
آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی پیش از آغاز جام ملت ها پشت درهای بسته برگزار 
شــد اما برای آنهایی که به تیم ملی نزدیک هستند و از اخبار درون تیم کی روش خبر 
دارند هیچ فرقی نمی کند که بازی بدون تماشاگر و پخش تلویزیونی، در غیاب رسانه ها 
باشد. تقریبا اکثر رسانه های ایرانی گزارش لحظه به لحظه تیم ملی را منتشر کردند و با 

اطاع از نحوه بازی، به تحلیل تیم ایران بعد از پیروزی مقابل قطر پرداختند.
تیتر یک شــماره دیروز ایران ورزشی با عنوان »تیم ملی از اک دفاعی خارج شد« 
هم براســاس تحلیل ما از عملکرد ملی پوشان در آخرین بازی تدارکاتی بود که به تغییر 
استراتژی تیم ملی برای جام ملت ها اشاره مستقیم داشت. از روزی که کارلوس کی روش 
هدایت تیم ملی را برعهده گرفته، در اغلب بازی ها سیســتم و تاکتیک تیم ملی بر اساس 
نباختن تعریف می شــد و همین مساله باعث شــده بود تا منتقدان کی روش او را فاقد 
پلن B بدانند و از ســبک و ســیاق دفاعی تیم ملی انتقاد کنند. البته بعد از نتایج خوب 
کی روش در جام جهانی مشــخص شــد که تیم ملی نه تنها تیمی یک بعدی نیست که 
اتفاقا برای هر بازی پلن و استراتژی مشخص و درستی را انتخاب می کند. حاا تیم ملی 
در آســتانه جــام ملت ها فوتبالی تهاجمی و جذاب را برابر قطــر- که در خانه اش بازی 
می کــرد- به نمایش گذاشــت، می توان امیدوارتر از قبل به رویــای قهرمانی فکر کرد. 
تیم ملــی دو گل بــه قطر زد و دو گل دیگر هم نــزد و موقعیت های خوبی برابر حریف 

خود ایجاد کرد.
کی روش برای شروع بازی 5 عنصر تمام هجومی را به زمین فرستاد؛ 5 بازیکنی که 
هرکدام می توانند مهاجم نوک تیم ملی باشــند. وقتی به بازیکنان میانی نگاه می کنیم، 
حتــی امید ابراهیمی که هافبکی تدافعی اســت را هم با ظرفیــت گلزنی می بینیم که 
البته او را جزو 5 بازیکن هجومی به حســاب نیاوردیم. 5 بازیکن ما که در خط میانی و 
خط حمله بازی می کردند این نفرات بودند: »ســامان قدوس در سمت راست ابراهیمی، 
وحید امیری در ســمت چپ او، مهدی طارمی بال راست، کریم انصاری فرد بال چپ و 
ســردار آزمون در پیشانی خط حمله.« این ترکیب استراتژی کی روش را به خوبی برای 
ما روشن می کند. از طرفی تیم ملی علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، مسعود شجاعی و 
اشکان دژاگه را هم روی نیمکت داشت. به این اسامی رامین رضاییان و احمد نوراللهی 
را هم اضافه کنید. در تمام بازیکنان تیم ملی میل به جلو و حضور در حمله به چشــم 
می خورد. این انتخاب های کی روش یــک معنا و مفهوم دارد: »کی روش خیلی زیرکانه 

به قهرمانی فکر می کند.«
ســرمربی تیم ملی برای جام جهانی گزینه های تدافعی بیشتری را در فهرست 23 
نفــره قرار داد اما در این تورنمنت خیلی زود ســعید عزت اللهی را به دلیل مصدومیت 
خط زد. کنار گذاشتن خانزاده هم نشان می دهد که او روی کار دفاعی متمرکز نیست؛ 
از همه مهم تر اضافه شــدن وریا غفوری به تیم ملی بــود که در حالت تهاجمی کارآیی 
بیشــتری دارد تا دفاع. با همه این توضیحات، می توان با قاطعیت بیشتری درباره تغییر 
فاز تیم ملی نســبت به گذشــته حرف زد. کی روش مقابل تیم های قوی تر- مثا اسپانیا 
و پرتغــال- طبیعی بود که به بازی دفاع- ضد حملــه رو بیاورد اما حاا که تیم ملی در 
آســیا مقابل حریفانی بازی می کند که همطراز و همسطح ما هستند و مثل ما با رویای 
قهرمانی بــه امارات می آیند، گرایش به فوتبال هجومی نگران کننده نیســت. از طرفی 
تیمــی که بــرای قهرمانی به جام ملت ها می رود باید حتمــا در گل زدن صاحب مهارت 
ویژه ای باشــد که بتواند با برد حریفان را از پیش رو بردارد. در چنین شــرایطی دفاع 
صرف ما را به خواسته بزرگمان- که همان قهرمانی است- نمی رساند. البته شکی نیست 
که در بازی های مرحله حذفی تمام تیم ها با احتیاط بیشــتری به زمین می آیند که تیم 
کی روش در این زمینه به یک ســبک در آسیا تبدیل شده اما برای بردن، برای لحظاتی 
که ممکن است تیم ایران از حریفی عقب بیفتد، کی روش به اندازه کافی بازیکن زهردار 
و گلزن دم دست دارد که هرگاه ازم شد، با شدت بیشتری به دروازه حریف حمله کند. 
در تیم کی روش، ســامان قدوس، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی، امید ابراهیمی و حتی 

رامین رضاییان در زدن ضربات ایستگاهی تبحر ویژه ای دارند.
خاصه اینکه تیم ایران به رغم بازی پشــت درهای بسته، مشت خود را بسته نگه 
نداشته و 23 بازیکن تیم ملی و سبک بازی آنها انعکاس روشنی از تفکرات کی روش را 
پیش روی ما قرار می دهد. اگرچه سرمربی تیم ملی برای پایین آوردن سطح انتظارات، 
رســیدن به نیمــه نهایی را رویای خودش می داند اما نمایــش تیم ملی در بازی مقابل 
قطــر و ترکیب تیم ملــی، هدف گرفتن رویاهای بزرگتری را نشــان می دهد. تیم ایران 
که همواره یکی از مدعیان قهرمانی جام ملت ها بوده، در امارات با شــدت بیشــتری به 
جــام قهرمانی حمله خواهد کرد و برای این کار، شــاید یکی از بهترین و هجومی ترین 
نســل های فوتبال ایران بعد از انقاب در اختیار کی روش قرار گرفته که برای شکستن 
طلســم کهنه قهرمانی، عطش زیادی دارد. انگار کی روش پشت آتش بار ایستاده و برای 

حمله انواع ساح ها را در اختیار دارد. 

نگاه به تیم ملی از پشت درهای بسته؛ حمله با پنج مهاجم
کی روش پشت آتش بار خبرسرمقاله

 اشتانگه ترکیب تیمش را می شناسد
السوما و خربین، 2 مهاجم اصلی سوریه

برند اشــتانگه مدت یک سال است که ســکان هدایت تیم ملی سوریه را 
در دســت دارد. وی که در آسیا مربیگری تیم های ملی سنگاپور، عراق و عمان 
را داشــته، در مدت 12 ماهی که مســوول فنی 
تیم سوریه اســت، به شناخت مطلوبی نسبت به 

بازیکنان این کشور رسیده است. 
ســرمربی آلمانی تیم ملی فوتبال ســوریه 
بــا 2 مهاجم ثابت خواهــان رویارویی با حریفان 
اســت. اشتانگه که تیمش در مرحله گروهی جام 
ملت های آسیا 2019 با استرالیا، فلسطین و اردن 
همگروه است، اظهار داشت: »سیستم بازی کلی 
ما برای مسابقات 2-4-4 خواهد بود. در این قالب 
الســوما و خربین، 2 مهاجــم اصلی تیم خواهند 
بود. این دو بارها در مســابقات تدارکاتی در کنار 
هــم بازی کردند و قابلیت تکمیل حرکات هــم را در زمین دارند. وی در این 
مصاحبه همچنین عنوان کرد السوما در تمرین های آماده سازی از خربین، بهتر 

نشان داده است.«
 

نسل طایی 96 در اردوی میزبان
الگوبرداری از برنامه کی روش در امارات

در حالی که رقابت های جام ملت های آســیا از هفته آینده آغاز می شود، 
میزبان این مســابقات برای آماده سازی خود از هیچ تاشی دریغ نمی کند. تیم 
امارات که به دلیل برخی مصدومیت ها با نگرانی پا به مهم ترین بازی های قاره 
آســیا می گذارد، از نظر روحی در این مســابقات خانگی شرایط ویژه ای دارد. 
اخیرا یک اقــدام روحی جالب توجه هم در اردوی شــاگردان آلبرتو زاکرونی 

صورت گرفته است. 
بازیکنان نســل طایی فوتبال امارات که در ســال 1996 به فینال جام 
ملت های آسیا رسیده بودند، به اردوی تیم ملی این کشور رفتند و با بازیکنان 
ایــن تیم به گفت وگــو پرداختند. این صحبت ها کمک زیــادی به روحیه تیم 
امارات می کند که در شــرایطی مشــابه با ســال 96 خود را برای موفقیت در 

آسیا آماده کنند. 
این در حالی اســت که کارلوس کی روش چند روز پیش از بزرگان فوتبال 
آســیا درخواســت کرده بود که در امارات کنار تیم ملی باشند و به بازیکنان 
روحیه بدهند. نفراتی مثل علی دایی و مهدی مهدوی کیا نیز اعام کرده اند در 

کنار تیم در کشور امارات حضور خواهند داشت.

دو لژیونر کم نام و نشان در فهرست کرانچار
ذخیره های گااتاسرای و اورنج کانتی در تیم امید

زاتکــو کرانچار، ســرمربی کــروات تیم امید در راســتای اســتفاده از 
تمــام ظرفیت های موجود بــرای موفقیــت، از دو بازیکن ایرانی شــاغل در 
 فوتبــال ترکیه و آمریــکا دعوت کرده بــه اردو بیایند و توانایی های شــان را 

نشان بدهند. 
آرش شــرقی، دروازه بان ایرانی و 18 ساله گااتاسرای ترکیه است که نظر 
کرانچار را به خود جلب کرده. این دروازه بان ایرانی که سابقه بازی در تیم های 
نوجوانان و جوانان را نــدارد، بعد از یک فصل حضور در بهترین تیم ترکیه به 

تیم امید دعوت شده است.
نکته جالب درباره این بازیکن جوان و 18 ســاله نیمکت نشینی مداوم در 
ترکیه اســت اما با همین شــرایط هم به اردوی تیم امید دعوت شده تا توسط 
کرانچار آزمایش شــود. او در طول این فصل از مســابقات جوانان ترکیه، 5 بار 
روی نیمکت نشســته و در باقی بازی ها جایی در فهرست تیمش نداشته است. 
باید دید آرش شرقی می تواند در اردوی تیم امید در قطر نظر کرانچار را برای 

حضور در اردوهای آتی جلب کند یا نه؟
عرفان اردســتانی دیگر لژیونر تیم امید است. او که در سال های اخیر هر 
از گاهی با شــایعه انتخاب از سوی کارلوس کی روش برای حضور در تیم ملی، 
خبر ســاز شده، در لیگ دسته دوم آمریکا بازی می کند. اردستانی تا چند ماه 
قبل بازیکن فوتبال دانشــگاهی در آمریکا بود و در ابتدای فصل جاری به تیم 

اورنج کانتی پیوست که مالکان ایرانی دارد و در لس آنجلس فعالیت می کند.
اردســتانی به عنوان مهاجم به تیم امید دعوت شــده؛ پستی که بازیکنان 
توانمنــدی در آن حضور دارند؛ از محمدرضا آزادی تا امیر روســتایی، یونس 
دلفی و حتی مهدی قائدی. اینکه اردستانی موفق می شود یا نه، پرسشی است 

که در آینده می توان پاسخی به آن داد.
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خداداد: کی روش کارش را بلد است
آن  پیامــد  و  صداوســیما  اشــتباه 
شــوخی هایی که بــا جکی چان شــد در 
کمال تعجــب پای خــداداد عزیزی را هم 
به میان این ماجرا کشــانده است. خداداد 
که از این مسائل در دوران حرفه ای اش کم 
ندیده درباره این موضوع می گوید: »به خدا 
بازیگر این فیلم جکی چــان بوده و من در 
این فیلــم بازی نکرده ام. نمی دانم چرا ملت  
می گویند خداداد بازی کرده است؟ عده ای 
می خواهند من را تخریــب کنند، من فکر 
می کنم این قضیه برنامه ریزی شــده بوده 
تــا به من تهمت ناروا بزننــد. فکر کنم کار 
آمریکاست!« خداداد با خنده به حرف هایش 
ادامه داد: »ما ایرانی ها در ســوژه درســت 
کردن در فضای مجازی مقام اول را داریم. 
فقط کافی است یک عکس را منتشر کنیم 
و بگوییم این عکس را سوژه کنید، آن وقت 
همه دست به کار می شویم تا از این عکس 

سوژه های مختلف درست کنیم.«

عزیــزی در پاســخ به این ســوال که 
در قبال شــوخی های فضای مجازی برای 
مقایســه او و جکی چان چه واکنشی نشان 
می دهد، گفت: »فقــط می خوانم و به آنها 
می خندم. دوستان صمیمی ام این پیام ها را 
برایم ارســال می کنند. قبل از اینکه متوجه 
این اشــتباه در شــبکه کیش شوم، یکی از 
دوســتانم برایم پیامی را فرستاد که در آن 
نوشــته بود »خداداد عزیزی ممنوع التصویر 
شــد«. به خودم گفتم من که در مشــهد 
هســتم و کار خاصی نمی کنــم، چرا باید 
ممنوع التصویر باشم!« خداداد با عبور از این 
ماجرا به بحث جام ملت های آســیا رســید 
و درباره وضعیت تیم ملی گفت: »شــرایط 
تیم ملی خیلی خوب اســت. تیم ملی ایران 
همیشه خوب بوده و اان هم جزو مدعیان 
این جام اســت. ما 3 دوره قهرمانی آسیا را 
در کارنامــه داریم و اان هم فکر می کنم با 
شــرایط خوبی که داریم، می توانیم به این 

عنوان دســت پیدا کنیم. تیــم ملی نفرات 
باارزشــی دارد که در جام جهانی هم بازی 
کرده انــد و البته کی روش هم کارش را بلد 

است و کارنامه مشخصی دارد.«
خداداد با اشــاره به شــرایط ســخت 
گذشــته به حرف هایش ادامه داد: »مواقعی 
بود که تیم ملی برای قهرمانی به مسابقات 
آسیا اعزام نمی شد اما می دانم که اان تفکر 
کی روش قهرمانی تیم ملی است و امیدوارم 
این اتفاق خوب بــرای فوتبال ایران باز هم 
تکرار شود. نمی خواهم با صحبت هایم باری 
را روی دوش تیم ملی بگذارم، چون عده ای 
با حرف های شــان دنبال اهدافی هستند اما 
همه من را می شناسند و می دانند که حرفم 

را بدون هدف خاصی می زنم.«
خــداداد بــه قهرمانــی تیــم ملی با 
کی روش اعتقــاد دارد: »کی روش می تواند 
تیم ملی را قهرمان کند چون این تیم واقعا 
شایسته قهرمانی است. ما خط حمله خیلی 

تیغ داری با حضور بازیکنان جوان و باتجربه 
داریم که همگی آنها در شرایط بسیار خوبی 
هســتند. من می دانم که این تیم در همه 
پســت ها ظرفیت قهرمان شدن در آسیا را 

دارد.«
خــداداد در پایــان حرف هایش گفت: 
»فکــر نمی کنم کــه رویای مــا ایرانی ها 
حضور در نیمه نهایی باشــد. خیلی وقت ها 
فوتبــال ایــران موفقیت به دســت آورده 
اســت. آن موقع که برج هــای دوقلو وجود 
نداشــت ما قهرمان آســیا بودیم. کی روش 
یــک خصوصیت اخاقی دارد که همیشــه 
کار ها را انجام می دهــد و حرف هایی را به 
زبان می آورد که عجیب به نظر می رســد، 
چون در واقعیت رویای ما نه حضور در نیمه 
نهایی است و نه قهرمانی. رویای ما ایرانی ها 
خیلی بااتر از این حرف هاست. البته شاید 
کی روش این صحبــت را کرده تا بازیکنان 

تیم ملی را تحریک به تاش بیشتر کند.«

مهدی پاشــازاده حال و روز تیم ملی را در آســتانه 
جام ملت های آســیا مطلوب توصیــف می کند: »تیم ما 
شــرایط بدی ندارد و کارلوس کی روش هم سعی کرد تا 
در اردوهــای اخیر، بازیکنان را از لحاظ ذهنی، تاکتیکی، 
بدنی و... آماده این جام کند. امیدوارم که تیم ملی در این 
جام عملکرد موفقیت آمیزی داشــته باشد اما واقعیت این 
است که قهرمان شــدن در این جام اصًا آسان نیست و 

تیم ملی در امارات کار سختی در پیش خواهد داشت.«
پاشــازاده که ســال ها در تیم ملی ایران بازی کرده 
درباره حسرت قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها گفت: »ما 

بیش از 40 سال است که در جام ملت های آسیا قهرمان 
نشــده ایم، پس حتماً قهرمان نشدن در آسیا آن هم برای 
مدتــی طوانی، دایل خاص خــودش را دارد. فوتبال ما 
سال هاست که با مشکل برنامه ریزی مواجه بوده و همین 
موضوع باعث شــده که خیلی مواقع درجا بزنیم. شما به 
سرعت پیشرفت کره جنوبی و ژاپن توجه کنید، همینطور 
تیم هایی مثل استرالیا، قطر، چین، امارات و... که در این 
ســال ها بهترین برنامه ریزی را داشتند. چهار دهه است 
که در جام ملت ها قهرمان نمی شــویم چون برنامه ریزی 
نداریم. فوتبال ما مشــکات کوچــک و بزرگی دارد که 

این باعث می شــود به صورت اصولی پیشــرفت نکنیم. ما 
نمی توانیم برنامه ریــزی، امکانات و خیلی چیزهای دیگر 
در فوتبــال ایران را با تیم هایی مثــل ژاپن و کره جنوبی 
و حتی کشــورهای عربی مقایسه کنیم. در بیشتر مواقع 
که موفقیت هایی را به دســت آوردیم، به خاطر اتفاقات یا 

توانایی های فردی بوده.«
پاشــازاده در پایــان حرف هایش به دشــواری های 
قهرمانی در آســیا اشــاره کرد: »ما کار ســختی داریم و 
حریفان هم پرقدرت هستند، با این حال امیدوارم که بعد 

از سال ها قهرمان شویم تا مردم خوشحال شوند.«

جــام ملت های آســیا هفته آینده در امــارات آغاز 
می شود و تیم   ملی فوتبال ایران به عنوان یکی از مدعیان 
عنوان قهرمانی، در مرحله گروهی باید برابر یمن، ویتنام 
و عراق قرار بگیرد. فاکس اسپورت در گزارشی به حضور 
تیــم ملی فوتبــال ایران در جام ملت های آســیا 2019 
اشاره کرد. فاکس اســپورت در گزارش خود از تیم   ملی 
فوتبال ایران نوشت: »ملی پوشان ایرانی با هدایت کارلوس 
کــی روش، تجربه باایی دارنــد و از بازیکنان با کیفیت و 
خوبی هم بهره می برند. خیلی از بازیکنان ایرانی در اروپا 
بازی می کنند و همین باعث شده که امیدواری ایرانی ها 
به قهرمانی در جام ملت های آســیا 2019 بیشــتر شود. 
ماننــد کره جنوبی و عربســتان، ایران یکــی از مدعیان 

سنتی فوتبال آسیاست که در ســال های اخیر نتوانسته 
به موفقیت دســت یابد. عاوه بر این بعد از درخشش در 
جام جهانی و کیفیت باای بازیکنان خیلی بعید است که 

این تیم نتواند به حداقل نیمه نهایی برسد.«
 

* مهره اصلی: سردار آزمون
سردار آزمون بعد از جام جهانی روسیه خبرساز شد 
و از تیم   ملی فوتبال ایران خداحافظی کرد، هر چند او در 
ادامه از تصمیم خود برگشت. او که فوتبالش را سال هاست 
در روســیه ادامه  داده، از تجربه باایی برخوردار اســت. 
آزمون ســابقه گلزنی برابر تیم هایی همچون بایرن مونیخ 
و اتلتیکو مادرید را دارد. آزمون در تیم   ملی فوتبال ایران 

فقط وظیفه گلزنی نــدارد و می تواند با حرکات هجومی 
خود به دردسر بزرگ تیم حریف تبدیل شود.

 
* ستاره جوان: سیدمجید حسینی

با غیبت ســعید عزت اللهی در جام ملت های آســیا 
حاا می توانیم ســیدمجید حســینی که فقط 22 سال 
ســن دارد و در قلب خط دفاعی ایران فعالیت می کند را 
به عنوان ستاره ای جوان در نظر بگیریم. حسینی در جام 
جهانی 2018 روسیه به جای روزبه چشمی به زمین آمد 
و در کنار پورعلی گنجی عملکرد خوبی داشــت. عملکرد 
خوب این بازیکن جوان باعث شــد که او به تیم ترابزون 

اسپور بپیوندند.

مهدی پاشازاده: امیدوارم حسرت 40 ساله تمام شود

ایران به روایت فاکس اسپورت
آزمون ستاره می شود، حسینی را ببینید

کی روش پشت آتش بار
نگاه به تیم ملی از پشت درهای بسته؛ حمله با پنج مهاجم
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یک مقام ارشــد اماراتی تایید کرد امارات آماده کمک به قطر برای 
میزبانی جام جهانی است. عارف العوانی مسوول برگزاری رقابت های جام 
ملت های آســیا در امارات که از مقامات عالی رتبه ورزشی کشور امارات 
است، تایید کرد که این کشور آماده و مشتاق کمک به قطر برای میزبانی 
جام جهانی 2022 اســت. او در همین رابطه گفت: »خیلی خوب است 
که قطر میزبانی این رویداد بزرگ را بر عهده دارد چرا که باعث می شــود 
اتحاد و همبستگی بین کشــورهای منطقه افزایش یابد. امارات مشتاق 
و آماده اســت تا در صورت تایید فیفــا، به قطر برای میزبانی جام جهانی 

2022 کمک کند.«
فیفا در حال بررســی افزایش تعداد تیم هــای جام جهانی از 32 به 

48 تیم اســت و در این صورت کشورهای همسایه قطر نیز می توانند در 
میزبانی جام جهانی به این کشور کمک کنند.

قطر اوایل ســال جاری میادی اعام کرد که تا ســال 2019، نود 
درصد از زیرســاخت های ورزشی برای میزبانی جام جهانی آماده خواهد 
بود ولی در صورتی که تعداد تیم های جام جهانی به 48 تیم افزایش یابد، 

به چهار ورزشگاه دیگر نیز نیاز است تا این بازی ها را میزبانی کنند.
امارات در کنار مصر، عربســتان و بحرین تحریم هایی را علیه کشور 
قطر در ســال 201۷ شروع کردند. همچنین شبکه BeIN قطر که حق 
پخش میزبانی جام جهانی را داشت بعد از این تحریم ها، برنامه های خود 

را در امارات بست ولی بعد از جام جهانی بار دیگر به حالت قبل درآمد.

پیشنهاد امارات به 
قطر برای ۲۰۲۲

دبی میزبان 
جام جهانی 
می شود؟

 آزمون در فهرست خريد 
هانوفر، کريستال پااس و بورنموث

 تولد 24 سالگي
 با گل شماره 24

خط و نشان سردار:

 تعویض های کی روش، راه نجات ترکیب اصلی

پشت پرده بازی ایران - قطر: 
ساق های نشکسته!

 ويتنام، مار خوش خط و خال جام

وریا وارث 
مهدوي کیا

 دامی برای یوزهــا
پیش از بازی با عراق

جهانبخش 
عامت سوال 
 بزرگ تیم ملی
جهانی از 
بیم و امید 
پیرامون 
علیرضا

 سرمربی ویتنام: همه می دانند 
چه حریفــــان سختی داریم

 پيراهن شماره 2 بر تن 
پسر باهوش استقال

 برانکو خروجي ها را 
مشخـــص مي کند

  سید جال: برانکو 
در مــورد طارمــي 

تصمیم گیرنده است

شایعه بازگشت حقیقي 
به پرسپـــولیـــس

وقتي باشگاه تایید یا تکذیب نمي کند
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فوتبال خشــن قطری ها در نیمه 
دوم بازی با ایران کاما به چشم می آمد 
بخصوص زمان هایی که بازیکنان ایران 
در جدال های یک در مقابل یک توفیق 
بیشتری مقابل بازیکنان قطر داشتند. 
دریبل های ریز و بازی ســریع مردان 
ایــران قطری ها را عصبانی کرده بود و 
آنها برای جلوگیری از پیشروی بیشتر 
هافبک هــا و مهاجمان ایران و کاهش 
تعــداد گل هــای خــورده، خطاهای 
سفت و ســخت را راه چاره می دیدند. 
شدت خطا ها به گونه ای بود که برخی 
بازیکنان تیم ملی گاهی از درد به خود 
می پیچیدند و پزشکان تیم ملی بارها 
برای مداوای بازیکنان به داخل زمین 

آمدند.
این وضعیــت در20 دقیقه پایانی 
بازی بیش از دیگر دقایق مشــهود بود 
که صدای اعتراض نیمکت نشــین های 
تیم ملی ایران را هــم بارها درآورد و 
آنها با فریاد های خود به بازی خشــن 
بازیکنان قطر اعتراض می کردند. البته 
بــازی پرخطا و فیزیکــی قطری ها از 
همان دقایق آغازین در دستور کار این 
تیم بود و به نظر می رسید عنابی ها در 
پی کســب یک تساوی بودند تا بازنده 
وارد بازی هــای جام ملت های آســیا 

نشوند.
به همین دلیــل بود که کارلوس 
 60 دقیقــه  حوالــی  از  کــی روش 
تعویض هایــش را کلید زد. گرچه این 
تعویض ها به گونه ای دیگر برداشــت 
شــد؛ شــاید به بــاور بــازی گرفتن 
از دیگــر بازیکنــان و ســنجش عیار 
نیمکت نشــین ها اما بــرای کی روش 
ضرورتــی نداشــت که عیــار رامین 
رضاییــان، اشــکان دژاگه، مســعود 
شــجاعی، مهــدی ترابــی و حتــی 
روزبه چشــمی را دوباره بسنجد. این 
تعویض ها به جهت کاستن از احتمال 
مصدومیــت بازیکنانی بــود که قرار 

اســت در ترکیب اصلی بازی با یمن 
به میدان بروند؛ راهــی برای زدودن 
نگرانی از فضای حاکم بر تیم ملی در 
آستانه تورنمنت بزرگ جام ملت های 

آسیا.
وقتی ســوت پایان بازی ایران و 
قطر که پشت درهای بسته و در حالی 
که هیچ خبرنگاری در ورزشگاه حضور 
نداشــت، به صدا درآمد، سرمربی تیم 
ملی نفسی به راحتی کشید و در حالی 
که چندان از رفتار بازیکنان قطر راضی 
به نظر نمی رســید به سمت سرمربی 
این تیم رفت و تشریفات پس از بازی 
را انجام داد و راهی رختکن شد. حاا 
کی روش می تواند با آسودگی خاطر به 
تکرار ترکیبی بیندیشــد که در بازی 
تدارکاتی با قطر به کار گرفت؛ ترکیبی 
کــه می تواند او را به ســمت قهرمانی 

آسیا سوق دهد.
البته کی روش بــاز هم با مصائب 
اینچنینی مواجه خواهد بود. بازی هایی 
به مراتب ســخت تر و خشن تر نیز سد 
راه تیم ملی اســت. شــاید در همین 
مرحله مقدماتی کــه بازی ها به ظاهر 
ساده می آید همین چالش تکرار شود. 
بازی بــا عراق با وجــود روابط خوب 
میان دو کشــور احتماا می تواند یکی 
از این بازی های سخت باشد. بی گمان 
عراقی ها نیز بازی سفت و سختی را در 
دســتور کار خود قرار می دهند و این 
وضعیــت در دیگر میادیــن نیز تکرار 

خواهد شد.
تیم ایــران مدعی اول قهرمانی جام 
ملت های آســیا است و هرحربه ای به کار 
گرفته خواهد شــد تا مقابل پیشروی این 
تیم گرفته شــود. گرچه ما هم بی فکر و 
بیکار ننشسته ایم. این تیم مربی کارکشته 
و بازیکنان باتجربه ای در اختیار دارد که 
راه برون رفت از این پســتی و بلندی ها را 
به خوبی می دانند اما تردیدی نیست که 
یک آســیا برای متوقف کردن تیم ملی 
فوتبال ایران برنامه و انگیزه دارد. شــاید 
به همین دلیل است که به این تیم سخت 

امید بسته ایم؛ بیش از همیشه.

 پشت پرده بازی ایران - قطر:
 ساق های نشکسته!

تعویض های کی روش، راه نجات ترکیب اصلی

ویتنام، مار خوش خط و خال جام

دامی برای تیم ملی، پیش از بازی با عراق

دومین مســابقه تیم ملی فوتبال ایران 
در جام ملت های آســیا مقابل ویتنام برگزار 

می شود.
 ایــران بعد از یمن باید به مصاف تیمی 
بــرود که خیلی بیشــتر از حریف اول از آن 
شناخت ندارد. نه می تواند دست کم بگیردش 
و نه می تواند برای توانایی هایش برنامه ریزی 

درستی داشته باشد.
 حتــی خود ویتنامی ها هــم نمی دانند 
که از این جــام چه می خواهند. مدتی  پیش 
ســرمربی این تیــم در مصاحبــه ای اعام 
کــرده بود که هــدف تیمــش قهرمانی در 
جام ملت هاســت و بعد از مدتی که احتمااً 
حریفــان را ارزیابی کرد و شــرایط را دید، 
مصاحبــه کرد و گفت اگــر از گروه مان هم 

صعود کنیم خوب است.
واقعیــت اما دربــاره ویتنام این اســت 
کــه این تیم توانایی های بالقــوه ای دارد که 
می توانــد برای هر حریفی خطرناک باشــد. 
مثل آخرین دیــدار تدارکاتــی اش که تیم 
فوتبال فیلیپین تحت هدایت اریکسون را با 
نتیجه 4 بر 2 شکست داد. درست در همان 
روزی که ایــران دیــداری تدارکاتی با قطر 
برگزار کرد و مقابل این حریف تدارکاتی اش 

با نتیجه 2 بر یک پیروز شد.
خیلی هــا امــا آخرین بــازی تدارکاتی 
ویتنــام را در واقــع پیش درآمــدی توفانی 
برای قدم گذاشــتن به رقابت های حســاس 
جام ملت ها قلمداد کرده اند. مســابقه ای که 
با توافــق کادرفنی تیم های ملــی ویتنام و 
فیلیپین در 2 نیمه 30 دقیقه ای برگزار شد 
و گل های ویتنام را هوآنگ،  هایی و وان هاوو 

به ثمر رساندند.
ویتنامی ها در سال 200۷ که به همراه 
مالزی، اندونزی و تایلند میزبان بازی ها بودند 
در جام ملت های آســیا حضور داشتند و در 
آن سال توانستند به مرحله یک چهارم نهایی 
این رقابت ها برسند. این تیم تاکنون سه بار 
در جام ملت ها حاضر بوده است. با این حال 
اما همچنان یکی از تیم های ناشــناخته جام 

به حساب می آیند و از این نظر کار راحتی در 
پیش دارند.

نکتــه  قابل توجهی کــه در تقابل ایران -
 ویتنام می تواند جالب باشــد، رتبه هایی است 
که دو تیم در میانگین سنی و هزینه برای تیم 

کسب کرده اند. 

ویتنــام با میانگین ســنی 23/۷ ســال، 
جوان ترین تیم تورنمنت است و این در مقایسه 
با میانگین سنی تیم ملی فوتبال ایران با 2۷/6 

سال، حدود سه سال کمتر است.
 تنهــا بازیکن بــاای 30 ســال و البته 
مســن ترین مهره ویتنام، آنه انگوین 33 ساله 

اســت. مهاجمی که عضو باشــگاه بینه دونگ 
اســت و فصل قبل با 1۷ گل زده عنوان آقای 

گلی لیگ ویتنام را تصاحب کرد.
این اتفاق با اینکه باعث می شــود ویتنام 
از نظــر تجربه مقابل ایران کــم بیاورد اما در 
عــوض بازیکنانی تازه نفــس دارد که گوش به 
فرمان سرمربی خود هســتند. نظم و انضباط 
تیمی ویتنام به اندازه ای است که بازیکنان این 
تیم تنها به مناســبت روز اول ســال میادی، 
اجــازه پیدا کردند تا وارد شــبکه های مجازی 
شوند و سال نوی میادی را به هموطنان خود 
تبریک بگویند. این اتفاق در مقایسه با بعضی 
بازیکنان تیم ملی ایران که هنوز حضور فعالی 

در اینستاگرام دارند، قابل تأمل است.
نکته دیگری که درباره ویتنام مورد توجه 
قرار می گیرد، هزینه کمی اســت که مسووان 
فوتبالی این کشور برای تیم ملی فوتبال خود 

کرده اند.
 تیم ملی فوتبال ویتنام با 22۵ هزار یورو 
کم هزینه ترین تیم گروه D اســت و تیم ملی 
فوتبال ایران مقابل ویتنــام کم هزینه، چیزی 
شبیه به حریفان قطری ماست که با هزینه های 
باا، حریفان قدری برای مان به حساب می آیند 
و ما در همان مصاف هــا به خوبی این نکته را 
دریافته ایم که هرگــز هزینه های باای تیم ها 
ضامن موفقیت های شــان نیست. همانطور که 
حاا باید بدانیم کم هزینه بودن ویتنام، دلیلی 
بــر ضعیف بــودن این تیم و ضامــن پیروزی 
تیم ملی فوتبــال ایران مقابل دومین حریفش 

نخواهد بود.
ویتنــام با همــه این ویژگی هــا، حریفی 
نیســت که روی کاغذ بتواند برای تیم ملی ما 
مشکل زیادی ایجاد کند اما طبق همان فرمول 
همیشگی ضعیف شــمردن این حریف، بدون 
شــک می تواند ایران را با مشکل مواجه کند و 
این بزرگترین آفت برای ایرانی است که بعد از 
رقابت با اسپانیا و پرتغال، می تواند این ذهنیت 
را داشته باشد که مقابل هر حریف ضعیف تری 

مصون از شکست خواهد بود.
ویتنام یکی از همان تیم هایی اســت که 
شــاید هر حریفی را بــه دام این تفکر بیندازد 
که پیروزی مقابل آن کار سختی نخواهد بود. 
کی روش امــا همانطور که بازی ایران - یمن را 
فینال جــام می نامد تا انگیزه هــای ازم را به 
شــاگردانش القا کند، برای بازی با ویتنام هم 

برنامه های ویژه ای دارد.

تیم های کوچک
 
آرزوهای بزرگ

ویتنامی ها در 
سال 2007 
که به همراه 

مالزی، اندونزی 
و تایلند 

میزبان بازی ها 
بودند در جام 
ملت های آسیا 
حضور داشتند 
و در آن سال 
توانستند به 
مرحله یک 

چهارم نهایی 
این رقابت ها 
برسند. این 
تیم تاکنون 

سه بار در جام 
ملت ها حاضر 
بوده است. با 
این حال اما 

همچنان یکی 
از تیم های 

ناشناخته جام 
به حساب 

می آیند و از 
این نظر کار 
راحتی در 
پیش دارند.

همــان زمان که تیم ملی فوتبــال ایران آخرین بــازی تدارکاتی خــود را مقابل قطر برگزار می کــرد، حریف ویتنامی مــا هم رقابت با 
فیلیپیــن را با نتیجه 4 بــر 2 برد. ویتنام به عنــوان دومین حریف مــا در جام ملت های آســیا، تیمی جوان تر و کم هزینه تر اســت که 
از هــر حیــث حریف بی خطری بــرای ایران به حســاب می آید و همین موضوع اســت که می تواند بــه خطرات ناشــی از رقابت با این 
تیــم بیفزاید. کی روش همانطــور که برای افزایش انگیــزه بازیکنان پیــش از بازی با یمن، تدبیرهایی اندیشــیده، قطعــًا باید به فکر 
دومیــن نبرد ایران مقابل ویتنام هم باشــد که مبــادا قبل از بازی با عراق، بازیکنان در دام ســادگی ظاهری این بازی اســیر شــوند.

ویتنــام از خیلــی جهــات بــرای 
همگروهی هایش ناشــناخته اســت. این 
تیم بازی تدارکاتی دوشــنبه شب مقابل 
فیلیپین به ســرمربیگری اریکســون را با 
نتیجه 4 بر 2 برده اســت اما سرمربی اش 
بــه هیچ عنــوان برای این بــرد اهمیتی 
قایل نیســت. پارک هانگ سئو، سرمربی 
کره ای ایــن تیم درباره بــازی تدارکاتی 
تیمش می گوید: »در مســیر آماده سازی 
تیم ملی فوتبال ویتنام برای شــرکت در 
جام ملت های آســیا اهمیتی به پیروزی 

یا شکســت بازی های تدارکاتی نمی دهم. 
بازی برابر فیلیپین از نظر نتیجه مهم نبود 
و می خواهیم آمادگی بدنی و عملکرد فنی 
بازیکنــان را مورد ســنجش قرار دهیم.« 
ســرمربی تیم ملــی فوتبــال ویتنام به  
ســختی بازی هایی که تیمش در مرحله 
گروهی پیــش رو دارد، اشــاره می کند: 
»همه می دانند که در مرحله گروهی جام 
ملت های آسیا چه حریفان سختی پیش رو 
داریم. ما باید تاش کنیم تا برای هر بازی 
این مرحله راه حل مناسبی داشته باشیم.«

درست اســت که یمن آخرین بازی 
تدارکاتی اش مقابل ســوریه را باخت اما 
خیلــی از کســانی که از اتفاقات پشــت 
درهای بســته در آن بازی مطلع بودند، 
می گفتند که یمن می توانست برنده بازی 
باشــد و تیم خوب و محکمی بوده است. 
در یــک کام آنها آمده انــد تا دل مردم 
کشورشان را شاد کنند و برای این هدف 
تا پای جان می جنگند. این را از حرف های 
کاپیتان تیم ملی فوتبال یمن می توان به 
وضوح متوجه شد. وقتی کاپیتان تیم ملی 

فوتبال یمن به نمایندگی از همه بازیکنان 
می گوید: »حضورمــان در جام ملت های 
آســیا 2019 یک افتخار بزرگ اســت و 
به دنبال شاد کردن مردم یمن هستیم.« 
عاء صاصی، می گوید: »تا زمانی که امید 
داشــته باشــیم قادر به انجام هر کاری 
خواهیم بود. جاه طلبی و میل به پیروزی 
در جام ملت های آسیا را داریم. می دانیم 
که به طور کلی شرایط پیرامونی علیه تیم 
ملی فوتبال یمن بود اما مصمم هستیم و 

به حریفان مان احترام می گذاریم.«

تیم هایــی مثل ویتنام که نخســتین 
حضور خود در جام ملت های آسیا را تجربه 
می کنند، حریفان ناشناخته ای هستند که 
هــر عملکردی از آنها برمی آید. فین دوک، 
ســرمربی تیم هانوی ویتنــام، یا یک نفر 
مثل کارشناسان فوتبالی ما که درباره تیم 
ملی مان صحبــت می کنند، حاا اطاعاتی 
از تیــم ملی کشــورش را بیــان کرده که 
دانســتنش برای مــا که حریــف ویتنام 
هســتیم، خالی از لطف نیست. فین دوک 

دربــاره تیم ویتنام می گویــد: »حضور در 
جــام ملت های آســیا به عنــوان یک تیم 
کم اهمیت می تواند شــرایط آســان تری را 
برای بازی نسبت به تیم مطرح و قدرتمند 
ایجاد کند. سرمربی تیم ملی ویتنام در این 
رقابت ها نگاه پایین به باا نخواهد داشــت 
و این بزرگترین خصیصه او اســت. فوتبال 
ویتنام بســیار جذاب اســت و توانسته در 
رقابت های زیر 23 ســال آســیا تیم هایی 
همانند قطر، عراق و حتی ایران را در سال 

2014 میادی شکست دهد.« با اطاعاتی 
که این مربی ویتنامی از کشورش می دهد، 
شاگردان کی روش چندان هم کار ساده ای 
مقابــل ویتنام نخواهند داشــت. او تأکید 
می کنــد: »ویتنام باید با قــدرت در جام 
ملت های آســیا شــرکت کنــد و مرتکب 
اشتباه نشود. شاگردان پارک هانگ  سئو با 
 D کســب رتبه دوم جدول رده بندی گروه
یا به عنوان تیم سوم از مرحله گروهی جام 

ملت های آسیا صعود کند.«

کمتر کســی پیدا می شــود که در 
آســتانه بازی های جام ملت های آسیا به 
نقطــه ضعف های تیمش اعتــراف کند. 
آن هم در شــرایطی که از دید حریفان 
ضعیف ترین تیم حاضر در گروه اســت. 
ســرمربی تیم ملی فوتبال یمن اما بعد 
از شکســت در بازی تدارکاتی اش مقابل 
سوریه، از اشتباهات شاگردانش و نقطه 
ضعف های خــود می گویــد. اتفاقی که 
می تواند به سود حریفان یمن تمام شود.

یان کوســیان، ســرمربی تیم ملی 
فوتبال یمن در همیــن رابطه می گوید: 
»بازی خوبی بود اما تساوی می توانست 
نتیجه عادانه تری باشــد. سوریه فرصت 
چندانی برای تهدید یمن نداشــت. تنها 
مشــکل تیم ملی فوتبــال یمن خروج 
ســریع از ایه دفاعی و رســاندن سریع 
توپ به خــط حمله بود. در میانه میدان 
توپ های زیــادی را از دســت دادیم و 
در خــط دفاعی نیز خیلــی حفظ توپ 

می کردیم. ایــن بازی تجربه خوبی برای 
آینده بود.«

یمن  فوتبــال  ملی  تیم  ســرمربی 
تأکید می کند: »در یکی از ســخت ترین 
گروه های جام ملت های آسیا قرار داریم. 
ایران تیمی ســرعتی است که تا مرحله 
پایانی می تواند پیشروی کند. با این حال 
می خواهیم در این بازی برنده باشــیم و 
ما  بخورد.  هیچ کس نمی خواهد شکست 

حریف آسانی نیستیم.«

سرمربی ویتنام: همه می دانند چه حریفان سختی داریم

صاصی: شرایط علیه تیم ملی فوتبال یمن بود

قابل توجه کی روش و شاگردانش:اطاعات یک ویتنامی از تیم ملی کشورش

اعتراف سرمربی یمن به نقطه ضعف های تیمش

برنامه کامل مسابقات جام ملت های آسیا
رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا 2019 امارات از 1۵ 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 1۷:00، 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 ۵/ گروه C | چین - قرقیزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 6/ گروه C | کره جنوبی - فیلیپین، ساعت 1۷:00، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره ۷/ 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 1۷:00، 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 1۷:00، 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 1۷:00، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 1۵/ 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 1۷/ گروه C | فیلیپین - چین، ساعت 1۷:00، 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 1۷:00، 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 1۷:00، 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 2۵/ 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 2۷/ گروه B | فلسطین - اردن، ساعت 1۷:00، ورزشگاه محمد بن زائد شهر 

ابوظبی
بازی شــماره 28/ گروه B | استرالیا - سوریه، ساعت 1۷:00، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر 

العین

چهارشنبه، 26 دی ماه 1397
بازی شماره 29/ گروه C | کره شمالی - چین، ساعت 1۷:00، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 30/ گروه C | قرقیزستان - فیلیپین، ساعت 1۷:00، 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 1۷:00، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره 34/ گروه F | ژاپن - ازبکستان، ساعت 1۷:00، خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 3۵/ 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 3۷/ 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 1۷:30، 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 139۷
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 1۷:30، 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 139۷

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 139۷ )استراحت برای حضور تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی(
 

یک چهارم نهایی
پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397

بازی شماره 4۵/ برنده بازی شماره 3۷ - 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، ۵ بهمن ماه 139۷
بازی شماره 4۷/ 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 ۷ بهمن ماه 139۷ )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 4۵

 ساعت 1۷:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
سه شنبه، 9 بهمن ماه 139۷

بازی شماره ۵0/ برنده بازی شماره 4۷ - برنده بازی شماره 48
 ساعت 1۷:30، 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 ۵1/ برنده بازی شماره 49 - برنده بازی شماره ۵0
 ساعت 1۷:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

***
جمعه و شنبه، 28 و 29 دی ماه 139۷ )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.

نوستالژی بازی با فریادهای 
پیمان یوسفی

اینجا هــر روز می توانید توییت ها و 
کاربران شبکه های  پست های ورزشــی 

اجتماعی را بخوانید.
ایران  که  یادمونــه  همه مون  اجازه!:  با 
وقتی گل سوم رو به عراق زد، پیمان یوسفی 
گفت ایران قصد حذف شدن نداره اما امسال 
می خواهیــم از گزارشــگرای بــازی این رو 
بشنویم؛ ایران قصد دست کشیدن از قهرمانی 

نداره. به امید قهرمانی تیم ملی مون.
میتی: کاش من پول داشتم می اومدم از 
نزدیک بازی هات رو می دیدم تیم ملی عزیزم.
دی باگر: ایــن آیتم هایی که میثاقی هر 
دفعــه از بچه های تیم ملی می ســازه. ردیف 
می شــینن عیــن این پســر تینیجرا واســه 
خوشمزگی و جلب توجه تو سر و کله همدیگه 

می زنن خیلی لوس و حال به هم زنه دیگه.
بلو آرمین: گل سوم به عراق و فریادهای 
پیمان یوســفی که می گه  ایران قصد حذف 
شــدن نداره رو هزار بار هــم ببینم، باز مو به 

تنم سیخ می شه. چقدر این لحظه نابه آخه.
علی کربایی: حســین کانی به جواد 
خیابانی که بهــش گفته بود »فوتبال هند رو 
چطور می بینیــد؟«، گفت: »من فوتبال بازی 
کردم، ولی چون ســال ها دور بودم از فضای 
فوتبال، علم روز تفســیر و آناایز رو ندارم.« 
چقدر جالب بود این برخــورد. چقدر آگاهی 

ارزشمندی داره از توانایی های خودش.
عارضم که: از شــواهد برمیاد جباروف 
برای اینکه طلبش رو از اســتقال بدون طی 
مراحل شــکایت بگیره، به باشــگاه گفته اول 
طلبم رو بدین بعد مذاکره می کنم، طلبش رو 
گرفته و با یه تیم ازبک قرارداد بسته! این خبر 

هنوز تأیید نشده.
یــک خبــر خیلی   :Amir ebtehaj

خوب بهتــون بدم ابه ای این همه اخبار بد. 
دقایقی پیش و در ســن پترزبورگ روســیه، 
محل برگزاری مســابقات »شــطرنج سریع و 
برق آسای جهان« سارا خادم الشریعه به عنوان 
قهرمان مجموع مســابقات معرفی شد. کاش 
این موفقیــت بزرگ ورزش ایران، خوب دیده 

بشه و ساده ازش نگذریم.
Amichak: کانــی می گه علی پروین 

از همه ما کوچیکتره بعد خیابانی می گه یعنی 
اون زمان هم از همه شما کوچیکتر بودن؟ !

شهای قاسمی)مجری  احسان چراغی: 
فوتبــال آســیایی(: »بــازی ایــران - قطر، 
پشــت درهای بســته بدون حضور رسانه ها و 
خبرنگارهــا برگزار می شــه. خیابانی: »یعنی 
تماشــاگرها هم نمی تونند بازی رو ببینند؟ « 

#واقعی
ای اف ســی  کارشــناس های  مهاراجه: 
ارزش حــق پخــش فوتبال ایــران رو 1۵0 
میلیون دار برآورد کردن! یعنی به پول ایران 
چیزی حدود 1/۵۷۵/000/000/000 تومان!

عنایتی: نیمکت نشینی 
 دایی حاا برایم 

افتخاری است
رضــا عنایتی که ســال ها درخط حمله 
تیم ملی بازی می کرد درباره هم پســتی آن 
روزهایــش که آقای گل جهان بــود و به او 
بازی نمی رســید، حرف های تازه ای به زبان 
آورده اســت: »بازی نکــردن در جام جهانی 
بزرگترین حســرتی اســت کــه در دوران 
ملی ام دارم. این حســرت در شرایطی اتفاق 
افتــاد که همــه رکوردها در اختیــارم قرار 
داشت اما یک دقیقه هم بازی نکردم. برانکو 
اعتقاد زیادی به من نداشــت. البته هم پست 
من بازیکن پرافتخــاری مثل علی دایی بود. 
بااخره باید به تفکرات ســرمربی برگشت و 
دید چه هدفی در استفاده از مهاجم دارد. با 
این حال بــاز هم می گویم افتخار بزرگم این 
بود که نیمکت نشــین علی دایی بودم. شاید 
آن زمان که جوان بودم، از نیمکت نشــینی ام 
ناراحــت می شــدم اما اان بــه این موضوع 
افتخــار می کنم.« عنایتی دربــاره اینکه چه 
فاکتورهایی باعث قهرمانی تیم ملی می شود 
این پاســخ را داد: »برای موفقیت، همیشــه 
نمی توانیم چشــم به شــانس داشته باشیم. 
بایــد تــدارکات عمیق باشــد و برنامه ریزی 
مدون داشته باشیم. در جام ملت های 200۷ 
وقتی می خواستیم از یک شهر به شهر دیگر 
برویــم باید دو پــرواز انجــام می دادیم. این 
موضــوع دیگر در فوتبال حرفه ای رد شــده 
اســت. اگر می خواســتیم موفق باشیم باید 
همه عوامل برای تیم ملی یکدل می شــدند. 
اینکه بخواهیم چشم به شانس داشته باشیم، 
شــاید برای ما موفقیت هایی هم داشته باشد 
امــا مقطعی اســت.« عنایتی دربــاره اینکه 
چــرا درجام ملت ها از ســوی امیر قلعه نویی 
به عنوان گوش چپ بازی کرد نیز توضیحاتی 
داده است: »موقعی که امیر قلعه نویی من را 
بــه تیم ملی دعوت کرد، در یکی از بازی های 
تدارکاتی کــه در تهران برگزار شــد از من 
به عنوان هافبک چپ اســتفاده کرد. در این 
بازی توانســتم دو گل بزنم، به همین دلیل 
در جام ملت ها به عنــوان هافبک چپ بازی 
کردم و نتوانستم در پست اصلی ام بازی کنم. 
در آن زمان، جو به شــکلی بــود که همه با 
تصمیمــات مربی موافقــت می کردند. بازی 
کردن در پســت هافبک چــپ تجربه خوبی 
بود ولی حیف که در بازی مقابل کره جنوبی، 
دوباره بازی به ضربات پنالتی کشــیده شد. 
امیدوارم در جام ملت های امســال بازی مان 
به ضربات پنالتی کشیده نشود. متاسفانه در 
جام ملت ها از ضربات پنالتی بیشترین ضربه 
را خوردیم.« مهاجم ســابق استقال با این 
جمات حرف هایــش را تمام کرد: »در حال 
حاضر شرایط تیم ملی، شرایط خوبی است و 
بازیکنان با کیفیتی داریم. فقط حواشــی این 
چند وقت تاثیر گذاشــته بود اما اان یکدلی 
در تیم ملــی وجود دارد. امیدوارم با بازیکنان 
با کیفیتی که داریم به حســرت چهل و چند 

ساله پایان دهیم.«

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

شهر مجازی

خاطره بازی 

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian
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قدوس، انصاری فرد و احتماا ابراهیمی در ترکیب اصلی

تهاجمی ترین تیم کی روش مقابل یمن

ایران ورزشــی- چنانچــه تصور کنیم 
ترکیب اولیه تیم ملــی در دیدار مقابل قطر 
ترکیب اصلی و مد نظر کی روش برای بازی 
با یمن باشد به نظر می رسد او با ارنجی کاما 

تهاجمی وارد تورنمنت خواهد شد.
 بــا یک خــط عقب تــر رفتــن امید 
ابراهیمی نســبت به جام جهانی او به عنوان 
راس عقب مثلــث خط میانی و تنها هافبک 
دفاعی تیم ملی بازی کرد و مقابل او امیری 
و انصاری فــرد به میدان رفتند در حالی که 
تصور می شد انصاری فرد قرار است آلترناتیو 
آزمون در نوک خط حمله باشــد. همچنین 
با توجه به مصدومیت جهانبخش و در یکی 
از تغییرات قابل پیش بینی بااخره ســامان 
قدوس به ترکیب اصلی رســید و در پســت 
بال راست بازی کرد. با این ترکیب تهاجمی 
و شــرح وظایف متفاوت به نظر می رسد تیم 
ایران عاوه بر ســاختار دفاعی قدرتمندش 
در جــام جهانی حاا در نیمه زمین حریفان 
آســیایی اش حضور فعــال و پررنگی خواهد 
داشــت و باید منتظر بازی های تهاجمی از 

این تیم در جام ملت ها باشیم.
البتــه در نیمه دوم و بــا اینکه قطر از 
دقیقــه 50 ده نفــره شــده بــود کی روش 
برنامه های مد نظر خــودش را اجرایی کرد 
و حالــت تدافعی تــر خط میانــی را هم به 

آزمایش گذاشت به گونه ای که در 23 دقیقه 
پایانــی چشــمی تبدیل به هافبــک دفاعی 
شــد، ابراهیمی یک خط جلوتر آمد، مسعود 
شــجاعی تبدیل به دیگر بازوی تیم در خط 
میانی شــد و اشــکان دژاگه و ترابی دو بال 
کنار دست کریم انصاری فرد به عنوان مهاجم 

نوک بودند.
 پیش از این به نظر می رســید کارلوس 
کــی روش قصــد دارد ترکیــب عقب زمین 
تیمش را درســت شــبیه جــام جهانی به 
زمین بفرســتد اما حاا بعــد از بازی با قطر 
تردیدهایی درباره پست دفاع راست و گزینه 

نهایی این پست به وجود آمده است.
 

بااخره رامین یا وریا؟
در بازی با فلسطین رامین رضاییان در 
ترکیب اصلــی بود و وریا جای او را به عنوان 
بازیکن تعویضی گرفــت اما در دیدار با قطر 

عکس این اتفاق رخ داد.
حاا اگر تصور کنیم ترکیب اولیه بازی 
با قطــر ارنج اصلی مد نظــر کی روش برای 
دیدار با یمن باشــد باید وریا را بازیکن مورد 
نظر برای این پســت بدانیم اما یادمان نرفته 
کــی روش بعد از خط زدن وریا از فهرســت 
نهایی جام جهانی چه نظری درباره او داشت 
و شاید هماهنگی بیشتر رضاییان با مدافعان 

دیگر و حضور موفق در جام جهانی در نهایت 
حکم به بازی دادن او بدهد.

با این حال به نظر می رسد درباره ثابت 
بــودن رضاییان نیــز نمی توان بــا قاطعیت 
صحبت کرد و این یک از ابهاماتی اســت که 
دوشــنبه آینده و با اعام ترکیب اصلی بازی 

با یمن روشن خواهد شد.
 

نیمکت نشینی قابل انتظار کاپیتان ها
 همان گونه که تصور می شــد مســعود 
شجاعی و اشکان دژاگه در بازی با قطر روی 
نیمکت نشســتند تا مشــخص شود شانس 
زیادی بــرای حضور در ترکیــب اصلی تیم 
ملی در دیدار با یمن نخواهند داشت. از این 
جمع دژاگه مقابل فلسطین در ترکیب اصلی 
قرار گرفت تا مشخص شود حداقل نسبت به 
شــجاعی به ترکیب اصلی نزدیک تر است و 
اینکه شــرایط بهتری نسبت به جام جهانی 
دارد. این دو بازیکن باتجربه در بیست دقیقه 
پایانی در زمین بودند و در پست های بازوی 
خط میانی و بــال کناری به میدان رفتند تا 
احســان حاجی صفی به عنوان کاپیتان بازی 
را آغاز کند. همچنین پژمان منتظری دیگر 
بازیکــن باتجربه و یکی دیگر از کاپیتان های 
تیــم ملی هم نیمکت نشــین بــود و در ده 

دقیقه پایانی جای پورعلی گنجی را گرفت.

 آنهایی که به نیمکت پیچ می شوند
کــی روش در بازی دوســتانه با قطر از 
شش تعویض خود اســتفاده کرد و مجموعا 
از 17 بازیکن خود بهــره برد تا نفراتی مثل 
میاد محمدی، احمد نوراللهی، محمدحسین 
کنعانی زادگان، پیام نیازمند و امیر عابدزاده 

روی نیمکت بمانند.
از ایــن جمع بازی نکردن دو دروازه بان 
ذخیره تیــم ملی عجیب نبود چــرا که در 
آستانه بازی نخست تیم ملی در جام ملت ها 
دیگر قرار نبود آنها آزمایش شوند و بیرانوند 
دروازه بان اصلی اســت اما مشخص شد سه 
بازیکن دیگر کار بســیار سختی برای حضور 
در ترکیب حتــی به عنــوان بازیکن ذخیره 

دارند.
 در دفــاع چپ احســان حاجی  صفی 
گزینه بی چــون و چرای کــی روش خواهد 
بــود و فقط اتفاقات یا ضعف مفرط شــماره 
3 باســابقه تیم ملی می تواند میاد محمدی 
را در طول زمان نود دقیقه ای مســابقه وارد 

میدان کند.
چنانچــه  هــم  میانــی  دفــاع  در   
و مجید حســینی مصدوم  پو رعلی گنجــی 
و محــروم نشــوند تعویض نخواهند شــد و 
شــانس بازی کنعانی زادگان بســیار پایین 
اســت و حتی اگر قرار باشد نفرات این خط 

بیشتر شده یا عنصر تجربه به آن اضافه شود 
منتظری گزینه مناســب تری به نظر است و 

جلوتر از کنعانی زادگان قرار دارد.
در خط میانی هم ظاهر احمد نوراللهی 
شانس زیادی برای بازی کردن ندارد چرا که 
اگر انصاری فرد به عنوان بازو اســتفاده شود 
و کاپیتان هایی مثل شــجاعی و دژاگه روی 
نیمکت حضور داشته باشــند احتمال بازی 
کردن نوراللهی به عنوان گزینه جانشین هم 

زیاد نخواهد بود.
 

۹۰ درصد ترکیب لو رفت
بــا حضور قدوس به جــای جهانبخش 
در بال راســت و البتــه اســتفاده از کریم 
انصاری فرد در پســت بازوی چپ خط میانی 
به نظر می رســد همین نفرات با پشــتوانه 
امیــد ابراهیمی در مثلث خــط میانی بازی 
خواهند کرد و چشــمی هــم تورنمنت را از 
روی نیمکت آغــاز خواهد کرد. البته در این 
باره هــم نمی توان با قاطعیت نظر داد اما در 
مجموع به نظر می رســد 90 درصد ترکیب 
اصلی تیم ملی مقابل یمن قطعی است و تنها 
ابهام در دفاع راست و همین هافبک دفاعی 
باقــی مانده که در این دو پســت هم ظاهرا 
احتمــال بازی کردن رضاییــان و ابراهیمی 

بیشتر از وریا و چشمی است.

  عمان بدشانس
 دو تازه وارد

تیمی شــدن جام  بــا 24 
ملت ها تیم های کوچک و متوسط 
زیادی در ایــن تورنمنت حضور 
فوتبالدوستان  دارند که شناخت 
از آنها کافی نیســت. درباره هر 

تیم نکاتی را می خوانید:
 تایلند: فیل های جنگیتاکنون 
گروهی  مرحله  از  بــار  تنها یک 
صعود کرده اند آن هم در ســال 
1972 که میزبان بودند و در پایان 

به مقام سومی دست یافتند.
حضور  دوره  آخرین  از  هند: 
تنها   )2011( ملت ها  جام  در  هند 
دو بازیکن در ترکیب هند حضور 
دارند؛ سونیل چتری و گورپریت 

سینگ ساندهو.
فلسطین: این تیم با قهرمانی 
در چلنــج کاپ 2014 بــه جام 
ملت های 2015 رسید. آنها اکنون 
امتیازشان  نخستین  می خواهند 

در این بازی ها را کسب کنند.
خوبی  فیلیپیــن: شــانس 
برای رســیدن به جام ملت های 
استرالیا داشتند اما فینال چلنج 
کاپ را به فلسطین باختند. فیل 
ملی  گلزن  بهترین  یانگ هازبند 
این کشــور تاکنون 52 گل برای 
تیمــش زده و در مقدماتی جام 
ملت ها توانست از رکورد 50 گل 

عبور کند.
قرقیزســتان: 26 سال قبل 
نخستین بازی ملی خود را برگزار 
کردند. نخســتین بازی در جام 
ملت ها را نیــز 5 روز بعد برگزار 

خواهند کرد.
یمن: این تیم 7 بازی از 8 بازی 
را شکست خورد  خود در مقدماتی 
مارس 2018  تــا  ژوئن 2016  از  اما 
بی شکست باقی ماند و با پیروزی در 

پلی آف به جام ملت ها صعود کرد.
لبنان: پس از میزبانی در جام 
ملت هــای 2000، لبنان هرگز به 
دوره  آن  در  نرسید.  ملت ها  جام 
داشتند  باخت  یک  و  تساوی  دو 

و خیلی زود از جام کنار رفتند.
در  شمالی  کره  شمالی:  کره 
نخستین  برای  کویت   1980 جام 
بار در جام ملت هــا بازی کرد و 
توانســت با 3 برد از 4 بازی به 
نیمه نهایی برسد اما در 3 حضور 
بعدی هیچ بردی به دست نیاورد.
عمــان: در ســه دوره جام 
قهرمان  تیم هــای  بــا  ملت ها 
 ،2004 ژاپن  است؛  بوده  همگروه 

عراق 2007 و استرالیا 2015!
ترکمنســتان: سال 2004 با 
ازبکستان همگروه شد اما مقابل 
این تیم شکست خورد. 15 سال 
میانه  آســیای  دربی  بازهم  بعد 
را برگــزار می کنند و امیدوار به 

برتری هستند.

سود جام ملت ها در 
جیب میزبان

* یاســر الشــهرانی، مدافع باتجربه و 
خوش تکنیک عربســتان و باشــگاه الهال، 
دوشــنبه شــب در جریان دیدار مقابل کره 
مصدوم شد و طبق صاحدید آنتونیو پیتزی 
با بازیکن دیگری جابه جا شــد. پس از این 
دیدار، حساب رسمی تیم ملی عربستان در 
توییتر اعام کرد که آسیب دیدگی الشهرانی 

جدی نیست و او به تیم ملی برمی گردد.
 * در راستای بهبود روحیه ملی پوشان 
ســوریه، سفارت این کشــور در امارات هم 
برای آنها ســنگ تمام گذاشــت و با برپایی 
جشنی به کادر و بازیکنان تیم سوریه انگیزه 

مضاعف داد.
 * لباس های جدید تیــم ملی امارات 
اخیــرا با همــکاری آدیداس و فدراســیون 
فوتبال این کشــور رونمایی شــد. پیراهن 
اصلی امارات مثل همیشه سفید رنگ است و 
تغییر خاصی نسبت به گذشته نکرده است، 
اما نکته جالب لباس دوم این تیم است که با 
ترکیب رنگ های سبز تیره و مشکی طراحی 

شده است.
 * به نوشته استادالدوحه، از میان 552 
بازیکنی که برای حضــور در جام ملت های 
آســیا 2019 ثبت نام و کارت ورود دریافت 
کرده اند بیش از 8/2 درصد در لیگ ستارگان 
قطر شــاغل هستند که این رکورد بیشترین 

سهم در میان تمام لیگ های آسیایی است.
 * در حالی که دیدار ایران و قطر پشت 
درهای بسته برگزار شد اما این مسابقه برای 
امیر کشــور قطر »تمیم بن حمد بن خلیفه 
آل ثانــی« به صورت زنده و مســتقیم پخش 
شد. اهرا امیر قطر اصرار زیادی روی تماشای 

دیدار دو تیم داشت.
 * رییــس کمیته اجرایی مســابقات 
درباره بازی افتتاحیه رقابت ها گفت: »تاکنون 
نیمــی از بلیت های مســابقه افتتاحیه بین 
امارات و بحرین در ورزشگاه مدینه الزاید به 
فروش رسیده و انتظار می رود به زودی کلیه 

بلیت های باقی مانده نیز فروخته شود.«
 * با اعام عارف العوانی، رییس کمیته 
اجرایی جام ملت های آســیا، درآمد حاصل 
از ایــن رقابت هــا در بخش هــای بازاریابی، 
بلیت فروشــی و ســایر موارد به بیش از یک 
میلیارد درهم می رســد و بــا توجه به اینکه 
هزینه های کلی کشــور امارات برای ساخت 
ورزشــگاه ها و برگزاری این رویــداد کمتر 
از یــک میلیــارد درهــم بــوده، در نهایت 
پانزدهمین دوره جام ملت های آســیا برای 
کشــور میزبان ســودآور خواهد بود. در این 
مســابقات امکان اختصاص بلیت رایگان به 
هیچ وجه وجود نــدارد هرچند تخفیف های 
ویژه ای برای برخی مراکز از جمله دانشگاه ها 
و موسسات تا سقف 50 درصد در نظر گرفته 

شده است.

سورپرایز کی روش بعد از برد قطر
هوادار ژاپنی در اردو

* ملی پوشــان فوتبال ایران پــس از برتری در دیدار برابر تیم ملی قطر 
راهی هتل محل اقامت شــدند و از آنجا نیز به طور مستقیم برای صرف شام 
بــه یکی از رســتوران های هتل مراجعه کردند. دقایقــی پس از این حضور، 
بزرگان تیم ملی به سوی کادرفنی تیم رفتند و کادویی که برای تحویل سال 
نو میادی تهیه کرده بودند را تقدیم آنها کردند. ملی پوشان یک ادکلن برای 

تمامی اعضای خارجی تیم ملی تهیه کرده بودند که به آنها دادند.
*بعد از بــرد مقابل قطر کی روش در پیامی نوشــت: یک هفته تمرین 
ســخت، با مقداری خستگی بیشــتر برای بازیکنان را پشت سر گذاشتیم، با 
این حال مســابقه تدارکاتی خوبی را مقابــل قطر برگزار کردیم، برای نتیجه 
جنگیدیم و برای ایران یک پیروزی معتبر به دست آوردیم. حاا همگی روی 

نخستین بازی مان در جام ملت ها مقابل یمن تمرکز کرده ایم.
*روزنامــه قطری »الرایــه« نیز ضمن انتشــار گزارشــی از این بازی 

دوستانه که در ورزشــگاه خلیفه برگزار شد، با 
تیتر »قطر به تجربه ایران باخت«، نوشــت: این 
بازی دوســتانه که آخرین بازی تدارکاتی تیم 
ملی قطر پیش از مسابقات جام ملت های آسیا 

2019 بود، تجربه بزرگی برای عنابی ها بود.
*ســایت قطری، تیم ملی کشورمان را به  
عنوان نامــزد اصلی قهرمانــی در جام ملت ها 
معرفی کرد و نوشــت: تیم ملی ایران با دست 
یافتن به قهرمانی پا به این رقابت ها گذاشــته 
است. ایرانی ها در گروه چهارم در کنار تیم های 
یمن، عــراق و ویتنــام به دنبال رســیدن به 
چهارمین قهرمانی در آسیا هستند. این سایت 

قطری تیم ملی ویتنام را نیز به عنوان شگفتی ساز رقابت ها معرفی کرد.
* سایت فاکس اسپورت در گزارشی به معرفی بازیکنان باتجربه در جام 
ملت های آسیا 2019 پرداخت که بازی های ملی شان 3 رقمی است. احسان 
حاجی صفی جزو 10 بازیکن باتجربه جام ملت های آســیا قرار دارد چون او 
تنها بازیکن ایرانی اســت که در ترکیب کنونی تیم ملی تعداد بازی هایش 3 
رقمی است. در این فهرست 10 نفره احمد مبارک از تیم ملی عمان با 1۶2 
بازی ملی و اسماعیل مطر از تیم ملی امارات با 125 بازی ملی به ترتیب در 

رده اول و دوم قرار دارند.
* کارلوس کی روش در پایان تمرین دیروز)سه شــنبه( اشکان دژاگه را 
فراخواند تا به صورت خصوصی با او صحبت کند. این جلسه حدود 15 دقیقه 
به طول انجامید و مشــخص نیست کی روش چه نکاتی را به کاپیتان تیمش 

منتقل کرده است.
 *ظهر دیروز)سه شنبه(پس از صرف ناهار ملی پوشان ایران، یک هوادار 
ژاپنــی به محل تمرین تیم آمد و با بازیکنان ایرانی عکس یادگاری گرفت. او 
پیراهن شــماره 17 تیم ملی را هم در دست داشت و از بازیکنان می خواست 
روی پیراهن را برایش امضا کنند. همچنین شــخصی که به نظر می رســید 
نمایندگی فروشــگاه نایک در دوحــه را دارد تعدادی کفــش فوتبال برای 

بازیکنان آورد و به آنها تحویل داد.
* با نظر کی روش عکس شــادی بازیکنان که در تورنمنت های مختلف 
بــه ثبت رســیده روی در و دیوار و محل عبور و مرور بازیکنان نصب شــده 
است. این تصاویر حتی در رســتورانی که بازیکنان هر روز در آنجا غذا سرو 
می کنند نیز نصب شــده است. کی روش با این حرکت خود قصد دارد روحیه 
برتری طلبی را حتی به هنگام صرف غذا به بازیکنانش تزریق کند و به همین 

دلیل چنین اقدامی انجام داده است.
* تاکاشی موریموتو به روزنامه اســتاد الدوحه قطر گفت: معتقدم تیم 
ملی ایران نزدیک ترین تیم به فتح جام ملت های آســیا است. زمان مناسب 
برای رســیدن دوباره این تیم به جام قهرمانی فرا رســیده اســت. ایران در 
آخرین بازی در سال 197۶ میادی به قهرمانی رسید و آنها در جام جهانی 
2018 فوتبال زیبایی را به  نمایش گذاشــتند، از بازیکنان خوب و باتجربه و 
جوان بهره مند هستند و کارلوس کی روش همه  چیز را درباره جام ملت های 

آسیا می داند. ایران نزدیک به هدف قهرمانی قرار دارد.
* ماهر بیرقدار، دروازه بان ســابق تیم ملی سوریه در مصاحبه با شبکه 
الــکاس قطر گفت: به نظــرم در جام ملت های آســیا 2019 امارات ابراهیم 
عالمه دروازه بان ســوریه و علیرضا بیرانوند دروازه بان ایران بهترین گلرهای 

این تورنمنت خواهند شد و خوش می درخشند.

تیم ملی

احتمال ضعیف 
2 تغییر در 

ترکیب اصلی

ششمین و آخرین بازی تدارکاتی 
تیم ملی با نتیجه خوشی تمام شد 
هر چند چون بازی را ندیدیم درباره 
کیفیت فنی و آنچه مردان سرخپوش 
کی روش ارائه دادند چیزی نمی توان 
گفت. بازی با قطر در فاصله یک 
هفته از نخستین مسابقه در جام 
ملت های آسیا برگزار شد و از آنجا 
که همه نگاه ها به دیدار اول مقابل 
یمن است اینکه کدام بازیکنان در 
این مسابقه به میدان بروند اهمیت 
زیادی پیدا خواهد کرد. همه می دانند 
شروع هر تورنمنت چقدر برای یک 
تیم که به عنوان مدعی وارد رقابت ها 
می شود اهمیت دارد. هر چند روی 
کاغذ همه تیم ایران را مقابل یمن 
برنده می دانند اما کارلوس کی روش 
سختی های این مسابقه را برای همه 
روشن کرده و مشخصا با بهترین 
ترکیب و آماده ترین نفرات باید مقابل 
همین یمن صف آرایی کند.

جام ملت ها

در حالی کــه فقــط 3 روز به بازی 
افتتاحیه این مســابقات مانــده، تیم ملی 
امارات با وجود برخی نگرانی ها می خواهد 
به یک موفقیت در خاک خود دســت پیدا 
کند. اسماعیل مطر، کاپیتان باتجربه امارات 
در تمرینــات اخیر این تیم صحبت هایی با 
بازیکنــان انجام داد.  او درباره جام ملت ها 
گفت: »این یک تلنگر است. باید در خاک 
خودمــان و مقابــل تماشــاگران اماراتی 
نمایش خوبی داشته باشیم. بازیکنان فعلی 
امارات خوش شانس هســتند که در این 

تورنمنت در کشــور خودشان حضور پیدا 
می کنند. شــاید این تجربــه دیگر تکرار 
نشــود. به همین دلیل مســوولیتی که بر 
شــانه های شــما قرار دارد، سنگین است 
و باید تا ســطح این مســابقات خودتان را 
باا ببرید.« مهاجم کهنه کار امارات افزود: 
»ساح شــما تماشاگران هســتند که در 
مقابل آنهــا به مبارزه می پردازید.« گفتنی 
است به نظر می رسید اســماعیل مطر به 
خاطر مصدومیت این تورنمنت را از دست 

داده اما اینگونه نشد.

دوشنبه شــب تیم ملی عربستان در 
دیــداری دوســتانه مقابل کــره جنوبی به 
تســاوی رســید. این دیــدار آخرین بازی 
دوســتانه دو تیم قدرتمند آسیایی پیش از 
جام ملت های آســیا بود.  پیتزی سرمربی 
آرژانتینــی تیم ملی عربســتان پس از این 
بازی گفت: »این یــک بازی جالب بین دو 
تیم برجســته و قدرتمند آسیا بود. هر دو 
ســعی کردند ســبک بازی خود را به تیم 
حریف تحمیل کنند.« او درباره شیوه بازی 
تیمش در جــام ملت ها هم گفت: »ترکیب 

و شــیوه بازی ما به عملکــرد بازیکنان در 
جلســات تمرینی بســتگی دارد. همچنین 
اینکه چه تیمی حریف مان باشد؛ ما خودمان 
را محــدود به یک ســبک و یــک ترکیب 
عملکرد  از  عربســتان  مربــی  نمی کنیم.« 
شــاگردانش اعام رضایت کرد و افزود: »ما 
بایــد در تمام بازی های جــام ملت ها مثل 
بازی با کره جنوبی ظاهر شــویم.« پیتزی 
همچنین درباره وضعیت یاسر الشهرانی هم 
گفت: »نه تنها یاســر بلکه هیچ بازیکنی در 

این مسابقه مصدوم نشد.«

سایت فاکس اســپورتس آسیا در 
گزارشی به قلم گابریل تان به معرفی ۶ 
مدافع برتری پرداخت که باید بازی های 
آنها را در مسابقات جام ملت های آسیا 
2019 تماشا کرد. یکی از این مدافعان 

سیدمجید حسینی است.
در ایــن گزارش آمــده: »علیرغم 
اینکه سیدمجید حســینی با ثبت تنها 
یک بازی ملی به همراه تیم ملی فوتبال 
ایران به جــام جهانی 2018 روســیه 

رفت، کارلوس کی روش تردیدی نداشت 
که این مدافع را به جای روزبه چشمی 
مصدوم که گزینه اولش در دفاع میانی 
بود، بــه زمین بفرســتد. اعتمادی که 
کی روش به حسینی داشت، کامًا بحق 
بود و او در بازی مقابل دو غول فوتبال 
جهان یعنی اســپانیا و پرتغال فراتر از 

انتظار ظاهر شد.
آرامــش این مدافع 22 ســاله در 
زمانی که پا به توپ می شــود و قدرتی 

کــه در چالش های تن به تن داشــت، 
بی توجــه نمانــد و طولی نکشــید که 
ترابزون  اســپور ترکیه او را در تابستان 
اخیر از باشــگاه اســتقال به خدمت 

گرفت.«
از دیگــر مدافعــان مدنظــر این 
گزارش عبارتند از: تیراتون بونماتان از 
تایلند، هیروکی ساکای از ژاپن، علی آل 
بلیهی از عربستان، عبدالکریم حسن از 

قطر و کوئه انگوک های از ویتنام.

تیم ملی ایــران در گروه چهارم 
»D« مســابقات جام ملت های آسیا 
در ســال 2019 با تیم های ویتنام، 

یمن و عراق همگروه است.
تیم ملی ایران با میانگین 27/۶ 
ســال مســن ترین یا به بیــان بهتر 
باتجربه تریــن تیم گروه اســت. در 
گروه چهارم مســابقات اما ســه تیم 
دیگر حضــور دارند که هر ســه در 
میان جوان تریــن تیم های حاضر در 

با میانگین  مسابقات هستند. ویتنام 
ســنی 23/7 ســال جوان ترین تیم 

تورنمنت است.
 جالب اینجاســت کــه دومین 
تیــم جوان جام هــم در گروه ایران 
اســت و آن تیم ملی عراق است که 
با میانگین سنی  در این مســابقات 
24/3 ســال حضور پیدا کرده است. 
تیم ملی یمن هــم یکی از تیم های 
جوان این دوره از رقابت هاست و این 

تیم با میانگین ســنی 25/8 بعد از 
تیم های ویتنام، عراق، قطر و هند در 
تیم های جام  پنجم جوان ترین  رتبه 

ملت هاست.
تیم ملی ایران بــا افزایش 0/۶ 
نسبت  ســنی اش  میانگین  درصدی 
به جــام جهانی 2018 بــا میانگین 
27/۶ سال در رده هشتم مسن ترین 
تیم هــای جام ملت های آســیا قرار 

گرفته است.

اسماعیل مطر: تماشاگران ساح امارات هستند

پیتزی: خودمان را به یک سبک محدود نمی کنیم

 درباره مجید حسینی؛ آرامش و قدرتش را ببینید

ایران مسن ترین تیم جام ملت ها با میانگین سنی 27/6

 اینکه شــب تولد 24 سالگی ات باشد 
و بیســت و چهارمیــن گل ملــی ات را به 
ثمر برســانی، اتفاق لذت بخشــی است که 
به نام ســردار آزمون ثبت شد؛ مهاجم تیم 
ملی کــه دروازه قطــر را در دقیقه 4۶ فرو 
ریخت تا هــم به طلســم گل نزدن هایش 
پایان دهد و هم در آســتانه جام ملت های 
آســیا خبر خوش بازگشت به دوران اوج را 
به هواداران تیم ملی تقدیم کند. آزمون در 
24 ســالگی، 38 بازی ملی انجام داده و به 
اندازه ســال های تولــدش گل زده. آخرین 
گل او اما دلچســب تر از بقیه بود. بخصوص 
که تیم ملی با آســیب دیدگی چند بازیکن 
کلیدی اش مواجه شــده و آمادگی ســردار 
می تواند تا حدودی از دغدغه های کارلوس 
کی روش کم کند. سردار این فصل البته در 
رده باشگاهی درخشــیده و بهترین بازیکن 
نیم فصل نخســت روبین کازان بــوده. او 4 
گل زده، 4 پاس گل داده و یک پنالتی هم 
برای تیمش در لیگ روسیه گرفته. شاید به 
همین دلیل هم هســت که قربان بردی اف 
در مصاحبــه ای اعام کرده که روبین کازان 
آماده فروش آزمون است. برای این انتقال، 
قیمــت هم تعیین شــده. 15 میلیون یورو 
در آغــاز مذاکره، رقمی که شــاید افزایش 
پیدا کند و شــاید هم کمــی پایین بیاید. 
چنــد تیم از انگلیس و آلمــان، تور خود را 

برای جذب ســردار آزمون پهــن کرده اند. 
کریســتال پااس جدی ترین مشتری سردار 
اســت. تیمی با مربیگری روی هاجسون که 
قطعا نماینده اش را برای تماشــای عملکرد 
آزمون به جام ملت های آســیا می فرســتد. 
درســت ماننــد بورنموث که ایــن تیم هم 
ســردار را زیر نظر گرفته تا شــاید در نقل 
و انتقاات زمســتانی بــرای جذبش اقدام 
کند. پیشــنهاد آلمانی آزمون هم متعلق به 
هانوفر است. تیم سابق وحید هاشمیان که 
در بوندس لیگا حضور دارد. هانوفر نام سردار 
آزمون را میان مهاجمان مورد نظر خود قرار 
داده تا شاید بتواند او را شکار کند. هر چند 
قیمتی که روبین کازان روی سردار گذاشته، 
با هزینه های باشگاه هانوفر همخوانی ندارد. 
برای ســردار، جام ملت ها میدانی است که 
می تواند با موفقیت به پایان برســد. آزمون 
با درخشــش در این بازی ها، با یک تیر دو 
نشان را خواهد زد. ابتدا موفقیت تیم ملی و 
خط حمله اش و ســپس انتقال به باشگاهی 
مهم در لیگی معتبرتر از روسیه. رسانه های 
مختلف، نام سردار آزمون را میان چهره های 
ویژ ه جام ملت های آســیا قرار داده اند. آنها 
می دانند که آزمون، بخش بزرگی از قدرت 
خط حمله تیم ملی ایران اســت. مهاجمی 
که یکی از مدعیان جدی کسب عنوان آقای 
گلی جام ملت ها اســت. جامی که ســردار 
برای درخشــش در آن انگیزه فراوانی دارد. 
انگیزه ای چندین برابر قبل و خیلی بیشــتر 

از همیشه.

ژاوی هرناندز پس از مســابقه ایران و 
قطر در این خصوص گفــت: »اگر بخواهم 
پیش بینی از وضعیت قطر داشــته باشــم، 
معتقدم این تیم می تواند از مرحله گروهی 
صعود کند و بیشــترین احتمال در مرحله 
بعــدی طبق جدول بازی هــا تقابل قطر با 
تیم ملی عراق اســت. همچنین قطری ها از 
این مســیر می توانند تا فینال پیش بروند 
و احتمااً در بــازی نهایی مقابل ژاپن قرار 
بگیرند که شاگردان سانچز شانس پیروزی 

در آن بازی را نیز خواهند داشت.«
ســتاره الســد اضافه کرد: »دلیل این 
صحبت های مــن حضور خــودم در لیگ 
قطر نیســت، بلکه تیم ملی و بازیکنانش را 
به خوبی می شناسم. می دانم آنها قدرت های 
ویژه ای دارند که تــوان عبور از هر حریفی 
را پیدا می کنند و اگر با تمرکز و اعتماد به 
نفس کافی در این مسابقات ظاهر شوند با 
توجه به شناختی که از بازیکنان قطر دارم، 

آنها را مدعی جدی قهرمانی می دانم.«

 خط و نشان سردار: تولد 24 سالگی
 با گل شماره 24

ژاوی: قطر را مدعی جدی قهرمانی می دانم

آزمون در فهرست خرید هانوفر، کریستال پااس و بورنموث

با صدرنشینی در گروه تا فینال پیش می رود

آخرین تمرین تیم ملی در قطر
تمرین ریکاوری بعد از دیدار با قطر از ساعت 13:30 دیروز به وقت محلی در 
اسپایر برگزار شــد و بازیکنان اصلی تنها در سالن بدنسازی اسپایر تمرین 
کرده و سپس به استخر و سونا رفتند. بازیکنانی که در نیمه دوم بازی کرده 
بودند هم زیر نظر کی روش فوتبال درون تیمــی و تمرین ضربه به دروازه 
انجام دادند. کی روش مثل روزهای گذشــته با دقت برنامه های مورد نظرش 
را بــه بازیکنان انتقال می داد و در چند نوبت به محمدی و ترابی برای دقت 
در ضربــه آخر تذکر داد. در فوتبال درون تیمی کــه بین گروه قرمز و آبی 
برگزار شد اشــکان دژاگه در یک تیم و مسعود شجاعی در یک تیم دیگر 
حضور داشــتند و 30 دقیقه فوتبال پرفشار بین دو تیم برگزار شد. مارکار 
آقاجانیان و اوســیانو هم در این تمرین کنار بازیکنان پا به توپ شــدند.
علی قلــی زاده که این روزها در کنار ســایر بازیکنان تیــم ملی تمرین 
می کنــد دیروز به صــورت جداگانه با مربی بدنســاز تیــم ملی تمرین 
کــرد. جهانبخش هــم در کنار قلی زاده بــا مربی بدنســاز تمرین کرد.

اردوگاه ملی

امیر اسدی
Amir Asadi
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هفته شــانزدهم لیگ برتر والیبال عصر امروز با 
برگزاری هر شــش بازی  اش پیگیری می شود؛ شش 
دیداری که در یکی از مهم ترین  هایش تیم های سوم 
و چهارم جدول یعنی پیام خراســان و خاتم اردکان 

به مصاف هم می روند.
در سایر دیدارها سایپای بحران زده میزبان تیم 

قعرنشــین جدول یعنی دورنای ارومیه است و فواد 
سیرجان پس از برد ارزشــمند هفته گذشته  اش به 

مصاف تیم دوم جدول یعنی پیکان می رود.
صدرنشین لیگ یعنی شهرداری ورامین هم در 
دیداری نه چندان دشــوار میهمان شــهرداری تبریز 
است؛ تیمی که چندین بازیکنش را به دلیل مشکات 
مالی از دست داده و تنها توانست امین اسماعیل نژاد 

را در تبریز نگه دارد.
دیدار کاله و شهروند اراک هم یکی از رقابت های 
جذاب این هفته اســت؛ دو تیمی کــه در رده  های 
هفتم و هشتم جدول و با امتیازهای برابر قرار دارند 
و جدال این هفته  شان می  تواند جایگاه  شان در جدول 

را عوض کند.
در آخرین دیدار این هفته هم تیم شــهرداری 
گنبد که هفته گذشــته باخت غیرمنتظره ای را برابر 
تیم بحران زده شــهرداری ارومیه متحمل شــد، در 
خانه بــه مصاف عقاب نهاجا مــی رود؛ تیمی که در 
جدول 13 تیمی، دوازدهم اســت و شرایط چندان 

خوبی ندارد.
تیم شهرداری ارومیه در این هفته از رقابت ها با 

قرعه استراحت روبه رو است.
تمــام دیدارهای این هفته ســاعت 16 برگزار 

می شود.
برنامه کامل هفته شــانزدهم به همراه اســامی 

داوران و ناظر مسابقه:
پیام خراسان – خاتم اردکان

داور اول: اصغر میرزایی؛ داور دوم: مهدی نویدی
ناظر داوری: محمود کشــفی؛ ناظر ســازمان: 

خلیل یگانه مجد
سایپای تهران – دورنای ارومیه

داور اول: وحید پورکاشیان؛ داور دوم: اسماعیل 
رزقی

ناظر داوری: اسماعیل صباغ؛ ناظر سازمان لیگ: 
علی یاوری

فواد سیرجان ایرانیان – پیکان تهران
داور اول: کیــوان عابــدزاده، داور دوم: مهرداد 

شوشتری
ناظر داوری: نادر انصاری، ناظر ســازمان لیگ: 

احمد بندری
شهرداری تبریز – شهرداری ورامین

داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: محمدرضا 
کاویان

ناظر داوری: احمد دامغانی نژاد، ناظر ســازمان 
لیگ: بهرام سلیمانی

کاله مازندران – شهروند اراک
داور اول: امیــد فوادی ونــدا؛ داور دوم: میثم 

پارسه
ناظر داوری: امیدوار حاتمی؛ ناظر سازمان لیگ: 

حمید حق بین
شهرداری گنبد – عقاب نهاجا

داور اول: حمیــد راهجردیان، داور دوم: محمد 
ابراهیم زاده

ناظــر داوری: علی اصغــر حاجی کاظمی، ناظر 
سازمان لیگ: حسین پورکاشیان.

 هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال

رقابت حساس در مشهد و آمل

 کار گلخانــه ای در ورزش اگرچه مخالفان 
زیــادی دارد اما نزدیک المپیک که می شــود، 
حتــی آن دســته از مدیــران ورزش که دنبال 
برنامه های بلندمدت هســتند هــم به آن روی 
می آورند و ترجیح می دهند روی تک ســتاره ها 
تمرکــز کنند، بخصوص حاا که مشــکل مالی 
هم هســت و در این بین انتظار می رود ورزش 
با بیشترین رشــته ها به المپیک 2020 برود و 
با بیشــترین مدال نســبت به دوره های قبل از 
المپیــک برگردد. احتماا همین تگناســت که 
رییس کمیته ملی المپیک را مجاب کرده تا به 
تک ستاره ها نگاه ویژه ای داشته باشد و به دنبال 
حل مشکات شان باشد؛ مثل کیانوش رستمی، 

احسان حدادی، سهراب مرادی و...
شــاید در هیچ کمیته المپیــک دیگری، 
دغدغه رییس کمیته یک کشــور مشــکل یک 
ورزشــکار نباشــد اما در ورزش ایران، شرایط 
به گونه ای پیش رفته که یک ورزشــکار و رییس 
فدراســیون نمی توانند مسائل شان را با هم حل 
کنند و در این وضعیت اســت که صالحی امیری 
دو طرف را دعوت می کند تا حرف های شــان را 
بشــنود، بلکه بتواند راه حلی پیــدا کند که نه 
سیخ بسوزد و نه کباب. حتما نگاه صالحی امیری 
به المپیک اســت و اینکه مبادا فرصت هایش را 
بــرای موفقیت ورزش ایران از دســت بدهد اما 
اگر هر کدام از این طرفین اختاف، وظایف شان 
را درســت انجــام داده بودند و قــدری تعامل 
می کردند، مسائل باید در فدراسیون دوومیدانی 
حل می شد، همانطور که نباید دعوای کیانوش 
رســتمی و علــی مرادی بــه خیابان ســئول 

می کشید.
بعد از ماجرای کیانوش رســتمی که البته 
به نظر می رســد ایــن ورزشــکار خیلی هم به 
وعده هایــش پایبند نیســت و تقریبا روال قبل 
از توافق را در پیش دارد، صالحی امیری پرونده 
احســان حدادی را دســت می گیرد و تا امروز 
بیش از 4 جلسه داشته تا موضوع این ورزشکار 
را حل کند. یک جلســه مشــترک با احسان و 
ســلطانی فر، یک جلســه جداگانه بــا کیهانی، 

یک جلســه جداگانه دیگر با احســان حدادی 
و در نهایت جلســه ای که عصر دیروز با حضور 
کیهانی و حدادی در دفتــر رییس کمیته ملی 
المپیک برگزار شــد؛ چهار جلســه ای که هنوز 
به یک توافق نهایی ختم نشــده و قرار اســت 
همه خواســته های دو طرف مکتوب شود و در 
نهایت چیزی شــبیه یک قرارداد نوشته شود و 
در نشستی دیگر که هفته آینده برگزار می شود، 
دو طرف ماجــرا آن را امضا کنند؛ قراردادی که 
مقدمه ای است برای شروع کار احسان حدادی 
برای المپیک که احتمــاا تعیین رقمی حدود 
دو میلیاردی برای این ورزشــکار به همراه دارد؛ 
رقمی که البته گفته می شود باید برای تامینش 
حامی مالی هم گرفت. فارغ از اینکه در نشست 
پیــش رو که هفته آینده برگزار می شــود، چه 
اتفاقــی می افتــد، اما این نوع ورود به مســائل 
ورزشــکاران ممکن اســت در روزهــای آینده 

توقعاتی را از سوی ورزشکاران دیگر ایجاد کند 
و شــاید گایه های بیشــتری روانه دفتر رییس 

کمیته شــود، اما آیا قرار است برای همه اینها 
نشست های جداگانه ای برگزار شود؟

قطعا انتظار از کمیته این است که کارهای 
بزرگ تری انجام دهد اما وقتی در نشست رییس 
فدراسیون و رییس کمیته، تمام دغدغه ای که از 
سوی رییس یک فدراسیون مطرح می شود، یک 
ورزشکار است، چه راه حلی را می توان پیشنهاد 
داد؟ آیا نباید از کســی که مسوولیت یک رشته 
ورزشــی را بر عهده گرفته، انتظار داشــت توان 
حل یک مشکل را داشــته باشد؟ این سوال به 
منزله حمایت از خواسته های ورزشکارانی مثل 
کیانوش رستمی، احســان حدادی و... نیست، 
چراکه در مواقعی دیده شــده که خواسته این 
ورزشــکاران فراتر از توان ورزش کشــور بوده، 
اما بحــث اصلی مدیریت یک موضــوع و البته 
افراد اســت که انگار در ورزش ایران تعداد قابل 

توجهی از مدیران توانایی اش را ندارند.

 به دنبال راهی که نه سیخ بسوزد، نه کباب
کمیته المپیک و فدراسیون به دنبال حامی مالی برای حدادی

 یک جلسه مشترک با احسان و سلطانی فر، یک 
جلسه جداگانه با کیهانی، یک جلسه جداگانه 

دیگر با احسان حدادی و در نهایت جلسه ای که 
عصر دیروز با حضور کیهانی و حدادی در دفتر 

رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد؛ چهار 
جلسه ای که هنوز به یک توافق نهایی ختم نشده 

و قرار است همه خواسته های دو طرف مکتوب 
شود و در نهایت چیزی شبیه یک قرارداد 

نوشته شود و در نشستی دیگر که هفته آینده 
برگزار می شود، دو طرف ماجرا آن را امضا کنند؛ 

قراردادی که مقدمه ای است برای شروع کار 
احسان حدادی برای المپیک که احتماا تعیین 

رقمی حدود دو میلیاردی برای این ورزشکار 
به همراه دارد؛ رقمی که البته گفته می شود باید 

برای تامینش حامی مالی هم گرفت

 مجید کیهانی: 
ورزشکارانی مثل 

حدادی، مسابقه خوب 
خارجی می خواهند

مجیــد کیهانــی در روزی که باید 
مقابل رییس کمیته ملی المپیک بنشیند 
و درباره شرایط احســان حدادی تصمیم 
بگیرنــد، در جمــع خبرنــگاران حاضــر 
می شود و از برنامه های فدراسیونش برای 
المپیک می گوید. رییس  کسب ســهمیه 
فدراســیون دوومیدانی می گوید: »طوری 
برنامه ریزی کرده ایم که بدهی بابت مربی 
خارجی یا اردوها نداشــته باشیم. از قبل 
از بازی های آســیایی تا پایان ســال مالی 
انجام  مالی  برنامه ریــزی  اردیبهشــت ماه 
داده ایم و مشــکلی وجود ندارد اما شرایط 
کشــور بعد از بازی های آســیایی جاکارتا 
فرق کرده اســت. تیم نوجوانــان بودجه 
۵00 میلیونی برای اعــزام به رقابت های 
قهرمانی آســیا بابت بلیت و اســکان نیاز 
دارد. این مشــکل برای همه فدراسیون ها 
وجــود دارد، بودجه فدراســیون هم که 
اضافه نشده اســت. شیوه کار ما با قبل از 
جاکارتا متفاوت شــده است. اکنون باید با 

جدیت بیشتری کارها انجام شود.«
اول  برنامــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
فدراســیون رقابت های قهرمانی آسیا قطر 
اردوی  است، می گوید: »ســعی می کنیم 
بزرگساان تعطیل نشود و به صورت ممتد 
برگزار شــود و حتی یک یا دو مســابقه 
تدارکاتــی هم برای آنها داشــته باشــیم 
و ضروریــات فنی ازم را بــرای تیم ملی 
انجام دهیم. برنامه فدراسیون بعد از قطر 
متفاوت خواهد شــد. مســابقات قهرمانی 
جهــان را در پیش داریــم و باید برای آن 
ورزشــکارانی  کنیم.  برنامه ریزی  جدی تر 
چون کیهانی، حدادی، تفتیان، مرادی و... 
برای مسابقات جهانی نیاز به مسابقه خوب 
خارجی دارند. بعد از مسابقات جهانی هم 

برنامه ریزی برای المپیک داریم.«
رییــس فدراســیون دوومیدانــی در 
ارتباط با برنامه اش برای کســب ســهمیه 
المپیــک 2020 می گویــد: »فدراســیون 
دوومیدانــی باید 4 تا ۵ ســهمیه خوب و 
باکیفیت بــه دســت آورد. نماینده ای که 
ســهمیه المپیک را می گیرد باید بتواند در 
المپیک نتیجه  خوبی بگیرد. احسان حدادی 
که هدفش مدال طاست باید خوب رقابت 
کند. از میــان تفتیان، کیهانی، امیر مرادی 
و... هر کدام سهمیه بگیرند باید در المپیک 
خوب بجنگنــد و مبارزه کنند. قطعا تمرکز 
فدراســیون برای المپیــک نیز روی همین 
تعداد محدود ورزشــکار خواهــد بود تا در 

المپیک نتیجه  خوبی ثبت شود.«

حرف روز

کمیته برگزاری بازی های المپیک 
توکیو اعام کرد

استفاده از مواد بازیافتی 
آلومینیوم برای ساخت 

مشعل
کمیتــه برگزاری بازی هــای المپیک 
2020 توکیــو در نظــر دارد از آلومینیوم 
بازیافت شده در خانه های موقتی فوکوشیما 

در مشعل بازی های المپیک استفاده کند.
این طرح کــه روز دوشــنبه خبر آن 
منتشر شــد، در ژاپن و خارج از این کشور 
تاش نمادین دیگری از بازی های المپیک 
نوســازی جذب خواهد کرد. فوکوشیما در 
سونامی و زلزله ســال 2011 تخریب شد. 
این انتظــار وجود دارد بیــش از 10 هزار 
قطعه آلومینیوم برای مشــعل های المپیک 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. مشعل المپیک 

20 مارس 2020 به ژاپن می رسد.
طبــق اعام منابــع خبــری، کمیته 
برگــزاری بازی های المپیک برای این طرح 
به همکاری دولت محلی به منظور خریداری 

فلز آلومینیوم نیاز دارد.
کمیتــه برگزاری بازی هــای المپیک 
همچنین از مواد وســایل الکترونیکی برای 
تولید ۵ هزار مدال اســتفاده می کنند. این 
کمیتــه در ماه اکتبر اعام کــرد آنها مواد 
مورد نیاز برای تهیه مدال برنز را به دســت 

آورده اند.
 

رقابت های لیگ اسکی آلپاین
آغاز هفته دوم با برتری 
کیادربندسری و احمدی

در هفته دوم رقابت های لیگ اســکی 
آلپایــن در پیســت اســکی بین المللــی 
دربندســر، محمد کیادربندسری و عاطفه 
احمدی عناوین برتــر را به خود اختصاص 
دادند. در این رقابت ها که در رشته مارپیچ 
کوچک برگزار شــد، محمد کیادربندسری 
عنوان نخســت را به دســت آورد، حسین 
ساوه شمشــکی دوم شد و مرتضی جعفری 

جایگاه سوم را کسب کرد.
در بخــش بانوان نیــز عاطفه احمدی 
جایگاه اول را به دســت آورد، فروغ عباسی 
دوم شد و مرجان کلهر عنوان سوم را کسب 
کرد. این رقابت ها امروز نیز برگزار می شود 

و ادامه پیدا می کند.

 مسابقات جهانی پیوند اعضای 
انگلستان

احتمال کاهش 
ورزشکاران ایرانی

دبیــر فدراســیون ورزش پیوند اعضا 
و بیماری هــای خاص می گویــد: »با توجه 
بــه کاهــش اعتبــارات ورزش پیوند اعضا 
و بیماری هــای خــاص در ســال آینده از 
نظر اعتباری شــرایط خوبــی را برای اعزام 
ورزشــکاران به مســابقات قهرمانی جهان 
در انگلســتان نداریــم و احتمــال دارد در 
مهین  کنیم.«  محدودی شرکت  رشته های 
فرهادی زاد با این توضیح می گوید: »با توجه 
به اینکه زمزمه کاهش اعتبارات فدراسیون 
ورزش پیونــد اعضا و بیماری های خاص در 
ســال آینده وجود دارد و مرداد سال آینده 
باید در مسابقات جهانی نیوکاسل انگلستان 
شــرکت کنیم، قطعا با کاهــش اعتبارات 
امکان اعزام ورزشکاران زیادی به انگلستان 
نداریم. تیــر ۹6 نیز که ایــن رقابت ها در 
مااگا اسپانیا برگزار شد، با وجود اینکه قرار 
بود 11۸ ورزشکار به اسپانیا اعزام شوند به 
دلیل عدم صدور ویزا تنها موفق به اعزام 60 
ورزشکار به این مســابقات شدیم. بنابراین 
ســال آینده با توجه به کاهــش اعتبارات 
نمی توانیــم بی جهــت هزینــه کنیم و در 
نهایت برای تعداد محدودی ورزشــکار ویزا 
صادر شــود.« او با بیان اینکه هدف گذاری 
ما شرکت در 12 رشته از مسابقات جهانی 
نیوکاســل انگلستان اســت، ادامه می دهد: 
»با ایــن هدف اردوهــای تیم های ملی در 
رشته های مورد نظر را به طور مرتب برگزار 
می کنیم اما برپایی اردو ضمانتی برای اعزام 
تمــام ورزشــکاران حاضر در اردو نیســت 
چون مطمئن نیســتیم ســفارت انگلستان 
برای چه تعداد از ورزشــکاران پیوند اعضا و 
بیماری های خاص ویزا صادر خواهد کرد.«

خبرکوتاه

پرونده ای 
که نباید به 

سئول برود

 ایران ورزشــی - داستان کیانوش رستمی به شــکلی دیگر در مورد احسان حدادی تکرار می شــود. بعد از اینکه علی مرادی و 
کیانوش رســتمی به توافق نرســیدند و رییس کمیته ملی المپیک دو طرف را پای میز مذاکره نشــاند، نوبت به احسان حدادی و 
مجید کیهانی رســید تــا رضا صالحی امیری بین شــان پادرمیانی کند. بعد از جلســه های جداگانه ای که با هــر کدام از طرفین 
برگزار شــد، نشســتی با حضور طرفین دعوا و رییس کمیته برگزار شــده اما بــاز هم جمع  بندی صورت نگرفته و قرار اســت 
در جلســه ای دیگر پرونده این اختاف بســته شود، اگرچه بعید اســت تا المپیک دیگر ســر و صدایی به پا نشود. در این بین 
یک ســوال اساســی وجود دارد، چرا موضوعات اینچنینی در فدراســیون حل نمی شــود و کار به کمیته ملی المپیک می کشد.

 دونده ماراتن کشــورمان در مسابقات عمان حاضر و برای 
کسب سهمیه جهانی تاش می کند. 

ماراتن عمــان 2۸ دی ماه برگزار می شــود و دوندگانی از 
سراســر دنیا برای جایــزه ۵ هزار داری این رویداد مســابقه 

می دهند. 

از ایران هم محمدجعفر مرادی، دونده المپیکی کشورمان 
حضــور دارد. مرادی در این رقابت به دنبال کســب ســهمیه 

مسابقات جهانی 201۹ قطر است. 
رکورد ورودی مســابقات جهانی 2 ساعت و 16 دقیقه در 

نظر گرفته شده است.

 مرادی به دنبال 
سهمیه جهانی 
و جایزه 5 هزار داری

 مسابقات دوی ماراتن 
عمان

لیگ مسابقات جت پک سواری راه اندازی می شود
رویای پرواز بدون بال

در ســال میادی پیش رو، مسابقه خلبان ها با اســتفاده از »جت پک« 
)کوله جت( به حقیقت خواهد پیوســت. »جت پک« را می توان کوله پشــتی 
پرتابی یا کوله پشــتی جهشی نامید. جت پک وســیله ای است که معموا به 

پشت بسته می شود و توسط فشار گاز به پرواز درمی آید.
حــال شــرکت »JetPack Aviation« که نخســتین جت پک های 

تجاری را ساخت، در حال رقم زدن اتفاقی مهم در تاریخ خود است.
این شرکت قصد دارد در سال 201۹ و برای نخستین بار در تاریخ، لیگ 

مسابقات جت پک سواری را راه اندازی کند.
شــرکت »JetPack Aviation« برای تبلیغ این مسابقات یک ویدئو 
منتشر کرده که در آن دو خلبان، جت پک بر تن کرده و به پرواز درآمده اند.

این شرکت طی 12 ماه گذشته آزمایشات متعددی را روی جت پک های 
خــود انجام داده تا ثابت کند دو خلبان می توانند به طور همزمان جت پک را 
به تن کرده و بدون آسیب به یکدیگر، در نزدیکی هم در آسمان پرواز کنند.
آزمایشــات جت پک روی مواد خروجی از اگزوز محصول تمرکز داشته 

و این آزمایش در باای دریاچه ای در جنوب کالیفرنیا صورت گرفته است.
رییس این شــرکت که خود به شــخصه آزمایش محصول را انجام داده 
اســت، اظهار کرد: »ما توانستیم با استفاده از این جن پک در فاصله ای بسیار 

کم از هم و در یک سطح در آسمان پرواز کنیم.«
این نخســتین بار در تاریخ اســت کــه دو جت پک با یکدیگــر به پرواز 

درمی آیند.
جت پک هایی که در مســابقات شرکت خواهند کرد قادر خواهند بود با 

سرعتی بیشتر از 200 مایل بر ساعت پرواز کنند.
رییس »JetPack Aviation« در یک پرواز آزمایشــی 4 دقیقه ای تا 

ارتفاع 30 متری بر فراز یک رودخانه در شرق لندن باا رفت.
»JetPack Aviation« قصــد دارد محصول خــود را به عموم مردم 

بفروشد.
جت پک فعلی با ســوخت کار می کند و شرکت سازنده قصد دارد نسخه 

برقی آن را تولید کرده و با قیمت 2۵0 هزار دار به فروش برساند.

سوژه

در  خادم الشــریعه  ســارا 
برگزاری  محــل  ســن پترزبورگ 
آسای  برق  و  ســریع  مســابقات 
مجموع  قهرمان  به عنــوان  جهان 
بانوان  برق آسای  و  سریع  مسابقات 
از کسب  معرفی شــد. پس  جهان 
دو عنــوان نایب قهرمانی جهان در 
دو بخش ســریع و برق آسا، این بار 
سارا خادم الشریعه با کسب بهترین 
قهرمانی  عنوان  توانست  امتیازات 
اختصاص  خود  به  را  جهان  مجموع 
دهد. خادم الشریعه بابت این عنوان 
ارزشمند مبلغ 40 هزار دار پاداش 
دریافت کرد. وی پیش از این بابت دو 
نایب قهرمانی در رقابت های سریع و 
برق آسا 55 هزار دار دریافت کرده 
قهرمان  بود. سارا خادم الشــریعه، 
شــطرنج جهان در خصوص مسائل 

مختلف صحبت می کند.
   

 سطح و کیفیت رقابت ها چطور 
بود؟

 سطح مســابقات به خاطر جوایزی 
که داشت بسیار باا بود، چون تقریباً تمام 
شطرنج بازان برتر در این دوره از پیکارها 
حضور داشــتند. در رنکینگ اولیه هر دو 
بخش مســابقات در رده بیســت  و پنجم 
قرار داشتم. شــطرنج بازان زیادی حضور 
داشــتند که رده بااتری نســبت به من 

داشتند. 
  نام مسابقات با عنوان »کینگ 
سلمان« شروع می شد؛ علت چه بود؟

 جوایز این مســابقات اینقدر باا 
نبود. دوره گذشــته عربســتان میزبانی 
رقابت ها را گرفت و جوایز مســابقات به 
میزان 300 درصد افزایش پیدا کرد اما 
ما به دلیل برخی مشکات از جمله ویزا 
نتوانستیم به عربستان برویم. امسال که 
رییس فدراسیون جهانی شطرنج تغییر 
کرد برای اینکه برخی از شــطرنج بازان 
بــرای حضور در عربســتان با مشــکل 
ویزا روبه رو بودنــد، میزبانی رقابت ها را 
به روســیه داد اما نام مسابقات تغییری 
نکــرد، چون عربســتان حامــی مالی 

مسابقات بود.
  بعد از یک دوره افت، توانستید 
خوش بدرخشــید؛ آیا قبل از شروع 
مســابقات فکــر می کردید چنین 

موفقیتی کسب کنید؟
 دوره افتم را چنــد ماهی بود که 
پشت سر گذاشــته بودم. از خردادماه در 
هر مســابقه ای حضور پیــدا کردم موفق 
بودم. در مســابقات فکــری در جمع 20 
نفر برتر قرار گرفتم. مسابقات جهانی هم 
بســیار برای من مهم بود، چون همیشه 
می گفتم نیمه سریع  من از تایم استاندارد 
مسابقه بیشتر اســت، پس شرایط خوبی 
دارم. برای کســب نتیجه خوب شــانس 
خودم را بســیار زیاد می دیدم اما واقعیت 
این است که نتیجه خوب را کسب مدال 
نمی دانستم. دو سال گذشته که توانستم 
عنــوان چهارمی در همین مســابقات را 
کســب کنم برای همه عجیب بود؛ ضمن 
اینکــه ســطح مســابقات در آن زمان با 

مســابقات امسال اصا قابل مقایسه نبود. 
در مجموع پیش از شروع مسابقات خودم 
اصًا فکر نمی کردم بتوانم مدال کســب 

کنم.
مثل  بزرگــی  شــطرنج بازان   
و... را شکست  موزیچوک و جوونجو 
دادید، عامل این پیروز ی ها چه بود و 

چه حسی دارید؟
 در هر دو بخش با قهرمانان سابق 
جهان بازی کردم و حتی با قهرمان حال 
حاضر جهــان هم روبه رو شــدم. البته با 
موزیچوک قبًا هم بــازی کرده بودم که 
نتیجه آن مســاوی شــده بود. مصاف با 
جوونجو از جمله مسابقاتی بود که بسیار 
خوشــحالم کرد، چون او امســال بسیار 
خوب نتیجه گرفتــه بود و قهرمان بانوان 
جهان اســت. اینکه توانســتم این ستاره 
حال حاضر شطرنج جهان را شکست دهم 

برایم بسیار خوشحال کننده بود.
  واکنش رقبا و مسووان جهانی 

به این درخشش چه بود؟
 اخیــراً خیلی از بازیکنان در مورد 
نتایج تیــم ملی ایران مخصوصاً در بخش 
پسران صحبت می کنند. علیرضا، پرهام و 
امین تیم قدرتمندی را تشــکیل داده اند 
و موجب شده اند بســیار مورد توجه قرار 
بگیریم. نتایج من مخصوصاً کســب مدال 
طــای مجموع خیلی بــرای همه جالب 
بود. بیشــتر شــطرنج بازان را می شناسم 
و تقریباً تمام آنهــا از جمله مگنوس که 
قهرمان جهان اســت در مورد نتایج من 
صحبت کردند و به مــن تبریک گفتند، 

ضمن اینکه این موفقیت ها موجب شد به 
مسابقات مختلف دیگری هم دعوت شوم.
  نظرتان در مورد عملکرد سایر 
ایران در مســابقات  نماینده هــای 

جهانی چیست؟
 همه خیلی خــوب بودند؛ پرهام 
در مســابقات برق آسا جایزه گرفت، البته 
او انتظــار بیشــتری از خودش داشــت. 
نماینده هــای ایران بــا بازیکنانی که در 
گذشته قهرمان جهان بوده اند و به نوعی 
برای همه ما اسطوره بودند مصاف دادند 
و نتیجه گرفتند اما باز هم ناراحت بودند 
که به مدال نرســیدند. این نشان می دهد 
سطح ما بسیار باا رفته است. علیرضا در 
توانســت عنوان ششم  نیمه سریع  بخش 
را به دســت آورد کــه این جایــگاه در 
بخش مردان دســت کمی از مدال ندارد. 
نماینده های ایــران توجه همه را به خود 
جلــب کردند و کار به جایی رســیده که 
همــه اهالی شــطرنج از علیرضا به عنوان 

قهرمان آینده جهان یاد می کنند.

بردن ستاره های دنیا برایم خوشحال کننده است
خادم الشریعه: اصا فکر نمی کردم بتوانم مدال بگیرم
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درباره  بســکتبال  فدراسیون  دبیر 
تکلیف نهایــی حامی مالی، پیراهن تیم 
 SNB ملــی و صحت و ســقم توافق با
که تولیدی صمد نیکخواه بهرامی است، 
گفت: »اگر کسی هم صحبت کرده من 
در جریان نیستم و فکر نمی کنم چنین 
اتفاقی افتاده باشــد. چند گزینه اســت 
و در حــال رایزنی هســتیم که بتوانیم 
هم پوشــاک تیم های ملی را به صورت 
رایگان دریافــت کنیم هم آن هزینه ای 
که قبا از حامی مالی تیم می گرفتیم را 
دوباره بگیریم چرا که رقم بزرگی بود و 

می توانست به فدراسیون کمک کند.«
عماری در پاســخ به این سوال که 
وضعیت ســالن افراسیابی به کجا رسید 

انتقالش  نهایــی  »کارهای  گفــت:  نیز 
انجام شــده و طی امروز و فردا ســالن 
به طور کامل در اختیار بســکتبال قرار 
خواهد گرفــت و ما نیز برنامه داریم که 
به ســرعت فرآیند تجهیز و تعمیرش را 

آغاز کنیم.«
او در پاســخ به این سوال که قرار 
است باشگاه شــیمیدر هزینه تجهیز را 
پرداخت کند، گفت: »تاش ما این است 
که برای این کار از حامی مالی استفاده 
کنیم تا ســالن به بهترین شکل ممکن 
تجهیز شود اما هنوز چیزی نهایی نشده 

است.«
دبیر فدراسیون بسکتبال درباره این 
موضوع که گفته شــده شرکت توسعه و 
تجهیز قصد ندارد این ســالن را به طور 
اختصاصــی به بســکتبال بدهد، گفت: 
»کارهــای نهایی انتقال انجام شــده و 
مشــکلی وجود ندارد. ما اگر شــرایط 
خاصی باشــد که ازم شود در آن سالن 
مســابقه ای دیگر برگزار شود همکاری 
می کنیــم امــا این ســالن بــه صورت 

اختصاصی برای بسکتبال است.«
عماری در پاســخ به این سوال که 
وضعیت تیم های ملی جوانان و نوجوانان 
چطور اســت ، تصریح کــرد: »تیم ملی 
نوجوانان که دوباره وارد اردو می شــود. 
تیم ملــی جوانان نیز بــا حمایت های 

باشــگاه کاله کارش را انجام می دهد و 
بازیکنانش در دو تیم شــمس تهران و 
کاله مازندران در لیگ دسته یک حضور 
دارند که تجربه بســیار خوبی برای آنها 

می شود و برای آینده آماده می شوند.«
دبیر فدراسیون بسکتبال درباره این 
موضوع که گفته می شــود تعطیل بودن 
تیم ملــی پنج نفره بانوان باعث شــده 
فشار روی تیم ســه نفره باشد تا جایی 
کــه 22 بازیکن برای دو تیم ســه نفره 
دعوت شــده اند، توضیح داد: »یکسری 
موارد مطرح شــده که باید به آنها توجه 
کنیم. بســکتبال ســه نفره با پنج نفره 
متفاوت است و این روزها برخی با اشاره 
به آمار بازیکنان درون لیگ تاکید دارند 
که چرا یک نفر به اردو دعوت نشده اما 
آمار لیگ به تیم ملی سه نفره ارتباطی 
ندارد چون بســکتبال ســه نفره با پنج 
نفره تفاوت دارد. درباره بســکتبال پنج 
نفره هم به این دلیل که رویداد خاصی 
نبوده هنــوز برنامه ریزی انجام نشــده 

 است.«
عماری ادامــه داد: »بــا این حال 
می دانیم که ازم است کارهای بسکتبال 
پنج نفره بانوان هم به زودی انجام شود 
و ان شــاءا... این اتفاق هم می افتد. برای 
این تیم ملی نیز برنامه  داریم و آن را به 

زودی شروع می کنیم.«

کاپیتان تیم ملی والیبال برزیل می گوید 
فدراسیون جهانی والیبال، کنفدراسیون اروپا، 
ســازمان لیگ ایتالیا و کنفدراسیون آمریکای 

جنوبی باید درک کنند که ما انسان هستیم.
برونو رزنده، پاســور و کاپیتان تیم ملی 
والیبال برزیل در مورد تقویم فشرده بازی های 
باشــگاهی و ملــی در طول ســال گفت: »ما 
آخرین بازی ســال را عصر یکشــنبه )سری 
A1 والیبــال ایتالیا( برگــزار کردیم و از خدا 
سپاســگزارم که به مــن ســامتی داد تا به 
ورزش مــورد عاقه ام بپــردازم.« او ادامه داد: 
»با این حال باید از برنامه ریزی و سازماندهی 
والیبال در ســطح جهان انتقاد کنم. ما ســال 

پرفشاری را پشت سر گذاشتیم و مسافرت  های 
بی شماری در سطح باشگاهی و ملی داشتیم. 
ما حتی در روزهای خاص مثل کریسمس هم 
باید مسافرت و تمرین کنیم. تعداد مصدومان 
در سطح اول والیبال جهان رو به افزایش است 
که اصًا خوب نیست.« رزنده همچنین گفت: 
والیبال، کنفدراســیون  »فدراســیون جهانی 
اروپا، ســازمان لیــگ ایتالیا و کنفدراســیون 
آمریــکای جنوبی باید درک کنند ما انســان 
هســتیم و تقویمی را تنظیم کنند که اهمیت 
سامتی ما در آن لحاظ شده باشد. همه چیز 
پول و تجارت نیست. بازیکنان باید با اتحاد با 

یکدیگر، این سیستم فشرده را تغییر دهند.«

معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و 
حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان گفــت: 
»طبق اســتعامی که از ریاست جمهوری و 
مجلس شورای اسامی داشتیم، هیات های 
ورزشی استان ها و شهرستان ها شامل قانون 

منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند.«
از  »بعد  گفــت:  داورزنی  محمدرضــا 
اســتعاماتی کــه از دیوان محاســبات و 
ســازمان بازرســی کل کشــور داشتیم و 
اختاف نظری که راجع به مشــمول شدن 
هیات های ورزشــی استانی و شهرستانی در 
خصوص قانون بازنشســتگان وجود داشت، 

نامه ای به رییس جمهوری و رییس مجلس 
ارســال کردیم که با توجــه به این اختاف 
نظرهــا و وجــود 1400 هیــات در مراکز 
استان ها و حدود 14 هزار هیات شهرستانی 
و باتکلیفــی آنها در خصوص پاســخگویی 
بــه دســتگاه نظارتــی، تکلیــف روشــن 
شــود. خوشــبختانه چند روز پیش خانم 
جنیدی معــاون حقوقــی رییس جمهوری 
پاســخ اســتعام را دادند و اعــام کردند 
هیات های اســتانی با توجه به ماهیتی که 
دارند شــامل قانون بازنشستگی نمی شوند 
و افــراد بازنشســته می تواننــد کماکان در 

مســوولیت های هیات های ورزشی استان ها 
و شهرســتان ها به فعالیت خود ادامه دهند 
و ورزش کشور از ظرفیت این افراد استفاده 
کنــد. همچنین طبق آخرین صحبتی که با 
مجلس شورای اسامی داشتیم، آن دوستان 
هم اعام کردند این قانون شامل هیات های 

ورزشی استان ها و شهرستان ها نمی شود.«
داورزنی با بیان اینکه این کار تا اندازه 
زیادی هیات ها ورزشی را از باتکلیفی خارج 
می کند، ادامه داد: »ما هم ســعی می کنیم 
ظــرف چند روز آینــده وضعیت هیات های 
شهرستانی و استانی را به آنها اباغ کنیم.«

توضیحات دبیر بسکتبال درباره لباس تیم  ملی و سالن افراسیابی

رزنده: مسووان باید درک کنند ما انسان هستیم

 هیات های ورزشی از قانون بازنشستگان معاف شدند
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اوضاع این روزهای فدراسیون های ورزشی

سرپرست بنویسید، رییس بخوانید

ایران ورزشــی- درباره وضعیــت این روزهای 
فدراســیون های ورزشــی باید نگاه دقیق تری وجود 
داشته باشد و تصمیماتی که گرفته می شود نیز مورد 
بررســی قرار گیرد. بخصوص اینکه رفت و آمدهایی 
صورت می گیرد که قابل تامل اســت و این سوال را 
بــه همراه دارد که چرا در ایــن مقطع و در روزهای 
باتکلیفی فدراســیون ها تا این حــد تغییرات انجام 
می شــود. تغییرات در فدراســیون ها به شــکل های 
گوناگونی انجام می شود؛ از انتخاب سرمربیان تیم ها 
گرفته تا تغییر دبیر و حتی کارمندان فدراســیون ها 
این روزها در دســتور کار سرپرست ها قرار گرفته و 

اینها به هیچ عنوان با آن مسوولیتی که در ابتدای کار 
به آنها محول شــده بود، همخوانی ندارد. با انتخاب 
سرپرســتان فدراســیون ها، وزارت ورزش و جوانان 
تاکید کرد که این سرپرســتان باید در اســرع وقت 
شــرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کنند. این 
تغییرات می تواند شائبه های زیادی را به وجود بیاورد 
که سرپرســت در حال زمینه چینی بــرای انتخابات 
اســت. هر چند که در برخی از فدراســیون ها هم از 
سر ناچاری و برای حفظ شرایط فنی تغییرات انجام 
شده است. به طور مثال در فدراسیون کشتی که بعد 
از استعفای رســول خادم، حمید بنی تمیم به عنوان 

سرپرست انتخاب شــد، بافاصله او اقدام به انتخاب 
سرمربیان تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی کرد. 
تصمیمی که قابل نقد نیست چرا که حمید بنی تمیم 
نگران مســابقات جهانی و المپیک است و به همین 
دلیــل این تصمیم خوبی برای اداره فدراســیون بود 
تا کارها عقب نماند اما به طور مثال در فدراســیون 
سه گانه چرا باید تغییرات صورت بگیرد؟ فدراسیونی 
که جایگاهــی را در بین رشــته های مــدال آور در 
بازی های المپیــک ندارد، چرا باید مدام دســت به 
تغییرات بزند؟ تغییراتی که غالبا فنی هم نیست و در 
بخش های مختلف فدراسیون انجام شده است. آن هم 

تغییراتی در ســطح دبیر فدراسیون و امثال آن. این 
وضعیت در بسیاری از فدراسیون های دیگر هم ادامه 
پیدا کرده است و مختص فدراسیون سه گانه نیست. 
به طور مثال در فدراسیون جودو هم تغییراتی صورت 
گرفته و یا در فدراســیون والیبــال هم از زمان ورود 
افشین داوری به عنوان سرپرست فدراسیون تغییرات 
زیادی به وجود آمده است که این تغییرات می تواند 
شــائبه  مهندســی انتخابات را به نفع فرد خاصی به 

وجود بیاورد.
البته وزارت ورزش اعام کرده است افرادی که 
در فدراســیون هایی که به دلیل اجــرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان دچار تغییرات شــده اند، 
به عنوان سرپرســت انتخاب می شــوند، حق حضور 
در انتخابــات را ندارند اما بــا این حال این نوع انجام 
تغییرات توســط افرادی  که می دانند چند ماه بیشتر 
نبایــد در این فدراســیون بمانند، طبیعی نیســت. 
سرپرست فدراسیون نمی تواند برنامه ریزی بلند مدتی 
انجام دهد و این یکی از ایرادهای اداره فدراسیون ها 
به شکل سرپرستی است اما با این وجود تصمیماتی 
اتخاذ می شود که نشان می دهد سرپرست فدراسیون 
به فکر اداره این مجموعه تا چند سال بعد هم هست! 
اینکه دبیر یک فدراســیون برکنار شود، در حالی  که 
سرپرست فقط شش ماه باید در آن فدراسیون حضور 

داشته باشد، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
اتخــاذ ایــن تصمیمــات باعث می شــود که 
سرپرســت فدراســیون به برنامه های اصلی خود که 
برگزاری انتخابات اســت، نرسد و این باتکلیفی های 

یک مجموعه را افزایش می دهد.
سرپرست باید تکلیف هیات ها را مشخص کند 
و بعد هم شــرایط را برای انجــام ثبت نام و برگزاری 
انتخابات فراهم کند تا این فدراسیون ها زود صاحب 
رییس شــوند. همین اان در کشتی هم که تغییرات 
در آن طبیعــی بود تا تیم بتوانــد از برنامه های خود 
برای حضور در مســابقات جهانــی و المپیک عقب 
نمانــد، این نگرانی وجود دارد که شــاید با برگزاری 
انتخابات و انتخاب رییسی به غیر از حمید بنی تمیم، 
تغییراتــی در انتخاب های صــورت گرفته پیش آید 
چراکه ممکن اســت فردی انتخاب شود که عاقه ای 
به همــکاری با محمد بنــا در کشــتی فرنگی و یا 

غامرضا محمدی در کشتی آزاد نداشته نباشد!

قرار است کاروان ایران حداکثر 
با ترکیبی ۲۵ نفره متشکل از 

ورزشکاران، مربیان، سرپرست 
و همراهان به محل برگزاری 

بازی های ساحلی جهان اعزام 
شود. برای پرچمدار این کاروان 

هم بررسی هایی انجام شده و قرار 
است بانوی کاراته کای اعزامی این 

مسوولیت را عهده دار باشد.

جابجایی های 

سوال برانگیز
با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ورزش 1۲ رییس فدراسیون مجبور شدند از سمت خود استعفا بدهند و به جای 
آنها سرپرســت انتخاب شد. از روزی  که این سرپرست ها از سوی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شدند، قرار شد که آنها در 
انتخابات شرکت نکنند و فقط شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کنند. در سریع ترین زمان ممکن سرپرست باید شرایط 
را برای برگزاری انتخابات فراهم کند. حکم سرپرســت ها برای فعالیت قانونی در فدراســیون ها 6 ماهه است و در این مدت 
نمی توانند فعالیت دیگری را انجام بدهند جز اینکه شرایط را برای شروع ثبت نام از کاندیداها فراهم کنند و انتخابات برگزار 
شود اما این روزها بسیاری از این سرپرست ها بیش از اینکه به فکر برگزاری انتخابات باشند، فقط به فکر ایجاد تغییرات هستند.

مسوولیت ها در کشتی موروثی
 شده است

مراد محمدی: برخی در 
هر شرایطی هستند

دارنده مدال های طا و برنز کشــتی 
آزاد جهــان و المپیــک معتقــد اســت 
مســوولیت ها در کشــتی موروثی شده 
اســت و تنها عــده ای محــدود در این 
دایره قرار دارند که از پســتی به پســت 
دیگر جابه جا می شوند و در هر شرایطی 
هســتند. ســیدمراد محمدی با اشاره به 
تحوات در فدراســیون کشــتی و اینکه 
به نظر می رسد عده ای به دنبال استمرار 
تفکــرات گذشــته در این فدراســیون 
هســتند، گفت: »مهم تریــن اصل تغییر 
تفکرات و تزریق خونی تازه به فدراسیون 
کشتی اســت، زمانی رسول خادم ایده و 
ســاختار جدیدی را به کشــتی آورد که 
اوایل خوب بــود و جواب داد اما به مرور 

زمان نتیجه ای عکس داد.«
مــراد محمدی ادامــه داد: »حاا با 
وجود رفتن خــادم چه اصراری اســت 
که این ســاختار روی کار بماند. به نظر 
می رسد عده ای پشــت پرده از این فضا 
سود می برند و تا آنها باشند اتفاق خاصی 
نخواهــد افتاد. از آن جمــع فقط خادم 
رفته اســت و بقیه مانده انــد؛ نمی دانم 
دلیل آن همه استعفای صوری چه بود؟ 
به چه کسی اســتعفا دادند؟ و چه کسی 
استعفای آنها را قبول یا رد کرد؟ حاا هم 
نمی دانم چه کسی خواستار بازگشت آنها 
شده است؟ یا استعفا داده اند و باید بروند 
و یا اینکه از همان ابتدا اشــتباه بودند.« 
دارنده مدال های طا و برنز کشــتی آزاد 
جهان و المپیک گفت: »متاســفانه تمام 
این دوســتان از بزرگان کشتی هستند؛ 
روی صحبت من با کســانی اســت که 
اســتعفا دادند، اگر واقعــا فکر می کنند 
نمی توانند کمکی به کشــتی کنند پس 
دلیل ماندن شان چیست؟ در این شرایط 
اگــر قرار به اســتمرار روند قبلی باشــد 
اتفاق تــازه ای نخواهد افتاد. متاســفانه 
مسوولیت ها در کشتی موروثی شده است 
و تنها عــده ای محدود در این دایره قرار 
دارند که از پستی به پست دیگر جابه جا 

می شوند و در هر شرایطی هستند.«

مصاحبه

 تغییرات در 
فدراسیون ها 
به شکل های 

گوناگونی 
انجام می شود؛ 

از انتخاب 
سرمربیان 

تیم ها گرفته 
تا تغییر دبیر و 
حتی کارمندان 
فدراسیون ها 
این روزها در 
دستور کار 

سرپرست ها 
قرار گرفته و 
اینها به هیچ 
عنوان با آن 
مسوولیتی 

که در ابتدای 
کار به آنها 
محول شده 

بود، همخوانی 
ندارد.

 آغاز اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان از
 16 دی در سیرجان

اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی جوانان از 16 دی ماه در ســیرجان 
آغاز می شــود. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای 16 تا 27 

دی ماه در شهرستان سیرجان برگزار می شود. 
حمید باوفا بــرای این اردو در وزن 55  
کیلوگرم پویا دادمرز و فرزاد محبی، در وزن 
60 کیلوگــرم امید آرامــی، میاد رضانژاد و 
امیرحسین خوانساری، در وزن 63 کیلوگرم 
سیاوش منصور، محسن مدهنی، رضا مردی 
و شــاهین بداغــی، در وزن 67  کیلوگــرم 
محمدرضا مختــاری، بهرام معــروف خانی 
و مهدی شهســواری، در وزن 72 کیلوگرم 
یوســف حســینوند، محمدرضا رســتمی و 
عــارف حبیب اللهــی، در وزن 77 کیلوگرم 
علی کبیری و محمد ناقوســی، در وزن 82 
کیلوگرم حسین فروزنده و حسین ولی نیا، در 
وزن 87 کیلوگرم حســن فروزنده و محمد نصرتی، در وزن 97 کیلوگرم 
وحید دادخواه و حامد عبدولی و در وزن 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی 

و نوید اه قلی نوه سی را دعوت کرده است.

129 داور بین المللی کشتی ایران در سال 2019
14 داور کشورمان ارتقای درجه گرفتند

بنابر اعام اتحادیه جهانی کشــتی، ایران در ســال 2019 میادی 
مجموعا 129 داور بین المللی شامل 4 داور S1 )المپیکی(، 27 داور درجه 
یک، 49 داور درجه 2 و 49 داور درجه 3 بین المللی در کشــتی جهان 
دارد. اتحادیه جهانی کشــتی تغییرات درجه داوران بین المللی کشتی را 
برای سال 2019 میادی اعام کرد که در این میان نیما صادقی و سعید 
عباســی داوران درجه یک بین المللی کشورمان به درجه S1 )المپیکی( 

ارتقا یافتند. 
محمد ابراهیم امامی و محمد مصایی پور نیز همچنان در فهرســت 

داوران المپیکی هستند. 
همچنین رضــا علی اصغری و محســن جلیلیــان داوران درجه 2 
بین المللی به درجه یک بین المللی و حمیدرضا فرسیابی و محمد باقری 
داوران درجه 3 بین المللی بــه درجه 2 بین المللی ارتقا یافتند و 8 داور 
مرد و 4 داور زن ممتاز ملی نیز با موفقیت در کاس های استاژ بین المللی 

توانستند درجه 3 بین المللی داوری کشتی دنیا را به دست آورند.

 استارت تیم کشتی آزاد نوجوانان 
از 1۵ بهمن با توکلیان

نخســتین اردوی آماده سازی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان از 15 
بهمن  ماه در خانه کشــتی آغاز می شود. مسابقات قهرمان کشوری کشتی 
آزاد نوجوانان روزهای 4 و 5 بهمن ماه برگزار می شــود و پس از آن نیز در 
روزهای پایانی اسفند، رقابت های انتخابی تیم 

ملی به انجام می رسد. 
بر این  اســاس امیر توکلیان ســرمربی 
جدید تیم ملــی تصمیم گرفــت که اردوی 
آماده ســازی نوجوانــان از روز 15 بهمن ماه 
آغاز شود. به همین منظور 25 کشتی گیر به 
اردوی اول که در خانه کشتی برگزار می شود، 
دعوت می شوند. این تیم روز 3 فروردین  ماه 
)چند روز بعد از برگزاری مســابقات انتخابی( 
در جام جمهوریت ترکیه شــرکت می کند تا 
تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا از این 

تورنمنت شناسایی شود. 
همچنیــن جــام بین المللــی آزاد و فرنگــی یادگار امــام که زمان 
برگــزاری اش تغییر کرده نیز روزهای 11 تا 13 اردیبهشــت ماه در تهران 
برگزار می شــود. این جام نیز یکی از تورنمنت های تدارکاتی تیم ملی آزاد 

در راه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا است.

فتیله پیچ

اتحادیه جهانی کشتی لیست مسابقات 
دارای سیســتم رنکینگ در ســال 2019 
میادی به همراه اصاحات صورت گرفته 
را اعام کرد. بر اســاس طرح ســید بندی 
اتحادیــه جهانــی، کشــتی گیرانی که در 
رقابت های اعام شــده، مسابقات جهانی، 
قاره ای و رقابت های بین المللی دارای طرح 
سیســتم رنکینگ شرکت کنند با توجه به 
مقام به دســت آورده امتیازاتی را به دست 
خواهنــد آورد که 4 نفر برتــر هر وزن )از 
لحاظ کسب امتیاز( در رقابت های جهانی و 

یا المپیک به ترتیب در باا و پایین جدول 
)دو نفر باا و دو نفر پایین( قرار می گیرند. 
بر اســاس اعام اتحادیه جهانی کشــتی 
امتیازات به دســت آمده مسابقات جهانی، 
جزو طرح سیستم رنکینگ در رقابت های 
سال آینده کشتی گیران محسوب خواهد 
شــد و این رقابت ها ارفاق وزنی ندارد. در 
طرح سیســتم رنکینگ اتحادیه جهانی در 
مسابقات قهرمانی جهان نفر اول 50 امتیاز، 
نفر دوم 30 امتیاز، نفر ســوم مشترک 15 
امتیاز را به دســت می آورند. در مسابقات 

قــاره ای نفر اول 12 امتیــاز، نفر دوم 10 
امتیاز و نفر ســوم مشــترک هم 8 امتیاز 
به دســت می آورند. از دیگر مواردی که در 
این طرح لحاظ شــده تعداد کشتی گیران 
در هر مســابقه اســت به طوری که برای 
گروه هــای وزنی با 10 شــرکت کننده و یا 
کمتر 6 امتیاز اضافــه، برای گروه های 11 
تا20 کشــتی گیر 8 امتیــاز اضافه و برای 
گروه هایی که بیش از 20 شــرکت کننده 
در آن حضور داشته باشند 10 امتیاز اضافه 
داده می شــود. امتیازات به ورزشکاری که 
در آن وزن کشــتی می گیــرد اختصاص 
داده می شــود و غیر قابل انتقال به ســایر 
کشتی گیران و اوزان دیگر است. امتیازات 
بعد از مسابقات قهرمانی جهان و بازی های 
پیشــین  قهرمانی جهان های  و  المپیــک 
و بازی هایــی که برای رنکینگ آن ســال 
استفاده می شود صفر خواهد شد. به عنوان 
مثــال، رنکینــگ ســال 2019 بــا نتایج 
بوداپست 2018  قهرمانی جهان  مسابقات 
آغاز می شــود. همچنین اگر کشتی گیری 
وزن خود را تغییر دهــد امتیازات وی در 
وزن جدید منتقل می شود و در پایان سال 
رتبه  بندی بهترین ورزشــکار سال از اول 
ژانویه تعیین خواهد شد و رتبه  بندی جدید 
با آخرین مســابقه جهانــی و یا بازی های 

المپیک محاسبه می شود.

دیوید تیلور آمریکایی به عنوان بهترین 
آزادکار جهان در ســال 2018 انتخاب شد. 
دیوید تیلور آزادکار وزن 86 کیلوگرم آمریکا 
ســال بسیار خوبی را پشــت سر گذاشت و 
توانســت مدال طای جهــان را مقتدرانه 
و با شکســت عنواندارانی همچون حســن 
یزدانــی از آن خــود کند. تیلور 28 ســاله 
پس از ســال ها حضور در میادین موفق شد 
در ســال 2018 نگاه ها را معطوف به خود 
کند و نام خود را بر ســر زبان هــا بیندازد 
تا جایی  کــه وی در تمامی رویدادهایی که 
در ســال 2018 کشــتی گرفت موفق شد 
به عنوان قهرمانی برســد. تیلور به ترتیب در 
ســال 2018 قهرمانی رقابت های جام ایوان 
یاریگین روسیه، رقابت های پان آمریکن در 
پرو، جام یاشــاردوغو در ترکیه و ســرانجام 
رقابت هــای جهانــی مجارســتان را از آن 

خــود کرد تا عملکرد حیرت انگیزی در میان 
نامداران جهان از خــود بر جای بگذارد، این 
در حالیست که از سال 2007 تا 2017 کمتر 
کسی در جهان با نام این کشتی گیر آمریکایی 
آشنا بود چرا که وی نتوانسته بود به عناوین 
خاصی در رویدادهای بزرگ دست پیدا کند. 
نام این کشــتی گیر پرقدرت آمریکایی بیش 
از همه زمانی برای ایرانی ها مطرح شــد که 

وی توانست در رقابت های جهانی مجارستان 
در عین ناباوری حســن یزدانی شاخص ترین 
کشــتی گیر ایران و دارنده مدال های طای 
جهان و المپیک را با نمایشــی بســیار خوب 
از پیــش رو بردارد تا خــود را به عنوان بخت 
نخست قهرمانی جهان در این رقابت ها مطرح 
کند. شکســت حســن یزدانی و کسب مدال 
طای جهان و همچنین قهرمانی در مسابقات 
سری رنکینگ، از دایل اصلی اتحادیه جهانی 

کشتی برای انتخاب این کشتی گیر آمریکایی 
به عنوان بهترین کشتی گیر آزادکار جهان در 
سال 2018 بوده است. تیلور تاکنون 2 مرتبه 
با یزدانی کشــتی گرفته که هر دو مرتبه یک 
بار در جام جهانی کرمانشــاه و یک بار نیز در 
رقابت های جهانی مجارستان موفق به کسب 
پیروزی شده اســت. نبرد تیلور و یزدانی در 
ســال 2019 و همچنیــن المپیــک 2020 

دیدنی تر از قبل است.

نحوه امتیازدهی به کشتی گیران در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی

50 امتیاز برای قهرمان جهان

 برنده آمریکایی حسن یزدانی، بهترین آزادکار جهان شد

تیلور جایزه ویژه را برد
ثوری: یک تورنمنت در شأن 

بوکس ایران برگزار کنیم
با هزینه حامی مالی 
به مجارستان می رویم

بوکس  فدراســیون  رییــس 
اعــام کــرد تــاش می کند که 
حضور کشورهایی مثل آذربایجان، 
روسیه، ترکیه و عراق در مسابقات 
چابهار قطعی شــود تا یک رویداد 
در شأن بوکس ایران برگزار شود. 
فدراسیون  رییس  ثوری  حســین 
بوکــس درباره اینکه آیا شــرایط 
اعزام تیم ملی بوکس به مسابقات 
شده  فراهم  مجارستان  بین المللی 
اســت یا خیر، گفت: »در رابطه با 
حضور در مسابقات مجارستان، ما 
با چند حامی مالی رایزنی کرده ایم 
ازم  موافقت های  خوشــبختانه  و 
برای حمایت مالی تیم ملی جهت 
مســابقات  به  ملی پوشــان  اعزام 
اسپانســرها  از  را  مجارســتان 
گرفته ایم و ان شــاءا... به امید خدا 
با حمایت مســووان ورزش، تیم 
اول بهمن مــاه راهی  نیمــه  ملی 

مجارستان می شود.«
او در پاســخ به این ســوال 
کــه تعداد ملی پوشــان اعزامی به 
این مســابقات چند نفر هســتند، 
ادامــه داد: »ما تمــام تاش مان 
را می کنیــم بهترین هــا را به این 
رقابت اعــزام کنیم، احتماا هفت 
یا هشت بوکســور به این رقابت ها 
اعزام می شــوند، با توجه به اینکه 
این رقابت ها بار فنی خوبی برای ما 
دارد، با دعوت مجارستان موافقت 
کردیم و تاش می کنیم تیم ملی 

را به این رقابت ها اعزام کنیم.«
 ثوری در پاسخ به این سوال 
که برای حضور کشورهای خارجی 
در جام چابهار آیا رایزنی های ازم 
انجام شده و از کشورهای میهمان 
دعوت به عمل آمده است یا خیر، 
گفت: »در راستای فرمایشات مقام 
معظــم رهبری مبنی بر توســعه 
سواحل جنوبی بلوچستان، ما تمام 
تاش مان را می کنیم تا این جام به 
خوبی برگزار شود، در حال حاضر 
تعدادی از کشورها موافقت خود را 
برای حضور در این مسابقات اعام 

کرده اند.
 البتــه همچنان در تاشــیم 
که حضور کشورهای دیگری مثل 
عراق  و  ترکیه  روسیه،  آذربایجان، 
این مســابقات قطعی شــود،  در 
امیدواریــم که یــک تورنمنت در 
شأن بوکس ایران در چابهار برگزار 

کنیم.«

سوژه

هادی پور: به زودی راه بردن جانگ را یاد می گیرم
می خواهم نخستین طای سبک وزن را بگیرم

ملی پوش تیم ملی تکواندو می گوید اگر قوانین مســابقات جهانی تغییر 
نکند، دوســت دارم در وزن یک مســابقات جهانی منچســتر مبارزه کنم تا 

نخستین مدال طای تکواندوی ایران را در این وزن کسب کنم.
آرمین هادی پور در خصوص کســب مدال 
برنــز در مســابقات گرنداســلم تکواندو گفت: 
»تکواندوی ایران در مســابقات گرند اســلم و 
در میان بهترین های دنیا دو نماینده داشــت و 
خدا را شکر ســجاد مردانی در این مسابقات به 
مدال طا و من نیز به مدال برنز رســیدم. نوع 
برگزاری مســابقات گرند اسلم با سایر مسابقات 
متفاوت اســت و مســابقات به صــورت راندی 

برگزار می شد.«
او ادامه داد: »مسابقات تا قبل از دیدارهای 
مراحل پایانی در ســه راند برگزار شــد که هر 

تکواندوکار برای برتری باید در دو راند به برتری دست پیدا می کرد. مسابقات 
فینال و رده بندی نیز در 5 راند برگزار شد و بازیکنی که در سه راند از 5 راند 
برگزار شــده، پیروز می شد به مدال دست پیدا می کرد. در این مسابقات نیز 
بهترین  بازیکنان تکواندوی جهان حضور داشــتند. خدا را شکر من و مردانی 
نیز در حضور برترین های دنیا به مدال های خوبی دســت یافتیم و دست پر 

بازگشتیم.«
دارنده مدال طای مســابقات گرندپری منچستر همچنین گفت: »واقعا 
فشار مسابقات گرنداســلم خیلی بیشتر از مسابقات معمول تکواندو است. با 
وجود درگیری زیاد در هر راند باز با شــروع راند جدید مســابقه صفر-صفر 
شــروع می شود و این موضوع برای ورزشــکاران اوزان پایین که ضربات پای 
بیشتری می زنند، کار را سنگین تر می کند. در این مسابقات بعد از سال ها در 

دیدار رده بندی دچار گرفتگی عضات شده بودم.«
هادی پور در خصوص شکســته نشــدن طلســم پیروزی مقابل »جون 
جانگ« کره ای و شکست در دیدار نیمه نهایی مسابقات گرنداسلم مقابل این 
بازیکن، نیز گفت: »اعتقاد دارم مقابل این تکواندوکار طلسم نشدم بلکه باید 
راه بردن او را یاد بگیرم. مطمئن باشید به زودی راه بردن این بازیکن را نیز 
یاد می گیرم. در این مسابقات نیز با کم لطفی داوران مواجه شدم و شرایطی 
ایجاد شــد که مغلوب او شدم. نکته مثبت رویارویی اخیرمان عملکرد بهترم 

مقابل این بازیکن نسبت به دیدارهای گذشته بود.«

قهرمانی تیم گیان در مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور
پایان جام پر حاشیه

بیســت و نهمین دوره مســابقات بوکس قهرمانی کشــور در رده سنی 
جوانان با قهرمانی تیم گیان به پایان رسید. بیست و نهمین دوره مسابقات 
بوکس قهرمانی جوانان کشور روز گذشــته )دوشنبه( با برگزاری دیدارهای 
نهایی اوزان مختلف در مجموعه ورزشــی شهید عضدی رشت برگزار شد و 
در پایان تیم جوانان گیان با کسب چهار مدال طا، یک مدال برنز و کسب 
34 امتیــاز، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. کردســتان با یک طا، 
یــک نقره و یک برنز و با کســب 18 امتیاز در مــکان دوم قرار گرفت و تیم 
بوکس جوانان خراسان شمالی با یک طا و دو نقره و با 16 امتیاز سوم شد. 
همچنیــن تیم های توابع تهران، خوزســتان و مازندران به ترتیب در جایگاه 

چهارم تا ششم رقابت ها قرار گرفتند. 
در رقابت های انفرادی و در وزن 49 کیلوگرم، محمدعمران سوری زایی 
از سیســتان و بلوچســتان، در وزن 52 کیلوگرم رضا حیدری از لرستان، در 
وزن 56 کیلوگرم مبین اعایی از خوزستان، در وزن 60 کیلوگرم امیرحسین 
دولتی از گیــان، در وزن 64 کیلوگرم علیرضا فیضی، در وزن 69 کیلوگرم 
علی لطفی از گیان، در وزن 75 کیلوگرم آکام مری از کردســتان، در وزن 
81 کیلوگرم ارسان مهردل از گلستان، در وزن 91 کیلوگرم امین صحرایی 
از خراسان شمالی و در وزن 91+ کیلوگرم نیز عقیل منانی از گیان به عنوان 
قهرمانی رسیدند. در بیست و نهمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان 
کشــور و انتخابی تیم ملی، 199 بوکســور از اســتان های مختلف کشور در 
قالب 34 تیم حضور داشــتند که به مدت پنج روز در سالن تختی مجموعه 
ورزشی شهید عضدی رشت با هم به رقابت پرداختند. این مسابقات در حالی 
با میزبانی گیان به پایان رســید که مشــکات حاشــیه ای زیادی داشت و 
درگیری بین برخی تیم های شرکت کننده پیش آمد که در نهایت هم منجر 

به کنار گذاشته شدن تیم آذربایجان شرقی از این مسابقات شد.

کمیته ملــی المپیک در حالی اعزام 
کاروان به نخستین دوره بازی های ساحلی 
جهــان را مصــوب کرده اســت که هنوز 
مجوز شورای عالی امنیت ملی را نگرفته؛ 

مجوزی که تعیین کننده در اعزام است.
قرار اســت کمیته ملی المپیک برای 
بازی های ســاحلی جهان، کاروان اعزامی 
داشــته باشــد. این بازی ها مهرماه سال 
آینده برای نخستین بار و زیر نظر اتحادیه 
کمیته هــای ملی المپیک در ســن دیگو 

آمریکا برگزار می شود.
با تصویب هیات اجرایی کمیته ملی 
المپیــک، کاروان ایران در پنج رشــته از 
16 رشــته حاضر در این بازی ها نماینده 
اعزامی خواهد داشــت. والیبال، بسکتبال، 
کاراته، کشتی و فوتبال رشته هایی هستند 

که مصوبه اعزام ورزشکار دارند.
رقابــت در این رشــته ها در هر دو 
بخش مــردان و زنان برگزار می شــود. با 
ایــن حال بســکتبال بانوان که ســهمیه 
ازم را بر اســاس رنکینگ جهانی گرفته 
و برگزارکنندگان بازی ها هم این سهمیه 
را تایید کرده اند، به آمریکا اعزام نمی شود. 
درخواســت ایــران جایگزین شــدن تیم 
بسکتبال مردان اســت که باید دید با آن 

موافقت می شود یا نه.
 در مجموع و بر اســاس بررسی های 
انجام شــده در آخرین نشست ستاد عالی 
بازی هــای المپیــک و آســیایی که روز 
گذشته برگزار شد، قرار است کاروان ایران 
تنها در کاراته که پوشش بانوان این رشته 
مجوز جهانــی دارد، نماینده ای در بخش 

بانوان داشته باشد.
اتفاقا در کاراته دو سهمیه در کاتای 
انفرادی بانوان و مردان کســب شــده که 
البتــه هنوز از طــرف کمیتــه برگزاری 
بازی های ساحلی جهانی تایید نشده است.
موضــوع دیگــر اینکــه قرار اســت 
کاروان ایــران حداکثر با ترکیبی 25 نفره 
متشکل از ورزشکاران، مربیان، سرپرست 
و همراهــان به محل برگــزاری بازی های 

ســاحلی جهان اعزام شود. برای پرچمدار 
این کاروان هم بررســی هایی انجام شده 
و قرار اســت بانوی کاراته کای اعزامی این 

مسوولیت را عهده دار باشد.
همه اینها در حالی اســت که هنوز 
شــورای عالــی امنیت ملــی در رابطه با 
اعزام کاروان ورزش به آمریکا و شــرکت 
نکرده  بازی های ساحلی تصمیم گیری  در 
اســت و همین موضــوع می تواند عاملی 

بازدارنده باشد.

در واقــع کمیته ملــی المپیک در 
حالی نســبت به تشــکیل کاروان برای 
شــرکت در نخســتین دوره بازی های 
ســاحلی جهان و جوانــب مختلف آن، 
تصمیم گیــری کرده که هنــوز اصلی 
ترین اقدام برای این اعزام را انجام نداده 
اســت. اعزام کاروان به این بازی ها که 
در آمریکا و به صورت ســاحلی برگزار 
می شود، به تصمیم گیری و مجوز ازم از 
سوی شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد. 
کمیته ملی المپیک باید این مجوز را از 
این شــورا بگیرد اما هنوز هیچ اقدامی 
حتی در حــد مکاتبه هم بــا این نهاد 

تصمیم گیرنده نشده است.
در صورتی که شــورای عالی امنیت 
ملی بــه هر دلیلی بــا اعــزام کاروان به 
بازی های ساحلی مخالفت کند، قاعدتا این 
برنامه از دســتور کار کمیته ملی المپیک 

خارج خواهد شد.

اعزام کاروان به آمریکا به شرط 
مجوز شورای امنیت ملی

رزمی

تا پایان روز نهم کاری، 7 کاندیدا برای احراز پســت ریاســت فدراســیون کاراتــه ثبت نام کردند و جمع 
کاندیداها به 17 نفر رســید. در نهمین روز کاری، محمدرضا برزگر، ســعید نصراللهی، حبیب خانی، ارســان 
غامی، هومان عســگری، علی حسین شاکری و ســیدعباس احمد پناهی برای احراز پست ریاست فدراسیون 
کاراته ثبت نام کردند. پیش از این نیز جمشید زند، علی قاسمی، سیدحسن طباطبایی، حسین افراسیابی، احمد 
شقاقی، قاسم سعیدی مغانلو، محمدرضا باتوانی، مجید رمضانی مقدم، علی خرمی و حسین مطیعی نقندر برای 
حضور در پست ریاست نام نویسی کرده بودند. از سید عباس احمد پناهی و سید  حسن طباطبایی می توان به دو 
گزینه مطرح اشاره کرد. دو نفری که مدتی هم در این فدراسیون مسوولیت داشتند. احمد پناهی مدتی رییس 

فدراسیون بود و سید حسن طباطبایی هم سرپرست فدراسیون بود.

با اعام ســازمان تیم های ملی، ترکیب پاراتکواندوکاران اعزامی به هشــتمین دوره مســابقات قهرمانی جهان 2019 
- ترکیه مشــخص شــد. هشــتمین دوره مســابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان 2019 در دو بخش پومسه و کیوروگی از 
16 بهمن ماه به مدت 2 روز و به میزبانی شــهر آنتالیا ترکیه برگزار می شــود. مهدی بهرامی آذر، سعید صادقیان پور، سجاد 
جوانبخت، علیرضا بخت، مهدی پوررهنما، احمد نریمانی، اصغر عزیزی، محمدرضا شــعبانی، حامد حق شــناس و محمود 
جعفرزاده نفراتی هستند که به ترکیب تیم ملی رسیدند. هدایت این تیم برعهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و مهدی 
احمدی به عنوان مربی اســت. همچنین در بخش زنان سیده مهتاب نبوی نخستین بانوی مدال آور پاراتکواندو کشورمان به 
این رویداد اعزام می شــود. امتیاز رقابت های جهانی پاراتکواندو G 10 اســت و به نفر اول 100 امتیاز، نفر دوم 60 امتیاز و 

نفرات سوم 36 امتیاز در راستای کسب سهمیه پارالمپیک 2020 توکیو تعلق می گیرد.

معرفی ملی پوشان پاراتکواندو برای حضور در مسابقات جهانیثبت  نام 17  کاندیدا برای پست ریاست فدراسیون کاراته
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 روزنامه فرانسوی 
»اکیپ« در نخستین 
شماره خود در سال 
2019 میادی، 
صفحه اولش را 
به بهترین صفحه 
اول های سال گذشته 
اختصاص داد و به 
این ترتیب، بهترین 
و مهم ترین اتفاقات 
ورزشی سال 2018 
را مرور کرد.

 روزنامه مادریدی »مارکا« در 
شماره اول ژانویه 2019 به 
دوی ماراتن مادرید پرداخت 
که بیش از 42 هزار دونده 
در آن شرکت داشتند. 
عکس اصلی روی جلد، تمرین 
رئال مادرید بود با این تیتر 
»شماره 14 را بیار«. هواداران 
در تمرین رئال، فریاد می زدند 
که یک قهرمانی دیگر در اروپا 
را می خواهند که قهرمانی 
چهاردهم رئال می شود.

 روزنامه انگلیسی 
»دیلی اکسپرس« روی 
جلد بخش ورزشی اش 
تصویر رحیم 
استرلینگ را کار کرد و 
بخش هایی از مصاحبه 
او را آورد که در آن 
گفته، سیتی می تواند 
لیورپول را ببرد و 
جلوی حرکت این تیم 
به سوی قهرمانی را 
بگیرد.

مارکا- امباپه عکسی از خودش 
روی اینستاگرام منتشر کرد 
که بازتابی از موفقیت های او 
در سال 2019 بود. ستاره 
پاری سن ژرمن و فرانسه چندی 
پیش عکسی از دیوار اتاقش 
منتشر کرده بود که پر از 
تصاویر رونالدو بود. او حاا 
عکسی دیگر از اتاقش را با 
همان ژست روی اینستاگرام 
گذاشته، با این تفاوت که دیوار 
پر از تصاویر خودش است.

مارک اروین
Mark Irwin
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تردیدی نیســت اد وودوارد، مدیر 
اجرایی منچستریونایتد می خواهد مربی 
بعدی این تیم، موریسیو پوچتینو باشد 
اما گزینه های خود را به مربی آرژانتینی 
محدود نکرده اســت. براســاس گزارش 
روزنامه سان، نام شگفت انگیزی که در 
این فهرست مطرح شده، مارکو رز مربی 
تیم اتریشــی ردبول ســالزبورگ است 
هرچند نام هــای دیگری مثل زین الدین 
زیدان، لــوران بان و البتــه اوله گونار 
سولسشایر مربی موقت تیم نیز به چشم 

می خورند.
مارکو رز به خاطر رســاندن ردبول 
به قهرمانی لیگ اتریــش در فصل اول 
کارش مشــهور شــده. او این فصل هم 
یکه تــازی می کند و تیمش با 15 از 18 
بازی و بدون باخت در صدر جدول قرار 
گرفتــه آن هم با اختــاف 14 امتیازی 

نسبت به تیم دوم. او همچنین در عرصه 
رقابت های اروپایی هم نامی برای خودش 
دســت و پا کرده و تیمش را فصل قبل 
تا نیمه نهایی لیگ اروپا برد که در نهایت 
به وسیله مارسی حذف شدند. این فصل 
هم در گروهی که ایپزیگ، ســلتیک و 
داشــتند، صدرنشین  روزنبورگ حضور 
شدند و باید در نخستین مرحله حذفی 

به مصاف کاب بروژ بروند.
پوچتینو در ســال 2016 که ژوزه 
مورینیو به عنوان مربی منچســتریونایتد 
انتخاب شد، انتخاب سر الکس فرگوسن 
بود. گفته می شــود شــیاطین سرخ از 
همین حــاا اقداماتی را برای جذب این 
مربی انجــام داده اند، آنها عاوه بر اینکه 
برای جــذب او بایــد 40 میلیون پوند 
بپردازند با رئــال مادرید هم باید رقابت 

کنند.

آرون رمــزی در پایان قــراردادش با 
آرسنال در تابســتان آینده از این تیم جدا 
می شــود و می خواهــد با پنج تیــم بزرگ 
اروپایی مذاکــره کند، بر اســاس قانون، او 
از اول ژانویه می توانــد مذاکره کند و پیش 
قــرارداد ببندد و آنطــور که BBC گزارش 
داده ایــن بازیکن ولزی بــه دنبال انتقال به 
پاری ســن ژرمن، رئال مادریــد، اینترمیان، 

یوونتوس یا بایرن مونیخ است.
گفته می شــود این بازیکن 28ســاله 
برای رفتن به تورین و پیوســتن به قهرمان 
هفت فصل اخیر لیگ ایتالیا وسوســه شده؛ 
یوونتوس همچنیــن خواهان جذب ژان کلر 
تودیبو و فرانسیسکو تریناکو دو بازیکن 18 

ساله است.
اما پاری ســن ژرمن هــم برای جذب 
رمزی به عنــوان بازیکــن آزاد رقابت دارد 
هرچند باشــگاه های دیگری هم هســتند. 

هــر تیمی کــه بخواهــد او را جذب کند 
باید پیشــنهاد قابــل توجهــی ارائه کند 
چون بــر اســاس گزارش ها او بــه دنبال 
دستمزد ســاانه 3/6 میلیون پوندی یعنی 
هفته ای 121 هزار پوند اســت. او در حال 
حاضر هفته ای 110 هزار پوند در آرســنال 
دســتمزد می گیرد و می خواســت قرارداد 
بهتری ببندد که راه بــرای رفتنش هموار 
شد. بر اساس گزارش رسانه های انگلیسی، 
منچستریونایتد و چلسی هم خواهان جذب 
این بازیکن بودند امــا احتمال رفتنش به 
خارج بیشتر اســت. البته بعید است تیمی 
در ژانویــه مایــل به جذب او باشــد چون 
آرســنال برای چند ماه باقی مانده از فصل 
40 میلیون پوند طلب می کند. آرون رمزی 
251 بازی در لیگ برتر برای آرسنال انجام 
داده و 37 گل زده اســت، او در این فصل 

17 بازی کرده و یک گل زده.

مربی ردبول، گزینه جدید 
منچستریونایتد

 رمزی در مسیر غول ها

انریکه سرســو، رییس اتلتیکومادرید بر این باور 
است که دیه گو سیمئونه برای سال هایی طوانی مربی 
این باشــگاه خواهد بود. این در حالی اســت که مرتبا 

صحبت از پیوستن او به اینتر مطرح می شود.
ســیمئونه در میان مربی های حاضــر در الیگا 
بیشــترین ســابقه حضور در تیمش را دارد. او از سال 
2011 تاکنون مربی اتلتیکو بوده است. او در این مدت 
تیم را به هفــت قهرمانی رســانده، از جمله دو لیگ 
اروپا، دو ســوپرجام و یک قهرمانی الیگا که نخستین 

قهرمانی این تیم در لیگ پس از 18 سال بود.
این مربی 48ســاله تابستان گذشته قراردادی تا 
ســال 2020 با اتلتیکو امضا کرد اما شایعات رفتن او 
به اینتر همچنان ادامه دارد. او در ســال های 1997 تا 

1999 بازیکن اینتر بود.
ســیمئونه چند هفته پیش گفته بود که دوست 
دارد روزی به عنــوان مربی به اینتــر برگردد اما حاا 
سرسو گفته اســت: »در باشــگاه ما مطمئن هستیم 
که چولــو )ســیمئونه( بهترین مربی موجــود برای 
اتلتیکومادریــد اســت و مــن مطمئن هســتم که او 

سال های بسیار بیشتری در کنار ما خواهد بود.«
سرسو همچنین گفت که فرناندو تورس و گابی، 
بازیکنان ســابق اتلتیکو ممکن اســت در پست های 
جدید به این باشــگاه برگردند. این دو نفر در تابستان 
از اتلتیکو جدا شدند. تورس به تیم ژاپنی ساگان توسو 

پیوست و گابی به السد قطر رفت.
سرســو می گوید کــه این دو نفر شــاید پس از 

کناره گیــری از میادیــن، در اتلتیکو پســت بگیرند: 
»این موضوع بســیار جذابی است. طرفداران اتلتیکو، 
فرناندو و گابی را خیلی دوســت دارند. آنها بازیکنان 
بزرگــی بودنــد، کاپیتان هــای تیم بودنــد و دو الگو 
به شــمار می روند. این دو بازیکن را همه دوست دارند 
و طرفداران سپاســگزاری خود از آنها را نشان داده اند. 
این دو نفر مراســم خداحافظی بزرگی داشتند. ما باید 
به یاد داشته باشیم که آنها همین حاا هم دارند بازی 
می کنند و می خواهند بــه فعالیت فوتبالی خود ادامه 
دهنــد. هیچ کس نمی خواهد فوتبــال را از آنها بگیرد 
و آنها را مجبور بــه خداحافظی کند. تردیدی در این 
باره نیســت اما درهای اتلتیکو به روی آنها همیشه باز 

است.«

 سیمئونه سال های طوانی در اتلتیکو می ماند

 مشکات خط دفاعی و بحران مصدومیت
دردسرهای امری در آرسنال ادامه دارد

اونای امری پاســخی برای پرسش های آرسنال نمی تواند پیدا کند. پروژه این 
مربی اســپانیایی در آرسنال در خطر اســت، آن هم در حالی که تنها شش ماه از 

حضور او در این باشگاه می گذرد. او با بحران دفاعی روبه رو شده است.
تیم امری مقابل لیورپول با نتیجه پنج بر یک شکســت خورد و در این فصل 
لیگ، تنها هفت تیم بیشتر از آرسنال گل خورده اند. امری هفت بازیکن را در پست 
مدافع میانی امتحان کرده اما هنوز به زوج دلخواهش در این پست نرسیده است.

امری در حالی به آرســنال آمد که به سازماندهی تیم هایش مشهور بود اما به 
نظر می رسد که هیچ درمانی برای این دفاع فاجعه بار وجود ندارد.

البته تردیدی نیســت که او به دلیل مصدومیت های بازیکنانش دچار بحران 
شده است. لوران کوشیلنی پس از هشت ماه دارد 
بــه میادین برمی گــردد. راب هولدینگ در نوامبر 
دچار پارگی رباط صلیبی شــد و ناچو مونریال هم 
مرتبا به دلیل مشــکات عضانــی دور از میادین 
اســت. هکتور به یرین به دلیل کشــیدگی عضله 
ســاق در میدان حاضر نیست، بازگشت اشکودران 
موســتافی به زمین در آنفیلد تنهــا 45 دقیقه به 
طول انجامید و اشــتفان لیشت اشتاینر هم در 34 

سالگی دیگر توان باایی ندارد.
بــه این ترتیــب تعجبی ندارد کــه تمرینات 
بسیار ســختگیرانه امری زیر سوال برده شود. دنی 
ولبک دچار شکستگی مچ پا شده و استخوان کف 
پای هنریخ مخیتاریان هم شکســته اســت اما مصدومیت این دو بازیکن به همراه 

هولدینگ اجتناب ناپذیر بود.
با این حال، بســیاری از بازیکنان آرســنال دچار کشــیدگی و پارگی عضله 
شده اند و این نشان می دهد که ســتارگان آرسنال نمی توانند با فشار کاری امری 

کنار بیایند.
مشکل دیگر آرسنال این است که هر بار که آنها به لیگ قهرمانان نمی رسند، 
40 میلیون پوند را از دســت می دهند. این در حالی اســت که دستمزد پرداختی 
آنها در 12 ماه گذشــته حدود 30 میلیون پوند افزایش داشته است. هم لیورپول 
و هم منچسترســیتی در سال 2018 با مبالغ باا مدافعان میانی در کاس جهانی 

را خریدند و امری بر این باور است که آرسنال هم باید چنین کاری انجام بدهد.
اما راضی کردن استن کروئنکه، رییس آرسنال به انجام چنین انتقالی آزمون 

نهایی قدرت برای امری خواهد بود.
منبع: سان

 
ماکلله: شادی  پس از گل پوگبا بی احترامی 

به حریف است
کلود ماکلله هافبک ســابق تیم ملی فرانســه می گوید نحوه شــادی پس 
از گل هموطنش پل پوگبا در منچســتریونایتد بی احترامی به حریفان اســت. 
ماکلله درباره پوگبای 25 ســاله به آســترو سوپراســپورت گفت: »یک نمونه 
تیری آنری اســت. قبًا زمانی که او گل می زد گل های زیادی هم می زد، هرگز 
خوشــحال نبود. یک روز من از تیری پرسیدم، 
چرا خوشــحالی نمی کنی؟ او گفت »این، شیوه 
خوشحالی کردن من است. من می  دانم که مردم 
این را دوســت ندارند اما من اینطوری هســتم. 
من نمی توانم خوشــحالی بعــد از گلم را عوض 
کنم«. به نظر من این نوع خوشحالی پس از گل 
گاهی اوقات بی احترامی به حریف تلقی می شود، 
می دانید چــه می گویم؟ این مدل خوشــحالی 
ممکن اســت به حریف بربخورد. به همین دلیل 
من با مدل خوشحالی پوگبا هم مخالفم. اگر من 
هنوز بازیکن بودم به او می گفتم »گوش کن، این 
کار را در رختکن انجام بده نه اان. این کار ناراحت کننده است. شما 4 بر صفر 
بــازی را می برید و دارید جلوی من می رقصید«. در طول تاریخ برای من موارد 
زیادی از این اتفاقات پیش آمده و فقط رونالدینیو نبوده اســت. فوتبال همین 
است و گاهی اوقات شــما باید به بازیکنان روبه روی خودتان توضیح دهید که 

ازم است کمی به حریفش احترام بگذارد.«

نگاه

 رابیو: تاتنهام در سطح 
من نیست

ناراضــی  بازیکــن  رابیــو  آدریــن 
پاری ســن ژرمن بــه باشــگاهی بزرگتر از 
تاتنهــام فکر می کنــد چون ایــن تیم را 
پایین تر از ســطح خود می داند، این ادعای 
یکی از نزدیکان هافبک فرانســوی اســت. 
این بازیکن به صدرنشــین لیگ یک اعام 
کرده در پایان قراردادش از این تیم می رود 
و پاریسی ها به فکر افتاده اند او را در ژانویه 
بفروشــند تا بخشــی از پــول خریدنش را 
برگردانند. ورونیکا، مادر و مدیر برنامه های 
رابیو نیز تایید کرده پسرش مصمم است از 

قهرمان فرانسه جدا شود.
فرانسه هفته پیش گزارش  رسانه های 
دادند با صدرنشــین الیگا، بارسلونا توافق 
شــده اما همزمان نام تاتنهام هم برای این 
بازیکن 23 ســاله مطرح شد. قرارداد رابیو 
تابســتان تمام می شــود و او از دیروز، اول 

ژانویه 2019، اجازه مذاکره را داشته.
به نظر می رسد بارسلونا شانس بیشتری 
برای جذب او داشته باشد اما یوونتوس نیز 
که مدت ها برای به دســت آوردن او تاش 
کــرده، در رقابت اســت. قهرمان اســپانیا 
اعتراف کرده دو بار پیشــنهاد رسمی برای 
ایــن بازیکن فرانســوی داده اما یکشــنبه 
بیانیه ای صادر کرده که هیچ توافقی صورت 

نگرفته و پیش قرارداد امضا نشده.
بعد از ابراز تمایــل رابیو به جدایی او 
مورد غضب تیــم، هــواداران و مربی قرار 
گرفته؛ او بارها توســط هواداران هو شده و 
بیشتر به نیمکت رفته با وجود آنکه توماس 
توخــل به دلیل مصدومیت ها دســتش در 
خط میانی چندان باز نبوده. از سوی دیگر 
باشگاه او را دردسرساز می داند و جدایی اش 

در ژانویه به نفع همه است.
منبع: دیلی میل

خبر

چلسی قید ایسکو 
را زد

ایســکو جزو  در حالــی که 
گزینه های اصلی باشــگاه چلسی 
برای خرید در بازار نقل و انتقاات 
ژانویه یا پایــان فصل بود، اکنون 
نشریه سان انگلیس گزارش کرده 
اســت که این باشــگاه از خرید 
هافبک اســپانیایی رئــال مادرید 
منصرف شــده و دلیــل آن هم 
ایسکو  باای  حقوق درخواســتی 

است. 
مراحل  در  ایسکو  نمایندگان 
پایانــی مذاکرات شــان به اطاع 
باشــگاه چلســی رســانده اند که 
ایســکو حقوق بااتری می خواهد 
و اینکه باشگاه پاری سن ژرمن هم 
بازیکن ملی پوش  این  آماده است 
را بخرد. همین موضوع سبب شده 
انگیزه  باشگاه چلسی  مدیران  که 
و عاقه ایسکو برای بازی در این 

تیم را زیر سوال ببرند. 
خــط  ســاله   26 ســتاره 
میانــی رئــال مادرید بــه دلیل 
نیمکت نشــینی متوالی اش بعد از 
روی کار آمدن سانتیاگو سواری 
می خواهد  ســرمربی،  به عنــوان 
ســانتیاگو برنابئــو را ترک کند و 
آبی هــای لندن آمــاده  بودند که 
برای خرید او 75 میلیون پوند به 
عاوه پاداش و سایر مزایا و حقوق 
نزدیــک به 250 هــزار در هفته 

بپردازند. 
مدیربرنامه هــای ایســکو در 
ابتدا به پیشــنهاد چلســی چراغ 
سبز نشــان داده بودند اما ظاهراً 
از دریافت پیشنهادی جدید  پس 
از پاری ســن ژرمن، حــاا آنها از 
چلسی رقم بااتری می خواهند به 
طوری که هزینه خرید ایســکو را 
برای چلســی مجموعاً به بیش از 

100 میلیون پوند می رساند.
 

فابرگاس نمی خواهد پیش از 
بازی پانصدم در انگلیس 

از چلسی جدا شود
ابتدا  فابــرگاس می خواهــد  سســک 
پانصدمین بــازی اش در فوتبال انگلیس را 

انجام دهد و سپس از چلسی جدا شود.
ایــن هافبــک اســپانیایی بــه دلیل 
مصدومیــت از ناحیه گــردن در برد مقابل 
کریســتال پااس غایب بود اما ممکن است 
برای دیدار برابر ســاوتهمپتون آماده باشد. 
او برای چلســی و آرسنال 499 بازی انجام 
داده و انجام یک بــازی دیگر باعث خواهد 
شــد او به هدفش که رسیدن به 500 بازی 

است، برسد.
فابرگاس در 16 ســالگی به آرســنال 
پیوســت و 12 ســال را در فوتبال انگلیس 
گذراند. او به عنوان یکی از بهترین بازیکنان 

تاریخ لیگ برتر شناخته می شود.
فابــرگاس از نظر تعــداد پاس گل در 
لیــگ برتر پس از رایــان گیگز در رده دوم 
قــرار دارد. این در حالی اســت که او ســه 
سال از فوتبالش را در بارسلونا سپری کرد. 
او همچنیــن تمامــی قهرمانی های داخلی 

انگلیس را به دست آورده است.
 

راشفورد به رئال نمی رود
مهاجــم  راشــفورد،  مارکــوس 
منچستریونایتد عاقه ای به پیوستن به رئال 
مادرید ندارد. راشــفورد زیــر نظر اوله گونار 
سولسشایر، مربی جدید منچستریونایتد در 
ســه بازی دو گل زده. او دوباره از حضور در 
یونایتد خوشحال است، هرچند که پیش تر 
هرگز بــه خروج از این تیــم فکر نمی کرد. 
حاا که اوضاع او بهتر شده، به نظر می رسد 
احتمال پیوســتنش به رئال مادرید به صفر 

نزدیک شده باشد.
این بازیکن 21 ســاله یکی از اعضای 
کلیــدی یونایتد پس از آمدن سولسشــایر 
بوده و عملکرد درخشانی با این مربی داشته 
اســت. او روی نخســتین گلی که یونایتد 
مقابل بورنموث زد هم تاثیر داشــت و پاس 

گل پل پوگبا را داد.

اوله گونار سولسشایر اطمینان دارد خودش و 
کادر فنی اش در منچستریونایتد از حمایت اسطوره 
مربیگری شــیاطین سرخ، ســر الکس فرگوسن 
برخوردار است. مربی 45ســاله نروژی در ابتدای 
کار موقتش روی نیمکت یونایتد و جانشینی ژوزه 
مورینیوی اخراجی شــروعی فوق العاده داشــته و 
هر ســه بازی اش را با 12 گل زده برده، اما شاید 
بزرگ تریــن تفاوت در ارائه فوتبال هجومی و روان 
یادآور روزهای مربی اسکاتلندی است که دوشنبه 
77 ســالگی اش را جشــن گرفت. خیلی ها بر این 
باورند که طــراوات و زیبایی هجومی یونایتد بعد 
از آنکه دوران 26/5 ساله فرگوسن در سال 2013 
به پایان رســید، ناپدید شد و دیوید مویس، لویی 
فان خال و مورینیو زیر سایه بزرگ فرگی نتوانستند 
دوام بیاورند، اما حاا چهره های آشــناتری تیم را 
هدایت می کنند چون سولسشــایر را در این راه، 
مایک فان، مایکل کریک و مارک دمپسی کمک 
می کنند. سولسشــایر گفت: »من 15 سال تحت 
تاثیر مستقیم او بودم تا اینکه هفته گذشته نیز من 
را تحــت تاثیر قرار داد. من او را در جریان اتفاقات 
می گــذارم و او هم به دیدن ما آمد. فکر می کنم از 
زمــان حضورش در تمرین لذت برد و ما همه با او 
صحبت خوبی داشتیم. او به ما دلگرمی داد چون 
می داند هر چه باشــد ما منچستریونایتد هستیم. 
می داند هر کاری از دستمان بر بیاید برای خودمان 

و برای منچستریونایتد انجام می دهیم.«
برخی برای اینکه جو را آرام کنند می گویند 
شروع توفانی منچستریونایتد به خاطر بازی با سه 
تیم متوسط کاردیف، هادرسفیلد و بورنموث بوده. 
سولسشایر که تنها تجربه قبلی اش در لیگ برتر با 

کاردیف افتضاح بود، نمی داند آیا واقعا در ســطح 
یونایتد اســت یا نه اما اصرار دارد آشــنایی اش با 
یونایتــد در این کار موثر اســت: »نمی دانم اینجا 
سطح من اســت یا نه، اما اینجا باشگاه من است. 
من 15 ســال را اینجا گذراندم و با همه کســانی 
که در راهروهای باشگاه راه می روند، آشنا هستم. 
با این محیط راحت هستم بنابراین دیگر کار شما 
رسانه هاســت که من را در این سطح بدانید یا نه، 
اما هر چه باشــد من از حضور در منچستریونایتد 
لذت می برم.« منچســتریونایتد امشــب در زمین 
نیوکاســل به دنبال چهارمین پیــروزی برابر تیم 
رافائــل بنیتس اســت و سولسشــایر می تواند از 
الکسیس سانچس اســتفاده کند. مهاجم 30ساله 
تیم ملی شــیلی که ژانویه 2018 از آرسنال آمد، 
شروع خوبی در اولدترافورد نداشته و نزدیک به دو 

ماه است به دلیل مصدومیت بازی نمی کند: »یکی 
از آن شــخصیت هایی است که همیشه می خواهد 
بازی کند. او جلسات تمرینی فوق العاده ای را پشت 
سر گذاشــته و می خواســت در بازی با بورنموث 
هم سهمی داشــته باشــد، اما باید او را مدیریت 
می کردیم. مقابل نیوکاســل بــازی می کند. او از 
بازی های ترکیبی، حرکات و ایجاد موقعیت بهترین 
بهره را می گیرد، اگر در یک سوم دفاعی حریف به 
او موقعیت برســد، بــرای ما دارایی ارزشــمندی 

خواهد بود.«
ســانچس در ایــن فصل تنها پنــج بازی با 
مربیگری مورینیــو در ترکیب اصلی قرار گرفت و 
تنهــا گلی که زد در بازی با نیوکاســل بود که در 

ترکیب اصلی نبود و تیمش 3 بر 2 برنده شد.
منبع: سایت گل

 سانچس امشب مقابل نیوکاسل بازی می کند

 سولسشایر: فرگوسن می داند ما منچستریونایتد هستیم

سمیر نصری که سابقه دو قهرمانی لیگ 
برتــر را در کارنامه دارد، تا آخر فصل به تیم 
وستهم پیوســت. این فرانسوی 31 ساله که 
مدتی با تیم لیگ برتــری تمرین کرده بود، 
قراردادش را بســته و می تواند در پایان فصل 
آن را تمدید کند. او قرار اســت در تیم شرق 
لندن شــماره 18 را به تن کنــد. این اتفاق 
خوشایندی برای ستاره سابق منچسترسیتی 
و آرسنال اســت که این اواخر فقط به دایل 
منفی خبرساز شده است. او به دلیل استفاده 

غیرقانونــی از مواد نیروزا یک ســال محروم 
شــده بود اما می گوید حاا آماده است دوران 
فوتبال خود را زیر نظر مانوئل پیگرینی احیا 
کند: »بازگشت به رقابتی ترین لیگ جهان با 
تیمــی پر انگیزه و مربی که شــناخت خوبی 
از او دارم، بهتریــن کار جهان اســت و واقعا 
به خاطرش هیجان زده ام. شما یک باشگاه و 
پروژه را به خاطر انگیزه اش انتخاب می کنید 
و فکر می کنم وســتهم همه چیز برای تبدیل 
شــدن به یکی از بزرگترین باشگاه های لندن 
را دارد. منظورم 60 هزار نفری است که برای 
هر بازی می آیند، بازی در استادیوم المپیک 
اســت؛ زمین تمرین مناســب و مالکانی که 
می خواهند ســرمایه گذاری کنند و یک تیم 
خوب داشــته باشــند. همه چیز برای انجام 
کارهــای بزرگ آماده اســت.« نصری با این 
قــرارداد دوباره به پیگرینی ملحق می شــود 
که در ســال 2014 در منچسترســیتی با او 
قهرمان لیگ برتر شــده. مربی شیلیایی هم 
گفت: »خوشحالم دوباره با سمیر کار می کنم. 
او در هفته هــای اخیــر برای اینکه شــرایط 

جسمانی ایده آل را به دست آورد، خیلی کار 
کرده و حاا مصمم است به بهترین روزهایش 
برگردد. سمیر به بازی هجومی ما بعد تازه ای 
می دهد. او بازیکنی فنی با توانایی باا در کار 
با توپ اســت که می تواند در مسابقات مهم 
لحظات بزرگــی را ایجاد کنــد ضمن اینکه 
تجربه درخشش در لیگ برتر را دارد.« نصری 
در بازی امشــب برابر برایتون بازی اولش را 
انجام نمی دهد اما می تواند در بازی شنبه در 
جام حذفی مقابل بیرمنــگام به میدان برود. 
نصری فوتبال خودش را در مارســی شــروع 
کــرد و در چهار فصل 166 بــازی برای این 
تیم انجام داد قبل از اینکه در ســال 2008 
به آرسنال برود که در این تیم 27 گل و 16 
پــاس گل به نام او ثبت شــد تا اینکه روبرتو 
مانچینی او را به منچسترسیتی آورد. نصری 
در سال 2012 با ســیتی قهرمان لیگ برتر 
شد و دو ســال بعد با پیگرینی این عنوان را 
تکرار کرد. نصری که 41 بازی برای تیم ملی 
فرانسه انجام داده، ســابقه حضور در سویا و 

آنتالیااسپور را نیز دارد.

نصری: این بهترین کار جهان است
  سمیر دوباره به پیگرینی ملحق شد

روبرت لواندوفســکی رویای 
از  را  بــرای جذبش  رئال مادرید 
بین برد و گفــت که می خواهد 
فوتبالــش را در بایرن مونیــخ به 

پایان برساند.
30ســاله،  بازیکــن  ایــن 
تابســتان زیر نظر رئال و چلسی 
قرار داشت. پاری سن ژرمن هم به 
دنبال جذب او بود و لواندوفسکی 
خودش هم گفته بود که چندین 
پیشــنهاد برایش از راه رســیده 

است.
هر چند در تابستان به نظر 
می رســید لواندوفسکی سرانجام 
بایــرن را ترک خواهد کرد اما او 
حاا گفته دوست دارد در بایرن 

به کارش ادامه دهد.
او کــه تــا ســال 2021 با 
بایرن قرارداد دارد، گفته اســت: 
»احتمــال خیلــی خوبی وجود 

دارد که من بــرای مدت زیادی 
اینجا بمانم. من به فکر رفتن به 
جاهای دیگر نیستم. از زمانی که 
قلبم  را کنار گذاشته ام،  شایعات 
بوده  بایــرن همراه  با  صددرصد 
اســت. من کاما خود را متعلق 
بی تردید  می دانــم.  باشــگاه  به 
می توانم این را ببینم که فوتبالم 
را در بایــرن بــه پایــان خواهم 

رساند.«
لواندوفســکی شروع خوبی 
در فصــل 19-2018 داشــته و 
22 گل در تمامــی رقابت ها زده 
اســت. او با هشــت گل بهترین 
گلزن لیــگ قهرمانــان در این 
فصل هم بوده است. لواندوفسکی 
تنها پنج گل تا رســیدن به آمار 
کلودیو پیزارو به عنوان گلزن ترین 
بازیکن خارجــی در بوندس لیگا 

فاصله دارد.

 اعتراف لواندوفسکی:

می خواهم در 
بایرن از فوتبال 

خداحافظی کنم



7 ورزش جهــــان
کارهای روانی گواردیوا قبل از بازی با لیورپول

چشم ها را باید شست

پپ گواردیوا معمــوا 80 درصد از 
زمان ماقات با تیــم را به صحبت درباره 
منچسترســیتی اختصاص می دهد و بقیه 
را درباره تیمی که با آن روبه رو می شــوند 
ســپری می کند. این عدد البته با توجه به 
بازی سرنوشت ســازی که فردا با لیورپول 
دارند شــاید در چند روز اخیر فرق کرده 
باشــد و می توان گفت در تعیین قهرمان 

آخر فصل نقش موثری دارد.
گواردیــوا بــه دو شکســت بد در 
فســتیوال بازی های آخر ســال واکنشی 
عقایی نشــان داد و با یادآوری توانایی و 
وظیفه بازیکنان به آنها گوشــزد کرد چه 
برنامه ســختی در انتظارشان است. حاا 
یورگن کلوپ  لیورپول  اگرچه حریف شان 
است -به قول پپ، بهترین تیم اروپا– اما 
بازیکنان ســیتی به این باور رسیده اند که 

کاهش اختاف به چهار امتیاز بستگی به 
کاری دارد که آنها می کنند.

برنامه تمرین تیم از شب کریسمس 
تغییری نکــرده و عادی ادامــه دارد اما 
بیشــتر روی خودباوری تیم کار می شود 
و اینکــه ذهن خود را آمــاده کنند برای 
کم کردن این فاصله. رحیم اســترلینگ 
ساوتهمپتون  باید  »می دانستیم  می گوید: 
را شکســت دهیم تا بــه خودمان فرصت 
بدهیم و اگر به روشــی کــه بلدیم بازی 
کنیــم می توانیــم هر تیمی را شکســت 
دهیم. بعد از دو بازی ســخت خودمان را 

به سطح همیشگی رساندیم.«
بازیکنان از کاهــش ناگهانی اعتماد 
به نفــس تیم حرف زدند و این مســاله، 
گواردیوا را تحریــک کرد. اگرچه باید از 
نظر فنی اشتباهات تیم اصاح می شد اما 
تاکیــد روی باا رفتن روحیــه بود تا کار 
ساده همیشه را دوباره انجام دهند. مربی 
کاتاان قبل و بعد از بازی با ساوتهمپتون 

مکررا از کیفیت تیمــش گفت، از رکورد 
100 امتیاز فصل و اینکه در ماه های اول 
این فصل چقدر عالــی بودند؛ این پیامی 
است که او امید دارد بازیکنان کلیدی تیم 
قبل از بازی نفسگیر فردا بسطش بدهند.

به دلیــل  شــاید  دبرویــن  کویــن 
مصدومیــت عضله نرســد اما بازگشــت 
داوید ســیلوا و فرناندینیــو اتفاق بزرگی 
اســت. نبودن این دو، یک مانع ذهنی به 
وجــود آورده بود عاوه بر آنکه بدون چتر 
حمایتی هافبک برزیلی، خط میانی سیتی 

بی دفاع شده بود.
گواردیــوا به بازیکنانــش یادآوری 
می کنــد صحنه خیلــی زود برمی گردد، 
شــانس تغییر می کنــد. او بــه آنها باور 
می دهــد که اگر همه ســرحال باشــند 
تیم شــان بهتر از فصل قبل اســت. پپ 
هوشــیارانه گفت: »در بارسلونا، در فصل 
چهارم من، ما بهتر از فصل های قبل بازی 
می کردیم که شش جام برده بودیم اما در 

ایــن فصل فقط جام حذفی را بردیم. باید 
چه چیزی می گفتم بــه بازیکنانم بعد از 
تاشــی که کرده بودند؟ به خاطر آن همه 
زحمت و خوشــحال کردن ما و هواداران 
فوتبال می توانستم انتقاد کنم؟ غیرممکن 

بود.«
نگرانی همیشــگی او دربــاره گلزنی 
اســت و می گوید باید بیشتر از 106 گل 
فصل قبل به ثمر برسانند. او فکر می کند 
54 گل ایــن فصل -شــش تا بیشــتر از 
لیورپول- به درســتی گویای ســلطه این 
فصل تیمش نیست. در بازی آخرشان در 
سنت مری هم استرلینگ، سیلوا و سرخیو 
آگوئرو موقعیت های خوبی را گل نکردند. 
در بازی فردا مقابل دفاع نفوذناپذیر کلوپ 
فرصــت چندانی برایشــان نخواهد بود و 
گواردیوا امیدوار است این حرف ها چشم 
مهاجمانش را در برابــر چارچوب دروازه 

آلیسون بازتر کند.
منبع: دیلی میل

 مارکا- فلوید می ودر در ژاپن با ســتاره کیک بوکســینگ این کشور 
مسابقه ای جنجالی برگزار کرد. قهرمان بوکس سبک وزن دنیا 3 ساعت 
دیر به اســتادیوم محل برگزاری مسابقه رفت که گفته می شود دلیلش 
شرکت در پارتی بوده، ســپس در رینگ برای حریفش ادا درآورد و او 
را مســخره کرد و در نهایت در عرض 138 ثانیه حریف ژاپنی اش را در 
رینگ بوکس، ناک اوت کرد و باعث شد »تنشین ناسوکاوا« از ناراحتی 
باخت به گریه بیفتد. عکس ها از ســایت اســپورت مدیا ست است. 

گل- کریســتیانو رونالــدو با گذاشــتن ایــن عکس روی 
توییتــر، ســال 2019 را بــه هوادارانش تبریــک گفت.

 دیلی میل- سســک فابرگاس این عکس از خودش در کنار 
3 کودکش را به مناسبت رسیدن سال نو میادی منتشر کرد.

اسپورت مدیا 
ست- ستاره های 
بزرگ تنیس که 
در استرالیا به سر 
می برند، رسیدن 
سال 2019 را در 
گرمای نیمکره 
جنوبی جشن 
گرفتند. در تصویر 
نادال عدد »1« و 
ماری عدد »9« را در 
دست دارند.

گل- طبیعی 
است که مودریچ 

عکسی از تمام 
جام هایی که 

در سال 2018 
برده را روی 

اینستاگرامش 
بگذارد. 

کین: همیشه باید 
به منتقدان ثابت 

می کردم در اشتباهند
کاپیتان  کیــن،  هــری 
انگلیس  تیــم ملی  تاتنهام و 
می گوید اشتیاق فراوانی دارد 
تا با زدن گل های بیشتری در 
ادامه فصــل، به منتقدانی که 
توانایی های او را در سال های 
اخیر زیر سوال برده اند پاسخ 

بدهد.
بــه   کیــن 25 ســاله 
نشــریه تلگراف گفت: »برای 
مســیرهای  فوتبالیســت ها 
متفاوتی وجــود دارد. بعضی 
وارد  زود  خیلــی  آنهــا  از 
گود می شــوند و اســتعداد و 
دارند  فراوانــی  مهارت هــای 
که کامًا واضح اســت و شما 
می توانیــد آن را ببینید. من؟ 
من برای اثبــات توانایی هایم 
مجبور بودم این کار را با بازی 
قرضی برای تیمی دیگر انجام 
دهم و آنجا خودم را ثابت کنم 
و بعد برگردم و شــاید مجبور 
تا  بنشینم  نیمکت  بودم روی 
نوبتم شــود و بعد ثابت کنم 
در این ســطح از رقابت ها چه 

توانایی های دارم.«
 کین افــزود: »من تمام 
مجبــور  بازیگــری ام،  دوران 
بوده ام که بــه منتقدانم ثابت 
اشــتباه  من  مــورد  در  کنم 
می کننــد و همیشــه این بار 
ســنگینی  شــانه هایم  روی 
می کرد. انگیزه و اشتیاق برای 
انجام این کار همیشــه درون 
من وجــود داشــته و با من 
می ماند. چه مربیان، دوستان، 
هر  هــواداران...  یا  خانواده  ها 
کــدام که بوده انــد من تمام 
تاشــم را کرده ام که به آنها 
ثابت کنم می توانم از پس کار 

برآیم.
 همین انگیزه و اشــتیاق 
هــم بوده اســت که ســبب 
شــده بهتریــن بازی هایم را 
ارائه کنم. من کســی هستم 
که رویاهایش همیشــه برای 
بااترین جایگاه ها  به  رسیدن 
ترجیح  مــن  اســت.  بــوده 
می دهم که ســقف رویاهایم 
را باا ببرم و به آن نرســم تا 
اینکه ســطح انتظــارات را از 
خودم پایین بیاورم. من تمام 
تاشــم را می کنم تا یکی از 
این  باشم.  تاریخ  بهترین های 
همان ذهنیتی است که شما 

نیاز دارید.«

مخالفت اوزیل با انتقال 
قرضی در زمستان

آلمانی آرسنال  اوزیل، هافبک  مسعود 
تمایلی به انتقــال قرضی از این تیم در ماه 
ژانویه ندارد. شبکه ESPN به نقل از منابع 
نزدیک به مســعود اوزیل اعام کرده که او 
شــدیداً با انتقال قرضــی اش از تیم فوتبال 
آرســنال مخالفت کرده و مصمم است که 
جایــگاه خود را در ترکیب اصلی آرســنال 
پــس بگیرد. هافبک آلمانــی توپچی ها که 
در شکســت 5 بــر یک اخیر ایــن تیم در 
خانه آرســنال غایب بود، بارها توسط اونای 
امری بــه دایل تاکتیکــی از ترکیب کنار 
گذاشته شده است اما او همچنان اطمینان 
دارد که می تواند بار دیگر اعتماد ســرمربی  
اسپانیایی اش را جلب کند. عملکرد بی ثبات 
اوزیل در این فصــل چه از نظر حضورهای 
او در میــدان چه از نظر آمادگی جســمی 
و روانی، باعث شــکل گرفتن شــائبه هایی 
درباره آینده او شده اســت از جمله اینکه 
احتمــال دارد وی در پنجره نقل و انتقاات 
ژانویــه آرســنال را ترک کنــد، آن هم در 
حالی که کمتر از یک ســال پیش قرارداد 
پرزرق و برقی با توپچی ها امضا کرد. امری 
پیــش از این از اظهارنظــر درباره اینکه آیا 
با فروش ســتاره آلمانی اش موافق است یا 
نه، خــودداری کرده بود امــا گفت حقوق 
300 هــزار پوند در هفته اوزیــل که او را 
به پردرآمدتریــن بازیکن تیم تبدیل کرده، 
دلیل نمی شــود که او حتماً در برنامه  های 
تاکتیکی ســرمربی توپچی ها جایی داشته 

باشد.
در  نیمکت نشــینی  از  پــس  اوزیــل 
بازی های منجر به شکســت آرسنال مقابل 
ســاوتهمپتون و تاتنهــام در ابتــدای ماه 
دســامبر، روز 23 این ماه در بازی آرسنال 
مقابل برنلی به عنــوان کاپیتان در ترکیب 
تیمش قرار گرفت و به این تیم برای کسب 
پیروزی 3 بر یک کمــک کرد. او در حالی 
که امید به ماندن در ترکیب اصلی داشــت، 
در بازی های روز پس از کریســمس مقابل 
برایتــون مصدوم شــد و اکنون مشــخص 
نیســت که ایــن مصدومیت بــه او اجازه 
دهد بــرای مصاف با فوام به ترکیب اصلی 

برگردد.

لیورپول  ســرمربی  کلوپ  یورگن 
در گفت و گــو با ESPN  برزیل اعتراف 
کرد کــه از توانایی  های فنی دروازه بان 
غافلگیر  بکر،  آلیســون  تیمش  برزیلی 
شــده اســت. کلوپ درباره دروازه بانی 
ازای  که لیورپول تابســتان 2018 در 
65 میلیــون پونــد از رم خریــد، 12 
کلین شــیت او در این فصــل و درباره 
نقشــی که او در به ثمر رســیدن گل 
چهارم پیروزی 5 بر یک لیورپول مقابل 
آرسنال در بازی شــنبه شب ایفا کرد، 
گفت: »خب اینکــه آلی اینقدر بازیکن 
خوبی است غافلگیر کننده بود. همیشه 
کامًا مشخص بود که او در حرکات پا 
به توپ بازیکن بسیار تأثیرگذاری است 
اما اینکه او تا این اندازه خوب باشــد را 
راســتش خود من هم تصور نمی کردم. 
شاید این به خاطر آن است که او در رم 
با ســبک کامًا متفاوتی بازی می کرد. 
این بــرای من کمی غافلگیرکننده بود، 
یک غافلگیری بســیار زیبا.« کلوپ در 
ادامه بــه مصافش با منچسترســیتی 
اشــاره داشــت. دو تیم فصل گذشته 
4 بار بــا هم روبه رو شــدند که در آن 
لیورپــول به 22 بازی بدون شکســت 
ســیتی پایان داد و مسبب حذف این 
تیم از مرحله یــک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانــان اروپا نیز شــد. کلوپ ادامه 
داد: »من این بازی ها را دوســت دارم. 
گاهی اوقات که شــما می خواهید برای 
یک مســابقه فوتبال آماده شــوید، دو 
ســه تا از بازی های قبلی حریف تان را 
می بینید اما باز هم ســرنخی از اینکه 
آنها چــه کاری دارند انجــام می دهند 
پیــدا نمی  کنیــد. در مورد آرســنال، 

سیتی، چلســی و تاتنهام اوضاع خیلی 
فرق می کند. شــما در مورد این تیم ها 
دقیقاً می دانید که دارند چه کاری انجام 
می دهند. آنها هنوز تیم هایی هستند که 
بســته نگه داشتن دروازه و دفاع کردن 
مقابل شان بســیار سخت است اما شما 
تا حــدودی می توانیــد ببینید که آنها 
برنامه مشــخصی برای بازی شان دارند. 
ایــن موضوع در مورد منچسترســیتی 
هم صدق می کند. در واقع آنها در این 
زمینه از بقیه بااتر هســتند. این واقعاً 
کار مــا را چالش برانگیز می کند اما آن 
را هیجان  انگیز هم می کند. من همیشه 
منتظر چنین بازی هایی هستم اما این 
به شرایط خودتان هم بستگی دارد. اگر 
شما تیمی پر مهره داشته باشید و همه 
بازیکنان تان هم آماده باشند، آن وقت 
آماده شدن برای این بازی ها لذتبخش 
می شود. بازی به خودی خود به طرزی 
باورنکردنی ســخت اســت اما وضعیت 

همین است.«
برد لیورپــول حاشــیه امنیت این 
تیــم در صدر جــدول را می تواند به 10 
امتیاز افزایش دهد اما اندرو رابرتســون، 
مدافع لیورپول هشــدار داده اســت که 
سیتی تیم او را تا ماه مه تحت فشار قرار 
می دهد. او گفت: »آنهــا به دنبال راهی 
هســتند که فاصله شــان را با ما کاهش 
دهند، فاصلــه ای که آنقدرهــا هم زیاد 
نیست. بازی ســختی داریم. هر دو تیم 
برای کسب پیروزی به میدان می روند اما 
ما هم برای آن آماده ایم. در همین حال 
تاتنهام می خواهد از این فرصت استفاده 
کند تا از توقف یکــی از ما برای نزدیک  

شدن به صدر جدول بهره ببرد.«

کلوپ: توانایی های آلیسون برایم 
غافلگیر کننده بود

گزارشعکس نوشت
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شش ماه پیش، منچسترسیتی پپ 
گواردیوا از دید بســیاری، بهترین تیم 
تاریخ لیگ برتر بــود. این تیم چندین 
رکورد را در فصل گذشته جابه جا کرد. 
آنها نخســتین تیمی شدند که در لیگ 
برتر صدامتیازی می شــوند و همچنین 
لیگ را با 19 امتیاز اختاف با تیم دوم 
به پایــان بردند که بزرگ ترین اختاف 

تاریخ این لیگ است.
در نهایت، ســیتی 11 رکورد را از 
خود به جا گذاشت که شامل بیشترین 
برد، بیشترین گل زده، بیشترین برد در 
خانه حریف و طوانی ترین روند پیروزی 
می شد اما سال 2018 به تاریخ پیوسته 
و حاا بازیکنان قهرمان گواردیوا هفت 
امتیاز کمتــر از لیورپول صدرنشــین 
دارند. آنهــا در چنین شــرایطی باید 
میزبان لیورپول باشــند. به این ترتیب 
این ادعاها که منچسترســیتی بهترین 
تیم تاریخ لیگ برتر اســت حاا به نظر 

منسوخ می رسد.
آنها  اســت کــه  ایــن  واقعیــت 
چالش هایی پیــش رو دارند، هم اینکه 
باید به لیورپول برسند و رده اول را پس 
بگیرنــد و هم اینکه باید کیفیت خود و 
جایگاه تاریخی خود در میان بزرگان را 

ثابت کنند.
ســیتی فصل گذشــته فوق العاده 
کار کــرد و 11 رکورد را شکســت اما 
یک فصــل نمی تواند معیار خوبی برای 
سنجش نقاط قوت و وضعیت یک تیم 
باشد. اگر آنها نتوانند این فصل قهرمانی 
را دوبــاره به دســت بیاورند، نمی توان 
آنها را شــانه به شــانه منچستریونایتد 
سر الکس فرگوســن دانست که بارها 

قهرمان لیگ برتر شد.
یونایتــد بــا فرگوســن دو بار در 
قهرمانــی هت تریک کرد. ژوزه مورینیو 
در نخســتین حضورش در چلسی دو 
قهرمانی پیاپــی در فصل های 2005-
2004 و 2006-2005 به دست آورد و 
توانست بعدتر باز هم قهرمان شود. این 
کاری است که سیتی باید انجام دهد تا 
ثابت کنــد موفقیت فصل پیش چیزی 

فراتر از یک دوره کوتاه بوده است.
البته کاما مشخص است گواردیوا 
و بازیکنانــش قــدرت آن را دارند که 
فاصله بــا لیورپــول را کاهش دهند و 
آنها را در راه قهرمانی شکســت دهند. 
فصل گذشــته، آنها تیــم فوق العاده ای 
بودند و حاا بــا بازیکنانی نظیر کوین 
د بروین، داوید سیلوا، رحیم استرلینگ 
و دیگران، می خواهند از قهرمانی خود 

دفاع کننــد و جایگاهی کنار یونایتد و 
چلسی پیدا کنند.

ســیتی دو باری که در گذشــته  
قهرمان لیگ برتر شــده نتوانســته از 
قهرمانــی اش دفــاع کنــد. حتی تیم 
فصــل  در  آرســنال  شکســت ناپذیر 
2004-2003 هم این کار را نتوانست 
انجام دهد اما حاا زمان آن اســت که 
گواردیــوا و بازیکنانش یک قدم رو به 
جلو بردارند و جایــگاه خود را در کنار 

بزرگان قطعی کنند.
آنها فصل گذشته با فاصله زیادی از 
رقیبان پیش افتاده بودند و هیچ فشاری 
از ســوی رقیبان بر آنها وجود نداشت. 
آنها حاا تحت فشــار شدیدی هستند 
تا نمایش خوبی داشــته باشند، چون 
ناکامی برابر لیورپول در روز پنجشنبه 
باعث خواهد شــد مردان یورگن کلوپ 
دســت کم فاصله هفت امتیازی خود را 
حفظ کنند. اگر سیتی پیروز شود، این 
فاصله به چهار امتیاز کاهش می یابد و 
آنها فرصت این را خواهند داشــت که 
فشــار مداومی به صدرنشین لیگ برتر 
بیاورند و قدرت ذهنــی لیورپول را به 

آزمون بگذارند.
نیست  یار  منچسترسیتی  با  تاریخ 
اما این تیم می تواند با تاریخ ساز شدن، 
بزرگــی خود را به رخ بکشــد. تاکنون 
نشــده که تیمی در آغاز سال نو تا این 
حد اختاف امتیاز در صدر جدول ایجاد 
کرده باشــد و در پایــان فصل قهرمان 
نشده باشد. تنها یک بار شده که تیمی 
در این برهه از فصل، پنج امتیاز بیشتر 
از تیم دوم کسب کرده باشد و در نهایت 

به قهرمانی نرســیده باشد. رسیدن به 
با وجود هفت امتیاز اختاف  لیورپول، 
با این تیم، دستاورد فوق العاده ای برای 

سیتی خواهد بود.
 2007-2008 فصــل  در  یونایتد 
در فاصلــه 12 بازی تا پایان فصل، پنج 
امتیاز کمتر از آرســنال داشــت اما در 
هر حال توانســت به تیم آرســن ونگر 
برســد و قهرمان شــود. در فصل 96-

1995، نیوکاســل فاصله 12 امتیازی 
در صدر جدول بــا یونایتد در فوریه را 
بر باد داد و پس از تیم فرگوســن دوم 
شــد اما یونایتد هم چنین شرایطی را 
تجربه کرده است. در فصل 1997-98، 
آرســنال در فاصله 10 هفته مانده به 

پایان فصل، 11 امتیاز کمتر از یونایتد 
داشــت اما این فاصله را جبران کرد و 
به قهرمانی رسید. در فصل 2011-12، 
یونایتد هشــت امتیاز بیشــتر داشت و 
تنها شــش بازی تا پایــان فصل مانده 

بود اما ســیتی با گل سرخیو آگوئرو در 
لحظات تلف شــده برابــر کویینز پارک 
رنجرز در هفته آخر مســابقات توانست 

با تفاضل گل بهتر قهرمان شود.
چالش پیش روی منچسترســیتی 
روشــن اســت. آنها باید یک بار دیگر 
تاریخ را بازنویسی کنند و قهرمان لیگ 
شوند و کاری کنند که لیورپول فاصله 
هفت امتیــازی اش در صدر جدول را از 
دســت بدهد اما این چالشی است که 
بازیکنان بــزرگ از آن لذت می برند و 
اگر ســیتی بتواند در آن موفق شــود، 
به  احتماا احســاس رضایت بیشتری 
آنها دســت خواهد داد، چــرا که این 
پرشمار  داد موفقیت های  نشان خواهد 

فصل پیش تصادفی نبوده است.
با گواردیوا نشــان داده  ســیتی 
که می تواند با فوتبال تماشــایی اش و 
بی رحمی بازیکنانــش در برابر دروازه، 
تیم ها را نابود کند اما توانایی شکســت 
یــک رقیــب جــدی در راه قهرمانی 
بی تردید معیاری واقعی تر برای موفقیت 
خواهد بــود. لیورپول با کلوپ در حال 
حاضر توقف ناپذیر به نظر می رســد اما 
اگر این تیم ســیتی بهترین تیم تاریخ 
لیگ برتر باشــد، آنها بهترین فرصت را 
دارند که ایــن را از حاا تا پایان فصل 

ثابت کنند.
اگــر منچسترســیتی بتواند لیگ 
را بااتــر از این تیــم لیورپول به پایان 
برســاند، دیگر هیچ  کــس بزرگی تیم 
ســیتی گواردیوا را زیر سوال نخواهد 

برد.
ESPN :منبع

خودت را ثابت کن
 آیا منچسترسیتی بهترین تیم تاریخ لیگ برتر است؟

 مارک آگدن
Mark Ogden

یونایتد با فرگوسن دو بار در 
قهرمانی هت تریک کرد. ژوزه 

مورینیو در نخستین حضورش 
در چلسی دو قهرمانی پیاپی در 
فصل های 2005-2004 و 2006-
2005 به دست آورد و توانست 
بعدتر باز هم قهرمان شود. این 

کاری است که سیتی باید انجام 
دهد تا ثابت کند موفقیت فصل 
پیش چیزی فراتر از یک دوره 

کوتاه بوده است.

جک گوگن
Jack Gaughan
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فواد خوزســتان همیشه به عنوان یکی 
از باشــگاه های خوش حســاب فوتبال ایران 
معرفی می شــود. باشــگاهی که همیشه در 
پرداختی هایــش نظم داشــته و البته بدهی 
به بازیکن و مربی نداشــته. فوادی ها عاوه 
بر اینکه ســعی کردند بدهی نداشته باشند، 
پیشــرفت  هم  امکانــات ســخت افزاری  در 
زیادی داشــتند کــه باعث تحســین اهالی 
فوتبال شــده. فوادی ها عاوه بــر امکانات 
ســخت افزاری زیاد از جمله اســتخر، سالن 
بدنســازی و زمین تمریــن اختصاصی، حاا 
یک ورزشــگاه اختصاصــی و مجهز دارند که 
قرار اســت به زودی آن را افتتــاح کنند. در 
روزهایــی که همــه منتظر افتتاح رســمی 
ورزشــگاه فواد آره نا هســتند، خبر می رسد 
2 بازیکــن خارجــی تصمیم دارنــد از فواد 
خوزستان به فیفا شکایت کنند. نگچی لوپز و 
سوارز تارتا بازیکنانی هستند که به تازگی از 
فواد خوزستان جدا شدند. بازیکنانی که در 
نیم فصل اول نتوانســتند خودی نشان دهند 
تا خیلی زود در فهرســت مــازاد فوادی ها 
قرار بگیرند. قبــل از اینکه به پایان نیم فصل 
برســیم، تارتا در مصاحبــه ای عجیب اعام 
کرده بود، نه تنها فواد خوزســتان مطالباتش 
را نداده، بلکه مدارکش را از او گرفته تا نتواند 
از کشور خارج شود. این مساله خیلی عجیب 
به نظر می رســید اما از سوی مسووان فواد 

خوزستان تکذیب نشد.
بعــد از این اتفاقات، طولی نکشــید که 
خبر رسید نگچی لوپز و سوارز تارتا بازیکنان 
برزیلی فواد خوزســتان با بدرقه مســووان 

باشــگاه، از تیم جدا شــدند و به کشورشان 
برگشتند. در عکسی که منتشر شد، همه چیز 
خیلی خوب به نظر می رســید اما ظاهرا هیچ 
تسویه حســابی در مورد این بازیکنان صورت 
نگرفت. ظاهرا قرار بود مطالبات این بازیکنان 
خیلی زود پرداخت شــود اما سال 2018 هم 
تمام شد و پولی به لوپز و تارتا پرداخت نشد. 
بــا این اتفاق، تارتا و لوپــز تصمیم گرفتند از 
فواد خوزســتان به فیفا شــکایت کنند. این 
مســاله ظاهرا خیلی زود هم به باشگاه فواد 
خوزســتان انتقال داده شــد اما تا اان هیچ 

واکنشی در این مورد صورت نگرفته.
فوادی ها کــه تا به حــال پرونده های 

اینچنینی را تجربه نکردند و البته شــناخت 
چندانی از این شرایط ندارند، به نظر می رسد 
به زودی با خطر کســر امتیاز از ســوی فیفا 
مواجه شــوند. چراکه اگر تارتا و لوپز شکایت 
خود را بــه فیفا ببرند، این نهــاد بین المللی 
خیلی زود دســت به کار می شود تا به پرونده 
رسیدگی کند. البته وقتی چنین شکایت هایی 
پیش می آید معموا فیفا یکی، 2 بار به باشگاه 
مــورد نظر بــرای پرداخت بدهی هــا اخطار 
می دهد و پس از آن، امتیاز کســر می شــود 
کــه باید دیــد در مورد فواد چه شــرایطی 
پیش می آید. به نظر نمی رســد باشگاه فواد 
خوزستان برای پرداخت بدهی این 2 بازیکن 

برزیلی مشــکل مالی داشــته باشد اما معلوم 
نیســت به چــه دلیلی تا اان بدهــی آنها را 
پرداخت نکرده. به هر حال، پرداخت نشــدن 
بدهــی تارتا و لوپز در چند روز آینده، ممکن 
است پیشینه خوب باشگاه فواد خوزستان را 
خدشه دار کند که این مساله هم برای باشگاه 
منظمی مثل فواد دست کمی از کسر امتیاز 
نــدارد. حاا باید منتظر ماند و دید در نهایت 
مشــکل تارتا و لوپز چه زمانی حل می شود. 
بازیکنان بی کیفیتی کــه در ابتدای فصل به 
فواد خوزستان آمدند و نتوانستند از فرصت 
برای خودنمایی و بیشتر ماندن در لیگ برتر 

ایران استفاده کنند.

 بفرمایید دردسر: فواد در خطر کسر امتیاز
فیفا همچنان درگیر پرونده  تیم های ایرانی

 جالی: ایران 
و ژاپن شانس های 
اول قهرمانی هستند

مجید جالی سرمربی سابق پیکان 
و کارشناس فوتبال فکر می کند ایران و 
ژاپن شــانس های اول قهرمانی در جام 
ملت های آسیا هستند. جالی در مورد 
ارزیابی اش از حضور تیم ایران در جام 
ملت های آســیا می گویــد: »به اعتقاد 
من تیم ملی ایران یکی از شــانس های 
قهرمانی اســت. تیم ملی ما مشخصات 
بسیار خوبی دارد، به عقیده من ژاپن و 
ایران بااترین شانس قهرمانی را دارند 
و پــس از آنها عربســتان و کره جنوبی 
قهرمانی هستند.«  بعدی  شــانس های 
کارشــناس فوتبال درباره اینکه تقریباً 
نفرات دعوت شــده به تیم ملی همان 
نفرات حاضر در جام جهانی هســتند، 
توضیح می دهد: »تیم ملی ما شــرایط 
خوبی دارد و سرمربی تیم ملی 8 سال 
اســت که هدایت این تیــم را بر عهده 
دارد و در ایــن مدت تجربه های بزرگی 
با تیم ملی به دســت آورده؛ او 2 دوره 
جام جهانی را با تیم ملی ایران پشــت 
ســر گذاشــته و یک بار هــم در جام 
ملت های آســیا با ایران حضور داشته و 
کامًا تلخی شکست در جام ملت ها را 
حس کرده و می داند چه عواملی باعث 
آن شکست شــده، اکنون تجربه مربی 
می تواند به کمک تیم ملی ایران بیاید. 
خوشبختانه جام ملت ها هم در امارات 
برگزار می شود که هم از نظر جغرافیایی 
و آب و هوایی و هم از نظر جو مسابقه و 
تماشاگران با فرهنگ ما نزدیکی دارد.« 
مجید جالی در رابطه با اینکه تیم ملی 
مقابــل یمن، ویتنام و عــراق هم قرار 
است با همان شــیوه جام جهانی بازی 
کند یا ترکیبی هجومی خواهد داشت، 
می گویــد: »در ایــن بخــش تیم ملی 
مشکاتی دارد، تیم ملی سال هاست که 
به گونه ای بــازی می کند که در درجه 
اول گل نخورد و بعد گل بزند اما اکنون 
در جــام ملت ها بایــد اول گل بزنیم و 
این مساله برای ما خیلی مهم است به 
تغییراتی در ترکیب  همین دلیل قطعاً 
تیم ملی ایران در جام ملت ها شــاهد 
خواهیم بود.« جالــی در مورد اینکه 
تصور می کند خط هافبک ایران با چه 
نفراتی در میدان حاضر شــود، توضیح 
می دهد: »در این بخش بهتر است من 
نظــرم را نگویم چون مــن از تیم دور 
هستم و شــرایط بازیکنان را از نزدیک 
ندیده ام اما تصور می کنم 3-2 تغییر در 

خط هافبک داشته باشیم.«

نقل قول

سلیمانی: کفاشیان کار 
خودش را انجام می دهد

کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال 
بــا بیان اینکــه علی کفاشــیان به عنوان رییس 
سازمان لیگ فوتســال به کارش ادامه می دهد، 
درباره آخرین وضعیت برگزاری مجمع فوتســال 
می گوید: »ان شاءا... به زودی این مجمع را برگزار 
خواهیــم کرد. فعــًا منتظریم مجمع ســالیانه 
فدراسیون فوتبال برگزار شود چون در آن خیلی 
از مســائل روشن خواهد شد. فکر می کنم ما هم 
هفت یا هشــت روز بعد از آن، مجمع فوتســال 
را برگزار کنیم.« ســلیمانی دربــاره اینکه گفته 
می شود علی کفاشیان هنوز اتاق ریاست کمیته 
فوتســال را بــه داود پرهیزگار واگــذار نکرده، 
توضیح می دهد: »خیر اینطور نیســت. کفاشیان 
ریاست سازمان لیگ فوتســال را بر عهده دارد 
و کار خــودش را انجام می دهد. پرهیزگار هم به 
ســازمان لیگ می آید و در این ســاختمان اتاق 
خود را دارد و مشکلی از این بابت وجود ندارد.« 
دبیر ســازمان لیگ فوتسال در مورد اینکه گفته 
می شــود پس از علی کفاشیان و عباس ترابیان، 
او هم از ســمت خود کناره گیــری خواهد کرد، 
می گوید: »ســازمان لیگ فوتسال به عنوان یک 
شرکت خصوصی به ثبت رسیده و از هیچ ارگانی 
هم پولی دریافت نمی کند و مشکلی از این بابت 
وجود ندارد. بــا این اوصاف باز هم هر تصمیمی 

گرفته شود ما تابع آن هستیم.«
 

ناظم الشریعه: تیم ملی از 
همه ما مهمتر است

محمد ناظم الشــریعه سرمربی تیم فوتسال 
ایران یکــی از نفراتی اســت کــه کاندیداهای 
برترین های فوتسال سال 2018 شد اما نتوانست 
جزو نفرات اول و ســوم شــود. ناظم الشریعه که 
حضــور در بین کاندیداها را ارزشــمند می داند، 
در مورد اینکه ســایت فوتسال پلنت برترین های 
فوتســال جهان را انتخاب کــرد ولی هیچ کدام 
از ایرانی هــا عنوان های اول تا ســوم را کســب 
نکردند، می گوید: »اگر هم کســی اول تا ســوم 
می شــد چیزی نمی دادند. مهم این است که ما 
11 نماینــده در جمع برترین ها داشــتیم و این 
مهمترین دســتاورد ســال 2018 برای فوتسال 
ایران است. از همه چیز مهمتر در این رای گیری، 
تیم ملی اســت که موفق شد بااتر از روسیه در 
رتبــه چهارم قرار بگیرد. اگر مــن و دیگران در 
جمع برترین ها هستیم به دلیل وجود همین تیم 
ملی است.« سرمربی تیم فوتسال ایران در رابطه 
با برنامه های تیم توضیح می دهد: »برای اعزام به 
تورنمنت صربستان که از 12 بهمن آغاز می شود 
مــا از 22 دی اردوی خود را آغــاز می کنیم. 3 
اردوی 2 روزه هم داریم چون فشار لیگ برتر ما 
زیاد است نمی خواهیم فشار بیشتری به بازیکنان 
وارد کنیم.« ناظم الشــریعه دربــاره اینکه آیا در 
ایــن تورنمنت لژیونر ها هم حضــور دارند یا نه، 
می گوید: »با باشگاه های شــان نامه نگاری کردیم 
تــا بازیکنان را در اختیارمــان بگذارند. به دلیل 
اینکــه تورنمنت در فیفادی اســت طبق قانون 

احتماا لژیونر ها را در اردو خواهیم داشت.«  

گایه ناظمی از دستمزد 
140 هزار تومانی

بین المللــی  داور  ناظمــی  گاره 
فوتسال کشورمان که یکی از موفق ترین 
داوران ایرانی اســت، درباره اینکه برای 
آیا فدراســیون  ارتقای ســطح داوران 
کاس هــای ویــژه برگــزار می کنــد، 
می گوید: »در 3 - 2 ســال اخیر برای 
حضــور در لیــگ کاس هایــی برگزار 
می شــود اما اینکــه کاس اختصاصی 
داشته باشیم، نه اینطور نیست مخصوصا 
بــرای آمادگی جســمانی بانوان جایی 
نیســت که بتوانیم در زمستان تمرین 
کنیم اما کاس های آموزشــی با حضور 
مدرســان بین المللی برگزار می شود و 
شرایط بهتر شــده. این کاس ها تاثیر 
زیادی دارد.« ناظمی در رابطه با اینکه 
مهمترین قضاوتش در سال 2018 چه 
مسابقاتی بوده، توضیح می دهد: »فینال 
المپیــک 2018 کــه در بوینس آیرس 
برگزار شــد.« داور بین المللی فوتسال 
در مــورد اینکه چه قضاوتــی را پیش 
رو دارد، می گویــد: »بــرای قضاوت در 
جام ملت های اروپا دعوت شــده ام که 
بهمن مــاه در پرتغال برگزار می شــود. 
این اتفاق بســیار مهمی اســت چراکه 
داوری در اروپا سطح باایی دارد اینکه 
از آســیا برای این رقابت ها داور دعوت 
می کنند نشان از این دارد که به توانایی 
مــا ایمــان دارند.« ناظمــی همچنین 
درباره اینکه آیا دســتمزد داوران زن با 
مردان برابر است، توضیح می دهد: »نه 
اینطور نیست. حق الزحمه داوران خانم 
با مردان قابل قیاس و منصفانه نیست. 
مــا برای هر قضــاوت 100 هزار تومان 
می گیریم که این مبلغ با حق ماموریت 

140 هزار تومان می شود.«

فوتسال

بازیکنان خارجی 

دردسرهمیشگی 
فوتبال ایران

مدت هاســت که بازیکنان بی کیفیت خارجی به لیگ برتر ایران می آیند و نه تنها نمی توانند کمکی به تیم ها داشــته باشند، بلکه 
برای این تیم ها هم دردســرهای بزرگی ســاختند. دردسرهایی مثل کســر امتیاز و البته بسته شــدن پنجره نقل و انتقاات که 
مشــکات زیادی برای تیم هــا به وجود آورده. یکــی از تیم هایی که معمــوا در انتخاب بازیکنان خارجــی اش دقت زیادی به 
خــرج می داد و بهترین بازیکنان خارجی را به لیگ ایران می آورد فواد خوزســتان بود اما حاا ایــن تیم هم مثل دیگر تیم های 
لیگ برتری با مشــکاتی مواجه شــده که عجیب اســت. فوادی ها نه تنها در انتخــاب بازیکن خارجی اشــتباه کردند، بلکه 
حاا با مشــکل بزرگی مواجه شــدند. چراکه خبر می رســد نگچی لوپز و ســوارز تارتا بازیکنان برزیلــی نیم فصل اول فواد 
خوزســتان قصد دارند به خاطر پرداخت نشــدن مطالبات شــان به فیفا شــکایت کنند. شــکایتی که می تواند خطرناک باشد.

 به طعنه باید نوشت که بخش حقوقی فیفا باید بیشتر از دیگر 
بخش های این نهاد، دســتمزد بگیرد چراکه شکایت های زیادی از 
باشگاه های ایرانی به این بخش می رسد که باعث می شود همیشه 
پرونده های زیادی برای بررســی داشــته باشــند. بعد از استقال 
خوزســتان که این فصل به خاطر شکایت فرانک ساکونی با کسر 
امتیاز و بســته شــدن پنجره نقل و انتقاات مواجه شده، باشگاه 
پدیده هم پرونده دردسرســاز ســوبا را پیش رو دارد که می تواند 

خیلی زود برایش خطرساز شود. ظاهرا اخطار برای پرداخت بدهی 
ســوبا به مراحل پایانی رســیده و اگر به زودی این بدهی از سوی 
باشگاه پدیده پرداخت نشود، این تیم بار دیگر با کسر امتیاز مواجه 
خواهد شــد. خطری که می تواند شرایط خوب را از پدیده بگیرد. 
پدیده فصل گذشــته هم در شــرایط خوبی قرار داشت که کسر 
امتیاز باعث شــد این تیم دچار بحران شود و برای ماندن در لیگ 

برتر بجنگند.
 پرونده پدیده 
همچنان باز است

10 داور لیگ یکی به لیگ برتر می آیند
10 داور خوب دســته اولی گزینش شــده اند تا در دور برگشــت لیگ برتر به 
قضــاوت بازی ها کمک کنند. این داوران البتــه از آنجایی که در لیگ برتر کم تجربه 
هســتند، داوری در این لیگ را با داور چهارم آغاز خواهند کرد اما با گذشت زمان به 
جمع داوران لیگ برتری اضافه می شوند. قرار است این داوران به مرور زمان جایگزین 
داورانی شــوند که به دلیل شرایط ســنی از لیگ برتر خداحافظی می کنند یا میزان 
اشــتباهات آنها بااست. به واقع کمیته داوران با این حرکت ضمن جوانگرایی داوری 
در لیگ برتر خواسته کاری کند تا داوران لیگ برتر این احساس را نداشته باشند که 
با اشتباهات متعدد هم این فرصت را خواهند داشت که بازی ها را سوت بزنند. به واقع 
این تدبیر برای از بین بردن احساس امنیت داوران لیگ برتری بوده. میزان اشتباهات 
داوری در نیم فصل نخســت بیش از همه فصول بوده به طوری که در خیلی از بازی ها 

اشتباهات داوری در نتایج بازی ها تاثیرگذار بوده.
 

دوره توجیهی  داوران لیگ یک در ماهشهر
دوره توجیهــی و دانش افزایی داوران و کمک داوران نیم فصل لیگ دســته اول 
فوتبال از پنجشنبه در ماهشهر شروع می شود. کاس توجیهی و دانش افزایی نیم فصل 
داوران و کمک داوران لیگ دســته یک فوتبال  از بعدازظهر پنجشنبه 11 دی ماه به 
میزبانی هیات فوتبال استان خوزستان به مدرسی فریدون اصفهانیان، محمدرضا فاح 
و مســعود مرادی در ماهشهر آغاز می شود. این دوره با حضور 120 داور و کمک داور 
فوتبال برگزار می شــود، همچنین تست های آمادگی جسمانی چهارشنبه 12 دی ماه 
در ورزشــگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر برگزار می شود. این دوره تا جمعه 14 دی 

ماه ادامه خواهد داشت.

لیگ یک

باشــگاه پــارس جنوبی جــم همچنان 
مشــکات مالی زیادی دارد که در کنار آن، 
کمبود بازیکن هم برای این تیم دردسرســاز 
شده. بهرام رضاییان مدیرعامل باشگاه پارس 
جنوبــی جم در مورد شــرایط فعلی این تیم 
می گوید: »خدا را شکر فعا اوضاع در تیم ما 
خوب است. تمرینات آغاز شده و خود را برای 
ادامه مســابقات آماده می کنیــم. ما هم مثل 
همه تیم ها درگیر نقل  و  انتقاات هســتیم اما 
بازیکــن آزاد وجود ندارد که به کار ما بیاید و 
بخواهیم جذب کنیم. جدا از مشــکات مالی 
در حال حاضر کمبود بازیکن مشکل بزرگتری 
اســت. در صحبت هایی که با تارتار داشتیم او 
هنوز درخواســتی برای جذب بازیکن نداده!« 
رضاییــان درباره اینکه تا به امروز چند درصد 

از قراردادهــای اعضای تیم را پرداخت کرده ، 
توضیح می دهد: »ما تاکنون به طور میانگین 
3۵ درصــد از قراردادهــای بازیکنان مان را 
پرداخــت کرده ایم و باز هم تاش می کنیم از 
این بهتر شویم. البته همه تیم ها مشکل دارند 
و ما هم به شــدت دنبال تامیــن منابع مالی 
هســتیم. امیدوارم هر چه زودتر این شرایط 
سخت از باشــگاه ها دور شــود.« مدیرعامل 
باشگاه پارس جنوبی در مورد اینکه مشکات 
مالی باشــگاه و حمایت خوب نشدن از آن آیا 
باعث اســتعفایش خواهد شد، می گوید: »من 
احســاس تکلیف می کنم از این رو هیچ وقت 
تیم را در شــرایط ســخت ترک نمی کنم. تا 
وقتی هســتم کارم را انجام می دهم و استعفا 

نخواهم داد.«

ســایپا با اینکه یکی از نمایندگان ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا است اما هنوز فعالیت 
چندانــی در نقــل و انتقاات نداشــت. رضا 
درویش مدیرعامل باشــگاه ســایپا در مورد 
نقــل و انتقــاات تیمش می گویــد: »مدتی 
پیش آقای دایی فهرســت مورد نظرش را به 
باشگاه داد و 8-7 بازیکن در فهرست موردنظر 
سرمربی هستند که باشــگاه در مورد جذب 
آنها اقدامات ازم را انجام خواهد داد. البته در 
این شــرایط جذب بازیکن بسیار سخت است 
چون تیم ها حاضر نیســتند بازیکن هایشان را 
به  راحتی از دســت بدهند و از طرفی باشگاه 
ما هم از لحــاظ مالی در مضیقه قرار دارد. ما 
برای جذب بازیکنان مورد نظر دایی دست از 
تاش برنمی داریم، اگر هم موفق به جذب آنها 

نشــدیم، باز هم با سرمربی صحبت می کنیم 
تا بر اســاس خواســته های دایی، با بازیکنان 
دیگــری وارد مذاکره شــویم. مــا امیدواریم 
با شــرایط بهتری در نیم فصل دوم شــرکت 
کنیم.« درویش درباره اینکه گفته می شــود 
باشگاه سایپا با امید جهانبخش بازیکنی که با 
تیم دسته اولی سرخپوشان پاکدشت قرارداد 
دارد، به توافق رسیده، توضیح می دهد: »این 
مســائل به بخش حقوقی و ورزشــی باشگاه 
مربوط است. اگر قرار باشــد بازیکنی به تیم 
اضافه شود آنها به من خبر می دهند ولی هنوز 
خبری در این خصوص به بنده داده نشــده.« 
درویش در مورد پرداخت نکردن حق و حقوق 
بازیکنان هم می گوید: »ما در تاش هستیم تا 

مطالبات آنها را پرداخت کنیم.«

شــرایط پارس جنوبــی جم این 
روزها چندان خوب نیست. این تیم از 
ابتدای فصل تا اان مشــکات زیادی 
داشــته که هنوز حل نشده. شاید به 
خاطر همین اســت که مهدی تارتار 
سرمربی پارسی ها هنوز هیچ فهرست 
خریــدی به باشــگاه نداده تــا برای 

نیم فصل دوم بازیکن جدید بگیرند. 
البتــه چند بازیکن پارس جنوبی 
جم هم پیشنهادهای خوبی دارند که 
باشــگاه موافق جدایی شان نیست. با 
این شــرایط، به نظر می رسد مهدی 
تارتــار قصد دارد بــا همین نفرات به 

کارش ادامه دهد. 
پارس  ســرمربی  تارتــار  مهدی 

جنوبــی جــم در رابطه بــا اینکه آیا 
به  را  بازیکنان مدنظــرش  فهرســت 
مسووان باشگاه داده یا نه، می گوید: 
»بــا رضاییان در ارتباط هســتم ولی 
هنوز فهرســتی به صــورت کتبی به 
مدیــران باشــگاه نــداده ام. البته به 
صــورت تلفنی چند نــام به رضاییان 
اعام کردم ولی مشــکل اینجا است 
که اکثر بازیکنان با باشــگاه های خود 
قرارداد دارند. کار سختی برای جذب 
بازیکن داریم ولی تمام تاش خود را 

می کنیم.« 
شــنیده  اینکه  مورد  در  تارتــار 
می شود روح ا... ســیف اللهی و محمد 
شادکام پیشنهاد دارند، ادامه می دهد: 

»70 درصد بازیکنان مــا از تیم های 
مختلف پیشــنهاد دارنــد ولی هنوز 
به صورت رســمی چیزی به باشــگاه 
نرســیده کــه بخواهیــم در موردش 
تصمیم گیــری کنیم. مــا در مجموع 
12، 13 بازیکــن بزرگســال داریم و 
بفروشــیم، هر  را  نمی توانیم کســی 
چند برخی از بازیکنان برای رفتن به 
باشگاه مراجعه کردند. ما قصد نداریم 
جلوی پیشرفت بازیکنان را بگیریم و 
دوست داریم به آنها کمک کنیم ولی 
اان نمی توانیم بازیکنی را بفروشیم.« 
ســرمربی پارس جنوبی جــم درباره 
جــذب بازیکن جدید هــم می گوید: 
»تمرکز خــود را روی جذب بازیکن 

از لیگ یک گذاشتیم، البته بازیکنانی 
که تجربه لیگ برتر داشــته باشند. ما 
در نیم فصل دوم به دنبال نتیجه گیری 
هستیم و برای همین نیاز به بازیکنان 

باتجربه داریم.«

تارتار هنوز درخواست جذب بازیکن نداشته جذب بازیکن سخت است ولی تاش می کنیم

تارتار: چون نتیجه می خواهیم سراغ بازیکن باتجربه می رویم

رضاییان: کمبود بازیکن مشکل بزرگی است درویش: در مورد جهانبخش فعا اطاعی ندارم

محســن یوســفی هافبک ماشین سازی 
تبریــز که دوران مصدومیــت طوانی خود را 
پشت سر گذاشت، درباره شرایطش می گوید: 
»از یک یا دو هفته دیگر در تمرینات گروهی 
تیمی شــرکت خواهم کرد. برای همراهی تیم 
در نیم  فصل دوم مشــکلی نخواهم داشــت و 
امیدوارم دیگر مصدوم نشوم. در این یکی، دو 
سال واقعا اذیت شدم و مصدومیت ها باعث شد 
نتوانم به  خوبی خودم را نشان دهم.« یوسفی 
با اشــاره به عملکرد ماشین سازی در نیم فصل 
اول توضیح می دهد: »تیم ما در نیم  فصل اول 
خیلی بدشانســی آورد و در خیلی از بازی ها 
باید برنده می شــدیم، در ضمن مصدومیت ها 

هــم به تیم ضربه زد. با این حال از لحاظ فنی 
تیــم خوبی بودیم و فقط از لحاظ امتیازگیری 
عملکرد خوبی نداشتیم. امیدوارم در نیم فصل 
دوم جــدا از اینکه خوب بازی می کنیم، نتایج 
بگیریم.« هافبک ماشین ســازی  خوبی هــم 
درباره اینکه کدام تیم در لیگ امسال قهرمان 
می شــود، می گوید: »پیش بینی سخت است، 
امســال پدیده هم به مدعیان اضافه شده ولی 
فعا شرایط آشفته ای دارد و شاید این موضوع 
در روند تیمی آنها تاثیر منفی داشــته باشد. 
فکر می کنم پرســپولیس، سپاهان و استقال 
مدعیان اصلی باشــند ولی چیــزی به صورت 

قطعی قابل پیش بینی نیست.«

در کمتر از یک هفته جواد نکونام انواع 
و اقسام مشــکات مدیریتی و مالکیتی را 
تجربــه کرد و درگیر یکی از داســتان های 
عجیب فوتبال ایران شــد. او کــه در نیم 
فصل به دلیل مشــکات مدیریتی نساجی 
از هواداران قائمشــهری خداحافظی کرده 
بود، پس از توافق با محمود شیعی به عنوان 
ســرمربی جدید پیــکان انتخاب و حتی بر 
سر تمرین های فیروزه ای پوشان هم حاضر 
شد. اما یک روز بعد از این اتفاق مدیرعامل 
کارخانــه ایران خــودرو با انتشــار نامه ای 
حضور نکونام در پیکان را منتفی دانست و 
سپس شب گذشته حسین فرکی به عنوان 

ســرمربی جدید پیکان انتخاب و جانشین 
رسمی مجید جالی شــد. نکونام که قصد 
داشــت از باشــگاه پیکان به فیفا شکایت 
کند حاا دور از هیاهو به دنبال این اســت 
که به اســتراحت بپردازد و در همین راستا 
پیشــنهاد یکی از تیم های شهرستانی برای 
ســرمربیگری را رد کرده است. او همچنین 
با چند پیشنهاد لیگ یکی هم مواجه شده 
و قصــد ندارد بــار دیگر به این مســابقات 
بازگــردد. در ایــن میان شــایعاتی هم در 
خصوص بازگشت دوباره او به نساجی وجود 
داشــت که همگی آنها بی پایه است و باید 

احتمال آن را صفر بدانیم.

را  نیم فصلش  اردوی  تبریز  ماشین سازی 
در کیش برگزار کرد. رضا مهاجری ســرمربی 
سبزپوشــان تبریزی در رابطه با اینکه چقدر 
به اهدافش نزدیک شــده، می گوید: »ما اان 
نسبت به برنامه ریزی  مان تنها در جذب بازیکن 
عقب هســتیم. ما 3 بازیکن نیاز داریم که باید 
جذب کنیم. یک مقدار نیم  فصل جذب بازیکن 
سخت اســت، بازیکنان قرارداد دارند و تیم ها 
به راحتی بازیکنــان را در اختیار نمی گذارند 
و اگــر بخواهند بازیکن شــان را بدهند انتظار 
جایگزینــی مناســب دارند ولی ما به شــدت 
پیگیر هســتیم و ظرف یکــی، دو روز آینده 

حداقل یکــی، دو بازیکن خوب را تا زمانی که 
در اردو هستیم به جمع مان اضافه می کنیم.« 
باشــگاه  برنامه های  دربــاره  مهاجــری 
ماشین ســازی پــس از اردوی کیــش هــم 
توضیــح می دهد: »مــا بعــد از اردوی کیش 
بــه تبریــز برمی گردیم و یک هفتــه تمرین 
می کنیم، احتمال دارد در کیش یک تورنمنت 
چهارجانبه برگزار شود که از ما دعوت شده و 
اگــر این اتفاق نیفتد به تهران می رویم و 3-4 
بازی تدارکاتی برگزار می کنیم و بعد از آن به 
تبریز برمی گردیم تا برای نخستین مسابقه مان 
مقابل اســتقال خوزســتان در اهــواز آماده 

درباره  تبریز  ماشین ســازی  شویم.« سرمربی 
آماده شــدن مصدومان تیم می گوید: »توحید 
غامی و مصطفی سااری نرم دویدن را شروع 
کردنــد و آخرین اطاعاتی که دارم محســن 
یوسفی هم به ما اضافه می شود تا به زودی این 
بازیکنان را در اختیار داشته باشیم. زمانی که 
من به تیم اضافه شدم دقیقا با تیم های اول تا 
هفتم جدول بازی داشــتیم. به نظر من بچه ها 
بیشتر از ظرفیت شان تاش کردند و امیدوارم 
با همین انگیزه به نیم فصل دوم برویم و از ابتدا 
محکم شروع کنیم و درگیر نتیجه  نشویم تا در 

پایان کار مشکل داشته باشیم.«

پدیده  مدیران شرکت  جلسه مشــترک 
مادر و شرکت شــهر خودرو با موضوع انتقال 
باشــگاه پدیده در مشــهد برگزار شد. در این 
جلسه که انتظاری مدیرعامل شرکت پدیده به 
همراه زارع صفت و بکاییان اعضای هیات مدیره 
این شــرکت و مهندس حمیداوی مدیرعامل 
و مهنــدس شــهام نایب رییــس هیات مدیره 
شرکت شــهر خودرو، به همراه برادران رییس 
هیات فوتبال خراسان رضوی حضور داشتند، 
طرفین برای انتقال مالکیت باشــگاه پدیده به 
توافق رسیدند. بر این اساس توافق اصولی این 
انتقال برای در اختیار گرفتن باشگاه پدیده بر 

اساس مصوبه ســتاد تدبیر استان، به شرکت 
شهر خودرو انجام و قرار شد توافقنامه مکتوب 
و رســمی آن هم در جلســه چهارشنبه هفته 
جاری به امضا برســد. همچنیــن مدیرعامل 
شــرکت شــهر خودرو در پایان جلسه خود با 
مدیران شــرکت پدیــده مادر دربــاره انتقال 
مالکیت این باشــگاه می گوید: »خوشــبختانه 
جلســه خوبی داشــتیم. در این جلسه آقای 
انتظاری و همراهان شان به دنبال مصوبه ستاد 
تدبیــر صحبت های خوبــی را مطرح کردند و 
ان شــاءا... چهارشــنبه انتقال قطعی و رسمی 
مالکیت باشگاه با موافقت شرکت پدیده انجام 

خواهد پذیرفت. در مسیر انتقال باید به اطاع 
برسانم که مسووان اســتان خراسان رضوی 
تــاش زیادی کردنــد. در این بین شــخص 
سرپرســت اســتانداری و همچنین رسولیان 
مدیرکل اقتصادی این نهاد و فتاحی مدیرکل 
ورزش و جوانان و برادران رییس هیات فوتبال 
و البته دادستانی واقعا دلسوزانه پای کار بودند 
تا هواداران تیم خوشــحال شوند.« حمیداوی 
درباره خطر کسر 6 امتیاز از پدیده هم توضیح 
می دهد: »پنجشنبه جلسه ای را با سوبا برگزار 
خواهیم کرد تا ان شاءا... هواداران از این اتفاق 

استرسی نداشته باشند.«

یوسفی: ماشین سازی بدشانس بود

نکونام استراحت می کند

مهاجری: ۳ بازیکن نیاز داریم که باید جذب کنیم

چهارشنبه، انتقال نهایی پدیده مشهد
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ظریف نکته پــردازی می گفت تنها راه قهرمان 
شــدن مجدد ایران در جام ملت های آسیا بر عهده 
گرفتن مجدد میزبانی این مســابقات است زیرا در 
فضای پرشــور شهرهای ما بهتر و بیشتر می توان بر 
رقبای سنتی مان در آســیا فایق آمد و به واقع نیز 
از ســه قهرمانی مان در این پیکارها که 43 سال از 
آخرین مرتبه آن می گذرد، دو قهرمانی در سال های 
1968 و 1976 حاصل آمده اســت که مســابقات 
را در تهــران برگزار کردیم و تنهــا قهرمانی دور از 
وطن مان در ســال 1972 شکل گرفت که تیم ملی 
با امثال جباری ها، کانی ها، حق وردی ها، کاشانی ها 
و حجازی ها در تایلند ســر به سقف سایید و نشان 
داد می توان در یک شرق آسیای سرشار از رطوبت 
و گرما و ســایر شرایط دشــوار و نا آشنای زیستی 
بــه قهرمانی چنگ زد و جنگ مداومت ها و ســتیز 

خاقیت ها را نباخت.
اینــک که کارلوس کی روش و شــاگردانش از 
قطر به امارات محل برگزاری جام هفدهم ملت های 
آســیا به حرکت درآمده اند، بهترین فرصت فراهم 
آمــده تا او و یوزها نشــان بدهند کــه مثل مردان 
شجاع و صبور و هوشمند سال 1972 برای قهرمان 
شدن در آسیا نیازی حتمی به میزبان بودن ندارند 
و از قضا امســال کار ما از برخی منظرها آسان تر از 
کاری بود که تیم سال 1972 در خاک تایلند انجام 
داد. در آن ســال گرما و شرجی هوا و آشنا نبودن 
بچه ها با خوراک های نامأنوس شرقی و دو سه فقره 
بیماری های ویروسی ملی پوشان را بدجوری تراش 
داد و همین جواد قراب که نسل جدید فقط به عنوان 
عضو چاق هیأت رییســه دو سال اخیر استقال او 
را می شناســند )که البته از مقامش اســتعفا کرد( 
نمی دانند که وی در تیم سال 1972 ما چه هافبک 
وسط ترکه ای و چااک و بازی پردازی بود و در آن 
شرایط بسیار ســخت آب و هوایی در تایلند چطور 

بیــش از پیش عرق ریخت و اغرتر شــد اما هرگز 
ســاح مبارزه را بر زمین نگذاشــت و چطور تیم 
ایــران بر پایه آن پایمردی ها دومین قهرمانی اش را 
در آسیا جشــن گرفت بدون اینکه نیازی به تنفس 

در تهران و استفاده از مزایای خانگی داشته باشد.
تیم ســاخته و پرداخته شــده توسط کارلوس 
کــی روش طی ســال های اخیر پختگــی از جنس 
کاشــانی و جباری تیــم ســال 1972 و فداکاری 
و گذشــت از نــوع قراب و حق وردیان آن ســال ها 
دارد و چون از لژیونرهای بســیار بیشتری هم بهره 
می برد )تیم سال 1972 ما اصواً لژیونری نداشت( 
از تجربه بین المللی بیشــتری نیز برخوردار است تا 
شرایط دشوار را بر خود هموار نماید و به سطوحی 
برسد که برای قهرمانی در رقابت های امسال به آن 
نیاز اســت و اگر بچه های گرانقدر تیم سال 1972 
ما دلخور نشــوند، قدری از نیازها و مشــخصه ها و 
دشواری های اان ما از 47 سال پیش بیشتر است. 
در هفته هــا و روزهای اخیر که چند لژیونر ما یکی 

پس از دیگری به ســبب مصدومیت از ترکیب تیم 
اعزامی به امــارات دور ماندند، این نگرانی به وجود 
آمــد که بچه ها برای پیشــتازی در جــام هفدهم 
ملت ها کــم بیاورند اما تقســیم درســت وظایف 
توســط ســرمربی پرتغالی ما و انگاره های دقیق او 
تیمی را شــکل داده که آدم  ها و نفراتش بر  اساس 
شــرح وظایف انتخاب می شــوند و تیم بر  اســاس 
مشــخصه های فردی نفراتش شــکل نمی گیرد و 
چنین تیم هایی در غیاب برخی ستاره های خود نیز 
می توانند قهرمان شــوند حتی اگر این باور همیشه 
مقابل چشم شــان خودنمایی کند که قهرمان شدن 
در نقطه ای دور از خاک خودی بســیار سخت تر از 
آن است که بتوان به طور جدی و وسیع به آن دل 
بســت. تجربه چهار هفته پیش رو ثابت می کند تیم 
»خوب« ســال 2019 ما تا چه حــد در قالب تیم 
»بزرگ« ســال 1972 ما می گنجد و تا چه میزان 
برای تکرار کارهای واقعاً دشــوار 47 ســال پیش 

آوردگاه تایلند آمادگی دارد.

برای قهرمان شدن نیازی به میزبانی نیست

به دنبال تکرار کار بزرگ 1972
وصالروحاني

Vesal Rohani

سميراشيرمردي
Samira Shirmardi
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انتخــاب مجید نامجومطلق یکی از 
به عنوان  اســتقال  فنی  کمیته  اعضای 
ســرمربی شهرداری ماهشــهر جرقه ای 
شــد تا بار دیگر به این نکته توجه کنیم 
که انتخاب کمیته فنی اســتقال با چه 
پیش زمینه ذهنی انجام شــد و دستاورد 
این کمیته تاکنون چه بوده است. البته 
نامجومطلق تنها عضوی نیست که جای 
دیگری پست می گیرد و عما حضورش 
در بیــن اعضای کمیته فنی اســتقال 
منتفی می شــود بلکه پیــش از او امید 
روانخواه دیگر عضو این کمیته در نیروی 
زمینی مشغول به کار شده. به غیر از این 
دو نفر، پرویز مظلومی هم طی روزهای 
گذشته با مسووان پیکان بر سر هدایت 
ایــن تیم مذاکره کرد هــر چند که این 
مذاکره سرانجامی نداشت. پست گرفتن 
اعضــای کمیته فنی اســتقال یک بار 
دیگر یادآور ســمبلیک بودن این کمیته 
در اســتقال است و خصوصا اینکه شفر 
هیچ نــگاه خاصی به این کمیته ندارد و 

خودش در تمام موارد پیشتاز است.
احترام گذاشــتن به پیشکسوتانی 
که برای باشــگاه بزرگی مثل استقال 
زحمت کشیدند، نوعی قدردانی و حایز 
اهمیت اســت اما خیلی جالب نیســت 
که هــر بار ایــن کمیته با کلی ســرو 
صدا به پا شــود و در نهایت سرانجامی 
نداشته باشــد. این تکرار غلط بابت فرار 
از انتقــادات به حق باعث شــده تا این 
مخاطب دیگر به آنچه از سر شتابزدگی 
مدیران انجام می شــود، اعتماد نداشته 
باشــد. کاما واضح اســت که شــفر از 
همان ابتدای کار هــم این کمیته را به 
رسمیت نشناخت و بی توجهی این مربی 
آلمانی به جلســات کمیته فنی خودش 
گویــای همه چیــز بود. خیلــی جالب 
نیست شــأن پیشکســوتان استقال با 
چنین تصمیمات اشتباهی نادیده گرفته 
شود. ســرمربی آلمانی استقال و یا هر 
سرمربی دیگری که سکان هدایت تیمی 
را برعهده می گیــرد قبول نخواهد کرد 

که کسی خارج از کادرفنی در ارتباط با 
اتفاقات تیم اظهارنظر کند. پست گرفتن 
اعضای کمیته فنی استقال در تیم های 
مختلف هم نشان می دهد که این کمیته 
به نوعی فعالیت خود را در تیم استقال 
ادامــه نخواهــد داد. در چنین مواقعی 
بیش از هر چیزی چرخه معیوب فوتبال 
خودش را نمایــان می کند و تصمیمات 
تکراری که بازخورد یکســان و تکراری 
دارد. می توان پیش بینی کرد دوباره در 
شرایطی که استقال دچار بحران شده 
و در لیگ نتیجه نگیرد شــاهد تشکیل 
کمیته فنی باشــیم، کمیته ای که شاید 
بــه قول علی پروین هیچ نقشــی ندارد 
و بــرای خالی نبودن عریضه تشــکیل 
می شود؛ نوعی ســلب مسوولیت و فرار 
از انتقادات مقطعــی، وگرنه چه لزومی 
دارد که هر بــار انتخاب های اینچنینی 

با شرایطی مشابه انجام شود. 
لــزوم چنین رفتارهایی از ســوی 
باشگاه فقط می تواند مخاطب را دلسرد 
کند و بیانگر مدیریت هایی است که هیچ 
اتفــاق نویی قرار نیســت در تصمیمات 

آنها دیده شود. 
هیچ کس قرار نیست به نحو احسن 
مدیریــت بحران را انجام دهد، در حالی 
که این فوتبال ســال ها اســت نیازمند 
حضــور مدیرانی اســت کــه در مواقع 
بحرانی بــه جای تصمیمــات تکراری، 
خودشــان دســت به نوگرایی زده و به 

خوبی از پس اتفاقات برآیند.
اســتقال نیم فصــل اول را خوب 
شــروع نکرد اما پایان خوشــی داشت، 
شــاید هم به دلیل همین پایان خوش 
این روزها شــرایط بهتری دارد اما اگر 
شروع نیم فصل دوم هم مانند نیم فصل 
اول باشــد باید منتظر اتفاقاتی باشــیم 
که مدیران اســتقال را وادار به گرفتن 
تصمیمات اجباری و شــتابزده می کند. 
شــاید یکی از چیزهایی کــه می تواند 
تاریــخ را بــرای ایــن تیم تکــرار کند 
شکســت در نقل و انتقاات زمســتانی 
است. برنده شــدن استقالی ها در نقل 
و انتقــاات خودش می تواند گام بلندی 

برای رهایی از تاریخ تکراری باشد.

 اعضایــی که خیلــی زود 
حوصله شــان سر رفت

کمیته فنی استقال منحل شد؟ 

طاهری: ملی پوشان همدل هستند
بیژن طاهری مربی اســتقال در خصوص بازی هــای تیم ملی در جام 
ملت ها نیز اینطور می گوید: »تیم ملی ایران پیش از این ۲ بار به طور متوالی 
بــه جام جهانی صعــود کرد که کار بزرگی بود و اکنــون تمام مردم ایران و 
فوتبالدوستان آرزو می کنند که تیم ملی قهرمان جام ملت های آسیا شود. ما 
بعد از انقاب اســامی هنوز قهرمانی در این جام نداشته ایم. البته قهرمانی 
در جام ملت ها بسیار ســخت است ضمن اینکه کشورهایی مثل کره و ژاپن 
هــم جام ملت ها را کامًا جدی می گیرند و دقیقاً مثل جام جهانی برایشــان 
اهمیت دارد به همین دلیل با تمام قوا در این مســابقات شرکت می کنند.« 
مربی استقال در ادامه می گوید: »در زمان جام ملت ها همه باید حامی تیم 
ملی باشــیم و نگاهی رنگی به این مســابقات نکنیم و همه بدانیم که پرچم 

کشورمان از همه چیز مهم تر است. این تیم ملی لیاقت قهرمانی را دارد.«
طاهری در مورد نفرات دعوت شــده به تیم ملــی نیز اینطور اظهارنظر  
می کند: »این بازیکنان ســال ها در کنار هم بازی کرده اند و همگی شناخت 
خوبــی از هم دارند، ۹۰ درصد بازیکنان دعوت 
شده به تیم ملی استحقاق حضور در تیم ملی را 
دارند اما به هر حال سلیقه ها متفاوت است. ما 
بهترین نفرات را داریم ضمن اینکه در پایان این 
جام ملت ها برخی از بازیکنان احتمااً به خاطر 
ســن و سالشــان از تیم ملی جدا خواهند شد 
اما کی روش آینده نگری هم کرده و از بازیکنان 
آینده داری دعوت کــرده تا در تیم ملی حضور 
داشته باشند. آرزوی قلبی من این است که تیم 
ملی قهرمان آسیا شــود. در این جام هم جای 
علی کریمی بازیکن استقال خالی است، اگر او 
مصدوم نمی شد می توانست خیلی به تیم ملی 

کمک کند.«
طاهری با اشــاره به یک مزیت بزرگ تیم ملی می گوید: »یکی از نکات 
مثبت و خوب تیم ملی این اســت که بازیکنان همگی تابع کی روش هستند. 
ما تاکنون ندیده ایم که یــک بازیکن گایه کند و بگوید حقم بود بازی کنم 
اما به من بازی نرسید. تیم ملی نفراتش همگی یکدل هستند. آنهایی که در 
میــدان حضور دارند با دل و جان بــازی می کنند و نفرات ذخیره هم بعد از 
گل زدن از ته دل شادی می کنند. باید این مسائل را موشکافانه نگاه کرد.«

 حاجیلو: نقل و انتقاات استقال را 
رسانه ای نمی کنیم

به نظر می رســد اســتقالی ها از تعطیات لیگ چندان راضی نیستند. 
حاجیلو سرپرست استقال در این خصوص اینطور می گوید: »تعطیات برای 
همه تیم ها ســخت اســت. ما در ۵ بازی گذشته فرم بســیار خوبی داشتیم 
و بــه هماهنگی کامل رســیده بودیم. ابتدای فصل تیــم جوان ما هماهنگ 
نشده بود اما اکنون در شرایط برد بودیم و به صدر جدول نزدیک می شدیم. 
اســتقال در هفته های اخیر همدل و هماهنــگ بود و تاکتیک های مد نظر 
شــفر را بازیکنان درک کرده بودند که این موضوع خیلی مهم است. تیم ما 
به هارمونی رســیده و همه از مربی درک کاملی داشــتند. سند صحبت های 
من نمایش استقال در ۵ بازی اخیر است و حاا لیگ به اجبار تعطیل شده 
اما مســاله ای نیســت.« حاجیلو در ادامه درباره آزمایش های پزشکی قبل از 
شــروع تمرینات می گوید: »قبل از شروع تمرینات در کلینیک دکتر نوروزی 
حاضر خواهیم شد و وضعیت جسمانی بازیکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا 
با آگاهی کامل از وضعیت بازیکنان به استقبال تمرینات برویم.« حاجیلو در 
ادامه درباره وضعیت نقل و انتقااتی باشگاه می گوید: »درباره نقل و انتقاات 
سرمربی و سرپرســت باشگاه آقای فتحی کاما با یکدیگر هماهنگ هستند. 
باشــگاه در حال پیگیری این موضوع است و هر زمان نهایی شود، به صورت 
رســمی اعام می کنیم اما نمی خواهیم با حضور در فضای رسانه ای و ملتهب 
نقل و انتقاات، کار را دشــوار کنیم. آقای شفر برنامه ریزی کاملی برای نیم 

فصل دوم دارد و به خوبی از شرایط نیم فصل دوم آگاهی دارد.«
حاجیلو در پایان صحبت هــای خود درباره اهمیت دیدارهای نیم فصل 
دوم می گویــد: »در نیم فصل دوم کار ســختی داریم. همــه تیم ها محتاط 
بازی می کنند و هر یک امتیاز سرنوشت ســاز خواهد بود. یک گل بیشــتر یا 
یک امتیاز در نیم فصل دوم سرنوشت ســاز است ولی من به استقال بسیار 

امیدوارم.«

پیراهن شماره 2 بر تن پسر باهوش استقال

وریا وارث مهدوی کیا: مزد تاش و سکوت

ترکیــب اولیه تیم ملــی مقابل قطر که 
به احتمال بســیار ترکیب اصلی بازی با یمن 
خواهد بــود و چنانچــه اتفــاق عجیبی رخ 
ندهــد در دیگر بازی ها نیز بــا اندک تغییری 
تکرار خواهد شــد، در حالی از سوی کارلوس 
کی روش چیدمان شــد که کمتر کسی تصور 
می کرد مرد پرتغالی از وریا غفوری در پســت 

دفاع راست استفاده کند.
وریا پیش از اینکه تیم ملی به جام جهانی 
۲۰18 روســیه برود، به دلیل آنچه کی روش 
فقدان توانایی های کافی او برای بازی در پست 
دفاع راســت می دانست از فهرست نهایی تیم 
ملی حذف شــد اما در فاصله شش ماه، حاا 
کی روش دوباره وریــا را در همان نقطه ای به 
بازی گرفته که قبل از جام جهانی اعتقادی به 

حضورش در این پست نداشت. 
اینطور که از انتخاب های ســرمربی تیم 
ملــی پیدا اســت، به احتمال بســیار وریا در 
ترکیــب اصلی بازی های جــام ملت ها هم در 
همین پســت بــه میدان خواهــد رفت و اگر 
دوباره نخواهیــم علل حذف او از تیم ملی در 
آستانه جام جهانی را با آن آمادگی فوق العاده 
ازکارلوس کی روش بپرسیم باید این انتخاب را 
برای بازیکن زحمتکش استقال به فال نیک 
بگیریــم و او را انتخاب نهایی مرد پرتغالی در 

پست حساس دفاع راست بدانیم.
بدون شک اگر وریا نظر سرمربی تیم ملی 
در بازی با قطر را جلب کرده باشد، که کرده، 
در جام ملت های آســیا گزینه اول او در این 
پســت خواهد بود و مادامی که شــرایط فنی 
مطلوبی داشته باشد در دفاع راست به میدان 

خواهد رفت.
 وضعیت امــروز وریا که بــه گزینه اول 
ســرمربی تیم ملی بدل شــده، یقینا حاصل 
تاش هایش برای بازگشــت دوباره به ترکیب 

تیم ملی است. 
گرچــه در آن زمــان که وریا از لیســت 
مسافران جام جهانی کنار گذاشته شد، تصور 
می شد دیگر نای برخاستن  ندارد اما با وجود 
صدمــات روحی حاصل از حذف از فهرســت 
مسافران جام جهانی اما این بازیکن دوباره به 
بازی در ترکیب تیمــش ادامه داد و بار دیگر 
سرمربی تیم ملی را متقاعد کرد تا او را به تیم 

ملی فرا بخواند.

این بازگشت محصول اتفاقات دیگر هم بود. 
رامیــن رضاییان به رغم آنکه در جام جهانی در 
تمام  بازی هــا برای تیم ملی به میدان رفت اما 
پــس از آن تورنمنت بزرگ در صحنه بازی های 
باشــگاهی فروغ قبل از جام جهانی را نداشت و 

حتی مدتی بی تیم بود.
رضاییــان اخیرا در ترکیب تیم الشــحانیه 
یک گل زده و یک پــاس گل داده که این آمار 
قابل توجهی نیست و اگر می بینیم کی روش به 
وریا گرایش بیشــتری پیدا کــرده، حاصل افت 

رضاییان بعد از جام جهانی هم  هست.
جامی که به نظر می رســید برای رضاییان  
ســکو پرتاب به تیم های بزرگ تر باشد اما هرگز 
این گونه نبود و او حتی نتوانســت حضورش در 

لیگ اروپا را تداوم ببخشد.
از ســویی به نظر می رسد که کی روش در 
این ایام که وریا را بی دلیل از ترکیب اصلی تیم 
ملی دور کرده، متوجه اشــتباه خود شده باشد. 
اگر به یاد داشــته باشــیم گلی که تیم ملی در 

جام جهانی مقابل اســپانیا دریافت کرد حاصل 
اشــتباه مســتقیم رامین رضاییان بود و همان 
روزها بســیاری بر این باور بودنــد که اگر وریا 
در ترکیب تیم ملی بــود قطعا در آن صحنه با 

تجربه تر عمل می کرد.
بعید نیســت کی روش نیز بــه همان نتایج 
فنی رســیده باشــد که منتقدان حــذف وریا 
رسیدند و حاا سرمربی تیم ملی درصدد جبران 
برآمده و تاش می کند دوباره از وریا یک مدافع 

راست ایده آل برای تیم ملی بسازد
البتــه غفــوری در تریــم باشــگاهی اش، 
اســتقال به مانند بازی های ماقبل جام جهانی 
آماده و قبراق نبود امــا عملکرد این بازیکن به 
گونــه ای هم نبود که کــی روش را متقاعد کند 
تا دوباره او را از فهرســت نهایــی کنار بگذارد. 
به همیــن دلیل 3 ماه پس از پایان جام جهانی 
پروژه بازگشتش به تیم ملی کلید خورد و حاا 
این پروژه به حدی سریع و موفق پیش رفته که 
وریا بدل به دفاع راست اصلی تیم ملی شده به 

گونه ای کــه در بازی با قطر نیز جلوتر از رامین 
رضاییان وارد ترکیب اصلی می شود و نزدیک به 

7۰ دقیقه نیز برای تیم ملی به میدان می رود.
حضور وریا در ترکیــب اصلی تیم ملی در 
شــرایطی که تا بازی با یمن کمتر از یک هفته 
باقی مانــده، بیانگر انتخابــش به عنوان مدافع 
راســت قطعی تیم ملی اســت و ایــن بازیکن 
باید در همان ایســتگاه نخســت با نمایشــی 
از  احتمــاات خروجش  اطمینان بخــش همه 
 ترکیــب اصلــی را از ذهن ســرمربی تیم ملی 

دور کند.
بی گمــان اگر وریــا در وهله نخســت در 
عملیــات دفاعی تیــم ملی موفــق و کامیاب 
ظاهر شــود، کی روش هیچ بهانه ای برای بیرون 
بــردن او از ترکیــب اصلی تیم ملــی نخواهد 
داشــت و این رامین رضاییان اســت که باید از 
روی نیمکــت تیم ملی لحظه هــا را برای بازی 
 در ترکیــب تیم ملی آن هم به عنــوان بازیکن 

ذخیره شماره کند.

رحمتی: باید به فوتبال 
پایه اهمیت بدهیم

 سیدمهدی رحمتی در مراسم افتتاح 
مدرســه فوتبال گفــت: »خوشــبختانه با 
حمایتی که شــد من و سید جال حسینی 
به این جمع بندی رســیدیم که این مدرسه 
فوتبــال را افتتاح کنیم و امیدوارم در ادامه 
راه هــم در کنار هم پیش برویم و با همین 

سرعت به راه مان ادامه دهیم.«
کاپیتان اســتقال در پاســخ به این 
پرسش که آیا این آکادمی در تمام رده های 
سنی فعالیت خواهد کرد یا خیر؟ گفت: »ما 
این مدرسه فوتبال را راه اندازی کردیم و در 
ادامه راه در فصل بهار و تابستان این مدرسه 
فوتبال را در چندیــن منطقه تهران افتتاح 
خواهیم کرد. امیدوارم در چند شهرســتان 
هم شــعبه های خود را افتتاح کنیم اما به 
این مساله که شما گفتید هنوز فکر نکردیم 
و تــازه در اول راه هســتیم. در همه جای 
دنیا باشگاه ها استعدادیابی می کنند و سعی 
می کنند از این اســتعدادها محافظت کنند 
تا شکوفا شــوند. بیشــتر درآمدزایی ها در 
فوتبال هم از همین راه اســت. در کشور ما 
هم مهدی مهدوی کیا ایــن کار را می کند 
و من و جال حســینی هم تــازه این کار 
را شــروع کرده ایم و تــاش می کنیم همه 
استعدادها را در این راه ببینیم. دقیقا مثل 
زمانی که خودمان این راه را شــروع کردیم 
و وضع مالی خوبی نداشتیم. سعی خواهیم 
کرد کســی به خاطر مشکات مالی از این 

راه باز نماند.«
رحمتی در واکنش به این پرســش که 
به نوعی مدرســه فوتبال ســرخابی رقیب 
آکادمی کیا که متعلق به مهدی مهدوی کیا 
است، خواهد بود، گفت: »خیر چنین چیزی 
نیست، ما همکار هستیم و رقابتی نداریم.«

کاپیتان اســتقال در مــورد اینکه در 
ایران باشــگاه ها بیشــتر به رده بزرگساان 
اهمیــت می دهند و رســیدگی به وضعیت 
رده هــای پایــه نمی شــود، گفــت: »بله 
همینطور اســت. در ایران بیشــتر به رده 
بزرگساان رسیدگی می شود و امکانات در 
این رده استفاده می شود، این هم به خاطر 
مشکاتی است که در کشور ما وجود دارد. 
در هر صورت ما سعی می کنیم قدمی مثبت 

در راه تیم های پایه برداریم.«

قوانین پای مهاجم ناراضی را 
بسته است

تبریزی به فکر بازیابی 
قوای قبل

از مهم ترین  تبریزی یکی  مرتضی 
خریدهــای اســتقال در فصل نقل و 
انتقاات بود که در همان بازی اول برابر 
تراکتورســازی هم گل زد تا نوید یک 
فصل فوق العاده را بــا پیراهن این تیم 
بدهد. تبریزی حتی در بازی برگشــت 
برابر الســد هــم موفق شــد گل دوم 
اســتقال را با ضربه سر بزند و تیمش 
را در آســتانه صعود قرار بدهد اما بعد 
از این به دلیل شــرایط بد استقال او 
هم افت کرد و نتوانســت به درخشش 
هفته های ابتدایی خود ادامه بدهد. در 
این بین بعــد از پایان نیم فصل حرف 
و حدیث های زیــادی در مورد جدایی 
تبریزی به راه افتاده است در حالی که 
قانون بــه او اجازه نمی دهد به تیم های 
داخلی برود و او فقط می تواند در خارج 
از ایــران در کشــوری بــازی کند که 
لیگش در ســال ۲۰1۹ آغاز می شود. 
بــا این وجود تبریزی قصــد جدایی از 
اســتقال را ندارد و حداقــل تا پایان 
این فصل در این تیــم ماندنی خواهد 
بود. مرتضی تبریزی انگیزه زیادی دارد 
تا با درخشــش در ترکیب اســتقال 
بتواند خاطره های تلــخ نیم فصل اول 
را فرامــوش کند و به بازیکن مورد نظر 
هواداران این تیم تبدیل شــود. در این 
بین بــا توجه به اعتقادی که شــفر به 
ســبک بازی تبریزی دارد این بازیکن 
می توانــد در نیــم فصــل دوم به یک 
بازیکن بزرگ در ترکیب تیمش تبدیل 
شــود. تبریزی البته در نیم فصل اول 
به دلیل اینکه نتوانســت موثر باشــد 
در بازی های آخر نیمکت نشــین شد و 
همیــن نکته او را عصبــی کرد اما این 
بازیکــن که به دلیــل قوانین حاکم بر 
لیــگ نمی تواند تیمــش را عوض کند 
باید به فکر جبران اشــتباهات گذشته 
بازیابی قوای گذشــته باشــد.  خود و 
مهاجم ناکام استقال در تعطیات نیم 
فصل می تواند خــودش را برای حضور 

پررنگ تر در استقال آماده کند.

نقل قول مصاحبه

سوژه

رامین  روی
 
نیمکت نشین
 

 وریا فیکس

حضور وریا در 
ترکیب اصلی 
تیم ملی در 
شرایطی که 

تا بازی با یمن 
کمتر از یک 
هفته باقی 

مانده، بیانگر 
انتخابش 

به عنوان مدافع 
راست قطعی 
تیم ملی است 
و این بازیکن 
باید در همان 

ایستگاه 
نخست با 
نمایشی 

اطمینان بخش 
همه احتماات 

خروجش از 
ترکیب اصلی 

را از ذهن 
سرمربی تیم 

 ملی 
 دور کند.

اگر تاریخ باشگاه بزرگی مثل استقال 
را مــرور کنیم به این نتیجه می رســیم که 
تعدادی از بازیکنان بــدون اینکه کمترین 
منفعتی برای باشگاه داشته باشند، نیامده 
می روند. میثــم تیموری را نیــز باید یکی 
از همــان بازیکنان دانســت. حقیقت این 
اســت که تیموری کمترین منفعت را برای 
اســتقال در نیم فصل اول داشت اما چون 
بازی نکرد خیلی مورد انتقاد قرار نگرفت و 
پشت اشتباهات دو خارجی نام او پنهان شد. 
با این وجود نمی توان ناکامی استقالی ها را 

در جذب این بازیکن نادیده گرفت همانطور 
که جذب بازیکنی مثل آقاخان هم شرایطی 
مشابه تیموری داشــت. حاا اما با توجه به 
اینکه استقال در پست دفاع چپ بازیکنان 
زیادی دارد و شــفر هم روی آنها حساب باز 
کرده، بعید اســت که در نیم فصل دوم هم 
به تیموری بازی برسد. همین مسائل باعث 
می شود که تیموری ناراضی عزم رفتن جزم 
کند و بدش نیاید از استقال جدا شود. اگر 
این اتفاق هم بیفتد، فهرست استقال برای 

حضور بازیکنان جدید خالی خواهد شد.

باشگاه استقال طبق جلساتی که با 
شفر داشته، باید مقدمات جذب دو بازیکن 

در پست هافبک و مهاجم را فراهم کند.
چند  آبی پوشــان  آلمانی  ســرمربی 
گزینه را به مدیران باشــگاه داده و تأکید 
کــرده که برای اردوی نیم فصل، بازیکنان 
جدید در تمرینات حضور داشــته باشند. 
مدیران اســتقال برخاف روال سال های 
گذشــته، چراغ خاموش ســراغ گزینه ها 
رفته اند و اعام کرده اند که دوست ندارند 

سر و صدا کرده و بی جهت قیمت بازیکن 
را باا ببرند.

 در این راستا، حضور یکی دو گزینه 
اصلی اســتقال در خط حملــه به دلیل 
قیمت مبلغ پیشــنهادی و همچنین مدت 

قرارداد منتفی شد.
 سیاست باشــگاه استقال این است 
که با هــر مبلغی بازیکن جذب نشــده و 
مدت قــرارداد نیز کوتاه نباشــد تا اتفاق 
مامه تیام مهاجم ســنگالی فصل گذشته 

اســتقال تکرار نشــود. از طرفی، بودجه 
باشــگاه خیلی زیاد نیست و نمی توانند با 
هر مبلغ پیشــنهادی موافقت کنند. تنها 
گزینه نزدیک به اســتقال سرور جباروف 
هافبک ازبکســتانی اســت که قرار شده 
قرارداد یک سال و نیمه بسته شود و سال 

بعد آن مشروط باشد.
 امیــد نورافکن نیز باید تکلیفش را با 
باشگاه شــارلروای بلژیک مشخص کند تا 

نحوه انتقالش به استقال مشخص شود.

انتشار شایعات پرتعداد درباره مسیر 
جذب سرور جباروف باعث شده تا هنوز 
وضعیت او مشــخص نشــود. سرپرست 
باشــگاه اســتقال کــه از مدت ها قبل 
موضوع جذب این بازیکن را در دســتور 
کار خود قــرار داده، درباره وضعیت این 
بازیکن گفت: »ما طلب این بازیکن را که 
مبلغ نسبتا زیادی هم بود با کمک حامی 
مالی پرداخت کردیم. منتظر او هســتیم 
تا مقدمات حضورش را در تمرینات مهیا 

کنیم.« 
صحبت های فتحی نشــان می دهد 
حضور ســرور در تهران و اســتقال بر 
خاف شایعات روزنامه های ازبک تقریبا 
قطعی و نهایی شده و این بازیکن فاصله 
زیادی با پیراهن اســتقال ندارد اما این 

حضور فعا مشروط است. 
سرپرست آبی پوشــان درباره شرط 
اســتقالی شــدن این بازیکــن گفت: 
»البته بــاز هم می گویم جبــاروف باید 

ابتدا آزمایش پزشــکی دهد و در صورت 
قبولی در تســت، جذب استقال خواهد 
شد.« اســتقالی ها نگران وضعیت بدنی 
و فــرم این بازیکن هســتند و به همین 
دلیل جذب او را مشروط به موفقیت در 
آزمایش های پزشــکی کرده اند تا از این 
بابت نگرانی نداشته باشــند. این روزها 
مثــل ابتدای فصل جباروف در صف اول 
اخبار استقال اســت و این بیش از هر 

چیزی هواداران را نگران می کند.

تیموری در استقال می ماند؟ 

استقالی ها نمی خواهند قیمت بازیکن را باا ببرند

جباروف در صف اول اخبار استقال

حــاا وریا غفوری نه تنها مهره ســوخته تیم ملی نیســت و در باورهــای کارلوس کی روش جا ندارد بلکه در آســتانه شــروع جام ملت های آســیا بدل 
بــه یکی از امیدهای کی روش شــده و گزینه نهایی او برای بازی در پســت دفاع راســت اســت.غفوری که شــش مــاه پیش حضور در جــام ملت های 
آســیا را به دلیــل نزدیک نبودن به معیارهای ســرمربی تیــم ملی از کــف داده بود حاا در نقطــه ای امید بخش قــرار گرفته و ســرمربی تیم ملی نیز 
نــگاه متفاوتی به این بازی دارد. شــاید جــام ملت ها برای وریا هرگز منزلت جام جهانی نداشــته باشــد اما ایــن تورنمنت نیز یک فرصت بزرگ اســت 
تا بازیکن مســتعد اســتقال توانایی هایش را به رخ فوتبال آســیا بکشــد. او با پیراهن شــماره 2 حــاا وارث بازیکن بزرگی همچون مهدوی کیا اســت.

قائدی: از پرسپولیس پیشنهاد نداشتم

نویمایر را به سوپر لیگ سوییس راه ندادند

شفر اولتیماتوم داد؟ 

مهدی قائــدی درباره اینکــه چرا در 
نــدارد، می گوید:  ثابتی  اســتقال جایگاه 
»خــودم هم اصا از خودم راضی نیســتم. 
توانــم از نظر خودم بســیار بیشــتر از این 

حرف ها است و طبیعی است که باید خیلی 
بیشتر پیشرفت کنم. در این یک سال و نیم 
خودم از خودم راضی نبودم و دوســت دارم 
در نیــم فصل دوم همه چیز را جبران کنم. 
ســقف فوتبال من از اینکــه اان می بینید 
بلندتر اســت و می خواهم در نیم فصل دوم 
شرایط متفاوتی را تجربه کنم. ان شاءا... در 
نیم فصل دوم شــرایط متفاوتــی را از من 
می بینید و به ترکیب ثابت می رسم.« قائدی 
درباره اینکه گفته می شــد پیش از حضور  
دراســتقال بحث رفتنش به پرســپولیس 
مطرح بــوده، این توضیحــات را می دهد: 
»اصا چنین چیزی نبوده و من پیشنهادی 
از پرسپولیس نداشتم. البته این احتمال هم 
وجود دارد که حرفی زده شــده باشــد که 
من در جریان آن نباشــم. حتی اینکه گفته 
می شد ماهینی درباره رفتن به پرسپولیس 
با من حرف زده را هم قبول ندارم و ایشــان 

صحبتی در این باره با من نداشت.«

نــام مارکــوس نویمایــر را هــواداران 
اســتقال هرگز از یاد نخواهند برد. بازیکنی 
که در کنار بسیاری دیگر از بازیکنان خارجی 
تاریخ باشگاه اســتقال نتوانست انتظارها را 
برآورده کند.باشگاه استقال اساسا بازیکنان 
خارجــی نامی و ماندگار به تعداد انگشــتان 
یک دســت در اختیار داشــته و نویمایر هم 
از دسته همان بازیکنانی است که نتوانستند 
در اســتقال مهره ارزشــمند و درخشــانی 

باشــند. حاا باگذشت 3 هفته از جدایی این 
بازیکن از استقال خبر رسیده که او به لیگ 
سوییس رفته است. البته تیمی که نویمایر با 
آن قرارداد منعقد کرده جزو تیم های ســوپر 
لیگی این کشــور محسوب نمی شود. نویمایر 
به تیم آرائو پیوســته که تیمی درجه دو در 
فوتبال این کشــور محسوب می شود. حضور 
نویمایر در آرائو بار دیگر ثابت می کند که این 
بازیکن ارزش فنی باایی نداشت و هرگز در 
قد و قواره باشــگاه بزرگی همچون استقال 
نبود. همین که تیم های ســوپرلیگی کشور 
سوییس اقدام به خرید نویمایر نکرده اند خود 

بیانگر وضعیت این بازیکن است.
 بــه هر حال از این اتفاقات در باشــگاه 
استقال کم رخ نداده که بازیکنان جدا شده 
این تیم به باشــگاه هایی ملحق شده اند که از 
لحاظ اعتبار ســطح بســیار نازلی داشته اند. 
مطمئنــا الحاجی گرو هم وضعیت بهتری در 
قیاس با نویمایر نخواهد داشت و این بازیکن 
هم ســر از تیم های بزرگی در نخواهد آورد. 
جای شکرش باقی است که این بازیکنان در 
نیم فصل از اســتقال جدا شــدند تا باشگاه 
استقال بتواند بازیکن جدیدی را به خدمت 

بگیرد.

 سرمربی اســتقال از مدیران باشگاه 
خواســته تا فهرست را قبل از شروع اردوی 
قطر تکمیــل کنند و تا شــروع اردو زمان 
زیادی باقی نمانده اســت. ایــن فاصله کم 
تا اولتیماتوم کار مدیران اســتقال را قطعا 
ســخت خواهد کرد اما نوع رفتار آنها نشان 
داده که وسواس زیادی در این پرونده دارند 
و این وســواس ممکن اســت باعث عبور از 

اولتیماتوم شفر شود.
جمع  بنــدی اتفاقــات هفته های اخیر 
اســتقال نشــان می دهد فرصت زیادی تا 
مشخص شــدن خرید استقال باقی نمانده 
و باید در کمتر از یــک هفته آینده منتظر 

اعــام خبر یــک خرید مهم بــرای آبی ها 
باشــیم. البته فصل نقل و انتقااتی که قرار 
بود برای آبی ها مملو از خبرهای خوب باشد 
مدت زمان زیادی است که در آرامش کامل 
سپری می شود و فعا استقالی ها هیچ خبر 
خوبی برای هواداران خود ندارند. شرایط در 
اردوگاه اســتقال البته از نظر مدیران این 
باشــگاه خیلی بحرانی نیست و امیرحسین 
فتحــی و علی خطیر می گوینــد که دور از 
هیاهو برنامه های شــفر را پیش می برند اما 
هنــوز هیچ بازیکنی بــه ترکیب تیم اضافه 
نشــده و کمتر از 4 روز تا شروع دور جدید 

تمرینات باقی مانده است.

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

این روزهــا خبرهای متفاوتی در مورد 
نقل و انتقاات استقال شنیده می شود اما 
آنچــه در این میان بیش از هر چیزی مورد 
توجه قرار دارد، بحث بازگشــت جباروف و 
امید نورافکن است. اینطور که گفته می شود 
نورافکــن به صــورت قرضی به اســتقال 
برمی گردد و اگر این اتفــاق بیفتد با توجه 
به اینکه این بازیکــن قابلیت بازی در چند 
پســت را دارد، شــفر می تواند از او در چند 
پست استفاده کند. این مساله باعث می شود 
که بازیکنان دیگر اســتقال آزادتر شده و 

شــاید به پســت های قبلی خود برگردند. 
روزبه چشمی یکی از همان بازیکنانی است 
که می تواند با حضور امید نورافکن به پست 
دلخواه خود برگردد. چشــمی اصا دوست 
ندارد دفاع وســط بازی کند اما در بیشــتر 
بازی ها مجبور بود به دلیل نبود بازیکن دفاع 
وسط باشد. نکته اینجا است که چشمی هم 
در تیم ملی هافبک دفاعی است و این اتفاق 
برای او خوشــایند به نظر می رسد. باید دید 
با بازگشــت نورافکن تغییرات استقال در 

ترکیب تا چه حد خواهد بود.

روزبه چشمی و بازگشت به پست دلخواه

مهديه دريابیگي
Mahdiyeh Daryabeigi
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 شخصیت آقای برانکو 
برای همه اهالی فوتبال 
روشن است. اگر چنین 

فردی تا این حد ناراحت 
می شود باید دید کجای کار 

می لنگد؟«

 نشــریه »دامــگا« ترکیه گزارش 
داد تیــم فوتبــال ترابزون اســپور که 
در نیم فصــل دوم برای کســب عنوان 
قهرمانی رقابت خواهــد کرد، با توجه 
به اینکه اونور کیوراک در حال فســخ 
قــراردادش بــا آبی وعنابی ها اســت، 
اوئورجــان چاکر تبدیل بــه دروازه بان 
اول این تیم شــده اســت. در همین 
راستا باشــگاه ترابزون اسپور به دنبال 
به خدمت گرفتن یک دروازه بان دیگر 
است. بر اســاس این گزارش، در کنار 
بوسنیایی  دروازه بان  شــهیچ،  ابراهیم 
مورد  ارزروم اســپور که گفته می شود 
توجه ترابزون اســپور است، اکنون نام 
یک دروازه بان جدید هم مطرح شــده 
اســت. ترابزون اســپور که در تابستان 
اخیــر وحید امیری و مجید حســینی 
را به ترکیب خــود اضافه کرد، اکنون 
علیرضــا بیرانوند دروازه بــان تیم ملی 
فوتبال ایران به این باشــگاه پیشنهاد 

شده است. این دروازه بان با تجربه که 
بــه پرتاب های بلند توپ با دســتانش 
معروف اســت، در جام جهانی 2018 
برجای  از خــود  درخشــانی  عملکرد 
گذاشــت. او در تابستان اخیر با وجود 
حاضر  داشــت،  کــه  پیشــنهادهایی 
به تــرک پرســپولیس نشــد و یکی 
از مهمتریــن عوامل این تیــم در راه 
رســیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
بود. این نشریه در ادامه می نویسد: »آیا 
بیرانونــد که جدایی اش  بعدی  مقصد 
از پرســپولیس قطعی به نظر می رسد، 
ترابزون اسپور خواهد بود؟ پاسخ منفی 
اســت. این دروازه بان ایرانی به باشگاه 
ترابزون اسپور پیشنهاد شده اما باشگاه 
توانایی پرداخت دستمزد بیرانوند را که 
تا سال 2021 با پرســپولیس قرارداد 
دارد، ندارد. ارزش بیرانوند 26 ســاله 
در سایت »ترنسفر مارکت« 2 میلیون 

یورو تخمین زده شده است.«

پیش از این گفته می شد تیم های 
تبریــز و ســپیدرود  ماشین ســازی 
رشــت خواهان به خدمت گیری این 
بازیکن هســتند که البته مســووان 
تکذیب  را  مســاله  این  ماشین سازی 

کردند.
 هنوز خبر موثقی از خروج دیگر 
بازیکنان پرســپولیس وجود ندارد اما 
انصاری، منشــا و  زمزمه هایی درباره 
یکی دو بازیکن دیگــر وجود دارد. با 
این وجود ممکن اســت وضعیت این 
بازیکنــان در پایان هفته و با شــروع 
تمرینات پرســپولیس مشخص شود. 
علوان زاده در این باره می گوید: »بعد 

از مذاکراتی که با مســووان باشگاه 
پرسپولیس داشتم و پیشنهادهایی که 
به دستم رســیده بود تصمیم گرفتم 
از پرســپولیس جدا شوم. با خاطرات 
خوبــی از تیــم جدا شــدم. روز های 
خوبی در پرســپولیس داشــتم و در 
شرایط فعلی هم ترجیح دادم به یکی 
از پیشــنهادهای رسیده پاسخ مثبت 

دهم. 
پرسپولیس جدا  از  بدون مشکل 
شدم و مطالبات خود را برای گرفتن 
پیشنهاد  چند  بخشــیدم.  رضایتنامه 
خــوب دارم اما به احتمال خیلی زیاد 

فردا تکلیف مشخص خواهد شد.«

بیرانوند همبازی امیری و حسینی می شود؟ 

علوان زاده از جمع سرخ پوشان رفت

 حسینی: در مورد طارمی
 برانکو تصمیم گیرنده است

سید جال حسینی روزهای خوبی را در جمع سرخپوشان تهرانی سپری 
می کند و حاا به عنوان یکی از ســتون های این تیم در جمع پرسپولیسی ها 
حضور دارد. او همچنان به موفقیت های بیشــتر با پرســپولیس فکر می کند 
و امیدوار اســت نیم فصل دوم رقابت ها هم روزهــای موفقی برای تیمش با 
بازیکنان جدید رقم بخورد. سیدجال حسینی درباره افتتاح آکادمی فوتبال 
می گوید: »با مهدی رحمتی یک آکادمی تشکیل دادیم و هدف مان این است 
که بازیکنان مســتعد را از لحاظ فنی و مهمتر از آن اخاقی در این آکادمی 
پــرورش دهیم. امیدواریم که بتوانیم در این کار موفق عمل کرده و بازیکنان 
خوبی را تحویل فوتبال کشورمان دهیم.« او درباره وضعیت فعلی پرسپولیس 
اینطور توضیح می دهد: »امیدوارم تمرینات پرســپولیس هر چه زودتر شروع 
شــود و همه مشتاق هستند تا تمرینات را شــروع کنیم چرا که کار سختی 
را پیش رو داریم.« حســینی اشاره ای به حمایت های هواداران پرسپولیس از 
ایــن تیم دارد: »ما یــک نیم فصل خیلی خوب 
را ســپری کردیم و هــواداران در این مدت به 
بهترین شــکل از ما حمایت کردند. از همه آنها 
تشکر می کنیم و می دانیم که در نیم فصل دوم 
تیم های مدعی با قدرت تمام راهی مســابقات 
شــده و همچنین بازی های ســختی در لیگ 
قهرمانان داریم که باید از هر حیث خودمان را 
آماده بازی ها کنیم. در کنار این مساله امیدوارم 
بازیکنان جدید هم بداننــد به چه تیم بزرگی 

پیوسته اند و تاش کنند تا موفق باشند.«
این مدافع پرسپولیس درباره همکاری اش 
در کنــار مهدی رحمتی اینطور توضیح می دهد: »با مهدی یک کار خوب را 
شروع کردیم. هر چند که من و او سخت درگیر مسابقات و تمرینات تیم های 
خود هســتیم اما همه هدف مان این است که مدرسه فوتبال خوبی را داشته 

باشیم.«
کاپیتان پیشــین تیــم ملی به حضور تیم ملی در جــام ملت ها اینطور 
واکنش نشــان می دهد: »بازی در جام جهانی و جام ملت ها سخت است چرا 
که همه تیم های ملی با تمام قدرت شــان در مســابقات اینچنینی شــرکت 
می کننــد. در تیم ملــی همه برای موفقیت تیم تــاش می کنند، از بازیکن 

گرفته تا کادرفنی و من برای آنها آرزوی موفقیت دارم.«
او در پاســخ به این سوال که آیا واقعا حضور در نیمه نهایی جام ملت ها 
باید برای تیم ملی آرزو باشــد؟ می گوید: »ما در مرحله گروهی کار چندان 
ســختی نداریم. البتــه نمی خواهم بگویم کار تیم ملی راحت اســت چرا که 
اصــا بازی راحت در جام ملت ها نداریم. در ادامه راه هم قطعا کار ســختی 

پیش روی تیم ملی خواهد بود.«
ســیدجال در پایان درباره اینکه آیا موافق بازگشــت مهدی طارمی به 
پرسپولیس اســت و اگر برانکو از این موضوع استقبال کند واکنش بازیکنان 
چه خواهد بود؟ حرف هایی دارد: »در مورد بازگشــت مهدی طارمی به تیم، 
ســرمربی تصمیم گیرنده اســت و اگر برانکو موافق باشد همه ما هم دوست 

داریم این اتفاق رخ دهد.«

وقتیباشگاهتاییدیاتکذیبنمیکند
شایعه بازگشت حقیقی به پرسپولیس

بــا کنار هم گذاشــتن برخــی اخبار تایید نشــده در مــورد بازیکنان 
پرسپولیس، شایعه بزرگی شــکل گرفت که به نظر می رسد نیازمند واکنش 

سریع مسووان پرسپولیس است. 
خبر احتمال حضور بیرانوند در ترکیه، شــروع تمرینات سرخ پوشان در 
آخر هفته و در نهایت مشــخص شــدن وضعیت بازیکنان خروجی و ورودی 
با حضور برانکو در ایران در پایان هفته، شــایعه بازگشت علیرضا حقیقی به 
پرســپولیس زبان به زبان چرخید و خیلی زود روی خروجی برخی رسانه ها 
بــا آب و تاب بیشــتری قرار گرفــت. این در حالی بود که به نظر می رســد 
پرسپولیســی ها عاقه ای به جذب این بازیکن نداشــته باشند و البته شرایط 

این تیم به سمت تغییرات در دروازه پیش نمی رود.
 هر چند همانطور که گفته شــد هنوز هیچ چیز قطعی نیست اما شایعه 
بازگشت حقیقی بسیار پررنگ مطرح شد و البته هنوز تایید و یا تکذیب هم 

نشده است.

ترکیب نیم فصل را بچیند یا به بازیکنان جدید بازی بدهد؟

کاسه چه کنم در دست برانکو

برانکو در شرایطی که نخستین قهرمانی 
را تقدیم هواداران کرده بود، با چنین بحرانی 
روبه رو شــد و در واقع بــا بزرگترین بحران 
ممکن روبه رو می شــد. در چنین شــرایطی 
بالطبع انتظار زیادی هم از تیم وجود نداشت 
و حتی هواداران هم چنین شــرایطی را برای 
تیمشــان درک می کردند و با قهرمانی که در 
فصل شانزدهم رقابت ها کسب کرده بودند تا 
حدودی رابطه صمیمی و ناگسستنی با کادر 
فنی، بازیکنان و دیگر اعضای تیم برقرار کرده 
بودنــد اما برانکو از این بحران، فرصت بزرگی 

برای پرسپولیسی ها ساخت.
 ایــن مربــی با جمــع و جــور کردن 
حاشــیه های تیــم و البته کار کــردن روی 
داشــته های تیمش و نه نداشــته هایش، کار 
بزرگی کرد و پرســپولیس را باز هم با همان 
محرومیت و اتفاق های ریز و درشت دیگر در 

لیگ هفدهم هم به قهرمانی رساند.
 این تنها کار برانکو و شاگردانش نبود، آنها 
ســورپرایزهای دیگری هم برای هوادارانشان 
داشتند. در روزهایی که پرسپولیس با بحران 
کمبود بازیکن دســت و پنجــه نرم می کرد، 
برانکو و شاگردانش به رویای بزرگ قهرمانی 
در آســیا فکر می کردند تا نــه تنها هواداران 
این تیم احســاس ضعف و ناتوانی تیمشان را 
نبینند، بلکه بهترین روزهای تیمشــان را به 

نظاره بنشینند. 
این شرایط به طور حتم برای پرسپولیس 
اتفاقی رخ نمی دهــد و برنامه ریزی، حمایت 
همه جانبه و همت بازیکنان باعث شــده بود 
یک بحران بزرگ به یک فرصت بزرگتر تبدیل 

شود.
 پرسپولیسی ها با همان بحران و همچنان 
با اقتدار پا به میدان لیگ هجدهم گذاشــتند 

و نه تنها بــاز هم خبری از ضعف و تاثیر منفی 
محرومیــت در این تیم نبود، بلکه آنها در پایان 
نیــم فصل اول رقابت های لیــگ هجدهم و در 
حقیقت در روزهای پایانی محرومیت شــان، با 
31 امتیاز و هم امتیاز با صدرنشــین کارشــان 

را به پایان بردند.
دوره بعــدی پرسپولیســی ها در حقیقت 
از شــروع نیم فصــل دوم رقابت ها خواهد بود، 
روزهایی که محرومیت به پایان رسیده است و 
با شــرایطی که باشگاه دارد، دست برانکو برای 

تقویت تیمش باز خواهد بود.
 البته پرسپولیســی ها تقریباً از اول فصل 
به فکر این روزها بودند و بازیکنان مدنظرشــان 
را به خدمت گرفته اند و حاا برانکو با داشــتن 

بازیکنانی مثل مهدی ترابی، ســروش رفیعی، 
مهدی شــریفی، مهــدی شــیری و مهاجمی 
ششدانگی که هنوز وضعیتش مشخص نیست، 
در نیــم فصل دوم تیم متفاوتــی را در اختیار 

خواهد داشت.
ترکیب تقریبا ثابت پرسپولیس در یک سال 
و نیم گذشته، در نیم فصل دوم رقابت ها کاما 
متفاوت خواهد بود. ســرمربی پرســپولیس در 
طول ســال های حضورش در فوتبال کشورمان 
نشان داده اســت که به راحتی ترکیب تیمش 
را عوض نمی کند، مخصوصاً تیمی که در طول 
یک ســال و نیم گذشته بهترین نتایج را کسب 
کرده اســت و دســت زدن بــه آن کار راحتی 

نخواهد بود.

 از طــرف دیگر بازیکنانی کــه این روزها 
به جمع سرخپوشــان اضافه خواهند شد، قطعاً 
خودشــان را برای بازی در ترکیب پرسپولیس 
آماده می کننــد و باید اقرار کرد که هیچ مربی 
هم حاضــر نخواهد بود ایــن بازیکنان را روی 
نیمکت بگذارد. با این اوصاف بیراه نیســت اگر 
بگوییم با شروع نیم فصل دوم رقابت ها، برانکو 

باید کاسه چه کنم در دست بگیرد.
سرمربی پرســپولیس بحران بزرگی را در 
این تیم با بااترین موفقیت پشــت سرگذاشته 
است و حاا باید موضوع مهم دیگری را مدیریت 
کند و اگر این اتفاق رخ دهد به طور حتم شاهد 
موفقیت های بیشتری برای پرسپولیس خواهیم 

بود.

در حالی که شــایعه خروج نــام محمد انصاری به 
دلیل مصدومیت از لیست پرسپولیس به گوش می رسد 
اما مســووان این باشــگاه برنامه ای برای این موضوع 
ندارند و تصمیم گیری در این خصوص را به عهده برانکو 
ایوانکوویچ گذاشــته اند. همچنین گادوین منشا مهاجم 

نیجریه ای تیم پرســپولیس نیز با پیشنهاد نفت آبادان 
روبه رو شده اما درباره این بازیکن هم قرار است سرمربی 
تیم پرســپولیس تصمیم گیری کند. برانکو پنج شنبه به 
تهران باز می گردد و قرار اســت با یک مهاجم خارجی 
مذاکراتی را برای پیوستن به پرسپولیس انجام دهد که 

در صورت قطعی شــدن حضور مهاجم خارجی، منشا 
از لیست ســرخ ها کنار خواهد رفت. در هر صورت این 
برانکو است که وضعیت خروجی پرسپولیس را مشخص 
خواهد کرد هر چند این خروجی حتماً حداقلی خواهد 

بود.

برانکو خروجی ها 
را مشخص می کند

 ناراحتی انصاری
 از پرسپولیسی ها

محمد انصــاری که در دیدار فینال لیگ 
قهرمانــان آســیا دچار مصدومیــت از ناحیه 
رباط صلیبی شــد، بعد از عمل جراحی دوران 
بهبودی خود را پشــت سر می گذارد و این در 
حالی اســت که این روزها شایعاتی مبنی بر 
خروج نامش از فهرست این باشگاه نیز شنیده 
می شــود. در شرایطی که پیش از این محسن 
ربیع خــواه و حســین ماهینی نیــز با تجربه 
شــرایط مشابه وضعیت کنونی محمد انصاری 
مورد توجه بیشتر باشــگاه قرار گرفته بودند، 
این مدافع جوان با انتشار متنی گایه خود را 

نسبت به بی توجهی باشگاه نشان داد.
ربیع خــواه در فصــل گذشــته و بعد از 
مصدومیت از رباط صلیبی با پیشنهاد تمدید 
قرارداد مواجه شــد و ماهینــی نیز با همین 
وضعیت با ماقات مدیران باشــگاه و ... همراه 
شد. این در حالی است که طی روزهای اخیر 
شــایعه مربوط به خروج نام این مدافع که در 
ابتدای فصل با توجه به محرومیت باشــگاه از 
افزایش  باشگاه ها گذشت،  پیشنهادهای دیگر 
یافته و مدیران باشــگاه نیز بــه آن بی توجه 
بوده اند. انصاری تا پایان فصل قادر به بازگشت 
به ترکیب این تیم نخواهد بود و از فصل آتی 
در صورتی که با تیم به توافق دســت یابد به 

جمع شاگردان برانکو اضافه خواهد شد.
مدافع جوان پرســپولیس که در آستانه 
قبــول پیشــنهاد خارجــی خود بــا حضور 
مدیران پرســپولیس در بیمارســتان و زمان 
تولــد فرزندش با درخواســت آنها برای ادامه 
همکاری مواجه شد و به حضورش در این تیم 
ادامه داد، انتظار نداشت در شرایط کنونی که 
با مصدومیت مواجه شده، با این بی توجهی از 

سوی مدیران روبه رو شود.
محمد انصاری بعد از عمل جراحی، این 
روزها مشغول فیزیوتراپی است. او که به دلیل 
شرایط بعد از عمل با دو عصا حرکت می کرد 
در چنــد روز اخیــر یکی از عصاهــا را کنار 
گذاشــته و تا هفته آینده هم عصای دیگر را 
کنار خواهد گذاشــت و بدون عصا راه می رود. 
این بازیکن این روزها بــا حضور در کلینیک 
پرســپولیس فیزیوتراپی را انجام می دهد و به 
نظر می رســد از اواخر ســال نرم دوی را آغاز 

کند.

استیلی: امیدوارم 
 ملی پوشان با قهرمانی
 به کشور بازگردند

حمیــد اســتیلی پیشکســوت 
پرسپولیس درباره شرایط فعلی تیم 
ملی برای حضور در مســابقات جام 
ملت های آسیا معتقد است: »تیم ما 
شرایط خوبی دارد، سرمربی تیم ملی 
نزدیک به 8 ســال است که در کنار 
تیم اســت و ما از لحــاظ در اختیار 
داشتن بازیکنان باکیفیت هم شرایط 
خوبی داریــم. طبیعتا خیلی ها ایران 
را یکــی از مدعیان جــدی قهرمانی 
می دانند ولــی قهرمانی در این جام 
آسان نیست. مدعیانی مثل استرالیا، 
ژاپــن، کره جنوبــی و ایران چشــم 
به قهرمانــی دارند و نبایــد از کنار 
تیم هایی مثــل عراق، امارات، قطر و 
... هم به ســادگی عبــور کنیم. من 
امیدوارم که ایــران بهترین نتایج را 
گرفته و ملی پوشــان با قهرمانی به 

کشورمان برگردند.«
اســتیلی که ســابقه حضور در 
جام ملت های آســیا را هم دارد، در 
خصوص تیمی که در ســال 1996 
مقام ســومی رســید، می گوید:  به 
»آن تیم واقعا یکدســت و خوب بود 
و همان نســل توانســت چند سال 
بهتریــن نمایش را داشــته باشــد. 
ما بازی ها را با شکســت برابر عراق 
شــروع کردیم ولــی در ادامه نتایج 
خوبی گرفتیم. در بازی با عربســتان 
هم مســتحق بــرد بودیم امــا داور 
یک پنالتی صدرصد به ســود تیم ما 
نگرفــت. اگر آن بازی را می بردیم به 
فینال می رفتیم، به نظر من ایران در 
آن جام شایستگی قهرمانی را داشت. 
به هر حال اان هم بازیکنان بســیار 
خوب و تیم یک دســتی در رقابت ها 
خواهیم داشــت که امیدوارم این بار 
نتیجه بســیار خوبی را کسب کنیم. 
هر چند همه چیز در فوتبال در 90 
دقیقه مشــخص می شــود و چیزی 

قابل پیش بینی نیست.«
مدیر تیم فوتبال امید کشورمان 
تیم حرف هایی  این  درباره شــرایط 
دارد: »اردوی بعدی تیم از 13 تا 23 
دی ماه خواهد بود و ســپس به قطر 
خواهیــم رفت تا در یــک تورنمنت 
چهارجانبه شــرکت کنیــم. در این 
تدارکاتی خوبی  بازی های  مدت هم 
انجام دادیــم و باید از فدراســیون 
فوتبال هم تشــکر کنیــم.« حمید 
ترکیب  در  استیلی سال های ســال 
پرســپولیس و تیم ملی کشــورمان 
روزهای خوبی را سپری کرده است و 

تجربه باایی در فوتبال دارد.

واکنش

سوژه

گزارش

کارشناس

یک ترکیب متفاوت 

در پرسپولیس 
نیم فصل دوم

 برانکو با جمع 
و جور کردن 
حاشیه های 
تیم و البته 

کار کردن روی 
داشته های 
تیمش و نه 

نداشته هایش، 
کار بزرگی 

کرد و 
پرسپولیس را 
باز هم با همان 

محرومیت 
و اتفاق های 
ریز و درشت 
دیگر در لیگ 
هفدهم هم 
به قهرمانی 

رساند.

 بدتریــن اتفاقی که ممکن بود برای یــک تیم لیگ برتری با هواداران بی شــمارش رخ دهد، برای پرســپولیس در پایان لیگ شــانزدهم رخ داد. این تیم 
 در حالی که روزهای خوبی را در لیگ برتر ســپری می کرد و برانکو موفقیت هایش را در پرســپولیس شــروع کرده بود، با یک شــوک بزرگ روبه رو شــد.
 ســرخ پوشان پایتخت نشــین با حکم فیفا از دو پنجره نقل و انتقاات و جذب بازیکن محروم شدند. این اتفاق وحشــتناکی برای هر تیمی می توانست باشد، 
مخصوصًا برای پرســپولیس که تازه راهش را پیدا کرده بود و البته بار همیشــگی یعنی انتظارات هواداران بی شــمارش را نیز بر دوش می کشید و هر لغزشی 
در این تیم می توانســت میانه هواداران و کســانی که این تیم را هدایت می کردند؛ چه مدیران و چه مربیان برهم زده و بحران بزرگ دیگری درســت شــود.

جنگ رکوردداران بر سر قهرمانی لیگ هجدهم

 کسب سه قهرمانی متوالی در لیگ 
برتر فوتبال کشــور دســتاورد نادیده ای 
نیست و سپاهان این کار را انجام داده اما 
حاوت این امر به حدی است که یورش 
پرســپولیس به سوی آن در فصل جاری 
توجه و حساســیت زیادی را نســبت به 
آن برانگیخته و احتمال نه چندان اندک 
توفیق سرخ ها در رسیدن به این خواسته 
بر هیجانات جنبی - و شاید هم اصلی - 

لیگ هجدهم افزوده است.
پرسپولیس اگر قدری خوش انتخاب تر 
بود و چنانچه برانکو ایوانکوویچ در تعیین 
ارنج و به واقــع گزینش دروازه بان اصلی 
تیم خود مقداری عقایی تر عمل می کرد، 
پرســپولیس با فتح لیگ پانزدهم اان نه 
درصدد تکرار دستاورد سپاهان بلکه فراتر 
رفتن از آن و تبدیل شــدن به تیمی بود 
که برای نخستین بار در تاریخ لیگ های 
ما چهــار قهرمانی متوالی را به دســت 

می آورد. 
اکتفا به سوشــا مکانی پراشتباه برای 
حفاظت از دروازه سرخ ها و نادیده گرفته 
شدن توصیه های مشــفقانه دلسوزانی که 
به برانکو می گفتند دروازه بان برجسته تری 
را جذب تیمش کند، ســبب شد قرمزها 
در فاصلــه دو هفته مانده بــه پایان لیگ 
پانزدهم دیدار حساس خود با نفت تهران 
را بــا خــوردن دو گل در دقایق پایانی با 
نتیجــه 2 بر صفر واگذار کنند حال آن که 
اتفاقــات و نتایــج بعدی نشــان داد یک 
نتیجه تســاوی هــم در آن دیــدار برای 
کفایت می کرد  پرسپولیس  قهرمان شدن 
و آنها را یک امتیاز از اســتقال خوزستان 
پدیده آن ســال لیگ پیش می انداخت و 
کار را تمام می کرد، چون سرمربی کروات 
پرسپولیس در آن روزها گوش هایش را به 
روی توصیه هایی که گفتیم بســت، سوشا 
در دقایق پایانی یک گل بد و ســاده را از 
وحیــد امیری هافبک چپ وقت نفت )که 
بعداً پرسپولیســی و پــس از آن ترابزونی 
شــد( دریافت کــرد و آن هــم توپی که 
از بیــن پاهایش عبور کرد و ســپس در 
حمــات انتحاری قرمزها برای جبران آن 
گل، ضد حملــه بعدی نفت گل دوم را نیز 

به سرخ ها تحمیل و کار را تمام کرد.
 

نگاه به آینده
گذشته ها هرچه هست، گذشته است 
و بــا حرف و افســوس تعدیل و تصحیح 
نمی شــوند و برای ترمیم گذشــته باید 
در آینــده بهتر کار کرد و پرســپولیس 
بــا تشــخیص همیــن واقعیــت تمامی 
نیروهایــش را بــرای قهرمانــی در لیگ 
هجدهم به کار گرفته و با احتساب آمدن 
5 مهره تازه به ترکیب  این تیم )شــامل 
رفیعی، ترابی، شــیری، شریفی و نادری( 

امیدوار اســت نیم فصــل دومش از نیم 
فصل اول هم پربارتر باشد. 

فراتــر رفتن از آمــار 15 هفته اول 
برای قرمزها بسیار ســخت است زیرا به 
رغم نداشــتن نفر و مهره به اندازه کافی 
در کل مسابقات شان در لیگ بی شکست 
ماندنــد و فقط به لحــاظ تفاضل گل در 
پشت سر سپاهان و پدیده قرار گرفته اند 
وگرنه از نقطه نظر کسب امتیازات هر سه 

تیم 31 پوئنی اند.
این هم از دســت قضا و قدر اســت 
که پرســپولیس در ســالی برای سومین 
قهرمانی متوالــی و پنجمین قهرمانی اش 
در مجمــوع ادوار لیگ برتر می جنگد که 
سپاهان نیز سودای جدی قهرمانی در سر 
دارد و امیــر قلعه نویی کــه با 5 قهرمانی 
در این لیگ در میــان مربیان رکورددار 
است، می خواهد حد نصابش را از این هم 
بهتر سازد و در این راه سپاهان را که در 
دوره کار عبدا... ویسی و ایگور استیماچ و 
سپس حضور موقتی منصور ابراهیم زاده، 
از اصل خویش دورافتاده و به شدت نزول 
کرده بود مشــمول یک تجدید سازمان 
اساســی کرده و ایــن تیــم را از نو و با 
ترکیبی تازه به روزهــای اوجش عودت 

داده است.
 

عبور از مرزها
در توصیف موفقیت او همین توضیح 
نیز کافی است که تنها تیم بدون شکست 
پرســپولیس،  از  امســال صرفنظر  لیگ 

همین سپاهان است.
 به این ترتیــب و با توجه به این که 
با 4 قهرمانی در لیگ دومین رکورد برتر 
این مســابقات را در اختیــار دارد، باید 
متذکر شــد که ستیز ســرخ های تهرانی 
با طایی هــای اصفهان در نیم فصل دوم 
صرفنظر از هر رتبه و مکانی که می تواند 
شــامل حــال »پدیــده« شــود، جنگ 
رکــوردداران لیگ ما برای رســیدن به 
سطح و اوجی تازه و عبور از مرزهای مهم 
و خلق آماری خواهــد بود که لیگ برتر 
ایران کمتر به خود دیده است. این ستیز 
قطعاً هر دو تیم پرسپولیس و سپاهان را 
پخته تر و کارآزموده تر خواهد کرد و البته 
بر دیدنی های لیگ نیز که اندک نیست، 

خواهد افزود.

نیجریه ای  گادوین منشــا مهاجم 
تیم فوتبال پرسپولیس با پیشنهاد تیم 

فوتبال نفت آبادان مواجه شــده و این 
احتمال وجــود دارد که نیم فصل دوم 

راهی آبادان شود. 
در همین رابطه درخواست رسمی 
و مکتوب باشگاه نفت آبادان به باشگاه 
پرسپولیس ارسال شده و آنها خواهان 
جذب این بازیکن نیجریه ای شده اند. از 
آنجایی که برانکو برای تیم پرسپولیس 
به دنبال مهاجم اســت ایــن احتمال 
وجود دارد که منشــا از این تیم جدا 
شود. این بازیکن در 15 بازی نیم فصل 
اول لیــگ برتــر فقط یــک گل برای 

پرسپولیس به ثمر رساند. ضمن اینکه 
پیش از این گادوین منشا پیشنهادهای 
دیگری نیز داشته و حتی گفته می شد 
که او به پیکان باز خواهد گشت. فواد 
خوزســتان هم یکی از مشــتریان این 
بازیکن است که به درخواست قطبی به 
دنبال جذب منشا است. هر چند هنوز 
جواب پرسپولیســی ها به درخواســت 
آبادانی ها مشــخص نیســت اما به نظر 
بازیکن خارجی مشتریان  این  می رسد 
پــر و پا قرصــی بــرای نیم فصل دوم 

رقابت ها داشته باشد.

برایشروعبهترنیمفصل،زمینتمرینراتغییردادیم

قنبرپور: با اعتراض باشگاه ها حکم صادر می کنند
سرپرســت  قنبرپــور،  مصطفــی 
پرســپولیس دربــاره شــروع تمرینــات 
پرســپولیس اینطور توضیح می دهد: »با 
بررسی های صورت گرفته، قرار بر این شده 
است که تمرینات تیم قبل از سفر به قطر 
را در زمین چمن مجموعه نفت تهرانســر 
انجام بدهیم. از قبل هم اعام شده بود؛ ما 
در این مقطع در ورزشگاه شهید کاظمی 
تمریــن نمی کنیم و به همین دلیل محل 
دیگری را در نظر گرفتیم اما پس از آنکه 
آقای ایوانکوویچ اعام کردند تمرینات در 
دو جلســه انجام می شــود، دست به کار 
شــدیم تا محل دیگری را برای تمرینات 
پیدا کنیم تا از تمام شرایط ازم برخوردار 
باشد. یکی از مسائل ما، انجام هر دو جلسه 
تمرین در یک زمین بود.« او حرف هایش 
را اینطــور ادامه می دهــد: »در این مدت 
که تیم در اســتراحت بود، به همراه آقای 
حسین علیپور مشــاور پشتیبانی باشگاه، 
مجموعه ها و زمین های تمرینی مختلفی 
را مورد بازدیــد قرار دادیم تــا اینکه به 
زمین نفت تهران رســیدیم. خوشبختانه 
با تعاملی که مســووان ایــن مجموعه با 
باشگاه پرســپولیس داشتند، کارها خوب 
پیش رفــت و اعام کردنــد این زمین و 
امکانات جانبــی آن در روزهای مقرر در 
اختیار مــا خواهد بود. به این ترتیب، تیم 
مجبور نخواهــد بود بین دو زمین تمرین 
جابه جا شــود که به کاهش خستگی آنها 
کمــک می کند. ما طی روزهای 14 تا 16 
دی ماه صبــح و بعدازظهر در زمین نفت 
تهرانسر تمرین می کنیم و امکانات جانبی 
مطلوبی وجود دارد تا دیگر عوامل تیم، از 
کادر پزشــکی تا تدارکات هم از آن برای 
انجام بهتر کارها استفاده کنند. بازیکنان 
همچنین ناچار نیســتند بین دو جلســه 
تمرین محــل را ترک کننــد و امکانات 
رفاهی و اســتراحت با همکاری مسووان 

مجموعه، فراهم خواهد بود.«
او در ادامه می گوید: »این ســه روز 
فرصت خوبی است تا شرایط این مجموعه 
را بررســی کنیم. این احتمال وجود دارد 
که با رضایت آقای ایوانکوویچ از شــرایط 

مجموعه و با تایید باشــگاه برای استفاده 
از امکانات در زمان هــای دیگر مذاکراتی 
را انجــام بدهیــم. بامــداد فــردا منتظر 
بازگشت سرمربی هســتیم تا برنامه ها را 
از پنجشنبه از ســر بگیریم. البته در این 
روز، در مجموعه شــهید کاظمی خواهیم 
بــود. طبق برنامه ای هم کــه آقای برانکو 
دادند، تمرینات در این ســه روز از ساعت 
10 صبح و 15 آغاز می شــود. همچنین 
با توجه به شــرایط مجموعــه ای که در 
آن تمرین خواهیم داشــت، امکان حضور 

هواداران وجود ندارد.«
قنبرپــور اشــاره ای به اعــام حکم 
محرومیت کمیته انضباطی برای سرمربی 

سرخپوشان دارد: »از این تصمیم تعجب 
کردیــم چون تا قبل از این و همانطور که 
هواداران هم گفته انــد تا قبل از اعتراض 
سپاهان، شــاهد چنین برخوردی نبودیم. 
صحبت هایی از این دست از سوی دیگران 
با شدت و کثرت بیشتر بیان شد و شاهد 
هیــچ واکنشــی نبودیم. قبــل از همان 
بازی بــا ذوب آهن، کــم نبودند افرادی 
کــه با ایجــاد هجمه علیه پرســپولیس، 
فدراســیون فوتبال، سازمان لیگ، داوران 
و کل مملکت را مســتقیم و غیر مستقیم 
مورد اتهام قــرار دادند ولی حتی تذکر و 
توبیخ دریافت نکردند. در عمل، با سکوتی 
که وجود داشــت، عوامل باشگاه از جمله 
آقای برانکو وادار به واکنش شــدند. اگر با 
آن مســائل برخورد مناسب می شد، اصا 
ایــن صحبت هــا پیش نمی آمــد و قطعا 
قبل از آقای برانکو و بیشــتر از ایشان به 
گواه مســتنداتی که وجــود دارد، افراد و 
باشــگاه هایی بوده اند که بــا توجه به این 
حکم، بایــد با برخــورد انضباطی روبه رو 
می شدند و نشدند. شخصیت آقای برانکو 
برای همه اهالی فوتبال روشــن است. اگر 
چنین فردی تا این حد ناراحت می شــود 

باید دید کجای کار می لنگد؟«

سرجیو مهاجم پرسپولیس را می خواهد

وصال روحاني
Vesal Rohani

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo
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 در هر جام و تورنمنتی، هستند بازیکنانی 
که سن و سال و البته سابقه بیشتری نسبت 
به سایر بازیکنان دارند. جام ملت های آسیا 
هم از این قاعده مستثنی نیست. هر چند 
ترکیب قریب به اتفاق تیم های حاضر در این 
تورنمنت جوان است اما بازیکنانی باتجربه 
نیز حضور دارند که عصای دست مربیان 
هستند. مرور اسامی بازیکنان باتجربه جام 
ملت های آسیا و البته تعداد حضور آنها در 
این تورنمنت، شاید کمکی باشد برای اینکه 
بدانیم مسن ترین بازیکن چه کسی است و 
البته عنوان باتجربه ترین بازیکن رقابت ها به 
چه کسی می رسد.

درباره مسن ترین بازیکنان جام ملت های آسیا 
پیرمردهای بدون عصا گزارش یک طنزیم

حافظه ماهی
مثل اینکه پرسپولیسی ها واقعا حافظه شان عین 
ماهی است و فقط 5 دقیقه قبل یادشان است! 
سیدجال حســینی یکطوری برای بازگشت به 
طارمی بفرما زده که انگار یک ســال اخیر و با 
دو پنجره بســته، خیلی بهشان خوش گذشته! 
نکند واقعا در این تعارف سیدجال »خیریتی« 
نهفته؟ مرد حســابی! تو کاپیتان تیمی هستی 
که اعضایــش به خاطر خبــط همین طارمی، 
بیچاره شدند! بعد شــما رویت می شود محمد 
انصاری را از فهرســت خــارج کنی که مهدی 
طارمــی را برگردانی؟ واقعا رویتان می شــود؟ 

چطوری می توانی؟
 

سلطان خانه
خبــر آمده کــه بازیکن تیم ملــی خانه هفتاد 
میلیــاردی خریــده. خب به ما چــه؟ خبرش 
منتشر می شود که ســلطان شکر چه خریده؟ 
خبرش منتشــر می شود که پســر سلطان قیر 
چه خریدی کرده؟ خبــرش می آید که عروس 
سلطان زرشــک اان کجاســت و چه می کند 
و چه ماشــینی زیرپایش قــرار دارد؟ خبرش 
می آید که سلطان ســطل زباله های تهران چه 
ماشــینی دارد؟ خبرش را به گوش من و شما 
می رسانند که سلطان کابل برق چه کسی است 
و فرزندانش چه می کننــد؟ خبرش می آید که 
ســلطان لیمو شــیرین چه کســی است و چه 
می کند و چطوری این همه لیمو شیرین را قبل 
از تلخ شدن می خورد؟ خبرش منتشر می شود 
که سلطان هپکوی اراک کیست؟ خبرش می آید 
که سلطان برنج های وارداتی کیست؟ کسی به 
شما می گوید که ســلطان گوشت های یخ زده 
کیســت و خانه اش چه قیمتی دارد؟ کســی از 
این واگــذاری چهار میلیاردی اخیر ســازمان 
خصوصی سازی چیزی گفته؟ حاا بروید سراغ 
اینکه چقدر فوتبال چیز بدی است و بازیکن ها 
همه خانه هفتــاد میلیاردی دارند. همه خوبند 

فقط فوتبالیست ها بدند.
 

به عشق همه قلیان فروش های رشت
حاا که پیام صادقیان به سپیدرود آمده، توصیه 
می کنم محسن مسلمان هم به سپیدرود برود. 

چه عشقی بکنند قلیان فروش های رشت!
بیت: قلیان شکن شــوند همه کافه های رشت 

زین قند ناب که از ترکیه به سپیدرود می رود!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

تلخ و شیرین رونالدو در ۲۰۱۸
منافق نیستم!

سال ۲۰۱۸ برای کریستیانو رونالدو آبستن حوادث زیادی 
بود. این ســتاره پرتغالی در ۲۰۱۸ توانست با رئال مادرید 
ســومین قهرمانی پیاپی خود در لیــگ قهرمانان اروپا را 
به دســت آورد، همچنان که از رئال جدا شــد و متهم به 
تجاوز جنسی هم شد. رونالدو درباره بهترین و سخت ترین 
لحظات خود در ۲۰۱۸ گفت: باید اعتراف کنم که بهترین 
لحظه من در سال ۲۰۱۸ باا بردن سومین جام پیاپی در 
لیــگ قهرمانان اروپا بود. البته باید این را بگویم که لحظه 
ورودم به یوونتوس هم بسیار زیبا و خوشحال کننده بود، 

چرا که برخورد بسیار خوبی با من داشتند.
او ادامــه داد: وقتی فوتبال بازی می کنم بســیار شــور و 
هیجــان دارم. می خواهم روز به روز بهتر شــوم. هنوز هم 
می توانم به بهترین نحو تمرین کنم. می خواهم بازهم جام 

به دست آورم.
این ســتاره پرتغالی یووه در بخش دیگری از ســخنانش، 
اضافه کرد: من انسان منافقی نیستم و نمی توانم انکار کنم 
که به کســب جوایز فردی عاقه دارم. ناراحت شدم وقتی 
نتوانستم توپ طا را به دست آورم اما دنیا برای من تمام 
نشده اســت و دوباره از نو شــروع می کنم. به کسانی که 
رای دادند احترام می گذارم اما آمار و ارقام همه چیز را به 

خوبی نشان می دهد.
ســتاره پرتغالی یووه در پایان درباره روزهای سخت خود 
ســخن به میان آورد و گفت: متهم شــدن من به تجاوز 
جنسی لحظات سختی را رقم زد و باعث شد تا خانواده ام 
هــم تحت تاثیر چنین اخباری قــرار گیرند اما آنها هم به 
خوبی می دانســتند که چنین اخبــاری صحت ندارد. من 
آرامش خود را حفظ کردم، چرا که اطمینان داشــتم همه 

چیز خوب خواهد شد.
 

تبریک بغض آلود دیگو مارادونا:
با تمام قلبم آرژانتینی ام

دیگو مارادونا اسطوره آرژانتینی فوتبال، در پیامی ویدیوئی 
فرا رسیدن ســال ۲۰۱9 را به هموطنانش تبریک گفت. 
مارادونا سال هاست که به دور از آرژانتین زندگی می کند. 
پس از چند سال اقامت در امارات، او چند ماهی است که 
در کشور مکزیک مشــغول مربیگری است و هدایت تیم 

دسته دومی دورادوس را بر عهده دارد. 
دیگو چنــد روز پیــش وارد بوینس آیرس شــد تا کنار 
خانواده اش ســال جدید را آغاز کند. او در پیامی ویدیوئی 
برای آرژانتینی ها و در حالی که در انتها کاما بغض کرده 
بود، گفت: ســام، من دیگو مارادونا هستم. می خواهم در 
آســتانه ســال نو کنار شما باشــم و آن را به شما تبریک 
بگویم. وضعیت کشــور ما خوب نیست. امیدوارم آرژانتین 
تغییر کند. از تعداد گرسنگان کاسته شود و مردم بتوانند 
غذا بخورند. امیدوارم کشــورم رو به جلو حرکت کند. ما 
مردمی هستیم که همیشه در شرایط سخت سرمان را باا 

می گیریم. من هم بد نیستم. 
کمــی شــانه ها و پاهایم درد می کند که ایــن را از پدر و 
مــادرم به ارث برده ام. امیدوارم به لطف خدا ســال خوبی 
در انتظار همه ما باشــد. می خواهم این را بدانید که من با 
تمام قلبم یک آرژانتینی هستم و هر جا که باشم خودم را 

یک آرژانتینی می دانم.

 علیرضا جهانبخش عامت ســوال بزرگ تیم ملی ایران در آستانه جام ملت های 
آسیا است. هافبک - مهاجم تیم ملی که سرشناس ترین و مهم ترین لژیونر ایران 
در امارات محســوب می شــود با مصدومیت عجیب تا به امروز تمامی برنامه های 
آماده ســازی تیم ملی را از دست داده و در دو بازی دوستانه جدی در قطر برابر 
فلسطین و قطر نیز از ترکیب تیم بیرون بود و از روی سکوها بازی را تماشا کرد.

در تمرینات جدی تیم ملی در اردوگاه اســپایر جهانبخش در تمامی تمرینات به 
شکل انفرادی کار کرده تا از چرخه آماده سازی و برنامه های تاکتیکی دور بماند.

تقریبــا یک ماه پیش بود که جهانبخش در وقت هــای اضافی دیدار برابر اورتون 
که با نتیجه 3 بر یک به ســود این تیم دنبال می شد، در اثر برخورد با یری مینا 
از ناحیه کشاله ران پای راست احساس درد کرد و با وجود اینکه هر سه تعویض 

تیمش انجام شده بود، از بازی خارج شد.
در ابتدا کمتر کسی تصور می کرد که این مصدومیت تا به این اندازه جدی باشد 
اما از آن بازی تاکنون جهانبخش علیرغم اخباری که شــنیده می شــد، نتوانست 
برای تیمش در لیگ جزیره بازی کند و هافبک دوست داشتنی تیم ملی 7 بازی 
آتی تیمش از جمله بازی های مهم برابر چلســی و آرســنال را از دست داد و با 
موافقت کریس هوتون سرمربی برایتون زودتر از بقیه لژیونرها به اردوی تدارکاتی 
قطر اضافه شــد تا بقیه برنامه های درمانی خود را در اردوگاه مجهز اسپایر و زیر 

نظر پزشکان تیم ملی و با نظارت کی روش ادامه دهد.
جهانبخش از ســوم دی ماه در اردوگاه اسپایر حاضر شده ولی هنوز یک تمرین 
جدی هم با تیم نداشــته تا نگرانی های بیشتری پیرامون وضعیت او وجود داشته 
باشد. طی یک هفته اخیر معموا جهانبخش در تمرینات حضوری دایمی داشته 
ولی وقتی کار به انجام برنامه های جدی ســرمربی می رسد، وینگر تیم ملی ایران 
زمین چمن را ترک می کند تا به صورت انفرادی و در ســالن بدنسازی کارش را 
دنبال کند و در بازی برابــر قطر به عنوان آخرین و مهم ترین بازی تدارکاتی تیم 
ملی قبل از جام ملت ها که به نوعی ترکیب اصلی تیم ملی به میدان رفت، غایب 

بزرگ بود و بازی نکرد.
ترکیب تیم ملی برابر قطر بیانگر نکاتی ویژه اســت و مهم ترین نکته اینکه شاید 
کی روش حداقل در مرحله گروهی دیگر اندیشــه ای برای استفاده از جهانبخش 
نداشــته باشد. حضور امیری و طارمی به عنوان دو وینگر چپ و راست و استفاده 
از کریم انصاری فرد و قدوس در پست دو بازیکن پشت مهاجم، نشان از این دارد 
که کی روش به احتمال فراوان از جهانبخش در بازی های مرحله گروهی استفاده 

نخواهد کرد تا این بازیکن آماده حضور در مرحله حذفی رقابت ها شود.
جهانبخــش با ۱7 میلیون پونــد به عنوان گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ باشــگاه 
برایتون از هلند که خاطره های بســیار خوشــی برای او و فوتبال ایران داشت، به 
انگلســتان سفر کرد ولی دیر اضافه شــدن به تمرینات و مصدومیت برابر اورتون 
ســبب شــد تا او تاکنون نتواند به جایگاهی که همگان و خــودش از او انتظار 
داشــتند، برســد. عدم حضور در بازی های ابتدایی جام ملت های آســیا بی شک 
می تواند روزهای ســخت را دشــوار تر هم کند ولی این فرصت در اختیار او قرار 
دارد تا با درخشش در مراحل حذفی جام ملت های آسیا، بار دیگر نام خود را سر 

زبان ها بیندازد و با روحیه ای باا به انگلیس بازگردد.

در تعطیات لیگ های اروپایی به واســطه کریسمس، لیگ برتر جزیره با قدرت ادامه دارد و 
امروز از هفته ۲۱ لیگ برتر انگلیس بازی نیوکاســل - منچستریونایتد ساعت: ۲3:3۰ روی 
آنتن شــبکه ورزش خواهد رفــت. از لیگ برتر والیبال بازی پیام خراســان - خاتم اردکان 

ساعت ۱6 از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیــش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی بــه تنهایی یحیــی گل محمدی در 
تراکتورســازی در آســتانه بازی مهم برابر استقال اختصاص داشــت که با تیتر »تک و تنها 
برای بازی سرنوشــت« به آن پرداخته بود. در این مطلب می خوانیم: باورش سخت است، ولی 
بازی تراکتورســازی مقابل استقال می تواند آخرین فرصت یحیی گل محمدی باشد و او کنار 
گذاشته شود یا حتی تصمیم به استعفا بگیرد. تراکتور در حال حاضر در رده دهم جدول قرار 
دارد که با وضعیت فصول اخیر تیم همخوانی ندارد، ولی نباید فراموش کنیم که تراکتورسازی 
اجازه خرید بازیکن نداشــت، در حالی که هر ســال یکی از فعال  تریــن تیم های بازار نقل و 
انتقاات بود. مدیریتی که مقصر محرومیت باشگاه از نقل و انتقاات است در آستانه این بازی 
مهم تصمیم گرفته پشت ســرمربی را خالی کند و از طرف دیگر انتظار دارد که گل محمدی 
با حفظ آرامش بتواند تیمش را برای بازی مقابل اســتقال آماده کند. یحیی برای این بازی 

سخت تنهاست و بدون حمایت باشگاه کار سختی برای روبه رو شدن با شفر دارد.

جهانبخش عامت سوال بزرگ تیم ملی
جهانی از بیم و امید پیرامون علیرضا

لیگ برتر+ لیگ والیبال

تک و تنها 
برای بازی 
سرنوشت

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

@iranvarzeshi

نستروف، 

باتجربه ترین 

بازیکن تورنمنت

مســن ترین بازیکن جام ملت های آســیا کسی نیست 
جز ژنگ ژی از چین که در آســتانه 39 ســالگی قرار 
دارد. ژنگ ژی متولد سال ۱9۸۰ میادی است و عضو 

باشگاه گوانگ ژو.
این هافبک باتجربه، نخســتین بازی ملی خود را سال 
۲۰۰3 بــرای چین انجام داده اســت. ژنگ ژی در ۱6 
سال اخیر، ۸۰ بار در ترکیب تیم ملی چین قرار گرفته 

و 9 گل به ثمر رسانده.
ژنــگ ژی با حضور در امارات، چهارمین حضور در جام 
ملت های آســیا را جشــن می گیرد. حضوری که شاید 

آخرین اش هم باشد.

با آســیب دیدگی الکســاندر لوبانــف، هکتور کوپر 
تصمیــم گرفت ایگناتی نســتروف را بــه تیم ملی 
ازبکســتان دعوت کند و او را همــراه خود به جام 

ملت های آسیا ببرد.
نســتروف که این روزهــا عضو باشــگاه لکوموتیو 
تاشــکند است، 7۲ بازی ملی برای ازبکستان انجام 
داده و جزو بازیکنــان باتجربه این تیم و همچنین 

جام است. 
نســتروف پنجمین حضور در جام ملت های آســیا 
را تجربــه می کنــد و از این حیث رکــورددار این 

تورنمنت مهم است.
بااخــره نوبت به ایران هم رســید و البته پژمان منتظری 
که مســن ترین بازیکن این تیم محسوب می شود. منتظری 
سال ۲۰۱۰ نخستین بازی ملی خود را انجام داد و البته در 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱4 به بازیکن ثابت خط دفاع ایران 
تبدیل شــد. منتظری که این روزها برای استقال در لیگ 
ایــران بازی می کند، 4۸ بار در ترکیب تیم ملی قرار گرفته 
و ۲ گل هم به ثمر رســانده.پژمان در کنار مسعود شجاعی 
جزو باتجربه ترین بازیکنان تیم ملی است. او دومین حضور 
در این تورنمنت را سپری خواهد کرد. هر چند می توانست 
سومی هم باشد اما مصدومیت در آستانه آغاز جام قبلی در 

استرالیا، این موقعیت را از منتظری گرفت.

عامر شــفیع از اردن در رده بعدی مسن ترین بازیکنان 
جام ملت ها قرار دارد. دروازه بان مشــهور و 36 ســاله 
باشــگاه الوحدات، نخستین بار ســال ۲۰۰3 برای تیم 
ملی اردن بازی کرد. او در این ۱6 ســال اخیر، 6۸ بار 
در ترکیب تیم ملی اردن قــرار گرفته و البته یک گل 
ملی هم به ثمر رسانده. عامر شفیع که مدتی هم بحث 
حضورش در لیگ ایران و باشگاه فواد شنیده می شد، 
حدود یــک ماه قبل و در بــازی تدارکاتی مقابل هند 
موفق شد دروازه حریف را در دقیقه ۲5 باز کند. شفیع 
که چهارمین حضور در جام ملت های آســیا را تجربه 

می کند، تنها دروازه بان گلزن رقابت ها هم هست.

نام اســماعیل مطر را بارها شنیده ایم. بازیکن محبوب 
باشــگاه الوحده امارات که حدود ۲۰ سال است در این 

تیم بازی می کند.
اســماعیل مطر که در لیگ قهرمانان آسیا بارها مقابل 
تیم های ایرانی بازی کرده، نخستین بار در سال ۲۰۰4 

میادی برای تیم ملی امارات بازی کرد.
او تــا امروز، 7۰ بازی ملی انجــام داده و ۱7 گل وارد 
دروازه حریفــان کرده. مطر ســومین حضــور در جام 

ملت های آسیا را تجربه می کند. 
مهاجمی که در 35 ســالگی هم خطرناک است و البته 

یکی از بازیکنان کلیدی آلبرتو زاکرونی.

ایگناتی نســتروف با دعوت به تیم ملی ازبکستان 
و حضــور در فهرســت نهایی هکتــور کوپر، برای 
پنجمین بار حضور در جام ملت های آسیا را تجربه 

خواهد کرد. 
این دروازه بان در ادوار قبلی یکی از بازیکنان ثابت 
ازبکســتان بود اما بعید است در این دوره، فرصت 
بازی به او برســد. نســتروف با 5 حضور بااتر از 
مسعود شجاعی، عامر شفیع و ژنگ ژی قرار دارد.

دروازه بــان تایلند کــه البته 
در ترکیب ثابت این تیم هم 
است  ساله  ندارد، 34  حضور 
اما تنها 7 بــازی ملی انجام 
داده. تدسونگنون عضو باشگاه 
بوریرام اســت و نخستین بار 
در ســال ۲۰۱۰ بــرای تیم 
ملی تایلند بازی کرده. او در 
ذخیره  دروازه بان  هم  امارات 

تایلند خواهد بود.

هافبک 34 ساله تیم ملی بحرین و 
باشگاه المحرق، سال ۲۰۰9 برای 
نخســتین بار در ترکیب این تیم 
قرار گرفت.  الصافــی از آن زمان 
تا امروز، 5۱ بازی ملی انجام داده 
و یک گل هم به ثمر رســانده. او 
در روزهایی کــه یکی از بازیکنان 
کلیدی باشــگاه المحرق است، در 
تیم ملــی هم به عنــوان مهره ای 

کلیدی حضور دارد.

ژنگ ژی  )چین- 38 ساله(

پژمان منتظری )ایران- 35 ساله(ایگناتی نستروف )ازبکستان- 35 ساله(

نستروف، باتجربه ترین بازیکن جام

یک رکورد ویژه در اختیار کاپیتان تیم 
ملی هند است. 

سونیل چتری در 7۰ بازی ملی 44 گل 
زده و این آمار درخشــان را به نام خود 

ثبت کرده.
 چتری که برای باشــگاه بنگالورا بازی 
می کند، دومین حضور در جام ملت های 

آسیا را سپری خواهد کرد.
 این مهاجم چارچوب شناس، از امیدهای 

هند برای موفقیت در امارات است.

ذخیره همیشگی عامر شفیع، هم سن 
و سال اوست اما تنها 5 بازی ملی انجام 
داده. معتاذ محجوب در 36 ســالگی 
الفیصلی اردن است. این  عضو باشگاه 
دروازه بان در حالی وارد فهرست نهایی 
اردن شده که همه می دانند که فرصت 
بازی به او نمی رسد. معتاذ متولد سال 
۱9۸۲ میادی اســت و البته خودش 
هم چندان به نیمکت نشــینی در تیم 

ملی اردن معترض نیست.

بعــد از ژنگ ژی، نوبت به پل مولــدرز از فیلیپین 
می رســد. هافبک- مهاجمی اهل هلند که تابعیت 
فیلیپیــن را دریافت کرده و بــرای این تیم بازی 
می کند. مولدرز 37 ســاله است و در ۲۸ بازی ملی 
۲ گل بــرای فیلیپین به ثمر رســانده.  مولدرز که 
فوتبال خود را در هلند پیگیری می کند، این فصل 
عضو باشگاه کامبور در اردی ویژه بود و البته تنها 3 
بازی برای این تیم انجام داد و روی هم 35 دقیقه 
در زمین بود. مولدرز با تجربه ای که دارد، مهم ترین 

بازیکن اریکسون در جام ملت های آسیا است.

بعــد از خداحافظی ســتاره هایی چــون کیهیل و 
یدیناک، بازوبند کاپیتانی تیم ملی استرالیا به مارک 
میلیگان رســیده. مدافعی که توانایی بازی در خط 
هافبک را هم دارد. میلیگان عضو باشگاه هیبرنیان 
در لیگ برتر اسکاتلند است. او نخستین بازی ملی 
خود را ســال ۲۰۰6 برای استرالیا انجام داد، یعنی 
حدود ۱3 ســال قبل. میلیگان برای سومین بار در 
جام ملت های آسیا شــرکت می کند و با انجام 74 
بــازی ملی و 6 گل زده، یکــی از امیدهای گراهام 

آرنولد برای موفقیت در امارات است.

سونیل چتری
 )هند- 34 ساله(

معتاذ محجوب 
)اردن- 36 ساله(

پل مولدرز 
)فیلیپین- 37 ساله(

مارک میلیگان
 )استرالیا-34 ساله(

اسماعیل مطر )امارات- 35 ساله(عامر شفیع )اردن- 36 ساله(

مسعود شجاعی )ایران- 34 ساله(

سیواراک تدسونگنون  )تایلند- 34 ساله(

عبدالوهاب الصافی )بحرین- 34 ساله(

در میان بازیکنان باتجربه جام ملت های 
آســیا، نام مسعود شجاعی هم قرار دارد. 
با تجربه  تراکتورســازی  باشگاه  هافبک 
بــازی در الیگا، لیگ یونان و البته لیگ 

ستارگان قطر.
 شجاعی نخستین بار ۱3 سال قبل برای 
تیم ملی بازی کرد و از آن تاریخ تا امروز 

پای ثابت اردوها بوده.
مسعود که کاپیتان اول ایران در امارات 
اســت، 73 بازی ملی انجام داده و ۸ گل 

به ثمر رسانده.
 او چهارمیــن حضــور خــود را در جام 

ملت های آسیا جشن می گیرد. هر چند 
در اولی که ســال ۲۰۰7 برگزار شــد، 
فرصت بازی به شــجاعی نرسید و امیر 
قلعه نویی 4 بار او را روی نیمکت نشاند.

شــجاعی عصای دست کی روش در تیم 
ملی است.

 البته نه در زمیــن بلکه در اردو و برای 
مبارزه با حواشی. امیدواری شجاعی که 
3 جــام جهانی را هم تجربه کرده، بازی 

در امارات است. 
البته اگر این فرصــت در اختیار او قرار 

بگیرد.

امیر اسدی
Amir Asadi

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پدیده(

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

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

جدول لیگ برتر 97-98
امتیاز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تیمردیف

28121631-1587سپاهان1
159421981131پدیده2
1761131-1587پرسپولیس3
157532314926تراکتورسازی4
156721861225استقال5
155461715219پارس جنوبی جم6
518-154651318فواد7
417-154561317سایپا8
116-154471516پیکان9

316-153751417نساجی مازندران10
516-1521031419صنعت نفت آبادان11
515-15366813نفت  مسجدسلیمان12
214-1511131214ماشین سازی تبریز13
613-152761218ذوب آهن14
1910-15249726سپیدرود رشت15
6 *11-152671021استقال خوزستان16
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