
جزییات؛ قهرمــان جام ملت ها تیمی خواهد بود که به ایــن فاکتور توجه ویژه ای 
داشته باشد. وقتی مصاحبه آلبرتو زاکرونی سرمربی تیم ملی امارات میزبان را در آستانه 
افتتاحیه می خوانیم به نکات جالبی می رســیم. ســرمربی تیم امارات با اشاره به اینکه 
تیم های کوچک آســیا در سال های اخیر پیشرفت چشــمگیری داشته و با استفاده از 
بدنسازی و تمرکز بر کارهای تاکتیکی، خود را به سطح بااتری رسانده اند، معتقد است 
که قهرمانی در این دوره بسیار سخت است و تیمی که به جزییات توجه بیشتری کرده 

باشد، احتماا با جام به خانه باز می گردد.
تیم  ایران به عنوان یکی از جدی ترین مدعیان قهرمانی، در بازی مقابل فلســطین 
رشــد تیم های کوچک را احســاس کرد؛ اگر خاطرمان باشــد، پس از تســاوی مقابل 
فلسطین ایران ورزشی تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و نوشتیم: »هشدار 

تیم های کوچک آسیا!«
در آن نوشــته به رشد تیم های کوچک و متوسط آسیا اشاره کرده بودیم که نباید 
آنها را دســت کم بگیریم و مقابل تمام حریفان با تمام توان بازی کنیم. در گذشــته هم 
بارها نوشتیم که سرمربی تیم ملی یک تفاوت آشکار با سایر مربیان دارد و این تفاوت در 
توجه او به جزییات است. در کلیات، همه کشورها لیگ دارند و خروجی لیگ و بازیکنان 
لژیونر، تیم ملی را تشــکیل می دهد. در کلیات، شــکل تمرین و استفاده از تاکتیک های 
مــدرن برای تمام تیم ها و مربیان ممکن اســت اما آن  چیزی کــه تفاوت تیم ها را رقم 

می زند، توجه به نکات ریز و جزیی فوتبال است.
بی شــک تمام تیم های حاضر در تورنمنت از مربیان خوبی استفاده می کنند و در 
این مدت برنامه های خاصی برای آماده ســازی داشته و با تمام امکانات خود را مهیای 
حضور در جام ملت های آسیا کرده اند اما زاکرونی معتقد است که عنوان قهرمانی این 
دوره از مســابقات به تیمی خواهد رسید که در اجرای جزییات موفق باشد. اگر با در 
نظر گرفتن این فاکتور نگاهی به تیم ملی کشــورمان بیندازیم، بارقه های امید در دل 
ما بیشتر زنده می شود چرا که با کی روش و سبک کار او کاما آشنا هستیم. کی روش 
از ابتــدای حضورش در ایران بر جزییات متمرکز بود و ایــراد او از زمین های فوتبال 
کشورمان یک نمونه بارز از توجه خاص او به جزییات است. یادمان هست که سرمربی 
تیم ملــی پیش از جام جهانی تاکید خاصی به تمرین روی زمین های صاف و حرفه ای 
داشــت و به همین دلیل هر زمینی را نمی پذیرفــت. از نگاه او زمین اردوگاه تیم های 
ملی برای بازیکنان زمین مناســبی نیست چون آنجا نمی توانست مهاجمان را طوری 
تمرین دهد که در زدن ضربه آخر دقیق باشــند و با تمــام مهارت و دقت توپ را به 
نقطه ای از چارچوب دروازه هدایت کنند که گل شــود. مشکل کی روش در ایران نبود 
زمین صاف و حرفه ای اســت. نه اینکه در ایران اصا زمین چمنی برای تمرین موجود 
نباشد بلکه زمینی مشــابه آنچه در مسابقات خارجی می بینیم در هیچ شهری وجود 
ندارد و تنها زمین اســتاندارد ایران در ورزشــگاه آزادی قرار دارد که اگر روی آن هر 
روز تمرین شــود، کیفیت خود را از دست خواهد داد و در آینده این زمین هم از فرم 

خوب خارج می شود.
کی روش در ســایر مســائل هم مردی جزیی نگر است؛ تا آنجا که اگر خبری از دل 
تیمش به رســانه ها برســد، تا منبع و منشا خبر و مســیر انتقال آن به رسانه ها را پیدا 
نکنــد کوتاه نمی آید. حتی در مواردی او تا ماه ها برای پیدا کردن کســی که خبر را به 
رســانه ها داده وقت گذاشــته و ما که کار رسانه ای را ســال ها دنبال کرده ایم و با افراد 
زیادی تعامل داشــتیم، این خصلت از کی روش را در هیچ مربی دیگری ندیدیم. اغلب 
مربیان در مواجهه با این اتفاق بعد از چند روز کنکاش خســته می شوند و دست از کار 
می کشــند اما کی روش تا پیدا کردن منبع انتشار خبر، دست از تاش برنمی دارد و اگر 
چنانچه یکی از اعضای تیمش چنین کاری را کرده باشــد، حتما قید کار با او را می زند 
و برای همیشــه نسبت به آن فرد بی اعتماد می شود، حتی اگر آن فرد یکی از بازیکنان 

و ستاره تیمش باشد.
با این توضیحات، به تیم ملــی امیدوارتر از قبل نگاه می کنیم. امروز جام ملت های 
آســیا در امارات با بازی امارات و بحرین افتتاح می شــود و تیم ملی ایران دوشــنبه در 
ابوظبی باید به مصاف یمن برود. شــاید از نگاه خیلی ها یمن تیم بزرگ و دردسرسازی 
نباشــد اما کی روش از لحظه ورود به امارات تمام تمرکز خود را روی این تیم گذاشته. 
مصاحبــه دیــروز او و انتقاد از تمریــن کردن تیم های حاضر در جــام  ملت ها، در یک 
مجموعه تمرینی نشــانه دیگری از توجه ســرمربی تیم ملی به جزییات است. کی روش 
حتی بازی ایران و قطر را پشت درهای بسته برگزار کرد تا هیچ کس در جریان اتفاقات 
درون تیمی ما نباشــد. او اغلب تمرینات را پشت درهای بسته برگزار می کند و برخاف 
مربیان ایرانی روی این موضوع حســاس است. امیدواریم توجه بیش از حد کی روش به 
جزییات نتیجه بخش باشــد و تیم ملی با پیروزی در بازی های پیش رو، بعد از 43 ســال 

سرانجام با جام به کشور برگردد.

سرمربی امارات ناخواسته از کی روش تعریف کرد
ایرانهمانتیمیکهزاکرونیمیگوید مصاحبه و خبرسرمقاله

بزرگانفوتبالدرمراسمتجلیلازپیشکسوتان
مراسم تجلیل و تقدیر از مربیان فوتبال به همت کانون مربیان برتر فوتبال 
با حضور مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در سالن اجتماعات کتابخانه 
ملی ایران برگزار شــد. حســن حبیبی، محمود یاوری، بهمن صالح نیا، پرویز 
مظلومی، مجید جالی، بیژن ذوالفقارنســب، حسین شمس و ناصر ابراهیمی 
مربیانی بودند که از آنها تجلیل به عمل آمد. در این مراسم صحبت های خوبی 

درباره آینده فوتبال شد.

VARفغانیدرکاستوجیهی
کنفدراسیون فوتبال آسیا نخستین جلسه توجیهی استفاده از VAR در 
جام ملت های آســیا 2019 برای داوران حاضر در این مسابقات را برگزار کرد. 
قرار اســت این تکنولوژی از مرحله یک چهارم نهایی وارد تورنمنت شود و در 
7 بازی حساس پایانی کمک خواهد کرد تا اشتباهات داوری به حداقل برسد.

علیرضا فغانی، داور بین المللی به همراه تیم ایرانی خود هم در این جلسه 
حضور داشتند. البته فغانی که سابقه قضاوت در تورنمنت های معتبر بین المللی 

از جمله جام جهانی 2018 را دارد، با این تکنولوژی آشنا است.

بگوویچ:قهرمانیایراندرآسیاآساننیست
وینکو بگوویچ، ســرمربی گل گهر ســیرجان وضعیت تیم ملی در آستانه 
جام ملت های 2019 آســیا را مثبت ارزیابی می کنــد. وینکو می گوید: »تیم 
ملی شــرایط خوبی دارد و اردوی قطر هم به کــی روش کمک کرد تا تیمش 
را آنطــور که می خواهــد برای شــروع بازی ها 
آمــاده کند. ایــران تیم خوبــی دارد و کی روش 
هم هشــت سال اســت که هدایت تیم ملی را بر 
عهده داشته و حاا شناخت خوبی از فوتبال آسیا 
 دارد. امیــدوارم که ایران با موفقیت آن بازی ها را 

به اتمام برساند.«
سرمربی سابق پرســپولیس، ایران را شانس 
همیشــگی قهرمانی در آســیا دانســت: »ایران 
همیشــه در این جــام یکی از مدعیان اســت، 
ولی شــما می بینید کــه چند دهــه از قهرمان 
شــدن دور مانده اســت. قهرمان شــدن ایران 
در آســیا کار آســانی نیســت، چون تیم های پرقدرتی هســتند که حریفانی 
جدی برای ایران محســوب می شــوند. ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و چند تیم 
دیگــر دنبال قهرمانی هســتند و ایران کار آســانی در پیش نخواهد داشــت. 
 بــا این حال ایران تیم اول آسیاســت و من امیدوارم که ایــن تیم با قهرمانی 

به ایران برگردد.«
سرمربی گل گهر ســیرجان راجع به وضعیت این تیم در رقابت های لیگ 
یک نیز توضیحاتی داد: »ما شــرایط خوبی داریم و با دو امتیاز کمتر نسبت به 
استقال جنوب نایب قهرمان شدیم. تمام تاش ما این است که امسال بااخره 
به لیگ برتر صعود کنیم. خودم هم دوست دارم که بعد از چند سال دوباره در 
لیگ برتر مربیگری کنم و امیدوارم چنین موقعیتی در فصل آینده فراهم شود. 
گل گهر تیمی اســت که ظرفیت فنی باایی دارد و مسووان باشگاه هم به ما 

کمک می کنند تا در آرامش کار را جلو ببریم.«

کویتبهدنبالمیزبانیجامجهانی
فدراسیون فوتبال کویت برای میزبانی اشتراکی جام جهانی اعام آمادگی 
کرد. ســفر اینفانتینو رییس فدراســیون جهانی فوتبال به قاره آســیا و محل 
برگزاری مســابقات جام ملت ها با پیشــنهاد جالب و جذاب او برای کشورهای 

منطقه همراه شد. 
رییس فدراســیون جهانی فوتبال در این ســفر اعام کرد که کشورهای 
منطقه خلیج فارس می توانند به صورت اشــتراکی تاش خود را برای دریافت 
میزبانی مســابقات آغاز کنند و همین صحبت ها حاا با اســتقبال مســووان 

فدراسیون فوتبال کویت همراه شده است. 
مســووان کویتی با اســتقبال از صحبت های اینفانتینو اعام کردند که 
بــرای میزبانی مشــترک جام جهانی آماده هســتند و قصد دارنــد تا میزبان 
مســابقات باشــند. البته در این صحبت ها هنوز کویــت گزینه مورد نظر خود 
برای میزبانی اشــتراکی را اعام نکرده اما در آستانه جام جهانی 2022 قطر، 
میزبانی دوباره خاورمیانه از جام جهانی در سال های آینده می تواند یک اتفاق 
بزرگ برای پیشــرفت فوتبال منطقه باشــد و باعث شــود تا کویتی ها که در 
 دهه های گذشــته قدرت قابل توجهی در منطقه داشتند، دوباره به سطح اول 

قاره نزدیک شوند.
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ابراهیمی:گرفتنجایآندوونکونامسختبود

جام ملت های آسیا تحت الشعاع کارشکنی اماراتی ها
رفتارهایــیمغایــرباروحورزش

امیــد ابراهیمــی بزرگتریــن حــس 
انتقامــی اش را ناشــی از تقابــل بــا عراق 
می داند. هافبک میانی تیم ملی در آســتانه 
جام ملت های آســیا در ایــن باره می گوید: 
»بزرگتریــن حــس انتقامی مــن در جام 
ملت های آســیا بــه دیدار با تیــم عراق بر 
می گردد. این تیم در جــام ملت های قبلی 
فوتبال توانست بر ما چیره شود و آن شکست 
و آن حــذف هنوز در دل مــن باقی مانده. 
قطعا بیشــترین تاشم را می کنم تا بتوانیم 
انتقــام آن حــذف را از عراقی ها بگیریم. به 
طورکلی اما من تصور می کنم تیم های ملی 
ژاپن و اســترالیا از همــه خطرناکترند و در 
حقیقت رقبای اصلی ما محسوب می شوند. 
تیم هایی کــه هم پرافتخار هســتند و هم 
توانایی باایی دارند. تیم های سختی در جام 
ملت ها حضور دارند. موفقیت در این بازی ها 
کار بسیار ســختی است اما اعتقاد و اعتماد 
کامل به خودمان داریم. بازی های ما در جام 
جهانــی اعتماد به نفس زیادی را به ما داده 
کــه اگر همانطور به میدان برویم، می توانیم 
به موفقیت برسیم. ان شاءا... با تاش بچه ها 
و کادر فنــی و دعای خیر مــردم می توانیم 
این ظرفیت را آزاد کنیم و برای کشــورمان 

افتخارآفرینی کنیم.«
ابراهیمی که جزو بازیکنان زحمت کش 

فوتبــال ایران اســت دربــاره خصوصیات 
اخاقی اش می گوید: »من هیچ موقع نه ادا 
در آوردم و نــه دنبال این بودم که خودم را 
محبوب کنم. با هواداران استقال که سال ها 
با آنها زندگی کردم امــا یکی از دایلی که 
حتی هواداران پرسپولیس هم مشکلی با من 
نداشــتند به خاطر این بود که من همیشه 
معتقــدم باید به عنوان یک فوتبالیســت در 
زمین حرفــم را بزنم. اصا بــه این اعتقاد 
نداشته و ندارم که باید در رسانه ها صحبت 
کنم و محبوبیتم را جور دیگری به دســت 
بیاورم. من می گویم فوتبالیســت در زمین 

بایــد از حق خود و تیمش دفاع کند. ســر 
خود را برای تیمش جلوی توپ بگذارد. من 
آنقدر جدی در زمین حضور دارم که گاهی 
اوقــات بازیکنان حریف فکــر می کنند من 

اصوا آدمی عصبی هستم.«
 ابراهیمــی در ادامــه حرف هایش به 
هم پستی های نامدارش اشاره دارد: »بعد از 
خط خوردنم از تیم ملی پیش از جام جهانی 
2014 من این باور را داشتم که می توانم به 
تیم ملی کمک کنم اما بازیکنان بزرگی هم 
در آن زمان در پســت من بازی می کردند. 
آقــای جــواد نکونــام و آقــای آندرانیک 

تیموریان بازیکنان بزرگی بودند که نمی شد 
از نام آنها گذشت. خیلی سخت بود که من 
بخواهم جای کســانی به میــدان بروم که 
10، 12 سال عضو تیم ملی بودند. البته در 
زمان حضور آنها من به تیم ملی رسیدم اما 
گهگاهی به میدان می رفتــم تا اینکه آقای 
نکونام خداحافظی کردند و من توانســتم به 
ترکیب اصلی راه پیدا کنم. البته من همیشه 
این باور را داشــتم که می توانم در تیم ملی 
به میدان بروم. در آن زمان من و ســعید و 
آندو در تیم ملی بودیم که هر از گاهی یکی 
از ما بیرون می ماند و دو نفر دیگر به میدان 

می رفتند.«
ابراهیمــی در پایــان حرف هایش این 
جمــات را به زبــان آورد: »خداراشــکر از 
نظــر بدنــی در وضعیــت کاما مناســبی 
هســتم. قبل از اینکــه بــه اردو بیایم در 
تیم شــرایط خوبی داشــتم که این روزها 
و بــا حضــور در تمرینات تیــم ملی بهتر 
از قبل هم شــده اســت. با این حساب من 
هم ماننــد همه بازیکنان مشــغول تمرین 
هســتم تا خودم را آماده یکی از مهمترین 
رقابت هــای فوتبالــی کنــم. بــا تمریناتی 
که من و ســایر بازیکنان انجــام می دهیم 
 دنبال این هســتیم تا بتوانیم به مهمترین 

هدف مان برسیم.«

تیم هایــی که پیــش از شــروع جام 
ملت های آسیا در قطر اردو زده بودند برای 
سفر مســتقیم به محل برگزاری رقابت های 
جــام ملت های آســیا با مشــکاتی مواجه 
شــدند. حتی تیم ملــی ایران ناچار شــد 
برای پشــت سرگذاشــتن این مشکل ابتدا 
به کیش ســفر کند و بعد از آنجا به امارات 
هواپیماهایی  نشستن  اجازه  اماراتی ها  برود. 
که مســتقیم از قطر به این کشــور عزیمت 
می کنند را نمی دهند که این رفتار کشــور 

برای  فــارس  شیخ نشــین حاشــیه خلیج 
تیم هایی که در قطر اردو  داشتند مشکاتی  
را ایجاد کرد. تیم ملی عراق نیز که اردویش 
را در قطر دنبال می کرد به ناچار وارد خاک 
عمان شد و بعد از ســاعاتی معطلی از این 

کشور به امارات رفت. 
ایــن وضعیت درحالی جــام ملت های 
آســیا را تحت الشعاع قرار داده که اماراتی ها 
طبق توافقنامه ای که با کنفدراسیون فوتبال 
آسیا داشــتند قول دادند که هیچ مشکلی 

در این راســتا برای تیم های شرکت کننده 
در رقابت های جام ملت های آســیا به وجود 
نیاید. این مســائل تا حدودی نظم برگزاری 
رقابت هــای جــام ملت های آســیا را برهم 
ریخته و حتی اماراتی ها برای اینکه سیاست 
خصمانه خود علیه قطری ها را به رخ بکشند 
مانع از ورود سعود المهندی، رییس قطری 
کمیته مســابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و پنج خبرنگار قطری به خاک کشــور خود 
شــده اند تا در آستانه ورود تیم ملی فوتبال 

قطر به خاک امارات احتمال کارشکنی های 
بیشتر در این راســتا قوت بگیرد. حال باید 
دید کــه آیا مقامات اجرایی کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا می تواننــد مانــع از ادامه 
رفتارهای اماراتی ها شــوند یا اینکه وضعیت 
به همین منوال ادامه خواهد داشــت. بدون 
شــک اگر به اماراتی ها تذکــرات ازم داده 
نشــود، در خال برگــزاری رقابت های جام 
ملت های آسیا مشــکاتی از این دست باز 

هم تکرارخواهد شد. 

مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در مراسم 
تجلیل از مربیان برتر فوتبال در ســال 96، درباره حضور 
تیم ملی فوتبال کشــورمان در جام ملت های آسیا گفت: 
»تیم ملی بازیکنــان و کادرفنی و مدیریت خوبی دارد و 
با پشــتیبانی و تدارک خوبی که انجام شــده و حمایت 
همه جانبــه ای که فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش 
و جوانــان از تیم ملی فوتبال داشــته، در کنار کادرفنی 
توانمند؛ امیدواریم به انتظار 42 ســاله کشــورمان برای 
قهرمانی در جام ملت های آســیا پاســخ مثبت بدهند و 

بتوانیم قهرمان شویم.«
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامــه حرف هایش به 
نکات دیگری اشــاره کرد: »کشــور در شرایط ویژه ای به 
ســر می برد، خیلی نمی خواهم سیاسی صحبت کنم اما 
در شــرایطی هستیم که فشــارهای زیادی از بیرون وارد 
می شود و ما آثار آن را در عرصه های اقتصادی و معیشتی 
مــردم می بینیم. یکی از معدود عرصه هایی که توانســته 

در بین مردم شــور، شادی و شــعف ایجاد کند ورزش و 
پیروزی هایی بوده که در ماه های گذشــته در مســابقات 
کســب کردیم. امیدوارم با درک صحیح از شرایط کشور 
وحدت، هماهنگی و همدلی  در عرصه های مختلف داشته 
باشــیم تا بتوانیم از این گذرگاه ســخت که کشور در آن 
قرار گرفته عبور کنیم. در 40 ســال گذشته بحران های 
زیادی داشتیم و شرایط سخت و مشکات اقتصادی بوده 
ولــی به عنوان یک مدیر که در همه این  ســال ها حضور 
داشــتم باید بگویم که عبور از این شرایط نیازمند عزم و 
اراده مردم و نخبگان کشور است. باید دست به دست هم 

داده تا بتوانیم مسیر توسعه کشور را ادامه دهیم.«
ســلطانی فر در ادامه حرف هایــش گفت: »تیم ملی 
ایران امروز یکی از چهار، پنج قدرت بزرگ آســیا اســت 
و در جام جهانی هم تیم ما در یک گروه ســخت و گروه 
مرگ در کنار قهرمانان ســایر قاره ها نتیجه ای آبرومند و 
تاریخی گرفت که این مدیون زحمات مربیانی اســت که 

بخشی از آنها اینجا حضور داشتند.«
وزیر ورزش و جوانان در پاســخ به این سوال که چه 
آرزویی دارد، گفت: »وزارت ورزش و جوانان با همه توان 
از تیم ملی فوتبال حمایت کرده و آرزوی ما و همه مردم 
این اســت که این تیم با شایســتگی که دارد، بتواند به 
مقام قهرمانی جام ملت ها برسد. تیم ملی ایران شایستگی 
کســب عنوان قهرمانی در آســیا را دارد. ما در سال 97 
موفقیت های خوبی را در ورزش ایران داشتیم و امیدوارم 
در ادامــه موفقیت های امســال و پــس از افتخارآفرینی 
در بازی های آســیایی و پاراآســیایی و موفقیت در لیگ 
قهرمانان آسیا، بتوانیم امسال را با قهرمانی تمام کنیم.«

وزیر ورزش و جوانان درباره اثرگذاری مربیان فوتبال 
هم این جمله را به زبان آورده است: »مراسم بسیار خوبی 
بود. امیدوارم در سایر رشته ها هم این تجلیل ها را داشته 
باشند. بازیکنان امروز تیم ملی دست پرورده این بزرگان 

هستند.«

سلطانیفر:همهامکاناتبرایتیمملیفوتبالفراهمشده

پیشبینیتروسیه:ژاپنقهرمانمیشود
چراقهرمانیجامملتهامعافیتسربازیندارد؟

تیمملیعراقناامیدازامتیازبازیباایران
یکهندی،بهترینگلزنحاضردرجامملتها
یمندرآستانهبازیباایرانآنالیزوراستخدامکرد
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مشخص شده اند

آخرین اخبار از تمرین دیروز تیم ملی
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 امارات میزبان و بحرین امشب جام ملت های آسیا 
را افتتاح می کنند
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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.

قهرمانی جام ملت ها و حضور 
در بهترین رتبه تاریخ!

تیم ملی ایــران در صورت قهرمانی 
در جام ملت هــا در رده بنــدی فیفا بااتر 
از ایتالیا قرار می گیرد و همســایه آلمان 

می شود.
تیم ملــی فوتبال ایران از دوشــنبه 
آینــده کار خود را برای فتح قاره کهن در 
جام ملت های آســیا 2019 امارات رسما 
آغــاز خواهد کرد و این در حالی اســت 
که ســایر تیم های مدعی جــام نیز عزم 
خود را جــزم کرده اند تا حضور پرقدرتی 
در جام ملت هــا تجربــه کــرده و جــام 

خاطره انگیزی را سپری کنند.
تیم ملــی فوتبال ایــران در  صورت 
قهرمانی در جام ملت های آسیا 77 امتیاز 
کســب خواهد کرد و با 1558 امتیاز در 
رده بندی بعدی فیفا بــه رتبه 16 جهان 
صعود می کند که در این صورت با تیم ملی 
آلمان هم امتیاز شده و از تیم هایی مانند 
مکزیک، ایتالیا، لهستان، آمریکا و اوکراین 

پیشی می گیرد.
 

شبکه قطری احتمال قهرمانی 
ایران و کره را تخمین زد

مسابقات جام ملت های آسیا 2019 
امارات با دیدار میزبان این رقابت ها و تیم 
ملی بحرین آغاز می شــود. در این راستا 
شبکه الکاس با انتشــار بیوگرافی از تیم 
ملی ایــران و کره جنوبی که بیشــترین 
بــرد را در تاریخ این رقابت هــا دارند از 
کاربرانش ســوال کرد که آیا این دو تیم 
پرافتخــار در ایــن دوره از مســابقات به 
قهرمانی می رسند. ایران با 37 برد و کره 
با 32 برد به ترتیب در کسب پیروزی در 
تاریخ این رقابت ها در رده اول و دوم قرار 

دارند.
 

یمن در آستانه بازی با ایران 
آنالیزور استخدام کرد

بــه نقل از ســایت المشــاهد یمن، 
فدراســیون فوتبــال یمن بــا یک مربی 
لهســتانی برای آنالیز، تجزیــه و تحلیل 
آمارهــای تیمی یمن و حریفانش در جام 
ملت های آسیا 2019 قرارداد رسمی امضا 
کرد. محمد الخمیســی، هماهنگ کننده 
رســانه ای تیم ملی فوتبــال یمن در این 
رابطه گفت: »یان کوســیان، ســرمربی 
تیم ملی فوتبال یمن از ما خواســته بود 
تــا در جام ملت های آســیا یک مربی را 
برای بخش آنالیز تیمی و تجزیه و تحلیل 
حریفــان یمن جذب کنیم. فدراســیون 
فوتبال یمن نیز با درخواســت او موافقت 
و یک مربی لهســتانی را جذب کرد. این 
مربی امروز )جمعــه( به اردوی تیم ملی 
فوتبال یمن در امارات ملحق می شــود تا 

کارش را آغاز کند.« 

رویای رسیدن به نیمه 
نهایی با معافیت سربازها

امیر: سایت »فاکس اســپورت آسیا« از 
سردار آزمون به عنوان یکی از مهاجمان ترسناک 
مسابقات جام  ملت های آســیا یاد کرد. راست 
می گه، ترسناک تر از این که سردار آزمون به جای 

قدوس ثابت بازی کنه، وجود نداره.
100:   عجیب ترین اتفاق چند ســال اخیر 
فوتبال ایران اینه که ابراهیم میرزاپور 71 بازی 

ملی داره.
آق_علی: در حالی که برانکو و کادرفنی اش 
از تعطیات برگشتن و امروز تمرینات خود را از 
ســر می گیرن؛ تیم های دیگه لیگ به فکر این 
هستن که: چگونه به داور اعتراض کنند، چگونه 
عدم نتیجه گیــری رو گردن دیگری بیندازند و 

چگونه وزیر را پرسپولیسی خطاب کنند.
Korkhoda: ولی یک تناقض برای من 

هنوز وجود داره؛ فان دایک، سیدجال لیورپوله یا 
سیدجال، فان دایک پرسپولیسه؟

دی باگر: کی روش به هدفش رسید. اینقدر 
گفت رســیدن به نیمه نهایی آسیا رویاتونه که 
گفتن تیم ملی برســه نیمه نهایی بازیکن ها از 
سربازی شون معاف می شن! حاا قرعه مون هم 
طوریه که تا نیمه نهایی به هیچ تیم درجه یکی 

نمی خوریم!
ســون   :MoHsEn MiLaNiStA

هیونگ مین رو با تیم امید فرستادن مسابقات 
آسیایی، پدرش دراومد تا کارت معافیت خدمتش 
رو بهــش بدن. اونوقت به خاطر یه نیمه نهایی 
رفتن می خوان اینا رو از خدمت معاف کنن. زیبا 

و خنده دار نیست؟
Masoud feri: 6 تا 6 تا به کره و چین 

می زدیم. فوتبال تماشاگرپسند بازی می کردیم. 
لژیونرهامــون تو هامبورگ و بایــرن مونیخ و 
هرتابرلین و بوخوم و شالکه و اوساسونا و پروجا و 
فوام و امثال اینها بودن. وقتی که کی روش هنوز 

سرمربی نشده بود!
سعیدم : اونایــی که با باخت تیم ملی به 
لبنان واســه کی روش کــری می خونن و مزه 
می ریزن، ازمه بدونن که کی روش بحرینی که 
گربه سیاه ما بود رو 6 تایی کرد، همون لبنان رو 
تو بازی برگشت 5 تایی کرد، کره جنوبی رو به 
دفعات شکست داد و تیم هایی مثل قطر و امارات 
هم در آرزوی گرفتن مساوی مقابل ایران هستن.
کُلنل : وقتی هر روز صبح بلند نمی شدی 
بزنی صفحه 333 تله تکست شبکه سه باید هم 

بگی از فوتبال چی به تو می رسه.
استنیس : وقتــی استاد 9 رو 10 نمی ده 
احساس کسی رو دارم که تیمش باخت 5 - صفر 
تو بازی رفت رو با برد 6 – یک تو بازی برگشت 
جبران کرده و به خاطر گل زده بیشتر در خانه 

حریف، حذف شده.
مکسیمیلسین  : جــام ملت های آسیا 
خوبیش اینه که مثل جام جهانی مجبور نیستی 
بازی پاناما – تونس و عربستان – مصر هم ببینی.
فاخته : کاش بعــد از جام ملت ها، عادل 
کی روش رو دعوت کنه ازش بپرســه، تمساح و 
کروکودیل چه فرقی دارن که یه امتی رو راحت 

کنه.

خبر کوتاه

شهر مجازی

تیم ملی فوتبــال ایران چهاردهمین 
حضور خود در جام ملت های آسیا را تجربه 
می کند. شــیرهای پارسی با هدایت کسی 
در این دوره از رقابت ها حاضر می شــوند 
که در مقایسه با سرمربی های پیشین تیم 
ملی در جام ملت ها، صاحب رکورد است. 
او تنها سرمربی است که در دو دوره پیاپی 
جام ملت ها روی نیمکت تیم ملی نشسته 
اســت و حاا همه مردم ایران به قهرمانی 
او امید دارند. به همین بهانه نگاهی داریم 
به فهرســت تمام جام ملت های گذشــته 
به همراه ســرمربیان، نتایج کسب شده و 
البته حاصل کار کلی ســرمربیان نام برده 
بــا تیم ملی ایران. ســرمربی ایران در هر 
دوره و نتیجه تیم ملی کشورمان در همان 

رقابت ها به شرح زیر است:
 

جام ملت های 1968 تهران:
ســرمربی: محمود بیاتی/ از سال 1347 
تا 1348 )کارنامه کلی؛ 4 مســابقه، 4 

پیروزی(
نتیجه: ایران قهرمان شد

 
جام ملت های 1972 بانکوک:

سرمربی: محمد رنجبر/ سال 1351
)کارنامــه کلی؛ 9 بازی، 5 پیروزی، یک 

تساوی، 3 شکست(
نتیجه: ایران قهرمان شد

 
جام ملت های 1976 تهران:

ســرمربی: حشــمت مهاجرانی/ از سال 
1355 تــا 1357 )کارنامــه کلی؛ 28 

بازی، 15 برد، 7 تساوی، 6 باخت(
نتیجه: ایران قهرمان شد

 
جام ملت های 1980 کویت:

سرمربی: حسن حبیبی/ از سال 1357 
تا 1359 )کارنامه کلی؛ 12 بازی، 9 برد، 

2 تساوی، یک باخت(
نتیجه: ایران سوم شد

 
جام ملت های 198۴ سنگاپور:

سرمربی: محمود یاوری/ در سال 1363
)کارنامه کلی؛ 6 بازی، 6 برد(

نتیجه: ایران چهارم شد
 

جام ملت های 1988 قطر:
سرمربی: پرویز دهداری/ از سال 1365 
تا 1367 )کارنامــه کلی؛ 20 بازی، 10 

برد، 6 تساوی، 4 باخت(
نتیجه: ایران سوم شد

 
جام ملت های 1992 ژاپن:

ســرمربی: علی پروین/ از سال 1368 تا 
1372 )کارنامه کلی؛ 34 بازی، 15 برد، 

11 تساوی، 8 باخت(
نتیجه: ایران در گروه مقدماتی حذف شد

 
جام ملت های 1996 امارات:

ســرمربی: محمد مایلی کهن/ از ســال 
1374 تــا 1376 )کارنامــه کلی؛ 38 

بازی، 23 برد، 9 تساوی، 6 باخت(
نتیجه: ایران سوم شد

 
جام ملت های 2000 لبنان:
سرمربی: جال طالبی/ سال 1376

)کارنامــه کلــی؛ 4 بازی، یــک برد، 3 
باخت(

نتیجه: ایران در یک چهارم نهایی مقابل 
کره شکست خورد و حذف شد

 
جام ملت های 200۴ چین:

از ســال  ایوانکوویچ/  برانکو  ســرمربی: 
1382 تــا 1385 )کارنامــه کلی؛ 42 

بازی، 29 برد، 6 تساوی، 7 باخت(
نتیجه: ایران سوم شد

 
جام ملت های 2007 اندونزی، 

مالزی، تایلند، ویتنام:
سرمربی: امیر قلعه نویی/ از سال 1385 
تــا 1386 )عملکرد کلی؛ 17 بازی، 10 

برد، 6 تساوی، یک باخت(
نتیجه: ایران در یک چهارم نهایی حذف شد

 
جام ملت های 2011 قطر:

ســرمربی: افشــین قطبی از 1388 تا 
1389

)عملکــرد کلی؛ 30 بــازی، 16 برد، 6 
تساوی، 8 باخت(

نتیجه: ایران در یک چهارم نهایی حذف شد
 

جام ملت های 2015 استرالیا:
سرمربی: کارلوس کی روش

نتیجه: ایران در یک چهارم نهایی حذف شد
 

جام ملت های 2019 امارات:
ســرمربی: کارلوس کی روش/ از ســال 
1390 تا کنون )عملکرد کلی؛ 92 بازی؛ 

55 برد، 27 تساوی، 10 باخت«
نتیجه: نامشخص

 
کارلوس کی روش پرتغالی نخستین 
سرمربی است که در جام ملت های آسیا 
برای دومین بــار روی نیمکت تیم ملی 
می نشــیند؛ تا کنون هیچ سرمربی این 
مســابقات را دو بار از روی نیمکت تیم 

ملی ایران تجربه نکرده است.
ایــن  از  رکــورد مــرد پرتغالــی 
جهت قابل توجه اســت کــه کی روش 
تنهــا ســرمربی تاریخ تیم ملی اســت 
کــه توانســته 92 بــازی روی نیمکت 
تیــم ملی کشــورمان بنشــیند. بعد از 
کــی روش، برانکــو ایوانکوویــچ )42(، 
محمد مایلی کهــن )38( و علی پروین 
)34( بار در رده های بعدی ســرمربیانی 
قرار دارند که در بیشــترین تعداد بازی 
به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی 

نشسته اند.

کی روش رکورددار در زمان بقا
تمام سرمربی های تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا

وبســایت »فوتبال عراق« در یکی 
از گزارش هایش به طور مفصل وضعیت 
تیم ملی عــراق را برای حضور در جام 
است.  کرده  بررســی  آســیا  ملت های 
عراقی هــا که پس از مشــکات فراوان 
جنگ بــا گروه های مختلــف حاا به 
آرامش نســبی رســیده اند، در گروهی 
نســبتا آســان با یمن، ویتنام و ایران 
عراقی  رســانه  این  همگروه هســتند. 
پیش بینی کرد که ایــن تیم در مقابل 
ایران 3 بر یک بازنده شود اما با 6 امتیاز 

از گروه صعود کند.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: 
»هــواداران به خوبی از مشــکات تیم 
ملی عراق آگاه هستند اما با این وجود 
همچنان انتظار از شیرهای بین النهرین 
بسیار بااست. با وجود تغییرات فراوان 
مدیریتی، تصمیم های اشتباه راهبردی 
و فقدان برنامه ریزی بلند مدت، کاتانچ 
همچنان استعدادهای بسیار خوبی را در 
اختیار دارد. مدیران فوتبال در عراق که 

در این سال ها کار زیادی برای پیشرفت 
فوتبال انجام نداده اند، انتظار دارند تیم 
ملی عراق با بزرگان فوتبال آسیا رقابت 
کند و همچنیــن برخی از هــواداران 
می گویند تیم باید تا یک چهارم نهایی 
یا حتی نیمه نهایی صعود کند و کمتر 
از ایــن را یک شکســت می دانند! آنها 
می گویند تیم ســال 2015 توانســت 
چنین کاری کند اما شــرایط آن روز با 
اان متفاوت است؛ یونس محمود، یاسر 
کاظم و ســاام شاکر دیگر در تیم ملی 
نیستند اما با توجه به قرعه کشی خوب 
می توان به صعود از گروه امیدوار بود. ما 
باید ویتنام و یمن را شکســت دهیم تا 
هیچ چیز برای بازی با ایران باقی نماند.
بــا هدایــت کاتانــچ عــراق یک 
تیم بســیار خوب اســت. علی عدنان، 
بشــار رضا، احمد یاســین و... همگی 
بازیکنانی جذاب و هیجان انگیز هستند 
و می تواننــد برای هر حریفی مشــکل 
ایجــاد کنند. انرژی و ســرعت محمود 

بازیکــن جــوان می تواند حربه  داوود 
خوبی برای حمله به رقبا باشــد. البته 
ســرمربی کار سختی برای ایجاد توازن 
 بین خــط دفاع و خط حملــه خواهد 

داشت.
فوتبال در عراق همه چیز اســت، 
در جایــی کــه اتفاقات برای جشــن 
گرفتن بســیار کم هستند. پس از یک 
دوره بی ثباتی سیاســی از سال 2003 
به نظر می رسد کشور امنیت پیدا کرده 
با این حال مشــکات همچنان وجود 
دارند؛ از جمله نبود نیازهای اساســی 
چون غذا و آب. جنگ های دایمی باعث 
شــده تا فوتبال به تنها دلخوشی مردم 
در این منطقه تبدیل شــود، نتیجه آن 
را می تــوان در کارهــای هنرمندان و 
موسیقی های ســاخته شده توسط آنها 
برای تیم ملی مشــاهده کرد. همیشه 
مردم انتظــار باایی از عــراق دارند و 
بازیکنان با وجود تمام مشــکات باید 

این انتظارات را برآورده کنند.«

بشــار رســن که به همراه کاروان 
تیم ملی عراق وارد ابوظبی شــده است 
دربــاره ایــن رقابت هــا در مصاحبه با 
شــبکه فوتبال عراق می گوید: »به تمام 
عراقی ها از هواداران و رســانه ها گرفته 
تا مســووان عرض ســام و ادب دارم. 
من به عنوان عضــو کوچکی از تیم ملی 
عراق که پیش روی خودمان مســابقات 
مهمی به نام جام ملت های آسیا را داریم 
از شــما تقاضا می کنم کــه ما را در این 
رقابت هــا حمایت کنید.« او از هیچ چیز 

درباره صعــود کردن یا ماندن تیمش در 
مرحله گروهی مطمئن صحبت نمی کند 
و می گویــد: »در ایــن مســابقات تمام 
تیم های قدرتمند آســیا حضور دارند و 
هر چیزی می تواند در این مســابقات رخ 
دهد یعنی این احتمــال وجود دارد که 
ما به مراحل باایی برســیم یا در مراحل 
ابتدایی حذف شــویم. از شما هواداران و 
ملت عراق خواستارم که هیچ بازیکنی را 
مقصــر ندانند و تنها تیم ملی را حمایت 

کنند تا بتوانیم به موفقیت برسیم.«

رســانه های زیادی خبر دادند که 
ملی پوشــان عراق پــس از آنکه دوحه 
قطــر را ترک کــرده و به دلیل ســفر 
به امارات باید به کشــور ثالث پروازی 

انجــام می دادنــد تــا راهــی ابوظبی 
شــوند، بــه دلیــل تاخیر 9 ســاعته 
پروازشان در مســقط عمان مجبور به 
 کارتن خوابی در ســالن فرودگاه مسقط 

شدند.
تصاویــر بازیکنان عــراق در زمان 
رسیدن شان به فرودگاه ابوظبی امارات 
نشــان می داد که آنها گرمکن و شلوار 
سرمه ای رنگ دارند اما عکس هایی که 
از آنها انتشــار پیدا کرده و عنوان شده 
بود آنهــا کارتن خوابــی کرده اند، رنگ 

سبز داشت.
از ســوی دیگــر در حالــی کــه 
گفته می شــد عراقی ها 9 ســاعت در 
فرودگاه مســقط عمان معطل شــدند 
اما تمام زمان مســیری کــه تیم ملی 

عــراق از دوحه قطر به مســقط و پس 
 از آن تــا امــارات داشــته، 6 ســاعت 

بوده است.
روزنامه نــگار  الــراوی،  محمــد 
سرشــناس عراقــی در همیــن رابطه 
»عراقی ها ســاعت 21:30  می گویــد: 
پنجشــنبه دوحه را ترک کرده و بعد از 
حضور در عمان، ســاعت 3:30 بامداد 

جمعه به ابوظبی رسیدند.«
او توضیح می دهــد: »مدت زمان 
ســفر اعضای تیــم عــراق از دوحه تا 
مســقط و بعــد از آن، ابوظبی امارات، 
6 ســاعت بوده و به دلیل اینکه ارتباط 
هوایی بین دوحه و کشور امارات وجود 
ندارد، ســفر آنها این مدت زمان طول 

کشیده است.«

 پیش بینی بشار رسن از وضعیت عراق

تیم ملی عراق ناامید از امتیاز بازی با ایران

تکذیب شایعه باتکلیفی عراقی ها

هجمه منفی عجیب علیه پاداش معافیتی که تکذیب شد

چرا قهرمانی جام ملت ها معافیت سربازی ندارد؟

معافیت سربازان تیم ملی فوتبال در صورت 
صعود به مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا، 
خبری بود که خیلی زود بعد از انتشــار، فضای 
مجــازی را پر کرد. خیلی ها ایــن موضوع را به 
صحبت کارلوس کــی روش مبنی بر رویایی که 
برای رســیدن به نیمه نهایــی دارد، وصل کرده 
بودند و برای خود داســتان ها می بافتند. خاصه 
کام اینکــه خبر واکنش های منفــی زیادی را 
در پی داشــته و خیلی ها معتقد بودند که چنین 
پاداشــی برای رســیدن به نیمه نهایی، پاداش 
زیادی است. حال آنکه در واقع حتی در صورت 
قهرمانی تیم ملــی در جام ملت ها هم معافیتی 
شامل حال بازیکنان ســرباز تیم ملی نمی شود. 
بــا این وضعیت اگــر کمــی از بدبینی های مان 
بکاهیــم، بایــد بگوییم که این تبعیض آشــکار 
بین فوتبال و ســایر رشته ها، موضوعی است که 
گرچه مدت هاســت مطرح شده اما همتی برای 
رسیدگی به آن از سوی فدراسیون فوتبال وجود 
نداشته است، تا امروز در آستانه آغاز رقابت های 
جام ملت ها، بحث بر سر این باشد که ملی پوشان 
ما در صورت رســیدن به مراحل بااتر پاداشی 
از جنــس معافیت از خدمت را دریافت می کنند 

یا نه؟
همــه ایــن جنجال هــا و گمانه زنی هــا از 
مصاحبه ای شروع شد که مهرعلی باران چشمه، 
رییــس ســابق تربیت بدنی نیروهای مســلح و 
رییس شــورای بین المللی ورزش های نظامی با 
یکی از ســایت های خبری انجــام داده بود. در 
این مصاحبه باران چشــمه با اشاره به تغییراتی 
که قانون معافیت ســربازی برای ورزشــکاران 
داشــته، می گوید: »قانون فرق کرده و مصوبه ای 
انجام شــده که بر اساس آن، معافیت از سربازی 
شامل کسب مقام های اول، دوم و سوم بازی های 
آسیایی که هر چهار سال یک بار برگزار می شود، 

خواهد شد.«
در ادامــه این صحبت، خبرنگار از ســردار 
باران چشــمه می پرســد: »پس اگر تیم ملی به 
نیمه نهایی جام ملت های آســیا برسد، بازیکنان 
از خدمت ســربازی معاف می شوند؟ « او به این 
سوال اینطور پاســخ می دهد: » اگر در این دوره 
دیدار رده بندی برگزار نشود، در صورت صعود به 

نیمه نهایی معاف خواهند شد.«
بیان همین جمله واضح از ســوی مدیرکل 
تربیت بدنــی نیروهای مســلح باعث می شــود 
کــه داغ ترین تیتــر روز به پــاداش ویژه صعود 

ملی پوشان به نیمه نهایی اختصاص پیدا کند.
این پاداش مســتحق ســربازان ملی پوش 
فوتبــال بود یا نبــود، خیلی زود تکذیب شــد. 

مهرعلی باران چشمه همه این جنجال ها را ناشی از 
سوء تفاهمی می داند که از مکالمه او با خبرنگار به 
وجود آمده است. رییس سیزم قاره آسیا می گوید: 
افتاده اســت،  اتفاق  » ببینید، یــک ســوء تفاهم 
راســتش خبرنگار از من درباره معافیت بازیکنان 
فوتبال پرسید و من به او گفتم مسابقات المپیک 
آسیایی و جهانی که هر چهار سال یک بار برگزار 

می شوند شامل معافیت می شوند.«
او معتقد است که قانون معافیت ورزشکاران 
در صورت مدال آوری در بازی های آســیایی، فقط 
به ورزشکارانی مربوط می شود که زیر نظر کمیته 
ملی المپیک فعالیت می کنند. او توضیح می دهد: 
»قانون شــامل ورزشکاری می شود که در المپیک 
روی ســکو برود و یا در مسابقات جهانی تیم هایی 
مثل والیبال و بسکتبال و فوتبال اول یا دوم شوند. 
مســابقات جام ملت های آسیا اما شامل این قانون 
نمی شود. این قانون است و ربطی به این ندارد که 

بازی های جام ملت های آسیا دشوار است.«
سردار باران چشــمه می گوید: »بازیکنان تیم 
ملی فوتبــال تا 31 ســالگی در خدمت تیم ملی 
هستند و بعد از آن باید به خدمت سربازی بروند. 
به نظرم این فرصت و شرایط خوبی است که برای 

بازیکنان تیم ملی ایران در نظر گرفته شده است.«
اشــاره به ایــن قانون و تبعیض آشــکار بین 
فوتبال و ســایر رشته های ورزشــی، البته موضوع 
جدیدی نیســت و از مدت ها پیش سردار کمالی 

از چنین قانونی گفته بود.
ســردار موســی کمالی، رییس اداره سرمایه 
انسانی سرباز ستاد کل در این باره می گوید: »طبق 
قانون ســرباز قهرمان، ورزشــکاران مشــمولی از 
خدمت سربازی معاف می شوند که زیر نظر کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( باشند و جام ملت های 
آســیا شــامل این قانون نمی شــود. بنابراین در 
صورتی که تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های 
آسیا قهرمان شــود بازیکنانی که مشمول هستند 
شــامل این قانون نمی شوند. بر اســاس این قانون 
ورزشــکارانی که مشمول هســتند و در بازی های 
آسیایی اندونزی مدال گرفته اند از خدمت مقدس 
سربازی معاف خواهند شد البته بازیکنان مشمول 
تیم فوتبال امید خیلی امیدوار بودند که با قهرمانی 
این تیم در بازی های آسیایی مشکل شان حل شود 

که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.«
بعد از جام جهانی 2018 بود که وزیر ورزش و 
جوانان در نامه ای به سازمان نظام وظیفه خواستار 

معافیت برخی ملی پوشانی شده بود که در ترکیب 
تیم ملی در روســیه به میدان آمدند که پاسخ این 
درخواست منفی بود و حتی بازتاب های منفی در 

رسانه های گروهی داشت.
حــاا ســوالی کــه مدت هاســت در همین 
رابطه مطرح می شــود و بی پاسخ مانده این است 
که بــرای فوتبال ملی ما که در خوشــبینانه ترین 
حالت، احتمال قهرمانی اش در جام جهانی بســیار 
کم اســت، چرا نباید قهرمانی جــام ملت ها، برای 
معدود بازیکنان سربازش، پاداشی در حد معافیت 

به همراه داشته باشد؟
با اینکه ســازمان نظام وظیفه برای ملی پوشان 
فوتبال ایــن امتیاز را در نظر گرفتــه که بعد از 31 
سالگی به خدمت سربازی بروند اما با این حال باز هم 
تعدادی از ملی پوشان به دلیل اینکه خدمت سربازی 

خود را نگذرانده اند با مشکاتی مواجه هستند.
در حال حاضر این قانون باعث شده که دیگر 
حتی پیشــنهاد برای تجدیدنظر در قانون معافیت 
ســربازان تیم ملی در صورت قهرمانی هم چندان 
کارساز نباشد و ملی پوشان سرباز حتی در صورت 
قهرمانــی در جــام ملت ها هم از ســربازی معاف 

نشوند.

آب پاکی روی 

دست سربازان 
تیم ملی

قانون شامل 
ورزشکاری 

می شود که در 
المپیک روی 

سکو برود و یا 
در مسابقات 

جهانی 
تیم هایی 

مثل والیبال 
و بسکتبال و 
فوتبال اول 

یا دوم شوند. 
مسابقات 

جام ملت های 
آسیا اما شامل 

این قانون 
نمی شود. این 
قانون است 
و ربطی به 

این ندارد که 
بازی های جام 
ملت های آسیا 

دشوار است

همه گمانه زنی هایی که در چند روز اخیر درباره معافیت ملی پوشــان ســرباز در صورت صعود به نیمه نهایی مطرح شــده بود، تکذیب شد. حتی قهرمانی هم 
نمی تواند چنین پاداشــی را شامل حال ملی پوشــان کند. آب پاکی سازمان نظام وظیفه در شرایطی روی دست ســربازان تیم ملی ریخته می شود که هجمه 
عظیمی از واکنش های منفی را از ســر گذرانده اســت. درباره اینکه چرا بازیکنان تیم ملی با توجه به قرعه ســاده ای که دارند باید چنین پاداشــی دریافت 
کننــد؟ هیچ کس اما به این موضوع توجه نمی کند که حتی اگر تیم ملی فوتبال ایران آســان ترین قرعه را هم داشــته باشــد، باز هــم قهرمانی جام ملت ها 
اتفاق بزرگی برای فوتبال ایران اســت. در کنار همــه دلخوری ها، کدورت ها و ناراحتی هایی که از اشــخاص داریم، حداقل این موضــوع را فراموش نکنیم!
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اماراتمیزبانوبحرینامشبجامملتهایآسیاراافتتاحمیکنند

بازیشروعمیشود

مهم ترین تغییرات امارات نسبت به 
چهار سال پیش حضور آلبرتو زاکرونی 
به جای مهدی علی روی نیمکت و البته 
غیبت عمر عبدالرحمان در خط میانی 

است.
 استخدام مربی ایتالیایی که سابقه 
قهرمانی آســیا با ژاپن را دارد، نشــان 
داد که میزبان مصمــم به موفقیت در 
این تورنمنت اســت، ولی پارگی رباط 
و غیبت بهترین بازیکــن تیم می تواند 

ضربه بزرگی به این جاه طلبی بزند.
 مســابقات تدارکاتی هم باب میل 

زاکرونــی پیش نرفته و امــارات در ده 
بازی اخیرش پنج شکســت داشته، از 
جمله آخریــن بازی تدارکاتی که هفته 
گذشــته با شکســت دو بر صفر مقابل 
کویت به پایان رســید. او در 18 بازی 
کــه روی نیمکت امارات نشســته تنها 

توانسته به شش پیروزی برسد.
امارات زیر نظر مربی ایتالیایی تنها 
توانســته ده گل بزنــد و علی مبخوت، 
آقــای گل دوره قبل جام ملت ها که در 
لیگ امارات با پیراهن الجزیره عملکرد 
خیلــی خوبــی دارد )15 گل در 12 

بازی(، در هشــت بازی اخیر ملی تنها 
دو گل زده.

زاکرونی روی هفت ملی پوش العین 
که به تازگی توانســته اند به فینال جام 
جهانی باشــگاه ها برسند حساب زیادی 

باز کرده. 
خالد عیسی دروازه بان و اسماعیل 
احمد مدافــع و کاپیتان امارات در این 
جمع بهترین ها بودند. اســماعیل مطر، 
مهاجم 35 ســاله دیگر مهــره معتبر 
میزبان اســت که در آخرین سال های 
فوتبالش تاش خواهد کرد امارات را به 

مراحل پایانی جام برساند.
اسماعیل مطر )شماره 10( در 35 
سالگی قرار اســت بخشی از مشکات 

خط حمله امارات را حل کند.
قرعه نســبتا آســان هم به امارات 
کمــک می کند در مرحلــه گروهی به 
هماهنگی بیشــتری برســد و بتواند تا 
حدودی ضعف هایــش را برطرف کند. 
میزبــان بعد از بازی بــا بحرین با هند 
و تایلنــد روبه رو می شــود و بخت اول 
صدرنشینی در گروه A مسابقات است.

بزرگترین موفقیت بحرین در جام 

ملت های آسیا در سال 2004 به دست 
آمد که این تیم با شکســت مقابل تیم 
ملی ایران در بــازی رده بندی به مقام 
چهــارم رســید. بحرین در ســال های 
اخیر از ســطح اول فوتبال آسیا فاصله 
گرفته، ولی با میروساو سوکوپ، مربی 
اهــل جمهوری چک پیشــرفت خوبی 
داشــته. این تیــم در آخرین بازی های 
لبنان  تاجیکستان،  مقابل  تدارکاتی اش 
و کره شــمالی به سه پیروزی رسیده و 
ده گل زده بــدون اینکــه گلی دریافت 

کند.

روزهای شلوغ تیم ملی در امارات
 غیبت جهانبخش
 در تمرین جمعه

تیم ملــی پــس از پایــان اردوی دوحه، 
چهارشــنبه وارد ابوظبی شــد و آخرین مراحل 
آماده ســازی برای بازی دوشــنبه مقابل یمن را 
پشــت ســر می گذارد. بازیکنان تیم ملی صبح 
پنجشــنبه در کاس آنالیز فنی شرکت کردند 
و کی روش نکاتی درباره ســبک بازی تیم ملی 
و حریفــان را به بازیکنانش گوشــزد کرد. عصر 
پنجشنبه نوبت تمرین تیم ملی بود. این تمرین 
بــا تمرکز بر دیدار یمن و بــا مرور تاکتیک های 
مد نظر کی روش برای نخســتین بازی تیم ملی 
پیگیری شــد. در این تمرین که پشــت درهای 
بســته برگــزار شــد، بازیکنان با هــدف مرور 
برنامه های تاکتیکی به دو گروه تقسیم و به بازی 

درون تیمی پرداختند. 
پنجشــنبه شــب پس از صرف شــام 
نوبــت کاس توجیهی دیگری بــود که با 
اعام قبلی کنفدراســیون فوتبال آسیا در 
هتل تیــم ملی برگزار شــد. در این برنامه 
عکس هــا و فیلم هایی از بازیکنان توســط 
مسووان برگزاری مسابقات تهیه شد و بعد 
از آن نوبت دوره هــای کوتاه آموزش موارد 
انضباطــی و داوری به بازیکنان و کادر فنی 
بود. طبق روال همــه تورنمنت ها قوانین و 
برای هماهنگی  برگزاری مسابقات  مقررات 
بیشتر به تمام تیم ها آموزش داده می شود. 
در پایان این مراسم لوحی بابت حضور ایران 
در این مسابقات به مسعود شجاعی، کاپیتان 
تیم اهدا شــد. ظهــر جمعه مهــدی تاج، 
رییس فدراســیون فوتبال به همراه ابراهیم 
شکوری سرپرســت دبیرکلی فدراسیون در 
هتل تیم ملی حاضر شــدند و پس از صرف 
ناهار با بازیکنان و اعضای تیم ملی، رییس 

فدراسیون نشستی با کی روش داشت.
 سومین تمرین تیم ملی فوتبال در امارات 
عصر دیــروز در زمین چمــن کریکت ابوظبی 
برگزار شــد. پیش از آغاز رســمی تمرین چند 
بازیکن از جمله سردار آزمون و مهدی طارمی به 
سمت دروازه شوت می زدند. کارلوس کی روش 
به محض ورود به زمین، لحظاتی در میانه زمین 
ایســتاد و نظاره گر کار شاگردانش بود. سرمربی 
تیم ملی پــس از دقایقی به میــان خبرنگاران 
آمد تا پاســخگوی سواات اصحاب رسانه باشد. 
علیرضا جهانبخش دیروز هم همراه تیم تمرین 
نکــرد با نشســتن روی یک نیمکت تماشــاگر 
تمرین بود. علی قلی زاده نیز در زمین کناری به 
صورت اختصاصی با مربی بدنســاز تمرین کرد. 
بازیکنان تیم ملی پــس از گرم کردن زیر نظر 
مربیان به انجام تمرینــات تاکتیکی پرداختند. 
حدود 10 هوادار ایرانی برای تماشای تمرین به 
ورزشــگاه کریکت آمده بودند اما اجازه تماشای 
تمرین را پیدا نکردند. پس از گذشت 30 دقیقه 
از آغاز تمرین، خبرنگاران محل تمرین را ترک 

کردند.

رختکن زمین تمرین ما با ژاپن مشترک است
کی روش: فشاری برای قهرمانی آسیا نداریم

کارلــوس کی روش پیش از تمرین جمعه تیم ملی مصاحبه کوتاهی 
داشــت و یک بار دیگر تاکید که تمرکز تیم ملــی این روزها تنها روی 
بازی دوشنبه با یمن، نخستین بازی ایران در جام ملت های آسیا است.

ســرمربی تیم ملی به خبرنگاران گفت: »به بــازی اول مان نزدیک 
می شویم و هیجان این مســابقات را حس می کنیم. ما روی وظایف مان 

تمرکز داریم و باید به آن پایبند باشیم.
 به هیچ عنوان نمی توانیم حواس مان را با مســائل حاشــیه ای پرت 
کنیــم و فقط بایــد روی بازی با یمن تمرکز کنیم. مــا به کارمان ادامه 
می دهیــم و باید اعتماد به نفس بازیکنان را گســترش دهیم تا آرامش 

کامل داشته باشند.«
کی روش ظهر جمعه نشستی با تاج رییس فدراسیون فوتبال داشت 
ولی کنجکاوی خبرنگاران برای اطاع از جزییات این جســله بی نتیجه 
بود: »ترجیح می دهم صحبت نکنم. اطاعیه ای را دیدم که منتشر شده 
و بهتر است صحبت نکنم. مطمئنا به رییس فدراسیون همیشه خوشامد 
می گوییم و از بودنش خوشــحالیم اما بهتر اســت از محتویات جلســه 

صحبتی نداشته باشم.«
جدی ترین مصدوم این روزهای تیم ملی علیرضا جهانبخش است و 
کی روش خبر داد که روند بهبودی مهاجم تیم ملی ادامه دارد: »کارهای 
این بازیکن رو به جلو پیش مــی رود و هنوز امیدهای خوبی راجع به او 

داریم.«
کــی روش یک بار دیگــر از زمینی که برای تمریــن در اختیار تیم 
ملی قرار داده شده ابراز نارضایتی کرد و گفت: »تمرین  روزهای ابتدایی 
مــا از بین رفت و نمی توان اســمش را تمرین گذاشــت. شــرایطی که 
با آن مواجه هســتیم، همین اســت و از ابتدا اینگونه توافق شــده بود. 
مســووان کنفدراســیون گفته بودند اینجا را برای ایران فراهم خواهند 
کــرد اما همانطور کــه می بینید، ژاپن هم اینجــا تمرین می کند. حتی 

رختکن های ما با ژاپن مشترک است. عمان 
هم قرار بود کنار ما تمرین کند و باید ببینیم 
پاسخ مسووان چیست. با این حال ما بدون 
اینکه شرایط حواس مان را پرت کند، کارمان 
را می کنیم. مســووان برگزاری رقابت ها به 
یکسری استانداردها پایبند هستند و ما باید 

روی کار خودمان تمرکز کنیم.«
او حاضر نشــد شــرایط میزبانی امارات 
را با میزبانی روســیه در جام جهانی 2018 
مقایســه کند و در پاسخ به سوال خبرنگاران 
گفت: »نتیجه گیری درباره این مســائل را به 

شــما واگذار می کنم و اجازه می خواهم که تنها روی مسائل فنی خودم 
تمرکز کنم. ما کاما به اهداف مان پایبند بودیم و نمی دانم اینجا چرا این 

اتفاقات می افتد. از من هم درباره این مسائل نپرسید.«
خبرنگاران ژاپنی مدعی اند که تیم شان شرایط بهتری از ایران دارد، 
ولی کی روش تنها با یک لبخند به این رجزخوانی پاســخ داد. او یک بار 
دیگر با زیرکی تاکید کرد که تیمش فشــاری بابت قهرمانی احســاس 
نمی کند: »به هیچ عنوان فشــاری برای کســب قهرمانی روی ما نیست. 
این فشــار روی شانه کشورهایی مثل استرالیا، ژاپن و کره جنوبی است. 
مــا تنها روی بازی اول مان مقابل یمــن تمرکز می کنیم. تیمی می تواند 
مدعی قهرمانی باشــد که بازیکنان و آماده سازی خوبی داشته باشد. ما 

تنها بازیکنان خوب داریم، پس...«
در پایــان مصاحبه یکی از خبرنگاران خارجی اظهارنظرهای مهرداد 
مســعودی را یادآوری کرد. او همان کسی است که خبر شادی دستیار 
کی روش در پایان فینال لیگ قهرمانان آسیا را نقل کرد و جنجال زیادی 
به  وجود آمد. کی روش در پاســخ به او گفت: »شما اجازه می دهید که او 

به منافع تیم ملی ضربه بزند. 
شــما به او اجازه می دهید که این صحبت ها را بکند. ما مشــکاتی 
داشــتیم که با انتشار این صحبت ها، مشــکات مان دوچندان می شود. 
بهتر اســت از خودش درباره این حرف ها بپرسید. ارتباط بسیار خوبی با 
او دارید. درباره کلمبیا هم بهتر اســت از مسعودی بپرسید. این مشکل 

ایشان است.«
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گزارش

آلبرتو زاکرونی، ســرمربی تیم ملی 
امارات در نشســت خبری پیش از بازی 
افتتاحیه مدعی شــد کــه تیمش برای 
موفقیــت در جام ملت های آســیا آماده 

است. 
امارات شنبه در حالی مقابل بحرین 
قــرار می گیرد که در بازی های تدارکاتی 
نتوانســته نتایج خوبی بگیرد. ســرمربی 
تیــم میزبان گفــت: »منتظر  ایتالیایی 
شروع مســابقات بودیم و اشتیاق زیادی 
برای یک نمایش خوب در بازی افتتاحیه 
داریم. امارات به خوبی برای مســابقات 

آماده شده.
 ما در داخل و خارج از کشــور اردو 
داشــتیم و تمــام حمایتــی را که برای 
آماده ســازی نیاز بــود، دریافت کردیم. 
مصدومیت هایی هم داشــتیم، ولی باور 
دارم اینها نمی توانــد مانعی برای ما در 
مسابقات باشد و می خواهیم شروع خوبی 

مقابل بحرین داشته باشیم.«
اشاره او به غیبت عمر عبدالرحمان، 
بهترین بازیکن امارات است که به دلیل 
جراحی زانو این مسابقات را از دست داد.

زاکرونی معتقد اســت که با حضور 

24 تیــم در این دوره از جام ملت ها مرز 
باریکی بین موفقیت و ناکامی خواهد بود 
و گفــت: »بعد از جــام جهانی 2002 و 
در جام ملت های آســیا 2011 تیم های 
آسیایی از نظر آمادگی بدنی و تاکتیکی 

به سطح باایی رسیده اند. 
تیم های آســیایی پیشرفت کرده اند 
و فکــر می کنــم در ایــن دوره کیفیت 
تیم ها خیلی نزدیک باشــد. بر این باورم 
که جزییات کوچک قهرمان این دوره را 

تعیین خواهد کرد.«
اســماعیل مطر، مهاجم 35 ســاله 
امارات که در ایــن کنفرانس حاضر بود 
هم مثل زاکرونی عقیده داشــت که آنها 
جایی برای اشــتباه کردن ندارند: »چند 
تیم  مدعی بــا قدرت یکســانی در این 
مسابقات حاضرند و شانس برابری برای 

قهرمانی دارند. 
در فوتبال یــاد گرفته ایم که تیم ها 
امیدواریم  ولــی  دارند،  یکســانی  بخت 
بتوانیم خوب بازی کنیم و نسبت به دوره 
قبلــی که میزبان بودیم )ســال 1996( 
نتایج بهتری بگیریم. برای بازی با بحرین 

کاما آماده ایم.«

سونیل چتری با 65 گل زده بهترین 
رکــورد گل ملی در بین تمــام بازیکنان 
حاضر در جام ملت های آســیا 2019 را 

دارد. 
مهاجــم 34 ســاله تیم ملــی هند 
امیدوار اســت در این مســابقات بتواند 
رکوردش را ارتقــا دهد و به تیمش برای 

صعود از مرحله گروهی کمک کند.
هرچند رکــورد گل ملــی در اختیار 
علی دایی، کاپیتان سابق تیم ملی است اما 
بازیکنان فعلی ایــران در رده بندی بهترین 
گلزنــان حاضر در تورنمنــت جایی ندارند. 

سردار آزمون 24 ساله که از جام ملت های 
آسیا 2015 به تیم اضافه شد، 24 گل ملی 
و کریم انصاری فرد دیگــر مهاجم تیم 18 
گل ملی دارد. مهدی طارمی نیز با پیراهن 

تیم ملی 13 بار گل زده است.
فهرســت بهترین گلزنــان حاضر در 

مسابقات به شرح زیر است:
1- سونیل چتری )هند(، 65 گل

2- فیل یانگهازبند )فیلیپین(، 52 گل
3- علی مبخوت )امارات(، 46 گل
4- احمد خلیل )امارات(، 46 گل
5- تراسل دانگدا )تایلند(، 42 گل

زاکرونی:اشتیاقزیادیبراییک
نمایشخوبدربازیافتتاحیهداریم

یکهندی،بهترینگلزنحاضر
درجامملتهایآسیا

جزییات، قهرمان جام ملت ها را تعیین خواهد کرد

امارات وعده داده که مراسم افتتاحیه جام ملت های 
آسیا »نفسگیر« و »تجربه ای تکرارنشدنی« خواهد بود. 
این مراســم قرار است نیم ساعت قبل از بازی افتتاحیه 
بیــن امارات و بحرین در ورزشــگاه زاید ابوظبی برگزار 
شــود و انتظار می رود 300 میلیــون بیننده تلویزیونی 
داشــته باشد که یک رکورد در تاریخ رقابت ها محسوب 

می شود.
بخش اصلی این مراســم اجراهای زنده موســیقی 
اســت و بلقیــس فتحی، عیضــه المنهالی و حســین 

الجسمی ســه خواننده  اماراتی هســتند که قرار است 
روی صحنه بروند. همچنیــن 600 هنرمند از امارات و 
ســایر کشورهای جهان در این مراســم به ایفای نقش 

می پردازند.
این نمایش قرار است داستان پسری اماراتی به نام 
»منصــور« را روایت کند که تحت تاثیــر زیبایی پرواز 

شاهین ها قرار گرفته. 
از گروهی که مراســم فینال لیگ قهرمانان ســال 
2014 را روی صحنــه بردند، برای اجرای این مراســم 

کمک گرفته شده است. مراسم افتتاحیه قرار است 30 
دقیقه طول بکشد و بازی امارات و بحرین بافاصله بعد 

از آن آغاز می شود.
از ایــران علی دایی و مهــدی مهدوی کیا به عنوان 
میهمان به مراســم افتتاحیه جام ملت های آسیا دعوت 

شدند.
 همچنین جیانی اینفانتینــو رییس فیفا و رونالدو 
نازاریو فوق ستاره سابق برزیل به عنوان میهمان ویژه در 

این مراسم حاضر خواهند بود.

وعده میزبان جام ملت ها: 
مراسم افتتاحیه
 نفسگیر خواهد بود

ویتنام،دومینحریفتیمملیدرمرحلهگروهیجامملتهایآسیااز
پیراهنهایجدیدشکهبهرنگهایقرمزوسفیداست،رونماییکرد.

تمریناتســنگینچینزیرنظرمارچلولیپیدراماراتپیگیریمیشــود.
اینتیمدوشــنبهدرنخســتینبازیباقرقیزســتانروبهروخواهدشــد.

کودکانمدرســهژاپنــیابوظبــیدرتمرینتیــمملیاین
کشــورشــرکتکردندوبابازیکنانعکسیــادگاریگرفتند.

تمریــنیمــن،اولیــنحریــفتیمملــیدرجــامملتها

عکسنوشت
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10 بازیکن از ترکیب ثابت مشخص شده اند

تنهادغدغهکیروشتادوشنبه:وریایارامین؟

پیشبینیتروسیه:ژاپنقهرمانمیشود

مقابل  تدارکاتــی  بــازی   2 انجــام 
فلســطین و قطر، کارلــوس کی روش را 
برای انتخاب ترکیب ثابت تیم ملی کمک 
کرد. ســرمربی تیم ملی که تا قبل از این 
2 بازی، دغدغه های فراوانی داشت که نام 
کدام بازیکنان را در ترکیب ثابت بنویسد 
و از چه کسانی روی نیمکت استفاده کند. 
حاا کی روش به پاسخ همه این پرسش ها 
رســیده و جز یک پست، می داند که قرار 
اســت کدام بازیکنان را در ترکیب ثابت 

بازی مقابل یمن قرار بدهد.
بیرانوند حضور  درون دروازه علیرضــا 
دارد. او بــا انجــام بازی های درخشــان در 
ترکیب پرسپولیس و همچنین درخشش در 
جام جهانــی 2018، بی رقیب درون دروازه 
تیم ملی می ایستد. بیرانوند که از او به عنوان 
یکی از ســتاره های جام ملت های آسیا نیز 
نام می برند، انتخاب نخست کی روش درون 
دروازه و مقابل یمن است. هر چند می توان 
پیش بینــی کرد کــه در این جــام، به جز 
بیرانوند بازی به دروازه بــان دیگری از تیم 

ملی ایران نمی رسد.
بــرای مرکز خــط دفــاع، کی روش 
روی مرتضــی پورعلی گنجــی و مجیــد 
حسینی حســاب باز کرده. این دو مدافع 
در 2 بازی جــام جهانی مقابــل پرتغال 

و اســپانیا هم نشــان دادند کــه زوجی 
هماهنگ و کم اشــتباه هستند. بخصوص 
کــه آســیب دیدگی پورعلی گنجی مداوا 
شده و مجید حسینی هم تجربه بازی در 
ســوپرلیگ ترکیه را به کارنامه اش اضافه 
کرده. همیــن می تواند خیال کی روش را 

در این پست آسوده کند.
برای دفاع چــپ و مثل جام جهانی، 
کی روش بیشتر روی احسان حاجی صفی 
حســاب می کند تا میــاد محمدی. این 
ماجــرای دفاع چپ، از چنــد ماه قبل تا 
امروز اســت. هر چند این احتمال وجود 
دارد کــه در بازی های بعد، فرصت حضور 
در زمین و ترکیب ثابت به میاد محمدی 

هم برسد.
دفاع راست، تنها دغدغه کی روش تا 
دوشــنبه و به صدا در آمدن سوت بازی 
با یمن اســت. مقابل فلســطین، رامین 
رضاییــان در ترکیب ثابت قــرار گرفت 
و در اواســط نیمه دوم جــای خود را به 
وریا غفــوری داد. برابر قطر اما عکس این 
اتفاق رخ داد. وریا به ترکیب ثابت رســید 
و رضاییــان از نیمه دوم جای او را گرفت. 
اینکــه کدام یک از این دو رقیب قدرتمند 
در ترکیــب ثابت تیم ملی قرار می گیرند، 
پرسشی اســت که کارلوس کی روش هم 
هنوز به پاسخ آن نرسیده. تا دوشنبه باید 
صبر کرد و دید وریا در ترکیب ثابت بازی 
می کنــد یا رامین. بخت هر دو مســاوی 

است، 50-50.
هافبــک دفاعی تیم ملــی در غیاب 
ابراهیمی است.  امید  ســعید عزت اللهی، 

امید درســت مانند بازی نخست تیم ملی 
در جام جهانی - مقابل مراکش- به عنوان 
تنهــا هافبک دفاعــی در ترکیــب قرار 
می گیــرد تا جلوی خط دفاع را پوشــش 
بدهد. هافبک هــای کناری و بــازوی او 
هم مشــخص اند. سامان قدوس در سمت 
راســت و وحید امیری در چــپ. امیری 
در همان پســتی حضور دارد که در جام 
جهانی هم تجربه اش کرد. ســامان اما در 
روســیه هرگز بازی در ترکیــب ثابت را 
تجربه نکرد اما حــاا می تواند امیدوار به 

درخشش در جام ملت ها باشد.
کریــم انصاری فــرد و مهدی طارمی 
مقابــل قطــر در ترکیــب ثابــت حضور 
داشــتند. یعنی تیم ملی مقابل یمن قصد 
بازی با 3 مهاجم را دارد. کریم در ســمت 

چپ، طارمی در راست و سردار آزمون هم 
مثل همیشــه در نوک و به عنوان مهاجم 

هدف.
کریم انصاری فرد البته می تواند جای 
خود را با سامان قدوس عوض کند و هر از 
چندگاهی در مرکز خط میانی و به عنوان 
بازوی راســت بازی کند. همان پستی که 
کی روش بــرای او در جام جهانی و بازی 
نخســت تیم ملی مقابل مراکش در نظر 

گرفت.
این نمایــی از ترکیب ثابت تیم ملی 
برای انجام بازی نخست مقابل یمن است. 
ترکیبی کــه احتماا جابه جا نمی شــود. 
مگــر اینکه اتفاق جدیدی رخ بدهد. فقط 
می ماند دفاع راســت تیــم ملی که هنوز 
کسی نمی داند نامش وریا است یا رامین.

فیلیپ تروســیه، ســرمربی سابق 
تیم ملی ژاپن معتقد اســت که این تیم 
در امــارات می تواند بــرای پنجمین بار 

قهرمان جام ملت های آسیا شود.
این مربی فرانســوی کــه پیش از 

ایــن گزینه هدایت تیــم ملی ایران هم 
بوده، در آســتانه شــروع این تورنمنت 
به خبرگزاری فرانسه گفت: »ژاپن روی 
کاغذ یکی از بهترین تیم های مسابقات 
را در اختیــار دارد. البته تیم هایی مثل 

کــره جنوبی، ایران و عربســتان هم با 
اهداف مشابهی وارد مسابقات می شوند، 

ولی ژاپن پتانسیل قهرمانی را دارد.«
کره جنوبی با مهاجم آماده ای مثل 
سون هیونگ مین می خواهد پس از نیم 
قرن قهرمان قاره شــود. ایران، بااترین 
تیم آســیایی رنکینگ فیفا و اســترالیا 
دیگر تیم هایی هســتند کــه می توانند 
سدی در مســیر موفقیت ژاپن باشند، 
ولی موفق ترین تیم آسیا در جام جهانی 
2018 بــا هدایــت هایمه موریاســو با 

روحیه ای تهاجمی به امارات رفته.
یوتــو ناگاتومو، مدافع چپ باتجربه 
تیم که عضو گااتاســرای است، درباره 
بخــت قهرمانی ژاپن گفــت: »باید باور 
داشته باشــیم که می توانیم به قهرمانی 
برســیم. همه بازیکنان باید این موضوع 

را باور داشته باشند.«
موریاسو که روی نیمکت ژاپن هنوز 
شکستی نداشته، با زیرکی تاش کرده 
فشــار را از روی تیمش بردارد و گفته: 

»مــا مدعی اصلــی قهرمانی نیســتیم. 
ماموریت ما این اســت کــه بتوانیم این 

جام را برای ژاپن پس بگیریم.«
تروســیه در جام ملت های آســیا 
2000 ســرمربی ژاپن بود و بازیکنانش 
در زمین هــای چمن خــراب بیروت در 
از  کــه پس  محاصره ســاختمان هایی 
تمرین  بودند،  نیمه ویــران  هنوز  جنگ 
می کردنــد. او در آن ســال توانســت 
ژاپن را به قهرمانی مســابقات برساند و 
شباهت هایی بین آن دوره و دوره فعلی 
می بینــد: »صعود ژاپن به جمع 16 تیم 
پایانی جام جهانــی می تواند اعتماد به 
نفس تیم را خیلــی باا ببرد. همچنین 
این مســابقات فرصتی اســت که نسل 
جــوان فوتبال ژاپن بــرای جام جهانی 

2022 آماده شود.«
ژاپن که پنجشنبه وارد امارات شد، 
چهارشنبه در اولین بازی با ترکمنستان 
روبرو می شود و بعد از آن باید با عمان و 

ازبکستان روبرو شود.

امیر اسدی
Amir Asadi
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موزیــک شــاد و همراهــی دختران، 
راهنمــای خوبی اســت برای رســیدن به 
ســالنی که میزان دومین دوره رقابت های 
دوومیدانــی پرشــین جمعیت امــام علی 
 است. پیش از این تصور می شد شاید برای
20 - 30 دختر کم ســن و ســال فرصتی 
فراهم شــده تا مســابقه ای بدهند و کمی 
حــس رقابت پیدا کنند امــا چیزی که در 
ســالن کشــوری در جریان اســت، همه 
ذهنیت های قبلــی را بر هم می زند. حدود 
190 دختــری که مجبورنــد کار کنند و 
قید خیلی از کودکانه هایشــان را بزنند، از 
10 خانــه ای که زیر نظر جمعیت امام علی 
فعالیت می کنند، در این مســابقه شرکت 
کرده انــد تا بدانند زندگــی بیرون از خاک 
ســفید، دروازه غــار و شــوش و ... چطور 
است؟ تا بدانند که تنها دغدغه زندگی شان 
نباید این باشــد که چطور یک فال بیشتر 
بفروشــند یــا اینکه چطور یــک راننده را 
قانع کنند تا شــاخه گلی از آنها بخرد. این 
دختــران اینجا رقابت را یــاد می گیرند و 
قراردادن نقطه ای به عنوان هدف تا برایش 

بدوند و از آن عبور کنند.
در هر گوشه ســالن اتفاقی در جریان 
است. یک جا بچه ها گرم می کنند تا آماده 
مسابقه پرتاب وزنه شوند؛ وزنه ای که برای 
دست های کوچک شان طراحی شده و شبیه 
توپ تنیس است. در گوشه ای دیگر قوانین 
مسابقه 800 متر برای بچه ها توضیح داده 
می شود. یکی نشســتن روی خط استارت 
را یاد می دهد و مربی دیگری می گوید که 
بچه ها از چــه زمانی می توانند به خط یک 

بروند. بعد هم اعام و استارت بچه ها.
کمی آن طرف تر و بعد از مسابقه 800 
متر، دختری که شــاید هنوز از 7 سالگی 
عبور نکــرده، اعتراض دارد بــه اینکه چرا 
او یک دور دویــده و بچه های دیگر دو بار 
پیســت تارتان را دویده اند. برایش سخت 
اســت که درک کند چه فرقی اســت بین 
400 متــر و 800 متر. هــر چقدر برایش 
توضیح داده می شــود، حــرف خودش را 

می زنــد: »باید بگذارید مــن یک بار دیگر 
بدوم.« در ابای همین اعتراض هاست که 
آهنگ بهنــام بانی، حال و هوایش را تغییر 
می دهــد. همه اعتراض هایــش را فراموش 
می کنــد و شــروع به بــاا و پایین پریدن 

می کند.
روی ســکوها هم همــه چیز متفاوت 
اســت با مســابقات دوومیدانی کــه تا به 
حال در ایران دیده ام. آنقدر بچه ها شــلوغ 
می کنند کــه حتی ســپیده توکلی و لیا 
رجبی هــم متعجب اند. ســپیده می گوید: 
»سال هاست که مسابقات ما این حال و هوا 

را ندارد. چقدر شور و هیجان دارند.«
انــگار بچه ها بعــد از مدت ها فرصتی 
پیدا کرده اند که کمی دور شــوند از حس 
و حــال تلخ ایــن روزهایشــان. بچه هایی 
کــه بعضی هایشــان از ابتدایی ترین حقوق 
کــودکان هــم محروم انــد. بچه هایی که 
تعــدادی از آنها اجازه یا امــکان تحصیل 

ندارند، حاا فرصت رقابت پیدا کرده اند.
وقتــی هم که ایــن رقابت بــه مدال 
و لــوح ختم می شــود، حس و حال شــان 
وصف ناشــدنی است. همدیگر را در آغوش 

می کشــند و تبریک می گویند. کوچکترها 
دلشــان می خواهــد چند دقیقــه ای مدال 
را به گــردن بیندازند و در اطراف پیســت 
راه بروند. حــس فوق العــاده ای دارند این 
دخترانی که نام خاک ســفید، دروازه غار و 
... را یدک می کشــند و در قالب تیم هایی با 
این عناوین در مســابقات شرکت کرده اند. 
دخترانی که شــاید بهترین هایشان انتخاب 
شــوند برای اینکه بیشــتر زیر ذره بین قرار 
گیرند. شاید باشند کسانی که بتوانند روزی 
به تیم ملی برســند؛ شاید. مثل فوتبال که 
از بین بچه هایی که در رقابت های پرشــین 
شــرکت می کنند، کم کم یــک تیم کامل 
شکل می گیرد. با این حال و هوا رقابت های 
پرشین با شعار »نان آوران کوچک، قهرمانان 
بزرگ« تمام شد تا بعد از این مسابقه بچه ها 
با حال و هوایی متفاوت حداقل چند روزی 
را ســپری کنند با این امید که در روزهای 

بیشتری این حس و حال را تجربه کنند.
 

منوچهری: می خواهیم بدانند زندگی 
زیبایی هایی هم دارد

مهســا منوچهری که یکــی از اعضای 

جمعیت امام علی است و همراه تعدادی از 
دوســتانش، بچه ها را در این روز همراهی 
دومین ســالی  »این  می کننــد، می گوید: 
است که این مســابقات را برگزار می کنیم. 
هفته قبل مســابقات پســرها برگزار شد و 
این هفته مسابقه دخترها. بچه ها از حضور 
در این مســابقه خیلی استقبال می کنند و 
خوشحال اند از اینکه با هم رقابت می کنند. 
ســال قبل هم این مســابقه برگزار شد اما 
امسال شــور و هیجان بیشتری وجود دارد. 
کمی هم بیشتر با ما همکاری شد. امیدوارم 
هر ســال که جلو می رویم، شــرایط بهتر 

شود.«
منوچهری حرف هایش را اینطور ادامه 
می دهــد: »ما می خواهیم بچه ها بدانند که 
همــه زندگی، آن چیزی نیســت که اینها 
می بینند. باید موقعیت های بهتر و بیشتری 
را تجربــه کنند تا راهشــان را پیدا کنند. 
می خواهیم بدانند راه های دیگری هم برای 
نــان درآوردن وجود دارد. شــاید بتوانند 
مســیر زندگی شان را در ورزش پیدا کنند. 
ما سعی می کنیم آنها را در این مسیر قرار 

دهیم.«

 از خاک سفید و دروازه غار تا پیست تارتان

همزمان با برگزاری مسابقه 
قهرمانی کشور تیر و کمان

کمانداران برتر ساحلی 
و کشوری معرفی شدند

مســابقات ســاحلی و رده بندی 
کشوری تیر و کمان در بخش ریکرو 
زنان و مردان در بوشهر برگزار شد و 
در پایان کمانداران برتر کشور در این 

بخش معرفی شدند.
کشوری  رده بندی  مرحله ششم 
و دومین دوره مســابقات ساحلی با 
اســتان های  از  حضور 10۶ کماندار 
مختلف در رشــته  ریکرو و ســاحلی 
برگزار شد و در پایان کمانداران برتر 

به شرح زیر معرفی شدند.
در بخش ریکرو ســاحلی بانوان، 
به ترتیب؛ ســودابه صادقی از چهار 
محال و بختیاری، الهه حســینی از 
یزد و تارا تحریرفرد از بوشهر عناوین 
اول تا ســومی را بــه خود اختصاص 
دادنــد. همچنیــن در بخش مردان، 
محمد فاح مهرآبادی از فارس، میثم 
جامعی از بوشــهر و جواد مندنی زاده 
از خوزســتان صاحب عناوین اول تا 

سومی مسابقات شدند.
گفتنی است، در کامپوند ساحلی 
بانوان، نازنین بخت پور از البرز، زهرا 
مرادیــان از فارس و ســارا بنیانی از 
فارس به عنوان نفرات برتر این بخش 
معرفی شــدند. در بخش مردان نیز 
امین دهقان از بوشهر، علی مجازی از 
کرمان و امین شیرعلی از خوزستان 

صاحب عناوین اول تا سومی شدند.
کشــوری  رنکینگ  همچنیــن 
ریکرو در دو بخش مــردان و بانوان 
بــه ترتیب زیر اعام شــد. ســمانه 
رمضانپور و مبینا فاح از یزد صاحب 
عناوین اول و دومی این مســابقات 
شــدند. رویا نوریان نیــز از اصفهان 
روی سکوی سومی مسابقات ایستاد. 
میثم جامعی از بوشهر، رضا شبانی از 
یزد و محمد مهدی چشــمه زنگی از 
فارس صاحب عناوین اول تا ســومی 

مسابقات شدند.

گزارش

 حادثه ناگوار در بازگشایی
 مسیر شمشک به دیزین

یک کشته و یک زخمی
با بارش برف در ارتفاعات تهران فصل 
اسکی رسما آغاز شده و پیست های اطراف 
تهران به روی مشتاقان این رشته بازگشایی 

شده است.
از چهارشنبه شــب تا آخرین ساعات 
پنجشنبه بارش ســنگین برف در ارتفاعات 
تهران ادامه داشــت و همین موجب بسته 
شــدن راه مواصاتی شمشــک به پیست 

اسکی دیزین شد.
از همین رو بهره بردار پیســت دیزین 
برای بازگشایی این مسیر و بازگشایی مجدد 
آن در روز جمعه برای حضور اسکی بازان در 
ساعات پایانی پنجشنبه در حالی  که برودت 
هوا به شدت پایین بود و بارش پراکنده برف 

هنوز ادامه داشت، اقدام کرد.
شب پنجشنبه با توجه به بارش شدید 
برف پرســنل زحمتکش راهداری در حال 
برف روبی مســیر شمشک به دیزین بودند 
که با توجه به بهمن شدید یک کارگر جان 
خود را از دست داد و یک نیروی دیگر حال 
وخیمــی دارد. این در حالی اســت که این 
مسیر از ســوی راهداری بسته شده بود اما 
بــا توجه به تعهد بهره بردار مجموعه دیزین 
این مســیر بدون اطاع باز شد و در نهایت 
ایــن اتفاق ناگــوار رخ داد. ایــن اتفاق در 
حالی در محور دیزین و منطقه میشــک در 
رخ داد کــه طبق تجارب قبلــی و نظرات 
کارشناســی بازگشایی این محور برف گیر و 
حادثه خیز بعد از یک بارش ســنگین باید 
24 الی 48 ســاعت بعد از بــارش صورت 
بگیرد اما متاسفانه پیمانکار مربوطه به رغم 
همه هشــدارها و تجارب تلخ گذشته برای 
درآمدزایی در روز تعطیل )جمعه( در همان 
شب بارش اقدام به بازگشایی جاده می کند 
و ایــن حادثــه ناگــوار رخ می دهد. حتی 
فرمانــدار شــمیرانات و اداره راه و ترابری 
شمیرانات، در این رابطه هشدارهای ازم را 
داده و با بازگشــایی این محور در این زمان 
مخالف بوده اند. به هر ترتیب این اتفاق رخ 
داده و عاوه بر پیگیری وضعیت مصدومان 
و رسیدگی به خانواده کارگر فوت شده، باید 
تدبیری اتخاذ شــود تا دیگر به این شــکل 
ناهماهنگی رخ ندهــد و جان افراد دیگری 
به خاطر باز شدن پیســت و درآمد بیشتر 

پیمانکار به خطر نیفتد!

در مراسمی با حضور خادمان 
امام هشتم)ع(

»ارم« مدال خود را 
تقدیم آستان قدس 

رضوی کرد
مدال  ایرانی  ورزشــکار  بانوی 
طای رشــته تیرانــدازی خود را 
بــه آســتان مقدس امــام رضا)ع( 
تقدیم کرد. »ســمیرا ارم« قهرمان 
از ظهر  تیرانــدازی جهــان بعــد 
پنجشــنبه مدال جهانی خود را به 
آســتان مقدس امام رضا)ع( تقدیم 

کرد. 
در این مراســم کــه با حضور 
خادمان بارگاه رضوی و مســووان 
موزه آســتان قدس همراه بود این 
بانوی ورزشــکار مدال خــود را به 

موزه امام هشتم)ع( اهدا کرد.
ســمیرا ارم کــه در بازی های 
پاراآســیایی جاکارتا هم روی سکو 
ایســتاد، نخستین مدال جهانی اش 
که به سال 2015 برمی گردد را به 

این آستان تقدیم کرد.
آســیایی  بــازی های  در  ارم 
جاکارتا در رقابت با ساره جوانمردی 
مغلوب و به مدال نقره بسنده کرد.

سوژه

دختران کار
 

 به سالن کشوری 
جان دادند

 سالن دوومیدانی کشوری بعد از مدت ها رخوت، حال و هوای دیگری دارد. سال هاست که از این سالن صدای خاصی شنیده نمی شود 
اما جمعه، ســر و صدای بچه ها محوطه ورزشگاه را پر کرده بود. حدود 190دختر که در طول سال مجبورند به خاطر تامین هزینه های 
زندگی خود و خانواده، کار کنند، دور هم جمع شــده اند تا در 5 ماده دوومیدانی رقابت کنند. دخترانی که بین شان هم از مهاجران 
افغانستان و پاکســتان دیده می شود، هم از بچه های هموطنی که چاره ای برایشان نمانده جز اینکه پشت چراغ قرمز، روزی شان را 
درآورند. دخترانی که از زندگی های پردردی می آیند اما اینجا نشانه ای از دردشان دیده نمی شود. هر چه می بینی، شادی است و فریاد.

نایب قهرمانی نماینده ایران در برق آسای سوئد
امتناع غامی از رویارویی با شطرنج باز رژیم صهیونیستی

آرین غامی شطرنج باز ایرانی نایب قهرمان جام ریلتون سوئد شد. آرین 
غامی در مســابقات برق آسای جام ریلتون سوئد با کسب 7 امتیاز به عنوان 

نایب قهرمانی رسید.
 غامــی که تا دور هفتم در تمام دورها به 
پیروزی رســیده بود، در دور هفتم این رقابت ها 
از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی سر باز 

زد و یک امتیاز از دست داد.
 او در دور نهم هم مقابل نماینده فرانسوی 
با ریتینگ 25۶2 شکســت خورد تا به 7 امتیاز 

برسد و نایب قهرمان شود.
 نماینده فرانســه با 8 امتیــاز به عنوان 
قهرمانی رســید و نماینده رژیم صهیونیستی 
بــا 7 امتیاز بعد از غامی در رده ســوم قرار 

گرفت.

دردسرهای تیم بسکتبال سه نفره بانوان
 آماده سازی برای جهانی
 بدون دیدار تدارکاتی

از جمله برنامه هایی که در فدراسیون بسکتبال و برای تقویم سال 
جدید میادی مصوب شــده، اعزام تیم های سه نفره بانوان به مسابقات 
جهانی است که در دو بخش بزرگساان و زیر 23 سال انجام می شود. 
حضور تیم های ملی و زیر 23 سال بسکتبال سه نفره بانوان ایران 
در رقابت های جهانی براساس جایگاه آنها در رنکینگ جهانی و سهمیه 

به دست آمده از این طریق انجام می شود.
 البته در رده ســنی جوانــان هم این 
سهمیه کســب شده اما فدراسیون برنامه ای 
برای اعزام تیم جوانان ایران به این رقابت ها 

ندارد. 
مســابقات جهانی بسکتبال سه نفره در 
دو رده ســنی بزرگســاان و زیر 23 سال، 
خردادماه ســال آینده به ترتیب در هلند و 

چین برگزار می شود. 
اردوی آماده ســازی تیم های ایران برای 
شــرکت در این رقابت ها نیز از 23 دی ماه 

آغاز می شود.
 قرار اســت تا زمان اعــزام این دو تیم 

به محل برگزاری مســابقات، اردوی آماده ســازی آنها به صورت منظم 
در تهران یا دیگر شهرســتان ها پیگیری شود اما تاکنون برنامه ای برای 

اردوی برون مرزی و دیدارهای تدارکاتی مصوب نشده است.
فریده شــجاعی نایب رییس فدراسیون بســکتبال در امور بانوان 
در این رابطــه می گوید: »20 تیم اول رنکینگ جهانی در رده ســنی 
بزرگســاان و زیر 23 در رقابت های جهانی ســه به سه بانوان شرکت 

می کنند.
 ایران در هر دو رنکینگ جایــگاه دوازدهم را در اختیار دارد و به 
همین دلیل سهمیه شرکت در مسابقات 2019 را به دست آورده است. 
این سهمیه از طرف فدراسیون جهانی هم تایید شده و بر همین اساس 

اعزام این تیم به مسابقات هلند و چین را در برنامه قرار داده ایم.«
او با یــادآوری اینکه اعزام هــای پیش رو دومین اعــزام تیم های 
ملی و زیر 23 ســال بســکتبال ســه نفره بانوان به میادین جهانی به 
حســاب می آید به مهر می گوید: »22 بازیکن منتخب برای آغاز اردوی 
آماده ســازی هر یک از این دو تیم مشــخص شــده اند. آنها از 23 دی 
ماه زیر نظر نیکا بیک لیک لی )ســرمربی تیــم ملی( و آزاده زمان پور 
)ســرمربی تیم زیر 23 سال( تمرینات شان را آغاز می کنند. مرحله اول 
اردو بــه مدت چهار روز ادامه دارد. از این مرحله به بعد تعداد بازیکنان 

ریزش خواهد داشت تا به تدریج به ترکیب اصلی برسیم.«
شــجاعی با بیان اینکه چگونگی پیگیری تمرینات تیم های ملی و 
زیر 23 ســال سه نفره تا زمان اعزام به مسابقات جهانی مشخص است، 
ادامه می دهد: البته به خاطر مسائل مالی و اینکه فدراسیون از این نظر 
وضعیت خیلی خوبی ندارد، هیچ برنامــه ای برای اردوی برون مرزی و 
برگزاری دیدار تدارکاتــی در جریان این اردوها نداریم که این موضوع 

معضل اصلی ما است.«

خبر

هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال هم 
بــا انجام هر چهار مســابقه اش به پایان 
رسید. هفته ای که یک شکست دیگر را 
به تیم مدعی نفت تحمیل کرد و اقتدار 
بیشتری به صدرنشین جدول رده  بندی 

بخشید.
 

دوران سخت آبادانی ها
شــاگردان حماد ســامری در نفت 
آبادان تــا پایان هفته ششــم در باای 
جدول بودند و مانند پتروشــیمی هنوز 
باختی را تجربه نکــرده بودند. این تیم 
اگرچه چندین ســال اســت در قامت 
مدعــی ظاهر شــده و در این فصل هم 
بازیکنــان خوبی نظیر ســعید داورپناه، 
روزبــه ارغوان و اصغر حســن زاده را در 
اختیــار دارد و مدعی اســت اما یکی از 
عوامل برد های پیاپی آنها در شش هفته 
ابتدایی، آسان تر بودن دیدارها و رقبای 

آنها در این هفته ها بود.
اتفاقی که باعث شــد تا بازی های 
دشوار نفت در هفته های پایانی نیم فصل 
اول انباشته شــود و کار این تیم مدعی 

را دشوار کند.
آبادانی هــا که پیــش از دیدارهای 
هفته هفتم، شکســتی را متحمل نشده 
بودنــد، در این هفته میزبان شــیمیدر 
بودند و نخستین شکست شان را هم در 
همین مســابقه تجربه کردند. دیدار پر 
حاشــیه ای که هنوز هم حرف و حدیث 

درباره آن ادامه دارد.
بازی هفتــه هشــتم آبادانی ها اما 

از دیدار قبلی شــان دشــوارتر هم بود. 
آنها در این هفته به مصاف صدرنشــین 
لیگ یعنی پتروشــیمی رفتند و حریف 

شاگردان مهران حاتمی هم نشدند.
در حســاس ترین بــازی هفته که 
پتروشــیمی  برگزار شــد؛  بندرامام  در 
صدرنشــین و مدعی میزبان نفت آبادان 
بود که موفق شــد میهمان خود را ۶8 
بر ۶2 از پیش رو بــردارد. نتیجه ای که 
اگرچه ماننــد بازی قبلی نزدیک بود اما 
دومین باخت پیاپی آبادانی ها را رقم زد 

تا آنها از صدر جدول دورتر کند.
نکتــه جالب اینجاســت که دیدار 
دشــوار دیگر نفــت هم باقــی مانده  و 
آنها در دو  ســه هفته باقیمانده باید با 
دیگر تیم مدعی امسال یعنی شهرداری 
گرگان هم دیــدار کنند. دیداری که در 

تعیین جایگاه نهایی این تیم در جدول 
رده  بنــدی در پایــان نیم فصــل تاثیر 

بسیاری خواهد داشت.
پتروشــیمی بــا ایــن بــرد بــه 
صدرنشــینی خود در صدرجدول ادامه 

داد و جایگاهش را محکم تر کرد.
 

برد شیرین دیگر برای سربازان
این  در  زمینــی  نیروی  ســربازان 
هفته هم بــه یک برد ارزشــمند دیگر 
رســیدند. نیروی زمینی که با برد هفته 
گذشته مقابل ذوب آهن از انگیزه باایی 
برخــوردار بود و از جانــب مدیران هم 
مورد تقدیر قرار گرفــت، این هفته نیز 
پگاه تهــران را 77 بــر ۶3 از پیش رو 
برداشــت تا به دومین بــرد پیاپی خود 

دست پیدا کند.

جبران مافات شاگردان کوهیان
یکی از نتایج عجیب هفته گذشته 
باخت ذوب آهن برابر نیروی زمینی بود.

شاگردان فرزاد کوهیان اگرچه تیم 
پرستاره و متمولی نیستند اما باخت شان 
برابــر جوان های نیــروی زمینی اتفاق 
عجیبی بود. بــا این حال اینطور به نظر 
می رســد که کوهیان بــه خوبی تیمش 
را جمع و جور کرده و با شــرایط بسیار 

بهتری راهی هفته هشتم شده است.
باخت عجیب   از  پــس  اصفهانی ها 
شان در هفته هفتم، یک برد شیرین و تا 
حدودی دور از انتظار را برابر شهرداری 
گرگان جشــن گرفتنــد. ذوب آهنی ها 
در اصفهان توانســتند مقابل شهرداری 
گــرگان 74 بر ۶9 به برتری برســند تا 
به نوعی در مقابل باخت هفته گذشــته 

جبران مافات کنند.
تیم آویژه صنعت مشــهد هم که 
به تازگی به نخستین پیروزی فصلش 
رســیده بود، در هفته هشتم هم یک 
برد دیگر بــه کارنامه اش اضافه کرد تا 
شرایط بهتری در جدول برای خودش 
دســت پا کنــد. دومیــن قربانی تیم 
مشــهدی نماینده دزفول بود. پدافند 
دزفــول نیز در خانه 91 بر 85 مغلوب 
آویژه صنعت مشــهد شــد تــا باخت 
دیگری به مشــکات عدیده اش اضافه 

شود.
شیمیدر مدعی پس از برد جنجالی 
هفته گذشته اش برابر نفت آبادان در این 

هفته با قرعه استراحت روبه رو بود.

روزهای سخت آبادانی ها
هفته هشتم لیگ بسکتبال و دومین باخت نفت
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مهــدی ســهرابی که تــا همین 
هفته قبــل برای حضور در رقابت های 
دوچرخه سواری قهرمانی آسیا تاش 
می کرد، به یکبــاره تصمیم گرفت از 

حضور در این رقابت ها انصراف دهد.
 او دربــاره انصــراف از حضور در 
مســابقات دوچرخه ســواری پیست 
می گویــد:   2019 آســیا  قهرمانــی 
»اســامی تیم ملی نهایی شده بود اما 
یک نفــر باید از تیم نیمه اســتقامت 
کنار می رفت و ایــن در حالی بود که 

تمام نفرات خوب بودند.
 البتــه قرعه به نــام نفرات دیگر 

افتاده بود امــا در لحظه آخر تصمیم 
گرفتم به مسابقات نروم تا تیم به دور 
از حاشیه و با خیال راحت به مسابقات 

قهرمانی آسیا اعزام شود.«
و  می دهد:»مــن  ادامــه  او 
محمــود پــراش ســال ها هــم دوره 
هســتیم. بــرادر  مثــل  و   بودیــم 

 من هم تــا لحظه آخر در اردوی تیم 
ملی بودم و تاش کردم هر کمکی از 
دســتم برمی آید برای تیم ملی انجام 
دهم امــا به نظرم از یک جایی به بعد 
برخــی نفرات باید خودشــان را کنار 

بکشند.«

در هفته دهــم لیگ برتر هندبال 
بانــوان تیم هیــات هندبــال البرز به 
برتری رسید و جایگاه خود را یک پله 

تغییر داد.
 هفتــه دهــم چهاردهمین دوره 
لیگ برتر هندبال بانوان با چهار دیدار 

انجام شد.
 در اولین دیدار، تیم صدرنشــین 
تاسیســات دریایی میزبــان ذوب آهن 
اصفهان بــود که این بــازی با نتیجه 
24 بر 19 به ســود میزبــان به پایان 
رســید. در دیگر دیدار، تیم رده دومی 
شهید چمران ارستان در خانه مقابل 

اشتادسازه طرقبه شاندیز قرار گرفت و 
توانست با حساب 29 بر 1۶ اشتادسازه 
را از پیــش رو بــردارد. دو تیم نفت و 
گاز گچساران و فواد مبارکه سپاهان 
نیز در ایــن هفته به مصاف هم رفتند 
کــه فواد مبارکه بــا نتیجه2۶ بر 23 
پیروز شد. در آخرین دیدار پتروآموت 
پویا بوشهر با حساب 27 بر 29 مقابل 
هیات هندبال البرز شکست خورد. تیم 
هیات هندبال البرز که با تنها 2 امتیاز 
از 9 بازی در قعر جدول بود با کســب 
این 2 امتیاز یــک پله صعود و به رده 

هفتم جدول رسید.

رییــس کمیته ملــی المپیک در نظر 
دارد از خزانــه داری کل کشــور فــردی را 
جایگزین ســعیدی کند. تغییرات در برخی 
از بندهای اساسنامه کمیته ملی المپیک از 
چند ماه پیش در دستور کار هیات اجرایی 
کمیته ملی المپیک قرار گرفت و در تاریخ 
10 آذرمــاه اعضا آن را تصویب کردند تا در 
مجمع عمومی 25 دی مورد بررسی و البته 
تصویب قــرار بگیرد. مهم تریــن تغییراتی 
کــه در اساســنامه کمیته ملــی المپیک 
ایجاد شــده در خصوص انتخاب دبیرکل و 
خزانه داری اســت. با توجــه به اینکه پیش 

از این با برگــزاری مجمع انتخاباتی نفرات 
بــرای ایــن 2 پســت انتخاب می شــدند، 
در اساســنامه جدیــد انتخــاب دبیرکل و 
خزانه دار با پیشنهاد رییس و تصویب هیات 
اجرایی اســت. شنیده ها حاکی از این است 
ملی  کیکاووس ســعیدی خزانه دار کمیته 
المپیک کشــورمان که سال گذشته با رای 
اعضا برای این پســت انتخاب شــده بود، 
رفتنی خواهد شد و سیدرضا صالحی امیری 
رییــس کمیته ملی المپیک در نظر دارد از 
خزانه داری کل کشــور فــردی را برای این 
پست انتخاب کند. کیکاووس سعیدی اخیرا 

برای نامزدی ریاســت فدراسیون کاراته نیز 
ثبت نام کرده است. ثبت نامی برای بازگشت 
بــه جرگه رییــس فدراســیون ها! چرا که 
سعیدی زمانی که به  عنوان خزانه دار کمیته 
منصوب شد، رییس فدراسیون گلف بود اما 
به خاطر پست جدیدش ریاست فدراسیون 
را رها کرد. حاا او سمت جدیدش را هم از 
دست خواهد داد و در تاش است تا جایگاه 
دیگــری را بــه دســت آورد. جایگاهی که 
بی شباهت به پست اســبق او یعنی رییس 
فدراسیونی نیست و تنها نام رشته جابه جا 

شده است!

رییســی فدراسیون  نایب  سرپرست 
والیبال  می گوید حامی مالی تیم کاسپین 
فقــط با یک نفر طــرف معامله بوده و به 
همین دلیل تعهداتش را انجام نداده است.

محترم زبردســت سرپرســت نایب 
رییسی بانوان فدراســیون والیبال درباره 
بازی پیکان و ذوب آهــن از هفته هفتم 
لیگ برتر گفت: »بازی و جو خانه والیبال 
بسیار عالی بود. دو تیمی که بهترین های 
ما هستند یعنی پیکان و ذوب آهن با هم 

رقابت کردند.«
او ادامه داد: »به عنوان پیشکســوت 

والیبال و کســی که ســال ها بازی کرده 
واقعا از این دیدار و جو سالن لذت بردم.«

زبردســت در پاسخ به این سوال که 
با توجــه به این ظرفیت هایــی که داریم 
چــرا لیگ نصفه و نیمه برگزار می شــود، 
 گفت: »وقتی برنامه ریزی قائم به شخص 
باشــد همین اتفاق می افتــد. باید طوری 
برنامه ریزی کرد تا هر کسی می آید بتواند 

آن را اجرا کند.«
او با اشــاره به مشــکات مالی تیم 
کاســپین ادامه داد: »وقتی یک نفر طرف 
معامله با حامی مالی می شود این اتفاقات 

را شاهد هســتیم و می بینیم حامی مالی 
تعهــدات خود را انجام نداده اســت ما تا 
دوشــنبه فرصــت داده ایم چــون بخش 
نمی تواند  هیچ کســی  اســت  خصوصی 
کاری انجام دهد.« وی درباره داوری بازی 
پیکان و ذوب آهن و گایه هایی که وجود 
داشــت نیز اینطور اظهارنظــر کرد: »ما 
بهترین ها را برای این مسابقه گذاشتیم و 
جلساتی هم تشکیل دادیم تا بر جوی که 
پیش بینی می کردیم داوران تسلط داشته 
باشند. بازی هم خیلی خوب انجام شد و 

مشکلی وجود نداشت.«

سهرابی: از یک جایی به بعد باید کنار کشید

صعود البرز در هفته دهم لیگ برتر هندبال بانوان

سعیدی از خزانه داری کمیته ملی المپیک رفتنی شد

زبردست: برنامه لیگ قائم به شخص ریخته شده!

برترین تیم های  اعــام  در آخرین 
از ســوی فدراســیون  والیبــال جهان 
جهانی، تیم های پایه ایــران در جایگاه  
خود صعود کردند و تیم بزرگساان هم 

در جایگاه قبلی خود باقی ماند.
 FIVB والیبال  جهانی  فدراسیون 
آخرین رده بندی برترین تیم های والیبال 
را اعــام کرد که تیم ایــران در تمامی 
رده های ســنی با صعود همــراه بود. در 
مهم ترین تغییر این رده بندی برای ایران، 
شاگردان محمد وکیلی با سه پله صعود 
به صدر جدول صعــود کردند و برترین 
تیم دنیا لقب گرفتند. شــاگردان محمد 
وکیلی که در دوره گذشــته رقابت های 
قهرمانــی جهان روی ســکوی قهرمانی 
رده بنــدی جهانی  در  ایســتادند، حاا 
هم بهترین تیم دنیا هســتند. شاگردان 

وکیلــی اگرچه در رقابت های آســیایی 
رتبه ای بهتر از ســومی کســب نکردند 
اما با توجــه به بی تاثیر بودن رقابت های 

آسیایی، سه پله صعود کردند.
ژاپنی هــا هم در ایــن رده بندی با 
صعود چشــمگیر 9 پله ای، در رده دوم 
جهانی ایستادند و روسیه نیز سوم است.
جوانان ایرانی هم دیگر تیمی بودند 
که صعود چشــمگیری داشتند. جوانان 
ایــران با ۶ پلــه صعــود در رده پنجم 
ایستادند  برترین تیم های جوانان جهان 
و پایین تر از کوبا، لهســتان، روســیه و 

برزیل قرار گرفتند.
امــا در رده امیدهــا هم ایــران با 
صعــودی یک پله ای رو به رو شــد و در 
نهایت جایگاه ششم را در اختیار گرفت.

تیــم ملی والیبال ایــران نیز بدون 

تغییر در جایگاه هشتم بااتر از تیم هایی 
مثل فرانســه، صربســتان، بلغارســتان 
و بلژیــک قــرار گرفت. به ایــن ترتیب 
ایران همچنان بهترین تیم آســیایی در 

رده بندی فدراسیون جهانی است.
ژاپنی ها دومین تیم آسیایی در این 
رده بندی هستند که در رده یازدهم قرار 
دارند و اســترالیا نیز شــانزدهمین تیم 

رده بندی جهانی است.
در این رده بنــدی برزیل همچنان 
تیم اول دنیاســت و آمریکا و ایتالیا در 
رده دوم و ســوم قرار دارنــد. ایتالیا در 
رده بندی جدیــد با یک پله صعود جای 
لهســتانی را گرفتــه کــه در مهم ترین 
تورنمنت ملی ســال یعنــی رقابت های 
قهرمانی جهان، بــرای دومین بار پیاپی 
قهرمان جهان شــد اما با یک پله سقوط 

مواجه شد.
نیز  روســیه، کانــادا و آرژانتیــن 

تیم های پنجم تا هشتم رده بندی جهانی 
در رده بزرگساان به حساب می آیند.

رده بندی جدید فدراسیون جهانی والیبال در آغاز سال جدید میادی

نوجوانان برترین و بزرگساان هشتمین تیم دنیا

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh

زندگی شمایید
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شــاید تغییر اوزان وزنه برداری از سال 
2018 در رشــته وزنه برداری بــرای برخی 
وزنه برداران خوشــحال کننــده نبود اما این 
توفیق اجباری گویا برای کیا قدمی وزنه بردار 
کرمانشــاهی و ملی پوش کشورمان در دسته 
109 کیلوگرم خیلی خوش یمن بوده و آمد 
داشته اســت زیرا قدمی که در سال 2014 
نماینده وزنه برداری  بهرام زاده  همراه محسن 
ایــران در دســته 105 کیلوگــرم بودند، با 
تغییر اوزان در وزن جدید یعنی دسته 109 
کیلوگرم شــرایط بسیار ایده آل و قابل قبولی 
را به دســت آورده است. تا جایی که او چند 
روز پیــش در یک رکوردگیری غیر رســمی 
موفق شــده با ثبت وزنــه 241 کیلوگرم به 
میزان یک کیلو رکــورد جدید جهان که در 
رقابت های جهانی 2018 ترکمنستان توسط 
مارتیروسیان ارمنستانی جابجا شد را بشکند!

ســال قبــل از المپیک همیشــه برای 
رشته های ورزشــی، خصوصا رشته هایی که 
امید زیادی برای کســب مدال در این میدان 
بزرگ ورزشی دارند سالی حساس و سرنوشت 
ساز به شمار می رود، زیرا ابتدا کسب سهمیه 
ورودی به المپیک و سپس ظهور پدیده هایی 
که بتوانند در این رقابت بزرگ خودی نشان 
داده و برای ورزش ایران کسب افتخار کنند 
اتفاقی بســیار ارزشمند به شمار می رود. تیم 
ملــی وزنه برداری ایران اگــر چه در المپیک 
2020 توکیــو بــا حکم فدراســیون جهانی 
تنهــا می تواند 2 ســهمیه ورودی به بازی ها 
را داشــته باشد اما با توجه به ترافیک حضور 
چهره هــای شــاخص و عنوانــدار جهانی و 
المپیکی در اوزان ســنگین قطعا این رشــته 
پرافتخــار در تاریخچه المپیکی ورزش ایران 
در توکیو نیز حتی با همین دو ســهمیه مثل 
ریودوژانیرو مدعی  المپیک 2016  بازی های 
کسب 2 نشــان طا است. سوابق قبل نشان 
داده که ســال پیش از المپیــک همواره در 
اغلب مــوارد برای وزنه برداری ایران ســالی 
اســت توام با ظهور پدیده های جدید در این 
رشته ورزشی. چهره های شــاخص و یا تازه 
پاگرفته در وزنه بــرداری ایران که همگی به 
خاطر پوشــیدن دوبنده المپیکی وزنه برداری 
هر آنچه در توان دارند را روی تخته مســابقه 
رو می کننــد تا در نهایت آنها نماینده کاروان 
وزنه بــرداری در بزرگتریــن رویــداد ورزش 
جهان یعنی بازی های المپیک باشند. امسال 
نیز بــرای وزنه برداری ایران که ســال آینده 
یعنی سال 2020 باید در بازی های المپیک 
توکیو حاضر شــود، ســالی سرنوشت ســاز 
و حســاس به شــمار می رود. ســالی که به 
ایران  المپیکی  ســهمیه های  کاهش  واسطه 

)بــه خاطر تعدد دوپینگی هــای وزنه برداری 
از ســال 2008 تاکنون( شرایط و رقابتی به 
مراتب جدی تر پیش پای مدعیان حضور در 
بازی های المپیــک 2020 توکیو قرار گرفته 
اســت. هرچند با توجه به اینکه وزنه برداری 
ما در بازی های المپیک 2020 تنها می تواند 
در دو وزن متفاوت )2 وزنه بردار( را به توکیو 
اعزام کنــد ماجرا برای کادرفنــی تیم ملی 
وزنه بــرداری در اوزانی کــه ترافیک حضور 
وزنه برداران مدعی بســیار است حساس تر و 
اندکی پیچیده تر از دوره قبلی است اما چون 
هر کــدام از وزنه بردارانی که خواهان حضور 
در المپیک پیش رو هستند می بایست حتما 
در 6 مسابقه گزینشی المپیک شرکت کنند 
شرایط تا حدی برای انتخاب نهایی سرمربی 
و کادرفنی تیم ملی روشن تر است. تیم ملی 
وزنه برداری ایران در حال حاضر قطعا با توجه 
بــه اینکه مــا در اوزان پایین و یا حتی میان 
وزن وزنه بردارانــی توانمنــد و در حد اعزام 
به بازی هــای المپیک نداریــم در این اوزان 
مشخص و شفاف است اما در دسته های وزنی 
ســنگین جدید، یعنــی )96، 109 و 109+ 
کیلوگرم( که سه وزن رسمی المپیکی نیز به 
شمار می رود شرایط برای کادرفنی تیم ملی 
کاما با وضعیت سبک وزن ها و میان وزن ها 
متفاوت اســت زیرا در این سه وزن کادرفنی 
بــرای اینکه در نهایت تکلیــف دو وزنه بردار 
المپیکی خود را مشــخص کنــد با ترافیک 
ســنگین و شدیدی مواجه است. ترافیکی که 
اگر به درســتی مدیریت و آنالیز نشود قطعا 
می تواند برخاف آنچــه پیش بینی می کنیم 
بــرای وزنه بــرداری ایــران در توکیو نتیجه 
عکــس بدهد. بنابراین خصوصا در اوزان )96 
و 109 کیلوگرم( به واسطه حضور ستاره های 
مدعی و عنواندار جهانــی و المپیکی وظیفه 
دشوارتری روی دوش کادرفنی برای انتخاب 

اصلح و درست نفرات قرار دارد.
 

خط و نشان کیا قدمی برای حریفان 
داخلی و خارجی

ســتاره های  توســط  رکوردشــکنی 
وزنه برداری در هرکجای دنیا که باشد قطعا 

جذابیت هــای خاص خــودش را به همراه 
دارد اما وقتی این رکوردشکنی با درخشش 
ایران  وزنه برداری  ارزشــمند  ســتاره های 
همراه شــود، مطمئنا شــرایط برای ما که 
همواره در دنیای وزنه برداری جزو مدعیان 
کســب عناوین قهرمانی هســتیم متفاوت 
رکوردشکنی ها  این  اگر  می شود. مخصوصا 
در آســتانه حضور تیم ملــی وزنه برداری 

ایران در میادیــن معتبر و بزرگی همچون 
رقابت های جهانــی، بازی های المپیک و یا 
بازی های آسیایی باشد. کیا قدمی وزنه بردار 
کرمانشاهی دسته 109 کیلوگرم تیم ملی 
وزنه برداری ایران در چند ســال گذشــته 
همیشــه جزو وزنه برداران مدعی پوشیدن 
دوبنــده تیم ملــی بوده اســت. وزنه بردار 
خوش اخاق و محجوبی که در سال 2014 
رقابت های  در  ایــران  وزنه برداری  نماینده 
جهانی آلماتی قزاقســتان در دســته 105 
کیلوگــرم )اوزان قبلی( بــود. قدمی بعد از 
تغییر اوزان حدودا از اواســط امسال با باا 
بردن وزن بدنش و انجام تمرینات فشــرده 
و سنگین، شــرایطی را برای خودش ایجاد 
کرد تا در وزن جدیدش یعنی دســته 109 
کیلوگرم خیلــی زودتر از اســتانداردهای 
تعریف شــده برای تغییــر اوزان جا بیفتد. 
همین اتفاق نیز گویا برای وزنه بردار جسور 
و قدرتمند کرمانشــاهی کشورمان رخ داده 
اســت، زیرا قدمی چنــد روز پیش در یک 
رکوردگیری که برای مشخص شدن ترکیب 

تیم کرمانشــاه برای شــرکت در مسابقات 
قهرمانی کشــور بزرگســاان در اســتان 
خوزســتان برگزار شــد، با مهار وزنه هایی 
تحســین برانگیز و امیدوارکننده کاری کرد 
کارســتان. قدمی در ایــن رکوردگیری با 
مهــار وزنه هــای 185 کیلوگرم در حرکت 
یکضرب و 241 کیلوگرم در دوضرب موفق 
شــد ضمن ثبت مجموع 426 کیلوگرم به 
میزان یک کیلوگرم رکورد دنیا را به صورت 
غیررســمی شکســته و با مهــار این وزنه 
ایده آل در این وزن بیشتر از قبل خودش را 
به دوبنده المپیکی وزنه برداری در بازی های 
2020 توکیو نزدیک تر کرده و خط و نشان 
جدی برای مدعیان داخلی و خارجی دسته 
109 کیلوگرم بکشــد. البته کیا قدمی در 
دســته 109 کیلوگرم برای اینکه صاحب 
مدعیان  وزنه برداری شود  المپیکی  دوبنده 
قــدر و عنوانداری همچون علی هاشــمی، 
رضــا بیرالوند، محمدرضا بــراری، علیرضا 
ســلیمانی، نیما آقایی، پیمان جان و  چند 
وزنه بــردار توانمند و مدعی دیگر داخلی را 
در این دســته وزنی پیش رو دارد اما قطعا 
اگر قدمی بتواند در اردوهای آماده ســازی 
آتــی، رویدادهــای گزینشــی المپیک و 
مسابقات پیش روی داخلی شرایط رکوردی 
خود را همینطور در حالت استاندارد باای 
بین المللی حفظ کند، می توانیم او را طبق 
گفته محمدحســین برخواه ســرمربی تیم 
ملی وزنه برداری کشورمان به عنوان یکی از 
دو نماینده اعزامی تیم المپیکی کشورمان 
به بازی هــای المپیک 2020 توکیو بدانیم. 
قدمی در یونیورسیاد جهانی 2017 و یکی 
دو مســابقه بین المللی دیگر سابقه رقابت 
نزدیک با مارتیروسیان ارمنی را دارد. البته 
او در یونیورســیاد جهانــی 2017 اگرچه 
به خاطر مصدومیتی که داشت با قناعت به 
مدال برنز جهانی قافیه را به رقیب قدرتمند 
ارمنی خود واگذار کرد اما در شرایط فعلی 
با تغییر اوزان، شــرایط رکوردی وزنه بردار 
ملی پوش کشورمان خیلی بهتر از قبل شده 
است. طوری که می توان به آینده او بسیار 
امیدوار بــود. رکوردهای جدید دنیا در این 
دسته وزنی یعنی دســته )109 کیلوگرم( 
در رقابت های جهانی 2018 ترکمنســتان 
وزنه بردار  مارتیروســیان  ســیمون  توسط 
قدرتمنــد و جــوان ارمنســتانی ها با مهار 
وزنه های 195 کیلوگرم در حرکت یکضرب، 
240 کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع 
435 کیلوگرم شکســته شــد و به نام این 
وزنه بردار در کتاب برترین رکوردشــکنان 
وزنه برداری دنیا ثبت شــده اســت. حال 
باید دید قدمی یا ســایر وزنه برداران 109 
کیلویی کشورمان می توانند با حفظ شرایط 
ایده آل خود در رقابت های جهانی 2019 یا 
بازی های المپیک سال آینده 2020 رقیبی 
برای این وزنه بردار قدرتمند و مدعی ارمنی 

باشند؟

کیا قدمی رکورد شکست و مدعی شد
خبر خوش برای وزنه برداری ایران، یک سال مانده به المپیک توکیو

راهنمایی محمد بنا برای ساختن یک تیم جدید در کشتی فرنگی

از کوره آتش تا شمشیر سامورایی
کشتی گیران 

آماده جنگ
نخستین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با حضور محمد بنا شروع شد. محمد بنا برای این مرحله از اردو 36 کشتی گیر را دعوت کرده که باید تا جام 
تختی در اردو بمانند و برای حضور در این مسابقات راهی اندیمشک شوند. هر 36 کشتی گیر تقریبا سر موعد مقرر در اردو حاضر شدند و فقط سعید عبدولی 
بود که تقریبا مثل تمام روزهای گذشته اش دیر رسید اما با این  حال او هم در تمرینات حاضر شد تا به تیم کمک کند. تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی زیر نظر 
محمد بنا حال و هوای دیگری دارد. در عین حال که بسیار سختگیر و پر تاش است اما روحیه باایی هم دارد و خیلی زود می تواند با اعضای تیم رابطه برقرار کند.

تیم ملی کشــتی فرنگی با حضور محمد بنا تمرینات خود را در خانه کشــتی آغاز 
کرده اســت. تیمی که تقریبا هیچ شــباهتی به گذشــته نزدیک خود ندارد. نه از آن 
صابتی که در مســابقات جهانی در کســب مدال و نتیجه وجود داشت، خبری هست 
و نه از ســتاره هایی که با قهرمانی جهان مدال های زیادی را برای این رشــته به دست 
آورده بودند. اوضاع فدراســیون کشتی هم با شــرایطی که در سال های اخیر به وجود 

آمده، مطلوب نیست. 
در چنین روزهای سختی تمام داشــته های کشتی فرنگی یک محمد بنا است که 
معمار این رشــته بوده و همه نگاه ها به سوی او معطوف شده تا بتواند یک نتیجه نسبتا 

خوب و آبرومند در جهانی قزاقســتان و بعد هم در المپیک توکیو به دســت بیاورد. در 
چنیــن فضایی حاا برخی در حال القای این نکته هســتند که باز هم کشــتی فرنگی 
می تواند ســه طای لندن را تکرار کند. کشتی فرنگی اگر در سال 2012 لندن توانست 
به ســه طای المپیک دســت پیدا کند، فدراسیون خوبی با مدیریت محمدرضا یزدانی 
خرم وجود داشــت؛ با ثبات و بــا برنامه ریزی مدون. تعدادی از بهترین کشــتی گیران 
فرنگی کار تاریخ و چهار سال کار و تاش شبانه روزی محمد بنا با کادرفنی که بهترین ها 
بودند را داشــت اما امروز کدام یک از این ابزار وجود دارد؟ فقط یک محمد بنا هســت 
که از آن جمع باقی مانده اما واقعا برای گرفتن سه طای المپیک یک محمد بنا کافی 

است؟ بنایی که زمان کافی را هم در اختیار ندارد و این بار به جای 4 سال فقط 20 ماه 
زمان دارد و تمام موجودیت کشتی فرنگی تعدادی کشتی گیر است که نهایت تاش آنها 
به مدال برنز جهان ختم شــده است. از آخرین مدال طای کشتی فرنگی در مسابقات 
جهانی 5 سال می گذرد و در چنین فضایی چرا باید ادعا کرد که کشتی فرنگی در توکیو 
می تواند سه طای لندن را تکرار کند؟ این افزایش سطح توقعات مردم است و ناخواسته 
فشار روانی را روی تیم محمد بنا افزایش می دهد. همان کاری که تیم مدیریتی رسول 
خادم قبل از المپیک ریو انجام داد و همه نتیجه آن را دیدند. باید از کشتی به اندازه ای 

توقع داشت که برایش وقت و برنامه ریزی انجام شده است.

سه طای فرنگی در توکیو /  از واقعیت تا شعار

همه انتظار دارند متولیان ورزش به کشتی اهمیت بدهند
قاسمی: باید طلسم مدال نگرفتن در جهان 

را بشکنم
دارنده مدال طای کشتی فرنگی سنگین وزن قهرمانی آسیا اعام کرد 
امید دارد تا بعد از ســال ها طلســم مدال نگرفتن در سنگین وزن مسابقات 
جهانی را بشــکند. امیر قاسمی منجزی با اشاره به کسب عنوان قهرمانی در 
مرحله اول انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی گفت: »خوشــبختانه با آمادگی 
مناسبی در مرحله اول حاضر شدم و از عملکردم راضی بودم. بعد از مدت ها 
دوری از کشــتی، روی تشــک آمدم که نتیجه 
قابل قبولی بود.« او با اشاره به توجه مسووان 
به کشــتی ادامه داد: »کشتی یکی از امیدهای 
اصلی ورزش ایــران در المپیک و میادین مهم 
است، امیدواریم در این فاصله مانده تا المپیک 
بیشتر به فکر کشتی باشــند و دید ویژه ای به 
ورزش اول کشور داشــته باشند، طوری نباشد 
که نزدیــک رقابت ها یاد ما بیفتند. همه انتظار 
دارند متولیان ورزش به کشتی اهمیت بدهند.« 
دارنده مدال طای کشتی فرنگی سنگین وزن 
قهرمانی آسیا درباره تغییرات در کادر فنی تیم 
ملی کشتی فرنگی گفت: »کادر جدید شناخت خوبی از کشتی دارند و سال ها 
در این رشــته افتخارآفرینی کرده اند، امیدواریم با کمک هم بتوانیم کشتی 
فرنگی را به روزهای اوج و درخشــانش برگردانیم.« قاسمی منجزی با اشاره 
به رقابت در ســنگین وزن ادامه داد: »در سنگین وزن رقابت خیلی سخت و 
فشــرده است، شــاید من هم تجربه خوبی داشته  باشم اما همه مرد روزهای 
ســخت هســتیم. وقتی حریفان خوبی در داخل داشته باشیم باعث می شود 
تاشمان چند برابر شود. باید به هم کمک کنیم تا بعد از سال ها طلسم مدال 

نگرفتن سنگین وزن کشتی فرنگی در مسابقات جهانی را بشکنیم.«

چهره محبوب باز هم دور از کشتی
مصدومیت تقوی را به خانه فرستاد

کشــتی گیر محبوب و پرافتخار ایران که پس از 5 سال دوری از میادین 
توسط ســرمربی جدید تیم ملی کشــتی آزاد به اردو دعوت شده بود، پس 
از حضور در دور نخســت اردوی تیم ملی، علی رغــم دعوت مجدد، به دلیل 
ســرماخوردگی و همچنین مصدومیت در اردوی دوم تیم ملی حاضر نشــد. 
مهدی تقــوی که با دعوت غامرضا محمدی امیــدوار بود این فرصت را به 
دست بیاورد که سال های از دست داده را یک بار دیگر جبران کند، به دلیل 

سرماخوردگی نتوانست در اردوی مرحله دوم حضور پیدا کند. 
تقــوی در اردوی نخســت تیم ملی دعوت محمــدی را قبول کرد و به 
خانه کشــتی تهران آمد تــا در تمرینات تیم ملی حاضر شــود اما به دلیل 
ســرماخوردگی اردوی تیم ملی را بــا هماهنگی کادر فنی ترک کرد. مهدی 
تقوی عاوه بر ســرماخوردگی یک مشــکل اساســی هم دارد که شاید این 
مشــکل باعث خداحافظی اجباری او شود. تقوی در دوران قهرمانی از ناحیه 
کتف آســیب دیده بود و حاا که بعد از 5 ســال دوباره به اردوی تیم ملی 
برگشــته ظاهرا درد این کتف یک بار دیگر شــروع شده 
اســت. شروع این درد باعث شــده تا مهدی تقوی در 
بازگشــت دوباره به تمرینات دچار تردید شود. او این 
روزها در مازندران به ســر می برد و ممکن است که با 
تاخیر در تمرینات حاضر شــود و یــا این که اصا حاضر 
نشود. غامرضا محمدی درباره تصمیم احتمالی 
مهدی تقوی گفت: »تمام تاشــم را کردم که 
احترام همه کشتی گیران از جمله مهدی تقوی 
حفظ شــود. مهدی از کشــتی گیران توانای 
ایران اســت اما باید مطمئن می شدیم که 
او می توانــد دوباره به دوران اوج برگردد 
یــا نــه؟ در حــال حاضر هم شــرایط 
متفاوت و ســختی دارد و ممکن است 
که اصا نتوانــد دوباره در تمرینات 
حاضر شود. البته با او تعامل داریم 
و منتظر می مانیــم که ببینیم چه 

اتفاقی رخ می دهد.«

فتیله پیچ

برگزاری مسابقات تکواندوی آزاد قهرمانی کشور
 مصدومیت بخشی و نگرانی کادر فنی

مســابقات تکواندوی آزاد کشور برای حضور در اردو با حضور تعداد 
زیادی از قهرمانان برگزار می شود. با برگزاری مسابقات چهار وزن نفرات 

برتر این وزن ها معرفی شدند. 
در این بین شــاید مهم ترین خبر مربوط بــه مصدومیت امیرمحمد 

بخشی بود که به ناچار از دور مسابقات انصراف داد. 
با برگــزاری مســابقات اوزان 58- کیلوگــرم، 74- کیلوگرم، 68- 

کیلوگــرم و 80- کیلوگرم نفــرات برتر این 
اوزان معرفی شدند. 

به ترتیب در ایــن اوزان ابراهیم صفری، 
ســیداحمد خســروفر، عرفــان ناظمــی و 
قهرمانی  به عنــوان  محمدمهــدی عمــادی 
رســیدند. این رقابت ها امروز شنبه به پایان 
می رســد و نفرات برتر برای حضور در اردوی 
تیم ملی از سوی سرمربی مشخص می شوند. 
اتفاقــات مســابقات روز  از مهم تریــن 
پنج شنبه آســیب دیدگی امیرمحمد بخشی، 
نایب قهرمان بازی های آسیایی بود که منجر 

به انصراف او از ادامه مسابقات وزن چهارم شد. 
بخشــی در مرحله یک چهارم نهایــی در حالی که با نتیجه 12 بر 8 
از حریف خود اســماعیل مردانی تکوانــدوکار اصفهانی پیش بود از ادامه 

مبارزه انصراف داد. 
او یکــی از چهره های ویژه تکواندوی ایران در ماه های اخیر بوده که 

مصدومیت او می تواند نگرانی های کادر فنی را به شدت افزایش بدهد.

پایان یک ماه اردوی تیم های وزنه برداری 
بانوان در پایتخت

اردوی یکماهه تیم های ملی وزنه برداری بانوان کشورمان روز گذشته 
در مجموعه ورزشی آزادی تهران پایان یافت.

اردوی یکماهه تیم های ملی وزنه برداری بانوان که در دو گروه مجزا 
به میزبانی اردوگاه تیم های ملی برگزار می شد، به اتمام رسید. نفرات برتر 
این اردو قرار است از روز جمعه )21 دی  ماه( به مرحله بعدی اردوی تیم 

ملی بزرگساان فراخوانده می شوند.
 

ورود ویدیو چک به صحنه های حساس وزنه برداری
 لمس هالتر با پا ممنوع شد

طبق قوانین جدید فدراســیون جهانــی وزنه برداری ویدیوچک وارد 
وزنه برداری شــد و یک حرکت ورزشکاران هم از این پس خطا محسوب 

می شود.
فدراســیون جهانی وزنه برداری قوانین فنی مسابقات در سال 2019 

را اعام کرد و در این قوانین دو تصمیم مهم گرفته شده است.
یکی از این قوانین این اســت که اگر ورزشکار هالتر را با کفش خود 
لمس کند خطا محســوب می شود. از این رو دیگر ورزشکاران نباید هالتر 

را با پای خود در حین مسابقه لمس کنند. 
ورود ویدیوچــک به وزنه برداری از دیگر تصمیمات مهم برای ســال 
2019 است. قرار است چهار دوربین، یکی در جلوی تخته، دو دوربین در 

دوطرف و یکی در پشت تخته نصب شود.
برهمین اســاس؛ زمانی که ورزشــکار یا تیم درخواست )اعتراض به 
تصمیم اتخاذ شده توســط داوران مسابقه( challenge می کنند، باید 

روی تلویزیون حاضر در سالن کلمه challenge نشان داده شود. 
رونــد کار به این صورت اســت که ژوری با متوقف کردن مســابقه 
می تواند بازبینی را انجام دهد یا ورزشکار و یا تیم این کار را انجام دهند 
که ورزشــکار و یا تیم که درخواســت بازبینی دارنــد، باید قبل از اینکه 
زمان برای حرکت بعدی آغاز شــود یا نام ورزشــکار بعدی اعام شــود 
challenge کارت خود را برای نزدیک ترین کنترل فنی ارســال کنند. 
کنترل فنی هم پس از دریافــت challenge کارت باید بافاصله باید 

مسابقه را متوقف کند.
برای هر ورزشــکار در هر وزن تنها یک challenge کارت در نظر 
گرفته شــده و درخواست بازبینی فقط یک بار برای هر ورزشکار می تواند 
انجام شــود. با این حال اگر حق با ورزشــکار باشد، برای تیم یا ورزشکار 

حق challenge حفظ می شود.

سیامند رحمان قوی ترین وزنه بردار 
معلول جهــان به عنوان نامــزد انتخاب 
بهترین ورزشــکار این رشــته در سال 
2018 معرفی شد. سایت رسمی کمیته 
بین المللــی پارالمپیــک )IPC( چهار 
وزنه بردار معلــول را به عنوان نامزدهای 
کسب عنوان بهترین ورزشکار این رشته 
در سال 2018 معرفی کرد. یکی از این 
وزنه برداران ســیامند رحمان قوی ترین 
ورزشــکار این رشــته در جهان است. 
ســیامند که در مســابقات وزنه برداری 
قهرمانی آســیا- اقیانوسیه انتخاب شد، 

در این رویداد توانست با مهار وزنه 285 
کیلوگرمــی به راحتی قهرمان دســته 
107+ کیلوگرم شــود. جان کاستادنا از 
کلمبیــا، ماریانا شــوچوک از اوکراین و 
شــریف عثمان از مصر دیگر نامزدهای 
کســب عنوان بهترین وزنه بردار معلول 
جهان در سال 2018 هستند. رای گیری 
برای انتخاب بهتریــن وزنه بردار معلول 
جهان در سال 2018 تا ساعت 12 روز 
چهارشنبه 9 ژانویه )19 دی( ادامه دارد 
فیس بوک،  اجتماعی  در شــبکه های  و 

توئیتر و اینستاگرام انجام می شود.

فدراســیون  انتخابات  مجمع  دبیر 
کاراته به شــبهات پیش آمده در مورد 
اســامی نامزدهایــی کــه در انتخابات 
فدراســیون ثبت نام کرده  اند پاسخ داد. 
ثبت نــام از کاندیداهــای احراز پســت 
ریاست فدراســیون کاراته در حالی به 
پایان رســید که طبق اعام محمدرضا 
کاشــانی دبیر مجمع انتخابات، 23 نفر 
نامزد احراز این پســت شدند. هر چند 
که تا ایــن لحظه اســامی 21 کاندیدا 
مشخص شده اما اســامی دو نفر هنوز 
مشــخص نیســت و در هاله ای از ابهام 
فرجــی، کیکاووس  دارد! صادق  قــرار 
ســعیدی، ســیدکامران هــروی بردار 
سرمربی تیم ملی کاراته )کامران هروی 
قهرمان پیشین کاراته است که مدیریت 
دانشــگاه شــهید بهشــتی و همچنین 
بیمارســتان های تامین اجتماعی را در 
کارنامه دارد(، محمدرضا برزگر، ســعید 
نصراللهی، حبیب خانی، ارسان غامی، 
هومان عســگری، علی حسین شاکری، 
ســیدعباس احمدپناهی، جمشید زند، 
علی قاســمی، سیدحســن طباطبایی، 
قاسم  احمد شقاقی،  افراسیابی،  حسین 

باتوانی،  محمدرضــا  مغانلو،  ســعیدی 
مجیــد رمضانــی مقدم، علــی خرمی، 
حسین مطیعی و مسعود رهنما ثبت نام 

کردند. 
محمدرضا کاشانی در پاسخ به این 
ســوال که طی روزهای گذشته اسامی 
نفراتی که ثبت نام می کردند از ســوی 
سایت فدراسیون کاراته اعام می شد اما 
در روز پایانی به هیچ عنوان اسامی نهایی 
کاندیداها اعام نشد و دلیل این کار چه 
بود تاکید دارد: »من دبیر مجمع هستم 
و در مورد ایــن موضوع تصمیم گیرنده 
هســتم. در حال حاضر با مسوولیتی که 
وزارت ورزش و جوانــان بــه من واگذار 
کرده، احساس کردم صاح بر این است 
که اسامی را در روز پایانی اعام نکنیم. 
آخریــن خبری که ما از طریق ســایت 
فدراســیون کاراته اعــام کردیم، این 
بود که 17 کاندیدا در انتخابات ریاست 
فدراسیون ثبت نام کرده  اند و بعد از آن 
دیگر بــه هیچ عنوان اســامی نفرات را 
اعام نکردیم. روز گذشــته نیز فقط به 
تعداد کاندیدا ها بسنده کردیم و اسامی 

را اعام نکردیم.«

افتخاری دیگر برای هرکول ایرانی

صاح دیدم اسامی ناقص اعام شود

رحمان، نامزد کسب عنوان بهترین پاراوزنه بردار جهان 

واکنش دبیر مجمع کاراته به ابهامات ثبت نام

خبر
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تیم ملی کشــتی فرنگی در نخستین روز تمرین 
خود دو میهمان ویژه داشــت. مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانــان و رضا صالحی امیری رییس کمیته 

ملی المپیــک دو میهمان ویژه اردوی تیم ملی بودند 
که برای ســاعتی در تمرینات تیم ملی حاضر شدند و 
در نخســتین روز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی سعی 
کردند به محمد بنــا و تیمش روحیه بدهند. دیداری 
که حدود یک ســاعت طول کشید و بعد از ترک خانه 
کشتی توســط دو مقام بلند پایه ورزش ایران، محمد 
بنا کشتی گیران خود را به خط کرد تا نخستین تمرین 

را شروع کند.
در سال های گذشــته محمد بنا عادت کرده بود 

وقتی کشــتی گیران قبل از تمرین روی صندلی های 
تماشاگران در خانه کشتی می نشستند و او مقابل آنها 
می ایستاد، حمید ســوریان را ببیند یا امید نوروزی و 
قاسم رضایی را نظاره کند. کمی عقب تر از اینها بشیر 
باباجان زاده و سعید عبدولی را مشاهده می کرد. کمی 
دورتر امیر علی اکبری، بابک قربانی و حتی محســن 
قاســمی را می دید امــا حاا اوضاع فــرق کرده و از 
هیچ یــک از این نام آوران خبری نیســت. هر کدام به 
سمتی رفتند و تقریبا هیچ کدام به جز سعید عبدولی 

دیگر با کشــتی به طور حرفه ای کاری ندارند. یکی از 
آنها به طور کامل رشــته ورزشی خود را عوض کرده  
و یکــی دیگر به دیدار باقــی رفته. دیگری هم درگیر 
مشکات جســمانی شده است. ســوریان، نوروزی و 
رضایی هم به عنوان سردمداران کشتی با کلی افتخار 
جهانی و المپیک فعا کناره رفته اند تا وقت هنرنمایی 

آنها در عرصه مربیگری برسد.

حــاا مقابل معمــار کشــتی فرنگــی تعدادی 
کشــتی گیر جوان و بی نام و نشان نشسته اند با دنیایی 
آرزو. محمــد بنا حاا همان حرف هایی را که روزگاری 
به سوریان و سایر سردمداران کشتی می زد را رو به این 
ستاره های آینده کشتی می زند: »باید برید داخل آتش، 
سرخ شدید، بیایید روی سدان چکش بخورید و دوباره 

برید داخل کوره آتش تا شمشیر سامورایی شوید! «
محمد بنا با همین حرف ها ســال ها ســتاره های 
کشتی را قبل از تمرین آماده جنگیدن  کرد و قهرمان 
تحویل کشتی داد. او در ادامه دوباره به کشتی گیرانش 
تذکر می دهد که بدانند با چه کســانی کار می کنند و 
چگونه باید حرمت نگه دارند: »من چیزی از کشــتی 
فرنگی نمی دانم امــا در کنارم بهتریــن مربیان دنیا 
هستند. حرف های دیگر را از گوش خود بیرون کنید. 

اینجا من از شما نظم می خواهم. نه  اینکه روی تشک 
و جلوی چشم من بخواهید منظم باشید؛ نه نظم باید 

در تمامی لحظات در برنامه شما جا داشته باشد.«
قبل از اینکه کشــتی گیران روی تشــک حاضر 
شــوند، محمد بنا یک نکته دیگر را به آنها گوشــزد 
می کند تا هم کمبودها را مدیریت کرده باشد و هم به 
کشتی درس داده باشد: »به خاطر اینکه همه شما رو 
دعوت کردم، اردو کمی شلوغ شده. اتاق ها چهار تخته 
شــده و شــرمنده ام که جای بعضی ها تنگه شده اما 
خواستم همه کنار هم باشید. بدانید تنهایی هیچ وقت 

به هیچ جا نمی رسید.«
این آخرین نکته قبل از شروع تمرین بود.

حاا همه  کشتی گیران آماده جنگ شده اند. البته 
این فقط یک تمرین اســت، آن هــم برای روز اول اما 
حرف های محمد بنا حســابی کشتی گیران را تحریک 
کرده اســت. کشــتی گیران هم با حضور روی تشک 
نرمش را شــروع کردند و خیلی زود آماده شدند برای 
تمرین. محمد بنا همچنان یک ناظر قدرتمند اســت. 
او ســوت را به ناصر نوربخــش داده و خودش هم به 
کارهــا نظارت می کند: »هیچ کس حق ندارد خســته 
شــود؛ این  را در ذهن خود جا بیندازید. این نخستین 
تمرین است و بیست ماه باید این روند ادامه پیدا کند. 

بنابراین با قدرت باید کار کنید.«
این هشدار به کشتی گیران باعث می شود تا آنها 

فکر فرار از تمرین را از سر بیرون کنند.
حرف هــای محمد بنا در لحظــات پایانی تمرین 
انگیزه دوباره ای به کشــتی گیران می دهد: »بدانید که 
می توانید. کار خیلی ســخت اســت اما شما کارهای 
بزرگتر و ســخت تر از این را هم انجــام داده اید. قبل 
از شــما هم خیلی ها این مســیر را رفته اند و شما هم 

می توانید. شک نداشته باشید که می توانید.«
نخستین تمرین تیم ملی در حالی به پایان رسید 
که هنوز کشتی گیران خستگی را احساس نمی کنند. 
همین باعث می شود تا پایان بخش تمرین بازی والیبال 
باشــد. محمد بنا در کنار رســول جزینــی و مهرزاد 
ایمانعلی زاده در یک تیم هســتند و در ســوی مقابل 
هــم برادران گرایی و تعدادی دیگر از کشــتی گیران. 
البته بنا در والیبال هم بی رقیب اســت و در اینجا هم 
به شاگردانش باج نمی  دهد. این مسابقه روحیه تیم را 
تغییر می دهد و همه سرحال بعد از یک ساعت تمرین 

آماده استراحت می شوند.

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

حرف های محمد بنا در لحظات 
پایانی تمرین انگیزه دوباره ای را به 

کشتی گیران می دهد: »بدانید که 
می توانید. کار خیلی سخت است 

اما شما کارهای بزرگتر و سخت تر 
از این را هم انجام داده اید. قبل 
از شما هم خیلی ها این مسیر را 

رفته اند و شما هم می توانید. شک 
نداشته باشید که می توانید.«

قدمی در این رکوردگیری با 
مهار وزنه های 185 کیلوگرم 

در حرکت یکضرب و 241 
کیلوگرم در دوضرب موفق 

شد ضمن ثبت مجموع 
426 کیلوگرم به میزان یک 

کیلوگرم رکورد دنیا را به 
صورت غیررسمی بشکند

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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 »لغزش« تیتر روزنامه 
»موندو دپورتیوو« 
چاپ بارسلونا بود که 
نوشت، رئال با دو 
گلی که کاسورا زد با 
ویارئال مساوی شد تا 
7 امتیاز از بارسا کمتر 
داشته باشد. موندو 
با اشاره به برد سیتی 
مقابل لیورپول نوشت: 
»لیگ برتر زنده شد«.

 روزنامه »اسپورت« چاپ 
بارسلونا با تیتر »تا 7!« 
نوشت، مادرید در همین 
ژانویه تقریبا از کورس 
قهرمانی خارج شده است. 
اختاف رئال با بارسا 7 
امتیاز است. »گواردیوا 
خودش را به کلوپ تحمیل 
کرد« و »سیتی 4 امتیاز 
عقب است و برای بردن 
جام خواهد جنگید«.

 »رئال به واقعیت 
برگشت« تیتر درشت 
روزنامه مادریدی »آ. اس« 
بود، با عکسی از صحنه 
گلزنی کاسورا. آ. اس 
به جوایزی که رونالدو 
در مراسم گلوب ساکر 
برد، روی جلد اشاره نکرد 
و فقط نوشت، اتلتیکو 
به عنوان بهترین باشگاه 
انتخاب شد.

 »رمزی سی آر 7 را انتخاب 
کرد« تیتر روزنامه رمی 
»کوریره دلو اسپورت« بود که 
خبر داد، هافبک آرسنال آماده 
است تا با یوونتوس قرارداد 
ببندد و به این ترتیب، یووه 
در آخرین مانع توانست پاری 
سن ژرمن را شکست دهد. 
برگزاری سوپرجام در عربستان 
هم این تیتر را گرفت: 
»سوپرجامی پر از زهر«.

 روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« با تیتر »سی آر 
2019« به جوایز »گلوب 
ساکر« اشاره کرد که 
در دبی اهدا می شود و 
رونالدو 3 جایزه بهترین 
بازیکن، بهترین گل و 
الگوی ورزشی را برد. 
رونالدو هم چنین گفت: 
»می خواهم در 12 ماه 
آینده همه چیز ببرم«.

کریس وکس
Kris Voakes
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پیشخوان

سانتیاگو ســواری پس از تساوی 
2 بــر 2 تیمــش در خانــه ویارئال در 
بازی معوقــه هفته هفدهــم الیگا، به 
خبرنــگاران درباره دلیــل خروج گرت 
بیــل از زمین بــازی در پایان نیمه اول 
گفــت که او بیش از انــدازه به خودش 
فشــار آورده بود و نمی توانست به بازی 

ادامه دهد.
ســواری درباره ایسکو هم که در 
نیمه دوم جای بیل را گرفت، گفت: »او 
عملکرد خوبی داشــت و من از بازی اش 
بســیار راضی ام. ایســکو بازیکن بزرگی 
اســت و در نیمــه دوم کارش را خوب 

انجام داد.«
سواری سپس اعام کرد که لوکا 
مودریچ هافبک کروات کهکشــانی ها با 
وجود ابتا به آنفلوآنــزا به میدان رفته 
اســت و به همین دلیل او را در دقیقه 

64 از میــدان بیرون کشــید. او گفت: 
»مودریچ هر کاری از دستش ساخته بود 
انجام داد و با اینکه دچار سرماخوردگی 
بود تا جایی که توان داشــت تاش کرد 
و به همین دلیل ما از او تشکر می کنیم 
چون بــازی خوبی هم انجــام داد. این 

تعویض برنامه ریزی شده بود.«
ســرمربی آرژانتینی کهکشــانی ها 
درباره دلیل ناکامی تیمش برای کسب 
پیروزی هم گفت: »فکر نمی کنم که ما 
مشــکل عدم کنترل بر بازی را داشتیم 
بلکه بیشــتر مساله اســتفاده نکردن از 
موقعیت های مان بود. مارســلو و لوکاس 
واســکس دو موقعیــت بســیار خوب 
داشتند که گل سوم را بزنند. بازیکنانی 
مانند بیل برگ برنده ما هســتند اما او 
مجبور به ترک میدان شــد. پیروزی در 

چنگ ما بود.«

تیبو کورتوا دروازه بان رئال مادرید 
پس از تســاوی 2 بر 2 این تیم در خانه 
ویارئال کــه در آن تیمش موقعیت های 
زیادی را بــرای زدن گل برتری به هدر 
داد، به شبکه مویســتار گفت: »نتیجه 
ناراحت کننده ای رقم خورد. ما نباید این 
بازی را مساوی می کردیم. موقعیت هایی 
داشــتیم که بازی را ببریم امــا از آنها 
استفاده نکردیم. در خط دفاعی بی محابا 
بازی کردیم. ســانتی کاســورا را تنها 
گذاشــتیم و او توانست گل دوم ویارئال 
را بزند. در اکثر دقایق بازی ما توپ را در 
اختیار داشــتیم و موقعیت گلزنی ایجاد 
کردیــم. موقعیت های مــان زیاد نبودند 
اما بیشــتر از موقعیت های ویارئال بود، 

ضمن اینکــه آنها نتوانســتند آنقدرها 
دروازه ما را تهدیــد کنند. رئال مادرید 
بــازی را کنترل می کرد و ما نباید اینجا 

امتیاز از دست می دادیم.«
 سنگربان بلژیکی رئال مادرید با رد 
این موضوع که خســتگی ناشی از بازی 
در جام جهانی باشــگاه ها روی عملکرد 
تیمش تأثیر منفی گذاشته است، ادامه 
داد: »نه، من اینطــور فکر نمی کنم. ما 
اخیراً تمرینات بســیار خوبی داشــتیم 
و همگی برای این بــازی آماده بودیم. 
شروع مان بد بود اما بعد از آن گل زدیم. 
خیلی سریع به خودمان آمدیم و دو گل 
زدیــم و دو موقعیت تک به تک دیگر را 

هم هدر دادیم.«

  سواری: پیروزی در چنگ
  رئال مادرید بود

 کورتوا: حیف شد سال جدید را با 
برد آغاز نکردیم

بارســلونا از ســال 2018 بــه خاطر 
قهرمانــی در الیگا و جام حذفی اســپانیا 
خاطرات خوبی دارد، به عنوان صدرنشــین 
الیگا و تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا نیز سال جدید را شروع 
کرده اما فهرست بلندباایی از آرزوها برای 

سال نوی میادی دارد.
 

نیمه نهایی اروپا
لیونل مســی که بعد از رفتن آندرس 
اینیستا کاپیتان بارسلونا شده، در نخستین 

خطابــه اش گفت بازیکنــان تیم هر کاری 
می کنند کــه دوباره قهرمان اروپا شــوند. 
ناگفته پیدا است که اولویت تیم بعد از سه 
حذف دردناک از مرحلــه یک چهارم نهایی 
لیــگ قهرمانان، موفقیت اروپایی اســت و 
نخســتین گام برای رسیدن به فینال واندا 

متروپولیتانو بازی با لیون است.
 

تقویت تیم
بارســلونا باید تیمش را ارتقا بخشــد 
و فکری به حال افــول برخی از مهم ترین 

بازیکنانــش بکند. در خــط میانی، آدرین 
رابیو و فرانکی دی یونگ به عنوان بازیکنان 
مورد نظر تیم نام برده می شــوند و باشگاه 
باید در ســال جدید بازیکنان مورد نیازش 

را به خدمت بگیرد.
 

تردیدهای نیمکت
فعا معلوم نیســت که ارنستو والورده 
فصل بعد هم روی نیمکت تیم باشد اگرچه 
قراردادش را یک ســال دیگر تمدید کرده 
اســت. باشــگاه تا ماه فوریه بــه او فرصت 

می دهــد که تصمیمــش را بگیرد هرچند 
آشکارا می خواهند او را نگه دارند.

 
تمدید قراردادها

هیــچ فصلی نمی گذرد که بارســلونا 
درباره بهتریــن بازیکنانش ماجرای تمدید 
قرارداد نداشته باشد و مورد بعدی خوردی 
آلبا اســت. او که تا ســال 2020 قرارداد 
دارد، میلــش بــه تمدید را پنهــان نکرده 
اما می خواهد مثل جرارد پیکه و ســرخیو 

بوسکتس دستمزد بگیرد.

چالش های بارسا در سال جدید

درآمد 400 میلیون یورویی دورتموند 
از فروش بازیکن

تیم فوتبال بوروســیا دورتموند با فروش کریستین پولیسیچ به چلسی در ازای 
64 میلیون یورو، یک بار دیگر ثابت کرد اســتاد کسب درآمد و سود از محل فروش 
بازیکنانی اســت که آنها را ارزان خریده است. پولیســیچ که یکی از عوامل موفقیت 
دورتموند در ســال های اخیر بوده، حاا به یکی از عوامل پر شدن خزانه این باشگاه 
تبدیل شده است. او اما تنها بازیکنی نیست که دورتموند از فروشش درآمد هنگفتی 
کسب می کند.  نشــریه مارکا به مهم ترین بازیکنانی که زردپوشان وستفالن از محل 

فروش آنها درآمد کسب کرده، نگاهی انداخته است.
 

عثمان دمبله 
)145 میلیون یورو به بارسلونا(

فروش دمبله به بارسلونا بزرگترین فروش تاریخ باشگاه بوروسیا دورتموند است. 
تنها یک ســال پس از خرید این بازیکن فرانســوی از رن در ازای 15 میلیون یورو، 
باشــگاه آلمانی او را با 130 میلیون یورو سود، به بارســلونا فروخت. بارسلونا که به 
خاطر فروش نیمار، خود را برای خرید یک ستاره دیگر تحت فشار می دید حاضر شد 

رقمی هنگفت برای خرید دمبله بپردازد. 

پیر امریک اوبامیانگ 
)63/7 میلیون یورو به آرسنال(

اوبامیانگ که تابستان سال 2013 از سن اتین به دورتموند پیوست تا جای خالی 
روبرت لواندوفسکی را پر کند، به خاطر ثبت 141 گل در 213 بازی به مهاجم طراز 

اولی تبدیل شد که دورتموند از فروش او به آرسنال سود هنگفتی برد.
 

هنریک مخیتاریان 
)42 میلیون یورو به منچستریونایتد(

این هافبک ارمنی یکی دیگر از بازیکنانی اســت کــه دورتموند با رقمی باا به 
فروش رســاند. او ســال 2013 در ازای 42 میلیون یورو به منچستریونایتد فروخته 
شــد در حالی که خریدش از شاختار دونتسک برای دورتموند تنها 13 میلیون یورو 

هزینه داشت.
 

متس هوملس 
)35 میلیون یورو به بایرن مونیخ(

مدافــع آلمانی که در کنار ســوبوتیچ یک زوج دفاعی مســتحکم را برای خط 
میانــی دورتموند ســاخته بود، ســال 2016 در ازای 35 میلیون یــورو راهی بایرن 

مونیخ شــد و برخاف دو هم تیمــی اش، ماریو 
گوتســه و لواندوفســکی که به عنوان بازیکن 
آزاد راهی بایرن شــدند، به باشگاهش سود 

هنگفتی رساند.

ایلکای گوندوغان 
)27 میلیون یورو به 

منچسترسیتی(
هافبــک ترکیــه ای در 

همان فصلــی از دورتموند 
جدا شد که مخیتاریان و 
هوملــس و با انتقالش به 
از چند سال  سیتی پس 
ایدونا  سیگنال  در  موفق 
پــارک، بــه دورتموند از 
نظر مالی هم سود رساند. 

پاپاستاتوپولوس  سوکراتیس 
)20 میلیون یورو(، ماتیاس 
گینتــر )17 میلیون یورو(، 
شینجی کاگاوا )16 میلیون 
یــورو(، اســون بنــدر )15 
میلیون یورو( و نوری شاهین 
)10 میلیــون یــورو( دیگــر 
بازیکنانــی بودند که با فروش 
در  تبحرش  دورتمونــد  آنهــا 
بازیکن  از فروش  کسب درآمد 

را نشان داد.
منبع: مارکا

گزارش

  کنایه مربی ردینگ به سولسشایر
یونایتد بدون مربی هم 

برنده است
ژوزه گومــز مربــی ردینگ که تیمش 
امروز در جام حذفی انگلیس در اولدترافورد 
با منچســتریونایتد بازی دارد، حضور اوله 
گونار سولسشایر روی نیمکت این تیم را کم 
اهمیت دانست و گفت شیاطین سرخ آنقدر 
کیفیت دارند کــه بدون مربی هم برنده اند. 
ایــن مربــی پرتغالی که 20 ســال با ژوزه 
بازیکنان  مورینیو همکاری کرده، گفت که 
نقش پررنگی در تحول تیم داشــتند: »این 
بازیکنان حتی اگر کســی روی نیمکت هم 
نباشد، می توانند برنده باشند، البته این نظر 
من است. شما نمی توانید بگویید حاا بهتر 
از گذشته هســتند، مهم نیست چه کسی 
روی نیمکت اســت، آنهــا می توانند برنده 
باشند.« او همچنین گفت از مورینیو برای 
شکســت دادن یونایتد توصیــه نمی گیرد: 
»او مربــی بزرگــی اســت و رســیدن به 
دستاوردهای او کار آسانی نیست. نمی دانم 
در منچستریونایتد چه اتفاقی افتاد اما برای 
او و همه مربی هــای پرتغالی احترام قایلم. 
حاا مربی جدید با ایده های متفاوت آمده و 

به بازیکنان آزادی بیشتری داده.«
ردینــگ در رده یکی مانــده به آخر 
جدول 24 تیمی چمپیونشــیپ، رده بعد از 
لیگ برتر قــرار دارد و در 10 بازی آخرش 
برد نداشــته، گومز دو هفته است که مربی 

این تیم شده.

کاپلو: مربیگری در میان 
بهترین تجربه کاری من بود

فابیــو کاپلــو، ســرمربی سرشــناس 
ایتالیایــی می گوید که پیــروزی 4 بر صفر 
میان تحت هدایت او مقابل بارســلونا در 
فینال لیگ قهرمانان ســال 1994 بهترین 
و حیرت آورتریــن لحظه دوران مربیگری او 
بوده است. آن افتخار در آتن در حالی برای 
روســونری رقم خورد که مارکو فن باستن 
مصدوم بود و فرانکی بارســی و آلســاندرو 
کاســتاکورتا هم از بازی محــروم بودند. با 
این حال بــا دو گل  دانیله ماســارو، دژان 
ساویسویچ و مارسل دسایی میان کمتر از 
60 دقیقه 4 بر صفر پیش افتاد. کاپلو پس 
از دریافت جایزه دستاورد ورزشی در مراسم 
کلوب ساکر اواردز در امارات گفت: »من از 
همه تیم هایــم، رم، یوونتوس، میان، رئال 
مادرید، انگلیس و روسیه تشکر می کنم. من 
حرفه ای بســیار طوانی داشتم که به عنوان 
یک بازیکن شروع شد و به عنوان یک مربی 
به پایان رســید. از بازیکنان و روسایی که 
به مــن اعتماد داشــتند تشــکر می کنم. 
حیرت آورتریــن لحظه حرفه من پیروزی 4 
بر صفر مان مقابل بارسلونا در آتن در فینال 
لیــگ قهرمانان بود. همــه خبرنگاران فکر 
می کردند که کار ما تمام اســت اما ما 4 بر 

صفر بردیم.«

مصاحبه

همه رکوردهایی که ستاره بارسا می تواند بشکند

آرزوهای مسی برای سال 2019
اگرچه موفقیت تیم بارســلونا برای 
لیونــل مســی اهمیــت دارد امــا او در 
ســال جدید میادی به دنبال رســیدن 
به رکوردهای فردی بیشــتر نیز هست. 
فوق ســتاره آرژانتینــی هفتــه به هفته 
آمار عملکرد خود را بهبود می بخشــد و 
می تواند ســال 2019 را نیــز به یکی از 
سال های خوب خود تبدیل کند. روزنامه 
مارکا به دســتاوردهای شــخصی که در 
12 ماه پیش رو برای مسی در دسترس 
اســت، پرداخته و آنها را فهرســت کرده 

است.
 

جام های گیگز
اگر بارسلونا امســال سه گانه ببرد، 
مســی می تواند به 36 جام با یک باشگاه 
برســد، رکوردی که در حــال حاضر در 
اختیار رایان گیگز اســت. مسی مشتاق 
همه جام ها است بخصوص لیگ قهرمانان 

که از سال 2015 نتوانسته اند ببرند.
 

اول اینیستا، بعد ژاوی
لئو مسی می تواند این فصل دومین 
بازیکن تاریخ بارسلونا از نظر تعداد بازی 
شود. او در حال حاضر سوم است با 657 
بازی در رقابت های مختلف و با انجام 18 
بازی دیگر از آندرس اینیســتا که 674 
بازی انجــام داده، عبور می کند. نفر اول 
این فهرست ژاوی اســت که 767 بازی 

برای بارسلونا انجام داده.
 

نزدیک به کاسیاس
مســی می تواند به رکورد بیشترین 
پیروزی در الیگا برسد چون تنها 11 برد 
با رکورد 334 پیروزی دروازه بان ســابق 

رئال مادرید، ایکر کاسیاس، فاصله دارد.
 

ششمین کفش طا
مســی به دنبال رسیدن به ششمین 
کفش طای اروپا و سومین کفش پیاپی 
اســت؛ افتخاری که نصیب هیچ بازیکن 

دیگری نشده است.

 موفقیت تلمو سارا
ششــمین  برای  می خواهد  مســی 
بار جایزه پی چی چی را به دســت آورد، 
جایزه ای کــه روزنامه مارکا به گلزن اول 
الیگا می دهد و در این صورت با رکورد 

افسانه ای تلمو سارا برابر می شود. 
مســی تا به حال 397 گل در الیگا 

زده است.
 

پنجاهمین هت تریک
کاپیتان بارســلونا با یک هت تریک 
دیگر تعداد هت تریک های دوران حرفه ای 

خود را به 50 می رساند.
منبع: مارکا

  امری: کیلور ناباس 
را نمی خواهیم

اونای امری شــایعه تاش آرســنال برای 
جذب کیلــور ناباس از رئال مادریــد را رد کرد. 
روزنامه اسپانیایی اسپورت گزارش داد توپچی ها 
در پی بــه خدمت گرفتن ناباس با پیشــنهادی 
16 میلیون یورویی هســتند چون این دروازه بان 
32 ســاله کاســتاریکایی با آمــدن تیبو کورتوآ 

نیمکت نشین شده است.
مربی سابق پاری ســن ژرمن و سویا گفت: 
»واقعیت ندارد، ما هرگز درباره دروازه بان صحبت 
نکرده ایم چون از سه دروازه بانی که داریم راضی 

هستیم. هرگز صحبتی از کیلور ناباس نبوده.«
امــری در ابتــدای کارش برند لنــو را از 
بایرلورکوزن گرفته و پتر چک 36 ساله بیشتر در 
رقابت های حذفی و اروپایی مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. آخرین بار چهار ماه پیش این دروازه بان 
اهل جمهوری چک در لیگ برتر به میدان رفته 

است.
امری همچنین درباره وضعیت آرون رمزی 
حرف زد که تا پایــان فصل قرارداد دارد و گفته 
می شــود یوونتوس خواهان جــذب این هافبک 
ولزی اســت: »نمی دانم چه اتفاقــی می افتد اما 
می خواهم تا وقتی هســت با تمام تمرکز باشد و 
به بازی بعدی فکر کند که مقابل بلکپول اســت. 
او سه شــنبه 15 دقیقه بازی کرد و گل زد، من 
ایــن را از او می خواهم ضمــن اینکه می تواند به 

آینده اش فکر کند.«
آرســنال که بعد از باخت تحقیرآمیز 5 بر 
یک برابر لیورپول، فوام را 4 بر یک برده، امشب 

در جام حذفی میهمان بلکپول است.
 

ناباس با رئال مادرید 
یکساله تمدید کرد

کیلور ناباس قرارداد خود را با باشــگاه 
رئــال مادرید برای یک ســال دیگر تمدید 
کرد. بــه گزارش نشــریه آس ســنگربان 
کاستاریکایی رئال مادرید با تمدید یکساله 
قــراردادش خود را تا پایان ماه ژوئن ســال 
2021 به این باشــگاه متعهد کرده اســت. 
این اتفاق در حالی رخ داده است که بعد از 
پیوستن تیبو کورتوا به رئال مادرید، ناباس 
در این تیم به سنگربان ذخیره تبدیل شده 
اســت. خبر تمدید قرارداد نابــاس را یک 
برنامه تلویزیونی در اســپانیا برای نخستین 
بار منتشر کرد و اکنون نشریه مارکا هم آن 
را تأیید کرده اســت. گویا ناباس 32 ســاله 
چند هفته پیش بــرای تمدید قراردادش با 
رئال به توافق رســیده اســت و از این پس 
5 میلیون یــورو در هر فصل حقوق خواهد 
گرفت. مارکا نوشــته است که مذاکره برای 
تمدید قــرارداد ناباس از اردوی تابســتانی 
رئال مادرید در آمریکا آغاز شده بود و چند 
هفته پیش به نتیجه رســیده است. ناباس 
با وجود ایده  آل نبودن شــرایطش در رئال 
مادریــد، به خاطر خو گرفتــن خانواده اش 
به زندگی در شــهر مادرید فعًا قصد ترک 

پایتخت اسپانیا را ندارد.

 گرفتــن تصمیمات کلیــدی در لحظات 
حیاتی باشــد یا بیرون کــردن کامل حریف از 
بازی، اوله گونار سولسشایر در حال حاضر هیچ 
اشــتباهی مرتکب نمی شود. پیروزی 2 بر صفر 
منچستریونایتد برابر نیوکاسل در سنت جیمز 
پارک نه مثل ســه بازی قبلــی با برتری کامل 
شیاطین سرخ همراه بود و نه پر از صحنه های 
هیجان انگیز اما یک بــار دیگر ثابت کرد مربی 
نروژی می تواند ایده های جدیدی را در تیمش 

پیاده کند.
مربی موقت یونایتد بازیکنان بااستعدادی 
مثــل روملو لوکاکو و الکســیس ســانچس را 
برای نیم ســاعت پایانی بازی نگه داشت چون 
می دهند.  جــواب  تعویض هایش  می دانســت 
مهاجم ســابق اورتون بافاصله قفــل بازی را 
باز کرد و هــر دو تعویضی روی گل دوم نقش 
داشتند تا کسی که خودش یک تعویضی طایی 
در دوران 11 ساله حضورش در منچستریونایتد 

بود را خوشحال کنند.
بازی نیمه اول هیچ شباهتی به سه بازی 
قبلی شــیاطین سرخ با سولسشــایر نداشت و 
فرصت هــای نه چندان خــوب گاه و بی گاه به 
دست می آمد، با شروع نیمه دوم اگر چه یونایتد 
با اشتیاق بیشتری بازی می کرد اما تیم میزبان 

و کریستین آتسو بود که بارها برای فیل جونز و 
ویکتور لیندلوف دردسر درست کرد.

با آن بلوک سخت دفاعی نیوکاسل از ابتدا 
هم تصور می شد ســخت ترین بازی مربی 45 
ساله باشــد و در یک ساعت ابتدایی همینطور 
هم بود امــا وقتی زمان یــک تغییر تاکتیکی 
رســید، این نروژی خود را در بهترین موقعیت 
در چهار بازی اش قرار داد. او که یکشــنبه برابر 
بورنموث هم لوکاکو را از روی نیمکت به بازی 
آورده بود، این بلژیکی و سانچس را فراخواند و 
وقتی در دقیقه 63 هر دو به بازی رفتند، لوکاکو 

به همان شکل موثر واقع شد که سولسشایر در 
ســال های قبل به اینگونه بازی افتخار می کرد؛ 
او 38 ثانیــه بعد از ورود به زمین گل اول بازی 
را زد. به نظر می رســید جادوی سولسشــایر از 
یک آزمــون واقعی با موفقیت عبور کرد و حاا 
هواداران نام او را بلندتر و با شــور بیشتر فریاد 

می زدند.
طبیعی بود که میزبان به دنبال گل تساوی 
راه بیفتــد و فضا برای ضدحملــه زدن یونایتد 
فراهم شــود و با یک حرکت خــوب لوکاکو از 
راســت و پاس ســانچس به راشــفورد بدون 

مزاحــم خیال میهمان از پیروزی راحت شــد. 
یونایتد راهی برای بردن پیدا کرد؛ کاری که در 
ابتدای فصل البته با تفاوت های آشکار تیم ژوزه 
مورینیو می توانست انجام دهد. دیگر خبری از 
مروان فاینی و توپ های بلند بی هدف نبود در 
عوض به اصولی رجوع کردند که سولسشــایر 
مایــل بود از آنها اســتفاده کند و راهش را هم 

بلد بود.
همان ایرادهای قبلی گرفته می شود بعد از 
این پیروزی که تیم هنوز با حریفی از نیمه باای 
جدول روبه رو نشــده اما این پیروزی به اندازه 
برد 5 بر یک برابر کاردیف در نخســتین بازی 
سولسشــایر باارزش بود. او نه تنها کلین شیتی 
که برایش اهمیت بســیار داشت به دست آورد 
بلکه توانست بازیکنانش را در موقع ضرورت به 
بهترین بازی شان برساند ضمن اینکه خونسردی 

ازم در زمان حمله را به آنها یادآوری کند.
اینکه چلسی هم امتیاز از دست داد باعث 
می شــود امید یونایتد برای رسیدن به سهمیه 
لیگ قهرمانــان در این فاصله قابل توجه مانده 
تا پایان فصل تقویت شــود. چهار بازی، چهار 
پیــروزی، 14 گل و بااخره یک کلین شــیت؛ 
سولسشــایر ثابت کرد وقتی صحبت از تعویض 
باشد می تواند از چوب جادوی اش استفاده کند.

تا به حال همه چیز روبه راه است.
منبع: سایت گل

تعویض های طایی منچستریونایتد را به چهارمین برد متوالی رساند

 جادوی جذاب سولسشایر

اولــه گونــار سولسشــایر بعد از 
چهارمین پیــروزی متوالــی به عنوان 
اعتراف  منچســتریونایتد  موقت  مربی 
کــرد نمی خواهد تابســتان از این تیم 
بــرود. در تاریخ منچســتریونایتد تنها 
ســر مت بازبی مربی افسانه ای باشگاه 
توانســته چهار بازی اولــش را ببرد و 
مربی نروژی قرار اســت در پایان فصل 
از این تیم جدا شود و به تیم باشگاهی 
کشــورش، مولده برگردد اما او گفت: 
»نمی خواهــم بروم، معلوم اســت که 
نمی خواهــم. این تیم پــر از بازیکنان 
بااستعداد است و جو فوق العاده ای دارد 
اما مهم بازی بعدی اســت و من تاش 
می کنم تا وقتی هستم به بهترین شکل 

کارم را انجام دهم.«
سولسشــایر بار دیگر به تمجید از 
مارکوس راشفورد پرداخت که گل دوم 
تیم را زد: »بازی ســختی بود، او بارها 
لگد خورد و روی پایش تکل رفتند اما 
ترسی ندارد، تکل می رود، سر می زند، 
مبارزه می کند و می دود. او یک شماره 
9 طراز اول می شود اما ما روملو را هم 
داریم بنابراین مارکوس گاهی ســمت 
راســت بازی می کنــد، گاهی چپ و 
گاهی وســط. احســاس کردم روملو و 

الکســیس باید به بازی بروند و نتیجه 
خوبی گرفتیم.«

زدن  شاید  راشــفورد  می گوید  او 
از کریســتیانو  ضربات ایســتگاهی را 
رونالدو یاد گرفته که در ســال 2009 
از منچستریونایتد به رئال مادرید رفت: 
»می توانم از خیلی ها نام ببرم اما وقتی 
شــما مهاجم هســتید، اینطور ضربه 
می زنید، گل می زنید و خونســرد پاس 
می دهید، عالی هســتید. زدن ضربات 

ایستگاهی را از بازی با کاردیف شروع 
کرد و دوباره عالی زد. شاید در تمرین 
ضربه زدن کریستیانو رونالدو را مد نظر 

داشته.«
راشــفورد در 5 بــازی آخرش در 
رقابت های مختلف 5 گل زده و 5 پاس 
گل داده. لوکاکــو هم عاقه خاصی به 
نیوکاسل دارد و در 12 بازی لیگ برتر 
با ایــن تیــم 7 گل زده و 4 پاس گل 

داده.

سولسشــایر یــک برد بــا رکورد 
 پنج پیــروزی متوالــی بازبی در فصل

 1947-1946 فاصلــه دارد: »اصا به 
آن فکر نمی کنم. فقط حواسم به بازی 
بعدی است چون اگر شما چهار بازی را 
ببرید، می توانید چهارتای بعدی را هم 
ببرید، چالش این اســت و استانداردی 
که در این باشگاه وجود دارد. سر الکس 
فرگوسن ما را به این تفکر عادت داد.«
تنها نقطــه نگران کننده این بازی 
خطای بد جونجو شلوی روی پل پوگبا 
بود که باید با کارت قرمز آندره مارینر 
مواجه می شــد اما این اتفاق نیفتاد، به 
فرانسوی  هر حال مصدومیت ســتاره 

یونایتد جدی نبود.
یونایتــد بعد از چهار پیروزی برابر 
تیم هایــی از نیمه دوم جدول حاا کار 
ســختی در پیــش دارد و بعد از بازی 
امروز در جام حذفــی مقابل ردینگ، 
یکشنبه آینده باید با تاتنهام بازی کند. 
یونایتد با این پیروزی به ســه امتیازی 
آرســنال رده پنجمی و شش امتیازی 
چلسی رده ششمی رســید. نیوکاسل 
هم که از 11 بازی خانگی این فصلش 
8 تــا را باخته، امشــب در جام حذفی 

میزبان بلکبرن است.

سولسشایر: نگذارید بروم!
 شاید راشفورد از رونالدو یاد گرفته
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نگاهی به لیورپول در بازی با منچسترسیتی

سرآسیمه،آشفته،بینظم

مهارت روشن فکر کردن تحت فشار و 
توانایی طبیعی رفتار کردن در شرایط غیر 
طبیعی؛ این چیزی اســت که انسان های 

بزرگ را از انسان های خوب جدا می کند.
در طــول این هفته، فشــار زیادی به 
لیورپول وارد شد. آیا آنها می توانستند این 
فشــار را مدیریت کنند؟ آیا این فشــار به 
آنها غلبه می کرد؟ پپ گواردیوا که اینطور 
فکر می کرد. او پیش از مسابقه صدرنشین 
با رقیب، گفت که وزن تاریخ برای لیورپول 

بسیار سنگین است.
لیورپــول در دســامبر مانند قطاری 
افسارگسیخته از دست رقیبان می گریخت 
امــا آنها در ایــن ماه بــا رقیبــی مانند 
منچسترســیتی روبه رو نشده بودند. بازی 
با ســیتی چیزهای زیادی را برایشان فاش 

کرد.
یورگن کلــوپ بیش از هــر چیز به 
دنبال شروعی آرام و مطمئن برای تیمش 
بود. او می خواســت تیمش با آرامش وارد 
میدان شــود، توفان حمات حریف را آرام 
کند و توازن تیمی را داشــته باشد که در 

فکر قهرمانی است.

اما در عمل اتفاق کاما متفاوتی افتاد. 
تنها 9 ثانیه از بازی گذشــته بود که توپی 
که ســادیو مانه آن را معموا با چشــمان 
بسته هم می توانست کنترل کند، از پایش 
گریخت و از جریان بازی خارج شد اما این 
اتفــاق ممکن بود در هــر زمانی برای هر 

بازیکنی روی بدهد.
اما مانه در اضطرابــش تنها نبود. در 
ثانیه 70، آلیســون بکــر، دروازه بانی که 
بســیار به ندرت سرآسیمه می شود، توپ را 

با آشفتگی دفع کرد.
این دروازه بان برزیلی در دقیقه ســوم 
هم کار مشابهی انجام داد. او پاسی ساده به 
دایــره میانی داد اما این پاس آنقدر محکم 
نبود که به جیمز میلنر برســد. لروی سانه 
که تهدیدی همیشــگی برای لیورپول به 
شــمار می رفت، توپ را گرفــت و یکی از 
آن ضدحمات سریعش را انجام داد، انگار 
موتورســواری دارد در میان ماشــین های 
پشــت ترافیک جوان می دهد و به پیش 

می تازد.
آیــا لیورپول می توانســت در جریان 
بازی جا بیفتد؟ پاســخ نه بــود. دقیقه 4، 
این بار نوبت دژان لوورن بود که پاســش 
را اشتباه بفرستد. دقیقه 5، ترنت الکساندر 
آرنولد تســلیم شــد. پاس عرضــی او را 

فرناندینیو، بازیکن قدرتمند سیتی گرفت.
ایــن تیم لیورپول نبــود. کلوپ تمام 
تاشش را کرد تا احساســاتش را کنترل 
کند اما هربار که بــه او نگاه می کردید، او 
را بی قرارتر می دیدید. او شــبیه فتیله یک 
دینامیت بود که آتشــش زده باشــند. در 

دقیقه 12 بود که بوم! او منفجر شد.
مانه دوباره اشتباه کرد. او به  جای آنکه 
دانیلــو را در باای زمین پــرس کند، ثابت 
ایستاد. کلوپ عصبانی شد و به او اشاره کرد. 
مانه هم واکنش نشان داد. جیمز میلنر وارد 

عمل شد تا مانه را آرام کند.
کلوپ از این خســته شده بود که به 
این ســوال پاســخ بدهد که آیا لیورپول 
می تواند برای نخســتین بار پس از ســال 
1990 قهرمــان لیگ برتر شــود یا نه اما 
با دیــدن لیورپــول در 15 دقیقه ابتدایی 
مسابقه می توانستید ببینید که آنها چقدر 

به دنبال قهرمانی هستند.
لیورپول از آوریل 2014 تاکنون نشده 
بود با چنین اختافی بــه مصاف رقیبش 
برای قهرمانی برود. بازی آنها در 45 دقیقه 
نخســت آزادی عمل ازم را نداشت. آنها 
یک فرصــت خوب برای پیــش افتادن را 
داشتند که مانه توپ را به تیر دروازه زد و 
جان اســتونز توپ را از روی خط برگرداند 

اما آنها شلخته بازی می کردند.
آمار این تیم در نیمــه اول گویا بود. 
تنها 77 درصد از 261 پاس آنها به مقصد 
رسید؛ یعنی ســومین آمار ضعیف آنها در 
ایــن فصل و آنها تنها دو ضربه به ســمت 
دروازه حریف زدند که این کمترین میزان 
پس از بازی با منچسترسیتی در آنفیلد در 

7 اکتبر بود.
کلوپ می دانســت که معیارهای تیم 
نزول کرده است. او به محض آنکه آنتونی 
تیلور، داور مســابقه سوت پایان نیمه اول 
را زد، به سمت رختکن دوید. لیورپول در 
نیمه دوم بســیار بهتر شــده بود و کلوپ 
توانسته بود سیستم تیمش را تنظیم کند.

آمدن فابینیو به جای میلنر باعث شد 
لیورپول به سراغ سیستم 1-3-2-4 برود 
و می شــد دید که این تیــم اوضاع بهتری 
پیدا کرده است. آنها با گل روبرتو فیرمینو 
به شایســتگی بازی را به تساوی کشاندند. 
با این حــال این عملکرد آنها کافی نبود و 

سیتی کمی بعد به گل دوم هم رسید.
البته همه چیز از دســت نرفته است. 
پیروزی در این مسابقه هم قهرمانی آنها را 
قطعی نمی کرد اما آنها حاا آزمون اعصاب 

دشواری پیش رو دارند.
منبع: دیلی میل

دامینیک کینگ
Dominic King

سام لی
Sam Lee

رکورد ارزشمند 
آگوئرو

ســرخیو آگوئرو بــا زدن 
گل اول پیــروزی 2 بــر یــک 
لیورپول،  مقابل  منچسترسیتی 
رکوردی ارزشمند و بی سابقه را 
برجای گذاشــت و به نخستین 
بازیکنی تبدیل شــد که مقابل 
6 تیم بزرگ لیگ برتر 37 گل 
زده اســت. مهاجــم آرژانتینی 
ســیتی که برترین گلزن تاریخ 
این باشگاه هم هست، پنجشنبه 
شب یک بار دیگر ثابت کرد که 
بزرگ  بازی های  مرد گلزنی در 
نخستین گل  که  وقتی  اســت 
بازی را بــه نام خودش به ثبت 
رساند. شوت استثنایی او به زیر 
طاق دروازه آلیسون بکر مجموع 
گل هــای او مقابل 6 تیم بزرگ 
فوتبال جزیره را به 37 رساند. 
این هفتمین گل او به لیورپول 
بود. آگوئــرو تمام گل هایش به 
لیورپول را در ورزشــگاه اتحاد 
به ثمر رســانده است. عاوه بر 
ایــن 7 گل، او 7 گل هــم به 
چلســی، 10 گل به تاتنهام، 8 
گل به منچستریونایتد و 5 گل 
هم به آرسنال زده است. آگوئرو 
از تابستان ســال 2011 که به 
منچسترســیتی پیوســت این  
گل ها را به ثمر رســانده و هیچ 
بازیکنی به اندازه او به تیم های 
بزرگ جزیره گل نزده است. در 
تعقیب کننده  نزدیک ترین  واقع 
انگلیسی  او هری کین، مهاجم 
تاتنهام است که در همین مدت 
21 گل زده. وین رونی، ستاره 
سابق منچستریونایتد هم با 20 

گل نفر سوم است.

 کلوپ: حاضر بودم
  از جیب خرج کنم

 که اینجا باشیم
یورگن کلوپ گفته که حاضر بود پول 
بدهد تــا لیورپول پــس از دو دیدارش با 
منچسترســیتی، چهار امتیاز بیشتر از این 
تیم داشته باشد. سیتی در بازی دو تیم در 
این هفته دو بر یک پیروز شد و به فاصله 
چهارامتیازی لیورپول رسید. این نخستین 
باخت لیورپول در این فصل لیگ برتر بود.

کلــوپ گفــت: »اگر کســی به من 
می گفت زمانی که هر دو بازی خود مقابل 
من سیتی را انجام داده باشید، چهار امتیاز 
از حریــف پیش خواهید بــود، من حاضر 
بودم پول بدهم تا این اتفاق بیفتد. شــما 

باورتان نمی شود.
من فکــر نمی کردم چنیــن چیزی 
ممکن باشــد اما فوتبال همین است. اگر 
مــا این بــازی را می بردیــم و 10 امتیاز 
پیش می افتادیم و پس از آن هیچ بازی را 
نمی بردیم، هیچ اتفاقی نمی افتاد و قهرمان 
نمی شــدیم. مهم این است که ما بازی به 

بازی پیش برویم.
اگر ما در 10 ســال گذشــته پنج بار 
فاتح لیگ برتر شده بودیم، می گفتیم صد 
درصد امســال هم قهرمان هستیم اما ما 
تجربه اش را نداریم. پس چرا ادای آنهایی 
را دربیاوریم که همیشه قهرمان می شوند؟

ما هرگز قهرمان لیگ برتر نشــده ایم 
و می خواهیــم فصــل را تا جــای ممکن 
به خوبی به پایان برســانیم. درست است، 
ما می توانیم و همچنان در وضعیت خوبی 

هم هستیم.
اوضاع برای ما خوب اســت. در حال 
حاضر البته حس خیلی بدی داریم اما این 
یک لحظه اســت. بعدش فرصت داریم که 

روی این موضوع کار کنیم.«
کلــوپ همچنیــن گفت: »ونســان 
کمپانــی به دلیل تــکل روی پای محمد 
صاح باید اخراج می شد. من واقعا ونسان 
کمپانی را دوست دارم اما واقعا چطور شد 
که بــه او کارت قرمز ندادنــد؟ او آخرین 
بازیکن حریف بــود و بعد روی بازیکن ما 
خطا کرد. اگر ضربه او سخت تر بود، صاح 
کل فصل را از دست می داد. البته کار برای 
داور آسان نیست و او شاید چیزی که من 

دیدم را ندیده باشد.«
البته کمپانی گفت که تکل خوبی زده 
اســت: »به نظرم تکل من عالی بود. نبود؟ 
من توپ را زدم، کمی هم به بازیکن حریف 
برخورد کردم اما برخورد من بد نبود. من 
تاش نکردم که به او آســیب بزنم. یا باید 
ایــن کار را می کردم و یــا او با دروازه بان 
تک به تک  می شــد. پس به نظرم تنها یک 

کار بود که باید انجامش می دادم.«

نشــریه دیلی میل انگلیس مدعی 
شــده اســت کــه امــکان دارد تیم 
فوتبال منچسترســیتی به خاطر نقض 
دوباره قانون بــازی جوانمردانه مالی، 
بــا ســنگین ترین جریمــه   ممکن که 
محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان 

اروپا است مجازات شود.
در همیــن حال ایوه لترمه رییس 
کمیته مســتقل کنتــرل مالی فوتبال 
باشــگاه به یک نشــریه بلژیکی گفته 
اســت که گزینه محرومیت من سیتی 
از لیگ قهرمانان اروپــا روی میز یوفا 

قرار دارد.
لترمــه بــه نشــریه »اســپور و 
اســتراتژی« بلژیــک گفــت: »اگــر 
گزارش های منتشر شده صحت داشته 
باشــد، ممکن اســت منچسترسیتی 
شــدیداً به دردسر بیفتد. این منجر به 
ممکن  مجازات  ســنگین ترین  اعمال 
یعنــی محرومیــت از رقابت های یوفا 
می شود. اگر اطاعات ارائه شده درست 
باشــد، یک مــورد از تخلــف در ارائه 
گزارش صادقانه خواهیم داشت. قوانین 
بازی جوانمردانه مالی به گونه ای است 

که باشــگاه ها را ملزم می کند سه ماه 
مالی شان  بستن حســاب های  از  پس 
گــزارش آن را ارائه و باید آمار و ارقام 
مربوطه را اعــام کنند. بعد از آن هم 
مــا به صــورت تصادفــی صحت این 
گزارش هــا را بررســی می کنیم. این 
قرار می گیرند  ارزیابی  گزارش ها مورد 
و بــه صورت داخلــی و خارجی تأیید 

خواهند شد.«
اشــپیگل  نشــریه  گزارش   طبق 
آلمان و بر اساس مدارک و مستندات 
ارائه شــده توســط پایــگاه اینترنتی 
افشای اسناد محرمانه فوتبال »فوتبال 
لیکــس« مالــکان ســیتی در اعام 
گزارش هــای مربوط بــه قراردادهای 
اسپانســری خــود مرتکــب تخلــف 
شــده اند. در این اسناد آمده است که 
گــروه ابوظبی یونایتــد، هلدینگی که 
مالک باشــگاه منچسترســیتی است 
مستقیماً 59/5 میلیون پوند از قرارداد 
اسپانســری ساانه شــرکت اتحاد را 
می پــردازد در حالی کــه این ایراین 
تنها 8 میلیون پوند در سال به سیتی 

پرداخت می کند.

احتمالمحرومیتسیتیازلیگ
قهرماناناروپا

مصاحبه

اوضاع یاران گواردیوا پس از بازی با لیورپول

منچسترسیتیبرگشتهاست!

گواردیوا:اگرمیباختیم،کارتمامبود

پــپ گواردیــوا پیــش از بــازی بزرگ 
پنجشنبه گفته بود: »همه می گویند اگر ببازیم 
چه می شود اما اگر ببریم چه خواهد شد؟ « این 
سوالی است که حاا جوابش را خواهیم فهمید!

منچسترســیتی حــاا با قــدرت در نبرد 
قهرمانــی حضــور دارد. گواردیوا بــا این پیام 
می خواســت بگوید کــه بازیکنانــش می توانند 
منتقدانــی که می گفتند ایــن تیم قدرتش را از 
دســت داده،  زیر ســوال ببرند. سیتی در چهار 

بازی، سه شکست را تجربه کرده بود.
ایــن تیم از آغاز دســامبر تاکنون خودش 
نبود، و به همین دلیل در حالی پا به مســابقه با 
لیورپول گذاشت که هفت امتیاز کمتر از رقیب 
خود داشــت. آنها پس از بازی تنها چهار امتیاز 
کمتر داشتند و بســیاری از پرسش هایشان هم 

پاسخ داده شده بود.
شکســت در خانــه باعــث پایــان رویای 
قهرمانی نمی شد اما اوضاع را برای سیتی بسیار 
دشوارتر می ساخت. از گواردیوا سوال شده بود 
که چه چیزی سرنوشــت بازی را رقم می زند و 
او گفت: »اتفاقات داخل محوطه جریمه. برنامه 
هر دو تیم خــوب خواهد بود و اتفاقات محوطه 

جریمه تفاوت را رقم می زند.«
او درست می گفت. اتفاقات زیادی در دهانه 
دروازه دو تیــم روی داد. در نخســتین اتفاق، 
اشتباه جان استونز و ادرسون باعث شد که توپ 

تا حد زیادی از خط رد شود اما توپ با اختاف 
11 میلی متر گل نشد.

سپس نوبت به گل ها رسید. سرخیو آگوئرو 
با عملکردی عالی گل اول را زد. سیتی در نیمه 
دوم سرعت بازی را باا نگه داشت اما پاس دقیق 
ترنت الکساندر-آرنولد به اندرو رابرتسون رسید 
که پشت سر دانیلو جا گرفته بود و او هم توپ را 
با یک سانتر دقیق، در سینی به روبرتو فیرمینو 

هدیه کرد تا او گل بزند.
با این حال ســیتی دوباره درخشید. رحیم 
اســترلینگ توپ خوبــی را از دانیلو گرفت و به 
ســمت دروازه لیورپول رفت و پاس دقیق او به 

لروی سانه باعث گل پیروزی سیتی شد.
دو تیــم فرصت هایی داشــتند، و در یک 
صحنه گواردیوا به ســمت داور چهارم رفت و 
به شــدت به او اعتراض کرد. او بــر این باور بود 
که در یک حمله لیورپول، خطایی روی بازیکن 
ســیتی انجام شده اســت. کمی بعدتر، یورگن 
کلوپ با مربیان سیتی درگیری لفظی پیدا کرد.

در هــر حال، ســیتی، و به ویژه اســتونز، 
توانستند با درخشش خوبی که داشتند، حمات 
لیورپول را مهار کنند. گواردیوا اخیرا چندان به 
کایل واکر یا نیکواس اوتامندی اعتقاد نداشــته 
اســت اما زمانی که لیورپول روی دروازه سیتی 
خیمه زده بود، او هر دو نفر را به زمین فرستاد، 
و وظیفه اصلی این دو هم زدن ضربات سر بود.

پس از آن که داور چهارم پنج دقیقه وقت 
اضافه اعام کرد، خط دفاعی ســیتی که معموا 
بــه این متهم اســت که خوب دفــاع نمی کند، 

توانســت چند تــوپ دیگر را با ســر دفع کند. 
آگوئــرو هم در یک صحنه تــاش کرد از زمین 

خودی به آلیسون چیپ بزند.
اما لیورپول نتوانست از فشار دقایق پایانی 
خود اســتفاده کند. بعد از بازی، هم این سوال 
مطرح شــد  حاا که ســیتی برنده شــده چه 
می شــود، و البته حاا که لیورپــول باخته چه 

خواهد شد.
هرچه باشــد، این نخستین باری است که 
آنها در طــول فصل چنین عالــی کار کرده اند. 
کمتر کســی فکــر می کــرد که ســیتی روند 
ضعیفی پیدا کند. شــاید یــک روند ضعیف هم 
در انتظار لیورپول باشد. شاید هم نباشد اما آنها 

باید به این موضوع فکــر کنند، به ویژه حاا که 
بزرگ ترین ضربه فصل خود را دریافت کرده اند.

کاپیتان سیتی، ونسان کمپانی اصرار دارد 
که تیمش تاکنون چنین عملکرد خوبی نداشته 
اســت. پس از ســوت پایان بــازی، طرفداران 
به شــدت تیم شان را تشــویق کردند و می توان 
دید که این کار آنها با اعتماد به نفس باشگاه چه 

خواهد کرد.
ســیتی هنوز چهار امتیاز کمتر از لیورپول 
دارد اما پس از چنین شبی، به نظر می رسد که 
تفاوت آنها با لیورپول »تنها« چهار امتیاز است. 

سیتی برگشته است.
منبع: سایت گل

پپ گواردیوا، مربی منچسترسیتی 
پس از بــرد دو بر یــک تیمش مقابل 

لیورپول بسیار از سیتی ستایش کرد.
افتخار  بازیکنانــم  »بــه  گفت:  او 
می کنم اما مساله فقط امروز نیست. ما 
دو بــازی را در عرض چهار روز باختیم 

اما شــما نمی توانید فراموش کنید که 
آنها در 16 ماه گذشته چه کرده اند. ما 
می دانستیم که امروز یک فینال داریم 
و اگــر بازی را می باختیــم، کار تقریبا 

تمام بود.
بایــد از این بازیکنــان فوق العاده 

ستایش کرد. ما باید در لیگ قهرمانان 
هم این طــور بازی کنیم. هــر دو تیم 
تاش کردند که بازی را به زمین حریف 

ببرند، و دو تیم از حریف نترسیدند.
آنها صدرنشین هســتند. ما چهار 
امتیــاز فاصله داریم امــا فاصله را کم 
کرده ایم. ما می دانســتیم که اگر بازی 
را ببریم، در کورس قهرمانی لیگ برتر 
قرار می گیریم و اگــر ببازیم کار تمام 

است.«
گواردیــوا که در اســپانیا، آلمان 
و انگلیــس قهرمانی لیگ را به دســت 
تنگاتنگی  آورده، گفته چنیــن رقابت 
را بــه خاطر ندارد: »یــادم نمی آید که 
رقابت یــک لیگ تا ایــن حد نزدیک 
به  پرشــماری  بزرگ  باشــد. مدعیان 
دنبال قهرمانی هســتند. اوضاع بسیار 
نزدیک اســت و هر بــازی مانند یک 

فینال است.«
او همچنین از برناردو سیلوا بسیار 
ستایش کرد. سیلوا در این بازی 13/7 
کیلومتر دوید که این بیشــترین میزان 

دویدن یــک بازیکن در این فصل لیگ 
برتر بوده اســت. گواردیوا درباره این 
»برناردو  گفــت:  کوتاه قامتش  هافبک 
ســیلوا همه کاری کرد. او کوچک ترین 
بازیکن ماســت اما نشــان داد که در 
فوتبال ازم نیســت که بلندقامت تر یا 

فیزیکی تر باشید.
مــن چنین  اســت.  فوق العاده  او 
نمایشی را مدتی بود که ندیده بودم. او 
تمیز و هوشمندانه بازی کرد. او مقابل 

ویرجیل فان دایک راحت بود.«
منچسترســیتی حاا یکشــنبه با 
روترهام یونایتــد در جام حذفی بازی 
دارد. گواردیــوا می گویــد: »پیروزی 
اعتیــادآور اســت. طعــم پیــروزی را 
می گویــم. ما درباره بازی بــا لیورپول 
صحبت کرده ایم. ما گفتیم که این بازی 
فینال ماســت و مانند فینال هم بازی 
کردیم. ما کامــا در جریان بازی قرار 
داشتیم و رقابت خوبی انجام دادیم. ما 
طوری بازی کردیم که انگار این آخرین 

بازی عمر ماست.«

مارکا- بازیکنان ویارئــال در بازی با رئال برای بازیکنان تیم 
میهمان تونل افتخار درســت کردند و به خاطر قهرمانی جام 
جهانی باشگاه ها برایشان دست زدند. این کار به مذاق گروهی 
از طرفداران ویارئال میزبان خوش نیامد و رئال را هو کردند.

گل- بایــرن مونیخ که با 2 پیشــنهاد قبلی نتوانســته بود 
کالــوم هادســون اودویی را از چلســی بخــرد، اکنون با 
پیشــنهاد بهتر 30 میلیــون پونــدی )37 میلیون داری( 
برگشــته تا ایــن مهاجم 18 ســاله را از چلســی بگیرد.

مارکا- گل تونی کروس به ســوئد به عنوان بهترین گل تیم 
ملی آلمان در ســال 2018 انتخاب شد. ژرمن ها با این گل در 
دقیقه 95 توانســتند سوئد را در جام جهانی 2 بر یک ببرند.

مارکا- گرت بیل 
در حالی برابر 

ویارئال به دلیل 
مصدومیت از زمین 
بیرون رفت که این 

چهاردهمین بار 
بود که در دوران 

حضورش در رئال، 
به دلیل آسیب 
دیدگی تعویض 

می شد.

مارکا- سورنتینو، 
دروازه بان 39 

ساله تیم کیوو، با 
کمک گرفتن از 
دستکش هایش 

خواستگاری کرد. او 
روی دستکش هایش 

نوشت: »سارا، 
می خواهی با من 
ازدواج کنی؟« و 
جواب مثبت را 

گرفت. 

آ.اس- جوایــز گلوب ســاکر در دبی اهدا شــد و رونالــدو جایزه بهترین 
بازیکن ســال و بهتریــن گل را برد. فابیو کاپلو جایزه یک عمر دســتاورد 
مربیگــری، اتلتیکو جایــزه بهترین تیــم، زوونیمیر بوبــان جایزه یک 
حرفه درخشــان و دشــان جایزه مربی ســال را بردند. فابیــو پاراتیچی 
از یــووه بهترین مدیر ورزشــی و ژرژ مندز بهترین ایجنت ســال شــد.

اکیــپ- این هم تیــم منتخب ســال بــه روایــت روزنامه ورزشــی 
اکیــپ، چــاپ فرانســه: اوبــاک- مارســلو، فــان دایــک، واران، 
الکســاندر آرنولــد- مودریــچ، کانته- امباپــه، آزار، مســی- رونالدو.

عکس نوشت

برنامه

شنبه 15 دی
الیگا

وایادولید.......................................................................................  رایووایکانو 15:30
آاوس................................................................................................  والنسیا 18:45
........................................................................................... رئال بتیس 23:15 اوئسکا

 
جام حذفی انگلیس

منتخب دور سوم )مرحله یک  سی  و دوم نهایی(
..............................................................................  ریدینگ 16:00 منچستریونایتد
وستهم.............................................................................................  بیرمنگام 16:00
برنلی...................................................................................................  بارنزلی 16:00
بورنموث............................................................................................  برایتون 16:00
........................................................................................  کاردیف 18:30 گیلینگهام
اورتون....................................................................................  لینکلن سیتی 18:30
چلسی..............................................................................  ناتینگهام فارست 18:30
.........................................................................................  ساوتهمپتون 18:30 دربی
نیوکاسل............................................................................................  بلکبرن 21:00
کریستال پااس............................................................................  گریمزبی 21:00
بریستول......................................................................................... هادرزفیلد 21:00
بلکپول...............................................................................................  آرسنال 21:00

 
جام حذفی فرانسه

منتخب مرحله یک سی و دوم نهایی
شاتیون....................................................................................................  آنژه 15:30
امی ین..............................................................................................  والنسین 17:30
انتانت.............................................................................................  مون پولیه 17:30
..........................................................................................  نیم 17:30 لیون ا دوشر
پونتیوین.............................................................................................  گنگان 17:30
تولوز.......................................................................................................  نیس 20:30
................................................................................................  کائن 20:30 رد استار
........................................................................................  دیژون 20:30 شیلتیگهایم
بورژه فوت.............................................................................................  لیون 23:25
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سرخیو آگوئرو) منچسترسیتی(
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

کتک کاری در آزمون داوران

 چوب و مشت و لگد برای داوری در لیگ برتر!

 

در  برتــری  لیــگ  داوران  اشــتباهات 
نیم فصــل اول، اعتــراض اکثر تیم هــا را به 
دنبال داشــت. این مســاله باعث شد کمیته 
داوران برنامــه ای انگیزشــی و البته تنبیهی 
بــرای داوران در نظر بگیــرد. به این صورت 
که داوران پراشــتباه به لیــگ یک بروند و از 
لیگ یک هــم 10 داور به لیــگ برتر اضافه 
شــود. داورانی که عملکرد خوبی داشــتند و 
می توانستند در لیگ برتر هم کار کنند. البته 
قرار بــود این داوران در ابتــدا به عنوان داور 
چهارم به لیگ برتر بیایند اما همین مســاله 
هم انگیــزه داوران لیگ یکی را باا برد. برای 
انتخاب نفرات برتــر، قرار بود آزمون آمادگی 
جســمانی در اهواز برگزار شود. همه داوران 
خوشحال و باانگیزه بودند و تاش می کردند 
شــانس خود را برای حضور در لیگ برتر باا 
ببرند. داوران باتجربه هــم به گونه ای، تصور 
می کردند شــانس بیشتری نسبت به جوان ها 
دارند. عباس راکی یکی از این داوران بود که 
در 2 سال اخیر در تست ها مشکل داشت اما 
ظاهرا قضاوت هایش در لیگ یک نسبتا خوب 
بود. او خیلی تــاش می کرد این بار آزمایش 
را پاس کند و به لیگ برتر برســد اما یکسری 

اتفاقات مانع شــد. ظاهرا یک اخطار و بعد از 
آن اخراج، باعث شــد عبــاس راکی عصبانی 
شــود و به قاسم واحدی مســوول برگزاری 
آزمون اعتراض کند. اعتراضی که البته بعد از 
آن، به کتک کاری تبدیل شد. راکی در مورد 
این اتفاق می گوید: »قاســم واحدی به ناحق 
مــن را اخراج کرد، من هم اعتراض کردم که 
همدیگر را هل دادیــم. وقتی این اتفاق افتاد 
دیدم دوید ســمت تبلیغات کنــار زمین و از 
آنجــا یک چوب آورد و به من حمله کرد. من 
هم چوب را گرفتم که از خودم دفاع کنم که 
ایرج احمدی از پشــت با مشت به من حمله 
کرد. درست است که دعوا را من شروع کردم 
اما نه از چــوب خبری بود و نه از کتک کاری 
اما واحدی با چوب به من حمله کرد که حتی 
اصفهانیــان جلو آمد و گفــت آقای واحدی 
چوب نیاور. در نهایــت آقای اصفهانیان با ما 

صحبت کرد تا آرام شویم.«
راکی معتقد اســت در آن لحظه ضربان 
قلبش بــاا بود و اخراج باعث شــد عصبانی 
شــود. البته این عصبانیت هم ظاهرا از قبل 
از آزمایش شروع شده بود. وقتی که 50 داور 
شب قبل از آزمون، اضافه شدند تا شانس این 
داوران پاییــن بیاید: »شــبانه 50 نفر اضافه 
کردند. جالب است همیشه برای ما می گفتند 
جا نیســت، هتل نیســت، چاق هستی، اغر 
هســتی و هزار بهانه دیگر اما ناگهان 50 داور 
به آزمون اضافه شدند. بعد هم داوری انتخاب 

شد که کا 2 قضاوت هم نداشت.«

این داور خوزســتانی فکــر می کند در 
ایران نگاه به داوری کاما ســلیقه ای اســت 
و البته داوران برخــاف چیزی که در زمین 
نشان داده می شود، تحقیر می شوند: »داوری 
در ایران کاما ســلیقه ای است. کافی است از 
یک نفر خوش شان بیاید. آزمایش را رد نکند، 
می گویند رد کرده و خیلی زود بین المللی هم 
می شــود اما اگر از یک نفر خوش شان نیاید 
هر چقدر هم تاش کند به جایی نمی رســد. 
وقتی هــم اعتــراض می کنــی گردن کلفت 
هســتند. داوران زیادی از این مســاله ضربه 
خوردند و هر دوره ســر و صدای زیادی به پا 
می شود. برخاف چیزی که داوران در زمین 
نشان می دهند، ما برای گرفتن اباغ حقارت 
می کشیم. وقتی باید منت هزار نفر را بکشی 
که یک اباغ بدهد. همه چیز در داوری واقعا 
سلیقه ای اســت. وگرنه داوری که 2 قضاوت 
کــرده، به لیگ برتــر نمی رســید. آن وقت 
داورانــی مثل من که 10 ســال تجربه دارم، 
امید سعیدفر با 13 ســال سابقه، سعیدی و 
قاسمی با 10 سال سابقه، بیرون نمی ماندیم.«

البته عباس راکی قبا ســابقه درگیری 
با مســووان کمیته داوران و البته مســوول 
آزمون داشته که شــاید همین مسائل باعث 
شــد ذهنیت ها نسبت به او منفی شود. با این 
اتفاقــات هم ظاهرا او شانســی برای قضاوت 
ندارد و به احتمال زیاد محروم خواهد شــد. 
شــاید به همین دلیل هم هســت که شایعه 
شــده راکی قصد دارد از داوری خداحافظی 

کند: »فعا بحث خداحافظی ام است اما هنوز 
چیزی مشخص نیست. احتماا می روم. با این 
شرایط جای ما نیست. این مسائل خیلی وقت 
است که پیش می آید. پارسال هم با کامرانی فر 
رییس وقت دپارتمان داوری به خاطر تست، 
بحث داشــتم. همانطور کــه گفتم داوری در 
ایران ســلیقه ای اســت و ظاهرا با سلیقه این 
آقایان جور نیستم. به هر حال من باعث این 
مشکات نشدم. درست است که شروع کننده 
بحث بودم اما نه شمشیر داشتم، نه اسلحه و 

نه چوب و چماق. من فقط اعتراض کردم.«
با سابقه ای که عباس راکی در آزمون های 
قبلی دارد و اینکه این بار هم دعوا و درگیری 
به شکل فیزیکی پیش رفته، به نظر نمی رسد 
دیگر او شانسی برای قضاوت در فوتبال داشته 

باشد، حتی در لیگ یک.
 

 ارسال پرونده داور معترض 
به کمیته اخاق

داوری کــه در کاس داوری درگیــری 
فیزیکی ایجــاد کرده بود بــه کمیته اخاق 
معرفی می شــود. عباس راکی که در گذشته 
ســابقه کتک کاری در آزمون داوران را داشته 
روز گذشــته نیز با مسووان برگزاری کاس 
درگیری فیزیکی پیدا کرد و جنجال و حادثه 
آفرید. مســووان کمیته داوران قرار اســت 
پرونده ایــن داور متخلف را به کمیته اخاق 
فدراســیون فوتبال ارسال کنند تا این کمیته 

در مورد این داور تصمیم گیری کند.

 ظاهرا همه چیز از بحث حضور 
10 داور لیگ یکی در لیگ برتر 
شروع شد. داوران لیگ یکی 
خود را آماده کرده بودند تا بعد 
از گذراندن تست، شانس خود 
را برای حضور در لیگ برتر باا 
ببرند اما یکسری اتفاقات باعث 
شد کار به کتک کاری بکشد. 
پنجشنبه وقتی آزمون آمادگی 
جسمانی داوران لیگ یک برگزار 
می شد، ناگهان کار به دعوا و 
کتک کاری کشید. یک طرف 
دعوا عباس راکی داور باسابقه 
لیگ یکی بود و طرف دیگر قاسم 
واحدی مسوول برگزاری آزمون. 
جالب این است که دعوای داوری 
پیش چشمان فریدون اصفهانیان 
رییس کمیته داوران اتفاق افتاد.

سجاد مشــکل پور مدافع پیکان که در 
ابتدای فصل با نظر مجید جالی راهی این 
تیم شد، قصد دارد از خودروسازان جدا شود 
و به صنعت نفت آبادان برگردد. مشکل پور که 
احتماا فکر می کند در نیم فصل دوم شرایط 
خوبی در پیکان نخواهد داشت به دنبال تیم 
دیگری اســت تا بتواند روزهای بهتری را با 
آن تجربه کند. بر این اســاس خبر می رسد 
مدافــع پیکان این روزها در آبادان اســت و 
آبادان  با مســووان صنعت نفــت  به زودی 
جلسه خواهد داشــت تا تکلیفش مشخص 
شود. البته مشــکل پور اصالتا آبادانی است 
و حضورش در این شــهر عجیب نیست اما 
گفته می شــود او می خواهد به صنعت نفت 

برگردد تا به این تیم کمک کند.

 مشکل پور در آستانه بازگشت
 به صنعت نفت

آبادان  هافبک صنعت نفت  ایمانی  اکبر 
وضعیت پیچیــده ای در تیمش دارد. ایمانی 
همچنــان به  دنبال جدایــی از صنعت نفت 
آبادان اســت اما داســتان او و این باشگاه 
پیچیده تــر از گذشــته شــده. ایمانــی در 
تمرینــات صنعت نفت شــرکت نمی کند و 
مســووان باشــگاه هم در این خصوص به 
او هشــدار داده اند که اگر به تمرینات نیاید، 
جریمه خواهد شــد. از طرفی دیگر، ایمانی 
نمی خواهد در آبادان بماند. شنیده می شود 
یکی، دو باشــگاهی که خواهان جذب اکبر 
ایمانی بودند، نسبت به حضور او در تیم شان 
دچار تردید شده اند. این دو باشگاه به  خاطر 
مشــکات ایمانی در گرفتــن رضایتنامه از 

باشگاه صنعت نفت، قید جذب او را زده اند.

 تردید مشتریان ایمانی
 در جذب این بازیکن

تراکتورسازی  مدافع  ســیدی  یوســف 
تبریــز اگرچه در 2 هفتــه ابتدایی لیگ در 
ترکیــب قــرار گرفت و به طــور کامل بازی 
کــرد اما پــس از آن با تصمیم توشــاک از 
فهرست تراکتورسازی کنار رفت. سیدی بعد 
از ایــن اتفاق به دنبال جدایــی بود و ظاهرا 
پیشــنهادهای خوبی داشــت اما از ســوی 
باشگاه تراکتورســازی با پیشنهاد حضور در 
ماشین سازی تبریز مواجه شد. یوسف سیدی 
نســبت به این مساله موضع عجیبی گرفت و 
معتقد بود به زور نمی شــود باعث جابه جایی 
بازیکنی شــد اما ظاهرا او نتوانست اعتراض 
خود را ادامه دهد و در نهایت با ماشین سازی 
تبریــز برای نیم فصل دوم قرارداد امضا کرد. 

قراردادی که ظاهرا از روی رضایت نیست.

 سیدی بااخره از تراکتور
 به ماشین سازی رفت

کرار جاســم هافبک صنعت نفت آبادان که 
با الشــرطه عراق برای فصل بعــد قرارداد امضا 
کرد، ظاهرا تمایل دارد زودتر به لیگ کشورش 
برگردد: »چندین بار نشســت هایی با باشــگاه 
النجف داشــتم. به آنها گفته بــودم با پرداخت 
فقــط 20 هزار دار نمی توانند رضایتنامه مرا از 
صنعت نفت آبادان بگیرند و تیم ایرانی به کمتر 
از 150 هزار دار راضی نمی شود. الشرطه حاضر 
شده بود باقیمانده مبلغ قراردادم با صنعت نفت 
آبادان را پرداخت کند و همین باعث شد قرارداد 
ببندم. اگر میان 2 باشــگاه صنعت نفت آبادان و 
الشرطه توافق حاصل شود می توانم در نیم فصل 
دوم سوپر لیگ عراق بازی کنم. هنوز شش ماه 
دیگر با تیم ایرانی قــرارداد دارم تا بتوانم برای 

تیم جدیدم در لیگ عراق بازی کنم.«

کرار: توافق شود در نیم فصل 
دوم عراق بازی می کنم

  فردوسی پور باعث شد 
پنالتی ام فراموش نشود!

گل محمدی: تیم ملی این 
دوره قهرمان می شود

جام ملت های 200۹ امارات شــنبه شروع 
می شــود و تیم ایران یکی از شــانس های اصلی 
قهرمانی این مسابقات است. یحیی گل محمدی 
که در کمد افتخاراتش مدال برنز این مســابقات 
را دارد، امید زیادی به شــاگردان کی روش برای 
شکستن طلسم ۴0 ساله آسیایی دارد. سرمربی 
پدیده و مدافع سابق تیم ملی درباره شرایط تیم 
ایران در این دوره از جام ملت ها می گوید: »فکر 
می کنم تیم ملی روند بدی را برای آماده ســازی 
نداشــت اما می توانســت بازی هــای تدارکاتی 
بیشــتری برگزار کند. روزهای زیادی در اختیار 
تیم ملی قرار داده شــد که هیچ دوره ای اینگونه 
نبوده اما برای آنها آرزوی موفقیت می کنم. تیم 
ملی در دوره ای قرار دارد که با توجه به بازیکنان 
خــوب این تیم این احســاس را دارم که پس از 
ســال های زیادی می توانیم قهرمان شویم. اکثر 
بازیکنان لژیونر هســتند و بــه آمادگی ذهنی و 
جسمی رسیده اند که می توانند حرف های زیادی 
برای گفتن داشته باشند و بتوانند نتیجه خوبی 
را در جــام ملت ها کســب کنند. تیــم از لحاظ 
امکانات نسبت به گذشته بهتر شده و بازیکن ها 
به این درجه از شناخت رسیده اند که هم مواظب 
خودشان باشند و هم تاش بیشتری انجام دهند 
و عملکرد بهتری هم داشــته باشند. با توجه به 
کادرفنی خوب و امکاناتی که در اختیار تیم قرار 
گرفته، آماده ســازی می تواند قوی تر پیش برود 
تا تیــم ملی در جام ملت ها با قدرت بیشــتری 
پا در میدان بگــذارد.« گل محمدی در رابطه با 
قوی ترین حریفان ایران هم توضیح می دهد: »به 
نظر من همان حریفان ســنتی ایران یعنی کره، 
ژاپن و استرالیا هستند و امارات، قطر و عربستان 
هم می توانند پدیده و دردسرساز شوند. با توجه 
به اینکه تیم ایران نســل خوبی در اختیار دارد 
و توانســته بازی های قابل قبولی را در مسابقات 
گذشــته نظیر دو جام جهانی و یک جام ملت ها 
پشت ســر بگذارد، همه انتظار قهرمانی دارند و 
من هــم در بازیکن ها و تیم ملــی می بینم که 
بتوانند در آســیا اول شــوند.« مدافع سابق تیم 
ملی در کنار خاطره شیرینی که از جام ملت های 
200۴ و پیــروزی ۴ بــر 3 مقابــل کره جنوبی 
دارد، یــک خاطره تلخ هــم دارد: »پنالتی برابر 
چین که متاســفانه گل نشد بدترین خاطره ام از 
جام ملت ها اســت. بعد از پنالتی خودم از همه 
داغون تــر بودم و حالم بد بــود و تا مدت ها این 
صحنه مقابل چشــمانم بود. البته مردم پس از 
بازگشــت به ایران واکنش های حمایتی داشتند. 
ایــن را هم بگویم که بیشــتر از پنالتی، گزارش 
فردوسی پور باعث شــد این پنالتی در خاطره ها 
بماند و اگر عادل آن جمله »حاا چه وقت چیپ 
زدن بــود« را نمی گفت، به احتمــال زیاد این 
پنالتی هم مانند پنالتی های اشــخاص دیگر که 

چیپ زدند و گل نشد، فراموش می شد.«

مصاحبه

فرکی: از اول قرار بود من سرمربی پیکان شوم
حسین فرکی سرمربی جدید پیکان این روزها در تاش است تا زودتر 
دستیاران خود را انتخاب کند و تمرینات تیم را زیر نظر بگیرد. فرکی درباره 
حضور دوباره خود در لیگ برتر می گوید: »خدا را شــکر می کنم که دوباره 
به لیگ برتر برگشتم، البته این به آن معنا نبود که از فوتبال دور بودم بلکه 
کم و بیــش تمام بازی ها را پیگیری می کــردم و در جریان بازی های لیگ 
برتر بودم. من در کارنامه ام دو قهرمانی در لیگ برتر فوتبال دارم و امیدوارم 
بتوانم این بار هم شــرایط خوبی برای تیم پیکان در لیگ برتر رقم بزنم. از 
اان نمی توانم بگویم پیکان در نیم فصل دوم لیگ برتر چه شــرایطی خواهد 
داشت. در هر صورت تاشــم بر این است که بتوانم با این تیم در نیم فصل 

دوم موفق شوم.« سرمربی پیکان درباره اینکه 
قبــل از حضور او در این تیم قــرار بود جواد 
نکونام به پیــکان برود، توضیح می دهد: »طی 
تماسی که از مســووان باشگاه پیکان داشتم 
شــرایط من را بررســی کردند و با یکدیگر به 
تفاهم رســیدیم. از ابتدا قرار بود من سرمربی 
تیم پیکان بشــوم، حاا کی نــام جواد نکونام 
مطرح شــد دقیقا اطاع ندارم.« فرکی درباره 
وضعیت تیم ایران در جام ملت های آســیا هم 
می گوید: »امســال بازیکنان ما شرایط خوبی 
دارند و زمینه ها برای قهرمانی تیم ملی فراهم 

اســت. من امیدوارم بتوانیم برای چهارمین بار جام آســیا را باای سرخود 
ببریم. ما در گذشــته هم می توانستیم قهرمان شویم اما اتفاقاتی رخ داد که 
از جام دور شدیم. به هر صورت انتظار مردم از تیم ملی بااست و در شرایط 

کنونی از بازیکنان بسیار خوبی برخورداریم.«
 

قلعه نویی: کمیته انضباطی
 نه انضباط دارد، نه عدالت

امیر قلعه نویی سرمربی ســپاهان معتقد است برخی با او عناد دارند و 
ابراز نگرانی کرد که مبادا این مسائل به تیم سپاهان ضربه بزند. قلعه نویی در 
مورد وضعیت ســپاهان در فصل نقل  و انتقاات می گوید: »تا به حال حضور 
علی قربانی و محمد مســلمی پور در تیم ما قطعی شده و در تاش هستیم 
دو بازیکن دیگر را در پست وینگر به تیم اضافه کنیم. به  هر حال تیم ما نیاز 
به تقویت دارد و باید از تاش مدیران باشــگاه هم تشکر کنم که برنامه های 

کادر فنی و تیم را انجام می دهند.« ســرمربی 
ســپاهان دربــاره دایل جذب علــی قربانی 
توضیح می دهد: »ما در نوک خط حمله فقط 
استنلی  کی روش را داریم و با توجه به اینکه با 
باید یک  سیستم های مختلف بازی می کنیم، 
مهاجم جذب می کردیم. خرید قربانی با مطالعه 
انجام شــد و اکثر گل هایی که این بازیکن به 
ثمر رســانده، به عنوان مهاجم ســایه و وینگر 
بوده. حتی گلی هم که قربانی در دربی به ثمر 
رساند، به عنوان وینگر چپ بازی می کرد. این 
بازیکن نیازهای مــا را برطرف می کند.« امیر 
قلعه نویی با اشاره به جذب مسلمی پور و اینکه 

باشگاه تراکتورسازی ادعا کرده با این بازیکن قرارداد دارد، می گوید: »وقتی 
در تراکتورسازی بودم خودم این بازیکن را از رده جوانان به تیم بزرگساان 
آوردم و در تمامی ســفرها مســلمی پور را می بردم تا تجربه اش بیشتر شود. 
مــا به عنوان بازیکن آزاد با این بازیکن قــرارداد امضا کردیم.« قلعه نویی که 
توسط کمیته انضباطی به دلیل مصاحبه ای که در مورد فغانی انجام داد یک 
جلســه محروم شد، توضیح می دهد: »من حرف هایم را در این مورد زده ام و 
ایــن کمیته نه انضباط دارد و نه عدالت. هیچ وقت در مورد داوری ها صحبت 
نکردم و حرفی نزدم که حمل بر بی احترامی بوده باشــد. حرفی که زدم در 
مورد نحوه برخورد و رفتارهای داور بود و هنوز هم ســر حرفم هســتم. من 
بیشــتر از همه نگران سپاهان هســتم و بهتر است مروری به حکم هایی که 
علیه ســپاهان در گذشته صادر شده، داشته باشید. امیدوارم برخی به خاطر 
عناد با من به ســپاهان ضربه نزنند.« سرمربی ســپاهان در رابطه با شانس 
قهرمانی تیمش در لیگ برتر می گوید: »ما برای کسب بهترین جایگاه تاش 

می کنیم و بقیه مسائل دست آن باایی است.«

راکی از 
داوری 
می رود

بعد از واگذاری باشگاه پدیده
 نام تغییر نکرد

 اما طوانی شد
خیلی وقت است که باشگاه پدیده 
مشهد با مشــکات مالی زیادی مواجه 
شــده. همین مســاله باعث شــد بحث 
فروش امتیاز این باشــگاه مطرح شــود. 
مشتریان زیادی هم ظاهرا به سراغ تیم 
رفتند اما هر کدام به دایلی نتوانســتند 
این تیم را بخرند. اعتــراض بازیکنان و 
کادرفنی پدیده مشهد بیش از هر زمانی 
شــد که در نهایت مســووان شــرکت 
پدیده تصمیم گرفتند باشــگاه را واگذار 
کننــد. در این زمان فرهــاد حمیداوی 
کــه ظاهــرا در مقطعی هــم خودش 
بازیکن بوده، به عنوان مالک یک شرکت 
خودرویی به دنبال خرید باشــگاه پدیده 
بود. حمیداوی تاش زیادی برای خرید 
امتیاز کرد اما هر بار این مساله به تعویق 
افتاد. به تعویق افتادن ها، نگرانی زیادی 
بابت کســر امتیاز از تیم پدیده به خاطر 
شــکایت ســوبا ایجاد کرد که در نهایت 
این انتقال صورت گرفت. انتقالی که در 
نهایت خود مجموعه پدیده آن را رســما 
اعام کرد: »پس از این واگذاری، باشگاه 
پدیــده تا پایان فصل جاری با همین نام 
فعالیت خــود را ادامه می دهد و پس از 
پایان فصــل درباره تغییر نــام این تیم 
تصمیم گیری می شــود.« بــا وجود این 
واگذاری و البتــه اعام مجموعه پدیده، 
قرار نیســت نام این تیــم تا پایان فصل 
هجدهــم تغییر کند. ایــن یعنی اینکه 
خریــدار جدیــد، به صــورت جدی به 
دنبال تغییر نام تیم اســت اما به خاطر 
درخواست مسووان مشهدی فعا دست 
نگه داشته. فرهاد حمیداوی مالک جدید 
باشــگاه پدیده در ایــن رابطه می گوید: 
»توافقی برای نام باشــگاه با کسی انجام 
ندادیم اما اســتانداری از ما خواســت تا 
پایــان فصل، نام پدیده باقــی بماند. به 
همین دلیل تا پایان فصل تلفیقی از نام 
پدیده و شــرکت ما روی باشگاه خواهد 
بود و نام »پدیده شهر خودرو« را تا پایان 
فصل انتخاب کردیــم اما مطمئنا فصل 
آینده با نامی جدید به مســابقات لیگ 
ورود می کنیــم.« مالک جدید باشــگاه 
پدیده وعــده داده یحیی گل محمدی را 
به زودی به مشــهد برگرداند و این مربی 
تیم را برای نیم فصل دوم آماده کند. در 
کنار این مساله، مسووان جدید باشگاه 
پدیده قرار اســت به زودی یک نشست 
خبری هم برگزار کنند تا در مورد خرید 
امتیاز تیم مشــهدی توضیح بدهند. این 

نشست شنبه برگزار خواهد شد.

سوژه

هفته بیست و یکم لیگ برتر 
فوتسال بانوان

نخستین باخت حفاری 
رقم خورد

در حساس ترین بازی هفته بیست 
و یکم لیــگ برتر فوتســال بانوان در 
دربــی جنوبی  ها پاایش نفــت آبادان 
مقابل شــرکت ملی حفاری پیروز شد. 
هفته بیســت و یکم لیگ برتر فوتسال 
بانوان با برگزاری 5 بازی پیگیری شــد 
که در مهمترین بازی هفته و در دربی 
جنوبی ها تیم های حفاری اهواز و نفت 
آبادان مقابل هــم قرار گرفتند. در این 
بازی حساس حفاری با نتیجه 3 بر یک 
شکســت خورد تا نخستین باختش در 
لیگ رقم بخورد. نتایج کامل به شــرح 

زیر است:
پاایش نفت آبادان 3- حفاری اهواز یک
صنعت فجر شــیراز یک- دختران مس 

کویر کرمان ۴
پــارس آرا شــیراز 3- هیــات فوتبال 

خراسان رضوی صفر
مس رفســنجان ۹- دریژنو فرخ شــهر 

صفر
استقال ساری صفر- شهرداری رشت ۴

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان
شهرداری بم برنده 

جدال مدعیان
فوتبال  برتــر  لیگ  پنجــم  هفته 
بانوان با برگزاری ٦ بازی در شــهرهای 
مختلــف پیگیــری شــد. در یکی از 
مهم تریــن بازی های ایــن هفته ملوان 
میزبان شاگردان مهینی در تیم فوتبال 
راه یاب ملل مریوان بود که در این بازی 
حریف  ایراندوست  شــاگردان  حساس 
را با ۴ گل شکســت دادنــد. در دیگر 
بــازی مهم هفته هم ســپاهان میزبان 
تیم صدرنشین شــهرداری بم بود. در 
حالــی که نیمه اول ایــن بازی یک بر 
صفر به سود ســپاهان به پایان رسید 
اما شــهرداری بم با 2 گلی که در نیمه 
دوم زد بازی را به ســود خود به پایان 
برد. بــم با 15 امتیاز همچنان در صدر 
جدول اســت. ذوب آهن هم در بازی با 
شهرداری ســیرجان 3 بر صفر مغلوب 

شد. نتایج کامل به شرح زیر است:
ســپیدار قائمشــهر صفر- پاایش گاز 

ایام 5
خلیج فارس صفر- پارس جنوبی بوشهر 

یک
ملوان بندرانزلی ۴- راه یاب ملل مریوان 

صفر
آذرخش صفــر- همیــاری آذربایجان 

غربی ۴
سپاهان یک- شهرداری بم 2

ذوب آهن صفر- شهرداری سیرجان 3

بانوان

بیهوشی 5 ساعته بنگر
محسن بنگر مدافع باسابقه تیم لیگ یکی کارون اروند خرمشهر در جریان بازی 
دوستانه تیمش به دلیل ضربه ای که به سر او برخورد کرد بیهوش شد. زمانی که تیم 
کارون اروند خرمشهر در دیداری دوســتانه به میدان رفته بود، محسن بنگر مدافع 
جدید این تیم در یک صحنه به دلیل برخورد با آرنج بازیکن حریف روی زمین افتاد 
و از هوش رفت. بنگر که هوشیاری اش پایین آمده بود پس از بهبود شرایط بافاصله 
با آمبوانس راهی بیمارســتان شــد تا اقدامات درمانی روی او انجام شود. بیهوشی 
بنگر حدود 5 ســاعت طول کشــید و بعد از مداوایی که روی او در بیمارستان انجام 
شد حال این مدافع باتجربه بهبود پیدا کرد. وضعیت بنگر بهتر است اما قرار شد چند 

روز استراحت کند تا با سامتی کامل در تمرینات تیمش حضور یابد.
 

افاضلی: بنگر دچار تکان مغزی شد
هومن افاضلی سرمربی تیم لیگ یکی کارون اروند خرمشهر که به تازگی 
محسن بنگر را به تیمش اضافه کرده، در مورد مشکلی که برای این مدافع در 
بازی دوستانه افتاد، می گوید: »در جریان بازی بنگر و بازیکن حریف روی هوا 
پریدند تا به توپ ضربه بزنند اما در این لحظه ضربه آرنج بازیکن حریف به سر 
محسن بنگر برخورد کرد و باعث شد او با سر به زمین بخورد. همین موضوع 
باعث شــد تا بنگر برای دقایقی هوشیاری اش پایین بیاید که در آموزش های 
اولیه فوتبــال به این موضوع تکان مغزی می گویند. بــه همین دلیل بنگر با 
آمبوانس به بیمارستان منتقل شد و خوشبختانه شرایط خوبی دارد اما قرار 

است بعد از چند روز استراحت به تمرینات کارون اروند برگردد.«

لیگ یک

محمد تقوی ســرمربی موقت تراکتورســازی تبریز که برای گذراندن تعطیات 
نیم فصل به انگلیس ســفر کرد تا کنار خانواده اش باشــد، در این ســفر دست از کار 
نکشــید و عاوه بر اینکه برای نیم فصل دوم برنامه ریزی کرد، از فرصت هم بهره برد 
و با آنتونی اســتوکس بازیکن ایرلندی تیم صحبت کرد تا به ایران برگردد. تقوی به 
تازگی همراه با استوکس به ایران برگشت و تمرینات تیم را زیر نظر گرفت. سرمربی 
موقت تراکتورســازی درباره شــرایط تیمش در تعطیات لیــگ برتر می گوید: »بعد 
از باخــت مــا مقابل فواد که به نظرم بدترین نتیجه ممکن بــرای ما بود و از بچه ها 
ناراحت هســتم که این اتفاق رخ داد، برنامه ریزی بر این مبنا بود که در 2 هفته اول 
کار بدنی داشته باشیم و بعد از 10-12 روزی که بچه ها استراحت داشتند، برگردند. 
با هماهنگی های ازمی که انجام شــد خیلی خوشــحالم که می بینم بچه ها تا میزان 
زیادی از لحاظ بدنی مشکل شــان برطرف شــده. کارهای تاکتیکی ما از هفته آینده 

آغاز می شود، برنامه ریزی داریم که بتوانیم بازی های دوستانه انجام دهیم.« تقوی در 
رابطه با حضور بازیکنــان ملی پوش در قطر و امارات هم توضیح می دهد: »نگرانی ما 
نبود بچه های ملی پوش است که باعث می شود تا حدود زیادی این تعادلی که بچه ها 
تمرینات پرفشــار را تحمل کردند و بچه های ملی پوش که برای جام ملت های آســیا 
خودشان را آماده می کنند به هم بخورد چون تمرینات ما احتماا با تمرینات تیم ملی 
تا حدود بسیاری متفاوت اســت. از طرف دیگر بچه های ملی پوش وقتی برمی گردند 
به احتمال زیاد نمی توانند تا یک هفته در اختیار ما باشــند. نگرانی من این است که 
بچه های ملی پوش وقتی می آیند تا یک هفته در اختیار ما نیســتند. این بچه هایی که 
در اختیار ما هســتند می توانم بگویم از لحاظ بدنــی خیلی خوب تمرین کردند و با 
اضافه شدن چند مهره جدید که چند روز آینده به ما اضافه می شوند من فکر می کنم 
تیم ما تا حدود زیادی کامل می شود. ولی منتظر می مانیم تا ملی پوشان ما برگردند.«

تقوی: نگرانی 
من نبود بازیکنان 
ملی پوش است

رشــید مظاهری دروازه بان ذوب آهن قرار اســت تا پایان فصل در این تیم بماند و پس از آن برای ادامه همکاری با 
این باشگاه تصمیم گیری کند. در اواسط نیم فصل اول لیگ هجدهم رشید مظاهری با برخی از مدیران باشگاه ذوب آهن 
به مشــکل خورد و همین مســاله باعث شد شــایعه جدایی این بازیکن به گوش برسد. پس از گذشت مدتی و با پایان 
نیم فصل اول مظاهری تصمیم گرفت فعا در جمع شاگردان منصوریان باقی بماند. شنیده می شود این بازیکن مذاکراتی 
با ســرمربی ذوبی ها برای آینده اش داشته و نتیجه این گفت وگو ها این بود که مظاهری فعا تا پایان فصل در ذوب آهن 
بماند. پیش از این گفته می شد در صورتی که بیرانوند از پرسپولیس جدا شود این بازیکن جای او را خواهد گرفت ولی 
به نظر می رســد این انتقال تا پایان فصل منتفی است. همچنین خبر می رسد مسووان باشگاه تراکتورسازی هم برای 
جذب رشید مظاهری مذاکراتی داشتند که تصمیم گیری در مورد همه پیشنهادها به پایان لیگ هجدهم موکول شده.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان این روزها در تاش است تا بازیکنان مد نظر علیرضا منصوریان را 
به خدمت بگیرد. آذری درباره آخرین وضعیت باشــگاه ذوب آهن در نقل و انتقاات لیگ برتر می گوید: »در حال حاضر 
3 جای خالی داریم و بر همین اســاس قصد داریم یک مهاجم خارجی و یک بازیکن ایرانی بگیریم. بازیکن ایرانی را هم 
با توجه به اینکه بازیکن خوبی اســت از او خواســته ایم رضایتنامه اش را خودش از باشــگاهش بگیرد. 2 مهاجم غنایی و 
نیجریه ای هم هستند که اگر نظر منصوریان را جلب کنند یکی از آنها را جذب خواهیم کرد.« مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
نسبت به پیگیر نبودن فدراسیون فوتبال درباره پرونده افزایش مجدد سهمیه مستقیم فوتبال ایران در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا هم توضیح می دهد: »قرار است شنبه نامه سوم خود را برای اینکه حقی از باشگاه های ایرانی ضایع نشود 

بفرستیم و اگر این بار هم پاسخی دریافت نکنیم از طریق دادگاه عالی ورزش )CAS( پیگیری خواهیم کرد.«

آذری: پیگیر جذب یک مهاجم خارجی و یک بازیکن ایرانی هستیممظاهری تا پایان فصل در ذوب آهن ماند

عیسی آل کثیر مهاجم پیکان معتقد است حسین فرکی می تواند این تیم را از بحران خارج کند. آل کثیر در مورد 
روزهای پُرســر و صدایی که پیکان در دو هفته اخیر بابت انتخاب سرمربی پشت سر گذاشت، می گوید: »خدا را شکر 
در این زمینه از نابسامانی خارج شدیم. دست آقای طهماسبی هم درد نکند که تیم را قبل از انتخاب سرمربی جدید 
تمرین داد. انتخاب حسین فرکی تصمیم باشگاه بود و ما موظف هستیم کارمان را انجام دهیم. فرکی مربی با تجربه ای 
اســت که دو قهرمانی در لیگ برتر دارد و می تواند پیکان را از بحران خارج کند. امیدوارم در پایان فصل به جایگاهی 

که در نیم  فصل اول مدنظر داشتیم، برسیم. البته با حرف زدن نمی توان کاری انجام داد و باید تاش کنیم.«

روی تاوارس مربی پرتغالی که چند ســالی اســت در فوتبال ایران حضور دارد، توانسته روزهای خوبی را سپری 
کند. او که نخســتین بار با تونی اولیویرا به ایران آمد و در تراکتورســازی مربیگری دروازه بان ها را برعهده گرفت، با 
حضور امیر قلعه نویی در تیم تبریزی ماندگار شــد. تاوارس از همان زمان یکی از دستیارهای همیشگی قلعه نویی شد 
و با این مربی باتجربه به ذوب آهن و بعد ســپاهان رفت. مربی دروازه بان های پرتغالی سپاهان حاا در کشورش عنوان 
بهترین مربی گلرهای پرتغال را به خود اختصاص داده که افتخار بزرگی برایش محسوب می شود. تاوارس در سال های 
گذشته توانسته حامد لک، محمدرضا اخباری، رشید مظاهری و پیام نیازمند را آماده کند و به تیم ملی تحویل بدهد.

مربی سپاهان بهترین مربی پرتغالآل کثیر: فرکی می تواند پیکان را از بحران خارج کند
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ناراحتی حسین حسینی از فهرست 
تیم ملی باعث واکنش پیشکسوتان این 
باشــگاه شده است. حســن زاده بازیکن 
سابق اســتقال در این خصوص اینطور 
از بهترین  می گوید: »حســینی یکــی 
دروازه بان های حال حاضر ایران است و 
اینکــه حقش بود در تیم ملی باشــد یا 
خیر، سوالی است که کی روش باید پاسخ 
آن را بدهد اما حسینی به جز تیم ملی، 
دروازه بان اســتقال هم هست و نسبت 
بــه این تیم هم وظایف و تعهداتی دارد. 
او هــم مثل هر دروازه بان خوب دیگری 
به حق انتظار دارد که دروازه بان ثابت و 
شماره یک تیمش باشد. وظیفه حسینی 
در قبال استقال این است تا زمانی که 
قرارداد دارد، با بااترین کیفیت ممکن 
تمرین کرده و تصمیم گیری در خصوص 
بازی کردن یا نکردن را به شــفر واگذار 
کند. این در اختیار ســرمربی است که 
تصمیم بگیرد کدام بازیکن بازی کند و 
کدام نه.« حسن زاده در ادامه می گوید: 

»البته که رحمتــی هم در بهترین فرم 
ممکن قــرار دارد و او هــم به حق این 
انتظــار را دارد کــه در ترکیــب ثابت 
قرار داشــته باشد. مگر عملکرد رحمتی 
در این فصل بد بــوده؟ لذا بهترین کار 
اعتماد به شــفر است و احترام گذاشتن 
به تصمیم او.« این پیشکسوت استقال 
انتقاات زمســتانی  در خصوص نقل و 
این تیم نیز می گوید: »مجموعه مدیران 
و کادر فنی باشــگاه یک بار ســر خرید 
بازیکن خارجی در ابتدای فصل مرتکب 
اشتباه شدند و حق دارند برای نیم فصل 
دوم با دقت بیشتری به انتخاب بازیکن 
خارجی دســت بزنند. فرصت زیادی که 
صرف نقل و انتقاات زمستانی می شود 
هم ناشی از همین دقت است. استقال 
به جز خط دروازه، در هر ســه خط به 
بازیکن نیاز دارد. حتی اگر ما لیگ برتر 
را هم کنار بگذاریم برای لیگ قهرمانان 
آســیا به بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیتی 

نیاز داریم.«

شفر ســرمربی استقال در پست 
اینســتاگرامی خــود در حالی تاریخ 
شروع تمرینات اســتقال را 6 ژانویه 
یا 16 دی مــاه اعام کرد که پیش از 
این، تاریخ دیگــری در این باره اعام 
شــده بود. باشگاه اســتقال 15 دی 
ماه را به عنوان تاریخ شــروع تمرینات 
آبی پوشــان اعام کرده بــود اما حاا 
ســرمربی اســتقال اعام کرده این 
تیم با یــک روز تاخیر تمرینات خود 
را آغاز می کند. این اتفاق در شرایطی 
رخ داده که شــایعات زیادی در مورد 
دلخوری بازیکنان از مدیران باشگاه به 

گوش می رسد.
 اســتقالی ها تا نیــم فصل باید 
50 درصــد رقــم قــرارداد خــود را 
دریافــت می کردند اما تنها 25 درصد 

دریافتی داشــتند و بــه همین دلیل 
به نظر می رســد اختاف نظری میان 
بازیکنان و مدیران وجود داشته باشد. 
اختاف نظری که شــنیده می شــود 
شــنبه با پرداخت بخشی از مطالبات 
برطرف خواهد شد تا استقالی ها فعا 
اردو و تمرینات خود را از سر بگیرند. 
اســتقالی ها قرار است بنا به خواسته 
شــفر برای برگــزاری اردویی به قطر 
ســفر کنند. این تیــم در قطر هم به 
احتمال زیاد دو بازی تدارکاتی برگزار 
می کند. این در حالی اســت که فعا 
بحث دلخــوری و اختاف بازیکنان با 
مدیران باشگاه، تیم استقال را تحت 
تاثیــر قرار داده و با شــروع تمرینات 
اســتقال همه چیز در ایــن ارتباط 

معلوم می شود.

حسن زاده: انتظار رحمتی برای ثابت 
بودن به حق است

تمرین با یک روز تاخیر

حسینی یکی از بهترین دروازه بان های ایران است

از اردوگاه آبی چه خبر؟

نیمکت استقال دوباره شلوغ شد
کدام مربی یا مربیان استقال را 

ترک می کنند
شــفر سرمربی اســتقال دقایقی بعد از رسمی شــدن حضور فرهاد 
مجیدی در استقال اعام کرد که یک دستیار آلمانی به تیم اضافه خواهد 
شــد. سرمربی اســتقال که تصویری با مجیدی منتشر کرده بود، در این 
پست نوشت که مارتین به عنوان یک دستیار آلمانی به تیم کادر فنی اضافه 
خواهد شد تا استقال برای نیم فصل دوم به طور کامل تقویت شود. شفر 
در این پست نوشت: »من دو دستیار جدید را برای نیم فصل دوم انتخاب 
کردم، مارتین یک مرد بســیار خوب از آلمان با تجربه فراوان بین المللی و 
فرهاد از ایران، یک مرد که مدت هاست او را می شناسم و در امارات با هم 

کار کرده ایم و معتقدم که ما در استقال هم موفق خواهیم بود.«
 با اعام فتحی براســاس درخواست آقای شفر، مارتین فولکر که سال ها 
ســابقه بازیگری در فوتبال آلمان را داشــته، دارای مدرک A یوفا اســت و 
تجربه چندین سال مربیگری را نیز در تیم های 
مختلــف دارد بــه کادر فنی اضافه می شــود. 
ایــن مربی ضمن کمک به تیم بزرگســاان، با 
تیم های پایه ای باشگاه نیز در ارتباط و همکاری 
خواهــد بود تا تیم های پایه ای نیز از متد علمی 

اروپایی بهره ببرند.
با آمدن  ســرانجام هواداران اســتقال 
مجیدی سورپرایز شــدند. می توان به جرات 
گفت کــه فرهاد محبوب تریــن بازیکن طی 
چند دهه اخیر برای اســتقال بوده است و 
حاا این فرد در قامت یک مربی قرار است در 
کنار استقال باشد. این خبر به اندازه خودش آنقدر برای هوادار استقال 
جذابیت دارد که تــا مدت ها خبرهای دیگر زیاد خاطرش را مکدر نکند، 
در کنار مجیدی مرد دیگری هم می آید. او هموطن شفر است و به نوعی 
کادر فنی اســتقال را تکمیل می کند امــا در این میان با توجه به اینکه 
اســتقال سه مربی دیگر هم داشــت، تکلیف نیمکت شلوغ این تیم چه 

می شود. شفر برای نیم فصل دوم پنج دستیار خواهد داشت. 
کولی، طاهــری، نامداری، مجیدی و فولکر. حضور این پنج مربی به 
اضافه کادر پزشــکی نیمکت استقال را بیش از گذشته شلوغ می کند و 
بعید است استقالی  ها به این نحو به کار خود ادامه دهند. می توان اینطور 
حدس زد که مربیانی این نیمکت را ترک کنند اما باشــگاه اســتقال و 
شخص شفر قرار است کدام مربی را حذف کند؟ شاید در این میان دیوار 
مربیان ایرانی اســتقال کوتاه تر از بقیه بوده و در نیم فصل دوم دیگر در 
کنار اســتقال نباشــند. البته این تغییر و تحوات می تواند وجه دیگری 
هم داشــته باشد؛ اینکه بعضی از مربیان اســتقال در هنگام بازی روی 

سکوها بروند.
 این روش قدیمی، شــیوه ای اســت کــه امثــال قلعه نویی و حتی 
منصوریــان پیاده کردند. بــه هر حال با آمــدن دو مربی جدید نیمکت 
استقال شلوغ می شود و باشگاه استقال باید فکری به حال این شلوغی 

بکند.

حضور آدبایور در استقال تکذیب شد
سرپرســت باشگاه اســتقال شــایعه حضور آدبایور در استقال را 
تکذیب کرد. خرید مهاجم خارجی یکی از اهداف مهم استقال در فصل 
نقل و انتقاات اســت و هنوز هیچ مهاجمی به این تیم به صورت رسمی 

اضافه نشده است. 
در کنار این موضوع آبی ها هنوز نام هیچ گزینه ای را نهایی و منتشر 
نکرده اند و فهرســت شفر نیز فعا رسانه ای نشده تا به این ترتیب فضای 

گمانه زنی زیادی پیرامون خریدهای استقال در نیم فصل ایجاد شود. 
روز جمعه اخباری در مورد حضور آدبایور در فهرســت اســتقال و 
احتمال اســتقالی شدن او منتشر شد که امیرحسین فتحی این خبر را 
تکذیب کرد و گفت که این بازیکن در فهرست خرید شفر حضور ندارد و 

استقال نیز طبیعتا تمایلی به جذب این بازیکن ندارد. 
بــه این ترتیب خبر حضور مهاجم ســابق رئال مادرید، آرســنال و 
تاتنهــام در لیگ ایران خیلی زود تکذیب شــد تا به این ترتیب همچنان 

خرید استقال نامشخص باشد.

فرهاد مثل کریم باقری پرسپولیس

مجیدی دست راست شفر
اما فرهاد مجیدی چگونه به نیمکت استقال 
رسید؟ تقریبا از یک ماه قبل بود که ارتباط میان 
شفر و پســرش با فرهاد مجیدی دوباره حسنه 
شد. شــفر بزرگ که پیشــتر در العین با فرهاد 
قهرمان امارات شــده بود، بعد از مدت ها حضور 
در اســتقال، با مجیدی ماقــات کرد. در یک 
سال گذشــته چندین بار، بحث بازگشت فرهاد 
به استقال مطرح شده بود و شفر زیر بار نرفت 
اما این ماقات شرایط را برای بازگشت مجیدی 
مســاعد کرد. فرهاد برای بازی آخر استقال در 
نیم فصــل اول، از امارات به تهــران آمد و بازی 
آبی ها را در ورزشگاه آزادی برابر پدیده از نزدیک 
دید. دلیلش هم این نکته بود: »ماقات فرهاد و 

شفر، چند روز قبل از این بازی.«
 ماقات با مجیدی را شفر بر خاف دیدار 
با مجتبی جباری، منتشــر نکرد. واکنش او به 
حضور فرهاد در ورزشــگاه برای تماشای بازی 
تیم با پدیده هم این بود: »اســتقال تیم فرهاد 
است و ما با هم قهرمان امارات هم شدیم. معلوم 
است که او به حمایت از مربی سابق و تیمی که 

بخش بزرگی از تاریخش است، می آید.«
این اما همــه ماجرای فرهاد مجیدی نبود. 
او که این روزها در امارات است، درباره استقال 
با دوستانش حرف زده و گفته که می خواهد به 
استقال برگردد و روی نیمکت این تیم بنشیند. 
جالب است که امیرحسین فتحی و شفر از چند 
روز قبل به مجیدی گفته  بودند که دوست دارند 
او را در استقال ببینند. طوری که مجیدی هم 
قبل از اعام رســمی باور کرده بود از بازی اول 
دور برگشت لیگ برتر برابر پیکان روی نیمکت 

استقال و کنار دست شفر می نشیند.
فرهاد کــه بااخره مــدرک مربیگری هم 
گرفته، در همین مدت پیشنهادهایی از نساجی 
و فواد خوزســتان را رد کرد چون تیم فتحی و 
دوستانش در استقال به شدت عاقه مند بودند 
که او در جمع شان باشد. به این دلیل که وقتی 
فرهاد باشد، با تکیه بر محبوبیتش می تواند تیم 

را جمع کند و به روابط پنهانی موجود در استقال 
پایان بدهد.

ســال ها قبل وقتی قــرار بــود مجیدی به 
اســتقال برگــردد، چند بازیکن مدعــی تیم بر 
ســر بازوبند کاپیتانی بحث داشتند و همین جو 
عجیبــی را در تیم به وجود آورده بود. خواســته 
همه آن بازیکنان این بود که مجیدی نیاید اما در 
نهایت فرهاد آمد و حواشــی کنار تیم را تا زمانی 

که در استقال حضور داشت، از بین برد.
حاا هم نام او و حضور دوباره اش در استقال 
می توانــد پیغامی جالب بــرای برخی از بازیکنان 
استقال باشــد. آنهایی که ادعای بزرگی در تیم  
دارند. اما فرهاد قادر اســت این حواشی را از بین 
ببرد. شــفر تصمیمی حرفه ای گرفت، چون حاا 
می تواند از فرهاد مجیدی در نقشی استفاده کند 
که کریم باقری در پرســپولیس ایفا می کند. یک 

مبصر متشخص، البته با توانایی های فنی بااتر.
 

 فتحی: مجیدی را شفر خواست
 فرهاد مجیدی رســما به عنــوان مربی روی 

نیمکت استقال خواهد نشست.
این خبر را امیرحســین فتحی، سرپرســت 
باشگاه استقال هم تایید کرده است. فتحی درباره 
ایــن انتخاب می گوید: »همانطــور که از ابتدا هم 
خدمت هواداران عزیز گفته بودم، همواره بهترین 
و بیشــترین تاش را برای کمک به اســتقال و 
موفقیت هرچه بیشــتر این تیم انجام می دهیم. با 
توجه به درخواســت آقای شفر و به منظور تقویت 
هرچه بیشــتر تیم، فرهاد مجیــدی به جمع کادر 
فنی اســتقال اضافه شد و در اردوی تیم در قطر 
هم شرکت خواهد کرد. ایشان یک استقالی تمام 
عیار، محبوب هــواداران و دارای مدرک مربیگری 

A یوفا است و به خانه خود بازگشته است.«
 انتخاب مجیدی در شرایطی همه نگاه ها را به 
سمت و سوی خود متوجه کرده که ظاهرا سرپرست 
باشگاه استقال قصد دارد اقدام های دیگری را هم 

در راستای تقویت استقال انجام دهد.
فتحــی حرف هایش را با ایــن جمات تمام 
کرده اســت: »با هماهنگی ســرمربی، برنامه های 

خود را بــرای حضور هرچه قوی تر اســتقال در 
مسابقات پیش رو، انجام می دهیم.«

وینفرید شــفر ســرانجام تصمیم خود را گرفت و 
فرهاد مجیدی را به عنوان دســتیار جدید معرفی کرد. 
کاپیتان ســابق اســتقال که محبوبیت فراوانی روی 

سکوها دارد.
وینفرید شــفر دربــاره انتخاب فرهــاد مجیدی 
می گویــد: »من با فرهاد در ااهلــی امارات کار کردم. 
او به عنوان یک مهاجم جوان به تیم ما آمد و توانستیم 

قهرمان لیگ شویم. این قهرمانی غافلگیری بزرگی بود، 
زیرا حدود 25 سال بود که ااهلی قهرمان نشده بود.«

شفر صحبت هایش را اینگونه ادامه می دهد: »من 
بــا دو بازیکن بزرگ ایرانی در امارات کار کرده ام، یعنی 
علی کریمی و فرهاد مجیدی و از آن زمان با فرهاد در 
ارتباط هســتم. با فرهاد در خصوص استقال و مسائل 
مختلف صحبت کرده ام، می دانــم که او می خواهد یاد 

بگیــرد. مجیدی رویاهای بزرگی بــرای مربیگری دارد 
و مدرک خود را هم از انگلســتان دریافت کرده است. 
در جلساتی که داشتیم، گفت می خواهد برای کمک و 
حمایت به اســتقال بیاید و من از این بابت خوشحالم. 
فرهــاد، حمایت من را نیز پشــت ســر خــود دارد. او 
شــخصیت و تجربه خوبی دارد و می تواند به ما کمک 

کند. من هم به او کمک می کنم.«

شفر: مجیدی به من 
کمک می کند، من به او

فرهاد را از مدت ها 
قبل می شناسم

 بازگشت فرهاد
 تغییر معادله سکوها

حداقل فایده ای که بازگشــت مجیدی به 
اســتقال خواهد داشت تســخیر سکوها است. 
فرهاد عنصری محبوب میان هواداران محسوب 
می شــود و از این قابلیت بزرگ برخوردار است 
که به واسطه حضورش روی نیمکت، تماشاگران 
بیشــتری را به ورزشگاه بکشــاند. استقال در 
نیــم فصل اول بــه دلیل برخــی نتایج ضعیف 
حــس ناامید کننده ای میان خــود و هوادارانش 
ایجــاد کرده بود که ایــن وضعیت اعتراض های 
گاه و بیگاه هواداران را به دنبال داشــت. حضور 
مجیدی امــا می تواند به یکپارچگی ســکوهای 
اســتقال کمک کنــد. واقعیت این اســت که 
مجیدی یکــی از بازیکنان مهم تاریخ باشــگاه 
استقال محســوب می شود و هواداران استقال 
ارزش و احترام بسیاری برای او قایلند. به همین 
دلیل بازگشت فرهاد ااقل در هفته های آغازین 
نیــم فصل دوم میانگین حضور تماشــاگران در 
ورزشگاه ها را افزایش خواهد داد. اگر نخواهیم به 
ماجرای بازگشت فرهاد، احساسی نگاه کنیم باید 
اعتراف کنیم که حضور این چهره خبرساز دیگر 
تیم ها بخصوص اردوگاه رقیب سنتی استقال را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد و حاا پرسپولیسی ها 
هم خوب می دانند که این بازگشت تا چه اندازه 
فضای حاکم بر باشگاه اســتقال را تحت تاثیر 
قــرار خواهد داد. حضــور مجیــدی البته تنها 
برای اســتقال مفید نیســت و این بازیکن نیز 
از بازگشــت به تیم سابقش ســود قابل توجهی 
خواهد برد. بدون شک استقال می تواند سکوی 
پرتاب مجیدی به مدارج بااتر مربیگری باشــد. 
اینکه او مدرک A مربیگری دارد به خودی خود 
اهمیت آنچنانی نــدارد و آنچه به یک مربی بال 
و پر می دهد تجربه حضور در بازی های ســخت 
و دشوار لیگ برتر است. مجیدی حاا نیم فصل 
فرصت خواهد داشت در کوران رقابت های لیگ 
آبدیده شــود و قدم های اول در راه مربیگری را 
محکم بردارد. بدون شــک اگر او این مســیر را 
بدون حاشیه و با فکر طی کند، در آینده می تواند 
سکان هدایت استقال را هم در دست بگیرد به 
شرط آنکه انتخاب های درســتی داشته باشد و 
برخاف دورانی که در قامت بازیکن در میادین 
دیده می شــد با برخی تصمیم های احساسی و 
فکرنشده، خودش و استقال را تحت الشعاع قرار 
ندهد. فرهاد باید به این مهم کاما آگاه باشــد 
که برای رســیدن به جایگاهی مطمئن در حوزه 
کاری جدیدش نیاز به استمرار و تاشی بی وقفه 
در حــوزه مربیگری دارد وگرنــه او نیز به مانند 
بســیاری دیگر از چهره های نامداری که در راه 
مربیگری قدم برداشتند، به نقطه روشنی نخواهد 
رسید و خیلی زود از این دایره جدا خواهد شد. 
تجربیات شفر البته در نخستین تجربه مربیگری 
مجیــدی می تواند درس های بزرگــی برای این 
بازیکن باشد و فرهاد باید این موقعیت را مغتنم 
بشــمارد. موقعیتی که خیلی ها از جمله جباری 

آرزویش را داشتند و حاا نصیب او شده است.

 بازیکنان از بدقولی مالی باشگاه 
ناراحت هستند

حامی مالی استقال 
تغییر می کند؟

قرار بود تمامی بازیکنان طی دو 
روز با حضور در آزمایش های آمادگی 
جســمانی مهیای برگــزاری اردو در 
کشــور قطر شــوند اما فقــط چند 
بازیکن در این آزمایشات حضور پیدا 
کردند. ظاهرا اســتقالی ها از شرایط 
مالی ناراحت هستند و این موضوع را 
به گوش مسووان باشگاه رسانده اند. 
از ســوی دیگر مســووان باشــگاه 
اســتقال در تاش هستند تا هر چه 
سریع تر مشــکات مالی بازیکنان را 
برطرف کنند و طی روزهای گذشته 
رایزنی هایــی را با حامــی مالی این 
باشــگاه انجام داده اند. این اتفاق در 
حالی رخ داده که مسووان استقال 
در برهه فعلی می توانستند از دریافتی 
توسط حامی مالی استفاده کنند ولی 
از آنجا که اواخر فصل گذشته مدیران 
قبلی این باشــگاه مبلغــی از حامی 
مالی برای فصل آینده دریافت کردند 
همیــن موضوع باعث ایجاد مشــکل 
بــرای مدیران فعلی باشــگاه شــده 
است. مشکل بزرگ دیگر استقالی ها 
این اســت که این باشــگاه از یکی از 
موسســات مالی اعتباری کــه اتفاقا 
اســم آن پشــت و روی پیراهن این 
تیم حک شــده مطالباتــی دارد ولی 
بدقولی های این موسســه مالی باعث 
شده تا مدیران این باشگاه نتوانند در 
این شرایط پولی به بازیکنان پرداخت 

کنند. 
ظاهرا مدیران اســتقال تصمیم 
گرفته اند به محض شــروع نیم فصل 
همکاری خود با این موسسه را قطع 
کننــد و حتی با صــدور بیانیه ای به 
هواداران این باشگاه اعام کنند دیگر 
در این موسســه حســابی باز نکنند 
زیرا این موسســه مالی و اعتباری به 
تعهداتــش عمل نکرده و باشــگاه را 
دچار مشــکل کرده اســت. باید دید 
مدیران اســتقال طی روزهای آینده 
چــه تدبیری برای حل این مشــکل 

اتخاذ می کنند؟

سوال روز

خبر

یادداشت

گزارش

 فرهاد مقابل 

پیکان، روی 

نیمکت استقال

حاا هم نام 
او و حضور 
دوباره اش 

در استقال 
می تواند 

پیغامی جالب 
برای برخی 
از بازیکنان 

استقال باشد. 
آنهایی که 

ادعای بزرگی 
در تیم  دارند.

این درســت که روزبه چشــمی و 
وریا غفوری با اســتقال قرارداد منعقد 
کرده اند امــا چنانچه پیشــنهاد خوب 
خارجی برســد و مســووان باشــگاه 
اســتقال هم ســود این انتقال را برای 
باشگاه مناســب بدانند آنگاه تحت هر 
شرایطی با جدایی ستاره های ملی پوش 
استقال موافقت خواهد شد و آنگاه باید 
گزینه هایی باشند تا جای این بازیکنان 
را در اســتقال پر کنند. شاید بازگشت 
امید نورافکن به همین جهت باشــد اما 
پرسش این است که آیا مدیران استقال 
فکری برای جدایی احتمالی وریا دارند؟
هنوز جام ملت ها شــروع نشــده، 
برخــی تیم هــای ترکیه ای بــه دنبال 
اســتقال هستند.  جذب ملی پوشــان 
باشگاه ترابزون اسپور ترکیه که پیش تر 
سیدمجید حسینی را از استقال جذب 
کــرده بود به دنبال بــه خدمت گرفتن 
روزبه چشمی اســت. چشمی در حال 
حاضر با باشگاه اســتقال قرارداد دارد 
اما هیچ بعید نیست که پیشنهاد باشگاه 
ترکیه ای به گونه ای باشد که مسووان 
باشگاه اســتقال به جدایی این بازیکن 
راضی شوند. این باشگاه ترکیه ای برای 
جذب ســیدمجید حســینی هم مبلغ 
300 هــزار دار به باشــگاه اســتقال 
پرداخت کرده بود که از نظر مالی برای 
آبی هــا منفعت خوبی داشــت. هرچند 
که آن جدایی از لحاظ فنی اســتقال 
را قدری با مشــکل مواجه کرد. چشمی 
در حــال حاضر با تیم ملی در کشــور 
امارات به ســر می برد اما به جهت آنکه 
به احتمال بســیار در ترکیب اصلی تیم 
ملی به میــدان خواهد رفت، هیچ بعید 
نیســت که بعد از جام ملت های آســیا 
مشتریان بزرگ تر از ترابزون هم داشته 
باشــد و به جمــع لژیونرهــای فوتبال 
ایران ملحق شــود. مصدومیت ســعید 
عزت اللهی فرصــت بزرگی را در اختیار 
هافبک-مدافع اســتقال قــرار داده تا 

وضعیت خودش را در فوتبال ایران ارتقا 
ببخشد و چه بســا در نیم فصل به تیم 
بهتری منتقل شــود. البته چشمی این 
ظرفیت را دارد کــه به تیم های بهتری 
هم بــرود و فوتبالــش را در لیگ های 
بزرگ تری دنبــال کند اما این منوط به 
عملکرد او در جام ملت های آسیا است و 
باید دید که در نهایت بازیکن بلند باای 
آبی ها چه سرنوشتی در این جام خواهد 
داشت. باشــگاه ترابزون ترکیه حتی از 
لفظ »تانک ایرانی« نیــز در مواجهه با 
چشــمی استفاده کرده تا مشخص شود 
که ایــن بازیکن پیــش از آنکه در تیم 
ملی هم به مهره ای ثابت بدل شــود، در 
باشگاهش استقال مورد توجه تیم های 

ترکیه ای بوده است.
باید توجه داشت که موافقت باشگاه 
استقال با این جدایی نیز مساله مهمی 
اســت و باید دید سران باشگاه استقال 
در شــرایطی که به دنبــال تقویت این 
تیــم در نیم فصل دوم هســتند راضی 
بــه جدایی روزبه خواهند شــد یا خیر. 
مسووان باشــگاه استقال عزم خود را 
جزم کرده اند تا استقال را به تیم بهتری 
بدل سازند اما در عین حال دیگر تیم ها 
نیز ســتاره های آنها را زیر نظر دارند که 
یکی اش همین روزبه چشــمی است که 
همیــن حاا و بی آنکــه در ترکیب تیم 
ملی در جام ملت های آســیا دیده شود، 
از تیم ترکیه ای پیشنهاد دریافت کرده 
اســت. به یاد داریم که وقتی تیم ملی 
ایران در جام ملت های آسیای1996 با 
درخشش فوق العاده ای به کارش خاتمه 
داد چــه تعداد از بازیکنــان آن تیم به 
تیم های خارجی ملحق شدند و با توجه 
به اینکه پیش بینی می شــود تیم امروز 
نیز نتایــج مطلوبی در جــام ملت های 
آسیا به دست آورد، دور از ذهن نیست 
که چشــمی و چند بازیکن دیگر نیز به 

تیم های خارجی ملحق شوند.
جدایی چشــمی در حالی می تواند 

بــرای مســووان باشــگاه اســتقال 
دردسرســاز باشــد و آنهــا را با چالش 
تازه ای مواجه ســازد کــه یک احتمال 
بــزرگ دیگر را هم نبایــد از ذهن دور 
کرد و آن احتمــال جدایی وریا غفوری 
اســت. وریا پیش از جام جهانی 2018 
روســیه نیز یکــی از بهترین های لیگ 
بود و حاا که دوباره به تیم ملی دعوت 
شــده و پیش بینی می شود که به جای 
رامین رضاییان در پســت دفاع راست 
تیم ملی به میدان بــرود، او نیز ممکن 
است به سبب درخشش، استقال را به 
مقصــد دیگر تیم ها ترک کند و به یکی 
ایران بدل شــود.  از لژیونرهای فوتبال 
درباره وریا غفوری نیز صحبت از تمایل 
چند تیم ترکیه ای به گوش می رســد و 
حتی چند ایجنت نیــز به دنبال انتقال 
مدافع-هافبک توانای باشــگاه استقال 

به تیم های ترکیه ای هستند.
 

نورافکن برای همین می آید؟
یقینا جدایی احتمالی این بازیکنان 
استقال را با مشــکاتی مواجه خواهد 
کرد اما این مســاله اجتناب ناپذیر است 
و مســووان باشــگاه اســتقال اگر به 
دنبال راه حلی برای برون رفت از چالش 
احتمالی جدایی این بازیکنان هســتند 
باید از همین حــاا برنامه هایی را برای 
انتخاب بازیکنان جانشین در نظر داشته 
باشند. شــاید جدایی چشمی به دلیل 
اینکه استقال در پست هافبک دفاعی 
فرشید باقری و علی کریمی را در اختیار 
دارد و گفته می شــود امید نورافکن را 
نیز به خدمت می گیرد مشــکلی برای 
استقال ایجاد نکند اما چشمی بازیکنی 
اســت که در پست دفاع میانی نیز برای 
اســتقال بازی می کرد کــه باید برای 
جانشین او در این پست نیز فکری کرد. 
البته آرمین ســهرابیان در پست دفاع 
میانی برای اســتقال بازی می کند اما 
جذب یک مدافــع دیگر می تواند خیال 
اســتقال را در صورت جدایی چشمی 

آسوده تر کند.
در پســت وریــا نیــز اســتقال 
فرشــاد محمدی مهر  مانند  گزینه هایی 
و خســرو حیدری را در اختیــار دارد 
ضمن اینکــه پژمان منتظــری نیز در 
صورت لزوم می تواند در این پســت به 
میدان برود اما تردیدی نیســت خروج 
توأمان این دو بازیکن در صورت داشتن 
پیشــنهاد خوب خارجی بعــد از جام 
ملت های آســیا اســتقال را به لحاظ 
فنی با کاســتی هایی مواجه خواهد کرد 
که یارگیران این باشــگاه باید از همین 
امروز احتمال جدایی دو ســتاره خود را 
جدی تر از هر زمان دیگری دنبال کنند 

و برای آن برنامه داشته باشند.

جدایی وریا و روزبه؛ این یک شوخی نیست
پای مشتریان خارجی در میان است

از مدت ها قبل این خبر را می شــنیدیم که قرار اســت یک مربی ایرانی روی نیمکت اســتقال بنشــیند و جانشــین ساناک شــود. در همه این روزها نام 
فرهاد مجیدی را به عنوان گزینه ایرانی اســتقال شــنیدیم. خبری که رســمی شــد تا فرهاد مجیدی نخســتین تجربه مربیگری در فوتبــال ایران را از 
روی نیمکت اســتقال، بازی مقابل پیکان و شــروع نیم فصل دوم پشت ســر بگذارد. این خبر را وینفرید شفر و مسووان باشــگاه استقال نیز تأیید کردند.

دالیچ در لیست خرید رقیب استقال

 استقال پرامتیازترین تیم تاریخ

اســتقال در لیگ قهرمانان آسیا با الهال 
عربستان همگروه اســت و هر روز نیز خبرهای 
متفاوتی درباره سرمربی آینده این تیم به گوش 
می رسد. مسووان تیم الهال از مدت ها قبل به 
دنبال برکناری ژرژه ژســوس، سرمربی پرتغالی 
هســتند و در این بیــن نام هــای بزرگی برای 

جانشــینی این مربی نیز معرفی می شــود. یکی 
از مربیانی که عمیقا مورد توجه ســعودی ها قرار 
گرفته، زاتکو دالیچ، سرمربی تیم ملی کرواسی 
است که این تیم را در جام جهانی 2018 روسیه 
نایب قهرمان کــرد. اواریو کوزیمن ســرمربی 
رومانیایــی و زوران مامیــچ ســرمربی کروات 
العیــن امارات نیــز از گزینه هــای دیگر الهال 
است. پیش از اینکه مســووان الهال از تمایل 
خود بــرای برکناری ژرژه ژســوس بگویند این 
مربی علی الحبســی دروازه بان عمانی و کارلوس 
ادواردو هافبک برزیلی تیم را در فهرست فروش 
زمستانی گذاشته است. البته باشگاه الهال فعا 
با برنامه های مربی پرتغالــی جلو می رود اما در 
عین حال به سرانجام رســاندن پروژه برکناری 
ژسوس را هم در دستور کار خود دارد. حال باید 
دید چه سرنوشتی در انتظار نیمکت تیم الهال 
عربســتان و از آن ســو بازیکنان این تیم است. 
ســعودی ها در تاشند الهال را برای رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا به اوج آمادگی برســانند و 
در ایــن راه از صرف هزینه های سرســام آور نیز 

کوتاهی نخواهند کرد.

آمار کلی اســتقال در همه بازی هایی 
که از ابتــدای بازی های لیــگ برتر برگزار 
کرده تا امروز نشــان می دهــد که از همه 
لحــاظ بااتر از تیم های حاضر در لیگ برتر 

است.
اســتقال گرچه فقــط 3 قهرمانی در 
لیگ برتر دارد و از این نظر از ســپاهان که 
5 قهرمانی و پرســپولیس کــه 4 قهرمانی 
در لیگ برتر دارد، عقب تراســت اما امتیاز 

کلی اش بیشتر از همه تیم ها است.
استقال تاکنون 954 امتیاز در هجده 
دوره لیگ برتر به دست آورده که 56 امتیاز 
بااتر از پرسپولیس است. در واقع استقال 
به اندازه تقریبــی امتیاز در یک لیگ بااتر 
از نزدیک ترین رقیب خود قرار دارد که این 

تفاوت و برتری شگفت انگیز است.
 اســتقال با 261 پیروزی نســبت به 
پرسپولیس که 246 امتیاز به دست آورده، 
برتری محسوسی هم از این حیث نسبت به 
رقیــب دیرینه خود حس می کند. آبی ها در 
این جدول در تعداد گل های زده و گل های 
خورده نیز شــرایط بســیار مطلوب تری در 
مقایســه با پرسپولیس دارند. این جدول در 

واقع گویای بزرگی استقال است.

تیمــی که همــواره در لیــگ مدعی 
قهرمانــی بوده و با اینکــه تنها 3 بار موفق 
به باابردن جام شده اما در این هجده دوره 
که لیگ برتر برگزار شــده، به جز یک فصل 
که در جایگاه ســیزدهم قرار گرفت در همه 
فصول همپای دیگر مدعیان برای رســیدن 

به عنوان قهرمانی جنگیده است.
 بدون شک اگر ظرفیت های این تیم به 
خوبی مورد ارزیابی و شناسایی قرار بگیرد، 
استقال در تعداد قهرمانی در لیگ برتر هم 
برتری محسوسی نســبت به سایر رقبایش 

خواهد داشت.
تماشــای این جدول شــاید خیلی از 
هواداران اســتقال را به این فکر فرو ببرد 
که چرا تیم شــان با این برتری محســوس 
فقط 3 قهرمانی در لیگ را به دســت آورده 
اســت؟ بدون شک این ســوال پاسخی جز 
بداقبالی های استقال در دوره های گذشته 
ندارد. شــاید اگر اســتقال قــدری خوش 

شانس تر بود، اتفاقات دیگری رخ می داد.
 البتــه نباید این واقعیت را هم از ذهن 
دور کنیم که اســتقال چندین قهرمانی را 
به خاطر یکی، دو امتیاز از دست داده که از 

این نظر نیز در لیگ ایران رکورددار است.
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عابــدزاده، ســتاره  احمدرضــا 
فراموش نشــدنی فوتبال ایران است، 
مردی که بسیاری را در ایران شیفته 
فوتبــال و دروازه بانی کرد. احمدرضا 
درباره ارزیابــی از عملکرد تیم ملی 
در جام ملت های آسیا می گوید: »به 
هیچ عنوان کسی نباید تصور کند که 
یمــن، ویتنام و یا هر تیم دیگری که 
درجام ملت ها شــرکت دارد از پیش 

بازنده است.
 اتفاقــا ایــن تیم هــا انگیــزه 
بیشــتری برای نتیجه گرفتن مقابل 
ایران و ســایر قدرت های قاره دارند 
تا شگفتی ســاز لقــب بگیرند. گاهی 
می شــنوم که می گویند تیم ملی به 
راحتی برنده سه بازی مرحله گروهی 
اســت. در حالی که به هیــچ عنوان 
نباید با چنین ذهنیتی روبه رو باشیم 
و یا چنین ذهنیتی برای ملی پوشان 

درست کنیم.«
 او حرف هایــش را اینطور ادامه 
می دهد: »در جام ملت ها هیچ تیمی 
بدون برنامه وارد مســابقات نخواهد 
شــد. همه تیم هــا برای مســابقات 
هزینه هــای ســنگینی کرده اند و با 
برنامه بــه امارات می رونــد. فوتبال 
امروز دنیــا مثل دهه های گذشــته 
نیست. چنانچه دیدید پرتغال مقابل 
ما می توانست بازنده هم باشد. خیلی 
دوســت دارم پس از سال ها تیم ملی 
قهرمان جام ملت های آســیا شود تا 
مردم کشــورم چنــد روزی به بهانه 
فوتبال  باشــند.  خوشــحال  فوتبال 
بهترین و کم هزینه ترین راه برای شاد 
کردن 80 میلیون ایرانی است و همه 

باید پشت تیم ملی باشند.«
عابــدزاده نتایــج تیــم ملی را 
اینطور پیــش بینی می کند: »از نظر 
من تیم ملــی توانایی این را دارد که 
تا نیمه نهایی مرحله به مرحله صعود 
کند. دو بازی سخت در نیمه نهایی و 
فینال انتظارمان را می کشد. امیدوارم 

تیم ملی در نهایت با ســربلندی در 
این مسابقات شرکت کند اما از قول 
من به بچه های تیم ملی بگویید هیچ 

حریفی دست و پا بسته نیست.«
او درباره ادامه حضور مهدی تاج 
در فدراســیون فوتبال معتقد است: 
تاج در فدراســیون  »ادامه حضــور 
فوتبــال خبــر خوبی بــرای جامعه 
فوتبال بــود. من واقعــا در ماه های 
اخیر نگران برخی شــایعات پیرامون 
فدراســیون فوتبال و بحث تغییرات 
در آن بودم اما خوشحالم که سکاندار 
فوتبال کشور همچنان در فدراسیون 
حضور خواهد داشت تا فدراسیون با 
ثبات موجود بــه کارش در روزهای 
حســاس ملی ادامه دهد. تاج بدون 
منــت و به صــورت عاشــقانه برای 
فوتبال زحمت می کشــد. در ماه های 
اخیر دو بار شــاهد بودیــم که مرد 
اول فوتبال جهان بدون ســاز و دهل 
و تبلیغــات آنچنانی بــه ایران آمد و 
شــاهد دربی پایتخت و فینال لیگ 
قهرمانان آســیا بود. وقتی من بازی 
می کــردم، چنین ارتباطاتی میســر 
نبود و حضــور رییس فیفــا به این 

سادگی ها محقق نمی شد.«  
این پیشکسوت فوتبال کشورمان 
در پایــان می گویــد: »فدراســیون 
فوتبــال در حال حاضــر دارای یک 
اردوگاه بــزرگ بــرای تیم های ملی 
است که در آن زمین های مختلف و 
ساختمان بدنسازی و پزشکی وجود 
دارد. از تیم ملی هم برای حضور در 
جام ملت های آسیا به بهترین شکل 
حمایت صورت گرفت و این موضوع با 
توجه به محدودیت های موجود نکته 
بســیار مثبتی اســت که در زمان ما 
وجود نداشت. امیدوارم همه تیم های 
ملی از این امکانات به بهترین شکل 
ســود ببرند و در میدان های مختلف 
موفق باشــند. این آرزوی همه مردم 

است.«

عابدزاده: فوتبال بهترین راه خوشحال 
کردن مردم است

دو بازی سخت در نیمه نهایی و فینال خواهیم داشت

استقال و پرسپولیس قرارداد جداگانه ای با حامی مالی دارند
عرب: جدایی منشا تصمیم برانکو بود

ایرج عرب، سرپرســت موقت باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت 
گادوین منشا مهاجم سابق پرسپولیس می گوید: »جدایی منشا از پرسپولیس 
قطعی شــده و به دنبال پیشنهادهایی برای این بازیکن هستیم. روال کار به 
او اعام شــده و به او گفته ایم که برای نیم فصل دوم به دنبال تیم باشــد و 
تیم جدیــد خودش را به ما معرفی کند.« او درباره جذب مهاجم دیگر برای 
پرســپولیس اینطور توضیح می دهد: »هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و همه 
چیز در حال بررســی اســت. حضور مهاجم خارجی در پرسپولیس قطعیت 
نــدارد و فعًا همراه با آقای برانکو در حال رایزنی هســتیم تا ببینیم که چه 
بایــد بکنیم. در حال حاضر در خصوص جلب مهاجم خارجی چند موضوع را 
همزمان پیگیری می کنیم تا ببینیم در نهایت به چه نتیجه ای می رســیم.« 
عرب اشاره ای به شایعه رفتن بیرانوند دارد: »تا این لحظه که با شما صحبت 
می  کنم هیــچ اتفاق جدیدی درباره بیرانوند نیفتــاده و بحث خاصی مطرح 
نشــده است. او با ما قرارداد دارد و کارش را در 

پرسپولیس انجام می دهد.«
سرپرست پرسپولیس اشاره ای به مطالبات 
پرســپولیس از کنفدراســیون فوتبال آســیا و 
پاداش آســیایی دارد: »پــس از پیگیری هایی 
متعددی که در این زمینه انجام دادیم این کار 
تقریباً تمام شده و براساس زمان بندی این پول 

را به بازیکنان پرداخت خواهیم کرد.«
عــرب در خصوص شــایعات درباره حضور 
علیپــور در ترکیــه توضیحاتــی دارد: »هیــچ 
پیشــنهادی در این باره در باشگاه مطرح نشده 
و درخواســتی هم برای علیپور از این باشگاه به 
دست ما نرسیده است. مذاکره ای هم بین باشگاه پرسپولیس و باشگاه ترکیه ای 
وجود نداشته است. از زمان قبل هم چنین مسأله ای را نشنیدم و نمی دانم این 
شــایعات از کجا ساخته می شــود.« او درباره برگزاری تمرینات پرسپولیس در 
قطر هم می گوید: »فکر می کنم آقای برانکو یک یا دو بازی برای آماده ســازی 
پرسپولیس در نظر گرفته است و تا جایی که می دانم او هماهنگی هایی هم در 
این زمینه انجام داده اما با تیمی بازی می کنیم که شــرایط ما به آن بخورد و 
باید ببینیم شــرایط چه پیش می آورد. بخشی از کارها قبل از اعزام تیم به قطر 
انجام خواهد شد و بخش دیگر زمانی که تیم به قطر برود هماهنگ می شود.«

در روزهایی که تاش زیادی برای خصوصی سازی پرسپولیس و استقال 
انجام می شود در خبرها آمده که پورحسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی 
اســتعفا داده است. این موضوع در روند خصوصی سازی سرخابی ها خلل ایجاد 
نمی کند؟ عرب اینطور به این سوال پاســخ می دهد: »باید بدانیم که سازمان 
خصوصی ســازی یک ســازمان اســت که با تغییر مدیریت هم کارش را ادامه 
می دهد. من نمی دانم این خبر صحت دارد یا نه چرا که خود من هم در خبرها 
متوجه شدم که آقای پور حسینی استعفا داده اما مطمئناً دستگاه های اجرایی 
در این شرایط هم کارشان را انجام می دهند هرچند که او اهتمام زیادی برای 
خصوصی ســازی سرخابی ها انجام داد.« سرپرســت باشگاه پرسپولیس درباره 
شایعات یکی بودن حامی مالی پرسپولیس و استقال می گوید: »من نمی دانم 
اســتقال چقدر از حامی مالی پول می گیرد چرا که حســاب ما و استقال از 
هم جدا است. من از شرایط باشــگاه خودمان خبر دارم و وقتی از درآمدهای 
اســتقال بی خبرم چطور می توانم این مساله را تأیید یا تکذیب کنم؟ !  هر دو 
باشگاه قرارداد جداگانه ای با حامی مالی دارند و من در جریان فعالیت استقال 
و حامی مالی نیســتم.« عرب اشاره ای هم به محرومیت سرمربی تیمش دارد: 
»ما در این باره بیانیه دادیم اما از راه های مختلف در حال رایزنی هستیم تا این 
موضوع را پیگیری کنیم. ما این مســاله را پیگیری می کنیم تا این روند ادامه 
پیدا نکند. مطمئناً فرصتی از مسووان فدراسیون فوتبال خواهیم گرفت تا این 
موضوع را پیگیری کنیم اما در بیانیه ای که صادر کردیم همه مسائل را توضیح 
دادیم. هواداران مطمئن باشــند که ســعی می کنیم از راه های دیگر هم این 
مســاله را پیگیری کنیم.« عرب درباره حذف نام گادوین منشا  می گوید: »این 
تصمیم باشگاه نیســت، بلکه تصمیم آقای برانکوست. او سرمربی پرسپولیس 
اســت و تصمیم می گیرد که چه اتفاقی در تیمش رخ دهد. ایشان اعام کرده 
منشا 1500 دقیقه اســت گل نزده و من می خواهم بازیکنی را بیاورم که گل 
بزند. برانکو همچنین خواسته اســت هر پیشنهاد خوبی برای منشا آمد، او را 
بفروشیم. منشــا اجازه حضور در تمرین تیم را نداشت و همراه تیم به اردوی 

قطر هم نمی رفت طبیعی بود که همه باخبر شوند.«

پاس ندادن، حاشیه ای که زیر سایه موفقیت های پرسپولیس گم شده

سرنوشت منشا در انتظار مهاجم خارجی بعدی؟

 گادوین منشا مهاجم خارجی که کارش 
را با پیکان در لیگ برتر فوتبال کشــورمان 
شروع کرد، بعد از یک موفقیت فوق العاده در 
این تیم، راهی پرسپولیس شد تا شانس اش را 
در این تیم نیز امتحان کند. منشا در ترکیب 
پیــکان 28 بار به میدان رفت و در حالی که 
پیکان اوضاع و احوال خوبی نداشت، توانست 

15 گل برای این تیم به ثمر برساند.
 حضــور این بازیکن در پرســپولیس با 
پرســپولیس  اتفاقات عجیبی عجین شــد. 
در روزهایــی که انتظار می رفــت به خاطر 
محرومیــت از نقل و انتقاات نتواند عملکرد 
خوبش در لیگ شــانزدهم را تکرار کند، این 
تیم با حمایــت هواداران، مدیریت، کادرفنی 
و همچنین تاش بازیکنان، به موفقیت های 
بهتر و بااتری دســت یافت. دقیقاً برعکس 
آنچه بــرای گادوین منشــا رخ داد. مهاجم 
خارجی که توانســته بود با نخســتین فصل 
حضور در فوتبال کشــورمان به پرسپولیس 
راه پیدا کند، نه تنها نتوانســت عملکردش 
در پیــکان را در پرســپولیس تکــرار کند، 
بلکه حتی به عنوان یک مهاجم معمولی هم 

نتوانست از خود نمایش خوبی بجا بگذارد.
 در هفته های نخست لیگ هفدهم منشا 
مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و عملکرد او 
را به چالش کشــیدند اما ادامه موفقیت های 
پرســپولیس باعث شــد توجه بیشــتری به 
عملکــرد این مهاجــم خارجی نشــود و از 
طــرف دیگر محرومیت پرســپولیس از نقل 
و انتقاات نیز از جدایی زودهنگام منشــا از 
جمع سرخ پوشان جلوگیری کرد. انتقادها به 
منشــا به همین دایل خیلی اوج نگرفت اما 
در جواب چنــد انتقاد صورت گرفته، اینطور 
بیان می شد که بازیکنان پرسپولیس به منشا 
پاس نمی دهند و به همین خاطر او نتوانسته 

مثل پیکان برای پرسپولیس گلزنی کند.
در هفته ســوم لیــگ هفدهــم دیدار 
پرســپولیس با نفــت تهران برگزار شــد و 
سرخ پوشان توانستند این تیم را با نتیجه سه 
بر صفر مغلوب کنند و به شادی با هوادارانشان 
بپردازند. اما در همین حین اتفاق عجیبی رخ 
داد، ایگور پانادیچ از گادوین منشا درخواست 

کرد که او هم به همراه سایر بازیکنان به سمت 
هواداران برود اما منشــا با عصبانیت سر مربی 
دروازه بانان تیمش فریاد زد که بازیکنان به من 
پاس نمی دهند. منشا در ادامه به رختکن رفت 

و در شادی بازیکنان شرکت نکرد و حتی اصرار 
دیگران هم فایده ای نداشت.

در هر صورت منشــا در پرسپولیس ماند 
اما بافاصله بعد از رفع محرومیت پرسپولیس 

از نقــل و انتقاات، این بازیکن در فهرســت 
خروجی سرخ پوشان قرار گرفت.

 ایــن کار باعــث شــد تــا زخــم کهنه 
پرســپولیس دوباره ســرباز کند و منشــا در 
نخســتین مصاحبه اش باز هــم از پاس ندادن 

بازیکنان حرف بزند.
 به هر حال مهاجم موفق پیکان، با ناکامی 
مطلق از پرســپولیس رفت اما این سوال پیش 
می آید که آیا این سرنوشــت مهاجمان بعدی 
پرســپولیس نیــز خواهد بود؟ طــی روزهای 
گذشــته بارهــا و بارها به طور جــدی درباره 
حضور یک مهاجم خارجــی دیگر در این تیم 
ســخن گفته شده اســت و به نظر می رسد که 
برانکــو به دنبال یک مهاجم خارجی اســت و 
البته بازیکنان تمایل دارند یک مهاجم دیگر در 
پرســپولیس حضور داشته باشد. با این اوصاف 
باید منتظر تکرار سرنوشت منشا، برای مهاجم 
خارجی بعدی پرســپولیس باشــیم و یا برانکو 
این بار این موضوع را بهتر مدیریت خواهد کرد؟

هواداران بهترین قاضی هستند
منشا: باور نمی کردم برانکو 

مرا نخواهد
برانکــو ایوانکوویچ در حالــی نام گادوین 
منشــا را در فهرست فروش باشگاه پرسپولیس 
قرار داد که عملکرد ایــن بازیکن در نیم فصل 
سپری شــده چندان هم بد نبود. اگرچه آمار 
گلزنی منشــا در پرســپولیس اصًا قابل دفاع 
نیست اما دوندگی، تأثیرگذاری و موقعیت سازی 
او بــرای بازیکنــان کنــاری اش در ترکیــب 
سرخپوشــان خوب بوده اســت. گادوین منشا 
در مورد جدایی غیرمنتظره اش از پرسپولیس، 
اینطور توضیــح می دهد: »ابتدا وقتی این خبر 
به گوشم رسید، شوکه شــدم، چون واقعاً باور 
نداشــتم که برانکو مرا در اختیار باشــگاه قرار 
داده اســت. البته خیلی زود با این قضیه کنار 
آمدم، به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای شرایط 
را پذیرفتم و حاا به آینده فکر می کنم.«  او در 
پاسخ به این پرســش که آیا به خاطر عملکرد 
فنی از پرسپولیس کنار گذاشته شده یا مسائل 
دیگری در میان بوده است، می گوید: »در این 
مورد من نباید پاســخ دهــم. عملکرد من در 
پرسپولیس مشخص است. در هر بازی که برای 
ایــن تیم به میدان رفتم تمام تاشــم این بود 
که در زمین بازیکنی مؤثر باشــم. هواداران در 
این مورد بهترین قاضی هستند. آنها می دانند 
منشا در سخت ترین روز ها پرسپولیس را ترک 
نکرد. در شــرایطی که طلب زیادی از باشگاه 
داشتم و می توانستم خیلی راحت قرارداد خود 
را یکطرفه فســخ کنم و کل پولم را بگیرم اما 
این کار را به خاطــر هواداران نکردم. اان هم 
ناراحت نیستم که چرا این کار را انجام ندادم و 
فقط انتظار دارم باشگاه در قبال من به تعهدات 
مالــی اش عمل کنــد.« مهاجم تیــم فوتبال 
پرسپولیس درباره این موضوع که عملکرد او در 
امر گلزنی در پرسپولیس برخاف تیم سابقش 
پیکان خوب نبوده اســت، معتقد است: »شاید 
برخی عملکرد یک مهاجــم را فقط در گلزنی 
بدانند اما واقعاً این طور نیســت. من در ترکیب 
پرسپولیس تاشــم این بود که بازیکن مؤثری 
باشم و آمار دوندگی ام در زمین مشخص است. 
شاید برای اینکه صاحب توپ شوم مجبور بودم 
بارها به عقب برگردم و حداقل بازیکنان کناری 
خــود را صاحب موقعیت گل کنم. یک مهاجم 
برای اینکه گل بزند باید صاحب موقعیت شود، 
اتفاقی که برای من در پرســپولیس کمتر رخ 
داد. وظیفه ام در پرســپولیس خیلی متفاوت با 
پیکان بود و اصًا نباید عملکرد من در این دو 
تیم با هم مقایسه شود.« منشا اشاره ای به تیم 
آینده اش دارد: »قبل از هــر چیز باید تکلیفم 
با پرســپولیس مشخص شود. من طلب زیادی 
از باشــگاه دارم و باید در ایــن مورد صحبت 
کنیم. پیشنهادهای زیادی از تیم های ایرانی و 
خارجی به مدیربرنامه هایم رسیده است و سعی 

می کنم بهترین تصمیم را بگیرم.«

جانشین احتمالی منشا از 
کرواسی می آید

بودیمیر 193 سانتیمتری
بودیمیر 1۹۳ ســانتیمتر قد دارد 
و تبحــرش در امر ســرزنی اســت. او 
در حــال حاضر تحت قرارداد باشــگاه 
دیناموزاگرب اســت که این قرارداد تا 

پایان سال 201۹ اعتبار دارد.
بودیمیــر در صحبت هایــی کــه 
بــا برانکو داشــته، تأکید کرده اســت 
مشــکلی برای ترک تیمش و پیوستن 
به پرســپولیس ندارد. البته پرسپولیس 
برای جــذب ایــن مهاجم بایــد پول 
دیناموزاگرب  بــه  را  رضایت نامــه اش 

پرداخت کند.
این مهاجم ۳2 ســاله فصل پیش 
در تیم رودس کرواســی موفق شد 15 
گل در 21 بــازی به ثمر برســاند و از 
ایــن رو توجه تیــم دیناموزاگرب را به 
خود جلب کرد. او در نیم فصل ســپری 
شــده موفق شده 15 گل در 7 بازی به 
ثمر برســاند کــه دو گل در بازی های 
مقدماتــی لیگ اروپا و یک گل در جام 

حذفی برای دیناموزاگرب بوده است.
قرار اســت اواســط این هفته کار 
نهایی  پرســپولیس  به  بودیمیر  انتقال 
شــود تــا او در اردوی قطــر به جمع 
پرسپولیس  شــود.  ملحق  سرخ پوشان 
روز سه شــنبه این هفته بــرای برپایی 
اردویــی دو هفتــه ای راهــی دوحــه 
خواهد شــد. انتظار می رود بودیمیر در 
پرسپولیس جانشین منشا شود که در 
لیگ هجدهم نتوانســته عملکرد خوبی 
داشته باشد و با نهایی شدن این انتقال 
مهاجم نیجریه ای در فهرســت فروش 
قرار می گیرد تا بخشی از هزینه خرید 
این بازیکن تامین شــود. جالب اینکه 
در ســایت ویکی پدیا از حــاا نام تیم 
بودیمیر پرســپولیس ذکر شده و شاید 
این نشانه ای باشد که این انتقال مراحل 
نهایی اش را طی می کنــد. درباره رقم 
این انتقال احتمالی خبری در دسترس 
نیســت، ولی سایت ترانســفر مارکت 
قیمــت او را 600 هزار دار ذکر کرده. 
البته ارقامی که در این ســایت منتشر 
می َشــود معموا بااتر از قیمت واقعی 

بازیکنان است.

مصاحبه گفت و گو

سوژه

مهاجم ایرانی 
مورد عاقه 

بازیکنان

طی روزهای 
گذشته بارها 

و بارها به 
طور جدی 

درباره حضور 
یک مهاجم 

خارجی دیگر 
در این تیم 
سخن گفته 

شده است و به 
نظر می رسد 
که برانکو به 
دنبال یک 

مهاجم خارجی 
است و البته 

بازیکنان تمایل 
دارند یک 

مهاجم دیگر 
در پرسپولیس 
حضور داشته 

باشد. 

 تفاوت فاحشــی بین بازی کردن در ســایر تیم های لیگ برتری و حضور در تیم های پرســپولیس و اســتقال اســت. بارها و بارها شــاهد بودیم 
کــه بازیکنان موفــق در تیم های دیگر، بــا حضور در این دو تیم پایتخت نشــین نتوانســتند به موفقیتی دســت پیدا کنند و بــا ناکامی مطلق 
ایــن تیم ها را ترک کردند. این مســاله خارجی و داخلــی هم ندارد. مخصوصــًا اینکه اگر بازیکن جدیــد نتواند ارتباط خوبی با بازیکنان ســابق 
ایــن تیم هــا برقرار کند، به طور حتــم موفقیتی در این تیم ها کســب نخواهد کرد. گادوین منشــا، بازیکــن موفق پیکان و بــا عملکرد عالی در 
این تیم، نه تنها نتوانســت موفقیتی در پرســپولیس کســب کنــد، بلکه در کمال نابــاوری در نیم فصل رقابت ها از این تیم کنار گذاشــته شــد.

معرفی  به  اســپورت  فاکس  ســایت 
بهترین بازیکنان سال 2018 آسیا پرداخت 
و علیرضــا بیرانوند، دروازه بــان تیم ملی 
کشــورمان و عضو باشــگاه پرسپولیس در 
رده ســوم برترین ها قرار گرفــت. در این 
فهرســت فعا بهترین بازیکن آسیا 2018 
انتخاب نشده است. ماکوتو هاسبه، کاپیتان 
تیم ملی ژاپــن در رده دوم برترین ها قرار 
گرفت. ســوزوکی، مهاجم تیم ملی ژاپن و 
بغداد بونجــاح، مهاجم تیم ملی الجزایر به 
ترتیــب در رده چهــارم و پنجم برترین ها 

قرار گرفتند. بیرانونــد دروازه بان اول تیم 
ملی کشــورمان روزهای خوبی را در کنار 
ســایر ملی پوشان ســپری می کند و آماده 
حضور در رقابت های جام ملت های آســیا 
است. این دروازه بان پرسپولیس، همچنین 
امیدوار است با درخشش در بازی های لیگ 
برتــر، یک بار دیگر بتواند با سرخ پوشــان 
قهرمانی لیگ برتر را جشن بگیرد. به طور 
حتم انتخــاب او به عنوان یکی از بازیکنان 
برتر سال 2018 می تواند در روحیه او نیز 

تاثیر خوبی داشته باشد.

روز پنجشــنبه برانکو با همراهانش به 
کشورمان بازگشت تا کار پرسپولیس دوباره 
شروع شود. برانکو بافاصله بعد از حضورش 
در تهران تمرینات تیمش را اســتارت زد. 
پرسپولیســی ها با همت برانکو نخســتین 
تمرین خود در نیم فصل را با توجه به باران 
و برف در ســالن مجموعه شــهید کاظمی 
برگزار کردنــد. تمرین روز پنجشــنبه در 
سالن انجام شد. محمد نادری بازیکن جدید 
سرخپوشان هم کار خود با تیم را آغاز کرد. 
برانکو قبل از شــروع تمریــن، ده دقیقه با 

شــاگردانش صحبت کــرد. محمد انصاری 
در محل تمرین حضور یافت ولی حســین 
ماهینی با هماهنگــی غایب بود. همچنین 
ملی پوشــان و گادوین منشا در این تمرین 
غایــب بودند. سرخپوشــان در نخســتین 
تمرین نیم فصل دوم ســال نوی میادی را 
به اعضای خارجی تیم، تبریک و شــادباش 
گفتند. همچنین در اســتودیو پرسپولیس، 
برنامه و کیکی به این منظور تهیه شــد تا 
بــا حضور برانکو و دیگــر خارجی های تیم 

جشن کوچکی گرفته شود

باشــگاه پرســپولیس با نظر برانکو 
ایوانکوویچ در حالی گادوین منشــا را در 
فهرســت فروش خود گذاشته است که 
حاضر نیســت به هر قیمتی این بازیکن 

را بفروشد.
 منشــا قرارداد مالی ســنگینی با 
باشگاه پرســپولیس امضا کرده و بخش 
عمده ای از این پول را هم طلبکار است، 
چنانچه باشــگاهی حاضر شود منشا را با 
رقم طلب او خریداری کند، پرسپولیس 

او را خواهد فروخت.
 منشا از باشــگاه پرسپولیس بیش 
از 250 هــزار دار طلب دارد و در واقع 
قیمت او برای فروش به باشگاه های دیگر 

همین مبلغ است.
 گادوین منشا نیز عنوان کرده است 
که مشــکلی برای جدایی از پرسپولیس 
نــدارد و فقط باید این باشــگاه مباحث 
مالــی اش را حل و فصــل کند. هر چند 
هنــوز جذب مجــدد مهاجــم خارجی 

قطعی نشده اســت اما با این اوصاف به 
نظر می رســد در صورتی که پرسپولیس 
همچنــان برای جــذب بازیکن خارجی 
اصرار داشــته باشــد، باید مبلــغ قابل 
توجهــی را هزینه کنــد. از طرف دیگر 
منشا پیشنهادهایی را برای نیم فصل دوم 
داشــت و حرف هایی درباره حضور او در 
پیکان، فواد و حتی سایپا وجود داشت. 
با این اوصاف ممکن است این باشگاه ها 

هم پا پس بکشند.

باشــگاه  عــرب، سرپرســت  ایــرج 
پرسپولیس پیش از آغاز دور جدید تمرینات 
آماده سازی سرخپوشان پذیرای سیدجال 
حسینی، امید عالیشاه، کمال کامیابی نیا، 
شــجاع خلیل زاده، محسن ربیع خواه، علی 
علیپور و سروش رفیعی بود. در این دیدار 
صمیمانه که به دعوت سرپرست باشگاه و 
قبل از اعزام تیم به قطر انجام شــد، عرب 
بار دیگر از تاش های بازیکنان در نیم فصل 
اول مسابقات تقدیر و ارائه نمایشی زیبا آن 

هــم با وجود مشــکات و مصدومیت های 
فراوان بازیکنان را اقدامی باارزش ذکر کرد. 
در ادامه، سرپرســت باشــگاه در خصوص 
مسائل مالی و مشکاتی که در راه دریافت 
از کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود  پاداش 
داشته است، بصورت شفاف برای بازیکنان 
توضیح داد و زمانبنــدی پرداخت پاداش 
لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا و همچنین 
لیگ برتر را به آنان ارائه کرد. این نشســت 
کــه در فضایی صمیمی برگزار شــده بود 

بــا ناهار دســته جمعی به پایان رســید و 
بازیکنان راهی ورزشــگاه شــهید کاظمی 
شــدند تا خود را برای شــروع تمرینات و 
حضور پرقدرت در نیم فصل دوم لیگ برتر 
آماده کنند. گفتنی است، قرار بود در این 
جلسه حسین ماهینی و محمد انصاری هم 
شــرکت کنند که ماهینی به دلیل تاخیر 
در پــرواز و انصاری هم بــه دلیل حضور 
در فیزیوتراپی نتوانســتند در این نشست 

حاضر شوند.

بیرانوند سومین بازیکن برتر سال ۲۰1۸ آسیا

شروع تمرینات زمستانی پرسپولیس

۲۵۰ هزار دار، شرط پرسپولیس برای فروش منشا

جلسه صمیمی سرپرست پرسپولیس با بازیکنان

احتمال بررسی دوباره پرونده محرومیت برانکو

پرسپولیس همسایه بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن

پرونده محرومیت برانکو و امیر قلعه نویی 
به دلیل مصاحبه علیــه داوری قابل ارائه به 
کمیته اســتیناف نیســت و این دو مربی در 
هفته اول دور برگشــت قادر به حضور روی 
نیمکــت تیم های خود نخواهند بود. با وجود 
اعتراض باشــگاه پرســپولیس و سپاهان به 
آرای صــادره در مورد برانکــو و قلعه نویی از 

آنجایی کــه آرای صادره قطعــی بوده قابل 
اعتراض و طرح در کمیته اســتیناف نیست. 
البته در صورت درخواست باشگاه های مورد 
اشاره و همچنین موافقت رییس فدراسیون 
فوتبال ایــن دو پرونده می توانــد دوباره از 
ســوی کمیته انضباطی مورد بررســی قرار 
گیرد و حتی با نقض رای همراه باشــد. طی 
روزهای گذشــته و با اعام محرومیت برانکو 
از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، 
انتقادهای شدیدی به این محرومیت صورت 
گرفته است و با توجه به حس اخاق برانکو 
در لیگ برتر، بسیاری از کارشناسان فوتبال، 
برانکو را مستحق این محرومیت ندانسته اند. 
همچنین مدیران باشــگاه پرسپولیس هم با 
توجه به این انتقادات و حس رفتار برانکو، در 
تاش هستند با دستور رییس فدراسیون از 
محرومیت سرمربی تیمشان جلوگیری کنند. 
هر چند هنوز پاســخی دریافت نکرده اند اما 
به نظر می رســد با توجه به زمان باقی مانده 
تا شــروع مسابقات نیم فصل دوم، این امکان 
وجود خواهد داشــت تا پرونده برانکو مجدداً 

بررسی و در حکم صادره تجدیدنظر شود.

ایوانکوویچ، سرمربی  با تصمیم برانکو 
تیم فوتبال پرســپولیس ایــن تیم اردوی 
نیم فصــل خود را در اردوگاه اســپایر قطر 
برپا خواهــد کرد و به مــدت 11 روز در 
دوحه قطر تمرینات خود را دنبال می کند. 
بایرن مونیخ مانند هر سال در ژانویه به قطر 
ســفر خواهد کرد و اردوگاه خود را از 4 تا 
10 ژانویه )14 تا 20 دی ماه( در اســپایر 
برپا می کند. آیندهــوون هلند از 4 تا 12 
ژانویه در اردوگاه اسپایر حاضر خواهد بود 
و کلوب بروژ نیز 5 تا 12 ژانویه را در قطر 
پشت سر خواهد گذاشــت. یوپن بلژیک، 
تیــم مرتضــی پورعلی گنجی هــم تاریخ 
8 تــا 1۳ ژانویه را برای برپایــی اردوگاه 
تمرینی خود در قطر انتخاب کرده اســت. 
پرســپولیس از ۹ تا 1۹ ژانویه )1۹ تا 2۹ 
دی ماه( به اسپایر خواهد رفت و 1۳ تا 17 
ژانویه هم نوبت به پاری سن ژرمن می رسد 
که تمرینات خود را در اردوگاه مجهز شهر 

دوحه دنبال کند.

در کنار این پنج تیم، تیم هایی از لیگ 
برتر روســیه نیز برای برپایی اردو و انجام 
تورنمنتی کوچک راهی قطر خواهند شــد 
و در اردوگاه اسپایر تمرینات شان را دنبال 
تورنمنت کوچــک قطری ها در  می کنند. 
تاریخ 20 تــا ۳1 ژانویه با حضور تیم های 
اســپارتاک، روســتوف، لکوموتیو و زنیت 
این  ســن پترزبورگ برگزار می شــود. در 
میان اســپارتاک از تاریخ 18 تا ۳0 ژانویه 
در اسپایر حضور خواهد داشت و تیم های 
روســتوف و لکوموتیو نیز 20 تا ۳0 ژانویه 
اردوگاه خــود را در اســپایر برپا خواهند 
کــرد. زنیت نیــز از 15 تــا 2۹ ژانویه در 
قطر خواهد بود. البته در این بازه تاریخی 
تیم های دیگری هــم از هند، کره جنوبی، 
چین و... به قطر خواهند آمد اما بخش های 
خبری اردوگاه اســپایر تنها به نام این 10 
تیم اشــاره کرده و آنها را تیم های بزرگی 
نامیده اند که در این اردوگاه تمرینات خود 

را دنبال می کنند.

آمار وحشتناک برای منشا: چهل و سه بازی، 5 گل
1۵ بازی یک گل

گادوین منشــا مهاجم نیجریه ای تیم فوتبال پرسپولیس که با قراردادی دو ساله به این تیم 
پیوســته بود در فهرســت مازاد برانکو قرار گرفته و در نیم فصل دوم جایی در این تیم نخواهد 
داشــت.  گادوین منشــا در 4۳ بازی برای سرخ پوشــان به میدان رفته است که حاصل آن تنها 
5 گل بــوده. این مهاجم خارجی در نیم فصــل اول هجدهمین دوره لیگ برتر در 15 بازی تنها 
یک گل به ثمر رســاند و این آمار ناامید کننده باعث شــد تا برانکو مصمم به کنار گذاشتن او از 

فهرست تیمش شود.
 همانطور که گفته شد منشا قبل از تیم پرسپولیس در تیم فوتبال پیکان عضویت داشت و 
بعد از مهدی طارمی که با 16 گل آقای گل لیگ برتر شــده بود توانســت با 15 گل در رده دوم 
گلزنان لیگ قرار بگیرد اما در پرسپولیس آمار وحشتناکی را بجا گذاشت که در نهایت منجر به 

جدایی از جمع سرخ پوشان شد.

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo

پرونده محرومیت سرمربی پرسپولیس به استیناف نمی رود
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ســعود المهندی نایب رییس قطری کنفدراسیون فوتبال 
آسیا با حضور در جلســه  ویژه بین مسووان کنفدراسیون 

فوتبال آسیا به تمامی شایعات پایان داد. 
صبح جمعه شــایعات موجود حول محور عدم صدور مجوز 
ورود برای سعود المهندی چهره قطری و هیات همراهش 
از ســوی امارات به تیتر یک رسانه های ورزشی بین المللی 

تبدیل شد و حواشی فراوانی را در پی داشت.
 به طوری که افراد سرشناس ورزش قطر بیانیه های تندی 
علیه سیاســت های امارات و  مســووان این کشــور صادر 
کردند و از طرفی دیگر افراد ورزشــی میزبان مسابقات این 

سخنان را تکذیب و آن را تخیلی دانستند.
اما حاا تصویری منتشر شده که سعود المهندی در امارات 
حضور دارد و به کارهای خود می پردازد. این فرد قطری که 
ریاست کمیته برگزاری جام ملت های آسیا را بر عهده دارد 
ظهر جمعه در ابوظبی حضور یافت و با دیگر افراد مسوول 
در AFC جلســه مهمی قبل از آغاز رســمی جام ملت ها 
برگزار کــرد و آخرین هماهنگی های ازم به منظور اجرای 
خوب مســابقات را انجام داد.  علی کفاشیان، نایب رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در آسیانه میانه هم در این جلسه 
حضور داشت. جام ملت های آسیا از امروز به صورت رسمی 
آغاز می شــود و امارات میزبان رقابت ها در نخستین بازی 
خود به میزبانی ورزشــگاه شیخ زاید ابوظبی به مصاف تیم 

ملی بحرین خواهد رفت.

اسون گوران اریکســون در آستانه شروع سال 
2019 میادی آرزوی غریبی دارد و عاقه مند 
اســت توجه مردم فیلیپین را که به طور سنتی 
شیفته بســکتبال هستند، به ســمت فوتبال 
بکشــاند. برای این کار او باید بتواند با تیم ملی 
فیلیپین که برای نخستین بار به جام ملت های 

آسیا رسیده، نتایج درخشانی بگیرد.
قرارداد اریکسون با فیلیپین شش ماهه است و 
او جانشــین تری بوچر انگلیسی شده که حتی 
برای یک بار هم فرصت نشســتن روی نیمکت 

این تیم را پیدا نکرد.
فیلیپیــن در گروه C مســابقات با کره جنوبی، 
چین و قرقیزســتان همگروه است. از بازی های 
ایــن گروه، بــازی فیلیپین-چین بــا توجه به 
سابقه رقابت اریکسون و لیپی در فوتبال ایتالیا 

جذابیت مضاعفی خواهد داشت.
 

 صعود، ماموریت سخت اریکسون
 با فیلیپین

در ترکیــب فیلیپین، یک غایــب بزرگ وجود 
دارد که رســانه ها هرگز درباره اش ننوشته اند. 
ستاره ای که این روزها در لیگ برتر انگلیس و 
باشگاه کاردیف سیتی شاغل است. نیل لئونارد 
ادریج، دروازه بان 28 ســاله ای که در لیگ برتر 
انگلیــس بازی می کند. ادریــج فوتبال خود را 

با فوام آغاز کرد امــا هرگز فرصت بازی به او 
نرسید. بریستول ســیتی، اولدهام، آلکساندرا و 
چارلتون اتلتیک سایر باشگاه هایی بودند که در 
دســته های پایین تر، ادریج را جذب کردند اما 
حضــور او آنقدر جذاب نبود کــه قراردادش را 

تمدید کنند.
مهم ترین اتفاقی که باعث شــد تــا ادریج در 
فوتبال انگلیس نامی برای خود دست و پا کند، 
انتقال به والسال در لیگ یک بود. تیمی قدیمی 
امــا نه چندان قدرتمند کــه ادریج در طول 2 
فصل، 83 بازی برایش انجام داد. حضور موفق 
این دروازه بان انگلیســی- فیلیپینی باعث شد 

تا مدیران کاردیف ســیتی برای آغاز یک فصل 
رویایی، دروازه بان والســال را جذب و از او در 

چمپیونشیپ استفاده کنند.
نیل ادریج، فصل 2018-2017 دروازه بان ثابت 
کاردیف ســیتی بود و همراه ایــن تیم به لیگ 
برتر صعود کرد. انجام 45 بازی و 4050 دقیقه 
حضور در ترکیب کاردیف ســیتی باعث شد تا 
نیل وارناک- ســرمربی این تیــم - دروازه بان 
جدیدی جذب نکند و از وجود ادریج در ترکیب 

ثابت سود ببرد.
نیل ادریج این فصل و تا پایان هفته بیســت و 
یکم لیگ برتر، 21 بار در ترکیب کاردیف  سیتی 

قرار گرفتــه و 41 گل دریافت کرده. این آمار 
کاردیف سیتی را میان تیم هایی قرار می دهد که 

خط دفاع ضعیفی دارند.
کاردیف ســیتی از 21 بازی، 18 امتیاز کســب 
کرده و با تفاضل گل منفی 22 در رده شانزدهم 

لیگ برتر قرار گرفته است.
ادریــج در مقدماتــی جام ملت های آســیا، 5 
بازی برای فیلیپین انجــام داد و نقش ویژه ای 
در صعــود این تیم به مرحله نهایی مســابقات 

ایفا کرد.
 او از سال 2008 به عضویت تیم ملی فیلیپین 
درآمده و در این مدت 40 بازی نیز انجام داده 

است. 
دروازه بانــی کــه از امیدهای اریکســون برای 
موفقیــت در جام ملت های آســیا بــود اما در 
فهرست نهایی قرار نگرفت و موفق نشد حضور 
در بااترین سطح مســابقات ملی قاره آسیا را 

تجربه کند.
با توجه به اینکه جام ملت های آســیا در تقویم 
فیفا قرار نگرفته و ادریج هــم دروازه بان ثابت 
کاردیف سیتی است، دلیل غیبت او را می توان 
به عدم تعامل با باشگاه انگلیسی و مخالفت آنها 

ارتباط داد. 
مخالفتــی که شــاید باعث حــذف زودهنگام 

فیلیپین از جام ملت های آسیا شود.

چیــن یکــی از مدعیــان خامــوش جام 
ملت های آسیا اســت. تیمی که اگرچه هم 
اندازه رقبای جدی، مهم نیســت اما حضور 
بزرگترین مربی حاضر در جام روی نیمکت 
چشم بادامی ها آن را بدل به یک تیم مرموز 
کرده اســت. چین تا به حــال در 11 دوره 
از رقابت هــای جام ملت های آســیا حضور 
داشته و در سال های 1984 و 2004 نایب 
قهرمان مسابقات شــده است. قهرمان جام 
جهانی 2006 بیش از دو ســال است که با 
یک قرارداد نســبتا گران هدایت این تیم را 
به عهده گرفته و به نظر جام ملت های آسیا 
بهتریــن فرصت برای نمایــش توانایی های 
تیم او اســت. او پیــش از این در یوونتوس 
توانســته بود از زمانی که هدایت تیم را به 
عهده گرفت این تیم را در مســیر رشــد و 
موفقیت قرار بدهد اما در حالی با تیم ملی 
چین به جام ملت ها می آید که این تیم روند 
یکســان و متوســطی از زمان حضور لیپی 
داشته است. در واقع باید گفت جام ملت ها 
می تواند محک جدی و آخرین سنگر برای 
این سرمربی پرافتخار و خوش تیپ ایتالیایی 

در چین باشد.
چیــن در گــروه  بازی هــا بــا تیم های 
قرقیزستان، کره جنوبی و فیلیپین همگروه 
است. آنها روز دوشنبه در نخستین مسابقه 
با قزاقستان بازی می کنند و سپس روز 11 
ژانویه در ابوظبی به مصاف فیلیپین و اسون 
گوران اریکســون، روباه ســوئدی خواهند 
رفت. بازی آخر این گروه بازی فینال گروه 
هم هســت، به طوری کــه احتماا چین و 
کره جنوبی برای صدرنشینی در گروه با هم 

مصاف خواهند کرد.

خوان آنتونیو پیتزی سرمربی آرژانتینی تیم 
ملی عربســتان شاید یک اســتثنا در تاریخ 
فوتبال سعودی ها باشــد. مربی که در جام 
جهانی نــاکام بود اما برخــاف روحیه کم 
طاقت عربســتانی ها، روی نیمکت این تیم 
دوام آورد تا در جــام ملت ها جبران مافات 

کند.
عربســتان پس از اینکه توانست در آخرین 
بازی جام جهانی 2018، مصر را شکســت 
داده و در یک تجربه تلخ و ناکام آبرومندانه 
جام را ترک کند، خــوان آنتونیو پیتزی را 
حفــظ کرد تــا در جام ملت ها نیــز با او به 

استقبال رقبا برود.
در دو سال اخیر عربستان با هدایت پیتزی 
به ثبات قابل توجهی رسیده و اساسا هدف 
عربســتانی ها از انتخاب او نیز ایجاد تحول 
در شــرایط فوتبــال ملی آنها بوده اســت. 
سعودی ها در شرایطی او را روی نیمکت تیم 
ملی کشورشــان قرار دادند که او با شــیلی 
قهرمان جام ملت های آمریکای جنوبی شده 
بود و عربستانی ها هم که تشنه قهرمانی در 
جام ملت ها بودند، به سراغش رفتند. حاا او 

می خواهد پس از 23 سال این تیم را قهرمان 
کند. اگر این اتفاق بیفتد، پیتزی آرژانتینی 
در دومین تجربه اش در جام ملت ها، دومین 

قهرمانی اش را کسب خواهد کرد.
البته در این بین بــا توجه به حضور ایران، 
کره جنوبی، ژاپن، اســترالیا و... شــاگردان 
آنتونیو پیتزی کار بســیار ســختی در جام 
ملت هــا دارند اما او پیش تر ســابقه عبور از 
برزیل و آرژانتین در جــام ملت ها با تیمی 
مثــل شــیلی را دارد و حــاا می خواهد با 
عربستان این حماسه را در آسیا تکرار کند.

با سفر کاروان تیم ملی ایران به امارات، از اتوبوس تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا رونمایی شد که در تزیین آن، شعار تیم ملی در این مسابقات 
روی آن نوشــته شــده است . در این اتوبوس که به رنگ مشــکی و با نواری از پرچم ایران تزیین شده شعار »80 میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان 

قلب« به چشم می خورد.

غایببزرگجامملتها:نیلادریجازفیلیپینوباشگاهکاردیفسیتی
دست اریکسون در حنا

امارات، آخرین سنگر لیپی پیتزی حماسه شیلی را تکرار می کند؟ 

رونمایی از اتوبوس تیم ملی در جام ملت ها

قطری سدشکن در امارات

گزارش یک

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

درست برنامه ریزی کنید دیگر
آقا صبح تشریف برده بودیم کجا؟ کتابخانه ملی. چرا 
رفتیم؟ کانون مربیان دعوت کرده بود. مراسمشان 
چه بــود؟ انتخاب برترین مربیان ســال 96. حاا 
برترین مربیان ســال 96 کجا بودند؟ یکی شــان 
پیغــام داده بود فانی آنجاســت مــن نمی آیم. 
یکی شان پیغام داده بود تازه از سفر آمده ام تمرین 
داریم. یکی که رفته بود کویت مربیگری. یکی هم 
که رفته بود تعطیات کریســمس خارج از کشور! 
یعنی واقعا در لحظه های آخر اسم یک آدم هایی را 
به عنوان مربی سال می گفتند که آدم باید می رفت 
اسمش را در اینترنت سرچ می کرد ببیند کیست و 

کجاست. خب درست برنامه ریزی کنید!
 

پای درس استاد
وسط مراســم نشســته بودیم دیدیم یک صدای 
گوشخراشــی به گوش می رســد. دیدیــم آقای 
کواکبیان تشــریف آورده اند پشــت میکروفون و 
دارند به حسن حبیبی ها و بهمن فروتن ها و بهمن 
صالح نیا ها و حسین فرکی ها و ناصر ابراهیمی ها و 
مایلی کهن ها و یاوری ها، درس اخاق می دهند که 
مربی باید که باشــد و چه صفاتی داشته باشد! نه 
بابا! این بندگان خدا نیم قرن منتظر بودند که شما 
بیایی و راهنمایی شان کنی! اصا من خودم دیدم 
یکــی از مربیانی که حدودا 80 ســالش بود با هر 
حرف اســتاد، یکی محکم می زد توی سرخودش! 
فکر کنم تــازه فهمیده بود که تمــام عمرش راه 
اشتباه رفته بود و باید زودتر از اینها آقای کواکبیان 
را می دید تا از او درس مربیگری بگیرد. واقعا اهالی 
فوتبال درس یاد گرفتنــد. توصیه می کنیم آقای 
کواکبیان برای اهالی اقتصاد و کشاورزی و فرهنگ 
هم جلســاتی برگزار کننــد و راهکارهای ازم را 

بدهند که مسیر را اشتباه نروند!
 

اندر حکایت وقت شناسی وزیر ورزش
از کلیــه مدیران این مملکــت و حتی اخراجی ها 
تقاضا داریم وقت شناسی را از وزیر ورزش مردمی و 
محبوب ما یاد بگیرند که از ساعت 9، در مراسمی 
حاضر شــد که ســاعت 10 آغاز می شــد. دم در 
ایستاد. به همه پیشکسوتان خیر مقدم گفت. برای 
حرف های شــان وقت گذاشت. درد دل های شان را 
شنید. نظرات و راهکارهایشان را هم گوش کرد و 

کلی هم به همه احترام گذاشت.
هی به ایشان می گفتیم: بابا شما وزیری! باید دیرتر 
بیایی. کاس بگذاری. مازیار را یک ســاعت زودتر 
بفرستی که همه چیز را مطابق میل همایونی شما 

کنترل کند.
ایشــان هم مدام انکار می کرد و می گفت: نخیر! ما 
خدمتگزار جامعه ورزشیم. ما باید وقت شناس تر از 
دیگران باشیم. من اصا یک ساعت زودتر آماده ام 
که شــاید کسی کاری داشــته باشد. کسی جایی 
گیر باشــد. کسی مشکلی داشــته باشد. الکی که 
نیست. ما وزیر شــده ایم که مردم آسایش داشته 
باشند. وزیر نشده ایم که یک ساعت دیرتر بیاییم و 
کنداکتــور برنامه را یکطوری کن فیکون کنیم که 
دست اندرکاران مراسم ندانند چه خاکی به سرشان 
بریزند. ما باید زودتر از بقیه بیاییم که شــان مقام 

خودمان حفظ شود.
واقعا شما بودید عاشق چنین وزیری نمی شدید؟

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 بایرن مونیخ در اردوی تیم ملی
اعضــای تیم فوتبــال بایرن مونیخ برای برگــزاری اردوی 

زمستانی خود به قطر رسیدند.
 بایرن دیروز به قطر رســید تــا اردوی خود را در اردوگاه 
اســپایر برگــزار کند، جایی کــه تیم ملی ایــران تا روز 
چهارشــنبه در آن تمرین های خود را برای حضور در جام 
ملت های آســیا برگزار کرده بود. این نهمین بار است که 
تیم بایرن مونیخ اردوگاه زمســتانی خود را در قطر برگزار 
می کنــد و نکته جالب اینکه بازیکنــان این تیم در همان 
هتلی مستقر می شوند که بازیکنان تیم ملی ایران 14 روز 

در آن اسکان داشتند.
 نکته جالب اینکه قرار اســت اســتقال و پرسپولیس هم 
در چند روز آینده اردوی خود را در اردوگاه اسپایر برگزار 
کنند که تقابــل بازیکنان این دو تیم بــا بازیکنان بایرن 

مونیخ جالب توجه خواهد بود.
 

امارات 5 قطری را راه نداد
امارات میزبان مســابقات جام ملت های آســیا با ممانعت 
از ورود 5 خبرنگار و یک مقــام قطری، پروتکل برگزاری 

بازی ها را زیرپا گذاشت. 
کشور امارات، میزبان جام ملت های آسیا 2019، علی رغم 
موافقتنامه ای که با کنفدراســیون فوتبال اســیا مبنی بر 
تعهداتی که به عنوان میزبان مبنی بر اجازه ورود تیم های 
شــرکت کننده، کلیه رسانه های آســیایی و بین المللی و 
تماشــاگران، امضا کرده، از ورود 5 خبرنگار رســانه های 

قطری به این کشور ممانعت کرده است.
 روابط امارات و قطر بعد از مشــکات سیاسی بین قطر و 
عربستان به تیرگی گراییده و این دو کشور در همه سطوح 
روابط خود را قطع کرده اند با این حال تعهد میزبان، انجام 

میزبانی این مسابقات به دور از مسائل سیاسی است.
 
 

کوارشما در رادار الهال
الهــال به دنبال جذب ســتاره تیم ملــی پرتغال و عضو 
باشگاه بشیکتاش اســت. کانون هواداران الهال عربستان 
خبر داد که ریکاردو کوارشما، ســتاره تیم ملی پرتغال و 
عضو باشگاه بشــیکتاش ترکیه یکی از گزینه های الهال 
در نقل و انتقاات زمستانی اســت. الهال یکی از رقبای 
قدرتمند اســتقال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 

است.

زیکو: مارادونا از مسی بهتر است
اســطوره فوتبال برزیل از دلیل ترجیح دادن مارادونا بر 
مسی ســخن به میان آورد. لیونل مسی و دیگو مارادونا 
دو اســطوره بزرگ فوتبال آرژانتین به شــمار می آیند. 
زیکو مروارید سفید فوتبال برزیل از دلیل ترجیح دادن 

مارادونا بر مسی سخن به میان آورد.
 او گفت: مارادونا با شــور و هیجان بیشــتری نسبت به 
مســی بازی می کرد و تاش بیشتری هم از خود نشان 
می داد. همواره یک بازیکــن مراقب او بود. او ادامه داد: 
مارادونا در همه بازی های بزرگ خودش را نشان می داد. 
او در تیمــی بازی می کرد که ســتاره ای غیر از خودش 
نداشت با این حال توانســت تیم را به قهرمانی و نایب 
قهرمانی جهان برســاند چیزی که مسی از انجام دادن 

آن عاجز است. 
آرژانتین مانند امروز در ترکیب خود ســتاره های بزرگ 
نداشت و شانس قهرمانی هم در رقابت های بزرگ نبود 

با این حال مارادونا آنها را قهرمان کرد.

 سال هاســت که هرازگاهی صحبت از واگذاری دو باشــگاه اســتقال و پرسپولیس به 
بخش خصوصی می شود و پس از مدتی به دایل متعددی به فراموشی سپرده می شود. 
حتی اگر همان روال پیشــین خصوصی ســازی هم مطرح باشد امکان عرضه سهام این 
دو باشــگاه در بورس وجود ندارد. چراکه هر دو باشگاه زیان ده هستند و شرایط ازم را 
برای عرضه در بورس ندارند. دلیل دیگر عدم این انتقال هم شاید نگرانی از قدرت بسیار 
بزرگ برند این دو باشــگاه است و اینکه اگر یک مالک خصوصی صاحب این برند باشد، 
چندان خوشایند نیست. می توان انتظار داشت که پروژه واگذاری مالکیت این دو باشگاه 
به بخش خصوصی همچنان با چالش های بزرگ روبه رو باشــد و با راهکارهای پیشــین 
در عمل مجدداً محقق نشــود اما شاید اســتفاده از فناوری نوظهوری بتواند راهگشای 
این چالش ها باشــد و بتواند راهکاری شــفاف، منصفانه و عمومی را در اختیار بگذارد. 
بزرگ ترین چالش و خواسته هواداران این است که این سهام به نوعی به خود آنها واگذار 
شــود اما زیان ده بودن فعلی این دو باشــگاه مانع عرضه ســهام آنها در بورس می شود. 
از طرفی هوادار این دو باشــگاه بایســتی با توجه به میزان سهام خود بتواند از امکانات 
هواداری باشگاه ســود ببرد، در تصمیمات مهم باشگاه مشارکت داشته باشد و عملکرد 

باشگاه را به صورت شفاف دنبال کند.
فناوری نوین باکچیــن BlockChain می تواند تمام ایــن چالش ها را برطرف کند. 
باکچین یک پایگاه داده یا اگر ســاده تر بگوییم یک دفترچه یادداشــت اســت که هر 
چیزی را می توان در آن نوشــت. از این پایگاه داده نســخه های زیادی در اختیار افراد و 
سازمان های مختلف است. هر وقت یکی از اعضا بخواهد چیزی در این دفترچه یادداشت 
بنویســد، باید فرآیندی را طی کند تا آن مطلب یا به اصطاح تراکنش به تأیید دیگران 
برســد و در مورد وقوع آن بین تمامی اعضا اجماع شــکل بگیــرد. وقتی چیزی در این 
دفترچه یادداشــت نوشته شد تغییر دادن آن بسیار ســخت و تقریبا غیرممکن است و 
بنابراین تمامی اعضا می توانند با خیال راحت به آنچه در آن است اتکا کنند. این ویژگی 
باکچیــن مزیتی بزرگ ایجاد می کند و آن بی نیازی از اعتماد به یک ســاختار مرکزی 
اســت. پایگاه داده باکچینی نمی تواند توسط شــخص و یا نهاد خاصی کنترل شود یا 
به آن دسترســی پیدا شود. همین موضوع باعث شده که باکچین به عنوان یک فناوری 
انقابی در جهان مطرح شود و بسیاری از کشورها، سازمان ها، بانک  ها و حتی باشگاه های 

ورزشی در حال تعریف چارچوب های جدید خود مبتنی بر این فناوری هستند.
نخستین و مشهورترین محصولی که بر اساس فناوری باکچین شکل گرفته، بیت کوین 
نام دارد. بیت کوین که در سال 2009 معرفی شده است یک شبکه پرداخت غیرمتمرکز 
اســت که نهاد بانک در آن حذف شــده اســت و هرکســی در جهان می تواند داده های 

تراکنش ها را نگهداری و در فرآیند تأیید آنها نقش ایفا کند.
 زیرســاخت مبتنــی بر باکچین امکان برگزاری ســاده و البته بســیار امن رأی گیری 
را فراهــم می کند و چندین شــرکت بزرگ در جهان درحال توســعه راهکارهایی برای 
اســتفاده از آن در رأی گیری های مجامع شرکت ها و حتی موارد بزرگ تر هستند. همین 
زیرســاخت توکنایز شده می تواند به عنوان بســتری برای برگزاری مجمع و رأی گیری و 
همچنین نظرســنجی های آتی از تمامی مالکین باشگاه اســتفاده شود. شفافیت باای 
باکچین مانع شکل گیری هرگونه شبهه احتمالی در مورد سامت انتخابات خواهد بود.

جام ملت های آســیا از امروز در امارات آغاز خواهد شــد و بازی هــای مهم ترین تورنمنت 
فوتبالی قاره به طور کامل از سوی صداوسیما پوشش داده خواهد شد. بازی افتتاحیه میان 
امارات - بحرین ســاعت 19:30 از شبکه ورزش پخش می شود. از جام حذفی انگلیس بازی 

منچستریونایتد - ردینگ ساعت 16 از شبکه ورزش روی آنتن خواهد رفت.

یک سال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به بستری شدن علی پروین در بیمارستان 
اختصاص داشــت که با تیتر فقط »صدای ســلطان می لرزید« روی جلد رفته بود. در این 
مطلب می خوانیم: علی پروین را همه دوســت دارند حتی خیلی از اســتقالی ها. به همین 
خاطر است که وقتی خبر بیماری و بستری شدن او رسانه ای می شود همه فوتبالی ها نگران 
می شوند. شاید روز سه شنبه هیچ کس تصور نمی کرد که مشکل سلطان سرخ ها جدی باشد 
امــا دیروز او را دوباره به بیمارســتان بردند تا همه دوباره نگرانش شــوند. پروین بر خاف 
ظاهر نســبتا خشــن و تصویر پر ابهتی که از دوره مربیگری اش به ذهن ســپرده ایم روحیه 
بســیار لطیفی دارد. او از ســوار شدن به هواپیما می ترســد و البته چون تا اان با بیماری 
خاصی مواجه نشــده در 71 ســالگی به خاطر این درد گوش و سرگیجه های عجیب بعد از 
یک ســرماخوردگی ظاهرا ساده ترسیده اما وقتی سرپاست و به هواداران پرسپولیس پیغام 
می دهد که حالش خوب اســت باید باور کنیم که حال ایشان خوب است و به زودی از این 

وضعیت خاص می شود.

استقالوپرسپولیسچگونهواگذارشوند؟
باکچین راه حل خصوصی  سازی

جام ملت های آسیا

فقط صدای 
سلطان 
می لرزید

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

@iranvarzeshi
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9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پدیده(

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

*محاسبهامتیازاتتیماستقالخوزستانبااحتساب6امتیازمنفیصورتگرفتهاست.

جدول لیگ برتر 97-98
امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف

28121631-1587سپاهان1
159421981131پدیده2
1761131-1587پرسپوليس3
157532314926تراکتورسازی4
156721861225استقال5
155461715219پارس جنوبی جم6
518-154651318فواد7
417-154561317سایپا8
116-154471516پيکان9

316-153751417نساجی مازندران10
516-1521031419صنعت نفت آبادان11
515-15366813نفت  مسجدسليمان12
214-1511131214ماشين سازی تبریز13
613-152761218ذوب آهن14
1910-15249726سپيدرود رشت15
6 *11-152671021استقال خوزستان16

 C گــروه  در  فیلیپیــن 
مســابقات با کره جنوبی، 
قرقیزســتان  و  چیــن 
همگروه است. از بازی های 
این گروه، بازی فیلیپین-

به ســابقه  توجه  با  چین 
رقابت اریکســون و لیپی 
ایتالیا جذابیت  در فوتبال 
داشت. خواهد  مضاعفی 


