
حبيب چرندابي - تبریز

Habib Charandabi

1 - 2 قطرایران

در پی دیدار شب گذشته مقابل قطر در دوحه پرونده باز های تدارکاتی ایران در راه 
شــرکتش در جام ملت های آسیا 2019 بسته شد و ایران با پشتوانه ای نه کوچک و نه 

بزرگ در این زمینه پای به آوردگاه »امارات 2019« خواهد گذاشت.
تضمین توش و توان آخرین رقبای »یوزها« در مسابقات دوستانه شان آن قدرها هم 
ســخت نیست اما این نکته را که کارلوس کی روش از این بازی ها چقدر بهره برده است 
باید از خود او پرسید. آن چه از سوی سایر چشم ها و عاقه مندان فوتبال رؤیت شده این 
بود که تیم های بولیوی، ونزوئا و فلسطین هیچ یک رقبایی نبودند که ایران را در کوره 
جام ملت ها قرار بدهند و متوسط بودن خصلت مشترک تمام آنها بود و تعاریف موجود 

در مورد رقیب دیشب ما )قطر( نیز چندان فراتر از موارد فوق نمی رود. 
این یک باور پرطرفدار اســت که در آســتانه جام های بزرگ بهتر اســت تیم ملی 
یک کشــور با پرهیز از رویارویی با نامداران با تیم هایی متوســط مسابقه بدهد زیرا هم 
موجودیــت و روحیه تیم ملی را از بین نمی برند و هم به ســبب نداشــتن قابلیت های 
فوق العاده صحنه و میدان برای اجرای امتحانی تاکتیک های مورد نظر در جام پیش رو 
باز و فراهم اســت. اگر با چنین دیدگاهی رقبای اخیــر تیم ملی فوتبال ایران را برانداز 
و برآورد کنیم، ونزوئا تیم ملی ایران را صاحب آگاهی های بیشــتری از کم و کیف کار 
خویش کرد و حتی فلسطین نیز به ما درس داد که راه کسب جام های مورد نظر فقط با 
خوش خیالی پیموده نمی شود و باید همیشه و هر روز سختکوش بود و از چنین منظری 

بولیوی هم در اوایل پاییز امسال رقیبی بالنسبه سودمند برای ما بوده است. 
بــا این حال نگاهی به ســیر حرکت رقبای ما و مســیری که ما بــرای دیدارهای 
تدارکاتــی خود پیمودیم نشــانگر ایــن نکته بدوی و بدیهی اســت کــه امثال ژاپن، 
کره جنوبی، عربســتان و حتی عراق با خوردن شاق هایی بیشتر و محکم تر و مفیدتر، با 
آمادگــی فزون تری برای دیدارهایی رقابتی به دبی می آیند و در فاز تدارک و »آمادگی 

مسابقه ای« شاید قدری از ما پیش باشند.
استرالیا هم در این تعریف می گنجد. جام های بزرگ بین المللی را لزوماً به تیم هایی 
نمی دهند که دیدارهای دوستانه شان پر طمطراق تر بوده است اما شکی نیست تیم هایی 
در ورطه جام های بزرگ مهیاتر برای چالش های ســخت هستند که یک دوران آمادگی 
پربارتر را ســپری کرده باشند. تیم کارلوس کی روش در این مقطع زمانی همانند روزها 
و هفته های منتهی به جام جهانی 2018 هم دســتخوش احساساتی شده که از پیام ها 
و بیانیه های بی پایان سرمربی اش می تراود که هنوز هم معلوم نیست موضع شخصی اش 
در مورد ماندن در ایران یا رفتن از کشــورمان چیست و چون »فدراسیون مهدی تاج« 
نیــز در ماه های اخیر درگیر بــا ماجراهای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان بوده، 
نهادهای ارشــد ما و تیم های ایران در شرایطی پا به دوره جدید جام ملت ها می گذارند 
که از آمادگی ایده آل قدری دور هســتند اما آن قدرها هــم فاقد ویژگی های ازم برای 

کسب نتیجه در دیدارهای پیش رو نیستند. 
حسنی که شامل حال کی روش و تیمش شده این است که دو بازی اول مقابل یمن 
و ویتنام آن قدرها هم ســنگین و جانکاه نیست و ضمن کسب امتیازات ازم می توان از 
آنها بهره های موجود در دیدارهــای تدارکاتی را هم گرفت. تیم ملی ما در امارات نماد 
تیمی خواهد بود که بسیار مصمم است و وقت آن را دارد که آمادگی  اش را نیز به آرامی 

همسو و برابر با عزم خویش سازد.
 

پایان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال
مصمم و در آستانه آمادگی خبر و مصاحبهسرمقاله

قرارداد ۴۰۰ میلیونی نکونام روی هوا
 آخرین خبر از نیمکت پیکان: 

مذاکره با حسین فرکی
پیکان بعد از جدایی مجید جالی، ابتدا با یحیی گل محمدی مذاکره کرد. 
ســرمربی پدیده که نیم فصل درخشان را همراه این تیم سپری کرد اما اوضاع 
نابســامان مالی در تیم مشهدی، او را در آستانه ترک و جدایی قرار داد. پیکان 
با گل محمدی دور یک میز نشســت، شرایط خود را گفت، شرایط او را شنید و 
قرار شد طرفین بعد از سفر یحیی به دبی برای آغاز همکاری به توافق برسند. 
توافقی که هیچ گاه رسمی نشد، چون پیکان پاسخ منفی گل محمدی را شنید 

و قید او را زد.
 بعــد از گل محمــدی نوبت بــه مهدی تارتار رســید. ســرمربی موفق 
پارس جنوبی جــم که مذاکره کوتاهی با مدیران پیــکان انجام داد اما به توافق 
مالی نرســید. او دوست نداشــت در این برهه، هدایت پارس جنوبی جم را رها 
کند و روی نیمکت تیمی بنشــیند که همین حاا در رده پایین تری نسبت به 

تیمش قرار دارد.
در حین مذاکره با تارتار، پیکان با جواد نکونام هم جلسه گذاشت. طرفین 
روی قراردادی به مدت یک فصل و نیم به توافق رســیدند. دستمزد نکونام در 
پیکان هم مشــخص شد، 400 میلیون برای نیم فصل دوم لیگ هجدهم. فصل 

بعد هم مقرر شد طرفین برای بحث مالی قرارداد به توافق برسند.
همه چیز نهایی شــد و البته مدیران پیکان بــرای مذاکره با نکونام، نظر 
مثبت مسووان نساجی را هم گرفتند اما به یکباره ماجرا در مسیر دیگری قرار 
گرفت. مدیران عالی رتبه ایران خودرو مخالفت خود را با جذب ســرمربی تحت 
قرارداد نساجی اعام کردند و به همین دلیل دوباره روز از نو شد و روزی از نو.

تصمیــم هیات مدیره پیــکان و مدیرعامل این باشــگاه، بــا نظر رییس 
ایران خودرو وتو شد تا بی اختیار یاد جمله معروف علی پروین در حدود دو دهه 
قبل بیفتیم. وقتی از پروین پرسیدند کمیته فنی، در جواب گفت: »کمیته فنی 
یعنی کشــک.« در پیکان هم این اتفاق درباره مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
رخ داده و تصمیم آنها را رییس کارخانه نپذیرفته اســت. همین بهترین بهانه 
است تا محمود شــیعی، مدیرعامل پیکان با استعفای احتمالی به این موضوع 

واکنش نشان بدهد.
حضــور نکونام در پیکان، به همین ســادگی منتفی شــد تا به دســتور 
مدیرعامــل ایران خودرو، یک مربی آزاد روی نیمکت این تیم بنشــیند. مربی 
آزاد هم کســی نیست جز حسین فرکی که گویا ظرف روزهای قبل با مدیران 
باشگاه پیکان به توافق نسبی رسیده و بعید نیست این تفاهم روی کاغذ بیاید 

و این مربی 62 ساله هدایت پیکان را بر عهده بگیرد.
قرار است ظرف امروز و فردا، پیکان جلسه نهایی را با حسین فرکی بگذارد 
و این مربی کار خود را رســما آغاز کند. این آخرین اتفاقی است که در باشگاه 
پیکان رخ داده و فعا همه روی نام حسین فرکی به جمع بندی رسیده اند. مگر 
اینکه اتفاق جدیدی رخ بدهد، مثل اتفاق های قبلی و منتفی شدن حضور جواد 

نکونام در پیکانشهر.

شیعی: فرکی رفت فکرهایش را بکند
محمود شــیعی، مدیرعامل تیــم فوتبال پیکان دربــاره روند مذاکرات با 
ســرمربی جدید بعد از منتفی شــدن ماجرای نکونام می گوید: »جلسه خوبی 
با حســین فرکی داشــتیم و تقریباً به جمع بندی نهایی رســیده ایم، در مورد 
دســتیاران و نحوه کار در تیم فوتبال هم به نتایج خوبی دســت پیدا کرده ایم، 
باشــگاه پیکان یک باشــگاه اخاق مدار و فرهنگی است و همواره اخاق را در 
سرلوحه کار خود قرار داده اســت. اگر همه چیز طبق پیش بینی ها جلو برود، 
به احتمال 90 درصد حســین فرکی سرمربی تیم فوتبال پیکان خواهد شد و 
مشــکلی برای این همکاری وجود ندارد. با این حال ظرف 2-۳ روز آینده همه 
چیز نهایی خواهد شــد، ما منتظر پاسخ آخر حسین فرکی هستیم. ایشان قرار 
اســت در مورد یکی از دستیارانش و همچنین مســائل دیگر فکر کند و به ما 

پاسخ بدهد.«
 

بازدید فتحی از ورزشگاه امام رضا )ع(
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پیش بیني سایت های جهانی بر خاف نظر کی روش:

ایران، بخت اول 
قهرماني آسيا

شانس قهرماني تیم ملی یک به پنج

فرا رسیدن سال 2019 میادی را تبریک می گوییم

مگر شما کارشناس فوتبالی؟ 

 3 استقالی و 2پرسپولیسی در لیست امید

این روزها بازار اظهارنظر و بیان نظرات 
حتی به صورت غیر کارشناســی و به دور از 
امور حرفه ای داغ داغ است و همه در مورد 

کلیه امور نظر می دهند. 
اخیراً در مورد ســرمربی تیم ملی یکی 
از هنرمنــدان خانم نیــز اظهارنظر کرده و 
متاسفانه ابراز نظر یک فرد هنری در عرصه 
ورزشــی به گونه ای نابجا و منفی است که 
حتــی در بخش هنری و مابین عاقه مندان 
نیز صــدای اعتراض های بســیاری به این 
اظهارنظر شــنیده شد و با گذشت زمان باز 

هم شنیده می شود.
 در عیــن حال زمانی کــه یک فرد از 
عرصه ورزشــی طرف مقابل را خطاب قرار 
نداده یــا صحبتی در مورد او نداشــته آیا 
صحیح اســت که فرد غیر ورزشــی سخنی 
انتقادآمیــز مطرح کند؟ گــو اینکه در این 
زمینه و مابین فوتبالی ها کارلوس کی روش 
منتقدان فنی و غیر فنی همیشــگی اش را 
دارد و ورود فردی خارج از عرصه ورزش تا 

حدودی سوال برانگیز است.
 منتها نکته جالب اینجاست که همین 
هنرمندان در فن پیج ها یا اپلیکیشــن های 
فضای اجتماعی یک نظر انتقادی یا ابراز نقد 
در مورد عملکرد خودشان را برنمی تابند اما 

به خود اجازه می دهنــد وارد هر حیطه ای 
شــوند و اظهارنظــر کننــد. معتقدیم که 
در آســتانه آغاز جام ملت هــا طرح چنین 
اظهارنظراتی تفرقه برانگیز و دلســردکننده 
خواهــد بــود و بــه نوعی آب در آســیاب 
این  می شــود.  ریختن محســوب  حریفان 
قضایا در حالی اســت که کی روش کمتر به 
صحبت های منتقدان به صورت مســتقیم و 

چهره به چهره پاسخ می دهد.
به عنــوان مثــال مایلی کهــن یکی از 
منتقدان همیشــگی و دائمــی کی روش با 
یک ضرباهنگ یکنواخت اســت اما هیچ گاه 
کی روش در مقام پاسخ به این فرد برنیامده 
و البته بعید اســت که نســبت به موضوع 

جدید نیز واکنشی داشته باشد.
 با وجود این اما بهتر است کاه مان را 
قاضی کنیم و با موقعیت سنجی در خصوص 
زمان و مکان و البته جایگاه و تخصص خود 
کــه برخی هیچ ارتباطی بــا ورزش ندارند، 
اظهارنظر کنیم تــا در فاصله نزدیک به  5 
روز تــا آغاز جام ملت های آســیا تیم ملی 

تحت الشعاع این حواشی قرار نگیرد.
بدون شــک زیر ســوال بردن شخص 
اول تیم ملی ایران از ســوی افراد بی ربط به 
ورزش بخصوص فوتبال که تخصص باایی 
را طلب می کند، جز لطمه زدن به ســیمای 
فوتبال ایــران در آســتانه رقابت های جام 

ملت های آسیا هیچ ثمری نخواهد داشت.

تیم امید ایــران به زودی اردوی تازه ای را 
آغاز می کند. نکته قابل توجه در شروع دوباره 
اردوی امید های ایــران، بازی تدارکاتی دوباره 
با تیم امید ســوریه است. تیمی که کمتر از 10 
روز قبل نیــز در اردوی کیش دو بار با تیم امید 

ایران روبه رو شد. 
اینکه مسووان فدراســیون فوتبال چه 
هدفی از برگزاری بازی های متعدد با ســوریه 
دارند مشــخص نیســت اما قطعا فقدان بازی 
تدارکاتــی باعث برگزاری متعــدد این رقابت 

تکراری شده است.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح 
اســت؛ ابوالفضل رزاق پور، محمد خدابنده لو و 
امیر روســتایی )پیکان(، اللهیار صیادمنش، 
مهدی قائــدی و مهدی نوراللهی )اســتقال 
تهــران(، امیــد دره، ابوالفضــل جالــی و 
امیرحسین حسین زاده )ســایپا(، حمیدرضا 
طاهرخانی و سعید حسین پور )پرسپولیس(، 
شهاب عادلی و محمد مسلمی پور )سپاهان(، 
معراج اســماعیلی و نیما طاهری )ذوب آهن(، 
محمدمهــدی مهدی خانی و ســینا زامهران 
)پدیده(، علیرضا آرتا )مــس کرمان(، یونس 

دلفی و وحید نامداری )استقال خوزستان(، 
حســین ســاکی و رضا جبیره )صنعت نفت 
آبادان(، محمدرضا آزادی )تراکتورســازی(، 
حبیب فرعباسی )نفت مسجد سلیمان(، علی 
شــجاعی )نساجی قائمشــهر(، امید نورافکن 
)شارلروای بلژیک(، رضا شکاری )روبین کازان 
روســیه(، عرفان اردســتانی )اورنــج کانتی 

آمریکا(، آرش شرقی )گااتاسرای ترکیه(.
اردوی تیم ملی فوتبــال امید از 1۳ دی 
در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز خواهد شــد و 
شــاگردان کرانچار به مدت 10 روز تمرینات 

آماده  سازی خود را در تهران سپری می کنند.
 بازیکنان دعوت شــده طبق برنامه باید 
راس ســاعت 14 روز پنجشــنبه، 1۳ دی بــا 
حضور در هتل آکادمــی فوتبال واقع در مرکز 

ملی خود را به اعضای کادر فنی معرفی کنند.
 تیم امید ایــران در پایان اردوی تهران 
پس از انتخاب نفــرات نهایی جهت حضور 
در تورنمنــت چهارجانبــه دوحــه به قطر 
اعزام خواهد شــد و در نخســتین بازی روز 
25 دی ماه در اردوگاه اسپایر برابر تیم امید 

تاجیکستان قرار می گیرد.

لیســت 2۳ نفره تیم هــا برای حضــور در جام 
ملت های آسیا تنظیم شده و مربیان مختلف بازیکنان 
مورد نظــر خود را انتخاب کرده اند. ایران هم از جمله 
این تیم ها اســت که در موعد مقرر اسامی 24 بازیکن 
را در فهرســت خود نوشــته و فقط یک انتخاب باقی 
مانــده. اینکه علی قلــی زاده به بازی ها برســد یا نه، 
پرسشی اســت که هنوز کادر فنی تیم ملی به جواب 
آن نرســیده اند. اگــر قلی زاده به جام ملت ها نرســد، 
تیــم ملی با همین 2۳ نفری که در فهرســت حضور 
دارند وارد مســابقات می شود. در بین بازیکنان حاضر 
در فهرســت ایــران، 11 بازیکن لیــگ برتری حضور 
دارند. بازیکنانی چون علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و 
احمد نوراللهی )پرسپولیس(، پیام نیازمند )سپاهان (، 

حســین کنعانــی زادگان )ماشین ســازی (، روزبــه 
چشــمی، پژمان منتظری و وریا غفوری )استقال ( و 
احســان حاجی صفی، اشکان دژاگه و مسعود شجاعی 

)تراکتورسازی (
نام 12 لژیونر هم در فهرســت تیم ملی ایران به 
چشــم می خورد. بازیکنان مختلفی از لیگ هایی چون 
بلژیک، روسیه، انگلیس، ترکیه، پرتغال، قطر و فرانسه. 
تقریبا نیمی از فهرســت بازیکنان ایــران را داخلی ها 
تشــکیل می دهند و نیمی دیگر را لژیونرها. این توازن 
هم در حالی به وجود آمده که اشــکان دژاگه، احسان 
حاجی صفی و مسعود شجاعی پس از سال ها بازی در 
خارج از کشــور، به ایران برگشته اند تا در لیگ داخلی 

به میدان بروند.

در بین ســایر تیم های حاضــر در جام ملت های 
آســیا، فقط عراق اســت که 2 نماینده از لیگ ایران 
در فهرســت نهایی خود دارد. بشــار رســن که عضو 
پرســپولیس اســت و طارق همام که از ابتدای فصل 
به عضویت اســتقال در آمده اســت. با احتساب این 
2 بازیکن عراقی، ســهم لیگ برتــر از جام ملت های 
آســیا 1۳ بازیکن اســت. 24 تیم در جــام ملت های 
آســیا حضور دارند و هر یک نیز 2۳ بازیکن در اختیار 
دارند. یعنی 552 بازیکن در این تورنمنت مهم حضور 
دارند. بــا توجه به 1۳ بازیکنی کــه از لیگ ایران به 
جام ملت های آســیا می روند، ســهم لیگ برتر حدود 
2 درصد است. سهمی اندک که در مقایسه با ویتنام، 

تقریبا نصف است.

عبدالعلی چنگیز مهاجم سابق تیم ملی ایران درباره 
اینکه چه تیم هایی شانس اول قهرمانی در جام ملت های 
آســیا هســتند، می گوید: »تیم ملی ایران و ژاپن از بین 
تیم های آســیایی در جام جهانی توانستند بازی خوبی را 
از خودشــان به نمایش بگذارند و به همین خاطر از این 
دو تیم می توان به عنوان شانس های اول قهرمانی در این 
جام نام ببریــم ولی به واقع نمی تــوان از تیم های قطر، 
عربســتان و حتی تیم ملی امارات به راحتی بگذریم چرا 
که تیم های حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری بسیار زیادی 
در ایــن زمینه انجام داده اند و حاا که امارات میزبان این 

جام اســت می تواند جزو یکــی از تیم های مدعی جام به 
شــمار بیاید.« چنگیز از زیرساخت های فوتبال ایران هم 
ایراد می گیرد: »متاســفانه تیم ملــی ایران برخاف اکثر 
تیم های مطرح آســیا فاقد امکانات زیرســاختی مناسبی 
اســت و همیشــه این غیرت و تعصب بچه های تیم ملی 
بوده که در مواقع مختلف به داد تیم ملی ایران رســیده 
اســت مثل بازی با عراق در جام قبلی. و  ای کاش ما هم 
می توانستیم مثل بسیاری از کشورهای حال حاضر آسیا 
از خاصیت های آب و هوایی این سرزمین استفاده کنیم و 

زمین های مناسبی را برای تیم های پایه بسازیم.«

بازیکن سابق باشگاه اســتقال درباره کی روش هم 
حرف هایــی دارد: »کــی روش زمانی که تیــم ملی را در 
اختیار گرفت ســعی کــرد با توجه به ضعف ســاختاری 
تیم ملی در فاز دفاعی بیشــتر تمرکزش را در این بخش 
بگذارد و همانطور که در جام جهانی هم دیدیم این شیوه 
از بازی را در دستور کار تیم ملی قرار داد و تا حد زیادی 
هم قابل قبول بود اما دیگر در آســیا آن شیوه نمی تواند 
مثمر واقع شــود و باید با توجه به استعداد های خوبی که 
در خط حمله داریم بازی زیباتری را ارائه کند زیرا مردم 

ایران آن فوتبال را می پسندند.«

13 بازیکن داخلی در امارات؛ سهم لیگ ایران از جام ملت ها: فقط 2 درصد

چنگیز: سبک تیم ملی در جام ملت ها باید عوض شود

وصال روحانی
Vesal Rohani

در رده هاي سني، ایران هیچ وقت یمن را نبرده
کي روش: باید از شر ناامیدي هاي 

اطراف  تیم خاص شویم

ایران به یک چهارم 
 نمي رسد!

نظر مغرضانه 
کارشناسان و 
مربيان اعراب

نگاهي به آخرین دیدار تدارکاتي نخستين حریف ایران

سياست کي روش مقابل معادات پيچيده نخستين بازي

اصغر شرفي: کي روش ارزش پيراهن ملي را بااتر برد

پایان انتظار بعد از 43 سال

سوریه با فوتبال برمی گردد

تورنمنتی جذاب با 1۸ ساله ها

13 بازیکن داخلی در امارات

رضا عنایتی:شجاع خليل زاده: 

خمیس: قرعه یمن، بي عدالتي  است

یمن، تيمي با تفکر دفاعي 
که سخت گل مي خورد

 چـرا   ایران - یمــن
فينال جام ملت ها شد؟ 

فوتبال ایران یک قدم تا 
فوتبال اروپا فاصله دارد
فاکس اسپورت: سورپرایز 

بزرگ در انتظار ایران
تيم ملی از اک دفاعی درآمد

فوتبال عليه جنگ
جوان ترین بازیکنان جام ملت های آسيا:
 ۲ عراقی و صفر ایرانی!

سهـم ليگ ایـران:
فقــط ۲ درصــد

همه منتظر 
قهرمانی تيم ملی 

در آسيا هستند

گل محمدی 
 مقصر حذف 
تيم ملي نبود
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بازی دوســتانه تیم ملی ایران و قطر به عنوان 
آخرین دیدار تدارکاتی ایرانی ها در اردوی قطر 

دیشب برگزار شد. 
مهدی طارمی در دقیقه 17 توانست اولین گل 
بازی را وارد دروازه قطری ها کند. در حالی که 
چیزی تا پایان نیمــه اول باقی نمانده بود این 
تیم میزبان بود که توانست بازی را از روی یک 
ضربه پنالتی توسط حسن الهیدوس به تساوی 
بکشــاند. در آغاز نیمه دوم ســردار آزمون گل 
دوم ایران را به ثمر رساند تا مهاجمان کی روش 
روز خوبی را پشت سر گذاشته باشند و در واقع 
تیــم ملی با این دو گل نشــان داد که از اک 
دفاعی خارج شده و برای جام ملت ها استراتژی 
متفاوتی دارد.  در دقیقه 50 خطایی مشکوک 
به پنالتی روی طارمی انجام شــد که داور خطا 
را پشت محوطه جریمه اع ام و مدافع قطری 

را اخراج کرد.
در ادامــه بازی دو موقعیت خیلی خوب گلزنی 
توســط طارمــی و آزمــون بــا واکنش خوب 
دروازه بــان قطر از دســت رفت. ایــن بازی از 
اواســط نیمه دوم از سوی قطری ها با خشونت 
بیشتری دنبال شد که اعتراض بازیکنان ایران 
را در پــی داشــت و داور چنــد کارت زرد به 

بازیکنان قطر و ایران نشان داد.
ترکیــب ایــران: علیرضــا بیرانونــد، وریا 
غفــوری )67- رامیــن رضاییــان( ، احســان 
حاجی صفــی، مجید حســینی، پورعلی گنجی 
)81- پژمــان منتظــری(، امیــد ابراهیمــی، 
کریم انصاری فرد، وحید امیری )67- مســعود 
روزبــه   -67( قــدوس  ســامان  شــجاعی(، 
چشــمی(، مهــدی طارمــی )67- مهــدی 
ترابی( و ســردار آزمون )67- اشــکان دژاگه(.

درخشش طارمی و آزمون 
مقابل چشمان ژاوی
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تیم ملــی فوتبال یمــن، آخرین 
دیدار تدارکاتی خود را پیش از شــروع 
رقابت های جام ملت های آسیا، یکشنبه 
شب مقابل سوریه برگزار کرد. یمن در 
این مسابقه با دریافت یک گل از سوریه 
تا جنگ کشــورهای  شکســت خورد 
جنگ زده ســابق و فعلی با درخشــش 
فوق العاده مرد سال سابق آسیا در سال 
2017 به ســود برند اشتانگه آلمانی به 

پایان برسد.
این مســابقه گرچه پشت درهای 
بسته برگزار شــد اما گزارش هایی که 
از این بازی منتشــر شد، می تواند دید 
خوبی نســبت به تاکتیک کلی یمن به 
اولویت های  اینکه  بدهد.  تیم ها  ســایر 
سرمربی این تیم چیست و داشته های 
یمــن ایجــاب می کند که چطــور از 
مهره هــای ایــن تیم مقابــل حریفان 
استفاده شود، مواردی است که می توان 
در بازی هــای تدارکاتــی تــا حدودی 
نسبت به آن شــناخت پیدا کرد. مثل 
همیــن حاا که بــا بررســی اتفاقات 
آخرین دیــدار تدارکاتــی یمن مقابل 
دفاع  اولویت های  به  ســوریه، می توان 
در تیم یمن و کار ســختی که ایران در 
نخستین بازی برای عبور از سد دفاعی 

این تیم خواهد داشت، پی برد.
یمنی ها تا قبل از بازی با ســوریه 
رونــد آماده ســازی عجیبــی را طی 
کــرده بودنــد. آنها به مــدت 10 روز 
در کوااامپور اردو زدند و ســه بازی 
دوستانه هم با تیم های باشگاهی مالزی 
داشــتند. جدال هایی که نتایجی از آن 
علنی شــد و تنها یکــی از خبرنگاران 
همــراه بــا کاروان این تیــم از طریق 
صفحات مجازی بــه مخابره اخبار تیم 

ملی پرداخت. جان کوشــن ســرمربی 
اســلواک یمن که از چهــار ماه قبل با 
وساطت فدراسیون عربستان با یمنی ها 
در ریاض قرارداد بست در اردوی مالزی 
یک دستیار خارجی هم به کادر مربیان 
اضافه کرد تا یمن را با آمادگی بیشتری 

راهی جام ملت های آسیا کند.
یکشــنبه  ملی،  تیم  مرموز  رقیب 
شــب با چیدمان 1-3-2-4 به مصاف 
سوریه رفت و نشان داد تیمی چغر است 
که خیلی سخت گل می خورد. تفکری 
تدافعی و استفاده از ضدحمات با بهره 
بردن از دو تا ســه بازیکن سرعتی در 
خط حمله نشان داد کوشن برای جام 
ملت های آســیا چنین ایده تاکتیکی را 

سرلوحه کار خود قرار داده است. 
با گزارشــی که خبرنــگار یمنی 
از بازی پشــت درهای بسته ورزشگاه 
کریکت ابوظبی منتشــر کرد، یمنی ها 
می توانســتند در بازی با سوریه بازنده 

زمین را ترک نکنند.
چه بســا اگر درخشــش ابراهیم 
عالمه دروازه بان شــماره یک ســوریه 
و سابق ســپاهانی ها روی ضدحمات 
خطرناک یمن نبود این بازی با نتیجه 
دیگری به پایان می رسید درست مثل 
دروازه بــان یمن که در نیمه نخســت 
بارها روی شوت های بازیکنان سوریه و 
فرارهای از عمق دفاع فوق العاده ظاهر 

شد.
در ترکیبی که ســرمربی اسلواک 
یمن مقابل ســوریه بهره برد بیشــتر 
مهره های لژیونر یمن شــاغل در لیگ 
قطر حضور داشــتند تا به نظر برســد 
این رقیب مرموز، هفته آینده با همین 

چیدمان به مصاف ایران برود.

 یمن، تیمی با تفکر دفاعی 
که سخت گل می خورد

 نگاهی به آخرین دیدار تدارکاتی 
نخستین حریف ایران

بازیکنــان یمن هرقدر هــم که برای 
حضور در رقابت های جــام ملت ها انگیزه 
داشته باشــند و هر اندازه هم که بخواهند 
با موفقیت در این دوره از رقابت ها، لبخند 
را روی لب های هموطنان جنگ زده شــان 
بنشــانند، باز هــم می دانند کــه از نظر 
تــوان فنــی در ایــن دوره از رقابت ها، از 
همگروهی های شــان ضعیف تــر و عقب تر 

هستند.
از بیــن همگروهی هــا، ایــران برای 
یمنی هــا حریف قدرتمندتری به حســاب 

می آیــد و اینکه آنها باید نخســتین بازی  
خــود را مقابل ایران برگــزار کنند، از نظر 
آنها یک بدشانسی بزرگ است. این چیزی 
است که بعد از آخرین بازی تدارکاتی یمن 
مقابل ســوریه، محمد خمیس، عضو تیم 
ملی فوتبال یمــن در مصاحبه ای به طور 

رسمی به آن اشاره می کند.
محمد خمیس با اشــاره به نخستین 
بازی تیــم ملی یمن برابر ایــران در جام 
ملت های آسیا 2019 می گوید: »این قرعه 
بی عدالتی اســت و شایســته ما نبود. در 
نخستین بازی با حریف بسیار قدرتمندی 
باید مواجه شــویم اما بایــد در این بازی 
و ســایر بازی ها همه توان مــان را به کار 

گیریم.«
او بــه تفاوت هایــی کــه یمــن بــا 
همگروهی هایش دارد، اشاره می کند و در 
همین رابطه توضیح می دهد: »با توجه به 
اختاف هــای فنی و فیزیکی یمن با برخی 
از تیم های گروه مان، مهمترین ســاح ما 
شــور و شــوق زیاد بازیکنان است. حضور 
یمن در جام ملت های آســیا یک پیروزی 
اســت زیرا تیم های قدرتمند و باثبات تری 

بودند که به مرحله نهایی صعود نکردند.«
رونــد آماده ســازی تیم ملــی یمن، 
یکی از مهمترین دایل این تفاوت هاســت 
کــه محمد خمیس به آن اشــاره می کند: 
»ســرمربی از بازیکنان درخواســت کرده 
تمام تاش خود را برای رســیدن به سطح 
فنــی موردنظر تا پیش از نخســتین بازی 
جام ملت های آسیا برابر ایران انجام دهند 
به ویــژه اینکه ما در اردوی آماده ســازی 
مالزی هیچ بازی تدارکاتی برگزار نکردیم.«
عضو تیم ملی فوتبال یمن می گوید: 
»مشــتاقانه می خواهیم لبخنــد را بر لبان 
مردم یمن بنشــانیم و به دنبال گذاشتن 
ردپای جدیدی در حضور تیم هایی همانند 
ایــران، عراق و ویتنام هســتیم. امیدواری 
زیــادی برای صعــود از مرحلــه گروهی 

داریم.«
 D تیم ملــی فوتبال یمــن در گروه
جام ملت های آسیا 2019 به مصاف ایران، 
عراق و ویتنام خواهد رفت؛ رقابت هایی که 
از 15 دی با شــرکت 24 تیم در شهرهای 
ابوظبی، دبی، العین و الشارجه امارات آغاز 

می شود.

اسون گوران اریکســون در آستانه 
شروع سال 2019 میادی آرزوی غریبی 
دارد و دوست دارد توجه مردم فیلیپین 
را که به طور ســنتی شــیفته بسکتبال 
هستند، به ســمت فوتبال بکشاند. برای 
این کار او باید بتواند با تیم ملی فیلیپین 
که برای نخســتین بار به جام ملت های 

آسیا رسیده، نتایج خوبی بگیرد.
باسابقه ســوئدی که سال ها  مربی 
روی نیمکت تیم ملی انگلیس نشســته، 
هدف تیمش در این مســابقات را عبور 
از مرحلــه گروهی دانســت و گفت: »با 
نســلی که در اختیار داریــم، می توانیم 
نشــان بدهیم که فوتبــال فیلیپین هم 
حرف برای گفتن دارد و صعود از مرحله 
گروهی در این راه بــه ما کمک خواهد 
کرد. رســیدن به مرحله حذفی معنای 
زیــادی برای مــردم فیلیپیــن خواهد 

داشت.«
ورزشی  فرهنگ  درباره  اریکســون 
حاکم بــر فیلیپیــن گفــت: »در بازی 
اخیرمان مقابــل ویتنــام در کنفرانس 
خبری 70-60 خبرنگار حاضر بودند که 
پنج یا شــش نفر آنها فیلیپینی بودند و 
بقیه ویتنامی. تفاوت عاقه به فوتبال را 
همینجا می توانیــد ببینید. تغییر عادات 

مردم نیاز به زمان دارد.«
قرارداد اریکســون با فیلیپین شش 
ماهه اســت و او جانشــین تــری بوچر 
انگلیســی شد که حتی برای یک بار هم 
فرصت نشستن روی نیمکت این تیم را 
پیدا نکرد. فیلیپین در گروه C مسابقات 

با کــره جنوبــی، چین و قرقیزســتان 
همگروه است و بازی با چین با توجه به 
سابقه رقابت اریکسون و لیپی در فوتبال 

ایتالیا جذابیت مضاعفی خواهد داشت.

 اریکسون: بازی با چین
 حکم فینال را دارد

کره جنوبی بخت اصلی سرگروهی 
است و مربی سوئدی معتقد است که 
بازی با چین می تواند سرنوشت آنها را 
تعیین کند. اریکسون گفت: »بی تردید 
در گروه سختی هستیم. فکر می کنم 
بــازی دوم ما مقابل چین حکم فینال 
را دارد.« فیلیپین در بازی اول با کره 
جنوبی و در بازی آخر با قرقیزســتان 
روبه رو می شــود. او درباره حضور در 
این مسابقات هیجان زده است و گفت: 
»جام ملت های آســیا مثل یورو برای 

اروپایی هــا تورنمنت معتبری اســت. 
برای آسیایی ها این مهمترین تورنمنت 
بعد از جام جهانی است. این نخستین 
بار است که فیلیپین به این مسابقات 
رســیده و بی صبرانه منتظر شروع آن 
هســتیم. فکر می کنم فیلیپین باید با 
یک هدف به مسابقات برود؛ صعود از 

مرحله گروهی. 
رفتن به مراحل بااتر کار آسانی 
نخواهد بود، ولی صعود از گروه نتیجه 

خوبی است. 
بعد از آن باید ببینیم چه اتفاقی 
می افتد. برای حضور در یک تورنمنت 
باید هدفی داشته باشید. ما نمی توانیم 
تنها بابــت حضور در این مســابقات 
البته ما خوشحالیم،  خوشحال باشیم. 
ولی این کافی نیســت. مــا باید برای 

صعود تاش کنیم.«

خمیس: قرعه یمن، بی عدالتی  است

صعود، ماموریت سخت اریکسون با فیلیپین

تیم ملــی فوتبال ایران باید ســاعت 
19:30، دوشــنبه 17 دی ماه در نخستین 
بازی خود در جام ملت های آسیا به مصاف 
تیم ملی فوتبال یمن برود. مســابقه ای که 
کارلــوس کی روش از آن به عنــوان فینال 
جام ملت ها یاد کرده اســت و همین تعبیر 
منتقدان او را به واکنش علیه سرمربی تیم 
ملی فوتبال واداشــته اســت. کی روش اما 
پیــش از این هم از چنیــن تعابیری برای 
بازی های بزرگ دیگر استفاده کرده بود. او 
ایران - اسپانیا را فینال کل دنیا می دانست 
و حــاا با اعــام اینکه ایــران - یمن هم 
برایش مثل فینال جام ملت هاست، اهمیت 
نخســتین قدم را به شــاگردانش یادآوری 

می کند.
کــی روش در آخریــن مصاحبه خود 
تأکیــد کرد که بازی تیم ملی ایران با یمن 
در حکــم فینال جام ملت های آسیاســت. 
همین صحبت ساده کافی بود تا منتقدانش 
به ســمت او هجوم بیاورند که این پرتغالی 
باز هم آمده تا با بزرگ جلوه دادن بازی های 
کوچــک، موفقیت هایش را برای مان بزرگ 
کند. عده ای معتقد بودند که وقتی کی روش 
بازی با یمــن را در حد فینال جام ملت ها 
به ملت ایران معرفی می کند، معلوم اســت 
که اگر عراق را ببرد، دیگر خدا را هم بنده 

نیســت و انتظاراتش از فدراسیون فوتبال 
ایران سر به فلک می گذارد. حاا بماند که 
بابت صعود به مرحلــه بعد و موفقیت های 
احتمالی بعدی اش قرار است چه منت هایی 

بر سرمان بگذارد.
لنز دوربین مان را اگر کمی تمیز کنیم 
و اینقدر ســیاه به اتفاقات ننگریم، متوجه 
می شــویم که کی روش درباره بازی با یمن 
آنقدرها هم بیراه نگفته است. درست است 
که تیم ملی فوتبال یمن، بازیکنان شاخصی 
ندارد و بــه دلیل جنــگ و درگیری های 
سیاســی مملکتش، با هزار و یک دردســر 
همراه بوده تا به جام ملت ها برسد. درست 
اســت که همین حاا هم هیچکس از آنها 
حتــی انتظار ندارد کــه از مرحله گروهی 
صعود کنند اما همه این ها دلیل نمی شــود 
که کی روش نخستین حریف تیمش در این 

رقابت ها را دست کم بگیرد!
بدون شک او مدت هاست یمن را زیر 
ذره بین دارد و آنالیزهای دقیقی از بازیکنان 
این تیم و تاکتیک کلی اش به دست آورده 
است و در کنار همه این ها به خوبی می داند 
که نتیجه  نخســتین بازی یک تیم در یک 
تورنمنت تا چه اندازه می تواند بر روند کلی 
نتیجه گیــری آن در ادامــه راه تأثیرگذار 

باشد.

ضمن اینکه پیش از این هم کی روش 
ثابت کرده بود که هــر بازی برایش حکم 
فینــال را دارد و او پیش از هر مســابقه ای 
بــا همین شــعارها به شــاگردانش انگیزه 

می دهد.
از همه اینها هم که بگذریم، نمی توانیم 
منکر این موضوع شویم که یمن نخستین 
حضورش در جام ملت های آســیا را تجربه 
می کنــد و با توجه به شــرایط نامســاعد 
جنگ، از هیچ تاشی برای موفقیت در این 

مسابقات دریغ نخواهد کرد.
جان کوچیــان مربی 60 ســاله اهل 
اســلواکی، پــس از تجربه دســتیاری در 
و  کلن  بوندس لیگایــی چــون  تیم هــای 
آینتراخت، ســرمربیگری در اســلواکی را 
تجربــه کرد و پس از یــک دوره مربیگری 
در تیم های مختلف درجه چندم آســیایی 
هم اکنون ســرمربی یمن اســت. مشــکل 
اما اینجاســت کــه او تنها دو ماه اســت 
هدایــت این تیم را در دســت گرفته و در 
بی ثباتی های کادرفنی تیم ملی یمن، هنوز 
آنطور که باید و شاید با بازیکنان هماهنگ 

نشده است.
عا الصاصی بازیکن 31 ساله السیلیه 
قطر به عنوان مهمتریــن بازیکن این تیم، 
بارهــا مورد توجه رســانه ها قــرار گرفته 

اســت. الصاصی از سال 2006 بازی برای 
یمن را آغــاز کرد و در همان نخســتین 
 بــازی ملــی مقابــل جیبوتــی پایش به 
گل زنی باز شد. تک گل سه امتیازی او به 
تاجیکستان نقش مهمی در راهیابی یمن 
برای نخســتین بار به جام ملت های آسیا 
ایفا کرد و طلسم شکسته شد. با این حال 
اما در 60 بازی ملــی برای تیمش 8 گل 
به ثمر رسانده که این آمار بسیار ضعیفی 
است و نشان دهنده ســطح بسیار پایین 

تیم ملی یمن است.
عاوه بر الصاصی، محمد عایساه در 
اربیل عراق، اســام الحکیمی در الوحده 
عمان، محمد فــواد عمر در ااهلی قطر، 
عمار حمصــان در المرخیه قطر، محمد 
السروری در الوکره عراق، محمد البغشان 
در الشمال قطر، عا الصاصی در السیلیه 
قطر، احمد الحیفی در الخریطیات قطر، 
محمد باروئیس در  ام صال قطر و ایمان 
الحگــری در المواثــر قطــر لژیونر های 
آسیایی یمن هســتند و تنها لژیونر این 
تیم در خــارج از مرزهای آســیا، احمد 
عبدالحکیم الســروری در سنترال برزیل 

است.
این ها فقــط موارد فنی هســتند که 
در تقابــل بــا یمن مورد توجــه کی روش 

قرار گرفته اســت و این در شرایطی است 
که عــده ای معتقدند که این بازی شــاید 
حتی از نظر مســائل سیاســی هم به یکی 
از مهمترین بازی های مرحله گروهی برای 
ما تبدیل شــود که بعید نیست همه اینها، 
معادات را برای شکست دادن تیمی که از 

نظر خیلی ها ضعیف است، تغییر دهد.
حاا چه کســی می تواند مدعی شود 
که چنین مســابقه پیچیده ای، آن  هم در 
نخستین قدم از رقابت های جام ملت ها که 
با هدف قهرمانی به آن پا گذاشته ایم، کم از 

فینال جام ملت ها دارد؟
کی روش پیش از این مســابقه نه تنها 
باید تفکر کوچک شــمردن حریفی چون 
یمــن را از ذهن بازیکنانــش پاک کند که 
بایــد به همــه اتفاقاتی که ممکن اســت 
معاداتش درباره بازی با یمن را بر هم بزند 
هم فکر کند. ضمن اینکــه نباید فراموش 
کنیم که نخســتین بازی در هر تورنمنتی 
برای کی روش و تیمش، همیشه از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار بوده. اهمیتی حتی 

به مراتب بیشتر از بازی فینال!
همــه این هــا را کــه بدانیــم، دیگر 
اظهارنظــر او درباره برابری ایــن بازی از 
نظر اهمیت با فینال جام ملت ها، برای مان 

عجیب و دور از ذهن نخواهد بود.

سیاست کی روش مقابل معادات پیچیده نخستین بازی

چرا   ایران - یمن، فینال جام ملت ها شد؟  اینجــا هر روز می توانیــد توییت ها و 
کاربران شبکه های  ورزشــی  پســت های 

اجتماعی را بخوانید.

ایران ورزشی:
بعد از جام جهانی زیر درخت نارگیل 
نشســتیم. برای مــا فرقی نــدارد مقابل 
اسپانیا، لبنان، یمن یا قطر بازی می کنیم 
بلکه ما کار خودمــان را انجام می دهیم و 
به همه نشان می دهیم که تمرکزمان روی 

کار خودمان است.

:Mehdishadmani
تیم ملی دوشــنبه اســتارت می زنه. 
امیدوارم مثل چند سال اخیر باشه. دوباره 
همه مــون رو دور خودش جمــع کنه. یه 
مــدت با فوتبال پرت بشــیم به یه دنیای 
دیگه که نه توش فریب هست، نه درازهی، 
نه اتوبوس اسقاطی، نه فشار اقتصادی، نه... 
بجنبید شیربچه ها، مردم منتظرن. بجنبید 

بهترین تیم ملی دنیا.

:Khodadad Rezakhani
تو پرتغال همه کی روش رو می شناسن 
و بهتریــن جــواب بــرای ســوال »اهل 
کجایی؟« اینه کــه بگی »ایران، کی روش 
مربی تیم ملی شه!« اما فکر می کردم برای 
ایرانی هــا، غیرفوتبالی هــا، معروف تریــن 
پرتغالــی کیه؟ کی رو می شناســین اهل 

اینجا باشه؟

فیک استار:
برانکــو بــرای نشــناختن دســتیار 
کی روش به کمیتــه اخاق احضار و برای 
یک اعتــراض مایم محروم می شــود اما 
قلعه نویی و شــفر بدتریــن تهمت ها را به 
داوران می زنند و کســی بازخواست شــان 
نمی کند. ایــن مصونیت آهنیــن از کجا 
می آید؟ ترس ما از فوتبالی است که در آن 

رسیدن سهم کسانی است که نمی دوند.

کانالس:
برانکو یــه اعتراض ســاده کرد یک 
جلســه محروم شــد، اگر مثل علی دایی 
و قلعه نویی اعتراض می کرد یا مثل شــفر 
هر بــازی یقه داور چهــارم رو می گرفت، 

تبعیدش می کردن یه کشور دیگه.

:Mohammad Hemmati
ابوالفضــل روغنــی، عضــو هیــأت 
مدیره پرســپولیس: نگاه امنیتی می گوید 
ســرخابی ها نبایــد واگذار شــوند، چون 
بــه هرحــال 50 میلیون هــوادار دارند و 
می توانند در موضوعات سیاسی تأثیرگذار 
باشــند. اان واگذاری به تصویب رسیده و 
شعارش هم داده می شــود اما آمادگی به 

هیچ وجه وجود ندارد.

بروس:
فدراســیون فوتبال هم انگار یه سری 
برده داره که هر مســابقه ای یا هر جامی 
برگزار می شــه ســریع می گه بدویید یه 
فرش درســت کنید، اهدا کنیم. جز ایران 

فکر نکنم کشور دیگه ای این کار رو بکنه.

:Amichak
کاش گزارشــگرهای ما بفهمن تیمی 
که سه تا گل زده و بازیکن تعویضیش گل 
چهارم رو می زنه بهــش نمی گن تعویض 

طایی.

دی باگر:
باشــگاه پیکان اعام کرده به خاطر 
احترام به هوادارای ســایر تیم ها، فقط با 
نــدارن همکاری  باشــگاه  مربی هایی که 
می کنه و به همیــن دلیل قرارداد با جواد 

نکونام منتفیه.

فاخته:
مهدی طارمی: »با کسایی که نیومدن 
یادگاری نمی گیرم.« جمعی  بدرقه عکس 
از اونایــی کــه نیومدن بدرقــه: »کی تو 
رو می شناســه آخه؟ « فرهــاد مجیدی: 

»طارمی؟ نمی شناسم!«

یوهان کرایف:
گاهــی اوقات یک بــازی را در ذهن 

خود می بازید.

:Harigh_sabz
کی می شه نقل و انتقاات تموم شه، 

خیالم راحت بشه طارمی نمیاد؟

سکرت:
بعد از اینکه ژاوی پیش بینی کرد قطر 
قهرمان جام ملت های آسیا می شه، فرهاد 
مجیدی بــرای پیش بینــی قهرمانی تیم 
ملی امارات در این دوره از مسابقات، وارد 

اردوی آماده سازی شد.

مهدی روزخوش:
برام سواله: کی روش، علی کریمی رو 
بــه حمایت از تیم ملی دعوت کرد اما چرا 
پاسخی دریافت نکرد؟ یعنی فقط عادت به 
دعوا کردیم و وقتی کسی از روی فروتنی 
دست دوستی دراز می کنه، نباید پاسخی 

بگیره؟

:Hosseindeilam
ســخن در مــورد اظهــارات اخیــر 
کی روش و همچنیــن بازیکنان تیم ملی 
فراوان است. ان شــاءا.. بعد از جام ملت ها. 
تا روز دوشــنبه بی صبرانه منتظر شــروع 
نخســتین بازی تیم مــون و موفقیت این 
تیم هستیم. موفقیتی که شگفتی نیست. 
موفقیتی که انتظار است، بعد از این همه 

امکانات زمانی، مکانی و ثبات.

مژید:
کــی روش گفتــه رویــا مجانیــه. یا 
کی روش معنی واقعی رویا رو نمی دونه یا 
ما بد متوجه شدیم که تا اان آنقدر بهش 

پول دادیم و هیچ اتفاقی نیفتاده.

شهر مجازی

برنامه کامل مسابقات جام ملت های آسیا
رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 2019 امارات از 15 دی  آغاز می شود و 12 بهمن ماه 
با مشخص شدن تیم قهرمان به پایان خواهد رسید. برنامه کامل این بازی ها به تفکیک روز 

و گروه بندی و ساعت برگزاری بازی ها به شرح زیر است:
 

مرحله گروهی
شنبه، 15 دی ماه 1397

بازی شماره 1/ گروه A | امارات - بحرین، ساعت 19:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

یکشنبه، 16 دی ماه1397
بازی شماره 2/ گروه B | استرالیا - اردن، ساعت 14:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 3/ گروه A | تایلند - هند، ساعت 17:00، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 4/ گروه B | سوریه - فلسطین، ساعت 19:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

دوشنبه، 17 دی ماه 1397
بازی شماره 5/ گروه C | چین - قرقیزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 6/ گروه C | کره جنوبی - فیلیپین، ساعت 17:00، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره 7/ گروه D | ایران - یمن، ساعت 19:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه شنبه، 18 دی ماه 1397
بازی شماره 8/ گروه D | عراق - ویتنام، ساعت 17:00، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شــماره 9/ گروه E | عربستان - کره شمالی، ساعت 19:30، ورزشگاه رشید شهر دبی

چهارشنبه، 19 دی ماه 1397
بازی شماره 10/ گروه F | ژاپن - ترکمنستان، ساعت 14:30، ورزشگاه النهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 11/ گروه F | ازبکستان - عمان، ساعت 17:00، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره 12/ گروه E | قطر - لبنان، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 20 دی ماه 1397
بازی شماره 13/ گروه A | بحرین - تایلند، ساعت 14:30، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 14/ گروه B | اردن - سوریه، ساعت 17:00، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 15/ گروه A | هند - امارات، ساعت 19:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

جمعه، 21 دی ماه 1397
بازی شماره 16/ گروه B | فلسطین - استرالیا، ساعت 14:30، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 17/ گروه C | فیلیپین - چین، ساعت 17:00، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شــماره 18/ گروه C | قرقیزستان - کره جنوبی، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد 

شهر العین

شنبه، 22 دی ماه 1397
بازی شماره 19/ گروه C | ویتنام - ایران، ساعت 14:30، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

بازی شماره 20/ گروه D | یمن - عراق، ساعت 17:00، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره 21/ گروه E | لبنان - عربستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

یکشنبه، 23 دی ماه 1397
بازی شماره 22/ گروه E | کره شمالی - قطر، ساعت 14:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره 23/ گروه F | عمان - ژاپن، ساعت 17:00، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره 24/ گروه F | ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه، 24 دی ماه 1397
بازی شماره 25/ گروه A | امارات - تایلند، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 26/ گروه A | هند - بحرین، ساعت 19:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه شنبه، 25 دی ماه 1397
بازی شــماره 27/ گروه B | فلسطین - اردن، ساعت 17:00، ورزشگاه محمد بن زائد شهر 

ابوظبی
بازی شــماره 28/ گروه B | استرالیا - سوریه، ساعت 17:00، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر 

العین

چهارشنبه، 26 دی ماه 1397
بازی شماره 29/ گروه C | کره شمالی - چین، ساعت 17:00، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 30/ گروه C | قرقیزستان - فیلیپین، ساعت 17:00، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 31/ گروه D | ایران - عراق، ساعت 19:30، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره 32/ گروه D | ویتنام - یمن، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 27 دی ماه 1397
بازی شماره 33/ گروه F | عمان - ترکمنستان، ساعت 17:00، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره 34/ گروه F | ژاپن - ازبکستان، ساعت 17:00، خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 35/ گروه E | عربستان - قطر، ساعت 19:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 36/ گروه E | لبنان - کره شمالی، ساعت 19:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

یک هشتم نهایی
یکشنبه، 30 دی ماه 1397

ACD تیم سوم برتر یکی از گروه های | B بازی شماره 37/ دیدار تیم اول گروه
 ساعت 14:30، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

C تیم دوم گروه | A بازی شماره 38/ دیدار تیم دوم گروه
 ساعت 17:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

BEF تیم سوم برتر یکی از گروه های | D بازی شماره 39/ دیدار تیم اول گروه
 ساعت 19:30، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

دوشنبه، اول بهمن ماه 1397
E تیم دوم گروه | F بازی شماره 40/ تیم اول گروه

 ساعت 14:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
F تیم دوم گروه | B بازی شماره 41/ تیم دوم گروه

 ساعت 17:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
CDE تیم سوم برتر یکی از گروه های | A بازی شماره 42/ تیم اول گروه

ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
سه شنبه، 2 بهمن ماه 1397

ABF تیم سوم برتر یکی از گروه های | C بازی شماره 43/ تیم اول گروه
ساعت 16:30، ورزشگاه رشید شهر دبی

D تیم دوم گروه | E بازی شماره 44/ تیم اول گروه
 ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

چهارشنبه، 3 بهمن ماه 1397 )استراحت برای حضور تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی(
 

یک چهارم نهایی
پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397

بازی شماره 45/ برنده بازی شماره 37 - برنده بازی شماره 40
 ساعت 16:30، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره 46/ برنده بازی شماره 38 - برنده بازی شماره 39
 ساعت 19:30، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

جمعه، 5 بهمن ماه 1397
بازی شماره 47/ برنده بازی شماره 43 - برنده بازی شماره 44

 ساعت 16:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره 48/ برنده بازی شماره 42 - برنده بازی شماره 41

 ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
شنبه و یکشنبه، 6 و 7 بهمن ماه 1397 )استراحت برای حضور تیم ها در مرحله نیمه نهایی(

 
نیمه نهایی

دوشنبه، 8 بهمن ماه 1397
بازی شماره 49/ برنده بازی شماره 46 - برنده بازی شماره 45

 ساعت 17:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
سه شنبه، 9 بهمن ماه 1397

بازی شماره 50/ برنده بازی شماره 47 - برنده بازی شماره 48
 ساعت 17:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

چهارشنبه و پنجشنبه، 10 و 11 بهمن ماه )استراحت برای تیم های فینالیست(
 

فینال
جمعه، 12 بهمن ماه

بازی شماره 51/ برنده بازی شماره 49 - برنده بازی شماره 50
 ساعت 17:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

***
جمعه و شنبه، 28 و 29 دی ماه 1397 )استراحت تیم ها جهت حضور در مرحله یک هشتم نهایی(

از هــر گــروه دو تیــم بــه مرحله یــک هشــتم نهایــی راه می یابنــد و عاوه بــر آن، 
 4 تیــم ســوم گروه هــای شــش گانه کــه بهتریــن نتایــج را کســب کرده انــد صعود 

می کنند.
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پیش بینی بنگاه های شرط بندی:

ایران، بخت اول قهرمانی آسیا

بنگاه شــرط بندی BET365  بخت 
قهرمانــی ایــران و کره جنوبــی در جام 
ملت های آســیا را بااتر از ســایر تیم ها و 
یــک به پنج می داند. ژاپــن با نرخ یک به  
5/5 سومین شــانس قهرمانی است. بخت 
قهرمانی استرالیا یک به هفت تعیین شده 
و امــارات میزبان با بخــت قهرمانی یک 

بــه یازده در رده پنجم قرار دارد. شــانس 
قهرمانی عربستان هم مثل امارات یک به 
یازده است و عراق، همگروه ایران با شانس 
قهرمانی یک به 15 در رده هفتم قرار دارد. 
ازبکســتان، قطر و تایلند در رده هشتم تا 
دهم قــرار دارند، هرچنــد بخت قهرمانی 

تایلند )یک به 101( ناچیز است.

ســایت ZEBET هم بخت قهرمانی 
تیــم ملی را بااتر از ســایر تیم ها و یک 
به چهار می داند. با نظر این ســایت ژاپن 
و کــره جنوبی با بخــت قهرمانی یک به 
4/25 بعد از ایران مشــترکا در رده دوم 
قــرار دارند و بخــت قهرمانی اســترالیا 
یک به 4/75 ارزیابی شــده. عربستان با 

بخت قهرمانی یک به هفت پنجم اســت 
و امارات با شــانس یک بــه 7/5 در رده 
هشــتم قرار دارد. عراق، همگروه ایران و 
قهرمان ســال 2007 هم بخت قهرمانی 

یک به 10 دارد.
سایت BETWAY با دو سایت قبلی 
هم نظر نیست و ژاپن را بخت اول قهرمانی 

)یک به چهار( می داند. از نظر این سایت 
بخت قهرمانی ایران و کره جنوبی یک به 
پنج اســت و بعد از ژاپن مشترکا در رده 
دوم قرار دارند. استرالیا با بخت قهرمانی 
یک به 6 چهارم و عربستان با شانس یک 
به 9 پنجم اســت. بخت قهرمانی امارات 

میزبان یک به 12 ارزیابی شده.

کاتانچ: ما شبیه کره، 
ایران و ژاپن نیستیم

مردم  امیــدواری  وجود  با 
ســال  قهرمانی  تکرار  به  عراق 
2007 اما کاتانچ دوست ندارد در 
باره صحبت کند و می گوید:  این 
من  است.  عجیبی  بازی  »فوتبال 
4 ماه است با این تیم کار می کنم 
ولی احســاس می کنــم تیم با 

هدفی هستیم.«
مــورد همگروه های  در  وی 
بازی ها  »تمــام  می گوید:  عراق 
سخت است. اگر چیزی را آسان 
بگیریم، آن را از دست می دهیم. 
به همه تیم ها احترام می گذاریم. 
سخت ترین بازی های ما در گروه 
است، چون  ویتنام  و  یمن  مقابل 
چیزی برای از دست دادن ندارند 
کار  جنگید.  خواهند  ســخت  و 
آسانی نداریم و این در شرایطی 
اســت که خیلی ها فکر می کنند 

بازی های آسانی داریم.«
در  عراق  ساله   55 سرمربی 
مورد پیش بینــی اش از عملکرد 
تیم می گوید: »من تمام تاشــم 
را می کنم ولــی نتایج به خیلی 
اتفاقات بستگی دارد که یکی  از 
ببینیم  باید  است.  آنها شانس  از 
شرایط  در  بازیکنان  عکس العمل 
فشار عصبی چگونه است و اینکه 
بازیکنــان جایگزین چگونه کار 
می کنند چــون در برخی اوقات 

اهمیت آنها بسیار بااست.«
انتظاراتی  دربــاره  کاتانچ 
که برای کســب موفقیت وجود 
می کند:  احتیاط صحبت  با  دارد، 
»من وظیفه خــودم را می دانم و 
آگاهم چه کاری باید انجام دهم. 
پیروز  باید  ما  می گوید  کسی  هر 
با او مخالفت می کنیم؛  شــویم، 
ما ایــران، ژاپن و کــره جنوبی 
نیستیم که نفراتشان در بهترین 
لیگ های جهــان بازی می کنند. 
ما  نیستیم.  شــرایط  این  در  ما 
تمام تاش مــان را می کنیم ولی 
بازیکنان هســتند که در نهایت 

باید نتایج را رقم بزنند.«
آیا  اینکــه  مــورد  در  وی 
تیمش  ستاره  می تواند  بازیکنی 
باشد، می گوید: »بهترین پیروزی 
به  عنوان تیم رقــم می خورد و 
ندارد.  معنایی  تنهایی  به  بازیکن 
تنهایی  به  بازیکن  ندارد،  امکان 
مربی  نهایت  در  باشــد.«  موفق 
اســلوونیایی از اهدافی صحبت 
کرد که سبب شد تا هدایت عراق 
4 ماه مانده به شروع رقابت ها را 
بپذیرد: »گرفتن سکان مربیگری 
تیم ملی عــراق برای من چالش 
بود؛ چون می دانم عراق بازیکنان 
اعتقاد  و  دارد  و مستعدی  بزرگ 
برای  ما  برای  فرصتی  این  داریم 

ارائه یک اتفاق جدید است.«

 همه دنبال
 پیش بینی ژاوی

* کولینــا دربــاره اســتفاده فناوری 
VAR در جــام ملت هــا گفت: سیســتم 
VAR نمی توانــد بــه تمامی اشــتباهات 
داوری پایان دهد اما برای کاهش اشتباهات 
بسیار موثر است و به موفقیت تورنمنت های 
بزرگ کمک می کند. انتظار می رود شــاهد 
سخت ترین و در عین حال قوی ترین دوره 
جام ملت های آسیا باشیم. در حالی که این 
مسابقات با حضور 24 تیم برگزار می شود، 
به عقیده من سیســتم کمک داور ویدئویی 
به پایین آمدن اشــتباهات در این رقابت ها 
کمک خواهد کرد. با این حال این سیستم 
همچنان به زمان بیشــتری در ســال های 
آینــده نیاز دارد تا تمامــی نقاط ضعف آن 

رفع شود.
* طبق اعام کمیته برگزاری مسابقات 
جام ملت های آســیا 2019 امــارات، این 
رقابت ها با حضور و مشارکت 5000 داوطلب 
در بخش های مختلف برگزار می شود. بر این 
اساس بیش از 23 هزار نفر جهت مشارکت 
در برگزاری این رویداد اعام آمادگی کردند 
که در این بین درخواســت 5000 داوطلب 
پذیرفته شــد. نفرات انتخاب شــده از 113 
کشور مختلف آسیایی و غیرآسیایی هستند 
و در مجمــوع 41 زبان مختلف در برگزاری 
این رویــداد مشــارکت خواهند داشــت. 
از هفته  برنامه های آماده ســازی داوطلبان 
گذشته آغاز شــده و در ورزشگاه شیخ زاید 
ابوظبی دنبال می شود. همچنین جوان ترین 
داوطلب حاضر در این رقابت ها 16ســاله و 

مسن ترین آنها 84ساله است.
* یــک روزنامــه چــاپ امــارات در 
گزارشــی از استرالیا به عنوان یکی از 3 تیم 
برتر مسابقات از نظر قوای جسمانی نام برد. 
این رســانه عنوان کــرد کانگوروها به طور 
متوسط 112 کیلومتر در هر بازی می دوند 
و از توازن تکنیکــی خوبی بهره می گیرند. 
این نشــریه همچنین از تیم های ملی ایران 
و ژاپــن به عنوان دیگر تیم هــای قدرتمند 

به لحاظ توانایی جسمی نام برد.
* ژاوی هرنانــدس میهمــان شــبکه 
الکاس قطر بود تا مســابقات جام ملت های 
آسیا را پیش بینی کند. ستاره کنونی السد 
که مرحله به مرحله تیم های صعودکننده را 
انتخاب کرد اعتقاد دارد ایران در نیمه نهایی 
به ژاپن می خورد و بازنده می شود. از طرف 
دیگر او در یک پیش بینــی عجیب قطر را 
پیروز میدان در فینال مقابل ژاپن دانست و 

قهرمان این رقابت ها معرفی کرد.
* ســایت اســپورت عــراق خبــر داد 
کاتانــچ، ســرمربی تیم ملی عــراق تصمیم 
گرفته به خاطر نزدیک بودن آغاز مســابقات 
جام ملت های آســیا 2019، ســومین دیدار 
تدارکاتی برای تیم ملی این کشور را لغو کند.

در رده های سنی، ایران هیچ وقت یمن را نبرده
کی روش: باید از شر ناامیدی های اطراف  

تیم خاص شویم
کارلــوس کی روش که در جام ملت های آســیا 2019 با تیم ملی 
فوتبال ایران به دنبال پایان حسرت 43 ساله در کسب عنوان قهرمانی 
در سطح قاره کهن است با اشاره به بازی اول شاگردانش در هفدهمین 
دوره جام ملت های آســیا کــه در تاریخ 7 ژانویه )17 دی( مقابل یمن 

خواهد بود به سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( گفت:
*مــا بازی اول مان در جام ملت ها را در پیش داریم و تیم کوچکی 

در بازی اول وجود ندارد.
 همه امید دارند و در کنــارش همه در بازی اول با چالش روبه رو 
هستند. بازی اول همیشــه در چنین مسابقاتی دشوارترین بازی است 
چــون برای برنده همه چیز و برای بازنــده هیچ چیز در یک تورنمنت 
کوتاه مدت با فرمت ســه بازی است. ما به پیروزی در بازی اول مان نیاز 

داریم، درســت به مانند همیشه. بازی اول، 
بازی حیاتی است.

*نتایــج تیم هــای فوتبال ایــران در 
تورنمنت های مختلف را بررســی کردم، در 
رده ســنی زیر 17 سال و رده سنی زیر 20 
ســال هرگز ایران موفق به شکست یمن در 
هیچ تورنمنت رسمی نشده است. این دلیل 
دارد؛ یمن ممکن اســت مساوی کند یا تن 
به شکست بدهد اما شکست دادن یمن کار 

سختی است.
*وقتی بازی مقابل یمن آغاز می شود، 

باید از شــر ناامیدی هایی که اطراف  تیم هســت خاص شویم و روی 
بازی خودمان تمرکز کنیم. مســاله 11 بازیکنی است که قرار است در 
زمین مقابل یمن بازی را آغاز کنند. مســاله کادرفنی اســت و مساله 

خودمان هستیم. 
ما نمی توانیم با فکر کردن به مســائل دیگر جام ملت های آسیا را 
آغاز کنیم. باید 90 دقیقه برای مردم بازی کنیم، 90 دقیقه برای لذت 

و شادی و به افتخار ایران بازی کنیم.
*تیم ملی فوتبال ایران بابت پیشــرفت شگفت انگیزی که از جنبه 
عملکردی، سازماندهی و انضباطی داشته، مشهور و به رسمیت شناخته 
شــده است اما بزرگترین اشــتباه زمانی حول تیم رخ می دهد که شما 
وقتی لحظات خوبی را سپری می کنید، فکر کنید که دیگر کافی است 
و نیازی به انجام کارهای بیشــتری ندارید. این دیدگاه اشتباهی است 
که تیم های دیگر در خانه نشسته اند و در حال تماشای ما هستند؛ این 
عقیده ای کامًا غلط است چون قطر، امارات و عربستان سخت در حال 

تاشند.
*آنها - قطر، امارات و عربســتان - ســخت تاش می کنند چون 
پیشــرفت ایران را دیده اند و سعی می کنند تا با تاش زیاد از پشت به 
ما برســند. برخی فکر می کنند بازی با فلسطین، ویتنام و تیم هایی از 
این دست آسان است اما برای مثال ویتنام در چند سال اخیر پیشرفت 
شگفت انگیزی کرده است. آنها در حال حاضر اوضاع خوبی دارند چون 

قهرمان یک تورنمنت معتبر در آسیای جنوب شرقی شدند.
*ما نمی توانیم در مسیری پا بگذاریم که برخی با خود فکر می کنند 
کار برای تیم ملی آسان است. ماجرا برعکس این است چون آنهایی که 
فکر می کنند کار در فوتبال آسان است، تنها سعی در تخریب امیدهای 
ما دارند. مــا فروتن خواهیم بود، به تمامی رقبای خود احترام خواهیم 
گذاشــت و ســعی می کنیم بهترین عملکردمــان را در جام ملت ها به 

نمایش بگذاریم.
*در چنین مســابقاتی اگــر موفق به پیروزی در بــازی امروزمان 
نشــویم، فردایی وجود ندارد. پیش از هــر چیز فینال جام ملت های ما 
مقابل یمن است و به هیچ چیز دیگر توجهی نداریم. وقتی بازی با یمن 
تمام شــد، ســپس زمان فکر کردن به بازی با ویتنام و بعد از آن بازی 

با عراق است.
 در حال حاضر می خواهم غریزه  تیم مان را بهبود ببخشم تا تمامی 
انرژی مــان را حفظ کنیم تا در طول 90 دقیقه بازی مقابل یمن آن را 

بروز دهیم. بقیه چیزها هم برای ما مهم نیست.

مصاحبه

شانس قهرمانی 
ما یک به پنج

قبل از هر تورنمنت بزرگی شانس های 
قهرمانی تیم ها از سوی بنگاه های 
شرط بندی که معموا تیم آنالیز 
فنی دقیقی دارند بررسی می شود. 
در این رتبه بندی فاکتورهایی مثل 
سابقه، کیفیت بازیکنان، نتایج قبلی 
و آمادگی تیم ها تاثیرگذار است. 
البته شانس قهرمانی تیم ها فقط یک 
احتمال است و هیچ تضمینی برای 
موفقیت این تیم ها وجود ندارد، ولی 
برای عاقه مندان معیاری است تا 
تیم های مدعی را با دقت بیشتری 
زیر نظر بگیرند.  در آستانه جام 
ملت های آسیا هم 24 تیم حاضر در 
این مسابقات زیر ذره بین قرار گرفته 
و بر اساس این بررسی  ها تیم ملی 
ایران در اکثر رتبه بندی ها بخت اول 
قهرمانی محسوب می شود. ثبات تیم 
ملی در سال های اخیر با کی روش 
و همچنین نتایج خوبی که مقابل 
تیم های آسیایی به دست آمده، 
مهم ترین دایلی است که نشان 
می دهد تیم ملی بخت زیادی برای 
موفقیت در امارات داشته باشد.

جام ملت ها

پارک هانگ ســئو ســرمربی کره ای 
تیــم ملی ویتنام گفــت: »می دانم پس از 
قهرمانی ما در کاپ جنوب شرق آسیا فشار 
روی تیمم و من بیشتر می شود. هواداران 
عاقه منــد به مــا شــده اند و می خواهند 
خوشحال باشند اما باید بدانند راه سختی 
پیش روی ما اســت. مــا بافاصله پس از 
قرعه کشــی جام ملت های آسیا 2019 به 
بررســی حریفان ویتنام پرداختیم. ایران 
تیم درجه یک قاره آســیا بوده و شکست 
آنها بسیار سخت است. بنابراین برای صعود 

باید از ســد عراق و یمن بگذریم.« ژوآن 
ترونگ، بازیکن 32 ســاله تیم ملی ویتنام 
هم درباره جام ملت های آســیا گفت: »ما 
با به فراموشــی  سپردن قهرمانی اخیرمان 
مهیای جام ملت های آسیا می شویم و در 
شــرایط خوبی هستیم. این رقابت ها برای 
ما چالشی جدید و ســنگین است و باید 
ســخت تاش کنیم. من و سایر بازیکنان 
ویتنام تمام توان خود را به کار می بریم و 
هدف مان این است به هر قیمتی از مرحله 
گروهی جام ملت های آسیا صعود کنیم.«

آخرین قهرمانی عربستان به 23 سال 
قبل باز می گردد. جایی که در جام ملت های 
1996 موفق شــدند ایران را در نیمه نهایی 
شکســت داده و در فینال هم از سد امارات 
بگذرند. در واقع آنها هر ســه قهرمانی را از 
سال های 1984 تا 1996 در فاصله 12 سال 
کســب کردند و در هر 4 دوره جام ملت ها 
به فینال رسیدند. آنها برای قهرمانی چهارم 
در آسیا متحد شــده اند اما یکی از بهترین 
بازیکنان شــان مصدوم شــده است. سلمان 
الفرج ســتاره تیم الهال یکی از مهم ترین 

بازیکنــان تیم آنتونیو پیتزی اســت که به 
دلیل مصدومیت تمرینات اخیر تیمش را از 
دست داده و شرایط مبهمی دارد. پیتزی در 
این باره گفت: »باید ببینیم بدن او به درمان 
چه پاســخی می دهــد، ســپس درباره اش 
تصمیم می گیرم. اگر بتواند در بازی ها حاضر 
شود از او در پســت همیشگی اش )هافبک 
وسط و چپ( اســتفاده خواهم کرد. ما فعا 
پروســه خط زدن او و آوردن بازیکن جدید 
را دنبال نمی کنیم اما این هم احتمالی است 

که وجود دارد.«

میزبــان جــام ملت هــای آســیا 
اعــام کرد در مــدت زمــان برگزاری 
این مســابقات مســافرانی که از طریق 
فرودگاه هــای ایــن کشــور وارد خاک 
امارات شــوند با اتفاق جدیدی روبه رو 
خواهند شد تا یادگاری ویژه ای از تجربه 
بزرگ ترین تورنمنــت ملی فوتبال قاره 

کهن به همراه داشته باشند.
بنا بر اعام کمیتــه برگزاری جام 
ملت های آسیا در امارات، با همکاری که 

میان اداره ثبت اسناد این کشور و اداره 
مهاجرت رقم خورد از اوایل هفته جاری 
هر مســافری که از طریق فرودگاه های 
رســمی کشــور امارات وارد خاک این 
کشور شــود در گیت های ورودی همراه 
با مهر ورود و خروج، با مهری ویژه مزین 
به شــعار جام ملت های آسیا 2019 در 
گذرنامه خود روبه رو خواهد شــد تا به 
این ترتیب هــم از مزایای حمل و نقل 
شــهری بهره ببرد هم یادگاری ویژه ای 

از سفر به امارات 2019 به همراه داشته 
باشد.

با امضای تفاهمنامه  این همکاری 
میان وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد 
و حمل و نقل شــهری و برون شــهری 
امارات با کمیته برگزاری جام ملت های 
آســیا 2019 رقــم خواهد خــورد تا 
خدمتی نو به مسافران و توریست های 
حاضر در این کشور حاشیه خلیج فارس 

ارائه شود.

ســایت »فاکس اسپورت آسیا« در 
گزارشــی به قلم گابریل تان به معرفی 
پنج دروازه بــان برتری پرداخت که باید 
بازی هــای آنها در جام ملت های آســیا 
2019 را دیــد. یکی از این دروازه بان ها، 
علیرضا بیرانوند اســت. در این گزارش 
آمــده: »علیرضا بیرانونــد که تنها چند 
سالی اســت جایگاه خود در تیم ملی را 
تثبیت کرده است، با یک سلسله عملکرد 
درخشان در جام جهانی 2018 که تیم 

ملی ایران تا آســتانه شکست اسپانیا و 
پرتغــال و صعود به مرحله یک هشــتم 
نهایــی پیش رفــت، خود را به ســطح 
برجسته ای رساند. برجسته ترین قسمت 
عملکرد بیرانوند در جام جهانی در بازی 
مقابل پرتغال بود که پنالتی کریســتیانو 
رونالدو را مهار کــرد و با وجود اینکه از 
باشگاه های خارجی کم پیشنهاد نداشت، 
این دروازه بان 26 ســاله تصمیم گرفت 
تا در پرســپولیس بماند. ماندن بیرانوند 

او تصمیم  در پرســپولیس ثابت کــرد 
هوشــمندانه ای گرفته  چرا که غول های 
ایرانی تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش 
رفتنــد، اگرچه بیرانوند نتوانســت مانع 
شکســت 2 بر صفر پرســپولیس مقابل 
کاشیما آنتلرز شــود.« دیگر دروازه بانان 
مدنظر این گــزارش عبارتند از: مایکل 
فالکســگارد از فیلیپین، هیون وو جو از 
کره جنوبــی، متئو رایان از اســترالیا و 

دانگ ون ام از ویتنام.

ناامیدی سرمربی ویتنام از شکست ایران

عربستان و پیتزی نگران سلمان الفرج

مهر جام ملت ها در ویزای مسافران امارات

بیرانوند، یکی از پنج دروازه بان جذاب جام

ســایت شــبکه تلویزیونــی »فاکس 
اســپورت آســیا« در گزارشــی به بررسی 
وضعیت تیم ملی ایران پرداخته و نوشــته 
است: »تیم ملی فوتبال ایران پس از دومین 
حضور متوالی اش در مسابقات جام جهانی، 
به دنبال این خواهد بود تا ســال 2019 را 
با کســب جام آغاز کند. تیم ملی با ســه 
قهرمانــی در رده دوم موفق ترین تیم های 
تاریخ جام ملت های آســیا قرار دارد و پس 
از 43 سال انتظار به دنبال کسب چهارمین 
قهرمانی اش در این رقابت هاست. ایران که 
در رده بیســت ونهم جهانی فیفا است و دو 
دوره متوالی در جام جهانی حضور داشته، 
یکی از بهترین تیم های آســیایی اســت. 
تیم ملی کــه هدایتش برعهــده کارلوس 
کی روش، ســرمربی پیشــین رئال مادرید 
و تیــم ملی پرتغال اســت، در جام جهانی 
به شاهکار تاریخی دســت یافت. تیم ملی 
در جــام جهانــی 2018 با قــرار گرفتن 
در کنــار قدرت های فوتبــال جهان یعنی 

پرتغال و اســپانیا و البته مراکش با چالشی 
دشوار مواجه شد. در پایان مرحله گروهی 
غول های آسیا با کسب 4 امتیاز از سه بازی 
در جایگاه سوم به کار خود پایان دادند، این 
در حالی اســت که دو تیم پرتغال و اسپانیا 
هم تنها با کسب یک امتیاز بیشتر نسبت به 
ایران جواز حضور در مرحله حذفی را کسب 
کردند. بــا این اوصاف تیم ملی با انگیزه ای 
خاص پا به مســابقات جام ملت های آسیا 
می  گذارد که همان کسب چهارمین عنوان 
قهرمانی در این رقابت هاســت، عنوانی که 
43 سال منتظرش بوده  است. آخرین باری 
که ایران در جام ملت ها به قهرمانی رســید 
در ســال 1976 بود، سالی که خود میزبان 
مســابقات بود. برای کسب عنوان قهرمانی، 
تیم ملی باید با یکی از نزدیک ترین رقبای 
خــود یعنی عــراق و همچنیــن غول های 
در حال پیشــرفت آســیای جنوب شرقی 
یعنــی ویتنام و یمن که مانند یک بســته 

سورپرایزکننده هستند، رقابت کند.«

عبدا... المســفر مربی پیشین تیم ملی 
امارات درباره 8 تیــم نهایی جام ملت های 
آســیا گفت: »تیم های امارات، عربســتان، 
کره جنوبی، اردن، چین، عراق، اســترالیا و 
ژاپن را در مرحله یک چهارم نهایی می بینم. 
البته تیم ملی عمان نیز از نظر فنی ســطح 

متمایزی دارد.«
عبدا... المسفر افزود: »امیدوارم امارات 
فینالیســت جام ملت های آســیا شود و از 
این توانمندی نیز بهره مند اســت. دومین 
تیم فینالیســت را کره جنوبی یا عربستان 
پیش بینــی می کنم اما نامــزد من در این 
مرحلــه کره جنوبــی به خاطــر ثبات فنی 

خواهد بود.«
وی در واکنــش به این پرســش که 
آیــا تیم های مطرح آســیایی بــا توجه به 
دستاوردهایشــان را از فهرست خود حذف 
کرده اســت، گفت: »البته نمی توانیم هیچ 
تیمــی را نادیده بگیریم زیرا تمام تیم ها به 

خوبی مهیای جام ملت های آســیا شدند. 
ارزیابی من بر اســاس ثبات فنی و رکورد 
پیروزی های این تیم ها است. در این رابطه 
به تیم های ملی ســوریه و کره شــمالی نیز 

امیدوار هستم.«
نورالدین ولدعلی، ســرمربی الجزایری 
تیم ملی فلســطین در مصاحبه با شــبکه 
الکاس قطــر درباره تیم هایی کــه توانایی 
رســیدن به نیمه نهایی جام ملت های آسیا 
را دارنــد، گفت: »به نظــرم تیم های ملی 
عربســتان، قطر، اســترالیا و ایران 4 تیمی 
خواهند بود که به نیمه نهایی این رقابت ها 

می رسند.«
حکیم شاکر، مربی سابق تیم ملی عراق 
در مصاحبه با شبکه الکاس قطر پیش بینی 
کرد و گفــت: »تیم ایران در نیمه نهایی به 
ژاپن می بازد و ژاپن فینالیســت می شود. از 
آن طرف نیز کره جنوبی به فینال می رسد 

و با برتری مقابل ژاپن قهرمان می شود.«

فاکس اسپورت: یک بسته سورپرایز 
کننده در انتظار ایران

 ایران به یک چهارم نمی رسد
 ایران در نیمه نهایی

پایان انتظار بعد از 43 سال

پیش بینی های جدی کارشناسان و مربیان اعراب

 بازیکنان تیم ملی صبح دیــروز با حضور در زمین چمن اردوگاه 
اســپایر تمرین صبحگاهی ســبکی را پیش از دیدار مقابل قطر 
انجام دادند. در ایــن تمرین که همه اعضــای کادر فنی حضور 
داشــته و زیر نظر کارلوس کی روش برگزار شد، بازیکنان با رول 
و توپ های سبک تمرین کردند. در پایان تمرین کارلوس کی روش 
در جمــع بازیکنان حاضر شــد و دقایقی با آنهــا صحبت کرد.

اردوگاه ملی

سایت BETWAY از معدود سایت هایی 
است که ایران را بخت اول قهرمانی نمی داند.

 در سایت ZEBET ایران بخت اول
بخت قهرمانی 24 تیم حاضر در جام ملت ها از نگاه سایت BET365 قهرمانی آسیاست.
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بســکتبال  جهانی  فدراســیون 
رده بندی آسیایی خود در پایان سال 
۲۰۱۸ را اعام کرد که تیم ملی ایران 
در جایگاه چهارم قاره کهن ایســتاده  

است.
فدراســیون جهانی بسکتبال در 
گزارشــی که به مناسبت پایان سال 
۲۰۱۸ میادی و آغاز ســال ۲۰۱۹ 
اســت به وضعیت تیم های آســیایی 
پرداختــه و با توجه بــه رقابت های 
این تیم ها در مســیر جــام جهانی 
رده بندی شــان را اعــام کــرده که 
بســکتبال ایــران بعد از اســترالیا، 
نیوزیلنــد و کره جنوبــی در جایگاه 

چهارم ایستاده است.
 تیــم ملی بســکتبال ایــران با 
کســب پیــروزی برابــر فیلیپین در 

انتخابــی جام جهانی  پنجره پنجــم 
توانســت حضورش در جــام جهانی 
۲۰۱۹ را تقریبا قطعی کند و اسفند 
در پنجره ششــم با اســترالیا و ژاپن 

بازی خواهد کرد.
در گزارش فیبا آمده است:

نحوه جدید رقابت های قاره آسیا 
در ســال ۲۰۱۸ در شــرایط رقابتی 
تیم هــا تغییر ایجــاد کــرد و تاثیر 
فوق العاده ای بــر کار آنها و رده بندی 

پایان سال ما گذاشت.
 قطعا دشــوار نیست که متوجه 
شوید کدام تیم ها می توانند در باای 
این رده بندی قــرار بگیرند بخصوص 
که آنها سهمیه حضور در جام جهانی 

۲۰۱۸ را نیز به دست آورده اند.
 بــه ترتیب اســترالیا، نیوزیلند 

و کره جنوبــی کــه بــه جام جهانی 
رسیده اند سه تیم اول رده بندی آسیا 
در پایان سال ۲۰۱۸ هستند و ایران 

چهارم است.

فیبا درباره ایران نوشته است:
تیم ملی ایــران قرار نبود که دو 
بــازی اش در پنجره قبلــی انتخابی 
با برد پشت سر بگذارد  جام جهانی را 
بخصــوص زمانی که چهــار بازیکن 
ترکیب اصلی اش را در اختیار نداشت 
امــا تیم ملــی توانســت برنامه های 
فیلیپین را در خانه اش خراب کند و 
در مانیل این حریف را شکست بدهد.

محمــد  و  یخچالــی  بهنــام   
بهتریــن  جــزو  کــه  جمشــیدی 
فورواردهای آســیا هســتند در این 

مســابقه ۴۷ امتیاز برای ایران کسب 
کردند و در طول مسابقه نشان دادند 
که چــرا در چنیــن جایگاهی قرار 

دارند.
دو دیدار بعدی تیم ملی ایران در 
خانه است و بسکتبالیست های ایران 
باید برابر ژاپن احیا شده و استرالیای 
به ظاهر شکست ناپذیر به میدان بروند 

و این انتظار وجود دارد که تیم ملی 
ایران بازیکنان کلیدی خود از جمله 
ارسان کاظمی و سجاد مشایخی را 

نیز در ترکیبش داشته باشد.
در گــزارش فدراســیون جهانی 
چیــن، ژاپــن، لبنــان، فیلیپیــن، 
قزاقســتان، اردن، قطر و ســوریه در 

رده های بعدی قرار گرفته اند.

سال کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ در 
پیش است و آماده سازی برای این المپیک 
پــول زیــادی می خواهد. فدراســیون های 
جهانی روال متفاوتی برای کســب سهمیه 
المپیــک در نظــر گرفته اند و در بیشــتر 
رشته ها ورزشکاران باید در مسابقات زیادی 
شــرکت کنند تا بتوانند ســهمیه کســب 
کنند. همیــن موضوع فــارغ از برنامه های 
آماده ســازی، هزینه مربــی، تغذیه و ...  به 
خوبی نشــان می دهد که چقــدر اعتبارات 
کمیته ملی المپیک در ســالی که پیش رو 
دارد باید با امسال و سال های قبل متفاوت 
باشد. در بیشــتر رشته ها شــرایط به این 
صورت است که هر ورزشــکار حداقل باید 
در ۸ تــا ۱۰ رویداد شــرکت کند تا بتواند 
امتیازهای ورود به المپیک را کســب کند 
که این فقط مربوط به مســابقه های رسمی 
برون مرزی است در حالی که حضور در ۱۰ 
رویداد یک معنی بیشتر ندارد. برپایی اردو 
در طول ســال و اجرای یــک برنامه کامل 
آماده سازی. حاا اگر فدراسیونی روی تک 
ورزشکارش  حساب نکند و چند ورزشکار را 
برای کسب ســهمیه المپیک مدنظر داشته 
باشــد، هزینه اش چند برابر می شود و این 
همان چیزی اســت که برای اهالی ورزش 
و در راس آنها کمیتــه ملی المپیک دلهره 
ایجــاد کرده اســت. البتــه صالحی امیری 
ســال قبل و به محض ورود بــه کمیته به 
واسطه ارتباطاتی که در دولت دارد، خیلی 
زود کمک مالی برای کمیته دریافت کرد و 
مشــکات مالی را سر و سامان داد اما سال 
۹۸ شرایط اینطور نیســت و باید از همین 

حاا فکری به حال اعتبار کمیته کرد.
چیزی کــه در حال حاضــر تردیدی 
درباره اش وجود ندارد، این است که بودجه 
اعامی بــرای کمیته ملــی المپیک قطعا 
نمی تواند تمام نیازهای فدراســیون ها را در 
راه رســیدن به المپیک ۲۰۲۰ برطرف کند 
اما اینکه در روزهــای آینده چه اتفاقی در 
خانه ملت برای ورزش می افتد، مشــخص 
نیست. البته اعتباری که برای ورزش تعریف 
شــده در دو بخش کمیته و وزارت ورزش و 

در هر بخش در دو قسمت اجرایی و عمرانی 
دیده شده است اما یک بخش به واسطه در 
پیش بــودن المپیک ۲۰۲۰ اهمیت زیادی 
دارد. بخش اجرایی کمیتــه ملی المپیک؛ 
چــون قرار اســت فدراســیون هایی که در 
مســیر المپیک حضور دارند، مورد حمایت 
قــرار گیرند. البتــه این حرف بــه معنای 
چشم پوشــی روی دغدغه های دیگر نیست 
امــا حرف امروز کــه در مجلس هم مطرح 
شده، المپیک اســت و اهمیتی که حضور 

قوی در این رویداد برای ایران دارد.
امروز که مشکات اقتصادی و فشارهای 
بجا مانده از تحریم، در کشــور وجود دارد، 
می توان با اســتفاده از ابزار ورزش بخشــی 
از توانایی های کشــور را در المپیک ۲۰۲۰ 
نشــان داد پس در این روزها ورزش نباید 
از اولویت خارج شــود و نمایندگان مجلس 
باید نگاهی فراتر از ورزش به ورزش داشته 
باشند. در همین راســتا صالحی امیری در 
کمیته ملی المپیک دست به کار شده و به 
دنبال افزایش سهم این بخش در اعتبارات 
۹۸ است تا با خیالی آسوده تر فدراسیون ها 
را روانــه رقابت های انتخابــی المپیک کند 
اما آیا او در فضای فعلی کشــور می تواند به 

نتیجه برسد؟
کمیتــه ملی المپیــک از مدت ها قبل 
رایزنــی خود را برای افزایش بودجه ســال 

۹۸ بــا نوبخت رییــس ســازمان برنامه و 
بودجه انجام داد تا بتوانــد میزان آن را به 
رقم قابــل توجهی برســاند. رایزنی کمیته 
ملی المپیک به گونــه ای بود که در نهایت 
بتواند حداقل ۱۰۰ میلیارد بودجه بگیرد و 
از این طریق بودجه فدراســیون ها را برای 
ســال ۹۸ افزایش دهد اما زمانی که ایحه 
بودجه سال ۹۸ منتشر شد، سهمی که برای 
کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شده بود 
با آنچه کمیته ملی المپیک پیش بینی کرده 
بود، فاصله داشــت و این یعنــی اینکه کار 
صالحی امیری ســخت اســت چراکه حتی 
در دولت هم نســبت به ضــرورت افزایش 

اعتبارات کمیته قانع نشده اند.
بودجه کمیته ملی المپیک برای سال 
۹۸، ۷۴ میلیارد و 5۰۰ هزار تومان در نظر 
گرفته شــده و نسبت به ســال ۹6 تنها 5 
میلیــارد و ۸۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
افزایش داشته است. این شرایط در حالی به 
وجود آمده که شرایط اقتصادی کشور کاما 
تغییر کرده و هزینه های فدراسیون ها چند 

برابر شده است.
کمیته ملی المپیک در نظر داشــت با 
افزایش بودجه خود، بودجه فدراســیون ها 
را افزایش دهد تــا از این طریق با توجه به 
افزایــش قیمت ارز به آنهــا کمک کند اما 
این مقدار افزایش بودجه چندان نمی تواند 

در  باشد.  فدراسیون ها  گره گشای مشکات 
این میــان تمام نگاه ها به ســمت صالحی 
امیری اســت که با انجام ابی هایی بتواند 

بودجه کمیته را افزایش دهد.
کمیســیون های  بــه  بودجه  ایحــه 
تخصصــی مجلــس رفته و نیاز اســت که 
رییس کمیته ملی المپیک که نشــان داده 
قدرت ابی گری زیادی بــا حاکمیت دارد، 
هر چه زودتر دســت به کار شــود و بتواند 
سهم بیشتری از بودجه سال آینده را برای 
کمیته ملــی المپیک بگیرد اما باید دید آیا 
مجلسی ها دغدغه المپیک و ورزش را دارند.

چیزی که قطعی اســت، اینکه معموا 
اشــتباهی رخ می دهد و مجلس در همان 
ســالی که رویدادی برگزار می شود، ردیف 
بودجه ای را ویژه آن رویداد تعیین می کند 
در حالی که باید در سال های قبل این اتفاق 
بیفتد چون در همان ســال، صرفا می توان 
بودجــه افزایش یافتــه را صرف هزینه های 
جاری مثل اعــزام و ... کرد و این اعتبار در 
کسب سهمیه یا آماده سازی کاروان تاثیری 

ندارد.
پس سال ۹۸ سال مهمی برای ورزش 
کشــور اســت و مجلس اگر می خواهد در 
زمینه توجــه به جوانــان و ورزش خودی 
نشان بدهد، اان باید وارد عمل شود، وگرنه 

فردا دیر است.

ابی برای چند میلیارد بیشتر
دغدغه ورزشی ها پیش روی نمایندگان مجلس

رییس فدراسیون به 
دنبال سهمیه المپیک 

در اهداف پروازی
رییــس فدراســیون تیرانــدازی 
ســهمیه  هســتیم  مصمم  می گویــد 
تیرانــدازان کشــورمان در المپیک را 
افزایش دهیم و برای نخســتین بار نیز 
سهمیه رشــته اهداف پروازی را کسب 
کنیم. علــی دادگر در مجمع انتخاباتی 
هیات تیراندازی کرمانشاه، به تاکیدات 
دین اســام و به ویژه پیامبراکرم )ص( 
تیراندازی  رشته  یادگیری  در خصوص 
اشــاره کرد و گفت: »متاسفانه باوجود 
این تاکیدات، اغلب کشورهای اسامی 
در رشــته های توصیه شده دین اسام 
جایــگاه و رنکینگ مناســبی در دنیا 
اینکه مســووان  با بیان  او  ندارنــد.« 
ارشد کشور به رشــته تیراندازی توجه 
»تیراندازی  داد:  ادامــه  دارند،  ویژه ای 
رشــته ای است که کشــورها در زمان 
صلح تــوان نظامی خــود را از طریق 
آن به رخ هم می کشــند، در این راستا 
اغلب مورد توجه مســووان کشورهای 
مختلف قرار دارد.« رییس فدراســیون 
تیرانــدازی به موفقیت های یک ســال 
اخیر ورزشکاران رشته تیراندازی ایران 
در میادین آسیایی و جهانی اشاره کرد 
و گفت: »تا پیش از برگزاری بازی های 
آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتــا تیرانــدازی 
ایــران تنها ســه مدال با حــدود پنج 
فینالیست در مسابقات آسیایی داشت 
اما در ایــن مســابقات علی رغم اینکه 
تعداد ورزشــکاران اعزامی ما با کاهش 
۲۰ درصــدی همــراه بود، توانســتیم 
هفت فینالیســت داشــته و یک مدال 
کســب کنیم که نســبت به دوره های 
قابل قبولی اســت،  گذشــته عملکرد 
ولــی در مجموع کارنامــه خوبی برای 
ما نبــود.« دادگــر از برنامه ریزی برای 
حضور درخشــان تیراندازان ایرانی در 
مســابقات المپیــک ۲۰۲۰ خبــر داد 
و گفــت: »در تاریخ تیرانــدازی ایران 
تاکنون هفت تا هشــت سهمیه حضور 
در مســابقات المپیک را داشته ایم اما 
هیچ مدالی کســب نکرده ایم. در بخش 
اهداف پروازی نیز ســهمیه ای تابه حال 
نداشته ایم. در این راستا مصمم هستیم 
بــا برنامه ریــزی، تعداد ســهمیه های 
المپیکــی تیراندازی خــود را افزایش 
دهیــم و برای نخســتین بــار بتوانیم 
ســهمیه اهداف پروازی را کسب کنیم. 
وزارت ورزش نیز روی این رشته برای 
ویژه ای  المپیک حساب  کسب سهمیه 

باز کرده است.«

سوژه

 پاسخ سرپرست فدراسیون سه گانه 
به حواشی اخیر:

خزانه دار آدم خوبی بود 
اما استعفا داد

سرپرســت فدراســیون درباره علت 
تغییــر و تحــوات اخیــر پاســخ داد. او 
همچنیــن اعــام کرد لیگ ســه گانه که 
نسبت به انجام نشــدنش اعتراضاتی بود، 

اسفند ماه برگزار می شود.
احمــد نامنی دربــاره علــت تغییر 
و تحواتــی کــه در برخی پســت ها در 
ایجاد کرده اســت، گفت:  فدراســیون ها 
»دبیر فدراسیون مشــمول قانون منع به 
کارگیری بازنشســته ها بــود و الزاما باید 
جابجا می شــد از این رو سرپرست دبیری 
معرفی کردیم. نایب رییس هم کاندیدای 
انتخابات ریاست شد و برای اینکه شرایط 
برای همه کاندیداها برابر باشد و شائبه ای 
برای کسی به وجود نیاید، سرپرست نایب 

رییسی تعیین کردیم.«
او ادامه داد: »خزانه دار فدراسیون هم 
استعفا داد. او فرد خوب و همراهی بود اما 
به دلیل کســالتی که داشت، همان هفته 
اول که من به فدراســیون آمدم، اســتعفا 
داد اما تا نفر جدید را شناســایی کنیم و 
اســتعام انجام دهیم، زمان برد. مسوول 
کمیتــه آموزش هم جایــی دیگر فعالیت 
داشــت و دو روز بیشــتر نمی توانست به 
فدراسیون بیاید در حالی که بحث آموزش 
و اســتعدادیابی اولویــت کارمان اســت. 
ما هنــوز در برخی اســتان ها داور خانم 
کارت دار یــا مربی خانم کارت دار نداریم و 
این ضعف سیســتم آموزش است. ما هم 
خواستیم از فرد تمام وقت استفاده کنیم.«

او درباره  گایه سه گانه کاران از برگزار 
نشدن لیگ نیز توضیح داد: »تقریبا هشت 
ماه گذشته اما لیگ برگزار نشده و حاا به 
ما که یک ماه است به فدراسیون آمده ایم 
می گویند چرا لیگ برگزار نمی شود. البته 
استان ها  اعتراض هایی که ورزشــکاران و 
داشــته اند بجاســت. ما لیگ بانوان را به 
استعدادیابی  و مســابقات  رساندیم  اتمام 
دختران و پســران و قهرمانی کشور را نیز 
برگزار کردیم. نخستین مرحله لیگ مردان 
هم اســفند ماه احتماا در قشــم برگزار 
می شــود با این حال هنوز مکان برگزاری 
به طور دقیق مشخص نیست. در کل هیچ 
کدام از امورات جاری فدراسیون را معطل 

نگذاشته ایم.«
نامنــی از اعــزام ســه گانه کاران به 
اردوگاه خارجی خبر داد و گفت: »مرحله 
دوم اردوی تیــم ملــی با حضــور مربی 
خارجی برگزار شــد و مرحله ســوم آن را 
هم تاش می کنیم تا یک ماه دیگر برگزار 
کنیم. همچنین به دنبال این هســتیم دو 
نفر از نخبه هــا را با انتخاب مربی خارجی 
به اردوگاه تمرینی پرتغال بفرســتیم و به 
دنبال اجرای برنامه ها برای کسب سهمیه 

المپیک هم هستیم.«

پایان نخستین دوره 
وزنه برداری قهرمانی 
باشگاه های غرب آسیا

سومی نیروی زمینی 
ارتش در منامه

باشــگاه نیــروی زمینی ارتش 
مســابقات  دوره  نخســتین  در 
باشــگاه های غرب آسیا  وزنه برداری 
در رده ســنی جوانان و بزرگساان 
به دو مقام ســومی دست یافت. در 
وزنه برداری  مسابقات  دوره  نخستین 
باشــگاه های غرب آســیا که در سه 
رده نوجوانان، جوانان و بزرگســاان 
بــه میزبانــی منامه بحریــن برگزار 
شد، باشــگاه نیروی زمینی ارتش به 
نمایندگی از کشورمان با ۴ وزنه بردار 
با ســرمربیگری داود عباسی در رده 
سنی جوانان و بزرگساان به دو مقام 
سومی دســت یافت. پیمان دهقانی 
در دســته 55 کیلوگــرم )جوانــان 
و بزرگســاان(، فرید فاح شمســی 
در دســته ۷3 کیلوگــرم )جوانان و 
گلپرور  محمدحسین  بزرگســاان(، 
در دســته ۸۹ کیلوگــرم )جوانان و 
بزرگســاان( و نیما آقایی در دسته 
بزرگساان  ۱۰۹ کیلوگرم رده سنی 

اعضای این تیم بودند.   

نقل قول

دلهره 
در مسیر 

توکیو
 موضوعی اساسی و مهم، ورزش را درگیر خود کرده . بی پولی و اصرار برای دریافت اعتبار بیشتر دغدغه ای است که مدیران ورزش، 
به ویژه رییس کمیته ملی المپیک این روزها در خانه ملت دنبال می کنند اما مشخص نیست که تا چه اندازه به خواسته شان می رسند. 
آیا می توان امیدوار بود که مجلس با ورزش همراهی کند؟ ســال انتخابی المپیک در پیش است اما در ایحه ای که به مجلس رفته، 
100 میلیاردی که کمیته به دنبالش بود، لحاظ نشده و کمتر در نظر گرفته شده که همین موضوع، نگرانی هایی را برای سال 98 ایجاد 
کرده است. با این شرایط آیا می توان امیدوار بود که مجلس در ابای همه دغدغه های کشور سهم بیشتری به ورزش اختصاص دهد؟

 نشست ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک
 امیدواری برای مدال های کاراته 

در نخستین حضور
نشست ســتاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک صبح دیروز با 
حضور ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، صالحی امیری رییس کمیته 
ملی المپیک، داورزنی، خســروی وفا و آشــوری سرپرست فدراسیون 

کاراته به همراه مربیان تیم های ملی کاراته مردان و زنان برگزار شد.
وزیــر ورزش و جوانــان درباره کاراته و شــانس این رشــته برای 
مدال آوری در نخستین حضورش گفت: »کاراته برای نخستین بار است 
که المپیکی شده است و با توجه به اینکه کشورها حدود هشت سهمیه 
می توانند داشــته باشــند، وضعیت کاراته ما در سطح جهان به نحوی 
اســت که جزو چند قدرت برتر دنیا هستیم. فکر می کنیم که ان شاءا... 
بتوانیم ســهمیه مناســب را بگیریم. امیدواریم که بین شش تا هشت 
ســهمیه را بگیریم و به امید خدا کاراته که نخستین بار است المپیکی 

شده با کسب مدال های رنگارنگ به کاروان 
ایران کمک کند که ایران در موقعیت خوبی 

قرار بگیرد.«
سلطانی فر ادامه داد: »طبق برنامه ای که 
داشتیم، قول هایی از ابتدا داده ایم که تکلیف 
فدراســیون ها را در کوتاه ترین زمان ممکن 
مشخص کنیم. برای تعدادی از فدراسیون ها 
به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
مدیریــت  دوره  گذاشــته ایم.  سرپرســت 
تعدادی از آنها هم به اتمام رســیده اســت. 
در برنامه زمانبنــدی که داریم فکر می کنم 

در کوتاه ترین زمان ممکــن بتوانیم این انتخابات را برگزار کنیم. کمی 
مشکل داریم از این جهت که تکلیف برخی از هیات های استانی روشن 
نیست چون هیات های استانی عضو اصلی مجامع فدراسیون ها هستند. 
ما در ارتباط با قانون منع به کارگیری بازنشستگان با دو نظریه از سوی 
نهادهای نظارتی مواجه شــدیم. سازمان بازرســی کل کشور و دیوان 
محاســباتی، دو نهاد اصلی هســتند که در خصوص تسری این قانون 
به هیات های ورزشــی اختاف نظر دارند. من از ریاست محترم مجلس 
شــورای اسامی استعام کرده ام. ایشان کمیته  ای را مامور کرده اند که 
این کمیته  با نظارت نهادها و معاون رییس جمهوری مشخص می کنند 
که این قانون می تواند به هیات و روســای هیات های اســتان ها تسری 
داده شــود یا خیر؛ یعنی آیا روســای هیات های استانی هم شامل این 
قانون می شــوند و باید کنار بروند یا نه. اکنون در همه رشــته ها تقریبا 
در اســتان ها حدود ۴۰ درصد از روســای هیات ها بازنشسته هستند. 
انتخابات برخی از فدراســیون ها البته یکــی، دو تا به تعویق افتاده که 
معطل این وضعیت اســت که ان شــاءا... مجلس شورای اسامی آن را 
برای ما مشــخص می کند که چنانچه مجبور شــدیم این قانون را در 
هیات ها اجرایی کنیم بافاصله روسای هیات ها مشخص شوند تا نفرات 

جدیدی به مجمع بیایند.«
 شــاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک پس از این نشست 
گفت: »جلسه ستاد عالی بازی های ۲۰۲۰ و ساحلی آمریکا برگزار شد. 
در مورد توکیو هم رشــته هایی که مدال آور هستند دعوت می شوند که 
در این جلسه نوبت کاراته بود. سرپرست فدراسیون همراه مربی و کادر 
فنی در خصوص شــانس های کسب سهمیه صحبت های خود را مطرح 
کردند و اعضای ســتاد سواات فنی را که داشتند پرسیده و پاسخ داده 

شد.«
او ادامه داد: »در بخش مردان شانس زیادی برای مدال داریم ولی 
در بخش خانم ها گوشــه  چشمی داریم. فدراســیون معتقد بود تعداد 
بیشتری ورزشــکار اعزام شــوند و قول های خوبی دادند. وزیر محترم 
ورزش و رییــس محتــرم کمیته ملــی المپیک قول دادنــد با رعایت 
صرفه جویی ها بیشــترین حمایت را داشته باشند. اگر این برنامه اجرا و 
حمایت شــود کاراته در نخستین حضورش برای ایران مدال آور خواهد 

بود.«
او در مورد بازی های جهانی ساحلی نیز گفت: »برای نخستین بار است 
که برگزار می شــود و هنوز نظم ازم را ندارد و زیر نظر انوک برگزار می شود. 
در حال حاضر در جلسه ستاد تصویب شد در صورت کسب سهمیه المپیک 
در رشــته های فوتبال، بســکتبال، والیبال، کشــتی و کاراته نماینده داشته 
باشیم که رشته های کاراته، بسکتبال و والیبال برای خانم ها هم هست. البته 

منتظریم شرایط کسب سهمیه المپیک اعام شود.«

گزارش

انتخاباتی هیــات وزنه برداری  مجمع 
اســتان کهگیلویه و بویراحمــد در حالی 
برگزار شــد که به نظر می رســد تخلفات 
گذشته باز هم تکرار شــده باشد. در کنار 
حواشی ریز و درشت وزنه برداری با توجه به 
نزدیک شدن به پایان ریاست علی مرادی 
هیات های  انتخابــات  برگــزاری  ماجرای 
اســتانی که همچنان بدون رییس هستند 
از مســائل مهم این رشــته ورزشی است. 
هنوز فراموش نکرده ایم که انتخابات هیات 
کهگیلویــه و بویراحمد بــه دلیل تخلفات 
صورت گرفته و با شــکایت عباس بهروزی 
یکی از کاندیداها ابطال شد و روز گذشته 
انتخابــات این هیات برای بار دوم برگزار و 
عبدالرحیم کاظمی دوباره به عنوان رییس 
انتخاب شــد. در حالی که انتظار می رفت 
با رفع موانع و عــدم تکرار موارد اعتراضی 
گذشته این دوره از انتخابات بدون مشکل 
و حاشــیه برگزار شــود ظاهرا موارد قبلی 
بار دیگر تکرار شــده اســت تــا جایی که 
شــاکی قدیمی باز هم با در دست داشتن 
مستندات ازم قصد شکایت دوباره از این 
مجمع انتخاباتــی را دارد. عباس بهروزی 
که در برخی موارد نســبت به مجمع قبلی 
معتــرض بــود و موفق به حکــم ابطال با 
شکایت خود شد به موارد مشکوک در این 

دوره از انتخابات اشاره می کند.
 

فدراسیون و اداره کل استان به 
اعتراضم ترتیب اثر ندادند

کــه  گذشــته  دوره  انتخابــات  در 

قبا برگزار شــد خود اداره کل اســتان و 
فدراسیون لیست کاندیداها را دادند که ما 
اعتراض کردیم و وزارت ورزش و بازرســی 
پیگیری کردند اما فدراســیون و ادره کل 
هیچ ترتیب اثری نسبت به اعتراضم ندادند. 
در نهایت انتخابات برگزار شــد و من هم 
طبق قانون تا ۴۸ ســاعت فرصت اعتراض 
داشــتم که اعتراض هم کــردم اما فقط از 
طریق وزارت ورزش و بازرســی رسیدگی 
شــد و چند ماه بعد اعــام کردند که آن 

انتخابات باطل است.
 

گفتند چیزی نگو آبرویمان می رود
این دوره هم فدراسیون وزنه برداری و 
اداره کل ورزش اعــام کردند که انتخابات 
بایــد بین دو نفر برگزار شــود یعنی میان 
من و عبدالرحیم کاظمی. قبل از برگزاری 
مجمع، فدراســیون با من صحبت کرد که 
چیزی نگو چــون اگر این بار هم انتخابات 

باطل شــود آبرویمان می رود و خود علی 
مرادی من را تهدید کرد که تا من هســتم 
نمی گذارم رییس هیات اســتان بشــوی و 
مدیرکل هم دقیقــا همین حرف را به من 
زد، کاما مشخص بود که با هم هماهنگ 
هســتند. به هر حــال تاریخــی را برای 
برگزاری مجمع مشخص کردند و ۱۰ روز 
مانده به مجمع به من گفتند لیست را بگیر 
و این در صورتی بود که طبق قانون باید در 
روزنامه آگهی شود تا اگر کسی خواست و 
شرایط ازم را داشت برای کاندیدایی ثبت 

نام کند و من همان موقع اعتراض کردم.
 

در یک ماه مربی و داور فعال 
ساختند

طبق قانــون، نماینــده مربیان برای 
حضــور در مجمــع و دادن رای باید دو تا 
چهار ســال فعالیت داشته باشد و با هیات 
هم قرارداد داشــته باشــد و از طرفی در 

مســابقات کشــوری به عنوان مربی فعال 
کشــوری شــرکت کند امــا دو نفری که 
به عنــوان نماینده مربیان حضور داشــتند 
یکــی از آنها که کا ســاکن کرج بود، در 
مورد نماینده داوران هم باید بگویم که در 
هیچ مسابقه ای حضور نداشته و داوری هم 
که در مسابقات شرکت می کند یک اباغیه 
از طرف فدراســیون و هیات اســتان به او 
می دهند اما قبل از انتخابات سریع برای او 
اباغیه صادر کردند. چگونه در عرض یک 

ماه مربی و داور می سازند واقعا نمی دانم!
 

در مجمع گفتند کسی اعتراض کند 
اخراج می شود

به مــن گفتند به عنــوان کاندیدا در 
انتخابات بنشــین در صورتی که همه چیز 
از پیش تعیین شــده بود. با توجه به اینکه 
خبرنگارها هم در جلســه حضور داشتند 
قبــل از آن به ما اعام کردند اگر کســی 
حرفی بزند یا اعتراضی کند اخراج می شود، 
بنشــینید و عکس یادگاری مان را بگیریم. 
من دوباره پیگیر کارم می شــوم چون تمام 
این تخلفات تکرار شد. اگر مسووان کمک 
کننــد و حق با من باشــد شــاید دوباره 
انتخابات باطل شود. علی مرادی و مدیرکل 
به حرفشان رســیدند. مرادی نمی خواست 
مجمع برگزار شــود و با اجبار وزیر ورزش 
اقدام کرد اما این انتخابات را کاما صوری 
و مهندسی شــده برگزار می  کند تا باز هم 
در مجمع انتخاباتی ریاســت فدراســیون 

پیروز شود.

انتخابات کهگیلویه و بویراحمد باز هم ابطال می شود؟
باز هم اتفاق های قبل تکرار شد
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لژیونر والیبال ایران با پشــت ســر 
گذاشــتن مصدومیت خــود چهره آماده 
ترکیب زراعــت بانک در جام حذفی بود. 
فرهــاد قائمی کــه در جریان مرحله یک 
هشتم نهایی جام حذفی لیگ ترکیه دچار 
آســیب دیدگی از ناحیه کمر شــده بود، 
هفته گذشــته یک بازی مهم را از دست 
داد که در نهایت منتج به شکست زراعت 

بانک در دیدار حساس جام حذفی شد.
قائمی اما بعد از مداوا و برطرف شدن 
مصدومیت خود بــه ترکیب زراعت بانک 
برگشــت و در دیدار برگشت مرحله جام 
حذفی با درخشش خود پایه گذار پیروزی 

زراعت بانک در مســابقه برگشت و صعود 
به مرحله بعد مسابقات شد.

قائمی بعد از بهبود کامل توانســت 
بازگشــت موفقی به میادین داشته باشد 
و با اســتفاده از فرصــت تعطیات لیگ 
ترکیه برای بهبود آمادگی جسمانی خود 
و شــروع درخشــان دوباره در مسابقات 

باشگاهی و ملی تاش خواهد کرد.
صابر کاظمی هم دیگر بازیکن ایرانی 
زراعت بانک اســت که البته زمان زیادی 
بــرای بازی در اختیارش قــرار نمی گیرد 
و در برخــی بازی ها هم اصــا به میدان 

نمی رود.

در  ایــران  بانــوی شــطرنج  تنهــا 
رقابت های قهرمانــی جهان یک بار دیگر 
روی ســکوی قهرمانی رفت تا کار بزرگ 
خود در این مسابقات مهم را تکمیل کند. 
سارا  سادات خادم الشریعه که پیش از این 
در بخش سریع رقابت های قهرمانی جهان 
به مدال نقره رســیده بود، در پایان بخش 
برق آســای رقابت هــای قهرمانــی جهان 
روسیه به عنوان نایب قهرمانی رسید. دور 
پایانی بخش برق آسای رقابت های شطرنج 
قهرمانی جهان ســن پترزبورگ روســیه 
برگزار شد و سارا ســادات خادم الشریعه 

تنها نماینده شــطرنج بانوان ایران در این 
رقابت ها با ۱3 امتیاز در رده دوم ایســتاد. 
شطرنج باز روس با ۱3/5 امتیاز و نماینده 
چیــن با ۱۲/5 امتیــاز در رده های اول و 

سوم ایستادند.
با نایب قهرمانی در  خادم الشــریعه 
بخش ســریع و برق آســا به ترتیب برنده 

جایزه های ۲5 و 3۰ هزار داری شد.
پاداش های نقدی او به همین جا ختم 
نمی شود و موفقیتش در مجموع دو بخش 
ســریع و برق آســا، عنوان اول مجموع را 
برایش به ارمغــان آورده. او بابت نفر اول 

مجمــوع ایــن رقابت ها جایــزه ۴۰ هزار 
داری را هم دریافــت خواهد کرد. بدین 
ترتیــب در مجموع خادم الشــریعه برنده 
۹5 هــزار دار جایزه )حدود یک میلیارد 

تومان( خواهد شد.
خادم الشریعه که طی ماه های گذشته 
دوران خوبی را ســپری نکرده و به شدت 
افت کرده بود، حاا بازگشت بسیار خوب 
و باشکوهی داشته و به عناوین بسیار مهم 
و ارزشمندی دســت پیدا کرده است. دو 
عنوان مهم و مدال های جهانی که نشــان 
از قدرت و تســلط او در بخش ســرعتی 
شطرنج اســت، این نوید را می دهد که او 
در ســال های قابل توجه باقی مانده دوران 
فعالیتش بتواند مدال های بسیار بیشتری 
را درو کنــد. او در ابتدای جوانی قرار دارد 
و البتــه با انبوهی از تجربه در رویدادهای 
مختلف که تازه چند سالی است وارد رده 
سنی بزرگســاان شــده. این شطرنج باز 
شناخته شده ایران که ۲۲ سالش هم تمام 
نشده است، در ۱۸ ســالگی عنوان استاد 
بین المللی را کسب کرده و حاا هم استاد 
بزرگ شطرنج ایران است. او در همان ۱۸ 
سالگی برای نخستین بار در تاریخ شطرنج 
ایران نایب قهرمان جوانان جهان شــد و 
حاا هم که همین عنــوان تاریخی را در 

بزرگساان تکرار کرده است.

آبادان  نفت  بسکتبال  تیم  ملی پوش 
می گوید در دیدار با شیمیدر به خودمان 
باختیــم چون تمرکــز نداشــتیم اما از 

تبعیض داوران گایه داریم.
آرن داودی در مورد شکســت نفت 
آبــادان مقابل شــیمیدر در هفته هفتم 
لیگ برتر بســکتبال می گوید: »ما بازی 
را خوب شــروع کردیــم و از همان ابتدا 
هم پیش بودیم اما در دو سه دقیقه آخر 
تمرکزمان از بین رفت و بازنده شــدیم، 
همین تمرکز نداشــتن باعث شد در دو 
دقیقه آخر 5، 6 پنالتی را از دست بدهیم 
و بازی را واگذار کنیم. از سوی دیگر اگر 

وحید حاجیان مصدوم نبود شرایط بهتر 
می شد. خود من هم به دلیل پارگی چانه 
دو روز نتوانســتم تمرین کنم و از لحاظ 

بدنی افت کردم.«
او در مورد اینکــه اعتراضات داوری 
در این مســابقه زیاد بود، عنــوان کرد: 
»فیلم بازی موجود اســت، ما نمی گوییم 
که داور از قصــد کاری انجام می دهد یا 
سوت اشتباهی می زند اما باید قضاوت ها 
یکنواخت باشد، وقتی نیمکت ما اعتراض 
می کند و اخطار می گیرد، توقع داریم که 
نیمکــت حریف هم اخطــار بگیرد، توقع 
ما این اســت که اگر اشــتباهی صورت 

می گیرد بــرای هر دو تیم باشــد و یک 
قانون به دو شیوه اجرا نشود.«

آبادان  نفت  بسکتبال  تیم  ملی پوش 
همچنین گفــت: »ما بازی را به خودمان 
باختیم. شــاید هم داور تأثیر داشــت اما 

علت باخت، خودمان بودیم.«
او در مورد صحبت های مســووان 
شیمیدر بعد از مسابقه چنین نظری دارد: 
»بعد از مسابقه علیه تیم ما و تماشاگران 
آبادانی صحبت می کنند، در حالی که ما 
چیــزی بعد از بازی نگفتیم و تمام حرف 
ما این اســت که قانون بــرای هر دو تیم 
اجرا شود و تبعیضی وجود نداشته باشد.«

بازگشت قائمی به ترکیب زراعت بانک

یک میلیارد تومان؛ جایزه شاهکار بزرگ خادم الشریعه

آرن داودی: علت باخت به شیمیدر خودمان بودیم

در گزارش سایت فدراسیون جهانی عنوان شد

ایران چهارمین تیم بسکتبال آسیا

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh
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انتخابات بهانه ای برای رو کردن پرونده های قدیمی 

 نبش قبر در جودو

 همه چیز از زمزمه دوباره یک خبر در گوشی 
شروع شد. دختر جودوکایی که البته دیگر ورزشکار 
این رشــته نیست )حداقل دو سالی است که حضور 
نــدارد( از جودوکای دیگری که حاا مربی شــده، 
شکایت کرده و توانســته دادگاه را متقاعد کند که 
علیه او حکم شــاق بدهد! خبــری تعجب برانگیز 
که ازم اســت پیگیری هایی درباره اش انجام شود 
امــا از زمزمه هایی که این روزها در جودو شــنیده 
می شــود، چیز بیشتری به دست نمی آید. همه چیز 
در همین حد می ماند. تماس با برخی افراد مطلع در 
فدراســیون نتیجه ای ندارد. برخی اظهار بی اطاعی 
می کنند و عده ای دیگر می گویند »حاا چرا ســراغ 
این موضوع رفته اید؟ بهتر است به این موضوع ورود 

نکنید.«
با این توضیحات مشــخص می شود که از این 
فدراسیون چیزی در نمی آید. باید کمی دورتر رفت. 
انگار آنجا خبرهای بیشــتری اســت. یکی از افرادی 
کــه در جریان این موضوع اســت، بــه نکته جالبی 
اشــاره می کند: »این پرونده مربوط به سه سال قبل 
است.« ابهامی دیگر به ابهام های قبلی اضافه می شود. 

پرونده ای که برای ســه ســال قبل اســت، بار دیگر 
به جریان افتاده اســت! اما چه عاملی باعث شــده تا 
جودوکایی که دیگر ملی پوش نیست، بعد از سه سال 

به دنبال اجرای حکم شاق باشد؟
این ســوال جنس پاســخ ها را کمــی متفاوت 
می کند. یکی از افــراد خانواده جودو می گوید: »این 
دو ورزشــکار چند ســال پیش در اردو دعوا کردند. 
درگیــری باا گرفت و در نهایت یکی از طرفین دعوا 
وکیل گرفت و شکایت کرد. دادگاه هم طرف مقابل را 
متهم شناخت و حکم شاق برایش در نظر گرفت اما 
مسووان وقت فدراسیون پادرمیانی کردند و موضوع 

حل و فصل شد.«
سوالی دیگر در پی این توضیح مطرح می شود. 
اگر فقــط بحث درگیری فیزیکــی و »صدمه زدن« 
بوده، چطور حکم شاق صادر شده است؟ پاسخ این 
ســوال قابل تامل است: »وقتی درگیری بین این دو 
نفــر باا گرفت، یکی از طرفین اتهام های ســنگینی 
وارد کرد و همین موضوع باعث شد تا شکایت صورت 
گیــرد. دادگاه هم به خاطــر هتک حرمت و تهمت و 

مسائلی از این دست، حکم شاق صادر کرد.«
با این توضیحات بخشــی از ماجرایی که اتفاق 
افتاده، روشن می شود؛ اینکه درگیری بین چه کسانی 
بوده و چطور شــروع شــده  اســت. اما یک موضوع 

همچنان پابرجاســت، بدون اینکه ذره ای از ابهامش 
کاسته شود؛ چرا فرد شاکی بعد از سه سال به دنبال 
اجرای حکم افتاده است آن هم دقیقا زمانی که قرار 

است انتخابات این فدراسیون برگزار شود؟
محمــد درخشــان که آرامــش را بــه جودو 
برگردانده بود، به خاطر اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها مجبور به ترک فدراسیون شد و درست 
چند روز بعد از این خداحافظی اســت که ثبت نام از 
کاندیداهای ریاست جودو انجام می شود. وقتی معلوم 
می شود که چه کسانی در انتخابات حضور دارند، سر 
و صداها شــروع می شود و جالب اســت که در این 
فضا برخی اتفاق های قدیمی نبش قبر می شوند، مثل 
همین پرونده ای که خیلی ها، حتی طرفین دعوا هم 

ترجیح می دهند درباره اش حرفی نزنند.

فردی که در این پرونده محکوم شده، به محض 
اینکه ســوال ما را می شــنود، می گوید: »فعا صاح 
نمی دانم در این مورد صحبت کنم. شــماره تان روی 
گوشی ام افتاده. هر زمانی که تصمیم بگیرم صحبت 
کنم، به شــما زنگ می زنــم.« او در یک جمله دلیل 
ســکوتش را بیان می کند: »حرف بزنم، خیلی چیزها 
به هم می ریزد و جنجال به پا می شــود. بهتر اســت 

فعا حرفی نزنم.«
او در حالی ســکوت را انتخاب می کند که گویا 
به او گفته شــده، در صورتی شــاکی از شــکایتش 
صرفنظر می کند کــه او علیه آرش میراســماعیلی 
صحبت کند و از اتفاق هایی که در دوره نایب رییسی 
آرش در فدراسیون جودو وجود داشت، پرده برداری 
کند. موافقان آرش این حرف را می زنند و می گویند، 
جدی ترین رقیب آرش دوباره این پرونده را به جریان 
انداخته اســت و این دختر جودوکا ابزار دســت این 

افراد شده است.
البته مخالفان آرش هم همچنان بدبین هستند 
و می گویند شاید این موضوع هم همان روش قدیمی 
آرش اســت برای مظلوم نمایــی؛ ادعایی که اثباتش 

سخت است.
   

به هر حال ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون 
جودو به اتمام رســیده و 12 نفر مدعی ریاســت 
جــودو شــده اند و باید در مســیر انتخابات با هم 
رقابــت کنند امــا گویا رقابت برخــی از این افراد 
شــکل و شمایلی متفاوت پیدا کرده است تا جایی 
کــه برخی اهالی جــودو مطمئن هســتند که به 
زودی پرونده هــای دیگری که خاک خورده اند، رو 
می شوند. مثل همین پرونده که در خوشبینانه ترین 
حالت هم نمی توان بین طرح دوباره اش و انتخابات 
فدراسیون ارتباطی پیدا نکرد. روند برگزاری مجمع 
انتخاباتی فدراســیون جودو، در مراحل اولیه است 
اما انگار برخی از مدعیان این فدراسیون به محض 
خداحافظی محمد درخشــان دست به کار شده اند 
تا شــاید برای دوره بعد مدیریتی این فدراســیون 
برای خود فرصتی مهیا کنند و همین باعث شده تا 
بخواهند دوران حضور همدیگر در فدراسیون را با 
ابهام هایی همراه کنند و در نهایت اعضای مجمع را 
به این نتیجه برسانند که آن فرد امتحانش را پس 
داده و نمی تواند فدراســیون را اداره کند. این رویه 
حکایت از اتفاق های ناخوشــایندی در جودو دارد 

که احتماا در روزهای آینده تلخ تر می شود.

 حکم 
شاق اجرا 

می شود؟ 

 ماجرا بیشتر از چیزی که پیش بینی می شد، پیچیده است. پرونده ای در جودو به جریان افتاده که مال امروز و دیروز نیست. 
به حدود ســه ســال قبل برمی گردد و شکایتی که یکی از ملی پوشان قدیمی این رشــته علیه فردی دیگر انجام داده و از 
دادگاه حکم گرفته اســت. حکمی که چند ضربه شاق را در خود دارد و تا به امروز اجرا نشده اما به یکباره به جریان افتاده 
اســت. موضوعی که با در نظر گرفتن نزدیکی انتخابات فدراسیون جودو، مبهم تر می شود. چرا این پرونده بعد از سه سال، 
حاا به جریان افتاده؟ آیا می توان قبول کرد که یکی از کاندیداها برای تضییع کاندیدای دیگر دســت به این کار نزده است؟

عبدولی و علیاری در راه تورنمنت 
مجارستان

 رونمایی از ستاره های 
جوان در اروپا

ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به 
دنبال حضور فرنگی کاران در دو تورنمنت 

مجارستان و کرواسی است.
کشــتی  بین المللــی  رقابت هــای 
فرنگی جــام تختی اوایــل بهمن ماه در 
شهر اندیمشک اســتان خوزستان برگزار 
اکثریت کشــتی گیران دعوت  می شود و 
شــده به اردوی تیم ملی در این رقابت ها 
کشــتی می گیرند تا محمد بنــا در آغاز 
کار بــا وضعیت کشــتی گیران و انتخاب 
بهترین ها برای حضور در تیم ملی هر چه 

بیشتر آشنا شود.
در ایــن بین محمد بنــا به برخی از 
کشتی گیران در جام تختی هم استراحت 
داده تــا در رویدادی دیگــر این چهره ها 
را محــک بزند. او تصمیــم گرفته که در 
نخستین تورنمنت بین المللی که خودش 
به عنوان سرمربی حضور دارد، تعدادی از 

کشتی گیران را شرکت دهد. 
ســعید عبدولی دارنده مدال طای 
جهان و برنــز المپیک، مهــدی علیاری 
دارنده مــدال برنز جهان بــه همراه پویا 
ناصرپــور، امیــن کاویانی نــژاد، محمد 
هادی ساروی و امین میرزازاده که اواخر 
شهریور ماه در رقابت های جهانی جوانان 
4 مــدال طا را بــرای ایران به دســت 
آوردند با تشــخیص بنــا در جام تختی 
کشــتی نمی گیرند و قرار اســت با نظر 
ســرمربی تیم ملی بــه رقابت های جایزه 
بزرگ مجارســتان که اوایل اســفند ماه 

سال جاری برگزار می شود، اعزام شوند.
البتــه در ایــن میان میــرزا زاده به 
دلیــل جراحی بر روی پــای مصدومش 
فعا از میادین دور اســت و هنوز شرایط 
نامشخصی برای بازگشت به میادین دارد 
اما ممکن است یکی دو کشتی گیر دیگر 

نیز به این نفرات اضافه شوند.
 تورنمنت کرواسی نیز دیگر رویدادی 
است که قرار است تعدادی از فرنگی کاران 

به این مسابقات اعزام شوند.
 محمد بنا برای تشــکیل تیم جدید 
خود نیاز بــه جوانگرایی دارد و به همین 
دلیل تــاش می کند که با اســتفاده از 
نفرات جوان تیم خود را برای مســابقات 
جهانی و بازی هــای المپیک 2020 مهیا 

کند.
در  حضــور  بــه  راه  ایــن  در  او   
تورنمنت های مختلف هم نیاز دارد و باید 
این شانس را داشته باشد که تیم خود را 

در میادین مختلف محک بزند.

گزارش

این دو 
ورزشکار 
چند سال 

پیش در اردو 
دعوا کردند. 
درگیری باا 
گرفت و در 

نهایت یکی از 
طرفین دعوا 

وکیل گرفت و 
شکایت کرد. 

دادگاه هم 
طرف مقابل را 
متهم شناخت 
و حکم شاق 

برایش در 
نظر گرفت اما 
مسووان وقت 

فدراسیون 
پادرمیانی 
کردند و 

موضوع حل و 
فصل شد

 7 اردو و 2 تورنمنت خارجی، پیش روی 
فرنگی کاران

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان تا زمان اعزام به رقابت های قهرمانی 
آسیا 201۹ چین ۷ مرحله اردو را در برنامه دارد.

طبــق برنامه ریــزی کادر فنی تیــم ملی، نخســتین مرحله اردوی 
فرنگی کاران طی روزهای 12 تا 21 دی ماه برگزار می شود که در مجموع 
فرنگی کاران تا زمان رقابت های قهرمانی آســیا که ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه 
در شــهر ژیان چین انجام می شود، هفت مرحله اردوی دیگر را در برنامه 
دارند. محمد بنا ســرمربی تیم ملی عاوه بر حضــور در جام بین المللی 
تختی شــرکت در دو تورنمنت بین المللی کرواسی و مجارستان را برای 
فرنگی کاران مدنظر دارد که بر اســاس شــرایط اردویی ملی پوشان در 
این مورد تصمیم گیری می شــود. البته ایــن برنامه ریزی برای حضور در 

مسابقات جهانی قزاقستان پرفشارتر هم می شود.
محمــد بنا تصمیم دارد که با تغییــر دادن فرآیند انتخابی تیم ملی 
کشــتی فرنگی نفرات شاخص و مورد نیاز خود را از مسابقات بین المللی 

شناسایی کند.
 

ربطی: فقط خادم سهمش را قبول کرد  
خیلی ها در ناکامی بوداپست نقش داشتند

دبیر پیشــین فدراسیون کشتی معتقد است بعد از نتایج فاجعه آمیز 
کشــتی در مسابقات جهانی مجارســتان فقط رسول خادم سهم خود را 
پذیرفت. عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی در دوره ریاست محمد رضا 
یزدانی خرم گفت: »ما باید ایــن افکار را از ذهن مان دور کنیم که صرفا 
حضور یک قهرمان جهان یا المپیک در راس فدراســیون می تواند باعث 
رونق کشتی شود، باید ببینیم تخصص این آقایان چیست. با اسم و رسم 
نمی شود فدراسیون را اداره کرد، تخصص و تجربه مدیریتی اهمیت دارد.« 
ربطی همچنین ادامه داد: »در عین حال که معتقدم ما در کشتی نیروی 
جوان و تحصیلکرده داریم که می توانند باری 
از دوش کشــتی بردارند امــا قهرمانانی هم 
داشتیم که نتوانســتند کشتی را اداره کنند. 
باید بــه جوانان مان که تجربه مدیریت دارند 
اعتماد کنیم، اکتفا کردن به آدم های تکراری، 

باعث بروز مشکاتی می شود.«
 ربطــی همچنین گفت: »این صحبت ها 
به معنای رد هیچ کدام از مهره های کشــتی 
نیســت اما باید اجازه دهیم که نیروهای تازه 
نفس وارد کشــتی شوند تا خونی تازه به این 
رشته تزریق شــود. به خود من هم چند بار 
گفته شــد که بیایم اما قبول نکردم و گفتم 
که ما می توانیم به کشــتی کمک فکری بدهیم اما بهتر است دیگر برای 

کار اجرایی نیاییم.«
او با اشــاره به شکست کشتی ایران در مســابقات جهانی بوداپست 
گفت: »نباید در مورد نتایج بوداپست چیزهایی بگوییم که واقعیت ندارد. 
حتما مشکاتی بود که به شکســت ما در جهانی منجر شد،.حاا رسول 
خادم همه مسوولیت شکســت را پذیرفت و استعفا داد اما قطعا دیگران 
هم در این شکست سهم داشــتند که البته آنها سهم خود را نپذیرفتند. 
کســانی که از آن فدراسیون حقوق می گرفتند هم در این شکست نقش 
داشــتند. نباید فقط به خــادم خرده گرفت، آن فدراســیون اتاق فکر و 

شورای فنی هم داشت.«
 ربطــی ادامه داد: »خادم از قهرمانان بزرگ کشــتی ما اســت که 
می خواســت متمرکز عمل کند اما به هر شــکل کار به آن صورت که او 
می خواســت پیش نرفت. حاا دلسوزی بود یا هر چیز دیگری اما نتیجه 
نگرفتیــم. آنجا یک عده با خادم بودند که شــاید در ظاهر با او همکاری 
می کردند اما در خارج از فدراســیون حرف هایی علیه اش می زدند، چنین 

افرادی هرگز نباید به کار گرفته می شدند.«
دبیر فدراســیون کشــتی در زمان ریاســت محمدرضا یزدانی خرم 
همچنین گفت: »کشــتی به افکار تازه و خونی نو احتیاج دارد. به مدیری 
اهل کشــتی که سابقه مدیریت دارد. با ایده های تازه می توانیم کار را در 

مسیر درستش قرار دهیم.«

فتیله پیچ

پس از پایــان مهلت ثبت نام از نامزدهــای حاضر در انتخابات 
فدراســیون جودو، چهارشــنبه هفته جاری بررســی صاحیت ها در 
دســتور کار کمیســیون تطبیق قرار می گیرد. آرش میراســماعیلی، 
مســعود حاجی آخونــدزاده، عباس فاح، عبدا... جعفــری، ابوالفضل 
حیدریان، داود میقانی، وحید زارع نژاد، امیرحســین سیاحی، توفیق 
کابلــی، مازیار ناظمی، مهدی درخشــنده و منصور عبدی 12 نفری 
هستند که در مدت قانونی ثبت نام کردند. بر همین اساس کمیسیون 
تطبیق صبح روز چهارشــنبه برای بررســی اولیه صاحیت نامزدها 

تشــکیل جلسه می دهد. داشــتن مدرک کارشناسی ارشد و دو سال 
مدیریت ورزشــی از مهم ترین مســائل مورد بررسی این کمیته است 
کــه احتمال حــذف برخی از نفراتی که در فهرســت حضور دارند را 
افزایش داده است. خبر دیگر از انتخابات فدراسیون جودو اینکه داود 
میقانی پیشکسوت جودوی ایران که برای حضور در انتخابات ثبت نام 
کرده از حضور در هیات رییسه فدراسیون استعفا داد تا بدون مشکل 
در انتخابات شــرکت کند. انتخابات فدراسیون جودو بهمن در تهران 

برگزار می شود.

با اعام کمیته مســابقات، رقابت های آزاد کشوری )ورود 
بــه اردوی تیم ملی( نوجوانان در دو گروه دختران و پســران 

دهه سوم فروردین ماه 1۳۹۸ برگزار می شود.
دهمین دوره مســابقات قهرمانی نوجوانان آســیا از ۳1 
تیر به مدت دو روز در امان اردن برگزار می شــود و تیم های 
نوجوانــان ایــران در دو بخش مردان و بانوان به مســابقات 

می روند.
اطاعات تکمیلی این رقابت ها طی بخشــنامه ای از سوی 
کمیته مســابقات اعام می شــود. دختران ملی پوش نوجوان 
کشورمان در دور قبل این رقابت ها با کسب 6 مدال طا و یک 
نقره بر ســکوی قهرمانی ایستاد و نوجوانان پسر نیز با ۳ مدال 

طا، 2 نقره و یک برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کردند.

اعام  پارالمپیک  رییس کمیته ملــی 
کرد هدف گذاری این کمیته برای بازی های 
پارالمپیــک 2020 در ژاپن ارتقای جایگاه 
در دوره قبل و قرار گرفتن جزو 10 کشــور 

اول جهان است.
 محمود خسروی وفا در حاشیه جلسه 
ســتاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک 
2020 درباره برنامه ریــزی برای بازی های 
پارالمپیک گفت: »سیاســت پارالمپیک در 
این چند ســاله بر روی اعزام کاروان کیفی 
بوده است. در بازی های پاراآسیایی جاکارتا 
ما به دنبال حفظ و ارتقــای جایگاه بودیم 
اما برای بازی هــای پارالمپیک 2020 ژاپن 
فقط دنبال ارتقای جایگاه خود هســتیم و 
هدف گذاری را روی این گذاشتیم که جزو 

10 کشور اول باشیم.«
 خســروی وفــا همچنیــن ادامه داد: 
»البته کار ســختی اســت اما با اســتفاده 

از فرصت ها و برنامه ریزی درســت شــدنی 
اســت. ما دوره پیش ۸ طــا گرفتیم و اگر 
در پارالمپیــک 2020 توکیــو 12 تــا 14 
طا بگیریم می توانیم جزو 10 کشــور اول 

باشیم.«
خســروی وفا در پاسخ به این پرسش 
که برای رسیدن به هدفی که در پارالمپیک 
دارد، مشــکل بودجه نــدارد، ادامــه داد: 
»واقعا مشکل بودجه نیســت. ما بودجه را 
اگر درست مدیریت کنیم و روی اولویت ها 
تمرکز کنیم، نباید مشــکلی داشته باشیم. 
اگر اول ســراغ ورزشــکاران مــدال طا، 
بعد نقره ای ها که شــانس طا دارند و بعد 
ورزشــکاران نقره و برنز و در نهایت کسانی 
که شانس کسب ســهمیه پارالمپیک دارند 
برویم، مشکل بودجه به وجود نمی آید. اگر 
هدف را روی حمایت ورزشکار، کادرفنی و 
تجهیزات بگذاریم، مشکلی پیش نمی آید.«

رییس فدراســیون جانبــازان و معلوان 
اعام کــرد هزینه های تامیــن تجهیزات برای 
ورزشــکاران جانباز و معلول بسیار باا است و 
با بودجه هــای کنونی نمی توان نیازهای آنان را 

مرتفع کرد.
حمید صمیمــی که در حاشــیه مجمع 
انتخاباتــی رییس هیات جانبــازان و معلوان 
استان ایام سخن می گفت از کمبودها در این 
ورزش گایه کرد: »ورزشکاران جانباز و معلول 
شرایط جسمی و مشکات خاص خود را داشته 
و نیازمند نگاه ویژه مســووان هستند، به رغم 
مشــکات ورزش جانبازان در ســال های اخیر 
رشد خوبی داشته است.« او با بیان اینکه جذب 
این گروه به ســمت ورزش هــای همگانی برای 
حضــور در جامعه و مشــارکت در فعالیت های 
ورزشــی در اولویت های بعدی است، ادامه داد: 
»ورزش های زیر مجموعه این فدراسیون عاوه 
بر سختی و مشکات، هزینه چند برابری نسبت 

بــه افراد ســالم دارد که تامین ایــن هزینه ها 
مشارکت هر چه بیشتر دولتمردان را می طلبد. 
فدراســیون در تاش است ســهم بیشتری از 
محل اعتبارات مربوط به 2۷ صدم درصد مالیات 
بر ارزش افزوده برای توســعه ورزش جانبازان و 
معلوان به دســت آورد.« او با بیان اینکه بحث 
ســامت در افراد جانباز و معلول ورزشکار در 
اولویت است، گفت: »ورزش می تواند این افراد 
را با وجود محدودیت های جسمی و حرکتی به 
سمت سامتی و توانمندی سوق دهد و آنها را 
از حالت یاس و افسردگی وارد اجتماع کند. در 
این بین اما مشکاتی وجود دارد. تهیه و تامین 
تجهیزات ورزش جانبازان و معلوان بسیار مهم 
است اما فدراســیون تاش خود را برای تامین 
بخشــی از این تجهیزات بــه کار می گیرد و در 
کنار حمایت های مردمی، دولت باید مشــارکت 
بهتر و بیشتری در حمایت از ورزش جانبازان و 

معلوان داشته باشد.«

خسروی وفا: هدف ما 
در پارالمپیک ۲۰۲۰ 
رسیدن به جمع 1۰ تیم 
برتر است

تامین امکانات برای 
معلوان دشوار است

 گایه های صمیمی از کمبود بودجه

صاحیت نامزدهای جودو چهارشنبه بررسی می شود

 فروردین، انتخابی نوجوانان تکواندو برای حضور در اردوی آسیایی

برای حضور در رقابت های 
جام بین المللی تختی

اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد آغاز  شد

اردوی آمــاده ســازی تیــم 
ملی کشتی آزاد بزرگساان برای 
حضــور در رقابت های جام تختی 
روزهــای 10 تــا 21 دی ماه در 
محل خانه کشــتی عبدا... موحد 
مجموعــه ورزشــی آزادی تهران 

برگزار می شود.
 این دومین مرحله از اردوی 
تیم ملی است که بعد از مسابقات 
جهانی مجارستان و جدایی رسول 
خادم از فدراسیون کشتی برگزار 

می شود. 
غامرضا محمــدی که برای 
کشــتی گیر   ۳6 از  اول  اردوی 
دعوت کرده بود برای این مرحله 
از اردو هم ۳6 کشتی گیر را دعوت 
کرده اســت. البته این بار در بین 
نفرات دعوت شــده تغییراتی هم 

ایجاد شده است. 
محمدحسین  از  دعوت  عدم 
از  البتــه دعــوت  و  محمدیــان 
نکات جالب  از  یزدانی  امیرمحمد 
توجه است. ضمن اینکه برخی از 
نفرات برتر انتخابی مرحله اول هم 
به این اردو دعوت نشــده اند مثل 
یگانه جعفری کــه دلیل این امر 

هم مشخص نیست. 
دعوت نشــدن دیگــر چهره 
مطــرح مثل مجتبی گلیج هم در 

نوع خود عجیب است. 
گلیــج در مســابقات جهانی 
دوبنــده تیم ملی را بــه تن کرد 
اما عملکرد خوبی نداشــت و بعد 
از آن هم هنوز به اردوی تیم ملی 

دعوت نشده است.
 این اردو تا زمــان برگزاری 
مســابقات جام تختی ادامه پیدا 

می کند.

خبر

سلیمی، رییس داوران و نماینده فنی 
فدراسیون جهانی در کاراته وان مراکش

رییس کمیته داوران کشورمان و عضو شورای داوران فدراسیون جهانی 
کاراته به عنوان رییس داوران و نماینده فنی فدراسیون جهانی در رقابت های 

کاراته وان مراکش انتخاب شد.
 خاویر اســکاانته، رییس شــورای داوران فدراســیون جهانی با ارسال 
نامه ای از جواد ســلیمی، رییس کمیته داوران کشــورمان و عضو شــورای 
داوران فدراســیون جهانی دعوت کرد تا به عنوان رییــس داوران و نماینده 
فنی فدراســیون جهانی کاراته در لیــگ جهانی کاراته وان مراکش که اوایل 

فروردین سال ۹۸ برگزار می شود، حضور یابد.
کاراته وان مراکش چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته در سال 201۹ 

است و پیش از آن کاراته وان های فرانسه، امارات و اتریش برگزار می شود.

کاراته بانوان به بازی های ساحلی 
اعزام می شود

بانوان کاراته کا در صورتی که ســهمیه بازی های ساحلی جهان را کسب کنند، 
شانس حضور در این مسابقات را پیدا می کنند.

نخســتین دوره بازی های ساحلی جهان در ســال 201۹ به میزبانی سن دیگو 
برگزار می شــود. در برخی از رشــته های حاضر در این بازی ها از جمله رشــته های 

انفرادی ســهمیه حضور در مسابقات توزیع می شود. 
در رشــته های تیمــی نیز با توجه بــه رنکینگی که 
کشــورها دارنــد، جواز حضــور در بازی هــا را پیدا 
می کنند. نشست ســتاد عالی بازی های المپیک در 
حالی برگزار شــد که آشــوری سرپرست فدراسیون 
کاراته به همراه ســرمربیان مردان و زنان برنامه های 
این رشــته را برای بازی های المپیک 2020 تشریح 
کرد. یکی از مواردی که در این نشســت مورد بحث 
قرار گرفت، حضور بانوان در بازی های ســاحلی بود. 
اعضای ســتاد عالی بازی های المپیک به این نتیجه 
رســیدند که بانوان کاراته کا در صورتی که ســهمیه 

بگیرند، می توانند در این بازی ها حضور داشــته باشــند. اصغر رحیمی رییس مرکز 
نظارت بر تیم های ملی در این باره گفت: »چون در رشــته کاراته لباس بانوان مورد 
تصویب فدراسیون جهانی قرار گرفته در صورتی که آنها سهمیه بگیرند، می توانند در 
بازی های ساحلی سن دیگو شرکت کنند. در رشته های دیگر نه شرایط فراهم است و 
نه شانس مدال داریم که بخواهیم آنها را اعزام کنیم. در بخش مردان در هر رشته ای 

که سهمیه بگیریم مردان را اعزام می کنیم.«
یکی دیگر از موضوعاتی که در نشست روز گذشته مطرح شد، بحث بودجه بود. 
مســووان ورزش در این نشست با تاکید بر اینکه ورزش از نظر بودجه در تنگنا قرار 
دارد، با وجود همه مشکات موجود حمایت خود را از رشته های مدال آور در المپیک 
اعام کردند. در نشســت هفته گذشته ستاد، روســای فدراسیون های وزنه برداری و 
تکواندو به تشــریح برنامه های خود پرداختند و ایــن احتمال وجود دارد هفته آینده 

بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی در نشست ستاد حاضر شود.

آشوری: کاندیدای ریاست کاراته نمی شوم
 ماموریتم برگزاری مجمع است

سرپرست فدراسیون کاراته اعام کرد ماموریتش برگزاری مجمع کاراته 
اســت و کاندیدای ریاست نمی شود. محسن آشوری در حاشیه نشست ستاد 
بازی های المپیک گفت: »در جلســه ســتاد اعداد و ارقام را اعام کردم و با 
گشــاده رویی از سوی مسووان ورزش روبه رو شــدم. ان شاءا... با نگاه ۷0 تا 
۸0 درصدی اعتبار را به کاراته می دهند.« سرپرســت فدراســیون کاراته در 
پاســخ به این سوال که آیا بودجه فدراسیون کاراته نسبت به دوره قبل ارتقا 
خواهد داشــت یا خیر، ادامه می دهد: »حتما بودجه بیشــتر می شود. ما 12 
اعزام را در ســال 201۹ داریم و باید در این رقابت ها حضور داشــته باشیم 
تــا از رقبا عقب نمانیم. حضور در این رقابت هــا هزینه زیادی دارد و باید ما 
در این رویدادها حضور پیدا کنیم. مســووان برای کمک به ما قول مساعد 
داده اند که نهایت همکاری را داشــته باشند.« آشوری در پاسخ به این سوال 
که ثبت نام در انتخابات فدراســیون کاراته به چه شــکلی پیش می رود و آیا 
خودش هم کاندیدا می شــود یا نه؟ گفــت: »در هر صورت ثبت نام ها صورت 
گرفتــه و تا 12 دی ماه نیز ثبت نام انجام می شــود. بنده ماموریت دارم امور 
برگزاری این مجمع را بر عهده داشــته باشم.  من کاندیدا نمی شوم. ماموریتم 

برگزاری مجمع است.«

تیــم ملی کاراتــه معتقد  مربی 
اســت حضور در اردوی مشــترک با 
تیم ملی ایتالیــا آن هم پیش از آغاز 
نخستین مرحله مسابقات لیگ جهانی 
کاراته وان پاریس، یک دیدار تدارکاتی 

بسیار مفید است.
 دور جدیــد تمرینــات تیم ملی 
کاراته بزرگساان اعزامی به لیگ های 
جهانی کاراته وان پاریس از روز شنبه 
۸ دی ماه در آکادمــی ملی المپیک 

آغاز شده است. 
این اردوها تــا 1۸ دی ماه ادامه 
خواهد داشت. کاراته کاهای کشورمان 
قرار است 5 تا ۷ بهمن ماه در پاریس 

به روی تاتامی بروند.
حســین روحانی درباره شــروع 
اردوهــای تیم ملــی کاراته گفت: »از 
روز شــنبه مرحلــه دوم تمرینات را 
آغــاز کردیــم. تمرینــات میدانی در 
پیســت آکادمی ملی المپیک برگزار 
می شــود و این مرحله تمرینات تا 1۸ 
دی ماه ادامه خواهد داشت بعد از آن 
یک مرحله اســتراحت کوتاه خواهیم 
داشــت و بعــد از آن مرحله ســوم 
اردوهای تیم ملی آغاز می شود و پس 
از پایان ســومین مرحله، 2۸ دی ماه 
ملی پوشان راهی ایتالیا می شوند و یک 
مرحله تمرین مشترک با کاراته  کاهای 

این کشور خواهند داشت.
طبق درخواســتی که فدراسیون 
کشــور ایتالیــا در حاشــیه برگزاری 
مســابقات جهانی اسپانیا به مسووان 
فدراسیون کشورمان داده بود، ما قرار 
اســت یک هفته در اردوی مشــترک 

حضور داشته باشیم.«
مربی تیم ملی کاراته با اشــاره به 

برنامه هــای تیم ملی کاراته ادامه داد: 
»ما بعد از مســابقات جهانی اســپانیا 
یک تایم خوبی را در اختیار داشــتیم 
تا تیم ملی بتواند ریکاوری کند. پس 
از این ریکاوری چند نفر از کاراته کاها 
در لیگ جهانی چین شــرکت کردند 
و خود را محک زدنــد در هر صورت 
همه ما باید دست به دست هم دهیم 
تا این ســال بسیار سخت را پشت سر 
بگذاریم هر چند که بچه های تیم ملی 
باتجربه هســتند اما برای رسیدن به 
مدال المپیک تمام عوامل باید دست 

به دست هم دهند.«
اردوی  برگــزاری  دربــاره  او   
با کاراته کاهــای تیم ملی  مشــترک 
ایتالیا یک هفته قبل از آغاز مسابقات 
لیــگ جهانی در ســال 201۹ گفت: 
»ایتالیایی ها همیشــه جزو کشورهای 
ســطح باا در کاراته بوده و هستند، 
آنها در مســابقات جهانی اسپانیا یک 
مدال طا و یک مدال نقره را در بخش 
مردان کســب کردند. قطعا حضور ما 
در این اردوی مشــترک با ایتالیایی ها 
آن هم پیش از آغاز نخســتین مرحله 
مســابقات لیــگ جهانــی کاراته وان 
پاریــس مفید خواهد بود و یک دیدار 
تدارکاتی بسیار مفید برای تیم ملی ما 
است. ایتالیا در وزن 60 کیلوگرم مدال 
طا را در کارنامه خود دارد و لوئیجی 
بوسا نماینده وزن ۷5 کیلوگرم آنها 5 
مدال طا و نقره مســابقات جهانی را 
دارد. نباید فرامــوش کنیم آنها نیز از 
این فرصت طایی اســتفاده خواهند 
کرد چرا که قرار اســت با قهرمان سه 
دوره مســابقات کومیته تیمی اردوی 

مشترک داشته باشند.«

 مسیر کاراته پر پیچ و خم است
حسین روحانی: سال سختی در پیش داریم

رزمی
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 وقتی با آرش میراسماعیلی تماس گرفتیم تا درباره ارتباط این پرونده با او بپرسیم، به محض اینکه نام 
پرونده و ورزشکار مربوطه را شنید، بدون هیچ مکثی تلفنش را قطع کرد. چند تماس دیگر هم نتیجه 
نداد که همین موضوع نشان می دهد او هم مثل ورزشکاری که در این پرونده محکوم شده، نمی خواهد 
حرف بزند که البته روش های بهتری هم برای حرف نزدن وجود دارد. آرش که ریاست جودو را در سر دارد، 
می تواند در یک جمله بگوید »نمی خواهم در این رابطه صحبت کنم« نه اینکه چنین روشی را پیش بگیرد.

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh
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 »کروس برای ایکاردی« 
تیتر اصلی روزنامه رمی 
»کوریره دلو اسپورت« 
چاپ رم بود. اینتر 
می خواهد برای تقویت خط 
دفاعی اش، گودین را بخرد 
و با رئال مذاکره می کند تا 
هافبک آلمانی را بگیرد و 
به این ترتیب، ایکاردی در 
خط حمله سرویسی را که 
می خواهد، بگیرد.

 »یووه-رمزی، پیشنهاد 
این است« تیتر درشت 
روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« بود که توضیح 
داد، یووه با این هافبک 
ولزی قراردادی 4 ساله 
می بندد و به او سالی 8 
میلیون یورو دستمزد 
می دهد. اینتر حاضر است 
برای برگرداندن کواچیچ از 
رئال دست به کار شود.

 روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
با تیتر »مشاجره بر سر 
رابیو« نوشت، بارسا این 
اتهام که با رابیو تماس 
گرفته و با او به توافق 
رسیده را رد کرد. برد 
4 بر یک یونایتد در کنار 
عکس سولسشایر از 
دیگر سوژه های موندو 
بود.

 روزنامه پرتغالی 
»رکورد« عکس 
رونالدو را روی 
جلد انداخت که 
جایزه »آرتور 
آگوستینیو« را در 
سال 2018 گرفته 
و به نقل از ستاره 
پرتغالی تیتر زد: 
»می خواهم هر روز 
بهتر شوم«.

 روزنامه فرانسوی »اکیپ« 
در صفحه اول عکس بزرگی از 
لیگ راگبی فرانسه را کار کرد 
اما در روزهای تعطیلی فوتبال 
اروپا که فقط لیگ انگلیس 
در جریان است، در باای جلد 
با اشاره به برد یونایتد برابر 
بورنموث تیتر زد: »دوباره 
یونایتد« که هم اشاره به 
تبدیل شدن یونایتد به تیم 
سابق داشت و هم معنای 
»دوباره متحد« را می داد.

آلبرتو روبیو - خاویر استپا
Alberto Rubio - Javier Estepa
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پیشخوان

موقــت  مربــی  سولسشــایر 
منچســتریونایتد بعد از کســب سومین 
پیروزی متوالی در آغاز کارش به تمجید 
از مارکــوس رشــفورد پرداخــت و او را 
بازیکنی طــراز اول و درجه یک توصیف 
کرد. این بازیکن 21 ساله در پیروزی 4 بر 
یک شیاطین سرخ برابر بورنموث کلیدی 
بود، گل اول را برای پل پوگبا ســاخت و 

گل سوم را خودش زد.
مربی نروژی گفت: »واقعا خوشحالم، 
دارد خودش را نشــان می دهد و مطمئنم 
بازیکــن طراز اولی خواهــد بود. قبا هم 
گفته بودم بــا بازی و تاشــش به همه 
چیز می رســد. میــزان کار و گل زدن او 
رضایتبخش اســت برای من و همه تیم. 
هیچ تیمی نباید بیشــتر از ما تاش کند، 
وقتی مدافعان میانــی را به خود نزدیک 
می کند و وقتی بازی را کنترل می کند، از 
تکنیکش استفاده می کند - که روی گل 
اول مشهود بود - و به خاطر نگاه درستش 

به بازی تحسین برانگیز است.«
سولسشایر بعد از آنکه جانشین ژوزه 
مورینیو شــد، لبخند را بــه اولدترافورد 
برگردانده، پوگبا یکی از بازیکنان شاخص 
این مربی بوده که برای دومین بار در پنج 
مرتبه دبل کرده: »این یک بازی طراز اول 
از یک هافبک اســت. سخت کار می کند، 
ضربه سر می زند، تکل های درست و موثر 
می رود، نمایش نمی دهد و با این حرکات و 
ضربات بهترین بازی اش را انجام می دهد. 
شــاید تنها روی یک صحنه می توانست 
بهتر عمل کنــد اما نه چیز دیگر. به همه 
بازیکنان گفته ام باید بهترین بازی شان را 
درون چارچــوب تیم ارائه کنند و تا اینجا 
با بااترین استانداردها بازی  همه مطابق 

کرده اند.«
نیســت که سولسشایر  هنوز معلوم 
بتواند این روند موفقیت آمیز را ادامه دهد 
و شــانس خود برای نشســتن دایم روی 
نیمکت تیــم به جای موقــت را افزایش 

دهد اما تمرکز او روی کارش در شــرایط 
فعلی است: »چند ســال از وقتی که من 
اینجا بوده ام گذشته و تجربه خوبی کسب 
کرده ام. ما می خواهیــم فوتبالی هجومی 
ارائــه کنیــم و در این دو بــازی خانگی 
هواداران را سرگرم کرده ایم. ما بازیکنان و 
هواداران خوبی داریم و من می خواهم در 
چند ماهی که اینجا هســتم تمام توانم را 

به کار بگیرم.«
تنهــا نقطــه تاریک عملکــرد تیم 
سولسشــایر تا به حال بسته نگه داشتن 
دروازه اســت، ناتــان آکــه در وقت های 
تلف شــده نیمه اول انتظار هواداران برای 
کلین شــیت را طوانی تر کــرد. یکی از 
بازیکنانــی که با آمدن مربــی نروژی به 
شدت پیشرفت کرده اند، ویکتور لیندلوف، 
مدافع میانی ســوئدی است که تابستان 
پارســال از بنفیکا خریداری شد: »او یک 
مدافع میانی اروپایی است که خوب روی 
توپ می آید، عالی پاس می دهد و می داند 
چه موقع باید بازی را سرعت بدهد. بازی 
در انگلیس متفاوت اســت و شــما باید 

خودتان را منطبق کنید.«
اخراج اریــک بایی بــه خاطر تکل 
خشــن روی رایان فریزر یکــی از نقاط 
منفی بــازی یونایتد بود؛ مدافع ســاحل 
عاجی سه جلســه محروم می شود: »بله 
خطــای بدی بود، اریــک خودش فهمید 
نیــازی به انجام این تــکل نبود. خودش 
را کنتــرل می کند اما ایــن بچه ها گاهی 
هیجان زده می شــوند و می خواهند توپ 
را پس بگیرند اما در زمان  بندی تکلشــان 
درست عمل نمی کنند. خودش نخستین 

کسی بود که فهمید اشتباه کرده.«
یونایتد چهارشنبه با نیوکاسل روبه رو 
می شــود و بعد در جام حذفی به مصاف 
ردینگ می رود؛ بــازی بعدی این تیم در 
پوچتینو  موریسیو  تاتنهام  مقابل  ویمبلی 

خواهد بود.
منبع: دیلی میل

سولسشایر: پوگبا بهترین است
مطمئنمرشفوردبازیکنطرازاولیمیشود

اوله گونــار سولسشــایر بــا پیروزی در ســه بازی 
ابتدایی اش به عنوان مربی منچســتریونایتد با رکورد سر 
مت بازبی و ژوزه مورینیو برابر شده هرچند این دو مربی 
بزرگ تیمشــان در آغاز کار جــذاب و پر گل نبوده. تیم 
سولسشــایر در ســه پیروزی برابر کاردیف، هادرزفیلد و 
بورنموث 12 گل زده و ســه گل خورده در حالی که تیم 
بازبی در ابتدای کارش سه بازی را با هشت گل برد و تیم 

مورینیو شش گل زد. همچنین برای نخستین بار بعد از 
بازی های آخر ســال 2011 یونایتد در سه بازی متوالی 
12 گل به ثمر رسانده اســت. یونایتد بعد از اردیبهشت 
که پنج برد پیاپی به دســت آورد، برای نخستین بار سه 

بازی متوالی را برده.
پل پوگبا هم در ســه بازی لیــگ برتر با مربیگری 
سولسشــایر 4 گل زده به همان انــدازه که در 20 بازی 

قبلی با مورینیو گل زده بود. دسامبر 2018 
بهترین ماه دوران حرفه ای پوگبا از نظر گل بوده با ســه 

گل و چهار پاس گل.
اما در آمار دفاعی یونایتد عملکرد خوبی ندارد و در 
کل فصل تنها دو بازی دروازه اش را بسته نگه داشته که 
از ایــن حیث به همراه تیم نوزدهم جدول، فوام بدترین 

آمار را دارد.

سولسشایر بهتر از بازبی و مورینیو

خبرکوتاه مصاحبه

 دیلی میــل- ادینســون کاوانی عکس هــای خودش در 
از  به اشــتراک گذاشــت،  اینســتاگرام  تعطیات را روی 
جمله سوار بر اســب و مشــغول ماهیگیری با دو پسرش. 

 سان- البته 
کاربرهای 
شبکه های 
اجتماعی هم از 
فرصت استفاده 
کردند و مهاجم 
پاری سن ژرمن و 
اروگوئه را دست 
انداختند.

 تفاوت های سولسشایر با مورینیو

در منچستر چه چیزهایی تغییر کرده است؟
از  مورینیــو  ژوزه  کــه  زمانــی  از 
منچستریونایتد رفته و سکان هدایت تیم 
به صــورت موقت به اوله گونار سولسشــایر 
سپرده شده اســت، نتایج یونایتد به شدت 
بهتر شده و آنها سه بازی پیاپی را برده اند.

بازیکنــان حاا خوشــحال تر به نظر 
می رســند و آن سبک فوتبال تهاجمی که 
یونایتد با آن شناخته می شد حاا برگشته 
اســت. یونایتد در این سه برد 12 گل زده 
اما چه اتفاقی افتاده که تیم تا این حد احیا 

شده است؟
 

آزادی عمل بیشتر برای بازیکنان
تیم زیر نظــر اوله گونار سولسشــایر 
آزادی عمل بســیار بیشــتری نســبت به 
دوران ژوزه مورینیــو دارد. با نگاه به ســه 
بازی قبــل می توان دریافت کــه یونایتد 
روان تر و پرتکاپوتر بازی می کند. بازیکنان 
زیر نظر مربی نروژی آزادی بیشتری برای 

حرکت در میدان دارند.
 

مالکیت توپ
یکی از درخواســت های سولسشایر از 
بازیکنان این بوده که از نظر مالکیت توپ 
بهتر عمل کنند. مربــی جدید می خواهد 
یونایتد حاکم میادین باشد و این را در سه 
بازی نخست او می توان دید. یونایتد مقابل 
کاردیف سیتی 72 درصد، برابر هادرسفیلد 
تاون 65 درصد و برابر بورنموث 63 درصد 

مالکیت توپ را در اختیار داشت.
 

حضور راشفورد به عنوان مهاجم 
مرکزی

راشفورد زیر نظر سولسشایر در هر سه 
مسابقه، مهاجم اصلی بوده است. لوکاکو در 
بازی با بورنموث جانشین این بازیکن شد و 

گل هم زد اما گزینه اصلی سولسشایر برای 
مرکز خط حمله، راشفورد است.

 
گل های بیشتر

یونایتد با مورینیو در 24 بازی 38 گل 
زد کــه میانگین آن 1/58 گل در هر بازی 

می شود. 
بازیکنان زیر نظر سولسشــایر در سه 
بــازی 12 گل زده اند که میانگین 4/6 گل 

در هر مسابقه را نشان می دهد.
 

تغییر وضعیت پوگبا
پل پوگبا در ســه بازی با سولسشایر 
چهار گل در لیگ برتر زده است؛ این یعنی 

یک گل بیشتر از تعداد گل هایی که او در 
17 بازی زیر نظر مورینیو به ثمر رساند.

 
نادیده گرفتن فلینی

این هافبک بلژیکی یکی از بازیکنانی 
است که تغییر مربی بیشترین تاثیر را روی 
وی گذاشــت. او با مورینیو در 13 مسابقه 
به میدان رفت اما با سولسشــایر تنها سه 

دقیقه بازی کرده است.
 

نقش کلیدی آندر هررا
این هافبک اســپانیایی که قراردادش 
در پایان فصل منقضی می شود در سطحی 
بــاا بازی می کند. او در این ســه بازی با 

سولسشــایر در دو بــازی در ترکیب ثابت 
قــرار گرفته و در یک بــازی در اول نیمه 
دوم به زمین رفته اســت. او برابر کاردیف 

گل هم زد.
 

پیش بودن در پایان نیمه اول
یونایتد در همه بازی ها با سولسشایر 
در پایــان نیمــه اول از حریف پیش بوده 
است؛ اتفاقی که زیر نظر مورینیو به ندرت 

روی می داد.
منبع: مارکا

پوگبا: ما این یونایتد 
را می خواهیم

پل پوگبا پایان زیبای ســال 2018 را 
با دو گل دیگر جشن گرفت و نقش موثری 
در پیروزی 4 بر یک منچســتریونایتد برابر 
بورنموث داشــت. هافبــک قهرمان جهان 
به تمجید از برند هجومــی فوتبال یونایتد 
پرداخت؛ گویا می خواســت از تاکتیک های 
منفی ژوزه مورینیو انتقاد کند: »این شیوه ای 
است که می خواهیم با آن بازی کنیم. حاا 
هجومی تــر بازی می کنیم، شــانس گلزنی 
بیشــتری داریم و جلوتر بازی می کنیم. ما 
می خواهیم حملــه کنیم و مربی هم همین 
را می خواهد. ما با مربی قبلی هم بازی هایی 
را بردیم، این فقط تفاوت ســبک کار است. 
شــاید تــازه فهمیده ایم منچســتریونایتد 
هســتیم و باید در باای جدول باشیم. شما 
واکنش بازیکنــان را دیده اید، همه از بازی 
لذت می برند و این چیزی اســت که تیم به 
آن نیــاز دارد. باید از بازی لذت ببریم، برای 
همدیگر کار کنیــم و در زمین نتیجه ازم 

را بگیریم.«
او ادامــه داد: »بایــد ایــن بــازی را 
می بردیم، خــوب هم بــازی کردیم و این 
یعنی ما برگشــته ایم. راه زیــادی مانده اما 
اینکه ســال را اینطور تمام کنی، زیبا است. 
همیشه به دنبال موفقیت های بیشتر هستم 
اما نباید زیاده روی کنم، باید ســاده و برای 
تیم بازی کنم، این خیلی مهم است اما هنوز 

جای زیادی برای پیشرفت داریم.«

 تاتنهام بیشترین نماینده 
را در نیمه نهایی جام جهانی 
داشت و جای تعجب نیست 

که آثار این تابستان سخت و 
نهایتا ناامیدکننده برای 8 تا 
از 9 بازیکن این تیم -هوگو 
لوریس که جام قهرمانی را 
باای سر برد، استثناست- 

روی تیم مانده باشد.

مارکاوورمارس:
نمی توان دی یونگ و 
دلیخت را نگه داشت

مارک اوورمارس، مدیر ورزشــی آژاکس در 
حال آماده شــدن برای دوران پس از رفتن فرنکی 
دی یونــگ و ماتیــاس دلیخت اســت. اوورمارس 
دارد برنامه ریــزی می کند کــه از درآمد حاصل از 
فروش این دو بازیکن چه استفاده ای داشته باشد. 
بارســلونا تمایل بســیاری به خرید هر دو بازیکن 
دارد. اوورمارس در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی 
باشــگاه گفته اســت: »مســائل مالی خیلی مهم 
اســت. پیش تر، بازیکنان تا 24، 25 و 26 سالگی 
در آژاکــس می ماندند اما آن روزها دیگر به تاریخ 
پیوسته اســت. حاا وقتی بازیکن بااستعداد 20، 
21 ســال دارد از تیم می رود. شما نمی توانید یک 
تیــم را برای مدتی طوانی کنار هم نگه دارید. ما 
همیشه باید یک تیم جدید بسازیم. هدف آژاکس 

این است که در میان 16 تیم برتر اروپا بماند.«
اوورمارس می داند باشــگاه از فروش این دو 
بازیکن حدود 140 میلیون یورو به دســت خواهد 
آورد. او می گوید شــاید بازیکنان ســابق این تیم، 
مانند یان فرتونگن یا توبــی آلدرویرلد برگردانده 
شــوند: »این را خوانــده ام که آنهــا می خواهند 
برگردند. امیــدوارم این اتفــاق زود بیفتد؛ یعنی 
زمانــی که آنها هنوز آماده هســتند و موفقیت به 

آنها انگیزه می دهد.«

 موریســیو پوچتینو در توضیح اینکه 
چرا رویای قهرمانی تاتنهــام در لیگ برتر 
اینقدر زود فروکش کرد، دلیلی آورد و شاید 
بتوان بر مبنای آن ادعا کرد که ممکن است 
یک بار دیگر تاش برای رســیدن به چهار 
جام با دســت خالی تمام شود. این اتفاقی 
اســت که بارها برای اسپرز رخ داده و شاید 

دوباره تکرار شود.
باخــت 3 بــر یــک در خانــه برابر 
ولورهمپتون ضربه سهمگینی به تاتنهام بود 
کــه با پیروزی 6 بر 2 برابــر اورتون و 5 بر 
صفر مقابل بورنموث به شکلی هیجان انگیز 
خــودش را تا رده دوم باا کشــیده بود اما 
مهلت آنها برای قرار گرفتن در نزدیک ترین 
رتبه به لیورپول صدرنشین فقط چهار روز 
بود و ایــن تیم در حالی امشــب به زمین 
کاردیف می رود کــه می خواهد باور ماندن 
در کــورس قهرمانی را با یک پیروزی زنده 
و تقویت کند. پوچتینو خســتگی ذهنی را 
دلیل احتمالی باخت به ولوز و بازی بســیار 
بــد نیمه دوم عنوان کرد و شــاید بتوان او 
را تصدیق کرد. تیم شــمال لندن بیشترین 
نماینده را در نیمه نهایی جام جهانی داشت 
و جای تعجب نیســت که آثار این تابستان 
ســخت و نهایتا ناامیدکننــده برای 8 تا از 
9 بازیکن این تیــم -هوگو لوریس که جام 
قهرمانی جهان را با فرانســه باای سر برد، 

استثناست- روی تیم مانده باشد.
آنهــا قطعا ســرحال بــه تمرین های 
تیم باشگاهی شان برنگشــتند. تاخیرها در 
بازگشــایی اســتادیوم جدید هم به معنای 
آن بود که ویمبلی خانه موقت شــان ماند. 
وضعیــت دراماتیک مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا که تاتنهام بعد از کسب تنها 
یک امتیاز از ســه بازی ابتدایی خودش را 

باا کشید و در نهایت صعود کرد هم مزید 
بر علت شــد تا بازیکنان مربــی آرژانتینی 
تــا همین جای فصل از بیشــتر توان خود 

استفاده کنند.
رســیدن تاتنهام بــه نیمه نهایی جام 
اتحادیه و دو بازی با چلسی در ماه ژانویه با 
عبور از رقیب همیشــگی یعنی آرسنال و با 
ســختی فراوان به دست آمد. جمعه هم در 
جام حذفی در زمین تیم دســته چهارمی 
ترانمیــر راورز بازی دارد تــا مصائب برنامه 
شــلوغ دوران تعطیات آخر سال میادی 
دوچنــدان شــود؛ آن هم بــرای تیمی که 
انگیزه زیادی برای بردن جام دارد اما شاید 
ابــراز ازم برای حضور در چهــار جبهه را 
نداشته باشد. در همین جا انتقاد از نیاوردن 
بازیکنان جدید در پنجــره نقل و انتقاات 
تابســتان بیش از پیش درســت انگاشــته 
می شــود و اهمیت ژانویه که از امروز آغاز 
می شــود، در بعد نتایــج و همچنین جذب 

بازیکنان ازم بیش از پیش درک می شود.

داشتن بازیکنان متعدد در تیم معموا 
کلیــد موفقیت تلقــی می شــود و اگرچه 
موفقیت تاتنهام در حفظ بازیکنانش بزرگ 
و قابل تحسین است اما در حال حاضر این 
تیم بــه تقویت فوری نیــاز دارد بخصوص 
با توجه به اینکه ســون هئونگ مین برای 
همراهــی تیم ملــی کره جنوبــی در جام 
ملت های آســیا از تیم رفتــه، در حالی که 

بازیکن روی فرم پوچتینو محسوب می شد.
پوچتینو همــه جزییات را مورد توجه 
قــرار می دهــد و اگرچه منچســتریونایتد 
بــه دنبال جــذب او به عنــوان مربی دائم 
برای فصل آینــده اســت، او می خواهد با 
تاثیرگــذاری در نقل و انتقــاات تاتنهام، 
مســیر آینده این تیم را مشخص کند. این 
تیم که آخرین بار در ســال 1691 قهرمان 
لیگ انگلیس شده و بارها در مسیر رسیدن 
بــه این عنوان ناکام بــوده، می خواهد قدم 

بعدی را بردارد.
به دست آوردن جام اتحادیه می تواند 
شــروع خوبی باشــد. این جــام به عنوان 
کم اعتبارترین در میان ســه رقابت داخلی 
انگلیس ســکوی پرش خیلــی از تیم هایی 
بوده که توانســته اند در لیــگ به قهرمانی 
برســند اما مهم تر از آن تقویت تیم است. 
تیم پوچتینو هر چقدر هم چشم نواز و زیبا 
بازی کنــد نمی تواند به انــدازه لیورپول و 
منچسترسیتی ثبات داشته باشد که توانایی 
استفاده چرخشی و تغییر زیاد در بازیکنان 
را دارند، بدون اینکــه تاثیر معناداری روی 

نتایج شان داشته باشد.
تاتنهام، تنها تیم بدون مســاوی لیگ 
برتر که شنبه برای نخستین بار بعد از باخت 
به آرســنال شکســت خورد و در پنج برد 
متوالی خود 71 گل زده و ســه گل خورده 
بود، در حــال حاضر بــا 9 امتیاز اختاف 
نســبت به لیورپول در رده سوم جدول قرار 
دارد، ضمن اینکه نفس های چلسی را که با 
دو امتیاز کمتــر در رده چهارم قرار گرفته، 
پشت ســر خود حس می کند. تاتنهام سه 
بــازی قبلی خود با کاردیف را با نتیجه یک 

بر صفر برده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه

 سقوط آشنای تاتنهام
ژانویهماهمهماسپرز
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12 گل: ساا )نانت(، پپه )لیل(

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

9 گل: خضري )سنت اتین( 

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
171142481937بارسلونا1
17971251234اتلتیكومادرید2
17953301732سویا3
16925241929رئال مادرید4
17845191728آاوس5
17755201926رئال بتیس6
17674181325ختافه7
174103151422والنسیا8
17575182022خیرونا9
17647283222لوانته10
17566282621سلتاویگو11
17566161921وایادولید12
17566212521ایبار13
17638182421اسپانیول14
17548182019رئال سوسیداد15
17476162019لگانس16
172105162416اتلتیك بیلبائو17
16367172115ویارئال18
173410173213رایووایكانو19
17151115348اوئسكا20

الیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

381153-19172یوونتوس1
191423371744ناپولي2
191234311439اینتر3
19955282132اتزیو4
19874262031میان5
19865342430رم6
19856322329سمپدوریا7
19847392728آتاانتا8
19694241927تورینو9
19685251826فیورنتینا10
19676303225ساسولو11
19748172325پارما12
19487172520کالیاري13
19559253520جنوا14
19469162318اودینزه15
194510152717اسپال16
194411223716امپولي17
192710152913بولونیا18
191711123710فروزینونه19
*19181014358کیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
501047-17152پاري سن ژرمن1
191045291934لیل2
18954302132لیون3
17863251330مون پولیه4
18864282230سنت اتین5
17836302627مارسي6
19685302326استراسبورگ7
18756272526رن8
19685151826رنس9
18756131726نیس10
18657262823نیم11
17575202022بوردو12
18567172721تولوز13
17557242520نانت14
17476202219آنژه15
19397192518کائن16
185211173117امي ین17
184410163116دیژون18
183411162913موناکو19
182511143411گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

171331441842بوروسیادورتموند1
171133361836بایرن مونیخ2
171034361833مونشن گادباخ3
17944311731ایپزیگ4
17845272228ولفسبورگ5
17836342327آینتراخت6
17674322325هوفنهایم7
17665262724هرتابرلین8
17737262924بایرلورکوزن9
17647282922وردربرمن10
17566212521فرایبورگ11
17566172221ماینتس12
17539202418شالكه13
17539193318فورتونادوسلدورف14
17368252915آگزبورگ15
174211123514اشتوتگارت16
172510173511هانوفر17
172510143811نورنبرگ18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

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



7 iranvarzeshi@ورزش جهــــان

نگاهی به اوضاع منچسترسیتی پیش از بازی حیاتی با لیورپول

گریز از بحران

خبــر نابــودی منچسترســیتی کاما 
اغراق شــده بود. درست اســت که تیم پپ 
گواردیــوا در بهترین فرم خود نبود اما آنها 
توانستند ساوتهمپتون را ببرند و نشان دهند 

که همچنان کاما سرزنده هستند.
اما اینکه آنها توان کافی برای فتح لیگ 
برتر را داشته باشــند مساله دیگری است و 
بســتگی به اوضاع لیورپول هم دارد. دو تیم 
پنجشنبه شــب در دیداری حیاتی به مصاف 
هم می روند که می تواند سرنوشــت قهرمان 
لیگ برتر را رقم بزند. به این ترتیب به زودی 
می توانیم دریابیم که آیا ســیتی توانسته از 
دو شکســت تلخ پیش از کریسمس رهایی 

یابد یا نه.
عملکرد سیتی نسبت به بازی های برابر 
کریستال پااس و لسترســیتی بسیار بهتر 
شــده بود. در آن دو بازی، ســیتی در خط 
حمله خاقیت خاصی نشان نمی داد )البته با 
معیارهای خودشــان( و در دفاع هم متزلزل 

بود.
آنها در غیاب داوید سیلوا و فرناندینیو 
نمی توانســتند خط دفاعی حریفــان را باز 
کنند و مجبور بودند به ســانتر روی بیاورند 
که فایده ای هم نداشــت. حریفان برابر آنها 

از ضدحمله اســتفاده می کردند و آنها بدون 
ســتاره برزیلی خط میانی شــان کســی را 

نداشتند که با ضدحمات مقابله کند.
این دو شکســت باعث شد آنها با یک 
بازی کمتر از لیورپــول، 10 امتیاز کمتر از 
این تیم داشــته باشند و ســواات بسیاری 
برای این تیم مطرح شــده بــود اما به این 

پرسش ها تا حد زیادی پاسخ داده شد.
عجیب نبود که آنها خیلی بهتر شــده 
بودند، چرا که سیلوا و فرناندینیو به ترکیب 
برگشته بودند. تیم دوباره از عقب بازیسازی 
می کرد و کار دفاعی هم به شکلی عالی انجام 

می شد.
بزرگ ترین دغدغه ســیتی این بود که 
آنها فرصت های بســیاری را از دست دادند 
و نزدیک بــود دوباره نتیجه ضعیفی بگیرند. 
سیلوا روی یک حرکت معمول برای سیتی، 
گل اول را زد. سپس ریاض محرز و سرخیو 
آگوئــرو فرصت های عالی بــرای گلزنی را از 
دســت دادند و ســاوتهمپتون روی اشتباه 

آلکساندر زینچنکو به گل تساوی رسید.
سیتی حاا به پله اول برگشته بود. آنها 
در دو بازی قبلی هم برتری خود را از دست 
داده بودند و اوضاع حاا بد به نظر می رسید. 
عملکرد تیم بهتر شــده بود، پاس کاری های 
آنها روان تر بود و تیم انرژی بیشتری داشت 
اما آیا تیم به اندازه کافی خود را باور داشت 

که بتواند این بار نتیجه بگیرد؟
زینچنکو در یــک صحنه دیگر نزدیک 
بود خطــای پنالتی مرتکب شــود و اوضاع 
ســیتی نامســاعد به نظر می رسید. تعجبی 
نــدارد که گواردیــوا به دنبــال جذب بن 

چیلول است.
اما ســپس ابرها کنار رفتنــد. این بار 
شــانس با آنها یار بود. رحیم استرلینگ در 
نزدیکــی خط عرضی به توپ رســید، آن را 
سانتر کرد و توپ با برخورد به بازیکن حریف 

وارد دروازه شد.
سپس ضربه مرگبار ســیتی وارد شد. 
زینچنکو یک سانتر دیگر انجام داد که توپ 
به آگوئرو رســید و او هم با ضربه ســر گل 
زد. این گل برای مدافع چپ اوکراینی ارزش 

بسیاری داشت.
نیمــه دوم، ســیتی فرصت هــای  در 
بسیاری داشت که نتوانست آنها را گل کند 
و آگوئــرو هم یک بار تــوپ را به تیر دروازه 
زد. اگر ساوتهمپتون توان نبرد داشت، بازی 
می توانســت پایان پراضطرابی برای ســیتی 

داشته باشد ولی این اتفاق نیفتاد.
امــا لیورپــول تــوان ازم را دارد. اگر 
سیتی پنجشــنبه با هر تیم دیگری در لیگ 
برتر بازی داشــت، می توانســت از بازگشت 
بــه روزهای خوب مطمئن باشــد اما مردان 
یورگن کلوپ رقیب آنها در ورزشــگاه اتحاد 

هستند.
ســیتی ســاح های فراوانی برای این 
بازی در اختیار دارد اما آنها شکنندگی هایی 
هم دارنــد، در حالی که به نظر نمی رســد 
لیورپول نقطه ضعف خاصی داشته باشد. روز 
یکشنبه، ســیتی بارها خوش شانس بود که 
دروازه اش باز نشد اما مهاجمان لیورپول بهتر 
از بازیکنان ساوتهمپتون عمل خواهند کرد.

البته مشــکل بازیکنان تهاجمی سیتی 
هم هســت. اگر آنهــا مقابــل لیورپول هم 
تــا این حــد فرصت ها را از دســت بدهند، 
تاوان ســنگینی خواهند پرداخت و اختاف 
امتیازشان با صدرنشین به 10 خواهد رسید.
بازیکنانش  بــه  گواردیوا فصــل قبل 
می گفت: »اگر می خواهید تیم بسیار بزرگی 
باشید، باید یاد بگیرید که آن گل های لعنتی 
را بزنید.« طبق این تعریف، ســیتی در روز 
یکشــنبه تیم بســیار بزرگی نبــود اما آنها 
پیش  از این بــازی موقعیت های زیادی هم 

نمی ساختند.
در هــر حال ســیتی نشــان داد که از 
روزهــای بــد فاصلــه گرفته اســت و حاا 
کوین د بروین هم در آســتانه برگشت است. 
لیورپول در بازی با سیتی اوضاع بهتری دارد 
و اوضاعش ممکن است پنجشنبه شب حتی 
بهتر هم بشود اما سیتی تسلیم نخواهد شد.
منبع: سایت گل

سام لی
Sam Lee

 آلن شیرر
Alan Shearer

ایسکو: قصد ندارم 
رئال مادرید را 

ترک کنم
ایسکو ســتاره خط میانی 
مادرید  رئــال  فوتبــال  تیــم 
ترک  بــه  تمایلــی  می گویــد 
هافبک  نــدارد.  کهکشــانی ها 
اعام  کهکشــانی ها  اسپانیایی 
کــرد که از وضعیتــش در این 
تیــم راضی اســت و بــه ترک 

کهکشانی ها فکر نمی کند.
اخراج  زمــان  از  ایســکو 
خولن لوپتگی و روی کار آمدن 
به عنوان  ســواری  ســانتیاگو 
به  مادریــد  رئــال  ســرمربی 
تبدیل  نیمکت نشــین  مهره ای 
شده است. او از ال کاسیکو که 
رئال مادرید در آن 5 بر یک به 
بارسلونا باخت )آخرین بازی که 
رئال  ســرمربی  لوپتگی  خولن 
بود( دیگر در الیگا در ترکیب 
اصلی قــرار نگرفته اســت. به 
همین دلیل شــایعات متفاوتی 
درباره احتمال جدایی او از این 
تیم شــکل گرفته کــه در آنها 
از یوونتوس و منچسترســیتی 
به عنوان مقاصــد احتمالی وی 

نام برده شده است.
او به دپورتس کواترو گفت: 
»من به ترک رئــال مادرید در 
بازار زمستانی فکر نمی کنم. من 
بسیار راضی ام و هدفم این است 
کــه در رئال مادریــد جام های 

زیادی ببرم.«
کــه  می شــود  گفتــه 
دلیل خارج شــدن ایســکو از 
ترکیــب اصلی رئــال مادرید و 
نیمکت نشینی های متوالی او در 
این تیم، ایراد گرفتن به شــیوه 

تمرینات سواری بوده است.

باشگاه بارسلونا خبر توافقش 
با رابیو را تکذیب کرد

بیانیه ای  انتشــار  با  بارســلونا  باشگاه 
شــایعات فراوانی کــه دربــاره توافق این 
باشــگاه با آدرین رابیو، هافبک فرانســوی 
پاری سن ژرمن منتشر شده است را تکذیب 
کــرد. رابیو تــا پایان فصل بــا پی اس جی 
قــرارداد دارد و در ماه ژانویــه می تواند با 
مشــتری بعدی اش مذاکره کند و در پایان 
فصل به عنوان بازیکن آزاد به آن تیم ملحق 
شــود. گفته می شــد که او پیش از این با 
بارسلونا به توافق رسیده بود اما آبی و اناری ها 
این موضــوع را تکذیب کردنــد. در بیانیه 
باشــگاه بارســلونا درباره هافبک 23 ساله 
پاری سن ژرمن آمده است: »باشگاه بارسلونا 
مایل اســت در خصوص داســتان هایی که 
در فرانســه راجع به عقد قــرارداد میان ما 
با بازیکن پاری سن ژرمن شکل گرفته است 
شفاف سازی و اعام کند که این باشگاه در 
این زمینه مرتکب هیچ تخلفی نشده است. 
تنها تماســی که ما داشتیم در ماه آگوست 
و یک هفته پیش بــود که در هر دو مورد، 
 PSG این تماس با مدیر ورزشــی باشگاه
صورت گرفت تا مراتب تمایل بارســلونا به 
جــذب بازیکن این تیــم آدرین رابیو اعام 
شود. باشگاه بارســلونا در تعامات خود با 
پاری سن ژرمن و هر باشگاه دیگری همیشه 
خواهان فعالیت در نهایت شفافیت و درستی 
بوده اســت و به همین دلیل وجود هر گونه 
توافق با بازیکــن پی اس جی آدرین رابیو را 
تکذیب می کند.« در ابتدای ماه جاری مادر 
رابیــو که به عنوان مدیــر برنامه های او نیز 
فعالیت دارد، اعــام کرده بود که فرزندش 
ماه های آخر حضــورش در پارک دو پرنس 
را ســپری می کند و تصمیــم او برای ترک 
PSG قطعــی و حتمی اســت. او گفت که 
با توجه به شــرایط پیش آمده، امکان ندارد 

فرزندش از تصمیم خود برگردد.

ساری: مصدومیت ژیرو 
چلسی را به دردسر 

می اندازد
مائوریتســیو ساری سرمربی 
چلســی بعد از برد یــک بر صفر 
در  پااس  کریستال  مقابل  تیمش 
هفته بیســتم لیگ برتر گفت که 
اولیویه  تیمش  مهاجم  مصدومیت 
ژیرو از ناحیه قوزک، آبی پوشــان 
لنــدن را در هفته هــای آتی به 
بازیکن  انداخت.  دردســر خواهد 
 76 دقیقه  در  چلســی  فرانسوی 
در پی تکل بازیکن حریف مصدوم 
شد و احتمال دارد که تا چند هفته 
آینده نتواند به میادین برگردد. این 
در حالی است که ساری مصدومان 
لوفتوس  روبــن  مانند  دیگــری 
چیک، سســک فابرگاس، پدرو و 
کالوم هادســون اودی را هم دارد 
که بازی مقابل کریســتال پااس 
را از دســت دادند. ساری درباره 
گفت:  خبرنگاران  به  ژیرو  وضعیت 
»مشــکل او از ناحیه قوزک است. 
من نمی دانــم میزان مصدومیتش 
چقدر است. باید تا روز بعد منتظر 
بگیرد.  قرار  معاینه  مورد  تا  بمانیم 
فکر نمی کنم که زودتر از یک روز 
نتیجه معایناتش مشخص شود. در 
چند روز اخیر ما کمی بدشــانس 
بودیم. دیــروز )روز قبل از بازی( 
دقیقه ســه مصدوم   10 در عرض 
چیک  لوفتوس  فابرگاس،  داشتیم. 
و درینک واتر، بعد از آنها هم ژیرو 
در حالی که پیش از این هم پدرو و 
هادسون را نداشتیم. ما به دردسر 
افتاده ایــم چون در ژانویه باید هر 
کنیم.  بازی  مرتبه  یک  روز  ســه 
ناحیه گردن آســیب  از  فابرگاس 
اتفاق در همان  این  دیده اســت. 
به  داد.  رخ  تمرینات  اول  دقیقه   5
همین دلیل من مطمئن نیستم که 
او باید دو روز استراحت کند یا 10 
با پزشــک  باید ماقاتی  روز. من 
ببینم وضعیت  تا  باشم  داشته  تیم 

مصدومانمان چگونه است.«

لیورپــول در سرتاســر زمیــن تیمــی 
منســجم اســت و به نظر نمی رسد که نقطه 

ضعفی داشته باشد.
آرسنال قرار بود آزمون سخت آنها باشد 
اما لیورپول آرسنال را در هم کوبید و یکی از 

آسان ترین بازی های فصل خود را انجام داد.
تا حدی فشــار روی یورگــن کلوپ و 
تیمش وجود دارد اما فشار در ماه های مارس 
و آوریل بسیار بااتر خواهد بود. هرچه بیشتر 
آنها در صدر جدول باشــند، مردم بیشتر به 
این اشــاره خواهند کرد کــه لیورپول هرگز 
قهرمان لیــگ برتر )در قالب جدید( نشــده 
اســت و آنهــا تنها تیمــی هســتند که در 
کریســمس صدرنشــین بوده اند اما در پایان 

فصل قهرمان نشده اند.
کلوپ تاش خواهد کرد از حاا تا پایان 
فصــل، در تمامی مصاحبه هــا بگوید که این 
ســابقه ربطی به حال حاضر ندارد، همانطور 
که کنی دالگلیش، مربی پیشــین من، زمانی 
که با بلکبرن قهرمان لیگ شــدیم این را در 

مصاحبه هایش می گفت.
در آن تیــم مــا، هیچ بازیکنی ســابقه 
قهرمانی لیــگ برتر را نداشــت اما کنی در 
تیم بود و او توانســته بود با لیورپول قهرمان 
لیگ )در دوران پیش از لیگ برتر( شــود. او 
می دانســت که کار را چطور باید انجام بدهد 
و در حالــی که همه کمی آشــفته بودند، او 
خونســردی را به تیم می آورد و باعث می شد 

کشتی ما به شکلی استوار به پیش برود.
کنی تمام تاشــش را کرد تا فشار را از 
روی ما بردارد و خــودش آن را تحمل کند. 
کلــوپ هم باید همیــن کار را با بازیکنان در 

نیمه دوم فصل انجام دهد.
آنهــا در برهه ای از فصل مقداری لغزش 
خواهند داشــت، به ویــژه زمانــی که لیگ 

قهرمانان از سر گرفته شود اما کلوپ قهرمانی 
را تجربه کرده اســت. او با بوروسیا دورتموند 
دو بار فاتح لیگ آلمان شده، هرچند که حاا 

در باشگاه  بزرگ تری حضور دارد.
فشــار بیشــتر و بیشــتر خواهد شد و 
لیورپول به تمام تجربه ای که دارد نیاز خواهد 
داشت تا از این فشار رهایی یابد. همه به این 
اشاره خواهند کرد که لیورپول چطور پیش تر 
با لغزش هایی که داشــت دستش از قهرمانی 
دور ماند. آنها نمی توانند از این فشــار دوری 
کنند و باید این فشــار را تبدیل به انرژی به 

پیش رفتن کنند.
در بلکبــرن کــه بودیــم، ســر الکس 
فرگوســن هر هفته بازی هــای روانی انجام 
می داد. اینکه پپ گواردیوا هم همین کار را 
بکند یا نه را نمی دانم اما مطمئنم که او در هر 
مصاحبه ای که انجام می دهد، پیام های ریزی 

خواهد فرستاد.
سیتی هفت امتیاز کمتر از لیورپول دارد 
امــا برد آنها در خانه ســاوتهمپتون می تواند 
سرنوشت فصلشان را عوض کند. آنها اعتماد 
به نفس خود را دوباره بازیافته اند و این چیزی 
است که پیش از بازی با لیورپول به  شدت به 

آن نیاز داشتند.
اما لیورپول در این فصل لحظات زیادی 
را تجربه کرده که شــانس به ســود آنها بوده 
است. مانند گل فوق العاده دانیل استاریج در 
خانه چلســی در لحظات پایانــی که بازی را 
مســاوی کرد. یا اینکه ریاض محرز در بازی 
در آنفیلــد در آخرین دقیقه یــک پنالتی را 
از دســت داد. یــا اینکه جــوردن پیکفورد، 
دروازه بان اورتون در دربی مرسی ســاید یک 
گل دقیقه 96 را بــه لیورپول تقدیم کرد. به 
اینها که نگاه می کنید از خود می پرسید: »آیا 
این بار نوبت آنهاست؟« اما چیزی که قطعی 
اســت این است که آنها هرگز فرصتی بهتر از 

این برای قهرمانی نداشته اند.
منبع: سان

 بهترین فرصت لیورپول
 برای قهرمانی

خبر

مصاحبه

هشدار پپ گواردیوا:
بدون بردن لیورپول، دفاع از قهرمانی  غیرممکن است

فنرباغچه رقیب میان برای جذب فابرگاس شد

پپ گواردیوا سرمربی منچسترسیتی 
می گوید که برای تیمــش دفاع از عنوان 
قهرمانی در لیــگ برتر تقریباً غیر ممکن 
خواهد شــد اگر پنجشنبه نتواند لیورپول 
را شکست دهد. ســیتی به لطف پیروزی 
3 بر یکش در خانه ساوتهمپتون در هفته 
بیســتم لیگ برتر توانســت به رده دوم 
جدول برگــردد و فاصله اش را با لیورپول 
صدرنشــین به 7 امتیاز کاهش دهد. این 
پیــروزی اما بعد از دو باخــت متوالی در 
کارنامه من ســیتی ثبت شد که منجر به 
ســقوط آنها در جدول شــده بود. مدافع 
عنوان قهرمانی لیگ برتر اما حاا می تواند 
ســه امتیاز دیگر خودش را به تیم تحت 
هدایــت یورگن کلوپ نزدیک کند اگر در 
بازی پنجشنبه در اســتادیوم خانگی اش 
»اتحــاد«، لیورپول را شکســت دهد. در 
واقع گواردیــوا می گوید که تیمش برای 
مانــدن و حفــظ شــانس قهرمانی خود 
محکوم به بردن این بازی است. گواردیوا 
در کنفرانس خبری پس از پیروزی تیمش 
مقابل »قدیس ها« گفت: »با جایگاهی که 
لیورپول در جــدول دارد، اگر ما در بازی 
رودررو با این تیم امتیاز از دست بدهیم، 
آن وقت کار تمام است. همه چیز به پایان 
می رسد. قهرمانی مان در آن صوت تقریباً 
غیرممکن می شــود. البته اگر آنها هم در 
ادامه فصل امتیاز از دســت بدهند اما نه 
خیلی. اگر ما می خواهیــم تا پایان فصل 
شانسی برای قهرمانی داشته باشیم، باید 
یادمان باشد که فصل گذشته چه اتفاقی 
افتاد.« تیم تحت هدایت یورگن کلوپ در 
لیگ برتر هنوز شکســت نخورده است و 
گواردیــوا می گوید که ایــن تیم یکی از 
بهترین های حال حاضر دنیا است. او ادامه 
داد: »ما بازی های زیــادی را برده ایم اما 
متأسفانه دو بازی را باختیم و اان رقیبی 
داریــم که بهترین تیم اروپا یا شــاید هم 
دنیا اســت. به همین دلیل پنجشنبه یک 
چالش بزرگ در انتظار ماســت. ما سعی 
می کنیم این بازی را ببریم و جایگاه مان را 
در جدول حفظ کنیم. هدف مان این است 
که تا پایان فصل در جایگاهی باشــیم که 
برای کسب عنوان قهرمانی شانس داشته 

باشــیم. ما اینجا نیســتیم تا برای کسی 
خط و نشان بکشیم. لیورپول می داند چه 
کاری باید انجام دهد. ما هم می دانیم که 

پنجشنبه باید چه کاری انجام دهیم.«
منچسترسیتی  اســپانیایی  سرمربی 
افزود: »من می دانم فاصله مان با لیورپول 
زیاد شــده است - 7 امتیاز - بخصوص از 
این جهت که آنها در حال حاضر عملکرد 
باثباتی دارند اما این بازی در خانه ماست و 
من امیدوارم حمایت مضاعف هواداران مان 
در ورزشگاه اتحاد بتواند به ما کمک کند. 
آنها می توانند از ما حمایت کنند. نه فقط 
برای این بازی بلکه این بازیکنان همیشه 
ســزاوار چنین حمایتی هستند. کاری که 
آنهــا در 14 یا 15 ماه اخیر انجام داده اند 
و شــیوه ای که آنها برای دفاع از باشــگاه 
در پیش گرفته اند، باورنکردنی و بســیار 
بزرگ اســت. در این مقطــع از بازی های 
زمستانی همه شکست هایی داشته اند جز 
لیورپول اما همه امتیاز از دست می دهند 
و این طبیعی است. ما درباره مسوولیت ها 
صحبت کرده ایــم و کاری که ما به عنوان 
یک تیم امروز انجام دادیم فوق العاده بود.«

کاپیتــان  کمپانــی  وینســنت 
منچسترسیتی هم گفته های سرمربی اش 
را تأییــد کــرد و گفت کــه بازیکنان در 
مصاف با لیورپول باید با تمام توان شــان 
تاش کنند. او گفت: »ما اان نباید بیش 

از اندازه روی امتیازات  مان تمرکز کنیم و 
می دانیم اگر با تمام پتانســیلی که داریم 
بازی کنیم، تیم خوبی هستیم. غرور ما در 
چند هفته اخیر جریحه دار شده است اما 
هنوز انگیزه زیادی برای بازی کردن داریم 

و همه چیز به خودمان بستگی دارد.«
کمپانی در پاســخ به این ســوال که 
تیمش چگونه بــه مصاف لیورپول خواهد 
رفت، گفت: »مثل همیشه. ما می  خواهیم 
برنده باشیم. این یکی از بازی های کلیدی 
اســت که باید در آنها بــا چنگ و دندان 
بجنگید. هر کدام از ما که پنجشــنبه به 
استادیوم می رود باید برای جنگیدن آماده 
باشــد و با تمام توانش تاش کند. ما باید 
بتوانیم از نهایت پتانسیل مان در آن بازی 

بهره بگیریم.«
بــازی و عملکرد  گواردیــوا درباره 
بازیکنان هم گفــت: الکس )زینچنکوف، 
اشتباهش  با  بازیکن منچسترســیتی که 
منجر به گل تساوی ســاوتهمپتون شد( 
بهتریــن بازیکن میدان بــود چون بعد از 
اشــتباهی که مرتکب شد هرگز بازی اش 
دچار افت نشــد. او هرگز نگفت که دیگر 
تــوپ را نمی خواهد. مــن از این موضوع 
بیــش از هر چیــز دیگری خوشــحالم. 
اشــتباهات هم بخشــی از بازی است. او 
هم جوان اســت و از ایــن اتفاقات درس 

می گیرد.«

در حالــی که از میان به عنوان 
مشــتری اصلــی جــذب سســک 
فابرگاس به عنوان بازیکن قرضی در 
پایان فصل جاری نام برده می شود، 
اکنون باشگاه فنرباغچه هم به خرید 
پیدا  تمایل  اســپانیایی  بازیکن  این 
کرده و گفته می شــود که با باشگاه 
چلســی هم وارد مذاکره شده است 
تا او را در ماه ژانویه از چنگ میان 

درآورد.

 فابــرگاس 31 ســاله در حال 
حاضر تا پایان فصل با چلسی قرارداد 
دارد. این یعنی که او در پایان فصل 
می تواند به عنوان بازیکن آزاد به هر 
تیمی که می خواهد ملحق شــود و 
مذاکراتش را هــم از ماه ژانویه آغاز 

کند.
 فابرگاس زیر نظر مائوریتســیو 
ساری فرصت چندانی برای بازی در 

ترکیب اصلی چلسی نداشته است.

ســان- پل پوگبا در بازی منچســتر و بورنمــوث مچ بندی 
به دســت راســت داشــت که روی آن نوشته شــده بود 
»نــه«. او این مچ بنــد را در حمایت از کولیبالی به دســت 
کــرد. مدافع ناپولــی در بازی بــا اینتر هدف شــعارهای 
نژادپرســتانه گروهــی از هــواداران حریف قــرار گرفت.

گل- سال 2018 
برای نخستین بار 

بعد از 2007 مسی 
نتوانست برای 

بارسا یا آرژانتین 
با سر گل بزند و 
روند 11ساله اش 

قطع شد.

آ.اس- بازیکنان 
رئال مادرید برای 

نخستین بار بعد از 
قهرمانی در جام 
جهانی باشگاه ها 

به تمرین تیم 
برگشتند و آماده 

رقابت های سال 
2019 شدند.

دیلی میل- آلوارو 
موراتا که در بازی 

با پااس روی 
نیمکت چلسی 

نشست، راضی به 
نظر نمی رسید.

گل- مارادونا در حمایــت از کولیبالی، این عکس را روی اینســتاگرامش 
گذاشــت و نوشت: »من هفت سال در ناپولی بازی کردم. من هم از شعارهای 
نژادپرستانه بعضی از هواداران اذیت شدم. هنوز آن پرچمی که رویش نوشته 
شــده بود »به ایتالیا خوش آمدی« را یادم هست. احساس می کنم در ناپلی 
هســتم و امروز می خواهم در کنار کالیدو کولیبالی باشــم. امیدوارم همه 
اینها کمک کند تا نژادپرســتی در فوتبال یک بار برای همیشه تمام شود.«

گل- سال 2018 در حالی تمام شد که در نیم فصل اول، رقابت برای بردن کفش 
طای اروپا با فشردگی ادامه داشت. فعا نفر اول مسی است با 15 گل برای بارسا. 
آقای گل ایتالیا یعنی رونالدو 14 گله در رده دوم است و پیاتک از جنوا، امباپه، 
اوبامیانگ، هری کین و صاح با 13 گل در تعقیب دو ستاره بزرگ دنیا هستند. 

دیلی میــل- در جریان برد یونایتــد برابر بورنموث که ســومین پیروزی 
پیاپی سولسشــایر بود، الکس فرگوسن در ورزشــگاه اولدترافورد اینطور 
بــا خوشــحالی لبخند زد تــا رضایتــش از عملکرد تیم را نشــان دهد.

عکس نوشت

برنامه

سه شنبه 11 دی
لیگ برتر

اورتون.........................................................................................  لسترسیتی 16:00
.................................................................................................  فوام 18:30 آرسنال
کاردیف..............................................................................................  تاتنهام 21:00
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 فوتسال پلنت برترین های جهان 
را انتخاب کرد

هیچ ایرانی اول تا سوم نشد
سایت معتبر فوتسال پلنت بهترین های 
فوتسال سال ۲۰۱۸ میادی را انتخاب کرد. 
در این انتخاب ها هیــچ ایرانی در رده های 
اول تا سوم رده بندی حضور ندارد. رده بندی 

نهایی فوتسال پلنت به شرح زیر است:
بهتریــن بازیکن جهان در بخــش مردان: 

ریکاردینیو از پرتغال
بهترین دروازه بــان جهان در بخش مردان: 

هیگوئیتا از برزیل
بهترین تیم ملی جهان: پرتغال

بهترین ســرمربی جهان در رده باشگاهی: 
خسوس واسکو تخادا از اسپانیا

بهترین سرمربی جهان در رده ملی: خورخه 
گومس براز از پرتغال

باشــگاهی جهان: مووی استار  تیم  بهترین 
اینتر از اسپانیا

بهترین بازیکن جوان جهان: آنتونیو فرناندو 
آکوئیلرا سانچو از اسپانیا

بهترین دروازه بان جهان در بخش بانوان: آنا 
کاتارینا سیلوا پریرا از پرتغال

بهترین بازیکــن جهان در بخــش بانوان: 
آماندینیا از برزیل

بهترین داور جهان: نیکوا جلیچ از کرواسی
در بخــش بهترین بازیکــن مرد جهان 
حســین طیبی پنجم و فرهاد توکلی دهم، 
در بخــش بهترین دروازه بــان مردان جهان 
علیرضا صمیمی هفتم، در بخش بهترین تیم 
ملی جهان ایران چهــارم، در بخش بهترین 
ســرمربی جهان در بخش باشگاهی حمید 
بی غم هفتــم، در بخش بهترین ســرمربی 
جهان در رده ملی محمد ناظم الشریعه پنجم 
و شهرزاد مظفر هفتم، در بخش بهترین تیم 
باشــگاهی جهان مس ســونگون ششم، در 
بخش بهترین بازیکن جــوان جهان توحید 
لطفــی هفتم، در بخش بهتریــن دروازه بان 
بانوان جهان فرزانه توســلی ششم، در بخش 
بهترین بازیکن بانوان جهان فاطمه اعتدادی 
ششــم، در بخش بهترین داور جهان گاره 

ناظمی چهارم، از ایران انتخاب شدند.

گیتی پسند به دنبال 
قهرمانی زودهنگام

در مهمترین بازی هفته بیست و سوم 
لیگ برتر فوتســال، سه شــنبه گیتی پسند 
اصفهــان میهمــان ارژن فــارس اســت. 
گیتی پســند که با ۵۸ امتیاز در صدر قرار 
دارد در صورت پیروزی و البته شکست مس  
سونگون مقابل مقاومت قرچک به قهرمانی 

زودهنگام می رسد. 
شهروند ساری- شهرداری ساوه

آذرخش بندرعباس- سن ایچ ساوه
ارژن شیراز- گیتی پسند اصفهان

اهورای بهبهان- سوهان محمد سیما قم
مس سونگون- مقاومت قرچک

پارسیان شهرقدس- فرش آرا مشهد
حفاری اهواز- مقاومت البرز

فوتسال

دست نشان: یک امتیاز بیشتر از برنامه  گرفتیم
مس کرمان در نیم فصل اول خیلی خوب کار کرد و توانســت ۲۸ امتیاز کسب 
کند تا در رده سوم جدول لیگ یک قرار بگیرد. نادر دست نشان سرمربی مس کرمان 
در مورد وضعیت تیمش می گوید: »در نیم فصل اول نتایج خوبی گرفتیم و از برنامه ای 
که داشــتیم هم یک امتیاز بیشتر کســب کردیم. طبق برنامه ما باید از هر دو بازی 
۴ امتیاز می گرفتیم که با توجه به ۹ بازی خارج از خانه و ۶ بازی خانگی ۲۷ امتیاز 
می گرفتیم اما ما ۲۸ امتیازی هستیم. با این حال دو رقیب ما خیلی خوب کار کردند. 
سرخپوشــان پاکدشت و گل گهر ســیرجان در رده های بااتر از ما قرار گرفتند. در 
نیم فصل دوم به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف خود هســتیم و در حال حاضر هم 
اردویی ۵ روزه در جزیره کیش برگزار کرده ایم.« دست نشان در مورد جذب بازیکنان 
جدیــد هم توضیح می دهد: »می خواهیم ۶ بازیکن مدنظرمان را بگیریم. با برخی از 
بازیکنان هم صحبت کرده ایم. برخی مشکل رضایتنامه دارند برخی هم در باشگاه های 

دیگر شرایط خوبی از نظر مالی ندارند و می خواهند جدا شوند.«
 

جدایی ۳ بازیکن از مس کرمان
در فصل نقل و انتقاات زمستانی ۳ بازیکن از تیم مس کرمان جدا خواهند 
شــد. حامد محمودی و ســجاد حیدری جدایی شــان از تیم مس قطعی است و 
علیرضــا آرتا بازیکن تیم امید ایران هم به دلیل پیشــنهاد از یکی، دو تیم لیگ 
برتری احتماا از مس کرمان جدا می شــود. مــس کرمان در نیم فصل اول لیگ 

دسته اول در رده سوم جدول قرار گرفت.

لیگ یک

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
1595132122032سرخپوشانپاکدشت1
1586131161530گلگهرسيرجان2
158432213928مسکرمان3
157622191227شاهينبوشهر4
156541210223اکسينالبرز5
123-156541617آلومينيوماراک6
22-156451616قشقاییشيراز7
155641916321بادرانتهران8
517-154561520شهرداریتبریز9
414-15285610فجرسپاسی10
714-153571017شهرداریماهشهر11
1714-15357825نوداروميه12
913-153481019خونهبهخونه13
1113-153481021کارونخرمشهر14
711-152582027مسرفسنجان15
10*-153751515ملوان16

برنامه

پنجشنبه 97/10/20، ساعت 14
هفته هجدهم

بادران تهران.............................................................................................. نود ارومیه
ورزشگاه: نفت )تهرانسر( تهران

...............................................................................  اکسین البرز فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه: پارس شیراز

گل گهر سیرجان............................................................  شاهین شهرداری بوشهر
ورزشگاه: امام علی )ع( سیرجان

سرخپوشان پاکدشت.........................................................  کارون اروند خرمشهر
ورزشگاه: پاس قوامین تهران

شهرداری ماهشهر................................................................................  مس کرمان
ورزشگاه: شهدای ماهشهر

مس رفسنجان.................................................................................  قشقایی شیراز
ورزشگاه: شهدای رفسنجان

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

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

تراکتوری ها مدعی  شده اند در صورتی که 
محمد مسلمی پور به این تیم برنگردد هم از این 
بازیکن و هم از باشگاه سپاهان شکایت خواهند 
کرد. محمد مســلمی پور مدافع تراکتورسازی 
چند روز پیش به عضویت تیم فوتبال ســپاهان 
درآمد. حــاا گفته می شــود برای پیوســتن 
مسلمی پور به سپاهان مشــکاتی وجود دارد. 
با وجود اینکه دوران ســربازی مســلمی پور در 
باشگاه تراکتورسازی تمام شــده اما مسووان 
این باشــگاه تبریزی مدعی هستند مسلمی پور 
دو ســال دیگر با این باشــگاه قــرارداد دارد و 
حضور این بازیکن در ســپاهان غیرقانونی است. 
تراکتوری هــا مدعــی  شــده اند در صورتی که 
مسلمی پور به این تیم برنگردد هم از این بازیکن 

و از باشگاه سپاهان شکایت خواهند کرد.

 باشگاه تراکتور:مسلمی پور 
با ما قرارداد دارد!

یوســف ســیدی مدافع تراکتورسازی 
تبریــز که با این تیم به مشــکل خورد، در 
مــورد وضعیتش می گوید: »بــه من گفتند 
باید به تیم ماشین ســازی بــروم. در مورد 
من چه فکر کردنــد؟ کجای دنیا این اتفاق 
می افتــد کــه بازیکن را بــه زور راهی یک 
تیم دیگر کننــد؟ بازیکن خودش باید برای 
ادامــه فعالیتش تصمیم بگیــرد. اگر من را 
نمی خواهند قراردادم را تمــام کنند. نباید 
مــن را اذیت کنند. در حــال صحبت برای 
حل این مساله هستیم. نه به من پول دادند 
نه اجازه بازی دادند. چهار ماه اســت که با 
تیم تمرین نکردم. منتظر مشــخص شدن 
وضعیتم هســتم. من را خیلی اذیت کردند. 

واقعا نمی دانم چه باید بگویم.«

 سیدی: به من گفتند 
باید به ماشین سازی بروم!

کیوان امرایی بازیکن جدید پارس جنوبی 
جم اعتقاد دارد حضورش در لیگ یک در ابتدای 
فصل جاری تصمیم درســتی نبوده. امرایی در 
مورد حضــورش در پارس جنوبــی می گوید: 
»آقای تارتــار در دو فصل اخیر دنبال جذب من 
بود ولی متأســفانه قسمت نشد که با ایشان کار 
کنم. خدا را شــکر که حاا این شــرایط فراهم 
شــد تا زیر نظر آقای تارتار بازی کنم و امیدوارم 
جواب اعتماد ایشــان را بدهم. رفتن من به لیگ 
یک تصمیم درستی نبود چون شرایط بازی های 
این رقابت ها با بازی هــای لیگ برتر خیلی فرق 
دارد. بازی های لیگ یک خیلی دیده نمی شود 
و کیفیت زمین ها اصًا خوب نیســت. من چند 
ســال در لیگ برتر بــودم و نباید بــه لیگ یک 

می رفتم.«

امرایی: رفتنم به لیگ یک 
تصمیم درستی نبود

استقال خوزستان در نیم فصل اول با همه مشکاتی که وجود داشت توانست 
12 امتیاز کســب کند اما در نهایت با کسر 6 امتیاز از سوی فیفا مواجه شد. کسر 6 
امتیاز و بسته شــدن پنجره نقل و انتقااتی به دلیل پرداخت نکردن طلب فرانک 
ســاکونی بازیکن خارجی تیم. با این شرایط استقال خوزستان در قعر جدول قرار 
گرفت. وحید حمدی نژاد در مورد وضعیت اســتقال خوزستان صحبت های جالبی 

دارد.
  

کسر 6 امتیاز آب سردی بر پیکر استقال خوزستان بود. آیا کار این تیم را باید 
در لیگ تمام شده دانست؟ 

 کارمان تمام شــده نیست. کارشناسان،  اصحاب رسانه، مربیان و بازیکنان بارها گفتند 
اســتقال خوزستان تیم بسیار خوبی است و اینطور نیســت که کار تیم با چند باخت تمام 

شده باشد. خوب نیست این حرف را بزنم اما مصدومیت ایمان مبعلی هم سبب خیر شد که 
او بتواند بیشتر روی همدلی تیم کار کند.

بعد از کسر 6 امتیاز با توجه به پرداخت نشدن طلب بازیکن برزیلی نگرانی از 
جریمه بعدی بابت سقوط به رده پایین تر وجود دارد. 

 فکــر نکنم فیفا در یک ســال دو حکم بدهد. به هر حــال آنها هم زمان و فرجه ای را 
در نظــر می گیرند تا یک تیم به تعهداتش عمل کند. اینطور نیســت که یک مرتبه دو حکم 

سنگین بدهند. چیزی که ما تا به اان دیدیم این بوده.
بعد از بســته شدن پنجره نقل و انتقاات بحث عدم جدایی بازیکنان استقال 

خوزستان خیلی جدی مطرح شده. شما چه صحبتی دارید؟ 
 اصول حرفه ای در این مورد خیلی شفاف و مشخص است. بازیکنی که قرارداد دارد به 

راحتی نمی تواند از تیم جدا شود.

بعید است امسال فیفا 
حکم سقوط بدهد

حمدی نژاد: 
مصدومیت 
مبعلی سبب 
خیر شد

امید جهانبخش بازیکن پیشــین تیم های صنعت نفت آبادان و گســترش فواد تبریز هفته گذشته با باشگاه 
سرخ پوشان پاکدشت به توافق رسید و حتی قراردادش را هم امضا کرد. این بازیکن بعد از دو روز حضور در تمرینات 
سرخ پوشان پاکدشت، دیگر در مراحل آماده سازی این تیم حاضر نشد و حتی با شاگردان کاظمی به اردوی ترکیه هم 
نرفت. حاا خبرهایی در مورد توافق جهانبخش با باشگاه سایپا مطرح شده و ظاهراً این بازیکن در آستانه عقد قرارداد 
با نارنجی پوشان تهرانی است.  نکته حایز اهمیت این است که اگر چنین اتفاقی )عقد قرارداد سایپا با جهانبخش( رخ 
دهد، باشگاه سایپا و جهانبخش در خطر محرومیت قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است پنجره نقل  و انتقااتی 
سایپا هم بسته شود. این در حالی است که فریبرز محمودزاده اعام کرد وقتی بین باشگاه و بازیکن یا باشگاه با یک 

مربی قراردادی عقد و امضا می شود از لحاظ حقوقی این قرارداد ملزم به اجراست. 

باشگاه استقال خوزستان با وجود بسته بودن پنجره نقل  و  انتقاات به دنبال جذب سه بازیکن با استفاده از سهمیه 
فیفاســت. در حالی که اکثر تیم های لیگ برتری تمرینات شان را آغاز کرده اند، استقال خوزستان هنوز کارش را شروع 
نکرده و بازیکنان هم منتظر مشــخص شدن وضعیت قطعی کادر فنی هستند. باشگاه اســتقال خوزستان بعد از کنار 
گذاشــتن داریوش یزدی، هدایت این تیم را به کریم بوستانی با کمک ایمان مبعلی ســپرد اما برای نیم  فصل دوم هنوز 
تکلیف کادر فنی استقال خوزستان مشخص نیست و مسووان باشگاه هم به بوستانی اعام نکرده اند قرار است سرمربی 
جدید بیاید یا اینکه او کارش را ادامه دهد. این در حالی اســت که چند بازیکن استقال خوزستان هم قصد جدایی از این 
تیم را دارند. اســتقال خوزستان از پنجره نقل  و انتقاات نیم فصل محروم اســت اما یکی از مسووان این باشگاه اعام 

کرد این باشگاه قبل از شروع رسمی فصل نقل  و انتقاات می تواند سه بازیکن آزاد را به عنوان سهمیه فیفا جذب کند.

استقال خوزستان امیدوار به استفاده از سهمیه فیفاسایپا و جهانبخش در خطر محرومیت

در حالی که باشــگاه ســپاهان درخواست خود را برای جذب علی دشتی از سایپا ارائه داده بود ولی این انتقال 
منتفی شــده. باشگاه سپاهان مدتی است که به دنبال خرید علی دشتی است و پیشنهاد رسمی خود را برای جذب 
این بازیکن به مسووان سایپا ارائه داده اند. حدود ۲ هفته پیش این پیشنهاد به دست مدیران باشگاه سایپا رسید که 
در همان زمان سایپا با پیشنهاد سپاهان مخالفت کرد. به این ترتیب رفتن دشتی به سپاهان منتفی شده و به نظر 
می رسد این بازیکن فعا شاگرد دایی باقی می ماند. با توجه به اینکه حضور محمدرضا حسینی هافبک ذوب آهن هم 

در سپاهان منتفی شد، امیر قلعه نویی حاا باید به دنبال گزینه های دیگری برای حضور در تیمش باشد.

بازی معوقه دو تیم راه یاب ملل مریوان و آذرخش از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان، در شهرســتان 
شــهریار از توابع اســتان تهران برگزار شد. در این بازی که به دلیل شــرایط جوی به تعویق افتاده بود، راه یاب 
موفق شــد با نتیجه ۱۰ بر صفر حریفش را مغلوب کند. راه یاب با این پیروزی ۱۰ امتیازی شــد و به رده سوم 
صعود کرد. با نتیجه این بازی، سپاهان با ۹ امتیاز به رده چهارم سقوط کرد. آذرخش هم با ۳ امتیاز در رده دهم 
جدول باقی ماند. ۵ مســابقه دیگر هفته چهارم جمعه برگزار شد. در جدول رده بندی شهرداری بم و ذوب آهن 

با ۱۲ امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند.

گلباران راه یاب در بازی معوقه مقابل آذرخشانتقال دشتی به سپاهان منتفی شد

نگاهی به وضعیت عجیب مالکیت و مدیریت تیم محبوب رشت
در سپیدرود چه کسی به پرسش ها پاسخ می دهد؟ 

پس از راه اندازی نهضــت المپیک نوین 
و ورود ورزش بــه متن زندگــی جوامع مدرن، 
فوتبــال با تاســیس جــام جهانی، عــاوه بر 
همراهی با سایر رشــته ها، مسیر مستقل خود 
را آغاز کرد و با رشد و توسعه در قالب باشگاه ها 
و باشــگاه داری، به تدریج و از پــس رخدادها، 

تبدیل به صنعتی شد که امروزه می بینیم.
رکن اصلی و اساسی این بیزنس - صنعت، 
باشــگاه ها هستند. باشگاه ها ســرمایه گذاری 
می کنند، کشف اســتعداد می کنند، تبلیغات 
می کنند، هــواداران را جلب و جذب می کنند، 
فوتبال را توســعه می دهنــد و خون جاری در 
رگ هــای این ابر پدیــده قــرن معاصرند. در 
عین حال، باشــگاه ها محلی برای پول ساختن 
هستند. کنشــی که می تواند هم سیاه باشد و 
هم سفید. اینجاســت که فوج عظیم مردمان 
فوتبال دوســت، به عنوان بازار هدف، چشــم 
تجار و ســرمایه گذاران فوتبال را به خود خیره 

می کند.
وقتی رومــن آبراموویچ، ۱۵ ســال قبل 
چلســی را در ازای ۱۴۰میلیون پوند خرید، نه 
متولد لندن بود و نه ساکن منطقه فوام و محله 
چلسی، نه عکس با شورت فوتبال داشت و نه از 
بچگی طرفدار چلسی بود. آبراموویچ تاجر بود. 
می خرید و پرورش مــی داد و می فروخت. کما 
اینکه این روزها احتمال فروش چلسی توسط 
آبراموویچ به قیمت ۲ میلیــارد پوند به گوش 
رسیده است. او از خریدن چلسی هدفی داشت 

که دست کم برای خود او روشن و واضح بود.
در راستای آن هدف، هرچه بود، آبراموویچ 

با برنامه ها و چشم اندازهایی روشن، در چلسی 
کار کرد. بــرای هواداران تیمش که ســرمایه 
معنوی او بودند آن برنامه ها و چشم اندازها را به 
روشنی بیان کرد و حمایت شان را به دست آورد 
و صد البته که نا امیدشــان نکرد و طایی ترین 
فصل تاریخ باشگاه را ســاخت. نه دنبال عوض 
کــردن نام رفت و نه مکان و نــه جایگاه. بخش 
مهمــی از توفیــق او در چلســی، نتیجه این 
شفافیت بود و هســت. و البته رشد ۱۵ برابری 

ارزش سرمایه اش طی ۱۵ سال.
مثال دیگر مالکان پیشــین چینی میان 
هســتند که طی فرآیندی طوانی باشگاه را از 
برلوسکونی خریدند و چون اهداف شان محقق 
نشد در نخســتین فرصت و به بهترین خریدار 
واگذارش کردند. نتیجه این بی ســامانی که از 
اواخر دوران برلوسکونی شروع شده بود، هنوز 

بر پیکر میان قابل مشاهده است.
در مثل مناقشه نیســت اما اگر براساس 
واقعیت های اجتماعی و فوتبالی، در مقایســه 
فوتبال باشگاهی ایران با سطح اول باشگاه های 
دنیا، به یک عدد نسبت مشخص برسیم، همه 
منطق جاری در فوتبال باشگاهی مدرن، ضرب 
در آن عدد نسبت، در فوتبال باشگاهی ما قابل 
پیاده سازی اســت اما آیا در آن سطح و جایگاه 

عمل می کنیم یا کرده ایم؟
همه این داستان ها نوشــته و روایت شد 
تا به سپیدرود برســیم. به رخدادهای ۵ سال 
گذشته در بحث مالکیت و مدیریت سپیدرود 
برنمی گردیم. حاا اما کســی سکاندار رسمی 
فنی و اســمی مالکیت باشــگاه است که بیش 
از هرکســی در فوتبال ایــران، او را به صراحت 
لهجه می شناســیم. انتقادهای بجا و نابجای او 
از افراد در سال های اخیر، درکنار کارنامه لبریز 

از تجربه او در ســطح اول فوتبال ایران تا سطح 
اول فوتبال دنیا، بــه ما این اجازه را می دهد که 
به علی کریمــی با نگاهی فراتــر از یک عنصر 

فوتبالی در جامعه بنگریم.
اینجا بحث پیرامون شــخصیت حقیقی 
علی کریمی )کــه بی اندازه دوســتش دارم( 
نیســت. هدف، بررســی کنــش او به عنوان 
شــخصیت حقوقی مالــک معنوی باشــگاه 
سپیدرود است. می گویم مالک معنوی، چون به 
شخصه هنوز نمی دانم مالک باشگاه سپیدرود، 
قانوناً چه شــخصی است. ســپیدرود نشان از 
روزهای امیــدوار کننده ندارد. نه در بحث فنی 
و نــه مدیریتی. جایگاهــش در جدول گویای 
حقایق تلخی اســت. عملکــرد گردانندگانش 
که ابه ای اخبار رســمی و غیر رسمی منتشر 

می شود هم، امیدوار کننده نیست.
اینجاســت که شــخصیت حقوقی علی 
کریمی مورد خطاب قرار می گیرد. اینکه هدف 
او و دوستانش از ورود به مالکیت سپیدرود چه 
بود؟ چشم اندازشان؟ راهبردشان برای رسیدن 
به آن چشم انداز و تاکتیک شــان برای اجرای 
آن راهبرد چه بود و چیســت؟ چرا هرگز اعام 
عمومی نشد و نمی شــود؟ چرا کریمی درباره 
شــرایط جاری در باشگاه با ســرمایه معنوی 
باشــگاهش یعنی مــردم و هواداران ســخن 

نمی گوید؟
گیریم که به خاطر نقص مدرک مربیگری 
در کنفرانس هــای پیــش و پــس از بازی ها 
نمی توانــد صحبت کند، برگــزاری کنفرانس 
مطبوعاتی خارج از قواعد مســابقات که منعی 
ندارد. یا حتی دســت کم، گسیل کردن یکی 
از اعضای کادر مدیریتی به چنین کنفرانسی، 
مانند نقش علیرضــا امامی فــر در چارچوب 

مسابقات که شدنی است.
به جــای رفت و آمــد ابــه ای اخبار و 
شایعات و راهروهای ســازمان ها و ادارات، هر 
ازگاهی گزارشــی به هواداران دادن بد نیست. 
حتی در قالــب درد دل. بیان دلیل تصمیمات 
و جــذب و دفع هــا و فرصت هــا و تهدیدها و 
مشــکات و آرزوها، شــاید بتوانــد همدلی، 

همفکری و همراهی بیشتری برانگیزد.
از علی کریمی که ســابقه رو در رو شدن 
بــا دومین مقــام فدراســیون روی آنتن زنده 
تلویزیون را دارد، با آن صراحت و اســتحکام، 
انتظار می رود همانگونه که در قبال کنش های 
فدراسیون نشــین ها، قایــل بــه شــفافیت  و 
گزارش دهی بــود، چنین فریضه ای را هم برای 

خود و مجموعه زیر دستش قایل باشد.
به چشــم برهم زدنی، نیم فصل دوم لیگ 
جاری هم خواهد گذشــت. لیگ امسال نشان 
چندانی از وجود تیم های به شــدت مســتعد 
سقوط ندارد و نمی توان به احتماات و اتفاقات 
دل بســت. ســپیدرود تا همین جا هم تاخیر 
فراوانی دارد. این وظیفه علی کریمی است، که 
امید یک شــهر به توش و توان او بسته شده و او 
خود، آگاهانه یا نا آگاهانه پیش قراول مجموعه 
ســپیدرود شده اســت. پس دســت کم برای 
حفظ جایگاه و موقعیت خــود، باید طرحی نو 

دراندازد.
این راه بــا این توشــه به پایــان خوش 
نمی رســد. آبراموویچ ۱۴۰ میلیون پوند برای 
چلســی پرداخت و حاا ارزش مایملکش به ۲ 
میلیارد پوند رسیده اســت. آیا علی کریمی تا 
به حال از خود پرســیده فرق قیمت سرقفلی 
 یــک تیــم لیگ برتــری بــا تیم لیــگ یکی 

چقدر است؟

 سپیدرود نشان از روزهای امیدوار 
کننده ندارد. نه در بحث فنی و نه 
مدیریتی. جایگاهش در جدول 
گویای حقایق تلخی است. عملکرد 
گردانندگانش که ابه ای اخبار 
رسمی و غیر  رسمی منتشر می شود 
هم، امیدوار کننده نیست. به 
این بهانه بحثی را درباره وضعیت 
مالکیت و مدیریت سپیدرود مطرح 
می کنیم.  فوتبال بیزنس است. این 
یک اصل مسلم و اثبات شده در نیم 
قرن اخیر به شمار می رود. روزگاری 
فوتبال یک ورزش گروهی بود که 
در کنار سایر رشته های ورزشی، 
بخشی از زندگی اجتماعی گروهی از 
انسان ها را تشکیل می داد. 

غامی: کی روش نسل طایی 
ایران را در اختیار دارد

تیــم ملی ایران چند روز دیگر در جام 
ملت های آسیا باید برابر یمن، عراق و ویتنام 

به میدان برود. 
محمــد غامــی مهاجم ســابق تیم 
ملی ایــران که در ســال ۲۰۱۱ به همراه 
افشــین قطبی این مسابقات را تجربه کرده 
می گوید نسل فعلی فوتبال ایران می توانند 
 بــه قهرمانــی در این مســابقات دســت 

پیدا کنند. 
ایــن فصل در ســپیدرود  غامی که 
رشت حضور دارد، درباره شرایط شاگردان 
کارلوس کــی روش می گوید: »به نظرم تیم 
ملــی شــرایط ایده آلــی دارد و بازیکنانی 
در حاضــر در اردوی حاضــر هســتند که 
جــزو بهترین های لیگ داخــل و لژیونرها 
هســتند. انتظارات از کی روش زیاد اســت 
و امیدواریــم به امید خــدا پس از مدت ها 
قهرمان آسیا شــویم. شرایط دشوار خواهد 
بود اما ایران ظرفیت باایی دارد که همیشه 
در تورنمنت های ســخت خودش را نشان 

بدهد.« 
به  ایران  بازی گروهــی  ســخت ترین 
احتمال زیاد مقابل عــراق خواهد بود. این 
دو تیــم در تورنمنــت ســال ۲۰۱۵ بازی 
خاطره انگیــزی داشــتند که عــراق موفق 
شــد در ضربــات پنالتی به برتری دســت 
 پیــدا کنــد و از مرحلــه حذفی بــه دور 

بعدی برود. 
با تیم عراق  غامی درباره رویارویــی 
توضیح می دهد: »در حــال حاضر اتفاقات 
عجیب و غریــب در فوتبال زیاد اســت و 
همان زمان کــه با آنها بازی می کردیم تیم 
خوبی داشتند. به نظرم اگر بتوانیم عراق را 
شکســت بدهیم راه صعود به مرحله بعدی 
هموار خواهد شد. قطعا مقابل یمن و ویتنام 
نباید به دردسر بیفتیم اگرچه نمی شود آنها 
را دســت کم گرفت اما بعیــد می دانم در 
حدی باشند که ایران را به دردسر بیندازند. 
به نظــرم قدرتمندترین حریف فعلی ایران، 
عراق اســت و کار دشــواری مقابــل آنها 

خواهیم داشت.« 
هافبک سپیدرود درباره اینکه در تیم 
ملی فعلی اغلب بازیکنان لژیونر هســتند، 
می گویــد: »مطمئنا نســل فعلی ما طایی 
هستند. کی روش نســل خوبی از فوتبال را 
رونمایــی کرده و به نظــرم عملکرد خیلی 
خوبی داشته اند اما به لحاظ فنی در مقایسه 
کی روش با افشــین قطبی، مــن عملکرد 
قطبی را بیشــتر دوست داشــتم و سطح 
باایــی بود. همه بایــد از تیم ملی حمایت 
کنیم و امید داریم عنوان قهرمانی را باای 
ســر ببرند. با این قهرمانی پس از چندین 
سال احساس غرور خواهم کرد و برای این 

موفقیت مشت هایم را گره می کنم.«

نقل قول

مرزبان: حمایت منتقدان از کی روش 
دروغ بزرگ است!

علیرضا مرزبان سرمربی نفت مسجدسلیمان پس از اینکه به جای 
عبدا... ویســی انتخاب شد، توانســت تیمی که تا پایان هفته پنجم سه 
امتیاز کسب کرده بود و گل هم نزد با کسب ۱۵ امتیاز به رتبه دوازدهم 
برســاند و حاا امیدوار اســت با کمک مدیران باشگاه و مسووان شهر 
مسجدســلیمان و خریدهایــی که برای نیم فصــل دوم انجام می دهد، 
نیم فصــل دوم بهتری را تجربــه کند. مرزبان در مــورد اهداف نقل و 
انتقااتی نفت مسجدســلیمان می گوید: »درخواست داشتیم تا فرشید 
پاداش را از پارس جنوبی بگیریم. گفتند باید درخواست رسمی بدهیم 
و ما این کار را می کنیم. اگر باشگاه پارس جنوبی و سرمربی محترم تیم 
اجازه بدهند، فرشید را بگیریم. در کنار آن قصد داریم کمال نیکخو را از 
شهرداری بوشهر بگیریم تا جایگزین خوبی در سمت چپ داشته باشیم 
ولی به ما جواب منفی دادند. در مورد گلر جدید در حال مذاکره هستیم 
چون منابع مالی ما مشــخص نیستند. با امیرحسین امیری هم صحبت 
کردیــم و حتی با ما هم تمرین کــرده و امیدوارم برای تقویت خطوط 
میانی او را بگیریم.« ســرمربی نفت مسجدســلیمان با اشاره به منابع 
مالــی تیمش، ادامه می دهد: »در حال مذاکــره با یک مهاجم خارجی 
خوب هســتیم ولی منابع مالی ما مشخص نیست. ما ۴ بازیکن از دست 
دادیــم و نیاز بــه تقویت داریم چون نیم فصل دوم ســختی را خواهیم 
داشت و امیدوارم بتوانیم این مساله را مدیریت کنیم.« علیرضا مرزبان 
درباره تیم ملی و انتقادهایی که از کارلوس کی روش می شود، می گوید: 
»افرادی هستند که منتظرند تیم شکست بخورد و اان همان افراد که 
منتظرند کی روش شکســت بخورد و بعد به کادر فنی حمله کنند، بهتر 
اســت همین اان این کار را بکنند و خودشان را نشان دهند. نه اینکه 
سیاســی کاری کنند و بگویند فعا پشــت تیم ملی هستیم و قهرمانی 
می خواهیم. این سیاسی کاری یک دروغ بزرگ با طبیعت انسانی است، 
اگر انتقادی هســت همین اان مطرح کنید و منتظر نشوند که دو روز 

دیگر چه اتفاقی می افتد.«

 قاسمی نژاد: تاش می کنم 
بهترین پاسور لیگ شوم

محمــد قاســمی نژاد هافبک پدیده مشــهد معتقد اســت تیمش 
در نیم فصــل اول بــا وجود مشــکات زیادی که داشــت، نتایج خیلی 
خوبی گرفت. قاســمی نژاد درباره وضعیت فعلی پدیــده و اینکه یحیی 
گل محمدی در اعتراض به مشــکات باشگاه در تمرینات شرکت نکرده، 

می گوید: »تمرینات ما چند روزی است که 
شروع شده و امیدوارم تکلیف باشگاه هم هر 
چه زودتر مشخص شود. به  هر حال ایشان 
حق دارد نگران تیم باشد چون در نیم  فصل 
دوم شــرایط متفاوت اســت و قطعاً نتیجه 
گرفتن ســخت تر خواهد شــد. همه تیم ها 
دنبال تقویت خودشان هستند و ما هم باید 
با تیم قوی تری وارد نیم  فصل دوم شویم. ما 
در نیم  فصل اول لیگ برتر با وجود مشکات 
زیادمان نتایج فوق العاده ای گرفتیم و حیف 
اســت پدیده به خاطر مشکات مالی به هم 

بریزد. واقعاً حیف اســت شــیرازه پدیده از هم بپاشد و امیدوارم هرچه 
زودتر تکلیف باشگاه روشن شود.« قاسمی نژاد که همراه با امید عالیشاه 
و محمد کریمی در صدر جدول بهترین پاســورهای لیگ برتر قرار دارد، 
در مورد عملکرد خودش هم توضیح می دهد: »من در چند هفته ابتدایی 
به صورت بازیکن تعویضی وارد زمین می شدم ولی همیشه تاش کردم 
بهترین عملکرد را داشته باشم. در لیگ امسال هم پنج پاس گل دادم و 
دو گل زدم که این آمار بد نیســت ولی تاش می کنم که در پایان لیگ 
بهترین پاسور مسابقات شوم و امیدوارم در نیم  فصل دوم عملکرد بهتری 
داشته باشم.« هافبک پدیده با اشاره به شانس قهرمانی تیمش در لیگ 
هجدهم می گویــد: »ما می خواهیم تا پایان لیگ جزو مدعیان باشــیم 
و هدف مان هم رســیدن به قهرمانی یا کســب ســهمیه لیگ قهرمانان 
آسیاســت. در جام حذفی هم این فرصت را داریم تا با پیروزی در ســه 

بازی قهرمان شویم و از یک مسیر کوتاه به سهمیه آسیا برسیم.«

به این تیم 
امیدوار 

باشیم؟

ترابیان: به اندازه 
شعورم رأی می دهم

پیشــین  رییس  ترابیان  عبــاس 
کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال 
ســاحلی هم یکی از نفراتی بود که در 
ســایت فوتســال پلنت حق رای دارد. 
ترابیان کــه معتقد اســت آرای او در 
ســایت جهانی فوتســال پلنت، حاصل 
باورهای فنی او بــوده، درباره انتقادات 
مطرح شده علیه او به خاطر رأی ندادن 
به نامزدهای ایرانی سایت فوتسال پلنت، 
می گوید: »رأی دادن به زور نمی شود! 
من به اندازه شعورم و مطابق چیزی که 
بــه آن بــاور دارم رأی می دهم و نباید 
به خاطر خوشــایند کسی دروغ بگویم. 
غیرواقعی  و  احساســی  برخوردها  این 
اســت. مانند اینکه در یــک دادگاه به 
قاضی بگوییم شــما چرا به نفع فامیلت 
رأی نمی دهی!« رییس پیشین کمیته 
فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی 
با بیــان اینکه یک قاضی هــم باید به 
درســتی قضاوت کند، توضیح می دهد: 
»من بایــد احترام عقایــد کلی دنیا را 
داشــته باشــم. به همین خاطر من به 
سادگی رأی نمی دهم و با اساتید بزرگ 

فوتسال مشورت می کنم.«
 

شمس: قرار باشد 
احساسی رأی بدهم، به 

پسرم رأی می دهم!
پیشین  ســرمربی  شمس  حسین 
تیم فوتسال ایران از افرادی است که در 
نظرسنجی انتخاب بهترین های فوتسال 
جهان حق رأی دارد و نفرات برتر جهان 
در بخش های مختلف را انتخاب می کند 
اما پس از اعام آرای مأخوذه مشخص 
شد او به شهرزاد مظفر سرمربی پیشین 
تیــم ملی بانوان نمــره ضعیف دو و به 
محمد ناظم الشــریعه نمــره یک داده 
کــه این موضوع باعث بــه وجود آمدن 
شائبه هایی در این خصوص شد. حسین 
شــمس درباره دلیل نمراتی که در این 
رأی گیــری به محمد ناظم الشــریعه و 
شهرزاد مظفر داده، می گوید: »من ۱۰ 
سال اســت از فوتســال دورم اما هنوز 
برای رأی گیری به ســراغ من می آیند 
پس دلیل نــدارد اعتبار و آبروی خودم 
را بی دلیل از بیــن ببرم، حاا مهم هم 
نیســت یک نفر از من خوشــش بیاید 
یا نیایــد. من به چیزی کــه حق بوده 
رأی داده ام. اگر قرار بود احساسی رأی 
بدهم، به پسرم رأی می دادم  چون او را 

بیشتر از همه دوست دارم.«

واکنش

عليرضامویدیفر
A.Moayyedifar

ایمان مبعلی هافبک اســتقال خوزستان 
اعتقاد دارد بقــای این تیم در لیگ برتر تنها با یک 
معجــزه صورت خواهــد گرفت. مبعلــی درباره 
پرداخت نشدن طلب ســاکونی که حتی ممکن 
است منجر به سقوط استقال خوزستان به دسته 
پایین تر شود، می گوید: »وقتی شش امتیاز کسر 
شــد واقعاً تیم ما وضعیتی ســخت پیدا کرد. تیم 
استقال خوزستان قدرت تیمی مثل پرسپولیس 
را ندارد که زمان مربیگری افشــین قطبی، شش 
امتیاز از این تیم کســر شد ولی در نهایت به عنوان 
قهرمانی رســید. اان کار ما واقعاً ســخت است و 
استقال خوزستان فقط با یک معجره می تواند در 
لیگ برتر بماند. فقط امیدوارم تکلیف کادر فنی تیم 
ما زودتر مشخص شود تا بتوانیم خودمان را آماده 

بازی های نیم فصل دوم کنیم.«

 مبعلی: با یک معجزه 
در لیگ برتر می مانیم
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تصمیم  ایــن  خبــری؛  ســکوت 
جدیدی است که مســووان استقال 
گرفته اند تــا به زعم خودشــان نقل و 
انتقــاات زمســتانی بــا کوچک ترین 
تنشــی انجام شــود و در ایــن میان 
اظهارنظر  در خصوص جبــاروف  فقط 
می کنند و به صراحــت می گویند با او 
به توافق رســیدند، این در حالی است 
که رســا نه های خارجــی چیز دیگری 
می گویند و همین مخاطب این فوتبال 

را به تردید می اندازد. 
ســوابق مدیران قبلــی در جذب 
بازیکنــان، مدیران فعلی اســتقال را 
به این باور رســانده که این دوران هر 
چقدر در ســکوت خبری به سر ببرند 
موفق تر خواهند بود. این روش شــاید 
به نفع خود مســووان استقال باشد، 
اینطــوری آنها اگر در جذب فهرســت 
مورد دلخواه شــفر نــاکام ماندند هیچ 
پاسخ رسانه ای نخواهند داد اما در این 
میان حق هواداران و دوســتداران این 
تیم که منتظر تکاپوی مدیران استقال 
بــرای رفع نقصان های فعلی هســتند، 
چه می شــود؟ آیا در این آشــفته  بازار 
بدانند  ندارند  هواداران اســتقال حق 
فهرست شــفر چیست و استقالی ها تا 
چه حد در جذب نیروهای مورد دلخواه 
مربــی موفق هســتند؟ تاکنون چقدر 
پنهان کاری ها توانسته به تیم هایی نظیر 
اســتقال کمک کند؟ سفرهای گاه و 
بی گاه فتحی به دبی چه معنایی دارد؟ 
تعدادی بــر این باورنــد که این 
ســفرها کاما شخصی اســت و برخی 
نیــز این ســفرها را کاری می دانند اما 
خــود فتحی هیچ توضیحــی در قبال 
ایــن مســائل نمی دهد. یک حســاب 
سرانگشــتی نشــان می دهد اوضاع و 
احوال اســتقال از نظر مالی هم برای 
جــذب نیروهــای جدید اصــا خوب 

نیست.
 این تیــم در اتاق فکر خود هم با 
صندلی های خالی روبه رو است که هنوز 
تصمیمی برای آن گرفته نشــده است. 
می توان اینطور تعبیر کرد که مسووان 
اســتقال زمان را گــم کرده اند، یعنی 
درست زمانی که باید برای پاسخگویی 

حاضر شوند هیچ کس پاسخ درستی به 
ذهن پریشــان این مخاطب نمی دهد و 
در روزهایی که استقال نیاز به آرامش 
دارد آنها به صف شــده و هر روز روی 
خروجــی ســایت ها بــا مصاحبه یکی 
از آنهــا مواجه می شــویم که این خود 
بایی اســت که اســتقالی ها با دست 
خودشــان بر ســر خود می آورند.  ای 
کاش یک نفر پیدا می شــد که پاســخ 
ذهن پریشــان هواداران اســتقال را 
بدهــد و آنها را از نگرانی درآورد. اینکه 
در سکوت خبری استقالی ها، یکدفعه 
مدیر سابق اســتقال مصاحبه می کند 
و درباره جــذب نویمایر و الحاجی گرو 
صحبــت می کند دوباره حاشــیه های 
خرید بازیکن توســط اســتقالی ها را 
اینجاســت که  نکته  زیادتر می کنــد. 
هیچ کس نمی داند در فهرست خروجی 

استقالی ها کدام بازیکنان قرار دارند.
 اینکه هر روز اســم میثم تیموری، 
مرتضی آقاخان و چند بازیکن از جمله 
جابر انصاری بر سر زبان ها می افتد خوب 
نیست و بازتاب منفی این سکوت خبری 
به مراتب بیشتر از منفعت آن خواهد بود. 
می توان اینطور برداشــت کرد که 
این پنهان کاری های اســتقالی ها برای 
فهرســت ورودی و خروجــی این تیم 
می تواند بیشــتر به خاطر این باشد که 
اگر در جذب بازیکنان مورد نظر شــفر 
ناکام ماندند مورد شماتت قرار نگیرند، 
اما این بی انصافی است که صرفا به دلیل 
منفعــت شــخصی خــود در توضیح 

رسانه ای اینقدر ضعیف عمل کنند. 
نکته دیگــر این اســت که حتی 
نام دستیاری که شــفر خواهان جذب 
او شده نیز توســط باشگاه فاش نشده 
اســت. تنها توضیح فتحی در خصوص 
این چهره جدید برمی گردد به مصاحبه 
او که گفته بود این مربی آلمانی است.

 اســتقال این روزها به مسوولی 
نیــاز دارد که صاف و پوســت کنده در 
خصوص تمام مســائل نقــل و انتقالی 
پاســخ صریح و قاطع دهــد، اینطوری 
دســت سوءاســتفاده گران هم در این 
آشفته بازار کوتاه شده و به مقصود خود 

نمی رسند.

لیستشفرچرارسانهاینمیشود؟
مسووان ذهن پریشان هوادار را نجات دهند

آبیهاشنبهاستارتمیزنند
 با دســتور کادر فنی از روز شــنبه پانزدهم دی ماه تمرینات آبی پوشــان برای 
حضور دوباره در لیگ برتر آغاز خواهد شــد و قرار است تمرینات در دو نوبت صبح و 
عصر برگزار شود. در تمرینات صبح بازیکنان به وزنه زدن خواهند پرداخت و در نوبت 
دوم که عصر برگزار می شــود، تمرینات تاکتیکی و فنی آغاز خواهد شد تا آبی پوشان 

با شروع لیگ آمادگی کامل خود را به دست آورده و به مصاف حریفانشان بروند.

پنالتی همیشه به تیم ملی لطمه زده
عنایتی:یحییمقصرحذفتیمملینبود

رضا عنایتی شانس قهرمانی ایران در رقابت های جام ملت های آسیا را بسیار زیاد 
می داند. مهاجم ســابق تیم ملی و باشگاه اســتقال که سابقه بازی در جام ملت های 
آسیا را دارد و جزو شناخته شده ترین بازیکنان ایرانی حاضر در آسیا محسوب می شود، 
درباره وضعیت کنونی تیم ملی حرف هایی دارد: »ایران برای قهرمان شــدن شــانس 
باایی دارد. باید بگویم توقعات از تیم ملی بســیار بااســت و مردم توقع دارند ایران 
در جام ملت های آسیا قهرمان شود. هر چند فضایی 
کــه در این چند ماه در اطراف تیم ملی بود، چندان 
خــوب نبود، ولی اان همه بایــد از این تیم حمایت 
کنند و امیدوارم بعد از سال ها قهرمان آسیا شویم.« 
عنایتی به حریفان اصلی ایران در جام ملت های آسیا 
نیز اشــاره ای دارد: »تیم هایی مثل کره جنوبی، ژاپن 
و اســترالیا قدرتمند هستند و نباید از کنار تیم هایی 
مثل امارات، عراق، عربســتان، قطر و... هم به سادگی 
عبور کنیم.« عنایتی پیرامون تجربیاتش در دو دوره 
از جام ملت های آســیا نیز توضیحاتی می دهد: »ما 
در هــر دو دوره کــه در چین و مالزی برگزار شــد، 
می توانســتیم قهرمان شــویم، ولی ضربات پنالتی همیشــه به تیم ملی ما ضربه زده 
اســت. در چیــن که مقابل تیم ملی این کشــور باختیم و به فینال نرســیدیم و در 
مالزی هم با ضربات پنالتی مغلوب کره جنوبی شــدیم. ایران در هر دو جام بازیکنان 
بسیار خوبی داشــت و می توانست قهرمان شود.« ماجرای چیپ گل محمدی در جام 
ملت های 2004 هنوز در یاد هاســت. مهاجم سابق اســتقال درباره پنالتی  عجیبی 
کــه گل محمدی در بازی با چین در جام ملت های 2004 آســیا از دســت داد، این 
یــادآوری را کرد: »فقط نباید گل محمدی را مقصر دانســت. او مطمئن بود که توپ 
را گل می کند و تصمیم گرفت که چیپ بزند. متاســفانه چیپ یحیی برای خودش و 

مردم خاطره شد.«

تدبیرشفرجوابمیدهد؟
تمرین اســتقال در حالی قرار است از روز شــنبه هفته آینده برگزار شود که 
تقریبــا تمرین تمام تیم های لیگ برتری بیش از یک هفته اســت که آغاز شــده و 
آبی ها تنها 31 روز فرصت دارند خود را آماده شــروع دوباره لیگ برتر کنند اما شفر 
برای جبــران عقب افتادگی بدنی تیمش برنامه دارد و تصمیــم گرفته در اردوی دو 
هفته ای این تیم در قطر تمرین های دو و ســه نوبتی بــرای بازیکنان تیمش برگزار 
کند تا بازیکنان این تیم تا شــروع بازی های لیگ برتــر از نظر بدنی به مرز آمادگی 
کامل برسند. بازیکنان اســتقال این روزها به صورت اختصاصی تمرین های خود را 
پیگیری می کنند و قرار است روز پنجشنبه و جمعه هفته جاری در آزمایش پزشکی 
باشگاه شرکت کنند. البته به نظر می رسد استقال برای نیم فصل دوم نیاز به بدنساز 
دارد و معلوم نیست این تیم بتواند بدون مربی بدنساز عقب افتادگی ها را جبران کند. 
اســتقال هم اکنون 6 امتیاز با 3 تیم صدرجدولی اختاف دارد و شفر امیدوار است 
در نیم فصل دوم بتواند این امتیازهای عقب افتاده را جبران کند و برای چهارمین بار 

در تاریخ لیگ برتر استقال را به مقام قهرمانی این مسابقات برساند.
 

باتکلیفیزمینتمریناستقال
 اســتقال هنوز تکلیف زمین تمرین خود را مشــخص نکرده اســت. 
قرارداد اســتقال با مجموعه صنایع دفاع به پایان رســیده و آبی ها به  دنبال 
محل تمرینی مناســب هستند تا تمرینات این تیم در آن محل برگزار شود. 
استقال به  دنبال برگزاری اردو در نیم فصل مانند همه تیم های لیگ برتری 
اســت؛ اتفاقی که هنوز نهایی نشــده و به جمع بندی نرسیده است. شفر در 
تقاضای قبلی خود درباره برگزاری اردوی خارج از کشور موضوعاتی را مطرح 
کرده اما شــاید این سفر منتفی شــود. باید دید در نهایت تکلیف این سفر و 

زمین تمرین استقال چه می شود؟

اصغر شرفی: کی روش ارزش پیراهن ملی را بااتر برد

فوتبالایرانیکقدمتافوتبالاروپافاصلهدارد

اغلب کارشناسان اعتقاد دارند تیم ملی 
ظرفیت رسیدن به  عنوان قهرمانی آسیا را 

دارد. شما هم همین عقیده را دارید؟ 
 بله، من هــم با این موضوع موافقم. اتفاقا 
داشــتم مصاحبه مرفــاوی در روزنامه شــما را 
می خواندم. مرفاوی پسر خوبی است و حرف های 
قشنگ و درســتی درباره موقعیت ایران در جام 
ملت های آســیا به زبان آورده اســت. نکته مهم 
همین حضور 8 ساله کی روش در تیم ملی ایران 
است و البته بازیکنانی که سال ها است کنار هم 
بازی کرده اند. همه خصوصیاتی که برای قهرمانی 
ازم اســت در تیم ما وجود دارد اما باید من هم 

تاکید کنم که از اتفاقات نباید غافل شد.
بازی های  اگر  دارنــد  اعتقاد  خیلی ها 
به ضربات  این جام ملت هــا هم  ایران در 
پنالتی کشیده شــود، مشکاتی به وجود 

می آید. 
 ببینیــد بهتریــن تیم های دنیــا هم در 
پنالتی هــا ضعف دارند. شــما نمونه های زیادی 
در طــول تاریخ دیده اید. تیم ما هم از این قاعده 
مستثنی نیســت اما این اتفاقات هم نباید مانع 
فوتبال ایران شــود. به نظر مــن اینکه به خاطر 
اتفاقاتی مثل پنالتی دوبــاره بهانه بیاوریم اصا 
درست نیست. باید با قدرت وارد مسابقات شویم 

و جام قهرمانی را به دست آوریم.
کی روش 8 سال است در فوتبال ایران 
کار می کنــد. ماحصل عملکرد این مربی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 کــی روش اگر یک نتیجــه مثل قهرمانی 
در جام ملت های آسیا با ایران بگیرد بدون شک 
کارنامه اش در فوتبال ایران تکمیل خواهد شــد. 
تعارف کــه نداریم. از وقتی کی روش ســرمربی 
تیم ملی شــده، پیراهن تیم ملی ارزش بیشتری 
پیدا کرده اســت. کی روش با ســبک خاصی که 
در تیم ملی پیاده کرد ما را به حدی رســاند که 
بــا تیم های بزرگ اروپا بازی هــای برابری انجام 
می دهیم. شــاید بعضی ها بازی صددرصد دفاعی 
را پیش بکشــند اما 50 سال دیگر وقتی صحبت 
از نتایج زمان او می شــود همه می گویند که تیم 
ملــی در زمــان مربیگری کــی روش با یک گل 
مقابل آرژانتین و اسپانیا شکست خورد و پرتغال 
را هم متوقف کرد. شــما فکر می کنید به دست 
آوردن چنین نتایجی کار راحتی است؟ به جرات 
می توانــم بگویم کی روش کاری کرده که فوتبال 
ایران به فوتبال اروپا نزدیک شده است. این عین 

واقعیت است.
یعنی تیم ملی فوتبال ایران اان در حد 

تیم های بزرگ اروپا است؟ 
 باور کنید اگر ســخت افزار مناســب برای 
فوتبال ایران باشــد، نه فقط تیم ملی منظورم همه 
باشگاه ها است. شک ندارم این فوتبال به زودی به 
فوتبال اروپا هم می رســد. ما چند قدمی تا فوتبال 
اروپا فاصله نداریم و اگــر در به کارگیری مدیران 
مجرب و اســتفاده از ســخت افزار مناسب درست 

عمل کنیم، بدون شک نتایج بزرگتری می گیریم.
به ســخت افزار اشــاره کردید. اکنون 
شرایط تیم ملی و به طور کلی فوتبال ایران با 

گذشته چه اندازه متفاوت است؟ 
 خیلی شــرایط بهتر شده. آدم به زمین های 
فوتبال که نگاه می کند، لذت می برد. زمان بازی ما 
فوتبال 90 دقیقه ای 3 ســاعت طول می کشید اما 
اان فوتبال کوتاه شده و به دلیل سرعت باایی که 
وجود دارد شــما دقایق را احساس نمی کنید. یکی 
از مهم تریــن دایل این وضعیت زمین های فوتبال 
اســت که باعث می شود بازیکن بدون اینکه نیاز به 
اســتپ کردن توپ داشته باشد در همان زمان که 
توپ به او می رســد تصمیم به پــاس دادن بگیرد. 

زمان ما تا می خواســتی توپ را اســتپ کنی کلی 
طول می کشــید. اان ولی داســتان عوض شده و 
فوتبال طور دیگری است. ما هم امکانات مان نسبت 
به گذشــته خیلی بهتر شــده. این را باید صادقانه 
بگوییم که شرایط فوتبال ما نسبت به سال ها قبل 
مناسب تر است اما برای اینکه به همین منوال ادامه 
بدهیم نیاز است همیشه به روز باشیم و این فوتبال 

را رها نکنیم.
یکــی از امکانات همین مربی درجه یک 
است که اان فوتبال ایران در راس کادر فنی 
تیم ملی دارد. به اعتقاد شما آیا کی روش در 
باید  آسیا  ملت های  جام  در  قهرمانی  صورت 

باز هم به مربیگری در تیم ملی ادامه دهد؟ 
 کی روش 8 سال در این فوتبال بوده و بعید 
است که دیگر چیزی برای ارائه داشته باشد. 8 سال 
زمان کمی نیست. او تمام تاشش را کرده و به نظر 
من حتی در صورت قهرمانی در جام ملت های آسیا 
ما باید بــه دنبال یک مربی بهتــر برویم و همین 
اندازه به مربی جدید زمان بدهیم. کی روش خیلی 
چیزهــا به فوتبــال ایران یــاد داد. کادر فنی او را 
ببینید. فکر می کنم خودش به اندازه یک تیم است 
امــا زمانی که من کمک مربــی تیم ملی بودم و با 

حشــمت خان کار می کردم کا جمع اعضای کادر 
فنی به دو نفر می رســید که البته حشمت خان من 
را هم به  عنوان مربی قبول نداشــت و حرف، حرف 
خــودش بود )می خندد(.  به هــر حال اان خیلی 
چیزها عوض شــده. تیم ها برای هر خط خود یک 
مربــی گرفته اند. مثل مربی دروازه بانی که یک کار 
جدا است. باید به روز بود و با علم روز حرکت کرد.

گفتید اگــر بخواهیم بــه فوتبال اروپا 
برســیم و حتی از آنها جلو بزنیــم نیاز به 
مدیران مجــرب داریم. این موضوع را قدری 

باز تر کنید. 
 من برای شما مثالی بزنم. یک داستانی است 
از زمان ناصرالدین شــاه که بد نیست اینجا بگویم. 
آن زمان ناصرالدین شــاه به هر کس که تطمیعش 
می کرد لقب می فروخت.  شخصی پیش ناصرالدین 
شاه رفت و طلب یک لقب بزرگی کرد که ناصرالدین 
شــاه هرچه به این مرد نگاه کرد دید در حد لقب 
دادن نیست و اگر لقبی به او بدهد آبرویش می رود. 
دســت آخر برای اینکه آن شــخص را راضی کند 
لقب الک دولک میرزا را به او داد)دوباره می خندد(. 
حرف من این است که بعضی ها برای کار کردن به 
فوتبال نیامده اند و دنبال لقب و شــهرت هستند. 

حاجیلو: فتحی و شفر با هم 
هماهنگ شدند

استقالمیتواندبهتر
وقویترباشد

اصغــر حاجیلو، سرپرســت تیم 
استقال آخرین وضعیت این تیم در 
تعطیات نیم فصل را اینگونه تشریح 
می کند: »تعطیات برای همه تیم ها 
سخت اســت. ما در 5 بازی گذشته 
فرم بســیار خوبــی داشــتیم و به 

هماهنگی کامل رسیده بودیم.
 ابتــدای فصــل تیم جــوان ما 
هماهنگ نشــده بود اما بعد از آن در 
شــرایط برد بودیم و به صدر جدول 
اســتقال در  نزدیــک می شــدیم. 
هفته های اخیر همــدل و هماهنگ 
بــود و تاکتیک های مدنظر شــفر را 
بازیکنــان درک کــرده بودند و این 
موضــوع خیلی مهم اســت. تیم ما 
به هارمونی رســیده و همه از مربی 
دارند. سند صحبت های  کامل  درک 
من، نمایش استقال در 5 بازی اخیر 
اســت و حاا لیگ به اجبار تعطیل 
شــده اما مســاله ای ندارد. استقال 
بســیار قدرتمند اســت و با توجه به 
زمانی کــه تا شــروع نیم فصل دوم 
داریم می توانیم بهتر و قوی تر از قبل 

شویم.«
آزمایش های  پیرامــون  حاجیلو 
پزشــکی که قرار است قبل از شروع 
تمرینات انجام شود، توضیحاتی داد: 
»قبل از شــروع تمرینــات به اتفاق 
بازیکنان در تست های پزشکی حاضر 
خواهیم شــد و وضعیت جســمانی 
می گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  بازیکنان 
تا با آگاهی کامل از وضعیت بازیکنان 

به استقبال تمرینات برویم.«
حاجیلو مدعی است میان فتحی 
و شــفر در موضوع نقــل و انتقاات 
هماهنگی کامل وجود دارد: »درباره 
نقــل و انتقاات ســرمربی و فتحی 
سرپرســت باشــگاه کاما با یکدیگر 
هماهنگ هســتند. باشــگاه در حال 
پیگیری این موضوع است و هر زمان 
نهایی شــود، به صورت رسمی اعام 
با حضور  امــا نمی خواهیم  می کنیم 
در فضای رســانه ای و ملتهب نقل و 
انتقاات، کار را دشــوار کنیم. شفر 
برنامه ریزی کاملی برای نیم فصل دوم 
دارد و به خوبی از شــرایط نیم فصل 
دوم آگاهــی دارد. در نیم فصل دوم 
تیم ها  داریــم. همــه  کار ســختی 
محتاط بــازی می کننــد و هر یک 
بود. یک  امتیاز سرنوشت ساز خواهد 
گل بیشتر یا یک امتیاز در نیم فصل 
دوم سرنوشت ســاز است ولی من به 

استقال بسیار امیدوارم.«

خبرکوتاه

نقل قول

مدیران

غیرورزشیاز

فوتبالبروند

بعضی ها برای 
کار کردن 
به فوتبال 

نیامده اند و 
دنبال لقب 
و شهرت 

هستند. ما 
باید مانع ورود 

این افراد به 
بخش مدیریت 
فوتبال شویم. 

ما مدیران 
فوتبالی کم 
نداریم که 

می توانند به 
فوتبال ما 

کمک کنند، 
ضمن اینکه 

باید فوتبال مان 
را هم از این 
حالت دولتی 
خارج کنیم. 

متاسفانه 
می بینم بعضی 
مدیران مربی 

سفارشی 
به تیم شان 
می برند که 
اصا کار 

درستی نیست.

اصغر شــرفی که خود ســال ها به عنوان ســرمربی و مربی در تیم ملی فوتبــال ایران فعالیت کرده و تجربــه بازی های بین المللــی و جام های گوناگون 
را دارد ماننــد اغلب کارشناســان فوتبــال ایران مجموعــه بازیکنان و مربیانی که قرار اســت تحت عنوان تیــم ملی فوتبال ایران بــه جام ملت های 
آســیا بروند را شایســته عنوان قهرمانی می داند. شــرفی بر این باور اســت که اگر این تیم راه را درســت طــی کند حتی از فوتبــال اروپا هم جلو 
می زند. شــرفی به پیشــرفت محسوســی اشــاره دارد که تیم ملی در ســال های اخیر تجربه کــرده، بخصوص نتایــج بزرگ در جام هــای جهانی.

نامجومطلق:یکجامازکیروشمیخواهیم

بازهمماجرایچکشجاعیان

شفرچهارشنبهبرمیگردد

مجیــد نامجومطلق، عضــو کمیته فنی 
باشــگاه اســتقال درباره مذاکره با باشــگاه 
شــهرداری ماهشــهر می گوید: »قرار است با 
مســووان این باشــگاه مذاکره کنم تا همه 
چیز مشخص شــود. فعًا که اتفاقی نیفتاده 
اســت و بعد از مذاکره با مسووان شهرداری 
ماهشــهر تصمیم می گیرم.«  مطلق در ادامه 

حرف هایش به وضعیت تیم ملی در آســتانه 
جام ملت های آسیا اشاره دارد: »فکر می کنم 
شرایط تیم ملی بسیار خوب است و بازیکنان 
خیلــی خوبی را کارلوس کــی روش کنار هم 
جمع کرده است. درست است که نفراتی مثل 
عزت اللهی و قلی زاده مصدوم هستند، ولی ما 
اینقدر بازیکن خوب داریم که جای آنها را پر 
کنند؛ بازیکنانی که در تیم های خوب خارجی 
بــازی می کنند. البته در کنــار آنها بازیکنان 
داخلی هم خوب هستند، همانطور که در جام 
جهانی 2018 هم نفرات داخلی خیلی خوب 
بودند. واقعیت این اســت که تیم ملی ما در 
چند ســال اخیر با کارلوس کی روش به یک 
ثبات رسیده است و در رنکینگ آسیا هم اول 
هستیم. با این شرایط باید شانس اول کسب 
عنوان قهرمانی آســیا باشــیم. 8 سال است 
برای کارلوس کی روش و کادرش هزینه شده 
و زمانش رسیده که این مربی یک جام به ما 
بدهد. کی روش تا اینجای کار یک جام معتبر 
به ما نداده اســت. البته دو بار به جام جهانی 
رفتیم که افتخار بزرگی است اما امیدوارم این 

بار یک جام هم برای ما به ارمغان بیاورد.«

باز هم ماجرا بر ســر چک آخر اســت که 
اســتقالی ها باید بابت شــجاعیان می پرداختند 
اما هنوز پرداخــت نکرده انــد. بازیکنی که نیم 
فصل به دلیل مصدومیت بیرون فهرســت ماند و 
نتوانست برای استقالی ها بازی کند حاا چکی 
که بابت رضایتنامه اش داده اند دردسرســاز شده 
است. مسووان باشــگاه ماشین سازی همچنان 

پیگیر شــکایت خود به کمیتــه تعیین وضعیت 
فدراسیون برای بازگشــت داریوش شجاعیان از 
استقال به این تیم هستند. هوشنگ نصیرزاده، 
مدیرعامل باشــگاه ماشین ســازی در این زمینه 
می گویــد: »طبق قراردادی که با مســووان 2 
باشــگاه استقال و ماشین سازی و با حضور خود 
شجاعیان به امضا رسید مقرر شد اگر حتی یکی 
از چک های باشــگاه استقال طبق موعد تعیین 
شده پاس نشود این قرارداد منتفی شده و او باید 
به ماشین سازی برگردد که در مورد چک تاریخ 
اسفندماه ســال 1396 این اتفاق افتاد. در حال 
حاضر ما منتظر اســتقرار اعضای جدید کمیته 
تعییــن وضعیت بازیکنان و مربیان فدراســیون 
فوتبال هســتیم تا این موضوع را باز هم پیگیری 

کرده و به نتیجه برسانیم.«  
شجاعیان از جمله بازیکنانی است که شفر 
از بازگشت او خوشــحال است و برای نیم فصل 
دوم باید به فهرســت نهایی استقال اضافه شود 
اما فعا باشــگاه استقال بر سر چک رضایتنامه 
او با باشــگاه ماشین سازی مشــکل پیدا کرده و 
باید رضایت این باشگاه را برای ماندن شجاعیان 

بگیرد.

ســرمربی اســتقال بعد از پشــت سر 
گذاشــن مرخصی خود، بامداد چهارشنبه به 
تهران برمی گردد. شــفر که بعــد از تعطیلی 
لیگ برتر برای مرخصی به کشورش سفر کرده 
بود، بامداد روز چهارشــنبه به ایران بر خواهد 
گشــت تا تیمش را آماده شروع تمرینات کند. 
قرار است روز پنجشــنبه و جمعه از بازیکنان 
آزمایش بدنی گرفته شــود تا شــفر از میزان 
آمادگی تیمــش مطلع شــود و تمریناتش را 
بر اســاس آمادگی آنها طراحی کند. همچنین 
تیم اســتقال قرار است برای برگزاری اردوی 
دو هفته  ای به قطر برود. نکته اینجاســت که 

بزرگ ترین ضربــه ابتدای فصل را اســتقال 
وقتی خورد که شــفر خیلــی دیر به تمرینات 
آمــد و نظارتی بــر نقل و انتقاات اســتقال 
نداشــت اما این اشتباه نباید دوباره تکرار شود 
و سرمربی آلمانی استقال این بار برای اشراف 
به تمام اتفاقات باید خودش را زود به تمرینات 
برســاند. امیدهای اســتقال برای رسیدن به 
قهرمانی زیاد شــده و به منظور رسیدن به این 
مهم نیاز بــه برنامه ریزی دقیق برای نیم فصل 
دوم دارد. فاصله امتیازی تیم اســتقال با رقبا 
برای رسیدن به ســکوی قهرمانی کم است و 

همین نکته این تیم را امیدوار کرده.

این چه رفتاری است که باشگاه استقال می کند؟
عمرانزاده:آندوونکونامپولگرفتندمننگرفتم

بحث داغ دروازه پرحاشیه استقال
تمامنگاههابهدروازهبانخطخورده

حنیــف عمــران زاده از خلــف وعده هــای 
مسووان باشگاه استقال به شدت ناراحت است. 
او توقع دارد مســووان باشگاه استقال همانطور 
کــه در مقابل بازیکنانی همچــون نکونام و آندو 
خوش قول بودنــد و طلب های شــان را پرداخت 
کردنــد، در مقابل او هم همین رفتار را داشــته 
باشــند. عمران زاده با گایه از مســووان باشگاه 
اســتقال می گوید: »من حــدود 3 ماه پیش به 
باشــگاه رفتم و با مسووان استقال صحبت و با 
آنها توافق کردم 50 درصد از مطالباتم را ببخشم. 
قرار بــود 10روزه به من پول بدهند و 30 درصد 
از طلبم را همــان زمان پرداخت کنند ولی هنوز 
این اتفاق رخ نداده است. خود مسووان استقال 
شاهد هستند که چند بار به من گفتند هفته بعد 
پول می آید، هر بار به باشگاه رفتم می گفتند پولی 
نیامده و من باز هم می خندیدم و بیرون می آمدم 

و حتی می گفتم چشم!«
عمران زاده درباره رفتارهایی که در این ایام 
با مســووان باشگاه اســتقال داشته توضیحات 
بیشــتری می دهد: »مــن همه جوره با باشــگاه 
اســتقال کنار آمدم. پول که به باشــگاه آمد 5 
درصدهای بازیکنان را پرداخت کردند ولی من را 
صدا نکردند، دوباره پول آمد، پول مربیان خارجی 
را دادند و اان هم حتما پول هســت که در حال 
جذب بازیکن هستند. من حرفم این است که تو 

را به خدا کمی انصاف داشته باشید. فکر می کنم 
فقط من مانده ام! بازیکنان 4 ســال پیش پولشان 
را گرفته انــد. تمــام حرفم این اســت وقتی من 
رفاقتی جلو می آیم چرا بــا من چنین برخوردی 

می کنید؟«
عمران زاده از اینکه می بیند باشگاه استقال 
با سرور جباروف که پول زیادی هم از این باشگاه 
می  خواهد، در حال مذاکره اســت اما دســتمزد 
عقب افتــاده او را نمی دهنــد، به شــدت ناراحت 

اســت: »وقتی خبر می رسد باشــگاه با جباروف 
مذاکره کــرده حتما پول دارند کــه به بازیکنان 
بدهند؛ از نکونام تا بیــک زاده، کیانوش رحمتی، 
جواد شیرزاد، آندو و... پولشان را گرفتند ولی من 
50 در صد طلبم را بخشیده ام ولی چیزی به من 
ندادنــد.« عمران زاده در حالی لب به افشــاگری 
گشوده و از خلف وعده مسووان باشگاه استقال 
پرده برداشــته که گفته می شد باشــگاه با او نیز 

تسویه حساب کرده است.

خیلی هــا منتظــر هســتند تمرینات 
اســتقال شــروع شود تا یکســری مسائل 
را رصد کرده و به ســواات بی پاســخ خود 
برسند. یکی از مهم ترین سوااتی که مدنظر 
مخاطب فوتبال اســت و هنوز پاسخی برای 
آن دریافت نشــده، واکنش حسین حسینی 
به حضــورش در اســتقال و خط خوردن 
از فهرســت تیم ملی اســت. هنوز کســی 
این بازیکن را بعد از جا ماندن از فهرســت 
کــی روش ندیــده و چــون او دومین باری 
اســت که از حضور در یــک جام بزرگ جا 
می ماند، واکنشــش برای فوتبالی ها جالب و 
حایز اهمیت اســت، خصوصا اینکه حسینی 
بارها در پســت های خود به این نکته اشاره 
کرده که از حضور در تیم اســتقال و بازی 
نکردن در این تیم راضی نیســت. می توان 
اینطــور حــدس زد کــه باز هم با شــروع 
تمرینات اســتقال، حســین حســینی به 
چهره ویژه تبدیل شــود. با اینکه مسووان 
استقال ســعی دارند همه چیز را طبیعی 
جلوه دهنــد اما یک نکته مهــم را باید در 
نظر گرفت کــه صحبت های شــفر قبل از 
ترک ایران قابل توجه بود و نشــان می داد 
بیش از گذشــته دامنه اختیــارات کاپیتان 
تیم خود یعنی مهدی رحمتی را گســترش 
می دهــد. از طرفی هم پیــام این مربی بعد 
از کنار گذاشــتن دو اســتقالی از فهرست 

تیــم ملی، خودش گویــای همه چیز بود و 
رگه هایی از اختاف شفر را با حسینی نشان 
می داد. سرمربی استقال از حسینی به دلیل 
پســت ها و اعتراضاتش به نیمکت نشــینی  
ناراحت است، ضمن اینکه گفته می شود این 
گلر جوان گفته بود اگر از فهرست تیم ملی 
خط بخورد از اســتقال می رود. این نکاتی 
که به آن اشــاره شــد در کنار هم می تواند 
بحث گلر اول اســتقال را داغ کند، طرف 
دیگر هم مرد باتجربه ای اســت که حتی در 
زمان نیمکت نشــینی ســکوت اختیار کرد 

و اجازه نداد حواشــی او را وادار به رفتاری 
غیرمتعارف کند، شــاید هم به همین دلیل 
است که ســرمربی آلمانی استقال اینقدر 
به او احســاس نزدیکی فکری می کند و در 
بازی های اســتقال گاهی دیده می شود که 
شفر بیش از حاجیلو و دستیارانش به سراغ 
رحمتی مــی رود و از او مشــاوره می گیرد. 
حسینی برای ماندن در استقال کار سختی 
دارد. ایــن بازیکن با تمام چالش هایی که از 
آن یاد شد باید در این تیم خودش را بیش 

از گذشته ثابت کند.

مــا باید مانع ورود این افــراد به بخش مدیریت 
فوتبال شــویم. ما مدیران فوتبالــی کم نداریم 
کــه می توانند به فوتبال مــا کمک کنند، ضمن 
اینکــه باید فوتبال مان را هم از این حالت دولتی 
خارج کنیم. متاســفانه می بینــم بعضی مدیران 
مربی سفارشــی به تیم شان می برند که اصا کار 
درستی نیست. مطمئن باشــید اگر این چیزها 
در فوتبــال ایران کم شــود و جلوی برخی زد و 
بند ها گرفته شود، رشد بیشتری می کنیم. ما در 
سال های اخیر خیلی جلو رفتیم و در سطح ملی 
نتایج بزرگی گرفتیم. شما شک نکنید اگر کار را 
درست مدیریت کنیم به دستاوردهای بزرگتری 

هم می رسیم.
از بحث جام ملت ها دور نشــویم. شما 
ویژگی تیمی که کی روش ساخته را به جز 
آنکه گفتید ســالیان طوانی است در کنار 

هم کار می کنند در چه چیز می بینید؟ 
 باید به مســاله توان بدنــی بازیکنان هم 
اشاره کنیم. یک روز من از آمریکا برگشته بودم 
به دوســتانم گفتم که اان نقش بدنســازی در 
فوتبال خیلی مهم اســت. حــرف من را چندان 
جدی نگرفتنــد اما حاا می بینید که داشــتن 
بدن هــای آماده تا چه اندازه به عمر و تداوم یک 
فوتبالیســت کمک می کند. یکی از ویژگی های 
تیم کی روش داشــتن بدن های قبــراق و آماده 
است. ما تیم خوش  بدنی داریم که در این زمینه 
در دنیا حرف برای گفتن دارد. البته این وضعیت 
در دیگر تیم هــا هم بیش و کم وجود دارد. اان 
همه به لحاظ اطاعاتی به روز هستند. می توانم 
اینطور به شــما تفهیم کنم که انفجار اطاعات 
اســت. حتی همین یمن که شــاید مــا تصور 
می کنیم بازی آســانی مقابل آنها داریم. آنها هم 
قطعــا با علم روز تمریــن می کنند و با بدن های 
آمــاده به جام ملت های آســیا می آینــد اما به 
طور کلی اســتعداد فوتبالیست های ایرانی بااتر 
است، ضمن اینکه مربی بزرگی هم روی نیمکت 
می نشیند. اینها فاکتورهای مثبت ما است که در 

جام ملت های آسیا به کارمان می آید.
کــدام تیم هــا را همطراز بــا ایران 

می بینید؟ 
 ببینید قضیه جام ملت های آســیا با جام 
جهانی کاما متفاوت است. ما اگر تصور کنیم در 
جام جهانی یکی از بهترین تیم های آسیا بودیم 
و همه را شگفت زده کردیم و با همین طرز تفکر 
وارد جام ملت ها شــویم راه را اشــتباه رفته ایم. 
فلسفه جام ملت های آســیا کاما متفاوت است 
و بایــد راه بازی کردن و موفقیــت در این جام 
را بلد باشیم. شــک ندارم دوباره تیم های عربی 
مقابل ما جور دیگری بازی می کنند. شــاید آنها 
مقابل هم این انگیزه را نداشــته باشند اما مقابل 
ما طور دیگری هستند. حتی تیم ملی سوریه که 
ما از لحاظ سیاسی کلی به آنها نزدیک هستیم و 
کمک های زیادی شده برای بردن ایران می آید. 
رفتار آنها در انتخابی جام جهانی را خوب به یاد 
داریم. به همین دلیل اســت که تاکید دارم باید 
با چشــم باز به جام برویــم و همه جوانب را در 
نظــر بگیریم. از نظر من 5 یــا 6 تیم نزدیک به 
هم هســتند اما ته حرف هایم این اســت که اگر 
با قدرت وارد جام شویم دستاورد بزرگی نصیب 
تیم ملی و کی روش می شــود. مــن به این تیم 

خیلی امیدوارم. بخصوص قهرمانی اش.

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab
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برای سرمربی کروات پرسپولیس نیز این 
مسأله از کمال اهمیت برخوردار است 
زیرا او هم از گسیل دایمی نفرات غیر 

 متخصص به پست مدافع راست خسته 
شده و مردی را می خواهد که آنقدر 

خوب و ماندگار باشد که نیازی به نگاه 
مجدد و سریع قرمزها به بازار نقل و 

انتقال ها نباشد

ایوانکوویــچ  برانکــو  محرومیــت 
از همراهــی تیمــش در یــک بازی 
بســیاری از پرسپولیسی ها را متعجب 
و شــوکه کرد و حتی واکنش باشگاه 
پرســپولیس را هم برانگیخت. برانکو 
به خاطر اعتراض هایش به نحوه داوری 
دیــدار بــا ذوب آهن محروم شــده در 
حالی که با مروری بر رفتار او مشــخص 
می شود برخی مربیان دیگر لیگ برتری 
یا واضح تر بگوییم بیشــتر مربیان لیگ 
برتری رفتار مشــابهی انجام داده اند اما 
نه تنهــا محروم نشــده اند بلکه تذکر 
هم نگرفته اند. این ماجرا مورد اشــاره 
بیانیه اش هم  در  پرســپولیس  باشگاه 
بــوده اما مســاله دیگری کــه نگران 
کننده به نظر می رســد مصلحت گرایی 
و ایجاد تعادل در آرای صادره از سوی 
کمیته انضباطی است که باعث اعتراض 
برانکو و پرسپولیســی ها شده است. در 
واقع به نظر می رســد کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال بعد از محروم کردن 
تیم سپاهان از یک بازی خانگی دنبال 
ایجــاد تعادل بوده اســت تا از شــدت 

اعتراض آنها بکاهد.
سپاهانی ها که در بازی با پرسپولیس 
بارها با پرتاب نارنجــک و ناامن کردن 
فضای ورزشــگاه از یک بــازی خانگی 
محروم شــدند بعد از ایــن محرومیت 
اعتراض های تند و تیزی به رای صادره 
علیه این باشگاه کردند و پرسپولیسی ها 
برانکو در واکنش  می گویند محرومیت 
به این اعتراض ها صورت گرفته اســت. 
علــت این نتیجه گیری هم به تاخیر در 
صــدور رای علیه برانکو برمی گردد چرا 
که پرسپولیس بعد از بازی با ذوب آهن 
دو بازی دیگر مقابل ســپاهان و پارس 
جم انجام داد و عجیب اســت که چرا 
اان برانکو محروم شــده است. وظیفه 
ذاتی کمیته انضباطــی برقراری عدالت 
است نه ایجاد تعادل بین آرای انضباطی 
چرا که اگر اینگونه باشد مدام باید علیه 
باشــگاه های دیگر حکم صــادر کند و 
همین حاا با اعتراض پرسپولیســی ها 
باید دنبال محروم کردن وینفرد شــفر 
به خاطر رفتارش در بــازی چند هفته 

قبل برود!

تیم فوتبال ااهلی عربســتان در 5 
هفته اخیر لیگ این کشــور هیچ پیروزی 
نداشــته و به جز تســاوی مقابل الفیحا و 
الرائد، 3 شکســت تلــخ را برابر تیم های 
الشــباب، الوحده و الهــال تجربه کرده 
اســت. در این موقعیت نخستین تصمیم 
هیات مدیــره پذیرفتن اســتعفای ماجد 
النفیعی رییس باشــگاه بود که با توجه به 
اعتراضات شدید هواداران از سمت خودش 
کناره گیــری کرد و حاا عبــدا... بترجی 
به عنــوان رییس جدید مســوولیت کار را 
بر عهده گرفته اســت. گام بعدی برکناری 
پابلو گویدی مربی آرژانتینی اســت که با 
نتایــج هفته های اخیر هیــچ تردیدی در 
این اتفاق باقی نگذاشــته است. تنها ابهام 
باقی مانده انتخاب ســرمربی جدید ااهلی 
است. در شــرایط کنونی احتماا یکی از 
بازیکنان ســابق این باشــگاه و یا مربیان 
تیم هــای پایه هدایت ااهلــی را بر عهده 

می گیرند تا پــس از مذاکره با گزینه های 
خارجی، این باشگاه به نتیجه نهایی برای 

انتخاب سرمربی جدید برسد.
این درحالی اســت کــه خبرهای 
دیگری هم از این تیم به گوش می رسد 
ازجمله در خبرها آمده اســت تیســیر 
الجاســم، کاپیتان سابق ااهلی که فصل 
گذشته به الوحده پیوسته بود قرار است 
بــه صورت قرضــی به ااهلــی برگردد. 
همچنیــن برنامــه »صــدی الماعب« 
در یک نظرســنجی بــه انتخاب بهترین 
بازیکن عرب در سال 2018 پرداخت که 
در نهایت عمر الســومه، مهاجم تیم ملی 
سوریه و عضو باشگاه ااهلی عربستان با 
کســب اکثریت آراء بهترین بازیکن سال 
2018 شد. تیم فوتبال ااهلی عربستان 
در مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان 
باشگاه های آســیا با پرسپولیس ایران و 

السد قطر همگروه است.

محرومیت برانکو، عدالت یا تعادل؟

از برکناری مدیرعامل و سرمربی ااهلی تا بازگشت کاپیتان سابق

حریف پرسپولیس در بحران خودساخته

با این حکم باید بیشتر مربیان محروم شوند
خلیل زاده: همه منتظر قهرمانی تیم ملی 

در آسیا هستند
شجاع خلیل زاده، مدافع پرسپولیس درباره شرایط مصدومیتش می گوید: 
»به هرحال با توجه به شرایط تیم و کمبود بازیکنی که داشتیم نتوانستم در 
طول فصل مصدومیتم را درمان قطعی کنم. با درد شدیدی بازی ها را دنبال 
می کــردم اما صادقانه باید بگویم این شــرایط در خیلی از بچه های ما وجود 
داشــت و آنها نیز علیرغم مصدومیت به بــازی می پرداختند. اکنون فرصت 
خوبی بود تا مراحل درمانی ام را پشــت ســر بگذارم و به صورت فشرده آن 
را دنبال می کنم و امیــدوارم در نیم فصل دوم با پایان این مصدومیت بتوانم 
بهتر از قبل در خدمت پرســپولیس و کادرفنی باشــم و لطــف هواداران را 
جبران کنم.« او حرف هایش را اینطور ادامه می دهد: »خوشحالم بابت اینکه 
این محرومیت نقــل و انتقااتی پایان یافت. هــواداران ما در کنار بازیکنان 
برنــده واقعی این روزهــا بودند. هواداران همواره در کنــار ما بودند و باعث 
شدند هیچ مشکلی را احســاس نکنیم و برای 
اینکه به موفقیت برسیم هیچ چیزی نمی تواند 
مانع ما شــود. آنها عامل برتری مــا بودند و با 
روحیــه و انگیزه ای که به تیــم می دادند باعث 
شدند تا هیچ کس نتواند به مشکات فکر کند 
و مصدومیت و دیگر مسائل مانع ما برای تداوم 
روند موفقیت نبود. ما در ادامه هم قدرتمند به 
کارمان ادامه خواهیم داد و امیدوارم هیچ وقت 

شادی از آنها دور نشود.«
خلیل زاده اشــاره ای بــه محرومیت برانکو 
ایوانکوویــچ دارد: »واقعــا نمی دانــم دلیل آن 
چیســت. امیدوارم باشگاه با قدرت به دنبال این مساله باشد و به نظرم آقای 
برانکو حرفی نزده که این محرومیت را به دنبال داشته باشد. مطمئنا کمیته 
انضباطی از ســامت باایی برخوردار اســت و هیچ شــکی در آن نیست اما 
مطمئنم گزارش کاملی در این باره در اختیار نداشــته اند که اینچنین حکم 
داده اند. آقای برانکو حرفی نزده و اگر قرار است به این خاطر هر کس محروم 
شود باید یک هفته در میان لیگ ما بدون حضور مربیان باشد. مربیان دیگر 
هم صحبت هایی به همین شکل و حتی با شدت بااتری زدند و همانطور که 

گفتم امیدوارم باشگاه پیگیر این موضوع باشد.«
 این مدافع پرســپولیس درباره نقل و انتقاات باشــگاه و جذب محمد 
نادری در خط دفاعی حرف هایی دارد: »نادری بازیکن خوبی است و مطمئنا 
می توانــد به ما کمک کند. امیدوارم بازیکنانی که پیراهن پرســپولیس را به 
دســت می آورند قدر آن را بدانند و با تاش بیشتری نسبت به گذشته برای 
موفقیت تــاش کنند. نادری هم بازیکن خوبی اســت و هم از نظر اخاقی 
شــرایط خوبی دارد و امیــدوارم در ادامه فصل بتواند بــه تیم کمک کند.« 
شجاع درباره حضور بازیکنان جدید مثل رفیعی، ترابی و... معتقد است: »هم 
ســروش و هم شیری و شریفی و ترابی می توانند قدرت تیم را افزایش دهند 
و پرســپولیس همیشه باید قدرتمند باشد و به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و 
مدعی جدی این فصل به کار ادامه دهد. این بازیکنان می توانند کمک بزرگی 
به پرسپولیس کنند تا به هدف بزرگ مان در فصل برسیم. ما در ماه های اخیر 
با توجه به محرومیت و مصدومیت در فینال آســیا از دستیابی به یک افتخار 
بزرگ بازماندیم و امیدوارم بار دیگر با ادامه این مســیر قدرت خودمان را به 

آسیا نیز نشان دهیم.«
او به اظهارات رامین رضاییان درباره بازیکنانی که از تیم ملی بازمانده اند، 
اینطور واکنش نشــان می دهد: »بحث رامین رضاییان دیگر مطرح نیست. با 
او صحبت کردم و هیچ مشــکلی نیست. امیدوارم تمام بازیکنان در تیم ملی 

موفق باشند و باعث افتخار کشورم باشند.«
خلیل زاده درباره انتظارش از تیــم ملی در جام ملت ها می گوید: »اان 
همه در انتظار این هســتند که تیم ملی به قهرمانی در آســیا برســد. این 
افتخار بزرگی برای ماســت و باید قدرت مان را به آســیا نشــان دهیم. برای 
موفقیت تیم ملی کشــورم در آسیا بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم با توجه 
بــه بازیکنان باکیفیتی که در اختیار داریم به این عنوان دســت پیدا کنیم. 
مطمئنا از قهرمانی کشــورم خوشحال می شــوم و بهترین آرزو را برای تک 
تک آنها دارم. واقعا این حس قلبی من اســت و هیــچ اتفاقی نمی تواند مرا 
 از پرچم کشــورم دور کند و بــرای قهرمانی آن و برتــری مقابل دیگر رقبا

 لحظه شماری می کنم.«

واهمه از تجربه های ناموفق

خصوصی سازی سرخابی ها، احتمال بعید پنجعلی: رکورددار حضور 
در جام ملت ها هستم

پنجعلــی یکــی از مدافعــان ماندگار 
فوتبال ایران و باشــگاه پرســپولیس است. 
چهره ای کــه از یاد هم نســل هایش نرفته 
اســت. محمــد پنجعلی در مورد شــرایط 
تیم ملی در جام ملت های آســیا می گوید: 
» بازی های سختی در پیش داریم بخصوص 
اینکه فوتبال ما از نظر امکانات و هزینه ها به 
هیچ عنوان حرفه ای نیست و زیرساخت های 
فوتبال ما تقریباً آماتور اســت. تنها چیزی 
که در فوتبــال ما حرفه ای شــده تکنیک 
و خاقیت هــای فوتبالیســت های ایرانــی 
اســت که شــاید بتوان گفــت آنها حتی 
بــا فوتبالیســت های اروپایی هــم برابری 
می کننــد. یکی از دایلی کــه بازیکنان ما 
در فوتبال اروپا حضور دارند همین تکنیک 
و خاقیــت نــاب فوتبالیســت های ایرانی 
اســت وگرنه می توان گفت که تقریباً تمام 

هزینه های فوتبال ما را دولت می دهد.«
پنجعلی اشــاره ای به مقایســه حضور 
تیم ملی در جام جهانی و در جام ملت های 
آســیا دارد: »در جام ملت ها باید متفاوت تر 
از آن چیــزی بازی کنیم که در جام جهانی 
بازی کردیم. در جــام جهانی ما برای اعاده 
حیثیت بازی می کردیــم اما اکنون در جام 
ملت هــا باید هجومی بــازی کنیم و ضمن 
بازی زیبا نتیجه هم بگیریم. تیم ملی ایران 
ظرفیت قهرمانی در آســیا را دارد. البته کار 
راحت نیســت ولی ما یک تیم ملی خوب و 
مقتدر داریم. در آستانه شروع مسابقات هم 
باید از تیم ملی حمایت کنیم و به سلیقه و 
انتخاب های کی روش احترام بگذاریم. من در 
چهار دوره جام ملت ها بازی کرده ام. در جام 
ملت های سنگاپور، کره جنوبی، هندوستان 
و کویت حضور داشــته ام و رکورددار حضور 

در جام ملت های آسیا هستم.«
او در مورد اینکه به عنوان کاپیتان آسیا 
انتخاب شــد، معتقد است: »بله، من زمانی 
به عنوان بهترین مدافع آســیا انتخاب شدم 
و در بازی تیم منتخب آســیا با مجارستان 
بازوبند کاپیتانی فوتبال آسیا بر بازوی من 
بسته شد و باعث افتخارم است که به عنوان 
یک ایرانی توانستم به چنین عنوانی برسم 
و کاپیتان آسیا شــوم. ما در جام ملت های 
کویت ســوم شــدیم در بازی آخــر مقابل 
کره شــمالی 3 بر صفر پیروز شدیم و من 
در آن مسابقه دفاع وســط بودم اما بعد از 
آن ســومی هیچ پاداشی نگرفتیم. حتی در 
جام جهانــی آرژانتین هم حضور داشــتم 
که پاداش آن مســابقات را هم نتوانســتیم 
بگیریم. رییس وقت ســازمان تربیت بدنی 
خدابیامرز شاه حسینی بود که پول پاداش ها 
را بــه بازیکنان نداد. حجازی خدابیامرز هم 
هرچه قدر برای گرفتــن آن دوید و تاش 

کرد به نتیجه ای نرسید.«

احتمال جدایی منشا 
از پرسپولیس

باشــگاه پرســپولیس در تاش 
اســت شــرایط مالی را برای جذب 
مهاجــم خارجــی مدنظــر برانکــو 
ایوانکوویچ فراهم کند و اگر این انتقال 
انجام شود آن وقت گادوین منشا در 
از جمع سرخپوشــان جدا  نیم فصل 

خواهد شد. 
برای  برتری  لیگ  باشــگاه  هیچ 
جذب منشــا پیشــنهاد رســمی به 
باشگاه پرســپولیس ارائه نکرده است 
اما چند مربی منتظر روشــن شــدن 
وضعیت او هستند تا از طریق باشگاه 

خود برای جذب وی اقدام کنند. 
این در حالی است که خود منشا 
عاقه مند اســت در یک تیم تهرانی 
به فوتبالــش ادامه دهد. پیش از این 
گفته می شد افشین قطبی که سابقه 
مربیگری در پرسپولیس را هم دارد، 
خواهان به خدمت گرفتن منشا شده 

است. 
البته پیکان هم می تواند یکی از 
مقصدهای منشــا برای نیم فصل دوم 
رقابت ها باشــد. این مهاجم خارجی 
پیش از این در ترکیب پیکان روزهای 

موفقی را سپری کرده است.
 

سرخپوشان آخر هفته 
استارت می زنند

اتفاق  بــه  ایوانکوویــچ  برانکــو 
دســتیاران کرواتش از روز پنجشنبه 
این هفتــه )13 دی ماه( در تمرینات 

سرخپوشان حاضر خواهند بود. 
پرسپولیس  تمرینات  جدید  دور 
از ساعت 16 روز پنجشنبه این هفته 
در ورزشــگاه شــهید کاظمــی آغاز 

خواهد شد. 
شــاگردان برانکــو ایوانکوویچ از 
صبح روز جمعه 14 دی ماه تمرینات 
خود را در ورزشــگاه نفت تهرانســر 

برگزار خواهند کرد. 
قرار است این تیم تا روز دوشنبه 
هفته بعــد روزی دو نوبــت در این 
ورزشــگاه تمرین کند و روز سه شنبه 
18 دی ماه نیز برای برگزاری اردوی 

بلند مدت راهی دوحه شود. 
این در حالی است که این باشگاه 
هنــوز وضعیت خط حملــه خود را 
مشخص نکرده و همچنان حرف های 
ضد و  نقیضی در ایــن باره به گوش 

می رسد. 
هــر چند گفته می شــود که در 
تامیــن هزینــه مالی جذب  صورت 
مهاجم برای پرســپولیس که مدنظر 
برانکو هم است، این بازیکن در دوحه 

به تیم اضافه خواهد شد.

بعد از اینکه گفته شد پرسپولیس 
غیر از چهار بازیکن قبلی ســه بازیکن 
جدید نیز به ترکیب خود اضافه خواهد 
کــرد موجی از امیدواری نزد هواداران 
این تیم ایجاد شد که قرار است در نیم 
فصل دوم تیم کاملی داشــته باشند و 
با قدرت به سوی قهرمانی پیش بروند 
اما بعدتر تنها با یک خرید بسیاری از 
این هواداران نگران و بیمناک شــده و 
می ترسند که تیم شان از دیگر مدعیان 
قهرمانی در نقل و انتقاات زمســتان 

عقب بیفتد.
با این حال پرســپولیس ســعی 
که  پســت هایی  در  فقــط  می کنــد 
ضــرورت دارد و خرید بازیکن در آنها 
اولویت داشته نسبت به خرید بازیکن 

اقدام کند. 
بــرای برانکو بســیار مهم بود که 
در دفــاع میانی و دفــاع چپ گزینه 
جانشــین برای شــجاع، سیدجال و 
مصلح داشته باشد که با جذب محمد 

نادری این مساله رفع و رجوع شد.
از ایــن بــه بعــد هــم چنانچه 
پرســپولیس بازیکــن باکیفیتــی در 
پســت های مدنظــرش پیــدا کنــد 
خریدهای بعــدی اش را انجام خواهد 
داد و شاید اصا بازیکن دیگری جذب 

نکند.
در حال حاضــر بحث خرید یک 
مهاجــم خارجی جدید مطرح اســت 
امــا اگر برانکو گزینــه مورد نظر خود 
و بازیکــن باکیفیتی برای این پســت 
پیــدا کنــد او را جــذب خواهد کرد 
وگرنه پرونده نقل و انتقاات زمستانی 

تیمش را خواهد بست.
خوشبختانه پرســپولیس در این 
چند سال اخیر در مسیری قرار گرفته 
که هر چه بیشتر شــبیه باشگاه های 
عاقــل اروپایی عمل می کنــد و تیم 
بســتن در زمستان را خوب یاد گرفته 

است.
 آنچــه مســلم اســت اینکه در 

بازار زمســتانی نقل و انتقاات یافتن 
با قیمت مناسب  بازیکنان باکیفیت و 
بســیار دشــوار بــوده و بــرای تمام 
بهترین  اســت که  باشگاه ها ســخت 
گزینه مدنظرشــان را از این بازار پیدا 
کننــد. همچنین با مــروری بر نقل و 
انتقاات باشــگاه های بــزرگ اروپایی 
در فصل زمســتان به ایــن نکته پی 
خواهید برد که خیلی کم شده تا این 
باشــگاه ها در این فصل خرید بزرگی 
داشــته باشــند و نهایتا یــک خرید 
مهم داشــته اند. در واقع ســختگیری 
باشــگاه های دیگــر و اینکه دوســت 
از  بازیکنان شــان را  ندارند به راحتی 
دســت بدهند دلیل اصلی این اتفاق 
بوده و پرسپولیس هم دقیقا در همین 

مسیر قرار گرفته است.
از سوی دیگر سیاست پرسپولیس 
واکنشــی  رقیبانش  برخــی  برعکس 
نیست. برخی باشگاه ها فقط منتظرند 
ببینند پرسپولیس چند خرید بزرگ و 
مهم انجــام داده و آنها هم به تبعیت 
از ایــن اتفاق دســت بــه خریدهای 
گرانقیمت می زنند که البته در بیشتر 
مواقع ضرر هم کرده اند اما مســووان 
کادر فنی پرسپولیس فقط به مایحتاج 
خود نگاه می کنند و سیاست واکنشی 
در قبــال خریدهای دیگر باشــگاه ها 

ندارند.

مصاحبه کارشناس

اردوگاه سرخ

پرسپولیس

 لقمه گلوگیری 
است

تجربه کامًا ناموفق سال های اخیر 
در بحث واگذاری تیم های لیگ 
برتری به بخش خصوصی، تجربه ای 
است که هیچ گاه درسی از آن 
گرفته نمی شود و همواره بحث 
واگذاری تیم ها به بخش خصوصی 
سر زبان ها بوده و هست. متاسفانه 
با نگاهی به آنچه که درباره 
واگذاری برخی تیم ها مثل نفت، 
راه آهن و ... به بخش خصوصی رخ 
داده است واهمه درباره واگذاری 
تیم ها به بخش خصوصی بیشتر 
و بیشتر شده است و باید اقرار 
کرد که فارغ از همه کاستی هایی 
که فوتبال کشورمان دارد، بحث 
واگذاری تیم های لیگ برتری 
یکی از پروژه های کاما ناموفق در 
فوتبال بوده است، هرچند مسائلی 
مثل حق پخش تلویزیونی و ... نیز 
هیچ گاه در فوتبال به سرانجامی 
نرسیده اما بحث خصوصی سازی 
ضربات جبران ناپذیری را به 
فوتبال وارد کرده و هیچ گاه 
منفعتی برای فوتبال کشورمان 
نداشته است.

همانطور که ذکر شد واگذاری برخی 
تیم های لیگ برتری بــه بخش خصوصی 
عمــًا به نابــودی این تیم ها ختم شــده 
اســت و پرونده هایی را در فوتبال روی هم 
انباشــته که واقعاً هیچ کس قادر به حل و 

فصل آنها نیست.
در ایــن بیــن واگــذاری تیم هــای 
پایتخت نشــین پرسپولیس و  و  پرطرفدار 
اســتقال هم داســتان جداگانه ای دارد. 
در طول سال های گذشــته )قریب به سه 
دهه( همواره بحث واگذاری پرسپولیس و 
اســتقال به بخش خصوصی وجود داشته 
و حتی به اخذ پاکت های پیشــنهادی هم 
رســیده اســت اما هیچ گاه این اتفاق رخ 
نداده اســت. واقعا هم نمی توان گفت که 

این به سرانجام نرســیدن بحث واگذاری 
به نفع تیمی مثل پرســپولیس یا استقال 
بوده است یا به ضررش چراکه از یک  طرف 
بحث تجربه واگذاری بســیاری از تیم ها را 
پیــش رو داریم و عواقبــی را که برای آنها 
داشــته اســت را به وضوح می بینیم و از 
زیرســاخت های  نبودن  آماده  دیگر  طرف 
واگذاری تیم ها به بخش خصوصی از جمله 
حق پخش تلویزیونی، عدم شفافیت مالی 
اختصاصی  ورزشــگاه های  نبود  باشگاه ها، 
برای تیم ها و ... همیشــه چالش های جدی 
را برای واگذاری تیم ها به بخش خصوصی 

به وجود آورده است.
در چنین شرایطی طی روزهای اخیر 
باز هم بحث واگذاری باشــگاه پرسپولیس 
و استقال به بخش خصوصی حسابی داغ 
شــده و البته با واکنش های منفی و مثبت 
بســیاری نیز روبه رو شده است. برخی ها از 
واگذاری این تیم ها به بخش خصوصی در 
بورس حمایــت کردند و برخی ها واگذاری 
پرســپولیس بــه پیشکســوتان قدیمــی 

پرسپولیس را مطرح کردند و حتی برخی 
از عــدم توانایی مالی افراد شــخصی برای 
خرید پرســپولیس و استقال حرف زدند 
اما آنچه که در ایــن بین مورد تغافل قرار 
گرفته این اســت که واگذاری پرسپولیس 
و اســتقال به بخش خصوصی وارد دهه 
سوم شــده و هیچ گاه اتفاق نیفتاده است 
و به احتمال زیاد این بار هم مثل همیشــه 
در پایــان همــه این گمانه زنی هــا، اتفاق 
خاصی رخ نخواهــد داد و از طرف دیگر با 
وضعیتی که فوتبال کشورمان دارد و بحث 
تجربه واگذاری تیم های دیگر و همچنین 
موضوع زیرســاخت های واگذاری به بخش 
خصوصی، چطــور می توان امیدوار بود که 
استقال یا پرســپولیس اوا واگذار شوند 
و در ثانی در صــورت رخ دادن این اتفاق 
این تیم ها تا کــی می توانند در لیگ برتر 
فوتبال دوام بیاورنــد، در حالی که برخی 
تیم هــای دیگر مثل ســپاهان، ذوب آهن، 
پیکان، سایپا و ... همچنان از بخش دولتی 

بهره مند باشند.

به طــور حتم مثل تیم هــای قبلی و 
شاید بیشــتر از آنها خواهان زیادی برای 
تصاحب اســتقال و پرســپولیس پا پیش 
خواهند گذاشت اما آیا با شرایطی که گفته 
شد، واگذاری این تیم ها به بخش خصوصی 
عاقانه خواهد بود. رقابت پرســپولیس و 
اســتقال با تیم هایی کــه از آنها نام برده 
شــد، چگونه خواهد بود؟ بی شــک تفاوت 
فاحشی بین استقال و پرسپولیس و چند 
تیمی که در ســال های گذشته به ظاهر به 
بخش خصوصی واگذار شــد، وجود دارد و 
به تبع آن مشــکات هم بزرگتر و بیشتر 
خواهــد بود که خود به خود با کوچکترین 
مشکل، بحرانی بزرگ به وجود خواهد آمد.

 
واگذاری همه دارایی ها به عاوه 

بدهی های قطعی و احتمالی!
جالب اســت کــه این بار اســتقال 
و پرســپولیس لقمــه ای شــده اند که به 
راحتی از گلوی کســی پاییــن نخواهند 
رفــت. پوری حســینی رییــس ســازمان 

خصوصی ســازی درباره تفاوت واگذاری و 
مزایده این دوره اســتقال و پرســپولیس 
با مزایــده قبل این دو باشــگاه می گوید: 
»در مزایده ای که قبا برگزار شد، شرکت 
استقال و پرسپولیس همراه یک ورزشگاه 
و ساختمان باشگاه به مزایده گذاشته شده 
بود اما در مزایده ای که قرار اســت برگزار 
شود سهام باشــگاه استقال و پرسپولیس 
بــه فروش خواهد رســید که این شــامل 
همه دارایی های باشگاه است و بدهی های 
قطعــی و بدهی های احتمالی هم جزیی از 

سهام باشگاه است.«
هــر چنــد در طول ســال های اخیر 
تاش های زیادی برای سر و سامان دادن 
به وضعیــت مالی این دو باشــگاه صورت 
گرفته است اما باید این واقعیت را پذیرفت 
که مشــخص کردن بدهی هــای قطعی و 
احتمالی پرســپولیس و اســتقال به این 
آسانی ها نخواهد بود و واگذاری سهام این 
باشــگاه ها قطعاً نیازمند شفافیت مالی این 

باشگاه ها خواهد بود.

پس از کوچ نــه چندان موفق رامین 
رضاییــان به لیگ بلژیک و ســپس بدون 
تیم مانــدن وی و همچنین انتقال تقریباً 
موفق صادق محرمی به لیگ کرواســی و 
برخی بازی های خوب وی برای باشــگاه 
دیناموزاگرب این کشور، نگاه ها به سمت 
مهدی شیری رفته است تا مشخص شود 
جدیدترین مدافع راســت دستچین  شده 
توسط سرخ ها چه جوهره ای دارد و تا کجا 

با وی می توان طی طریق کرد.
شــیری دوره بالنســبه موفقی را در 
پیکان ســپری کــرد و در ابتــدای فصل 
جاری وقتی پای قراردادش با ســرخ ها را 
امضا می کرد، نیک می دانست که به سبب 
حکم منع استفاده سرخ ها از نفرات جدید 
که توســط فیفا اعمال شده بود، زودتر از 
نیم فصل دوم لیگ هجدهم قادر به حضور 
در ترکیب قرمزها نیست و چنان تاریخی 
هر روز نزدیک تر می شود. به واقع با پایان 
یافتن نیم فصل اول و رها شــدن شیری 
از التزام هایش به پیکان، وی اجازه حضور 
در تمرین های سرخ های تهرانی را کسب 
کرده و با بازگشــایی این تمرین ها از 13 
دی، قرمزها به میزان دقیق تری از توانایی 
و آمادگی وی برای انجام مسوولیت بزرگ 

محوله به او پی خواهند برد.
 

مدافع غیر قابل دستیابی
شــیری پا به جــا و پســت مهمی 
گذاشته است و مدافع راست مکانی است 
که پرســپولیس در گذر تاریخ شماری از 
بهترین هــای فوتبال ایــران را در اختیار 
داشته است. نخســتین و بهترین آنها که 
هنوز هیچ مدافع راســت دیگری چه در 
پرســپولیس و چه در ســایر تیم ها با او 
برابری نکرده، زنده یاد ابراهیم آشــتیانی 
است. او پس از تفوق بر حمید جاسمیان 
»بک« راســت اواخر دهه 40 پرسپولیس 
)و پیش از آن شــاهین( به تدریج تبدیل 
به بهترین مدافع راست نفوذی کل کشور 
شــد و در زمانه و عرصــه ای کار نفوذ را 
ضمیمه وظایف ســنتی پســت خود کرد 
که ا اقــل در ایران هرگــز چنین مقامی 
رؤیت نشــده بود و هر مدافع راستی فقط 
دفاع کننده محســوب می شد و نه مردی 
که جلو می رود و دســتی در تهاجم دارد 
و در فرصت سازی ها هم مشارکت می کند 
و هر پاس و ســانتر او زمینه چین حرکت 

تهاجمی بعدی تیم وی است.
 

نسل های بعدی
مدافعان راست بعدی قرمزها هرچند 
به ســطح آشتیانی نرسیدند اما برای خود 

کیا و بیایی نسبی داشتند و اسماعیل حاج 
رحیمی پور از همان مقطع زمانی، محمد 
دادکان که ســال ها بعد رییس فدراسیون 
فوتبال شــد و محمد جانفدا از آن دست 
بودند. نسل های بعدی نعیم آبادی و هادی 
مهدوی کیا را در این پست جا انداختند و 
فریبرز مــرادی نیز به همان عصرها تعلق 
داشت ولی مهدی مهدوی کیا در نخستین 
مقطع پرسپولیســی شدنش بیش از آنکه 
یک مدافع راست باشد، یک گوش راست 
بود و برادر کوچک او هادی بیشتر در پست 
بک راســت امتحان پــس داد. در دومین 
مقطع از حکومت مطلقــه علی پروین بر 
پرســپولیس وی حتی علــی انصاریان را 

نیــز در آرایش 2-5-3 مــورد نظرش در 
پست مدافع راســت شناور آزمود و وقتی 
جلوتــر آمدیم نوبت به نعیم ســعداوی و 
حســین ماهینی نیز رســید و در نهایت 
در عصــر ممنوع بــودن خریدهای جدید 
برای »پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ« وی 
کوشید از سیامک نعمتی و آدام همتی نیز 
مدافع راست های موقتی و موفق بسازد و 
محسن ربیع خواه نیز در این پست آزموده 
شد و حتی شــجاع خلیل زاده هم در سه 
چهار بازی در این نقطه آزمایش شــد اما 
حاا که مجوز اســتفاده از مهدی شیری 
صادر شده، همگان می خواهند بدانند آیا 
او توانمنــدی عمومی که مشــخصه مهم 
ماهینی اســت و یا قــدرت مانور محرمی 
که آشــتیانی وار از راســت نفوذ و سانتر 

می کرد را دارد یا خیر و آیا وی قادر است 
با فشار روحی فراوان بازی در تیمی بسیار 
پرمسوولیت مثل پرسپولیس کنار بیاید و 
یا دیر و زود حاشیه نشــین و جذب تیمی 

دیگر خواهد شد.
 

نمونه های منفی
الگوهــای ســبک دوم )ناکامی( نیز 
در این پســت خاص در پرســپولیس کم 
نبوده اند و جدیدترین شــان بابک حاتمی 
بوده که از ســایپا آمد و »پروفســور« بر 
 اساس نیازهای تاکتیکی اش در دفاع چپ 
هم از وی ســود جســت اما از او نه یک 
مدافع راست کارگشا بیرون آمد و نه دفاع 
چپی که نیازهــای تیم را تأمین کند و با 
این باورها بود که برانکو مجبور شد برای 
جبران نبودن های ماهینــی و محرمی و 
رضاییان به هر انتخاب موقتی و اضطراری 
تن بدهد کــه پیش تر هم وصــف آن را 

آوردیم.
 

برانکو هم خسته شده است
حاا نگاه ها به ســمت شیری است و 
وی در مرکز توجه قرار دارد و نخســتین 
دیدارهای پرســپولیس در نیم فصل دوم 
مشــخص خواهد کرد که آیا او حســین 
ماهینــی وار در صــدد ابقــای خــود در 
پرســپولیس اســت و یا اجرم راه بابک 

حاتمی را طی خواهد کرد. 
برای سرمربی کروات پرسپولیس نیز 
این مسأله از کمال اهمیت برخوردار است 
زیرا او هم از گســیل دایمــی نفرات غیر 
 متخصص به پســت مدافع راست خسته 
شده و مردی را می خواهد که آنقدر خوب 
و ماندگار باشــد که نیازی به نگاه مجدد 
و ســریع قرمزها به بــازار نقل و انتقال ها 
پرســپولیس صاحــب مردی  و  نباشــد 
شــود که اضافه بر تأمین نیازهای پست 
تخصصــی اش با اندازه هــا و ظرفیت های 
عضویــت در تیم نایب قهرمان آســیا هم 
آشــنا و قادر به جای دادن خود در چنین 

قالب هایی است.

پا در جای بزرگان پرسپولیس
مهدی شیری در مرکز توجه

سیاست خاص پرسپولیس در نقل و انتقاات زمستانی

شبیه باشگاه های عاقل اروپایی

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo

وصال روحاني
Vesal Rohani

جلســه  در  قاضــی زاده  حســن 
معاونان وزارت بهداشــت که در ســتاد 
ایــن وزارتخانه برگزار شــد از همکاران 
خــود خداحافظی کرد. قاضی زاده هفته 
گذشته اســتعفای خود را تحویل هیات 
دولــت داد و به رغم تکذیب های پی در 
پــی، این موضوع از منابــع موثق مورد 
تایید قــرار گرفت. مازیار ناظمی، روابط 

عمومی وزارت ورزش در صفحه شخصی 
از جدایــی ایــن وزیــر از کابینه دولت 
به عنوان خروج یکی از پرسپولیسی ترین 
وزرای دولــت یاد کرده و می نویســد: 
»آقــای دکتر قاضی زاده هاشــمی وزیر 
بهداشــت اگر از دولت برود، کابینه یک 
وزیر تمام عیار پرسپولیســی را از دست 

داده است!«

وزیر پرسپولیسی از کابینه رفت

واکنش روابط عمومی وزارت ورزش به رفتن 
قاضی زاده
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باشــگاه بروژ اعام کرد اردوی زمستانی خود را از 
پنجم ژانویــه 2019 )15 دی ماه 97( به میزبانی 
شــهر دوحه در اردوگاه آسپایر برگزار خواهد کرد. 
در شرایطی که تمرین های این تیم به مدت 10 روز 
تعطیل شد تا بازیکنان ریکاوری و جشن های سال 
نو میادی را پشت سر بگذارند طبق هماهنگی های 
به عمل آمده کاروان ایــن تیم از روز پنجم ژانویه 
2019 در دوحه اســکان یافته و در اردوگاه مدرن 
اسپایر تمرین های خود را زیر نظر ایوان لکو شروع 

خواهد کرد.
به این ترتیب کاوه رضایی ستاره ایرانی که به دلیل 
مصدومیت حضــور در اردوی تیم ملی و بازی های 
جام ملت های آسیا را از دست داد درست هم زمان 
با افتتاح ایــن رقابت ها در امارات به دوحه ســفر 
می کند تا یک هفته بعد از اردوی تیم ملی درست 
در همان کمپی که هم تیمی هایش در ایران تمرین 
می کردند، خود را برای ادامه فصل ژوپیرلیگ آماده 

کند.

 552 بازیکن در پیراهن 24 تیم، جام ملت های 
آســیا را از چند روز دیگر آغاز می کنند. در میان 
این بازیکنان، هستند آنهایی که سن و سال کمی 
دارند اما آنقدر درخشیده اند که در فهرست نهایی 
تیم های مختلف قرار گرفته اند. مرور نام بازیکنان 
جوان جام ملت های آسیا نشان می دهد که عراق 
ســهم بزرگی در این بخش دارد و اردن و ویتنام 

هم در رده های بعدی قرار دارند.
جوان ترین بازیکنی که راهی امارات می شود تا در 
جام ملت های آســیا بازی کند، کسی نیست جز 
محمد داوود. مهاجم تیم ملی عراق که در آخرین 
لحظات، در فهرست سرکو کاتانچ جانشین مهدی 

کمیل شد.
محمد داود متولد 22 نوامبر سال 2000 میادی 
اســت. یعنی دوم آذرماه سال 1379. او در خط 
حمله نفت عراق بازی می کند و در طول 3 فصل 
اخیر، 38 گل برای این تیم به ثمر رسانده است.

محمــد داوود ســتاره عــراق در جــام جهانی 
نوجوانــان- ســال 2017 – هم بــود. او در این 

تورنمنــت مهم، 4 بازی برای عــراق انجام داد و 
3 گل زد تا نام خود را بیشــتر از قبل سر زبان ها 

بیندازد.
مهاجمــی که چارچوب را می شناســد و با تکیه 
بر همین توانایی، یکی از مدعیان جدی کســب 
عنوان آقای گلی لیگ عراق و همچنین انتقال به 

باشگاه های اروپایی است.
عراق دومین بازیکن جوان جام ملت های آسیا را 
هم در اختیار دارد. مهند علی، ستاره خط حمله 
این تیم تنها 18 ســال دارد. او متولد اول ژوئن 

سال 2000 است. یعنی 12 خرداد 1379.
مهنــد علی در طول 2 فصل اخیــر، 23 گل در 
ترکیب پلیس عراق به ثمر رســانده و بزرگ ترین 
اســتعداد فوتبال در کشــور همســایه محسوب 

می شود.
 مهند علی در این مدت، 7 بازی ملی برای عراق 
انجام داده و 5 گل زده. او در بازی تدارکاتی عراق 
مقابل چین که همین هفته قبل برگزار شــد، 2 
گل زد تا برای تمام مهاجمان قاره آســیا خط و 

نشان بکشد.
بعــد از 2 مهاجم عراقی، نوبت به بازیکنی از تیم 
ملی اردن می رســد. عبدا... الفخوری، دروازه بانی 
اســت که نامش در فهرســت نهایی بورکلمنس 
بلژیکی قرار گرفته و مســافر امارات شده. عبدا... 
الفخوری متولد 22 فوریه 2000 اســت، یعنی 3 

اســفند 1378. این دروازه بان جوان فعا پشت 
خط مانده تا بزرگانی چون عامر شــفیع و معتاذ 
محجوب که هر دو 36 ســاله اند در ترکیب تیم 

ملی اردن بازی کنند.
کانگ کوک چول چهارمین بازیکن جوانی است 
که در جام ملت های آســیا حضور دارد. مهاجم 
تیم ملی کره  شــمالی که همچنان عضو تیم های 

ملی زیر 23 و 19 سال این کشور هم هست.
 کانــگ کوک چول متولد 29 ســپتامبر 1999 
است، یعنی 7 مهر 1378. او که در تیم های پایه 
کره شــمالی بارها دروازه حریفان را باز کرده، از 
امیدهای اصلی کیم یونگ جون برای درخشــش 

در مهم ترین تورنمنت قاره است.
وان هائو دوآن دیگر بازیکنی اســت که این بار از 
گروه ایــران در جمع جوان ترین ها قرار می گیرد. 
وان هائــو متولد 19 آوریل 1999 اســت، یعنی 
30 فروردیــن 1378. او تنها 19 ســال دارد اما 
دو فصل است که در ترکیب ثابت باشگاه هانوی- 
قوی ترین باشگاه ویتنام- بازی می کند و یکی از 
مدافعان آینده دار تیم ملی هم هســت. وان هائو 
دوآن 10 بــازی ملی برای ویتنــام انجام داده و 
امیدوار به درخشــش در جام ملت ها است تا به 

تیمی مطرح در لیگی معتبر منتقل شود.
علی عیسی حســین از بحرین، دروازه بانی است 
که فقط با 19 ســال وارد جام ملت های آســیا 

می شود. بازیکنی که متولد 6 مارس 1999 است، 
15 اسفند 1377.

میروساو ســوکوپ، سرمربی 53 ســاله و اهل 
چک، فعا به دروازه بان هایی چون اشرف السبایی 
و سعید شبیر بازی می دهد و هنوز قصد استفاده 
از علی عیســی را نــدارد. دروازه بانــی که آینده 

فوتبال بحرین در این پست حساس است.
در میــان بازیکنــان ایرانــی، مجید حســینی 
جوان ترین اســت که البته جایی میان بازیکنان 
جوان حاضر در جام ملت ها ندارد. حســینی که 
ایــن فصل حضور در ســوپرلیگ ترکیه را تجربه 
کرده و 11 بازی برای ترابزون اســپور انجام داده، 
متولد 20 ژوئیه 1996 اســت. یعنی 31 خرداد 
1375. او حــاا که ســعید عزت اللهی آســیب 
دیده و از حضور در جــام ملت ها باز مانده، لقب 
جوان تریــن بازیکن ایران را بــه خود اختصاص 
داده. مدافعی که کارلوس کی روش هم حســاب 

ویژه ای روی توانایی های او باز کرده است.
جام ملت های آسیا با حضور این بازیکنان جوان و 
باانگیزه، می تواند جذاب تر از همیشه برگزار شود. 
وقتی می بینیم اســتعدادهایی درخشان در این 
تورنمنت حاضر شــده اند، ناخودآگاه به تماشای 
رقابت ها راغب می شــویم. رغبتی که درخشش 
احتمالی جوان های کم ســن و ســال تقدیم مان 

می کند.

لوبانف از ازبکستان جا ماند
الکســاندر لوبانف دروازه بان ســابق پرســپولیس شانس حضور 
در جام ملت های آســیا را با پیراهن ازبکســتان از دســت داد. 
مصدومیت باعث شد تا الکســاندر لوبانف، دروازه بان ازبکستانی 
سابق پرسپولیس شــانس حضور در ترکیب تیم ملی این کشور 
در جــام ملت ها را از دســت بدهــد و برای مــداوا راهی ترکیه 
شــود. لوبانف با توجه به مصدومیت از ناحیه رباط از فهرســت 
تیم ملی ازبکســتان خارج شد و نســتروف باتجربه جانشین این 
دروازه بان شد. ازبکستان در جام ملت های آسیا با تیم های ژاپن، 
ترکمنســتان و عمان همگروه است و شانس خود برای صعود به 

مراحل بااتر را جست وجو می کند.
 

جوایز مالی برای جام ملت ها
کنفدراســیون فوتبال آســیا در این دوره از رقابت ها قصد دارد 
بر خاف ادوار گذشــته جوایزی نقدی برای تیم ها در نظر بگیرد. 
در ایــن دوره از رقابت هــای جام ملت های آســیا کــه در قطر 
برگزار می شود کنفدراســیون فوتبال آسیا قصد دارد مانند جام 
باشــگاه های آســیا به ازای هر برد و حتی حضور در مســابقات 
مبلغــی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه برای تیم های اول تا ســوم 
هم جوایز نقدی قابل ماحظه ای تعیین کرده اســت. بنا بر اعام 
ای اف ســی تنها حضور در جام ملت ها باعث می شــود تا به هر 
تیم 200 هزار دار داده شــود و تمام تیم ها این مبلغ را دریافت 
خواهند کرد. عــاوه بر این تیم های بازنده در مرحله نیمه نهایی 
هر کدام یک میلیون دار دریافت می کنند. تیم دوم مســابقات 
3 میلیــون دار و قهرمان جام ملت هــا 5 میلیون دار دریافت 
خواهند کرد. مجمــوع این جوایز حدود 15 میلیون دار خواهد 

شد. در دوره قبلی هیچ جایزه مالی به تیم ها تعلق نمی گرفت.
 

کولینا: VAR به آسیا کمک می کند
پیر لوییجی کولینا داور پیشــین و صاحبنام فوتبال ایتالیا معتقد 
است استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی می تواند به موفقیت 
جام ملت های آسیا 2019 کمک کند. کولینا که به عنوان مشاور 
بخش داوری با ســتاد برگزاری مســابقات جام ملت های آســیا 
همکاری دارد در خصوص اســتفاده از این فناوری در مسابقات 
2019 امارات گفت: سیستم VAR نمی تواند به تمامی اشتباهات 
داوری پایان دهد اما برای کاهش اشــتباهات بسیار موثر است و 
به موفقیت تورنمنت های بزرگ کمک می کند. وی افزود: انتظار 
می رود که شاهد سخت ترین و در عین حال قوی ترین دوره جام 
ملت های آســیا باشــیم، در حالی که این مسابقات با حضور 24 
تیم برگزار می شود. به عقیده من سیستم کمک داور ویدئویی به 
پایین آمدن اشتباهات در این رقابت ها کمک خواهد کرد. با این 
حال این سیســتم همچنان به زمان بیشتری در سال های آینده 

نیاز دارد تا تمامی نقاط ضعف آن رفع شود.
 

اسکواری در دالیان؟
دالیان به دنبال این است که فیل بزرگ را جانشین برند شوستر 
آلمانی در نیمکت خود کند. ســرمربی سابق تیم ملی برزیل که 
ســابقه حضور روی نیمکت تیم های مطرح چلســی و پرتغال را 
در کارنامــه دارد، مورد توجه تیم دالیان چین و مســووان این 
باشگاه قرار گرفته است. هدف مدیران این تیم از این جابه جایی 
و بازگرداندن اسکواری به لیگ چین به جای شوستر این است 
کــه دالیان بتواند در لیگ قهرمانان آســیا خود را در قامت یک 
قهرمان مطرح کند و به عنوان قهرمانی دســت یابد. اســکواری 
پیش از این بــا حضور روی نیمکت تیم گوانــگ ژو به قهرمانی 
آسیا دست یافته است. تکرار قهرمانی با دالیان اکنون هدف این 
باشــگاه قرار گرفته است. اسکواری بعد از جدایی از لیگ چین 
با پالمیراس نتایج خوبی کســب کــرده و دالیان اکنون آمادگی 
خود را برای بازگــردان این مربی برزیلی به لیگ چین با مبلغی 
جالب توجه اعام کرده اســت. دالیان در حال حاضر تیم یازدهم 

لیگ چین است.

شــمارش معکوس برای آغاز جام ملت های آســیا شروع شده. این جام اگرچه به 
نوعی با حضور کشــورهای متخاصم علیه هم سیاسی ترین دوره جام ملت ها لقب 
گرفته اما فوتبال همیشه مفری برای صلح و دوستی است و در دل سیاسی ترین 
اتفاق نیز راه خود را پیدا می کند. ســوریه به عنوان کشوری جنگ زده در این جام 

آرزوهای بزرگی دارد اما بی تردید مهم ترین آنها امید در دل جنگ است.
برند اشــتانگه سرمربی آلمانی سوریه با اشاره به شرایط سیاسی این کشور تاکید 
کرد دیدارهای جام ملت ها قادر خواهد بود رنگ و روی جنگ را از ســوریه دور 
کنند.  اشــتانگه سرمربی تیم ملی سوریه در خصوص شرایط تیم ملی این کشور 
پیش از جام ملت ها گفت: من بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدم و کاما با آثار 
این جنگ آشنا هستم. نخستین بار جنگ را زمانی که عراق را تمرین می دادم به 
چشم دیدم. مردم جان شان را به سادگی از دست می دادند، درست همین اتفاقی 
که اکنون در ســوریه و در شــهرهای حمص و حلب رخ می دهد. آدم عاجز است 
از بیــان چیزهایی که رخ می دهد و زبان یاری نمی کنــد اما فوتبال یک فرصت 
است. فوتبال مهم ترین چیز در سوریه نیست اما آخرین چیزی است که می توان 
با آن سختی ها را از یاد برد. سوریه امیدوار است با عمر خریبین و عمر سومه در 
جام ملت ها به نتایج خوبی دست یابد. دو ستاره ای که در ترکیب تیم های ااهلی 
و الهال عربســتان نقش پررنگی به خود اختصاص داده اند و در مســیر انتخابی 
جام جهانی نیز ســتاره سوریه محسوب می شدند. اشــتانگه در بخش دیگری از 
صحبت های خود درباره آمادگی ایــن تیم برای حضور در این رقابت ها گفت: ما 
تمام تمرکزمان را روی هدف مان قرار داده ایم و ســعی می کنیم مسائل سیاسی 
روی عملکردمان تاثیر نگذارد. از این مسائل دور خواهیم ماند و بهتر این بود که 
مردم برخی حرف ها را درباره شــغل ما نمی زدند و فضا کاما فوتبالی می شد. ما 
می توانیم در این جام دستاورد داشته باشیم چون بازیکنانم انگیزه خیلی بزرگی 
دارند و فکر می کنم بهترین چیزی که به آنها آموزش داده شده را نشان خواهند 
داد. ســوریه در جام ملت های آسیا با تیم های استرالیا، اردن و فلسطین همگروه 
است و شــاگردان برند اشتانگه آلمانی امیدواری زیادی دارند تا بتوانند در دیدار 
با اردن و فلســطین، شــانس صعود خود را نهایی کنند و البته در مسیر صعود از 
گروه با اســترالیایی ها دیدار می کنند که در دو بازی پربرخورد و جنجالی رویای 

جام جهانی 2018 آنها را ناکام گذاشت.

در تعطیات لیگ های اروپایی به واســطه کریسمس، لیگ برتر جزیره با قدرت ادامه دارد و 
امروز از هفته 21 لیگ برتر انگلیس دو بازی روی آنتن خواهد رفت؛ آرسنال - فوام ساعت 

18:30 از شبکه ورزش و کاردیف - تاتنهام ساعت 21 از شبکه ورزش.

یک ســال پیــش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به جدایی طارمی از پرســپولیس و 
حضورش در الغرافه اختصاص داشت که با تیتر »طارمی در الغرافه، 99 درصد همین امروز« 
به آن پرداخته بودیم. در این مطلب می خوانیم: مهدی طارمی انگار تصمیم نهایی را درباره 
آینده  اش گرفته اســت؛ جدایی از پرســپولیس. برانکو ایوانکوویچ ظاهرا حرف آخر را زده و 

البته پیش از برانکو، باشگاه پرسپولیس و طارمی تصمیم را گرفته بودند.

 جیان لوئیجی بوفون دروازه بان کهنه کار پاری سن 
ژرمن در پاریس روزهای آرامی را تجربه می کند. در 
تعطیات کریسمس بهترین فرصت است تا جی جی 
درباره این نیم فصل حضورش در پاریس و روزهای 
پیش رو و گذشــته صحبت کند. بوفون تأکید کرد 
کــه از ترک یوونتوس بخصوص به دلیل از دســت 
دادن بازی در کنار کریســتیانو رونالدو پشــیمان 
نیســت، چرا کــه هم تیمی های فعلــی اش کیلیان 
امباپه و نیمار هم چیزی از ستاره پرتغالی یووه کم 
ندارند. بوفون 40 ساله گفت: من در کنار قهرمانان 
فراوانــی بازی کرده ام و می خواســتم در کنار همه 
بازی کنم، حتی در کنار رونالدو. در پاری سن ژرمن 
هم این طور نیســت که ما هیچ قهرمانی در تیم مان 
نداشــته باشــیم. نیمار و امباپه در زمــره چنین 
بازیکنانی هستند. من به نیمار می گویم اینکه او تا 
اان توپ طا را نبرده، یک رســوایی است و او باید 
از این موضوع خشمگین باشد. او و کیلیان استعداد 
فراوانی دارند و می توانند تا 10 سال آینده بر فوتبال 
دنیا سلطه داشته باشند. بوفون در ادامه تأکید کرد 
که پول دلیل جدا شدن او از یوونتوس و رفتنش به 
پاری سن ژرمن نبوده، چون در آن صورت باید خیلی 
زودتر از این ها از بانوی پیر جدا می شــد. بوفون که 

در تمام دوران بازیگری اش موفق به کسب قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا نشــده است، افزود: تنها در 
پایــان دوران بازیگری ام به شــما خواهم گفت که 
لیــگ قهرمانان چقدر برایم ارزش دارد. با این حال 
من برای بردن این جام به پاری سن ژرمن نیامده ام، 
چــون در آن صورت من هیچ چیزی را درک نکرده 
بودم. با این حال من امیدوارم که چیزهای بیشتری 

کسب کنم و انگیزه پیشرفت دارم. من هرگز اهداف 
و رؤیاهایم را بــا فکر به پول آلوده نمی کنم و گرنه 
خیلــی پیش از اینها می توانســتم این کار را انجام 
دهم. پول مهم است و برای بهتر زندگی کردن ازم 
اســت اما من بنده پول نیستم. سنگربان سابق تیم 
ملی ایتالیا درباره احتمال روبه رو شدن با یوونتوس 
در مراحل بااتر لیگ قهرمانان اروپا عنوان کرد: اگر 

ایــن اتفاق رخ دهد، برای من هم زیبا و هم عجیب 
خواهد بود اما من می توانم به ورزشگاه قدیمی ام و 
به میان هوادارانم برگردم. یک بازگشــت احساسی 
رخ خواهد داد. اگر در فینال با هم روبه رو شویم که 
مدیریت آن بازی بســیار سخت خواهد بود. در آن 
بازی حتی اگر ما برنده شویم هم من اجازه نخواهم 
داشت تا از ســر خوشــحالی دیوانه وار فریاد بزنم. 
کاپیتان ســابق تیم ملی ایتالیا شایعه بازگشتش به 
ایــن تیم را رد کرد و تاکید داشــت که ایتالیا به او 
نیازی ندارد. شــایعات حاکی از احتمال بازگشت او 
برای یورو 2020 بود ولی او این موضوع را رد کرد: 
من با مانچو صحبت کردم، آنها به من نیازی ندارند. 
مانچینی می داند در چه مســیری گام بردارد، من 
رییس فدراســیون ایتالیا را نمی شناسم. خوشحالم 
که جورجیو کیه لینی بازوبند را به بازو بســته، هم 
برای ایتالیا و هم یوونتوس زیرا او کســی است که 
شایســته این همه مسوولیت اســت. دوناروما هم 
سمبل ثبات و کیفیت باای پروژه ای است که برای 
حضور بازیکنان جوان نســل جدید در رقابت های 
بعدی شــروع شده اســت. فکر می کنم اگر به متیا 
پرین، آلســیو کرانو و سیلوستره سیریگو هم بازی 

دهند، دروازه ایتالیا تضمین خواهد شد.

گراهام آرنولد سرمربی استرالیا می گوید سبک بازی تیم لیورپول را مطالعه کرده و می خواهد تیمش به آن شکل بازی کند! استرالیا با آرنولد یکی از 
تیم های مدعی قهرمانی در جام ملت های آسیا به شمار می رود. کانگوروها در دیداری دوستانه موفق شدند با نتیجه 5 بر صفر عمان را شکست دهند. 
پس از این بازی گراهام آرنولد گفت: من ســبک بازی تیم لیورپول را مطالعه کرده ام. آرایش و فرم بازی آنها همان اســتایلی است که ما می خواهیم 
بازی کنیم. ما انتظار داریم وقتی وارد زمین می شویم، تیم غالب بر حریف باشیم. آرنولد ادامه داد: مقابل عمان نمایش خوبی داشتیم. پیشرفت های 

زیادی در عملکرد تیم ما در سمت چپ دیده می شود و ما این هفته روی این قسمت خیلی کار کرده ایم.

جوان ترین بازیکنان جام ملت های آسیا: ۲ عراقی و صفر ایرانی!
تورنمنتیجذاببا۱۸سالهها
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کاساسطورهشناسی
بنده حاضرم بدون چشمداشــت مــادی، برای برخی از 
خبرنگاران یک ســایت ورزشــی و دیگر عاقه مندان به 
این حوزه، یک دوره کاس اسطوره شناسی برگزار کنم 
که به هر بازیکنی، لقب اســطوره ندهند! این چند خط 
از مصاحبه یک ســایت خیلی معــروف با فرزاد حاتمی 

را بخوانید.
»حاتمــی کــه ســابقه بــازی در راه آهن، اســتقال، 
پرسپولیس، تراکتورسازی، ســپاهان، صبا، فواد، مس 
کرمان، ملوان و اکنون اکســین البرز را در کارنامه دارد، 
در واکنش به اینکه در صورت خداحافظی، اسطوره کدام 
باشگاه محسوب خواهد شد، گفت: همه تیم ها! هر تیمی 
که بازی کردم، من را دوست داشتند و هنوز هم دوستم 

دارند!«
نتیجه اخاقی: خبرنگار ذوب در کی روش و قلعه نویی و 
برانکو و حتی جال چراغپور دیده بودیم. خبرنگار ذوب 
در فرزاد حاتمی ندیده بودیم که این یکی را هم دیدیم!

نتیجه غیراخاقی: این رفیق ما اسطوره اکسین البرز هم 
نمی تواند بشود چه برسد به بقیه تیم ها!

فضیلت سکوت
به بازیکنان جوانی که در فوتبال ایران هســتند توصیه 
می کنیم قبل از باز کردن دهان مبارک و مصاحبه کردن 
علیه مربی تیم شــان یا حتی مربی جدا شــده تیم شان، 
به این هم فکر کنند که شــاید فردا همان آقای مربی، 
ســرمربی تیم ملی یا تیم ملی المپیک شد. همین اان 
نمونه داریم که طرف علیه کرانچار مصاحبه کرده، اان 
به در و دیوار می زند که به تیم ملی المپیک دعوت شود، 
محل گربه هم به او نمی گذارند! ســکوت فضیلت است. 

دهان مبارک را ببندید!
  موردعجیبآقایچان

روز گذشــته فرصتش پیش نیامد کــه در مورد جناب 
آقای جکی چان و حرکت زشــتش مطلب بنویسیم اما 
امروز می نویسیم. آقای جکی چان! تو که از شباهتت به 
خداداد عزیزی اســتفاده کردی و خودت را حسابی در 
ایران محبوب نمــودی! این چه فیلمی بود بازی کردی 
مومن؟ ما همه فکر می کردیم شــما هم اخاقت اخاق 
آقا بروســلی است و از این کارهای بد نمی کنی. این چه 
صحنه های زشتی بود؟ مرد حسابی ما روی صفای باطن 
و معرفت فوتبالی شــما حساب باز کرده بودیم. این چه 
جفنگــی بود بازی کردی؟ واقعا دل مان ســوخت. حاا 
چند نفر که بیکار شــدند هیچ، اعتماد دنیا به شما هم 
روی هوا رفت. توصیه می کنم ســریع تر یک فیلم جدید 
مثل پایان نامه ای چیزی پیدا کن و در آن نقش داشــته 

باش که از ممنوع التصویری بیایی بیرون!
سادهمثلحسینشمس

این حسین آقا شــمس هم واقعا از مردان ساده روزگار 
اســت که چنین فرمایشی را بر زبان آورده: »چند سال 
اســت که از فوتسال جدا هستم و فقط تدریس می کنم. 
اان در کار واردات گوشــت از برزیل هستم. فوتسال ما 
را طاق داده اســت! صبح به صبح به شرکت می روم تا 

گوشت کیلویی 30 هزار تومان وارد کنیم.«
مرد حســابی! نصف ســرمربی های لیگ برتر، فوتبال را 
هــم طاق نداده انــد اما در کار گوشــتند! حاا برزیلی 
یــا آفریقایی یا تایلندی یا اماراتی فرقی ندارد. گوشــت 
می خرند و می فروشــند. بعضی های شان در کار مرغند. 
بعضی هــا در کار ملک هســتند. یکی شــان که اصا از 
پروژه های کان بر می دارد. بیخودی شــانتاژ نکن. هم 

در فوتسال باش هم گوشتت را بفروش!

هومن جعفري
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