر سمپدوریا، 
اختاف 9 امتیازی خود 
با ناپولی را حفظ کرد.

 »رونالدو، مرد سال« 
تیتر روزنامه تورینی 
»توتو اسپورت« بود که 
توضیح داد، سی آر 7 سال 
خارق العاده 2018 را با 
2 گل و شکست دادن 
سمپدوریای عالی، به پایان 
برد. او آقای گل سری »آ« 
است با 14 گل و در سال 
2018 چهل و نه گل زده 
است.

 روزنامه انگلیسی »سان« 
تیتر زد: »حاا ما را باور 
می کنید« و در ساخت تیتر 
از اسم یورگن کلوپ و لقب 
آرسنال که »توپچی ها« 
است، استفاده کرد. عکس 
روی جلد، فیرمینو بود که 
با هت تریک برابر آرسنال 
کمک کرد لیورپول با 9 
امتیاز اختاف در صدر 
جدول بایستد.

 هفته نامه انگلیسی 
»ساندی تایمز« با تیتر 
»قاتل خندان« عکس 
فیرمینو را روی جلد بخش 
ورزشی کار کرد. او 3 
گل زد تا لیورپول 5 بر 
یک آرسنال را ببرد و 9 
امتیاز بااتر از تاتنهام و 
10 امتیاز بااتر از سیتی 
بایستد. البته سیتی یک 
روز دیرتر بازی داشت.

 »مقاومت ناپذیر« 
تیتر روزنامه 
فرانسوی »اکیپ« 
بود که کلمه 
»قرمزها« را در 
وسط تیتر جدا کرد. 
برد پرگل لیورپول و 
بازی های زیبا و پرگل 
این تیم سبب شد 
تا روی جلد روزنامه 
ورزشی اکیپ برود.
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پیشخوان

عکس نوشت

 اسپالتی: ناینگوان باید 
روی کارش تمرکز کند

لوچانو اسپالتی سرمربی اینتر می گوید که 
این تیم از خســتگی امپولی نهایت اســتفاده را 
برای شکســت دادن این تیم برده است و اینکه 
هافبک بلژیکی این تیــم، راجا ناینگوان بیش 
از اندازه درگیر مســائل غیرفوتبالی است. او در 
پایان پیــروزی یک گله تیمش مقابــل امپولی 
به شبکه اســکای اســپورت ایتالیا گفت: »این 
بــازی از آن بازی هایــی بود که اگر شــما برای 
آن رویکرد اشتباهی داشــته باشید می  تواند به 
مســیری اشتباه کشیده شود. در نیمه اول ما به 
اندازه کافی روی فرم نبودیم و به اندازه کافی از 
جناحین حمله نکردیــم. در نیمه دوم وضعیت 
بهتر شد چون امپولی خسته شد و ما توانستیم 
برای این تیم مشــکاتی ایجاد کنیم. برد مهمی 
کســب کردیم و به نظر مــن نتیجه هم عادانه 
بود. یک بار دیگــر در این بازی ما موقعیت هایی 
را هدر و توپ را به آســانی لو می دادیم؛ چیزی 
که دیگر نباید تکرار شود چون ریسک ضدحمله 
حریف را بــاا می برد.« ســرمربی اینتر درباره 
برگرداندن ناینگوان بــه ترکیب اینتر در حالی 
کــه این هافبــک بلژیکی هفته پیــش به دلیل 
بی انضباطی یک جلسه محروم و 100 هزار یورو 
جریمه شــده بود هم گفت: »بــا این حال راجا 
گاهی اوقات درگیر مسائلی غیرفوتبالی می شود 
و در فوتبال اگر شما بیش از اندازه مسائل دیگر 
را بر فوتبال مقدم بشمارید، موفق نمی شوید. او 

باید تمرکزش را روی فوتبال حفظ کند.«
 

دی فرانچسکو: مهاجمان  
ما رونالدو نیستند اما 

می  توانند بیشتر گل بزنند
تیم  سرمربی  دی فرانچســکو،  اوزه بیو 
فوتبــال رم پــس از پیــروزی 2 بــر صفر 
تیمش در خانه پارما، از کســب این نتیجه 
ابــراز رضایت کرد اما گفت که تیمش هنوز 
در ضربــات ایســتگاهی و شــروع مجدد 

آسیب پذیر است.
او پس از این بازی به شــبکه اسکای 
اســپورت ایتالیا گفت: »عملکــرد تیمم را 
خیلی دوست داشــتم. می دانستم در نیمه 
اول بــه زحمت می افتیم چــون پارما واقعاً 
ضدحمات سرعتی دارد اما ما فقط در یکی 
از ضدحمات حریف به دردسر افتادیم. بعد 
از آغاز نیمه دوم، عملکردمان بهتر شــد و 
می توانم بگویم که فوق العــاده بودیم.« در 
این بازی ادین ژکو مهاجم نوک بوســنیایی 
رم به ترکیب اصلی این تیم برگشت اما قفل 
دروازه ها توســط برایان کریستانته شکست 
که با یک ضربه سر از یک کرنر گلزنی کرد. 
دی فرانچسکو با اشاره به این موضوع گفت: 
»ما فعًا بازیکنی مانند کریســتیانو رونالدو 
نداریم که بتواند در نیمه اول فصل 15 گل 
بزند، اما من دوست دارم در تیم مان گلزنان 
زیادی داشته باشیم. البته قطعاً من دوست 
دارم مهاجمان مان بیشتر از این گل بزنند.«

مصاحبه

یورنته به گااتاسرای 
می رود

فرناندو یورنته، مهاجم تاتنهام با 
باشگاه گااتاســرای به توافق رسیده 
اســت و احتماا در ژانویه راهی این 
تیم خواهد شد. این مهاجم اسپانیایی 
از زمانی که از ســوانزی بــه تاتنهام 
پیوسته، نتوانسته در ترکیب این تیم 
جا بیفتد و هری کیــن به او ترجیح 
داده می شــود. یورنتــه در این فصل 
لیــگ برتر در ترکیب ثابــت تاتنهام 
حتی یک بار هم بــه میدان نرفته و 
تنها 4 بار به عنوان بازیکن جانشــین 
بازی کرده است. مجموع دقایق بازی 
او در لیگ برتر تنها 23 دقیقه است.

قرارداد او در تابستان پیش رو به 
پایان می رسد و این بازیکن 33 ساله 
حاضر اســت که در زمستان از شمال 
لندن به اســتانبول برود. گاا حاضر 
اســت 904 هزار پوند برای خرید او 

به تاتنهام بپردازد.

چلسی هوملس را 
می خرد؟

چلســی شــاید در ماه ژانویه 
متــس هوملــس را از بایرن مونیخ 
خریــداری کند. آنهــا راجع به این 
بازیکن از بایرن پرس وجو کرده اند. 
گفته می شــود که سران چلسی از 
مدیــران بایرن قیمــت هوملس را 
پرسیده  و آنها هم در پاسخ گفته اند 
که قیمت او حدود 30 میلیون پوند 
است اما آنها به چلسی گفته اند که 
اگر می خواهند او را بخرند، ســریع 
اقدام کنند تا بایرن بتواند جانشینی 

برای او پیدا کند.
هوملــس ســابقه قهرمانی در 
جــام جهانــی را دارد و یکــی از 
بهترین مدافعان میانی دنیا است. او 
پنج بار فاتح بوندس لیگا شده است 
اما به دلیل مصدومیت و همچنین 
به دلیل انتخاب های مربی تیم، در 
9 بازی اخیر در لیگ تنها 3 بار در 

ترکیب ثابت قرار گرفته است.

 گل- اســتیون جرارد که قبــا در لیورپول زیر نظر برنــدان راجرز بازی 
کرده، برابر مربی ســابق خود به برد مهمی دست یافت. رنجرز با مربیگری 
جرارد توانســت در دربی گاســکو یک بر صفر برابر سلتیک به مربیگری 
راجرز پیروز شــود. این نخســتین برد رنجرز در دربی از 2012 به بعد بود. 

 مارکا- رونالدو با 2 گلی که به ســمپدوریا زد، سال 2018 را با 49 
گل به پایان برد اما باز هم به پای مســی 51 گله نرسید. مسی در 
9 سال گذشته، 8بار 50 گل یا بیشــتر زده است. او فقط در سال 
2013 بود که در 47 بازی 45 گل به ثمر رساند. رونالدو هم از سال 
2011 بیش از 50 گل زده بود و در ســال 2013 حتی به 69 گل هم 
رسید اما روند او سرانجام شکسته شــد. رکورد اصلی متعلق به 
مســی است که در ســال 2012 به آمار خیره کننده 91 گل رسید.

دیلی میل- 
داوید لوییز در 

هتل چلسی 
گاف داد و در 

حالی که کلید 
را جا گذاشته 

بود، در اتاقش 
را بست و پشت 

در گیر کرد. 
ژورژینیو فیلم 

این اتفاق را 
گرفت و روی 

اینستاگرامش 
گذاشت. 

بازخوانی سال 2018 به زبان طنز

از مجسمه صاح تا رختکن صورتی

کارلو آنچلوتی ســرمربی ناپولی پس از پیروزی 3 بر 2 
تیمــش در خانه مقابل بولونیا کــه گل برتری آن در دقیقه 
88 به ثمر رســید، به شبکه اسکای اســپورت ایتالیا گفت: 
»این مقطع نســبتاً عجیبی از فصل اســت که باید گفت در 
ایــن هفته هیچ بازی فوق العاده ای ندیــدم. من فکر می  کنم 
مهم ترین مشــکل ما در این بازی، عــدم کنترل مان بر بازی 
بود چون بــه بولونیا اجــازه دادیم دو بار با ضربات شــروع 
مجدد بازی را به تســاوی بکشــاند. من باید به این موضوع 
هم اشــاره کنم که بولونیا خیلی خوب بــازی می کرد و کار 
را برای ما ســخت کرد، به همین دلیل باید شــخصیت مان 
را نشــان می  دادیم تا می توانستیم این بازی را ببریم. بولونیا 

تیم بســیار باانگیزه ای است و از ســایر تیم هایی که در این 
فصل در سن پائولو مقابل شــان بازی کرده ایم بیشتر ما را به 
دردســر انداخت.« کارلو با اشاره به فاصله 9 امتیازی تیمش 
با یوونتوس صدرنشــین در پایان نیم فصل اول افزود: »ما در 
مسیری هســتیم که انتظارات زیادی وجود دارد. نتایجی که 
ما در این فصل گرفته ایم خوب بوده اند اما تحت الشــعاع روند 
خارق العاده  یوونتوس قرار گرفته اســت. ما باید خوشــبین 
باشیم چون اان به صدر جدول نزدیک تریم تا به رده پنجم. 
در لیگ قهرمانان هم هر کاری می توانســتیم انجام دادیم اما 
این تیم هنوز نتوانسته تمام پتانسیلش را در اروپا نشان دهد. 
می توانیم بهتر از این نتیجه بگیریم و پیشرفت خواهیم کرد.«

 آنچلوتی: برای شکست دادن بولونیا باید شخصیت مان را نشان می دادیم

گونســالو ایگواین ســرانجام طلســم گل 
نزدنش را که به دو ماه رســیده بود شکســت. 
این اتفاق در شــبی رخ داد که میان میهمان 
سرسخت و شجاعش اسپال را با نتیجه 2 بر یک 
شکست داد. ایگواین گل دوم این بازی را زد تا 
گتوزو فعًا از اخراج شــدن نجات پیدا کند، هر 
چند در این بازی هم تیمی او سوسو اخراج شد. 
در این بــازی همچنین جان لوئیجی دوناروما با 
یک واکنش یک دســتی فوق العاده در وقت های 
تلف شده نیمه دوم دروازه تیمش را از فروپاشی 
نجات داد تا میان ســه امتیاز را حفظ و با آن 
به رده پنجم صعود کند و حاا تنها یک امتیاز 
کمتر از میان دارد. ایگواین که از ششــم آبان 

بــرای میان گل نزده بود، در پایان بازی گفت: 
»گل مهمی زدم چون بعد از تمام آنچه پیش از 
این هدر داده بودیم، ســه امتیاز حیاتی را برای 
ما به همراه داشت اما حاا ما می توانیم در کنار 
خانواده های مان استراحت کنیم.« لحظاتی پیش 
از گلزنی، هواداران میان او را به خاطر عملکرد 
ضعیفش هو کردند. او ادامه داد: »طبیعی است 
که هواداران از من انتظارات بیشــتری داشــته 
باشند. من به میان آمدم چون مطمئن بودم که 
پروژه این تیم خوب است. اان هم می خواهم به 
روند گلزنی ام ادامه دهم. گتوزو همیشــه حامی 
من و از آن مهم تر اینکه با من صادق بوده است. 

من این گل را به او تقدیم می کنم.«

گلمرابهگتوزوتقدیممیکنم

 ایگواین: ناراضی بودن هواداران از من طبیعی است

جنارو گتوزو ســرمربی میان پس 
از پیروزی 2 بر یک شــاگردانش مقابل 
اســپال در هفته آخر نیم فصل اول سری 
A به شــبکه NZAD گفت: »من واقعاً 
عملکرد تیم را دوست داشتم، هم از نظر 
تکنیکــی هم از نظــر تاکتیکی. ذهنیت 
تیم را هم دوست  داشتم چون این فشار 
حریف را مدیریت کرد. ما می توانســتیم 
خیلی زودتر از اینها کار حریف را یکسره 
کنیم. میان هنوز باید پیشــرفت کند. 
در یک ســال اخیر ما مسائل مختلفی را 
تجربه کردیم، حاا باید بدون سوســو به 
دوحه برویم و در ســوپرجام ایتالیا بازی 
کنیم. سوسو یکی از مهم ترین بازیکنان 
ماســت اما من نمی خواهم بهانه بیاورم. 
در ماه دسامبر ما دو بازی بزرگ داشتیم 
که نتوانستیم از آنها حداکثر امتیازات را 
کســب کنیم اما حاا چاره ای نداریم جز 

اینکه آنها را جبران کنیم.
در این بازی گونسالو ایگواین بعد از 
9 بازی و دو ماه ناکامی در گلزنی دوباره 
برای میان گل زد که شــاید این اتفاق 

حتی از پیروزی میان مهم تر بود.

گتوزو درباره ایــن اتفاق هم گفت: 
»ایگواین به عشــق گلزنی زنده است. او 
همیشــه یک گلزن بوده است به همین 
دلیــل این مدت که نتوانســت گل بزند 
واقعــاً به او ســخت گذشــت. باخت به 
یوونتوس با آن پنالتی که در آن بازی از 
دست داد و کارت قرمزی که گرفت به او 
ضربه وحتشناکی زد. ایگواین باید دوباره 
به بازی اش ثبــات بدهد و دقت ضربات 
آخرش را باا ببرد، چون او همیشــه این 
دو فاکتور را داشته است. ما در این مدت 
نبود گل هــای او را احســاس کردیم و 
امیدوارم این پیروزی، مانع روانی که سر 
راه میان قرار داشت را برداشته باشد.«

درباره  روســونری  ســابق  هافبک 
فــرارش از اخــراج بــه لطــف پیروزی 
شــاگردانش هم گفت: »پیراهن میان و 
تاریخ این باشــگاه طبیعتاً بدان معناست 
که مردم از شما انتظارات بیشتری دارند 
و این شامل مالکان باشــگاه، لئوناردو و 
پائولــو مالدینــی هم می شــود. من هم 
معتقــدم این تیم می توانــد بهتر از این 
باشــد اگرچه کلی بازیکن جوان دارد که 

هنوز کم تجربه هستند.«
ســرمربی روسونری با اشاره به بازار 
نقل و انتقاات ژانویه و خبری که درباره 
تاش میــان برای جذب قرضی مهاجم 
ســویا لوئیس موریل منتشر شده است 
هم گفت: »نمی دانــم آیا ما می توانیم او 
را به خدمــت بگیریم یا نه؟ اما ما درباره 
او با هم صحبت  کرده ایــم همانطور که 
درباره خیلی دیگــر از بازیکنان صحبت 
می کنیم. او بازیکنی است که می تواند در 
کناره های زمین برای ما بازی کند و باید 
از توانایی های او برای حمله به دروازه بان 

حریف حداکثر استفاده را برد.«

 گتوزو: امیدوارم برد مقابل اسپال مشکل روانی 
میان را حل کند

ســال 2018 رو به پایان است اما در این سال 
در دنیای ورزش چه گذشت؟ 

روزنامه گاردین در مطلبی به طنز، سال 2018 
را مرور و ترین های سال را گردآوری کرده است.

 
نیرنگ سال

تیم بالیبراک اف ســی کــه در لیگ منطقه ای 
لینســتر در ایرلند بازی می کند، اعام کرد یکی از 
بازیکنانش به نــام فرناندو نونو افوئنته در تصادف 
درگذشته اســت، آنها به این ترتیب یک بازی شان 

را لغو کردند. 
سایر باشگاه ها پیش از بازی هایشان یک دقیقه 
ســکوت اعام کردند اما در نهایت باشگاه بالیبراک 
اعام کرد که این خبر دروغ بوده است. آنها به دلیل 

این »اشتباه ناخوشایند« عذرخواهی کردند.
 

مجسمه سال
مای عبدا... در ماه نوامبر مجســمه ای ساخت 
که مشــخص نبود از روی چه کســی ساخته شده 

بود؛ محمد صاح؟ 

مارو در فیلم »تنها در خانه«؟ آرت گارفانکل؟ 
رســانه های اجتماعــی که از آن خیلی اســتقبال 
کردند. مای عبدا... هم در واکنش به انتقادات گفت: 
»کار من متمایز بود. امیدوارم که مردم هنر مودب 

بودن و انتقاد محترمانه را یاد بگیرند.«
 

اشتباه ترین پیام
نادژدا سرگیوا، بازیکن سورتمه سری تیم ملی 
روســیه پیش از المپیک زمستانی در یک کمپین 
شــرکت کرد و گرمکنی را به تن کرد که روی آن 

نوشته شــده بود: »من دوپینگ نمی کنم«. کمی بعد 
آزمایش تریمتازیدین او مثبت اعام شد. یک نماینده 

روسیه اعام کرد: »این کار او به سود ما نشد.«
 

بهترین سرپرست
سرپرســت تیم انگلیس فراموش کرد یک تیک 
را در فرمی که بــه او داده بودند بزند، به همین دلیل 
ملیســا اوتر، دوچرخه ســوار انگلیســی نتوانست در 
بازی های کشــورهای مشــترک المنافع شرکت کند. 
اوتر گفت: »نمی توانم با حرف بگویم که چقدر ناامید 

شده ام.«
همچنیــن تامــی فلیتــوود در مســابقات اوپن 
120هزار پوند برنده شــد اما این پول به حساب یک 
تامــی فلیتوود دیگر ریخته شــد. فلیتوود گفت: »من 
حتی خبردار هم نمی شــدم که پول را به من داده اند 
یــا نه چون واقعا حســابم را چک نمی کنــم! اما حاا 

فهمیده ام قضیه چیست.«
 

بدترین تکل
امیل ســاندوی، مربــی تیــم رومانیایی آرگس 
پیتســتی را داور بــازی اخراج کــرد، چراکه بال تیم 
حریف، چیندیا تارگوویسته ضدحمله خطرناکی را آغاز 

کرده بود و ساندوی به داخل زمین رفت و او را زد! 
ســاندوی گفت: »من بافاصله عذرخواهی کردم. 
ایــن کار مضحکی بود. ما با همه افــرادی که در این 
ماجرا نقش داشتند صحبت کردیم و همه خندیدیم.«

 
بی باک ترین خبرنگار

مایــک بوشــل در جریــان یک مصاحبــه زنده 
بــا شــناگران انگلیســی در بازی هــای کشــورهای 
مشترک المنافع به داخل استخر افتاد. او گفت: »پله را 
ندیدم، معذرت می خواهم.« همچنین هیلیمور، مجری 
برنامه At the races در یک مســابقه اسب سواری، 
یک اسب افسارگســیخته را مهار کرد. او گفت: »من 

خیلی تمرین کرده بودم.«

 بدترین رونمایی
کریستال پااس در حالی خبر خرید مکس مه یر، 
هافبک آلمانی را در وب ســایت خود اعام کرد که در 
کنار این خبر، عکس جاشــوا کیمیش، هافبک بایرن 

مونیخ را کار کرده بود.
همچنین باشگاه ویارئال بازگشت سانتی کاسورا 
را به این ترتیب اعام کرد که یک شعبده باز استخدام 
کرد که این هافبک را از داخل یک اســتوانه شیشه ای 

پر از دود در ورزشگاه دا سرامیکا ظاهر کند!
 

بهترین طراحی مجدد
باشــگاه نوریچ رختکن حریفان در ورزشگاهشان 
را به رنگ صورتی پررنگ درآورده اســت، چرا که این 
رنگ تاثیری منفی روی بازیکنان می گذارد. مارســلو 
بیلســا، مربی لیدز یونایتد پس از پیروزی سه بر صفر 
در خانه نوریــچ گفت: »پیش از یک بازی، هیچ رنگی 

وجود ندارد که بتواند اشتیاق یک تیم برای پیروزی یا 
شوق آنها برای رقابت را تضعیف کند.«

 
کاردان ترین هوادار

در اینجــا رقابت نزدیک اســت. یک طرفدار تیم 
ایر که از ورزشــگاه فالکرک بیرون انداخته شده بود، 
از یک درخت باا رفت تا بازی تیمش را تماشــا کند. 
از او بهتر اما آن طرفدار دنیزلی اســپور اســت که یک 
ســال از حضور در ورزشــگاه محروم بود و به همین 
دلیل یک جرثقیل اجاره کرد تا از باای آن بازی های 

تیمش را ببیند!
 

بهترین داور
دین هالم، ســانچز وات مهاجم همل همپســتد 
را بــه دلیلی عجیب اخراج کــرد. او از این بازیکن نام 
خانوادگی اش را پرســید و او پاســخ داد: Watt. داور 
گفــت: What؟ و بعد وات چنــد بار گفت Watt که 
دقیقا مانند What تلفظ می شود. داور تصور کرد این 
بازیکن دارد اعتراض می کند و به او کارت قرمز نشان 
داد! دیو بوگینز، رییس باشــگاه گفت: »این اشتباهی 

انسانی بود«.
 

پردردسرترین مسابقه دو
ماراتــن ونیــز 2017: موتوری کــه دوندگان را 
راهنمایی می کرد به سمت اشتباهی حرکت کرد و به 
همین دلیل ایوب فانیل، دونده محلی توانست قهرمان 

شود!
ماراتن ونیز 2018: بدترین ســیل یک دهه اخیر 
در شــهر اتفاق افتاده بود و دوندگان مجبور بودند در 
حالی بدوند که آب تا زانوهایشــان می رسید. مکونانت 
گبــره، قهرمان ماراتــن مردان گفت: »قســمت آخر 
مسابقه خیلی سخت بود اما من می دانستم که به خوبی 

از بقیه پیش افتاده ام و این دردسر برای همه است!«
 

بهترین راهنمایی
راهبه 98ســاله، خواهر ژان دولورس-اشــمیت، 
پیــش از بازی های بســکتبال دانشــگاهی به جمع 
بازیکنــان لویوا رمبلرز شــیکاگو مــی رود و آنها را 
راهنمایی می کند. دانته اینگرام پس از یک بازی گفت: 
»او انگار واقعا مربی است! در نخستین بازی که او آمد 
من غافلگیر شــدم. او به من گفــت: باید در ریباندها 
حواست باشد که توپ به حریف نرسد. مراقب بازیکن 

شماره 23 حریف باش«.
 

آدم های بد
1(  ریچارد اسکادامور، رییس اجرایی سابق لیگ 
برتر که در هنگام ترک پســت خود، حاضر شد 5 پوند 

پاداش بگیرد!
2(  ســرخیو راموس که فینال لیگ قهرمانان را 
برای محمد صاح نابود کرد و حضور او در جام جهانی 
را هم تا حــد زیادی به ابهام برد. او بعدتر گفت: »من 

وجدان کاما آسوده ای دارم«.

3(  استیو اسمیت، کاپیتان تیم کریکت استرالیا 
که توپ را دســتکاری کرده بــود. او گفت: »اگر حیله 
ما رو نمی شــد، حاا احســاس خیلی بدی درباره اش 

داشتم.«
 

بدترین پرتاب ها
1(  طرفــداران فالکرک در بــازی با دانفرماین 
چشــم های پاســتیکی به سمت دین شــیلز پرتاب 
کردنــد. این هافبک دانفرماین در هشت ســالگی، به 
دنبال یک تصادف بینایی چشــم راستش را از دست 
داد و در سال 2006 مجبور شد چشمش را با جراحی 
خارج کند. آلن جانســتون، مربــی دانفرماین گفت: 
»آدم هرگز دوســت ندارد چنین چیزهایی را بشنود. 

این کار بدی بود.«
2(  پــی اس وی آیندهــوون در بازی اش در لیگ 
هلنــد یک گل عقب بود و طرفداران فاینورد یک توپ 
به داخل زمین انداختند تا روند بازی را متوقف کنند. 
مارک فان بومل، مربی  پی اس وی گفت: »اتفاق عجیبی 

بود«.
3(  طرفداران استون ویا به سمت استیو بروس، 
مربی وقت تیمشــان کاهو پرتاب کردند. بروس گفت: 
»این خاصه ای از وضعیت حال حاضر جامعه ماست. 

هیچ احترامی برای هیچ کس قایل نیستند.«
امــا پرتاب های خوبــی هم داشــتیم: طرفداران 
اکسلســیور صدها اســباب بازی برای کودکانی پرتاب 
کردند که از بیمارســتان کودکان ســوفیا در شــهر 

روتردام به ورزشگاه آمده بودند.
 

بهترین گزارش
»رم از ویرانه ها برخاسته است! مانواس، رب النوع 
یونانی در رم! چیزی که باورنکردنی بود مقابل دیدگان 
مــا اتفاق افتاد! قــرار نبود اینچنین شــود! این اتفاق 
نمی توانــد افتاده باشــد! اما افتاده اســت! بارســلونا، 
تیم خارق العاده، هشــت دقیقه تــا حذف فاصله دارد. 
دی فرانچسکو نمی داند به کجا برود. اینیستا نمی داند 
کــه به کجا نگاه کنــد. یک یونانی از کــوه الیمپوس 
بــه هفت تپه رم آمــده و معجزه کرده اســت!« اینها 
حرف های پیتر دراری، گزارشگر بی تی اسپورت بود که 
پس از گل سوم رم برابر بارسلونا که حذف این تیم را 

رقم زد، کمی ذوق زده شده بود.
 

داور سال
آلبــرت آارکون، داور پرویــی در یک بازی جام 
حذفی پرو بین رتاموسو و آکیاتو ده پامپامارکا، تصمیم 
گرفــت VAR را به صــورت دســتی انجــام دهد. او 
عکس های یک عکاس که در کنار زمین بود را تماشــا 
کــرد تا تصمیم بگیرد که آیــا ضربه جوردن کمپوس 

وارد دروازه آکیاتو شده است یا نه.
یــک مورد دیگر: در پرتغال، در بازی آوش مقابل 
بواویشــتا، یک گل به ثمر رسید و داور تصمیم گرفت 
از VAR استفاده کند تا ببیند که آیا گل آفساید بوده 
اســت یا نه اما یک پرچم بزرگ که هــواداران آورده 

بودند جلو دید دوربین VAR را گرفته بود!
 

بهترین انتقال
بردلی اســتوکس، مدافع میانی که به تیم بردلی 
استوک پیوست. او گفت: »می دانستم که یک منطقه 
به نام بردلی استوک وجود دارد. در گوگل جست و جو 
کــردم که ببینم تیم فوتبال دارند یا نه، چون به نظرم 

حضور در این تیم خیلی باحال می شد.«
منبع: گاردین
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ما لیورپول هستیم، شعر در تصویر

اگه می تونی منو بگیر

رایدر کاپ، جــام قهرمانی معروف 
گلــف، در آنفیلد به نمایــش درآمد اما 
هواداران لیورپول حواسشان به یک جام 
خوشــرنگ و لعاب دیگر است؛ قهرمانی 
لیگ برتر از همیشــه محتمل تر به نظر 

می رسد، خودتان را آماده کنید.
تصور می شد آرسنال آزمون سختی 
برای تیــم یورگن کلوپ باشــد، تیمی 
بــا اعتماد به نفس و در حال پیشــرفت 
که محک خوبی بــرای ادعای قهرمانی 
قرمزها بود. از ایــن امتحان با موفقیت 

عبور کردند.
لیورپول به عنوان صدرنشین به سال 
2019 می رود و بــا نزدیکترین تعقیب 
کننــده اش حداقل هفــت امتیاز فاصله 
دارد. اگر بتوانند پنجشنبه این فاصله را 
در ورزشگاه اتحاد برابر منچسترسیتی به 
10 امتیاز برسانند، هوادارانشان از همین 
حاا ماه مــه را برای جشــن قهرمانی 

تعطیل می کنند.
آنهــا تیم توقف ناپذیــر حال حاضر 
انگلیس هستند. در حالی که رقبایشان 

یکی بعــد از دیگــری می لغزند و ثبات 
ازم را ندارند، تیم کلوپ موانع را پیاپی 
از پیــش رو برمــی دارد و هر بار خود را 
از فشــار روانی بزرگی خاص می کند. 
زیادی  »راه  دائما می گوید:  مربی شــان 
مانده« و درســت هــم می گوید اما چه 
تیم فوق العاده ای ســاخته؛ 20 بازی 17 
پیروزی، 3 تســاوی، هشت گل خورده، 
48 گل زده و 54 امتیاز. از نظر میانگین 
امتیــازی بهترین ســال تاریخشــان را 
ســپری کردند، 88 امتیاز از 37 بازی، 
تقریبــا 4/2 امتیــاز به طور متوســط. 

شگفت انگیز است.
آنفیلــد مبهوت شــد وقتی آینزلی 
مایتلنــد نایلــز گل اول بــازی را برای 
میهمان زد. نخستین بار بعد از 364 روز 
و بازی با لســتر، لیورپول در خانه عقب 
افتاد. پاســخ اما ترسناک بود. سه دقیقه 
بعد مســاوی شدند، دو دقیقه دیگر جلو 
افتادنــد و در پایــان نیمه اول 4 بر یک 

پیش بودند. رعب انگیز است.
روبرتو فیرمینو دو گل زد، ســادیو 
مانه با پاس گل محمد صاح گل ســوم 
را به ثمر رســاند و مهاجم مصری برای 
دومین بــازی متوالــی پنالتی گرفت و 

خودش گل کرد. برای نخســتین بار در 
این فصل مثلث رویایی لیورپول در یک 
بازی گل زدند. آرسنال نگون بخت هیچ 

پاسخی جز عصبانیت نداشت.
در این بازی باید منتظر گل بود- در 
10 دیــدار اخیر دو تیم در لیگ 44 گل 
زده شده- و حاا با 155 گل پرگل ترین 
بازی تاریخ لیگ برتر اســت. شکودران 
موســتافی بین دو نیمه تعویض شــد، 
شــاید به عنوان یک لطف؛ مرهمی برای 
آرسنال نبود. مثل ســال 2014 که در 
یک نیمه چهــار گل در آنفیلد خوردند، 
اینجا برای توپچی ها جای غریبی است. 
ستاره آرسنال، پیر امریک اوبامیانگ در 
نیمه اول 7 بار به توپ ضربه زد که چهار 
تایش از روی شروع مجددها بود در هر 

نوبت گل خوردن تیمش.
با باخت خانگی تاتنهام، نزدیکترین 
تیم بــه لیورپول، کلوپ جــو پرهیجان 
و باانگیزه ای که آرزویش را داشــت، به 
دســت آورد. آنفیلد از خبــر ویمبلی به 
شدت استقبال کرد، اان دسامبر است 
اما حــال و هوای آوریل حاکم اســت، 

گویی نبرد قهرمانی به پایان رسیده.
فیرمینــو که از آوریــل در خانه در 

بازی های لیگ گل نزده بود، هت تریک 
خود را با پنالتی کامل کرد البته به لطف 
ســخاوتمندی صاح. او بعد از آفونســو 
آلوز و روبینیو ســومین برزیلی است که 
در لیگ برتر هت تریک کرده اما احتماا 
از آن دو نفر اثرگذاری بیشتری در لیگ 
برتر خواهد داشت. قرمزها عاشق شماره 

9 هستند.
حــاا البتــه همه بازیکنانشــان را 
دوســت دارند و جای تعجب نیســت. 
بازیکنان این تیــم برای هم بازی و کار 
می کننــد و این مایه افتخــار هواداران 
اســت؛ هر بــازی و هــر هفتــه. آنها 
می خوانند: »ما لیورپول هســتیم؛ شعر 

در تصویر.«
آخرین باری که این آواز را شــنیده 
بودیم ســال 2014 بود که تیم برندان 
راجرز رویای آوردن جام را شروع کرده 
بود. آن فصل هم آرســنال را 5 بر یک 
بــرده بودند امــا در پایان کــم آوردند. 
این تیم، آنطور که اان نشــان می دهد، 
می تواند یک قدم فراتر بگذارد. دسامبر 

است و ماه مه به این زودی نمی رسد.
اگر می توانید بگیریدشان.

مترجم: سیدعلی بلندنظر

کلوپ درباره اینکه صاح اجازه 
داد فیرمینو پنالتی را بزند گفت: 

این یکی از بهترین صحنه های 
تمام زندگی ام بود، واقعا بازیکنان 
زیادی نمی شناسم که چنین کاری 

انجام بدهند. بعد هم با او جشن 
خوشحالی گرفت، فوق العاده بود. 

شاید این بهترین ژست فصل باشد، 
عالی بود. نزدیک بود گریه ام بگیرد

نیل جونز
Neil Jones

فان دایک: همه 
چیز ممکن است

ویرجیــل فان دایــک بعد 
از برد 5 بر یــک لیورپول برابر 
برای  تیمــش  گفت  آرســنال 
رسیدن به موفقیت هیچ حد و 

مرزی نمی شناسد.
 کاپیتان تیــم ملی هلند 
گفــت: »هنوز جای پیشــرفت 
داریم اما مشــخصا از جایگاهی 
هســتیم.  راضی  داریــم  کــه 
ادامه  می خواهیــم همینطــور 
دهیم، ســخت کار می کنیم و 
به جلــو می رویم. هــر چیزی 
ممکن است. با تمام توان بازی 
می کنیم و پیش می رویم اما هر 
چیزی امــکان دارد. باید خوب 
بازی کنیم و برنده شــویم. این 
روزها همه چیز سخت به دست 
در چنین  اینکــه  امــا  می آید 
شرایطی بازیکن لیورپول باشی، 

مایه افتخار است.«
بــازی  در  لیورپــول 
اتحاد  ورزشــگاه  در  پنجشنبه 
متوالی  بــرد  دنبال دهمین  به 
خــود در لیگ برتر اســت اما 
انــدرو رابرتســون دفــاع چپ 
می گویــد  مرسی ســایدی ها 
تیمش در این مسابقه هم بازی 
انجــام می دهد:  را  عادی خود 
»مســابقه فوق العاده ای است و 
را  خودشــان  می خواهند  همه 
نشــان بدهند. ما از دسامبر که 
ماه سختی است، به خوبی عبور 
کردیم و حــاا باید یکی یکی 
بازی ها را پیش برویم. ســیتی 
بازی مهمی است اما ما برتری 
قابل قبولی داریم و با تمام توان 

از آن محافظت می کنیم.«

از 13 گل تا 13 ضربه به توپ
آمار اوبامیانگ گویای 

تحقیر در آنفیلد
اول  گلزن  اوبامیانــگ  امریــک  پیر 
آرسنال در این فصل، در باخت 5 بر یک 
شنبه شب برابر لیورپول تنها 13 بار توپ 
را لمس کرد. بازیکــن تیم ملی گابن در 
20 بــازی این فصــل 13 گل زده اما در 
این بازی که تیم اونای امری با شکســت 
ســنگین و تلخی بدرقه شد، یک بازیکن 
تنها در خط حمله تیمش بود. این بازیکن 
29 ســاله که در دقیقه 71 جای خود را 
به الکساندر اکازت داد، شش بار از روی 
شروع مجدد توپ را لمس کرد، یعنی پنج 
بــار روی هر گلی که تیمش خورد و یک 

بار هم در توپ آغازین نیمه دوم.
مهاجم سابق بوروســیادورتموند که 
در نخســتین فصل حضــور امری روی 
نیمکت آرسنال از بازیکنان تاثیرگذار این 
تیــم بوده، در این بازی به ســایه تبدیل 

شده بود.
آرســنال هم اگرچه نســبت به تیم 
فصــل قبــل بــا مربیگری آرســن ونگر 
پیشــرفت زیــادی کــرده اما حــاا 20 
بازی اســت که در خانــه پنج تیم بزرگ 
دیگر به پیروزی نرســیده و در 12 بازی 
اخیرش 10 شکســت داشــته در حالی 
که در مجمــوع 13 باخــت در این 20 
بازی در زمین لیورپول، منچسترســیتی، 
منچستریونایتد، چلسی و تاتنهام داشته. 
در واقع از ژانویه 2015 یعنی چهار سال 
پیش که با گل های ســانتی کاســورا و 
الیویه ژیرو در زمین منچسترســیتی به 
پیروزی رسید، دیگر در خانه هیچ یک از 

رقبای اصلی طعم برد را نچشیده.
آرســنال همچنین بــرای چهارمین 
بار در لیگ برتــر در یک نیمه چهار گل 
خــورد، این اتفاق در ســال 2001 برابر 
منچســتریونایتد، در ســال 2014 برابر 
چلسی و در همان سال برابر لیورپول رخ 
داده بود. آرســنال ونگر در صدر جدول 
بود وقتــی تیم برندان راجرز با هنرنمایی 
رحیم استرلینگ و لوییس سوارس آنها را 
در هم کوبید؛ چند هفته بعد هم چلسی 
ژوزه مورینیو در هزارمین بازی آرسنال با 
مربی فرانسوی اش، شش گل به این تیم 
زد. همان ســال 6 بر 3 به منچسترسیتی 
باختنــد اما در نهایت رتبــه چهارم را به 

دست آوردند.
در  آرسنال  باخت های سنگین  البته 
ســال های حضور الکس فرگوســن برابر 
منچستریونایتد بود. در آگوست 2011 با 
نتیجه 8 بر یک در اولدترافورد شکســت 
خوردند و در فوریــه 2001 با هت تریک 
19 دقیقــه ای دوایــت یــورک 6 بر یک 

باختند.

اوله گنار سولسشــایر می گوید هیچ 
چمنی سبزتر از چمن اولدترافورد نیست 
پس آنتونی مارسیال و داوید دخئا باید 
در منچســتریونایتد بماننــد و تــاش 
می کند که قــرارداد آنها را تمدید کند. 
ســرمربی نروژی موقت جدید شیاطین 
ســرخ که دو هفته پیش جانشین ژوزه 
مورینیو شــد، در حالی هدایت این تیم 
را بر عهده گرفته که دو بازیکن تیمش 
هنوز با تمدیــد قراردادهای رو به پایان 

خود موافقت نکرده اند.
سولسشــایر که خودش در دوران 
منچســتریونایتد  در  بازیگــری اش 
پیشــنهادهای زیادی از سایر باشگاه ها 
داشت و ترجیح داد در تیم تحت هدایت 
سرالکس فرگوســن بماند، گفت: »من 
می دانم که باشــگاه می خواهد مارسیال 
و دخئا قــرارداد جدید امضا کنند چون 
آنها بازیکنان باکیفیتی هســتند. با این 
حال همه چیز به نظر خودشان بستگی 
دارد اما وقتی شــما بــرای تیمی مانند 
منچســتریونایتد بــازی می کنید، باید 
بدانید که چمن های زیادی از چمن این 
تیم سبزتر نیست. شما اینجا در بهترین 
تیم هســتید. اینجا بزرگترین باشــگاه 

دنیاســت. من امیدوارم کــه بتوانم به 
بازیکنان کمک کنم یا ترغیب شان  این 
کنم به فکر بیفتنــد که می خواهند در 
این باشــگاه بمانند.« سولسشــایر خود 
در دوران بازیگــری اش اغلــب اوقــات 
از روی نیمکــت به میــدان می رفت و 
در واقــع ذخیره بازیکنــان بزرگتر تیم 
بخصوص اندی کول و دوایت یورک بود. 
به عنــوان بازیکن تعویضی هم بود که او 
شــاید معروف  ترین گلــش را در دقیقه 
آخر فینال لیگ قهرمانان ســال 1999 
مقابل بایــرن مونیخ به ثمر رســاند. او 
گفت: »من پیشنهادهای فراوانی داشتم 
و می توانســتم به تیمــی دیگر بروم اما 
زمانی که ســرمربی با من صحبت کرد 
تا بگویــد که بخش مهمی از برنامه های 
او هســتم و به اندازه کافی فرصت بازی 
خواهم داشــت، تصمیم گرفتم بمانم و 
این باعث افتخار مــن بود که برای این 
تیــم بازی کنــم. من البتــه لجوج هم 
هســتم. یک بار باشــگاه موافقت کرد 
که مرا به تاتنهام بفروشــد اما گفتم نه 
مرا  می خواســت  مدیربرنامه ام  ممنون. 
ببرد اما من می دانســتم که من یونایتد 

برای من بهترین تیم است.«

موریســیو پوچتینو، مربی تاتنهام 
گفت که تیمش در جریان شکست سه 
بر یک مقابل ولوز عملکرد اشــتباهی 
داشت. تاتنهام با گل هری کین پیش 
افتاد اما در ادامه سه گل دریافت کرد 
و به این ترتیب رویــای قهرمانی آنها 

ضربه سختی خورد.
پوچتینــو گفــت: »مــا در نیمه 
دوم حاکم بــازی نبودیم. ما در روش 
بازی مان اشــتباه کردیــم. ما بیش از 
حد بــه توپ های بلند اتــکا کردیم و 
در نیمه دوم انــرژی ما کاهش یافت. 
زمانی کــه آنها گل تســاوی را زدند، 
بازگشت به بازی سخت شد اما فوتبال 

همین اســت. ما روند خیلی خوبی در 
هفته های اخیر داشــتیم و حفظ این 

روند کار دشواری بود.
مــا تــاش کردیم کــه در نیمه 
دوم بهتر بازی کنیــم اما بیش از حد 
مستقیم بازی کردیم و به نظرم تاوان 
تاش های فوق العاده مان در دیدارهای 
دیگر را دادیم. ما که ماشــین نیستیم. 
ما باید درک کنیم که نمی توانیم خود 
را به چنین وضعیتــی ببریم. به نظرم 
ما از توپ به شــیوه اشتباهی استفاده 
کردیــم و به آنها اجــازه دادیم که در 
تغییــر از دفاع به حملــه، فرصت های 

خوبی بسازند.«

تاش سولسشایر برای نگه داشتن 
مارسیال و دخئا

پوچتینو: ما ماشین نیستیم

گزارش

دوست دارم جای شما روزنامه نگارها باشم، البته مثل یک مربی پول بگیرم

کلوپ: من احمق نیستم، حداقل همیشه!

استفاده از تکنولوژی به داور کمک می کند بهتر تصمیم بگیرد
امری: فاصله دو تیم به اندازه نتیجه نیست

یورگــن کلوپ می گویــد کار محمد 
صــاح در دادن ضربه پنالتــی به روبرتو 
فیرمینــو یکی از زیباتریــن صحنه هایی 
بوده که در تمام عمرش دیده است. صاح 
یــک گل از روی نقطه پنالتی زده بود اما 
فرصت زدن گل پنجم در دقیقه 65 را به 
دیگر مهاجم لیورپول، روبرتو فیرمینو داد 
تا با زدن گل ســومش در این بازی توپ 
مســابقه را با خود ببرد؛ او بهترین گلزن 

برزیلی تاریخ لیگ برتر است.
کلــوپ گفت: »ســال 2018 با یک 
هدیه کریسمس از طرف محمد صاح به 
پایان رســید. این ژست را خیلی دوست 
داشتم. توپ را به بابی داد تا هت تریکش 
را کامــل کند، صحنه زیبایــی بود. ابتدا 
ناراحت شدم چون بابی خیلی در تمرین 
روی پنالتــی کار نمی کند اما روز، روز او 
بــود و همه چیز خوب پیــش رفت. این 
یکی از بهترین صحنه های تمام زندگی ام 
بــود، واقعا بازیکنان زیادی نمی شناســم 
که چنیــن کاری انجام بدهند. بعد هم با 
بابی جشــن خوشحالی گرفت، فوق العاده 
بود. شــاید این بهترین ژست فصل باشد، 
عالی بود. کریسمس تمام شده اما نه بین 

بازیکنان. نزدیک بود گریه ام بگیرد.«
لیورپــول ســال را بــا حداقل هفت 
امتیاز اختاف نسبت به نزدیکترین رقیب 
به پایان می برد اما کلوپ همچنان جایگاه 
تیمش در این مقطع از فصل را بی اهمیت 
می داند: »شاید بعد از بازی پنجشنبه در 
منچســتر، این اختاف به چهــار امتیاز 

برسد، این ممکن است. من باهوش ترین 
آدم جهان نیســتم اما احمق هم نیستم، 
حداقل همیشــه. این اختاف واقعا ناچیز 
اســت. قطعــا اهمیتی ندارد کــه در ماه 
دسامبر شــما چه امتیاز و اختافی دارید 
حتی آخر دســامبر. مــن درک می کنم، 
شما رسانه ها حق دارید درباره ما دیدگاه 
مثبتی داشته باشید اما اگر برای نخستین 
بار سه امتیاز را از دست بدهیم، خود شما 
نخستین کسانی هستید که تیتر می زنید: 
آیا عصبی شــده اید و استرس دارید؟ این 
کار آسانی اســت. دوست دارم جای شما 
باشــم، همین پولی کــه اان می گیرم را 
بگیرم اما جای شــما باشم. ما نمی توانیم 
وارد ایــن بــازی شــویم و ایــن کار را 
نمی کنیم. قبل از بازی شنیدیم و همه در 
تابلوی ورزشگاه دیدیم که تاتنهام باخته. 
فکر می کنید جشن گرفتیم؟ در رختکن 
حتی ندیدم کسی لبخند بزند. اان وقت 
تیتر و داستان درست کردن نیست. باید 
خودمان را برای مســابقات فوتبال آماده 
کنیــم، بهتریــن بازی را انجــام دهیم و 

بیشترین امتیاز را بگیریم، همین.«
لیورپــول در بــازی بعــدی خــود 
پنجشــنبه در ورزشــگاه اتحاد به مصاف 
می توانــد  و  مــی رود  منچسترســیتی 
فاصلــه اش را با مدافع عنــوان قهرمانی 
بیشتر کند: »وضعیت فعلی ما مثل شروع 
یک ماراتن اســت. قبــل از ماراتن همه 
چیز عالی اســت، از آب و هــوا گرفته تا 
پیراهن جدید و ورزشکاران جدید و همه 

چیز نو. خب شما برنده می شوید اما قبل 
از هــر چیز ما باید بدویم. افرادی که دور 
ما هســتند ســر و صدا می کنند اما یک 
نفــر باید بدود. ما ایــن کار را می کنیم و 

سعیمان این اســت تا جایی که می شود، 
خوب باشیم.«

لیورپول در این بازی ابتدا عقب افتاد 
اما پاسخ جانانه ای داد: »واکنش ما به گل 
خــوردن در کاس جهانی بــود. آرامش 
خود را حفظ و آنها را مجبور به اشــتباه 
کردیــم. وای، گل دوم فیرمینــو وقتــی 
ســادیو مانه توپ را گرفت، چه گلی بود! 

دفاع ما عالی بود.«
لیورپول آخرین بار در ســال 1990 
قهرمان لیگ انگلیس شده، البته آن موقع 
لیگ دســته اول برگزار می شد و لیورپول 
از زمان شــروع لیگ برتر در سال 1992 

قهرمان این مسابقات نشده.

اونای امری مربی آرسنال می گوید 
تیمش از نظر دفاعی نیاز به پیشــرفت 
زیادی دارد امــا تاکید کرد فاصله میان 
آرســنال و لیورپول به بزرگی نتیجه 5 
بر یک نیست. نتیجه تحقیرآمیزی برای 
توپچی ها رقم خورد کــه در دوران 22 

بازی بدون شکست خود، قرمزها را یک 
بر یک متوقف کرده بودند.

مربی اســپانیایی تیم شــمال لندن 
گفــت: »می دانیم باید بهتر شــویم و کار 
زیــادی در پیش داریم بخصوص در دفاع. 
در رختکن با بازیکنــان حرف زدیم، این 

تجربه دیگری برای مــا بود. تجربه بدی 
بود اما می توانیــم از آن چیزهای زیادی 
یــاد بگیریم. در نیمــه دوم باید بازی را 
کنترل می کردیــم و خودمان را از لحاظ 
فــردی و تیمی حفــظ می کردیم... حاا 
می توانیم به بازی سه شــنبه با فوام فکر 
کنیم اما این را می دانیم که فاصله میان 
ما و لیورپول به اندازه این نتیجه نیست. 
شاید برابر این تیم یک پیروزی به دست 
آوریم، یکی را مثل مسابقه قبلی مساوی 

کنیم و یک نتیجه هم مثل این.«
آرسنال  شکست  سنگین ترین  این 
با مربیگری امری بود که تا قبل از بازی 
دیروز چلســی با کریســتال پااس دو 
امتیاز از جمع چهار تیم برتر لیگ عقب 

افتاده بود.
دو گل آخــر از روی نقطــه پنالتی 
به دســت آمد، محمد صــاح با خطای 
پنالتی  پاپاســتاتوپولوس  ســوکراتیس 
گرفت و ســئاد کواشیناچ مرتکب خطا 
روی دژان لوورن شــد در حالی که هر 

دو تصمیم سختگیرانه به نظر می رسید: 
»دو گل آخــر برای مــا خیلی زیاد بود. 
فکر می کنم VAR اهمیت زیادی دارد، 
ســال بعد می آید و می توانــد به داورها 
کمــک کند بهتــر تصمیــم بگیرند اما 
نتیجه مشــخص اســت و به داور ربطی 

ندارد.«
امری درباره بازی هم گفت: »نقاط 
مثبتــی هم در این بازی داشــتیم مثل 
آینزلــی مایتلند نایلز کــه به عنوان بال 
راســت بازی کــرد و گل زد. همچنین 
آلکس آیووبی کــه مدت ها خوب بازی 
نمی کــرد 90 دقیقه بــود و خوب بازی 
کرد اما از نظر دفاعی باید بهتر شــویم، 
این مســوولیت من اســت و باید تعادل 
ایجاد کنیم. باید به هواداران ثابت کنیم 

دست از مبارزه بر نمی داریم.«
امری همچنین تایید کرد مســعود 
اوزیل به دلیل مشکل زانو تیم را در سفر 
به لیورپول همراهــی نکرده: »نمی دانم 

جدی است یا نه اما زانویش است.«

اسپورت مدیا ست- این منتخبی است از زیباترین عکس های 
ورزشی سال 2018. 
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

محمد شادکام هافبک 
پارس جنوبی جم در تاش 
اســت تا در نیم فصل دوم 
روزهای بهتــری را در این 
تیم ســپری کند. شادکام 
درباره شرایط پارس جنوبی 
جم می گوید: »خوشبختانه 
داریــم.  خوبــی  شــرایط 
کارمان را چند روزی است 
بــرای نیم فصــل دوم آغاز 
کرده ایــم و بــه دنبال این 

هســتیم که بتوانیم در ادامه مسابقات هم نتایج 
خوبی بگیریم و هواداران خود را خوشحال کنیم. 
شــنبه یک بازی دوستانه با اکسین البرز داشتیم 
کــه با برد این بازی را به پایان بردیم. با برگزاری 
دیدارهای تدارکاتی در روزهای آینده و یک اردو 
در جزیره کیش شرایط مان بهتر هم خواهد شد.« 
هافبک پارس جنوبی که در بازی با اکسین البرز 
گل زیبایی را وارد دروازه حریف کرد، در مورد این 
گل توضیح می دهد: »واقعا حسرت می خورم که 
ایــن گل را دوربین های تلویزیونی ثبت نکردند و 

کسی آن را ندید. ما حدود 
30 تــا 40 پــاس بــه هم 
دادیــم و وقتی توپ به من 
رسید، به صورت سر ضرب 
روی هوا با پای راســت که 
اســت  پای غیرتخصصی ام 
شــوت زدم کــه بــه کنج 
موثر  اینکه  از  رفت.  دروازه 
بودم خوشــحالم امــا باید 
هم  رســمی  بازی های  در 
این اتفاقــات برایم بیفتد.« 
محمد شــادکام در رابطه با اینکه گفته می شود 
پیشنهاد بازگشــت به صنعت نفت آبادان داشته، 
می گویــد: »من 3 ســال خــوب در صنعت نفت 
آبادان داشــتم و به نوعــی فوتبالم را مدیون این 
تیم هســتم. روزهایی که با نفت داشتم را هرگز 
از یاد نمی برم و چیزی جز خوبی از مردم شریف 
آبــادان ندیدم. بــا این حــال اان بازیکن پارس 
جنوبی هستم و به قراردادم پایبندم. تمام تاشم 
را می کنــم تا در نیم فصــل دوم روزهای بهتری 

داشته باشم.«

نورمحمدی  حامــد 
مدافع پــارس جنوبی جم 
برای  تیمش  است  معتقد 
رتبــه ای آبرومند در لیگ 
برتــر می جنگد و با کمک 
مهم  ایــن  به  هــواداران 
نورمحمــدی  می رســند. 
دربــاره شــرایط پــارس 
می گوید:  جــم  جنوبــی 
شــرایط  »خوشــبختانه 
خوبی داریم و چند روزی 

اســت که تمرینات خود را آغــاز کرده ایم. یک 
بازی دوســتانه با اکســین البرز داشتیم و قرار 
اســت در روزهای آینده هم بازی های دیگری 
را برگــزار کنیم. طبق برنامــه، اردویی هم در 
جزیره کیش خواهیم داشت تا نیم  فصل دوم را 
با آمادگی باا آغاز کنیم. ما تا اینجای رقابت ها 
نتایــج خوبی گرفتیم و باید ایــن روند را ادامه 
دهیم. در نیم  فصل دوم شرایط سخت تر شده و 
به قول فوتبالی ها، دروازه ها کوچک می شود. ما 
به دنبال جایگاهی آبرومند در لیگ برتر هستیم 

و با کمک هواداران به این 
مدافع  می رســیم.«  مهم 
پــارس جنوبــی در مورد 
عملکــرد خــط دفاعــی 
اول  نیم  فصل  تیمــش در 
توضیــح می دهد: »تیم ما 
ساختار دفاعی خوبی دارد 
و در این بین مدافعان هم 
عملکرد خوبی داشــته اند. 
قطعاً هــر بازیکنی که به 
تاش  مــی رود،  میــدان 
می کند بهترین عملکرد را داشــته باشد و این 
به تیم بســیار کمک می کند.« نورمحمدی در 
رابطه با جدایی محســن بنگر از پارس جنوبی 
هم می گوید: »محســن از دوســتان خوب من 
اســت و در نیم  فصل اول، روزهای خوبی کنار 
یکدیگر ســپری کردیم. او بازیکن بزرگی بوده 
و همیشــه توانایی های فنی خود را نشان داده. 
بنگر تصمیم گرفــت در تیم دیگری به فوتبال 
خــود ادامه دهــد و بــرای او آرزوی موفقیت 

می کنم.«

شادکام: حیف که گلم ثبت نشد نورمحمدی: پارس جنوبی به دنبال جایگاه آبرومند در لیگ برتر است

همین شــنبه گذشــته بود که یک نامه 
تمام برنامه های جواد نکونام و پیکان را برهم 
زد. نکونام که با مشــکات زیادی در نساجی 
مازندران مواجه شده بود، از این تیم جدا شد 
تا کار خود را در پیکان دنبال کند. پنجشنبه 
توافق نهایی بین نکونام و پیکان صورت گرفت 
تا قراردادی به مدت یکســال و نیم میان آنها 
به امضا برســد؛ قراردادی کــه اگرچه عکس 
یادگاری نداشــت اما برنامه ها و اهداف بزرگی 
داشــت که مهمترین آن آسیایی شدن پیکان 
بــود. نکونام با این برنامه ها و اهداف کارش را 
خیلی زود شــروع کرد. او بعــد از معارفه به 
اعضای تیــم، در تاش بود کــه بازیکنان را 
آمــاده نیم فصل دوم کند امــا هنوز یکی، دو 
روز بیشتر از این اتفاقات نگذشته بود که نامه 
هاشم یکه زارع مدیرعامل کارخانه ایران خودرو 
تمام نقشــه ها را بر آب کرد. نامه ای که در آن 
عنوان شده بود حضور جواد نکونام در پیکان 

»اکیدا ممنوع« است.
در این نامه، یکه زارع با بهانه قرار دادن 
اینکه باشگاه پیکان باید به سراغ مربیان آزاد 
برود، حضور جواد نکونام را منتفی اعام کرد 
اما این بهانه حاشــیه های زیــادی به دنبال 
داشــت. اول اینکه گفته می شــد یکه زارع از 
همان ابتدا روی حســین فرکی نظر داشت و 
بــه همین دلیل چنین بهانه ای را مطرح کرد 
تا گزینه مورد نظر خــودش به پیکان بیاید. 
مســاله دوم هم به جواد نکونام برمی گشت. 
اینکه او از نســاجی جدا شده بود و سرمربی 
آزاد به حســاب می آمد اما هاشم یکه زارع به 
دایلی که به نظر می رسد خواست مسووان 
اســتان مازندران بود، این قرارداد را منتفی 
کــرد. به هر حــال با لغو این قــرارداد، حاا 
جــواد نکونام نه شانســی بــرای حضور در 
پیــکان دارد و نه اینکه می تواند به نســاجی 
مازندران برگردد. نکته جالب این اســت که 
با انتخاب علی آذری به عنوان مربی نساجی، 

باشــگاه مازندرانی به نکونــام پیغام داد که 
دیگــر نمی تواند به این تیــم برگردد چراکه 
آذری دستیار مهدی پاشازاده در نساجی بود 
کــه با آمدن نکونام، از این تیم جدا شــد. با 
این اتفاقات، حاا جواد نکونام که فکر می کند 
چنین مساله ای به او ضربه زیادی وارد کرده، 
به دنبال اعاده حیثیت و شــکایت از پیکان 
است. نکونام که قرارداد داخلی با پیکان امضا 
کرده، طبق ماده 19 آیین نامه نقل و انتقاات 
از قــراردادی معتبــر برخوردار اســت که با 
اجرایی نشــدن آن می تواند از باشگاه پیکان 
به خاطر این قطع همکاری شــکایت کند. او 
ظاهــرا با وکیل خود در خــارج از ایران هم 
تماس گرفته تا اســناد قراردادش با نساجی، 
پیــکان و همچنیــن عکس هــای حضورش 
در تمرین تیم خودروســاز را بفرستد که به 

صورت رســمی از پیکان به فیفا شکایت کند 
اما به نتیجه رســیدن این شکایت به عوامل 

مختلفی بستگی دارد.
اول اینکــه گفته می شــود جدایی جواد 
نکونام از باشگاه نســاجی مازندران، رسمی و 
قانونی انجام نشده و توافق برای قطع همکاری 
شــفاهی صورت گرفته که برای فدراسیون و 
مراجع قانونی پذیرفتنی نیست. اگر این مساله 
صحت داشته باشد، نه تنها نکونام در شکایت 
به فیفا به نتیجه نمی رسد بلکه باشگاه نساجی 
هم می تواند هم از او و هم از باشگاه پیکان به 
خاطر این قرارداد شــکایت کند. شکایتی که 
می تواند جریمه سنگینی برای جواد نکونام به 
دنبال داشته باشــد. مساله دیگری که نکونام 
روی آن تمرکــز کــرده، دخالت مســووان 
غیر فوتبالی در برکناری اش از پیکان اســت 

که اثبات آن هم ســخت اســت چراکه هاشم 
یکــه زارع در نامه خود جماتــی به کار برده 
که شــکایت را بــه گونه ای منتفــی می کند. 
اینکه او از مسووان باشگاه پیکان خواسته با 
سرمربیانی که آزاد هستند وارد مذاکره شود و 
به همین دلیل خواستار منتفی شدن قرارداد 
نکونام با پیکان شــده. این یعنی اینکه نکونام 

همچنان با نساجی قرارداد دارد.
به هر حال به نظر نمی رسد جواد نکونام 
در شــکایت خود به فیفا به نتیجه برسد، مگر 
اینکه مســتندات محکمی داشــته باشد که 
بتواند این اتفاقات عجیب را ثابت کند که آن 
هم بعید به نظر می رســد. البته اگر نســاجی 
از نکونام شــکایت کند، شاید داستانی مشابه 
طارمی و ریزه اسپور اتفاق بیفتد که هم نکونام 

و هم باشگاه پیکان متضرر می شوند.

پیکان و نکونام شبیه طارمی و پرسپولیس؟
جواد به دنبال شکایت از پیکان به فیفا

 درخشان درمیان
 گزینه های پیکان

بعد از اینکه مدیر گروه صنعتی ایران 
خــودرو اعام کرد با توجه بــه اینکه جواد 
نکونام در شرایط نامناسبی تصمیم به ترک 
تیم نساجی مازندران داشته، باشگاه پیکان 
حاضر به همکاری با او نیست، حضور نکونام 
در پیــکان منتفی شــد. در نامــه یکه زارع 
همچنین آمده بود باشگاه پیکان بهتر است 
به ســراغ مربیان آزاد برود. به همین دلیل 
خیلی زود خبر رســید گزینه اصلی باشگاه 
پیکان، حسین فرکی است اما ظاهرا حضور 
این مربــی هم در تیم خودروســاز تهرانی 
منتفــی خواهد بــود. بر این اســاس، خبر 
رسید پس از قطع همکاری پیکان با نکونام، 
مســووان باشــگاه پیکان تماسی با حمید 
درخشان داشــتند تا برای سرمربیگری در 
این تیم شــرایطش را اعام کند. درخشان 
که ســابقه هدایت تیم پرســپولیس را در 
کارنامــه دارد فصل گذشــته در تیم نفت 
تهران حضور داشــت. سرمربی 59 ساله که 
در فصل 89-88 روی نیمکت پیکان حضور 
یافته بود قرار شد به زودی پاسخ نهایی خود 
را به مســووان این تیم اعــام کند تا در 
صورت توافق طرفین او به عنوان ســرمربی 

جدید معرفی شود.
 

طهماسبی: با استناد به 
آزاد بودن نکونام بستیم

با توجه به اینکه هنوز سرمربی پیکان 
مشخص نشــده، تمرینات این تیم زیر نظر 
محمدرضا طهماســبی بازیکن ســابق این 
تیم و سرپرست کنونی اش برگزار می شود. 
طهماســبی در مورد اتفاقاتی که در مدت 
اخیــر رخ داد، می گویــد: »مربیان آزاد در 
بیــن گزینه های ما قرار دارنــد و به زودی 
گزینه مناســب برای هدایــت تیم پیکان 
معرفی می شــود.« طهماسبی درباره اینکه 
حسین فرکی گزینه این تیم است، توضیح 
می دهد: »فرکی یکــی از مربیان با دانش و 
کاربلد اســت و همانند سایر مربیان شانس 
هدایت تیم ما را دارد.« سرپرست پیکان در 
رابطه با علت منتفی شدن حضور نکونام در 
پیکان می گوید: »تــا جایی که اطاع دارم 
صنیعی فر مالک باشــگاه نساجی مازندران 
اعــام کرد قــرارداد نکونــام را به صورت 
شــفاهی فســخ کردند و حتی از زحمات 
نکونام تشکر کرده و با او خداحافظی کردند. 
بعد از اینکه نکونام به عنوان سرمربی تیم ما 
انتخاب شد همه اعام کردند او با نساجی 
مازندران فســخ قرارداد کرده اما مسووان 
نساجی بیان کردند که قرارداد نکونام هنوز 
فسخ نشده. باشگاه پیکان با استناد به آن با 

نکونام قرارداد بست.«

سوژه

 سرمربی شهروند
 استعفا می دهد؟

تیم فوتسال شــهروند ساری برخاف 
عملکرد خوبی که در نیم فصل اول داشت و 
عنوان سومی را از آن خود کرد در نیم فصل 
دوم خوب کار نکرده و کار به جایی رسیده 
که برای حضور در پلی آف می جنگد. همین 
عامل باعث شــد سرمربی شــهروند قبل از 
بازی با سوهان محمدســیما اعام کند در 
صورت شکســت مقابل این تیم از ســمت 
خود کنار می رود. شــهروندی ها در مقابل 
سوهان قم شکســت خوردند و محمدعلی 
اســماعیل پور ســرمربی این تیم ســاروی 
پــس از پایان بــازی گفــت روی حرفش 
مانده امــا رفتنش را منوط به نظر مدیریت 
باشــگاه می داند. پس چنانچه آنها بخواهند 
دست شــان برای تغییر کادرفنی باز است. 
حاا باید دید این مربی باز هم روی نیمکت 

ساروی ها خواهد نشست یا نه؟

سال ۹۸ سال بسیار مهمی برای 
فوتسال است

ناظم الشریعه: پیگیر بازی با 
برزیل هستیم

تیم  ســرمربی  ناظم الشــریعه  محمد 
فوتســال ایران با بیان اینکه سال 98، سال 
مهمی برای تیمش اســت، در مورد آخرین 
وضعیت تیم فوتسال ایران می گوید: »طبق 
هماهنگی کادر فنی قرار اســت از ۲۲ دی 
دوباره تمرینات خــود را آغاز کنیم و برای 

تورنمنت صربستان آماده شویم.
 ایــن تورنمنــت در تاریــخ 13 و 14 
بهمن  در صربســتان برگزار می شود و این 
آخرین برنامه تیم ملی فوتسال در سال 9۷ 
اســت. جهت هماهنگی و بهتر اجرا شدن 
برنامه های تیم ملی، قرار اســت سه شــنبه 
دومین جلســه فنــی را با حضــور اعضای 
کادر فنی و سرپرســتی تیم ملی در کمیته 

فوتسال برگزار شود. 
هدف از برگزاری جلســه فنی آمادگی 
تیم ملی است و سعی ما بر این است که در 
این جلســات برنامه ها و تورنمنت های تیم 
ملی را هر چه بهتر در سال 98 پیش ببریم 
چون این ســال برای ما، سال بسیار مهمی 
اســت. به این دلیل که ما باید در مقدماتی 
جام ملت ها و همچنیــن مرحله نهایی این 
رقابت ها و از همــه مهمتر، جام ملت ها که 
انتخابی جام جهانی ۲0۲0 اســت، شرکت 

کنیم.«
 ســرمربی تیم فوتســال ایران درباره 
بازی دوستانه با برزیل هم توضیح می دهد: 
»قــرار بود مــا دو بازی به صــورت رفت و 
برگشت با تیم فوتسال برزیل داشته باشیم 
که بازی رفت به دلیل مشــکات اقتصادی 
فدراسیون لغو شد اما در حال حاضر کمیته 
فوتســال کمیته بین الملل پیگیر است که 
حداقل بازی برگشــت در فروردین 98 در 

تهران برگزار شود.«

بختیاری زاده: توافقی 
با ماهشهر نداشته ام

ســهراب بختیاری زاده که به عنوان 
مربــی در تیم امیــد مشــغول فعالیت 
اســت، در مورد موضــوع توافقش با تیم 
دسته اولی شهرداری ماهشهر که توسط 
مســووان این باشــگاه رســانه ای شد، 
می گوید: »من هیچ توافقی با مســووان 
شهرداری ماهشهر نداشــته ام و اگر هم 
این موضوع توسط آنها اعام شده، فقط 
یک اشــتباه بود. من با تیم امید قرارداد 
دارم و طبیعــی بــود که شــرایط برای 
همکاری ســخت باشد. ما با هم صحبت 
کردیم اما هیچ توافقی حاصل نشــد. من 
یکی از گزینه های ســرمربیگری این تیم 
بودم، ولی فقط یــک بار صحبت کردیم 
که ۲0 دقیقه بیشتر طول نکشید. در آن 
جلسه هم به این جمع بندی رسیدیم که 

این همکاری امکان پذیر نیست.«

شاهین مقابل پارس
تیم لیگ یکی شــاهین شهرداری 
بوشــهر در اردوی تدارکاتــی خــود در 
تهــران، به مصــاف پــارس جنوبی جم 
می رود. شاهین شهرداری بوشهر در پایان 
نیم فصل نخســت لیگ یــک، ۲۷ امتیاز 
کســب کرد و در جایــگاه چهارم جدول 
رده بندی این مســابقات قرار گرفت. تیم 
شاهین از روز 10 دی، اردویی تدارکاتی 
در تهران برپا خواهد کــرد که این اردو 
تا سه شنبه 18 دی ادامه خواهد داشت. 
شاگردان محمود فکری در این اردو، در 
دیداری دوســتانه مقابــل پارس جنوبی 
جم به میدان خواهند رفت. نیم  فصل دوم 
مسابقات لیگ دسته اول، از روز ۲0 دی 
آغاز می شود که شاهین در هفته هفدهم، 

باید به مصاف گل گهر سیرجان برود.

فوتسال

  سرنوشت
 نا معلوم 

یک شکایت

وقتی حضور جواد نکونام در پیکان با نامه هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو منتفی شد، همه منتظر واکنش این سرمربی جوان 
بودند. اینکه او چه جوابی به نامه یکه زارع دارد. نکونام در روزی که چنین اتفاقی افتاد سعی کرد سکوت کند تا با صحبت هایش دردسر جدیدی 
برای خودش درست نکند اما بعد از آن، خبر رسید کاپیتان سابق تیم ملی ایران به دنبال شکایت از باشگاه پیکان است و قصد دارد به خاطر 
دخالت در قراردادش، به فیفا شکایت ببرد. مساله ای که اگرچه عجیب است اما می تواند برای خودش و باشگاه پیکان دردسرهای زیادی بسازد 
چرا که باشگاه قائمشهری معتقد است فسخ قرارداد رسمی بین نکونام و نساجی انجام نشده و قرارداد نکونام با پیکان، غیراخاقی و تخلف است.

محمود شــیعی مدیرعامــل پیکان در پی نامــه مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو، تهدید به اســتعفا از ســمت خود کرد. شــنبه 
گذشته هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خطاب به 
محمود شیعی مدیر عامل باشگاه پیکان اعام کرد که انتخاب سرمربی 
جدید از تیم های دیگر ممنوع است. این بدان معنا بود که جواد نکونام 
که در نســاجی مازندران هدایت این تیم را برعهده داشت، نمی تواند 
سرمربی پیکان باشــد و این در حالی است که گفته شده یکه زارع در 
جریان انتخــاب این مربی بوده. به دنبال این موضوع، جلســه هیات 

مدیره باشــگاه پیکان برگزار شد و شیعی مدیرعامل باشگاه اعام کرد 
در صــورت ادامه روند فعلی و آماده نبودن فضای کار، از ســمت خود 
استعفا خواهد کرد. شیعی در شرایطی تهدید به استعفا کرده که عضو 
هیات رییســه فدراسیون فوتبال هم هســت و چون به عنوان نماینده 
باشگاه ها در هیات رییسه حضور دارد، در صورت کنار رفتن از پیکان، 
حضورش در هیات رییســه هم منتفی خواهد شد. از طرفی، با توجه 
به بازنشستگی چند نفر از اعضای هیات رییسه و با کنار رفتن شیعی، 

هیات رییسه فدراسیون فوتبال دچار چالش و دردسر خواهد شد.

تهدید شیعی 
به استعفا از 
مدیرعاملی پیکان

مدیرعامل آلومینیوم اراک:
کمالوند پیشنهاد نساجی را رد کرده!

فراز کمالوند ظاهرا یکی از گزینه های ســرمربیگری نساجی مازندران است. 
کمالوند که این فصل را با تیم لیگ یکی اکســین البرز شــروع کرد، بعد از چند 
هفته ناکامی، جدا شد و حاا با تیم آلومینیوم اراک به توافق رسیده تا جای محمد 
ربیعی را بگیرد. کمالوند در حالی قرار است با آلومینیوم کارش را دنبال کند که 
بارها خبر رسید او در تاش است تا به لیگ برتر برگردد. حاا هم خبر رسیده او 
از نســاجی مازندران پیشنهاد دارد. آن هم در زمانی که هنوز قراردادی رسمی با 
آلومینیوم اراک امضا نکرده. علیرضا دهشــمند مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک 
که فکر می  کند حاشــیه باعث می شود تمرکز تیمش برای صعود به لیگ برتر به 
هم بخورد، درباره اینکه گفته می شود کمالوند از نساجی پیشنهاد دارد، می گوید: 
»قرارداد کمالوند هنوز ثبت نشــده. چیزی در مورد پیشنهاد نساجی به کمالوند 
هم نشــنیده ام و آقای کمالوند چیزی به من نگفته. همان زمان که با او مذاکره 
می کردیم هم پیشنهادی از نساجی داشت اما تیم آلومینیوم اراک را انتخاب کرد 
و به پیشنهاد نساجی پاسخ منفی داد.« دهشمند درباره اینکه چرا تا اان قرارداد 
کمالوند ثبت نشــده، توضیح می دهد: »قــرارداد کمالوند و بازیکنان جدیدی که 
به خدمت گرفته ایم و خواهیم گرفت ثبت خواهد شــد. مقداری بدهی به هیات 
فوتبال داریم که باید با آنها تعامل کنیم تا بتوانیم مجوز ثبت قراردادها را دریافت 
کنیم. این مســائلی که در مورد پیشنهاد نساجی مطرح می شود درست نیست و 

فراز کمالوند در آلومینیوم اراک ماندگار است.«

لیگ یک

بانوان ذوب آهن اصفهان  تیم فوتبال 
این فصل یکی از مدعیان قهرمانی اســت 
که تا اان بازی های خوبی هم پشــت سر 
گذاشــته. بیان محمودی ســرمربی تیم 
فوتبــال بانوان ذوب آهــن اصفهان درباره 
شرایط تیمش می گوید: »در شرایطی لیگ 
امسال را شــروع کردیم که چند بازیکن 
خوب ذوب آهــن از این تیم جدا شــده. 
با ایــن وجود تیم باانگیــزه و باروحیه ای 
داریــم. 4 هفته از لیگ برتر فوتبال بانوان 
می گذرد در طول این مدت تیم ذوب آهن 
با پیروزی بازی های خود را پشــت ســر 
گذاشته. حفظ این روند به طور حتم کار 
آسانی نخواهد بود اما تمام تاش خود را 
به کار بســته ایم و می خواهیم صدرنشین 
جدول رده بندی باشیم. در حال حاضر به 
مانند شــهرداری بم 1۲ امتیاز داریم اما 

بم به دلیل تفاضل گل بیشتر صدرنشین 
است. پیش بینی مسابقات در لیگ امسال 
آسان نیست. 6 تیم مدعی در لیگ حضور 
دارد کــه همگی آنها قدرتمند هســتند. 
ذوب آهــن هم یکــی از مدعیــان اصلی 
است.« محمودی در مورد بازی با نماینده 
شیراز و همچنین بازی هفته آینده تیمش 
هم توضیح می دهد: »هفته گذشــته برابر 
خلیج فارس شــیراز بازی داشتیم. اگرچه 
بیشتر بازی در زمین خلیج بود اما آنها در 
کار دفاع خوب بودند و بازی خوبی را ارائه 
کردند. این هفته بازی ســختی داریم. در 
خانه سیرجان باید بازی کنیم. شهرداری 
سیرجان یکی از تیم های خوب این فصل 
است. به طور حتم کار آسانی در سیرجان 
نداریم. هر دو تیم به دنبال کســب ســه 

امتیاز این بازی هستند.«

شــادی مهینی ســرمربی تیم فوتبال 
دختران نوجوان ایران معتقد است برگزاری 
بازی های تدارکاتی عاوه بر کسب آمادگی 
و هماهنگی، عیار تیم را مشــخص می کند: 
»بــه دلیل امتحانات بازیکنان، به مدت یک 
ماه اردوهای تدارکاتی برگزار نمی شود. بعد 
از پایان امتحانات باید شــرایط جســمانی 
بازیکنــان را بــه حد معمول برســانیم. بر 
همین اساس اردوی ۲3 تا ۲۷ دی ماه عاوه 
بر برگزاری تمرینات تکنیکی و تاکتیکی، بر 
روی تمرینات بدنسازی هم متمرکز خواهد 
بود تا بازیکنان به آمادگی نســبی برسند.« 
مهینــی درباره بازی های دوســتانه تیمش 
توضیح می دهــد: »همانطور که قبا گفتم 
برگزاری بازی دوســتانه بــا تیم های چین، 
روســیه، ژاپن و در نهایت بنگادش مطرح 
شــده تا بازیکنان برای صعود به دور بعدی 

مســابقات آماده شــده و محک زده شوند. 
امیــدوارم بــا حمایت های بیــش از پیش 
مسووان فدراسیون شــرایطی فراهم شود 
تا بازیکنان آماده حضــور در مرحله بعدی 
مســابقات شوند. با توجه به اینکه 9 تیم در 
رده ســنی زیر 1۷ ســال در کشور فعالیت 
دارند، درصدد هســتیم بــازی تدارکاتی با 
یکی از این تیم ها داشته باشیم. ملی پوشان 
نیاز به بازی تدارکاتی دارند. در مســابقات 
دوســتانه کادر فنی می توانــد نقاط ضعف 
و قــوت تیم را ارزیابی کنــد و برنامه ریزی 
دقیق تری بــرای روند رو به رشــد تیم در 
نظر بگیرد.« مرحله دوم مسابقات قهرمانی 
فوتبــال نوجوانان بانوان آســیا قرار اســت 
اســفند ماه 9۷ در کشور تایلند برگزار شود 
تا هشت تیم صعودکننده به این مرحله در 

۲ گروه چهار تیمی به مصاف هم بروند.

بعد از اینکه جواد نکونام از نســاجی 
مازندران جدا شــد، خبر رسید مسووان 
این تیم قائمشــهری با محمــود فکری 
مذاکــرات خوبی داشــتند. این در حالی 
اســت که فکری با تیم لیگ یکی شاهین 
شــهرداری بوشــهر قرارداد رسمی دارد. 
فکری در مورد اینکه گفته می شود او هم 
یکی از گزینه های سرمربی نساجی است، 
می گوید: »من مذاکره رســمی با باشگاه 
نساجی نداشته ام. شاید بهتر است بگویم 
لطف و محبت مردم قائمشهر و هواداران 
نساجی شامل حال من شده که نام من را 
می برنــد و از من برای حضور در این تیم 
اســتقبال می کنند اما من بحث خاصی با 

نداشته ام.«  نســاجی  باشــگاه  مسووان 
سرمربی شاهین شهرداری بوشهر در مورد 
اینکه ظاهراً وعده مســووان باشگاه برای 
حل مشکات هنوز عملی نشده، توضیح 
می دهد: »به نظر من برخی از مســووان 
تیم شاهین شــهرداری بوشهر با حضرت 
ایوب نسبت فامیلی دارند چون صبرشان 
خیلی زیاد است و می خواهند ظاهراً بعد 
از پایان بازی ها مشکات تیم را حل کنند 
اما امیدوارم قبل از اینکه کار از کار بگذرد 
تکانی بخورنــد.« محمود فکری در مورد 
اینکه احتمال دارد دوباره از تیم شــاهین 
بدهد، می گوید:  استعفا  بوشهر  شهرداری 
»نمی دانم چه بگویم به خدا خسته شدم. 

از یک طرف مسووان باشگاه را می بینم 
کــه بی خیال هســتند و از طــرف دیگر 
حریفانی را می بینم که هر روز آماده تر از 
روز گذشته می شوند و حتی برخی از آنها 
به تک تک بازیکنان ما تلفن می زنند و به 
دروغ یا راست به آنها پیشنهاد می دهند. 
از ســوی دیگر هم حق و حقوق بازیکنان 
ما هنوز از سوی باشــگاه پرداخت نشده. 
من نگران این شرایط هستم. نباید مردم 
را گول بزنیم اینکه فقط مصاحبه کنیم و 
بگویم بودجه تصویب شده و یا توپ را در 
زمین من و بازیکنان بیندازند کار درستی 
نیســت. باید در فوتبال صداقت داشت و 
با تاش برای رســیدن بــه موفقیت کار 

کرد. از ســوی دیگر هم می بینم بازیکنی 
با باشــگاه ما قرارداد می بندد و بعد ســر 
از تیــم دیگری درمی آورد که دلیل آن را 
نمی دانم شاید پیشنهاد مالی بهتری به او 
داده اند.« فکری اشــاره به برخی اتفاقات 
عجیــب رخ داده در لیگ یــک و برخی 
رفتارها از ســوی برخی مدیران باشگاه ها 
اینچنین توضیح می دهد: »متأســفانه در 
فوتبال ایران هرچه بی اخاق تر رفتار کنی 
عزیزتر می شــوی، من به خاطر پایبندی 
به اخاق و تعهــدم قید چندصد میلیون 
تومان را زدم اما ظاهــراً در فوتبال ایران 
بداخاق ها و بی اخاق ها بیشــتر طرفدار 

دارند.«

محمودی: جزو مدعیان قهرمانی هستیم مهینی: سه مرحله اردو تا ائوس داریم

فکری: مذاکره رسمی با نساجی نداشتم
در این فوتبال هرچه بی اخاق تر باشی عزیزتری!

باشــگاه صنعت نفت آبادان برای جدایی 
هافبک عراقی خود شرط گذاشته است. سایت 
اسپورت عراق خبر داد که باشگاه صنعت نفت 
آبادان برای جاســم کرار هافبک عراقی خود 
برای جدایی از این تیم شــرط گذاشته. این 
باشــگاه ایرانی به کرار اعام کرده در صورت 
پرداخت ۲00 هزار دار می تواند صنعت نفت 
آبادان را ترک کند. سایت السومریه نیوز عراق 
هم مدعی شــده بود کرار با باشــگاه النجف 
عراق به توافق رســیده و به زودی به این تیم 
منتقل می شــود. با این همه خبر، کرار جاسم 
هافبک عراقی صنعت نفت آبادان مدعی شــد 
هیچ پیشنهاد و مذاکره ای با تیم های کشورش 

نداشــته. کرار درباره این موضوع که در چند 
روز گذشــته خبرهایی درباره پیشــنهادی از 
سوی باشگاه النجف عراق برای جذب او مطرح 
شــده، می گوید: »من با باشــگاه صنعت نفت 
آبــادان قرارداد دارم و ایــن صحبت هایی هم 
کــه درباره پیشــنهاد باشــگاه النجف مطرح 
می شــود، صحت ندارد و من هیچ پیشنهادی 
ندارم. وقتی من با باشگاه صنعت نفت قرارداد 
دارم، چطور می توانم با باشگاه دیگری مذاکره 
کنم؟ ! اان هم به صــورت اختصاصی تمرین 
می کنم و بــه زودی در تمرینات گروهی تیم 
هم شــرکت خواهم کرد. این خبر را تکذیب 
کردم تا خیال هواداران آبادانی راحت شود.«

احســان پهلوان هافبک تراکتورســازی 
تصور می کرد این فصــل یکی از نفرات اصلی 
تیمش خواهد بود اما این شــانس به او نرسید 
و حاا یکی از نیمکت نشــین های همیشــگی 
قرمزپوشــان تبریزی اســت. پهلوان در مورد 
این نیمکت نشــینی ها می گوید: »هر بازیکنی 
از نیمکت نشــینی ناراحت می شود اما من در 
گذشــته هم گفته ام که تابع تصمیم کادر فنی 
هســتم. همیشه وقتی در زمین هستم، تاش 
می کنم تا بهترین عملکرد را داشــته باشم و 
امیدوارم شرایطم در نیم  فصل دوم بهتر شود.« 
هافبک تراکتورســازی با اشــاره به بازگشت 
آنتونی اســتوکس به این تیم توضیح می دهد: 

»امیدوارم استوکس هر چه زودتر در تمرینات 
حاضر شــود. این بازیکن از لحاظ فنی کیفیت 
خوبی دارد و با گل هایی که زد، نشــان داد به 
درد تراکتورســازی می خورد.« پهلوان درباره 
شانس قهرمانی تراکتور می گوید: »رقابت بین 
تیم های باای جدول فشرده است و نمی توان 
پیش بینی کرد چه تیمی قهرمان می شــود. ما 
هم جزو مدعیان هستیم و اگر تقویت شویم، با 
قدرت بیشتری در نیم  فصل دوم حاضر خواهیم 
شــد. نکته مهم این است که در نیم  فصل دوم 
با تیم های پرسپولیس، اســتقال، سپاهان و 
پدیده که جزو مدعیان اصلی قهرمانی هستند 

در تبریز روبه رو می شویم.«

آبادان  هافبک صنعت نفت  ایمانی  اکبر 
برای دریافت رضایتنامه اش به باشگاه رفت و 
در نهایت این جلســه به درگیری جدی بین 
طرفین انجامید. بازی های نیم فصل اول تازه 
تمام شده بود که اکبر ایمانی هافبک وسط 
۲6 ساله صنعت نفت آبادان در اینستاگرامش 
اعام کرد که قصد جدایی از این تیم را دارد. 
خیلــی زود هم خبر آمد که تراکتورســازی 
مقصد بعدی این بازیکن خواهد بود اما علی 
عیســی زاده مدیرعامل باشــگاه صنعت نفت 
آبادان بعــد از این اتفاقات مصاحبه ای انجام 
داد و از این روش درخواســت برای جدایی 

بازیکنــان انتقــاد و اعام کــرد اینگونه به 
بازیکنان رضایتنامــه نمی دهد. با این وجود 
خبرهایــی مبنی بر حضور اکبــر ایمانی در 
تراکتــور و جدایــی اش از آبــادان به گوش 
می رســید اما آخرین اتفاقاتــی که میان او 
و باشــگاه رخ داده کمی ماجــرا را پیچیده 
کرده. ایمانی که برای دریافت رضایتنامه اش 
به باشــگاه صنعت نفت رفته بــود به خاطر 
اتفاقاتی که در جلســه می افتد با مسووان 
باشــگاه درگیر شده و مساله جدی می شود. 
گفته می شــود ســطح درگیری رخ داده در 
باشگاه کمی فراتر از اتفاق های معمولی است 

که اصوا در فوتبال رخ می دهد. با این وجود 
نتیجه ایــن درگیری به جایی رســیده که 
باشگاه صنعت نفت اعام کرده تیمی که اکبر 
ایمانی را می خواهد برای دریافت رضایتنامه 
این بازیکن دو میلیارد تومان به این باشگاه 
بدهــد. موضوعی که ماجــرای جدایی این 
بازیکن از صنعت نفــت را در هاله ای از ابهام 
فرو برده است. شاید اگر اکبر ایمانی به جای 
اعام کــردن در صفحه اجتماعی اش و بهانه 
قرار دادن همســرش، از همــان ابتدا بحث 
عاقه اش بــه حضور در تراکتــور را مطرح 

می کرد با این مشکات مواجه نمی شد.

محمد مسلمی پور مدافع جدید سپاهان 
ایــن هــدف را در ذهــن دارد کــه در جام 
جهانــی قطر برای تیم ملــی ایران به میدان 
برود. مســلمی پور کــه از تراکتورســازی به 
سپاهان پیوســت، در مورد انتخاب جدیدش 
می گوید: »من در تیم تراکتورســازی با امیر 
قلعه نویی کار کردم و باید از اعتماد این مربی 
و همچنین مســووان باشگاه سپاهان تشکر 
کنم. کار کردن با قلعه نویی لذت بخش اســت 
و امیدوارم پاســخ اعتماد این مربی را بدهم. 
سپاهان هم باشــگاه بزرگی است و امیدوارم 
در پایان این فصل قهرمانی با ســپاهان را در 

لیگ برتر تجربه کنم.« مدافع جدید سپاهان 
در مورد دایل جدایی اش از تراکتورسازی هم 
توضیح می دهد: »من از رده نونهاان در تیم 
تراکتورسازی بودم و این تیم نقش مهمی در 
پیشرفت فوتبالم داشت. وقتی خدمت سربازی 
مــن به پایان رســید، در نهایت قراردادم هم 
تمام شــد و حاا به سپاهان آمده ام.« محمد 
مســلمی پور درباره حضور کنار چند بازیکن 
سابق تراکتورسازی می گوید: »مهدی کیانی 
هم 11 ســال در تراکتورســازی بازی کرد و 
حاا در سپاهان اســت. این جابه جایی ها در 
فوتبال طبیعی اســت. در سپاهان جدا از من 

چهار بازیکن ســابق تراکتورسازی هم حضور 
دارند و خوشــحالم به تیمی آمدم که رابطه 
خوبی با باشــگاه تراکتورسازی دارد. در اینجا 
ازم است از هواداران تراکتورسازی هم تشکر 
کنم که طی ســال های اخیــر از ما حمایت 
کردند.« مســلمی پور دربــاره اهداف مهمش 
در فوتبال توضیح می دهد: »دوســت دارم با 
سپاهان قهرمان شــوم و تیم امید هم راهی 
المپیک شــود. هدف مهم من اما بازی کردن 
در جام جهانی قطر است و از قبل این هدف 
را در ذهــن دارم که در جــام جهانی قطر با 

پیراهن تیم ملی به میدان بروم.«

کرار جاسم: هیچ پیشنهادی از تیم های عراقی ندارم

پهلوان: با مدعیان قهرمانی در تبریز بازی داریم

صنعت نفت، ایمانی را 2 میلیارد به تراکتور می فروشد

مسلمی پور: هدف بزرگم بازی کردن در جام جهانی قطر است
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آبی ها هر چند روز اول نیم فصل 
خود را با اعام خبر فســخ قرارداد دو 
بازیکن آغاز کردند و به نظر می رسید 
خیلی زود شاهد فعالیت های این تیم 
باشیم اما با گذشت مدتی مشخص شد 
در اســتقال خبری از نقل و انتقاات 
پر تعداد نیســت و بعد از اضافه شدن 
ســه بازیکن جدیــد که بــا این تیم 
قرارداد داشتند، با تکمیل پرونده نقل 
و انتقااتی دو بازیکن دیگر، آبی ها نیم 
فصل خود را به اتمام خواهند رساند. 

بیشــترین نیاز استقال در خط 
حمله اســت اما فهرست شفر در این 
ارتباط لو نرفتــه، هرچند که به طور 
حتــم گزینه مــورد نظر ایــن مربی، 
مهاجمان  لیســت  اســت.  خارجــی 
مورد نظر شــفر، تا بــه امروز پنهان و 

بی حاشیه بوده است. 
فتحی و همکاران او در باشــگاه 
بــه دور از هیاهــو برنامه های خود را 
پیش می برند و به اســتثنای دو سفر 

به دبی، فعا کسی جزییات برنامه های 
ســرمربی و سرپرســت اســتقال را 
نمی داند. اظهارنظر درباره خرید بعدی 
شفر در خط حمله، روند بسیار سخت 

و دشواری را می طلبد. 
براســاس  اســتقال  ســرمربی 
گفته های امیرحســین فتحی لیستی 
کامل و شامل چندین بازیکن را به او 
ارائه کرده که در این لیســت، اولویت 
 بندی ها نیز صورت گرفته است. برای 
نام خرید خارجی  مشــخص شــدن 
اســتقال باید منتظر یک ســورپرایز 
بود؛ سورپرایزی که همه انتظار دارند 
تیام جدید باشد و هیچ نشانی از گرو 

در او یافت نشود. 
خیلی  ها بر این عقیده هستند که 
انتخاب تیام یک اتفــاق بود و از این 
اتفاق هــای خوب کمتــر در تیم هایی 
مثل اســتقال می افتد امــا با وجود 
این بایــد منتظر همین اتفاق های گاه 

و بی گاه ماند.

 ایــن روزها صحبــت از تبریزی 
اســت، مهاجم ناکامی که در استقال 
آنقدر گل نزده که نیمکت نشین شده، 
از طرفــی هم وقتی بــه زمین می آید 
عصبی است و با داور و بازیکنان حریف 
دائمــا در حال کلنجار رفتن اســت اما 
حاا تعطیات لیگ اســت و خیلی ها 
حدس می زنند این بازیکن رغبتی برای 
ماندن در استقال نداشته باشد. در این 
میان هم خبرهای متعددی در خصوص 
این بازیکن شنیده می شود. در یکی، دو 
هفته گذشته گفته شد مرتضی تبریزی 
مورد توجــه چند تیم ترکیــه ای قرار 
گرفته و در آســتانه جدایی از این تیم 
است اما این خبرها تحت تاثیر یکسری 
قوانین نمی تواند صحت چندانی داشته 
باشد و تبریزی را باید همچنان بازیکن 

استقال دانســت. تبریزی به دو دلیل 
نمی تواند از استقال جدا شده و راهی 
تیم های دیگری شــود. اول اینکه این 
مهاجم امســال در دو تیم بازی کرده 
و اگر قرار بر جدایی باشــد او تا پایان 
فصل نمی توانــد در تیم جدیدی بازی 
کند. طبق قانون فیفا هر بازیکن در یک 
فصل می تواند برای دو تیم بازی کند نه 
بیشتر. دوم اینکه طبق قانون بازیکنی 
که قرار اســت لژیونر شود باید در اول 
ژانویه از تیمش جدا شــود. با توجه به 
اینکــه دو روز تا این تاریخ فرصت باقی 
اســت بعید به نظر می رســد تبریزی 
راهی تیمی در لیگ ترکیه شود. با این 
شــرایط تبریزی طبق قراردادی که با 
باشگاه اســتقال دارد نیم فصل دوم را 

هم در این تیم سپری خواهد کرد.

خط حمله خوب، تکرار می شود؟

دایل تبریزی برای جدا نشدن از استقال

 هواداران استقال منتظر تیام دیگر

اتفاقاتی که کسی پیش بینی نمی کند

گل زدن برای استقال حس خوبی دارد
صیادمنش: شادی هواداران استقال 

آرزوی من است
اللهیار صیادمنش، مهاجم جوان اســتقال در نیم فصــل اول لیگ هجدهم 
عملکرد مطلوبی داشت و حتی از او به عنوان جوان اول نیم فصل یاد شد. صیادمنش 
که ظرفیت های زیادی را به منظور بدل شدن به یک مهاجم ایده آل برای استقال 
دارد، درباره آخرین وضعیت خودش حرف هایی به زبان آورده اســت: »بعد از پایان 
نیم فصل مصدومیتی جزئی داشــتم که البته بیشــتر به دلیل خستگی و فشردگی 
مســابقات و تمرینــات بود. به اردوی تیــم امید نیز رفتم و بعد از کســب اجازه، 
مرخصی گرفتم تا کمی اســتراحت کنم زیرا بعد از یک نیم فصل پرفشــار به چند 
روز استراحت نیاز داشتم. این روزها نیز شرایط خوبی دارم و برای شروع تمرینات 
کاما آماده هســتم. همچنین برنامه اختصاصی که وینفرد شفر برای بازیکنان در 

نظر گرفتند را روزانه بدون مشکل انجام می دهم تا تمرینات گروهی آغاز شود.«
چه دورنمایی می شود برای استقال در نیم فصل دوم ترسیم کرد؟ صیادمنش 
به این سوال پاسخ می دهد: »ما در هفته های پایانی 
نیم فصل اول، روند بسیار خوبی داشتیم. نه تنها در 
نتیجه گیری بلکه در نمایش داخل زمین نیز بسیار 
موفق بودیــم و روی دور برد قرار داشــتیم. تمام 
تاش ما و مجموعه باشــگاه این است که نیم فصل 
دوم را با همین شــرایط آغاز کنیم. می خواهیم در 
نیم فصل دوم از هفته اول پرقدرت ظاهر شــویم تا 

استقال مدعی قهرمانی باشد.«
صیادمنش درباره روند تثبیت اش در ترکیب 
اســتقال حرف هایــی دارد: »همانگونه که انتظار 
داشتم، آقای شــفر به تدریج از من در ترکیب تیم 
بازی گرفتند تا من با گذشت زمان با شرایط تیم آشنا شوم و بتوانم خودم را پیدا 
کنم. فکر می کنم من هم با گذشت زمان، بهتر در تیم جا افتادم و گلزنی هم کردم. 
گل زدن برای اســتقال احســاس خوبی دارد که صحبت کردن درباره آن بسیار 
سخت است. ما تماشاگران بزرگی داریم که وقتی آنها خوشحال می شوند، من هم 

خوشحال می شوم و امیدوارم باز هم آنها را شاد کنم.«
آیا تعدد مهاجمان، صیادمنش را از آینده اش در اســتقال بیمناک نمی کند؟ 
او پاسخ این سوال را می دهد: »نه، اصا. من کار خودم را انجام می دهم و هر زمان 
که آقای شفر بخواهد، آماده بازی کردن هستم. ایشان همیشه به من لطف داشته 
و من به تصمیمات ســرمربی تیم اعتماد کامل دارم و می دانم همیشه در بهترین 

زمان از من بازی خواهد گرفت و من نیز برای موفقیت تیم تاش خواهم کرد.«
جوان اول استقال تجربه کار با شفر را مثبت ارزیابی می کند: »شفر درس های 
زیادی به من یاد می دهد. در نیم فصل اول نکات بســیاری را به من آموخت و در 
مســیر بســیار خوبی به من فرصت بازی کردن برای اســتقال را می دهد. نه تنها 
از نظــر فنی بلکه از نظر روحی و روانی نیز ایشــان بــه من نکات مهمی را منتقل 
می کنند و کار کردن با ایشــان برای من در ابتدای مسیر فوتبالم یک اتفاق بسیار 
خوب اســت.« اســتقال بازی های لیگ قهرمانان آســیا را هم در پیش دارد که 
صیادمنش این بازی ها را هم ارزیابی می کند: »همه تیم های گروه ما کار ســختی 
دارند. همانگونه که ما می گوییم رقیبان بزرگ و سختی داریم، آنها می دانند که با 
اســتقال باید دیدار کنند و قطعا کار آنها نیز آسان نیست. استقال فصل گذشته 
نیز صدرنشــین گروه دشواری شد و امسال نیز همه تاش ما این است که مرحله 

گروهی را با موفقیت پشت سر بگذاریم و به مراحل بااتر برسیم.«

سفرهای فتحی کاری است یا شخصی؟
امیرحســین فتحی سرپرست باشگاه استقال برای دومین مرتبه در یک 
ماه اخیر به کشــور امارات ســفر کرد؛ سفری که در مرتبه اول با واکنش او رو 
به رو شد و سرپرست اســتقال اعام کرد که انگیزه او از سفر کوتاه مدت به 
کشــور امارات، پیگیری مسائل شخصی بوده اســت؛ ادعایی که البته به دلیل 
همزمانی با فصل نقل و انتقاات صحت و ســقم آن خیلی مشــخص نشد و با 
توجه به سیاســت رسانه ای آبی ها مبنی بر پیگیری اتفاقات در سکوت خبری، 
به نظر می رســد بیشتر برای حفظ آرامش اســتقال بوده است. فتحی هفته 
گذشــته نیز ســفری به خارج از ایران و احتماا به مقصد دبی داشت که البته 
هنوز دســتاورد او از این سفر مشخص و نهایی نشــده است؛ به نظر می رسد 
سرپرســت استقالی ها فعا تصمیم دارد برخاف مدیران قبلی که از رسانه ای 
شدن اتفاقات آسیب های زیادی دیدند، در آرامش برنامه های آماده سازی شفر 

را پیش ببرد و تا نهایی شدن نباید منتظر اعام رسمی از سوی او باشیم.

شفر پنجشنبه 
برمی گردد

 شفر ســرمربی استقال که در 
شــروع تعطیات نیم فصل لیگ برتر 
به مرخصی رفته بود، قرار اســت به 
زودی به تهران برگــردد تا تمرینات 

تیمش را زیر نظر بگیرد.
 شفر قرار است چهارشنبه شب 
پس از اســتراحتی ۱۰ روزه به ایران 
برگــردد و احتماا از پنجشــنبه در 
تمرینات اســتقال حاضر می شــود. 
شفر در ابتدای فصل دیر به استقال 
آمد به همیــن دلیل هم فصل نقل و 
انتقــاات را از دســت داد و هم دیر 
تمرین را شــروع کــرد و همین دو 
مساله ضربه زیادی به استقال زد اما 
سرمربی با تجربه استقال قصد ندارد 
ماجرای ابتدای فصــل برای او تکرار 
شــود و این بار قرار است خودش را 

به موقع برساند.

 اسماعیلی تنها مصدوم 
استقال؟

 اســتقال در طول چند ســال 
گذشــته همیشــه با مصدومیت های 
ریز و درشت دســت به گریبان بوده 
اســت و تقریبا هیچ وقت تمرین های 
این تیم به صورت کامل برگزار نشده 
است اما شرایط برای این تیم با آغاز 

تمرینات نیم فصل متفاوت است. 
روز  از  اســتقال در شــرایطی 
پانزدهــم دی ماه تمرینــات خود را 
آغاز خواهد کرد که مرتضی آقاخان، 
کریمی  و محسن  داریوش شجاعیان 
با پشــت ســر گذاشــتن یک دوره 
مصدومیــت طوانــی بــه تمرینات 
بازخواهند گشت و می توانند کار خود 

را آغاز کنند. 
الهیار  و  باقری  فرشید  همچنین 
صیادمنش هم که در بازی با پدیده با 
بودند  مصدومیت جزیی روبه رو شده 
هم مشــکلی ندارنــد و می توانند در 

تمرین استقال شرکت کنند. 
در این بین شــاید فقط فرشید 
دلیل  بــه  کــه  باشــد  اســماعیلی 
مصدومیت جزیی چنــد روز ابتدایی 
تمرین اســتقال را از دست بدهد و 
ســایر بازیکنان با مشکل مصدومیت 

روبه رو نیستند.
 بــا این شــرایط تنها مشــکل 
استقال در تعطیات نیم فصل نبود 
4 بازیکن ملی پوش این تیم است ولی 
سایر نفرات می توانند بدون مشکل با 
اهداف شــفر خود را آماده نیم فصل 

دوم کنند.

مصاحبه

سوال روز

خبرکوتاه

 کشــمکش میان باشــگاه استقال و 
فدراســیون فوتبال بر سر ماجرای سوپرجام 
همچنــان ادامه دارد و طــی روزهای اخیر 
برخی مسووان باشــگاه استقال اظهاراتی 
علیه ســران فدراســیون فوتبال داشتند که 
حاا فدراســیون فوتبال نیــز این صحبت ها 
را بی پاسخ نگذاشته است. ظاهرا ماجرا میان 
باشگاه اســتقال و فدراسیون فوتبال به این 
زودی ها فیصله پیدا نخواهد کرد و اظهارات 
پینگ پنگــی میــان دو طرف ادامــه دارد. 
فدراسیون فوتبال در تازه ترین واکنش خود 
چنین بیانیه ای را روی سایت اختصاصی اش 
قرار داده اســت: »در پی اظهــارات یکی از 
مسووان باشگاه اســتقال مبنی بر دخالت 

فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ در 
تشریفات رســیدگی به پرونده مطروحه در 
CAS به اطاع می رساند: مرجع بین المللی 
مذکور تابع تشــریفات و ضوابط قانونی خود 
بوده و همگان موظف به رعایت آن می باشند.

لذا ضمن تاکید بر مسوولیت و ماموریت 
ســازمان لیگ برای صیانت از حقوق تمامی 
باشگاه های فوتبال و در نتیجه ارتقای فوتبال 
و تذکر جدی بــه بیان کنندگان مطالبی که 
باعث تشویش اذهان عمومی می شود، اعام 
می دارد فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ و 
باشــگاه پرســپولیس در ادامه روند پیگیری 
پرونــده فقط اقدامات قانونــی را در رابطه با 
دادگاه CAS انجــام داده و وکیل مرتبط با 

پرونده از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ در دادگاه شــرکت می کند. لذا هرگونه 
اظهــارات خــاف واقــع در ارکان قضایی 

فدراسیون پیگیری می شود.«
منظور ایــن نامه دقیقا علــی خطیر، 
معاون ورزشــی باشگاه استقال است که در 
روزهــای اخیر اظهاراتی علیــه حکم صادره 
از ســوی فدراســیون فوتبال داشت و حتی 
فدراسیون فوتبال را به تمایل برای سفرهای 
اکچری به سوییس متهم کرد. استقالی ها 
اعتقــاد دارند که باید رســیدگی به پرونده 
شــکایت آنها بابت حکم سوپرجام در کشور 
دبــی انجام شــود اما فدراســیون فوتبال و 
ســازمان لیگ خود را ملزم به اجرای قوانین 
دادگاه عالی cas می دانند و اعتقاد دارند که 
این شــکایت باید در همان کشــور سوییس 
و در حضور یک قاضی مورد بررســی مجدد 
قرار بگیرد. هدف مسووان باشگاه استقال 
بازپس گرفتــن جام قهرمانی پرســپولیس 
اســت و در این راستا شکایت های خود را به 
فیفا ارجاع داده اند اما فدراســیون فوتبال و 
سازمان لیگ اعتقاد دارند که تصمیم درستی 
در مواجهه با باشگاه استقال گرفته اند و این 
پرونده باز هم به ســود آنها به پایان خواهد 
رســید و فیفا نیز حکم فدراسیون فوتبال را 

تایید خواهد کرد.

بیانیه فدراسیون فوتبال علیه باشگاه استقال

جباروف می آید، جباروف نمی آید

   باید سامت پزشکی بازیکنان تایید شود

 طاهری: با آمدن دستیار جدید مشکلی ندارم

ســرور جباروف یکی از بازیکنانی بود 
که در نقــل و انتقــاات نیم فصل مدنظر 
باشــگاه اســتقال قرار داشــت. جباروف 
فصل گذشــته عملکرد خوبی در استقال 
داشــت ولی در انتهای فصــل راهی لیگ 
قزاقستان شد. با این حال مشکل آبی ها در 
خط میانی و نداشتن بازیساز باعث شد تا 
شفر درخواست بازگشت این بازیکن را به 

باشگاه ارائه بدهد. استقالی ها هم در چند 
هفته گذشــته مذاکرات فشرده و مفصلی 
با جباروف داشــتند ولی ایــن بازیکن با 
باشــگاه متالــورگ بیکاباد ازبکســتان به 
توافق رســید. اینطور که گفته می شــود 
بازگرداندن جباروف به استقال به نتیجه 
نرسید. جباروف قرار است در ازای دریافت 
۱۳۰ هزار دار از مطالبات فصل گذشــته 
خود بــرای نیم فصل به اســتقال بیاید. 
قرارداد  ازبکستانی،  اعام رسانه های  طبق 
جباروف بعد از انجام آزمایش پزشــکی با 
این باشــگاه ازبکستانی امضا می شود. خبر 
منتفی شدن آمدن جباروف به استقال که 
هنوز به صورت رسمی از سوی استقالی ها 
تایید نشده اســت برای چندمین بار نشان 
داد باشگاه استقال اسیر بازی های نقل و 
انتقاات شده و یکی از مهره های اصلی را 
از دســت داده است؛ اتفاقی که در ابتدای 
فصل بــرای این تیم افتاد و هــواداران را 
ناراحــت و دلخور کــرد. در این میان این 
ســوال پیش می آید که چرا یــک اتفاق 
برای تیم بزرگی مثل استقال بارها تکرار 

می شود.

معاون پزشــکی باشگاه اســتقال اعام 
کرد که بازیکنان قبل از شــروع تمرینات در 

آزمایش های پزشکی شرکت خواهند کرد.
 دکتــر امین نــوروزی معاون پزشــکی 
بازیکنان  وضعیت  درباره  اســتقال  باشــگاه 

پیش از شــروع تمرینات گفت: »بر اســاس 
برنامه ریزی انجام شــده، در پایان هفته و قبل 
از شــروع تمرینات آزمایش هــای مختلف بر 
روی بازیکنان انجام می شــود تا گزارش کامل 
و جدیدی از وضعیت بازیکنان داشــته باشیم. 
بعد از انجام و آنالیز آزمایش های انجام گرفته، 
وضعیت بازیکنان مشخص خواهد شد و درباره 
حضــور بازیکنان در تمرینات از روز اول اعام 

نظر خواهیم کرد.«
به نظر می رســد با توجه بــه خریدهای 
ابتدای فصــل و مصدومیــت بازیکنانی مثل 
آقاخان و تیموری، ایــن بار قبل از هر اتفاقی 
مدیران اســتقال ســعی دارند که با آزمایش 
پزشکی از سامت جســمی بازیکن با اطاع 
شوند تا در صورت تایید دکتر نوروزی قرارداد 
بازیکنان را به ثبت برسانند. دکتر نوروزی در 
ابتدای فصل از مســووان ســابق استقال به 
خاطر قرارداد بستن با بازیکنان مصدوم دلخور 
بود و حتی شــایعه قهر او از اســتقال نیز به 

گوش رسید. 

بیــژن طاهــری مربــی اســتقال با 
صحبت های شــفر حاا بیشتر کارهایش به 
چشــم می آید و زیر ذره بین رسانه ها است. 
طاهری در خصوص شــرایط اســتقال از 
ابتدای فصل تاکنون اینطور توضیح می دهد: 
»با جدایی چند بازیکن و اضافه شدن نفرات 
جدید، وینفرد شفر مجبور شد تیم جدیدی 
بسازد. زمانی که فصل شروع شد، بازیکنانی 
چون مرتضی تبریزی، الحاجی گرو، نویمایر 
و چند بازیکن به تازگی به تیم اضافه شــده 
بودند و نیاز به زمان بود که آنها با شــرایط 
تاکتیکی و فنی تیم آشــنا شــوند. در چند 
بازی ابتدایی لیــگ خوب نتیجه نگرفتیم و 

انتظارات هواداران برآورده نشد اما با گذشت 
زمان می دانستم شــرایط استقال در ادامه 
بازی های لیگ برتر بهتر می شود و هواداران 

باید به استقال اعتماد داشته باشند.«
مربــی اســتقال در خصــوص اینکه 
بار هــا در نیم فصل اول بحث اضافه شــدن 
دستیار جدید به کادر فنی شفر مطرح شد، 
می گویــد: »در این مورد چنــد بار توضیح 
دادم. من تابع تصمیم ســرمربی تیم هستم. 
با همه وجودم به استقال تا جایی که توان 
داشته باشم، کمک می کنم. هر کس بیاید، 
با تصمیم شفر بوده و ما به وظایف خودمان 

عمل می کنیم.«

باشــگاه اســتقال در تاش است تا 
تیمش را در نیم فصل دوم لیگ هجدهم 
تقویت کند. هدفی که قطعا در راســتای 
رفع نقاط ضعف انجام خواهد شد و اولویت 
این باشــگاه جذب بازیکنانی است که در 
نیم فصل اول در پســت آنهــا تیم دچار 
ضعف هایی بود. مشخصا مسووان باشگاه 
اســتقال به دنبال جذب یــک هافبک 
هجومــی و یک مهاجم گلزن خواهند بود 
تا تیم خود را تقویت کنند. پیدا است که 

استقال در دیگر پست ها ضعفی ندارد.
آبی ها در خط دفــاع عملکرد خوبی 

داشــتند و آمــار گل های خورده نشــان 
دهنده عملکــرد مثبت مدافعان اســت. 
در پســت هافبک دفاعی نیز استقال با 
کریمی  علی  اســماعیلی،  فرشید  داشتن 
و روزبه چشــمی هیچ کمبودی احساس 
نمی کنــد. در نتیجه جذب بازیکن در این 
پست ها برای استقال ضروری نیست. به 
همین جهت بازگشــت امیــد نورافکن به 
اســتقال اولویت نیست اما به جهت آنکه 
این بازیکن سال ها در استقال بازی کرده 
و جزو ســرمایه های این باشگاه محسوب 
می شود، مســووان باشگاه به طور قطعی 

اعــام نکرده انــد که نیازی بــه نورافکن 
ندارند. البته ســران استقال به بازگشت 
این بازیکن چندان هم بی میل نیســتند 
اما اقدامی در راســتای بازگشت نورافکن 
انجام نداده اند و به ایــن بازیکن گفته اند 
خودش مسوول اخذ رضایتنامه از باشگاه 
شارلروای بلژیک اســت و باید اقدام های 

قانونی در این راستا را به عهده بگیرد.
این وضعیت ممکن اســت در نهایت 
بازیکن سابق به اســتقال را  بازگشــت 
منتفی کند بــه این دلیل کــه نورافکن 
هــم حاا به ایــن نتیجه رســیده که در 
اولویت های وینفرد شــفر نیســت و حتی 
نیمکت نشینی هایی  همان  اســت  ممکن 
که در شــارلروای بلژیک تجربه کرد، در 
اســتقال هم تکرار کند. به نظر می رسد 
کــه امید نورافکن در میــان دوراهی قرار 
گرفته و باید برای آینده کاری اش تصمیم 

درستی اتخاذ کند.
شــاید برای این بازیکن عاقانه ترین 
تصمیم ماندن در تیم بلژیکی باشد به این 
دلیل که همان شــرایط را در تهران و در 
تیم اســتقال هم پیش رو خواهد داشت 
و چه بسا پشــت نام هایی که در استقال 
تثبیت شده اند بماند و نتواند در نیم فصل 
دوم لیگ هجدهم هــم در ترکیب اصلی 

استقال به میدان برود.

نورافکن در دوراهی استقال-شارلروا
امید گزینه قطعی شفر نیست

مرفاوی: پروین در جام ملت ها یک تعویض هم نکرد و حذف شدیم

 دوســت داریم بدانیــم فاکتورهای 
قهرمانی در تیم ملــی فوتبال ایران برای 
رســیدن به قهرمانی جام ملت های آسیا 

وجود دارد، یا خیر؟
 بله، این فاکتورهــا در تیم ملی فوتبال 
ایران وجــود دارد. اگر اتفاقــات فوتبال را کنار 
بگذاریم این تیم از خیلی جهات به قهرمانی در 
جام ملت های آســیا نزدیک است. نکات مهمی 
در این تیم هست که باید مورد توجه قرار دهیم. 
ما بازیکنانی داریم که ســال های قابل توجهی 
اســت در کنار هم بــازی می کننــد. از طرفی 
یک مربی روی نیمکت ما نشســته که 8 ســال 
ســابقه مربیگری در فوتبال ایران را دارد. خیلی 
مهم است که بازیکنان بدانند سرمربی شان چه 
می خواهد و از آن ســو سرمربی هم خوب بداند 
که بازیکنانش چه ویژگی هایی دارند و برای چه 
سبک بازی ساخته شــده اند. یک ویژگی دیگر 

هم در تیم هست.
چه ویژگی؟

 ببینید ما چند بازیکــن خوب مان را از 
دســت دادیم. اســم نمی آورم اما هیچ کس از 

غیبت بازیکنان در جام ملت ها چیزی نمی گوید. 
این به دلیل یکدســتی تیم ملی اســت. اینکه 
بازیکنان جانشــین توانایی پرکردن جای خالی 
بازیکنانی که از جام ملت ها محروم شــده اند را 
دارند. کی روش در واقع بازیکنانی ساخته که از 
نظر فنی خیلی به هم نزدیک هستند و درنتیجه 
وقتی بازیکنی نمی توانــد در یک تورنمنت تیم 
ملــی را همراهی کند، مهره هــای ایده الی برای 
پرکردن جــای خالی آن بازیکن در دســترس 
ســرمربی تیم ملی هســتند. این فاکتور مهمی 

است که تیم ملی دارد.
شــما اعتقــاد دارید کــه این تیم 

صددرصد ظرفیت قهرمانی دارد؟
 صددرصد. حاا اگر حســاب اتفاقات را 
هم بکنیم شاید درصدی از شانس قهرمانی اش 
کم شــود اما شانس قهرمانی ما باای 9۰درصد 
اســت و اگر محرومیت یا مصدومیتی در جریان 
بازی ها به وجود نیاید و یا اینکه اســیر ضربات 
پنالتی نشــویم این تیم تا فینــال خواهد رفت. 
قــدری کار تیم ملی در مراحل حذفی ســخت 
می شــود. در مرحله مقدماتی بعید اســت که 
مشــکلی برای ایــن تیم به وجــود بیاید اما در 
مرحله حذفی کار قدری دشوار و سخت می شود 

و باید با برنامه ریزی وارد این مراحل شد.

در چند تا از جام ملت ها بازی کردید؟
 من در سال ۱988و۱992عضو تیم ملی 
بودم. در جام ملت های ۱988با تیم ملی ســوم 
شــدیم اما در دوره بعد در هیروشــیمای ژاپن 

نتوانستیم از مرحله مقدماتی هم بااتر برویم.
دلیل حذف شما در هیروشیما چه بود. 
شــاید مرور خاطرات آن دوران بتواند به 

بازیکنان امروز کمک کند.
 )قدری مکث می کند( آن تیم متاســفانه 
حاشــیه هایی داشــت کــه باعث شــد در جام 
ملت های آن دوران نتیجه نگیرد. نمی خواهم زیاد 
اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد را باز کنم. خیلی 
سال گذشــته اما مسائلی دست به دست هم داد 
تا آن تیم حذف شود. وقتی تیمی حاشیه داشته 
باشد قطعا نتیجه نمی گیرد. خب، سبک هر مربی 
فرق می کند اما هنوز هم برای من سوال است که 
چرا در آن جام تیم ملی در۳ بازی با یک ترکیب 

به میدان رفت و حتی یک تعویض هم نداشت.
یعنی علی پروین که سرمربی آن تیم 
بود تیمش را در3 بازی با یک ترکیب وارد 

میدان کرد؟ عجیب است.
 بله، علی پروین ســرمربی ما بود و در۳ 
بازی ترکیب تیــم ملی هیچ تغییری نکرد و در 
کمال تعجب حتی یک تعویضی هم نداشــتیم. 

خودم شــخصا ۳ بــازی روی نیمکــت بودم و 
زوج جمشید شــاه محمدی و فرشاد پیوس در 
خــط حمله تیم ملی قرار گرفتنــد.  ما بازی ها 
را خوب شــروع کردیم اما در ادامــه راه نتایج 
دیگــر تیم ها به گونه ای رقم خــورد که ما باید 
بازی آخر را می بردیــم اما در بازی آخر هم آن 
اتفاقات عجیب رخ داد و حتما یادتان هست که 
جمال شــریف چند بازیکن مــا را اخراج کرد و 
تیم ملی در نهایت از بازی ها حذف شــد. شاید 
اگر آن حاشیه ها در تیم نبود، تیم ما می توانست 
افتخار دوره قبل را تکرار کند. خیلی حیف شد 
و هنوز هم افسوس آن دوران را می خورم که چه 

موقعیتی را از دست دادیم.
تیم  اتفاقاتی در   فکر می کنید چنین 
یا  کی روش هم تکرار شود. مثا حاشیه ها 
سایق عجیبی که تیم را دو پاره کرده بود.

 اان نه. دیگر آن اتفاقات نمی افتد چون 
کارلوس کــی روش به تیمش احاطه دارد. وقتی 
می گویم احاطه، منظور این است که از نظر فنی 
و روانی-انگیزشی تیمش را به خوبی می شناسد. 
شــرایطی که این تیم دارد بــا آن تیم متفاوت 
است. می توانم بگویم تیم ملی به اصطاح مثل 
موم در دســتان کی روش است و می داند با آن 

چه کار کند.
یعنی حادثه ای، اتفاقی یا مساله ای رخ 

نمی دهد که موجب حذف تیم ملی شود؟
 من بحث حوادث را پیش کشیدم. شاید 
برخی اتفاقات پیش بینی نشــده رخ دهد اما به 
طــور معمول و آن چیزی که ما داریم می بینیم 
ایــن تیم صددرصــد ظرفیت قهرمانــی دارد و 

می تواند به فینال برسد.
ملی  تیم  بازیکن  که  زمان  آن  شــما 
بودیــد چگونه آمــاده بازی هــای مهم 

می شدید؟
 کنــار دریاچه ورزشــگاه آزادی چند تا 
اتاق بود که ما می رفتیــم و آنجا اردو می زدیم. 

بله، آن زمان اردوی ما در کنار دریاچه ورزشگاه 
آزادی برگزار می شد. حتی یادم هست در ایامی 
که بازیکن تیم ملی بودم بــرای برگزاری بازی 
تدارکاتــی تا چین می رفتیم و آن جا به زحمت 
دو بــازی برگزار می کردیم و برمی گشــتیم. آن 
زمــان جنگ بــود و تحریم و حاا هم هســت 
امــا تدارکاتی که برای تیم ملی می شــود خدا 
را شــکر بهتر از آن زمان ها است. من شرایطی 
که در دوران بازی ام در تیم ملی وجود داشــت 
را هم قبول ندارم. ایــن حرف ها را نمی زنم که 
بگویم ما در شــرایط بد نتایجی هم می گرفتیم 
و یا تیم سوم آسیا می شــدیم. نه، اتفاقا منتقد 
وضعیت تیم ملی در دوران بازی خودم هســتم 
اما می توانم بگویم کــه اان قدری اوضاع بهتر 
شده، هر چند که مساله بازی های تدارکاتی ملی 
هنوز هم حل نشده و طی این سال ها همواره ما 
با چنین مشــکاتی مواجــه بودیم و همه دلیل 
آن را می دانیم که چه مســائلی باعث شــده تا 
تیم ملی نتوانــد بازی های دلخــواه خودش را 
انجام دهد. در مجموع اما اان شرایط بهتر است 
و شــما می بینید که در کمپ مجهزی در قطر 
اردو زده اند و شرایط برای تیم ملی نسبت به آن 

زمان خیلی بهتر شده.
با توجه به فضایی که در فوتبال ایران 
شکل گرفته خیلی ها منتظرند کی روش بعد 
از جام ملت ها تیــم ملی را ترک کند. این 
مساله به نتایج تیم ملی هم بستگی ندارد و 
برخی اعتقاد دارند که اگر تیم ملی قهرمان 
هم بشــود، کی روش می رود در حالی که 
با  نیســت که  ایران منطقی  فوتبال  برای 

مربی قهرمان قطع همکاری شود.
 باید همه جوانب بررســی و موشــکافی 
شود. کی روش اشــکااتی دارد و در مقابل نقطه 
قوت های بســیاری هــم دارد. ما بایــد مجموع 
فاکتورها را بسنجیم و در نهایت تصمیم بگیریم. 
فکرمی کنــم اان وقت اظهارنظرهای شــخصی 
نیســت. باید به تیم ملی کمک کنیم و بحث در 
این باره را به بعد از جام ملت های آســیا موکول 

کنیم.
و ســوال آخر درباره هم پســت های 

امروز شما در تیم ملی.
 خــب، اان آزمون هســت، جهانبخش 
هســت، طارمی هم هســت که اینهــا در جام 
جهانی کنار هم بازی کرده اند. چه چیزی بااتر 
از اینکه مهاجمان تیم ملی یک تورنمنت بزرگ 
را کنار هم گذرانده اند. شما تردید نکنید که این 
بازیکنان هارمونی قابل توجهی دارند و کاما با 
هم هماهنگ هســتند. حاا باید ببینیم با توجه 
به اســتراتژی تیــم ملی این بازیکنــان چگونه 
درکنــار هم قرار می گیرند. بــرای این بازیکنان 
و کل تیــم بهترین هــا را آرزو دارم. امیدوارم با 

بهترین نتیجه ممکن به ایران برگردند.

اردوی ما د ر یک اتاق کنار دریاچه آزادی بود 

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

 صمد مرفاوی سابقه دو بار حضور 
در جام ملت های آسیا را دارد. اولی  
در جام ملت های 1988که تیم ملی 
با مربیگری مرحوم  پرویز دهداری 
به مقام سوم رسید و دومین 
حضور به بازی های 1992مربوط 
می شود که آقا صمد به رغم آنکه 
در لیست بازیکنان اعزامی به جام 
ملت ها حضورداشت اما یک دقیقه 
هم فرصت بازی برای تیم ملی را 
پیدا نکرد. گفت وگو با مرفاوی که 
سال ها در ترکیب تیم ملی دیده 
شد و نمایش های ماندگاری هم 
داشت حول محور جام ملت های 
آسیا است. جامی که بیش از40 
سال است در ویترین افتخارات 
فوتبال ایران قرار نگرفته اما 
مرفاوی عمیقا باور دارد که شاید 
در جام ملت های 2019امارات، تیم 
ملی از ناکامی های پی درپی در این 
جام رها شود و بتواند با مربیگری 
کارلوس کی روش و مجموعه 
بازیکنانی که تجربه گرانبهایی 
دارند، به قهرمانی این جام برسد.

علی پروین سرمربی ما بود و در3 بازی 
ترکیب تیم ملی هیچ تغییری نکرد 

و در کمال تعجب حتی یک تعویضی 
هم نداشتیم. خودم شخصا 3 بازی 

روی نیمکت بودم و زوج جمشید شاه 
محمدی و فرشاد پیوس در خط حمله 

تیم ملی قرار گرفتند.  ما بازی ها را 
خوب شروع کردیم اما در ادامه راه 

نتایج دیگر تیم ها به گونه ای رقم خورد 
که ما باید بازی آخر را می بردیم اما در 

بازی آخر هم آن اتفاقات عجیب رخ داد
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هنوز برعکس رضا قوچان نژاد 
که احتمااً پرسپولیس قیدش را 

زده است، مهدی طارمی همچنان 
شانس حضور مجدد در پرسپولیس 

را دارد اما باید به این نکته اشاره 
کرد که برانکو ایوانکوویچ سرمربی 

موفق پرسپولیسی ها همچنان بدش 
نمی آید مهاجم خارجی به خدمت 

بگیرد

ســابق  مدافع  حیدری،  ســپهر 
پرســپولیس بــه انتقــاد از کســانی 
پرداخت که این روزها به منتقد برانکو 
ایوانکوویچ تبدیل شده اند. مدافع سابق 
پرســپولیس در ابتدای صحبت هایش 
درباره انتقاداتی که چند وقت اخیر از 
سوی برخی پیشکسوتان متوجه برانکو 
شــده گفت: »من نمی دانم این گونه 
مســائل چرا مطرح می شود. عملکرد 
آقای برانکو مشــخص است و نتایجی 
که گرفته خود گواه بر این اســت که 
ایشان از توانایی باایی برخوردار است. 
برانکو بر گردن پرسپولیس حق دارد. 
مگر می شود این همه افتخار طی سه 
ســال به دســت بیاوری در حالی که 

کوچینگ بلد نیستی؟
 ایــن مســائل خنده دار اســت. 
دلیلش این اســت که بــا نتایجی که 
آقای برانکو گرفته یکســری دشــمن 
هم پیدا کرده و این نتایج برای عده ای 
قابل هضم نیســت. چه خوب اســت 

که ما وقتی نام پیشکســوت را یدک 
می کشیم مانند یک پیشکسوت عمل 
کنیم و کاری نکنیم که حاشیه ای وارد 

تیم محبوب مان شود.«
سپهر حیدری درباره اینکه با این 
اظهارنظر از سوی برخی پیشکسوتان 
که مدعی خرید باشــگاه نیز هستند، 
هــواداران نگران آینده تیم هســتند، 
گفت: »بــه نظر من علــی پروین از 
جمیع جهــات تعصب و وفاداری خود 
را به پرسپولیس ثابت کرده و همیشه 
حافظ منافع پرسپولیس بوده است. در 
سالیان دور هم پرسپولیس را به کمک 
هواداران ســر پا نگه داشته و مطمئنا 
کاری بــه ضــرر و علیه پرســپولیس 
انجام نخواهد داد. حساب علی پروین 
از برخی از پیشکســوتان جداســت و 
او می توانــد همین روند خــوب را با 
برانکو ادامه دهد و ما هم از می توانیم 
موفقیت های پرسپولیس لذت ببریم و 

خوشحال باشیم.«

برانکو ایوانکوویــچ طی حکمی از 
ســوی کمیته انضباطی که به امضای 
ابراهیم شــکوری سرپرست دبیر کلی 
فدراسیون فوتبال رســید و به باشگاه 
پرســپولیس اباغ شــد، از یک جلسه 
همراهی تیم فوتبال پرسپولیس محروم 
شده است. در حکم فدراسیون فوتبال 
که در آن به ماده 57 مقررات انضباطی 
استناد شده است، برانکو ایوانکوویچ به 
دلیل آنچه که اعتراض شدید به داوری 
و اهانت به ســازمان لیــگ و بیان آن 
بــه نماینده فدراســیون و تکرار آن در 
پایان مسابقه خوانده شد، با یک جلسه 
محرومیت و پنج میلیون تومان جریمه 

نقدی روبه رو شد. 
باشــگاه پرســپولیس نیز به دلیل 
اعتراض هــا بــه امر داوری کــه آن را 
دانست،  تماشــاگران  تحریک  ســبب 
طبق همین ماده، به 10 میلیون تومان 
جریمه نقدی محکوم گردید. این احکام 

قطعی خوانده شده است که به معنای 
غیر قابل تجدیــد نظرخواهی بودن آن 

است.
شایان ذکر اینکه، مسووان باشگاه 
ســپاهان پیش از رویارویی دو تیم به 
اظهارنظرهای ســرمربی سرخپوشــان 
معترض بودند و این در حالی است که 
در روزهای گذشته در حکم جداگانه ای 
از ســوی کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال، کمــال کامیابی نیا هم به دلیل 
مسائل بازی با ســپاهان از یک جلسه 
همراهی سرخپوشــان محروم شــد و 
همراه بــا علیرضا بیرانونــد که توبیخ 
کتبی گرفت، جریمه نقدی هم شد. به 
این ترتیب، تیم فوتبال پرسپولیس در 
نخســتین بازی نیم فصل دوم که بازی 
بــا پدیده خواهد بود، عــاوه بر کمال 
کامیابی نیا و مهــدی ترابی که محروم 
هســتند، برانکو ایوانکوویچ را هم روی 

نیمکت نخواهد داشت.

سپهر حیدری: چه حرف های خنده داری 
درباره برانکو می زنند

محرومیت برانکو مقابل پدیده

فرمان عجیب پروین: 
از برانکو انتقاد نکنید

در اینکــه انتقادات علیه برانکو منطقی بوده یا نه، بحثی نیســت اما اینکه یک 
نفر فرمان پایان انتقادات را صادر کند، چندان رفتار متمدنانه ای محسوب نمی شود.

علی پرویــن همچنان می خواهد نقشــی عجیب را در پرســپولیس بازی کند 
و البته معلوم نیســت در این نقش همیشــه موفق باشــد. علی پروین، مرد دیرپا و 
چهره تاثیرگذار باشــگاه پرســپولیس از پیشکســوتان این تیم خواست تا از صحبت 
علیه کادرفنی این باشــگاه و خصوصا برانکو پرهیز کنند. صحبت های شاید نسنجیده 
چند روز اخیر برخی پیشکســوتان علیه برانکو ایوانکوویچ با واکنش از سوی هواداران 
همراه شــد و اظهارنظر برخی پیشکسوتان دیگر را نیز در پی داشت. سرمربی کروات 
سرخپوشــان که طی مدت اخیر علیرغم مشــکاتی که باشــگاه پشت سر گذاشته، 
توانسته نتایج خوبی کسب کند این روزها مورد هجوم برخی پیشکسوتان قرار گرفته 

است که ناراحتی علی پروین را نیز در پی داشته است.
در این رابطه علی پروین در حاشــیه تمرین پیشکســوتان از آنها خواســت از 
مصاحبه علیه کادرفنی پرسپولیس خودداری کنند. 
پروین اعام کرد برانکو ارتباط خوبی با پیشکسوتان 
دارد و پیشکسوتان پرسپولیس نیز ارتباط خوبی با او 

دارند، پس نباید علیه برانکو صحبتی شود.
در اینکــه انتقادات علیه برانکــو منطقی بوده 
یا نه، بحثی نیســت اما اینکه یــک نفر فرمان پایان 
انتقادات را صــادر کند، چندان رفتــار متمدنانه ای 
محسوب نمی شــود. علی پروین پس از کناره گیری 
از مربیگری و فوتبال، دوباره جایگاه احترام برانگیزی 
در سال های اخیر برای خود ساخته اما فرمان پایان 
انتقــادات علیه برانکو عجیب اســت و البته فقط از 

پروین برمی آید.
مدیریت و کادرفنی پرســپولیس البته در بسیاری مقاطع اخیر شاید با نزدیک 
بــودن به علی پروین مســائل خــود را حل کرده انــد و در گفت و گو بــا هوادار یا 
پیشکســوتان از نفوذ پرویــن بهره برده اند اما اینها دلیل کافی برای ســکوت همه با 
فرمان علی پروین نیست. علی پروین شاید همیشه تصمیم درستی نمی گیرد که خود 
را در نقش فرمانده قرار می دهد. پرسپولیس چهره های موثر پرشمار دیگری هم دارد 
که آنها نیز اجازه نقد و ارائه نظر در رســانه ها دارند، البته نه با شیوه بی محتوایی که 

برخی پیشکسوتان مطرح می کنند.

اجازه دهند نیم فصل دوم به پایان برسد
پیروانی: بورس بهترین راه واگذاری 

پرسپولیس است
افشــین پیروانی که در جلســه تخصصی واگذاری باشگاه پرسپولیس و 
استقال شرکت کرده بود در خصوص این جلسه می گوید: »در جلسه گفتم 
باید با حساســیت و وســواس خاصی برای این دو باشگاه تصمیم گیری شود 
چراکه این دو باشگاه میلیون ها هوادار دارند. من تقاضا دارم با کار کارشناسی 
و وسواس در این باره تصمیم گیری شود و واگذاری به صورت مرحله به مرحله 
پیش برود تا آسیب شناســی صورت بگیرد. نظر من این بود که سهام این دو 
باشگاه وارد بورس شود و سهم عمده ای را به هواداران اختصاص دهند چراکه 
هواداران سرمایه اصلی این دو باشگاه هستند.« او حرف هایش را اینطور ادامه 
می دهد: »چندین ســال هدف واگذاری مطرح بود اما فکر می کنم این دوره 
عزم مسووان جزم تر است اما باید با وسواس کار کارشناسی پیش برود. من 
در جلســه هم گفتم که پرسپولیس تیمی اســت که چند قهرمانی و امسال 
هم حضور در فینال آســیا را در کارنامه دارد و شرایط خوبی دارد. بهتر است 
اجازه دهند نیم فصل دوم به پایان برسد و در تعطیات لیگ بهترین تصمیم 
گرفته شــود. برخی ها اعتقاد داشتند باید این باشگاه ها سهامی عام شوند اما 
من معتقدم که باید وارد بورس شوند تا هواداران بتوانند سهامدار باشگاه شان 
شوند.« مدیر سابق تیم پرسپولیس در خصوص اینکه آیا کانون پیشکسوتان 
کهن پرســپولیس توانایی خرید این باشگاه را دارد یا نه؟ معتقد است: »آنها 
هم می توانند به عنوان خریدار بــه این عرصه ورود کنند اما به نظر من بهتر 
اســت که این باشگاه به یک شرکت خاص داده نشود و یک گروه کارشناسی 
در راس هرم باشــند و بقیه در زیرمجموعه قرار بگیرند. همچنین به نظر من 
هواداران باید ورود کنند تا آسیب آنچنانی به باشگاه وارد نشود. کسی تا این 

اندازه پول ندارد که بتواند پرسپولیس را بخرد.«

مهاجمان، مسأله سازهای قرمزها در چند فصل اخیر

معادله پیچیده خط حمله در پرسپولیس بشار رسن، یکی از ۶ ستاره 
جوان آسیا

روزنامه مطرح قطری در فاصله کمتر 
از یک هفته تا آغاز جام ملت های آســیا از 
ستاره پرســپولیس به عنوان یکی از شش 
جــوان اول ایــن رقابت ها نام برد. اســتاد 
الدوحه قطر در گزارشی کامل از ستاره های 
حاضر در جام ملت های آسیا 2019 مدعی 
شــد شــش بازیکن جوان از کشــورهای 
مختلف هســتند کــه بعد از ایــن بازی ها 
می توانند مسیری متفاوت در پیشرفت خود 

در فوتبال آسیا و جهان را تجربه کنند.
در این گزارش نویسنده استاد الدوحه 
به بشار رسن ستاره 21 ساله عراق و باشگاه 
پرســپولیس اشاره کرد و او را یکی از شش 
جوان اول آسیا در امارات 2019 نامید. در 
تعریــف این روزنامه چاپ دوحه از رســن 
آمده است: »نخســتین بار پنج سال پیش 
بود که بشــار در سن 16 تا 17 سالگی نام 

خود را بر سر زبان ها انداخت.
 در مســابقات قهرمانی زیر 22 سال 
آســیا در دوحه بشــار رســن با درخشش 
برای عراق آن هم با ســن کم خود نشــان 
داد از چه استعدادی برخوردار است و حاا 
او در 21 ســالگی یکی از مهره های اصلی 
شــیرهای بین النهریــن در جام ملت های 

آسیا نام گرفته است.«
اســتادالدوحه در ادامــه با اشــاره به 
پست تخصصی بشار رسن که قابلیت بازی 
در چند پســت میانه میدان را دارد مدعی 
شد او بعد از جام ملت ها ممکن است برای 
ماندن در پرســپولیس ایران با تردیدهایی 
روبــه رو شــود، تیمی پرطرفدار که بشــار 
چیزی نمانده بود با پیراهن این تیم عنوان 
قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کند 

اما در ژاپن ناکام ماند و ...
اســتادالدوحه در بین شش جوان اول 
آســیا در جام ملت های آسیا 2019 عاوه 
بر بشار رســن ســتاره عراقی پرسپولیس 
از بازیکنانــی همچون اکــرم عفیف )قطر( 
وو لــی )چین( کوانگ تین هــای )ویتنام( 
عمر الخریبین )ســوریه( و لی سئونگ وو 
)کره جنوبی( هم نام برد و مدعی شــد این 
بازیکنان می توانند روزهــای طایی را در 

امارات 2019 رقم بزنند.

 مشکات قرمزها 
بعد از چند استعفا

قراردادهای جدید 
پرسپولیس را چه کسی 

امضا می کند؟
پس از ابــاغ قانون منع به کارگیری 
بازنشســته ها، محمدرضــا حاجی بیگی و 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی از هیات مدیره 
حمیدرضا  کردند.  اســتعفا  پرســپولیس 
گرشاســبی مدیرعامل پرسپولیس نیز به 
دلیل اباغ این قانون، از ســمت خود کنار 
رفت تا ایرج عرب جایگزین او و سرپرست 
باشــگاه پرسپولیس شــود. حاجی بیگی و 
تصمیم  آذر  اواســط  در  روغنی گلپایگانی 
به رفتن گرفتند. اکنون با گذشــت تقریبا 
سه هفته از استعفای اعضای هیات مدیره 
آنها  تکلیف جانشــین های  پرســپولیس، 
مشخص نشده و هیات مدیره این باشگاه 
به صورت ناقــص کارش را پیش می برد. 
در هیات مدیره باشگاه جعفر کاشانی تنها 
عضو هیات مدیره این باشــگاه محســوب 

می شود.
روال کار در باشــگاه پرسپولیس که 
دولتی است به این صورت است که عاوه 
بر امضــای مدیرعامل، دو نفــر از اعضای 
هیات مدیــره نیز باید حق امضا داشــته 
باشند. وزارت ورزش و جوانان در شرایطی 
جانشینان افراد مستعفی را مشخص نکرده 
که امضاهایی که در این باشــگاه صورت 
می گیرد، غیرقانونی است. اگر این باشگاه 
بخواهد قرارداد بازیکنان را پرداخت کرده 
یا اردوی خارج از کشــور برگزار کند، باید 
امضای دو نفر از اعضــای هیات مدیره را 
داشته باشد. در باشگاه پرسپولیس، عرب 
در حالی جانشین گرشاسبی شده که حکم 
او توســط وزارت ورزش داده شد و چون 
هیات مدیره پرسپولیس ناقص بود، هیات  
مدیره نقشــی در انتخاب عرب نداشــت. 
در مجمع باشــگاه آمده کــه مدیرعامل 
و سرپرســت طبق تصمیــم هیات مدیره 
انتخاب خواهد شد. شــاید وزارت ورزش 
درگیر بحث خصوصی ســازی پرسپولیس 
و استقال باشــد اما این مساله را باید در 
نظر داشته باشد که روال کارها با توجه به 
ناقص بودن هیات مدیره، غیرقانونی پیش 
می رود. با این اوصاف نه تنها پرســپولیس 
برای کارهای روزمره خود با مشکل بزرگی 
روبــه رو خواهد شــد، بلکه بعــد از اتمام 
مشــخص  حاا  باشــگاه،  این  محرومیت 
نیست چه کســی می تواند برای این تیم 
بازیکنــان مورد نظر برانکو را جذب کند و 
امضا چه کسی و یا کســانی پای قرارداد 
بازیکنان جدید خواهد نشست. به هر حال 
پرســپولیس زمان زیادی برای سروسامان 
دادن بــه وضعیت فعلی اش نــدارد و باید 
در این مــورد راهکارهایی از طرف وزارت 

ورزش و جوانان در نظر گرفته شود.

علی اکبــر طاهری، مدیرعامل ســابق 
پرســپولیس دوران ســختی را در این تیم 
ســپری کرد و در نهایت بــا وجود حرف و 
حدیث هــای فراوان این تیــم را ترک کرد. 
او در مورد احتمال واگذاری پرســپولیس و 
ارزش واقعــی آن می گوید: »با نتایج خوبی 
که پرســپولیس در چهار فصل اخیر کسب 
کرده اســت این باشگاه در صورت واگذاری 
قطعاً مشتریان بیشــتری نسبت به گذشته 
پیــدا خواهد کرد. وقتی باشــگاه را تحویل 
گرفتم به نخستین مســأله ای که رسیدیم 
این بود که ارزش باشگاه را با نزدیک کردن 
هــواداران به تیم بااتــر ببریم که در انجام 
ایــن امر موفق بودیــم.« او در مورد حضور 
برانکــو در این تیم معتقد اســت: »قبل از 
آمــدن برانکو بــه ایران، افشــین قطبی و 
مصطفی دنیزلی جــزو گزینه های ما بودند. 
وزیر وقــت ورزش اصرار زیــادی به آمدن 
برانکــو به پرســپولیس داشــت.« طاهری 
اشاره ای به وضعیت مهدی طارمی دارد: »با 
احمد نوراللهی در شهریور ماه توافق کردیم 
و چند ماه بعد قرارداد وی امضا شــد، دقیقاً 
مانند مهدی طارمی که این نشــان می دهد 
در مورد طارمی باشــگاه خاف قانون عمل 
نکرد. در حکم فیفا دقیقاً اشــاره شــده که 
باشــگاه پرســپولیس به  دلیل اغــوا کردن 
مهدی طارمی محروم شــده است و این کار 
توســط حامی مالی باشگاه که استیل آذین 
بود، انجام شد. همه مدارک و شواهد نشان 
می دهد که مــا در مــورد طارمی خطایی 
مرتکب نشدیم، در غیر این صورت خودم از 
هواداران عذرخواهی می کردم. هدایتی برای 
برگردانــدن مهدی طارمی بــرای اطرافیان 
خود جایزه گذاشــت و بعد ها این جایزه را 
خود طارمی گرفت! قــرارداد طارمی را بعد 
از بازگشــت به ایران کم کــردم تا دیگر به 
آن شــکل جدا نشود و این ثابت می کند ما 
او را اغوا نکردیم. قصد داشــتند باشــگاه را 
مقصر اصلی محرومیت از سوی فیفا معرفی 

کنند.«
مدیرعامل سابق پرسپولیس حرف هایی 
درباره بازیکنان خارجی پرســپولیس دارد: 
»مهدی طارمی وقتی از ترکیه برگشت گفت 
»چرا مهاجم اوکراینــی جذب کردید؟«، و 
به نوعــی از رقابت با او واهمه داشــت، این 
نشــان می دهد پریمیوف بازیکن خوبی بود. 
در جذب بازیکنان اوکراینی همان فرایندی 
طی شــد که در مورد بقیــه نفرات خارجی 
طی می شد. هنوز هم می گویم آنها بازیکنان 
خوبی بودند. از برانکو خواستیم اوکراینی ها 
را بازی دهد اما او گفت: »وقتی بقیه خوب 
کار می کننــد دلیلی نمی بینم به ارنج تیمم 
دســت بزنم.« گولچ را برانکو اصرار داشــت 
جذب کنیم و خودش هم او را در فهرســت 

18 نفره نمی گذاشت.«
طاهــری اشــاره ای به جدایــی دایی 
از پرســپولیس دارد: »وقتــی علــی دایی 
شد،  برکنار  پرســپولیس  ســرمربیگری  از 
حمیدرضا سیاســی پول او را کامل تا پایان 

آن فصــل داد. همان موقع بــه دایی گفتم 
»شــرایط باشــگاه حساس اســت و کمی 
تخفیف بده« اما گفــت »تا قِران آخرش را 
می خواهم.« او حتی طلب سال  قبلش را هم 
از سیاســی گرفت تا همه چیز تمام شود اما 
اسفند ماه سال بعد از باشگاه شکایت کرد و 
پول یک سال دیگر از قراردادش را خواست. 
ما بــه کمیته اســتیناف و کمیته انضباطی 
گفتیم طبق قانون مربی که در تیم دیگری 
مشــغول به کار می شود چطور ممکن است 
پول قرارداد ش از باشگاه دیگر را طلب کند 
و این خاف قانون فیفاست. به آنها اعتراض 
داشتیم شما چطور به نفع دایی رأی دادید؟، 
که همــان اعضــای کمیته اســتیناف در 
صحبت های خصوصی به ما می گفتند »حق 
با شماســت« اما حکم را به نفع دایی دادند. 

برای این ادعای خود شاهد دارم.«
این مدیرعامل سابق از برخی حرف ها 
ناراحت است: »آنهایی که در تیم از من انتقاد 
می کنند بدانند پول هایی که اآن می گیرند 
به خاطر قرارداد های اسپانســری اســت که 
امضای من پای آنهاســت. وقتــی امکانات 
ورزشگاه شــهید کاظمی را تکمیل کردیم، 
برانکــو را به آنجا بردیــم و او گفت:»دیگر 
داریم رئال مادرید می شویم!« هدف مان بود 
اطراف این ورزشگاه هایپر بزنیم تا از این راه 
هم درآمدزایی داشته باشیم. هر بار که وارد 
ورزشگاه آزادی می شدم حسرت می خوردم 
و شــرمنده هــواداران می شــدم کــه چرا 
خودمان ورزشــگاه نداریم.« او حرف هایش 
را اینطور ادامه می دهد: »همان ســال اولی 
که جام گرفتیم در مراسم بهترین ها گفتم؛ 
هواداران بدانند سلسله جشن  های قهرمانی 
پرسپولیس آغاز شــده که خوشبختانه این 
اتفــاق هــم رخ داد و همچنان هــم ادامه 
خواهد داشــت. ما فونداسیون را طوری در 
باشــگاه طراحی و پایه ریزی کردیم که این 
اتفاق ادامه داشــته باشــد اما امیدوارم اگر 
می خواهنــد فونداســیون را جابه جا کنند 
خیلی مراقب باشند که فونداسیون قبلی را 
بهبود ببخشند. برخورد هواداران در خیابان 
با من خیلی خوب اســت و برخی سوااتی 
را دارند کــه امیدوارم با دیــدن و خواندن 
این مصاحبه جواب سواات شــان را بگیرند. 
بازیکنان بدانند که هرچه در پرســپولیس 
تاش کنند و به موفقیت برسند کم است.«

مصاحبه سوژه

سوال روز

پرسپولیس این 
همه مهاجم
 
 می خواهد

بعداز پایان محرومیت 
پرسپولیس از نقل و انتقاات، 
باز هم نخستین موضوع جذب 
مهاجم برای این تیم بود که 
سرو صدای زیادی به پا کرد. با 
وجود اینکه مهاجمانی مانند 
علیپور و منشا را نمی توان 
در جمع مهاجمان ناکام 
گذاشت اما نخستین چیزی 
که پرسپولیسی ها بعد از رفع 
محرومیت از نقل و انتقاات به 
دنبال آن بودند، بحث جذب 
مهاجم بود. در همین روزها 
صحبت جدی درباره بازگشت 
مهدی طارمی به پرسپولیس 
به گوش می رسد و البته بعد از 
آن صحبت از جذب قوچان نژاد 
مهاجم سابق تیم ملی کشورمان 
به میان آمد تا پرسپولیسی 
نشان دهند به شدت به دنبال 
جذب مهاجم هستند.

پرســپولیس با حمایــت هوادارانش 
ســال های اخیر را با موفقیت پشــت سر 
گذاشته و توانسته بهترین نتایج را کسب 
کند. این نتایج خوب ســرخ پوشان حتی 
به لیگ برتر کشورمان هم محدود نشد و 
حضور این تیــم در فینال لیگ قهرمانان 
آســیا نقطه عطفی در نتایج این تیم در 
ســال های اخیر بود. پرســپولیس نشان 
داد که هــم در بعد مدیریتــی و هم در 
بعد فنی عملکــرد خوبی صورت گرفته و 
نتیجه ای که این تیم در طول چند ســال 
اخیر کســب کرد، در واقع ثمره عملکرد 
خــوب مدیریتی و کادر فنــی و بازیکنان 
بود اما در طول چند ســال اخیر هر چند 
این تیــم در خط حمله مشــکل گلزنی 
نداشــته و در باز کــردن دروازه حریفان 

تعللی نداشته اســت اما همواره موضوع 
جذب بازیکنان مهاجم برای پرســپولیس 
یکی از پر حاشــیه ترین موضوعات بوده 
اســت. از جذب مهدی طارمی و جدایی 
این بازیکن گرفته تا جذب بهترین گلزن 
پیکان یعنی گادوین منشا، از حاشیه های 
جذب مهاجمان خارجــی تا بازی ندادن 
بــه آنها گرفته تا زمزمه های جذب مجدد 
بازیکن مهاجم خارجی، بیشترین حواشی 

را برای پرسپولیس داشته است.
پایان محرومیت پرســپولیس  بعداز 
از نقــل و انتقــاات، باز هم نخســتین 
موضوع جذب مهاجــم برای این تیم بود 
که ســرو صدای زیادی به پا کرد. با وجود 
اینکه مهاجمانی مانند علیپور و منشــا را 
نمی توان در جمع مهاجمان ناکام گذاشت 
اما نخستین چیزی که پرسپولیسی ها بعد 
از رفــع محرومیت از نقــل و انتقاات به 
دنبال آن بودند، بحث جذب مهاجم بود. 
در همیــن روزها صحبت جــدی درباره 
بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس به 
گوش می رســد و البته بعد از آن صحبت 

از جذب قوچان نژاد مهاجم سابق تیم ملی 
کشــورمان به میان آمد تا پرسپولیســی 
نشــان دهند به شــدت به دنبال جذب 

مهاجم هستند.
بعد از اینکه ایرج عرب اعام کرد که 
پیشــنهاد رضا قوچان نژاد به پرسپولیس 
غیر متعارف بوده فاضلی مدیر برنامه های 
ایــن بازیکن اعــام کرد کــه رقمی به 
پرسپولیسی ها پیشــنهاد نشده است و با 
این شرایط به نظر می رسد حضور مهاجم 
ســابق تیم ملــی فوتبال کشــورمان در 

جمع سرخ پوشــان منتفی شده است. در 
همین رابطه برانکو ســرمربی پرسپولیس 
به مسووان باشــگاهش اعام کرده اگر 
حضور قوچان نژاد در پرســپولیس منتفی 
شــده او بــا چنــد مهاجــم خارجی در 
کرواسی مذاکره کند تا در صورت رسیدن 
به توافق های نسبی، یک مهاجم خارجی 
به پرســپولیس اضافه شــود. برانکو که 
این روزها برای ســپری کردن تعطیات 
به کرواســی رفته آخر هفته راهی تهران 
خواهد شــد و قرار اســت مهاجم بعدی 
تیمش را خودش به مســووان باشــگاه 

معرفی کند.
هــر چنــد هنــوز برعکــس رضــا 
قوچان نژاد که احتمااً پرسپولیس قیدش 
را زده اســت، مهدی طارمــی همچنان 
شــانس حضور مجــدد در پرســپولیس 
را دارد امــا باید به این نکته اشــاره کرد 
کــه برانکــو ایوانکوویچ ســرمربی موفق 
نمی آید  بدش  همچنان  پرسپولیســی ها 
مهاجــم خارجی بــه خدمــت بگیرد و 
حاشــیه های تیمش را بابــت به خدمت 

گرفتن مجدد مهــدی طارمی به حداقل 
برساند. این در حالی است که پرسپولیس 
بابت به خدمت گرفتن مهاجمان خارجی 
از جمله گولیچ و ... هم کم حاشیه نداشته 
اســت. بعد از گذشت یکی دو سال هنوز 
مشخص نشده است که چرا برانکو به این 
بازیکنان بازی نداد تا جذب این بازیکنان 
به پاشــنه آشیل دوران مدیریتی طاهری 
تبدیل نشــود. علی اکبر طاهری همچنان 
اصرار دارد کــه مهاجمان خارجی خوبی 
برای پرســپولیس جذب شده بود و حتی 
برانکو در جذب آنها نقش داشته است اما 
مشخص نشد که چرا سرمربی پرسپولیس 
هیــچ وقت بــه آنها بازی نــداد. حاا در 
روزهایی که پرســپولیس و برانکو بازهم 
برای انتخاب مهاجم تیم در تقا هستند، 
باز هم معادله پیچیده جذب مهاجم ســر 
راه پرسپولیســی ها است. به نظر می رسد 
نظر  با  بایســتی  پرســپولیس  مهاجمان 
مثبت ســرمربی انتخاب شوند تا مشکل 
سال های گذشته در این تیم باز هم تکرار 

نشود.

این ابد از زمان ســنجی های درســت 
سران قبلی و فعلی پرسپولیس و مهارت های 
برانکو ایوانکوویچ است که توانسته اند حتی 
در شــرایط ممنوعیت نقل و انتقااتی همپا 
بهترین خرید کننده های فصل  با ســپاهان 

جاری لیگ برتر فوتبال کشور تلقی شوند.
ســرخ های تهرانی به رغــم آگاهی از 
ممنوعیت استفاده شــان از هر مهره تازه ای، 
تابســتان امســال چهار خرید داشتند که 
برخی »قطعی« و بعضی »مشــروط« بودند. 
مهدی شــیری و مهدی شریفی در حالی از 
پیکان و ســپاهان جدا شده و با پرسپولیس 
قرارداد بســتند که می دانستند تا پایان نیم 
فصل اول لیــگ هجدهم باید برای تیم های 
قبلی خــود توپ بزنند و قواعــد فیفا فقط 
اجازه حضور آنها را در مسابقات پرسپولیس 
از تاریخ 25 آذر به بعــد می داد. این قاعده 
شامل حال ســروش رفیعی و مهدی ترابی 
هم می شــد با این فرق که فواد خوزستان 
بدش نمی آمد ســروش را تا پایان فصل نگه  
دارد ولی دعوای دو طرف سبب شد نه تنها 
این خواسته جامه عمل نپوشد بلکه سروش 
قدری ســریع تر از تیم اهوازی جدا شــود و 
از پنــج هفته پیش در حال تمرین کردن با 
قرمزها بوده است. ترابی نیز برخی را مخالف 
با انتقال خود از سایپا به پرسپولیس در نیم 
فصل می دید امــا وی نیز در نهایت با اتمام 
نیم فصل اول از نارنجی ها که با اکراه وی را 
رها کردند، جدا شد و بعد از اتمام مأموریت 
تیم ملی در جام ملت های آسیای 2019، در 

تمرینات سرخ ها دیده خواهد شد.
 

از حاا برای آینده
اینها که گفتیم خریدهای »پیش فصل« 
پرســپولیس برای ایام »پس فصل«)!( بوده 
اســت اما صرفنظر از این نکته فنی که این 
آدم هــا به لحاظ فنی چقــدر به کار قرمزها 
می آیند و اصواً خریدهای درست یا غلطی 
بوده اند )که بعید اســت همگی غلط باشند( 
این مســأله خودنمایی می کند که باشــگاه 
پرسپولیس برای یک فصل مسابقاتی برنامه 
دارد و بی گدار به آب نمی زند و از حاا آینده 
خــود را می بیند و خریدهایش دقیقه نودی 
و به تبع آن پرخطا نیســت. همین سیاست 
و درســت دیدن ماجراها و انتخاب و اقدام 
بر حســب محاسبه و بررســی و نیاز سبب 
شده اســت ســرخ ها در نقل و انتقال های 
میــان فصل طی روزهای اخیــر نیز راکد و 
بیکار نمانند. درست است که افشین قطبی 
سرمربی جدید فواد خوزستان مانع انتقال 
ســینا مریدی هافبک مورد نظر ســرمربی 
کروات پرسپولیســی ها از فــواد به جمع 
سرخ ها شده و مذاکرات رضا قوچان نژاد هم 

با پرســپولیس بر سر مسائل مالی بی نتیجه 
مانده اســت ولی ایــن باشــگاه در ابتدای 
هفته جــاری کار خریــداری محمد نادری 
مدافع ایرانی باشــگاه کورترای بلژیک را که 
سابقه عضویت در تراکتورسازی را هم دارد 
به پایان رســاند و یکــی دو نفر دیگر را هم 
هدف گرفته اســت که یکی از آنها مهاجمی 
است که در صورت آمدنش جا برای ماندن 
گادوین منشــا نیجریه ای که آمار گلزنی اش 
در پرســپولیس پایین است، تنگ تر خواهد 
شــد و یک نفر دیگر شــاید مدافع وسطی 
باشد که سرخ ها به ســبب مصدومیت های 
مزمن و پرشــمار محمد انصاری و حســین 
اما  کوتاه مدت  آسیب دیدگی های  و  ماهینی 
همیشــگی شــجاع خلیل زاده و سید جال 

حسینی به وی احساس نیاز می کنند.
 

خوب یا بد فرقی نمی کند! 
در  مورد محمد نــادری اظهارنظرهای 
متفاوتــی صــورت پذیرفته اســت. عده ای 
می گویند بــه رغم حضور او در لیگ بلژیک 
نه تجربه او زیاد اســت و نه شــکل و روش 
بازی او آنقدر هویدا و خوب که پرسپولیس 
بدون تست های ازم و طوانی با وی قرارداد 
ببندد و شــاید شــش ماهه و موقتی بودن 
قرارداد او نیز به همین سبب باشد. در  مورد 
محل بازی وی نیز تفاوت ها و اختاف هایی 
در اظهارات مطرح شده پیرامون او مشاهده 
می شــود و برخی او را مدافع چپی می نامند 
کــه می تواند کار قرمزهــا را در این منطقه 
محکم تر کند و یــا ا اقل در روزهای غیبت 
شــایان مصلح و حســین ماهینــی در این 
نقطه مستقر شود و گروهی دیگر می گویند 
برانکو او را برای نقاط دیگر خط دفاعی نیز 
می خواهد امــا واقعیت امر در  مورد کیفیت 
فنی و سقف توانایی های نادری هر چه باشد، 
اینکه پرسپولیس به موقع اقدام و کارش را 
تمام می کنــد و زودتــر از رقبایش اهداف 
خود را بــه تور می اندازد کــه با ارزش ترین 
مسأله و واجد اهمیت بسیار و همان چیزی 
اســت که این تیم را در سخت ترین روزها 
و دشوارترین شرایطش نیز از تنگناها عبور 
داده و به نقطه روشن کنونی کشانده است.

امروز هواداران اســتقال بیش از آنکه 

به بیان کار یک یا تمامی خریدهای امسال 
خود خرده بگیرند، روی این مســأله بحث 
دارند که چرا تیم شان به رغم محروم نبودن 
از حــق خریدهای تازه ایــن همه بد خرید 
کرده اســت و چرا به جز طارق همام عراقی 
هیــچ نفری را نیاورده که ســطح بازی تیم 
را ارتقا بخشــد و برخی مثل الحاجی گرو و 
نویمایر چنان نازل بوده اند که خود باشــگاه 

عذرشان را پس از چند ماه خواسته است.
 

ارتقای ناکافی
خریدهــای  البتــه  نیــز  ســپاهان 
استنلی کی روش،  هوشمندانه ای داشته که 
مهدی کیانی و خالد شــفیعی ســرآمد آنها 
بوده اند اما تراکتورســازی با عقــد قرارداد 
طوانی مــدت با مســعود شــجاعی که با 
رســیدن ســال 1398 یک فوتبالیست 36 
ســاله خواهد بود و اکتفا به نام های بزرگی 
که به هر حال تألو گذشته را ندارند )و اگر 
داشــتند، هنوز در اروپا بودند( امسال یک 
باشــگاه صاحب قوه انتخاب درست فنی و 
شم تجاری باا نشان نداده و هرچند نسبت 
به اوایل فصل ارتقای محسوســی داشته اما 
هنوز در ســطح پرسپولیس و سپاهان جلوه 
نمی کند و قواره ها و اندازه هایش در حد یک 
تیم قهرمان نیســت. در ایــن میان بدیهی 
اســت که نباید نحوه خرید و فروش ســایر 
تیم ها را نیز موفق شــمرد وگرنه اینطور در 

ورطه لیگ امسال دست و پا نمی زدند.
 

ساح بینش درست
همه اینها به این معنا نیست که تحت 
هر شــرایطی و در هر یک از شئون زندگی 
زودتر و سریع تر خرید کردن راز موفقیت و 
دلیل کامیابی است اما سیاست ها و کارهای 
پرســپولیس در فصل جاری نشان می دهد 
تیمی که دست و بالش هم از جهات مختلف 
بسته شده باشــد در صورت داشتن بینش 
درســت با عبور - ولو بــا تأخیر - از پنجره 
خریدهــا می توانــد به تقویــت خود همت 
گمارد و تا وقتی کــه »خرید«هایش مجوز 
بازی بگیرند، چنان کار کند که برخی حتی 
نیــاز مفرط تیم بــه وجود »نفــرات اجباراً 

پشت خط مانده« را حس نکنند.

پرسپولیس و هنر عبور از »پنجره«ها
طاهری: با اصرار برانکو خارجی هازودترین خریدار، بهترین خریدار

 را خریدیم اما بازی شان نداد

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo

وصال روحاني
Vesal Rohani
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جام ملت های آسیا کمتر از یک هفته  دیگر با حضور 
۲۴ تیم برتر آســیا در امارات آغاز می شــود. فاکس 
اسپورت در گزارشی تحلیلی به مربیان حاضر در این 
رقابت ها پرداخته و از کارلوس کی روش و شــرایط او 
در ایران نوشــته. در این گزارش می خوانیم: در این 
جــام مربیانی حضور دارند که بــه دنبال اثبات خود 
و توانمندی هایشــان خواهنــد بــود. در بین مربیان 
بــزرگ در این جام همه نگاه ها به کارلوس کی روش، 
سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران است تا به ۴۳ حضور 

انتظار فوتبال ایران برای قهرمانی پایان دهد.
حضور کارلوس کی روش در تیــم   ملی فوتبال ایران 
همواره با تاطم روبه رو بوده اســت. از درگیری او با 
برانکو ایوانکوویچ گرفته تا مشــکاتی که او با اعضای 

فدراسیون فوتبال ایران دارد.
 کی روش در آستانه جام ملت های آسیا در مصاحبه ای 
به انتظارات از تیم   ملی فوتبال ایران پرداخت که این 
صحبت او با واکنش شدیدی از سوی اهالی فوتبال از 
جمله خداداد عزیزی، مهاجم سابق تیم   ملی فوتبال 

ایران روبه رو شد.
قــرارداد کارلوس کــی روش با فدراســیون فوتبال 
ایــران تا پایان جام ملت های آســیا اســت و چیزی 
جز قهرمانی نمی تواند باعث تمدید قرارداد او شــود. 
ایران در این رقابت ها بدون بازیکن اصلی خود یعنی 
سعید عزت اللهی خواهد بود که کار را برای کی روش 
و تیم   ملی فوتبال ایران ســخت خواهد کرد. با همه 
ایــن اوصاف ایران همچنان یکی از با اســتعدادترین 
تیم های حاضر در جام ملت های آســیا اســت. حاا 
همه انتظارات از کارلوس کی روش اســت تا بتواند با 
تیم   ملی فوتبال ایران در جام ملت های آســیا تاریخ 

سازی کند.

انزلی را با فوتبال می شناسیم و باشگاهی به نام 
ملوان. از دیرباز -اواخر دهه ۴0- امکان نداشت 
تیم ملی تشــکیل شــود و بازیکنی از انزلی یا 
ملوان عضوش نباشد؛ باشگاهی بازیکن ساز با 5 
دهه فعالیت در این بخش حســاس و نفسگیر. 
نمونــه اش را در ایــران ندیده ایم که این تعداد 
بازیکن کشف شود، پرورش یابد و دودستی به 

باشگاه های مهم و حتی تیم ملی تقدیم شود.
در ادوار مختلف جام ملت های آســیا، بازیکنان 
بزرگی از انزلی و باشــگاه ملــوان در عضویت 
تیم ملــی بوده انــد. اوایل دهه 50 شمســی، 
عزیز اســپندار که آقای گل جام تخت جمشید 
بود بارها به اردو دعوت شــد اما نتوانســت در 
جام ملت های آســیا برای تیم ملی بازی کند، 
درست مانند علی نیاکانی که جزو هافبک های 
مطرح فوتبال ایران بود اما هرگز شــانس بازی 
در مهم تریــن تورنمنت فوتبال آســیا را پیدا 
نکرد. نخســتین بار این غفور جهانی بود که از 
انزلــی آمد و بازی در جام ملت های آســیا در 
ســال 1976 را تجربه کرد. او یکی از بازیکنان 
منتخب حشمت مهاجرانی برای حضور در این 
تورنمنت بود و البته بعدها همراه همین مربی 

حضور در جام جهانی 1978 را هم تجربه کرد.
بعد از غفــور جهانی، در حضور بازیکنان ملوان 
و انزلی 1۲سال وقفه افتاد اما سیروس قایقران 

این طلسم را شکست.

 قایقران یکی از بازیکنــان ثابت ایران در جام 
ملت های آسیا در ســال 1988 بود؛ تورنمنتی 
که با کســب عنوان سوم توســط تیم ملی به 
پایان رســید. قایقــران در آن مقطع، بهترین 
هافبک فوتبال ایران بود که حتی حضور او در 
ملوان هم باعث نشــد از چشم مربیان تیم ملی 
دور بماند و بازی در بااترین ســطح فوتبال در 

قاره آسیا را تجربه نکند.
قایقران بعــد از قهرمانی ایــران در بازی های 
آســیایی پکن که با گل زیبــای او رقم خورد، 

برای حضور در جام ملت های آســیا در ســال 
199۲ هم یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی بود. 
او در این مسابقات که با حذف ایران همراه شد، 
در تمام بازی ها حضور داشــت و البته بازوبند 

کاپیتانی را نیز بر بازو بست.
بــا خداحافظی قایقــران از فوتبــال، وقفه ای 
15ســاله در حضور بازیکنان ملــوان در جام 

ملت های آسیا پیش آمد. 
جال حســینی و البته پژمان نوری این طلسم 
را شکســتند و در فهرست امیر قلعه نویی برای 
حضور در جام ملت های آســیا در سال ۲007 
و بــه میزبانــی مالزی حضور داشــتند. جال 
حســینی در این تورنمنت نخستین بازی های 
ملی خود را انجام داد، هر چند ایران در مرحله 
یک چهــارم نهایی مقابل کره جنوبی شکســت 

خورد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند.
۳ بازیکن از ملوان و انزلی برای حضور در جام 
ملت های آسیا در ســال ۲011 انتخاب شدند؛ 
جال حسینی و پژمان نوری، درست مثل جام 
ملت های قبلی در مالزی و البته محمد غامی 
کــه در ترکیب اســتیل آذین یکــی از بهترین 

مهاجمان لیگ برتر بود.
 این بار افشــین قطبی از هر ۳ در ترکیب ثابت 
اســتفاده کرد اما بــاز هم کره جنوبــی اجازه 
پیشــروی به ایران نداد تا تیم ملی در حسرت 

صعود به نیمه نهایی باقی بماند. 
جال حســینی در این تورنمنــت زوج هادی 
عقیلــی در مرکز خط دفاع بــود، پژمان نوری 

همراه جواد نکونام و آندرانیک تیموریان، مثلث 
خط میانی را تشکیل دادند و محمد غامی هم 

مهاجم نوک بود.
جال حســینی تنهــا نماینده انزلــی در جام 
ملت های ۲015 در استرالیا بود؛ جایی که بازی 
سعید عزت اللهی هنوز گل نکرده و پژمان نوری 

هم از تیم ملی دور شده بود.
 حســینی در ایــن تورنمنت باز هــم یکی از 
بازیکنان ثابت تیم ملی بود اما آن بازی عجیب 
مقابــل عراق و حذف با ضربــات پنالتی باعث 
شد ســیدجال هرگز بازی در نیمه نهایی جام 

ملت های آسیا را تجربه نکند.
سعید عزت اللهی می توانســت رکورد انزلی در 
جام ملت های آسیا را حفظ و آن را ارتقا بدهد 
اما آســیب دیدگی امان او را برید تا در آخرین 
لحظات اعام فهرست نهایی تیم ملی، کارلوس 
کی روش برخاف میل باطنی قلم قرمز روی نام 
عزت اللهی بکشد و او را در حسرت بازی در جام 

ملت های آسیا بگذارد.
در میــان بازیکنانی که از انزلی و ملوان رشــد 
کرده اند، جال حســینی آمار بیشترین تعداد 
بــازی و تــداوم را در اختیــار دارد و بعد از او 

سیروس قایقران قرار دارد. 
روی هم 5 بازیکن از کشف های ملوان و فوتبال 
انزلی در جام ملت ها بــازی کرده اند؛ هر چند 
برای ششــمی هم زمــان کافی وجــود دارد؛ 
ششمین بازیکن که نامش ســعید عزت اللهی 

است.

بهتریــن خبر روز از فوتبال می آید. رشــته ای 
کــه در فــوران هیجان و اســترس تب و تاب 
جام ملت های آســیا حاا خبری هیجان انگیز 
و جــذاب برای زنان ایرانــی دارد که بی تردید 
زنــان را دوبــاره تیتر یک می کنــد. تیم ملی 
فوتبــال زنان ایــران که خــود را برای حضور 
در مرحلــه دوم انتخابی المپیک ۲0۲0 توکیو 
آماده می کند، در ورزشگاه آزادی در یک بازی 
دوستانه میزبان تیم ملی فوتبال بانوان روسیه 
خواهد بود. چند ســاعت بعد از اعام رســمی 
کمیســیون فرهنگی مجلــس و وزیر ورزش و 
جوانان مبنی بر آماده ســازی زیرساخت ها در 
استادیوم ها برای میزبانی از زنان، این خبر یک 

اتفاق بزرگ است.
در این دیدار که با پیگیری فدراسیون فوتبال 
و بــا همــکاری وزارت ورزش و جوانان برگزار 
می شــود، تنها زنــان می توانند بــا حضور در 
ورزشــگاه تماشــاگر بازی باشــند. اتفاقی که 
اگرچه محدودیت های دست و پاگیر را دوباره 
یادآوری می کند امــا نفس اتفاق یعنی حضور 
زنان در آزادی به اندازه ای هیجان انگیز هست 
که بتوان این محدودیت را موقتا فراموش کرد. 

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال این خبر 
را تایید کرد اما هنوز زمان برگزاری این دیدار 

مشخص نیست.
تیــم ملی فوتبــال زنان ایران از ســال 57 به 
بعد هرگز در ورزشــگاه آزادی به میدان نرفته 
و ســفر تیم ملی روســیه به ایران و بازی در 
ورزشــگاه آزادی این فرصت را برای تیم ملی 
ایجاد می کند تا پس از ۴0 ســال به ورزشگاه 

آزادی بازگردد.
تیم ملی فوتبال زنــان خود را برای حضور در 
دور دوم مســابقات مقدماتــی المپیک توکیو 
آماده می کند و پس از اینکه در دور نخست با 
عبور از سد لبنان و هنگ کنگ به مرحله دوم 
رسید فروردین سال آینده در مرحله بعدی به 

مصاف حریفان سرسخت تری خواهد رفت.
بازی دوســتانه برابر روســیه به منظور آماده 
ســازی ملی پوشــان در راه عبور از سد دوم 
مقدماتی المپیک برنامه ریزی شــده است. بر 
اســاس آخرین رنکینگ فیفا تیم ملی فوتبال 
زنان ایران تیم 60 و تیم ملی روســیه تیم ۲5 

رنکینگ فیفا به شمار می روند.
روسیه در مسابقات فوتبال قهرمانی زنان اروپا 

در ســال ۲017 در هلند در مرحله گروهی با 
یک پیروزی و ۲ شکســت حذف شد. روس ها 
از جــام جهانی ۲00۳ در آمریــکا به بعد که 
در مرحله یک چهــارم نهایی باا آمدند، دیگر 
نتوانســته اند به جام جهانی فوتبال زنان صعود 
کنند. در آخرین فهرســت دعوت شــدگان به 
تیم ملی روســیه ۳ بازیکــن لژیونر در ترکیب 
این تیم حضور داشتند که این بازیکنان شامل 
اکاترینا ازاروا مدافع اندرلخت بلژیک، اکاترینا 

تیریشــکینا مدافع رودز فرانســه و پرســفون 
والنسیای  گورونچفســکی مهاجم 19 ســاله 
اســپانیا هســتند. تیم ملی فوتبال زنان ایران 
تاش می کند با پیشــرفت فنی شــانس خود 
را برای صعود بــه مرحله نهایی جام ملت های 
آســیا و جام جهانی آزمایش کند. اهدافی که 
در حال حاضر برای فوتبال زنان ایران با وجود 
در اختیار داشــتن لیگی منسجم یک رؤیا به 

حساب می آید.

این عکســی از رقابت های لیگ زنان اســت. رقابتی که بعد از چند سال ملوان ریشه دارترین تیم لیگ را دوباره در خود دارد و رقابت هایش هر هفته 
در میان شــور مضاعف زنان در زمین های ناهموار، بدون امکانات و پخش تلویزیونی و با ســخت ترین شــرایط برگزار می شود اما به اندازه ای جذاب 
اســت که می توان همه مشــکاتش را فراموش کرد. عکس این واقعیت را فریاد می زند. حضور بچه هایی که روایتی از زندگی هستند و حضور آن در 
دل فوتبال اســتعاره ای از جمله کلیشــه ای اما آموزنده »فوتبال فراتر از زندگیست« محسوب می شود. جامعه تلخ و زندگی سخت این روزها به این 

عکس ها و به این اتفاقات عجیب نیاز دارد. کاش آنها را دریغ نکنیم.

بعد از ۳ دوره، انزلی نماینده ای در تیم ملی ندارد
جام ملت ها، بدون ملوان

نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان بعد از انقاب
زنان در مستطیل سبز آزادی؛ تعبیر رویا بعد از 40 سال

 زندگی را دریغ نکنید

کی روش، قهرمانی تنها راه تمدید
 انتظارات در میان تاطم

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

حق نمک
این طنز نیســت. این مطلب کاما جدی اســت. دیروز 
آقای کارلــوس کی روش در مصاحبه هایــش دوباره به 
مهرداد مسعودی تاخته. فقط در ذکر مهرداد مسعودی 
کــه آقای کی روش دیروز به او لقب دال را داده همین 
نکته بس که اردوی تیم ملی ایران در قطر با پیشــنهاد 
و سعی و تاش همین ایشان ردیف شد. آقای مسعودی 
کسی بود که کمک کرد تا تیم ملی در قطر یک اردوی 
رایگان داشته باشد. حداقل حق نمک را حفظ کن برادر! 
تا وقتی داخل همان اردو نشستی و از امکاناتش رایگان 
اســتفاده می کنی، علیه کســی که برایت اردو را فراهم 

کرده مصاحبه نکن!
نتیجه اخاقی: دنبال پرچــم صلحی؟ دنبال آتش بس 

هستی؟ واقعا؟
 

هپیلی اور افتر!
خبر آمده که ســپیدرود در فصل نقل و انتقاات فعال 
شــده. با خودمان گفتیم دمشــان گــرم. حتما چند تا 
بازیکــن خریده اند. بعــدش خبر آمد کــه یک مدافع 
گرجســتانی آمده تــا تمرین کند و اگــر علی کریمی 
پسندش کرد، تازه بنشینند سر قیمت با هم توافق کنند 
که ببینند مذاکره شان می شود یا نمی شود! از نظر ما این 
انتقال دو حالت دارد. یا علی کریمی کیفیت فنی مدافع 
را تایید نمی کند و یا اینکه مدافع کیفیت مالی سپیدرود 
را تایید نمی کنــد. کا باور اینکه این دو تا می توانند به 
یک نتیجه مثبتی برســند و به قول خارجی ها »هپیلی 
اور افتر« شــوند، در مخیله ما نمی گنجد. مخیله شما را 

خبر ندارم.
 

زمان صمد مرفاوی کجا بودی؟ 
یکی از جالب ترین اتفاقات ممکن این اســت که رییس 
کارخانه پیکان بــه مدیرعامل کارخانه پیکان بگوید که 
شما حق ندارید از نکونام اســتفاده کنید بلکه بروید از 
مربیانی استفاده کنید که در خانه نشسته اند. این رییس 
محترم کارخانه، وقتی باشگاه پیکان صمد مرفاوی را از 
صبا »های جک« کرد، کجا تشــریف داشــت؟ بعد هم 
نکونام دیگر نمی خواســته در نساجی بماند. اان هم به 
نســاجی برنمی گردد. چرا به پیکان نیاید؟ نه اینکه بنده 
اعتقاد داشته باشم کلید پیکان دست نکونام است. فقط 
سوالم این اســت که هر وقت نماینده های مجلس زنگ 
می زنند، یک مربی باید برکنار شــود؟ واقعا نماینده های 
این مملکت کار بهتری ندارند؟ برادر شــما اگر دلســوز 
نساجی بودی باید وقتی نکونام و مدیران نساجی مشکل 
داشتند وارد قضیه می شدی نه اینکه وقتی کار تمام شد 

و از هم جدا شدند!
 

آقای فدراسیون پاسخگو باش
دم علــی خطیر گرم که یک مصاحبه غاظ و شــدادی 
علیه فدراســیون انجــام داد و به آنهــا توپید که وقتی 
می توانیم برای پیگیری شکایت دادگاه بین المللی ورزش 
به شــعبه اینجا در ابوظبی مراجعه کنیم، چرا باید کلی 
پــول خرج کنیم تا لوزان برویــم؟ دمش  گرم که اعام 
کرد مدیران فدراسیون و ســازمان لیگ هوس کرده اند 
بروند ســوییس گردی. دمش گرم. خوشــبختانه چون 
بنده قرار نیست با هیچ کدام از تیم های ملی عازم هیچ 
سفری بشوم در نتیجه زبانم دراز است. آقای فدراسیون! 
خطیر حق دارد. چرا سوییس، وقتی ابوظبی همین بغل 

دستمان است؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 شوماخر؛ پنج سال بعد از فاجعه
جشن برای ستاره ای که نیست

میشائیل شوماخر ابرستاره اتومبیلرانی جهان بزرگترین معمای 
این رشــته اســت. قهرمان ازلی فرمول یک که در یک سانحه 
عجیب ناگهان به کما رفت و جهان ورزش را در شــوکی عجیب 
فرو برد. آخرین روزهای سال ۲01۳ و در تعطیات کریسمس، 
شوماخر قهرمان در پیست اسکی به یغما رفت. آنچه تا به امروز 

و در پشت درهای بسته ادامه داشته.
مایک شــوماخر فرزند میشــائیل پســر خجالتی است که در 
مســابقات اتومبیلرانی کاما متفاوت ظاهر می شــود. او در این 
فصل جوایز متعددی کسب کرد. تیم مرسدس برنامه خاصی را 
برایش ترتیب داده اســت. از طرفی تیم فراری همیشه خواهان 
این راننده جوان بوده است. پسر شوماخر بزرگ فصل آینده در 
رقابت های فرمول ۲ با تیم پرما ریسینگ حاضر خواهد شد. این 

اتفاق پس از قهرمانی اش در فرمول ۳ اروپا رخ داد.
 مایک اکنون 19 ساله است و هنوز راه درازی را در پیش دارد. 
او در مســیر ســتاره شــدن قرار دارد. مایک پنج سال پیش به 
همراه پدر و دوستانش به اســکی رفت. آنها در ایستگاه مریبل 
حضور داشــتند که آن اتفاق تلخ رخ داد. پدر مایک، میشــائیل 
شــوماخر و بزرگترین راننده فرمول یک تمام ادوار، کنترل خود 
را از دســت داد و با بدشانسی روبه رو شد. سرش به یک صخره 
برخورد کرد. پس از این اتفاق، مســیر زندگی مایک عوض شد. 
او به زندگی اش ادامه  داد اما پس از آن لحظه همه چیز متفاوت 

شد. همچنین زندگی خانوادگی اش نیز تغییر یافت.
شوماخر بزرگ را با یک هلیکوپتر به کلینیک موتیه انتقال دادند 
و سپس به گرنوبل فرستادند. او ضربه مغزی شده بود به همین 
خاطر جراحی شــد. سپس به کما رفت تا اینکه در ژوئن ۲01۴ 
به هوش آمد. پر افتخارترین راننده فرمول یک به بیمارســتانی 
در لوزان ســوییس انتقال داده شــد و پس از ۲5۴ روز با اجازه 

پزشکان به خانه اش گلند بازگشت.
 شــوماخر برای زنده ماندن به یک وســیله خاص نیاز داشــت 
کــه به  نقل  از برخی منابع، هزینــه آن هفته ای 1۴0 هزار یورو 
اســت. در ماه های نخست، اطاعات پزشکی درباره وضعیت این 
راننده در رســانه ها منتشر می شــد اما آخرین آن به سپتامبر 
۲01۴ برمی گردد. در این اطاعیه نوشــته شده بود: »شوماخر 
در هفته هــای اخیر وضعیت بهتــری پیدا کرده امــا هنوز راه 
دراز و ســختی پیــش رو دارد. « پس از آن دیگر خبر رســمی 
از وضعیت راننده آلمانی منتشــر نشــد. فرمــول یک هرگز او 
را فراموش نکرده اســت و در هر مســابقاتی درباره وضعیت او 
صحبت می شــود. تصویر این قهرمان بزرگ در همه پیســت ها 
وجود دارد.  همچنین احترام به تصمیم خانواده  شوماخر مبنی 
بر منتشر نشدن اطاعات از وضعیت این راننده قابل توجه است. 
یک بار خبرنگاری ســعی کرد وارد اتاق پرافتخارترین ورزشکار 
فرمول یک شــود و اطاعات پزشکی اش را برباید. این خبرنگار 
این اطاعات را به رسانه ها پیشنهاد کرد اما در نهایت دستگیر و 
روانه زندان شد. بیست و نهم دسامبر، 5 سال از اتفاقی می گذرد 
که زندگی شوماخر بزرگ را تغییر داد؛ حادثه ای که نزدیک بود 
منجر به از دســت دادن جانش شود. سوم ژانویه تولد شوماخر 
بزرگ اســت به همین خاطر، خانــواده  و تیم فراری برنامه های 
مختلفی را برای گرامیداشت او تدارک دیدند. بهترین خبر این 
اســت که می توان تصاویر جدیدی از ابرقهرمان دید، کسی که 

91 عنوان در فرمول یک به دست آورد.

سعید عزت اللهی می توانست 
رکورد انزلی در جام ملت های 

آسیا را حفظ و آن را ارتقا بدهد 
اما آسیب دیدگی امان او را برید تا 

در آخرین لحظات اعام فهرست 
نهایی تیم ملی، کارلوس کی روش 

برخاف میل باطنی قلم قرمز روی 
نام عزت اللهی بکشد و او را در 
حسرت بازی در جام ملت های 

آسیا بگذارد.

 هر چه از زمان بازی های )لیگ بسکتبال( 
NBA در فصــل ۲019-۲018 می گذرد 
تنور رقابت ابرســتاره ها برای انتخاب به 
 )MVP( عنــوان ارزشــمندترین بازیکن
داغ و داغ تر می شــود. تعــدادی از آنها 
مثل جیمز هاردن، لبران جیمز، استفن 
کری، کوین دورنت و راســل وستبروک 
در فصول اخیر ســابقه به دست آوردن 
این عنوان را داشته اند و این فصل هم در 

میان مدعیان کسب آن قرار دارند.
لبــران جیمز کــه فصل پیــش بازیکن 
کلیولند کاوالیرز بود با پیوستن به لیکرز 
در ابتدای فصل کارشناســان را به تب و 
تاب این ســوال انداخته بود که آیا برای 
بار پنجم می تواند برترین بازیکن شــود؟ 
انتخاب بهترین بازیکن تا ســال ۲010 
بر عهــده هیات ژوری بــود، ولی بعد از 
آن توســط رای گیری اینترنتی برگزیده 

می شود.
با این حــال میانگین امتیاز، اسیســت، 
ریبانــد، توپ ربایی و باک شــات در هر 
بــازی پنج فاکتوری اســت که روی این 
انتخاب تاثیر دارد. لبران جیمز تا آخرین 
روزهای ســال ۲018 نتوانســته در این 
آمــار و ارقام جزو اولین ها باشــد، با این 
حال لیکرز با درخشــش او تــا اینجای 
فصل خــوب ظاهر شــده و نتایج قابل 

قبولی کسب کرده است.

هاردن، امتیازآورترین
جیمز هاردن، ستاره محبوب تیم هیوستون 
راکتز با میانگین ۳۳ امتیاز توانسته تا اینجا 
بازیکن فصل باشد. او فصل  امتیازآورترین 
گذشته هم توانســت عنوان ارزشمندترین 
بازیکــن لیگ را به دســت آورد و با ادامه 
این روند می تواند این عنوان را تکرار کند.

هــاردن با 196 ســانتیمتر قــد و   100 
کیلوگــرم وزن از دانشــگاه ایالتی آریزونا 
وارد لیگ NBA شــده اســت. تیم قبلی او 
اوکاهماســیتی تاندرز بــود ولی به دلیل 
اینکه نمی خواســت نفر ششم تیم باشد به 
هیوستون پیوســت. او اولین بازیکن تاریخ 
باشگاه راکتز اســت که توانسته 60 امتیاز 
در یک بازی را به دســت بیاورد و بااتر از 
کلوین مورفی که پیــش از این 57 امتیاز 

کسب کرده بود، قرار بگیرد.
 رکــورد دیگری نیز برای هــاردن به ثبت 
رســید؛ او به اولین بازیکنی تبدیل شــد 
که توانســت 60 امتیاز و 10 اسیســت در 
یــک بازی به ثبت برســاند. مایکل جردن 
و وســت بروک، پیش از ایــن، با 57 امتیاز 
این رکورد را به ثبت رســانده بودند. جیمز 
هاردن فصل گذشته هم با کسب میانگین 
۴/۳0 امتیــاز در هر بــازی امتیازآورترین 

بازیکن شد.
کوین دورنت با کسب متوسط 6/۲8 امتیاز 
در هــر بازی توانســته بعد از هــاردن در 
رتبه دوم قرار بگیرد. او در پســت اســمال 
فوروارد بازی می کنــد و در درفت ۲007 
به تیم سیاتل سوپرسانیکس پیوست، ولی 
یک ســال بعد به تیم اوکاهماسیتی تاندر 
رفت. او با شــماره پیراهن ۳5 وارد دنیای 
حرفه ای بســکتبال شــد، به احترام مربی 
دوران دبیرســتانی اش که در ۳5 ســالگی 

به قتل رســیده بود. دانشــگاه تگزاس هم 
بــه افتخار کوین دورنت شــماره ۳5 خود 
را برای همیشــه بازنشســته کــرد. او در 
ســال ۲016 عنوان ارزشمندترین بازیکن 
لیگ را به دســت آورد و در سال ۲016 به 
گلدن استیت پیوست تا با این تیم دو فصل 

متوالی قهرمان شود.
نفر ســوم این فهرســت آنتونی دیویس از 
تیــم نیواورلینز پلیکانز بــا میانگین 5/۲8 
امتیاز در هر بازی اســت و استفن کری از 
گلدن استیت 5/۲8 و لبران جیمز ۳/۲7 در 
رده چهارم و پنجم قرار دارند. کری که به 
تازگی از مصدومیت برگشــته دو بار سابقه 
کسب عنوان ارزشمندترین بازیکن را دارد.

 
وستبروک، سلطان اسیست 

و توپ ربایی
در قسمت اسیست یا همان پاس منجر به گل  
راسل وستبروک با میانگین ۲/10 پاس در هر 
بازی در رتبه اول ایستاده. او قبل از پیوستن 
به اوکاهما برای دانشگاه UCLA توپ می زد.

 راســل وســتبروک در مســابقات آل استار 
۲015 و ۲016 جایــزه بهتریــن بازیکــن 
را دریافــت کــرد. او در ســال ۲015 بااتر 
از لبــران جیمــز، اســتیفن کــری و جیمز 
هاردن امتیازآورترین بازیکن NBA شــد. در 
فصل۲017–۲016 رکورد بیشــترین تریپل 
دبل که در اختیار اســکار رابرتســون بود را 
شکســت و عنوان ارزشــمندترین بازیکن را 
هم به دســت آورد.  او در فهرست بیشترین 
توپ ربایی هم بــا میانگین ۲/58 در هر بازی 

در رده اول ایستاده
نفر دوم فهرست اسیست کایل اوری است. او 
با میانگین 8/9 پاس در هر بازی توانســته به 
این رتبه برسد. تیم او یعنی تورنتو رپتورز هم 
در حال حاضــر در رده دوم جدول کنفرانس 

شرق قرار دارد.
 او سابقه بازی در تیم های ممفیس گریزلیز و 
هیوســتون راکتز را هم دارد. اوری به همراه 
تیــم ملی بســکتبال ایاات متحــده آمریکا 
توانســته مدال طای المپیک ۲016 ریو را 

کسب کند.
 

دراموند، بیشترین ریباند
آنــدره دراموند با میانگین ۳/15ریباند در هر 
بازی از آغاز لیگ تا کنون توانســته نفر اول 
باشد. ازمه مهارت ریباند یا گرفتن توپ هایی 
که وارد سبد نمی شــود، پرش ارتفاع بیشتر، 
قــد بلند و قرار گرفتن در موقعیت مناســب 
است. دراموند عضو باشگاه دیترویت پیستونز 
است و فصل گذشته هم نفر اول ریباند لیگ 

NBA بود.
 د انــدره جــردن، ســنتر قدرتمند تیم 
دااس  با میانگین ۲/1۴ریباند در هر مسابقه 
عنوان دوم این فهرســت را به خود اختصاص 
داده اســت. او از سال ۲008 تا فصل گذشته 
عضو تیم لس آنجلــس کلیپرز بود. جردن به 
همــراه تیم ملی بســکتبال ایــاات متحده 
آمریکا توانســت به مدال طای المپیک ریو 
برســد. تیم دااس ماوریکس بــا در اختیار 
گرفتــن جردن و لوکا دانچیچ، نتایج خوبی را 

کسب کرده است.
 

میلز ترنر، بیشترین باک شات
ســد یا منحرف کــردن تــوپ بازیکنان تیم 
حریف را باک شات می گویند. اجرای صحیح 
این مهارت هم مانند ریباند تا حد زیادی نیاز 
به قامت بلنــد دارد. میانگین ۲/8۳ باک در 
هر بازی آماری اســت که میلز ترنر از شروع 

فصل تا کنون به خود اختصاص داده است.
 ترنر در ســال ۲015 وارد NBA شده است. 
در پست ســنتر و پاور فوروارد بازی می کند 
و عضو تیم ایندیانا پیســرز اســت. نفر دوم 
باک شات، آنتونی دیویس است که نسبت به 
فصل قبل یک رده نزول کرده. این ملی پوش 
آمریکایی میانگین ۲/69 باک در هر بازی را 

ثبت کرده است.

در تعطیلی نود به واسطه تعطیات لیگ و تعطیات لیگ های اروپایی به واسطه کریسمس، 
هیچ بازی برگزار نمی شود و از همین رو از پخش مستقیم خبری نیست. بازپخش بازی های 

مهم لیگ های اروپایی در دستور کار قرار دارد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به انتقال کاوه رضایی از شــارلروا به اندرلخت 
اختصاص داشــت که با تیتر »انتقال ۳0 میلیاردی« به آن پرداخته بودیم. در این مطلب می خوانیم: 
پیشــنهاد اندرلخت از مدت ها قبل به دســت کاوه رسیده و او را به فکر فرو برده. هین ون هانزبروک، 
ســرمربی 5۳ ســاله اندرلخت بارها از توانایی های فنی کاوه تمجید کرده و او را مهاجمی ســطح باا 
معرفی کرده. اطمینان او به سبک بازی رضایی یکی از دایل مهمی است که باعث شده اندرلخت برای 
خرید کاوه پیشــنهادی 6 میلیون یورویی را تقدیم مدیران شارلروا کند. 6 میلیون یورو رقم هنگفتی 
در لیگ بلژیک اســت. لیگی که شاید بزرگترین ستاره هایش با این رقم به تیمی دیگر منتقل نشوند. 
اندرلخت اما برای کاوه چنین توری پهن کرده و تنها هدفش در نقل و انتقاات زمســتانی جذب این 

مهاجم است.

بهترین های این فصل NBA را بشناسید 
رقابت نزدیک ابرستاره ها

بازپخش لیگ های اروپایی

کاوه در 
آستانه انتقال 
30 میلیاردی

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی
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