
ظهر دیروز، پیش از رســیدن هواپیمای تیم ملی به ابوظبی، کارلوس کی روش در 
بخشــی از مصاحبه اش گفــت: »ما می دانیم بعضی به دنبال این هســتند که آرامش و 
تمرکز تیم ملی به هم بخورد. اان اما زمان آن نیست که کروکودیل ها بخواهند نزدیک 

شوند و آقای تاج با توجه به اختیاراتی که دارد نباید اجازه دهد این اتفاق بیفتد.«
او چند روز قبل با باا بردن پرچم صلح از ســتارگان سابق تیم ملی دعوت کرد که 
به تماشــای مسابقات ایران در جام ملت ها بروند، ولی به نظر می رسد هنوز مشکل او با 
برخی از خبرنگاران و رســانه ها پابرجاســت و مخاطب حرف های جدیدش همین گروه 

است.
در دوره مربیانی مثل مایلی کهن و باژویچ، مطبوعات رابطه پرتنشــی با سرمربی 
تیم ملی داشــتند، ولی حتی آن ادوار هم با فضای خصمانه فعلی پیرامون تیم کی روش 

قابل مقایسه نیست.
مربی پرتغالی ماموریت دارد تیم ملی را پس از 43 ســال به قهرمانی آسیا برساند، 
ولی ظاهرا این گروه هنوز نتوانسته اند مشکات قدیمی را فراموش کنند و روزی نیست 

که مطلبی علیه تیم ملی و سرمربی اش منتشر نکنند.
ریشه این شــکاف به مجادله لفظی کی روش و برانکو برمی گردد. اگر جنگ قدرت 
دو مربــی با توجه به منافعی که در فوتبال ایران دارند، قابل توجیه اســت، جبهه گیری 
خبرنــگاران به نفع یکی و علیه دیگری منطقی ندارد. چرا اهالی رســانه خودشــان را 
ملزم می دانند در این درگیری حتما موضع گیری کنند و وســط معرکه بروند؟ اگر آنها 
از کی روش انتظار رفتار حرفه ای دارند، چرا خودشــان بــدون توجه به اصول حرفه ای 

کارشان، از موضع هواداری به ماجرا می نگرند؟
این یادداشــت به معنی دفاع از تمام رفتار و تصمیمات کی روش نیست. در هشت 
سال گذشــته بدخلقی های زیادی از او به یاد داریم، ولی او توانسته وظایفش در زمین 
فوتبال را که ماموریت اصلی اوســت تمام و کمال انجــام دهد و تیم ملی را به یکی از 
قدرت های برتر آســیا تبدیل کنــد. اگر خودتان را به جای رییس فدراســیون فوتبال 
بگذاریــد، قطعا یک مربی موفــق ولی تندخو را به یک مربی خنــده رو ولی بی کیفیت 

ترجیح می دهید.
کی روش با تمام اختافات و مشــکاتی که تا امروز در ایران داشــته در امارات به 
دنبال جام قهرمانی است؛ افتخاری که قرار است به نام فوتبال ایران ثبت شود. در ماهی 
کــه پیش رو داریم، منافع طرفداران فوتبــال در ایران با کی روش گره خورده و حمات 

شخصی به این مربی حکم بر  هم زدن تمرکز تیم ملی را دارد.
در برهه حســاس فعلی، رسانه ها رســالتی تاریخی دارند و نباید اجازه بدهند که 
کارشکنی علیه تیم ملی در حافظه تاریخی فوتبال ایران ثبت شود. جنگ بیهوده ای که 
شــروع شده، اگر به زیان تیم ملی تمام شود، برای فوتبال ایران نتیجه ای جز پشیمانی 
نخواهد داشــت. یک ماه آینده باید با آرامش ســپری شود، نه به خاطر شخص کارلوس 

کی روش که برای تیم ملی فوتبال ایران.

واکاوی یک جنجال بیهوده
کروکودیل ها علیه یوزها! مصاحبه و خبرسرمقاله

انصاری فرد:  تیم ملی برای همه مردم ایران است
کریم انصاری فرد، مهاجم تیم ملی ایران خواب قهرمانی در جام ملت های 
آســیا را می بیند. این بازیکن درتوصیف حالش گفته: »به شخصه هر شب که 
می خوابم یا بیدار می شــوم آرزو یا هدفم این اســت که جام را می بریم. تمام 
بازیکنان سر میز صبحانه، ناهار و یا شام یا زمان های دیگر ثانیه ای ندارند که 
به این موضوع فکر نکنند. تیم ملی هم در شرایطی است که می تواند قهرمان 
شــود. در جام ملت های قبلی هم بودیم ولی آنقدر جو منسجم نبود که این 
اتفاق بیفتد. امیدوارم خدا کمک مان کند که به جام برسیم و دل مردم را شاد 
کنیم.« از کریم درباره اینکه چه برنامه ای برای شادی کردن دارد، پرسیده اند 
کــه او این پاســخ را داده: »شــخصا هدفم این 
است که بازی به بازی بهترین عملکرد را داشته 
باشــم ولی در مورد شــادی گل واقعا همه چیز 
بستگی به فضا دارد. شما فکر کنید در فینال در 
دقیقه 118 به ژاپن گل بزنی در آن دقیقه اصا 
نمی دانی چگونه خودت را کنترل کنی. مثا در 
جام جهانی در دقیقــه 91 یا 92 بود که وقتی 
آن گل را به پرتغال زدم اصا به فکر خوشحالی 
نبودم. این ها بســتگی به شرایط بازی ها دارد و 
من امیدوارم سورپرایز بازیکنان تیم ملی بهترین 

عملکردشان نسبت به بازی های قبل باشد.«
مهاجــم تیم ملی ایــران، فضای کنونی تیم را بســیارمتحد و هماهنگ 
توصیف کرد: »این تیم ملی برای همه مردم ایران اســت. خدا را شکر همه از 
دل و جان مایه می گذارند و انصافا کی روش باعث این همدلی و همبســتگی 
است. او همیشه برای بازیکنان جنگیده است. وقتی من داخل زمین می بینم 
که اگر مثا یک توپ را لو می دهم وحید امیری یا احسان حاجی صفی چگونه 
برای گرفتن توپ می جنگند مشــخص اســت که من هم دو برابر این کار را 
برای آنهــا می کنم. وقتی من این صحنه ها را می بینــم انگار یک بیدار باش 
دیگر برای من اســت و با خود می گویم اگر امیری توپ لو داد دفعه بعد من 
برای گرفتن توپ او می جنگم. کی روش هم همین شــرایط را دارد، زمانی که 
ما می بینیم دغدغه همیشــگی او این اســت که امکانات خوبی داشته باشیم 
طبیعتا ما هم انگیزه بیشــتری می گیریم. وقتــی ما می بینیم که کی روش و 
همکارانش برای امکانات تیم ملی در قطر چندین بار به اینجا سفر کرده اند و 
همه چیز را آماده کردند بی انصافی اســت که ما در تمرین از این امکانات به 
نحو احسن استفاده نکنیم. این هم ظلم در حق خودمان و کشورمان است و 

هم در حق کادر فنی.«
انگیزه کریم در این جام ملت ها متفاوت با همه تورنمنت ها است: »انگیزه 
شخصی من برای این جام ملت ها خیلی فرق می کند. دوست دارم صد در صد 
به یک نتیجه برســم و آن هم چیزی جز قهرمانی نیســت. حاضرم همه گونه 
از خودگذشتگی داشته باشم تا تیم ملی قهرمان شود. این را صادقانه می گویم. 
رقابــت در خط حمله تیم ملی واقعا خوب اســت و همــه می بینند که همه 
بازیکنان حاضر مســتعد و سرحال و با انگیزه هستند. چیزی که خودم خیلی 
آن را دوســت دارم این اســت که بیرون از فوتبال آنقدر رفاقت خوبی با هم 
داریم که اصا شما آن را باور نمی کنید. داخل زمین، من از گل زدن طارمی 
و او از گلزنی من، سردار از گل زدن من یا من از گل زدن علیرضا جهانبخش 
و ... خوشحال هســتیم. در بازی با قطر مهدی و سردار گل زدند و من واقعا 
از این اتفاق خوشــحال هســتم. یا مثا وقتی در بازی قبل من گل زده بودم 
آنها خیلی خوشــحال بودند. این نکته خیلی خوب است و رقابت سالم باعث 
می شود ما چنین رفتاری داشته باشیم. اینکه حسادتی آن وسط وجود ندارد 
و اینکه از خودگذشــتگی های زیادی وجود دارد لذتبخش است. این فضا اان 
در تیم ما وجود دارد و همه دوســت دارند تیم ملی نتیجه بگیرد. چه با گل 
کریم و چه با گل آزمون و طارمی و یا همه بچه ها. شــیرین ترین مســاله این 

است.«

ادامه بدشانسی های رضایی
کاوه رضایی بعد از حذف از اردوی تیم ملی حاا تمرینات تیم باشگاهی اش 
را هم از دســت داده است. یک سایت بلژیکی نوشته که کاوه رضایی از ناحیه 
ران پا آسیب دیده است و نمی تواند یک ماه تیمش را همراهی کند و در نتیجه 

اردوی کلوب بروژ در دوحه را نیز از دست می دهد. 
رضایــی می توانــد خود را بــرای بازی با شــارلروا در تاریــخ 20 ژانویه 
در نیم فصــل دوم لیــگ برتــر بلژیک آماده کند. رضایی تابســتان گذشــته 
بــا مبلــغ 5 میلیون یــورو راهــی کلوب بروژ شــده بــود ولــی او در این 
 مــدت با بدشانســی مواجــه شــد و مصدومیت هــای پیاپــی گریبانگیرش 

شده است.

آغاز دوباره تمرینات تیم امید
 اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران روز پنجشنبه 13 دی ماه با حضور 29 بازیکن در 
تهران آغاز می شــود و نخستین تمرین اعضای تیم روز جمعه 14 دی ماه در زمین مرکز 
ملی فوتبال انجام خواهد شد. بر همین اساس کرانچار سرمربی تیم ملی امید روز جمعه 
جهت حضور در تمرینات تیم امید وارد تهران می شــود. بخش اصلی اردوی تیم امید در 
تهران به انجام تمرینات بدنسازی اختصاص خواهد داشت و پس از آن نفرات انتخاب شده 
از سوی سرمربی جهت حضور در تورنمنت قطر روز 23 دی ماه راهی دوحه خواهند شد. 
تیم فوتبال امید ایران روز 25 دی ماه در نخســتین روز از مسابقات چهارجانبه تورنمنت 
قطر در اردوگاه اســپایر برابر تیم امید تاجیکســتان قرار می گیرد. این رقابت ها با حضور 

چهار تیم امید ایران، قطر، تاجیکستان و کویت به صورت گروهی برگزار می شود.

مهاجم سابق استقال در تیم قلعه نویی
علی قربانی که ابتدای فصل پیش استقال را به مقصد تیم اسپارتاک اسلواکی ترک 
کرده بود ســرانجام به تیم ســپاهان اصفهان ملحق شد. این بازیکن با عقد قراردادی به 
مدت دو فصل و نیم به جمع طایی پوشان فواد مبارکه سپاهان ملحق شد. مهاجم 28 
ســاله فصل پیش استقال بعد از جدایی از اســتقال با تیم اسپارتاک اسلواکی قرارداد 
بســت و نیم فصل برای این تیم بازی کرد. او سابقه بازی در تیم های نساجی مازندران، 
نفت تهران، گهر دورود لرســتان، اســتقال تهران و مس سرچشمه را در کارنامه دارد. 

قربانی را از نیم فصل دوم با پیراهن سپاهان در میادین فوتبال خواهیم دید.
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اردوی جوانان در دو مرحله
بهــزاد آزاد رییس دپارتمــان جوانان 
فدراســیون فوتبال، درباره برگزاری اردوی 
جوانان گفت: »با توجه به انتخاب ســرمربی 
جدید تیم جوانان زیر 19 سال، اردوی آماده 
ســازی این تیــم از روز 14 دی ماه در دو 
مرحله آغاز خواهد شــد. بر این اساس 52 
بازیکن دعوت شــده به اردو در دو گروه 26 
نفــره خود را به کادر فنــی تیم ملی فوتبال 
جوانــان در محل مرکز ملــی فوتبال ایران 
معرفی می کنند. اردوی نفرات گروه اول در 
تاریخ 14 الی 16 دی ماه برگزار خواهد شد 
و گــروه دوم از 16 الی 18 دی ماه در اردو 
حضور می یابند.« آزاد در ادامه حرف هایش 
گفت: »نخســتین اردوی تیــم ملی فوتبال 

جوانان در راســتای استعدادیابی و شناخت 
نفــرات مــورد نظر کادر فنی به این شــکل 
برگزار خواهد شد تا پس از انتخاب بازیکنان 
مورد نظر برنامه های بعدی کادر فنی این تیم 
اعام شــود. همچنین دعوت از 52 بازیکن 
در این اردو به معنــی پایان انتخاب نفرات 
نبــوده و کادر فنــی در اردوهــای بعدی به 
دنبال دعوت از ســایر نفرات خواهد بود تا 
کلیه استعدادها و نفرات این رده سنی جهت 
انتخاب تیمی قدرتمند در رده جوانان دیده 
شــوند.« اردوی تیم فوتبال جوانان ایران با 
حضور 52 بازیکــن در دو گروه 26 نفره از 
14 دی ماه در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز 

می شود.

 نفرات گروه نخست:
مهدی ســیدی بارنجی )آذربایجان شرقی(، 
علیرضا اسدآبادی، حســین نخودکار، محمدامین 
دوســتعلی، محمدحســین زواری، امیر جعفری، 
امیررضا اســام طلب و سینا ســعیدی فر )تهران(، 
حســین حاجــی زاده )مازنــدران(، محمدرضــا 
شکیب خو )بوشــهر(، امیر شــعبانی، امیرحسین 
نیکپــور و یاســین ســلمانی )اصفهــان(، فرزان 
مالکی نژاد )خراســان رضــوی(، ابوالفضل علیزاده 
)گیان(، محمدامین هزباوی، حمیدرضا شریفی، 
علیرضــا باویه، حســین شــاوردی، پیام پارســا، 
احمدرضا جالی و سیدرضا موسویان )خوزستان(، 
امیرحسین امن زاده )اردبیل(، آریا برزگر )فارس( و 

امیرحسین عزیزی و محمدرضا باقری )البرز(.

نفرات گروه دوم:
بهــزاد ســامی و ســینا عبداللهــی 
)آذربایجــان شــرقی(، امیرعلــی صادقی، 
محمدمهدی احمدی، حســین رنجبر، نوید 
باادب، ســامان فاح، علیرضــا ادهمی، پویا 
مختــاری، عمــاد کلهر، ابوالفضــل کردی، 
سجاد خصوصی، ســبحان عزیزی، علیرضا 
ابراهیم غامی نژاد،  امیر خارکــش،  رجبی، 
عرشــیا برامکی و پوریا تیمــوری )تهران(، 
سیدمحمدرضا حســینی )مازندران(، سعید 
آهنی )بوشهر(، عرفان کدخدایان )خراسان 
رضوی(، احمد شــریعت زاده )خوزســتان(، 
امیرحسین مظلومی و یاشا مرادی )فارس( 
و عباس زراعت کار و طاها دیدگاه )کرمان(.

 بعد از تغییر نســل در تیم ملی عــراق و خروج نام 
عاء عبدالزهرا از فهرست بازیکنان این تیم، بحث بازوبند 
کاپیتانی بیش از قبل اردوی حریف ایران را تحت تأثیر قرار 
داده است. بعد از عبدالزهرا که سابقه بازی در مس کرمان 
و تراکتورسازی را هم داشــت، بازوبند به سعد عبداامیر 
رســید. هافبک دفاعی باسابقه تیم ملی عراق که جلوتر از 
ســایر بازیکنان به زمین می آمد و حواشی را نیز مدیریت 
می کرد. برای جام ملت های آســیا، نام سعد عبداامیر در 
فهرســت ســرکو کاتانچ قرار نگرفته و همین مساله بحث 
بازوبند کاپیتانی را در این تیم به یک موضوع مبهم تبدیل 
کرده. کاتانچ برای کاپیتانی، چند گزینه پیش  رو داشــت. 
ابتدا محمد کاسید، دروازه  بان قدیمی و 32 ساله عراق که 
البته طی ســال های اخیر بیشــتر روی نیمکت نشسته و 

نمایش جال حسن را تماشا کرده.
علی عدنان، دفاع چــپ آتاانتای ایتالیا گزینه بعدی 
کاتانچ بود. بازیکنی که حضور در لیگ های معتبری چون 
ترکیه و ایتالیا را تجربه کرده و اکنون مدت هاســت که در 
لیگ عراق حضور ندارد. گزینه بعدی هم احمد ابراهیم بود 
که سال هاست در مرکز خط دفاع عراق حضور دارد و جزو 

باتجربه ترین بازیکنان این تیم محسوب می شود.
برای کاپیتانی، کاتانچ مجبور شد از نام محمد کاسید 
فاکتور بگیرد. دلیلــش هم دوری این دروازه بان از ترکیب 
اصلی بود. کاســید که سال 2007 نخســتین بازی ملی 
خــود را انجام داده، 31 بار در ترکیب عراق حاضر شــده 
و به لحاظ قدمت، قدیمی ترین بازیکن این تیم محســوب 
می شــود. کاتانچ اما کاپیتانی می خواهد که در زمین باشد 

و نه روی نیمکت.
علــی عدنان و احمد ابراهیــم، دو بازیکنی بودند که 
کاتانچ باید یکی را انتخاب می کرد. عدنان 25 ساله سابقه 
بازی برای ریزه اســپور، اودینزه و آتاانتا را در کارنامه دارد 
و البته 56 بازی هم برای تیم ملی عراق انجام داده اســت. 
عدنان نخســتین بار، وقتی 19 ساله بود در ترکیب عراق 
قرار گرفت و نخســتین بازی ملی اش را در ســال 2012 

انجام داد.
احمــد ابراهیم اما مدافعی اســت کــه در مقدماتی 
المپیک و آن بازی معروف مقابل ایران حضور داشــت و از 
آن مقطع تا امروز، عضوی جداناشدنی از ترکیب تیم ملی 
عراق بوده. احمــد ابراهیم در این مدت، بیش از 60 بازی 
برای عراق انجام داده و همیشــه جزو بازیکنان کلیدی و 

موثر این تیم بوده.

انتخاب کاتانچ گویا علی عدنان اســت. دفاع چپی که 
کمتــر از احمد ابراهیم برای تیــم ملی عراق بازی کرده و 
البته قدیمی تر از او هم نیســت. همین مساله انتقادهایی 
را به همراه داشــته. نمونه اش حرف هایی است که ضرغام 
اسماعیل، دفاع چپ سابق تیم ملی عراق به زبان می آورد: 
»ســعد عبداامیر و احمد ابراهیــم دو بازیکنی بودند که 
می توانستند سایر بازیکنان را در زمین رهبری کنند. حاا 
که ســعد همراه تیم ملی نیست، به نظر من احمد ابراهیم 
می توانــد این وظیفه را بر عهده بگیــرد. من به جز احمد 
ابراهیم، کســی را نمی بینم که بتواند یک کاپیتان واقعی 

برای تیم ملی عراق باشد.«
ضرغام اســماعیل، دفاع چپ سابق عراق است که در 
حال حاضر عضو باشــگاه ریزه اسپور در ترکیه است. او که 
بارها بحث حضورش در لیگ ایران و باشــگاه پرسپولیس 
شنیده شــده، به دایل نامشــخصی از همراهی عراق در 
جام ملت های آسیا دور مانده. او که هم پستی علی عدنان 
هم هســت، نسبت به کاپیتانی او در تیم ملی عراق موضع 
گرفته و بازوبند را حق احمد ابراهیم دانســته؛ اتفاقی که 
فعــا کاتانــچ را از تصمیم خود منصرف نکــرده و مقابل 
فلســطین هم دیدیم که علی عدنــان بازوبند کاپیتانی را 

بر بازو بست.

رضا شــاهرودی درآستانه شروع جام ملت های آسیا 
این جام را بسیار مهم توصیف کرده است: »جام ملت های 
آسیا تورنمنت بســیار مهمی است که نسل های مختلف 
فوتبــال ملی ایران خاطرات متفاوتی از آن دارند. من هم 
به عنوان عضوی از تیم سال 1996 خاطرات زیادی از این 
مسابقات دارم. آن تیم رویایی قطعاً شایسته کسب عنوان 

قهرمانی جام بود. 

ما با شکست قاطع عربستان که قهرمان مسابقات شد، 
نشــان دادیم بهترین تیم آن جام هستیم اما با بدشانسی 
و بعضی اتفاقات دیگر در بازی نیمه نهایی نتوانســتیم به 
فینال برســیم و آن تیم شایسته به عنوان سوم مسابقات 
رســید.« شاهرودی که خود ســال ها در قامت هافبک و 
دفاع چپ تیم ملی ظاهر شد، در ادامه حرف هایش گفت: 
»آرزوی همه پیشکســوتان و اهالی فوتبال در کنار مردم 
ایران ســربلندی و موفقیت تیم ملی است. ما تیم خوبی 
داریم که امیدواریم به جایگاهی شایسته در این رقابت ها 
دســت یابد و مردم را خوشــحال کند. قطعاً هیچ چیزی 
مهمتر از موفقیت و ســرافرازی نام ایران عزیز نیست که 
امیدواریــم با همدلی و اتحاد همــه اهالی فوتبال در این 

رویداد به موفقیت دست یابیم.«
شاهرودی که مربی تیم امید هم هست درباره نحوه 

آماده ســازی این تیم توضیحاتی داد: »باید از فدراسیون 
فوتبال تشــکر کنیم که به بهترین شــکل از برنامه های 
آماده ســازی تیم امید حمایت کردند. هر مســابقه ای که 
مورد نظر کادر بود، خوشــبختانه فراهم شــد. اردوها و 
همچنین بازی های بســیار خوبی را تا اینجا در دســتور 
کار داشــتیم. در اردوی جدید هم محور اصلی تمرینات 
بر مبنای بدنســازی خواهد بود تا از این فرصت به خوبی 
اســتفاده کنیم و بعــد از آن برای حضــور در تورنمنت 
چهار جانبه قطر آماده شــویم. تقریباً 60 درصد از ترکیب 
اصلی تیم شــناخته شده و شــکل گرفته است که بخش 
باقیمانده هم در مســابقات و اردوهای بعدی مشــخص 
می شــود. امیدواریم با تاش همه اعضای تیم بتوانیم تا 
شــروع مســابقات در فروردین ماه به بهترین فرم ممکن 

برسیم.«

انتقاد ضرغام اسماعیل از کاتانچ
بحران کاپیتانی در عراق؛ احمد ابراهیم یا علی عدنان؟

60 درصد ترکیب تیم امید را شناختیم
شاهرودی: آرزوی ما سربلندی تیم ملی است

دی
حم

م ا
نعی

ی: 
زش

 ور
ران

ی ای
اص

تص
 اخ

ای
س   ه

عک

امير اسدی
Amir Asadi

قرارما یک ماه دیگرهمین جا، فینال
تیم ملی با امید قهرمانی آسیا به ابوظبی رسید

پشت صحنه هایی از عکس های خوش پوش ترین تیم ملی تاریخ

امارات، عربستان، ازبکستان و قطر هم برای آن سهمیه نیمه نهایی می جنگند

خودباوری یمن در آستانه بازی با ایران

 از ساعت طارمی و عینک رامین
تا آموزش پوشیدن کت و شلوار

کی روش: انتظار قهرمانی از ما خواسته به حقی است

منتظر شگفتی باشید

لیورپول به دنبال انتقام
آخرین فرصت سیتـی
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تیــم ملی فوتبال ایران در شــرایطی 
آماده حضــور در رقابت های جام ملت های 
آســیا می شــود که خیلی از کارشناسان، 
صدرنشــینی ایران را در گروه خود قطعی 
می دانند. با این حال اما غیرقابل  پیش بینی 
بودن فوتبال باعث شــده کــه دو احتمال 
درباره مســیر پیش روی تیم ملی در جام 
ملت ها وجود داشته باشد که صدرنشینی 
و دومی ایران در گروه D را در بر می گیرد. 
این سناریوها صرفاً یک گمانه زنی بر مبنای 
سابقه و نتایج گذشته تیم ها بوده و بر اساس 

شرایط کنونی تیم ها انجام شده است.
 

پیش بینی اول: صعود به عنوان 
D صدرنشین گروه

در سناریوی اول چنانچه فرض کنیم 
اتفــاق غیرمنتظره ای از نوع شــگفتی رخ 
 D ندهد و تیم ما بتواند صدرنشــین گروه
شــود، طبق برنامه باید با یکی از تیم های 
ســوم گروه هــای B، E و یــا F )احتمااً 
عمان، لبنان یا اردن( بــازی کند. مطابق 
جدول فوق، احتمال بــازی کردن ایران با 
تیم سوم گروه B )احتمال 1 به 15( کمتر 
از دو گروه E و F )هرکدام احتمال 7 به 15( 
است. این احتمال اندک تنها در شرایطی 
رخ می دهد که تیم های ســوم هیچ یک از 
گروه های E و F بــه دور بعد صعود نکنند. 
بنابرایــن طبق ایــن فــرض، در صورت 
صدرنشــینی، حریف ایران در مرحله بعد 
به احتمال زیاد تیم ســوم گروه های F یا 
E )احتمااً عمان یا لبنان( خواهد بود که 
هرچند حریفان راحتی محسوب می شوند 
اما باید توجه داشــت ســابقه باخت به هر 
دوی این تیم ها در زمان مربیگری کارلوس 
کــی روش در کارنامه تیم ملی ایران وجود 
دارد. در صورت پیروزی در نخستین بازی 
دور حذفی، حریف ما در مرحله یک چهارم 
 C و Aنهایــی، برنده تیم هــای دوم گروه
خواهد بود که به عنوان مثال می تواند برنده 
تیم های چین با تایلند یا بحرین باشــد. در 
این ســناریو در صورت پیروزی در مراحل 
یک چهارم و یک هشتم نهایی، بازی سخت 

بازی نیمه نهایی اســت که اگــر اتفاقات 
فوتبالی عجیب و غریبی رخ ندهد احتمال 

می رود برنده ژاپن و استرالیا باشد.
 

پیش بینی دوم: صعود ایران 
D به عنوان تیم دوم گروه

در حالــت دوم اگر ایران به عنوان تیم 
دوم گروه صعود کند برای راهیابی به جمع 
8 تیم برتر تحت هر شــرایطی بایســتی با 
صدرنشــین گروه E )احتمااً عربستان( 
بازی کند. باید توجه داشــت این فرضیه 
در حالی مطرح شده اســت که عربستان 
در دو دوره اخیر حتی موفــق به صعود از 
گروه خود نیز نشــده است! در این سناریو 
چنانچه ایــران به عنوان مثال عربســتان 
را شکســت دهــد احتمال اینکــه برای 
ششمین بار شــاهد »جدال سنتی مرحله 
یک چهارم نهایی« بین ایران و کره جنوبی 
بعد از یک دوره وقفه )2015( باشــیم نیز 
وجود خواهد داشــت. هر چنــد حریفان 
احتمالی ایران در این ســناریو عربستان و 
کره جنوبی رقبای بســیاری سختی برای 
مراحل یک هشــتم و یک چهــارم نهایی 
هســتند اما در صورت پیروزی بــر آنها، 
بازی نیمه نهایی با یکی از تیم های امارات، 
سوریه یا ازبکســتان خواهد بود که نسبت 
به مراحل قبل شاید بازی های سبک تری 
باشــد.  اگر چــه در فوتبال هیــچ چیز از 
پیش تعیین شــده نیســت و کوچکترین 
جابه جایی در رده بنــدی تیم ها در مرحله 
گروهی می تواند تمام معــادات را به هم 
بزند اما برای ایران در مجموع ســناریوی 
دوم مشــکل تر از ســناریوی اول یعنــی 
صدرنشــینی در گروه D ارزیابی می شود. 
در سناریوی اول شــرایط به گونه ای است 
که دو بازی مراحل یک هشتم و یک چهارم 
نهایی نســبتاً ســاده اما بازی نیمه نهایی 
بســیار ســختی پیش روی ایران اســت. 
در ســناریوی دوم عکس ســناریوی اول، 
حریفان یک هشــتم نهایــی و یک چهارم 
نهایی ایران بســیار ســخت امــا حریف 

نیمه نهایی به نسبت راحت تر است.

مسیر هموار تیم اول گروه D تا نیمه نهایی
کدام راه پیش روی تیم ملی قرار می گیرد؟ 

پشت صحنه هایی از عکس های خوش پوش ترین تیم ملی تاریخ

از ساعت طارمی تا آموزش پوشیدن کت و شلوار

جام ملت های آسیا از شنبه به طور 
رســمی در امارات متحــده عربی آغاز 
می شود. 14 بازیکن از 11 تیم در امارات 
حضور خواهند داشت که هر کدام باای 
صد بــازی ملی انجام داده اند. احســان 
حاجی صفی که یکی از کاپیتان های تیم 
ملی ایران در این تورنمنت اســت، تنها 
بازیکــن ایرانی باای صد بازی ملی لقب 
می گیرد. تیم ملی اردن با ســه بازیکن 
بــاای صد بازی ملی و تیم ملی چین با 
دو بازیکن بیشترین تعداد بازیکن باای 

صد بازی را در اختیار دارند.
ایران:   - احســان حاجی صفی 
احسان 29 ســاله 101 بازی ملی انجام 
داده و اگــر اتفاق خاصــی رخ ندهد او 
می تواند تعداد بازی هایش را در این جام 

افزایش دهد. حاجی صفی از سال 2008 
در تیــم ملی ایــران بــوده و اکنون در 

عضویت تیم تراکتورسازی تبریز است.
مهاجم  مطر-امارات:  اسماعیل 
باتجربه تیــم ملی امارات در این دوره از 
رقابت ها با 125 بازی ملی مســابقات را 
آغاز می کند. مطر از سال 2003 در تیم 

ملی امارات بازی می کند.
 36 دروازه بان  عامر شفیع-اردن: 
ســاله تیم ملی اردن با 139 بازی ملی 
یکی از با تجربه ترین بازیکنان جام است.

 بها عبدالرحمن-اردن: هافبک تیم 
ملی اردن 120 بازی ملی انجام داده و 3 

گل هم زده است.
 اناس بن یاســین-اردن: مدافع 
ســی ســاله تیم ملی اردن نیز در سی 
ســالگی با 110 بازی ملی و 8 گل زده 

پا به جام ملت ها می گذارد.
سانیل شــاتری - هند: مهاجم 
سرشــناس و 34 ســاله تیم ملی هند با 
104 بازی ملی یکــی از بازیکنان مورد 

توجه این تورنمنت خواهد بود.
کی سانگ یئونگ- کره جنوبی: 
هافبک 29 ســاله تیم ملی کره و باشگاه 
نیوکاســل با 109 بازی ملی بیشــترین 
بازی ملی را در بیــن بازیکنان تیم ملی 
کشورش در حال حاضر دارد. او 10 گل 

ملی هم در کارنامه اش دارد.
گائو لین- چین: مهاجم 32 ساله 
تیم ملی چین در حال حاضر 104 بازی 

و 21 گل زده در کارنامه اش دارد.
ژنگ ژی-چین: هافبک 38 ساله 
تیم ملی چین نیز با 104 بازی ملی یکی 
از باتجربه ترین بازیکنان حاضر در امارات 

است.
هازبند-فیلیپین:  یانــگ  فیل 
مهاجــم 31 ســاله تیم ملــی فیلیپین 
بــا 105 بازی ملــی و 52  گل احتماا 
یکی از مهره های کلیدی اســون گوران 

اریکسون باشد.
ری میون گوگ-کره شــمالی: 
دروازه بان 32 ساله تیم ملی کره شمالی 
با 102 بــازی ملی باتجربه ترین بازیکن 

تیمش در این مسابقات است.
مدافع  یوتــو ناگاتومو-ژاپــن: 
مرکــزی و 32 ســاله تیم ملــی ژاپن و 
باشــگاه گااتاســرای با 110 بازی ملی 
و 3 گل زده می توانــد نقــش مهمی در 
تیم ملی ژاپن برای رســیدن به قهرمانی 

داشته باشد.
هافبک  قطر:  الهیدوس-  حسن 
30 ساله تیم ملی قطر و باشگاه السد نیز 
با 105 بازی ملی تنها بازیکن قطری در 
این مسابقات است که بیش از صد بازی 

ملی انجام داده است.
نستروف-ازبکستان:  ایگناتی 
دروازه بــان 35 ســاله ازبکســتان بــا 
102 بــازی ملی تنهــا بازیکن صدتایی 
امــارات  در  کشــورش  ملــی   تیــم 

است.

امارات متحده عربی، دیدار افتتاحیه 
جام ملت های آســیا را مقابل بحرین در 
ورزشــگاه زاید اســپورت برگزار خواهد 
کرد. این ورزشــگاه برای دیدار افتتاحیه 
و فینال مورد استفاده قرار خواهد گرفت 
و 20 بــازی در طول 4 هفته در شــهر 

ابوظبی برگزار خواهد شد.
در  اسپورت،  زاید  تاریخی  ورزشگاه 
رقابت ها  ورزشــگاه  اصلی ترین  حقیقت 
خواهد بود که 43 هزار نفر ظرفیت دارد 
و پرگنجایش ترین ورزشــگاه رقابت ها به 
حســاب می آید. این ورزشگاه در فاصله 
20 کیلومتــری فــرودگاه بین المللــی 
ابوظبی واقع شده و دسترسی به آن برای 
هواداران و فوتبال دوســتان بسیار راحت 
ورزشــگاه،  این  بــود. همچنین  خواهد 
توســط بزرگترین ســتاره های موسیقی 
دنیا برای کنســرت مورد اســتفاده قرار 

گرفته است.
دیگر  زایــد،  بن  محمد  ورزشــگاه 
ورزشــگاه بزرگ امارات است و تغییرات 
گســترده ای در چند ســال اخیر تجربه 
کرده اســت. ظرفیت ورزشــگاه افزایش 
یافته و به 40 هزار نفر رســیده و قابلیت 

برگزاری دیدارهــای کریکت نیز در آن 
ایجاد شده است.

ابوظبی،  دیگر ورزشگاه اســتثنایی 
ورزشگاه آل نهیان اســت که برای جام 
ملت ها، تغییرات بســیاری در آن انجام 

شده است و میزبان 5 بازی خواهد بود.
 عارف حماد العوانــی، مدیر کمیته 
برگــزاری رقابت ها، در ایــن رابطه گفت: 
»تغییــرات بســیاری در ورزشــگاه های 
میزبان در شــهرهای مختلف ایجاد شده 
و تیم ها و هــواداران، می توانند از بهترین 
بازی ها  امکانــات در هنــگام تماشــای 
بهره مند شوند. با برگزاری 51 بازی، جام 
امارات بزرگترین رقابت  ملت های 2019 
تاریخ آسیا خواهد بود و استادیوم ها مجهز 
به تکنولوژی هایی هستند که شرایط بازی 
را به بهترین شرایط ممکن تغییر خواهند 
داد. ما آخرین تکنولوژی ها در مورد چمن 
و زمیــن را برای نخســتین بــار در این 
رقابت ها به کار گرفته ایم. هر ورزشــگاه، 
کیفیت و شــخصیت خودش را دارد و در 
هر نقطه از ورزشــگاه، بهترین دید برای 

تماشای بازی فراهم شده است.«
دیگــر ورزشــگاهی که بازســازی 

فوق العاده ای داشته، ورزشگاه آل مکتوم 
در دبی اســت. این ورزشگاه در نزدیکی 
فرودگاه و مترو دبی قرار دارد و 15 هزار 
نفر ظرفیت آن می توانند به راحتی برای 
تماشــای بازی ها حاضر شوند. ورزشگاه 
رشــید نیز در نزدیکی دبی قرار گرفته و 
قرار اســت که 5 بازی در این ورزشگاه 

برگزار شود.
شارجه، دیگر شهر میزبان رقابت ها، 
شــاهد رقابت هفت کشور عربی خواهد 
بود که در ورزشگاه 11 هزارنفری شارجه 
به مصاف یکدیگــر خواهند رفت. العین، 
در فاصله یک ســاعتی دبــی و ابوظبی 
اســت. هواداران 10 کشور مختلف برای 
رقابت در ورزشــگاه هزاع بن زاید حاضر 
خواهند شد و ســه دیدار مرحله حذفی 
و یــک دیــدار نیمه نهایی نیــز در این 
ورزشگاه برگزار می شود. این ورزشگاه که 
ورزشگاه خانگی باشگاه العین است، 25 
هزار نفر ظرفیت دارد و جوایز بســیاری 
برای معماری و امکاناتش کســب کرده 
اســت. دور تا دور ورزشــگاه، با الهام از 
نخل طراحی شــده که در طول شب به 

رنگ های مختلف در می آید.

حاجی صفی در گروه 100 تایی های جام ملت ها

آسیای 2019 با هشت ورزشگاه مدرن

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

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

مرحله گروهی
شنبه، 15 دی ماه 1397

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شهر العین

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

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

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

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

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

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

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

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

العین

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

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

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

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

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

یک هشتم نهایی
یکشنبه، 30 دی ماه 1397

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

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

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

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

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

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

ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
سه شنبه، 2 بهمن ماه 1397

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

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

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

یک چهارم نهایی
پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397

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

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

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

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

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

 
نیمه نهایی

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

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

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

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

فینال
جمعه، 12 بهمن ماه

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

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

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

می کنند.

کی روش بعد از پرچم صلح!
اینجا هر روز می توانید توییت ها و پست های 

ورزشی کاربران شبکه های اجتماعی را بخوانید.
ایران ورزشــی: مدیــر کمیتــه برگزاری 
مســابقات جام ملت های آســیا: امارات برای این 
میزبانی مبلــغ یک میلیارد درهم امــارات هزینه 
کرده  اســت و تا کنون نیمی از بلیت های مسابقات 

فروخته شده است.
Mahmoud bani saffar: شــما بگــو 

تیم ملی باید قهرمان آسیا بشه هزار تا مدعی پیدا 
می شــه که بگن؛ با کدوم زیرساخت؟ کدوم فوتبال 
پایه؟ کدوم تجهیزات؟ فوتبالی که ســاانه پانصد 
میلیارد تومان گردش مالی داره، یکی از گران ترین 
مربیان دنیا در رده ملی رو اســتخدام کرده، نباید 

رویای قهرمانی داشته باشه؟
Milad azami: طارمــی بعــد از جــام 

ملت های آسیا به پرسپولیس برمی گرده...
از دست  هافبک وسط: اگه طارمی برگرده 
مــا هوادارا کاری برنمیاد ولی بیایید یه قولی بدیم. 
با دو بار گلزنی رو ســکوها شعار ندیم مهدی آقای 
گل. حیف که از بازیکنانی مثل ربیع خواه که سر به 
زیر هســتن حمایت نکنیم ولی طارمی رو حمایت 
کنیم. طارمی باید تو حســرت تشویق و حمایت از 

طرف تماشاگرا بمونه.
ChrtNgoErf: اان بایــد جــام جهانــی 

2022 هم شــروع می شــد اما متأسفانه هنوز جام 
ملت های آسیای 2019 هم شروع نشده.

دنوخا: ســید حسین حســینی با گذاشتن 
پســت »حیف« تو اینســتاگرام ظاهراً به شایعات 
رفتنش دامن زده و احتماا بره تو دروازه اف ســی 

هالیوود جدید ایران؛ تراکتور.
Elham: مدرسه فوتبال سرخابی چه کوفتیه 

دیگــه؟ چرا اصرار دارین ایــن دو تا تیم رو اینقدر 
وصل شون کنین به هم؟

مارشال: دوســت دارم احمد نوراللهی با یه 
شــوت راه دور گل قهرمانی ایران تو جام ملت های 
آســیا رو بزنه، عکس لحظه رها شدن توپ از پاش 
رو توییت کنم و با کپشــن عشق از این فاصله هم 

زهرش رو می ریزه باز به خوردتون بدم.
Pedram d: همــه پرسپولیســی ها از وریا 

غفوری که کنار مردم ایستاده، حمایت و پشتیبانی 
کردند اما وقتی که علی کریمی از فساد فدراسیون 
پرده برداشت، عده ای استقالی دست به لودگی و 

مسخره بازی زدند!
ژاماســب:کی روش گفته قبــل اومدن من 
مــردم ایران قبل بازی با بحرین لرزه به تن شــون 
می افتاد. اینطوری نگید اســتاد. ما با شــما افتخار 
باخت بــه لبنان بعد از 40 ســال، باخت به عراق 

جنگ زده و مساوی با فلسطین رو تجربه کردیم.
Saeid jafari: کــی روش: 7 ســال پیش 

وقتی به ایران آمدم مردم ایران برای بازی با بحرین 
هم به لرزه می افتادند. در 40 ســال اخیر به فینال 
آسیا هم نرسیدید و در 15 سال اخیر بدترین نتایج 
در جام ملت های آسیا برای ایران رقم خورده است. 
پ. ن: استاد شــما بی خیال پرچم صلح شو، بدون 

پرچم کمتر هجومی بودی وا... .
Alimosleh: چهــار روز مانــده بــه جام 

ملت های آسیا، سون هیونگ مین ستاره اصلی تیم 
ملی کره جنوبی امشــب در ترکیــب تاتنهام بازی 
می کنــه. یعنی هنوز به تیم ملی کشــورش اضافه 

نشده و بعیده که مربی کره غر بزنه و بهانه بیاره.
Pedram: لباس هــای اول و دوم تیــم ملی 

امارات برای جام ملت های آسیا 2019 طراحی شده 
توسط آدیداس! پ. ن: طراحی زمینه لباس اول طرح 
لباس دوم تیم ملی آلمــان و لباس دوم طرح لباس 
دوم تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی 2018 هستن...

شهر مجازی

این عکس های تیم ملی پیش از رقابت های جام ملت های آسیا 
2019 را هم می توانیم حاا بــه آلبوم خاطرات فوتبالی مان اضافه 
کنیم. شــاید هم حتی لقبی شــبیه به خوش پوش ترین تیم ملی 
را هم کنار نام شــان بگذاریم و این تیــم را با همین لقب به خاطر 
بســپاریم . درست است که تیم ملی وظیفه اش فوتبال درست بازی 
کردن است و نباید از بازیکنانش انتظار داشت که مدل های کت و 
شلوارپوش باشــند اما در روزگاری که تیم  ملی فوتبال یک کشور 
از بسیاری جهات، معرف آن کشور است، این نکات که نمایندگان 
ما چه لباســی می پوشند و چگونه مقابل دوربین ها ظاهر می شوند، 

اهمیت پیدا می کند.
رســم عکس انداختن بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با کت 
و شــلوار رســمی و پیش از شــروع بازی ها، از جام جهانی در تیم 
کی روش باب شــد. بازیکنان با ظاهری آراسته و کت و شلوارهای 
یک دست و شیک، مقابل دوربین  می ایستند و عکس دسته جمعی 
خــود را برای آلبوم خاطرات فوتبال ایران به یادگار می گذارند. این 
بار هم بعد از گذشــت چند ماه از جام جهانی، ملی پوشان، با کت 
و شــلوارهای هماهنگ، عکس های شــان را ثبــت کرده اند. خیلی 
منظم تر و حرفه ای تر از زمانی که برای نخستین بار در جام جهانی 
این تجربه را داشــتند. این عکس ها مثــل عکس هایی که در دوره 
جام جهانی به ثبت رسیدند، واکنش های مختلفی را در پی داشته 
اســت اما آنچه بیش از همه چیز مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، 
نظم است و خوش پوشی که خیلی ها آن را حاصل حضور کی روش 

در تیم ملی می دانند.
وســواس های کی روش روی مســائلی که تا پیــش از این در 
فوتبال ایران بی اهمیت جلوه می کرد، باعث شده که حاا تیم ملی 
ایران هم مثل تیم های بزرگ دنیــا، پیش از تورنمنت های بزرگ، 

عکس های شسته رفته ای داشته باشد.
ایــن عکس ها اما چه در پشــت صحنه تصویربرداری اش و چه 
در فضای مجازی و بین مخاطبان فوتبالی، ماجراهای جالبی دارد. 
از ســاعت مهدی طارمی تا عینک رامین رضاییان و نکته هایی که 
در پوشــیدن کت و شــلوارها، بازیکنان مورد توجــه قرار دادند تا 
انتقادهایی که چند ماه پیش به عکس های جام  جهانی شــان شده 

بود، تکرار نشود.

 کنعانی زادگان بین کاپیتان ها 
چه می کند؟ 

یکی از عکس هایی که در میان تصاویر کت و شلواری 
ملی پوشــان دیده می شــود، تصویری اســت از کارلوس 
کــی روش با کاپیتان های تیم ملی! این عکس اما یک نکته 
دارد و آن حضور محمد حسین کنعانی زادگان در تصویری 
اســت که احتمااً قرار بوده از سرمربی و کاپیتان ها ثبت 
شــود. کنعانی زادگان که تا لحظه آخر اعام فهرست تیم 
ملی گمانه زنی هایی درباره خط خوردنش از فهرست نهایی 
مطرح می شد، حاا خود را در جمع بزرگان تیم ملی جای 
داده و عکس یادگاری می اندازد. سرمربی تیم ملی قبل از 
ثبت این تصویر، به این 4 بازیکن نحوه استقرار در تصویر 
و بســتن دکمه لباس را آموزش داد تا بازیکنان تیم ملی 

نیز مانند او شیک پوش و منظم باشند.

درســت است که علی قلی زاده به دلیل مصدومیت از حضور در جام ملت های 
آســیا بازماند اما این دلیل نمی شــود که در عکس های یادگاری تیم ملی حضور 

نداشته باشد.
او بــا نظر کارلــوس کــی روش در اردوی تیم ملی ماند و قرار اســت همراه 
ملی پوشــان به کشور امارات ســفر کند. مهمتر از آن اما مأموریتی است که برای 
نظم دادن به عکس های تیمی به قلی زاده داده شــد. او در عکس ها حاضر بود تا 3 

ردیف 8 نفره در این عکس شکل بگیرد و او رسما یار شماره 24 تیم ملی باشد.
حضــور قلی زاده در امارات شــاید فایده ای برای تیم ملی نداشــته باشــد و 
کی روش نتواند از او اســتفاده کند اما عکس تیمی ملی پوشان را نظم داد و باعث 

شد هر 3 ردیف ایستاده و نشسته 8 نفره باشد!

عینک رامین و ساعت طارمی
عکس های تیم ملی طبق معمول دو ســوژه دیگر 
هم داشت. دو سوژه  که هم خیلی عکس دوست دارند و 
هم با ژست های شان سوژه عکس ها می شوند. این بار باز 
هــم مهدی طارمی و رامین رضاییان در عکس ها، توجه 
مخاطبــان را به خود جلب کرده بودنــد. رامین که در 
بعضی عکس ها با عینک دیده می شــد، ذره ای از شدت 
ژست هایش نکاســته بود و تازه با عینک سعی می کرد، 
متفاوت تر هم باشــد. مهدی طارمی هم با ساعتی که به 
دست راست خود بسته بود، بحث هایی را درباره خود به 

وجود آورده بود.

برای  کــه  عکس هایی 
ملی پوشــان  از  جهانی  جام 
گرفته شــده بود، انتقادهای 
زیادی را در نحوه اســتفاده 
و  کــت  از  ملی پوشــان 
دنبال  بــه  شلوارهای شــان 

داشت. حتی در همین راستا مطالبی منتشر شد که نحوه صحیح پوشیدن کت های 
دو دکمه را به بازیکنان تیم ملی آموزش می داد. به این شــکل که گفته می شــد 
برای کت و شــوار های بازیکنان تیم ملی از طرح دو دکمه استفاده شده است، که 
بر اساس نحوه استفاده آن نباید هر دو دکمه بسته شود، چرا که طبق الگوی طرح 
آن می بایست دکمه اول بسته و دکمه دوم آن باز باشد! این بار پیش از رقابت های 
جام ملت های آسیا وقتی عکس های بازیکنان تیم ملی را با عکس های جام جهانی 
مقایسه می کنیم، می بینیم که در بسیاری عکس ها، این نکته رعایت شده و همین 

موضوع باعث شده که عکس ها، نظم بیشتری داشته باشند.

قلی زاده آمد تا عکس ها نظم بگیرند

آموزش های 
قبلی جواب 
داد
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اولین عصبانیت کی روش در امارات: چمدان ها کجاست؟
خیلی زود مشــخص شــد ناهماهنگی های رایــج در برنامه ریزی های 
کنفدراسیون فوتبال آســیا و زیرمجموعه هایش باز هم صدای کی روش را 

در آورده است.
 داســتان از این قرار بود که بخشی از چمدان های بازیکنان و اعضای 
تیم ملی به هتل نرســیده بــود. این اتفاق در پی ناهماهنگی های ســتاد 
برگزار کننده مســابقات رخ داد که ســرمربی تیم ملی را عصبانی کرد چرا 
که وسایل و البسه بازیکنان در آن چمدان ها بود. کی روش که قصد داشت 
تیمش را برای نخســتین تمرین در ابوظبــی آماده کند از این ناهماهنگی 

کافه و عصبانی به نظر می رسید.
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تیم ملی با امید قهرمانی جام ملت های آسیا به ابوظبی رسید

 قرار ما، یک ماه بعد، فینال، همین جا!

از حدود ساعت ٨:٣٠ به وقت محلی، 
ملی پوشــان ایران هتل محل اقامت خود 
را در اردوگاه اســپایر دوحــه ترک کردند 
تا عازم ســفری بزرگ شــوند؛ سفری که 
به گفته کی روش بــرای موفقیت، باید از 
تمام آن لذت برد چرا که یا صعود می کنیم 
و باا می رویم و می درخشــیم یا شکست 
می خوریم و به اعماق تاریکی فرو خواهیم 

رفت.
 VIP وقتی عقربه های ساعت جایگاه
فــرودگاه دوحه، 9:4٠ را نشــان می داد، 
کم کم اتوبوس تیم هم وارد فرودگاه شد تا 
کاروان تیم با پرواز اختصاصی عازم امارات 
شود. با ورود تیم به فرودگاه، ابتدا کارلوس 
کی روش وارد سالن شــد و با خبرنگاران 
ایرانــی حاضر، خوش  و بش کوتاهی انجام 
داد و در ادامــه بازیکنان با روحیه خوب و 
شــاد از اتوبوس پیاده شدند تا راهی سالن 

VIP شوند.
بــا گذشــت دقایقی ســرمربی تیم 
ملی به میان خبرنــگاران آمد تا از طریق 
آخرین  گروهــی  رســانه های  نمایندگان 
پیامش را به مردم ایران برساند. البته او در 

پایــان این گفت وگو در صحبت های خارج 
از مصاحبــه خطاب به خبرنــگاران گفت: 
»نمی خواهم شــما از من خوب بنویسید.  
من فقط از شــما انتظــار دارم هر آن چه 
هست را با صداقت تمام برای مخاطبان تان 

مخابره کنید.«
دقایقی پــس از این گفت وگو کاروان 
تیم عازم سالن پرواز شد و بدون تشریفات 
خاصی به ســمت اتوبوس رفت تا از طریق 
آن به نزدیک هواپیما برسد. البته با توجه 
بــه تعداد ۵٣ نفره کاروان تیم، دو اتوبوس 
برای انتقــال بازیکنان و اعضای کادر فنی 
بــه پای هواپیما در نظر گرفته شــده بود. 
با رســیدن اتوبوس دوم بــه پای هواپیما، 
تمام بازیکنان در کنار هواپیما ایستادند تا 

عکس یادگاری ثبت کنند.
بــه همراه  کارلــوس کی روش  ابتدا 
اعضای کادر فنی پله هــای هواپیما را باا 

رفتند تا روی صندلی خود بنشینند.
 ســرمربی تیــم ملــی روی صندلی 
اکونومــی ردیف ١٠ نشســت و از همان 
ابتدا و در حالی که سایر مسافران در حال 
سوار شدن بودند، کاغذی از جیبش درآورد 

که روی آن جای حضور بازیکنان در زمین 
مسابقه حک شده بود.

 او با تمرکز خاصــی، خطوطی روی 
این کاغذ می کشید که گویی دارد آخرین 
تغییــرات ممکــن در سیســتم تیمش را 
بررســی می کند. نزدیــک صندلی او هم، 
آنالیزورش نشسته بود و از طریق لپ تاپ، 
آخریــن دیــدار یمن را به دقت بررســی 

می کرد.
با پرواز هواپیما کی روش ترجیح داد 

کمی اســتراحت کند اما با گذشت حدود 
٣٠ دقیقه باز هم شــروع به کار کرد. این 
بــار لپ تاپــی رو پای خود گذاشــت و به 
آنالیز و نوع قرارگیــری بازیکنان خودش 
در زمیــن پرداخت. در میانــه پرواز یکی 
دوبار هــم دیگو مربی بدنســاز تیم پیش 
کی روش آمد تا آخرین برنامه تمرینی را با 
سرمربی مرور کند.  این روند ادامه داشت 
تا اینکه خلبان پرواز اعــام کرد هواپیما 
در حال فرود در فرودگاه ابوظبی اســت. 

تیم ملی ســاعت ١۵ به وقت محلی وارد 
فرودگاه ابوظبی امارات شــد تا از قسمت 
VIP مورد پذیرایی مســووان فرودگاه و 
همچنین برخی کارمندان ســفارت ایران 
قــرار بگیرد. کارلوس کــی روش بافاصله 
پس از حضور در ســالن VIP با مســعود 
شجاعی جلســه ای را برگزار کرد. در این 
نشست، امیرحسینی مسوول رسانه ای تیم 
ملی نیز حضور داشــت. کی روش معموا 
برای انتقال برخــی مطالب به بازیکنان و 
ســایر اعضای تیم جلســاتی را با کاپیتان 
تیم ملی برگزار می کند تا شاگردان خود را 
در جریان امور قرار دهد. نشست کی روش 
با شــجاعی بیش از نیم ســاعت به طول 
انجامید که از جزییات آن خبری به بیرون 
درز پیدا نکرد. در ابوظبی ظاهرا همه چیز 
درســت و مناســب به نظر می رســید اما 
خیلی زود مشــخص شد هتل تیم ملی با 
سختگیری ناظران و مسووان  ای اف سی 
نباید شــلوغ شود. طبق قانون هیچ فیلم و 
گزارشی نباید از داخل هتل گرفته می شد 
و اینطور شد که بچه های رسانه نتوانستند 
ملی پوشان را تا اتاق های شان تعقیب کنند.

 استقبال از اردن با 
شیرینی

الدوحه  اســتاد  روزنامه   *
قطر نوشــت اســماعیل محمد 
)قطر(، نام تائه هی )کره جنوبی(، 
علی الحبســی )عمــان(، عمر 
ســعید  )امارات(،  عبدالرحمن 
فراس  )ایــران(،  عزت اللهــی 
موی  آرون  )ســوریه(،  الخطیب 
)اســترالیا( و گوســتین میرام 
مطرحی  بازیکــن   8 )عــراق( 
هســتند که جام ملت های آسیا 
2019 آسیا را به دلیل مصدومیت 
از دســت داده اند؛ بازیکنانی که 
می توانستند مهم ترین ساح های 

تیمشان باشند.
جام  افتتاحیــه  دیــدار   *
ملت ها شــنبه در ورزشگاه زاید 
اماراتی ها  شــد.  خواهد  برگزار 
روی حمایت هوادارانشان حساب 
ویژه ای باز کرده اند اما فدراسیون 
که  کرد  اعــام  بحرین  فوتبال 
در  و  نمی کند  خالــی  را  میدان 
طرفدارانش  برای  افتتاحیه  بازی 
فدراســیون  می خواهد.  جایگاه 
به  همچنین  بحریــن  فوتبــال 
شهروندان بحرینی اش در امارات 
اعام کرده می توانند برای خرید 
بلیت به ســفارت بروند. شرکت 
بحرین(  مخابرات  )شرکت  بتلکو 
هواپیمای  یــک  کرد  اعام  هم 
مجانی تهیه کــرده تا هواداران 
بازی  برای  را  بحریــن  ملی  تیم 

افتتاحیه به امارات ببرد.
شب  سه شــنبه  اردنی ها   *
راهــی ابوظبــی شــدند و در 
شرایطی پا به این شهر گذاشتند 
کــه اردنی های کشــور امارات 
استقبال خوبی از کاروان این تیم 
در فرودگاه داشــتند. همچنین 
را  خود  نیز  ســفارت  مسووان 
به فرودگاه ابوظبی رســاندند تا 
پذیرایی  حاضران  از  شیرینی  با 

کنند.
* سانچز سرمربی اسپانیایی 
قطــر بعد از بازی بــا ایران روز 
سه شــنبه یک جلســه تمرین 
ریــکاوری بــرای بازیکنان در 
نظر گرفــت و در ادامه با تصمیم 
پنجشــنبه  روز  تا  بازیکنان  او 

استراحت خواهند کرد.
چند  استرالیایی  مربی  یک   *
روزی برای کمک به ارتقای آمادگی 
بدنی بازیکنــان در تمرینات تیم 
ملی حضور داشــت که در نهایت 
ملت های آســیا  در جام  را  ایران 
نام  کرک  کــرد.  خواهد  همراهی 
ملی  تیم  فنــی  کادر  عضو جدید 
است. این مربی در تمرینات تهران 
به کادر تیم ملی اضافه شد اما هیچ 
خبری درباره او از سوی فدراسیون 
فوتبال و کمیته تیم های ملی اعام 

نشده بود.

فرطوس: ایران قدرتمند
مجبل فرطوس، مربی عراقی و بازیکن 
ســابق تیم ملی این کشــور در مصاحبه با 
شــبکه الکاس قطر به تمجیــد از تیم ملی 
ایــران پرداخــت و گفت: »ایــران در جام 
ملت هــای آســیا 2٠١9 تیــم قدرتمندی 
اســت. با نگاه بــه بازیکنان ایــن تیم ملی 
می بینید که اکثر بازیکنانش لژیونر هستند 
و در لیگ هــای معتبر اروپایی و غیره بازی 
کارلــوس کی روش ســرمربی  می کننــد. 
باتجربه پرتغالی نیز همراه ایران اســت که 
باعث قدرتمندتر شــدن این تیم می شود. 
کــی روش مربی بزرگی اســت و ســابقه 

مربیگری در رئال مادرید را دارد.«
 

سانچس: ایران در نیمه نهایی
فلیکس سانچس، سرمربی اسپانیایی تیم 
ملی قطر در مصاحبه تفصیلی با شبکه الکاس 
به موضوعات مختلفی پرداخت و در بخشی از 
حرف هایش نامزدهای رسیدن به نیمه نهایی 
این رقابت هــا را به این شــکل معرفی کرد: 
»به نظرم تیم های ایــران، ژاپن، کره جنوبی 
و اســترالیا به نیمه نهایی جام ملت های آسیا 
خواهند رسید. البته ما تاشمان را می کنیم تا 

در میان 4 تیم نیمه نهایی باشیم.«
 

فربیک: درس  گرفتیم
پیم فربیک ســرمربی تیم ملی عمان 
بعــد از شکســت پــرگل مقابل اســترالیا 
می گوید: »این از معدود نتایج بد ما در سال 
2٠١٨ بود که البته درس های بسیار خوبی 
در خود داشت. در نیمه اول ٣ گل خوردیم 
و شرایط خسته کننده ای بود، در نیمه دوم 
هم 2 اشتباه کردیم و دو گل دیگر خوردیم. 
چنین اشتباهاتی در جام ملت ها نباید تکرار 
شــوند چون باعث می شــوند هزینه زیادی 
بپردازیــم اما تحقق آرمان هــای ما در گرو 
همین اشــتباهات در بازی های دوســتانه 

است. اینها به ما درس های زیادی دادند.«
 

ابوتریکه: تیم های عربی 
می توانند اما ...

فوتبال مصر  اســطوره محبوب  ابوتریکه 
گفت: »تمام تیم های عربــی به دنبال حضور 
ارزشمند در جام ملت های آسیا 2٠١9 هستند 
و بدین خاطر تیم های ملی عربســتان، قطر و 
امــارات قدرتمندترین شــرایط را دارند. این 
تیم ها می تواند تا مراحل نهایی نیز صعود کنند 
اما تیم های ملی ژاپن، اســترالیا، کره جنوبی و 
ایــران از نظر نظــم تیمــی و آمادگی بدنی  
تفاوت هایی با سایر تیم ها دارند. سون، مهاجم 
تاتنهام انگلیس و تیم ملی کر ه جنوبی می تواند 
یکی از بهترین های جام باشد. البته این انتظار 
وجــود دارد که شــاهد درخشــش بازیکنان 

تیم های ملی ژاپن و استرالیا نیز باشیم.«

امارات، عربستان، ازبکستان و قطر هم برای آن سهمیه 
نیمه نهایی می جنگند

 کی روش: انتظار قهرمانی
 از ما خواسته بحقی است

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال در فرودگاه دوحه قطر در گفت وگو 
با خبرنــگاران ایرانی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال کشــورمان گفت: می خواهم 

درباره اردوی قطر صحبت کنم. بسیار خوشحالم که عملکرد بازیکنان را دیدم.
 * روحیه جنگندگی را شاهد بودم. در حال حاضر ۵ روز تا زمان بازی ها 
مانده و زمان آن است تا حمایت های واقعی دوستان خودمان را داشته باشیم 

چون مهم ترین موضوع آرامش بازیکنان قبل از بازی با یمن است.
 * پیام اول من این اســت که بسیار فروتنانه به این مسابقات می رویم. 
روح و قلــب ما برای بازی اول مقابل یمن اســت. مــا نقاط قوت خودمان را 
می دانیــم و روی آن کار کردیم. با فروتنی انــرژی و انگیزه خودمان را برای 
بــازی با یمــن می گذاریم. موضوع دوم این اســت که توقع من این اســت 

بازیکنانم با تمرکز بــاا و هزار درصد از تمرکز 
وارد مسابقات شوند.

* برای بازی نخســت مقابــل یمن حتما 
باید آقای تاج از اتفاقات گذشــته درس گرفته 
باشــد و بداند دوســتان تیم ملی چه کســانی 
هستند. کسانی که از تیم ملی حمایت می کنند 
چه کســانی هســتند چون برخی دنبال بر هم 
خوردن آرامش تیم ملی هســتند. نمی خواهیم 
کروکودیل ها به تیم ملی نزدیک شــوند و تاج 

نباید اجازه این موضوع را بدهد.
*این )انتظار قهرمانــی از تیم ایران( یک 

خواسته بحق اســت. تک تک 24 تیمی که به این مسابقات می آیند رویای 
خودشان را دارند و ایران هم از این موضوع جدا نیست. ما هم رویای خودمان 
را داریم. باید متوجه باشــید که همه تمرکز ما روی بازی با یمن است و بعد 

2 بازی دیگر در مرحله گروهی داریم که بعدا به آن می پردازیم.
*ازم نیســت یادآوری کنم که 4٠ سال است تیم ملی ایران نتوانسته 
قهرمان آســیا شود. شاید در ١۵ سال قبل بدترین نتایج را در تیم ملی ایران 
گرفته و دایلی هم داشته است. به جز یک بار هم در آسیا قهرمان باشگاهی 
نشــده و دلیل آن این است که مشکاتی در پیش بوده است. اینها به خاطر 
مشــکاتی است که تیم ملی ایران در 4٠ سال قبل با آن روبه رو بوده و باید 

با فروتنی به این مسابقات برویم.
*در صحبت های قبلی هم گفتم که ۷ ســال قبل که به ایران آمدم ٨٠ 
درصد مردم ایران برای بازی با بحرین به لرزه می افتادند و می ترســیدند اما 
امروز با فروتنی به این مســابقات می رویم. 4 تیم اصلی که شانسی در نیمه 
نهایی دارند استرالیا، ژاپن و کره جنوبی هستند که شانس اصلی را دارند اما 

ما هم تاش می کنیم به آنجا برسیم.
 * اگر این کشورهایی که گفتم شانس قهرمانی هستند برای این است 
که در 4٠ ســال قبل ســرمایه گذاری زیادی برای تیم هــای پایه، دوره های 
مربیگری  و زیر ســاخت ها انجام دادند و برای همین مدعیان اصلی هستند. 
اگــر این مطلب را زیر پا بگذاریم به این معناســت که صادق نیســتیم و به 
فوتبــال دروغ می گوییــم اما اینجا ما به فوتبــال دروغ نمی گوییم. تنها یک 
جایــگاه می ماند و مــا هم تاش می کنیم کــه به آنجا برســیم اما امارات، 
ازبکستان، قطر و عربستان هم می جنگند تا یکی از این 4 تیم باشند. این را 
هــم می گویم که از بازی اول تیم ملی لذت ببریم. تیم خوبی داریم و باید رو 

به جلو حرکت کنیم.
همچنین کی روش در گفت وگو با خبرگزاری رویترز در خصوص وضعیت 

ستاره لیگ برتری اش گفت:
 * از دید پزشــکی و فنی، ما باور قوی داریــم که جهانبخش به موقع 
برای این مسابقات ریکاوری خواهد کرد، اگرچه احتمااً او بازی اول - مقابل 

یمن - را از دست خواهد داد.
* پــس از جام جهانی با توجه به عملکردی که از خود در این رقابت ها 
نشــان دادیم، لحظات خوبی را تجربه می کردیم و این فرصت فراهم شد که 
بیشــتر بازیکنان ما برای بازی به تیم های خوب اروپایی بروند اما متأسفانه از 

ماه سپتامبر با موجی از مصدومیت ها ضربه خوردیم.
* ما تیمی ســاخته ایم که از پایه خوب است و بازیکنان شناخت خوبی 
از هــم دارند و تنها نیاز به این داریم که مشــکات موجود را به باور و امید 

تبدیل کنیم.

مصاحبه

 12 دی به ابوظبی 

رفتیم،12 بهمن 
در فینالیم

تیم ملی با هزار امید و آرزو به 
امارات رفت. همه از اختاف نظرها 
و مشکات عبور کردیم تا لبخند 
روی لبان بچه های تیم ملی بنشیند. 
لبخندی که می تواند حکایت از شوق 
پرواز به سوی قهرمانی داشته باشد. 
تیم ملی با شور و شوق به ابوظبی 
رفت و همه مشکات و سختی ها 
را فراموش کرد. این تیم پرامید از 
ظهر امروز در ابوظبی مستقر شد 
و حاا پایتخت امارات نقطه شروع 
پروازی است که همه دوست داریم 
پایان مان هم همین جا رقم بخورد. 
آن هم چیزی حدود یک ماه بعد. تیم 
ما دوشنبه آینده در همین ابوظبی با 
یمن بازی خواهد کرد و خیلی دوست 
داریم روز 12 بهمن هم در همین 
ورزشگاه یک طرف فینال باشیم 
و آخر آن مسابقه با لب خندان و 
غروری ناشی از سربلندی دوباره در 
آسیا، یک قاره را میهمان لبخندهای 
تیم ملی ببینیم.

نقل قول

ســایت اســتاد الدوحــه قطر طی 
گزارشی به بررسی وضعیت دروازه بان های 
حاضر در جام ملت های آسیا از نظر اندازه 
قامــت پرداخت که در ایــن بین توفیق 
علــی دروازه بــان فلســطین را به عنوان 
بلندقدتریــن دروازه بان جام معرفی کرده 
اســت. در گزارش ســایت قطــری آمده 
که توفیق علــی دروازه بان شــماره یک 
فلسطین با ١9٨ سانتیمتر قد، بلندترین 
قامت را در بین گلرهــای حاضر در جام 
ملت های آســیا دارد. بعد از او شیمیدت 

دانیــل دروازه بان تیم ملــی ژاپن با ١9۷ 
ســانتیمتر رتبه دوم را به خود اختصاص 
داده و مهــدی خلیل از لبنان و جوربریت 
سینچ با ١96 سانتیمتر قد مشترکا سوم 
هســتند. نکته قابل توجــه اینکه علیرضا 
بیرانوند، امیررضا عابدزاده و پیام نیازمند 
٣ دروازه بان ایرانی حاضر در جام ملت ها 
جایی در بین بلندقدتریــن گلرهای این 
جــام ندارند. البته از ایــن جمع بیرانوند 
بلندقدترین اســت که بلندی قامتش به 
گلرهای نامبرده در این فهرست نمی رسد.

سایت گل در آستانه آغاز مسابقات 
جام ملت هــا تیم منتخــب لژیونرهای 
حاضر در این مســابقات را معرفی کرد 
که ســامان قــدوس در این تیــم قرار 
گرفت: دروازه بان: متئــو رایان )برایتون 
- استرالیا(، مدافعان: علی عدنان )عراق 
- آتاانتا(، ترنت ساینسبوری )استرالیا- 
آیندهوون(، مایو یوشیدا )ساوتهمپتون(، 
هیروکــی ســاکای )ژاپــن(، هافبک ها: 
ســامان قدوس )ایــران - امی ین(، کی 
سئونگ )کره جنوبی - نیوکاسل(، ریتسو 

دوان )ژاپن - خرونینخن(، کو جا چئول 
)کره جنوبی - آگســبورگ(، مهاجم ها: 
ســون هیونگ میــن )کــره جنوبی - 
تاتنهام( و متئو لکی )هرتابرلین(. سایت 
فاکس اســپورت هم ۵ بازیکن را معرفی 
کرد که تماشــاگران در مســابقات جام 
ملت ها باید بازی های شان را تماشا کنند. 
علیرضا بیرانوند، اکرم عفیف از قطر، یویا 
اوســاکو از ژاپن، عمرالسومه از سوریه و 
لی جائه ســانگ از کره جنوبی هم جزو 

این فهرست بودند.

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به صورت رسمی اعام کرد ویدئو 
چک در جام ملت ها مورد استفاده قرار 

می گیرد.
داوران  کمیتــه  اســاس  ایــن  بر 
 ٣٠ و  داور   ٣٠ ســرانجام  ای اف ســی 
کمک داور را برای نخســتین دوره جام 
ملت ها که بــا حضور 24 تیــم برگزار 
انتخاب کرده و جالب اینکه  می شــود، 
داورانــی از منطقــه کونــکاکاف نیز به 

امارات خواهند رفت تــا برخی بازی ها 
را قضــاوت کنند. سرشــناس ترین این 
داوران ســزار آرتور اســت که در جام 

جهانی 2٠١٨ نیز حضور داشت.
بــه عبارت بهتــر به غیــر از داور 
وســط، دو کمک داور و داور چهارم در 
هر مســابقه جام ملت های آســیا یک 
کمــک داور ذخیــره و یــک کمک داور 
ویدئویی هم حضور خواهند داشــت تا 
داوری مســابقات به طــور دقیق انجام 

شود.
البتــه برای اســتفاده از سیســتم 
کمک داور ویدئویــی باید تا مرحله یک 
چهارم نهایی صبر کنیم و از این مرحله 
اســت کــه دوربین های اســتقراریافته 
در ورزشــگاه ها در صورت لــزوم برای 
اتخاذ تصمیمــات بهتر به کمک داوران 
می آیند. تا پیــش از مرحله یک چهارم 
هم دو کمک داور پشــت دروازه تیم ها 

مستقر می شوند.

تیم ملی صبح دیروز )چهارشنبه( 
بــا پروازی راهی جزیره کیش شــد و 
پس از توقفی یک ســاعته به ابوظبی 
رفــت که در بــدو ورود در فرودگاه با 
ایران در  استقبال مسووان ســفارت 
امارات روبه رو شــد. بعد از حضور تیم 
ملی در امــارات میک مک درموت که 
یک روز زودتر راهی امارات شده بود تا 
برخی امور مربوط به تیم را انجام دهد 
به اردو پیوســت. اعضای تیم ملی در 

مدت حضور در ابوظبی در هتل روتانا 
مستقر هستند و تیم ملی هند هم در 
همین هتــل اقامت دارد. در این هتل 
کنترل  مســابقات  برگزاری  مسووان 
شدیدی روی خبرنگاران دارند و اجازه 
هیچ گونــه فعالیت رســانه ای خارج از 
چارچوب را بــه آنها نمی دهند. جالب 
اینکه محمدرضا احمدی و تیم شبکه 
سوم سیما که برای پوشش بازی های 
ایران در هتل محــل اقامت تیم ملی 

حاضر شدند بعد از ممانعت مسووان، 
محــل اردوی تیم ملــی را ترک کرد. 
همچنیــن مســووان ای اف ســی به 
شــدت برای کســانی که می خواهند 
بــا بازیکنان عکس یــادگاری بگیرند 
سختگیری می کنند و اجازه نمی دهند 
افراد غیرمســوول به بازیکنان نزدیک 
شــوند. کارلوس کی روش هم از اتاق 
 بازیکنان بازدید کرد تا شــرایط آنها را

 ارزیابی کند.

بلندترین گلرهای جام ملت ها؛ توفیق علی کمی کمتر از دو متر

قدوس در تیم منتخب لژیونرهای جام ملت ها

ویدئو چک در جام ملت ها رسمی شد

سختگیری در هتل تیم ملی؛ فیلمبرداری و سلفی ممنوع!

یان کوسیان ســرمربی اهل اسلواکی 
تیم ملــی یمن گفت: »مــردم یمن هنوز 
هم بایــد با تحمل بمب هــا زندگی کنند. 
در چنین شــرایطی زمینی برای تمرین و 
بازی فوتبال چیز لوکســی است. مزیت ما 
در جام ملت های آسیا 2٠١9 حمایت های 
مردم یمن است. در گروه D این رقابت ها 
سعی می کنیم به بهترین نحو بازی کنیم. 
یمن در ســخت ترین گروه جام ملت های 
آســیا قرار گرفته اســت. ایــران و عراق 
بهترین تیم ها هستند. ویتنام نیز به خوبی 
پیشرفت کرده و قدرتمندتر از یمن است.«

او درباره نخســتین دیدار تیمش در 
جام ملت هــا گفت: »اگرچه مــا در گروه 
ســختی قرار گرفتیم و ایــران و عراق در 
گروه مان هستند اما منتظر شگفتی از تیم 
ما باشید. اگر بپرســید تیم ملی یمن چه 
قدرتی دارد فقط می توانــم بگویم روحیه 
مبــارزه و تیمی دارد. یمن ٣ ســال جنگ 
خانگی را ســپری کرده است و هیچ لیگ 

فوتبال داخلی برگزار نمی شود.«
وی درباره بازی اخیر تدارکاتی تیمش 
مقابل ســوریه گفت: »درست است ما در 

این بــازی با نتیجه یک بــر صفر باختیم 
ولی تساوی می توانست عادانه ترین نتیجه 
باشــد. ما در این دیــدار از لحاظ دفاعی 
خیلی خــوب کار کردیم. تنها مشــکل ما 

رساندن توپ از دفاع به حمله بود.«
محمــد النفیعی کمک مربی تیم ملی 
یمن هم گفته: »یمن حریف آســانی برای 
ایران نخواهد بود، البتــه حریفان یمن به 
خوبی مهیای رقابت ها شــدند اما ما نقاط 
ضعف و قــوت آنها را مورد بررســی قرار 
دادیــم. روی بازیکنــان یمن بــرای ارائه 
عملکردشــان حســاب می کنیم.  بهترین 
در گروه مــان عــراق هم تیــم قدرتمند و 
باتجربه ای است. ویتنام هم تیم کم اهمیتی 
نیست و یمن به تمام حریفان خود احترام 

می گذارد.«
عاءالدیــن نعمــان، بازیکن یمن هم 
می گوید: »ما در نخســتین بازی به مصاف 
ایران می رویم و قدرت بسیار زیاد این تیم 
به عنوان نامزد قهرمانی جام ملت های آسیا 
را می دانیم. از ســویی ما مصمم هســتیم 
تا بهتریــن بازی های خــود را به نمایش 
بگذاریم و حریفان  یمن را غافلگیر کنیم.«

ســایت رسمی کنفدراســیون فوتبال 
آســیا )AFC( در گزارشــی، به بررســی 
پنج دیــدار به یادماندنی تاریخ مســابقات 
جام ملت های آســیا پرداخت که پیروزی 
4 بر صفر تیم ملی ایــران مقابل لبنان در 
رقابت های سال 2٠٠٠ هم در این فهرست 

دیده می شود.
ای اف ســی درباره این مسابقه نوشت: 
»لبنان تا ســال 2٠٠٠، هیچ وقت به جام 
ملت های آسیا صعود نکرده بود و نخستین 
بــازی آنها در ایــن رقابت ها آســان نبود. 
قرعه کشــی مســابقات، لبنان را در دیدار 
افتتاحیــه مقابــل قهرمان ســه دوره جام 

ملت های آسیا یعنی ایران قرار داد.
۵2 هزار و 4١٨ هوادار در ورزشــگاه 
کمیل شــمعون اســپورتس بیــروت گرد 

هم آمدند اما این بــرای میزبان برای ارائه 
نبود. کریم  کافــی  به یادماندنی  عملکردی 
باقری در دقیقه ١9، گلزنی تیم ملی ایران 
را آغاز کرد. حمید اســتیلی در ١۵ دقیقه 
پایانی مســابقه دو گل به ثمر رساند و گل 
علی دایی در دقایــق اضافی، پیروزی 4 بر 

صفر ایران را رقم زد.«
تســاوی یک بر یک امارات برابر کره 
جنوبی در جام ملت های ١996، تســاوی 
2 بــر 2 چین مقابل بحرین در مســابقات 
ســال 2٠٠4، شکســت 2 بر صفــر قطر 
مقابل ازبکستان در ســال 2٠١١ و برتری 
4 بر یک اســترالیا مقابل امــارات در جام 
ملت های 2٠١۵، دیگر دیدارهای افتتاحیه 
به یادماندنی تاریخ مســابقات از دید سایت 

کنفدراسیون فوتبال آسیاست.

خودباوری یمن در آستانه بازی با ایران

 منتظر شگفتی باشید

لبنان- ایران 4 گله 2000 یکی از بهترین 
افتتاحیه های جام ملت ها

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت:

 تیم ملی امارات روز شــنبه پیش رو با جــدال مقابل بحرین جام 
ملت های آسیا را به طور رســمی در ابوظبی شروع و برای کسب 
نخستین عنوان قهرمانی خود تاش می کند. سفیدهای شیخ نشین 
از دیروز با حضور در پایتخت یعنی ابوظبی وارد فضایی آســیایی 
شــدند. شــاگردان آلبرتو زاکرونی دیروز نخستین تمرین خود 
را در زمین چمن دانشــگاه نیویورک انجام می دهند. دلیل رفتن 
اماراتی ها به این زمین را هم می توان تقصیر دیگر استادیوم های 
ابوظبی توســط دیگر تیم های ملی مســتقر در پایتخت دانست.

عکس نوشت
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آیین قرعه کشــی تور 
جهانی ۴ ستاره اهه هلند 
برگــزار شــد و نمایندگان 
جهانــی  تــور  در  ایــران 
چهارســتاره هلنــد رقبــا 
خــود را شــناختند. آیین 
قرعه کشی جدول مقدماتی 
تور جهانی ۴ ســتاره هلند 
ملی  تیم های  و  برگزار شد 
»الف« )سالمی - وکیلی( و 
میرزاعلی(   - )رئوفی  »ب« 

والیبال ساحلی کشورمان رقبای خود را شناختند. 
به این ترتیب تیم ملی الف والیبال ساحلی »الف« 
کشــورمان به مصاف لتونی می رود و تیم ملی ب 

کشورمان با نماینده انگلیس رودرو می شود.
زمان برگزاری دیدارهــای تیم ملی والیبال 
ساحلی کشورمان مشخص نشده که متعاقبا اعام 
می شود. تیم های ملی والیبال ساحلی کشورمان 
برای نخستین بار به تور جهانی چهار ستاره اهه 

اعزام شدند.
عبدالحامــد میرزاعلی یکی از ملی پوشــان 

در  ایران  ســاحلی  والیبال 
ارتبــاط بــا آماده ســازی 
تیم ملی بــرای این رویداد 
می گویــد: »بــا توجــه به 
مسافت راه طوانی تا اهه 
هلند، بدن ما خیلی خسته 
بــود اما توانســتیم تمرین 
توپــی خوبــی را برگــزار 

کنیم.«
اینکــه  بیــان  بــا  او 
محل برگــزاری تور جهانی 
اهه هلند در فضای سرپوشــیده ساحلی است، 
می گوید: »برای نخســتین بار است که در چنین 

فضایی تمرین و بازی می کنیم.«
او بــا اشــاره به قرعه کشــی انجام شــده، 
حرف هایــش را ادامه می دهــد: »قطعاً ما با تمام 
توان وارد میدان مســابقه می شویم تا به جدول 
اصلــی صعود کنیــم. امیدوارم در ایــن دوره از 
مسابقات بتوانیم از حیثیت والیبال ساحلی ایران 
دفــاع کنیم و با دعای مردم آبرومندانه بازی ها را 

به پایان برسانیم.«

در دیدارهــای هفته 
هفتــم رقابت هــای لیگ 
بانــوان،  والیبــال  برتــر 
حســاس ترین بازی فصل 
و  پیــکان  تیم  دو  بیــن 
ذوب آهن برگزار می شود.

هفتــه  دیدارهــای 
هفتــم رقابت هــای لیگ 
امروز  بانوان  والیبال  برتر 
برگزاری  با  )پنجشــنبه( 
دو دیدار پیگیری می شود 

که در حساس ترین بازی هفته، دو تیم مدعی 
ذوب آهــن اصفهــان، پرافتخارترین تیم لیگ 
برتــر والیبال بانــوان و تیم پیــکان، قهرمان 
فصــل گذشــته مســابقات رودرروی یکدیگر 
قــرار می گیرند. نتیجه این بازی می تواند چند 
هفته پیش از اتمــام رقابت ها تکلیف قهرمان 
را مشــخص کنــد. ذوب آهن تا پایــان هفته 
ششــم تنها تیم بدون شکســت بوده و پیکان 
نیز تنها مقابل ذوب آهن شکست خورده است. 
حــال پیــکان در خانه میزبان تیــم اصفهانی 

خواهد بود و در اندیشــه 
دور  شکســت  جبــران 
برای  راهی هموار  و  رفت 
اســت.  قهرمانی  تکــرار 
در دیگر بــازی هفته نیز 
تیم قعرنشــین شهرداری 
سمنان که بازیکنان بومی 
را در اختیار دارد و موفق 
به کســب پیروزی نشده 
اســت مقابــل دیگر تیم 
اصفهانــی، نامی نــو قرار 
می گیــرد. دیدار دو تیم توپکا بابلســر با مبنا 
تجارت کاســپین بر اســاس اعام مسووان 
برگزاری مســابقات لغو شــد. دلیــل لغو این 
مســابقه عدم اجرای تعهدات حامی مالی تیم 
مبنا تجارت کاســپین است و به این دلیل این 
دیدار لغو شده اســت. تیم کاسپین در دوران 
صدیقه کعبی زاده، نایب رییس پیشــین بانوان 
با حمایت حامی مالی شکل گرفته بود اما حاا 
با رفتــن کعبی زاده، این تیــم از نظر مالی به 

مشکل خورده است.

والیبال ساحلی به دنبال افتخارآفرینی در اهه ذوب آهن و پیکان، لیگ والیبال زنان را داغ می کنند

تیم ملی هندبال همچنان باتکلیف
 داستان قدیمی
 تکرار می شود

دبیر فدراسیون هندبال می گوید که 
سال آینده تیم ملی دو رویداد مهم پیش 
رو دارد امــا تا پایان لیــگ برتر هندبال 
نمی توان اردوی ملی برگزار کرد. همین 
موضوع انگار بهانه ای شده تا تکلیف تیم 

ملی و سرمربی اش مشخص نشود.
البتــه فدراســیون هندبــال هم از 
آن دســته فدراســیون هایی است که به 
به کارگیری  منــع  قانون  اجــرای  خاطر 
بازنشســته  ها، دچــار تغییراتی شــد و 
شــاید این موضــوع هم دلیل روشــنی 
برای باتکلیفی بعضی از برنامه های این 
فدراســیون باشد اما یک موضوع را نباید 
نادیده گرفت. هندبال در یکی، دو ســال 
گذشــته به شــدت از تاخیر در انتخاب 
مربی و برنامه ریزی برای تیم ملی آسیب 
دیده است و حتما این بار نباید این اتفاق 
بیفتد. همیشه این موضوع گفته شده که 
ملی پوشــان در ایران نیستند و لیگ در 
حال برگزاری اســت اما آیا این استدال 
خوبی بــرای باتکلیفی تیم ملی هندبال 

است؟
محمدرضــا رجبــی دبیــر فعلــی 
فدراســیون هندبال در مورد شرایط تیم 
ملی با توجه به نزدیکی مسابقات انتخابی 
المپیــک و جهان توضیحاتــی می دهد 
و البته پای مســائل مالی را هم وســط 
می کشــد: »باید ابتدا سرمربی مشخص 
شــود. در حال صحبت هستیم و باید به 
جمع  بندی برسیم. بستگی به منابع مالی 
دارد، باید ببینیم چقــدر منابع داریم تا 
با توجــه به آن بدانیم که چه کســی را 
می توانیم جــذب کنیم. اگر منابع خوبی 
داشته باشــیم، می توانیم مربی با قیمت 

بهتری جذب کنیم.«
او ادامه می دهد: »ســال آینده تیم 
ملی دو رویــداد مهم پیش رو دارد اما تا 
پایان لیگ برتر هندبال نمی توان اردوی 
ملی برگــزار کرد، چون تمــام بازیکنان 
بزرگســال درگیــر لیگ برتر هســتند. 
افرادی هم که در خارج هستند تا اواخر 
اروپایی  لیگ هــای  درگیر  اردیبهشــت 
هســتند. البته اگر بخواهیم اردو تشکیل 
دهیم با بازیکنان داخلی شروع می کنیم 
تا اوایل خرداد مــاه لژیونرها هم به آنها 

ملحق شوند.«
از  دیگــری  بخــش  در  رجبــی 
صحبت هایــش درباره حضــور تیم ملی 
هندبال بانوان در رقابت های غرب آســیا 
هم توضیح قابــل تاملی می دهد: »هنوز 
مشــخص نیســت. به نظر باز هم زمان 
تغییر کند. صحبت  برگزاری مســابقات 
کردیم که همانند دوره گذشته یک تیم 
باشــگاهی راهی این مســابقات شود اما 
گویا برگزاری این مسابقات و شاید زمان 

برگزاری آن در هاله ای از ابهام است.«

درخشش حدادی در 
شب برد شینجیانگ

تیم بســکتبال شــینجیانگ با 
درخشش حامد حدادی برابر گوانگ 

دانگ به برتری رسید.
لیــگ  رقابت هــای  ادامــه  در 
تیم شــینجیانگ  بســکتبال چین، 
بسکتبال  که حامد حدادی ســتاره 
ایــران را در اختیــار دارد، به مصاف 
صدرنشین لیگ رفت و ١٣٠ بر ١٢٦ 

به برتری رسید.
حامد  درخشش  با  شــینجیانگ 
حدادی گوانگ دانگ را شکســت داد. 
ســنتر ایرانی این تیــم ٢٩ دقیقه در 
میدان بــود و کارش را با ١٥ امتیاز، 
١٦ ریبانــد، ٢ پــاس منجــر به گل، 
١ تــوپ ربایی و ۴ باک شــات تمام 
کرد و با دبل دبلی که داشــت دوباره 
توانایی هایش را ثابت کرد. او بیشترین 
ریباند را در این مســابقه به نام خود 
ثبــت کــرد. تقابل او برابــر یی ژیان 
لیان ســنتر نام آشنای تیم ملی چین 
جذابیــت بازی را دو چندان کرده بود 
که در نهایت با برتری ســتاره ایرانی 
به پایان رســید. ژیان لیــان در این 
دیدار ٢٣ امتیاز و ١٢ ریباند داشــت. 
بازیکن شینجیانگ در  آدامز  داریوس 

این مسابقه ٥٢ امتیاز ثبت کرد.

گزارش

نام های قدیمی همچنان در صدر اسکی
روز دوم از هفته دوم رقابت های اسکی آلپاین با معرفی نفرات برتر پیگیری 
شــد. هفته دوم رقابت های لیگ اســکی آلپاین در پیست اســکی بین المللی 
دربندســر برگزار شــد. رقابت های روز دوم در مارپیچ کوچک پیگیری شــد 
که ورزشــکاران در بخش مردان و زنان بــه رقابت پرداختند و در پایان محمد 
کیادربند ســری در بخش مردان و فروغ عباسی در بخش بانوان، رده  اول را به 

خود اختصاص دادند. نتایج دو بخش زنان و مردان به این ترتیب است:

ششمی ایدنی در مسابقات شطرنج چین
پویا ایدنی و ســید محمد امین طباطبایی در مســابقات آزاد شــطرنج 
چین در رده های ششــم و پانزدهم ایستادند. پویا ایدنی و سید محمد امین 
طباطبایی در رقابت های آزاد شــطرنج چین حضور داشتند که در پایان دور 
نهم پویا ایدنی با کســب ٦ امتیاز و کاهش ٢/7ریتینگ در رده ششــم قرار 
گرفت. ســید محمد امین طباطبایی نیز بــا ٥/٥ امتیاز و کاهش١١/٥ واحد 
ریتینگ در رده پانزدهم ایستاد. نخستین دوره از رقابت های آزاد چین از ٢۴ 

آذر ماه تا ١٢ دی ماه به میزبانی چین برگزار شد.
 

پهلوان زاده دبیر کمیته قوانین فیده شد
اسامی اعضای ایرانی کمیته های فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( اعام 

شد.
بر این اساس و با توجه به اعام رسمی فیده، مهرداد پهلوان زاده رییس 
فدراســیون شــطرنج به عنوان عضو ارشــد و دبیر کمیته قوانین فدراسیون 

جهانی شطرنج انتخاب شد.
 پهلوان زاده پیش از این نیز به عنوان خزانه دار فدراســیون آسیا انتخاب 
شــده بود و هم اکنون نیز این ســمت را در اختیار دارد. دومین عضو ایرانی 

فدراسیون جهانی شطرنج، شهره بیات دبیر سابق فدراسیون شطرنج است.
بر اساس اعام فیده، بیات به عنوان عضو ارشد کمیته داوران فدراسیون 
جهانی انتخاب شــده است. شادی پریدر، نایب رییس فدراسیون نیز از سوی 

فیده به عنوان عضو ارشــد کمیته بانوان معرفی 
و مصطفی هاشــمی طبا رییس دانشگاه علمی 
و کاربردی شــطرنج نیز به عنــوان عضو کمیته 
آمــوزش معرفی شــد. در هر کمیتــه رییس، 
دبیر و اعضای ارشــد حــق رای دارند. پیش از 
ایــن محمدجعفر کامبوزیا به عنوان نایب رییس 
افتخاری فدراسیون جهانی شطرنج انتخاب شده 

بود.
 بدین ترتیب با احکام جدید فدراســیون 
جهانی شطرنج، تعداد ایرانی های دارای کرسی 
بین المللی در فیده به عدد ٥ رســید. این اتفاق 

موجب گردید در میان تمام فدراســیون های ورزشــی کشورمان، فدراسیون 
شطرنج صاحب بیشترین کرسی جهانی شود.

جمعه، هفته دهم لیگ برتر هندبال بانوان
در جریــان هفتــه دهم لیگ برتــر هندبال بانوان، جمعــه ۴ دیدار در 
شهرهای ار، اصفهان، تهران و بوشــهر برگزار می شود که بر اساس آن تیم 
شهید چمران ارســتان که در رده دوم جدول قرار دارد میزبان اشتاد سازه 
طرقبه ای است که جزو دو تیم انتهای جدولی است. در اصفهان فواد مبارکه 
ســپاهان به مصاف نفت و گاز گچساران می رود. نفت و گاز در حالی در رده 
ســوم جدول قرار دارد که پیروزی در این دیــدار تاثیری در صعود این تیم  
نخواهد داشــت. در دیگر دیدار ذوب آهن اصفهان میهمان تاسیسات دریایی 
تهران است. این دیدار حساس ترین دیدار هفته دهم است چرا که تاسیسات 
تیم صدرنشین لیگ باید به مصاف حریفی برود که دست و پا بسته نیست و 
در رده چهارم جدول قرار دارد. در آخرین دیدار هم پتروآموت بوشهر پذیرای 

هیات هندبال البرز است.
برنامه کامل هفته دهم لیگ برتر بانوان، جمعه 14 دی ماه:
شهید چمران ارستان ...........................................  اشتادسازه طرقبه شاندیز
.....................................................  نفت و گاز گچساران فواد مبارکه سپاهان 
...............................................................................  ذوب آهن تاسیسات دریایی 
.......................................................... هیات هندبال البرز پتروآموت پویا بوشهر 

خبر

نیمــا عالمیان و ندا شهســواری 
رده بندی سال ٢٠١٩  نخســتین  در 
فدراســیون جهانی تنیــس روی میز 

صعود کردند.
روی  تنیس  جهانی  فدراســیون 
میز نخســتین رده بندی بازیکنان را 
در ســال ٢٠١٩ اعام کرد. در بخش 
ایران  مردان، نیما عالمیــان نفر اول 
بــه همراه امیــن احمدیــان و امین 
میرالماسی سقوط کردند که نیما در 
رده بندی جهانی یک پله تنزل جایگاه 

داشت.
 نوشــاد عالمیان هم توانست با 
یک پله صعود نفر 7٣ جهان شود. در 
بخش زنان هم مهشید اشتری بدون 

تغییر جایگاه همچنان نفر ١7٦ جهان 
است اما ندا شهســواری توانست ٢١ 

پله صعود کند.
٥ ایرانی برتر رده بندی مردان )اعداد 
داخــل پرانتــز مربوط بــه رده بندی 
بازیکنان در آخرین ماه ٢٠١۸ است(:

٦7- نیما عالمیان )٦٦(
7٣- نوشاد عالمیان )7۴(

٢۴۸- میعاد لطفی )٢۴٩(
٢٦٠- افشین نوروزی )٢٦٢(
٢٩٣- امین احمدیان )٢٩٠(

سه ایرانی برتر رده بندی زنان:
١7٦- مهشید اشتری )١7٦(
١۸٣- ندا شهسواری )٢٠۴(

۴٥٦- مریم صامت )۴٥٩(

برگزاری  نخستین جلسه هماهنگی 
کارگاه های آموزشی برای کاروان اعزامی 
به المپیک ٢٠٢٠ توکیو در محل آکادمی 
ملــی المپیک برگزار شــد. رضا قراخانلو 
نصرا...  المپیــک،  ملی  آکادمــی  رییس 
ســجادی مشاور عالی رییس کمیته ملی 
مرکز  رییس  رحیمــی  اصغــر  المپیک، 
نظــارت بر تیم هــای ملــی، محمدرضا 
دهخدا رییس فدراسیون ملی ورزش های 
دانشــگاهی و جمعی دیگر از مســووان 
کمیته و آکادمی در این نشســت حضور 
داشتند و در خصوص عناوین و چگونگی 
ارائه خدمات آموزشی به تیم های اعزامی 
به المپیــک ٢٠٢٠ به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. در این جلسه قرار شد آکادمی 

ملــی المپیک در چهار حــوزه مدیریت 
ورزشــی، پزشکی ورزشــی، روانشناسی 
از آســیب های  ورزشــی و پیشــگیری 
برای  را  ورزشــی کارگاه های آموزشــی 
سرپرستان، ورزشکاران و مربیان اعزامی 
به المپیک تابستانی ٢٠٢٠ توکیو برگزار 
کند. همچنین در ادامه این جلســه، رضا 
قراخانلــو ضمن اعــام آمادگی آکادمی 
برای خدمت رســانی هر  المپیــک  ملی 
چه بهتر به تیم هــای اعزامی به المپیک 
٢٠٢٠ گفت: »تیم های ورزشی و کاروان 
اعزامی به این مسابقات، دیگر موضوعات 
و مباحث پیشنهادی خود را پیش از آغاز 
اردوهای آماده ســازی بــه آکادمی ملی 

المپیک ارائه کنند.«

هفته نهم از رقابت های لیگ برتر 
بسکتبال بانوان در حالی دنبال می شود 
که در حساس ترین بازی تیم های نامی 
نو و گــروه بهمن برابر هــم به میدان 

می روند.
 لیگ برتــر بســکتبال بانوان به 
هفته های پایانی خود رســیده است و 
پــس از برگزاری هفته دهم، بازی های 
خطــی بین دو گروه الــف و ب برگزار 
می شــود تــا قهرمــان ایــن دوره از 
مســابقات بســکتبال بانوان مشخص 

شــود. تا این مرحله از لیگ تیم نامی 
نو اصفهان بدون شکســت به کار خود 
ادامــه می دهد و پــس از آن تیم های 
هیــرو، گــروه بهمن و دانشــگاه آزاد 
اسامی با هفت برد به دنبال تصاحب 

جام قهرمانی هستند.
در هفتــه نهــم لیــگ برتــر که 
پنجشنبه )١٣ دی ماه و از ساعت ١١ 
صبح ( برگزار می شــود، تیم های نامی 
نو و گروه بهمن به مصاف هم می روند. 
در دیدار رفــت این دو تیم نامی نو 7٠ 

بر ٦٢ به پیروزی رســید. در این بازی 
که یــاران نازی طائرپور در گروه بهمن 
میزبان هســتند، نماینده اصفهان کار 
ســختی را برای پیروزی پیش رو دارد 
و به نوعی این دیدار ســخت ترین بازی 
گروه »ب« بــه حســاب می آید، چرا 
که ســایر تیم های حاضر در این گروه 
تاکنون نتوانســته اند نامــی نو و گروه 

بهمن را شکست دهند.
اما گــروه الف که هفته گذشــته 
با حاشــیه هایی در بــازی هیرو و نفت 

همراه شــد، به نظر می رسد این هفته 
آرامش نسبی داشته باشد. پاایش بعد 
از شکست برابر هیرو به بوشهر می رود 

تا مقابل باژوند مسابقه دهد.
 نماینده بوشــهر هفته گذشته به 
خاطر در اختیار نداشتن چند بازیکن، 
حاضر به بازی برابر دانشــگاه آزاد نشد 
اما این هفته کار خیلی ســختی برابر 
پاایش ندارد. هیرو نیز در خانه میزبان 
دانشگاه گلســتان است و دانشگاه آزاد 

نیز با گاز مسابقه می دهد.

صعود عالمیان و شهسواری آموزش در اولویت برنامه ها

نامی نو - گروه بهمن، بازی حساس هفته نهم

اعام نخستین رده بندی ۲۰1۹ فدراسیون جهانی پینگ پنگ حمایت آکادمی ملی المپیک از مسافران توکیو
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اگر دوســت داری یک مقدار بیشــتر 
خودت را معرفی کن و بگو چه چیزی اینطور 

محکم با دویدن پیوندت زده؟
 اکبر نقدی هستم. ٣٦ ساله و اهل شهرستان 
مرند. به همراه برادرانم یک سوپرمارکت داریم که 
با هم کار می کنیم و من هم زمان های اســتراحتم 
را ورزش می کنــم. از وقتی یادم هســت در حال 
دویدن بــودم، چون توان مالــی ام به ورزش های 
دیگر نمی رســید و برای دویــدن تنها یک کفش 

ساده کافی بود.
به  زندگی ات  که مسیر  افتاد  اتفاقی  چه 
سمت دویدن حرفه ای و ماراتن کشیده  شد؟

 هفت سال پیش بود که سه دونده خارجی 
به سمت ما آمدند. سیســتم کاری و دویدن شان 
برایم خیلی جالب بود و بعد از بررسی فهمیدم که 
آنها پروژه بزرگی را پیش می برند و در حال دویدن 
در طول جاده ابریشم هســتند. مسیری ١٠ هزار 
کیلومتری که آن را از استانبول آغاز کرده بودند و 
با گذر از ایران و آسیای میانه به چین می رسیدند. 
من تا آن زمان نهایت توانســته بودم ٣٠ کیلومتر 
بدوم. با این حال آنقدر کارشــان برایم جالب بود 
که تصمیم گرفتم با آنها بدوم. فاصله مرند تا تبریز 
را با آنها دویــدم و پس از آن دوبار دیگر در طول 
مسیرشــان در ایران به آنها اضافه شــدم. یک بار 
در فاصله محمودآباد تا قائمشــهر و یک بار هم از 

بجنورد تا شیروان.
پس دیدن برنامه آنها ترغیبت کرد که به 

صورت حرفه ای وارد ماراتن شوی؟
 بلــه. چند بــاری در رقابت های کشــوری 
ماراتن هم شــرکت کردم که رکوردم سه ساعت 
و ٢۴ دقیقه شــد. با این حــال فهمیدم که بدن و 
شــرایط جسمانی ام بیشتر اســتقامتی است و در 

اولترا ماراتن موفق تر خواهم بود.
اولترا ماراتن مسیر طوانی تری دارد؟

 دقیقا. به ماراتن های سنگین تر و طوانی تر 
اولترا ماراتن می گویند. ماراتن هایی که مثا بیش 
از ٢٠٠ کیلومتر را باید تا چند روز پشــت سر هم 

بدوی.

چه شد که از رقابت های بین المللی آگاه 
شدی؟

 یک بار یک دوچرخه ســوار به شــهرمان 
آمد و در خال صحبت با او از برگزاری یک اولترا 
ماراتن در اســتانبول آگاه شدم. پس از آن بود که 
تصمیم گرفتم حرفه ای تر تمرین کنم و برای خودم 
برنامــه غذایی ترتیب دادم تا وزن کم کنم و برای 
ماراتن های اینچنینی آماده شوم. حاا بیش از یک 
سال است که گیاه خوار شده ام و دیگر نه از گوشت 
در تغذیه ام خبری هســت و نــه از لبنیات. برنامه 

خاص غذایی ندارم اما فقط گیاه خواری می کنم و 
نمی گذارم معده ام خالی بماند.

بدنت در این تمرینات سخت و مسابقات 
دشوار خالی نمی کند؟

 نه اصا. برای من که تا امروز مشکلی پیش 
نیامــده و خیلــی خوب با این سیســتم تمرین و 

تغذیه کنار آمدم.
در ســال های اخیر و پیش از تورنمنت 
آخری که در دبی پشت ســر گذاشتی چه 

فعالیت هایی داشتی؟

 من چندین برنامه در اردکان و ســبزوار تا 
شــاهرود با عنوان یوزپلنگ ایرانی انجام دادم و از 
کرمان تــا نهبندان را هم دویــدم. در برنامه های 
آخر تاش کردم تا با کوله هشــت کیلویی که در 
مسابقات بین المللی اولترا ماراتن باید روی دوشم 
باشد تمرین کنم. کار بسیار دشواری بود اما مجبور 
بودم و باید شــرایط بدنی ام را به مســابقه نزدیک 

می کردم.
یک برنامه هم در کویر لوت اجرا کردی. 

درست است؟

 بله این برنامه هم برای این بود که بیشتر با 
دویدن در مناطق کویری آشنا شوم. محل زندگی 
من مرند است که یک شهر کوهستانی و سردسیر 
به حساب می آید. بیشترین دمایی که اینجا تجربه 
می کنیم در تابســتان ٣٠ درجه اســت اما من در 
اولتــرا ماراتن کویر باید در دمای پنجاه، شــصت 
درجــه بدوم. پس به کویر لوت رفتم و در یک روز 
۸٠ کیلومتر دویدم! همین یک روز هم برایم ســه 

میلیون تومان هزینه برد.
این ســه میلیون برای چه چیزی هزینه 

شد؟
 من باید برای گم نشــدن در کویر راهنما 
می داشتم که دو ماشــین آفرود به همراهم بود و 

یک عکاس و فیلمبردار هم به آنها اضافه شد.
در ایران مســابقه ای با نام اولترا ماراتن 

داریم؟
 چند ســالی اســت که باگرینــی که یکی 
از دوندگان شــناخته شــده دنیاســت، در ایران 
مســابقاتی را با همین نام برگزار می کند. در دوره 
اول شرایط حضور نداشتم اما در سال ٩٦ و امسال 
با اینکه شــرکت کنندگان خارجی هم آمده بودند، 
قهرمانی به من رســید و به نوعی نفر اول ایران در 

اولترا ماراتن هستم.
برسیم به همین مسابقات دبی؛ تورنمنتی 
که تاش های بسیاری در فضای مجازی انجام 
شــد تا به آن بروی و در آخر هم توانستی 
پاســخ این تاش ها را بدهــی. درباره روند 
رفتنت به این اولترا ماراتن توضیح می دهی؟

 من برای رفتن به ایــن ماراتن باید حدود 
١7٠٠ دار ورودیه می دادم و چندین میلیون هم 
هزینه هــای جانبی آن بود. ایــن هم خب طبیعی 
اســت که قدرت پرداختش را نداشتم. با این حال 
خیلی دوست داشــتم تا راهی این رقابت ها شوم 
و خیلی هم برایش تمریــن کرده بودم. در نهایت 
آقای شــیرخانی که از قهرمانان ســابق این رشته 
و یکی از پرسابقه ترین دونده های کوهستان ایران 
هستند، در صفحه شخصی شــان از مردم و سایر 
دونده ها و عاقه مندان خواســتند که برای رفتن 
مــن به این تورنمنت کمک کنند. خودم هم باورم 
نمی شــد اما ظرف ٢۴ ســاعت ١٦ میلیون تومان 

پول جمع شد و هزینه های سفرم تامین شد!
با ارقامی که گفتی بــرای رفتن به این 
تورنمنت به مبلغی بیش از اینها نیاز داشتی.

 دقیقا. اگــر ١7٠٠ دار ورودیه را کامل 
پرداخت می کــردم، باید بیــش از ٣٠ میلیون 
هزینه می کردم اما خداراشکر در این زمینه هم 
دوســتان کمک کردند. یکی از دوســتان خانم 
ترابی را به من معرفی کرد. شخصی که توانست 
با مذاکره با مسووان این ماراتن 7٠ درصد برای 
من تخفیف بگیرد و مــن تنها حدود ٥٠٠ دار 
ورودیه بــرای این رقابت هــا دادم. در کنار این 
عزیزان ناشــناخته ای که پول واریز کردند تا به 
ایــن رقابت ها بروم، دوســتان دیگری هم بدون 
منت کمک هــای مهمی کردند. دوســت خوبم 
آقای خــزری کفش هایی به مــن داد که بدون 
حتــی کمی درد بیــش از ٢٥٠ کیلومتر با آنها 
دویدم. دوســتان دیگری مانند آقای رحیمی و 
رحمانی هم عینک و پودرهــای تقویتی به من 

دادند که از همگی ممنونم.
 کمی از شرایط این رقابت ها بگو.

 خیلــی تورنمنــت ســختی بــود. اولترا 
ماراتن های اینچنینی ٣٣ ســال پیش در مراکش 
آغاز شد که در شش روز ٢٥٠ کیلومتر می دویدند. 
در دبی اما تغییر محسوسی در رقابت ها ایجاد شد. 
دبی یک روز هم از رقابت ها کم کرد اما مســافت 
را بیشــتر کرده بود. مــا در روز اول ٥٠ کیلومتر 
دویدیــم، در روز دوم 7٠ کیلومتر، در روز ســوم 
١٠٠ کیلومتــر. روز چهارم اســتراحت بود و روز 

پنجم هم پنجاه کیلومتر دویدیم.
در نهایــت هم که به عنوان نخســتین 
ایرانی روی سکوی سوم ایستادی و به مدال 

برنز رسیدی.
 من در ابتدا تنها هدفم این بود که مسابقه 
به این ســنگینی را تمام کنم و بتوانم با ســامت 
از خط پایان بگــذرم. کما اینکه خیلی ها در میانه 
مســابقه یا کم آوردند و یا گرما زده شدند. با این 
حال وقتی لطف بی منت دوستان که برای سفر به 
دبی حمایتم کردند را دیدم، تصمیم گرفتم هر چه 
در توان دارم، بگذارم. آنها همگی گفتند ما هزینه 
را تامین کردیم تــا بروی و لذت حضور در چنین 
تورنمنتی را ببری اما من هر چه داشــتم گذاشتم. 
خداراشــکر که توانستم زحماتشــان را بی نصیب 

نگذارم.
این مسابقات جایزه هم داشت؟

 بله نفر اول شــش هزار دار، نفر دوم پنج 
هزار و نفر سوم که من بودم چهار هزار دار.

پس می شود برای تامین هزینه ها از این 
به بعد روی جایزه هم حساب کرد؟

 بله اما تنها همین سه نفر جایزه می گیرند. 
باقی ورزشــکاران همگی حامی مالی دارند و اصا 

به این مسائل فکر هم نمی کنند.
می توانســتی کسب  هم  بهتری  عنوان 

کنی؟
 بــا توجه به اینکه تجربــه چندانی در این 
مسابقات نداشتم به نظرم عنوان خوبی بود. شاید 
اگر احتیاط اول مسابقه نبود، می توانستم به دومی 
هم نیم نگاهی داشته باشم اما اولی گرفتن قهرمانی 

جهان کار ساده ای نیست.

قهرمان جهان هم در این رقابت ها حاضر 
بود؟

 بلــه. در این رقابت ها قهرمــان جهان هم 
حاضــر بود که پا به پایش دویدم اما خب او خیلی 
شــرایط خوبی دارد. او سال هاســت کــه قهرمان 
دنیاست و در رقابت های دبی هم روی سکوی اول 

ایستاد.
اکبر نقدی برای افتخارهای بیشتر نیاز به 

چه چیزی دارد؟
 ببینیــد تمــام دونــدگان اینچنینــی در 
ســطح دنیا اسپانســرهای بزرگ و قــوی دارند 
که هزینه هایشــان در دوران تمرین و مســابقه را 
پرداخت می کند. من اما مجبورم در مغازه بایستم 
و کار کنم. بــا تمام اینها باید چندین ســال کار 
کنم تا شــاید بتوانم پول یک ماراتن مانند دبی را 
بپردازم. از طرف دیگــر ماراتن ها معموا در نقاط 
گرمسیر و روی شن و رمل برگزار می شود و من در 
منطقه گرمسیر و روی آسفالت می دوم. اگر حامی 
مالی باشــد می روم در شهرهای کویری و ماه های 
منتهی به مســابقه را آنجا تمرین می کنم و قطعا 
نتایج بهتری می گیرم. نتایجی که قطعا به ســود 

حامی مالی و ایران نیز خواهد بود.

اکبر نقدی:از بچگی در حال دویدن هستم
گفت و گو با  مردی که خستگی را خسته می کند!

برترین دونده 

اولتراماراتن 
ایران

می گویــد بــه دنبال ورزش بوده و بــرای خودش می دویده. ورزشــی ارزان بوده و یک کفش کتانی بیشــتر خرج بر نمی داشــته. با این حال یــک روز دوندگان بزرگ و برجســته  خارجی در 
مســیر جاده ابریشــم از شــهر زادگاهش یعنی مرند می گذشــتند. اکبر نقدی هم که دیوانه دویدن بوده با آنها همراه می شــود و در ســه مرحله بــا آنها می دود. همراهی کــه جرقه کارهای 
جدید را در ذهنش می زند و باعث می شــود با جدیت بیشــتری به ســمت حرفه ای شــدن برود. اکبر نقدی به نوعی برترین دونده اولترا ماراتن در ایران اســت. رقابت هایی بســیار سنگین تر 
که سال هاســت در کشــورهای خارجی انجام می شــود اما در ایران نوپا و جوان اســت. نقدی اما بی ســر و صدا و بی هیچ امکانات و حمایتی در تمام این ســال ها دویده و در ماه های اخیر هم که 
بــرای نخســتین بار در یک تورنمنــت مهم بین المللی ایــران را صاحب مدال کــرده. او نه اهل بزرگ کــردن بی اندازه کارش اســت و نه پیچ و خــم زیادی به توضیحاتــش می دهد. خیلی 
ســاده با لهجه شــیرین ترکــی از دویدن 100 کیلومتر در یــک روز صحبت می کند و آرزوهــای بزرگی که در ســر دارد. خواندن گفت وگوی مفصل او با ایران ورزشــی خالی از لطف نیســت.

 تمام دوندگان مطرح در سطح دنیا 
اسپانسرهای بزرگ و قوی دارند که 

هزینه هایشان در دوران تمرین و 
مسابقه را پرداخت می کند. من اما 

مجبورم در مغازه بایستم و کار کنم. با 
تمام اینها باید چندین سال کار کنم 
تا شاید بتوانم پول یک ماراتن مانند 
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5 iranvarzeshi@ورزش ایـــــران

 وزنه بــرداری ایــران بیــش از صد 
ســال قدمت دارد و بدون شــک یکی از 
ورزش  در  رشــته ها  شناســنامه دارترین 
ایران به شمار می رود. البته این افتخارات 
بی شــمار تا همین یکی دو سال گذشته 
تنها محدود بود به وزنه برداری مردان اما 
با توجه به اینکه فدراســیون وزنه برداری 
ایــران موفــق شــد بــه آرزوی دیرینه 
وزنه برداری جامه عمل پوشــانده و حکم 
فعالیت وزنه بــرداری بانوان را نیز در کنار 
مردان بگیرد، رســما چراغ فعالیت کمیته 
بانــوان وزنه برداری در این فدراســیون را 
روشــن و البته خیلی پر سر و صدا مجوز 
حضــور بانــوان وزنه برداری ایــران را در 

میادین داخلی و بین المللی صادر کرد.
بــا توجه بــه راه اندازی این رشــته 
بزرگترین نقطه ضعف کنونی فدراســیون 
وزنه برداری ایران در بخش بانوان نداشتن 
یک ســرمربی توانمنــد زن خارجی برای 
آمــوزش و پرورش عاقه مندان به فعالیت 
مربیگــری و هدایــت فنــی وزنه برداران 

بانوی کشورمان اســت. پاشنه آشیلی که 
می تواند در آینده ای نه چندان دور به این 
رشته ورزشی ضربه بزند، زیرا وزنه برداری 
برخاف سایر رشــته های ورزشی است و 
نمی تواند با آموزش کوتاه مدت  یا مقطعی 
برخــی مربیان جدا شــده از رشــته های 
ورزشــی دیگر نتیجه بگیــرد. اصا مگر 
می شود به طور مثال، بانویی که تا دیروز 
در رشــته کبدی فعالیت داشته، امروز با 
گذراندن چند دوره کوتاه مدت و فشــرده 
مربیگری آن هــم فقط به صورت تئوری، 
بخواهد سکان هدایت دخترهای نونهال و 
نوجوانی را در دســت بگیرد که به تازگی 
به این رشــته قدرتی ورود کرده اند و هیچ 

تجربه ای هم در این خصوص ندارند؟
اصا مربــی که تا به امروز حتی یک 
مســابقه درجه چنــدم بین المللی بانوان 
را از نزدیــک ندیده و هنــوز نمی داند اگر 
وزنه بردارش در زمان مسابقه با چالش های 
مختلف مواجه شد چطور یا با چه امکاناتی 
بایــد او را مهیــای حضــور روی صحنه 
مسابقه و وزنه زدن کند، چگونه می تواند 
زمامدار امور روزمره ورزشکارانی شود که 

در ابتدای راه هستند و تشنه آموختن؟
تا به امــروز مگر به جــز چند دوره 
کوتاه در خصوص آموزش بانوان عاقه مند 
به وزنه بــرداری در بحث اعــزام تعدادی 

از بانــوان مســتعد بــرای مربیگــری به 
کاس های مختلف آموزشــی مورد تایید 
فدراسیون جهانی وزنه برداری کاری انجام 
شده که امروز ادعای داشتن مربی بانوان 
در رشته وزنه برداری را داریم؟ یا اینکه آیا 
تا به حال برای آوردن یک یا چند مدرس 
خــوب و توانمنــد بین المللــی در بخش 
بانوان برنامه ای داشتیم که حاا به دنبال 

برداشت نتیجه  آن می گردیم؟
وزنه بــرداری ایــران در بخش بانوان 
در شــرایط فعلی هنوز مثل نهالی اســت 
که به تازگی در دل زمین کاشــته شــده 
و برای به نتیجه رســیدن، هر ثانیه و هر 
لحظــه نیاز به توجــه و مراقبت های ویژه 
دارد. پس دســت اندرکاران این رشته اگر 
به دنبال نتیجه گرفتن و به ثمر رســیدن 
این بخش هستند،  در  فعالیت های شــان 
باید برنامه مدونی داشــته باشند، زیرا اگر 
در وزنه برداری بانوان ما به دنبال کســب 
نتایج درخشــان در آینده هســتیم، قطعا 
باید راه را از مســیری که همتایان مدعی 
ما در دنیــای وزنه برداری طی کردند و به 

نتیجه رسیدند طی کنیم.
ما در بخش بانوان نیازمند استخدام 
یک مربــی زن توانمند و شناســنامه دار 
هســتیم. مربی که با ریز و درشــت این 
رشته آشنا باشــد و به واسطه افتخاراتی 
که در دنیــای وزنه برداری کســب کرده 
اســت باعث ارتقای جایــگاه وزنه برداری 
بانوان ایران ابتدا در قاره آسیا و سپس در 
دنیای وزنه برداری شود. آن زمان و وقتی 
ما یــک مربی خوب خارجی برای متحول 
کردن وزنه برداری بانوان خود پیدا کردیم 
می توانیم عاقه مندان به این رشته را کنار 
او قــرار داده تا هم به صورت تئوری و هم 
عملیاتی کار آموزش بانوان وزنه برداری را 
با گوشت و پوست و استخوان خود درک 
کننــد. در غیر این صورت هر کار دیگری 
در این خصوص وقت تلف کردن اســت و 
بیشتر شبیه شو و میتینگ تبلیغاتی است 
تا برنامه ای کارآمد و اصولی برای ساختن 

آتیه وزنه برداری ایران در بخش بانوان.

طی کردن راه صدساله در یک شب؟
نگاهی به انتخاب مربی وزنه برداری بانوان

تکاپوی جامعه کشتی در آستانه انتخابات

»دبیر« نه ؛ رییس را می خواهند

از روزی که رســول خادم از کشتی استعفا 
داد شــاید تاکنون نام نزدیــک به 10 نفر برای 
رسیدن به صندلی ریاســت مطرح شده است. 
از خود رســول خادم گرفته تا حمید بنی تمیم، 
حسن رنگرز، علیرضا دبیر، امیررضا خادم، حمید 
یاری و چند نفر دیگر از جمله افرادی بودند که 
نامشان برای حضور در انتخابات مطرح شد. هر 
روزی هم که بیشتر می گذرد نام افراد بیشتری 
مطرح می شــود و پیچیدگی انتخابات را بیشتر 
می کند، اما آنچــه در روزهای اخیر بیش از هر 
چیزی به چشــم آمده تاش گروه سابق برای 
ماندن یا حداقل فراهم کردن شرایط برای ورود 

کاندیدای مورد نظرشان است.

برای اینکه متوجه تاش های گروه ســابق 
شــویم باید مصاحبه های روزهــای اخیر افراد 
نزدیک به رســول خادم را بررســی کرد که در 
گفته های خود یا به قصد تخریب و یا به شــکل 
خواهش و تمنا از علیرضا دبیر می خواهند وارد 
عرصه انتخابات نشــود؛ کســی که هنوز هیچ 
اظهارنظر رســمی نکرده اما ظاهرا رقیب جدی 
به حســاب می آید و تیم سابق سخت در تاش 
اســت که مانع از ورود دبیر به انتخابات شــود؛ 
اما چرا؟ مگــر علیرضا دبیر قهرمــان جهان و 
المپیک نیســت و یا از خانواده کشتی نیست؟ 
کدام خصوصیت ویژه ای را رســول خادم داشته 
کــه علیرضا دبیر ندارد که این همه تاش برای 

منصرف کردن او انجام می شود؟
روز گذشته در اقدامی غیرمتعارف و عجیب 
یکی از روسای هیات های کشتی که اتفاقا ارتباط 
نزدیکی هم با رییس مستعفی کشتی دارد، خبر 
از مذاکــره علیرضا دبیر با او و ســایر روســای 
هیات های کشــتی داد. معموا برگزاری چنین 

دیدارهایی در آســتانه انتخابات رخ می دهد و 
غیرطبیعی نیست کاندیدای ریاست با مذاکراتی 
که با روســای هیات های کشــتی دارد، شرایط 
را بســنجد. اینکه فردی بخواهد وارد انتخابات 
شود حتما با چند نفر دیدار و گفت وگو می کند 
و بعــد از رایزنی با این افــراد تصمیم به حضور 
در انتخابات می گیرد نه تنها ایرادی ندارد، بلکه 
خیلی هم خوب است، اما اینکه فردی که مورد 
مشورت و گفت و گو بوده بخواهد بدون اجازه از 
کسی که خواهان این نشســت مشورتی بوده، 
اخبار این دیدار و جزییات مسائل مطرح شده در 
این دیدار را رســانه ای کند، امری عجیب و باور 
نکردنی است؛ اما این اتفاق روز گذشته رخ داد 
و مســعود ریاضی رییس هیات کشتی خراسان 
رضوی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها پرده 

از دیدارش با علیرضا دبیر برداشت.
بعــد از مســعود ریاضی نوبت بــه پرویز 
ســیروس پور مشاور رســول خادم رسید تا در 
اظهاراتی به علیرضــا دبیر توصیه کند که وارد 

عرصه انتخابات نشــود. او مدعی شــد علیرضا 
دبیر از ســال 2000 به بعد در عرصه کشــتی 
فعالیت جدی نداشــته، به همیــن دلیل بهتر 
است اان وارد کشتی نشود. این اظهارات پرویز 
ســیروس پور هم در نوع خــود خیلی عجیب و 
باور نکردنی اســت. او چطــور چنین توصیه ای 
را به دبیر می کند؟ وقتی رســول خادم در سال 
2012 به کشتی برگشت نزدیک به 12 سال از 
کشتی دور بود اما کسی در آن مقطع به رسول 
خادم نگفت شــما سال ها از کشتی دور بودی و 
بهتر است وارد کشــتی نشوی! سیروس پور آن 
موقع کجا بود که به رســول خادم بگوید بعد از 
این همه دوری از کشتی خوب نیست سرمربی 
تیم کشــتی آزاد که نایب قهرمان جهان شده 
را بیــرون کنی و به جای او به عنوان ســرمربی 
راهی المپیک شــوی؟ چطور باید باور کرد این 
حرف ها متعلق به پرویز ســیروس پور باشد؟ آیا 
واقعا سیروس پور این حرف ها را به خاطر کشتی 
می زنــد؟ او حتما از ویژگی هــای علیرضا دبیر 
به خوبی آگاه اســت، چراکه ســرمربی او بوده 
و شــاید بگویــد به همین خاطر نگــران آینده 
علیرضا دبیر اســت تا به سرنوشت رسول خادم 
دچار نشــود؛ اما واقعا او نگران دبیر اســت؟ یا 
نگران رسول خادم؟ اصا چرا به یکباره دوستان 
رســول خادم نگران آینده و سرنوشت علیرضا 

دبیر شده اند؟
از این تحرکات چه نتیجه ای باید گرفت؟ 
آیا شــک و تردیدی وجود دارد که تیم قبلی 
همچنان با عزم جدی در حال تاش اســت تا 
به هر شــکل ممکن دوباره به کشتی برگردد؟ 
بین رسول خادم و علیرضا دبیر نباید فاصله ای 
وجود داشــته باشــد. هر دو از یــک خانواده 
هســتند و هر دو از قهرمانان بنام کشتی، اما 
چرا دوستان رسول خادم تصمیم گرفته اند به 
دبیر حمله کنند؟ مگر رســول خادم از کشتی 
نرفته است؟ چه فرقی می کند که دبیر بیاید یا 
هر شــخص دیگری؟ آمدن دبیر به فدراسیون 
کشــتی چه خطری را برای رســول خادم یا 
دوســتان او به وجود می آورد که تا این اندازه 
نگران هســتند؟ آن هم در شرایطی که هنوز 
دبیر به طور رســمی خــودش اعام نکرده که 
می خواهد به انتخابات ورود کند. شــاید دبیر 
با بررسی شرایط به این نتیجه برسد که اصا 
ورود نکند. به طور کلی هنوز هیچ کسی به طور 
رســمی اعام نکــرده که قطعــا در انتخابات 
شــرکت نمی کند. تنها دو نفر به طور رســمی 
مصاحبــه کردند و گفتند حتمــا به انتخابات 
ورود نمی کنند. حسن رنگرز و امیررضا خادم 
تنهــا افرادی هســتند کــه به صراحت اعام 
کرده اند وارد انتخابات نمی شوند. هر چند این 
روزها نام امیررضا خادم بیش از هر شــخص 
دیگــری به عنوان یک گزینــه اصلی به گوش 

می رسد؛ اگر چه خودش گفته نمی آید!

دبیر 
رو

 بازی کرد
هر روزی که می گذرد معادات کشــتی پیچیدگی بیشــتری پیدا می کنــد. هر روز یک کاندیدای جدید وارد می شــود 
و هر روز یک بحث جدید در کشــتی مطرح می شــود؛ آن هم در شــرایطی که شــواهد نشــان می دهد هنوز تیم قبلی 
و رییــس ســابق عاقه ای به دل کندن از کشــتی نــدارد و همچنان برای مانــدن به هر قیمتی تــاش می کند. تاش 
تیم ســابق و تاش نفرات جدید برای یک صندلی ریاســت در فدراســیون کشــتی شــرایط این روزهای کشــتی را 
پیچیده تــر از قبــل می کند. انتخاباتی غیرقابل پیش بینی و مهیج که با سرشــاخ شــدن چند تــن از قهرمانان جهان و 
المپیک برای ریاســت وارد فاز جدیدی می شــود و می تواند نتایج غیرقابل پیش بینی و داغی را در پی داشــته باشــد.

خیز طایی های کشتی فرنگی 
المپیک برای تکرار قهرمانی
توکیو، میدان دار 
نامداران المپیک

رومــان واســوف روس و میجاین 
لوپــز کوبایی قهرمانــان المپیک 2016 
برزیل در اندیشه کسب مدال در المپیک 
توکیــو هســتند. نزدیک بــه 20 ماه تا 
شــروع بازی های المپیــک باقی مانده و 
حاا ســتاره های زیادی در دنیای کشتی 
تصمیم گرفته اند در این بازی ها شــانس 

خود را امتحان کنند. 
این اتفاق ابتــدا در داخل ایران رخ 
داد و ســتاره هایی چون مهــدی تقوی 
و رضــا یزدانی اعام کردنــد در صورت 
وجود آمادگــی می خواهند در بازی های 
المپیــک 2020 به میــدان بروند. بعد از 
این دو نفر نوبت به امید نوروزی رســید 
تــا او هم برای کشــتی گرفتن در توکیو 
اعــام آمادگــی کند. حاا ایــن میل به 
بازگشت بین المللی شــده و نوبت به دو 
ســتاره نامدار کشتی رســیده تا برای در 
ایــن دوره از بازی ها اعام آمادگی کنند. 
میجاین لوپز قهرمان سنگین وزن جهان 
و المپیک از کشور کوبا که پس از کسب 
مدال طای وزن 130 کیلوگرم کشــتی 
فرنگی المپیک 2016 در میادین مهم از 
جمله رقابت های جهانی حضور نداشــته، 
سال گذشته میادی به عنوان میهمان در 
مسابقات کراسنودار روسیه حضور یافت و 
امسال نیز در رقابت های کشتی آمریکای 
مرکزی به عنوان قهرمانی رســید و نشان 
داد هنــوز بــرای خداحافظــی از دنیای 
کشتی تصمیم نگرفته است و به احتمال 
فراوان در المپیک 2020 توکیو شــرکت 

می کند. 
رومن واســوف قهرمان نامدار روس 
در وزن 74 کیلوگرم کشــتی فرنگی نیز 
که به دلیل مصدومیت و عمل جراحی در 
رقابت های جهانی مجارستان حاضر نشد، 
قصــد دارد پس از بهبــودی در المپیک 
توکیو حضور یابد. واسوف قصد دارد در 
مسابقات کشــتی فرنگی قهرمانی روسیه 
که اواخر دی ماه ســال جاری در شــهر 

کالینگراد برگزار می شود، شرکت کند.

سوژه روز

چه فرقی 
می کند که 

دبیر بیاید یا 
هر شخص 
دیگری؟ 

آمدن دبیر 
به فدراسیون 

کشتی چه 
خطری را برای 
رسول خادم یا 
دوستان او به 
وجود می آورد 

که تا این 
اندازه نگران 

هستند؟

 اتحادیه جهانی کشتی برترین های سال 2018 را معرفی کرد
پرامتیازترین رقابت سال با رد و بدل شدن

 25 امتیاز
مســابقه فینال وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد رقابت های جهانی 2018 
مجارستان پرامتیازترین رقابت در کل این سال شناخته شد. در دیدار فینال 
وزن 65 کیلوگرم کشــتی آزاد رقابت های جهانی که بین تاکوتو اوتوگورو از 
کشور ژاپن و باجرانگ از هند برگزار شد، کشتی گیر ژاپنی در پایان با کسب 

16 امتیاز به پیروزی دست یافت.
 این در حالی است که باجرانگ نیز توانسته بود از حریف خود 9 امتیاز 
دریافت کند که در مجموع امتیازات رد و بدل شــده در این مسابقه به عدد 
25 رسید. این دیدار یکی از زیباترین مسابقات رقابت های جهانی مجارستان 
بود و کشــتی گیر ژاپنی نیز که صاحب مدال طا شــده بود، با 20 سال سن 

به عنوان جوان ترین آزادکار رقابت ها شناخته شد.
 

معرفی برترین کشتی گیران و اهدای جایزه 
10 هزار فرانکی

اتحادیه جهانی کشتی اسامی 3 کشتی گیر برتر سال 2018 میادی 
در ســه رشــته آزاد، فرنگی و زنان را اعام کرد. اتحادیه جهانی کشتی 
کــه امســال تصمیــم دارد برترین های این 
رشــته را معرفی کند، بعــد از معرفی دیوید 
تیلور به عنــوان برترین کشــتی گیر آزادکار 
دنیا حــاا دو کشــتی گیر برتر در کشــتی 
فرنگی و کشــتی بانوان را هــم معرفی کرد. 
پیتر باسکی مجارستانی، فرنگی کار وزن 82 
کیلوگرم و پترا اولی از کشــور فناند در وزن 
65 کیلوگرم کشــتی زنان که در رقابت های 
جهانی مجارستان عنوان قهرمانی را به دست 
آورده بودند، به عنوان 2 کشتی گیر برتر سال 
از ســوی اتحادیه جهانی کشــتی در کشتی 
فرنگی و همچنین در کشــتی بانوان معرفی شدند. همچنین دیوید تیلور 
کشــتی گیر وزن 86 کیلوگرم آمریکا به عنوان بهترین آزادکار دنیا معرفی 
شــده بود. این کشــتی گیران با توجه به حضور در مســابقات رده بندی 
سیســتم و امتیازات به دســت آمده و همچنین قهرمانــی در رقابت های 

جهانی به عنوان کشتی گیران برتر سال معرفی شده اند. 
بر اساس خبری که در سایت اتحادیه جهانی کشتی درج شده است 
به هر یک از این 3 کشــتی گیر، 10 هزار فرانک به عنوان پاداش پرداخت 

می شود.
 

سلطانی فر و صالحی امیری به اردوی تیم ملی کشتی می روند
وقتی کدورت ها کنار می رود

مسعود ســلطانی فر و رضا صالحی امیری برای بازدید از اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد و فرنگی روز گذشــته به خانه کشتی رفتند. مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک دیروز 
)چهارشــنبه( در تمرین تیم ملی کشــتی آزاد حاضر شدند و با اعضای کادر 
فنی تیم ملی و کشــتی گیران این تیم دیــدار و گفت وگو کردند. این اتفاق 
در حالی رخ داد که چند ســالی از آخرین حضور سلطانی فر در خانه کشتی 

می گذشت. 
در واقع بعد از علنی شــدن اختاف نظر رســول خادم با وزارت ورزش 
و جوانان، مســعود ســلطانی فر در اردوی تیم ملی کشــتی حاضر نشد، اما 
حاا که رســول خادم از کشتی رفته و در ظاهر امر دیگر در این فدراسیون 
سمتی ندارد، وزیر ورزش و جوانان به همراه رضا صالحی امیری دو رکن اصلی 
کشــتی در حال حاضر با حضور در اردوی تیم ملی کشــتی سعی کردند به 
کشــتی گیران روحیه بدهند. ورزش ایران همیشه از اختافات آسیب دیده 
و هر زمانی که بین مســووان کشــتی و همچنیــن وزارت ورزش و جوانان 
هماهنگی و همدلی وجود داشــته، کشتی به عنوان ورزش مدال آور گام های 

محکمی را در بازی های المپیک برداشته است. 
تمرینات تیم ملی کشتی آزاد زیر نظر غامرضا محمدی و تمرینات تیم 
ملی کشتی فرنگی زیر نظر محمد بنا در خانه کشتی پیگیری می شود و این 

تیم خود را برای مسابقات جام تختی و قهرمانی آسیا آماده می کند.

فتیله پیچ

مریم امــرا... مربی تیم ملی وزنه برداری بانوان کشــورمان 
تاکید دارد اگرچــه ما هنوز فاصله زیادی تا رســیدن به نقطه 
مطلــوب و اوج در وزنه بــرداری بانوان داریم اما رشــد تکنیکی 

بانوان در سراسر کشور، قابل توجه است. 
مریم امــرا... در مورد عملکــرد بانوان وزنه بــرداری ایران 
می گوید: »در مســابقات سال گذشته که در شهر مقدس مشهد 
برگزار شــد، به غیر از تعداد اندکی از شرکت کنندگان، سایرین 
در موضوعات فنی دارای نواقصی بودند. در آن رقابت ها، بیشــتر 
شــرکت کنندگان، حرکات یک ضرب و دوضرب را ســرپا یا به 
اصطاح فنی )راســت( می گرفتند که این موضوع عدم دانستن 

اصول و مبانی تکنیکی وزنه برداری آنها و مربیانشــان را نشــان 
می داد اما اکنــون در نقطه ای قرار گرفته ایم که در مســابقات 
ســنندج دیدیم با اندکی فعالیت و کار بیشــتر می توانیم رشد 
چشمگیری را در این زمینه ببینیم.« مربی تیم ملی بانوان ادامه 
می دهد: »یقیناً برگزاری اردوهای مستمر بر رشد و ارتقای سطح 
کیفی ملی پوشــان تاثیر ویژه ای می گذارد اما باید اذعان داشت 
رشــد نفرات حاضر در اردو فراتر از پیش بینــی و تصور ما بود 
که نشــان می دهد وزنه برداری کشور در حوزه بانوان، از ظرفیت 
قابل توجهی برخوردار بوده که در حال شکوفا شدن و به نتیجه 

رسیدن است.«

امرا...: هنوز برای رسیدن به شرایط مطلوب خیلی فاصله داریم!

رییس فدراسیون جهانی 
ووشو:

قهرمانی ایران در 
جام جهانی ووشو 

ارزشمند بود
رییس فدراسیون جهانی ووشو 
و نایــب رییس کمیتــه بین المللی 
المپیــک )IOC( در پیامی ضمن 
تبریک فرا رســیدن ســال جدید 
میــادی، قهرمانی ایــران در جام 

جهانی ساندا را تبریک گفت.
یوزای چنگ رییس فدراسیون 
جهانی ووشو با تقدیر و قدردانی از 
قهرمانی ارزشمند ووشوی ایران در 
رقابت های جام جهانی این رشــته 
رزمی معتقد است: »از آنجایی که ما 
به پایان سال 2018 که برای ووشو 
ســالی فوق العاده بود رســیده ایم؛ 
بسیار خرســندم که نگاهی داشته 
موجب  که  رخدادهایی  به  باشــیم 
شــد این رشــته به حرکت رو به 
جلوی خود ادامه دهد. شاید 2018 
شلوغ ترین سال در تاریخ این رشته 
باشــد که برای آغاز ووشــو به سه 
رویداد ورزشــی اضافه شد. سومین 
دوره بازی هــای جوانــان آفریقا به 
میزبانی الجزایر با حضور 9 کشــور 
آفریقایــی برگزار شــد. بعد از آن 
ووشو در نخســتین دوره بازی های 
پیشکسوتان آسیا در مالزی حضور 
داشــت. همچنین نخســتین دوره 
در  جهان  دانشــجویان  رقابت های 
ماکائو، ســومین رویداد مهم برای 
ووشــو در ســال 2018 بــود که 

نمایانگر استعدادها شد.«
رییــس فدراســیون جهانــی 
ادامه می دهــد: »برگزاری  ووشــو 
سی و پنجمین جلسه هیات رییسه 
فدراسیون جهانی نیز ارزش زیادی 
مهمی  تصمیمات  چراکه  داشــت، 
در خصوص مسائل فنی و ساختاری 
برای پیشــبرد اهداف توســعه ای، 
استانداردسازی و مدرن سازی ووشو 

گرفته شد.«
رییس فدراسیون جهانی ووشو 
تاکید دارد: »2018 ســالی بسیار 
ارزشــمند برای ووشــو با برگزاری 
رویدادهایی در بااترین ســطح در 
دنیــا بود. حضور بهتریــن مبارزان 
جهــان در رقابت هــای جام جهانی 
ووشو که همگی مدال آور مسابقات 
جهانی کازان بودند سبب گردید تا 
مبارزاتی آتشین را شاهد باشیم که 
باید به ایران بابت قهرمانی ارزشمند 
در این مســابقات مهم خیلی ویژه 

تبریک گفت.«
 

رزمی

انتخابی بوشهر، آخرین فرصت کمانداران
10 کماندار زن و مرد در حالی به سومین اردوی تیم ملی کشورمان دعوت 
شــده اند که با پایان رده بندی کشوری در بوشــهر نفرات دعوت شده به سومین 
اردو که از 15 دی ماه آغاز می شود، معرفی می شوند. در پایان دومین اردوی تیم 
ملی ریکروی زنان و مردان که 16 ورزشــکار در آن حضور داشــتند، 6 کماندار 
از تیم ملی خط  خوردند و ســومین اردوی تیبم ملی بــا حضور 10 کماندار از 
15 دی ماه در یکی از شــهرهای کشــور برگزار می شود. البته نفرات دعوت شده 
به ســومین اردو پس از برگزاری ششمین دوره مسابقات رده بندی کشوری که 
در بوشــهر در حال برگزاری است، مشخص می شوند. برای اینکه بتوان به تمام 
کســانی که به هر دلیلی نتوانستند در انتخابی شرکت کنند و از راهیابی به تیم 
ملی بازماندند کمک کرد، کادر فنی تیم ملی ســعی دارد نفرات دعوت شــده به 
ســومین اردوی تیم ملی را بعد از پایان ششمین رده بندی کشوری معرفی کند. 
در مســابقات رده بندی کشــوری کماندارانی که بتوانند حداکثر رکورد ورودی 
یعنی 640 را ثبت کنند به تیم ملی دعوت می شــوند. بعد از برگزاری ســومین 
اردوی تیم ملی، از بین 10 کماندار دعوت شــده به اردو، 6 کماندار )3 کماندار 
زن و 3 کماندار مرد( برای حضور در مســابقات سولیداریتی بنگادش که سوم 

اسفندماه آغاز می شود، معرفی می شوند.
 

عبداللهی به کادر فنی هوگوپوشان اضافه شد
با اعــام فرهادیان رییس ســازمان تیم های ملی تکوانــدو و تایید فریبرز 
عســکری ســرمربی تیم ملی تکواندو، وحید عبداللهی ملی پوش سابق تیم ملی 
و یکی از تکواندوکاران عنواندار این رشــته رزمی به عنوان مربی به ترکیب کادر 

فنی تیم ملی اضافه شــد. بیست و چهارمین دوره 
مسابقات قهرمانی جهان 25 تا 29 اردیبهشت ماه 
ســال آینده بــه میزبانــی »منچســتر« انگلیس 
برگزار می شــود. بر همین اســاس و با پیشــنهاد 
فریبرز عسکری به منظور آماده سازی هر چه بهتر 
هوگوپوشــان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان، 
وحید عبداللهی به عنــوان مربی به کادر فنی تیم 
ملی اضافه شد. عبداللهی از قهرمانان و ملی پوشان 
ســابق تیم ملی تکواندو است که هدایت تیم ملی 
نوجوانان در رویدادهــای مختلف بین المللی را بر 
عهده داشته اســت. فروردین امسال نیز با هدایت 
عبداللهی تیم تکواندوی نوجوانان ایران توانست با 

کسب 7 مدال طا و 2 برنز بر سکوی نخست دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی 
جهان جا خوش کند و عبداللهی نیز به عنوان بهترین مربی جهان معرفی شد.

 
وحید عبداللهی: برای کمک به تیم ملی 

تکواندو آماده ام
وحیــد عبداللهی، مربی جدید تیم ملی تکوانــدوی ایران پس از اضافه 
شــدن به ترکیب فنی تیم ملی بزرگســاان می گوید، همیشه سعی کرده با 
کســی که کار می کند همراه باشد؛ حاا هم او از حضور در ترکیب کادر فنی 
تیم ملی تکواندو خوشــحال است.وحید عبداللهی در خصوص اضافه شدنش 
به کادر فنی تیم ملی تکواندو می گوید: »امیدوارم بتوانم به روند رو به رشــد 
تیم ملی تکواندو کمک کنم و گوشــه ای از کار را بگیرم تا نتایج خوبی را در 
مسابقات قهرمانی منچستر کسب کنیم. همچنین باید از سرمربی تیم ملی و 

فدراسیون تکواندو به خاطر اعتمادی که به من کردند، تشکر کنم.«
عبداللهی در خصوص اینکه آیا ســابقه همکاری با فریبرز عســکری را 
دارد، می گوید: »ســابقه همکاری با عســکری را نداشــتم اما فکر نمی کنم 
مشکلی پیش بیاید. پیش از اعام خبر اضافه شدن من به کادر فنی، جلساتی 
با سرمربی تیم ملی داشتم. همیشه سعی کردم با کسی که کار می کنم همراه 
باشــم و مقابل دوستان قرار نگیرم، به همین دلیل فکر می کنم رمز موفقیتم 
همین موضوع بوده اســت. در کادر فنی تیم ملی نیز فکر نمی کنم مشکلی با 

استاد عسکری داشته باشم.«
مربــی تیم ملی تکواندو عملکرد هوگوپوشــان در مســابقات جهانی را 
اینطور پیش بینی می کند: »کار بسیار ســختی در مسابقات قهرمانی جهان 
داریم. با توجه به برگزاری مســابقات المپیک، گرندپری و گرنداسلم تجربه 
همه تیم های دنیا باا رفته است. با توجه به تغییر نحوه امتیازدهی مدال های 
مسابقات جهانی در رده بندی تیم ها، عما هر تیمی که مدال طا کسب نکند 
از روی سکوی تیمی پایین می آید. مدال طا در مسابقات جهانی خیلی مهم 
شده و تقریبا رده بندی تیمی مسابقات قهرمانی جهان تکواندو مانند المپیک 

شده است و همین موضوع کار را سنگین تر می کند.«

رییــس  فرجــی  محمدصــادق 
بازنشســته فدراســیون  کاراته بار دیگر 
برای در اختیار گرفتن صندلی ریاست، 
در دور جدید انتخابات این فدراســیون 

نام نویسی کرد.
ثبت نام نامزدهای انتخاباتی برای در 
اختیار گرفتن ریاست فدراسیون کاراته 
از تاریــخ یکــم  دی ماه 1397 شــروع 
شــده و دیروز 12 دی مــاه در حالی به 
پایان رســید که 20 نامزد برای نشستن 
بر صندلی ریاســت فدراســیون  کاراته 
ثبت نــام  کرده بودنــد و در بین آنها نام 

محمدصادق فرجی به چشم می خورد.
در ســاعات پایانی زمــان ثبت نام 
نامزدها برای انتخابات ریاست فدراسیون 
که چندی  فرجی  محمدصــادق  کاراته 
پیش به دلیل قانــون منع به کارگیری 
بازنشســتگان از ســمت خود کنار رفته 
بود، بــرای ســومین بــار در انتخابات 

فدراســیون  کاراته ثبت نام  کرد. مسعود 
رهنما نیز پس از فرجی در این انتخابات 

ثبت نام کرد تا تنور رقابت داغ تر شود.
ثبت نــام  محمدصــادق فرجــی در 
این دوره از انتخابات ریاســت فدراسیون  
کاراته را محســن آشــوری سرپرســت 
فعلــی فدراســیون تایید کــرد. او دیروز 
بــا حضور در فدراســیون ثبت نام  خود را 
رســمی کرد. پیش از این نیز زمزمه های 
تاش فرجی بــرای حضور در دور جدید 
انتخابات به گوش می رســید. حاا با این 
وضعیــت باید دید آیا رییس بازنشســته 
به  توانسته  فدراسیون کاراته کشــورمان 
هر ترتیب ممکن قانون منع به کارگیری 
بازنشسته های دولتی را دور زده و دوباره 
نامزد شماره  یک کســب کرسی ریاست 
فدراسیون کاراته کشــورمان باشد یا در 
نهایت صاحیت او برای حضور در مجمع 

انتخاباتی به همین دلیل تایید نمی شود.

کیکاوس سعیدی خزانه دار کمتیه ملی 
المپیک کشورمان برای احراز پست ریاست 
فدراســیون کاراته ثبت نام کــرد و به جمع 
نامزدهای حاضر در ایــن مجمع انتخاباتی 
اضافه شــد. در آخرین روز از مهلت تعیین 
شده برای ثبت نام کاندیداهای پست ریاست 
فدراســیون کاراتــه، کیکاوس ســعیدی با 
حضور در فدراســیون کاراته و ارائه مدارک 
و تکمیل فرم ثبت نام، کاندیداتوری خود را 
برای احراز پســت ریاست فدراسیون کاراته 
اعــام کرد. کیکاوس ســعیدی عضو هیات 
رییســه، خزانه دار و ذیحساب کمیته ملی 
المپیک، دارای دان 8 کاراته و رییس سبک 
شــوتوکان JKS و داور جهانی این رشــته 

اســت. البته نکته جالب توجه در خصوص 
ثبت نــام ســعیدی در مجمــع انتخاباتــی 
فدراســیون کاراته این اســت که او چندی 
پیش به  خاطر اشــتیاقی که به خزانه داری 
المپیــک داشــت، از مدیریت فدراســیون 
گلف اســتعفا داد تا در جایــگاه بهتری به 
نام خزانه داری کمیته ملــی المپیک ایران 
ماندگار شــود اما اینکه در شــرایط کنونی 
چطور شــده که او به رغم اینکه می داند در 
صورت حضور در فدراســیون کاراته مجبور 
است قید خزانه داری کمیته المپیک را بزند 
باز هم وارد گود شــده و بــرای حضور در 
مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته کشورمان 

آستین ها را باا زده، جای تعجب دارد!

فرجی دوباره آمد!

سعیدی به جمع نامزدهای 
انتخاباتی کاراته اضافه شد

 رییس بازنشسته باز هم  نامزد ریاست فدراسیون  
کاراته شد

 ثبت نام خزانه دار کمیته ملی المپیک در انتخابات 
فدراسیون کاراته

خبر و مصاحبه
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محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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 »سی آر 7: همه چیز را 
می خواهم« تیتر اصلی 
روزنامه میانی »گاتزتا دلو 
اسپورت« بود که نوشت: 
»رونالدو 6 لیگ قهرمانان 
و 6 توپ طا را برده تا 
سلطان هزاره جدید شود: 
اما اینها برایم عقده 
نشده«. رونالدو برای 
تعطیات همراه خانواده اش 
در دبی به سر می برد.

 روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« گفت 
و گویی اختصاصی با 
مانچینی انجام داد با 
تیتر »ایتالیای من« و 
نوشت: »چند بازیکن 
جوان خوش آتیه 
دارم. هدفم مسابقات 
قهرمانی اروپا و جام 
جهانی است«. موری یل 
به فیورنتینا پیوست.

 »یووه 2019؛ دلیخت« تیتر 
درشت روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« بود. دلیخت که 
جایزه »پسر طایی« اروپا 
را از روزنامه توتو اسپورت 
گرفت، مورد توجه یووه است 
و بانوی پیر می خواهد این 
مدافع جوان را از آژاکس 
بگیرد. کین، مهاجم جوان 
یووه هم در هلند است و 
ممکن است به آژاکس برود.

 »خطر سال نو« تیتر روزنامه 
مادریدی »مارکا« بود. رئال 
مادرید در تاریخ خود فقط 
8 بازی از 41 مسابقه اش 
در آغاز سال نو میادی را 
برده و از سال 2011 به بعد 
هم اتفاق نیفتاده که بازی 
اول شان در سال جدید را 
بیرون از خانه ببرند. به همین 
دلیل، بازی امشب در زمین 
ویارئال حساس تر شده.

 روزنامه فرانسوی 
»اکیپ« سوژه اصلی اش 
را به سسک فابرگاس 
اختصاص داد که در 
آستانه انتقال به موناکو 
است. به نظر می رسد 
هافبک چلسی به تیری 
آنری ملحق خواهد شد؛ 
همبازی سابقش در 
آرسنال که حاا مربی 
موناکو است.

ایان دویل
Ian Doyle

دامینیک کینگ
Dominic King
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پیشخوان

فصــل قبــل منچسترســیتی را از 
بهترین هــای تاریــخ فوتبــال انگلیــس 
می دانند اما اگر آبی آسمانی پوشــان شهر 
منچســتر نتوانند از بازی خانگی امشب 
مقابــل لیورپــول حداقل یک تســاوی 
بگیرند، شانس خیلی کمی برای کنار زدن 

قرمزها و تکرار موفقیت سال قبل دارند.
نخســتین تیم 100 امتیازی تاریخ 
لیگ برتر کــه از 20 بازی این فصل 47 
امتیاز گرفته، با انبوه رکوردها و با اختاف 
19 امتیاز نسبت به رقیب همیشگی اش، 
منچستریونایتد، قهرمانی فصل قبل را به 
دســت آورد. لیورپول در رده قابل قبول 
چهارم قــرار گرفت اما بــه خاطر حذف 
ســیتی از مرحلــه یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانــان اروپــا و رفتن بــه فینال این 
رقابت ها مورد تحسین همگان قرار گرفت.
بــدون  و  امتیــازی  لیورپــول 54 
باخت در تابســتان گذشته کمبودهایش 
را جبــران کرد بخصــوص در دروازه که 
آلیســون برزیلــی را از رم گرفت ضمن 
اینکه ژردان شــکیری را با قیمت خیلی 
خوب گرفت که توانایی هایش را بخصوص 
در هفته های اخیر نشــان داده. فابینیو و 
نبــی کیتا هافبک های تــازه وارد هم در 
کنار ســتون خط دفاعی تیــم، ویرجیل 
فان دایک باعث شــدند لیورپول از تیمی 
که ازم بود یک گل بیشــتر از حریفان 
بزنــد، بــه تیمــی تبدیل شــود که در 
صورت لزوم، حریفان را پشــت یک سوم 

دفاعی اش معطل می کند.
تیم صدرنشــین یورگن کلوپ تنها 
هشت گل در این فصل خورده که هشت تا 
کمتر از دو تیم دوم یعنی منچسترسیتی 
و چلســی اســت. این تیم تا به حال 12 
کلین شــیت داشــته که از آخرین فصل 
با  قهرمانــی، 2014-2015  برای  تاش 
مربیگری برندان راجرز، دو تا بیشتر است. 
اگرچه عده ای شتابزده می گویند لیورپول 

تنها تیم در 9 سال اخیر است که با وجود 
برتری در کریســمس نتوانســته قهرمان 
شود اما کلوپ گفته تمرکزش روی بردن 
این بازی و افزایش اختاف به 10 امتیاز 

است.
ســیتی در بازی ماه اکتبــر با ارائه 
یک نمایش دفاعــی در آنفیلد بدون گل 
مساوی شد اما لیورپول شنبه شب انتقام 
سختی گرفت از یکی از سه تیمی که در 
نیمه اول فصل برابرشــان مســاوی کرد؛ 
آنها 5 بر یک آرســنال را در هم کوبیدند 
بعد از آنکه برای نخســتین بار در لیگ از 
تیمــی عقب افتادند. با درخشــش مثلث 
هجومی شــان و بخصوص روبرتو فیرمینو 
که هت تریــک کرد، پیــروزی بزرگی به 
دست آوردند ضمن آنکه بازگشت فیرمینو 
به اوج و تکمیل درخشش مثلث هجومی، 
نشــانه خوبی برای لیورپول است با توجه 
بــه اینکه از 9 گل لیورپول در چهار بازی 
فصل قبل با سیتی هفت گل را فیرمینو، 

محمد صاح و سادیو مانه زدند.
ســیتی هم بعد از دو شکســت بد 
برابــر کریســتال پااس و لسترســیتی، 
ســاوتهمپتون را 3 بــر یک برد و شــاید 
مهم تر از آن بازگشــت فرناندینیو و ســر 
و ســامان گرفتن خط میانی سیتی بود. 
کوین دبروین که احتیاطا بازی یکشنبه را 
از دســت داد، شاید به این بازی برسد اما 

فابین دلف محروم است.
لیورپول در 11 بازی اخیر با ســیتی 
هفت برد، سه تساوی و تنها یک شکست 
داشــته که به بازی رفــت فصل قبل در 
لیگ برتر مربوط می شــود. سادیو مانه با 
بی احتیاطی و تکلی خشن روی ادرسون، 
دروازه بان ســیتی، اخراج شد و تیم پپ 
گواردیوا با درخشــش گابریل ژسوس و 
لروی سانه که هر کدام دو گل زدند، 5 بر 

صفر تیم کلوپ را در هم کوبید.
AP :منبع

آخرین فرصت سیتی
 لیورپول به دنبال انتقام

عکس نوشت

  پوچتینو: تمدید قرارداد 
اریکسن؟ بی خبری 
خوش خبری است!

موریســیو پوچتینو خیلی نگران اوضاع 
قرارداد کریســتین اریکسن نیست. این مربی 
می گویــد که مطمئن اســت در ایــن زمینه 

»بی خبری، خوش خبری است«.
اریکســن فصل درخشــان دیگری را با 
تاتنهام پشــت ســر می گذارد و در برد سه بر 
صفر مقابل کاردیف سیتی در اول ژانویه ستاره 

تیمش بود و گل دوم را به ثمر رساند.
به این ترتیــب این بازیکــن دانمارکی 
در این فصل چهــار گل در لیگ برتر به ثمر 
رسانده است. او همچنین هفت گل هم برای 

هم تیمی هایش ساخته است.
قــرارداد این بازیکن 26ســاله در پایان 
فصل بعد منقضی می شود. شایعه شده که دو 
طرف بر ســر تمدید قرارداد بــا هم تا حدی 

اختاف نظر دارند.
پوچتینو با این حال نگران این نیســت 
که یکی از ستاره هایش از تیم جدا شود. از او 
درباره این بازیکن ســوال شد و او گفت: »من 
خبری ندارم. ضرب المثلی است که می گوید: 
بی خبــری، خوش خبری اســت. در این مورد 
من خبری نــدارم. بی خبری هم خوش خبری 
اســت.« هرچند که اریکســن، هری کین و 
ســون هیونگ-مین در بازی مقابل کاردیف 
گل زدنــد اما پوچتینو از موســی سیســوکو 
تمجید کرد: »به نظــرم یکی از نقاط قوت او 
شرایط فیزیکی اش است. البته او کارش را به 
شکلی عالی برای تیم انجام می دهد. به نظرم 
ما از او خیلی خوشــحال و راضی هستیم. این 
چیزی اســت که در هنگام خرید یک بازیکن 
از او انتظــار دارید که یک قدم به جلو بیاید و 
کیفیت خودش را به رخ بکشد. او با بازی اش 
دارد این کار را می کند. این خبر خیلی خوبی 

برای تاتنهام است.«
پیــروزی در خانــه کاردیف باعث شــد 
تاتنهام موقتا بــه رده دوم جدول صعود کند. 
البته منچسترسیتی که در حال حاضر در رده 
سوم است، پنجشــنبه با لیورپول صدرنشین 
بازی دارد. پوچتینــو می گوید: »به نظرم این 
مســابقه را تماشا خواهیم کرد. در این کشور، 
همه مردم بازی را تماشــا خواهند کرد اما ما 
از موضع بی طــرف از بازی لذت خواهیم برد. 
نتیجه برای من مهم نیست، تنها می خواهم از 

تماشای بازی لذت ببرم.«

مصاحبه

 فابرگاس به موناکو 
نزدیک شد

سســک فابرگاس بــه موناکو 
نزدیکتر شده است. این بازیکن 31 
ساله شــش ماه پایانی قراردادش با 
چلســی را ســپری می کند و خود 
را آمــاده جدایی کــرده با توجه به 
اینکه با مربیگری مائوریتسیو ساری 
لندن  آبی های  برای  بازی اش  زمان 
بــه شــدت کاهش یافتــه هرچند 
مربی ایتالیایــی می خواهد او را در 
استمفوردبریج نگه دارد که با توجه 
به قانون باشگاه چلسی برای امضای 
قــرارداد یکســاله بــرای بازیکنان 
باای 30 سال کار دشواری به نظر 

می رسد.
میان هــم به دنبــال جذب 
فابرگاس است اما بعید است بتواند 
بــا مبلغ انتقــال و دســتمزد این 
بازیکن کنار بیایــد و جنارو گتوزو 
ناامیدی خــود را از محدودیت های 
»بازی جوانمردانه مالی یوفا« برای 
ســرمایه گذاری روی بازیکنان ابراز 

کرد.
امــا در موناکو او با تیری آنری 
دوباره کار می کند که هم تیمی اش 
در آرســنال در فاصله ســال های 
شاید  فابرگاس  بود.   2003-2007
خیلی به درد مربی فرانسوی موناکو 
بخورد که دوران بسیار سختی را در 
این تیم می گذراند و در حدود سه 
این  شرایط  نتوانسته  ماه حضورش 
تیم را بهبود بخشد. آنری از 9 بازی 
لیگ شــش تا را باخته و تیمش در 
رده نوزدهم لیگ فرانســه با چهار 
امتیــاز اختاف نســبت به منطقه 
امن قرار دارد عاوه بر آنکه از لیگ 
قهرمانان هم حذف شــده و حتی 
به لیگ اروپا هم نرســیده. موناکو 
همچنین بــه دنبــال تقویت خط 
دفاعی اش اســت و گری کیهیل را 
مد نظر دارد و لوران کاسیلنی و پپه 
بازیکنان جانشین مورد  را به عنوان 

توجه دارد.
 

 رویتــرز- محمد صــاح و مانه از لیورپــول و اوبامیانگ از 
آرســنال، نامزدهای نهایی جایزه بازیکن سال آفریقا شدند. 
پارســال هم همین 3 نفــر نامزدهای نهایــی بودند. صاح 
پارســال بهترین بازیکن شد و امسال هم شانس اصلی است.

 گل- هری کین، ســتاره 25ســاله تاتنهام در برد تیمش برابر کاردیف، 
گل اول تاتنهــام را زد تا رکــوردی عالی بر جا بگــذارد. اکنون کین 
به تمــام تیم های لیگ برتری که مقابل آنها بازی کرده، گل زده اســت.

 مارکا- مارکوس یورنته، هافبک 
جوان رئال که سال 2018 را در 

اوج به سر برد، به دلیل مصدومیت 
خانه نشین شده و ممکن است 
تا 3 هفته غایب باشد. یورنته 

در 8 بازی اخیر رئال در ترکیب 
ثابت بود و در فینال جام جهانی 
باشگاه ها گل زد. البته کاسیمرو 

بهبود یافته و می تواند جای 
یورنته را پر کند.

 مارکا- روزنامه مارکا با رای گیری از خوانندگانش، 100 بازیکن برتر سال 2018 
را انتخاب کرد و لیونل مسی رتبه اول را به دست آورد. مودریچ و گریزمان، 
دوم و سوم شــدند و رونالدو به طرز کنایه آمیزی در رده چهارم ایستاد.

روش منحصر به فرد یورگن کلوپ

آتشفشان آرام مرسی ساید

یورگن کلوپ به تنهایی ایســتاده، آن 
بــاا، به دنبال کســی و تیمی نیســت و 
خیلی ها شــگفت زده اند از اینکه لیورپول 

چطور به این جایگاه رسیده.
پــپ گواردیوا علنا اشــاره کرده به 
اینکه چطور جو تیمش در فوریه پارسال 
تغییر کرده، وقتی آشکار شده که قهرمان 
لیگ می شــوند؛ البته این تاکتیکی برای 
فشــار آوردن و به دردسر انداختن کلوپ 

و بازیکنانش است.
تاریــخ لیــگ برتــر پــر اســت از 
صدرنشــین هایی کــه ســقوط کرده اند، 
مشهورترین شــان، نیوکاسل سال 1996 
است که منچســتریونایتد توانست فاصله 
12 امتیازی اش را جبران کند. آرســنال 
2003 چطور؟ آنها تا قبل از تساوی 2 بر 
2 با بولتون هشــت امتیاز از یونایتد پیش 
بودند اما فشار آن بازی آنقدر زیاد بود که 

آرسن ونگر کنار زمین کراواتش را درآورد.
لیورپول امشــب به اتحاد می رود در 
بزرگ تریــن دیدار فصل تاکنون و شــاید 
خیلی حوادث تکرار شــود؛ چــرا که نه؟ 
ســیتی تیم فوق العاده ای اســت با هفت 
امتیاز اختاف که در 17 بازی بعدی کاما 
قابل جبران اســت. اگــر حتی در کورس 
قهرمانی بازنده شــوند باز هم دست بردار 
نیستند و با داشتن رقیب خطرناکی چون 
سیتی جای هیچ فرضیه بافی وجود ندارد.

داســتانی که ســاخته شــده همان 
چیزی است که برای کلوپ جذابیت دارد. 
مردم فکر می کننــد او در کنفرانس های 
خبــری وقتی می گویــد هیچ کس به بعد 
از بــازی پیش رو فکر نمی کنــد، از روی 
نوشته می خواند اما این پیام را به تیمش 
هم می دهد. کلوپ قبل از بازی شــنبه با 
آرســنال گفت: »مردم نمی بینند اما من 
آدم کاما آرامی هستم، البته نه در جریان 
90 دقیقــه. بــه این راحتــی هیجان زده 

نمی شوم.«

ایــن نکته قابــل توجه اســت. روز 
مســابقه، او مثل یک آتشفشان در انتظار 
انفجــار اســت. بیرون رختکــن لیورپول 
می ایســتد و با برانداز کــردن حریف به 
تیمش آمادگی مبــارزه را می دهد. وقتی 
کنار زمین او را می بینید که دست هایش 
را تکان می دهــد و فریاد می زند، آرامش 
آخرین کلمه ای اســت که برای توصیفش 
بــه کار می برید، اما در ملــوود یک آدم 
روشــمند است و به ســبک خاص خود 
نکاتش را گوشــزد می کند بــدون آنکه 

نیازی به هیجان باشد.
به همین ســادگی است اگرچه شاید 
بــرای پایان دادن رویــای قهرمانی لیگ 
برتر لیورپــول کافی نباشــد -البته باید 
خوش بین بود چون هیچ تیمی با شــش 
امتیاز برتری در شب سال نو قهرمانی را از 
دست نداده- اما کلوپ قبل از این چنین 

شرایطی داشته.
او بوروسیادورتموند را به دو قهرمانی 
بوندس لیگا رســاند؛ اولی در سال 2011 

که برتری 15 امتیازی ماه مارس به هفت 
امتیاز کاهش یافت توســط تیم دوم آن 
ســال، بایرلورکوزن چون دورتموند از 9 

بازی آخرش سه تا را باخت.
فصل بعــد بهتر بود. از شــش بازی 
ابتدایی شــان سه تا را باختند اما 28 بازی 
بعدی بدون باخت بود و با هشــت امتیاز 
اختاف نســبت بــه بایرن مونیخ قهرمان 
شدند. با این تجربه، اتفاقات بعدی کلوپ 
را متعجب نمی کند. عاوه بر آن لیورپول 
نشــان داده می توانــد با این فشــار کنار 
بیاید. آنهــا چهار هفته پیش صدر جدول 
را گرفتنــد با برد 4 بر صفر برابر بورنموث 
و بعد از آن چهار مسابقه بعدی خود را با 

پیروزی به پایان رساندند.
اگر ایــن رکورد در بازی منچســتر 
به پنج بازی برســد، جایگاه شان به عنوان 
مدعی قهرمانی تقویت و تثبیت می شــود 
و لیورپول ثابت می کند آماده ادامه راه تا 

آخر آن است.
منبع: دیلی میل

آگوئرو در آسمان هفتم
ســرخیو آگوئرو به دنبال حفظ رکورد 
خــود مقابل لیورپول اســت. بــا گلزنی در 
پیروزی 5 بر صفر فصل قبل در ورزشــگاه 
اتحــاد، این مهاجم آرژانتینی در هر شــش 
بازی خانگی با لیورپول موفق به گلزنی شده 
و این رکورد صددرصد خاص او اســت. اگر 
بتواند امشــب گل بزند، رکوردش به هفت 
بازی می رســد و جالب اینکــه او هرگز در 

آنفیلد گل نزده است.
خودش اما عاقه ای به این آمار و ارقام 
ندارد: »از آنهایی نیســتم که بخواهم به هر 
قیمتی آمارم حفظ شــود البته دوست دارم 
گل بزنیــم تا تیم به موفقیت برســد و اگر 
گل های من باعث موفقیت تیم برابر لیورپول 
شده، دوست دارم در این بازی هم گل بزنم. 

فوتبال همیشه به آدم فرصت می دهد.«
ســیتی با هفت امتیاز اختاف نسبت 
بــه لیورپول به این بازی مــی رود و آگوئرو 
که بــا گلزنی در دیدار آخر ســیتی مقابل 
ســاوتهمپتون آمار گلزنــی دوران حرفه ای 
خود را بــه 249 گل رســاند، از فرم عالی 
قرمزها شگفت زده نیست: »این فصل یک بار 
دیگر ثابت شد که لیگ برتر از رقابتی ترین 
لیگ های جهان اســت. دلیل رشد لیورپول 
به عنوان یک تیم را باید در چند سال اخیر 
جســت وجو کرد. عملکرد این تیم در لیگ 
قهرمانان شاهد این ادعاست و این فصل هم 
در لیگ برتر عالی هستند اما تمرکز ما روی 
خودمان است، به سبک بازی مان اطمینان 
داریــم و باور داریم کــه موثرترین راه برای 
رسیدن به پیروزی است. البته در فوتبال هر 
چیزی ممکن است. بدون شک بازی بسیار 
بزرگی برای هر دو تیم اســت و دیدارهای 
مســتقیم مدعیان قهرمانی در نتیجه پایان 
فصل نقش پررنگی دارد. دســامبر برای ما 
آنطور که می خواستیم پیش نرفت اما حاا 
در ژانویه هســتیم و بازی هــای زیادی در 
پیش داریم. از ابتدا هم می دانســتیم دفاع 
از قهرمانی آسان نیست اما هدف ما همیشه 

این بوده که بهترین باشیم.«

دژان لوورن چت جالبی که با محمد صاح 
داشته را در اینستاگرام منتشر کرده است. این 
بازیکن مصری فراموش کرده بود تمرین تیم در 
چه ساعتی برگزار می شود و به همین دلیل به 
لوورن پیام داد و ســال نو را به او تبریک گفت. 
این بازیکن کروات هم با مهربانی پاسخ او را داد.
صاح ســپس از لوورن پرســید: »جلسه 
تمرین فردا چه ســاعتی است؟ راستش سال نو 

را به تو تبریک گفتم چون می خواســتم ساعت 
تمرین را از تو بپرسم!«

لوورن از این چتی که با صاح داشته عکس 
گرفتــه و آن را برای فالوورهایش به اشــتراک 
گذاشته است. او در توضیح عکس نوشته است: 

»آیا شما هم چنین دوستی دارید؟«
این دو نفر دوســتان صمیمی هم هستند 
و مرتبا ویدیوهایی از همدیگر را در شــبکه های 

اجتماعی منتشر می کنند.
لــوورن اخیرا پس از مصدومیت جو گومز، 
توانسته جایگاه خود را در خط دفاعی لیورپول 
پیدا کند. صاح هم که فصلی عالی را در آنفیلد 
گذراند و 44 گل در 52 بازی زد، دوباره توانسته 
در ایــن فصل به اوج آمادگی برســد. صاح در 
لیگ برتــر 13 گل زده و کمک کرده لیورپول 

پس از 20 بازی در صدر جدول باشد.

مائوریتسیو ســاری گفته که چلسی نیازی 
به خرید مهاجم جدید در ژانویه ندارد، حتی اگر 
مشــکل مصدومیت اولیویه ژیــرو از ناحیه مچ پا 

جدی باشد.
ژیرو در جریان برد یک بر صفر چلسی برابر 
کریستال پااس تعویض شد. او روی تکل جیمز 
تامکینز دچار پیچیدگی مچ پا شــد و ورزشگاه را 
با عصا ترک کرد. به این ترتیب این نگرانی وجود 
دارد که او دچار آسیب از ناحیه رباط شده باشد.

مصدومیت بلندمدت ژیرو باعث خواهد شد 
که اتکای تیم ساری به ادن آزار بیشتر شود. آزار 

در چهار دیدار از پنج بازی اخیر چلســی در لیگ 
برتر در پســت شــماره 9 کاذب به میدان رفته 
است. از سوی دیگر آلوارو موراتا هم هست که از 
تابستان 2017 به چلسی پیوسته است. او داخل 

و خارج میدان مشکات زیادی داشته است.
از گونسالو ایگواین و کالوم ویلسون به عنوان 
خریدهای احتمالی چلسی در ژانویه نام برده شده 
و گفته می شــود ساری شاید میچی باتشوایی که 
به والنســیا قرض داده شــده یا تامی آبراهام که 
به  صورت قرضی در اســتون ویا به سر می برد را 

برگرداند.

اما ساری می گوید که خرید مهاجم اولویت 
او نیســت: »نه، چون من گزینه اســتفاده از آزار 
را در این پســت دارم. موراتــا و آزار خیلی عالی 
می توانند در این پســت بــازی کنند و این را در 
بازی هــای اخیر دیده ایم. پــس به نظرم در حال 

حاضر نیاز به مهاجم دیگری نداریم.
شــاید یک بال نیاز داشــته باشیم، چون با 
مصدومیت پدرو، کالوم هادســن-اودوی و روبن 
لوفتوس-چیک مشــکل پیدا کرده ایم. من برای 
خــط حمله گزینه دارم امــا در حال حاضر برای 

پست بال گزینه ای ندارم.«

   چت خنده دار لوورن با صاح

ساری: به دنبال خرید مهاجم نیستیم
 با وجود مصدومیت ژیرو

هر چه فشــار بیشتر باشــد، ناامیدی 
بیشــتر می شــود. در اکتبر که لیورپول و 
منچسترســیتی با هم روبه رو شدند، اینطور 
بود در حالی که قبل از شروع مسابقه انتظار 
یک بازی کاسیک از آن می رفت اما سوت 
پایان که به صدا درآمد هواداران تلویزیونی 
هم خسته شــده بودند چه برسد به آنهایی 
که با شــوق فراوان به آنفیلــد آمده بودند. 
لیورپول چند بازی خیلی ســخت را پشت 
ســر گذاشته بود؛ با تاتنهام، رفت و برگشت 
مقابــل چلســی و در لیگ قهرمانــان برابر 

پاری ســن ژرمن و ناپولی. تیم یورگن کلوپ 
در بهترین شــرایط نبود اما کســالت باری 
البته تاکتیک های  بازی به خاطر ســیتی و 
پــپ گواردیوا بــود. او ترجیــح داد غریزه 
هجومی ســیتی را کنار بگذارد و شــیوه ای 
دفاعی انتخاب کرد که نتیجه اش تســاوی 
بدون گل بود. البته می توانستند سه امتیاز 
را بگیرند اگر پنالتی دیرهنگام ریاض محرز 
به آسمان نمی رفت اما این بی رحمی بزرگی 
در حق میزبان بود. اهمیت آن پنالتی شاید 

تنها در پایان فصل مشخص شود.
حاا اگر سیتی می خواهد فاصله هفت 
امتیازی بــا لیورپول را کم کنــد، پیروزی 
در اتحاد کاربردی اســت و این یعنی کنار 

بازگشت  گذاشتن تاکتیک های محتاطانه و 
به فوتبال هجومی همیشگی. اگر این اتفاق 
بیفتد لیورپول با مثلث هجومی مرگبار خود 
متشــکل از محمد صــاح، روبرتو فیرمینو 
و ســادیو مانه-بــه قول گواردیــوا توقف 
ناپذیر- بهترین فرصت را برای اســتفاده از 
ضدحمات پیدا می کند. سیتی غیر از بازی 
اخیر دو تیم در سال 8102 همیشه بازنده 
بــوده. در ژانویه لیورپول 4 بر 3 ســیتی را 
برد تا روند شکســت ناپذیری تیم گواردیوا 
به پایان برســد و بعد در مرحله یک چهارم 
نهایــی لیــگ قهرمانان قرمزهــا در آنفیلد 
به پیــروزی 3 بر صفر رســیدند و در بازی 
برگشــت که تیم گواردیوا به دنبال جبران 
بود، میهمان به برتری 2 بر یک دست یافت.
البته لیورپول در شــروع بازی امشب 
ســه گل جلــو نمی افتد اما ســیتی به طور 
طبیعــی احتیاط می کنــد و لیورپول کمتر 
ضمــن اینکه تیم کلوپ پختگی بیشــتری 
پیدا کرده و می تواند بــدون آنکه نیازی به 
ســرعت دادن به بازی داشــته باشد، آن را 

کنترل کند.
گواردیوا باید تصمیم ســختی بگیرد، 
جانب احتیــاط را رها کند و منتظر فرصت 
بمانــد یا تیــم را در حملــه آزاد بگذارد و 
عواقبش را به جان بخــرد؟ هر کدام را که 
مربی کاتاان انتخاب کند، یک چیز قطعی 

است؛ لیورپول آماده خواهد بود.
منبع: لیورپول اکو

سیتی جام را دو دستی به لیورپول تقدیم می کند؟
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اینجا همیشه زیر ذره بین هستیم

والورده: نمی دانم فصل بعد هم مربی 
بارسلونا هستم یا نه

ارنســتو والــورده، مربی بارســلونا گفته 
نمی داند فصل بعد هــم مربی این تیم خواهد 
بود یا نه. او در تابســتان این گزینه را دارد که 
قراردادش را با بارســلونا برای یک فصل دیگر 
تمدید کند اما درباره آینده اش نمی خواهد فعا 

اظهارنظر کند.
والورده در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
بارســلونا از اتفاقات مهمی که در یک ســال 
گذشته پیرامون این باشگاه کاتاان رقم خورده 
صحبت کرد. هنگامی که از او سوال شد فصل 
بعد چــه کار خواهد کرد، گفت: »کســی چه 
می داند؟ من به آینده های خیلی دوردست فکر 
نمی کنــم. من می خواهم که همه از کارشــان 

راضی باشند.
اگر الیگا را فتح نکنیم، همه به مربی نگاه 
خواهند کرد. من می خواهــم که به اهدافمان 
برســیم، زمان زیادی از ایــن فصل باقی مانده 

است و بعد خواهیم دید که چه می شود.«
او در هر حــال از عملکرد تیم تا اینجای 
فصل راضی بوده اســت: »شــما از تابســتان 
تا کریســمس چیزی را نمی توانید به دســت 
بیاورید اما ممکن اســت چیزهایی را از دست 

بدهید.
سال گذشــته، نیم فصل اول برای تعیین 
سرنوشــت الیگا حیاتی بود. در لیگ قهرمانان 
هم اول شــدن در گروه متفاوت با دوم شــدن 

است.
من زیاد به فصل گذشــته فکر نمی کنم. 
از فصل گذشــته به عنوان نقطه ارجاع استفاده 
می کنم و نمی توانم فراموش کنم که تنها یک 
بازی در الیگا را باختیم اما ترجیح می دهم به 

فکر آینده باشم.«
او درباره رفتن آندرس اینیستا از بارسلونا 

گفت: »برایم لذتبخش بود که جزیی از آخرین 
فصل حضور او در باشگاه باشم.«

او دربــاره خرید کلمان لنگله و آرتور هم 
گفت: »لنگله و آرتــور در تیم خیلی عالی جا 
افتاده اند. لنگله با الیگا آشــنا بود و این به او 
کمک کرد کــه با ضرباهنگ بازی ها ســازگار 
شــود. او در بارسا بازیکنی حیاتی شده که این 
به دلیل شــرایطی است که در پست او در تیم 
داریم. او کاما با ســبک بــازی تیم هماهنگ 

است.«
والورده در دفاع از خرید آرتورو ویدال هم 

گفت: »این خرید مشــابه آوردن پائولینیو بود. 
این دو بازیکن افرادی رقابت جو هستند که در 
لیگ های بزرگ بــازی کرده اند و می توانند در 
بازی های بزرگ بدرخشــند. آنها مانند سرخیو 
بوسکتس و آرتور جایگیری می کنند اما ما نیاز 
بــه بازیکنانی داریم که در هوا خوب باشــند، 
خــوب پرس کنند و شــور و شــوق را به تیم 

منتقل کنند.«
او دربــاره عثمان دمبله هم صحبت کرد: 
»دمبله توانایی این را دارد که با هر دو پا بازی 
کنــد. او بازیکنی غیر قابل پیش بینی اســت و 

ما خودمان هــم نمی دانیم که او در زمین چه 
می کند، ببینید رقیب دیگر چگونه باید مهارش 

کند.«
والــورده در نهایت گفت کــه مربیگری 
در بارســلونا یــک فرآیند یادگیری مســتمر 
اســت: »هر روز اتفاقی نو می افتــد، ما باید با 
همه چیز سازگار شــویم، اولویت باشگاه این 
اســت که عالی کار کند و تیم عالی بازی کند 
و طرفداران راضی باشــند. کار ما همیشه زیر 
ذره بین اســت. من تاش می کنم از همه اینها 

درس بیاموزم.«

مارتینس: 
نمی دانم رفتن به 
رئال به نفع آزار 

هست یا نه
سرمربی  مارتینس،  روبرتو 
تیــم ملــی بلژیــک می گوید 
مطمئن نیست که ترک چلسی 
برای بازی در رئــال مادرید به 
نفع ستاره تیم او ادن آزار باشد. 
سرمربی اسپانیایی معتقد است 
که ماندن در چلســی برای آزار 
بهترین گزینه اســت و چالش 
جدیــد در رئال مادرید شــاید 
مناسب او نباشــد. آزار تا سال 
2020 با چلســی قرارداد دارد 
اما او تابســتان امســال بارها و 
بارهــا از تمایل خود برای بازی 
کرد  مادریــد صحبت  رئال  در 
و به نظر می رســد کــه هنوز 
هم به بازی برای کهکشــانی ها 
تمایــل دارد. در همیــن حال 
باشــگاه چلســی قصد دارد با 
پرداخت حقوقــی که آزار را به 
چلســی  بازیکن  پردرآمدترین 
تبدیل می کند، او را برای ماندن 
در استمفوردبریج متقاعد کند. 
مارتینس درباره آزار 27 ســاله 
به روزنامه بلژیکی HLN  گفت: 
»من مطمئن نیستم که چالشی 
جدید در رئال مادرید برای آزار 
خــوب باشــد. او می دانــد که 
در چلســی چقدر او را دوست 
دارند و درک متقابلی هم میان 
او و ساری شــکل گرفته است. 
عــاوه بر ایــن او دارد از بازی 
در چلســی لذت می برد، جایی 
لذت  فوق العاده  که در سطحی 
می برد. مشخص نیست که یک 
پروژه جدید چقدر مناســب او 
خواهد بود. من مطمئنم که او 
در چلســی می تواند خودش را 

دوباره احیا کند.«

 اینتر به دنبال جذب 
اشلی یانگ

اینتر قصــد دارد اشــلی یانــگ، بازیکن 
منچستریونایتد را به خدمت بگیرد و می خواهد 

به او قراردادی دوساله پیشنهاد کند.
قرارداد این بازیکن 33 ســاله در تابستان 
منقضی می شــود و او هنوز قــرارداد جدیدی با 
یونایتد امضا نکرده اســت. به این ترتیب او حاا 
می تواند آزادانه با باشگاه های دیگر مذاکره کند.

البته شــاید یونایتد قرارداد او را برای یک 
ســال دیگر تمدید کند. یانــگ در این فصل در 
تمامی رقابت ها 19 بازی برای تیمش انجام داده 
و بازیکنی مهم برای تیم به شــمار می رود. این 
مدافع راســت زیر نظــر ژوزه مورینیو زیاد بازی 
می کرد و اوله گونار سولسشــایر هم که در بازی 
مقابــل بورنموث به او در ترکیب ثابت بازی داد، 
به این بازیکن اعتقــاد دارد. یانگ در این فصل 
یک گل زده و ســه گل هم ساخته است. او در 
جــام جهانی هــم در تیم ملــی انگلیس خوش 
درخشــید و هرچند که وارد ســال های پایانی 

دوران فوتبالش شده اما شرایطی عالی دارد.
 

موراتی: اگر من رییس 
اینتر بودم تاش می کردم 

مسی را بخرم
ماســیمو موراتی، رییس سابق اینتر گفته 
کــه اگر همچنان در این تیم بود، تاش می کرد 
که لیونل مسی را از بارسلونا بخرد تا با یوونتوس 
کــه کریســتیانو رونالدو را خریــد، رقابت کند. 
رونالدو در تابســتان از رئال مادرید به یوونتوس 
پیوســت و در این تیم به درخشــش ادامه داده 
اســت. این بازیکــن پرتغالی در ایــن فصل در 
تمامی رقابت ها 15 گل زده است و کمک کرده 
که یووه در سری آ بی شکست باشد. موراتی که 
در ســال های 1995 تا 2013 رییس اینتر بود، 
در پاســخ به این پرسش که اگر همچنان رییس 
باشگاه بود، چه واکنشی نسبت به خرید رونالدو 
نشان می داد، گفت: »به نظرم اینتر به سراغ این 
می رفت که کاری انجام دهــد، چون رونالدو به 
یوونتوس رفت. دست کم تاش می کردیم مسی 
را بخریم. این کار شاید باعث می شد اوضاع اینتر 
از نظر مالی نابود شــود اما در هر حال نمی توان 

نظر قطعی داد.«

خبر

فیلیپه لوئیــس، خوانفران و دیه گو گودین هر ســه 
می توانند با تیم هایی که خواهان جذب شــان هســتند به 
صورت مستقیم وارد مذاکره شوند و در پایان فصل روخی 
بانکو را ترک کنند. قرارداد این سه بازیکن تا پایان فصل 
جــاری اعتبار دارد و آنها در پایان فصل می توانند به عنوان 

بازیکن آزاد به تیم های دیگر بروند.
باشــگاه اتلتیکومادرید به خاطر وضعیت قرارداد این 
سه بازیکن در شرایط نامساعدی قرار گرفته است بخصوص 
در مورد فیلیپه لوئیس برزیلی که هنوز نتوانسته است او را 

برای عقد قراردادی جدید متقاعد کند.
ســه بازیکنی که به روزهای پایانی قراردادهای شان 
با اتلتیکومادرید نزدیک می شوند، افرادی هستند که جزو 
نماد های این باشــگاه محسوب می شــوند، در زمین بازی 
برای آن تاریخ ســازی کرده اند و در رختکن تیم هم قدرت 
و نفوذ فراوانی دارند. در حقیقــت آنها در کنار کوکه تنها 
بازیکنانی هســتند که از 7 سال پیش که دیه گو سیمئونه 
ســرمربی اتلتیکو شــد، در این تیم حضور داشته اند. البته 
فیلیپه لوئیس فصل 15-2014 را در چلسی سپری کرد و 

به همین دلیل نمی تواند ادعا کند که در تمام 7 جامی که 
اتلتیکومادرید با سیمئونه برده سهیم بوده است. اتلتیکو با 
چالشــی برای تغییر و تحوات احتمالی در خط دفاعی اش 
مواجه اســت، بخشــی از تیم که دلیل اصلی موفقیت های 
آن در دوره مربیگری ســیمئونه بوده اســت و پیدا کردن 
مهره هــای جایگزین برای آنها آســان نخواهد بود. اتلتیکو 
مادریــد اگر نتواند قرارداد این ســه بازیکن را تمدید کند 
حداقل باید امیدوار باشد در آخرین فصل حضور آنها بتواند 

نخستین قهرمانی اش در لیگ قهرمانان را کسب کند.

باپایانقرارداداتفاقمیافتد

احتمال جدایی 3 بازیکن اتلتیکومادرید در پایان فصل
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دلربایی رمزی از توپچی ها

امری: هو شدن را درک می کنم

وقتــی آرون رمزی گل آخر پیروزی 
قاطــع 4 بر یک آرســنال مقابل فوام را 
در روز اول ســال جدید میادی به ثمر 
رساند، شعار »قراردادش را تمدید کنید« 
هواداران از گوشه و کنار ورزشگاه امارات 
به گوش می رســید. این هافبک هجومی 
ولزی در آســتانه ترک توپچی ها قرارداد 
دارد و وقتــی قــراردادش تمام شــود - 
اتفاقی که در پایــان فصل رخ می دهد - 
می تواند به عنوان بازیکن آزاد به هر تیمی 

که بخواهد ملحق شود.
 او هنــوز حرفی در این بــاره نزده 
اســت امــا چیزی کــه عجیب بــه نظر 
می رسد تصمیم مســووان باشگاه برای 
نشــان ندادن تمایل و انجام تاش بیشتر 
جهت تمدید قرارداد آرون رمزی است که 
تعجب هواداران را در پی داشــته است. 
این بازیکن 28 ساله هم از نظر سنی هم 
از نظر فنی هنوز هم در وضعیتی هســت 
که بتواند خدمــات فراوانی به تیم تحت 

هدایت اونای امری ارائه کند.
در واقع سهمی که رمزی در پیروزی 
قاطع تیمــش مقابل فوام داشــت تنها 
20 دقیقه حضــور در میــدان به عنوان 
بازیکن تعویضی بود اما اشــتیاق او برای 
تأثیرگــذاری بــر روند بازی هــم کامًا 

محســوس و مشــهود بود و از آن مهم تر 
تعصبش نســبت به آرسنال بود که روی 
نیمکت برای گلزنی الکساندر اکازت در 

نیمه دوم خوشحالی کرد.
بازیکنان  باسابقه ترین  از  رمزی یکی 
آرســنال اســت و تصمیم باشــگاه برای 
خودداری از تمدید قــرارداد این بازیکن 
ولزی بســیاری از تیم های بزرگ اروپا را 
ترغیب کرده اســت که برای عقد قرارداد 
با او در تابســتان دســت به کار شوند. با 
ابراز تمایل باشــگاه هایی مانند یوونتوس، 
پاری ســن ژرمن، بایرن مونیخ و اینتر که 
همگی به دنبال رمزی هستند، سوالی که 
اکنون ذهن هواداران آرســنال را درگیر 
کرده این اســت که چرا چنین بازیکنی 

نمی تواند به درد باشگاه خودش بخورد؟
شــاید پاسخ این ســوال را بتوان در 
سیاســت نقل و انتقــاات صرفه جویانه 
آرســنال و محدودتر شدن بودجه باشگاه 
بعد از ورود کمیته جدید نقل و انتقاات 
باشــگاه پیدا کــرد. دو فــرد کلیدی که 
در پشــت پرده، امور باشــگاه آرسنال را 
مدیریت می کنند، رائول سانهیی و وینای 
وینکتشــام هســتند که هر دوی آنها بر 
لــزوم حفظ مدل خودمحــوری مدیریت 
مالی باشگاه تحت مالکیت استن کروئنکه 

تأکید کرده اند. در ماه آگوست، میلیاردر 
آمریکایی که سهامدار اصلی باشگاه است، 
قبول کرد که سهام دیگر سهامدار بزرگ 
باشگاه علیشیر عثمانوف را به ارزش 550 
میلیون پوند بخرد، قــراردادی که باعث 
شــد او به طور کامل باشــگاه آرسنال را 

تحت کنترل بگیرد.
در حالــی کــه هنوز نیــاز به خرید 
حداقــل یک مهره دفاعی برای آرســنال 
در ماه ژانویه کامًا محســوس است، این 

خبر که آرســنال قرارداد رمزی را تمدید 
نمی کند به ناتوانی باشگاه برای پرداخت 
حقــوق 200 هــزار پونــد در هفته وی 
ربط داده می شــود. به هر حال رمزی با 
درخشش برای باشگاهی که می داند فصل 
آینده در آن حضور نخواهد داشت، مدام 
دارد از همه اعضای این باشــگاه دلربایی 
می کند و شــاید همین اتفــاق باعث رخ 
دادن اتفاقی غیرمنتظره در آینده او شود.
منبع: سایت گل

 اونای امری ســرمربی تیم فوتبال 
از  آرســنال واکنــش منفــی گروهی 
هواداران آرسنال پس از تصمیم او برای 
تعویض آلکساندر اکازت را کم اهمیت 

دانست.
بازی سه شــنبه شــب  در جریان 
آرســنالی ها مقابــل فوام کــه آن را 
بــا نتیجه 4 بــر یک بردند، ســرمربی 
گرفت  تصمیم  توپچی هــا  اســپانیایی 
کــه اکازت را از میدان خارج کند که 

تصمیم او از سوی هواداران هو شد.

کــه   2018 تابســتان  از  امــری 
جانشین آرســن ونگر شد، رابطه خوبی 
با کانون هواداران آرســنال داشته است 
امــا بعد از باخــت 5 بریک هفته پیش 
مقابل لیورپــول، اوضاع کمی فرق کرد 
و تصمیمش بــرای تعویض اکازت هم 
مزید بر علت شد تا نارضایتی هواداران 
بیشــتر شــود و آنها برای نخستین بار 
واکنشــی منفی به تصمیمات او نشان 

دهند.
اکازت بعد از گرانیت ژاکا، گل دوم 

آرسنال را به ثمر رساند اما بعد از آنکه 
اوبوبکر کامارا اختاف را برای فوام به 
یــک گل کاهــش داد، او جای خود را 
بــه گرانیت ژاکا داد. این اتفاق به مذاق 
هواداران خــوش نیامد اگرچه رمزی - 
کســی که گفته می شود در پایان فصل 
به عنــوان بازیکن آزاد از آرســنال جدا 
می شود و مشــتریانی مانند یوونتوس، 
رئال مادرید، بایــرن مونیخ دارد - گل 
چهارم را زد و خیال توپچی ها را از بابت 

کسب پیروزی آسوده کرد.
امری در پایان بــازی گفت: »من 
هــواداران را درک می کنــم. از نظــر 
تاکتیکی ما در آن وضعیت در شرایطی 
قرار داشتیم که من احساس کردم نیاز 
داریم که به تیم تعادل بیشتری بدهم و 
تعویض ازم است. از همه مهم تر اینکه 
همه ما می دانستیم که ژان میشل سری 
دارد وارد زمین می شــود پس ما نیاز به 
حضور بازیکنی داشــتیم که او را مهار 
کنــد نه اینکه اجازه دهد به آســانی پا 

به توپ شود.
کــه  بــود  رمــزی کســی  آرون 
می توانســت این کار را انجــام دهد و 
عاوه بر ایــن در حمله هم به ما کمک 
کند و ایــن کار را هم کــرد و گل زد. 
دلیــل آن تعویض این بود. من باید کار 

خودم را انجام دهم و اینکه شــاید چند 
هوادار خوش شان نیاید نمی توانم برنامه 
تاکتیکی تیمــم را عوض کنم. من باید 
کار  تاکتیکی خودمان  برنامه های  طبق 
کنــم. اکازت هم بایــد کار خودش را 
انجــام دهد و ایــن کار را هم با گلزنی 
انجام داد. او به ما کمک کرد و واکنش 

بسیار مثبتی داشت.«
امری درباره آینده رمزی هم گفت: 
»فعــا او دارد با مــا کار می کند و من 
فکر می کنم که تا پایان فصل هم اینجا 
بماند. او در بازی مقابل لیورپول عملکرد 
بسیار خوبی داشت. امروز هم 15 دقیقه 
در میدان بود و گل هم زد. او به ما برای 
باا بردن اعتماد به نفس مان کمک کرد 
و همچنین باعث شــد که نتیجه خوبی 
بگیریم. من می خواهم او تا زمانی که در 
کنار ما بازی می کند همین اندازه روی 

کارش تمرکز داشته باشد.«
سرمربی اسپانیایی آرسنال با اشاره 
به مصدومیت شــکودران موستافی هم 
گفــت: »ما باید از نظــر دفاعی تقویت 
بازیکنــان  عملکــرد  از  اان  شــویم. 
دفاعی  مان راضی هســتیم و آنها دارند 
کلــی گل می زنند اما از نظر دفاعی هم 
باید تعادل بیشتری به تیم مان بدهیم و 

بهتر کار کنیم.«

دیلی میل- هیوســتن راکتس توانســت در NBA بر ممفیــس غلبه کند اما 
نکته مهم این بــازی، 43 امتیازی بود که جیمز هاردن برای هیوســتن گرفت. 
به ایــن ترتیب، او بعــد از مایکل جــردن و کوبی برایانت، ســومین بازیکن 
در تاریخ رقابت ها شــد که در عــرض 10 بازی، بیــش از 400 امتیاز می گیرد. 

دیلی میل- 
استیفن کاری 
درخشید و 34 
امتیاز گرفت تا 
گلدن استیت 
132-109 فونیکس 
سانز را ببرد. کوین 
دورانت هم 25 
امتیاز برای گلدن 
استیت گرفت.

عکس نوشت

آ. اس- کیلور ناباس تصویری از خوش و بش خود با هوادارانی 
که در تمریــن اخیر رئال حاضر بودند را روی اینســتاگرام 
گذاشــت و زیرش نوشــت: »ممنون برای همه چیز«. به نظر 
می رســد این پیام معنایی جز جدایی نابــاس از رئال ندارد.

اسکای اسپورتس- گلی که ژاکا به فوام زد، نخستین گل او 
از درون 18 قــدم در لیگ برتر بود. او قبا در لیگ 5 گل زده 
بود اما همه آنها از بیرون محوطه جریمه به ثمر رســیده بود.

دیلی میل- شادی 
بامزه اکازت و 

اوبامیانگ، بعد از 
اینکه اکازت گل 
دوم آرسنال را به 

فوام زد.

دیلی میل- این 
هم شادی جیمی 

واردی بعد از اینکه 
تک گل لستر را 
در زمین اورتون 

زد و تیمش را به 3 
امتیاز مهم رساند.

آ. اس- فیورنتینا توانســت میان را شکســت دهــد و لوییس موری یل، 
مهاجم ســویا را بــه طور قرضــی جذب کنــد. این مهاجــم کلمبیایی 
تابســتان 2017 در ازای 22 میلیــون یورو از ســمپدوریا به ســویا رفت 
و گران ترین خرید تاریخ باشــگاه شــد اما نتوانســت در آنجا بدرخشد.

کاردیــف- مســابقه  در  زمیــن  کنــار  مامــور  دو  میــل-  دیلــی 
تاتنهــام. آنهــا به هوای ســال نــو میــادی، کاه های بوقی به ســر 
گذاشــته بودنــد که رنــگ کاه هــا همرنگ پیراهــن کاردیــف بود.

دیلی میل- الکس فرگوسن و دنیس او، دو اسطوره منچستر، برای تماشای 
بازی »سالفورد« به ورزشــگاه رفتند. گری نویل، رایان گیگز و نیکی بات از 
مالکان این تیم هستند و شــاهد بودند تیم شان بعد از 4 باخت پیاپی، 2 بر 
صفر رکسهام را برد. سالفورد که در شهر منچستر است، در دسته پنجم بازی 
می کند. پیتر لیم، پل اسکولز و فیل نویل دیگر سهامداران سالفورد هستند.

دیلی میل- دیگو کاستا فیلمی روی اینســتاگرام گذاشته که در آن سر به 
سر برادرش می گذارد. برادر او روی تخت خوابیده که کاستا چند ترقه پشت 
سرش می گذارد و با ترکیدن آنها، برادر نگون بختش با ترس از خواب می پرد. 

عکس نوشت

برنامه

پنجشنبه 13 دی
لیگ برتر

منچسترسیتی................................................................................  لیورپول 23:30
 

الیگا
ویارئال......................................................................................  رئال مادرید 00:00

 
جمعه 14 دی

الیگا
لوانته...................................................................................................  خیرونا 21:30
اسپانیول.............................................................................................. لگانس 23:30

 
جام حذفی انگلیس

دور سوم )یک سی و دوم نهایی(
...............................................................................................  تاتنهام 23:15 ترانمیر

 
جام حذفی فرانسه

یک سی و دوم نهایی
.................................................................................................  شاتورو 23:25 نانت-
گرنوبل....................................................................................  استراسبورگ 23:25
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

بررسی تغییراتی که در دوره مالکیت جدید رقم خورد

سایه روشن علی کریمی در سپیدرود
علی کریمی پس از آنکه سال گذشته 
به عنوان مربی در سپیدرود حضور داشت، 
امســال در نقش مالک - مربی می خواهد 
تجربه ای تــازه را به کارنامــه فوتبالی اش 
اضافــه کند. کریمی پــس از خداحافظی 
از فوتبال، در ســال ۱۳۹۳ با دســتیاری 
کارلــوس کی روش در تیم ملی ایران پا به 
عرصه مربیگری گذاشت. او پس از حضور 
چنــد هفته ای در باشــگاه نفت تهران که 
اینک نامی از آن در فوتبال ایران نیســت، 
فصل گذشــته به ســپیدرود پیوســت و 
توانست این تیم را در لیگ برتر حفظ کند. 
در فصل جاری هم از هفته پنجم و پس از 
ماه ها درگیری و کشمکش بر سر مالکیت 
و جوانــان،  ورزش  اداره کل  ســپیدرود، 
مالکیت ســپیدرود را به علی کریمی داد، 
اگرچه هرگز شفاف و رســمی درباره این 

انتقال مالکیت خبررسانی نشده است.
هدف این گــزارش، کنکاش عملکرد 
فنی علی کریمی یا میزان پرداختی اش به 
بازیکنان در نقش مالک و حتی رتبه یکی 
به آخری ســپیدرود در لیگ برتر نیست، 
بلکــه می خواهیم نتایــج مثبت مدیریتی 
حضور او را در سپیدرود بررسی کنیم. در 
واقع با تحلیل نقاط ضعف ورزش و فوتبال 
گیان، اشــاره ای داشته باشــیم به سایه 
روشــن هایی که با حضور علی کریمی در 

جامعه فوتبال گیان افتاده است.
 

حفظ اقتدار و استقال باشگاه
پس از صعود سپیدرود به لیگ دسته 
اول، مداخــات اداره کل ورزش و جوانان 
و هیات فوتبال در سپیدرود تشدید شد و 
در هفتــه هفتم بازی های لیگ یک مالک 
وقت ســپیدرود خلع ید و تیم در اختیار 
هیات فوتبال قرار گرفت و قبل از واگذاری 
مالکیت تیم به علی کریمی، نوین، تن زاده، 
بیات و پورمحسن از مالکیت خلع شدند. 

اداره کل ورزش و جوانــان و هیــات 
فوتبال طی این ســال ها به طــور مداوم 
در امور داخلی باشــگاه سپیدرود دخالت 
می کردنــد و عاقه منــد بودنــد که امور 
باشــگاه خصوصی ســپیدرود تحت اراده 
آنان شکل بگیرد و آن گونه که می پسندند 

عمل کنند.
در واقع، نهادهایی که وظیفه حمایت 
از سرمایه گذاری و امنیت آن را در فوتبال 
به عهده داشــتند، به ســمت براندازی و 
نفی مالکیــت قانونی مالکان قبلی حرکت 

کردند.

نکته کلیــدی ماجرا این اســت که 
با واگــذاری مالکیت ســپیدرود به علی 
کریمی، نــه از مصاحبه مــداوم مدیرکل 
ورزش و جوانــان و رییــس هیات فوتبال 
خبری اســت و نه صدا و سیما به باشگاه 
ســپیدرود کاری دارد و هواداران تجمعی 
تشــکیل می دهند و نه تهدیــدی انجام 
می شود و نه اینکه علی کریمی شخصیتی 
اســت که اجازه دهد این نهادها در کار او 

دخالت کنند.
از این رو، باید گفت یکی از مهمترین 
اقدامات موثر جادوگر در سپیدرود، حفظ 
اقتــدار و اســتقال باشــگاه و برخورد با 
مداخات نهادهای مذکور در اداره باشگاه 

است.
 

 ساماندهی نظام مالی و 
قراردادهای باشگاه

ســپیدرود از زمان حضور در لیگ 2 
و تــا لیگ برتر، بدهی های انباشــته چند 
میلیاردی داشــته اســت و ایــن موضوع 
باعــث نگرانــی هــواداران و عاقه مندان 
به سپیدرود شــده بود. با حضور کریمی 
در ســپیدرود موضوع دیون سپیدرود به 

اشــخاص حقوقی و حقیقــی و بازیکنان 
و کادر فنی تا حدودی حل و فصل شــده 
اســت و قراردادهای بازیکنــان که بدون 
محاســبه های دقیق و مبتنــی بر نوعی 
ناپذیری مدیران قبلی  روابط و مسوولیت 
در اوایــل فصل جاری منعقد شــده بود 

اصاح شد.
بازیکنانــی که در زمان مدیران قبلی 
مشــتری داغ رســانه ها بودنــد و هر روز 
آنان را به اعتصــاب تهدید می کردند و با 
مصاحبه های داغ و آتشین شخصیت مالک 
و وجهه باشگاه را تخریب می کردند، تحت 
تاثیر اقتدار کریمی، از سیاست های جدید 
تبعیت کردند و نمی توان در هیچ رسانه ای 
و یــا در شــبکه های اجتماعــی، اثری از 
اعتراض بازیکنان را مشــاهده کرد. اعمال 
سیاست »یا تخفیف بده یا برو!« منجر به 
سبک شدن تعهدات و دیون باشگاه شده 

است.
 

حذف مداخله هواداران
مالکان قبلی برای مدیریت باشــگاه 
باید در چنــد جبهــه اداره کل ورزش و 
رسانه ها  بازیکنان،  فوتبال،  هیات  جوانان، 

و جریــان هواداری وابســته می جنگیدند 
و شــاید مهمترین جبهه، آن جریان های 
هــواداری بود کــه طبق دســتور، روزانه 
و مکرر در شــبکه های مجــازی و به طور 
وســیع علیه مالکان جوسازی می کردند و 
اعتراض آمیز هدایت  با تشکیل اجتماعات 
شده در مقابل اداره کل ورزش و جوانان، 
هیات فوتبــال، اســتانداری، فرمانداری، 
دفتــر نماینــده ولــی فقیه، ســاختمان 
باشــگاه سپیدرود و... هم مالکان را تهدید 
می کردند و هم اینکه فضــا برای هر نوع 

برنامه ریزی مختل می شد.
به جرات می توان گفت که بزرگترین 
خدمت علی کریمی به ســپیدرود حذف 
مداخــات رســانه ها و جریــان هواداری 
وابســته به هیات و برخی سیاسیون شهر 
بوده. از زمان حضور کریمی در سپیدرود و 
به عنوان مالک، جریان هواداری مداخله گر 
و وابسته، نه تنها هیچ تحرک منفی ندارد 
و در رســانه ها نمی نویســد و تجمعــی و 
شــعار اعتراض آمیز و اهانت آمیز و تهدید 
آمیزی نمی دهند بلکه کاما آرام و مطیع 
در راســتای منافع و سیاست های باشگاه 

حرکت می کنند.

به نظر می رســد این فرمانبرداری و 
هضم شــدن در اراده باشگاه، دستاوردی 
اســت که کریمی برای تیمش به ارمغان 
آورده است. با تصدی کریمی بر سپیدرود 
به عنوان مالک، شــکاف موجود به شــکل 
تعجب برانگیزی ترمیم شد! به طوری که 
هیچ رسانه منتســب به هواداری نه تنها 
دیگر علیه باشگاه مطلبی نمی نویسند بلکه 
به طــور کاما اطاعت آمیزی آن چه را که 

مد نظر باشگاه است بازتاب می دهند.
 

تقویت انسجام درون تیمی
برای تاثیرگذاری و مداخله در حوزه 
مدیریتی ســابق باشگاه ســپیدرود، یک 
شبکه ســازمان یافته که یک ضلعش در 
اداره کل ورزش و هیــات فوتبــال و ضلع 
ارتباطات اجتماعی غیر  دیگرش به حوزه 
شــفاف و غیر رســمی و ضلع نهایی اش 
به حوزه سیاســی مرتبط بود، به صورت 
منسجم عمل می کردند. اضاع این شبکه 
به طور مســتقل به بازیکنــان و کادرفنی 
وقت ســپیدرود، مرتبط بودنــد و دقیقا 

منویات آنان را اجرا می کردند.
به وقتش بــه صورت زنجیره ای علیه 

مدیران باشگاه مصاحبه و تخریب و تهدید 
می کردند و هرجا هم ازم بود دســت به 

اعتصاب می زدند.
باندی که در درون تیم وجود داشت 
هم در مدیریت باشــگاه و تعیین مالکیت 
دخالت می کردند و هم به میل خود سقف 
قرارداد را تعیین و نیز در جذب بازیکنان 
و چینش بازیکنان درون زمین اعمال نظر 
می کردند و این وضعیت در ایجاد شــکاف 
در درون تیم و شکستن انسجام آنان نقش 
بر مصاحبه های  مروری  داشــت.  بسزایی 
بازیکنــان و کادر فنی  فصــل گذشــته 

سپیدرود بر این امر گواهی می دهد.
بــا حضور جادوگر در ســپیدرود این 
عارضه کنترل شده است و بازیکنان کنونی 
ســپیدرود فقط بــه مســوولیت های فنی 
خود عمــل می کنند. نــه مصاحبه خاف 
اراده باشــگاه انجام می دهند و نه در امور 
باشگاه دخالت می کنند و نه رفت و آمدی 
بــه اداره کل ورزش و هیات فوتبال و گروه 
ورزشی صدا و ســیما دارند و نه از حقوق 
عقب افتاده خود سخنی به میان می آورند 

و کاما در خدمت فنی تیم هستند.
علی کریمی در مجموع توانست ادامه 
حیات شــبکه های غیر رسمی  مداخله گر 
و منفعــت طلب را مختل ســازد. به نظر 
می رسد که کار بزرگ کریمی قطع حیات 
فاجعه آمیز این شبکه های در هم تنیده و 

مداخله گر در امور باشگاه بوده است.
 

تثبیت نظام واگذاری مالکیت 
باشگاه

سنت شناسایی شده اداره کل ورزش 
و جوانــان و هیات فوتبــال در واگذاری 
امتیاز ســپیدرود به خریداران، مبتنی بر 

شرایط اضطرار بوده است.
به ایــن معنی کــه، زمانــی امتیاز 
ســپیدرود را واگــذار می کردنــد که در 
وضعیت بن بســت قرار داشته و راهی جز 

واگذاری پیش روی خود نداشتند.
پورمحســن، بیات، تن زاده و نوین در 
چنین شــرایطی مالک سپیدرود شدند و 
البته همواره مهندسی چگونگی واگذاری 
و سپس بازپس گیری باشگاه توسط اداره 

ورزش و هیات فوتبال رقم خورده است.
اما ظاهرا علی کریمی با همه مالکان 
قبلــی تفــاوت دارد. جادوگر بــا بهترین 
شرایط سپیدرود را در اختیار گرفت و هم 
اوســت که تصمیم می گیرد که باشگاه را 
نگه دارد یا با شــرایطی که خودش تعیین 
می کند امتیاز سپیدرود را به کس دیگری 
واگذار کند و همین موضوع باعث شــده 
اســت کــه اداره ورزش و هیــات فوتبال 
نتوانند درباره وضعیت مالکیت ســپیدرود 

صحبت کنند.
موضوع مالکیت چرخشی سپیدرود با 
حضور کریمی به تاریخ پیوســته و شاید 
بزرگتریــن خدمــت جادوگر بــه فوتبال 
گیان، تثبیت و احترام به حقوق مالکیت 
و بازگردانــدن امنیت به ســرمایه گذاران 

بخش خصوصی است.

مهــدی کیانــی هافبــک ســپاهان همچنان 
نتوانســته طلبش را از تراکتورســازی تبریز بگیرد. 
کیانی که قصد ندارد از این باشــگاه شــکایت کند، 
می گوید: »من ۱۱ ســال در ایــن تیم بازی کرده و 
به قول معروف جوانی ام را برای این تیم گذاشــتم. 
بار ها با مســووان باشــگاه صحبت کــردم و گفتم 
حداقــل مالیاتــم را پرداخت کنند. همیشــه برای 
تراکتورسازی و هوادارانش احترام زیادی قایل بودم 
و خاطرات خوبی در تبریز دارم. امیدوارم مســووان 
تراکتورسازی شــرایطم را درک کنند و با کسی که 
سال ها در این تیم بازی کرده، اینگونه رفتار نکنند.« 
کیانی درباره سپاهان هم توضیح می دهد: »نیم فصل 
دوم خیلی از تیم ها خودشــان را تقویت می کنند و 
رقابت ســخت خواهد بود. بایــد نتایجی بگیریم که 

باعث خوشحالی هواداران سپاهان شود.«

کیانی: جوانی ام را برای تراکتور 
گذاشتم اما طلبم را نداده اند

محمد ستاری مدافع پارس جنوبی که در 
ذوب آهن اصفهان حضور داشــت ابتدای فصل 
به جم آمد. ســتاری در مورد اینکه از نماندن 
در ذوب آهن پشــیمان نیست، می گوید: »من 
دو ســال خیلی خوب در ذوب آهن داشــتم و 
با اینکه بــرای مدت طوانــی در آنجا نبودم 
اما ذوب آهن را خانه خــودم می دانم. من بعد 
از تغییراتی کــه در کادر فنی ذوب آهن ایجاد 
شــد، خواستم یک فضای جدید را تجربه کنم 
و دایلــم را به آقــای آذری هم توضیح دادم. 
نمی دانم اگر در ذوب آهن می ماندم شرایط من 
بهتر می شد یا اینکه اتفاقات دیگری رخ می داد 
ولــی باید بگویم که از انتخــاب پارس جنوبی 
راضی هســتم و بازی در این تیم به پیشرفت 

فوتبالی ام کمک کرد.«

ستاری: ذوب آهن را خانه 
خودم می دانم

یونس دلفی مهاجم اســتقال خوزستان 
قرار بود ابتدای فصل بــا حضور در آیندهوون 
در صــورت تایید فنی، با این تیم قرارداد امضا 
کند اما چون باشگاه دیر رضایتنامه او را صادر 
کرد فرصت از دســت رفت و ایــن بازیکن در 
نیم فصل اول در ترکیب استقال خوزستان به 
میدان رفت. دلفی در مورد احتمال جدایی در 
نیم فصل دوم از اســتقال خوزستان می گوید: 
»هنوز چیزی قطعی نیســت. احتما جدایی ام 
50 درصد اســت و من باید با باشــگاه مذاکره 
کنم. همین اان هم از اروپا پیشنهاد دارم ولی 
رفتنم مشــخص نیست. باید با مدیربرنامه هایم 
با باشــگاه مذاکره کنیم تا مشــخص شود آیا 
می توانیم جدا شــویم یا نه. بعد از این جلســه 
پنجشنبه با باشگاه همه چیز روشن می شود.«

دلفی: جدایی ام از استقال 
خوزستان قطعی نیست

پیــکان در روزهای اخیر شــرایط عجیب 
و متفاوتــی را تجربــه کرد. وحید شیخ ویســی 
دروازه بــان پیکان درباره حضور حســین فرکی 
و اینکه برخی معتقدند دوری ۱/5 ســاله فکری 
از فوتبال می تواند مسأله ســاز شــود، می گوید: 
»کارنامه فرکی در مربیگری مشــخص است. او 
در تیم های بزرگی مربیگری کرده و در تیم ملی 
هم مربــی بوده. دوری یک ســال  و  نیمه فرکی 
از لیگ برتر مسأله ســاز نیست و این مربی قطعا 
شــناخت کافی را از لیگ برتــر دارد. من تا حاا 
با فرکی کار نکــرده ام ولی مطمئنا تجربیات این 
مربــی به درد پیکان می خورد. خدا را شــکر که 
بااخره تکلیف کادر فنی مشخص شد و امیدوارم 
در نیم  فصل دوم با ســرمربی جدیدمان، روزهای 

خوبی را تجربه کنیم.«

شیخ ویسی: دوری فرکی از 
لیگ برتر مسأله ساز نیست

پس از امضای قرارداد هافبک 
عراقی با الشرطه

 افشاگری الزورا ء 
از توافق سری با کرار

باشگاه الزوراء عراق از رفتار غیرحرفه ای 
هافبک عراقی صنعت نفت آبادان شکایت کرد. 
کرار جاسم هافبک عراقی صنعت نفت آبادان 
با باشــگاه الشــرطه عراق قرارداد امضا کرد. 
این در حالی بود که در چند روز گذشــته از 
توافق هافبک عراقی با الزوراء دیگر باشــگاه 
عراقی خبر داده می شد. در این راستا باشگاه 
الزوراء درباره این اتفاق عجیب با انتشار بیانیه 
نوشت: »وقتی کرار برای آمدن به الزوراء ابراز 
تمایل کرد مســووان باشگاه با کادر فنی تیم 
مشــورت کردند و تصمیم بر آن شــد تا او را 
جذب کنند. به همین خاطر به صورت رسمی 
ابراز عاقه برای قرارداد با او را منتشر کردیم. 
بعد از بازگشــت کرار از ایــران به عراق یک 
جلسه با او برگزار شد و تمام توافقات صورت 
گرفت و با درخواست خود بازیکن این جلسه 
سری برگزار شد. تنها این موضوع باقی مانده 
بود که کرار به ایران بــرود و قراردادش را با 
باشگاه ایرانی فسخ کند تا در نقل و انتقاات 
زمســتانی به تیم ما ملحق شود اما ما وقتی 
عکس امضای قرارداد او را با باشــگاه الشرطه 
دیدیــم غافلگیر شــدیم چون او بــا این کار 
توافقش با باشــگاه الزوراء را بــه دیوار زده و 
بدون هیچ تماسی با ما و توضیحی با باشگاه 

الشرطه قرارداد امضا کرده.«

 کرار: کار غیرقانونی
 انجام ندادم

موضــوع امضای قرارداد کرار جاســم 
هافبک عراقی صنعت نفت آبادان با باشــگاه 
الشــرطه عراق جنجــال به پا کــرده. این 
هافبک عراقی ظاهــرا در ابتدا با الزوراء به 
توافق رســید اما با الشــرطه قرارداد امضا 
کرد: »واقعیت این اســت که من با باشگاه 
الــزوراء جلســه ای برگزار کــردم و در این 
جلســه توافقاتی به صورت شــفاهی انجام 
شد ولی هیچ قرارداد رســمی امضا نکردم 
و تنها یک توافق شــفاهی بــود. بعد از این 
جلسه با باشــگاه الشرطه هم جلسه داشتم 
و تصمیــم گرفتم تا به این باشــگاه بروم.« 
کرار در مــورد نگرانی هواداران صنعت نفت 
آبادان هم می گویــد: »من تا پایان فصل با 
صنعت نفت قرارداد دارم و تا پایان فصل هم 
در این تیم می مانم. نکته مهم این است که 
در قانون فیفا هر بازیکنــی می تواند 6 ماه 
مانده به اتمام قراردادش با باشــگاه دیگری 
به توافق برســد و قــرارداد امضا کند. من 
هم کار غیرقانونی انجام ندادم و با باشــگاه 
الشرطه 6 ماه مانده به پایان قراردادم توافق 
کردم و از فصل آینده برای این تیم در لیگ 

عراق بازی خواهم کرد.«

سوژه

 محرومیت خلعتبری
 از بازی با پرسپولیس

فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه 
فوتبــال آرای خود را درباره مســابقات 
فوتبــال صــادر کرد کــه در مهمترین 
کنعانــی زادگان  محمدحســین  رای ها 
و محمدرضــا خلعتبــری یک جلســه 
محروم شــدند. کنعانــی زادگان مدافع 
ماشین ســازی تبریــز به دلیــل رفتار 
غیرورزشی که سبب تحریک تماشاگران 
و بازیکنان تیم حریف شد به یک جلسه 
محرومیــت و پرداخت 20 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شــد. محمدرضا 
خلعتبری بازیکن تیم پدیده مشهد هم 
به دلیل رفتار غیرورزشی با بازیکن تیم 
ماشین ســازی و درگیری بــا او به یک 
جلسه محرومیت و پرداخت ۳0 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شد. در بازی 
صنعت نفــت آبادان و ســایپا از مرحله 
یــک چهارم حذفی، از ســوی جاســم 
کرار بازیکن صنعت نفت آبادان تخلفاتی 
مبنی بر اهانت بــه داور و تکرار آن بعد 
از مســابقه رخ داد که بر این اســاس او 
به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم 
خود و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم است.

 محکومیت ذوب آهن
 به دلیل حمله لیدرها 

به اتاق داوران
فوتبال،  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
باشگاه ذوب آهن را به دلیل تخلفاتی که 
در بازی برابر نفت مسجدسلیمان رخ داده، 
محکوم کرد. رأی صادره از سوی کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال در خصوص 
تخلفات مدیرعامل، اعضــای کادر فنی و 
سرپرســت، همچنین تماشاگران باشگاه 
ذوب آهن در مسابقه هفته پانزدهم لیگ 
برتر مقابل نفت مسجدســلیمان به این 
شرح اعام شد: باشگاه ذوب آهن اصفهان 
به دلیل اعتراض کادر فنی و سرپرســت 
تیم به پرداخت مبلــغ ۳0 میلیون ریال 
و به دلیل تخلفات تعدادی از تماشاگران 
این باشــگاه با هدایت لیدرها و اهانت به 
مســوول کمیته داوران و قصد حمله به 
اتاق داوران به پرداخت مبلغ 50 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین 
باشگاه ذوب آهن  سعید آذری مدیرعامل 
اصفهان بــه دلیل ورود بــه زمین بازی 
بعد از اتمام مســابقه با قصد اعتراض به 
داوران محکوم به توبیخ کتبی شده. کلیه 
آرای صادر قطعی بوده و قابل تجدید نظر 

نیست.

کمیته انضباطی

 هفته پنجم لیگ برتر
 فوتبال بانوان

 میهمانی باانشینان
 در جدال های حساس

هفتــه پنجم لیــگ برتــر فوتبال 
بانوان جمعه در حالی برگزار می شــود 
که چنــد رقابت حســاس در این هفته 
برگزار خواهد شــد. تیم شــهرداری بم 
که 4 مســابقه قبلی خود را با برد پشت 
ســر گذاشــته در این هفتــه میهمان 
ســپاهان اصفهان اســت که با ۹ امتیاز 
در رده چهــارم قرار دارد. در دیگر بازی 
حساس هفته شهرداری سیرجان میزبان 
ذوب آهن اســت. ذوب آهــن هم تمامی 
مســابقات خود را برده و با تفاضل گل 
کمتر در رده دوم قرار دارد. شــاگردان 
مریم ایراندوست در تیم ملوان هم برای 
عقــب نماندن از جمــع مدعیان در این 
هفته در دیداری حســاس مقابل راه یاب 
ملل مریوان قــرار می گیرند که در رده 
سوم جدول جای گرفته اند. برنامه کامل 
بازی های این هفته که ساعت ۱۱ صبح 
جمعه برگزار می شود، به شرح زیر است:

ملوان بندرانزلی- راه یاب ملل مریوان
شهرداری سیرجان- ذوب آهن اصفهان

فواد مبارکه سپاهان- شهرداری بم
سپیدار مازندران- پاایش گاز ایام

آذرخش تهران- همیاری آذربایجان غربی
خلیج فارس شیراز- پارس جنوبی بوشهر

هفته بیست و یکم لیگ برتر 
فوتسال بانوان

 دربی  جنوبی ها 
در آبادان

در مهمترین بازی هفته بیســت و 
یکــم لیگ برتر فوتســال بانوان جمعه 
دربی جنوب بین نفت آبادان و حفاری 
اهواز برگزار می شــود. هفته بیســت و 
یکم لیگ برتر فوتســال بانوان جمعه با 
برگزاری 5 بازی پیگیری می شود که در 
مهمترین دیــدار و در دربی جنوبی ها، 
پاایــش نفــت آبادان مقابــل حفاری 
به میــدان می رود. تیم حفــاری اهواز 
بدون باخــت در صدر جدول قرار دارد 
و پاایــش نفت آبادان هم با ۳0 امتیاز 
در رده پنجم قرار گرفته. دختران کویر 
مس کرمان تیم سوم جدول رده بندی 
هم در این هفته مقابل پویندگان فجر 
شیراز به میدان خواهد رفت که در رده 
ششم جدول قرار دارد. برنامه کامل به 

شرح زیر است:
دختران کویر کرمان- پویندگان فجر

مس رفسنجان- دریژ نو فرخ شهر
شهرداری رشت- استقال ساری

هیات فوتبال خراســان رضوی- پارس آرا 
شیراز

پاایش نفت آبادان- حفاری اهواز

بانوان

بگوویچ: امسال باید به لیگ برتر صعود کنیم
تیم گل گهر ســیرجان در نیم فصل اول رقابت های لیگ دسته یک با ۳0 امتیاز 
در رده دوم جدول رقابت ها قرار گرفت و با ۳۱ گل زده بعد از سرخ پوشــان پاکدشت، 
از خطرناک تریــن خط  حمله های این رقابت ها بود. وینکو بگوویچ ســرمربی گل گهر 
ســیرجان درباره عملکرد تیمش در نیم فصل دوم می گوید: »تمام باشــگاه در تاش 
اســت تا امسال ما بتوانیم جواز صعود به لیگ برتر را به دست آوریم و هدف گذاری ما 

در این فصل بر پایه همین مساله برنامه ریزی شده.«
 

افاضلی: بعدا برای صعود برنامه ریزی می کنیم
هومن افاضلی ســرمربی تیم لیگ یکی کارون اروند خرمشــهر درباره شرایط و 
عملکرد تیمش در نیم فصل اول می گوید: »تیم کارون اروند تیمی است که تازه وارد 
لیگ یک شده. منطق می گوید تیمی که تازه وارد یک رقابت شده باید جایگاهش را 
در آنجــا تثبیت کند. تیم کارون باید حضورش را در لیگ یک تثبیت کند و به عنوان 
یک تیم لیگ یکی باقی بماند. اگر هم شد نیم نگاهی به یک جایگاه خوب در جدول 
داشــته باشــد. نیم فصل اول تیم کارون اروند خرمشهر بیشتر از آن چیزی که هزینه 
کرده بود به دست آورد. روزی که ما به تیم کارون اروند آمدیم، هفت بازیکن به همراه 
مربی پیشین از باشگاه جدا شدند. این مساله از چیزهای عجیبی است که در فوتبال 
اتفاق می افتد و امیدوارم یک کسی بیاید این مسائل را بررسی کند.« افاضلی در مورد 
اهدافش با کارون اروند هم توضیح می دهد: »دو مساله در ذهن من است. اینکه بتوانم 
شــکل بازی تیم را بهتر کنم و بازی انجام بدهیم که از لحاظ کیفی شــرایط بهتری 
داشته باشد و بتوانم رتبه تیم را ارتقا بدهم تا با گرفتن رتبه تک رقمی، کارون اروند 
ســهمیه اش را در لیگ یک حفظ کند و اگر همکاری ما با تیم باقی ماند، برنامه ریزی 

ازم برای صعود در فصل بعد را انجام دهیم.«

لیگ یک

علیرضا منصوریان ســرمربی ذوب آهن اصفهان که در چند بازی اخیر تیمش نتوانست 
موفقیتی به دســت بیاورد، در تاش اســت تا با تقویت تیم، ذوب آهن را به روزهای خوبش 
برســاند. منصوریان درباره وضعیت ذوب آهن در تعطیات نیم فصل می گوید: »خوشــبختانه 
هم از نظر روحی و هم از نظر فنی روز به روز بهتر می شــویم. تاش می کنیم تیم هم از نظر 
فنی شرایط بهتری پیدا کند و هم از نظر بدنی. طبیعتا شرایط تاکتیکی برای ما مهم است و 
در تمرین شــیوه ای را بازی می کنیم که قرار است در بازی های رسمی آنطور باشیم. شرایط 
تمرینات کمی ســخت است. ما هم صبح تمرین می کنیم و هم بعدازظهر. همانطور که گفتم 
تاش ما بر این اســت همزمان هم روی شــرایط بدنی تیم کار کنیم و هم شرایط تاکتیکی. 
صبح ها بیشتر بدنسازی می کنیم و بعدازظهرها کار تاکتیکی. این هفته طبق برنامه نخستین 
بازی دوســتانه را انجام خواهیم داد. 6 بازی دوســتانه برنامه ریزی کرده ایم که قرار است دو 

بازی در خارج از اصفهان باشد.«

 ســرمربی ذوب آهن در مورد نقل و انتقاات تیمش هم توضیح می دهد: »ما دو بازیکن 
جدیــد به ترکیب تیم اضافه خواهیم کرد. بــه هیچ بازیکنی رضایتنامه نخواهیم داد. به واقع 
قرار نیســت هیچ بازیکنی از جمع ما جدا شــود. مگر اینکه شرایط به گونه ای رقم بخورد که 
متوجه شــویم بازیکنی نمی تواند به ما کمک کند. ما هرناندز را از دســت دادیم. همچنین 
زهیوی به دلیل مصدومیت از فهرســت ما خارج شده. دو بازیکن به جمع ما اضافه می شوند. 
البته در فهرست سه جالی خالی داریم که نفر سوم را در شروع جذب نخواهیم کرد و این کار 
را به روزهای آتی و پیشرفت کار محول کردیم که بر اساس نیاز بازیکن جدید جذب کنیم.« 
منصوریــان که از حضور در اصفهان رضایت دارد، می گویــد: »در اصفهان، البته نمی خواهم 
اشاره ای به نام ذوب آهن یا سپاهان داشته باشم! روزهای خوبی را سپری می کنم و دغدغه ای 
که طی ۸ ســال حضور در تیم های دیگر داشتم در اینجا ندارم. در تیم های دیگر همیشه به 

دنبال هتل، زمین و توپ و... بودم اما اینجا چنین حسی ندارم.«

منصوریان: هیچ 
بازیکنی از ذوب آهن 
جدا نمی شود

کریم بوستانی سرمربی موقت استقال خوزستان درباره آخرین وضعیت تیمش و اینکه آیا قرار است همچنان به عنوان 
ســرمربی فعالیتش را در این تیم ادامه دهد، می گوید: »باشگاه به من گفته کارم را ادامه دهم و در این صورت باید افرادی 
به کادر فنی اضافه شوند چون به تنهایی نمی توان کار را جلو برد. در این مدت هم ایمان مبعلی به ما کمک کرد.« بوستانی 
درباره اینکه اگر مسووان باشگاه استقال خوزستان سرمربی جدید بیاورند، آیا امکان دارد در این تیم بماند، ادامه می دهد: 
»فعًا چنین اتفاقی نیفتاده و بعد از جلسه هیات مدیره همه چیز مشخص خواهد شد. اگر هم مربی جدید بیاید باید دید چه 
کسی انتخاب می شود. در ضمن هر مربی حاضر نمی شود با این شرایط سخت به استقال خوزستان بیاید. هدف من کمک 
به استقال  خوزستان است و فقط به عشق هواداران کار می کنم. برخی مربیان که کارنامه و سابقه مربیگری خاصی ندارند، 
دوست دارند به اینجا بیایند و برای خودشان کارنامه درست کنند. اگر هم تیم نتیجه نگرفت می خواهند هزار بهانه بیاورند.«

باشگاه استقال خوزستان از آنجایی که نمی تواند در فصل نقل  و انتقاات بازیکن جذب کند، مخالف جدایی بازیکنانش 
اســت. استقال خوزســتان در حالی نیم  فصل دوم لیگ برتر را آغاز خواهد کرد که از جذب بازیکن محروم است و این در 
حالی است که برخی از بازیکنان این تیم از جمله یونس دلفی، وحید خشتان و وحید نامداری با چند پیشنهاد از تیم های 
لیگ برتری مواجه هســتند. این بازیکنان پیشنهادهای شان را با مســووان باشگاه استقال خوزستان در میان گذاشته اند 
ولی آنها مخالف جدایی هستند. محمد رحیمی عضو هیات مدیره باشگاه استقال خوزستان در مورد اینکه برخی بازیکنان 
پیشــنهادهایی دریافت کردند، می گوید: »ما به راحتی بازیکنی را از دست نمی دهیم. اگر کسی بازیکن ما را می خواهد باید 
منافع باشــگاه را تامین کند. این اتفاق در خیلی از باشگاه ها می افتد. البته ما در پرداخت پول بازیکنان مشکلی نداریم و از 

خیلی از باشگاه ها جلوتر هستیم. تنها مشکل مالی ما در پرداخت پول بازیکن خارجی تیم بود.«

مخالفت استقال خوزستان با جدایی دلفی و خشتانبوستانی: هر مربی حاضر نیست به استقال خوزستان بیاید

کامنت یکی از بازیکنان تیم فوتبال بانوان ســپاهان باعث خشم جمعی از هواداران این باشگاه در فضای مجازی شده. 
در صفحه یکی از بازیکنان تیم فوتبال بانوان ســپاهان، کامنت یکی از دوستان او درج شده که به شوخی او را تهدید کرده 
که به مدیرعامل ســپاهان می گوید طرفدار پرسپولیس است که با پاسخ عجیب بازیکن سپاهان با این مضمون مواجه شده: 
»ما تقریبا هممون پرسپولیســی هستیم... !« این کامنت را برخی هواداران سپاهان در فضای مجازی مشاهده و واکنش های 
تندی داشــته اند. چند صفحه و کانال هواداری ســپاهان در متنی مشــترک خطاب به تابش مدیرعامل سپاهان نوشته اند: 
»مدیران ســپاهان هرچه زودتر پیگیر این فاجعه در قلب باشــگاه سپاهان باشند! اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، بهتر 

است تیم بانوان منحل شود.«

مسعود تابش مدیرعامل سپاهان اعام کرد در خصوص انتشار مطلبی از سوی یکی از بازیکنان تیم فوتبال 
بانوان این باشگاه، کمیته انضباطی تشکیل خواهد شد. 

در پی انتشــار مطلبی از سوی یکی از بازیکنان تیم فوتبال بانوان سپاهان در فضای مجازی مبنی بر ابراز 
عاقه به تیم پرســپولیس و واکنش تند هواداران ســپاهان نسبت به این مســاله، مسعود تابش مدیرعامل این 
باشــگاه به اتفاقات حادث شده واکنش نشــان داد. تابش با ابراز تاسف از نگرش برخی از بازیکنان عنوان کرد: 
»موضوع در حال بررسی است و در اسرع وقت کمیته انضباطی تشکیل می شود، تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد 

شد و به اطاع خواهد رسید.«

واکنش مدیرعامل سپاهان به کامنت بازیکن تیم بانوانکامنت دردسرساز دختر سپاهانی
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مصدومیت  دلیــل  بــه  ســهرابیان 
بازی های آخر نیم فصل اول را از دســت 
داد، مدافع اســتقال در خصوص شرایط 
جســمانی خود اینطــور توضیح می دهد: 
»مشــکلی بابت مصدومیت نــدارم و آتل 
دســتم را یک هفته اســت که باز کرده ام 
و فیزیوتراپی انجــام داده ام. فکر می کنم 
یک هفته زمــان ازم دارم تا در بهترین 
شرایط قرار بگیرم اما مشکلی برای شروع 
تمرینات ندارم و می توانم از اولین روز در 

کنار تیم تمرین کنم.«
ایــن بازیکــن در ادامــه می گوید: 
»متاســفانه بد موقعی مصدوم شدم. من 
خیلی کم مصدوم می شــوم امــا این بار 
مصدومیت بد موقع بود و باعث شــد تیم 
ملی را از دست بدهم و از شرایط خوب دور 
شــوم. با این وجود برای تیم ملی در جام 
ملت ها آرزوی موفقیــت دارم و امیدوارم 
تیــم ملی با قهرمانی به ایــران بازگردد.« 

ســهرابیان در مورد بازی هــای نیم فصل 
اول استقال هم می گوید: »هفته های اول 
نیم فصل واقعا ســخت بود. ما با از دست 
دادن چند بازیکن لیگ را شــروع کردیم 
و برای هماهنگی بیشــتر میان بازیکنان 
به زمان نیاز داشــتیم که با گذشت زمان 
این موضوع مشخص شد و تیم به شرایط 
خوبی رسید. چند برد متوالی ثبت کردیم 
و در شــرایطی کــه نتیجه هــای خوبی 
گرفتیم، به نیم فصل رســیدیم. امیدوارم 
در نیــم فصل دوم نیز شــرایط به همین 
شکل باشد و با تمرینات خوب به استقبال 
ادامه بازی ها برویــم. بازی های نیم فصل 
دوم همیشــه ســخت اســت و تیم ها به 
خوبی تقویت می شوند. همچنین در آسیا 
نیز دیدارهای ســختی داریم. مطمئنا در 
این گروه همه از اســتقال می ترسند و با 
حضور اســتقال این گروه تبدیل به گروه 

مرگ شده است. «

 در روزهای گذشته خبر پیوستن 
جباروف به اســتقال شنیده می شد و 
امیر حســین فتحی، سرپرست باشگاه 
اســتقال هم این موضــوع را تایید و 
اعام کــرده بود در حال مذاکره با این 
بازیکن هســتند. حال شنیده می شود 
باشگاه استقال از جباروف درخواست 
کرده پیــش از امضــای قــرارداد در 
آزمایش پزشــکی شــرکت کند و اگر 
در این آزمایش قبول شــد با باشــگاه 
اســتقال قرارداد ببندد اما این بازیکن 
اعام کرده بعد از امضــای قرارداد در 
باشگاه  آزمایش شــرکت می کند.  این 
اســتقال در واکنش بــه این موضوع 
اعام کــرده که حتی از بازیکنان فصل 
پیش خود هم آزمایش پزشکی گرفته 
اســت و جباروف هم بــرای حضور در 
تیم استقال باید آزمایش پزشکی را با 
موفقیت پشت سر بگذارد. با این حال به 

نظر می رسد مذاکرات باشگاه استقال با 
جباروف به بن بست رسیده است. تمام 
استقال  هواداران  روزهای  این  نگرانی 
برمی گــردد به ماجرای بازگشــتی که 
مثل ابتدای فصل دســتخوش حوادث 
شــده و معلوم نیست سرانجامی داشته 
باشد. گفته می شود مسووان استقال 
آنقدر از بازگشت این بازیکن اطمینان 
دارند که بلیت قطــر او را رزرو کردند 
اما رســانه های ازبک خبرهای دیگری 
در ارتبــاط با کاپیتان ســابق تیم ملی 
خود می دهند که اصا شبیه خبرهایی 
که مسووان استقال منتشر می کنند 
نیست. با این اوصاف باز هم شرایط در 
مــورد جباروف مثل قبل پیش می رود. 
اگر اســتقالی ها در جذب این بازیکن 
موفق نیستند بهتر است هرچه سریع تر 
به فکر گزینه دیگری باشند و وقت خود 

را صرف او نکنند.

مصدومیت، تیم ملی را از من گرفت

بلیت جباروف پیشاپیش برای قطر 
رزرو شد؟

سهرابیان: بازی های سختی درآسیا داریم

  صندلی که سرنشین ندارد

آقای رحمتی چرا امیدی به استقال نیست؟
حرف های مبهم دل نگرانی هوادار 

را بیشتر می کند
مهدی رحمتی را بازیکن زیرکی می شناسیم، همین زیرکی خاص او هم 
باعث شــده تا حرف های او و یا پســت هایی که می گذارد را بی دلیل ندانیم. 
یعنی نمی شــود آقای کاپیتان بدون تفکر و از روی احساسات حرفی به زبان 
بیاورد، حداقل رفتار چند ســال اخیر او این نکته را یادآور می شود، به همین 
دلیل هم نمی توانیم باور کنیم که حرف های او در بعد  از  ظهر روز ســه شنبه 
بی دلیل بوده اســت. حرفی پر از ابهام و البته پر از نکته که می توان از چند 

زاویه آن را بررسی کرد.
چرا رحمتی می گوید که به این اســتقال امیدی نیست؟ اشاره کاپیتان 
استقال در روزهایی که به زعم مخاطب این فوتبال حال استقال خوب است 
چه معنایی دارد؟ نمی توان از این اشــاره رحمتی به راحتی گذشــت. از یک 
منظر می توان این صحبت را اینطور واکاوی کرد که او اســتقال را در جذب 
بازیکن در نقل و انتقاات زمســتانی هم پیروز 
نمی داند، در این صورت با اینکه شواهد موجود 
هم اینطور می گوید اما نوعی پیش داوری است 
و بایــد منتظر روزهای آتی مانــد. از بعد دیگر 
قضیه همدل نبودن بعضــی از بازیکنان تیم و 
شاید هم رقیب او در استقال که با پست های 
جنجالی اش هنوز هم تیم را به چالش می کشد. 
شاید هم آقای کاپیتان رقبا را برای رسیدن به 
قهرمانی مصمم تــر می داند. حدس دیگری هم 
می تــوان از حرف های رحمتــی زد و آن اینکه 
شــاید او پشــت پرده هایی از استقال می داند 
که از چشــم مخاطب دور مانده و رحمتی به عنوان کاپیتان اشــاره هایی به 
آنها دارد. در ا به ای همه حدس و گمان ها البته این روزها همان شــایعات 
قدیمــی هــم در مورد رحمتی به گوش می رســد که در تیم پــا را فراتر از 
بازیکن گذاشته و بدش نمی آید در جذب بازیکنان فعال باشد و بی توجهی به 
اظهارنظر های او باعث دلخوری اش شده است. تمام این موارد را کنار هم که 
می گذاری دوباره دل نگران تیمی می شــوی که قرار بود حالش خوش باشد. 
در خوشبینانه ترین حالت می توانیم حرف های رحمتی را به دلسوزی بیش از 
حد او درباره تیم محبوبش ربط بدهیم اما اگر عینکی که به چشم زدیم کمی 
غبار بدبینی بگیرد و اتفاقات قبل هم در ذهن مرور شــود، آقای کاپیتان به 
دلیل حرف هایش باید مورد شماتت قرار گیرد. این روزها فضا برای استقال 
آرام شده است اما وقتی آقای کاپیتان می گوید امیدی به این تیم نیست باید 
به هوادار حق داد که دل نگران شــود. در این میان هم شــفر به دلیل حضور 
نداشتن در ایران نمی تواند ذهن هوادار را روشن کند، مسووان استقال هم 
در این ارتباط هیچ توضیحی ندارند. بهتر بود رحمتی یا این جمله را به زبان 
نمی آورد و یا اینکه کاما واضح و با دلیل می گفت چرا به این استقال امیدی 
نیســت، اینطوری ذهن هوادار استقال هم پریشان نمی شود و دلیل نگرانی 
آقای کاپیتان را هم متوجه می شــود. به راستی آقای رحمتی چرا امیدی به 

این استقال نیست؟

چرا از مهاجم آلمانی رونمایی نشد؟
مشــکل اول اســتقال در نیم فصل اول گل نــزدن مهاجمان این تیم 
بود. تمام آماری که ثبت شــده نشــان می دهد بازیکنان در پست های دیگر 
موفق تر از مهاجمان در گل زدن بودند و همین مساله باعث نگرانی شفر شد. 
حتی تبریزی گرانقیمت هم گره ای از کار اســتقالی ها نتوانست باز کند. به 
طور حتم شــفر برای نیم فصل دوم به دنبال مهاجم ششدانگ است، مهاجم 
خارجی که به نوعی بتواند تیام دیگری برای اســتقال شــود. اما نکته اینجا 
است که مسووان استقال نام گزینه مورد نظر شفر را لو نداده اند. تعدادی بر 
این باورند انتخاب تیام سنگالی در فصل پیش یک اتفاق بود وگرنه سرمربی 
آلمانی در انتخاب بعدی اش دچار اشتباه نمی شد. گرو الحاجی همان انتخاب 
اشــتباه شــفر بود و کارنامه نقل و انتقااتی شــفر را با تردید مواجه کرد اما 
از مهاجم بعدی که آقای مربی مدنظر دارد هنوز رونمایی نشــده است. هنوز 
هیچ  کــس نمی داند کدام بازیکن قرار اســت به اســتقال بیاید اما هواداران 
استقال امیدوار به حضور مهاجمی هســتند که بتواند دوباره امیدهای گل 
زدن را در دل استقالی ها زنده کند. باید دید مهاجم جدید استقال از کدام 

کشور می آید. اینطور که گفته می شود این مهاجم آلمانی است.

دو حریف ناشناخته 
استقال

 استقال قرار است اردوی دو هفته ای 
برای تعطیات نیم فصل در کشور قطر برگزار 
کند. جالب است که مسووان استقال برای 
ســرور جباروف هافبک ازبکستانی هم بلیت 
گرفته اند و این در حالی اســت که قرارداد او 
با باشگاه امضا نشده است. طبق برنامه شفر، 
قرار اســت استقالی ها در این اردو دو دیدار 
تدارکاتــی برگزار کنند که هنــوز نام تیم ها 
مشــخص نشده است. اســتقالی ها با توجه 
به بازی های آخری که در نیم فصل داشتند 
امیدوار هســتند در نیم فصل دوم بتوانند به 

سکوی قهرمانی نزدیک شوند.
 

بازگشت نورافکن 
درهاله ای از ابهام

 امید نورافکن ابتدای فصل اصرار زیادی 
داشــت از اســتقال جدا و راهی شارلروای 
بلژیک شــود. این بازیکن بــا رضایتنامه ۵۰ 
هزار داری خیلی راحت به این تیم بلژیکی 
پیوســت. این بازیکن در نیم فصل اول لیگ 
بلژیک نتوانســت نظر ســرمربی این تیم را 
جلب کند و به مســووان اســتقال اعام 
کرد که قصد بازگشــت به ایــن تیم را دارد. 
با توجه به قراردادی که نورافکن با شــارلروا 
بسته پروســه این انتقال کمی سخت است 
و مسووان استقال در حال رایزنی هستند. 
در این میان، برخی از همبازی های گذشــته 
این هافبک، تلفنی بــا او تماس گرفته یا در 
صفحه شخصی شــان بازگشت این بازیکن را 
به او تبریک گفتند. نورافکن به همبازی های 
قدیمی خود که بیشتر آنها همسن او هستند، 
گفته که هنوز پروســه انتقال او انجام نشده 
اســت. اســتقالی ها بنا به ادعــای خود دو 
بازیکن قدیمی این تیــم را برگرداندند ولی 
در اصل هیچ کدام از این بازیکنان به صورت 

رسمی این مساله را تایید نکردند.
 

آقاخان و محکی که در 
کیش می خورد

مرتضــی آقاخان مهاجم اســتقال در 
شرایطی ابتدای فصل به این تیم پیوست که 
مصدوم بود و نیم فصل اول را از دســت داد. 
داریوش شجاعیان و محســن کریمی دیگر 
مصدومان اســتقال یکی، دو ماهی بود در 
تمرینات شــرکت می کردند و شفر با توجه 
به آمادگی آنها، خواستار اضافه شدن شان به 
لیست تیم شــد. آقاخان اما هنوز به صورت 
جدی در تمرینــات محک نخــورده و قرار 
شــده که وضعیــت این بازیکــن در اردوی 
قطر مشــخص شــود. اگر این بازیکن بتواند 
نظر شــفر را جلب کند، در نیم فصل دوم به 
لیست اضافه خواهد شد. آقاخان تأکید کرده 
که مهاجم هدف نیســت و بیشــتر در نقش 

وینگر حضور دارد.

نقد روز

سوال روز

اردوگاه آبی

داریــوش شــجاعیان از بازگشــت 
دوباره به چرخه تمرینات سفت و سخت 
استقال خوشحال است. هافبک-مهاجم 
»خدا  می گوید:  استقال  پرجنب و جوش 
را شــکر بعد از ماه هــا دوری با تیم کار 
می کنم و روندم خوب است. امیدوارم در 
نیم فصل دوم شــرایطی داشته باشم که 
بتوانم به تیم کمک کنم. وقتی کسی از 
ناحیه رباط مصدوم می شــود چون عمل 
جراحی اش خیلی ســخت است، دشوار 
اســت که دوباره به تمرینــات بازگردد. 
با اینکه درد داشــتم خیلــی کار کردم. 
واقعا در برهه ای که در اســتقال نبودم 
خیلی دوســت داشتم به تیم کمک کنم 

و امیدوارم بــه چیزی که ایق هواداران 
استقال است برسیم.« شجاعیان اعتقاد 
دارد اگــر مصدوم نمی شــد احتماا در 
اردوی تیم ملی هم حاضر بود: »شــاید 
این اتفاق می افتاد. البته این یک »شاید« 
اســت و ممکن بود من هم در فهرست 
بودم. مطمئنا قســمت من این بوده ولی 
من هم خیلی دوســت داشــتم مصدوم 
نمی شدم و در 2 تورنمنت مهم و بزرگ 
جهان شــرکت کنم. برای تیم ملی هم 
آرزوی موفقیت می کنــم. امیدوارم تیم 
ملــی ما همانطــور که در جــام جهانی 
همه خوبی هایش را نشــان داد، در جام 
ملت های آســیا هم بــه بهترین عنوان 

برســد چون واقعا لیاقت تیم ملی ایران 
قهرمانی آسیاســت.« شــجاعیان درباره 
تمرین های  در  رفتارهای روحیــه آورش 
اســتقال نیز می گوید: »در کل روحیه 
خوبــی دارم و دوســت دارم این روحیه 
را بــه تیم منتقل کنــم. روحیه و انرژی 
خوب به تیم خیلــی کمک می کند. من 
هم تنها تاشــم این اســت که روی لب 
بچه های تیم لبخند بیاورم که با روحیه 
به زمین بروند؛ چه در ترکیب تیم باشم 
و چــه نباشــم. خدا را شــکر من با کل 
بچه ها خوب هســتم و آنها به من لطف 
دارند. کســی تا به حال بــه من حرفی 
نزده ولی مطمئن هســتم آنها در دلشان 
من را دوســت دارند. مطمئن باشید من 
هم بچه های تیم را دوســت دارم. من با 
آنها بگو و بخنــد دارم و در باخت و برد 
کنار هم هستیم. خوشبختانه بچه ها این 
موضــوع را خیلی خوب درک می کنند و 
همین موضوع باعث می شود در نیم فصل 
دوم به امید خدا موفق شویم.« شجاعیان 
در ادامــه حرف هایش به گروه ســخت 
اشــاره دارد: »گروه  اســتقال  آسیایی 
امسال لیگ قهرمانان از پارسال سخت تر 
اســت ولی دیدید که سال قبل از گروه 
مــرگ صعود کردیم. مطمئن باشــید با 
درایــت کادر فنی می توانیم صعود و دل 

مردم را شاد کنیم.«

صفحه  در  حســینی  سیدحســین 
شــخصی اش کلمــه ای را گماشــته که 
احتمــاا از جدایــی اش خبــر می دهد. 
او بــا بــه کار بــردن عبــارت »حیف«، 
خیلی هــا را نگران آینده اش با اســتقال 
کرده اســت. از زمانی که حسینی چنین 
واکنشــی را با حــال و روز کنونی اش در 
استقال داده، ده ها هزار هوادار به صفحه 
شــخصی اش هجــوم برده انــد و از این 
ترک  را  اســتقال  خواسته اند  دروازه بان 
نکند. دروازه بان اســتقال در عین حال 

هیچ واکنشــی به عکس العمل انبوهی از 
هواداران استقال نشان نداده و سیاست 
ســکوت را در پیــش گرفتــه، امــا او از 
شرایطی که اکنون در تیمش دارد هرگز 
راضی نیســت و دوست دارد در نیم فصل 
دوم اســتقال را تــرک کرد. حســینی 
ابتدای فصل از مدیران ســابق باشــگاه 
اســتقال قول گرفته بود دروازه بان اول 
تیمش باشــد اما مصدومیت و در نهایت 
بازی های خوب مهدی رحمتی در قفس 
توری استقال باعث شــد شفر تغییری 
در چارچوب دروازه تیمش ایجاد نکند و 
نیمکت نشــینی های حسینی در نیم فصل 
دو رقمی شود. در نهایت نیز این وضعیت 
باعث حذف حسینی از فهرست مسافران 
جام ملت های آســیا شــد و همانطور که 
دیدیم ســرمربی تیــم ملی، ســیدپیام 
نیازمند را به ایــن دروازه بان ترجیح داد 
تا حســینی بیــش از پیــش بفهمد که 
نیمکت نشینی در اســتقال تا چه اندازه 
در انتخاب کارلوس کــی روش تاثیرگذار 
بوده اســت. البته برخی هم بر این باورند 
که حذف حسینی از تیم ملی ارتباطی با 

بازی نکردنش در ترکیب اســتقال ندارد 
و کی روش موارد دیگــر را برای انتخاب 
نفــرات نهایی خود لحاظ کرده اســت. با 
این حال اما حسینی به این نتیجه رسیده 
که با استقال به نقطه روشنی نمی رسد و 
مادامی که مهدی رحمتی در قفس توری 
آبی ها باشد، او شانسی برای بازی نخواهد 
داشت. از طرفی او با استقال قرارداد هم 
دارد و مدیران باشگاه بارها اعام کرده اند 
که رضایتنامــه این دروازه بــان را صادر 
نمی کننــد اما میل حســینی به جدایی 
مقطعی از اســتقال و رفتن به تیمی که 
تعداد بازی بیشــتری در چارچوب دروازه 
داشته باشد، بیش از همیشه شده و همه 
منتظرنــد سرنوشــت ایــن دروازه بان را 
پس از پایان نقــل و انتقاات نیم فصل با 
استقال ببینند. حسینی از تراکتورسازی 
پیشــنهاد دارد و زمزمه رفتنش به پیکان 
نیز شــنیده می شــود. حال باید دید چه 
خواهد شد؛ حســینی آیا به تیم دیگری 
می رود یا اینکه مسووان باشگاه استقال 
رضایت او را برای ادامه در استقال جلب 

خواهند کرد؟!

من روحیه خوبی دارم
شجاعیان: لیگ قهرمانان این فصل برای ما سخت تر است

 بعد از پست اینستاگرامی با مضمون حیف
یک استقال نگران جدایی حسینی

ســیروس دین محمــدی خاطرات زیــادی از زمان حضــورش در ترکیب تیم ملی دارد. تلخی ها و شــیرینی های بســیاری کــه مانند برق و باد گذشــته اما هیچ 
گاه از گوشــه ذهنش پاک نمی شــود. با ســیروس دین محمدی به گذشــته ها رفتیم. از ســال 71 که برای نخســتین بار از ســوی علی پروین به تیم ملی دعوت 
شــد تا دوران مربیگری حاجــی مایلی و کمی بعدتر که در تیم باژویچ بدل شــد بــه یکی از مهره های کلیدی خــط میانی. دین محمدی ســختی های آن دوران 
ملی پوشــان بخصوص شهرســتانی ها را بار دیگر برای مان تداعی می کند تا از یاد نبریم که در زمان بازیگری آنها چه مصائب و ســختی هایی وجود داشــته اســت.

خشم شفر از دروغ پردازی رسانه اماراتی

شرط آزمایش پزشکی برای همه بازیکنان 

حاجیلو: حذف حسینی از تیم ملی فنی نبود

در حالی که نقل قولی از سرمربی استقال 
بــا یک رســانه اماراتــی در این بــاب که ژاپن 
شانس اول قهرمانی اســت، منتشر شده بود اما 
ســرمربی اســتقال بافاصله بعد از انتشار این 
نقل قــول دروغین از قول خــودش ماجرا را از 
بیخ و بن منکر شد. شفر در مصاحبه ای برخاف 

آنچه رســانه اماراتی نوشــته، ایران را شــانس 
اول قهرمانــی در جام ملت های آســیا می داند. 
ســرمربی اســتقال در واکنش به دروغ پردازی 
رسانه اماراتی این جمات را به زبان آورده است: 
»هرگونه مصاحبه با رسانه های اماراتی را تکذیب 
می کنــم. ایران قهرمــان جام ملت های آســیا 
خواهد شــد چرا که در حال حاضر نسل طایی 
فوتبال ایران در تیم ملی حضور دارند و شــانس 
آنها از هر زمانی بیشــتر اســت. تمام کشورهای 
آسیایی در حال پیشــرفت در فوتبال هستند و 
به همین دلیل، قهرمانی در جام ملت های آســیا 
در آینده ســخت تر از اان است.« رسانه اماراتی 
با آب و تاب بســیار از قول شــفر نوشته بود که 
ایران شانس باایی در جام ملت های آسیا ندارد 
و هیچ نامی از ایــران در میان مدعیان قهرمانی 
جام نبرده بود. این نقل قول شــگفتی ایرانی ها 
را هم برانگیخته بود تا اینکه ســرمربی استقال 
با تکذیب خود از یک شــایعه پردازی هدف دار از 
سوی اماراتی ها پرده برداری کرد. به نظر می رسد 
که اماراتی ها از هم اکنون کارشــکنی علیه تیم 

ملی فوتبال ایران را کلید زده اند.

در آســتانه شــروع دوبــاره تمرین هــای 
استقال وینفرد شفر از تمام بازیکنان خواسته تا 
در تست های پزشکی شرکت کنند. هر بازیکنی 
که از حضور در تســت های پزشکی امتناع کند، 
از سوی باشگاه استقال با جریمه مواجه خواهد 
شــد. شــفر این برنامه را در اختیار مســووان 

باشــگاه اســتقال قرار داده و همه بازیکنان را 
ملزم به انجام آزمایش های پزشــکی کرده است. 
شفر می خواهد در دور جدید تمرینات به دقت از 
وضعیت بدنی بازیکنان آگاهی پیدا کند. یکی از 
عمده دایل سرمربی استقال اطاع از آمادگی 
بازیکنان است. شــفر پیش از اینکه بازیکنان به 
تعطیات بروند برنامه هایــی به صورت جداگانه 
به تک تک بازیکنان داده بود تا در این ایام طبق 
آن تمرین کنند. حاا با شــروع تمرین ها و انجام 
آزمایش های پزشکی کاما مشخص می شود که 
کدام یک از بازیکنان استقال در ایام تعطیات 
برنامه ای که خواســت سرمربی استقال بوده را 
اجــرا کرده اند یا خیر. بدون شــک اگر آمادگی 
بازیکنان نســبت به روزی که بــرای تعطیات 
آزاد گذاشته شــدند، پایین تر باشد شفر مجبور 
می شــود برنامه بدنســازی جدا گانه ای را برای 
نا آماده ها در نظر بگیرد. البته گفته می شود همه 
بازیکنان سعی کرده اند برنامه مد نظر سرمربی را 
در تعطیــات اجرا  کنند و به نوعی خود را آماده 
نگه دارند تا روند آماده ســازی کل تیم با سرعت 

بیشتری انجام شود.

اصغــر حاجیلو از حذف ســید حســین 
حســینی از اردوی تیم ملی شگفت زده است. 
سرپرســت تیم اســتقال در واکنش به این 
ماجرا می گوید: »دلیل خط خوردن حســینی 
مشــخص نیســت و نمی دانم بر چه اساس و 
معیاری این دروازه بان در جام ملت ها نیست. 
مردم بهترین قاضی هستند و همین که تمام 
کارشناسان فارغ از جناح بندی رنگ ها اعتقاد 
دارند او حقش حضور در فهرســت نهایی تیم 
ملی بــود ارزش و اهمیت زیــادی دارد و باز 
تاکیــد می کنم باور عمومی بر این اســت که 
اســتقال  شایســته  دروازه بان  خط خوردن 

دایل فنی نداشت.«
حاجیلو در شــرایطی به حمایت از سید 

حسین حســینی پرداخته که این دروازه بان 
در تاش اســت تا موافقت مســووان باشگاه 
اســتقال را بــرای جدایی از ایــن تیم جلب 
کند. با این حال مســووان باشــگاه استقال 
می کوشند با حمایت های این چنینی، حسینی 
را برای ماندن در اســتقال متقاعد کنند در 
حالی که دروازه بان اســتقال برای رهایی از 
نیمکت نشــینی های پی درپــی تنها راه چاره 
را حضور در تیمــی می داند که بازی کردنش 
قطعی باشــد. پیش از این نیز خطیر، معاون 
ورزشی باشگاه اســتقال از حسینی حمایت 
کرده بود اما مشخص نیست که این حمایت ها 
آیــا دروازه بــان اســتقال را از تصمیم خود 

منصرف کند یا خیر؟ !

من و کریم در میدان آزادی می خوابیدیم
  

 

بازی  آینده نخستین  دوشــنبه هفته 
مــا در جــام ملت های آســیا مقابل یمن 
خواهد بود. دیداری که بعید اســت برای ما 
اما برای  دشواری های آنچنانی داشته باشد 
قهرمان شــدن در جام ملت های آسیا راه 
درازی پیش رو داریم. شما این تیم را دارای 
این  در  قهرمانی  بــرای  کافی  ظرفیت های 

رقابت ها می دانید؟
 چرا ندانیم؟ شما نگاه کنید به ترکیب تیم 
ملی ببینید چند لژیونر حضور دارند. تا چشم کار 
می کند بازیکن بین المللــی در ترکیب تیم ملی 
می بینیم. شاید آنها مثل بازیکنان گذشته فوتبال 
ایران در تیم های مطرح نباشــند اما در تیم های 
بدی هم بــازی نمی کننــد. جهانبخش، آزمون، 
قدوس، امیری و خیلی های دیگر از باتجربه های 
ما محسوب می شوند و با این بازیکنان حتما باید 

قهرمان آسیا شد.
با این مجموعه می شود از پس تیم هایی 
مانند کره، استرالیا، ژاپن و حتی عربستان 

برآمد؟
 بازیکنان مدت زیادی است که در اختیار 
کی روش هستند. این خودش یک ویژگی بزرگ 
محسوب می شود. شــما نگاه کنید به لژیونر کره 
جنوبی کــه در تیم تاتنهام بــازی می کند. این 
بازیکــن تا همین چنــد روز پیــش در ترکیب 
تاتنهام بازی می کــرد و در اختیار تیم ملی کره 
نبود اما لژیونرهای فوتبال ایران کاما در اختیار 
ســرمربی تیم ملی بودند. این حسن بزرگی است 
که ســرمربی تیم ملی باید از آن اســتفاده کند. 
بــه اعتقاد من اگر تیم ملی مــا با این امکانات و 
ســرمایه گذاری که شــده نتواند از پس تیم های 
بزرگ برآید باید تعجب کرد. ما اصا حق نداریم 
بــه مقامی جز قهرمانی فکــر کنیم. باید برویم و 

همه مدعیان را ببریم و قهرمان شویم.
اما در این مدت کارلوس کی روش دائم 
به نحوه آماده سازی تیمش ایراد گرفته و به 

نوعی منتقد وضعیت تیم ملی بوده.
 زمانــی که ما در تیم ملــی فوتبال بازی 
می کردیــم اصا نمی دانســتیم مــارک و برند 
چیســت. یادتان هســت چه پیراهن های گل و 

گشادی می پوشیدیم؟
بله، یادمان هست. لباس ها در تن شما 

گریه می کرد!
 )می خندد( دقیقا. ما با آن وضعیت برای 
تیم ملی بازی می کردیم و خیلی مشکات دیگر 
هم بود. اان برای ریکاوری تیم ملی کلی ابزار و 

امکانات وجود دارد اما زمان ما اصا نمی دانستیم 
ریکاوری چیست. باور کنید چند وقت پیش رفتم 
اردوگاه و از دیــدن این همــه امکاناتی که برای 
بازیکنــان و مربیان تیم ملــی در نظر گرفته اند 
تعجب کردم. خیلی خوشحالم که چنین امکاناتی 
اان فراهم است اما زمان ما داستان چیز دیگری 
بــود. اان بازیکن را ای پر قو می خوابانند. کدام 
بازیکن مثل من و کریــم باقری برای حضور در 
تمرین تیم ملی در میدان آزادی خوابیده است؟

قطعا هیچ کس.
 شــب قبل از اردو با ما تماس می گرفتند 
و می گفتنــد باید خودت را 9صبح فردا به اردوی 
تیم ملی برســانی. ما هم که از دیسیپلین آقای 
مایلی کهن خیلی می ترسیدیم و در هر شرایطی 
بودیم شــب با اتوبوس راه می افتادیم می آمدیم 
تهــران. این طوری نبود که مثــا برای ما بلیت 
هواپیما بگیرند، هتــل رزرو کنند و جای خواب 
مشــخصی داشته باشــیم. با اتوبوس کلی راه را 

از شــب تا 6 صبح می آمدیم تهران و بعد داخل 
چمن های میدان آزادی می خوابیدیم تا ســاعت 
9 شــود و برویم سرتمرین تیم ملی. تازه وقتی با 
آن شرایط به تمرین می رسیدیم می فهمیدیم که 

باید آزمایش کوپر هم بدهیم!
برنامــه ای نبــود که شــما یک روز 
تمرین شرکت  در  بعد  و  کنید  اســتراحت 

کنید؟
 نه این طوری نبود. بعدها کمی وضع مان 
بهتر شد و توانستیم یک خودروی رنو۵ بخریم. 
گاهــی با ماشــین خودمان از تبریــز تا تهران 
می آمدیــم. در یک اردوی دیگر زمان مربیگری 
مایلی کهــن به ما پیغام دادنــد اگر 9 صبح در 
تمرین نباشــید حتما خط می خورید. من هم 
از ترســم ماشین را روشــن کردم و به همسرم 
گفتم سوارشــو برویم تهران. شب تا صبح توی 
جاده رانندگــی می کردم و صبح می رســیدم 
ســرتمرین و آزمایــش کوپر هم مــی دادم و 

باورکنید در همان آزمایش با وجود خســتگی 
نفر ســوم می شــدم. قبل از تمریــن این قدر 
استرس داشــتم که ۵۰۰تومان صدقه می دادم 
که خدای ناکرده مصدوم نشــوم. ما این طوری 
در تمرین های تیم ملی حاضر می شدیم اما اان 
می بینیم که بازیکن تیم ملی با بهترین هواپیما 
می آیــد. در بهترین هتــل می خوابد و بهترین 
لباس ها را هم تن می کنــد. زمان ما اصا کت 
و شــلواری به آن صورت نبــود. اان برای هر 
یک از بازیکنان بهترین کت و شلوار را سفارش 
می دهند. دست شان درد نکند کار بسیار خوبی 
اســت. من این حرف ها را نمی  زنــم که بگویم 
زمان ما بهتر بود. نه، تحمل آن بی امکاناتی هم 
سخت بود اما مربیان تیم ملی و بازیکنان نباید 
بگویند ما امکانات نداریم و از این جور حرف ها. 
شــاید باورش برای بازیکنان امروز سخت باشد 
اما حتی ســایز لباس هایی کــه آن زمان به ما 
می دادند هم اندازه نبود. یک پیراهن آســتین 

کوتاه می داند که وقتی در حال ســفر هستیم 
آن را تن کنیم که ســایز آن پیراهن برای همه 
یکی بود. یعنی سایز لباسی که من می پوشیدم 
با ســایز لباســی که علی دایی می پوشید یکی 
بود )دوباره می خندد( شما خودتان ببینید چه 
وضعی می شــود. با این حال ما می رفتیم و در 

جام ملت های 1996سوم می شدیم.
پاداش داری هم می گرفتید؟

 یک سررســید به ما می دادند که مدت ها 
آن را یــادگاری نگه می داشــتیم. اصــا از دار 
خبری نبود. مگر اینکه دیگــر یک اتفاق بزرگی 
رخ مــی داد.  ای آقا! من دارم به شــما می گویم 
حتی ســایز لباس های ما را هم عوض نمی کردند 
و می گفتند نداریم آن وقت شما از پاداش داری 
حرف می زنید )باز هم خنــده اش می گیرد( بعد 
من سیروس دین محمدی می رفتم تو زمین شوت 
می زدم، دروازه بان نمی فهمید توپ از کجایش رد 

شده!

آقا سیروس.  بودی  فوتبالیستی  عجب 
شوت های تان را خوب یادمان هست.

 من را نخستین بار علی پروین به اردوی 
تیــم ملی دعوت کــرد. فکر می کنم ســال 71 
بود. یــک خاطره دیگر از آن اردو بگویم. شــب 
نخســتین اردویی که علی آقا من را دعوت کرد 
بازهم جا نداشــتیم و با کریــم باقری رفتیم یک 
حمــام عمومی پیدا کردیم و آنجا خوابیدیم. باور 
کنید ما این طوری فوتبالیست شدیم. من وقتی 
بازیکن لیگ یک بودم و در تیم شــهرداری تبریز 
بازی می کردم تنها بازیکنی بودم که از لیگ یک 
بــه تیم ملی دعوت می شــدم و فیکس هم بازی 
می کردم. وقتی در بازی های لیگ یک به میدان 
می رفتــم چهار نفر من را می گرفتند. ما این طور 
فوتبالیســت هایی بودیــم. نمی خواهم بگویم آن 
زمــان خیلی وضعیت خراب بود اما خیلی چیزها 
نبود و این طوری نبود که همه چیز برنامه ریزی 
شده باشد. یک فوتبالست واقعا سختی می کشید 
تا به یک نقطه ای می رسید. تازه آن فوتبالیست ها.
چپ پا های امروز تیــم ملی را در چه 

سطحی می بینید؟
 من انصافــا بازی های احســان را خیلی 
دوســت دارم. احســان بازیکــن با اســتعدادی 
اســت که در خدمت تیم هم هســت. کارش را 
می پسندم. وحید امیری را هم خیلی دوست دارم 
اما سوال من از وحید این است که چرا کم شوت 
می زند؟ به نظر مــن بازیکنی که در گوش چپ 
بــازی می کند اصا حق نــدارد بازی رو به عقب 
یا در عــرض حرکت کند. باید دائــم رو به جلو 
بازی کند. گوش چپ خوب، گوش چپی اســت 
که مدام به قلب دفاع حریف بزند. نباید لحظه ای 
آرام و قرار داشته باشد. ضمن اینکه باید در تغییر 
جناح بازی هم اســتاد و کاربلد باشد. باید خوب 
بازی عوض کند. به هر حال ما چپ پاهای خوبی 
در تیــم ملی داریم و من بــرای همه آنها آرزوی 
موفقیت می کنــم. امیدوارم بهترین بازی ها را در 

جام ملت ها از آنها ببینم.
درباره  می کنید حرف های شــما  فکر 
امکانات آن زمان بــرای بازیکنان تحریک 

کننده باشد؟
 ببینیــد قطعــا ایــن بازیکنــان با همه 
وجودشــان برای تیم ملی بازی می کنند. شــک 
ندارم همه توان شــان را می گذارنــد. آنها وقتی 
برای پرچم کشورشــان بازی می کنند لحظه ای 
کم نمی گذارند اما من ســیروس که ســال ها در 
تیم ملی بودم باید یکســری حرف ها را بگویم تا 
امروزی هــا بدانند که در گذشــته چه خبر بوده. 
باید بدانند که در کمپ تیم ملی سوســک ها نوه 
و نتیجه های خودشــان را هم می دیدند )باز هم 
می خندد( خنده دار است بله، اما اینها واقعیت های 
اردوهای زمان ما بود و من امیدوارم دیگر چنین 
شرایطی نباشد و آنقدر امکانات زیاد باشد که آب 
تــوی دل بازیکنان تکان نخــورد و مثل زمان ما 
اینقدر سختی نکشــند. منتهی انتظاری هم که 
داریم این اســت که شــرایط آن زمان را هم مد 
نظر قــرار دهند. واقعا اان همــه چیز برای تیم 
ملی روبه راه اســت. اردوگاه خوب، هتل خوب، 
غذای خوب، بلیت هواپیما، پاداش های داری و 
خیلی چیزهای دیگر. مــن برای این تیم آرزوی 
بهترین ها را دارم. امیدوارم قهرمان آســیا شوند 

چون انتظاری جز این هم نداریم.

دین محمدی: سایز لباس من و دایی هیچ فرقی با هم نداشت

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab
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از  پنجشنبه  امروز  سرخ پوشــان 
ساعت 16 در ورزشگاه شهید کاظمی 
حضور خواهند داشــت تا برنامه های 
خود را برای نیم فصل دوم آغاز کنند. 
در این تمریــن، برانکو ایوانکوویچ که 
بامداد امروز به تهران بازگشــته هم 

حاضر خواهد بود. 
حضــور در ایــن تمریــن برای 
هواداران و نمایندگان رســانه ها آزاد 
اســت. پرسپولیســی ها از روز جمعه 
تمرینــات خــود را به زمیــن نفت 
تهرانســر انتقال می دهنــد و در این 
اجازه  و هواداران  ورزشگاه رســانه ها 

حضور نخواهند داشت. 
طبــق برنامه قرار اســت کاروان 
پرســپولیس روز 18 دی ماه تهران را 
برای برگزاری اردوی 12 روزه در قطر 

ترک کند. 
دارند  تــاش  برانکو  شــاگردان 
با بهره گیری از روزهــای باقی مانده 
از تعطیات خود را بــرای نیم فصل 
دوم رقابت ها بــه خوبی آماده  کنند. 
هرچند شــایعاتی درباره برنامه پیش 
روی سرخ پوشان وجود داشته، اما به 
نظر می رســد این حواشی تاثیری در 

کار آنها نداشته باشد.

روز گذشته در تمرین تیم ملی 
ایــران یک اتفاق ویــژه رخ داد. یک 
شهروند ژاپنی با آمدن به تمرین تیم 

ملی سوژه رسانه ها شد.
 تاکاشــی با به همراه داشــتن 
پیراهن تیم ملــی از بازیکنان امضا 
یادگاری گرفت و با کارلوس کی روش 

سرمربی تیم ملی عکس انداخت. 
کوتــاه  مصاحبــه ای  در  وی 
تیم  کودکــی طرفدار  »از  می گوید: 
ملی ایران و پرســپولیس بودم. سال 

2006 زمانــی که ایــران و ژاپن در 
یک گروه قــرار داشــتند، از صعود 
دوســت  شــدم.  خوشــحال  ایران 
داشتم در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
پرسپولیس قهرمان شود اما حیف که 
ایــن اتفاق رخ نــداد و از باخت تیم 

محبوبم متأثر شدم.«
 به نظر می رسد پرسپولیس تنها 
یک هــوادار خارجی و آن هم از نوع 
ژاپنی کم داشــت که او هم به جمع 

هواداران بی شمارش اضافه شد.

برانکو ایوانکوویچ که در تعطیات 
نیم فصل راهی کرواســی شــده بود، 
امروز به تهران برگشته و طبق برنامه، 
پیش از شــروع تمرینات این تیم در 
جلسه ای با سرپرســت باشگاه درباره 
آخرین شرایط نقل و انتقاات به گفت  

و گو می پردازد. 
انتقاات  و  نقل  پرســپولیس در 
زمســتانی تــا ایــن لحظه احســان 
علوان زاده را از فهرســت خود خارج 
کرده و موفق به جذب سروش رفیعی، 
مهدی ترابی، مهدی شــیری، محمد 

نادری، سعید کریمی و مهدی شریفی 
شــده اســت. به نظر می رسد عرب و 
برانکو در این جلســه روز پرکاری را 
خواهند داشــت، چرا کــه آنطور که 
شنیده می شــود سرمربی پرسپولیس 
در نظر دارد قبل از شــروع کارش در 
آغاز تمرینات، وضعیت  پرسپولیس و 
نقل و انتقاات تیمش مشخص شود. 
برانکو به خوبــی می داند در ادامه راه 
کار سختی خواهد داشت و به همین 
جهت دوست ندارد با اما و اگر کارش 

را استارت بزند.

برنامه سرخ پوشان تا شروع نیم فصل دوم

یک ژاپنی طرفدار دوآتشه پرسپولیس

جلسه عرب و برانکو قبل از شروع تمرینات

 پنج تساوی از ۸ دربی در نوروز
دربی فروردین در خواب زمستانی

چند روز قبل سعید فتاحی در مصاحبه ای مدعی شد که دربی برگشت 
در نوروز 98 برگزار می شــود که البته با واکنش دو باشــگاه هم همراه بود. 
مدیران دو باشــگاه اعتقاد دارند که باید خودشان را برای بازی های حساس 
لیگ قهرمانان آســیا آماده کرده و برگزاری دربی در تعطیات نوروز تصمیم 
درســتی نیســت، ضمن اینکه تیم فوتبال امید هم بازی های مقدماتی را در 
پیــش دارد و قطعا برخی از بازیکنان اســتقال و پرســپولیس در تیم امید 

حضور خواهند داشت.
ســازمان لیگ اما هنوز واکنشی به این اعتراضات نشان نداده و بنابراین 
فعا می توان برای دربی 89 روی همان نوروز 98 حساب کرد. اما دربی هایی 
که پیش از این در فروردین ماه برگزار شــده نشــان می دهد که تیم ها برای 
این بازی هنوز از خواب زمستانی بیدار نشده اند و بیشتر این بازی ها با تساوی 

به پایان رسیده است.
 

نخستین دربی در فروردین
نخســتین دربی در ورزشــگاه امجدیه و در تاریخ 16 فروردین ماه سال 
1347 برگزار شد که با تساوی بدون گل دو تیم استقال و پرسپولیس همراه 

بود. در این بازی، آبی ها میزبانی سرخ ها را بر عهده داشتند.
 

تمام دربی های فصل بهار
تا کنون 19 دربی متفاوت در فصل بهار برگزار شده که حاصل آن 7 برد 
برای اســتقال، 5 برد برای پرسپولیس و 7 تساوی بوده است؛ آبی ها 19 بار 

گلزنی کرده و سرخ ها 18 گل زده اند.
 

تمام دربی های فروردین ماه
تا کنون 8 دربی در ماه فروردین برگزار شــده که حاصل آن 2 برد برای 
پرسپولیس، یک برد برای استقال و 5 تساوی بوده است؛ سرخ ها 9 گل زده 
و آبی ها 6 گل زده را در کارنامه دارند. همانطور که گفته شد نخستین دربی 
در نوروز در ســال 1347 بود که بدون گل به پایان رســید. نهمین دربی در 
فروردین ســال 1351 بود که پرسپولیس با دو گل استقال را شکست داد. 
دربی بیست و هشتم هم در فروردین 1366 برگزار شد که باز هم با تساوی 
به پایان رسید. بعد از مدت زمان طوانی دربی چهل و پنجم در سال 1378 

در فروردین برگزار شد که با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
دربی شــصت و دوم و شصت و چهارم هم 
در فروردین سال های 1386 و 1387 با همین 
نتیجه پایان یافت اما در دربی هفتادم در سال 
1390 استقال توانست با یک گل پرسپولیس 
را شکست دهد. آخرین بازی دربی در فروردین 
ماه در سال 1382 بود که پرسپولیس در مقابل 
دو گل استقال چهار گل به ثمر رساند و برنده 
از زمین خارج شــد.  بنابرایــن در صورتی که 
تاریخ دربی برای فروردین ماه نهایی شود؛ دربی 
89 در واقع نهمین دربی اســت که در این ماه 
برگزار می شود. ضمنا 4 دربی از 8 دربی برگزار 
شــده در فروردین ماه در تعطیات نوروز بــوده که حاصل آن یک برد برای 
اســتقال، یک برد برای پرسپولیس و 2 تســاوی بوده است. پرتساوی ترین 
دربی های برگزار شــده در فروردین ماه بوده است؛ از 8 دیدار برگزار شده 5 
بازی با تســاوی خاتمه یافته اســت. 3 تساوی از 5 تساوی یاد شده با نتیجه 
1-1 و دو تســاوی دیگر بدون گل بوده اســت. همچنیــن پرگل ترین دربی 

فروردین ماه دربی 82 است که با برد 2-4 سرخ ها همراه بود.

مدیر جدید تلویزیون پرسپولیس
مراســم معارفه مهدی ریاضتی مدیــر جدید تلویزیون پرســپولیس دیروز در 
ورزشــگاه شهید کاظمی و در اســتودیوی این تلویزیون اینترنتی برگزار شد. در این 
مراســم مسووان سابق تلویزیون پرسپولیس، برخی از مسووان باشگاه، مدیر جدید 
و برخی از مسووان حامی مالی باشگاه پرسپولیس حضور داشتند و از زحمات وحید 
رضایی مدیر ســابق این تلویزیون اینترنتی تقدیــر به عمل آمد. مهدی ریاضتی طی 
روزهای گذشته به عنوان مدیر جدید تلویزیون پرسپولیس انتخاب شده بود که با این 

مراسم عمًا کارش را در این تلویزیون شروع خواهد کرد.

برانکو بیشتر از این تیمش را تغییر نمی دهد

تنها دغدغه قرمزها: یک مهاجم، همین!

امــا برای رســانه ها و بخصوص هــواداران 
این موضوع زیاد دلچســب نخواهد بود. رسانه ها 
براساس وظیفه ذاتی خود به دنبال اطاع رسانی 
هستند و البته هواداران هم خیلی دوست دارند 
تا همگام و همراه با تیم شان از شرایط و اوضاع و 
احوال آگاه باشند. به طور حتم بعد از محرومیت 
پرســپولیس از دو پنجره نقــل و انتقاات، حاا 
هواداران کامًا مشتاق هستند که تیم شان خیلی 
خوب و حتی برای قهرمانی در آســیا بسته شود، 
مخصوصاً اینکه ثبات کادر فنی پرسپولیس همه 
چیز را برای حضور رویایی این تیم در آسیا آماده 
کرده اســت. شــاید بتوان گفت به همین خاطر 
است که هواداران بیشــتر از هر زمانی به دنبال 

اخبار نقل و انتقاات تیم شان هستند.
همانطــور کــه ذکر شــد منــش مدیران 
پرســپولیس فعــًا بــه عــدم شفاف ســازی و 
اطاع رســانی اســت اما با نگاهی به شرایط این 
روزهای تیم و نحوه مدیریت برانکو در سال های 
گذشــته به نظر می رســد با وجود جذب شدن 
برخی بازیکنان در این تیم، تغییرات زیاد دیگری 
را در پرســپولیس شــاهد نخواهیم بود. سروش 
رفیعی، مهــدی ترابی، محمد نــادری و مهدی 
شــیری قبل از رســیدن پرســپولیس به نقل و 
انتقاات، در دام این تیم افتاده بودند و هواداران 
از مدت ها پیش منتظر حضور این بازیکنان بودند 
و البتــه برانکو زمان زیادی بــرای فکر کردن به 
این موضوع داشت، اینکه این بازیکنان در کجای 
ترکیب تیمش قرار می گیرند و چقدر می تواند به 
آنها تکیه کند و همینطور هواداران هم خیال شان 
راحت بود. مهدی شــریفی و سعید کریمی هم 
در نیم فصل دوم به جمع پرسپولیســی ها اضافه 
خواهند شــد که آنها نیز غریبــه نخواهد بودند. 

جذب محمد نادری بســیاری از مشکات برانکو را 
حــل خواهد کرد. او به خوبی می داند که در غیاب 
انصاری و ماهینی، نادری می تواند عصای دســتش 
باشد. از طرف دیگر برانکو در خط دفاع تیمش هم 
خیال آســوده ای دارد، او با داشتن بازیکنانی مثل 
شجاع خلیل زاده و بخصوص سید جال حسینی در 
دفاع از دروازه فشار و کمبودی را احساس نخواهد 

کرد.
با وجــود حرف و حدیث هایــی که همچنان 
درباره بیرانوند وجود دارد و شایعات درباره جدایی 
او از پرسپولیس داغ داغ است، برانکو در اینجا هم 
مشــکلی را احســاس نمی کند، او به احتمال زیاد 

از حفــظ دروازه بان اول تیــم ملی و تیمش کاما 
مطمئن است و برای همین سکوت باشگاه و برانکو 
نوعــی تاییدیه ادامه حضور بیرانونــد را به همراه 

دارد.
بایــد اقرار کرد که برانکــو در خط حمله هم 
مشــکلی ندارد اما از آنجا که پرسپولیس قرار است 
نمایش متفاوتی حتی نســبت بــه روزهای موفق 
گذشته داشته باشد، به نظر می رسد تا اینجای کار 
فقــط باید منتظر تغییــرات برانکو در خطه حمله 
باشــیم، بخصوص اینکه همیشه در مورد عملکرد 
مهاجم ســیه چرده پرسپولیس یعنی گادوین منشا 
انتقادهایی وجود داشته اســت و البته بسیاری از 

هــواداران نظر مثبتی روی این بازیکن نداشــته و 
ندارند. شاید بر همین اساس بود که بیشتر خبرها 
مربــوط به حضور رضا قوچان نژاد یا مهدی طارمی 
و یا حتی یک مهاجم خارجی در پرسپولیس بوده 

و هست.
در هر صورت زمان برای بیشتر شدن و شنیدن 
شــایعات رو به پایان است. زمان زیادی تا رسیدن 
برانکو به ایران و حضور در جمع سرخپوشان باقی 
نمانده اســت. این مربی کروات قبل از شــروع کار 
به احتمال زیاد تکلیــف تنها موضوع باقیمانده در 
تیمش را مشخص خواهد کرد و بعد از آن تمرینات 

طاقت فرسای سرخ پوشان را استارت خواهد زد.

طبق قوانین لیگ برتر هر تیم می تواند 18 بازیکن 
بزرگســال در ترکیب تیمش داشته باشــد. تا اینجای 
کار علیرضا بیرانوند، رادوشــویچ، سیدجال حسینی، 
محمد انصاری،، محســن ربیع خواه، شجاع خلیل زاده، 
امید عالیشاه، حسین ماهینی، کمال کامیابی نیا، احمد 
نوراللهی، شایان مصلح، منشــا، مهدی شیری، مهدی 

شریفی، مهدی ترابی و ســروش رفیعی جزو بازیکنان 
بزرگسال پرســپولیس هســتند که با اتفاقات اخیر به 
نظر می رســد یک نفر یعنی منشا از این ترکیب کم و 
یــک مهاجم خارجی دیگر به این ترکیب اضافه خواهد 
شــد. با این اوصاف می توان نتیجــه گرفت که ترکیب 
پرســپولیس با حداقل تغییر خواهد بود، چنانچه حتی 

اگــر برانکو به بازیکن دیگری هم نیاز داشــته باشــد، 
پرســپولیس به جهت بهره گیــری از بازیکنان جوان و 
امتحان پس داده، جا برای جذب خواهد داشت. این در 
حالی است که بازیکنانی مثل علی علیپور، آدام همتی، 
ابوالفضل درویش وند، سیامک نعمتی، شاهین عباسیان 

و بشار رسن  نیز در خدمت پرسپولیس خواهند بود.

 دو مجهول و
 16 معلوم در معادله 
تیمی پرسپولیس

 طارمی
 منتظر دستور برانکو!

بــرای  مهاجــم  جــذب  داغ  بحــث 
پرسپولیســی ها، حسابی ســر و صدا کرده 
اســت و دیگر همه می دانند برانکو به دنبال 
جذب یک مهاجم است. پیش از این نام های 
زیادی برای حضور در پرســپولیس برده شد 
که یکی پس از دیگری از رادار سرخپوشــان 
خارج شدند و برانکو دستوری برای ورود آنها 
به پرســپولیس صادر نکــرد. این روزها همه 
صحبت ها به ســمت جذب بازیکن و مهاجم 
خارجی اســت و بــا اطمینان بیشــتری از 
جایگزینی یک مهاجم خارجی به جای منشا 
حرف زده می شــود اما ایــن فقط یک طرف 
موضوع است. برعکس اتفاقاتی که برای سایر 
گزینه های پرســپولیس مثل قوچان نژاد رخ 
داد، مهدی طارمی مهاجم سابق پرسپولیس 
اوضــاع متفاوتی دارد. مخصوصــاً اینکه این 
بازیکــن در آخرین بــازی اش برای تیم ملی 
سنگ تمام گذاشت و با گلزنی مقابل قطر به 
همه نشــان داد اوضاع خوبی دارد و می تواند 
انتطارات مدیران و کادر فنی پرســپولیس را 
برآورده کند. طارمی البته یک شانس بزرگ 
دیگــر نیز دارد. اینکــه او در میان بازیکنان 
پرسپولیس هم محبوبیت خوبی دارد و با آنها 
هماهنگ تر از هر بازیکن دیگری است، به او 
این شــانس بزرگ را می دهــد که برانکو در 
نهایت شاید دستور ورود او به پرسپولیس را 
صادر کند. بازگشت طارمی به پرسپولیس نه 
قطعی است و نه مثل برخی دیگر از بازیکنان 
کامًا منتفی شــده است. او هنوز این شانس 
را دارد کــه بتوانــد مجددا به پرســپولیس 
بازگردد و روزهای نبودنش را برای این تیم و 
هوادارانش جبران کند. البته ناگفته نماند که 
طارمی نخســتین بار نیست که منتظر ورود 
به پرسپولیس اســت. او در گذشته نیز برای 
رســیدن به بهشت پرسپولیســی ها حسابی 
حاشیه ساز شــده و زمان زیادی برای جذب 
او صرف شــده بود. این هم ناگفته نماند که 
طارمی خــودش هم بدش نمی آید دوباره در 
پرسپولیس بدرخشد و برخی ذهنیت ها را از 
خود دور کند. او بــه خوبی می داند که باید 
برای پرسپولیس کاری انجام دهد و چه بهتر 
کــه خیال برانکو و هــواداران را از بابت یک 

مهاجم آماده راحت کند.

سایپا به مشتری های 
گادوین اضافه شد

 روزهای سختی برای مهاجم 
پرسپولیس در حال رقم خوردن 
وجود  با  منشــا  گادوین  است. 
اینکه در مرخصی به سر می برد، 
حتما توجهی به اخبار پیرامونش 
نیــز دارد و از اینکــه چگونه 
همه جا حــرف از جدایی اش از 
آگاه  کاما  اســت،  پرسپولیس 

است. 
پیــش از این فواد و قطبی 
خواستار جذب این بازیکن شده 
بودند. باشگاه صنعت نفت آبادان 
پرسپولیس  باشگاه  از  رسمًا  هم 
خواســتار جذب ایــن بازیکن 
شد. این در حالی است که خود 
نظر  به  و  دارد  دیگــری  نظر  او 
می رسد دوست دارد همچنان به 
ادامه دهد.  پرسپولیس  با  کارش 
او در این بــاره می گوید:  »من 
به تهران برمی گردم و آن  امروز 
وقت صحبــت خواهم کرد. فعًا 

نمی خواهم حرفی بزنم.«
صحبت های گادوین منشــا 
در حالی است که ظاهرا مشتری 
جدیدی هم به جمع مشــتریان 
شده  اضافه  بازیکن  این  قدیمی 
دنبال  به  سایپا  مسووان  است. 
آن هســتند تا برای به خدمت 
گرفتن گادوین منشا فعالیت شان 
را آغاز کنند. سایپایی ها امیدوار 
هســتند با رابطــه خوبی که با 
بتوانند  دارند  پرسپولیســی ها 
بازیکن را بــرای نیم فصل  این 
از  پیش  بگیرند.  خدمت  به  دوم 
از  رقابت ها،  نیم فصــل  این در 
راهی  ترابی  تیم ســایپا مهدی 
پرســپولیس شده بود. منشا در 
قرار  برانکو  خروجی  فهرســت 
اعام  باشگاه  مدیران  اما  داشت 
کردند از آنجــا که رقم قرارداد 
نمی توانند  بااست،  بازیکن  این 
کنند  قراردادش  فسخ  به  اقدام 

و باید باشــگاه های دیگر 
گرفتن  خدمت  به  برای 
منشــا، بند آزادسازی 
را  بازیکن  این  قرارداد 

فعال کنند.

گزارش

خبرکوتاه

سوژه یابی

در انتظار 
پایان 
شایعات

با وجود حرف 
و حدیث هایی 
که همچنان 

درباره بیرانوند 
وجود دارد و 

شایعات درباره 
جدایی او از 
پرسپولیس 

داغ داغ است، 
برانکو در اینجا 

هم مشکلی 
را احساس 
نمی کند، او 
به احتمال 

زیاد از حفظ 
دروازه بان اول 

تیم ملی و 
تیمش کاما 
مطمئن است 
و برای همین 

سکوت باشگاه 
و برانکو نوعی 
تاییدیه ادامه 

حضور بیرانوند 
را به همراه 

دارد.

حرف و حدیث ها این روزها در پرســپولیس زیاد اســت. جدایی گادوین منشا، خارج کردن انصاری از فهرست پرســپولیس، جدا شدن برخی بازیکنان دیگر، 
تغییرات درون دروازه پرســپولیس و ... حرف هایی هســتند که قبل از شــروع تمرینات پرســپولیس دهان به دهان می چرخد و شــاید فقط به علت نبودن 
برانکو در ایران، همه چیز به ســمت او ســوق داده می شــود، مدیران پرســپولیس حرفی درباره این خبرها نمی زنند و تایید و تکذیبی هم در کار نیست و 
رســانه ها و هواداران به پایان هفته و حضور برانکو در ایران ســوق داده می شــوند. چیزی که شاید زیاد هم بد نباشــد، البته نه برای باخبر شدن از وضعیت 
تیمی مثل پرســپولیس، بلکه برای اینکه مدیران این باشــگاه فعًا برنامه های شــان را در زاویه تاریکی از اتفاقات این روزهای فوتبال کشــورمان نگه دارند.

باز هم خبــری درباره اعتصاب 
احتمالــی بازیکنان پرســپولیس به 
گوش رســید و این در حالی بود که 
به نظر می رســد این گونه مســائل 
بیشــتر از اینکه جنبه اطاع رسانی 
داشــته باشد، بحث شــایعه سازی 

مطرح است.
بازیکنــان  می شــد  گفتــه 
پرسپولیس تصمیم دارند در صورت 
تمرین  تنها  نه  مطالباتشان  نگرفتن 
نکرده بلکه به اردوی قطر هم نروند 
و این موضوع باعث شــده تا شایعه 
از سرپرستی  ایرج عرب  اســتعفای 

باشگاه پرسپولیس به گوش برسد.
 پــس از اینکــه ایــرج عرب 
باشــگاه  سرپرســت  به عنــوان 
حمیدرضا  جانشــین  پرســپولیس 
پرسپولیس  باشــگاه  د ر  گرشاسبی 
شــد، زمزمه های اعتراضی بازیکنان 
این تیم به خاطر مشــکات ما لی به 
گوش رسید و حتی سرخ پوشان یک 
جلســه د ر اعتراض به این مشکات 
تمرین نکردند، بــه طوری که ایرج 
عرب مجبور شد با 5 بازیکن بزرگتر 
تیم پرســپولیس جلســه ای برگزار 
کند تا بتواند آنهــا ر ا متقاعد کر د ه 

تا تمرین کنند.
بعد از این جلسه بو د که عرب به 
بازیکنان قول داد مطالبات ما لی آنها 
ر ا برطرف کند و دغدغه بازیکنان ر ا 
به اتمام برســاند، هرچند که واریز 
پول به بازیکنان پرسپولیس مطابق 
میل سرخ پوشــان نبود چــو ن آنها 
با رسیدن به نیم فصل  معتقد بو دند 
لیــگ برتر حداقل بایــد 50 درصد 
مطالباتشان ر ا بگیرند که این اتفاق 
رخ نداد و سرخ پوشــان د ر بهترین 
حالت 35 درصد از قراردادهایشــان 

ر ا دریافت کردند.
بازیکنــان  دیگــر  طــرف  از   
پرســپولیس عــاوه بــر مطالبات 
پاداش  دنبــال گرفتــن  بــه   ما لی                              
                                                                                                                                                                                          آســیا یی هم بو دند                                                                                                                          و اعتقاد داشتند 

باید این پاداش آســیایی هم به آنها 
تعلق بگیرد. 

عرب به بازیکنان قول د ا ده بو د 
تا قبل از شروع دور جدید تمرینات 
به حســاب بازیکنان پول واریز کند 
ا مــا د ر حالی که از فــردا تمرینات 
پرســپولیس آ غاز خواهد شد، تا این 
لحظه پولــی به حســاب بازیکنان 
نیامده و بعید به نظر می رسد به این 

زودی هم این اتفاق رخ بدهد.
پرسپولیس که حدود  بازیکنان 
دو هفتــه تعطیل بو دنــد با یکدیگر 
تصمیــم گرفتنــد د ر صورتــی که 
مطالبات ما لی آنها پرداخت نشــود، 
نه تنهــا تمرین نکننــد، بلکه بر ای 
برپایــی اردو بــه قطر هــم نروند و 
این موضوع یک چالش بزرگ دیگر 
مقابل ایــرج عرب سرپرســت این 

باشگاه خواهد بو د.
ایــن مســائل                                                      باعث شــده تا 
شــایعاتی مبنی بر  اســتعفای ایرج 
عرب از       سمت سرپرستی این باشگاه 
به گوش برسد و حتی                              گفته می شو د 
او بر ای این منظور به                                       دیدار مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان هم 

خواهد ر فت.
البته عرب عاقه ای به رسانه ای 
شــدن این مســائل ندارد و به نظر 
می رسد             به دنبال این موضوع خواهد 
بو د تا د ر سکوت خبری                                      این مسائل 

ر ا رتق و فتق کند                          .
 

پنــدار خمارلــو مدیــر روابط 
باشگاه پرســپولیس درباره  عمومی 
اســتعفای احتمالی عرب می گوید: 
»تــا جایی که مــن می دانم چنین 
مســاله ای وجود ندارد و آقای عرب 
ا گــر مــوردی د ر این باره داشــت 
حتماً با مــن صحبت می کر د.                                                                                                                                                                                                                                                              حتی 
در جلســاتی کــه داشــتیم چنین 
موضوعــی مطرح نشــده و تا جایی 
که من می دانم بعید است این خبر 

درست با شد.«

حاشیه های قرمز:
  از ناراحتی بازیکنان تا لغو 

اردوی قطر
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مردی که هرگز خواسته ها را در پرسپولیس برآورده نکرد

رازی به نام »منشا«

 درباره گادوین منشا انواع اظهارنظرها طی 
ماه های اخیر ارائه شده است. برخی با احتساب 
دوندگی هــا و جنگندگی ها و حضور فعالش در 
برخوردهــای فیزیکی او را مهاجم کارســازی 
توصیف می کنند کــه نمی تواند در چرخه کار 
تهاجمی پرسپولیس بی تأثیر باشد ولی شماری 
دیگر می گویند وقتی این نیجریه ای در وظیفه 
اولش که گلزنی اســت، طی یک ســال و نیم 
حضورش در جمع ســرخ ها این قــدر بد عمل 
کرده چطور می توان او را موفق شــمرد و لزوم 

کنار گذاشتن وی را نادیده گرفت؟
تاش روزهــای اخیر برانکــو ایوانکوویچ 
برای جذب یــک مهاجم تازه به پرســپولیس 
کــه مثل خود وی کروات اســت اگر به معنای 
جدایی قطعی منشا نباشــد، ا اقل به این معنا 
است که ایوانکوویچ نیز چندان به مفید و مؤثر 
بودن منشا در ترکیب تیمش طی 19 ماه اخیر 
معتقد و مطمئن نیســت و مایل اســت ســایر 
راه ها و گزینه ها را هم بسنجد و قدم به طرق و 

زمینه های تازه بگذارد.
 

با چنگ و دندان
همه این حرف ها و بحث ها و گمانه زنی ها 
زمانــی عجیب تر و جالب تر می شــود که به یاد 
آوریم منشــا در تک فصل حضــورش در پیکان 
چه مهاجم متفــاوت و موفق تری بود و به تبع 
آن چطور ســایر تیم ها برای تصاحب وی سر و 
دست می شکســتند و چگونه وقتی پرسپولیس 
او را تصاحب کرد، ســایرین به این تیم رشک 
بردند. حاصــل کار اما چیزی کامــًا متفاوت 
بوده و فورواردی که حتی مدافعان برجســته و 
تسخیر ناپذیر خود پرسپولیس در دو دیدار رفت 
و برگشت با پیکان در لیگ برتر برای مهارش به 
چنگ و دندان متوسل شدند، در جمع سرخ ها 
با ســرعت قابل ماحظه ای به سایه ای از دوران 
پیکان اش تبدیل شــد و هرچند در هر دو فصل 
لیگ  پرســپولیس در  ماجراجویی های شیرین 
قهرمانان آســیا نمایش های قابل توجهی ارائه 
کرد و برخی گل های حساس هم زد اما هرجا و 
هر موقع بحث لیگ داخلی و مسابقه 
ایرانــی پیش  تیم هــای  بــا 
به  تأثیرگــذاری اش  آمد 
شــکلی واضح فروکش 
کــرد و مــاری را 
تداعــی کرد که 
ی  ن هــا ا ند د
ش  ی ا هــر ز
کشــیده  را 
وقتی  باشــند. 
ایــن عامــل را در مقام 
قیاس با 19 گلی کــه علی علیپور در فصل 
گذشته زد و با آن مقام آقای گلی لیگ برتر 
را کســب کرد، قرار دهیــد، بیش از پیش به 

صحت نظــر افرادی کــه می گویند منشــا در 
پرســپولیس واقعاً نا امید کننده ظاهر شده، پی 

می برید.
 

یارهای کناری متفاوت
اگر دایل صعود چشــمگیر منشا در 
پیکان و تنزل شــدیدش در پرســپولیس 
را جســت و جو کنید، ابد بــه این نتیجه 
می رســید که تجلی اولیه او به این سبب 
بود کــه در پیکان کنار برخــی بازیکنان 
متوسط کار می کرد ولی وقتی کنار نفرات 
شــاخص تر و کار راه انداز پرسپولیس قرار 
گرفت جلوه گــری اش اندک و به بازیکنی 
تبدیل شــد که به شــدت می کوشد تا به 
ســطح بقیه برســد و معمــواً و در اکثر 

بازی ها نمی رسد.
 حتــی وقتی در اواســط و پایان فصل 
گذشــته امثــال مهــدی طارمــی، رامین 
رضاییان، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، 
صادق محرمی و وحید امیری پرســپولیس 
را تــرک گفتند و به ســبب محرومیت این 
باشــگاه از خریدهــای تازه هیــچ بازیکن 
همســطح یا غیر همســطحی جذب قرمزها 
نشد، منشا نتوانست از بحران خأ شخصیت 
در پرســپولیس بهره گیرد و این را به پلی 

برای گلزنی ها و توفیق خود تبدیل کند.
 در چنین حال و اوضاعی حتی نفرات 
متوسطی مثل آدام همتی هم در پرسپولیس 
چهره شــدند و سیامک نعمتی و بشار رسن 
که آن قدرها هم از ســطح متوســط فراتر 
نمی روند، خود را به عنوان ســتاره های تازه 
تیم مطرح کردنــد و نوراللهی و خلیل زاده 
هم تولدی دوباره داشــتند اما منشا در نیم 
فصــل اول لیگ هجدهم کــه از هر جهت 
برای درخشــش او مناسب و آماده بود، کار 
مهمی صورت نداد و نخســتین و مهم ترین 
وظیفه یک فــوروارد و به واقع کار گلزنی را 
به مدافعان و هافبک هایی ســپرد که روی 
ضربات آزاد سایر تدابیر و تمهیدات تیم شان 
به سمت جلو می رفتند و آنجا ماجراجویی و 
بخت آزمایی می کردند و در آینده نیز چنین 

خواهند کرد.

 
اگر آن محرومیت در کار نبود

خیلی ها معتقدند اگر پرسپولیس دچار 
مشــکل محرومیت از خریــد نفرات جدید 
نمی شد، عذر منشا را در پایان لیگ هفدهم 
می خواست و اینک گزینه های دیگری خط 
حمله پرســپولیس را به پیــش می بردند و 
گلزنان این تیــم افراد دیگــری می بودند، 
حقیقت امر هرچه باشــد، پرســپولیس در 
شرایطی به ســوی نیم فصل دوم لیگ 98-
1397 به حرکت درآمده که با کسب مجوز 
استفاده از دو عنصر تهاجمی تازه با نام های 
آشنای مهدی ترابی و مهدی شریفی به طور 
مسکوت اما آشکار به منشا اخطار کرده که 
یا همان مهاجم قبلی پیکان خواهد شد و یا 
مجبور به وداع با ســرخ ها است. دست های 
برانکو برای جواب کردن منشــا با احتساب 
طوانی بودن نسبی دوران نقل و انتقال های 
میان فصل هنوز باز است و شاید این مربی 
معمواً آرام و فکور که تمرینات پرسپولیس 
را از امروز )پنج شــنبه( دوباره کلید می زند 
بــرای قطع همکاری با منشــا صبر نکند و 
در روزهای باقی مانــده از نقل و انتقال های 
زمستانی پرونده منشا را زیر بغل اش بگذارد 
و کار را تمــام کند اما عقل حکم می کند او 
ابتدا ســه چهار بازی رسمی پرسپولیس را 
با حضور شــریفی و ترابــی ببیند و پس از 
حصول اطمینــان از میزان کارآیی های آنها 
در  مورد منشــا تصمیم گیــری کند و فقط 
در دیدارهای دوســتانه نمی توان به محک 

صحیح و دقیق بازیکنان نایل آمد.
 

زمان تصمیم گیری
هــر یک از دو صــورت معادله فوق صحیح 
باشــد، تا زمان حل راز منشا و جدایی و یا ابقای 
او در پرسپولیس مدت زیادی نمانده و یا او قادر 
به رساندن خود به سطوح مورد نظر هست یا نه 
و در حالــت دوم و البته در صــورت گلزنی های 
راضی کننده ترابی و شــریفی، منشــا دیر یا زود 
به یک خاطره نه چندان شــیرین و محو شده در 
دفتر تاریخ فعالیت های پرســپولیس که بیش از 

نیم قرن را دربر می گیرد، تبدیل خواهد گشت.

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo

وصال روحاني
Vesal Rohani
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 پس از قهرمانی ورزشــکاران آقــا و خانم بانک رفاه 
در المپیاد سیســتم بانکی، تیم فوتســال حراســت 
بانک رفاه با برجای گذاشــتن عملکردی مثال زدنی 
و برای نخســتین بــار در تاریخ ورزشــی این بانک، 
موفق به کسب مقام نایب قهرمانی جشنواره ورزشی 

حراست های کل کشور شد.
در ایــن دوره از مســابقات کــه با حضــور تیم های 
قدرتمنــدی از ســازمان ها، ارگان هــا و بانک هــای 
دولتی کشــور برگزار شد، تیم فوتسال حراست بانک 
با شایســتگی و غلبه بر حریفــان عنوان دار به فینال 
مسابقات راه یافت و با عملکردی شایسته با افتخار بر 

سکوی دوم مسابقات ایستاد.
بانــک رفاه با هدایت و مربیگری امیر حنیفی بازیکن 
اســبق تیم های ملی و پرسپولیس توانست با غلبه بر 
تیم های ایران خودرو، وزارت اقتصاد و دارایی، پست 
بانک، بانک ملت و بانک تجــارت به فینال راه یافته 
و عنوان نایب قهرمانی را به افتخارات ورزشــی خود 

بیفزاید.

جام ملت های آســیا در 6 گروه چهــار تیمی با 
حضور 552 بازیکن، به میزبانی امارات و به مدت 
28 روز برگزار می شود. در میان بازیکنان حاضر 
در جام ملت های آسیا سون هیونگ مین، بازیکن 
سرشــناس تاتنهام به عنوان باارزش ترین بازیکن 
وارد امارات می شــود؛ هرچند سون هیونگ مین 
همچنان مشغول بازی برای تاتنهام در لیگ برتر 
اســت و از مرحلــه دوم وارد اردوی کره جنوبی 

می شود.
ســون که 3 بازی ابتدایی تیــم ملی کره جنوبی 
در جــام ملت هــا را به دلیل حضــور در ترکیب 
تاتنهام برای بازی مقابل منچستریونایتد از دست 
می دهد، حدود 50 میلیون یورو ارزش دارد. این 
بازیکن 26ســاله باعث شده ارزش کلی بازیکنان 
کره جنوبــی هــم باا بــرود و این تیــم مدعی، 

گران ترین تیم تورنمنت شود.
سون هیونگ مین با نفر دوم فهرست گران ترین 
بازیکنــان حاضر در جام ملت های آســیا حدود 
32 میلیــون یــورو اختــاف دارد؛ بازیکنی که 
نامش علیرضا جهانبخش است؛ گران ترین خرید 
تاریخ باشــگاه برایتون که در جایــگاه دوم قرار 
دارد. علیرضا که به دلیل آســیب دیدگی یکی، دو 
بازی نخست تیم ملی را از دست می دهد، با 18 
میلیون یورو دومین بازیکن باارزش رقابت هاست.

شــویا ناکاجیما، وینگر چپ تیم ملی ژاپن هم با 
15 میلیون یورو در رده سوم قرار دارد. ناکاجیما 
بازیکن مشــهوری نیست اما سایت ها ارزش او را 
که در باشگاه پورتیمونســه پرتغال حضور دارد، 
15 میلیون یورو تخمین زده انــد. ناکاجیما این 
فصل 12 بازی برای پورتیمونســه در لیگ برتر 
پرتغال انجام داده و 5 گل به ثمر رســانده است. 
او که 24ساله است، 6بار هم در ترکیب تیم ملی 

ژاپن قرار گرفته.
بعد از ناکاجیمــا، هموطنش یوشــینوری موتو 
26ســاله با 10 میلیون قــرار دارد؛ بازیکنی که 
بعــد از حضــور در توکیو، پیراهــن ماینتس در 
بوندس لیگا را پوشید و در طول 3 فصل، 20 گل 
برای این تیم زد. موتــو از ابتدای فصل 2019-
2018 به لیگ برتر رفت و پیراهن نیوکاســل را 
پوشــید. موتو این فصل 11 بــازی در لیگ برتر 
انجام داده، 453 دقیقه در زمین بوده و یک گل 
هم برای نیوکاســل و مقابل منچســتریونایتد به 

ثمر رسانده.
بعد از ایــن دو بازیکن ژاپنی، ســردار آزمون با 
9/5 میلیــون یــورو در جایگاه پنجم فهرســت 
باارزش تریــن بازیکنان جام قرار گرفته اســت. 
مهاجــم 24ســاله روبین کازان که شــاید اگر با 
پیشــنهاد 20 میلیــون یورویی اتزیــو موافقت 

می کرد، حاا مثل جهانبخش در رده بهتری قرار 
می گرفت.

لیست 15 بازیکن باارزش جام ملت های آسیا:
1-ســون هیونگ مین )کره جنوبی- 50 میلیون 

یورو(
2- علیرضا جهانبخش )ایران- 18 میلیون یورو(

3- شوی ناکاجیما )ژاپن- 15 میلیون یورو(
4- یوشینوری موتو )ژاپن- 10 میلیون یورو(
5- سردار آزمون )ایران- 9/5 میلیون یورو(

6- هیروکی ساکای  )ژاپن- 8 میلیون یورو(
7- متئو رایان )استرالیا- 8 میلیون یورو(
8- ریتسو یوآن )ژاپن- 7/5 میلیون یورو(

9- هی چان هوآنــگ )کره جنوبی- 7/5 میلیون 
یورو(

10- مایا یوشیدا )ژاپن- 7 میلیون یورو(
11- یویا اوساکا )ژاپن- 6 میلیون یورو(

12- عادل احمدوف )ازبکستان- 6 میلیون یورو(
13- ســونگ یونگ کی )کره جنوبی- 6 میلیون 

یورو(
14- تاکاهیرو تومیاسو )ژاپن- 6 میلیون یورو(
15- تاکومی مینامینو )ژاپن- 5 میلیون یورو(

گران ترین بازیکنان تیم ملی ایران:
1- علیرضــا جهانبخش؛ 18 میلیون یورو )دوم(، 
2- سردار آزمون؛ 9/5 میلیون یورو )پنجم(، 3- 

ســامان قدوس؛ 5 میلیون یورو )شانزدهم(، 4- 
کریم انصاری فرد؛ 4 میلیون یورو )بیست و یکم(، 
5- میاد محمدی؛ 3/5 میلیون یورو )بیســت و 
چهارم(، 6-علیرضا بیرانوند؛ 2 میلیون یورو )سی 
و دوم(، 7- مهــدی طارمــی؛ 1/7 میلیون یورو 
)ســی و هفتم(، 8- مجید حسینی؛ 1/5 میلیون 
یورو )چهــل و دوم(، 9- احســان حاجی صفی؛ 
1/5 میلیــون یــورو )پنجاهــم(، 10- مرتضی 
پورعلی گنجی؛ 1/3 میلیون یورو )پنجاه و یکم(، 
11- وحید امیری؛ 1/2 میلیون یورو )شــصتم(، 
12- امید ابراهیمی؛ 1/2 میلیون یورو )شــصت 
و ســوم(، 13- رامین رضاییان؛ یک میلیون یورو 
)هفتادم(، 14- مهــدی ترابی؛ یک میلیون یورو 
)هفتــاد و یکم(، 15- امیر عابدزاده؛ یک میلیون 
یورو )هفتاد و چهارم(، 16- روزبه چشمی؛ 900 
هزار یورو )هشتاد و دوم(، 17- وریا غفوری؛ 800 
هزار یورو )نود و چهارم(، 18- پیام نیازمند؛ 800 
هزار یــورو )صد و دوم(، 19- احمــد نوراللهی؛ 
700 هزار یورو )صد و هجدهم(، 20- حســین 
کنعانــی زادگان؛ 500 هزار یــورو )صد و چهل و 
نهم(، 21- اشکان دژاگه؛ 500 هزار یورو )صد و 
پنجاه و پنجم (، 22- مسعود شجاعی؛ 500 هزار 
یورو )صد و پنجاه و هفتم(، 23- پژمان منتظری؛ 

300 هزار یورو )صد و نود و هشتم(.

قهرمانی در آسیا و برنامه ریزی شبانه روزی تیم ملی
کی روش دنبال موفقیت: آنالیز 
حریفان در پرواز ۳۰ دقیقه ای

بازیکنــان و کادر فنی تیم ملی صبح چهارشــنبه به وقت 
محلی وارد قســمت وی آی پی فرودگاه حمد دوحه شدند 
تا برای سفر به جزیره کیش آماده شوند. ایران ساعت 11 
به وقت محلی به ســمت جزیره کیش پرواز کرد تا بعد از 

توقفی کوتاه از این جزیره راهی ابوظبی امارات شود.
به دلیل مشــکات دیپلماتیک میان قطر و امارات، پرواز 
مستقیم میان این دو کشور وجود ندارد و به همین دلیل 
بازیکنان و مربیان ایران مجبور شــدند از طریق فرودگاه 
کیش به کشور امارات و شــهر ابوظبی پرواز کنند و وارد 
کشوری شوند که قرار است از چند روز دیگر میزبان جام 

ملت های آسیا باشد.
دوحــه و کیش در فاصله کوتاهی از یکدیگر قرار دارند که 
مدت تخمینی پرواز میان آنها حدود 30 دقیقه اســت. هر 
چند این زمان ممکن است بسته به آب و هوا یا مسیرهای 
هوایــی متغیر باشــد. این زمان اندک اما باعث نشــده تا 
کارلوس کی روش از دغدغه هــای حضوری موفق در جام 
ملت های آســیا غافل شــود. کی روش که در آستانه آغاز 
جام ملت ها تمام ســاعات را مشغول بررسی نقاط ضعف و 
قوت حریفان است، در هواپیما هم دست از آنالیز تیم های 

همگروه ایران برنداشت.
تیم ملی ایران برای قهرمانی در جام ملت های آســیا وارد 
امارات شده و کارلوس کی روش هم خوب می داند رسیدن 
به این هدف مهم، به یک برنامه ریزی شبانه روزی نیاز دارد. 
درست مثل عکســی که از کی روش منتشر شده. او حتی 
30 دقیقه را هم از دســت نداده و در این مدت کوتاه هم 

ترکیب احتمالی حریفان را روی کاغذهایی نوشته.
تماشای این تصاویر، ما را که در تهران نشسته ایم و چشم 
به موفقیت تیــم ملی داریم امیدوار می کنــد. امیدوار به 
پایان طلسم 43 ســاله قهرمانی در آسیا. هر چند رقبای 

سرسختی هم در مسیر ایران قرار دارند.

پپ: این بهترین شانس برای کم 
کردن فاصله با لیورپول است

امشــب منچسترســیتی فرصت دارد با شکست لیورپول 
فاصله اش با صدرنشــین لیگ برتر را بــه 4 امتیاز کاهش 
دهد، ولی شکست یا حتی تساوی می تواند بخت قهرمانی 
دوباره این تیم را خیلــی کم کند. یکی از ابهامات ترکیب 
اصلی ســیتی برای بازی حضور دی بروین اســت. ســتاره 
بلژیکی در چند ماه اخیر دو بار از ناحیه زانو مصدوم شــده 
ولی دیروز در تمرین حاضر بود.  پپ گواردیوا در نشست 
خبری در مورد دی بروین گفت: »او امروز با ما تمرین کرد 
و شــرایطش روز به روز بهتر شده است ولی پیش از بازی 
یــک آزمایش دیگر روی او انجام خواهیم داد تا مشــخص 
شــود برای بازی آماده است یا خیر.« پپ در مورد اهمیت 
مســابقه فردا گفت: »برای این بــازی مثل تمام بازی های 
گذشــته آماده شــده ایم. شــکل تمرینات تفاوتی نکرده، 
هرچند فرصت اســتراحت اندکی داشــته ایم. واقعیت این 
است که هفت امتیاز با لیورپول فاصله داریم ولی نیم فصل 
دوم تازه شروع شده و این بازی دومین دیدار نیم فصل دوم 
است. هنوز فرصت زیادی برای جبران این فاصله امتیازی 
داریم.« گواردیوا ادامه داد: »این روزها همه می پرسند که 
اگر ببازیم، شرایط برای قهرمانی چه خواهد شد اما من به 
این چیزها فکر نمی کنم. تمرکز کل تیم روی بازی و کسب 
پیروزی اســت. بزرگترین فرصت را برای کاهش فاصله با 

لیورپول داریم و باید از آن استفاده کنیم.«
 

 کلوپ: این سخت ترین 
بازی ما است

لیورپــول پس از پیروزی 5-1 مقابل آرســنال با روحیه 
خیلــی خوبی به ورزشــگاه اتحــاد مــی رود. چند روز 
قبــل گواردیــوا، لیورپول را بهترین تیــم فعلی جهان 
نامیــده بود و کلوپ در نشســت خبــری در واکنش به 
تمجیــد مربی رقیب گفت: »این یک بــازی عادی برابر 
منچسترسیتی است البته یکی از دشوارترین ها. آنها واقعا 
تیم قدرتمندی هســتند با یک مربــی خارق العاده. باید 
شــجاع باشــیم؛ پرانگیزه و پر از میل به پیروزی. دقیقا 
همانند بازی های اخیرمان. برای من، سیتی بهترین تیم 
دنیاســت. این نظر من است. از نظر گواردیوا ما بهترین 
تیم کنونی دنیا هســتیم ولی اگر از من بپرسید به شما 
می گویم که آنها بهترین تیم هســتند. البته حرف زدن 
و اظهارنظر، بخشی جدانشــدنی از فوتبال است. بخش 
مهمــی از فوتبال حرف زدن از اتفاقاتی اســت که هنوز 
به وقوع نپیوسته اند.« کلوپ در مورد وضعیت مصدومان 
تیمش گفت: »میلنر شرایط بهتری دارد و خوب تمرین 
کرده است. ممکن است از ابتدا به میدان برود یا کار را از 
روی نیمکت شروع کند ولی در فهرست 18 نفره خواهد 
بود. واینالدوم و هندرسون نیز شرایط خوبی دارند. برای 
مقابله با خط هافبک قدرتمند ســیتی باید بهترین بازی 

خودمان را انجام دهیم.«
 او درباره شکســت لیورپول از چلسی در جذب پولیشیچ 
هم گفت: »پولیشیچ واقعا بازیکن خوبی است. یک ستاره 
تکنیکی دیگر در چلســی که به عقیده من خرید بســیار 
خوبــی برای شــان خواهد بود. او را چند وقتی اســت که 
می شناسم و بازی هایش را نیز تحت نظر داشتم. به چلسی 

برای جذب این بازیکن تبریک می گویم.«

این روزها مهم ترین وســیله ارتباط تیم های فوتبال با رسانه ها و هواداران، شبکه های 
اجتماعی اســت.  فراگیری این رســانه های جدید، وبســایت  را که زمانی تنها کانال 
ارتباطی بود به حاشــیه برده و همه برای پیگیری اخبار رســمی تیم ها ســراغ آنها 
می روند. در آســتانه شــروع تورنمنت مهمی مثل جام ملت های آســیا، شبکه های 
اجتماعــی می توانند اهمیت زیادی در انتقال اخبار دقیق، بی واســطه و منصفانه تیم 
ملی ایران داشــته باشــند، ولی توییتر تیم ملی که دنبال کننده های زیادی هم دارد، 
این روزها غیرفعال اســت و در خواب عمیقی فرو رفته. بررســی اینستاگرام و توییتر 
تیم ملی، دو شــبکه اجتماعی که این روزها بیش از بقیه روی بورس هستند، ما را به 
نتایج متفاوتی می رســاند.  اینســتاگرام تیم ملی کاما فعال است و در لحظه نوشتن 
این گزارش، عکس هایی از فرود هواپیمای حامل اعضای تیم در ابوظبی منتشر کرده. 
این حســاب که به نشانه رســمی بودن، تیک آبی هم دارد، با 404 هزار دنبال کننده 
در روزهای گذشــته پوشش تصویری کاملی از اردوی دوحه داشته. حساب توییتری 
تیم ملی اما در نقطه مقابل قرار دارد و آخرین پســت آن به تاریخ 25 آبان )47 روز 
قبل( برمی گردد که بازنشر لینک یک نظرسنجی از روزنامه مارکاست و از فعالیت های 
اخیر تیم هیچ خبری نیســت. این در حالی اســت که این حســاب با تیک آبی کنار 
آن رســمی است و به همین خاطر از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، حساب 
رســمی تیم های ملی مختلف مثل تیم ملی فرانســه و چندین رســانه بین المللی از 
جمله یورواســپرت دنبال می شود. حساب رســمی تیم ملی با 56 هزار دنبال کننده 
که در توییتر عدد قابل توجهی اســت، در اختیار حامی مالی قبلی تیم ملی بوده، ولی 

با پایان این قرارداد روابط عمومی فدراســیون کنتــرل آن را در اختیار نگرفته و آن 
شــرکت هم دیگر دلیلی برای فعالیت در این حوزه ندارد.  ظاهرا برای روابط عمومی 
انتشــار عکس های تیم ملی در اینستاگرام کفایت می کند و عاقه ای به انتشار اخبار، 
فعالیت ها و نتایج تیم در توییتر ندارد. کافی است یادآوری کنیم که با داغ شدن این 
شــبکه اجتماعی در ماه های اخیر اکثر شخصیت های سیاسی و وزرا حضور فعالی در 
این رسانه دارند و تاش می کنند نظرات و فعالیت های شان را به گوش عموم برسانند، 
ولی تیم ملی که بخش زیادی از بحث های این روزهای توییتر را به خودش اختصاص 
داده، در این فضا غایب و غریب است. گروهی از طرفداران تیم ملی در روزهای اخیر 
تــاش کرده اند با راه اندازی صفحات جدید موج حمایتی قدرتمندی از تیم کی روش 
راه بیندازنــد و با امواج منفی مقابله کنند، ولی روابط عمومی فدراســیون که ارگان 
رسانه ای رسمی تیم محسوب می شود، در این زمین بازی وسیع و موثر کاما منفعل 
اســت. این درست برخاف سیاســت رقیبان ما در جام ملت های آسیاست که چند 
حساب توییتری با زبان های مختلف دارند و برای هواداران شان در گوشه و کنار جهان 

و رسانه های بین المللی خوراک کافی تدارک می بینند.

مارتین بویــل، چهارمین مصــدوم تیم ملی 
اســترالیا در هفته های اخیر است که می تواند 
دفاع این تیم از عنوان قهرمانی جام ملت های 
آسیا را سخت تر کند. مهاجم متولد اسکاتلند 
در جریان برد 5 بر صفر استرالیا مقابل عمان 
آسیب دید و معاینات دقیق نشان می دهد که 
زانوی او وضعیت خوبی ندارد. اســترالیا پیش 
از ایــن دنیل ارزانــی و آرون موی را به دلیل 
مصدومیت از دســت داده بــود و متیو لکی، 
مهاجم هرتابرلین هم مشــخص نیســت چه 
زمانی به شــرایط بازی برســد. با مصدومیت 
بویــل، گراهام آرنولد تنهــا چهار روز فرصت 
دارد تــا پیش از بازی اول تیمش مقابل اردن 
جانشینی پیدا کند. انتظار می رود آپوستولوس 
جیانو، مهاجم شــاغل در لیگ قبرس گزینه 
اصلی جانشینی باشــد و آیدین هروستیچ از 
لیگ هلند و کرگ گودوین، ســتاره آداید دو 
گزینه دیگر هســتند. بویل، مهاجم هیبرنیان 
شــروعی توفانی با تیم ملی اســترالیا در ماه 
نوامبر داشــت و غیبت او بــرای آرنولد ضربه 
سختی است. او در بازی تدارکاتی مقابل لبنان 
زننــده دو گل تیمش بود و انتظار می رفت در 

جام ملت ها گوش راســت اصلی تیم باشــد. 
احتماا رابی کروز باتجربه جای او در ترکیب 
اســترالیا را می گیرد.  آرنولد گفت: »مارتین 
در همین زمان کوتــاه تاثیر زیادی روی تیم 
گذاشــت و غیبت او بدشانسی بزرگی است، 
ولی ماموریت اســترالیا دســت نخورده باقی 
مانده. حــاا برای بازی های بعدی در ســال 
2019 و مقدماتــی جــام جهانــی منتظر او 
هستیم.« بویل دوســت داشت کنار تیم ملی 
اســترالیا باقی بماند، ولی بــرای طی مراحل 
درمان به باشگاهش در اسکاتلند فرستاده شد.

باشگاه بوروســیا دورتموند به صورت رسمی 
اعام کرد که کریســتین پولیشــیچ، ستاره 
آمریکایــی این تیم در ماه ژانویه به باشــگاه 
چلسی منتقل خواهد شد ولی سپس به عنوان 
بازیکن قرضی به دورتموند بازخواهد گشــت 
و تا پایان فصــل 2019-2018 در این تیم 
بازی خواهد کــرد. دورتموند اعام کرد این 
توافقی اســت که بین دو باشگاه و پولیشیچ 
انجام شده است. دورتموند اعام کرده که در 
ازای فروش پولیشــیچ به چلسی 64 میلیون 
یورو دریافت کرده و حضور پولیشیچ به عنوان 
بازیکن قرضی در دورتموند برای این باشگاه 
آلمانی بار مالی نخواهد داشت. بدین ترتیب 
این مهاجم 20 ســاله بــه گرانترین بازیکن 
تاریخ فوتبال آمریکا تبدیل می شود. مدیران 
دورتمونــد اعام کردند با توجــه به قرارداد 
واگذاری پولیشــیچ به چلســی انتظار دارند 
ســود خالص باشگاه برای سال مالی 2019-
2018 که روز ســی ام ژوئن 2019 به پایان 
می رسد بیشتر از 10 میلیون یورو باشد. این 
در حالی اســت که دورتمونــد پیش از این 
در پیش بینی ســود خالص ســاانه باشگاه، 

عددی کمتــر از 10 میلیون یورو را به عنوان 
پیش بینــی احتمالی اعام کــرده بود. گفته 
می شــود قرارداد فروش پولیشیچ به چلسی 
نقش مهمی در افزایش ســود ساانه باشگاه 
دورتموند داشته است.  با قطعی شدن انتقال 
پولیشیچ به چلســی، ادن هازار به جدایی از 
این باشــگاه و حضور در رئــال مادرید یک 
گام دیگر نزدیک شــد. هازار در جریان جام 
جهانی روســیه و بعد از آن بارها اعام کرده 
که آرزوی بــازی کردن در رئــال مادرید و 

حضور در این تیم را دارد. 

تیم ملی ژاپن در هواپیمایی که آنها را به امارات برد. ژاپن یکی از مدعیان جدی قهرمانی جام ملت های آسیاست که ساعاتی بعد از تیم ملی ایران 
به امارات رسید.

گران ترین بازیکنان جام ملت ها: سون اول است، جهانبخش دوم
2 ایرانی در جمع 15 بازیکن ارزشمند آسیا

توییتر تیم ملی در خواب!
در فاصله کمتر از یک هفته تا شروع جام ملت های آسیا

بویل، چهارمین مصدوم استرالیا! هازار جدید از دورتموند به چلسی پیوست
مهاجم هیبرنیان جام ملت ها را از دست دادپولیشیچ با 64 میلیون یورو گرانترین بازیکن تاریخ آمریکا شد

ژاپن در راه امارات

نایب قهرمانی تیم فوتسال 
حراست بانک رفاه

سوژه

اتاق کنفرانس

گزارش یک

گزارش دو

ذره بین تایم اوت

قاب روز

خبر
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ســاعت 23:30 امشب از شــبکه ورزش می توانید یکی از حساس ترین بازی های این فصل 
لیگ برتر را به طور زنده تماشا کنید. منچسترسیتی، مدافع عنوان قهرمانی میزبان لیورپول 
صدرنشین است و بسیاری از کارشناســان معتقدند که نتیجه این بازی می تواند سرنوشت 

قهرمانی را تعیین کند.

جلد یک سال پیش ایران ورزشی در روز 13 دی به اعتراض برانکو، سرمربی پرسپولیس به 
حکم محرومیت تیمش اختصاص داشت. همچنین حاجی صفی پس از انتقال به المپیاکوس 
در مصاحبه ای گفته بود که بی صبرانه منتظر بازی در ورزشــگاه اختصاصی این تیم اســت؛ 

انتقالی که دوام چندانی نداشت.
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