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حنیــف عمران زاده حاا کــه از فوتبال 
خداحافظی کرده اما هنوز دلش با اســتقال 
است. او می گوید: »هنوز هم می توانستم بازی 
کنم اما با جدایی از اســتقال نتوانستم کنار 
بیایم و هر جای دیگری هم که رفتم انگیزه ای 
نداشــتم و از فوتبــال خداحافظی کردم. اگر 
دو ســال در پرسپولیس و اســتقال باشید 
می توانید به راحتی جدا شوید اما باای پنج 
ســال مقداری اذیت می  کند. اان در خدمت 
خانواده هستم و درگیری خاصی ندارم. وقتی 
برخورد بیرون مردم را می بینم متوجه می شوم 
که به آن چیزی که می خواســتم رسیدم. به 
نظرم می توانستم در استقال باشم و یکسری 
اتفاقات افتاد و جدا شــدم اما اگر می ماندم تا 
اان می توانستم پیراهن تیم محبوبم را بر تن 

کنم.« 
عمــران زاده درباره بازگشــت مجیدی 
حرف هایــی دارد: »فرهاد بــه خانه خودش 
بازگشته است و من خیلی خوشحالم و حقش 
بود. کاس هایی که در انگلیس پشــت ســر 
گذاشته، می تواند ویژگی مثبت فنی برای او 
باشــد. خودم هدفم این اســت که از فوتبال 
دور نباشم و بتوانم با مربیگری به این ورزش 
برگردم. داخل فوتبال هیچ خبری نیســت و 
باید مسائل پشت پرده را خوب بدانید که من 
آن را بلد هستم.« حنیف که سابقه بازی ملی 
هم دارد، درباره جام ملت های آسیا گفت: »ما 
به راحتی می توانیم جزو چهار تیم قرار بگیریم 
اما بعد از آن سخت است و باید دید در نیمه 

نهایی چه خواهیم کرد.«

ســهراب بختیاری زاده، مربی تیم امید 
دربــاره وضعیــت درون اردویــی ایــن تیم 
می گوید: »اردویی را در تهران شــروع کردیم 
و ســپس برای مســابقات چهار جانبه راهی 
قطــر می شــویم.« بختیاری زاده ســپس به 
حضور مجیدی درکادرفنی اســتقال اشاره 
دارد: »مجیدی می تواند یک اســتعداد خوب 
در حــوزه مربیگری باشــد. بــرای او آرزوی 
موفقیت می کنم. امیدوارم آمدن فرهاد باعث 
این نشــود که جو استقال در نیم فصل دوم 
برهم بخورد. رسانه ها باید نگاه حرفه ای داشته 
باشــند. مجیدی برای کمک آمده و در آنجا 
مربیان دیگری هم هســتند. مجیدی نیاز به 
کسب تجربه دارد و امیدواریم بتواند در ادامه 
راه خود موفق باشــد.« مدافع سابق تیم ملی 

درباره تیم ملی هم حرف هایی دارد: »آرزوی 
قلبی من این است که تیم ملی بهترین نتایج 
را بگیــرد. تیم ملی در جــام جهانی کاس 
باایی از فوتبال را ارائه داده است. اینکه ما در 
جام جهانی عملکرد خوبی داشتیم نباید فکر 
کنیم در آسیا کارمان آسان است. با این کادر 
با تجربه و بازیکنان خوب می توانیم کارهای 
بزرگی انجام دهیم. باید بگویم یمن و حریفان 
دیگر فرقی ندارند. همه تیم ها سخت هستند. 
باید قدم اول را محکم برداریم. همه حریفان 
قدرتمند هستند. عراق در آسیا همیشه تیم 
خوبی بوده است. آنها سابقه قهرمانی در آسیا 
را هم دارند. چیزی که مربیان تیم ملی روی 
آن تأکید کردند این اســت که باید به همه 

حریفان احترام بگذاریم.«

بختیاری زاده: امیدوارم جو استقال به هم نریزدعمران زاده: خوشحالم مجیدی برگشت

سوت افتتاحیه جام ملت های آســیا دیشب ساعت 19:30 به صدا درآمد؛ از حاا همه ما 
باید به این شعار پایبند باشیم: »80  میلیون نفر، یک ملت، یک ضربان.«

فرقی نمی کند علی کریمی باشــیم که مدت هاست به دشمن شــماره یک فدراسیون 
فوتبــال و کی روش تبدیل شــده یا برنکــو ایوانکوویچ که اختافش بــا کادرفنی تیم ملی بر 
هیچکس پوشــیده نیســت. همه ما- حتی ما خبرنگاران- هم بخشی از آن 80 میلیون نفری 
هســتیم که یک ملت را تشکیل می دهیم و ضربان قلب مان با حرکات بازیکنان تیم ملی ایران 
در زمین تند و کند می شــود. از حاا باید جور دیگری تماشاگر جام ملت ها باشیم و اگر هم به 
این مربی یا این بازیکنان اعتقاد هم نداریم، حداقل برای احترام به 80 میلیون نفر و یک  ملتی 
که پشت این تیم ایستاده، تا ســوت پایان آخرین بازی تیم ملی در جام ملت ها دندان به جگر 

بگیریم و سکوت کنیم؛ این شاید بزرگترین کمک ما به تیم ملی باشد.
از امروز بحث درباره آمدن یا نیامدن سردار آزمون به تراکتور یا شایعه جدایی وریا و روزبه از 
استقال تنها تمرکز بازیکنان تیم ملی را برهم می زند و روی عملکرد آنها تاثیر منفی می گذارد. 
یا خیلی از بحث های دیگر. اینکه اشــکان دژاگه در آخرین تورنمنت ملی جام  جهانی را جبران 
می کند و در ترکیب تیم ملی می درخشد؟  از این دست بحث ها درباره تیم ملی تا دلمان بخواهد 
زیاد اســت اما بر اساس شــعارمان در جام ملت ها می خواهیم همه را متحد و در قالب یک ملت 
ببینیم که ضربان قلب مشــترکی داریم. از امروز ایران ورزشی تمرکز خود را بر تیم ملی و نتایج 

جام ملت ها می گذارد و تاش می کنیم تا به سهم خودمان به تیم ملی کمک کنیم.

آغاز جام ملت ها، پایان انتقادات
یک ملت، یک ضربان مصاحبهسرمقاله

کیا و دایی میهمانان ویژه افتتاحیه
مراســم افتتاحیه هفدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا از ساعت 
18 در ورزشــگاه زاید سیتی اسپورت آغاز شــد. در دقایق ابتدایی این مراسم 
تعداد اندکی از هواداران اماراتی در ورزشــگاه حضور داشتند اما رفته رفته به 
تعداد آنها اضافه شــد تا هواداران میزبان نشــان دهند برنامه ویژه ای برای داغ 

کردن تنور این بازی ها از همین شب نخست دارند.
در شروع مراســم رییس فدراسیون بین المللی فوتبال به همراه آل مکتوم 
وارد ورزشــگاه شــد. جیانی اینفانتینو به همراه آل مکتوم در جایگاه تشریفات 
ویژه قرار گرفت تا شــاهد مراسم افتتاحیه باشــد. رییس کنفدراسیون فوتبال 
آســیا یکی دیگر از چهره های ویژه این مراســم بود که پس از ورود به جایگاه 
ویژه در کنار اینفانتینو قرار گرفــت. دوربین های تلویزیونی بارها جایگاه ویژه 
 را شــکار می کردند که طی آن شــیخ ســلمان با اینفانتینــو در حال صحبت 

کردن بود.
مســووان برگزارکننده مراســم افتتاحیه یکی از آهنگسازان آهنگ های 
خارجی را برای اجرای پلی بک آنها انتخاب کرده بودند اما در بین لحظاتی که 
ایــن فرد در حال انتخاب آهنگ بود تغییرات عجیب و غریبی به وجود می آمد 
تا شاهد شنیدن آهنگ های عربی باشیم و خبری از موزیک های خارجی نبود. 
ترانــه مربوط به افتتاحیه بازی ها را هــم دو خواننده مرد و یک خواننده زن از 

کشور امارات خواندند.
علی دایی و مهدی مهدوی کیا دو بازیکن ســابق تیم ملی ایران به عنوان 
میهمانان ویژه در جایگاه حضور داشــتند و مراسم افتتاحیه را از نزدیک تماشا 

کردند.

شاهرودی: گل بزنیم هیچ داوری نمی تواند 
قهرمانی آسیا را از ما بگیرد

رضا شاهرودی                   ، مربی خوشنام تیم امید شرایط این تیم را توضیح می دهد: 
»بــه هر حال هرچه ما بازی دوســتانه انجام دهیم                                                                             بر ای تیم ما بهتر اســت و 
می بینید د ر هــر تورنمنت بازیکنان جدیدی دعوت می شــوند   تا همه محک 
بخورند                     ، البته کار ســختی داریم و لی امیدوارم همه به ما کمک کنند تا بعد از 
۴۴ ســال بتوانیم راهی المپیک شویم. البته من اعتقاد دارم که این اتفاق رخ 

می دهد ا ما باید کمک شو د تا این تیم بتواند به این موفقیت برسد.«
و درباره اینکه اردوی کافا قطعی شده یا نه   ، گفت: »بله به احتمال زیاد    این 

اردو قطعی شده و                                                   آنجا دو، سه بازی انجام خواهیم داد                                                                                                                                                                                               .«
مر بی تیم امید  د ر خصوص                                                                          اینکه چقدر تیم امید شانس صعود به المپیک 
د ارد، می گوید: »اعتقاد دارم بازیکنان خوبی داریم 
و بازیکنان می توانند د ر ســایه تاش و کمک خدا 
و دعای خیر مردم این اتفاق ر ا رقم بزنند. به نظر 
من این فرصت وجود د ارد تا مثل بازی با استرالیا 
مــردم به حمایت از تیم امیــد بپردازند تا بتوانیم 
به موفقیت برسیم.« پیشکسوت فوتبال کشورمان 
در با ره اینکه                                                                                     ممکن اســت ماننــد جام ملت های 
199۶ کــه د ر امارات انجام شــد و تیم ملی پای 
فینال اســیر ناداوری شــد و اینکه دوباره همان 
اتفاقات در امارات تکرار شود، این واکنش را نشان 
داد                                              : »به هر حال مســائل داوری همیشــه وجود 
د ارد، بخصوص اینکه د ر یک کشــور عربی مسابقات انجام شو د. مهم این است 
که ما توپ ها ر ا داخل گل کنیم و اجازه ندهیم مشــکلی پیش بیاید. این تیم 
ملی د ر جام جهانی                                                                                            نمره قبولی گرفته                                                                                                                                               و می تواند جزو سه تیم برتر آسیا با شد.«

  

VAR مرادی: اول حمایت از داوران بعد استفاده از
مســعود مرادی در حاشــیه دیدار یادبود بهرام شــفیع و ایرج دانایی فرد 
درباره وضعیت داوری مســابقات فوتبال لیگ برتــر حرف هایی به زبان آورد: 
»اشــتباهات در همــه جای دنیا اتفــاق می افتد، چیزی که بیــش از همه در 
داوری ایران می تواند تأثیرگذار باشــد حمایت از داوران اســت. هرچه حمایت 
بیشتر شــود، اشــتباهات کمتر خواهد شد و مطمئن باشــید حمایت بیشتر 
 بــه مراتــب از 100 اتفاق دیگر بهتر اســت، نباید داوران مان را تحت فشــار 

قرار دهیم.«
وی در مورد تاش ها برای اســتفاده از سیســتم VAR در نیم فصل دوم 
توضیحاتی داد: »نمی دانم این سیستم که قرار است در ایران استفاده شود چه 
شرایطی دارد اما قبل از همه چیز ما نیاز به حمایت از داوران مان داریم و هرچه 
حمایت ها بیشــتر شود اشتباهات کمتر می شود. البته من به اجرایی شدن این 

سیستم کمک داور ویدئویی امید ندارم.«

تکذیب اعتصاب بازیکنان استقال
باشگاه اســتقال به دلیل مشکات مالی نتوانســته به بازیکنان در موعد مقرر پول 
بدهد. همین مســاله دردســرهایی را برای باشــگاه به وجود آورده و شایعاتی مطرح شده 
که بازیکنان به دلیل ناراحتی قصد اعتصاب دارند. هادی مباشــری معاون اجرایی باشگاه 
استقال در واکنش به این موضوع گفته: »باشگاه به زودی پول بازیکنان را پرداخت خواهد 
کرد و اعتصابی در کار نیست. قرار بود تمرینات شنبه آغاز شود اما چون پرواز شفر با تأخیر 
انجام شد، تمرینات از یکشنبه آغاز خواهد شد.« مشکات مالی باشگاه استقال مساله ای 
اســت که سرپرست این باشــگاه نیز به آن اشاره کرده است اما اینکه بازیکنان از وضعیت 
مالی گایه دارند هنوز تایید نشده و باید دید در شروع تمرینات چه اتفاقاتی رخ می دهد.

نوازی: به قهرمانی تیم ملی امیدوارم
محمد نوازی اعتقاد دارد که استقال تا زمانی که نتیجه نگیرد نمی توان گفت وضعیتش 
روبه بهبود اســت: »شرایط استقال خوب است و فرهاد مجیدی هم به این تیم اضافه شده 
و این مســاله باعث خوشحالی تماشاگران می شود اما باید استقال هر چه زودتر به شرایط 
ایده آل برگردد. وقتی تیم نتیجه بگیرد همه چیز خوب است و وقتی نتیجه نگیرید هیچ چیز 
خوب نیست.« نوازی برای تیم ملی هم آرزوی موفقیت دارد: »برای تیم ملی آرزوی موفقیت 

می کنم و امیدوارم بتوانیم در امارات جام قهرمانی را باای سر ببریم.«
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رفتار عجیب اماراتی ها
شعار جام ملت ها را زیر سوال برد

ستاره های دیروز، حامیان امروز

»آســیا را متحد کنید«، شــعاری اســت کــه برای 
هفدهمین دوره جام ملت های آســیا انتخاب شده، ولی با 
رفتاری که امارات میزبان در پیش گرفته، خیلی بعید است 

که این شعار محقق شود.
تورنمنت هــای بزرگ ورزشــی مثل جــام جهانی و 
المپیک همیشــه فرصتی برای کنار گذاشــتن اختافات 
سیاســی و بهانه ای برای نزدیک شــدن ملت ها بوده، ولی 
در خاورمیانه، یکی از پرتنش ترین نقاط نقشه جهان ظاهرا 

قرار نیست این اتفاق بیفتد.
دو روز مانــده به افتتاحیه مســابقات، ممانعت ورود 
چند خبرنگار و مســوول قطری غیرمنتظره بود و نشــان 
داد میزبان حتی در این یک ماه هم قرار نیست اختافات 
با همســایه اش را کنار بگذارد. خبرنــگاران قطری پس از 
ساعت ها سرگردانی نتوانسته بودند وارد خاک امارات شوند 
و مجبور شدند به کشورشان برگردند، ولی سعود ال مهندی، 
نایب رییس فدراســیون فوتبال قطر و کنفدراسیون فوتبال 

آسیا سرانجام جمعه توانست به ابوظبی برسد.
کارشکنی میزبان برای کنفدراسیون فوتبال آسیا هم 
غیرمنتظره بود و در نامه ای خواهان رســیدگی به وضعیت 
 AFC این عضو کمیته اجرایی مســابقات شــد. در بیانیه
آمده: »گزارش هایی منتشر شد که مهندی در پروازی که 

از مســقط داشته نتوانســته وارد خاک امارات شود. ما در 
حال بررســی شرایط هســتیم و اطمینان داریم که ویزا و 

اجازه ورود مسووان کمیته برگزاری صادر شده است.«
با این حال احمد ال عوانی، مدیر کمیته برگزاری محلی 
مسابقات ممانعت از ورود این مدیر قطری را تکذیب کرد و 
گفت: »او جمعه وارد ابوظبی شد و خودش را برای جلسات 
کاری اش آماده می کند. هیچ نشانه ای وجود نداشت که به 
ال مهندی اجازه ورود داده نشده. به عنوان سند همین بس 
که او حاا اینجاســت. طرح این موضوعات اهداف سیاسی 
دارد و ما می خواهیم ورزش را جدا از سیاست نگه داریم.«

اتفاقی که برای ال مهندی افتاد این نگرانی را به وجود 
آورده کــه در ادامــه مســابقات، بخصوص با بــاا رفتن 
حساســیت بازی ها شاهد حرکاتی باشــیم که دور از روح 

جوانمردی و عرف ورزش است.
عربســتان، امــارات و بحریــن در ماه هــای اخیــر 
همسایه شــان قطر را تحت تحریم سیاسی و اقتصادی قرار 
داده اند و جام ملت ها هم قرار نیست این خصومت را کمتر 
کند. بدین ترتیب انتظار می رود در بازی عربســتان و قطر 

که همگروه هستند، تنش به اوج برسد.
کاروان قطر در این شرایط پیچیده دیروز وارد امارات 
شــد و بازیکنان سعی می کنند بدون توجه به این تنش ها 

روی بازی شان تمرکز کنند. سعد ال شیب، دروازه بان قطر 
گفــت: »در نهایت این فقــط فوتبال اســت. باید بتوانیم 
خودمان را کنترل کنیم و فوتبال بازی کنیم.« آنها به دلیل 
قطع پروازهای قطر به سمت این سه کشور، مجبور شدند 
برای رسیدن به امارات توقفی هم در کویت داشته باشند.

روســیه چند ماه قبل میزبان جام جهانی، بزرگترین 
تورنمنت فوتبال بود و اجازه نداد تنش های سیاســی روی 
 AFC برگزاری این تورنمنت تاثیری داشــته باشــد، ولی
نتوانســته امارات را مجبور کند که نســبت به میهمانان 

حاضر در این جشنواره ورزشی بی طرفی را رعایت کند.
رفتــار خصمانــه میزبان بــا قطری ها ایــن نگرانی 
را به وجــود آورده کــه تیم ملــی ایران هــم از این رفتار 
بی نصیــب نماند. در تورنمنت هایی کــه تیم ملی در غرب 
آســیا شــرکت کرده، نمونه چنین رفتارهایی کم نبوده اند 
و وقتی به مراحل حساس مســابقات برسیم، کارشکنی ها 
ممکن اســت اوج بگیرد. خوشبختانه از مرحله یک چهارم 
نهایی قرار اســت از تکنولوژی بازبینی ویدیویی اســتفاده 
شــود و این احتمال داوری های مغرضانه را کمتر می کند، 
با این حال موفقیت در چنین شرایطی کار آسانی نخواهد 
 بود، بخصوص اگر در ســمت دیگر زمیــن امارات یا یکی 

از همپیمانانش باشد.

محمد نوری، پیشکسوت باشگاه استقال درباره تیم 
ملی حرف هایی دارد: »شرایط تیم ملی خوب است و این 
تیم جوان های خوبی دارد. فکر می کنم ما یکی از بهترین 
تیم های آسیا را داریم و شــما می بینید که در رده بندی 
هم اول هستیم. البته شرایط جام ملت ها فرق دارد چون 
ما سال ها است که قهرمان نشده ایم اما من امیدوارم این 
جوان ها از ظرفیت خود استفاده کنند و بتوانند دل مردم 
را شــاد کنند. البته کار بســیار سخت اســت و تیم های 
ژاپن، کره و استرالیا بسیار خوب هستند اما من امیدوارم 
بازیکنان بتوانند نمایش خوبی داشته باشند؛ ولی قهرمانی 

به هیچ عنوان دور از دسترس نیست.« 
نوری براین باور اســت که مجیدی آلترناتیو شــفر 
خواهد شد: »هواداران مجیدی را دوست دارند و طبیعی 
است این اتفاق می افتد، البته هواداران شفر را هم دوست 
دارند اما مطمئن باشید اگر استقال ۴ بازی نتیجه نگیرد 
هواداران مجیدی را تشــویق می کنند. البته من امیدوارم 
استقال نتیجه بگیرد تا این اتفاق نیفتد ولی من می گویم 
که احتمال اینکه مجیدی ســرمربی شــود زیاد است.« 
نــوری در ادامه حرف هایش گفت: »بااخره فرهاد باید از 
یک جایی شروع کند ولی اســتقال برای نیم فصل دوم 

و لیگ قهرمانان آســیا حتما یــک مهاجم و یک هافبک 
بازیساز می خواهد. ان شاءا... فرهاد هم بتواند به استقال 

کمک کند.« 
نــوری به بازگشــت جبــاروف هم اشــاره ای دارد: 
»جباروف پارسال بازیکن خوبی بود و کا به درد استقال 
خورد اما سن او باا است و در تیمی که بود هم نتوانست 
خودش را نشــان بدهد و آماده نیســت. من فکر می کنم 
استقال به جوان های خوبی مثل صیادمنش و آذری باید 
اعتمــاد کند و فکر نمی کنم حضــور جباروف به کار این 

تیم نمی آید.«

نوری: استقال ۴ بازی نتیجه نگیرد مجیدی را تشویق می کنند

دایی وکیا میهمان ویژه افتتاحیه
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رفتار عجیب اماراتی ها شعار جام ملت ها را زیر سوال برد
اتحـاد آسیـا درحد حــرف!

 اتحـاد آسیـا 
درحد  حـرف!

مهاجمان  کی روش  آماده آتش بازی

بازی دوستانه به یاد زنده یاد دانایی فرد و شفیع
دیروز در ورزشگاه شهید شیرودی یک بازی دوستانه بین تیم »رسانه ورزش« و منتخب 
ستارگان پرسپولیس و استقال به یاد ایرج دانایی فرد، ملی پوش سابق و بهرام شفیع، مجری 
باســابقه که در هفته های گذشــته دار فانی را وداع گفتند، برگزار شد. در این مسابقه تیم 
منتخب ســتارگان سرخابی موفق شــد تیم منتخب خبرنگاران و عکاسان را با نتیجه ۴-3 
شکســت دهد. زننده یکی از گل های این تیم پسر مرحوم دانایی فرد بود که در نیمه دوم به 
زمین رفت. هدایت تیم منتخب اســتقال و پرســپولیس به عهده علی پروین بود که بعد از 

بازی کرکری داغی با عادل فردوسی پور، کاپیتان تیم رسانه ورزش داشت.

لبخند رضایت در چهره سرمربی تیم ملی

 تمرین تیم ملی در امارات و چهره خندان و شــاد سرمربی تیم ملی گویای همه چیز 
  اســت. گل های مهاجمان و درخشش سایر بازیکنان حتی کی روش سختگیر را هم 
  سر ذوق آورده و شوخی  او با شاگردانش در اغلب تصاویر جلب توجه می کند. عکس ها 
 و گزارش  های اختصاصی ایران ورزشی از تیم ملی را در صفحات روزنامه ببینید و بخوانید.

1 - 1 داور بهترین یار اماراتبحرینامارات
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پیش بینــی اینکه برخــی روابط 
سیاســی بر مســابقات جام ملت های 
آسیا تأثیرگذار باشد، از مدت ها پیش 
کار ســختی به حساب نمی آمد. حتی 
اگــر فوتبال را به طــور کامل جدا از 
اما نمی توانیم منکر  بدانیم  سیاســت 
این موضوع شویم که این جام ملت ها، 
سیاسی ترین جام  ملت هایی است که 

برگزار می شود.
تأثیر  آشــکار  نمونه های  از  یکی 
روابط سیاســی بر میزبانی امارات را 
می توان در نادیده  گرفته شدن اخبار 
مربوط به تیم ملــی فوتبال ایران در 
رســانه های اماراتی مشاهده کرد. در 
شــرایطی که تیم ملی ایــران یکی از 
5-6 مدعــی اصلــی قهرمانی در جام 

ملت ها محسوب می شود.
شــاگردان کارلــوس کــی روش 
بیــش از نیم دهه اســت که در صدر 
جدول رنکینگ آســیا جــای دارند و 
در این ســال ها کمتر پیش آمده که 
مغلوب تیم های آســیایی شوند. عاوه 
بر ایــن، در ترکیب تیم ملی بازیکنان 
شناخته شده ای در سطح جهان زیاد 
دیده می شوند؛ سامان قدوس بازیکن 
حاضر در لوشــامپیونا فرانسه، علیرضا 
جهانبخش وینگر تیم برایتون، سردار 
آزمون با سابقه گلزنی به بایرن مونیخ، 
علیرضا بیرانوند با مدال نایب قهرمانی 
آســیا و مهار پنالتی رونالــدو و... که 
همگی مــورد توجه فوتبال دوســتان 

آسیایی و حتی اروپایی قرار دارند.
بــا ایــن حــال امــا روزنامه ها و 
وبســایت های خبری کشور میزبان جام 
ملت های آسیا یعنی امارات اخبار حول 
تیم ملی ایران را آنطور که باید و شــاید 
پوشش نداده اند و اگر از چند خرده خبر 
عبــور کنیم، می توانیم به جرات بگوییم 
که هیچ مطلبی از تیم ملی ایران در این 

رسانه ها دیده نمی شود!
خصوصــی  رســانه های  حتــی 
امارات بــه دایل مختلف که می توان 
به تفصیل بررســی کرد، از نوشــتن 
در خصــوص تیــم کی روش ســر باز 
می زننــد و به مدعــی اصلی قهرمانی 

توجــه چندانــی نمی کننــد. اگرچه 
این اتفاق اهمیــت چندانی هم برای 
ایران ندارد اما کشــور میزبان ملزم به 
میهمان نوازی و رعایت عدالت در تمام 
الخلیج،  روزنامه های  است.  موضوعات 
اامارات، ااتحاد، شــرق ااوسط و... 
از جمله نشــریاتی هستند که موضع 
این چنینی در قبــال تیم ملی ایران 

داشته اند.
 برخاف کشور میزبان، رسانه های 
عراقــی و قطری حســابی هوای تیم 
ایران را در روزنامه های شان داشته اند. 
به طور مثال روزنامه اســتاد الدوحه 
قطر در شماره دیروزش به آقای گلی 
علی دایــی، بهتاش فریبا و حســین 
کانی در تاریخ جام ملت ها اشاره کرد 
و همچنین نقــل قولی از کی روش را 
در صفحات نخســتین به چاپ رساند. 
عاوه بر این استاد الدوحه به بررسی 
تاریخچه بازی های ایران و کره جنوبی 
پرداخــت و ایــن مســابقه را یکی از 
پرتکرارتریــن بازی هــای جام ملت ها 

دانست.
عــاوه بــر آن، در برنامه هــای 
الکاس  تلویزیون هایی چون  ورزشــی 
قطر نیــز می توان روابط دوســتانه با 
ایران را مشاهده کرد؛ جایی که عاوه 
بر خط مشی این رسانه، میهمان ها نیز 
در پیش بینی های خود اغلب ایران را 
از فینالیست ها یا حتی  به عنوان یکی 

تیم قهرمان معرفی می کنند.
جــام ملت های آســیا 2019 در 
شرایطی برگزار می شــود که ایران و 
منازعات  گذشــته  همچون  عربستان 
سیاســی شــدیدی با یکدیگر دارند. 
عاوه بر ایران، کشور قطر نیز از چند 
سال گذشته با عربستان جدل داشته 
اســت. در جبهه ایران عاوه بر قطر، 
می توان کشورهایی نظیر سوریه، یمن 
و عراق را دید. آن طرف امارات متحده 
عربی مهم ترین یار عربستان است. در 
این بین باید بررســی کرد و دید که 
آیا نظر فوتبال دوســتان این کشورها 
نیز مطابق با اتفاقات سیاســی است یا 

خیر؟

آسیا  ملت های  جام  دوره  هفدهمین 
در حالــی دیروز با بازی امــارات میزبان 
مقابل بحرین آغاز شد که آخرین میزبانی 
کشــور عربــی از رقابت ها یــادآور دوره 

خاصی از فوتبال قاره کهن است.
از  میزبانی اش  نخســتین  در  امارات 
جام ملت های آســیا، ســال 1996 بازی 
افتتاحیه را مقابــل کره جنوبی انجام داد 
و پس از کسب تســاوی، با 2 برد مقابل 
کویت و اندونزی و شکســت دادن عراق 
و مجددا کویت برای نخســتین و تاکنون 
آخریــن بــار به فینــال جــام راه یافت. 
رویارویــی این تیم با عربســتان در بازی 
نهایی آن سال و نبرد رده بندی بین ایران 
و کویت، بازتابنده هژمونی غرب آسیا در 

آن دوران بود.
در حقیقت در تاریــخ جام ملت های 
آسیا، قدرت بین شــرق و غرب این قاره 
خیلی دیر جابجا شــده اســت. در دوران 
ابتدایــی به دلیل عدم وجود ســاز و کار 
مناســب و حضور نداشتن تیم های غرب 
آســیا، این جام محل حضــور تیم هایی 
مانند کره جنوبی و ویتنام جنوبی بود. در 
این شرایط کره جنوبی کار راحتی داشت 
و در هر 2 دوره اول در سال های 1956 و 
1960 قهرمان شــد. 4 سال بعد قدرت از 
شرق به غرب قاره منتقل شد و جام مدت 

زیادی در این منطقه ماند.
پس از قهرمانی رژیم صهیونیســتی 
در ســال 1964، نوبــت بــه قدرتنمایی 
ایران رسید. سفیدهای قاره کاری کردند 
که در تاریخ جام ملت ها بی ســابقه بود و 
احتماا تیمی در تاریخ نتواند دســتاورد 
آنها را تکــرار کند. ایران 3 بــار متوالی 
قهرمان آســیا شــد و چند روز پس از به 
آشوب کشیده شــدن خاورمیانه با حمله 
عراق به ایــران، کویت با طایی ترین تیم 
تاریخش برای نخســتین و آخرین بار در 

سال 1980 جام را باای سر برد.
عربستان و تنها نسل طایی تاریخش 
بیــش از کویت در عرصــه افتخارآفرینی 
تداوم داشــتند. سال 1984، خلیل زیانی 
به نخستین مربی بومی یک تیم فاتح جام 
ملت های آســیا تبدیل شــد و عربستان 
4 ســال بعد هم قهرمانــی را تکرار کرد. 

نایب قهرمانی در جام سال 92 با شکست 
از ژاپن با قهرمانی ســوم در سال 1996 
همراه شد. در روزهای پایانی قدرتنمایی 
در آســیا، باز هم عربستان به فینال جام 
سال 2000 رسید و باز هم به ژاپن باخت.
 در ســال 2004 برای نخستین بار 
پــس از 2 دوره اول، یــک فینــال تمام 
شرقی بین دشــمنان سیاسی دیرینه ای 
به نام هــای ژاپن و چین شــکل گرفت. 
چیــن میزبان در دومین تجربه حضور در 
فینال با زدن گل اول تا آســتانه کســب 
تاریخش پیش رفت  افتخــار  بزرگ ترین 
اما 2 ســال بعد از نخســتین حضور در 
جام جهانی بــا بی تجربگی 3 گل خورد تا 
ژاپن به جمع ایران و عربســتان به عنوان 
فاتحان 3 دوره جام ملت ها بپیوندد. سال 
2007 بار دیگر شــاهد قدرتنمایی غرب 
آسیا بودیم. این بار گل کاپیتان محمود، 
برتری عجیــب عراق تازه فارغ شــده از 
فینالیست  جنگ مقابل آخرین عربستان 
شــده جام ملت ها را رقم زد. عراق حتی 
وقتی در دهه 80 در اوج بود، نتوانســت 
به جام برسد اما این بار در رقابت هایی به 

شدت سیاسی جام را باای سر برد.
بــه  از زمــان پیوســتن اســترالیا 
موازنه  کانگوروها  آســیا،  کنفدراســیون 
قدرت در قاره کهــن را به هم زدند و به 
رقیب جدی شــرق آسیا در روزهای افت 
مطلق غرب این قاره تبدیل شدند. وقتی 

آنها ســال 2011 در نخستین حضور به 
فینال مقابل ژاپن راه یافتند از غرب آسیا 
غیر از خاطره ای باقی نمانده بود. نســل 
جدید نمی توانســت اقتدار نســل طایی 
عربســتان را ادامه بدهد، رتبه کویت در 
رنکینگ فیفا سه رقمی شــده بود، ایران 
قدرت زیادی نداشــت و عراق نشان داد 
قهرمانــی اش در دوره قبلی پیغام خاصی 
نداشــت! در این شــرایط، اســترالیا در 
فینال مغلوب ژاپن شــد تا ســامورایی ها 
بــا 4 قهرمانی به تنهایــی پرافتخارترین 
تیم جام نام بگیرند. 4 ســال بعد استرالیا 
ایــن بار در فینال یک تیم شــرقی دیگر 
بــه نــام کره جنوبی را در پیش داشــت. 
گل وقت های تلف شــده کره، بازی را به 
وقت اضافه کشــاند اما استرالیا در پایان 
2 وقــت 15 دقیقــه ای پیروز شــد و در 
خانه نخستین قهرمانی تاریخش در جام 
ملت های آسیا را جشن گرفت تا حسرت 

کره جنوبی حداقل 49 ساله شود!
بــرآورد اتفاقات 16 دوره گذشــته، 
برتری غرب در تعداد قهرمانی ها در جام 
ملت های آسیاست. ایران و عربستان با 3 
و عراق و کویت و رژیم صهیونیستی با یک 
قهرمانی، 9 فتح غرب آسیا را رقم زده اند 
و ژاپن با 4 و کره جنوبی با 2 قهرمانی، 6 
قهرمانی شرق را کسب کرده اند. استرالیا 
با قهرمانی دوره قبلی، تنها قهرمان خارج 

از این 2 منطقه و حتی قاره نام گرفت!

تحریم رسانه ای تیم ملی ایران در امارات

قدرت همین  جاست، در دستان غربی ها

نشانه های روابط سیاسی در جام ملت های پیش رو

داستان عجیب انتقال قدرت در جام ملت های آسیا

سایت آ.اس اســپانیا به ترتیب ایران، 
کــره جنوبی و ژاپن را بخت های نخســت 
قهرمانــی عنــوان کرد. با اینکــه کارلوس 
کی روش بارها و بارها ســعی داشته صعود 
بــه فینــال و قهرمانی در جــام ملت های  
آســیا را دور از دســترس تیم ملی فوتبال 
ایران بداند امــا پیش بینی ها و گمانه زنی ها 
درباره قهرمان جام ملت های آســیا، همه 
رشــته های کی روش را پنبه کرده اســت. 

هر چه او ســعی دارد به این وسیله فشارها 
را بــرای قهرمانی از خود و بازیکنان بردارد 
اما رســانه های اروپایی و عربــی با آوردن 
نــام ایران در میــان قهرمان های احتمالی 
خــواه ناخواه تیم ملی ایــران را در معرض 
توجه قرار می دهد. ســایت آ.اس اسپانیا به 
بهانه شــروع جام ملت های آسیا به بررسی 
این رقابت ها پرداخته اســت. این رســانه 
اسپانیایی به حضور گسترده تیم های عربی، 

افزایش تعداد تیم ها از 16 به 24، نخستین 
حضور یمن، قرقیزستان و فیلیپین، دومین 
قدیمی  رقابت  دومیــن  امــارات،  میزبانی 
بین المللی و تیم های پرافتخار اشاره کرده 
اســت. با این حال مهم ترین بخش گزارش 
درباره تیم هایی اســت که شانس قهرمانی 
دارند. این رســانه به ترتیــب، ایران، کره 
جنوبی و ژاپن را بخت های نخست قهرمانی 

عنوان کرد.

ایران قهرمان احتمالی از نظر آ.اس اسپانیا

جریمه میلیون داری 
 برای انصراف از

 جام ملت ها
 کنفدراسیون فوتبال آسیا لیستی از 
قوانین و آیین نامه های مربوط به برگزاری 
مســابقات جام ملت های آسیا 2019 که 
در کشور امارات برگزار می شود را منتشر 

کرد.
در این لیست موارد و قوانین مربوط 
به مســابقات، جرایم، لیســت و ثبت نام 
بازیکنان، مدیــران، میهمانان، تمرینات، 
مرحله  به  رســیدن  مسابقات، چگونگی 
حذفی و دیگر مسائل مربوط به مسابقات 
گنجانده شــده که در 56 ســرفصل که 
هرکدام دســت کم به ده مــورد خاص 

می پردازند وجود دارد.
این مــوارد در ابتــدا درباره حقوق 
کنفدراســیون فوتبال آسیا، سازماندهی 
ورزشــگاه ها،  مســابقات،  مدیریــت  و 
زمین های تمرین و مسائلی از این دست 
اســت. در ماده 4 ایــن بخش، وظایف و 
مســوولیت های برگزار کننــده در قبال 
شــرکت کننده ها ذکــر شــده از جمله 
پرداخــت تمام هزینه های اقامت و موارد 
مــورد نیاز، بیمه تمــام اعضای تیم های 
حاضر در مســابقات در برابر حوادث و ... 

در آن وجود دارد.
ماده 6 این بخــش در مورد خروج 
مسابقات قبل یا در حین برگزاری بازی ها 
است. خارج شــدن از مسابقات 30 روز 
قبل از بازی ها جریمه ای 30 هزار داری 
و در حین برگزاری مســابقات عاوه بر 
جریمــه 100 هــزار داری و لغو تمام 
نتایج مسابقات تیم به پرداخت خسارت 
به اسپانسرهای بازی ها که می تواند بالغ 
بر دو میلیون دار و همچنین محرومیت 
از شرکت در مسابقات مقدماتی دور بعد 

منجر خواهد شد.

کی روش بدون هیچ نشانی از ایران و 
تیم ملی فوتبال ایران؛ این تصویری است 
که از زمان آماده ســازی تیم ملی فوتبال 
ایران، سرمربی پرتغالی تیم از خود نشان 
داد و حــاا در فوتوشــات های رســمی 
تیم ملی برای جــام ملت ها هم او بدون 
هیچ نشــانی از تیم ملی فوتبال ایران در 

عکس ها حاضر شده است.
این البته برای نخستین بار نیست که 
کی روش لوگوی تیم ملی را از لباس خود 

حذف می کند.
 اردوی آماده سازی مهرماه تیم ملی 
نخســتین بار بود که کی روش در عکسی 
رســمی در کنار مســووان فدراسیون 
فوتبال و ســایر اعضای تیم ملی فوتبال 
ایران بــا لباس بدون لوگو حاضر شــد، 
طوری که جای خالــی لوگوی تیم ملی 

روی لباس کی روش در مقایســه با سایر 
اعضای تیم ملی کامًا به چشم می آمد.

این اتفاق در زمان خود حسابی سر 
و صدا به پا کرده بــود و انتظار می رفت 
فدراسیون فوتبال ایران برای این تفاوت 
سوال برانگیز کی روش و سایر اعضای تیم 
ملی فکری کند یــا حداقل توضیحی از 
ســوی فدراســیون فوتبال ارائه شود که 
چرا کی روش لوگوی تیم ملی را از لباس 
خود برمی دارد، در حالی که همان لباس 
بــا لوگوی تیم ملی فوتبــال ایران بر تن 
دستیاران او هست و همین موضوع اتفاقاً 
باعث می شــود که جای خالی لوگو روی 
لباس کی روش بیشتر هم به چشم بیاید 

و توی ذوق بزند.
فدراســیون فوتبال مقابل این رفتار 
کارلوس کــی روش هم مثل هــر اتفاق 
دیگــری درباره او ســکوت کرد و حاضر 
نشــد توضیحــی در این رابطــه بدهد 
تا موافقان فدراســیون حداقــل به این 
گمانه زنی روی بیاورند که شاید کی روش 
در  بنــدی از قــرارداد خود ایــن حق را 
برای خود قایل شــده باشد که می تواند 

حامی مالی شــخصی لباس داشته باشد 
یا تعهدی برای داشــتن لوگوی تیم ملی 
فوتبال ایــران روی لباس خــود ندارد. 
با اینکه فدراســیون هرگز در این رابطه 
هم هیچ توضیح رســمی ارائــه نکرد اما 
حتی در این صــورت هم چنین فقدانی 
در قــرارداد کی روش، ضعفی اســت که 
فدراســیون فوتبال در قرارداد بستن با او 

داشته است.
البته که در زمان برگزاری رقابت های 
فوتبال همیشه سرمربیان تیم های ملی با 
لباس های شــخصی خــود روی نیمکت 
تیم حاضر می شوند و هیچ الزامی وجود 
ندارد لباس آنها، همان لباســی باشد که 
فدراسیون فوتبال آن کشور با لوگوی تیم 

ملی در اختیارشان قرار داده باشد. 
حتی در تمرینات هم هیچ الزامی به 
پوشــیدن لباس مخصوص برای سرمربی 
تیم وجود ندارد. ماجــرای کی روش اما 

قدری متفاوت است. 
او در موارد خاصی که از آن صحبت 
می کنیم، لباس شخصی خود را نپوشیده 

است.

 لباسی که در تصاویر مورد بحث بر 
تن کارلوس کی روش است، همان لباسی 
است که بر تن دستیاران او است، با این 
تفــاوت که لوگوی تیم ملی فوتبال ایران 
از لباس کی روش حذف شده و دلیل این 

اتفاق هم مشخص نیست.
نکتــه دیگــری کــه ایــن حرکت 
کــی روش را بحث برانگیــز می کند این 
اســت که ســرمربی پرتغالی تیم ملی تا 
پیــش از این چنین اعتقادی نداشــت و 
به عنوان مثــال در فوتوشــات های جام 
جهانــی، پرچم ایــران را روی کت خود 
داشــت یا پیش تر مچ بند پرچم ایران را 
به دســت می بست و بدون آن مچ بند در 
مجامع عمومی حاضر نمی شد. مرور این 
باعث می شود حذف  رفتارهای کی روش 
پرچم ایران از لباس او بعد از جام جهانی 
و پیش از جام ملت ها، بیشــتر و بیشتر 

سوال برانگیز باشد.
این موضوع حتی باعث شده عده ای 
ایــن اتفاق را به تصمیم جــدی او برای 
ترک ایران بعد از این رقابت ها ربط دهند. 
در واقــع خیلی ها حذف لوگوی تیم ملی 

از لبــاس تیم ملی را نشــانه ای می دانند 
که شاید به جدایی کی روش از تیم ملی 
بینجامــد؛ هرچند خــود او هرگز حاضر 
نشده در این رابطه حرفی بزند و طبیعی 
هم هســت که فعًا او و همه اعضای تیم 
ملی روی مســابقات جام ملت ها متمرکز 

باشند.
همــه اینها اما باعث نمی شــود که 
ابهام بزرگ درباره جای خالی لوگوی تیم 
ملی روی لبــاس کی روش از بین برود و 
حذف یکباره نشانه های ایران و تیم ملی 

از پوشش کی روش عادی به نظر برسد.
با موضعــی که فدراســیون فوتبال 
و  کــی روش  مقابــل  همیشــه  ایــران 
تصمیم هایش داشــته و دارد، شاید توقع 
زیادی باشــد که بخواهیم فدراسیون در 
این رابطــه توضیحی دهد یــا دلیل آن 
را بیــان کنــد، اما به نظر می رســد این 
توقع بیجایی نباشــد که از سرمربی تیم 
ملی مــان بخواهیم حداقل تــا زمانی که 
سرمربی تیم ملی ایران است برای انتقال 
پیام هایش نشانه تیم ملی را از لباس خود 

حذف نکند.

کی روش لوگوی تیم 
ملی فوتبال ایران را از 
لباس های خود حذف کرده 
است. این اتفاق بعد از جام 
جهانی افتاد؛ درست وقتی 
تیم ملی اردوی آماده سازی 
خود را برای حضور در 
جام ملت های آسیا آغاز 
کرد. کسی که تا پیش از 
آن پرچم ایران را به دست 
می بست و از هر راهی برای 
استفاده از نشانه های تیم 
ملی ایران استفاده می کرد، 
حاا در کنار سایر اعضای 
تیم ملی، با همان لباس 
اما بدون لوگوی تیم ملی 
عکس یادگاری می اندازد. 
این موضوع حاا در 
فوتوشات های ملی پوشان 
پیش از جام ملت ها هم 
تکرار شده است. کی روش 
بدون هیچ نشانه ای از تیم 
ملی فوتبال ایران عکس 
می اندازد و مشت های 
گره کرده اش را به دوربین 
نشان می دهد.

نشانی که بدون توضیح حذف شد

کی روش منهای لوگوی تیم ملی! ایران ورزشی:
خریبین منتفی شــد، اســتقال به 

دنبال شکارهای بزرگ.
پژمان راهبر:

تراکتور و ســومین ســتاره خارجی. 
گینه ای، 31 ســاله. کوین کنستانت. چه 

لیگی بشه.
استنیس:

به امید اینکه زنوزی ســر کیسه رو 
شل کنه و بمب بعدی تراکتور بنزما باشه.

کانالس:
اگر  اســتقال  کــه هیچی،  آدبایور 
هری کیــن رو هم از چنــگ تراکتور در 
بیــاره و بخردش باز هــم آخر فصل وزیر 

پرسپولیسیه و پرسپولیس هم حکومتی.
سرجیو آدبایور:

خود آدبایور هر شــش ســاعت دو 
تــا قرص می خوره تا کهولت ســن باعث 
نشه اســمش رو فراموش کنه. اون وقت 
فتحی با چه شور و شعفی گفته می خوام 

بخرمش.
خط خطی:

فرهــاد مجیدی آخرین کســیه که 
تماشــاگرا بــازی رو ول کــردن و رفتن 
گوشه اســتادیوم گرم کردنش رو تماشا 
کنن. فکر کنم کسی که تونسته همچین 
کاری بکنه، می تونه هر شوخی دیگه ای با 

فوتبال انجام بده.
آق علی:

خطیبــی  رســول  بخیــر  یــادش 
برای  کلینزمن  کــه  کاری  می خواســت 

آلمان کرد رو برای تراکتور بکنه.
:Alireza ZS 

کدوم مهاجم خوبی این مقطع فصل 
بدون تیمه و انقدر ســریع فقط با مذاکره 
برانکو اومدنش قطعی می شه که منشا رو 
بیرون کنن؟ به نظرتون چیزی مشکوک 

نیست؟
مارشال:

بیاییــد همه با هم نــذر کنیم که این 
مهاجــم کرواتی که قراره بیاد جای منشــا 
مثل رادوشــویچ نباشــه. جز فاکتور غیرت 
حرف دیگه ای هم واسه گفتن داشته باشه.

:ChrtNgoErf
هر وقت می گــن پیراهن تیم ملی با 
همــون نماد یوز ایرانی مــی رم دنبال یه 
ذره بین می گردم چون متأسفانه نمی شه 
این نماد رو با چشم غیر مسلح رو پیراهن 

تیم ملی پیدا کرد.
ریاضیدان قرن:

بازی  افتتاحیــه اش  کــه  تورنمنتی 
امارات و بحرین باشه، نشون می ده سطح 
مســابقات چقدر بااست و چه غول هایی 
دارن رقابت می کنــن، باید هم تیمی که 
مــی ره تو چهارتا بازیکناش معاف بشــن 

دیگه.
خورخه لوئیس بورخوس:

زوج شــفر و مجیدی یجوریه که از 
این به بعد هر بازی باید بریم استادیوم.

شاعر بدخط:
منشــا با 250 هزار دار طلب و کلی 
خاطره خوب از آسیا کنار گذاشته شد تا 
یه بازیکن میلیون داری جاش رو بگیره. 
اونوقت شفر هنوز نتونسته از دست جابر 

انصاری خاص بشه.
فرانتس کافگاف:

این رســمش نبود آقای عرب، منشا 
نیم فصل بدون هیــچ دریافتی با تعصب 
برای پرسپولیس بازی کرد، چون کم گل 
اینجوری مصاحبــه می کنی؟ حیف  زده 
اون همه تعصب گادوین منشا، می تونست 
چون اصًا پول نگرفته بود راحت فســخ 
کنه بره. منشــا قطعاً دوست داشتنی ترین 

سیاهپوست تاریخ پرسپولیسه.
بردیوف:

اگه دو تا بازی از منشا توی ورزشگاه 
می دیدیــد، می فهمیدید بــا ارزش ترین 
بازیکن پرســپولیس بود و رفتنش یعنی 
رفتن غیرت، پرس شــدید، فضاســازی، 
انفجــاری،  حرکت هــای بــدون تــوپ 

شوت های غیرقابل پیش بینی... 

شهر مجازی

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

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

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

مرحله گروهی
شنبه، 15 دی ماه 1397

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شهر العین

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

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

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

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

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

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

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

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

العین

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

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

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

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

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

یک هشتم نهایی
یکشنبه، 30 دی ماه 1397

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

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

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

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

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

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

ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
سه شنبه، 2 بهمن ماه 1397

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

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

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

یک چهارم نهایی
پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397

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

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

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

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

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

 
نیمه نهایی

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

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

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

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

فینال
جمعه، 12 بهمن ماه

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

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

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

می کنند.
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یک تیر با دو نشان؛ جنگ با منتقدان، فشار روی مدعیان

نیمه نهایی، استراتژی کی روش برای تورنمنت

از حــدود ده روز قبــل کی روش در 
مصاحبه هایش این جملــه را تکرار کرده 
کــه تیم ملی ایــران شــانس قهرمانی یا 
مدعی قهرمانی جام ملت های آسیا نیست 
و سعی می کند چهارمین تیم نیمه نهایی 
باشــد. او در مصاحبه هایش مدام از ســه 
تیم کره جنوبی، ژاپن و استرالیا به عنوان 
شــانس های اصلی قهرمانی نــام برده و 
می گوید این سه تیم در نیمه نهایی حاضر 
خواهند شــد و تیم ایران ســعی می کند 
جایگاه چهارم را به دست بیاورد که البته 
برای رقــم زدن این اتفاق کار دشــواری 
دارد. کــی روش می گویــد تیم هایی مثل 
عربستان، قطر، امارات، عراق و ازبکستان 
هم برای همین جایگاه می جنگند و برای 

رفتن به نیمه نهایی کار دشــواری خواهد 
داشت.

اول بار وقتی کی روش این حرف ها را 
به زبان آورد با برخورد چکشــی منتقدان 
داخلی اش مواجه شــد و اینکه حضور در 
نیمه نهایی نمی تواند برای تیم اول آســیا 
در رنکینگ که پر از بازیکنان شــاخص و 
لژیونر اســت رویا و دستاورد مهمی باشد 
و این تیم حتما بایــد برای قهرمانی خیز 
بردارد. با این حال کی روش حرف هایش را 
تکرار کرد و ضمن نیش زدن به رسانه های 
مخالف، افرادی که مسائلی را ایجاد کردند 
و منتقــدان داخلی همچنــان تاکید کرد 
برای حضــور در نیمه نهایــی می جنگد و 
بــدون اینکه بخواهد به صورت مســتقیم 
بــا اصرارش  جواب منتقدانــش را بدهد 
روی حرف خود نشان داد در این خصوص 
اعتقاد راســخی دارد و از موضع اولیه اش 

کوتاه نمی آید.
جالب اینکه در این میان او جمله ای 
به زبان آورد مبنی بر اینکه »درخواســت 
قهرمانــی از تیــم ملی ایران درخواســت 
به حقی اســت« امــا باز هــم حرف های 
قبلی اش را تکرار کرد تا نشــان دهد برای 
او رسیدن به نیمه نهایی ایده آلی است که 
می تواند همچنان مخالفانش را با تکرار این 

نظریه آزار دهد.
کی روش امــا در مصاحبه آخر خود 
کــه روز جمعه انجــام داد ضمن کنایه ها 
به دشــمن جدیدش به طــور واضح اعام 
کرد تیم هایــی مدعی قهرمانی هســتند 
که هم بازیکن خوب داشــته باشــند هم 
روند آماده سازی شــان مناسب باشد. او به 
صراحت اعام کــرد تیمش بازیکن خوب 
دارد اما نیم دیگــر جمله اش را نگفت که 
البته نیازی هم به گفتن و به زبان آوردنش 

نبود. کی روش با گفتن جمله »ما بازیکنان 
خوبــی داریم« بــه زبــان بی زبانی گفت 
تیمش آماده ســازی خوبی نداشــته پس 

نمی تواند مدعی باشد.
هــر چند تیــم ملی تــدارکات بدی 
نداشته و با شش بازی تدارکاتی، امکانات 
لجستیکی و رفت و آمدی خوبی برایش در 
نظر گرفته شــده کی روش همچنان روی 
این مهم به عنــوان عامل بازدارنده تیمش 
برای رســیدن به جمع مدعیان می گوید 
اما جدا از این اعتراض های خســته کننده 
تکراری، او برای منتقدان داخلی و حریفان 
تیم ملی یک استراتژی در نظر گرفته و با 

یک تیر دو نشان می زند.
او بــا تکــرار اینکه تیمــش مدعی 
قهرمانی نیســت و تنها برای رســیدن به 
نیمــه نهایی می جنگد قصد دارد به جنگ 
غیر مســتقیمش بــا منتقــدان و مربیان 

داخلی ادامه  دهد. درست در روزهایی که 
همــه مربیان تاکید دارنــد تیم ایران باید 
برای قهرمانی بجنگد و چیزی غیر از این، 
از تیم ایران انتظــار نمی رود مرد پرتغالی 
ساز خودش را می زند و به این جدال ادامه 
می دهد. از ســوی دیگر او بــا تکرار اینکه 
کره جنوبی، ژاپن و استرالیا سه تیم نیمه 
نهایی خواهند بود فشار را روی آنها بیشتر 
خواهد کرد و اینگونه می خواهد سه حریف 
مهم تیم ملی در راه قهرمانی را تحت فشار 

بگذارد.
به این استراتژی از زاویه دیگری هم 
می تــوان نگاه کــرد و آن اینکه کی روش 
سعی دارد فشار را از روی خودش و تیمش 
بردارد و با آرامش وارد این تورنمنت شود 
و در نقطه مقابل حریفان اصلی اش را تحت 
فشار بگذارد که باید دید این استراتژی تا 

چه حد موفق خواهد بود.

قدوس: هر روز 
قوی تر می شویم

حاشیه  در  قدوس  ســامان 
تمریــن تیم ملــی در خصوص 
وضعیت این تیــم گفت: »ما هر 
روز قوی تر می شویم. می خواهیم 
ملت ها  جام  در  قهرمانــی  برای 

بازی کنیم.«
اینکه خیلی ها  وی دربــاره 
قهرمان  باید  ملی  تیم  می گویند 
شــود، ادامه داد: »این تورنمنت 
خیلی سخت اســت. هیچ بازی 
آسان نیست اما ما سعی می کنیم 
هر بازی را برنده شــویم. 2 روز 
دیگر با یمن بــازی داریم و باید 

فعا به این تیم فکر کنیم.«
اینکه  خصــوص  در  قدوس 
یــک خبرنگار ســوئدی به نام 
ناوا« عنوان کرده قدوس  »اریک 
می شود،  مســابقات  این  پدیده 
افزود: »نــاوا خبرنــگار و فرد 
برای  او  حرف های  و  است  خوبی 
من افتخار بزرگی اســت اما من 
شوم.  خوشحال  تا  می کنم  بازی 
رخ  اتفاق  این  خوشحال می شوم 

بدهد.«

آقاجانیان: ترکیب ما 
 هیچ وقت

 مشخص نیست
حاشیه  در  آقاجانیان  مارکار 
گفت:  ملی  تیــم  دیروز  تمرین 
»همــان طور کــه قبا صحبت 
شــده همه هدف ما بــازی اول 
تیم های دیگر  به  اســت. حتی 
فکر نمی کنیم و به بازی یمن فکر 
در ذهن  دیگر  تیم های  می کنیم. 

ما نیستند.«
مربی تیم ملــی درباره تیم 
یمن گفــت: »برای همــه رقبا 
احترام قائل هســتیم اما در هر 
بازی بــه دنبال بــازی خوب و 

نتیجه گیری هستیم.«
آقاجانیــان دربــاره اینکه 
در  بازی ها  ایــن  در  غافلگیری 
ترکیب تیم ملی خواهیم داشت، 
ما هیچ وقت  داد: »ترکیب  ادامه 
بازیکن  هر  و  نیســت  مشخص 
ملی  تیم  ترکیــب  در  می تواند 
قرار بگیرد. متوجه حرف شــما 
نمی شــوم اما ترکیب ما از قبل 
بازیکنی  مشخص نیســت و هر 
می تواند در ترکیب تیم ملی بازی 

کند.«
دســتیار ایرانــی کی روش 
ما خوب است.  گفت: »شــرایط 
اردوی خوبــی برگــزار کردیم. 
خوبی  انگیزه های  از  ما  بازیکنان 
برخوردار هســتند. همه فکر و 
ذکر ما به بازی اول و بازی با یمن 
اســت. بعد از این بازی به سایر 

رقبا فکر خواهیم کرد.«

 ساتوی داور ایران - یمن
* بازیکنــان تیم ملی یمن نخســتین 
حریف ایران در مرحله گروهی جام ملت های 
آسیا 2019 جمعه شب در نشست آشنایی 
با قوانین اداری و فنی این رقابت ها شرکت 
کردنــد. همچنین دو بازیکــن مصدوم تیم 
ملی یمن شــامل محمد عیاش )دروازه بان( 
و حســین الغازی )هافبک( تحت نظر کادر 
پزشکی تمرین های ویژه ای را جهت رسیدن 

به بازی با ایران انجام می دهند.
* ســرکو کاتانچ تاکید کرد اتمســفر 
مثبت و شرایط بسیار خوبی در تمرین های 
گروهی تیم ملی عراق حاکم است. سرمربی 
تیــم ملی عراق با اعــام این مطلب گفت: 
»آمادگــی فنی و جســمانی بازیکنان تیم 
ملی فوتبال عراق در مســیر آماده ســازی 
جام ملت های آســیا مطلوب اســت. رقابت 
برای افتخار پوشــیدن پیراهــن تیم ملی 
عراق مشهود و اتفاقی مثبت است. امیدوار 
هستم موفق شوم بهترین تیم عراق را روانه 
بازی های جام ملت های آسیا 2019 کنم.«

* سالم الهاجری مهاجم تیم ملی یمن 
که به دلیل مصدومیت جام ملت های آسیا 
را از دســت داد، گفت: »برای بازگشــت به 
میادیــن فوتبال پــس از مصدومیت اخیر 
تحت درمان هســتم و امیدوارم خیلی زود 

به ترکیب تیم ملی فوتبال یمن بازگردم.«
او با اشاره به نخستین بازی این تیم در 
مرحله گروهی مقابل ایران افزود: »تیم ملی 
فوتبال یمن آماده کســب نتایج افتخارآمیز 
در جام ملت های آسیا است و این توانمندی 

را با وجود تمام سختی ها دارد.«
* ژاوی هرناندنــز اســطوره باشــگاه 
بارســلونا در گفت وگویی تصویری با رسانه 
کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( با این 
پرسش مواجه شد که »مسی آسیایی از دید 
شما کیست؟« که پاســخ او سردار آزمون 
از ایران، چاناتیپ سونگکراســین از تایلند و 
وانگ شوانگ از چین نبود، بازیکنانی که به 
آنها لقب مسی کشــورهای خود و یا مسی 
آســیا را داده اند. ژاوی اما عمر عبدالرحمن، 
ســتاره تیم ملی فوتبال امارات را به عنوان 
بازیکنی  معرفی کرد،  آســیایی«  »مســی 
که به دلیل مصدومیــت فرصت حضور در 
هفدهمین دوره جام ملت ها را از دست داد.
* سایت شبکه تلویزیونی الکأس قطر 
اعام کرد ریوجی ســاتوی ژاپنی، نخستین 
دیــدار تیم ملــی ایران در مســابقات جام 
ملت های آســیا 2019 را قضــاوت خواهد 
کرد. ساتوی بازی رفت تیم ملی ایران مقابل 
کره جنوبی، در چارچــوب مرحله انتخابی 
مسابقات جام جهانی 2018 را داوری کرده 
بود، دیداری که با برتری یک بر صفر ایران 
به پایان رسید. همچنین نواب شکرا... دیدار 
کره جنوبــی - فیلیپین و محمــد عبدا... 
دیدار تیم های چین و قرقیزستان را قضاوت 

خواهند کرد.

آرنولد: ترسی از تماشاگران اردنی نداریم
استرالیا - اردن: شروع مدافع قهرمانی

اســترالیا، مدافع عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا ساعت 15 یکشنبه 
اولیــن بازی اش در این تورنمنت را مقابــل اردن برگزار می کند. این دومین 
حضــور گراهام آرنولد، به عنوان ســرمربی اســترالیا در ایــن تورنمنت هم 

محسوب می شود.
در ســال 2007 استرالیا تیمی پرســتاره بود و هواداران انتظار داشتند 
او تیمش را بدون شکســت به قهرمانی آسیا برســاند. در این دوره استرالیا 
ســتارگان زیادی ندارد، ولی آرنولد می تواند روی شــناخت کامل از حریفان 
حساب کند. فلسطین تنها حریف گمنام برای استرالیا است و اردن و سوریه 

رقبای این تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه بودند.
اگر اســترالیا سوریه را به چشــم رقیب اصلی اش در گروه B می بیند، 
بازی با اردن در شروع مسیر هم اهمیت کمی ندارد. در مقدماتی جام جهانی 
اردن در خانه اش با پیروزی دو بر صفر شگفتی ســاز شــد، ولی اســترالیا در 

بازی برگشت موفق شــد تیم هری ردنپ را 5 
بــر یک در هم بکوبد. چهار ســال قبل هدایت 
اردن به عهــده ری ویلکینز فقیــد بود و حاا 
ویتــال بورکلمانس هلنــدی روی نیمکت این 
تیم می نشــیند که مهمترین عنوان کارنامه اش 
دســتیاری مارک ویلموتس در تیم ملی بلژیک 
اســت.  بورکلمانــس درباره این بــازی گفت: 
»اولین بــازی در تورنمنت بــرای همه تیم ها 
خطرناک است. بازی نزدیکی خواهد بود و هیچ 
دلیلی ندارد که ما نتوانیم اســترالیا را شکست 
بدهیم.« او از ماه ســپتامبر هدایت اردن را به 
عهده گرفته و تاش کرده بازی مبتنی بر پاس 

و مالکیت توپ را در این تیم پیاده کند. آنها در ماه اکتبر شکســت خفیفی 
مقابل کرواسی داشتند و این نشان داد که در مسیر درستی حرکت می کنند. 
اردن در دو دوره از چهــار دوره قبلی توانســته به جمع هشــت تیم پایانی 
مســابقات برسد. آمر شافی، دروازه بان باتجربه و بها فیصل که در خط حمله 

جانشین حمزه داردور شده، مهمترین چهره های اردن هستند.
 

آرنولد: باور داریم، غرور نه
کنفرانــس خبری گراهام آرنولد پیش از بازی مقابل اردن با اســتقبال 
خبرنــگاران کشــورهای مختلف روبرو شــد و یکی از آنها پرســید که چرا 
اســترالیایی ها با غرور زیادی به امارات آمده اند. آرنولد در پاسخ او گفت: »ما 
مغرور نیستیم، ولی به کارمان باور و اعتماد داریم. نسبت به دوره قبل چهار 
سال گذشته و این زمان زیادی است. یدیناک و کیهیل حاا از تیم رفته اند و 
بازنشسته شده اند. ولی ما تیم پرمهره ای داریم که از بازیکنان جوان تشکیل 
شــده. بازیکنان جوان انرژی و شــور زیادی دارند. اعتقاد من این اســت که 

فوتبال به بازی جوانان تبدیل شده. این را در جام جهانی هم دیدیم.«
آرنولد در ســال 2007 هم هدایت اســترالیا در جام ملت های آسیا را 
به عهده داشــت. آرنولد اضافه کرد: »بازیکنان جــوان ما انرژی زیادی دارند 
و می توانند 90 دقیقه پرفشــار بازی کنند. این انتظاری اســت که از آنها در 
بــازی با اردن داریم. امیدواریم نقاط قوت حریف را خنثی کنند و روی نقاط 
قوت شان فشار بگذارند.« گفته می شود بلیت های رایگان در اختیار مهاجران 
اردنی قرار گرفته و انتظار می رود 5 تا ده هزار نفر از آنها در یک روز تعطیل 
به ورزشگاه العین بروند. آرنولد از این بابت نگران نیست و گفت: »فوق العاده 
است که اردنی های زیادی بتوانند به ورزشگاه بیایند. ولی فراموش نکنید که 
بازیکنان زیادی از تیم ما در اروپا بازی می کنند و به بازی مقابل تماشاگران 
پرشــمار حریف عادت دارند. ما در ورزشــگاه بزرگ و زیبایــی بازی داریم. 
تماشــاگران اردنی می توانند فریاد بزنند و تشویق کنند، ولی نمی توانند روی 
نتیجــه بازی تاثیر بگذارند.« او عاقه ای به عنوان مدافع قهرمانی ندارد و در 
پاســخ به ســوال خبرنگاران تاش کرد این فشــار را از روی تیمش بردارد: 
»بعد از بازی افتتاحیه، دیگر ما قهرمان مســابقات نیستیم و باید بتوانیم آن 
را دوباره به دست آوریم. شــما درباره چهار سال قبل صحبت می کنید. باور 

کنید یا نه، آن روزها موهای من هنوز مشکی بود!«
 بورکلمانــس که قبل از آرنولد بــه کنفرانس خبری رفته بود با همتای 
اســترالیایی اش موافق نیست و روی تماشــاگران اردنی خیلی حساب کرده: 
»هــزار درصد تیمم را بــاور دارم و فکر می کنم هوادارانی که به ورزشــگاه 

می آیند 500 درصد در صورت نیاز پشت تیم خواهند بود.«

گزارش

تکرار حرف های 
تکراری

کارلوس کی روش با سال ها حضور در 
سطح اول فوتبال دنیا و تجربیاتی که 
از مربیگری در تیم های بزرگی مثل 
رئال مادرید، منچستریونایتد و تیم 
ملی پرتغال دارد و البته نکاتی که از 
حضور در تیم های کوچک و بزرگ 
قاره های مختلف فرا گرفته به سطحی 
از مربیگری رسیده که می داند در 
شروع تورنمنت باید یک استراتژی 
بیرون از زمین هم داشته باشد. این 
چهارمین تورنمنت بزرگی است که 
تیم ملی ایران با کی روش تجربه 
می کند و البته کی روش در هر کدام 
از این تورنمنت ها استراتژی پیدا یا 
نامحسوسی داشته است که البته 
با توجه به موقعیت تیم ملی در هر 
کدام از این تورنمنت ها، استراتژی 
کی روش می تواند بولد شده یا کاما 
نامحسوس باقی بماند.

جام ملت ها

خالد شــبیب در واکنش به ممانعت 
اولیه امــارات از ورود ســعود المهندی، 
نایب رییس قطری کنفدراســیون فوتبال 
آســیا و همچنین عدم صــدور ویزای 5 
خبرنگار این کشــور برای پوشش خبری 
جام ملت  های آســیا 2019 گفت: »این 
رفتارهای امــارات متکبرانه و غیراخاقی 
اســت که هیچ ارتباطی با سیاست، دین 
پیشــین  ندارد.« نaایب رییس  ورزش  و 
ااهلی قطــر ادامه داد: »فکــر نمی کنم 
اتفاق های اخیر روابط امارات با قطر ما را به 

مرحله دشمنی رسانده باشد. هر کس که 
با شما موافق نیست دشمن تان محسوب 
نمی شود. رفتارهای اخیر امارات در قبال 
ورود سعود المهندی به این کشور و ندادن 
رفتارهای  نشان دهنده  به خبرنگاران  ویزا 
غیرمسووانه اســت.« خالد شبیب افزود: 
»تیم های اماراتی به زودی برای بازی در 
لیگ قهرمانان آسیا به قطر می آیند اما ما 
با آنها به بهترین نحــو برخورد می کنیم. 
ســنت مان اجازه نمی دهد رفتار مشــابه 

امارات را انجام دهیم.«

بازیکنان تیم ملی  ســرکو کاتانچ به 
عــراق اعام کــرد در زمــان تمرین های 
آماده سازی جام ملت های آسیا در امارات 
حق هیچ گونه مصاحبه با رسانه های عراقی 
و خارجــی را ندارند. کامــل زغیر، یکی از 
فوتبال عراق  ارشــد فدراســیون  مدیران 
دراین بــاره گفت: »از خبرنــگاران عراقی 
که هم اکنــون در امارات هســتند تقاضا 
می کنیم صبور و منتظر باشــند تا با سرکو 
کاتانچ نشستی در این رابطه برگزار کنیم. 
می خواهیــم او را درباره ضرورت مصاحبه  

بازیکنان با رســانه های گروهــی متقاعد 
کنیم. حضور بسیاری از رسانه های گروهی 
جهت پوشــش اخبار تیم ملی عراق اتفاق 
خوشــایندی اســت و باعث حمایت های 
بیشــتر از این تیم در آســتانه نخســتین 
بازی مقابل ویتنام می شــود.« وی درباره 
رســانه های  نمایندگان  حضور  ممنوعیت 
گروهی در هتل محل اقامت تیم ملی عراق 
از سوی سرکو کاتانچ گفت: »نمی دانم چرا 
سرمربی تیم ملی عراق از حضور هر گونه 

رسانه ای مضطرب و نگران می شود.«

در مطلب نشــریه فوربس آمریکا 
به قلــم اســتیو پرایس آمده اســت: 
تیــم ملی فوتبال ایــران به عنوان یک 
نامزد قهرمانی پس از صدرنشــینی در 
رنکینگ 4 ســال اخیر فوتبال آســیا 
وارد جــام ملت ها می شــود. ایران از 
دوره قبلی این رقابت ها در سال 2015 
میــادی فقط یــک بــازی را واگذار 
کرد که مقابل اســپانیا در جام جهانی 
بود. علیرضا جهانبخش  2018 روسیه 

انگلیس( و ســردار آزمون  )برایتــون 
)روبین کازان روسیه( می توانند در خط 
حمله مشکاتی را برای حریفان ایجاد 
کنند اما قدرت اصلی تیم ملی فوتبال 
ایــران در خط دفاعی اســت. کارلوس 
کی روش، ســرمربی و مربی پیشــین 
تیم های رئال مادرید و منچستریونایتد 
خط دفاعی منســجم و باثباتی را خلق 

کرده است.
این نشــریه آمریکایــی تیم ملی 

فوتبــال عراق، یکــی از حریفان ایران 
در گروه D جام ملت های آسیا 2019 
را نیز مورد ســتایش قرار داد و نوشت: 
بــه لطف نتیجه بســیار خوب در جام 
ملت های 2007 تیم ملی فوتبال عراق 
همواره توانمنــدی ازم برای موفقیت 
در ایــن رقابت هــا را دارد. ویتنام نیز 
بــا 18 بازی بدون شکســت وارد این 
رقابت ها می شــود. هر چنــد حریفان 

ویتنام تیم های ضعیفی بودند.

پارک هانگ سئو سرمربی کره ای 
ویتنام درباره میزان آمادگی این تیم 
گفت: »ویتنــام در شــرایط کنونی 
نــدارد و می توانیم  ضعف چندانــی 
روی این تیم در جام ملت های آســیا 
حســاب کنیم. با بررسی کل شرایط 
دارای ضعف های  بگوییــم  می توانیم 
بزرگ و زیادی نیستیم. هدف ویتنام 
صعود از مرحله گروهی جام ملت های 
آسیا اســت. اان ما تیم قدرتمندی 

در جنوب شرق آســیا هستیم. قطعا 
رقابت های جام ملت های آسیا سطح 

فنی سخت تری خواهد داشت.«
پارک هانگ ســئو کــه تیمش 
در گــروه D جام ملت های آســیا با 
تیم های ملــی ایران، عــراق و یمن 
قــرار دارد، ادامــه داد: »ترســم این 
اســت که ما در گــروه D با حریفان 
بسیار قدرتمندی مواجه هستیم. من 
تجربه هدایت تیم ملی ویتنام در این 

رقابت هــا با تیم های غرب یا شــمال 
آسیا را ندارم. چنین تجربه ای را فقط 
با تیم زیر 23 ســال ویتنام در آسیا 
آماده سازی  برنامه  بودم.  کسب کرده 
تیم ملی ویتنام برای شرکت در جام 
ملت های آسیا 2019 به طور کلی بد 
نبود. فقط تا اندازه ای نگران شــرایط 
روحی و روانی بازیکنان جوان ویتنام 
هنــگام بــازی  مقابل ایــران و عراق 

هستم.«

ادامه انتقادها از رفتار اماراتی ها؛ متکبرانه و غیراخاقی

ممنوعیت مصاحبه برای بازیکنان عراق

تیم ملی در مجله فوربس؛ قدرت اصلی در خط دفاعی

 نگرانی خاص سرمربی ویتنام برای بازی با ایران و عراق

از 24 بازیکنی که ســرمربی تیم ملی 
ویتنام با خود به امارات آورده، کارشناسان 
از بعضی از آنها به عنوان پدیده هایی که باید 
در جام ملت ها مــورد توجه قرار گیرند یاد 
کرده اند. مهم ترین بازیکــن ویتنام انگوین 
هوانگ هــای، هافبک این تیم اســت که 
در جام ســوزوکی موفق به کســب جایزه 
بهترین بازیکن رقابت ها شــده اســت. این 
بازیکن 21ساله سال گذشته هم به همراه 
تیم ملی زیر 23سال ویتنام در رقابت های 
آســیایی این رده ســنی درخشیده است. 
 های می تواند به عنــوان یک هافبک میانی 
با خصوصیات تهاجمی بازی های درخشانی 
به نمایش بگذارد. این بازیســاز ویتنام شم 
باایی در بازیخوانی داشته و همیشه برای 

درخشش و گلزنی آماده است.
اما دیگــر بازیکن مهــم ویتنام کوئه 
انگوک هــای، در دوران هدایــت پارک از 
مدافعی سرســخت و پرشــور به کاپیتانی 
باهــوش و با اعتماد به نفس تبدیل شــده 

است. پارک در شــروع کار خود در ویتنام 
از کوئــه به عنوان فوتبالیســتی دیوانه یاد 
کرده بود اما او به تدریج موفق شــد اعتماد 
مربی اش را به دســت بیــاورد و در نهایت 
بازوبنــد کاپیتانی ویتنــام را به بازو ببندد. 
مهارت هــا و قابلیت های کوئه او را در عقب 
زمین ویتنام به یکی از استوانه های دفاعی 
این تیم تبدیل کرده اســت. درخشش های 
کوئه در کنار دیگــر مدافعان ویتنام نقش 
مهمی در موفقیت های اخیر این تیم داشته.

دانــگ وان ام، دروازه بان ویتنام هم 
یکــی دیگر از ســتاره های مهــم این تیم 
اســت. بلندقدترین بازیکن تیم ملی ویتنام 
در قهرمانی این کشــور در جام ســوزوکی 
نقش بسیار مهمی ایفا کرد. این دروازه بان 
25ساله که در روسیه به دنیا آمده و بزرگ 
شده بعد از حضور در لیگ ویتنام خود را به 
تیم ملی این کشور تحمیل کرد و در نهایت 
با درخشــش درون دروازه به یک قهرمان 

ملی تبدیل شد.

اشــکان دژاگــه در حاشــیه تمرین 
تیم ملی در جمــع خبرنگاران گفت: »در 
فوتبــال به بازی ها که نزدیک می شــوید 
همه روی بازی ها زوم می کنند و آدرنالین 
باا می رود. خاصیت فوتبال این است که 
هر چقــدر به انجام یک مســابقه نزدیک 
می شوید کار ســخت تر می شود. تمرینات 
خوبی انجام دادیم و اردوی خوبی در قطر 
داشتیم. بازی اول در هر تورنمنتی سخت 
است. بازی مهمی در مقابل یمن در پیش 
داریم و مهم ترین مسابقه ما در حال حاضر 
این بازی اســت. باید خودمــان را در این 

مسابقه نشان دهیم.«
هافبک تیم ملی در مورد اینکه چقدر 
از یمن شناخت دارد، گفت: »حقیقت این 
است که از یمن شناخت زیادی ندارم اما 
همین کــه آنها به جام ملت ها رســیدند 
نشان دهنده کیفیت این تیم بابت حضور 

در این مسابقات است. بازی آسانی پیش 
رویمان نیســت. خیلی ها می گویند بازی 
آســانی در پیش اســت اما فوتبال دیگر 
عوض شده و تیم ضعیفی در دنیا نداریم. 
شــرایط فوتبال عوض شده و باید در 90 
دقیقه بجنگیم و در زمین نشان دهیم که 

برترین هستیم.«
دژاگــه در پاســخ به این ســوال  که 
خیلی ها می گویند بــا توجه به اینکه تیم 
ملی ســال ها در رده بنــدی اول بوده باید 
قهرمان شود، گفت: »به این مسائل دقت 
نمی کنیم. مطرح شدن همین مسائل فکر 
بازیکنان را مشغول و اذیت می کند. همه 
به جام ملت هــا آمدند تا در این تورنمنت 
برنده شوند. باید بازی به بازی فکر کنیم. 
مهم ترین هدف ما بازی با یمن اســت. به 
کاپ و این مســائل فعا فکر نمی کنیم و 

مهم ترین هدفمان بازی با یمن است.«

سه ستاره ویتنام در جام ملت ها را 
بشناسید

دژاگه: به قهرمانی و جام فکر نمی کنیم

هوانگ های، انگوک های، دانگ وان ام

در فوتبال دنیا تیم ضعیف نداریم

تیم ملی ایران که با قهرمانی در سه دوره متوالی جام 
ملت های آسیا )1968، 1972 و 1976( همراه با عربستان 
و ژاپن )که چهار قهرمانی دارد( جزو پرافتخارترین تیم های 
این تورنمنت به حساب می آید، در جدول کلی این رقابت ها 

تیم اول رده  بندی است.
ایران که در رده بندی فیفا تیم اول آسیاست در جدول 
رده  بندی کلــی تورنمنت جام ملت ها بیشــترین امتیاز را 

کسب کرده است و حتی ژاپن که یک قهرمانی بیشتر از ما 
داشــته پایین تر از ایران قرار دارد. البته این آمار یک دلیل 
مشخص دارد چرا که تیم ژاپن در چند دوره از این تورنمنت 

غایب بوده و بازی های کمتری هم انجام داده است.
در حالی که تیم های باســابقه ایران و کره جنوبی 62 
بار در جام ملت های آسیا بازی کرده اند ژاپن فقط 42 بازی 
در این تورنمنت انجام داده است. ایران از 62 بازی خود در 

این رقابت ها 38 برد، 17 تســاوی و 7 باخت داشته است. 
یوزهای ایرانی طــی ادوار مختلف در مجموع 119 گل به 
ثمر رســانده و 45 گل دریافت کرده اند تا با 129 امتیاز در 

صدر جدول لیگ جام ملت ها قرار بگیرند.
بعــد از ایران، کره جنوبی بــا 62 بازی 112 امتیاز به 
دست آورده و در مکان دوم قرار گرفته است. تیم های ژاپن، 
چین و عربستان هم در رتبه های سوم تا پنجم قرار دارند.

ایران صدرنشین لیگ 
جام ملت ها

بانداژ دست بیرانوند نگران کننده نیست
کری و شوخی مهاجمان تیم ملی

مطابق روزهای گذشــته، تعدادی از هــواداران تیم ملی برای 
تماشــای تمرین دیروز بــه مجموعه کریکت رفتند کــه این بار با 
هماهنگی حراست مجوز تماشای برنامه های تاکتیکی را پیدا کردند. 
جهانبخش دیروز در کنار سایر بازیکنان در کارهای گروهی شرکت 
داشــت. علی قلی زاده مثل روزهای گذشــته به تمرینات جداگانه 
پرداخت. پیش از شــروع تمرین بیرانوند دستان خود را بانداژ کرد 
که این موضوع نگرانی هایی را بــه وجود آورد اما گلر اول تیم ملی 
مشــکلی برای تمرین و حضور درون دروازه ایران نخواهد داشت. 
پیش از آغاز تمرین باز هم بازار شــوخی و کری بین بازیکنان داغ 
بود. طارمی، انصاری فرد و آزمون در رأس این شوخی ها قرار داشتند 
و با ایســتادن درون دروازه پنالتی های یکدیگر را مهار می کردند. 
در این بین بیرانونــد هم وقتی دید طارمی پنالتی ها را دفع می کند 
به جمع آنها اضافه شــد و با چند واکنش خودی نشان داد. وریا و 
رضاییان پیش از شروع تمرین مشــغول کار با رول های مخصوص 
بودند و به همین علت وقتی بازیکنان بدن های خود را گرم می کردند 
این دو نفر جدا از سایرین به تمرین پرداختند. با گذشت 20 دقیقه 
از تمرین، نمایندگان رسانه های گروهی محل تمرین را ترک کردند.

اردوگاه ملی

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou
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ایران ورزشی - نخستین مرحله از اردوی 
آماده سازی وزنه برداران جوان در سال 2019 
در حالی قرار اســت با دعوت از 19 ملی پوش 
جوان در تهران کلید بخورد که پشــتوانه های 
وزنه بــرداری ایــران خود را بــرای حضور در 

آزمونی بزرگ محک می زنند.
مرحله دوم اردوهای تیــم ملی جوانان 
برای آماده سازی و حضور در مسابقات جهانی 
اردوگاه  در  دی مــاه   18 از  فیجــی،   2019
تیم های ملی وزنه برداری آغاز می شــود. این 
اردو کــه با نظر محســن بیرانوند ســرمربی 
تیم های پایه )دبیر فعلی فدراســیون( تدارک 
دیده شــده اســت، برای آماده شدن بیشتر 
انتخاب ملی پوشان جوان برای  وزنه برداران و 
اعــزام به رقابت های جهانی 2019 جوانان در 
کشور فیجی است. رقابتی مهم در سال 2019 
ایران که قطعا  برای پشتوانه های وزنه برداری 
بعد از المپیــک 2020 توکیو تعدادی از آنها 
باید جایگزین ســتاره های پا به سن گذاشته 
و یا بازنشســته وزنه برداری ایران شوند. تیم 
ملــی وزنه برداری بعــد از پایــان بازی های 
المپیک 2020 توکیو چاره ای ندارد جز اینکه 
پوست اندازی اساسی داشته باشد زیرا اگر این 
اتفاق نیفتد، تکــرار خیلی از عناوین معتبر و 
ارزشمند بین المللی در خطر می افتد. بنابراین 
کادرفنــی تیم ملی وزنه برداری بزرگســاان 

همان طوری که از بازی های آســیایی 2018 
اندونزی استارت این پوست اندازی اجباری ر ا 
در ترکیب و اســتخوان  بندی اصلی تیم ملی 
بزرگســاان زده است، چشــم به هنرنمایی 
وزنه برداران جوان و پدیده های آینده تیم های 
پایه کشــورمان دارند. البتــه مطمئنا تا این 
وزنه برداران جوان بتوانند خود را با شــرایط 
و اســتانداردهای روز وزنه برداری دنیا در رده 
ســنی بزرگساان همســو و هماهنگ کنند، 
زمان نیاز است. در این بین اگر چه مسووان 
فدراســیون وزنه برداری با بهانــه قرار دادن 
شــرایط مالی نامســاعد کنونی این مجموعه 
قیــد حضــور در رقابت هــای جهانی 2019 
نوجوانــان در اس وگاس آمریــکا را که قرار 
است اســفندماه جاری برگزار شود، زدند اما 
اعزام وزنه برداران جوان به رقابت های جهانی 
2019 فیجی می تواند شــرایط پشتوانه های 
وزنه بــرداری ایران در مقایســه بــا همتایان 
خارجی شــان را برای ما روشــن کند. ضمن 
اینکه این اتفاق می تواند دســت کادرفنی را 
برای انتخــاب وزنه بردارانی که توانمندی قرار 
گرفتن در ترکیب بزرگســاان را دارند بیشتر 
از قبل باز بگذارد. به هر روی محسن بیرانوند 
با دعــوت از مهدی دویرانی، حســین نجفی 
و امیــر عزیزی از  )زنجــان(، بهرام حریرچی، 
یاشار میرزایی و ابوالفضل موسوی از )فارس(، 

ابوالفضــل جمعه پــور و افشــین طاهری از 
یوسفی  علیرضا  رضا حسن زاده،  )خوزستان(، 
از )مازندران(، آرمین عباسی، علی قاسمی از 
موسوی  احسان  ترکاشوند،  )اردبیل(، حسین 
از )تهــران(، روح ا... بیرالونــد از )لرســتان(، 
محمد حسینی از )آذربایجان شرقی(، محمد 
فتاحی از )کرمانشاه(، علیرضا لطفی از )ایام( 
و علیرضــا زندی از )همدان( ســعی کرده تا 
شرایطی یکســان را برای وزنه برداران مستعد 
حاضر در سراســر کشور برای ملی پوش شدن 
ایجــاد کند. تیــم ملی وزنه بــرداری جوانان 
کشــورمان در طول ســه، چهار سال گذشته 
همــواره چه در رقابت هــای جهانی و چه در 
پیکارهای قهرمانی آســیا هر وقت در میادین 
معتبــر بین المللی حاضر شــده اســت، جزو 
مدعیان اصلی کســب سکوی قهرمانی تیمی 
بوده اســت. البته به جز دســته فوق سنگین 
که همواره ما در آن مدعی کســب مدال های 
طایی رنگ هستیم، در سایر اوزان ملی پوشان 
جــوان ما برای طایی شــدن در رده ســنی 
جوانــان خیلی حرفی برای گفتن نداشــتند. 
بدون شــک این نقطه ضعــف اصلی تیم های 
پایه ما به شــمار می رود و تقریبا تبدیل شده 
به پاشنه آشیل وزنه برداری در رده های سنی 
پایه زیرا عاوه بر کسب سکوی قهرمانی تیمی 
جهــان، تیم هایی که در رشــته وزنه برداری 
مدعی به شمار می روند به دنبال پدیده سازی 
در مســابقات و کسب سکوهای قهرمانی دنیا 
در اوزان مختلف هستند زیرا همین  پدیده های 
نوجوان و جوان در مسابقات جهانی رده سنی 
پایه اگر بــه خوبی هدایت شــوند می توانند 
در آینــده صاحــب ســکوهای قهرمانی دنیا 
و المپیک در رده ســنی بزرگســاان شوند. 
بنابراین قطعا کادرفنی تیم های پایه در سال 
2019 عاوه بر داشــتن نیم نگاهی به سکوی 
قهرمانی تیمی به واسطه جمع آوری امتیازات، 
حتما باید به دنبال کسب مدال های خوشرنگ 
و پدیده سازی در اوزان مختلف برای ساختن 

آتیه وزنه برداری ایران باشند.

آورده های مسابقات تکواندوی آزاد برای کادر فنی

مصدومیت، حذف، غیبت و تعدادی ستاره

بکشــد؟ البته مبین میرزایی هم در ادامه راه 
به جایی نبرد و نتوانســت در جمع چهار نفر 
برتــر وزن منهای63 کیلوگرم قــرار بگیرد و 
ســروش احمدی از مازندران قهرمان این وزن 
نام گرفت. حــال باید دید که عســگری این 
ریسک را می کند که روی نام عاشورزاده خط 

بکشــد و نفرات جدیدی را به تیم ملی دعوت 
کند و یا اینکه از اختیارات خودش برای حفظ 

عاشورزاده در تیم ملی استفاده می کند؟

غیبت بدون هماهنگی یعقوبی
ابوالفضل یعقوبی یکی از چهره های نامدار 

تیم ملی تکواندو بود که در مســابقات آزاد که 
به نوعی انتخابی تیم ملی بود، غیبت داشــت. 
هنوز دلیل غیبت یعقوبی نامشــخص است اما 
به نظر کادر فنی و فدراســیون تکواندو از این 
غیبت یعقوبی نمی گذرند و به احتمال بســیار 
زیاد این عضو جوان تیم ملی شانس حضور در 

مسابقات جهانی منچستر و اردوهای تیم ملی 
را از دست می دهد.

 او اگــر دلیل قانع کننده ای داشــت باید 
آن را از قبل بــا کادر فنی هماهنگ می کرد. 
ظاهرا غیبت یعقوبی بدون هماهنگی بوده که 
از روز گذشــته خبرهایی منتشر شد که این 
تکواندوکار نمی تواند در اردوی تیم ملی حضور 

داشته باشد.
 

درخشش سعید رجبی
یکی از خوب های این مســابقات ســعید 
رجبی بــود. تکواندوکار ایــران در وزن 87+ 
کیلوگرم که با ایســتادن در رده نخست نشان 

داد هنوز آمادگی اش را حفظ کرده است.
 او در بازی های آسیایی جاکارتا به مدال 
طا رســید و بعد از این بازی ها هم توانســته 
روند رو به رشد خود را حفظ کند و حاا یکی 
از امیدهای اصلی تکواندو در جهانی منچستر 

می تواند باشد.
تیم ملی تکواندو که بعضی از ستاره های 
خــود را از دســت داده حــاا می توانــد به 
توانایی های ســعید رجبی اعتماد کند و مدال 

طای مسابقات جهانی را به نام او ثبت کند.
 

ستاره های جدید در راه
 -68 وزن  در  عمــادی  محمدمهــدی 
کیلوگرم، عرفان ناظمی در وزن 80- کیلوگرم، 
ابراهیــم صفــری در وزن ۵8- کیلوگــرم و 
ســیداحمد خســروفر در وزن 7۴- کیلوگرم 
نفراتی بودند که تا پایان مسابقات روز سوم در 
این رقابت ها به عنوان قهرمانی رســیدند. ورود 
این افراد به تیم ملی بــه مرور زمان می تواند 
نشان دهنده پوســت اندازی کامل در تیم ملی 
تکواندو باشــد. تیمی جدید کــه با حضور در 
تورنمنت هــا و مســابقات بین المللی می تواند 
آینده روشــنی را برای تکوانــدوی ایران رقم 

بزند.

 حاشیه
 در مسیر 

تیم ملی
رقابت هــای تکوانــدوی آزاد قهرمانی کشــور که راهی بود برای رســیدن مدعیــان تکواندو بــه اردوهای تیم ملی با اتفاقات و حواشــی زیــادی روبه رو 
شــد.  بعــد از خبر تلخ مصدومیت امیر محمد بخشــی، جــوان اول این روزهای تکوانــدو و دارنده مدال طای بازی های آســیایی جاکارتــا، در پایان روز 
ســوم مسابقات شکســت فرزان عاشــورزاده مقابل حریف نه چندان مطرحش به شــگفتی مســابقات تبدیل شــد. البته در این بین باید غیبت ابوالفضل 
یعقوبــی را هم به مشــکات اضافه کــرد. او از نامدارانی بود که بنــا به دایل نامعلــوم از حضور در این رقابت ها ســر باز زد که به نظر شــانس حضور در 
تیم ملی را از دســت داده اســت. در کنار این بازنده های بزرگ درخشــش برخی از خوب های تکواندو از جمله ســعید رجبی هم در نوع خود قابل توجه بود.

امیر محمد 
بخشی، 

جوان اول 
این روزهای 

تکواندو بود که 
در رقابت های 

روز دوم 
آسیب دید 

تا مصدومیت 
او که مدال 

طای بازی های 
آسیایی 

جاکارتا را 
به دست 

آورده بود، به 
دغدغه فریبرز 

عسگری 
تبدیل شود.

دعوت ایران به جام جهانی کشتی آزاد
 جام رازآلود

تیــم ملی کشــتی آزاد ایران در حالی برای حضــور در جام جهانی 2019 
دعوت شده که این مســابقات با ابهام های زیادی روبه رو است. هنوز میزبان این 
مســابقات به طور دقیق مشخص نیســت اما این فقط یکی از مشکات برگزاری 
جام جهانی است. هنوز خیلی از کشورها به طور دقیق نمی دانند که این مسابقات 
در کجا و با حضور چه تعداد تیم و به چه شکل برگزار می شود. این رقابت ها قرار 
بود که به میزبانی مشــهد برگزار شود اما ارائه طرحی در کمیسیون فنی اتحادیه 
جهانی کشــتی مبنی بر این که از این پس مسابقات جام جهانی با حضور ۵ تیم 
برتر دنیا برگزار می شود، باعث شد تا فدراسیون کشتی خیلی پیگیر برگزاری این 
مسابقات نباشد. حاا بعد از این که این میزبانی از ایران گرفته شد و میزبان جدید 
هم به طور رســمی از ســوی اتحادیه جهانی معرفی نشده، دعوتنامه ای از سوی 
اتحادیه جهانی برای ایران ارسال شده و از تیم ملی کشتی آزاد ایران دعوت شده 
تا در مســابقات جام جهانی روسیه حضور داشــته باشد. دعوتنامه ای عجیب که 
ســردرگمی ها درباره نوع برگزاری این مسابقات را افزایش می دهد. اگر تصمیمی 
که در اتحادیه جهانی به تصویب رســیده اجرا شــود که فقط ۵ تیم برتر آخرین 
دوره مسابقات جهانی باید در آن حضور داشته باشند، تیم ایران به دلیل ایستادن 
در رده ششــمی مسابقات جهانی مجارســتان نمی تواند در این مسابقات حضور 
داشته باشد اما چرا این دعوتنامه برای ایران ارسال شده است؟ اگر از ایران دعوت 
شــده است یعنی قرار است که مســابقات به شکل سابق برگزار شود، که در این 
صورت باید پرسید تصمیم جدید کمیســیون فنی اتحادیه جهانی که علی اکبر 
دودانگه از ایران هم در آن حضور داشت چه می شود؟ البته یک موضوع دیگر هم 
مطرح اســت؛ در چند هفته اخیر شنیده شد که اتحادیه جهانی عاقه مند است 
که مسابقات جام جهانی را با حضور قهرمانان قاره ها برگزار کند. یعنی قهرمانان 
آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا به همراه یک میزبان دور هم مسابقات جام جهانی را 
برگزار کنند که البته در این صورت هم تیم کشــتی آزاد ایران نمی تواند در جام 
جهانی شــرکت کند، چرا که تیم ایران در مسابقات سال گذشته به عنوان نایب 
قهرمانی دست پیدا کرد. حتی اگر مسابقات به این شکل هم برگزار شود تیم ملی 
ازبکستان باید راهی جام جهانی شــود. همه این ابهام ها باعث شد تا فدراسیون 
کشتی نامه ای را به اتحادیه جهانی ارسال کند و خواستار توضیح اتحادیه جهانی 
کشتی شود. حضور در این دوره از مسابقات جام جهانی برای کادر فنی از اهمیت 
بســیار زیادی برخوردار اســت اما با این حال قرار شده که بعد از ارائه توضیح از 
ســوی اتحادیه جهانی و با اعام تاریخ جدید برای برگزاری این مسابقات درباره 

حضور یا عدم حضور تیم ملی کشتی آزاد در جام جهانی تصمیم گیری شود.

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب
 صعود کوهنوردان منتخب ارتش به قله

 ۳۵۸۰ متری یخچال
22 نفــر از کوهنوردان منتخب ارتش جمهوری اســامی به قله 3۵80 
متری یخچال در استان همدان صعود کردند. به مناسبت گرامیداشت چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقاب اسامی ایران، هیات کوهنوردی ارتش، صعود به ۴0 
قله کشــور را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا به منظور حفظ 
آمادگی رزمی و همچنین امداد و نجات در شــرایط نامساعد جوی تعداد 22 
نفــر از کوهنوردان منتخــب و ورزیده ارتش در 
صعودی مشــترک و به میزبانی مدیریت تربیت 
بدنی نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســامی 
ایران و سرپرســتی سرگرد حسن چم کانی و با 
هدایت و راهبری سرهنگ ستاد نادر رمضانخانی 
)رییس هیات کوهنوردی ارتش( اقدام به صعود 
زمســتانی قلــه 3۵80 متری یخچــال همدان 
کردند. این صعود در شــرایط ســرعت باد 60 
کیلومتر در دمای منفی 20 درجه با وجود برف 
و بوران در منطقه بــا حضور کلیه نفرات حاضر 
راس ســاعت 8 صبح مورخه 9 دی ماه 1397 
با ذکر دعای فرج آقا امــام زمان )عج( با اقتدار 
کامل و در صحت و ســامت تحقق یافت. نکته بــارز این صعود ارائه آموزش 
گام بــرداری در برف و یخ، بهمن شناســی و تصمیم گیری در شــرایط ویژه و 
بحرانی در کوهستان بود. طرح صعود به ۴0 قله مرتفع کشور که از قله توچال 
تهران و از هفته گذشــته شروع شــده است، توسط کوهنوردان ارتش تا پایان 

سال ادامه خواهد داشت.

فتیله پیچ

خبر

ایران ورزشــی - کیانوش رستمی قهرمان طایی وزنه برداری 
جهــان و المپیک قرار اســت برای حضور در تورنمنت گزینشــی 
المپیــک 2020 توکیو با هدایت فنی برادرش در تایلند روی تخته 
برود. حضور کیانوش رستمی، سهراب مرادی و سید ایوب موسوی 
ســه وزنه بردار عنوانــدار و با انگیزه جهانی و المپیکی کشــورمان 
در دســته 96 کیلوگرم برای کســب یکی از دو ســهمیه المپیکی 
اختصاص یافته به وزنه برداری ایران، باعث شــده تا رقابت بین این 
وزنه بــردار بیــش از هر زمان دیگری در اوج حساســیت خود قرار 
بگیرد اما کیانوش رســتمی با توجه بــه تمرینات خوبی که بعد از 
ناکامی های مستمرش در دو سال اخیر داشته است، خود را مدعی 
پر و پا قرصی برای صید یکی از دو ســهمیه المپیکی ایران نشــان 
داده و تــاش می کند هر طور شــده در ســومین المپیک دوران 
ورزشی اش حضور داشته باشــد. کیانوش در این مدت سعی کرده 
با جبران ناکامی های گذشــته خود شــرایطی را مهیا کند تا ضمن 

حضور در میادین گزینشــی المپیک، مســیرش را برای وزنه زدن 
در توکیو هموارتر از قبل کند. بر همین اســاس رستمی قرار است 
طبق برنامه ریزی که انجام شــده است، 18 بهمن عازم تایلند شود. 
رســتمی قصد دارد با هدایت فنی برادرش در مســابقات تایلند که 
گزینشــی المپیک 2020 است در دســته 96 کیلوگرم وزنه بزند. 
رســتمی عاوه بر تورنمنت گزینشی تایلند می خواهد در چهارمین 
دوره مســابقات بین المللی جام فجر در اهواز که گزینشی المپیک 
اســت نیز دست به وزنه شود.  برادر بزرگتر کیانوش یعنی کوروش 
رستمی پیش از این در مسابقات قهرمانی جهان 2017 کیانوش را 
همراهی کرده بود. طبق برنامه اولیه ای که روی ســایت فدراسیون 
جهانی قرار گرفته رقابت دســته 96 کیلوگرم، 9فوریه 2019 )20 
بهمن 97( برگزار می شــود. رســتمی با حضور در این مســابقات 
نخستین مسابقه گزینشی خود را پشت سر می گذارد و باید در پنج 

مسابقه دیگر هم شرکت کند.

کیانوش رستمی با هدایت برادرش در تایلند وزنه می زند

اعزام دبیر فدراسیون 
وزنه برداری به آمریکا

بیرانوند به 
اس وگاس می رود

محســن   - ورزشــی  ایــران 
بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری 
و عضو کمیتــه مربیان و تحقیقات 
به  وزنه برداری  فدراســیون جهانی 
دنبال اخذ ویزای آمریکا برای رفتن 
به اس وگاس و حضور در جلســه 

سالیانه فدراسیون جهانی است.
در حالی  کــه تیم وزنه برداری 
نوجوانــان بــه دلیل نبــود بودجه 
کافــی و عدم صدور به موقع ویزای 
آمریکا به رقابت های جهانی 2019 
اعزام نمی شود، محسن  اس وگاس 
بیرانوند دبیر این مجموعه به دنبال 
اخذ ویزای سفر به آمریکا و حضور 
برگــزاری  محــل  اس وگاس  در 
است.  نوجوانان  جهانی  مســابقات 
نوجوانان  وزنه بــرداری  رقابت های 
جهان در ســال 2019 طبق تقویم 
فدراسیون جهانی قرار است از اواخر 
بهمــن مــاه در اس وگاس آمریکا 

برگزار شود.
 بر همین اســاس و با توجه به 
اینکه همزمان با برگزاری مسابقات 
جهانی نوجوانان، جلســات رسمی 
فدراســیون  مختلف  کمیته هــای 
جهانــی وزنه برداری و نیز جلســه 
هیات رییسه جهانی در اس وگاس 
تدارک دیده شــده اســت، محسن 
بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری 
کشــورمان که در کمیتــه مربیان 
و تحقیقــات فدراســیون جهانــی 
وزنه بــرداری نیز عضویــت دارد، از 
ویزای  اخذ  مدت ها پیش مراحــل 
ورود بــه آمریکا را در دســتور کار 
خــود قرار داده اســت. شــنیده ها 
حاکی از آن است که ویزای بیرانوند 
برای اعزام به آمریکا تایید شــده و 
او قرار است برای حضور در کنگره 
ســالیانه کمیته مربیان و تحقیقات 
فدراسیون جهانی وزنه برداری عازم 
اس وگاس محل برگزاری مسابقات 
جهانی و جلســات رســمی ســال 

2019 شود.

سوژه

سرمربی تیم ملی کاراته:
دغدغه نداشته باشیم در توکیو مدال  می گیریم

شهرام هروی، ســرمربی تیم ملی کاراته کشورمان تاکید دارد اگر قول های 
داده شــده عملی و دغدغه بچه ها برطرف شود کســب مدال در المپیک دور از 
دسترس نیست. شــهرام هروی در خصوص شروع دور جدید تمرینات تیم ملی 
کاراته می گوید: »دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته را در هفته گذشته به صورت 
منجســم تر پیگیری کردیم. با حضور در مســابقات کاراته وان ترکیه، مسابقات 
دانشجویان جهان، مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های آسیایی و مسابقات جهانی 
اسپانیا یک سال بسیار سخت  را تا به امروز سپری کردیم.« هروی ادامه می دهد: 
»هر کدام از این مســابقات در جایگاه خود از اهمیت زیادی برای جامعه کاراته 
و ورزش کشــور برخوردار بود و خدا را شــکر تیم ملی کاراته نیز سربلند از این 
میادین بیرون آمد اما هنوز ماراتن کاراته در سال جاری تمام نشده است. تا پایان 
سال جاری همچنان دو مرحله لیگ جهانی کاراته و یک مرحله کاراته وان را در 

پیش داریم و به همین جهت باید با شرایط آرمانی 
در این مسابقات حضور پیدا کنیم.« سرمربی تیم 
ملی کاراته کشــورمان ادامــه می دهد: »قطعا اگر 
شــرایط ویژه ای که قول آن را بــه ما دادند، مهیا 
شــود و دغدغه های بازیکنان از بین برود، جواب 
قول های عمل شــده را با مدال های خوشرنگ در 
المپیک می دهیم. کســب مدال در المپیک دور از 
دسترس نیست و کاراته نشــان داده است که در 
شــرایط خاص بهترین مدال ها را کسب می کند. 
المپیک نیز شــرایط خاص خود را دارد و قطعا ما 
از تجارب رشته های کشتی، تکواندو و وزنه برداری 

که از ما قدیمی تر هستند استفاده می کنیم تا با دید باز در المپیک توکیو حضور 
داشته باشیم.«

 
دبیر مجمع کاراته:

حضور هیچ یک از کاندیداها در مجمع قطعی نیست
محمدرضا کاشــانی دبیر مجمع انتخابات ریاســت فدراسیون کاراته در 
خصــوص برخی شــائبه های مربوط به ثبت نام محمدصــادق فرجی رییس 
بازنشســته این فدراســیون در مجمع انتخاباتی کاراتــه تاکید دارد که فعا 
حضور هیچ یــک از کاندیداهــا در انتخابات قطعی نیســت! زمان ثبت نام 
کاندیداهای مجمع انتخاباتی ریاســت فدراسیون کاراته در شرایطی روز 12 
دی ماه )چهارشنبه هفته گذشته( به پایان رسید که با اخبار و حواشی زیادی 
همراه بود. مهم ترین این حواشــی ثبت نام دوباره فرجی در این انتخابات بود 
و این در حالی بود که او به دلیل بازنشســته بودن، اســتعفا داده و حاا این 
ســوال پیش می آید که اگر بازنشسته بوده و استعفا داده، چرا دوباره کاندیدا 
شده اســت؟! محمدرضا کاشانی دبیر مجمع و مســوول ثبت نام نامزدهای 
انتخابات کاراته در خصوص احتمــال حضور فرجی در این مجمع می گوید: 
»فعا نمی توانم حضور کســی را قطعی اعام کنم اما ما تا کنون از 23 نامزد 
انتخاباتی ثبت نام کرده ایم.« کاشــانی در پاســخ به این سوال که آیا حضور 
فرجی در انتخابات با این ثبت نام قطعی اســت؟ توضیح می دهد: »در حال 
حاضر باید اســامی کاندیداها را به کمیســیون تطبیق ارسال کنیم تا پس از 
بررســی ها نفرات حاضر در مجمع مشــخص شــوند و چیزی قطعی نیست. 
 ثبت نام اولیه صورت گرفته و باید منتظر تصمیمات کمیسیون تطبیق بود.«

کیکاووس سعیدی:
به خاطر فرجی قید حضور در کاراته را زدم!

کیکاووس ســعیدی، خزانه دار کمیته ملی المپیک معتقد اســت، چون 
فرجی موفق شــده مجددا برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته 
ثبت نــام کند او دیگر قید حضور در این انتخابــات را زده و ترجیح می دهد 
خزانــه دار المپیک باقی بماند. کیکاووس ســعیدی در خصوص ثبت نام در 
انتخابات فدراسیون کاراته می گوید: »با توجه به حضور و ثبت نام محمد صادق 
فرجی در انتخابات فدراســیون کاراته و با توجه به اینکه او را مدیری اصلح و 
توانا در این فدراســیون می دانم تکلیف برای حضورم در انتخابات فدراسیون 
کاراته را از خود ســاقط می دانم و ترجیح می دهم به نفع فرجی از حضور در 
مجمع انتخاباتی انصراف دهــم.« خزانه دار کمیته ملی المپیک، در خصوص 
ادامه حضورش در کمیته در صورت تصویب اساسنامه و اینکه صالحی امیری 
دنبال گزینه دیگری است، تاکید دارد: »صالحی امیری در نظر داشت که اگر 
بنده در انتخابات فدراســیون کاراته انتخاب شــدم، فرد دیگری را جایگزین 
کنند اما اکنون و با شــرایط موجود تصمیمی بــرای تغییر و گزینه ای برای 

جابجایی ندارند.«

مراسم گرامیداشت پنجاه و یکمین 
سالگرد درگذشت جهان پهلوان غامرضا 
تختــی روز دوشــنبه 17 دی ماه برگزار 
می شود. روز دوشنبه 17 دی ماه و در ابن  
بابویه شهر ری مراســم پنجاه و یکمین 
سالگرد درگذشت جهان  پهلوان غامرضا 
تختی بر سر مزار او برگزار می شود. این 
مراسم از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود 
و فدراســیون کشــتی و روابط عمومی 
ستاد برگزاری مراسم جهان  پهلوان تختی 
از تمامی عاقه مندان به آن پهلوان بزرگ 
دعوت می کنند تا در این مراسم شرکت 
کنند. غامرضا تختی در پنجم شــهریور 
ســال 1309 در خانــواده ای مذهبی و 
متوســط در محله خانی آبــاد تهران به 
دنیــا آمد. رجب خان پــدر تختی غیر از 
وی دو پســر و دو دختر داشت که همه 
آنها بزرگتــر از غامرضا بودند. تختی از 
20 سالگی کشتی را در باشگاه پواد زیر 
نظر حبیب ا... بلور آغــاز کرد. تختی در 
رقابت های قهرمانی کشور طی سال های 

1329 تا 1338 در وزنهای 8،7،6 هشت  
بار قهرمان کشور شد. غامرضا همچنین 
ســه بار پهلوان ایران شد. او در نخستین 
حضور خود در تیم ملی در جهانی 19۵1 
هلسینکی و در نخســتین حضورش در 
المپیــک در 19۵2 هلســینکی صاحب 
مدال نقره شــد. افتخارات پهلوان بزرگ 
کشتی ایران در رقابت های جهانی 19۵9 
و 1961 و 1962 تهــران، یوکوهامــا و 
تولیدو با کسب دو مدال طا و یک مدال 
نقــره ادامه یافت. جهان پهلوان تختی در 
المپیــک 19۵6 و1960 ملبــورن و رم 
صاحب یــک مدال طا و یک مدال نقره 
شد و در بازی های آسیایی 19۵8 توکیو 
نیز به مدال طا رســید. او آخرین بار در 
تولیدو دوبنده  رقابت های جهانی 1966 
تیم ملی را به تن کرد. تختی ســرانجام 
17دی ماه سال 13۴6در حالی  که بابک 
۴ ماهه بــود در هتل آتانتیک ســابق 
درگذشــت و پیکرش در ابن بابویه شهر 

ری آرام گرفت.

بیست و هشــتمین دوره مسابقات 
به  ایران  فجرکاپ  بدمینتون  بین المللی 
سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  مناسبت 
پیــروزی انقاب در روزهــای پانزدهم 
لغایــت هجدهــم بهمــن مــاه برگزار 
می شــود و تا کنون بازیکنان 19 کشور 
از قاره های مختلف جهان آمادگی خود 
را بــرای حضور در ایــن رقابت ها اعام 

داشته اند.
تاکنون بازیکنان کشورهای اسپانیا، 
تایلند، اردن، هند، پرتغال، بلغارســتان، 
ویتنام،  موریــس،  مولــداوی،  چــک، 
مالت، ترکیه، مالــزی، ایتالیا، اندونزی، 
آذربایجان، اوکراین، ایســلند و میانمار 
برای شــرکت در این مســابقات اعام 

آمادگی کرده اند.
بیست و هشــتمین دوره مسابقات 
بین المللی بدمینتون فجرکاپ ایران در 
روزهــای پانزدهم لغایت هجدهم بهمن 
ماه سال جاری با جوایز 2۵ هزار داری 
در قســمت یک نفره و دونفره با حضور 
بازیکنان خارجی و داخلی در شهرستان 
کرج برگزار می شــود و بازیکنان مطرح 
جهان جهــت افزایش رنک خود در این 

مسابقات حضور می یابند.
مهلت ثبت نام جهت حضور در این 
رقابت ها تــا روز هجدهم دی ماه جاری 
اســت که تعداد بازیکنان کشــورهای 
خارجــی در روزهــای آینــده افزایش 

خواهد یافت.

نیم قرن در سوگ جهان  پهلوان

حضور تیم های مطرح جهان در 
بدمینتون فجرکاپ

پنجاه و یکمین سالگرد تختی دوشنبه برگزار می شود

رزمی

ایران ورزشی- رقابت های تکواندوی آزاد 
قهرمانی کشــور که برای معرفی نفرات برتر 
برای حضور در اردوی تیم ملی برگزار شــد، 
بعد از چهار روز رقابــت و معرفی چهره های 
برتر مســابقات با خلق شگفتی های فراوان به 
پایان رســید. چهار روز رقابت برای رسیدن 
به هوگوی تیم ملی صحنه های جالبی را هم 
رقم زد اما در این بین مصدومیت امیر محمد 
بخشی و شکست عجیب عاشورزاده از اتفاقات 

نه چندان خوب این مسابقات بود.
امیــر محمد بخشــی، جــوان اول این 
روزهــای تکواندو بود کــه در رقابت های روز 
دوم آســیب دید تا مصدومیــت او که مدال 
طای بازی های آســیایی جاکارتا را به دست 
آورده بود، به دغدغه فریبرز عســگری تبدیل 

شود.
 

شکست عجیب عاشورزاده
هنوز عسگری شوک مصدومیت بخشی 
را هضم نکــرده بود که یک شــوک دیگر با 
شکســت فرزان عاشــورزاده به او وارد شد تا 
اوضاع تیم ملی تکواندو پیچیده تر از قبل شود. 
شکست و حذف فرزان عاشورزاده در مسابقات 
مرحله یک هشتم نهایی یکی از شگفتی های 
این دوره از مســابقات بود. فرزان عاشورزاده 
تکواندوکار نام  آشــنای تیم ملی مقابل مبین 
میرزایی، تکوانــدوکار چهارمحال بختیاری با 
نتیجه 18 بر 26 در مرحله یک هشتم نهایی 
شکست خورد تا این سوال خیلی زود در ذهن 
بسیاری شکل بگیرد که یعنی فرزان باید دور 
تیم ملی را در مسابقات جهانی منچستر خط 

بعد از پایان مسابقات تکواندوی آزاد قهرمانی کشور فریبرز عسگری 
به اتفاقاتی که در این رقابت ها رخ داد، واکنش نشــان داد. طبق تصمیم 
کادرفنــی تیم ملی تکواندو قرار بود در پایان این مســابقات، نفرات برتر 
اوزان هشــت گانه به اضافه بازیکنی که از لحــاظ فنی نظر کادرفنی تیم 
ملــی را جلب کرده به اردوی تیم ملی دعوت شــوند. همچنین ســجاد 
مردانی، آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی به دلیل کسب مدال در دو 
مرحله پایان مســابقات گرندپری و علی اشکوریان و محمدعلی خسروی 
به خاطر کســب مدال طا در المپیک نوجوانان مســتقیم به اردوی تیم 
ملی اضافه می شــوند. مهم ترین اتفاق مسابقات آزاد کشوری در روزهای 
گذشته غیبت ابوالفضل یعقوبی و شکست فرزان عاشورزاده بود که باعث 

شــد در خصوص حضور آنها در اردوی تیم ملی برای مســابقات جهانی 
منچســتر ابهاماتی وجود داشته باشد. فریبرز عسگری در خصوص دایل 
غیبــت ابوالفضل یعقوبی و احتمال حضــور او در اردوی تیم ملی گفت: 
»بازیکنی که در این مســابقات به میدان نرفته به هیچ عنوان شانســی 
برای حضور در اردوی تیم ملی ندارد و مسابقات آزاد کشوری مسیر ورود 
به تیم ملی بوده اســت. ابوالفضل در خصوص دایل غیبت خود تماسی 
بــا من نگرفته و اطاعی از دایل غیبت او در مســابقات نداریم تا دلیل 
منطقی برای توجیه غیبت او داشته باشیم.« او در پاسخ به این سوال که 
فرزان عاشورزاده با توجه به شکســت در مرحله یک هشتم نهایی مقابل 
مبین میرزایی، شانس دعوت به اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات 

جهانی منچستر را دارد، ادامه داد: »با توجه به اینکه شرایط در خصوص 
فرزان عاشــورزاده پیچیده است باید درباره او فکر کنیم تا به جمع بندی 
برسیم. فرزان در این مسابقات در وزن تخصصی خود بازی نکرد و در وزن 
ســوم به میدان رفت و از طرفی در مراحل باا مغلوب نشــد و در مرحله 
یک هشتم نهایی از دور مســابقات کنار رفت.« سرمربی تیم ملی گفت: 
»اگر فرزان عاشورزاده در مراحل بااتر شکست خورده بود، دست ما برای 
دعوت او به تیم ملی بازتر بود اما فرزان مغلوب حریفی شــد که او نیز در 
دور بعد مغلوب بازیکنی دیگر شــد و در نهایــت برنده این دو دیدار نیز 
شکست خورد. این موضوع وضعیت را پیچیده تر کرده است. البته در این 
باره با همکاران خود مشورت کردم تا یک تصمیم منطقی را اتخاذ کنم.«

 یعقوبی به 
 تیم ملی
 بر نمی گردد

 عسگری: فرزان
 زود باخت

 شروع تمرین جهانی وزنه برداران جوان از 18 دی

فیجی، نخستین میدان جدی برای پشتوانه ها

اعزام تیم یک نفره وزنه برداری به تورنمنت گزینشی المپیک
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ســعید معروف که ایــن روزها در 
تعطیات ســال نو میادی به سر می برد، 
در گفت و گو با روزنامه مطرح ایتالیا یعنی 
گاتزتا دلو اســپورت درباره شرایطش در 
لیــگ ایتالیا، وضعیت تیمش و مســائل 
مختلف صحبــت کرده اســت. معروف 
با  بــود گفت و گوی مشــروحی  مدت ها 
رســانه های ایرانی نداشــته اما در این 
البته  و  برای خانواده  از دلتنگی  گفت و گو 

شخصیت خاصش صحبت کرده است.
   

از کجا  را  یا شــاهزاده  پادشاه  لقب 
آوردی؟

 نه؛ من پادشاه نیستم، بلکه مردم برای 
مــن و عملکردم در والیبال احترام زیادی قایل 
هستند. بازی های خوب ما از جام جهانی 2011 
آغاز شــد که توانســتیم در مقابل قدرت  های 

بزرگ جهان بایستیم و نتیجه بگیریم.
والیبال در ایران چگونه است؟

 والیبــال در ایران ورزش محبوبی بود 
ولی از سال 2011 هواداران آن دیوانه وار رشد 
کردند. بلیت های مسابقه همیشه پیش فروش 
می شود و ســالن بازی از 3 یا 4 ساعت قبل 
پر می شود. من از کسانی که عاشق والیبال و 
نه فقط نتیجه آن هستند، بسیار سپاسگزارم. 
به اعتقاد من اگر کسی واقعاً چیزی را بخواهد 
و خواســتار تغییر چیزی باشد، قطعاً به هدف 
خود خواهد رســید. من از دیدن تعداد زیاد 
تماشــاگران ایرانــی در ســالن های خارج از 
کشور بسیار خوشــحال و سرشار از انرژی و 

احساسات می شوم.
دلت برای چه چیزی در ارومیه تنگ 

می شود؟
 هیچ چیز، چون زندگی روزانه در همه 
جا مثل هم اســت، ولی دلم برای پدر، مادر و 
خواهرم و خاصه همه تنگ شده است. من از 
طریق پیام رسان های اجتماعی با آنها در تماس 

هستم.
از زمانی که به سیه نا آمده ای فقط 
3 پست در اینستاگرام گذاشته ای، ولی 
با این حــال 1/692/436 دنبال کننده 

داری.
 71 درصــد از دنبال کننده  های من در 
ایران هســتند. خوشبختانه اینســتاگرام جزو 
معدود شــبکه های اجتماعی مجــاز در ایران 
اســت. 3 درصد هــوداران من هــم از آمریکا 
هستند. من پست  های زیادی ندارم چون همه 
چیــز مرتب و خیلی به ســرعت در حال تغییر 
اســت. آپدیت بودن خیلی سخت است. با این 
حال به همه هوادارانــم احترام می گذارم و به 
آنها حــق می دهم که بدانند زندگی خود را در 

ایتالیا چگونه می گذرانم.
بــازی نکنی، چه  والیبال  اگر روزی 

می کنی؟
 من به چیزی جز والیبال فکر نمی کنم 
و از شهری آمده ام که والیبال را نفس می کشند 

و برای هر بازی بدون در نظر گرفتن سطح آن، 
10 تا 11 هزار نفر به ســالن می آیند. با وجود 
دایی های مــن که والیبالیســت بودند، گزینه 
دیگری بــرای انتخاب باقی نمی ماند و والیبال، 
نخستین چیزی است که به آن فکر می کردیم.
عاقه  هم  دیگــر  ورزش های  به  آیا 

داری؟
 من بسکتبال آمریکا را تعقیب می کنم 
و هیچ مســابقه تنیســی را از دست نمی دهم، 
همچنیــن به لیگ هــای اســپانیا و لیگ برتر 
انگلیس هم عاقه مندم. فوتبال سری A ایتالیا 
تا 10 ســال قبل بســیار پرطرفدار بود و من 
امیدوارم باز هم به آن دوران برگردد. تیم های 
یوونتــوس و اینترمیــان در ایــران هواداران 
زیادی داشتند. من بیلیارد هم دوست دارم. به 
هر حال در هر ورزشی چیزی برای یاد گرفتن 

وجود دارد.
در حال حاضر 33 سال داری، تا چه 

سنی می خواهی به بازی ادامه دهی؟
 من هرگز به بازنشستگی فکر نمی کنم. 
من بــا والیبال زندگی می کنــم و نمی خواهم 
به زندگی بــدون والیبال فکر کنــم. والیبال، 
مهم ترین موضوع زندگی من اســت و تا زمانی 
که مفید باشم، بازی خواهم کرد. اگر در پایان 
دوران بازی حرفه ای خود فرصتی داشته باشم، 

دوست دارم مربی شوم.
خارج از والیبال چه می کنی؟

 قســمت زیادی از وقت من در ســالن 
تمریــن می گذرد. زمانی که وقت آزاد داشــته 
باشم، دوست ندارم کار دیگری انجام دهم و در 

خانه می مانم تا فوتبال پلی استیشن بازی کنم. 
کتاب های فلسفه می خوانم چون عاقه زیادی 

به یادگیری از منابع مختلف دارم.
برنامه تو برای تعطیات چیست؟

 مــا معمواً زمان زیادی برای تعطیات 
نداریم ولی اگر فرصتی دست دهد دوست دارم 

به آمریکا و به ویژه کالیفرنیا بروم.

تو  تجربه  دومین  ایتالیــا  در  حضور 
از بازی در خارج از ایران اســت. بازی در 

کازان چطور بود؟
 زندگی در روسیه به خاطر برف و سرما 
خیلی ســخت است ولی زنیت، یکی از بهترین 
باشــگاه های جهان اســت. من نــکات زیادی 
آموختم و به قهرمانی های متعددی رســیدم. 
بهتریــن بازیکنــان جهان امــا در ایتالیا بازی 
می کنند. چهار تیم نخست جدول خارق العاده 

هستند و هر روز چیزی برای یادگرفتن وجود 
دارد.

آیا تاکنون آنطور که انتظار داشتی در 
سری A بازی کرده ای؟

 هــم بله و هم نه. مــا 5 بازی را 3 بر 
2 باختیم در حالی که می توانســتیم برنده 
شویم. ما لیگ را با 8 شکست متوالی شروع 
کردیم ولی حس می کنم می توانیم شرایط را 
عوض کنیم. ما تیم خوب و بازیکنان بزرگی 
داریم. ما انتظار نداریم در صدر جدول باشیم 
و می خواهیم به میانه های جدول برسیم. تیم 

ما در آینده بهتر خواهد شد.
تو ســابقه کار کردن با خوان سیچلو 
انتظار  که  آنطور  اوضاع  ولی  داشــتی  را 

داشتید پیش نرفت.
 من 3 سال با سیچلو در تیم ملی ایران 
بازی کرده بودم. اان زمان بازی کردن است و 
بهتر اســت اظهارنظر در مورد سیچلو و زانینی 
)ســرمربیان پیشین و فعلی سیه نا( را به بعد از 

لیگ واگذار کنیم.
تو کاپیتان تیم ملی ایران هســتی و 
به عنوان کاپیتان تیم ســیه نا هم انتخاب 
شدی. شرایط تو با این مسوولیت چگونه 

است؟
 مــن ارتباط خوبــی بــا بازیکنان تیم 
دارم و در ســال های اخیــر نیز مشــکلی بین 
من و بازیکنان تیم نبوده اســت. من شروع به 
یادگیری زبان ایتالیایی کرده ام. وقتی ایتالیایی 
یاد بگیرم، می توانم شــخصیتم را بهتر نشــان 

دهم و همه مسائل آسان تر خواهد شد.

ازشهریمیآیمکهوالیبالرانفسمیکشند

سعیدمعروف:دراوقاتفراغتفلسفهمیخوانم!
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انتخابی  مرحله  روزهای  واپسین  آقای شاهین طبع، 
جام جهانی بســکتبال 2019 را چگونه مشاهده و برآورد 

می کنید؟
 صعود ما که البته نزدیک به یقین است، هنوز صددرصد 
نشده و برای رســیدن به چنین وضعیتی باید یکی از دو دیدار 
باقی مانده مان را ببریم و طبعاً غلبه بر ژاپن آسان تر از استرالیایی 
است که پس از انتقال از اقیانوسیه به آسیا، سدی عبور نکردنی 
برای رقبا جلوه کرده اســت. ژاپن هم رشد زیادی کرده و دلیل 
اصلی آن کار شدیدی است که دارند در ارتباط با المپیک 2020 

که میزبانی آن با خودشــان اســت، انجام می دهند. با این حال 
چون مسابقه اســفندماه ما در تهران است، فکر می کنم شرایط 
بردن آن را داریم. از ســوی دیگر شــدت گرفتن مسابقات لیگ 
داخلــی و رقابــت نزدیک تیم ها با یکدیگر هم بــه نفع ما تمام 
خواهد شــد، زیرا بازیکنانــی را از لیگ تحویل می گیریم که در 
کوره آن پیکارها کامًا پخته و مهیا شده اند، البته مشکاتی هم 

در این راه وجود دارد.
کدام مشکات؟

 تیم پتروشیمی هم در همین بازه زمانی باید به مسابقات 
جام باشــگاه های جهان اعزام شود و باید تعاملی با فدراسیون بر 
ســر نحوه و میزان استفاده از ملی پوشــان آنان داشته باشیم و 

ببینیم به چه نقطه ای از تفاهم و عملیات مشترک می رسیم.
اردوی نهایی تمرینی تیم ملی را از کی دایر می کنید؟

 از 16 بهمن و امیدواریم یکی، دو بازی تدارکاتی هم طی 
زمان برپایی این اردوی طوانی داشته باشیم.

حریفان ما در این بازی های دوســتانه کدام تیم ها 
خواهند بود؟

 ما سعی داشتیم با امثال چین و کره جنوبی روبه رو شویم 
اما تقویم آنها پر اســت و خودشــان مثل ما سرگرم دیدارهای 
انتخابی جام جهانی بســکتبال هستند و در نتیجه به تیم هایی 
مثل لبنان و اردن امید بســته ایم و به اینکــه رقبای ما در این 
دیدارهای خودشناسی باشــند. بازی ها هم به احتمال قوی در 

تهران خواهد بود.
آقای شاهین طبع، به عنوان فردی که حداقل 30 سال 
در بسکتبال ما مطرح بوده اید و طول زمان پرداختن تان 
به این ورزش از 40 سال هم فراتر می رود و البته در هیئت 
سرمربی فعلی تیم ملی، بگویید بین شش، هفت سرمربی 
خارجی که طی 15 ســال اخیر در این تیم به کار گرفته 

شده اند، کدام یک بهتر بودند و بیشتر منشا خیر شدند؟
 من همیشه بحث »داخلی ها و خارجی ها« را رد کرده 

و گفته ام که مبنای قیاس را ایرانی یا خارجی بودن نگذارید و 
فقط یک مبنای اصولی و عادانه و عقایی داریم و آن کیفیت 
کار یک مربی اســت، یعنی نخستین شرط ازم و بایسته یک 
مربــی، خوب و باکیفیت بودن او اســت و نه ایرانی و خارجی 
بودن او. یک مربی چه ایرانی و چه خارجی باید به علوم روز و 
تکنیک های نوین آشنا باشد و بتواند از عهده دیدارهای سخت 
برآید و اگــر برآید، چه فرقی می کند کــه داخلی یا خارجی 
اســت؟ با این اوصاف و مقدمات معتقدم هــر یک از مربیان 
خارجــی ما در این مقطع زمانی به شــکلی کــم یا زیاد و به 
فراخور توان و دانش شــان به ما خدمت کردند و قســمتی از 
کار را اعتا بخشــیدند و اینکه بنشــینیم و آنان را وزن و متر 
و معیــار کنیم و یکــی را بهتر از دیگــران بنامیم، گم کردن 
اصل حقیقت اســت؛ حقیقتی که به ما می گوید در بسکتبال 
هرچقدر هــم کار کنید، باز کاری تازه و اضافه وجود دارد که 

باید به آنها پرداخت.
به نظر شما کدام یک از موارد مهم از دید این مربیان 

خارجی دور ماند؟
 یک موضوع بسیار مهم که از سوی اکثر اعضای شاخص 
بســکتبال ما نادیده انگاشــته شــده، توجه هرچه عظیم تر به 
رده های ســنی پایه است. چند سالی به این قضیه توجه می شد 
اما اینک این روند سست شــده و تا این فرآیند تصحیح نشود، 
بسکتبال بزرگســاان ما هم مشکل خواهد داشــت. باید روند 
تولید و پرورش جوان ترها را در ورزش بســکتبال هرچه بیشتر 
تقویت کرد، در آن صورت خیلی هم فرق نمی کند که سرمربیان 
ما چه ملیتی دارند، زیرا پایه کار ما قوی خواهد بود. اگر نســل 
جوان قبلی ما بسیار خوب بود و بعداً به رده سنی امیدها انتقال 
یافت و در نهایت تیم ملی بزرگسال ما را شکل داد، یکی به این 
دلیل بود که باشگاه ها به این رده توجه مبذول کردند و دیگری 
به این سبب که فدراسیون هم متوجه اهمیت این موضوع شده 

بود و روی آن کار می کرد.
از حرف های شــما این برداشت کلی هم می شود که 
مربیان ایرانی را برای ادامه هدایت تیم های ملی بسکتبال 

ما صاحب تمامی شرایط ازم می دانید.
 همینطــور اســت اما بایــد بــاز تاکید کنم کــه اگر 
زیرســاخت های کار فراهم و قوی نباشــد، مربــی خارجی هم 
معجزه ای نخواهد کرد و کارهــا نتیجه ازم را نخواهد داد. باید 
ملزومات کار فراهم شود و همه ابزار کارهای آموزشی و تدریسی 
و تمرینی را جور کنند و در آن صورت پیشــرفت حاصل می آید 
و البته با مربی ایرانی هم فراهم می شود. ما مربیان ایرانی خوبی 
داریم که در چنان فضایی قطعاً به کشور خدمات بزرگی خواهند 

کرد. اوج موفقیت بســکتبال ما طی دو دهه اخیر در زمان هایی 
بود که همه دست به دست هم داده بودند و در مسیری مشترک 
و واحد کار می کردند. بهترین بازیکنان بسکتبال نیز وقتی دوران 
بازی شــان تمام می شــود، باید از تجربیات و مهارت هایشان به 

بهترین شکل ممکن استفاده شود.
خود شما در زمینه هدایت تیم ملی بسکتبال چگونه 

عمل می کنید؟
 من به شــدت مشورت و کار مشترک را قبول دارم و آن 
را در کار خود لحاظ و اجرا می کنم، یعنی حتماً با ســایر اعضای 
کادر فنــی تیم ملی مشــورت و پس از بررســی و صحبت های 
ازم، تصمیم اتخاذ می کنم. در همه حال گذاشــتن احترام ازم 
به بازیکنان هم الزامی اســت زیرا با زحمات فراوان آنهاست که 
بســکتبال ایران یا هر ورزش دیگری به موفقیت می رســد و یا 

برعکس به ورطه ناکامی فرو می رود.
شــایعات زیادی درباره بازگشــت مهدی کامرانی 
به تیم ملی بسکتبال شــنیده می شود. آیا با او صحبت 
کرده اید و وی نیز در ادامه بازگشت نامداران میانسال به 

این تیم، بزودی در جمع ملی پوشان رویت خواهد شد؟
 من فقط این را می گویم که مردم قهرمانان ملی خود را 
دوســت دارند و مایلند در صورت امکان همیشه از آنها استفاده 
شــود و تیم ملی از وجود آنها بی نصیــب نماند و ما هم وظیفه 
داریــم اینگونه امور را تامین کنیم و فکر می کنم همین توضیح، 

پاسخی بر سوال شما باشد.
سال هاســت که بسکتبال در حســرت یک سالن 
اختصاصی بزرگ و تازه به ســر می برد و همچنان از آن 

بی نصیب می ماند. ماجرا از چه قرار است؟
 یک قســمت ماجرا به این بر می گردد که به ســبب 
رشد چشــمگیر حجم و مســاحت تهران، زمین آزاد و قابل 
ساخت به اندازه گذشــته وجود ندارد و فضاهای موجود نیز 
چنان پر و فشــرده است که نمی توان در آنها کار ساخت یک 
ســالن را از آن قبیــل که گفتید انجــام داد؛ این در صورتی 
است که تاســیس یک سالن در دل تهران یا در نزدیک ترین 
فاصله نســبت به آن مد نظر باشد. اان سال هاست که فضاها 
و زمین های شــهری صرف ســاخت و  ســازهای غیر ورزشی 
می شــود و از دولت هم نمی توان انتظار ســاخت این قبیل 
سالن ها را داشــت زیرا اصًا جزو شــرح وظایف آنها نیست 
و آنقدر مســوولیت و گرفتاری های متعــدد دارند که ورزش 
نمی تواند جایی بارز در میان کارهای آنان داشــته باشد. این 
توقع از وزارت ورزش هم به دایلی که گفتم انتظار بیهوده ای 
است و کار آنها هم چیز دیگری است و بسط ورزش مهم ترین 
آنهاست. این شهرداری ها هستند که باید در این زمینه اقدام 
کنند و این هم شرح و جریان و شرایط خاص خودش را دارد.

اما ســران و مســووان ورزش هم بایــد در خط 
دادن به شــهرداری ها و همکاری با آنان به قصد ساخت 
اســتادیوم های جدید فعال باشــند و یک قسمت ولو 

کوچک از جامعه ورزش هم باید قبول مسوولیت کند.
 درست اســت اما یادتان باشد برخی سالن های ورزشی 
ساخته شده توســط شــهرداری ها هم آنطور که باید نیستند و 
شرایط اســتاندارد را ندارند. من فکر می کنم اصل قضیه و ایراد 

مهم این باشد که هرکس در ارتباط با ورزش قرار دارد، آنقدر به 
ظواهر امر و کســب نتیجه مشغول است که کارهای ریشه ای و 
زیرساخت ها از دیدها دور می مانند و یکی از این کارها تاسیس 
اســتادیوم و سالن های اســتاندارد و قابل قبول است. شما عدم 
توجــه به زیرســاخت ها و تامین نشــدن نیازهــا را نه فقط در 

بسکتبال بلکه اکثر ورزش های دیگر هم می یابید و می بینید.
ورود استرالیا و نیوزیلند و بخصوص اولی به صحنه 
بسکتبال آسیا به این معنای مســتقیم و تلخ است که 
عمًا و تا اطاع ثانوی و شــاید آینده دور، امکان کسب 
عنوان قهرمانی آسیا برای ما و حتی چین و کره جنوبی و 
فیلیپین وجود ندارد و استرالیا چنان قوی است که بقیه 
فقط باید برای رتبه های دوم به پایین تاش کنند. این چه 

بایی بود که بر سر ما آمد؟!
 من فکــر می کنم آنان بیش از آنکه برای ما و ســایر 
آسیایی ها با باشــند، نعمت هســتند، زیرا خواه ناخواه ما را 
مجبور کرده اند هرچه بیشــتر کار و تاش کنیم تا به ســطح 
آنها نزدیک تر شــویم و یک بازنده صرف نباشیم. این خودش 
یک نوع انگیزه ســازی اســت و ایجاد حس و نیازهای تازه و 
مفید در تیم های آســیا که بهتر و قوی تر شــوند. این برای ما 
هم صدق می کند و از این پس چند برابر خواهیم کوشــید تا 
نتایج بهتری مقابل اســترالیا بگیریم. این یک واقعیت مسلم و 
آشکار است که استرالیایی ها از ما و تمامی آسیایی های دیگر 
بســیار بهتر کار کرده و در زمینه های مختلف بســکتبال به 
اســتانداردهای باایی رسیده اند و داشتن این همه بازیکن در 
N.B.A ســند صحت این موضوع است. آنها واقعاً برنامه های 
خوب و موثر و عاقانه ای در بســکتبال خــود دارند و کارها 
و موفقیت هایشان تصادفی نیســت. ما باید از همین اصول و 
خصلت ها درس بگیریم و آن را برای خودمان الگو قرار بدهیم. 
در ورزش نخستین اصل، یک رقابت جویی سالم و مفید است 
و آمدن استرالیایی ها به جمع آســیایی ها مصداق روشن باا 
بردن این رقابت جویی تا ســطحی بسیار چشمگیر است و این 

نمی تواند منفی باشد.
اگر قرار باشــد بهتریــن خاطره عمر  مهران خان 

ورزشی ات را بازگو کنی، به کدام مورد اشاره می کنی؟
 زندگــی کــه مــن دارم سرشــار از انــواع خاطرات و 
دستاوردهاســت و بیان تمامی آنها واقعاً ســخت و زمانبر است 
اما می توانم بگویم یکی از شــیرین ترین آنها زمانی بود که برای 
نخستین بار به تیم ملی بســکتبال نوجوانان کشور دعوت شدم 
و خبــر آن را در روزنامه ها خواندم و احســاس غرور کردم. فکر 
می کنم ســال های 1359 یا 1360 بود و پانزده، شــانزده سال 

بیشتر نداشتم.
آرزوی بزرگ زندگی شما چیست؟

 شاید بهتر باشد به جای آرزو از وظیفه ام صحبت کنم و 
مهم ترین وظیفه من که همواره برقرار بوده و در آینده نیز چنین 
خواهد بود، انجام بیشــترین کار و تاش برای بهروزی کشورم 
است. همه ما باید به پرچم کشورمان عشق بورزیم و برای اهتزاز 
هرچه بیشتر آن هر کاری از دست مان برمی آید، انجام بدهیم و 

این بسیار مهم تر و ضروری تر از  آرزوهای کوچک فردی است.
و سرانجام بگویید به نظر شما بهترین بازیکن تاریخ 

بسکتبال ما چه کسی بوده است؟
 چــون اکنون ســرمربی تیم ملی هســتم و شــاید نفر 
انتخابی ام از نســل فعلی باشــد، بهتر است به طور مستقیم اسم 
کسی را نیاورم، در عین حال این به معنای نداشتن قدر و ارزش 
قدیمی های خوب این رشــته نیســت و آنها ارج و احترام ویژه 
خود را دارند. بســکتبال ورزشی پیش رونده و معیارهای کنونی 
به کلی متفاوت با گذشته است، اما تحت هیچ شرایطی کارهای 
بزرگان سابق بسکتبال قابل فراموشی نیست. اگر ما اکنون اینجا 

ایستاده ایم، به سبب زحماتی است که آنها کشیده اند.
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نشده

مهران شــاهین طبع که بچه کرمانشاه و 52 ساله و متاهل و صاحب دو پسر 24 و 12 ساله است، در سه دهه اخیر به شکلی محسوس و ممتاز با بسکتبال ایران عجین بوده است. او ابتدا با 
»هم عصر«های شــاخص خود شامل مصطفی هاشمی، مهران حاتمی و محسن صادق زاده ترکیب تیم ملی را در دهه 1370 تشکیل داد و سپس با مشارکت با همین نفرات و همچنین فرزاد 
کوهیان، نسل جدید و مدرن مربیان ایران را بر این ورزش مستولی ساخت و نهضتی را شکل داد که آبشخور فکری مربیان نسل بعدی هم بوده است. شاهین طبع که مدتی با »فدراسیون 
محمود مشحون« خوب نبود ولی در درازای زمان دستیار اول سرمربی خارجی تیم ملی هم شد، پس از غوغای خروج خبرساز درک بائرمن از چرخه هدایت تیم ملی و در پی حضور کوتاه مدت 
مهران حاتمی در پست سرمربی این تیم، مدتی است این مقام را کسب کرده و در آستانه رهنمون کردن تیم ملی به مرحله نهایی مسابقات جام جهانی 2019 قرار دارد و حتی باخت احتمالی 
در هر دو مسابقه باقی مانده مان در مرحله مقدماتی )اسفندماه مقابل ژاپن و استرالیا در تهران( نیز می تواند در صورت ثبت نتایج دلخواه ما در سایر دیدارها پل راهیابی ما به جام جهانی 
باشــد. با این حال مهران خان بسیار امیدوار و مصمم است که با پیروزی برابر ژاپن در دیدار اول و با احتساب غیر قابل دستیابی بودن استرالیا کار را همانجا تمام و ایران را صعود کننده و 
هرگونه اما و اگری را محو کند. ســرمربی بسکتبال ما بر  اســاس منش و رفتار توام با متانتش نه فقط توضیحاتی بر این طرز نگرش، بلکه همه مسائل روز دیگر این ورزش را ارائه می کند.

من بسکتبال آمریکا را تعقیب 
می کنم و هیچ مسابقه تنیسی 
را از دست نمی دهم، همچنین 

به لیگ های اسپانیا و لیگ برتر 
انگلیس هم عاقه مندم. فوتبال 

سری A ایتالیا تا 10 سال قبل 
بسیار پرطرفدار بود و من امیدوارم 

باز هم به آن دوران برگردد

یک پوستر برای کمیته ملی المپیک دردسر شد
آکادمــی ملی المپیــک و پارالمپیک طی 
روزهــای 18 و 19 دی مــاه میزبــان کنگــره 
بین المللی حقوق ورزشــی اســت که قرار است 
در پنج محــور برگزار شــود. برگزارکنندگان و 
دســت اندرکاران مربوطه مدعی هستند که این 
»نخســتین« کنگره حقوق ورزشی است که به 
صــورت بین المللی و در ایران برگزار می شــود. 
این موضوع حتی در پوستر ویژه برگزاری کنگره 
مورد نظر هم درج شــده است. همین مساله از 
ســوی انجمن علمی حقوق ورزشــی ایران نیز 
واکنشــی را به همراه داشــته است. این انجمن 
که ســال 1391 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات 
و فن آوری تشکیل و آغاز به کار کرد، با یادآوری 
اینکه اردیبهشت ماه سال 1396 ششمین کنگره 
بین المللی حقوق ورزش در ایران برگزار شد، به 
برگزاری بیســت و چهارمیــن دوره این کنگره 
هم اشــاره کرده که ســال گذشته میادی آتن 

میزبانی آن را بر عهده داشت. نادر شکری، رییس 
انجمن حقوق ورزشی ایران و عضو هیات رییسه 
انجمن بین المللی حقوق ورزشــی )IASL( در 
نامه ای رسمی به سیدرضا صالحی امیری رییس 
کمیته ملی المپیک ضمن اشاره به این مطالب، 
اعتراض رســمی این انجمن را نســبت به قید 
شدن عنوان »نخســتین« برای کنگره پیش رو 
و حتــی »بین المللی« بــودن آن اعام کرده و 
متقاضی انجام اصاحات شــده اســت. حقوق 
ورزشــی و قراردادهای بین المللی، حقوق رسانه 
و ورزش، مبارزه بــا دوپینگ، حکمرانی مطلوب 
در سازمان های ورزشی، دیوان بین المللی داوری 
ورزش )CAS( و نظــام حل و فصل اختافات 
در FIFA، پنج محور تعریف شــده برای کنگره 
بین المللی حقوق ورزشــی هســتند که کمیته 
ملی المپیک برگزارکننده این کنگره به حساب 

می آید.

کشتی، سهمی در واریزی کمیته ندارد
اگرچــه کمیته ملی المپیک تا امروز بخش 
قابل توجهی از بودجه فدراسیون ها را به حساب 
آنهــا واریز کرده اما از آخریــن مرحله پرداختی 
این کمیته بیش از ســه ماه می گذرد، به همین 
دلیل مســووان مربوطه در تاش هستند طی 
هفته هــای آتی مرحله جدیــدی از پرداختی به 
فدراســیون را در دستور کار داشــته باشند. تا 
به امروز کــه دو ماه و نیم به پایان ســال باقی 
مانده، 85 درصد بودجه فدراســیون ها از سوی 
کمیته ملی المپیک پرداخت شــده که نسبت به 
بازه های زمانی مشابه بی سابقه است. در واقع این 
کمیته با در نظر گرفتن بازی های آسیایی 2018 
اندونــزی و اهمیت نتیجه گیری کاروان ایران در 
این بازی ها، حداکثر بودجــه مصوب هر یک از 
فدراسیون ها را پیش از این رویداد در اختیار آنها 
گذاشــت. آخرین پرداختی کمیته ملی المپیک 
به فدراســیون ها هم پیش از بازی های آسیایی 

انجام شــد؛ یعنی بیش از سه ماه است که هیچ 
جابه جایی مالی میان کمیته و فدراسیون ها انجام 
نشده است. البته مسووان کمیته ملی المپیک 
قصد دارند در صورت تخصیص بودجه مورد نیاز، 
پیش از مجمع عمومی و ســالیانه خود واریزی 
دیگری به حســاب فدراســیون ها داشته باشند 
کــه با توجه به برگزاری مجمع ســالیانه کمیته 
ملــی المپیک در تاریخ 25 دی مــاه، در همین 
چند روز پیش رو پولی به حســاب فدراسیون ها 
واریز می شــود. از بین رشــته هایی که از کمیته 
ملی المپیک پول دریافت می کنند، کشتی تنها 
فدراسیونی است که به خاطر حضور در مسابقات 
جهانــی در هر دو بخش فرنگــی و آزاد، صد در 
صــد بودجه 97 خود از کمیتــه ملی المپیک را 
دریافت کرده اســت. در نتیجه دیگر دریافتی از 
کمیته ندارد و روزهای پیش رو تا پایان ســال را 

به سختی پشت سر می گذارد.

پیامدیدیگرازباتکلیفیفدراسیونها
لغو سفر تیم ملی جودو به ازبکستان؟

طی یک ماه اخیر، خبرهایی منتشــر شــد مبنی بر اینکه 
قرار اســت تیم ملی جودوی بزرگســاان با ترکیب کامل راهی 
ازبکستان شود تا در یک اردوی مشترک با ازبکی ها حضور داشته 
باشند اما خبرهایی حاکی از آن است که اعزام تیم ملی جودو در 
شــرایط فعلی امکان پذیر نیست و این اعزام لغو شده است. نکته 
جالب این اســت که تیم ملی جودو قــرار بود با ترکیب کامل به 
این رقابت ها اعزام شــود اما گویا فضای اعزام در شرایط فعلی که 
فدراسیون با سرپرست هدایت می شود امکان پذیر نیست. محمد 

درخشــان که بعد از استعفا از ریاست فدراسیون جودو به سمت 
نایب رییســی فدراسیون جودو انتخاب شده بود، بعد از مدتی از 
سمت سرپرستی نایب رییسی فدراسیون هم کناره گیری کرد چرا 
که قانون بازنشستگی شامل حال نایب رییس نیز می شود. اگرچه 
او طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون به عنوان مشاور عالی 
منصوب شد تا همچنان در فدراسیون جودو حضور داشته باشد. 
پس از این اتفاق ها، سیاحی دبیر فدراسیون جودو نیز برای اینکه 
بتواند در انتخابات ریاست فدراسیون جودو ثبت نام کند از پست 

دبیری فدراسیون استعفا داد و مجتبی قدمی به عنوان سرپرست 
دبیری فدراســیون معرفی شد. با این حساب و با توجه به اینکه 
فدراســیون جودو در حال حاضر با سرپرســت هدایت می شود، 
شــرایط برای اعزام ملی پوشــان به اردوی مشترک و مسابقات 
بین المللی پیچیده شده اســت و ضربه اصلی این ناهماهنگی به 
تیم ملی وارد شده است. همین یک مورد کافی است تا مسووان 
وزارت بداننــد که باید زودتــر فکری به حال اوضاع نابســامان 

فدراسیون های باتکلیف کرد.
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 »مادرید همه چیز را 
زیر سوال می برد« تیتر 
روزنامه مادریدی »مارکا« 
بود که خبر داد، هیات 
مدیره باشگاه رئال مادرید 
از بازیکنان و مربی ناراضی 
است. روحیه بازیکنان در 
نیمه دوم بازی با ویارئال 
و بعضی تصمیمات سواری 
که جواب نداده اند، آنها را 
ناراضی کرده.

 »آقای شیشه ای« تیتر 
روزنامه »آ. اس« چاپ 
مادرید بود که نوشت، 
بیل دست کم 4 مسابقه 
بعدی رئال را از دست 
می دهد. او تاکنون 22 بار 
مصدوم شده و 84 بازی را 
از دست داده. طبق ادعای 
اسکای اسپورتس، اینتر 
»بله« گودین را گرفته 
است.

 روزنامه میانی »گاتزتا 
دلو اسپورت« در باای 
جلد با تیتر »جوانان 
طایی« نوشت، دوناروما، 
اسکرینیار، کیه زا و 
دیگران جوانان طایی سری 
آ هستند و در گزارشی 
به مشتریان آنها پرداخت. 
»گودین در راه اینتر«. 
مدافع اتلتیکو تابستان به 
اینتر می پیوندد.

 روزنامه »کوریره دلو 
اسپورت« رم گزارش کرد، 
چلسی با پیشنهادی 50 
میلیون یورویی توانسته از 
اینتر و ناپولی جلو بزند و 
در آستانه خریدن »بارا« از 
کالیاری باشد. این بازیکن 
جوان، جواهر روبرتو مانچینی 
در تیم ملی ایتالیا است. 
ساری عقب نشینی نمی کند و 
ایگواین را هم می خواهد.

 »اول رمزی، بعد پوگبا« 
تیتر درشت روزنامه 
تورینی »توتو اسپورت« 
بود. یوونتوس قصد دارد 
با اضافه کردن این دو 
بازیکن، در خط میانی تیم 
انقاب به پا کند. به این 
ترتیب، خدیرا و پیانیچ 
می روند. اینتر با گودین به 
توافق رسیده و او را در 
پایان فصل می گیرد.

مارتین ساموئل
Martin Samuel
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پیشخوان

پپ گواردیوا بــه خاطر اعتراض 
شدید به عملکرد داور در جریان بازی 
منچسترســیتی با لیورپول از اتحادیه 
فوتبــال انگلیس اخطــار گرفت. او در 
نیمه دوم بعد از آنکه داور بازی، آنتونی 
تیلور یک خطا را روی بازیکنان تیمش 
نگرفت و آن موقعیــت نزدیک بود به 
گل لیورپول منجر شــود، به شــدت 
شــال خود را به زمین کوبید و ســر 

داور چهارم بازی، مارتین اتکینســون 
داد کشــید. این نخســتین اخطار به 
گواردیوای 47 ســاله اســت و آنطور 
که در ســایت اتحادیه فوتبال انگلیس 
آمده، هر مربی با دریافت چهار اخطار 
یک جســله محروم می شود. سیتی با 
پیروزی 2 بر یک در بازی پنجشــنبه 
مقابــل لیورپــول به چهــار امتیازی 

صدرنشین رسید.

پــل وارن مربی تیم دســته دومی 
روترهام که امشــب باید در جام حذفی 
انگلیس در زمین منچسترســیتی قرار 
بگیــرد، به خاطر بیماری نتوانســت به 
ورزشــگاه اتحاد برود و بازی لیورپول و 
منچسترسیتی را از نزدیک تماشا کند. 
او از خانــه اش بازی را تماشــا کرد و از 
طریق واتس آپ بــا همکارانش ارتباط 
داشت و با دختر 12 ســاله اش، رایلی 
مســائل مربوط بــه ســیتی را تحلیل 
می کــرد. عاوه بــر آنهایی کــه مقابل 
صدرنشــین لیگ برتر در ترکیب اصلی 
قرار گرفتند، پــپ گواردیوا می تواند از 
کوین دبروین، ریاض محــرز و گابریل 
ژســوس هــم در بازی دور ســوم جام 

حذفی استفاده کند.
وارن می گویــد: »فاصلــه میان دو 
تیم فوق العاده زیاد است اما خوشبختانه 
فوتبال عادانه نیســت و یک تیم خوب 
همیشه برنده نمی شــود. سطح دو تیم 
کاما فرق می کند اما بازیکنان من شاید 

کارهایی بکنند که آنها توقع ندارند. باید 
گیجشان کنیم.«

وارن در آخرین بــازی دو تیم در 
دســته ســوم فوتبال انگلیس در سال 
2002 کــه به تســاوی یــک بر یک 
انجامیــد، مهاجم روترهــام بوده، حاا 
45 ســاله اســت و از نوامبــر 2016 
مربی روترهام شــده. قبل از آن مربی 
آمادگی جســمانی تیم بود و به خاطر 
300 بــازی و 10 ســال حضور چهره 
محبوبی در این تیم محســوب می شد. 
سال قبل در مراسم جوایز بهترین های 
سال یک میز با گواردیوا فاصله داشت. 
وقتــی تونی موبری مربی بلکبرن گفت 
افتخار دارد کــه در کنار بهترین مربی 
جهان بنشــیند، وارن به شوخی گفت: 
»فکر کردم با من اســت، ژست خیلی 
خوب بود، نمی دانســتم چرا درســت 

اشاره نکرد.«
اگر می خواهــد نامی برای خودش 
دست و پا کند، اان فرصت خوبی است.

  اخطار اتحادیه فوتبال به 
گواردیوا

باید آنها را گیج کنیم
 مربی روترهام، حریف منچسترسیتی در جام حذفی

رئال، روزهای بیگانه با »کامَبک«
رئــال مادرید در این فصل یکی از ویژگی های اش را از دســت داده 
اســت که همواره نقطه قوت این تیم شناخته می شد: قابلیت بردن بازی 
بعد از عقب افتادن از حریف، نشــانه ای واقعی از ظرفیت کهکشــانی ها 
برای مقاومت زیر فشــار حریف. در بازی چهارشنبه شب در خانه ویارئال 
در بــازی معوقه هفته هفدهم الیگا، زمانی که نتیجه 2 بر یک به ســود 
رئالی ها بود این تیم تنها 10 دقیقه تا کســب پیروزی از دیداری که در 

ابتدای آن یک بر صفر عقب افتاده بود، فاصله داشت.
 این وضعیت اما تا زمانی ادامه داشت که سانتی کاسورا با ضربه سر 
توپ را از بین پاهای تیبو کورتوا به تور دروازه چسباند و بازی را 2 بر 2 
مساوی کرد، نتیجه ای که تا پایان مسابقه پابرجا ماند. به این ترتیب یک 
فرصت دیگر برای رئال مادرید از دســت رفت، تیمی که از 26 آگوســت 
)سوم شهریور( نتوانسته در هیچ یک از بازی هایی که در آنها از حریفش 

عقب افتاده، برنده شود. 
آخرین بار که این اتفاق افتاد، زمانی بود 
که رئال مادرید با گل بورخا گارسیا از خیرونا 

عقب افتاد و در نهایت 4 بر یک پیروز شد.
از زمان مصاف بــا خیرونا، 9 بازی بوده 
اســت که در آنهــا رئال مادریــد گل اول را 
دریافت کرده اما در نهایت نتوانســته ورق را 
برگرداند و 3 امتیــاز را از آن خود کند. این 
بازی هــا به ترتیب مقابل اتلتیک بیلبائو )یک 
بر یک(، سویا )3 بر صفر(، زسکا مسکو )یک 
بر صفــر و 3 بر صفر(، آاوس )یک بر صفر(، 
لوانته )2 بر یک(، بارســلونا )5 بر یک(، ایبار 
)3 بر صفر( و ویارئال )2 بر 2( بوده است. این 
بازی ها شــامل 7 شکست و 2 تســاوی می شود و نشان می دهد که رئال 
مادرید اغلب اوقات در بازی هایی که گل اول مسابقه را خورده، نتوانسته 
به بازی برگردد و حتی از شکست فرار کند چه برسد به آنکه پیروز شود. 
در واقــع از زمان بازی مقابل خیرونــا، رئال مادرید در 78 درصد از 
بازی هایی که در آنها از حریف عقب افتاده، باخته است، آن هم در حالی 

که حریفان این تیم روی کاغذ از رئال مادرید بسیار ضعیف تر بوده اند.
منبع: آ. اس

بازگشت ققنوس دمبله به ختافه
بارســلونا امشــب در زمین ختافه بازی می کند و این یعنی عثمان 
دمبلــه به زمینی بــر می گردد که در آغاز دوران حضورش در بارســلونا 
در آن با مصدومیت شــدید همسترینگ مواجه شــد. 25 شهریور سال 

گذشته در کولیسئوم آلفونسو پرس دمبله 
بعــد از 28 دقیقه مجبــور به ترک زمین 
شــد و فصل اول بازیکن جوان فرانسوی 

در بارســا به شــدت تحت تاثیر قرار 
گرفت و او چهار ماه نتوانســت بازی 
کند. حتی وقتی برگشــت نتوانست 
در ترکیــب تیم ثابت شــود چون 

تیم ارنســتو والورده بدون او هم 
خــوب کار می کرد و با اقتدار 

به سوی قهرمانی لیگ گام 
بر می داشت.

این کابوس حاا برای 
شــده  تمام  دمبلــه 
و او شــروع خیلــی 
خوبــی در این فصل 

زیادی  حواشی  هرچند  داشــته 
داشــته از جمله دیرآمدن هایش 
اما از نظر جســمی سالم بوده 

ارائه  قابــل قبولی  و عملکرد 
کرده مثل اینکه از آتشــی 
که در ورزشــگاه ختافه به 

ققنوسی  افتاد،  جانش 
برخاست.

گزارش

توافق بارسلونا و رابیو
نشــریه مارکای اســپانیا گزارش کرده 
اســت که به نظر می رســد آدریــن رابیو، 
هافبک فرانسوی تیم فوتبال پاری سن ژرمن 
در آســتانه عقد قرارداد با بارسلونا قرار دارد 
چرا کــه کاتاان ها در مورد شــروط وی با 
مادرش ورونیــک رابیو که مدیربرنامه هایش 
نیز محســوب می شــود به توافق رسیده اند. 
ورونیک چند روز پیش به بارسلونا سفر کرده 
اســت تا در مورد شروط قرارداد فرزندش با 
بارسلونا مذاکره کند. با توجه به اتمام قرارداد 
رابیو در پایان فصل جاری، او به عنوان بازیکن 
آزاد بــه بارســلونا ملحق می شــود و طبق 
گزارش »پاریس یونایتد« و اسکای اسپورت، 
این هافبک فرانسوی ساانه 10 میلیون یورو 
حقوق خالص خواهد داشــت و 10 میلیون 
یوروی دیگر هــم به عنوان پاداش   برایش در 
نظر گرفته شــده است. پاری سن ژرمن تمام 
تاش خود را برای جلوگیری از خروج رابیو 
انجــام داد امــا او از روز اول ژانویه آزاد بود 
که با مشتری بعدی اش مذاکره کند، اگرچه 
گفته می شود که مذاکرات طرفین از مدت ها 
پیش آغاز شــده اســت. البته بارسلونا برای 
جلوگیری از مجازات شــدنش توســط یوفا 

منکر این موضوع شده است.
 

په په به پورتو برمی گردد
په په مدافع میانی پرتغالی ســابق رئال 
مادرید با تمام شــدن قراردادش با باشگاه 
بشــیکتاش ترکیه، به تیم ســابق خود در 
پرتغــال، پورتو برمی گردد. په په 35 ســاله 
در ماه دســامبر بازیکن آزاد شد و با توافق 
دوجانبه با بشــیکتاش قراردادش را فســخ 
کــرد. او حاا قصد دارد بــه تیمی برگردد 
که 12 سال پیش در آن برای خودش اسم 
و رســم پیدا کرد. مذاکره په په با پورتو در 
پایان ماه دســامبر آغاز شد و انتظار می رود 
که او در هفته جــاری با »دراگائو« قرارداد 
ببندد. البته پورتو تنها تیمی نبوده که برای 
جذب په په تمایل نشان داده است. تیم های 
ولورهمپتون انگلیس، الغرافه قطر و ااتحاد 
عربستان ســعودی دیگر تیم های خواهان 
جذب په په بوده اند. او امــا ترجیح داده به 
تیمی برگردد که در ســال 2007 آن را به 
مقصد رئال مادرید ترک کرد. په په در دوره 
نخســت حضورش در پورتو سه فصل بازی 
کرد و در تمامی رقابت ها برای این تیم 88 

بازی انجام داد.

خبر

  وجهی از گواردیوا که نمی دانستیم وجود دارد

خـون و تعصـب

بــازی  پــپ گواردیــوا هرگــز دو 
پشــت ســر هم خانگی را نباختــه، نه در 
منچسترســیتی و نه در هیچ تیم دیگری. 
منتقدانش می گوینــد این رکورد اهمیتی 
ندارد با توجه به باشــگاه هایی که در آنها 
مربیگری کرده اما با کمــی توجه و البته 
نگاهی به آمار می تــوان دریافت حتی در 
تیم های طــراز اول با بهترین بازیکنان هم 
این رکورد قابل توجه است. مثا سر الکس 
فرگوسن در دســامبر 2001 با سه گل به 
چلســی باخت و یک هفته بعد دوباره در 
اولدترافورد با یک گل مغلوب وستهم شد، 
قبل از آن هم ســه بار چنین اتفاقی برای 
او در منچستریونایتد رخ داده بود. یورگن 
کلوپ سه بار با بوروسیادورتموند دو باخت 
پیاپی خانگی داد که آخرین آنها در اکتبر 
2014 بود. گواردیوا چطور؟ هرگز، شاید 

او را دست کم گرفته ایم.
چنین رکوردی به دست نمی آید اگر 
مربی ایده واحدی داشته باشد. اصا شدنی 
آنکه مقداری مصلحت اندیشی  نیست مگر 
در آن دخیل شــود. مــا گواردیوا را یک 
ایده آلیســت می دانیم که تنهــا زیبایی و 
چشم نوازی را مد نظر قرار می دهد. تیم او 
در زمین چلسی می بازد چون نمی خواهد 

ساری-بال را بکشد و یک نفر را مامور مهار 
ژورژینیو کند. او بــه لیورپول می رود و به 
ســبک خودش مقابل کلوپ قرار می گیرد 
هرچند ســبک کاری او قبل از آن لو رفته 

است.
با وجود این پنجشــنبه شب، فوتبال 
انگلیس چهره متفاوتی از این مرد و تیمش 
دید، چهره ای که اصا نمی دانستیم وجود 
دارد؛ آن اواخر که گواردیوا از دروازه بانش، 
ادرسون، می خواســت توپ های بلند بزند، 
فشار را کاهش دهد و وقت کشی کند. این 

آدم تغییر کرده است.
آیا گواردیوا تا حدی تســلیم فشــار 
فیزیکی فوتبال انگلیس شــده؟ یا آن وجه 
پراگماتیک را همیشه داشته اما هیچ وقت 
قبــل از این در منچسترســیتی مجبور به 

استفاده از آن نشده؟
قطعا گواردیوا توانایی تغییر مسیر را 
دارد. در فصــل اول کارش در بایرن مونیخ، 
از تســاوی یک بر یک مقابل فرایبورگ و 
همچنین بــازی نه چندان خــوب مقابل 
چلســی در ســوپرجام اروپا که تیمش در 
ضربات پنالتی برابر شاگردان ژوزه مورینیو 
بــه پیروزی رســید، رضایت نداشــت. او 
ویدئویــی به بازیکنانش نشــان داد که در 
خــط دفاعی به هم پاس می دادند، عقب و 
جلو و به آنها گفت: »این تیکی تاکا است و 

این آشغال است.«

ابداع او قرار دادن فیلیپ ام در خط 
میانــی و تمرکــز روی شکســتن خطوط 
حریــف بود نه زندانی شــدن با آرامش به 
وســیله رقبــا. نتیجه اش 16 بــرد و یک 

تساوی در 17 بازی بعدی بود.
نباید تصور شــود گواردیــوا مقابل 
لیورپول تغییرات آشکار و بزرگی در فلسفه 
منچسترســیتی به وجود آورد اما او تیمی 
را به زمین فرســتاد با سبکی از مبارزه که 
قبل از آن از تیم او دیده نشده بود. با نقطه 
اوجی مثل برناردو سیلوا که 7/13 کیلومتر 
دوید و نشانه اســتایل خاص بازی سیتی 

بود.
ســیلوا با این دوندگــی در این فصل 
لیگ برتر رکورد شکســت و گرایم سونس 
که بــا تخریــب بازیکنان غریبه نیســت، 
عملکــرد او و کل تیم ســیتی را ســتود: 
»انرژی صرف شــده در 45 دقیقه اول به 

اندازه تمام بازی بود.«
ما اگرچــه چنین انتظاری از لیورپول 
کلوپ داشــتیم اما یک چهره جدید از تیم 

گواردیوا دیدیم.
نه اینکه سیتی زیاد کار نمی کند. نگاه 
حرفه ای و پرتوقع گواردیوا کاما مشهور 
اســت. او در تمرین، بــی وقفه روی حفظ 
و برگردانــدن مالکیت کار می کند و تاکید 
دارد.  آمادگی جسمانی  روی  فوق العاده ای 
وقتی گواردیــوا آمد، یحیــی توره چند 

هفته ای را در بدنســازی باشگاه گذراند تا 
نزدیک تمرین تیم اول شــود چون باید به 
وزن بازی مورد نظر گواردیوا می رســید. 
اســتانداردهای مربی کاتاان همیشه باا 

بوده اما این یکی کمی فرق داشت.
در این بــازی، گواردیوا بخشــی از 
ظرافــت و زیبایی را فدای سرســختی و 
کارکردگرایی کرد تا با جان کندن و خون 
و عرق ریختن که باعث شده لیگ انگلیس 

منحصر به فرد شود، همنوا باشد.
20 تــا از 28 بازیکنــی که به میدان 
رفتند به همــراه دو مربی مــورد تمجید 
همــگان قــرار گرفتند به خاطر مســابقه 
اوج  کــه  لیورپــول  و  منچسترســیتی 
درنده خویــی و فرصت طلبــی در فوتبال 
انگلیس بود چیزی که گواردیوا از ســوت 
آغاز به دنبالش بود با آنکه گفته بود چالش 
بــزرگ تیمش آماده ســازی پیش از بازی 

است.
او اهمیــت پیــروزی را می دانســت، 
می دانســت کــی باید از داشــته پنهانش 
پــرده برداری کنــد و چه زمانــی باید از 
اصول فاصله بگیرد. برای همین اســت که 
در آستانه 12 سالگی مربیگری اش به این 
رکورد رسیده. گواردیوا همیشه با بهترین 
بازیکنان فوتبال کار کرده اما در عین حال 
یک اشتباه را هم دو بار مرتکب نمی شود.

مترجم: سیدعلی بلندنظر

بیل حدود دو هفته 
بازی نمی کند

گرت بیل در بازی پنجشــنبه شــب رئال 
مادرید مقابل ویارئال مصدوم شــده و نمی تواند 
10 تا 15 روز برای تیمش به میدان برود. بعد از 
انجام آزمایش های بیشتر روی ستاره ولزی رئال 
مشخص شــد او دارای مصدومیت نوع اول ساق 
پای چپ شده و عاوه بر بازی خانگی امروز برابر 
رئال سوســیداد، بازی خانگی چهارشــنبه برابر 
لگانس در جام حذفی اســپانیا و همچنین بازی 
یکشــنبه آینده در زمین رئال بتیس را از دست 
می دهد اما شاید به بازی وسط هفته آینده مقابل 
لگانس در جام حذفی برسد. بازی بعدی سفیدها 
مقابل سویا حساســیت باایی دارد که دقیقا دو 
هفته دیگر برگزار می شــود. این روزها سانتیاگو 
ســواری مربی رئال مادرید با مصدومان زیادی 
مواجه است و نمی تواند از مارکوس یورنته، مارکو 
آسنســیو و ماریانو استفاده کند و ممکن است از 
کریستو گونسالس، بازیکن تیم ب و وینیسیوس 

جونیور کمک بگیرد.
 

 دیاس این هفته به هواداران 
رئال معرفی می شود

ابراهیم دیاس هافبک منچسترســیتی 
در آســتانه انتقال به رئــال مادرید با 15/5 
میلیون پوند است، مبلغ انتقال این بازیکن 
19 ســاله تا 20 میلیون پوند قابل افزایش 
است ضمن اینکه در صورتی که رئال او را به 
منچســتریونایتد بفروشد 40 درصد از مبلغ 
انتقال به سیتی می رســد. دیاس با جدایی 
موافقــت کرد چون جایی برای بازی در تیم 
پپ گواردیوا به او نمی رسید. این ضربه ای 
به آکادمی ســیتی اســت که سال گذشته 
هم جیدون ســانچو را به بوروسیادورتموند 

فروخت و او در لیگ آلمان درخشیده.
دیاس 5 ســال پیش کــه از مااگا به 
ســیتی رفت 200 هزار پوند برای این تیم 
هزینه داشــت. او ایجنت مشــترکی با پپ 
دارد و قرار اســت قراردادی شــش ساله با 
دســتمزد هفتگی 60 هزار پوند ببندد. او به 
تیم اول باشــگاه رئال و نه کاســتیا می رود 
و امیدوار اســت تا شروع فصل آینده بتواند 
نظر مقامات تیم را جلب کند. روزنامه مارکا 
هم خبر داده بعد از انجام آزمایش های ازم 
و امضای قرارداد، دوشــنبه یا سه شنبه از او 

رونمایی می شود.
 

سید او
Sid Lowe

سانتی کاسورا با خنده می گفت: »این راز 
است اما چیزی که می توانم به شما بگویم این 
است که حتی نسبت به نخستین بازی دوران 
حرفه ای ام هم اضطراب بیشــتری داشــتم. به 
خودم می گفتم اگر ایــن را خراب کنم، دیگر 

نمی توانم درستش کنم.«
او در دو سال، 10 عمل جراحی انجام داده 
بود. کاســورا دو سال بود بازی حرفه ای انجام 
نداده بود و هفت سال بود که ورزشگاه سرامیکا 
)که در آن هنگام  مادریگال خوانده می شــد( 
را ترک کــرده بود که به ویارئال برگشــت. او 
در باشــگاهی حضور یافت که نخستین بازی 
حرفه ای اش را در آن انجام داده بود. او تصمیم 

گرفت کارها را به شکل متفاوتی انجام دهد.
به جای آنکه از او به شکل معمول رونمایی 
شــود، او چند روپایی بزند، بــرای طرفداران 
دســتی تکان بدهد و روی تخــت فیزیوتراپ 
بخوابد، تصمیم گرفت با شعبده بازی ظاهر شود. 
یک شعبده باز به نام یونک او را از یک استوانه 
پر از دود ظاهر کرد و شعار »جادو برمی گردد« 

نمایش داده شد.
کاســورا تمام روز پیــش از معارفه اش 
را بــه تمرین ایــن کار گذرانده بــود و با یک 
بی سیم، همه حرکاتش را هماهنگ می کرد اما 
بــا این حال زمانی که فرمان آغاز صادر شــد، 
او همچنان اضطراب داشــت. فرمان صادر شد: 
»اوکی ســانتی، برویم!« اوضــاع مطابق برنامه 
پیش نمی رفت اما دیگر راهی برای بازگشــت 

وجود نداشت.
کاســورا گفت: »یونک به من گفت چه 
کنم. باید زیر چیزی شــبیه به دوش می رفتم 
و زمانی که داخل بودم نباید به شیشــه دست 
می زدم چون در این صورت دیده می شدم. من 

باید ســرم را پایین نگه می داشــتم و به شدت 
هم داشــتم عرق می ریختم. هر بار که تمرین 
می کردیم یک چیز خراب می شد. او ممکن بود 
بگوید خــوب بود اما من پای چپت را دیدم. یا 
من سرت را دیدم. بیا یک بار دیگر تمرین کنیم. 
در نهایت، این کار به شکلی بی نقص انجام شد 

و خیلی باحال به نظر رسید.«
چیزی که سانتی کاســورا از آن اطاع 
نداشــت این بــود که بیرون چه خبــر بود. او 
می گفت: »کمردرد داشــت من را می کشــت. 
مــن بیرون آمــدم و گفتم همــه چیز خیلی 
خوب بود اما حاا واقعــا نمی دانم بتوانم بازی 
کنم یا نه! تاش کــردم تا جای ممکن راحت 
بایســتم اما زمان زیادی طول کشید تا به این 
وضعیت رســیدم. موبایلم را درآوردم و شروع 
کردم به پیامک دادن به دیگران. نوشــتم؛ من 
هنــوز اینجا هســتم. تصور می کــردم همه از 
ورزشگاه رفته باشند. نمی دانستم چند نفر برای 
مراســم رونمایی من می آیند. من باید پیش از 
آمدن تماشــاگران به داخل کیوسک شیشه ای 

می رفتم. من 45 دقیقــه را داخل یک فضای 
کوچک گذراندم و به دســتورهای شــعبده باز 
گــوش کردم. پــس خبر نداشــتم. زمانی که 
دود محو شــد، باورم نمی شد این تعداد آدم به 
ورزشــگاه آمده است. من بیرون آمدم و گفتم: 

وای! این همه جمعیت را ببین!«
البته چرا اینطور نباشد؟ در ویارئال عاشق 
کاســورا هستند. در لندن هم عاشقش بودند؛ 
در مااگا و اویدو هم؛ همه جا. نخستین بازی او 
در ســال 2019 هم این را اثبات کرد. ویارئال 
پنجشنبه به مصاف رئال مادرید رفت و آن شب، 
شب کاسورا بود. او گفت: »این بهترین شبی 

بود که از زمان بازگشتم گذرانده ام.«
کاسورا از زمانی که از دود پدیدار شد 21 
بازی برای ویارئال انجام داده است اما این بازی 
برای او خاص بود. این نخســتین بازی 2019 
بود و بهتر از این نمی شــد ســال را آغاز کرد. 
شاید چون رقیب مادرید بود، شاید هم چون او 
دو گل زد و شاید هم چون او برای نخستین بار 
پس از هفت سال در لیگ گل می زد. شاید هم 

چون این تســاوی باعث شد ویارئال در منطقه 
سقوط نباشد. شاید هم چون کاسورا درخشان 

بود و بهترین بازیکن زمین بود.
زمانــی که کاســورا با ویارئــال قرارداد 
امضا کرد، بافاصله بازیکن ثابت تیم و یکی از 
بهترین بازیکنان این تیم در میدان شد. با این 
حال این حس وجود داشــت که از او مراقبت 
می شود. او 10بار اولی که به عنوان بازیکن ثابت 
به میدان رفت، تنهــا چهار بازی را تا پایان در 
زمین ماند و به ندرت پشــت سر هم در لیگ و 
در اروپا به او بازی داده شــد. این حس وجود 
داشــت که به او به چشم یک بازیکن طبیعی 

نگاه نمی شود.
اما ســپس خاوی کایخا از مربیگری تیم 
اخراج شــد و لوییس گارسیا آمد. کاسورا 12 
روز پیش از کریســمس 34ساله شده بود و در 
دو بازی اول زیر نظر گارســیا در ترکیب ثابت 

قرار نگرفت، اما او پنجشنبه در ترکیب بود.
یک روزنامه نوشت عملکرد او طوری بود 
که شایســته دعوت به تیم ملی اسپانیا باشد. 
روزنامــه دیگری نوشــت که او انــگار در باغ 
خانه اش بازی می کند. شاید این روزنامه به این 
حرف یکی از پزشکان کنایه زده بود که زمانی 
گفته بود کاسورا خوش شانس است اگر بتواند 
یک بار دیگر با پسرش در باغ خانه اش قدم بزند. 
او اما در مقابل رئال مادریــد، قهرمان دنیا، در 
ورزشگاهی که در آن از کپسول شیشه ای خارج 
شده بود عالی کار کرد. یک روزنامه نوشت: »او 

از لحظه اول تا آخرین لحظه فوق العاده بود.«
این نخستین بازی سال 2019 در اسپانیا 
و به معنای پایان تعطیات کریســمس الیگا 
بود. صبــح روز بازی یک روزنامه تیتر زده بود: 
»فوتبال برگشته است«، بعد از بازی مشخص 

شد تیتر روزنامه درست بوده است.
ESPN :منبع

  نمایش درخشان کاسورا مقابل ویارئال

جادو ادامه دارد

بارســلونا یک ســال پیــش 160 
میلیون یورو برای خرید فیلیپه کوتینیو 
بــه لیورپــول پرداخت اما ایــن بازیکن 
برزیلی نتوانسته به  خوبی در بارسلونا جا 
بیفتد و لیورپول هــم در غیاب او عالی 

کار کرده است.
کوتینیو سومین بازیکن گران قیمت 
دنیا پس از نیمار و کیلیان امباپه از پاری 
سن ژرمن اســت. او در پنج ماه نخست 
و  زد  بارســلونا 10 گل  در  حضــورش 
عملکرد خوبی داشــت. او از خط میانی 
گل هــای خوبی می زد و با شــوت از راه 
دور هم روی دروازه حریفان خطرســاز 

می شد.
امــا او به  مرور زمان افــت کرد. او 
در ســه بازی اخیر بارسلونا در الیگا در 

ترکیب ثابت قرار نگرفته اســت و آرتورو 
ویدال و عثمان دمبله به او ترجیح داده 

شده اند.
ارنســتو والورده هم دربــاره اینکه 
او را ترجیح می دهد یــا دمبله، دومین 
خرید گران قیمت تاریخ باشگاه را گفت: 
»داشــتن این دو بازیکــن در کنار هم 
ایجاد مشکل نکرده است و مزیتی برای 

ماست.«
از سیســتم  والــورده  کــه  زمانی 
نامتعــارف 2-5-3 در بــرد پنج بر صفر 
مقابل لوانته اســتفاده کرد، جایی برای 
کوتینیو در ترکیب نبود. او همچنین این 
بازیکن برزیلی را در بازی  برابر اسپانیول 
و ســلتا ویگو کــه از سیســتم 4-3-3 

استفاده کرد از ترکیب کنار گذاشت.

والــورده در بــازی در خانــه رایو 
وایکانــو، یکــی از ضعیف ترین تیم های 
الیگا هــم کوتینیو را بــرای حضور در 
ترکیب انتخــاب نکرد. زمانی که تیم دو 
بر یک عقب بــود، او کوتینیو و دمبله را 
به زمین فرســتاد و بارسلونا در نهایت با 

دو گل دیرهنگام، سه بر دو پیروز شد.
والورده در ســه بازی اخیر نشــان 
داده که به دمبلــه اعتقاد دارد، هرچند 
که این بازیکن جوان فرانســوی به دلیل 
دیر رفتن سر تمرینات با مشکل روبه رو 
بوده است اما این مهاجم سریع همکاری 
عالی با لیونل مسی و لوییس سوارس در 
خط حمله دارد و ویدال باتجربه هم در 
خط میانی ســه نفره به  خوبی جا افتاده 
است. به این ترتیب کوتینیو مجبور است 

گاه و بیــگاه برای دقایقی به زمین برود. 
این در حالی است که در ابتدای حضور 
او، گفته می شــد او جانشین بلندمدت 

آندرس اینیستا خواهد بود.
منبع: آ. اس

اوضاع پرابهام کوتینیو در بارسا
  یک سال بعد از رفتن به نوکمپ
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آیاصاحبهبارسلونایارئالمادریدمیرود؟

نه، کهکشانی نشو!

آیا این خطــر در فوتبال انگلیس وجود 
دارد کــه محمد صــاح بــه رئال مادرید یا 
بارســلونا برود؟ چون حاا آنقدر بهتر از آن 

بازی می کند که در انگلیس بماند.
میدو که با این نظر موافق اســت. بله؛ 
همان میدو؛ همــان میدو که یک بار به دلیل 
اینکه بیش از حد چاق شده بود از طرفداران 
میدلزبــورو عذرخواهی کرد. همان میدو که 
این روزها کارشناس خیلی خوبی شده و این 
هفته نکته جالبی را درباره ســیر پیشــرفت 
صاح مطــرح کرد. صاح برای دومین فصل 

پیاپی دارد در لیگ برتر می درخشد.
تردیدی نیســت که برخــی طرفداران 
لیورپول ممکن اســت بگوینــد میدو در چه 
جایگاهی اســت که بخواهــد درباره چنین 
مســائلی اظهارنظر کند، اما شاید این روزها 
یــک نفــر دارد روی یک مقالــه علمی کار 

می کند که درباره این اســت که نظراتی که 
مرتبط  می دهند،  بازنشسته  فوتبالیست های 

با زندگی ورزشی خود آنهاست.
بــرای دو دهــه، اکثــر کارشناســان 
تلویزیونی بازیکنان ســابق لیورپول با لهجه 
اســکاتلندی بودنــد که در اواســط و اواخر 
دهه 1980 در لیورپول بازی می کردند. این 
ســنت را گرائم ســونس تا امروز ادامه داده 
است. ســونس در تلویزیون از سقوط فوتبال 
در دنیای مــدرن می گوید و در همین حین 
ظاهرا مطمئن است هر کسی که در استودیو 
کنار او حضور دارد، دارد به شکلی پنهان به 

کفش هایش می خندد.
در ایــن بــازی مــار و پلــه، بازیکنان 
بازنشســته ای که در حالت معمول کسی به 
آنها کاری نداشت زندگی دومی پیدا می کنند 
و عنوان »پیشکســوت منچسترســیتی« یا 
»دارای شش فصل سابقه حضور در چلسی« 
را پیــدا می کنند، هرچند چلســی در زمان 
بازی آنها تیم خیلی خوبی نبوده است. هنوز 

هر کســی که زیر نظر سر الکس فرگوسن یا 
آرســن ونگر بازی کرده را فردی صاحب نظر 

می دانند.
این چیز بدی نیست. شاید نتوان دلیل 
روشــنی برای این پیدا کرد که چرا مارتین 
کیون باید چنین شــخصیت مشــهوری در 
دنیای فوتبال باشــد اما شاید صحبت های 
قدرتمندانــه او و بیان نظراتش با خشــمی 
فروخــورده در ایــن موضوع نقش داشــته 
باشــد. او مانند فردی افشاگر در یک درام 
جاسوسی است که دست بازیگر اصلی فیلم 
را می گیــرد و روی نیمکتــی در نزدیکــی 
ســنت جیمزز پارک با غرولند رودرروی او 
از نقص های یارگیری منطقه ای می گوید و 
شش ساعت بعد جســد او را در حالی پیدا 
می کننــد که در یک کیوســک تلفن خفه 

شده است.
حــاا نوبت به صاح و میدو می رســد. 
میدو در حدود یک ســال پیــش چهره ای 
کلیدی در رسانه ها بوده است. میدو در رادیو 

بوده. میدو درباره انتقاات نظر داده اســت. 
برای مدتی به نظر می رسید که حضور او در 

رسانه ها عجیب است.
اما نکته این است که میدو سوار بر قطار 
صاح دارد به پیش می رود. او مشــهورترین 
چهره ورزشــی مصری در انگلیس، پیش از 
صاح بوده اســت. او همچنین کارشــناس 
خوبی هم هست و نمی ترسد که حرف هایش 
را بازگو کند. مدتی پیش، میدو داشت درباره 
این حرف می زد که فوتبالیســت ها بخشی از 
شــخصیت خود را در داخل میدان نشــان 
می دهنــد و اینکه یک بازیکــن تنها زمانی 
می تواند به اوج برسد که اجازه بدهد بخشی 
حیاتی و قدرت بخش از شخصیتش در داخل 
میــدان نمود پیدا کنــد و در بازی او جاری 

باشد. او به نکته ای عالی اشاره کرده بود.
این همان نکته ای بود که میدو در این 
هفته درباره انتقال صاح به اسپانیا گفت. او 
گفت که این انتقال حاا تقریبا اجتناب ناپذیر 
شــده اســت و موفقیت های مداوم او باعث 

لیورپــول می شــود، چراکه  برای  دردســر 
باشــگاه های بزرگ الیگا به دنبال پر کردن 
جای خالی ســتارگان پیشــین و ستارگانی 

خواهند بود که به زودی خواهند رفت.
میدو راســت می گوید. صــاح گزینه 
آشــکار این دو تیم برای این نقش اســت، 
مگر آنکه بارسلونا بخواهد عملیات غیرممکن 

بازگرداندن نیمار را به پیش ببرد.
این الگوی غالب 10 ســال پیش بوده 
اســت. هر مهاجــم لیگ برتری کــه بتواند 
در بیــش از یــک فصل در بااترین ســطح 
بدرخشد، هدف این دو باشگاه قرار می گیرد. 
صاح در شکســت مقابل منچسترســیتی 
در پنجشنبه شــب چندان کاری نکرد اما او 
در کل روندی عالی داشــته و توانســته آن 
مشکات ابتدای فصل را کنار بگذارد و حاا 
به بازیکنی بهتر هم تبدیل شــود. او خاق تر 

شده و به همان میزان قبل هم گلزن است.
با این حال، انتقــال او ایده ای هولناک 
می تواند باشد. دایل زیادی برای این موضوع 
می توان برشــمرد. روشن تر از همه اینکه آیا 
صــاح واقعا بازیکنی مناســب برای این دو 
باشگاه است؟ او بازیکنی ماشینی نیست که 
بتواند در ســطح خارق العاده ای که مسی و 
رونالدو در 10 ســال پیش رقم زده اند توپ 

بزند.
صاح یک انسان اســت و گاه و بیگاه 
افت می کند، از این رو بازیکنی جذاب است. 
او از ماه آوریل تاکنون نتوانسته مقابل چهار 
تیم برتر لیگ گل بزند. او استعدادی ظریف 
اســت، نه بازیکنی که با غلتک از روی همه 
چیز رد شود. باشگاه لیورپول هم او را دقیقا 

به همین شکل پرورش داده است.
چرا این شرایط را باید عوض کرد؟ چرا 
او باید خأ یک ســتاره را پر کند، در حالی 
که انجام چنین کاری غیرممکن است؟ چرا 
او باید ریسک این را بپذیرد که برای لیونل 
مسی مانند دیوید مویس شود؟ صاح شاید 
برای انجام چنین نقشــی به انــدازه کافی 
بی رحم نباشــد اما ایــن حقیقت هم وجود 
دارد که سیستم قدیمی کهکشانی ها منسوخ 
و قدیمی شده است. این نشان می دهد ایده 
بی چون و چرای انتقال برای »پیشرفت« و 
»جاه طلبی« -برای اینکه بزرگ تر، قوی تر و 
ثروتمندتر شوید- همیشه ایده خوبی است، 
حتی زمانی که این چیزها را به اندازه کافی 

داریم.
ایــن دنیا بــه روش های دیگــری نیز 
می تواند کار کند. نکته کلیدی این است که 
این تیم لیورپول حاضر نیست به هر قیمتی 
مشتاق قهرمانی باشــد اما آنها با جان و دل 
بازی می کنند و حســی از برادری در میان 

بازیکنان در جریان است.
این تا حدی به دلیــل ایده های یورگن 
کلــوپ در زمینه پــرورش و رشــد مداوم 
بازیکنان اســت. صاح از این روش انســانی 
کلوپ بی تردید بهره برده است، تا حدی که 
ایده جدایی او از باشگاه، حاا نه تنها عجیب، 

بلکه غیرمنطقی هم به نظر می رسد.
منبع:گاردین

بارنی رانی
Barney Ronay

10 بازیکن ارزشمند 
دنیای فوتبال

صدرنشینی نیمار 
غیبت رونالدو

در  دیلی میــل،  گــزارش  به 
تازه صورت  یک تحقیق مطالعاتی 
گرفتــه، نیمــار جونیــور مهاجم 
پاری سن ژرمن  فوتبال  تیم  برزیلی 
با ارزشی حدود 206 میلیون پوند 
به عنــوان ارزشــمندترین بازیکن 
فوتبال دنیا معرفی شــده اســت 
اما در این فهرســت هیچ نشــانی 
از نام کریســتیانو رونالــدو دیده 
نمی شود. در این تحقیق که توسط 
 KPMG مؤسسه  مالی  کارشناس 
صورت گرفته اســت، ارزش نیمار 
میلیون   206/5 دقیقه  ســاله   26
پوند تخمین زده شده است و پس 
از او هم تیمی فرانسوی اش کیلیان 
امباپه 20 ســاله با ارزشی معادل 
193/8 میلیون پوند نفر دوم است 
آرژانتینی  لیونل مســی مهاجم  و 
31 ســاله بارســلونا هم با ارزشی 
نفر  پوند  میلیــون  معادل 183/2 
سوم است. در این فهرست محمد 
صــاح، مهاجم مصــری لیورپول 
به عنــوان ارزشــمندترین بازیکن 
حال حاضــر لیگ برتــر انگلیس 
معرفی و ارزش او 151/6 میلیون 
پوند تخمین زده شــده است. پس 
از او هری کین مهاجم انگلیســی 
با ارزشــی معادل 136/1  تاتنهام 
میلیــون پوند و ادن آزار بازیســاز 
ارزشی معادل  با  بلژیکی چلســی 
133/5 میلیــون پونــد به ترتیب 
دومین و ســومین بازیکن باارزش 
برتر جزیره هستند. فهرست  لیگ 

10 بازیکن ارزشمند اروپا:
 206/5 )پاری سن ژرمن(  نیمار   -1

میلیون پوند
امباپه )پاری سن ژرمن(  2- کیلیان 

193/8 میلیون پوند
)بارسلونا( 183/2  لیونل مسی   -3

میلیون پوند
4- محمد صاح )لیورپول( 151/6 

میلیون پوند
 136/1 )تاتنهــام(  کین  هری   -5

میلیون پوند
 133/5 )چلســی(  آزار  ادن   -6

میلیون پوند
7- کوین دبروینه )منچسترسیتی( 

116/6 میلیون پوند
8- آنتوان گریزمان )اتلتیکومادرید( 

113/2 میلیون پوند
9- پــل پوگبا )منچســتریونایتد( 

107/5 میلیون پوند
10- فیلیپــه کوتینیو )بارســلونا( 

106/5 میلیون پوند

دنیس سوارس به 
آرسنال منتقل می شود

دنیــسســوارسهافبک
اسپانیاییبارســلونادرآستانه
دارد. قرار آرســنال به انتقال
کارشناس لوکادیماریتزو، جان
ایتالیا شبکهاسکایاســپورت
دنیسسوارس که کرده گزارش
که بارسلونا فوتبال تیم هافبک
جزوبازیکنانموردنظرتیمهای
میانورمهمبودباآرســنال
توافقکردهوبــهزودیبهاین
تیمملحقمیشود.سوارس25
ســالهدراینفصلتنها6بازی
انجامداده بارسلونا برای رسمی
اســتوبههمیــندلیلقصد
داردآبیواناریهــاراترککند
به بازی برای بیشتری تافرصت
بهآرسنال دستآورد.پیوستن
اجازهمیدهد بهدنیسسوارس
کهزیرنظراونایامریکارکند،
همانکسیکهدرسویاهمزیر
باســبک و تمرینکرد او نظر

کاریاشآشناییدارد.


 گودین با اینتر 
توافق کرد

مدافع گودیــن، دیهگــو
فوتبــال تیــم اروگوئــهای
پیوســتن برای اتلتیکومادرید
بهاینتربااینباشــگاهبهتوافق
رســیدهاســت.اینخبررادو
اسکای )شبکه ایتالیایی رسانه
اســپورتایتالیاونشریهکویره
و کرده منتشر اســپورت( دلو
مدعیشدهاندکهگودینبااینتر
توافقکردهکهدرپایانقرارداد
فعلیاشبهعنوانبازیکنآزادبه

اینتیمملحقشود.
پایان تا ســاله 32 گودین
فصلبــااتلتیکومادریدقرارداد
داردوبــههمیندلیلمیتواند
صورت به بعدیاش مشتریان با
مستقیمواردمذاکرهشودوطبق
ادعایایتالیاییهااوبااینتربرای
باامکان عقدقراردادیدوساله
تمدیدآنبرایسالسومتوافق

کردهاست.
2010 سال تابستان گودین
هدایت تحت اتلتیکومادرید به
ودر دیهگوســیمئونهپیوست
حال میانی مدافع میراندا، کنار
به 2014 درســال اینتر حاضر
روخیبانکــوبرایقهرمانیدر

الیگاکمککرد.

خبر

خطر از بیخ گوش مارادونا رد شد

هری کین را به زمین آوردم، به خاطر احترام به مردم و حریف
پوچتینو: بعید می دانم بازیکن بخریم

دیه گو مارادونا بــرای انجام معاینات 
دوره اش به کشــورش آرژانتین سفر کرده 
بود که در آنجا مشــخص شد اسطوره 58 
معده  دچار خونریزی  آلبی سلســته  ساله 
شده است. به همین دلیل او روز جمعه به 
بیمارســتان انتقال داده شد اما ظاهراً این 
مشکل چندان حاد نبوده است و سامتی 
کاپیتــان ســابق آلبی سلســته را تهدید 
نمی کند. قهرمان سابق جام جهانی در سال 
1986، برای معاینه به کلینیک اولیوس در 
بوینس آیرس رفته بود که پزشکش متوجه 
مشکل او شــد. در همین حال اما منابعی 
در خانــواده مارادونا به رویترز گفته اند که 
مشکل جدی نبوده و خطر رفع شده است. 
به دنبال مشخص شــدن خونریزی معده 
مارادونا، یکســری آزمایش هــا و معاینات 
تکمیلی روی او صورت گرفت و با حصول 
اطمینان از اینکه مشــکات دیگری جان 
ستاره ســابق ناپولی را تهدید نمی کند، او 
مرخص شــد. این نخســتین باری نیست 
که ســامتی مارادونا به خطــر می افتد و 

امسال  تابستان  نگرانی می شــود.  موجب 
هم پــس از پیروزی 2 بر یــک تیم ملی 
آرژانتین مقابل تیم ملی نیجریه در مرحله 
گروهی جام جهانی 2018 روسیه، مارادونا 
که در ســکوها با اســترس زیادی بازی را 

دنبــال می کــرد، دچار افت فشــار خون 
و به بیمارســتان منتقل شــد. او چندی 
بعد هم به خاطر آرتــروز زانوهایش برای 
مدتی طوانی در ســال گذشته با واکر راه 

می رفت.

پیروزی تاریخی تاتنهام
پیــروزی 7 بــر صفر برابــر ترانمیر، 
بزرگتریــن برد خــارج از خانــه تاتنهام 
در تاریخ 136 ســاله این باشــگاه است. 
همچنین این باشــگاه بعد از برد 9 بر یک 
مقابل ویگان در سال 2009 مقتدرانه ترین 
پیروزی خود را به دست آورد ضمن اینکه 
بعد از پیروزی 13 بر 2 مقابل کرو در سال 
1960 قاطعانه تریــن برد این تیم در جام 
حذفی بود. همچنین هر دو باخت سنگین 
ترانمیر در جام حذفی مقابل تاتنهام بوده، 
این باخت و شکســت 9 بر یک در ژانویه 
1953. جالب اینکه تیم موریسیو پوچتینو 
برای رسیدن به گل اول 40 دقیقه انتظار 

کشــید. ســرژ اوریه گل اول را زد و 10 
دقیقه بعد از شــروع نیمــه دوم یک گل 
دیگر زد، این نخستین بار است که بازیکن 
ســابق پاری سن ژرمن در یک بازی دو گل 

می زند.
فرناندو یورنته مهاجم اســپانیایی 33 
ســاله هم در دو بازی جــام حذفی که از 
ابتــدا در ترکیب بــوده، هت تریک کرده. 
بازی قبلی برد 6 بــر یک مقابل روچدیل 

در فوریه گذشته بود.
تاتنهام بعــد از قهرمانی جام اتحادیه 
در سال 2008 نتوانسته هیچ جامی ببرد. 
ایــن تیم در 18 بازی خــارج از خانه این 

فصل در رقابت های مختلف 13 برد داشته 
در حالــی که در تمام فصــل قبل در 26 
بازی خارج از خانه همین تعداد برد داشت.

موریسیو پوچتینو مربی تاتنهام بعد از پیروزی 7 بر صفر مقابل 
»ترانمیر« در جام حذفی انگلیس گفت بعید اســت تیمش در ژانویه 
بازیکنــی اضافه کند. در حالی که تصور می شــد بازی در زمین تیم 
دســته چهارمی مرموز باشد اما تیم شمال لندن با هت تریک فرناندو 
یورنته و دو گل از ســرژ اوریه به همراه گل هایی از هری کین و سون 
هئونگ مین- شــش گل در نیمــه دوم - باارزش ترین برد خارج از 

خانه اش را به دست آورد تا روحیه خوبی قبل از بازی رفت نیمه نهایی 
جام اتحادیه مقابل چلسی و دیدار لیگ برتر با منچستریونایتد بگیرد.

پوچتینو در پاســخ به ســوالی درباره خریدهــای ژانویه گفت: 
»ســخت اســت، بعید می دانم فعالیتی در این ماه داشته باشیم. من 
از تیمم کاما راضی هســتم اما همیشه جای پیشرفت وجود دارد و 
شــما می توانید برخی کارها را بهتر انجام دهید.« اسپرز در تابستان 

هم بازیکنی به تیمش اضافه نکرد.
او که تیمش را با هشت تغییر به میدان فرستاده بود، ادامه داد: 
»مثل همه مسابقات دیگر این بازی را جدی گرفتیم منتها گاهی شما 
می بازید و گاهی می برید اما هر مسابقه ای را جدی می گیریم و به هر 

تورنمنتی احترام می گذاریم.«
تصمیم به آوردن کین وقتی تیم با شــش گل جلو بود، تعجب 
خیلی ها را برانگیخت: »مهم بــود که او گل بزند، ما 20 دقیقه وقت 
داشــتیم. فکر می کنم بازی مهمی بــرای او و تیم بود. این احترام به 
مــردم و حریف بود، آنها این شــانس را ندارند که هر روز هری کین 
اینجا مقابل تیمشان بازی کند. دایل متفاوتی بود برای آوردن کین 

به زمین اما یکی از آنها همین بود.«

دیلیمیــل-آبدرمانیدنــیولبک،مهاجــممصدومآرســنالبرای
بازگشــتســریعتربهمیادین.اواحتمــااتاپایانفصلغایباســت.

عکسنوشت

فوتبالایتالیا-یانآرنهریســه،مدافعسابقلیورپولورم
بهعنوانمدیرورزشیباشــگاه»بیرکرکارا«درمالتانتخاب
شد.ریســهســال2005بالیورپوللیگقهرمانانرابرد.

دیلیمیل-لیونل
مسیولوییس

سوارسباسرزدن
بهیکبیمارستان
کودکاندرشهر
بارسلونا،کودکان
بیمارراغافلگیر

کردندوحتییکی
ازپسربچههااز
شوقگریهکرد.
اویکتوپامضا
شدهتوسطمسی
وسوارسراهدیه

گرفت.

فوتبالایتالیا-نیکاس
بنتنر،مهاجمسابقآرسنال
ویووهکهبهدلیلکتکزدن

یکرانندهتاکسیبه50
روزحبسخانگیمحکوم

شده،عکسیازخودشروی
اینستاگرامگذاشتکهنشان
میدهد،مچبندالکترونیکبه
پایشبستهشدهوحقترک
خانهراندارد.بهاینترتیب،

مهاجم30سالهدانمارکی
نمیتواندحدود2ماهبرای

تیمروزنبورگنروژبازیکند.

آ.اس-روزنامهاکیپفرانسهبرای
انتخابتیمسالازخوانندگانش
رایگیریکردکهترکیباینتیم
رادیروزدرروزنامهایرانورزشی
خواندیدامابرایانتخاببهترین
مهاجم،اکیپفهرستی15نفرهرا
منتشرکردهبودتاهوادارانیک

نفرراانتخابکنندوسرانجاماین
عنوانبهرونالدورسید.کریمبنزمای
فرانسویکهازقرارنداشتناسمش

دراینرایگیریناراحتشدهبود،از
فهرست15نفرهعکسگرفتوزیرش
نوشت:»هیاکیپ،رفقا،شایدمننفر

شانزدهمباشم؟«

دیلیمیل-در
حالیکهبوندس

لیگاتعطیلاست،
داویدآابا،مدافع
بایرن،عکسیاز

غذادادنبهخرس
رویاینستاگرامش

گذاشت.

مارکا-خوش
وبشبیلو
مارسلودرتمرین
رئالمادرید.

فوتبالایتالیــا-آلبرتوآکوییانــی،هافبکســابقرم،لیورپولویووه،
باشــگاه»اســپسمونتســاکرو1908«راخرید.اینباشــگاهیاستکه
آکوییانی34ســالهنخســتینباردرآنبازیمیکرد.اوابتدادراینتیم
آماتوردیدهشــدوســپسدرآکادمیرمپرورشیافــت.اواینعکس
رارویاینســتاگرامشگذاشــتونوشت:»ســفرمنازاینجاشروعشد،
روییکزمینخاکیدرمونتســاکرو.اســپسخانهفوتبالیمناســت.«

عکسنوشت

برنامه

یکشنبه16دی
الیگا

ایبار....................................................................................................  ویارئال 14:30
.......................................................................................  اتلتیکومادرید 18:45 سویا
رئال مادرید............................................................................  رئال سوسیداد 21:00
ختافه................................................................................................  بارسلونا 23:15

 
جامحذفیانگلیس

منتخبدورسوم)مرحلهیکسیودومنهایی(
.................................................................................................  اولدهام 17:30 فوام
منچسترسیتی................................................................................  روترهام 17:30
ووکینگ...........................................................................................  واتفورد 17:30
.....................................................................................  لسترسیتی 20:00 نیوپورت

 
جامحذفیفرانسه

منتخبمرحلهیکسیودومنهایی
........................................................................................................  برست 16:45 رن
رنس......................................................................................................  انس 16:45
..............................................................................................  مارسی 16:45 آندرزیو
کانت روسیون...................................................................................  موناکو 16:45
بوردو...................................................................................................  لوهاور 19:45
المپیک استراسبورگ................................................................  سنت اتین 19:45
گارد پونتیوی......................................................................  پاری سن ژرمن 23:15
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مهدی ترابی - کریم انصاری فرد - مهدی طارمی - وحید امیری )تیم ملی(
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مجیــد جالــی مربــی 
معتقد  ایران  فوتبال  باســابقه 
است تیم ملی در جام ملت های 
آسیا، با سبکی متفاوت نسبت 
به جــام جهانی روســیه بازی 
خواهد کرد. جالــی در مورد 
وضعیت تیم ملی کشورمان در 
آستانه مسابقات جام ملت های 
بازی  که  »ما  می گوید:  آســیا 
تیم ملی مقابل قطر را ندیدیم 
و اگر بخواهیم درباره تیم ملی 

صحبت کنیم، بر پایه چیزی اســت که از قبل در مورد 
شرایط این تیم اطاع داشتیم. فراموش نکنید که همواره 
روزهای قبل از هر تورنمنت، بســیار مهم هستند، اینکه 
در آن روزهای حساس چه تحواتی پیرامون تیم اتفاق 
می افتد یا اینکه شــرایط بازیکنان از نظر آسیب دیدگی 
و وضعیت روحی و روانی چگونه اســت. میزان دورشدن 
از آســیب دیدگی و شاداب بودن تیم هم از نکات مهمی 
هســتند که باید به دقت زیر ذره بیــن قرار بگیرند. این 
خیلی مهم اســت که در آســتانه جام ملت های آســیا، 
بازیکنان از لحاظ ذهنی شــرایط خوبی داشته باشند. به 

نظر من ترکیب تیم ملی نسبت 
به جام جهانــی تفاوت زیادی 
نخواهد داشــت. مثًا در خط 
تهاجمــی تیم ملی همچنان از 
بازیکنانی مانند طارمی، آزمون، 
امیــری، دژاگــه و شــجاعی 
اســتفاده می شود و تنها برخی 
جابه جایی در بعضی پســت ها 
وجود خواهد داشــت. به عنوان 
مثال شــاید از حاجی صفی در 
خط دفاع استفاده شود و شاید 
هــم این بازیکــن در خط هافبک بازی کنــد. در مورد 
ترکیب تیــم ملی فقط برخی نــکات جزئی وجود دارد 
که سرمربی در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت. مطمئناً 
ســبک بازی تیم ملی در جام ملت های آسیا نسبت به 
جام جهانی تفاوت خواهــد کرد.« جالی در واکنش به 
برخی انتقادهــای صورت گرفتــه از کارلوس کی روش 
ادامه می دهد: »انتقاداتی که در حال حاضر از کی روش 
می شــود، طبیعی است. معتقدم در این روزهای نزدیک 
به جــام ملت ها، هر چقدر فضای تیم ملی آرام باشــد، 

خیلی به تیم ملی کمک می کند.«

با شــیوه ای کــه جواد 
نکونام از نســاجی جدا شده 
بود و البته نامه خداحافظی 
که برای هــواداران این تیم 
بعــد از امضای قــرارداد با 
پیکان بســت، اصــا تصور 
نمی شــد او بــار دیگــر به 
اما این  این تیــم برگــردد 
افتــاد. آن هم خیلی  اتفاق 
زود. جواد نکونام ســرمربی 
نیم  فصل نخست تیم نساجی 

در ادامه فصل هم هدایت این تیم را بر عهده خواهد 
داشت. فرهاد صنیعی فر مالک و رییس هیات مدیره 
باشگاه نساجی مازندران، در این باره می گوید: »در 
10 روز گذشته جلسات بسیار زیادی برای انتخاب 
ســرمربی تیم نســاجی مازندران داشــتیم و روی 
گزینه هــای زیادی به بحث و تبادل نظر پرداختیم. 
با توجه بــه اینکه برخی از گزینه های مدنظر ما در 
تیم های دیگر مشــغول فعالیت بودنــد و به  لحاظ 
عرفی و قانونی نمی خواســتیم عمل خافی مرتکب 
شــده و با آنها به مذاکره بپردازیم به ســراغ برخی 

رفتیم  تیم  بدون  گزینه های 
اما با کمــال احترام به همه 
متوجه شــدیم  عزیزان  این 
نمی توانند خواســته های ما 
را برآورده سازند. در روزهای 
آخر هفته گذشته و با توجه 
جلســاتی  جهات  جمیع  به 
ســرمربی  نکونام  جــواد  با 
نیم فصل اول تیم برگزار شد 
و هم مالکان و اعضای هیات 
مدیــره و هم ایشــان نقطه 
نظــرات خود را بیان کردند و پس از چند جلســه 
به نکات مشترکی دست یافتیم که طرفین تعهدات 
ازم بــرای ادامــه همکاری را بــه یکدیگر دادند و 
قرار شــد از یکشــنبه نکونام یک بار دیگر به عنوان 
ســرمربی تیم نســاجی مازندران فعالیت خود را از 
ســر بگیرد.« مالک باشگاه نساجی مازندران درباره 
مدیرعامل باشــگاه هم توضیح می دهد: »ان شاءا... 
تا چند روز آینده هیات مدیره باشــگاه در خصوص 
انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه هم تصمیم نهایی 

را اتخاذ خواهد کرد.«

 بازگشت عجیب نکونام به نساجی جالی: سبک بازی تیم ملی نسبت به جام جهانی متفاوت است

همیــن چندی پیش بود کــه محمدرضا 
زنوزی مالک باشــگاه تراکتورســازی تبریز به 
هواداران تیمش قــول داد برای نیم فصل دوم 
یک تیم کهکشــانی بســازد. با این صحبت ها 
همه منتظر یک سرمربی بزرگ و جدید بودند 
تا جای جان توشــاک را بگیــرد اما خبری از 
ســرمربی نبــود. البته محمد تقــوی به عنوان 
ســرمربی موقــت هــم خــوب کار می کرد و 
نتایج نســبتا خوبی هم گرفت. این روند ادامه 
داشــت که زنوزی تصمیم گرفت بدون ســر و 
صــدا کارهایش را پیگیری کند تا مبادا به تیم 
لطمه ای وارد شود. نتایج خوب دنبال می شد تا 
اینکه تراکتورسازی در خانه به فواد خوزستان 
باخت. باختی که هم برای هواداران تراکتور تلخ 
بود و هم برای مســووان باشگاه. با این اتفاق، 
کاما مشــخص بود که بحث حضور سرمربی 
جدید خارجــی جدی تر از قبل خواهد شــد. 
البته در این مورد خبری نمی شد و همه تصور 
می کردند تقوی به زودی به عنوان سرمربی ثابت 
کارش را دنبال خواهد کرد اما بحث برنگشتن 
آنتونی اســتوکس و لی اروین که به کشورشان 
رفتند و در موعد مقرر خبری از بازگشت شــان 

نشد، باعث شد همه چیز به حاشیه برود.
با این اتفاقــات، محمدرضا زنوزی مالک 
باشــگاه تراکتورســازی هم به دنبــال راهی 
برای حل مشــکل بازیکنان خارجــی بود. در 
مقطعی خبر رسید باشــگاه تراکتور قصد دارد 
از اســتوکس و اروین شــکایت کند اما خبری 
از شــکایت هم نشــد. به این ترتیب با شروع 
تعطیات نیم فصل محمد تقوی که به انگلیس 
برگشت تا کنار خانواده اش باشد، دست به کار 
شد و با استوکس جلسه گذاشت تا او را مجاب 
به بازگشــت کند. این جلســه نتیجه مثبتی 
داشت و در نهایت استوکس به ایران برگشت تا 
کارش را در تراکتورسازی تبریز دنبال کند. بعد 
از این اتفاقات و چند روز بعد از شروع تمرینات 

هم تراکتــور یک خرید بــزرگ دیگر رو کرد. 
کوین کنستانت ستاره سابق میان که به عنوان 
هافبک تدافعی بازی های زیبایی در لیگ ایتالیا 
به نمایش گذاشــته بود، با قراردادی 3/5 ساله 
به تراکتورســازی تبریز پیوست. با این انتقال، 
خیلی ها ســراغ ویدئوهــای بازی های او رفتند 
و البته یکســری هم کنجکاو شدند که بدانند 
مبلغ قرارداد این ســتاره فرانســوی- گینه ای 
چقدر است. شــاید خیلی از مربیان هم تقوی 
را یک مربی خوش شــانس می دانستند که در 
تراکتور می توانست با بازیکنان بزرگ کار کند. 
غافل از اینکه شاید بازیکنان بزرگ برای حضور 
مربی بزرگ به خدمت گرفته شــدند. البته به 

طور مثال خرید سردار آزمون فقط یک شایعه 
اســت و ماجرای سردار و تراکتور در حد حرف 

باقی مانده است.
ایــن روزها همه تصور می کنند تراکتور با 
همین کادرفنی و نفرات کارش را ادامه خواهد 
داد اما حاا خبر می رســد محمدرضا زنوزی به 
دنبال یک سرمربی بزرگ اســت تا او را برای 
نیم فصل دوم به تراکتورســازی بیاورد. در این 
مورد حتی گفته می شــود زنــوزی مذاکراتی 
با چند ســرمربی بــزرگ و نامی داشــته که 
به زودی یکی از این نفرات به عنوان ســرمربی 
جدیــد تراکتورســازی تبریز معرفــی خواهد 
شــد. البته قبل از اینکه این سرمربی بزرگ با 

تراکتورســازی به توافق نهایی برسد و به ایران 
بیایــد، ظاهرا قرار اســت یــک بازیکن بزرگ 
خارجی دیگر هم به تراکتور اضافه شود تا این 
تیم کهکشانی تر از قبل باشد. تیمی که زنوزی 
به هــواداران تراکتور قول داده بود و البته قرار 
است برای رسیدن به قهرمانی بجنگند. نه فقط 
برای قهرمانی در لیگ برتر بلکه برای باا بردن 
جام قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا. هدفی که 
محمدرضا زنوزی ظاهرا برای چند فصل آینده 
روی آن برنامه ریــزی کرده و به چیزی جز آن 
فکر نمی کند اما آیا پروژه کهکشــانی  ســازی 
مالک متمول تراکتورسازی، الزاما آن رویاها را 

خواهد ساخت؟ هیچ کس از فردا خبر ندارد.

خرید های بزرگ برای مربی بزرگ؟
پروژه کهکشانی تراکتور ادامه دارد

شرایط سخت افشین 
قطبی برای نیم فصل دوم

افشین قطبی که برای خارج کردن 
فواد خوزســتان از بحران و رساندن این 
تیم به جمع تیم های باانشین جدول به 
اهواز آمد، خواسته هایی از مسووان این 
باشــگاه داشت که تا به امروز هیچ یک از 
آنها برآورده نشده. فواد با افشین قطبی 
در آخرین بازی خــود در لیگ موفق به 
شکست تراکتورسازی در تبریز شد و بعد 
از این بازی این مربی خواســته های خود 
را بــرای جذب بازیکــن خارجی، اردوی 
آماده سازی و... به مسووان باشگاه فواد 
ارائــه داد اما بعد از گذشــت بیش از 20 
روز از تعطیلــی لیگ هنــوز هیچ یک از 
وعده های داده شــده به قطبی از ســوی 
فوادی ها عملی نشــده. ایــن در حالی 
اســت که بیشــتر تیم های لیگ برتر به 
ویژه تیم های مدعی در حال تقویت خود 
بوده و محــل اردوی خارجی خود را هم 
مشــخص کرده اند. قطبی در حال حاضر 
در کیــش به ســر می برد تــا از امکانات 
این جزیره بــرای برگزاری اردوی تیمش 
در خــارج از اهواز بازدید کنــد، این در 
شرایطی است که مسووان باشگاه فواد 
حتی برگزاری اردوی سرخ پوشان اهوازی 
در ایــن جزیره را هم تضمیــن نداده اند. 
با شــرایط موجود قطبی بــرای اجرای 
برنامه های خــود در اهواز با مشــکات 

زیادی مواجه خواهد بود.
 

اروین یا مهاجم خارجی؛ 
سومین غیرآسیایی 

تراکتور
بعد  تراکتورسازی  باشگاه  مسووان 
از بازگرداندن آنتونی استوکس، حاا در 
حال مذاکره با لی اروین هســتند تا این 
بازیکن هم به تبریز برگردد. اروین بعد از 
ترک تمرینات تراکتورسازی گفته بود به 
دلیل مشــکات روحی نیاز به استراحت 
دارد و حاا باشگاه تراکتورسازی خواهان 
بازگشــت این بازیکن است. در روزهای 
اخیر خبرهایی در خصوص اضافه شــدن 
یــک مهاجم جدیــد به تراکتورســازی 
مطرح شــد امــا اولویت مســووان این 
باشــگاه بازگرداندن اروین است. اگر بنا 
به هر دلیلی بازگشت این بازیکن منتفی 
شــود، تراکتوری ها برای جذب سومین 
ســهمیه غیرآســیایی، با چنــد مهاجم 
مذاکره خواهند کرد. مســووان باشگاه 
تراکتورســازی بــرای تقویــت این تیم 
همچنین اقدام به جذب کوین کنستانت، 

هافبک پیشین میان ایتالیا کردند.

خبرکوتاه

پرهیزکار: در اتاق ریاست 
با ناظم الشریعه جلسه داشتم

داود پرهیــزکار سرپرســت جدید کمیته 
فوتســال دربــاره جلســه ای کــه بــا محمد 
ناظم الشــریعه و کادرفنی تیم ملی برگزار کرد، 
می گوید: »جلسه ای با کادرفنی تیم ملی داشتیم 
و برنامه ریزی برای تیم فوتسال ایران و بازی های 
تدارکاتــی تا جام جهانی لیتوانی را انجام دادیم. 
امیدواریم بتوانیم برنامه هایی که مدنظر کادرفنی 
تیم ملی است را تا جایی که در توان داریم پیاده 
کنیم.« پرهیزکار در مورد بازی دوســتانه با تیم 
ملی برزیل هم توضیح می دهد: »مکاتبه رسمی 
در این خصوص انجام شــده امــا به دلیل اینکه 
در تعطیات ژانویه هســتیم، فعًا این مذاکرات 
متوقف شــده. از چند طریق مختلف پیگیر این 
بازی هســتیم تا تیــم ملی برزیل کــه در رده 
نخســت جهان اســت را متقاعد کنیم به تهران 
بیاید. درست است بازی اول ما در برزیل لغو شد 
اما تاش می کنیم بازی برگشت در تهران یا یکی 
از شهرســتان ها که امکانات خوبی دارد، برگزار 
شود.« سرپرست جدید کمیته فوتسال در رابطه 
با اینکه کمیته فوتسال همواره با مشکات مالی 
مواجه بوده، آیا بــا این وجود هزینه های حضور 
تیم برزیل در تهران تأمین شــده، می گوید: »در 
روزهای اول جلســه خیلی خوبی با مهدی تاج 
داشتیم و قرار شد برای فوتسال بودجه مشخصی 
تعیین کنیم که این کار هم در حال اقدام است. 
بر اســاس همین بودجه بندی فعالیت  های تیم 
فوتســال بزرگســاان و زیر 20 ســال را پیش 
خواهیم برد تــا بتوانیم به اهدافــی که مدنظر 
داریم، برســیم.« پرهیزکار دربــاره اینکه گفته 
می شود اتاق ریاست کمیته فوتسال همچنان در 
اختیار علی کفاشیان است، توضیح می دهد: »اگر 
قرار باشد کاری انجام شود، روی یک صندلی هم 
انجام می شود و نیاز به اتاق ندارد اما اینطور که 
می گویند نیست و اتاق ریاست در اختیار ماست. 
جلسه من و کادرفنی تیم ملی هم در همان اتاق 
برگزار شــد. به طور کلی فعالیت های ما در اتاق 
کمیته فوتسال برگزار می شود. یک جلسه هم با 
کادرفنی تیم زیر 20 ســال در همان جا برگزار 
کردیم و قرار شــده این تیم یک بازی دوستانه 
در اواخر فروردین ماه با تیم زیر 20 سال روسیه 
در تهــران برگزار کند و پــس از آن هم در یک 
تورنمنت چهارجانبه در چین تایپه شرکت کند 

تا آماده مسابقات قهرمانی آسیا شود.«

یک مربی جدید در 
کادر فنی تیم زیر ۲۰ سال

یک مربــی به کادر فنی تیم فوتســال زیر 
20 سال ایران اضافه خواهد شد. داود پرهیزکار 
سرپرســت کمیته فوتسال فدراســیون فوتبال 
بــا تایید این خبــر می گوید: »با توجــه به نیاز 
کادر فنی تیم زیر 20 ســال به کمک مربی، پس 
از بررســی های مختلف و موافقت سرمربی، رضا 
داورزنــی که ســابقه حضور به عنوان ســرمربی 
تیم های دانش آموزی و دانشــجویان را داشته و 
در تیم منصوری قرچک فعالیت کرده، به عنوان 
مربی تیم فوتســال زیر 20 ســال ایران انتخاب 

شد.«

افاضلی: تیم ملی حداقل 
باید به فینال صعود کند

هومن افاضلی مربی پیشین تیم ملی 
تأکید کرد شــاگردان کارلوس کی روش 
حداقل باید به فینال جام ملت های 201۹ 
آســیا صعود کنند. افاضلی با اشــاره به 
وضعیت تیم ملی در آستانه جام ملت های 
201۹ آســیا و ارزیابــی اش دربــاره تیم 
می گوید: »این تیــم از لحاظ فردی یکی 
از بهترین تیم های ملی ماســت که بعد از 
انقاب دیده ایم. تعداد زیادی از بازیکنان 
در خارج از ایران بازی می کنند و مســاله 
مهم این است که ما تیم جوانی داریم ولی 
اکثر بازیکنان باتجربه هستند و با بازی در 
تورنمنت های مهم آشنایی دارند. از طرفی 
ما تا مرحله نیمه نهایــی هم با هیچ کدام 
از تیم هــای بزرگ بــازی نمی کنیم و در 
آن ســوی جدول یکی از تیم های بزرگ 
حذف خواهد شد. این شرایط هم طبیعتاً 
به  ســود ما خواهد شد.« مربی سابق تیم 
ملی درباره اینکه آیا توقع مردم و رسانه ها 
از تیم ملی برای قهرمان شــدن، منطقی 
است یا نه، توضیح می دهد: »همانطور که 
گفتم تیم ملی تا مرحله نیمه نهایی رنگ 
هیچ تیم بزرگی را نمی بیند، با این شرایط 
ما نباید در نیمه نهایی یک بازی سخت را 
ببریم و به فینال برسیم؟ به  نظر من تیم 
ملی حداقــل باید به فینال جام ملت های 
آسیا صعود کند. ما در یکی از سه اردوگاه 
برتر دنیا اردو زدیم و مراحل آماده ســازی 
تیم ملــی هم خیلی خوب پیش رفت. در 
مورد بازی های دوستانه هم باید بگویم که 
خودمان دوســت نداریم با تیم های قوی 
و بزرگ بازی کنیم.« البته همه می دانند 
افاضلی رابطه خوبــی با کی روش ندارد و 
باید دید این حرف هــا را با چه انگیزه ای 

به زبان آورده.

فوتسال

شاید تقوی 
دوباره 

دستیار شود

داســتان کهکشانی شدن تراکتورسازی انگار ادامه دارد. تراکتورسازی با محمدرضا زنوزی، مالک متمولش تیمی شده که قرار است 
توجه هــا را بیش از هر زمانی به خود جلب کند و البته برای رســیدن به قهرمانی بجنگد. با این هدف، به تازگی کوین کنســتانت 
ستاره سابق میان به تراکتورســازی تبریز اضافه شد و حاا خبر می رسد قرار است به زودی یک سرمربی بزرگ هم به تبریز بیاید 
تا هدایت تراکتور را به عهده بگیرد. در واقع تصور می شــود که خریدهای بزرگ که به تازگی شــروع شده و ادامه خواهد داشت، 
برای حضور ســرمربی بزرگ انجام می شود. سرمربی بزرگی که احتماا به زودی نامش را می شــنویم. با این اتفاق، محمد تقوی بار 
دیگر دســتیار خواهد شــد و به عنوان کمک مربی کارش را در تراکتور ادامه خواهد داد. آیا این گمانه زنی نزدیک به واقعیت است؟

 پرونده »راکی« به کمیته اخاق رفت
داود رفعتی رییس دپارتمان داوران با اشــاره به اتفاقات حاشــیه ای رخ 
داده در تســت گیری داوران لیگ دسته اول اعام کرد این پرونده به کمیته 

اخاق رفته است. 
رفعتی دربــاره اتفاقاتــی که در آزمایــش آمادگی جســمانی داوران 
و کمــک داوران لیگ یــک فوتبال رخ داد، می گوید: »متاســفانه با توجه به 
گزارشات رسیده اتفاقات ناخوشایندی در روز تست گیری داوران لیگ دسته 
اول فوتبال رخ داد. عباس راکی که مســبوق به ســابقه هم بوده اخطار اول 
را زمانی می گیرد که قبل از ســوت حرکت کرده و این عمل در بار دوم هم 
رخ می دهد و از زمین آزمایش اخراج می شــود. متاسفانه از لحاظ روانی این 
داور به هم می ریزد و کنترل خود را از دســت می دهد و رفتارهای زشــت و 
ناخوشایندی از او سر می زند. کمیته داوران پرونده این داور متخلف را سریعا 
به کمیته اخاق ارجاع داده تا در اســرع وقت مراجع قضایی فدراســیون به 
تخلفات او رسیدگی کنند. ضمن اینکه راکی رییس هیات فوتبال شهرستان 
ایذه هم است و مطمئنا کمیته اخاق تصمیم گیری های ازم را در این زمینه 
انجــام می دهد.« رییس دپارتمان داوران در رابطه با ادامه این آزمون داوری 
توضیح می دهد: »فدراســیون فوتبال و کمیته داوران همیشه تاش می کند 
تا بهترین شــرایط را برای برگزاری دوره هــای توجیهی برای داوران در نظر 
بگیــرد. از 120 داور و کمک داور لیگ دســته اول فوتبال که در این کاس 
شــرکت کردند، 16 نفر از آنها نتوانستند تست های آمادگی جسمانی خود را 

با موفقیت پشت سر بگذارند که به نظر آمار قابل قبولی است.«

لیگ یک

تیم  ســرمربی  اصغری مقــدم  جــواد 
فوتسال سن ایچ ساوه از اتفاقاتی که در بازی 
با آذرخش بندرعباس افتاد، ناراحت است و 
نسبت به آن گایه می کند: »بازی به خاطر 
رد و بدل شــدن 1۴ گل تماشاگرپسند بود 
ولی تماشــاگران آذرخش خیلی ما را اذیت 
کردند. این برای نخســتین بــار بود که در 
بندرعبــاس ایــن اتفــاق می افتــد و از آن 
خیلــی ناراحت هســتم. هر تیمی به شــهر 
ساوه می آید، ســعی می کنیم به آنها احترام 
بگذاریم و اگر هم قرار اســت تماشاگران مان 
کاری کنند، جلــوی آنها را می گیریم اما در 
بازی بــا بندرعباس ما خیلی اذیت شــدیم 
و بــازی بیش از 10 مرتبــه به خاطر پرتاب 
انواع و اقســام بطری متوقف شد. فیلم بازی 

موجود اســت. تماشاگران آذرخش هر کاری 
کردند تا پیروز شــوند. دقیقا زمانی که تیم 
ما برای بازگردانــدن نتیجه به تیم آذرخش 
نزدیک می شد، تماشاگران حریف بطری های 
آب را وســط زمین پرتاب می کردند و فشار 
را از روی تیم شــان برمی داشــتند. گاهــی 
اوقــات هم بازیکنــان آنها خودشــان را به 
مصدومیت می زدند تــا در بازی وقفه ایجاد 
شــود. بردن به هر قیمتی خوب نیســت.« 
اصغری مقدم با اشــاره بــه داوری این بازی، 
ادامه می دهد: »آقای افشــار قضاوت خوبی 
داشت اما داور دوم ضعیف بود. گاهی اوقات 
او بایــد تصمیماتی می گرفت ولی این کار را 
نمی کرد. یک پنالتی برای ما گرفته نشــد و 

یکی از گل های آذرخش هم خطا بود.«

علیرضا ســهرابی رییس کمیته داوران 
فوتســال معتقد است در مرحله پلی آف لیگ 
برتر جایی برای اشتباه کردن نیست و داوران 
باید با آرامش و قاطعیــت از کارت های خود 
اســتفاده کنند. ســهرابی در مــورد داوران 
انتخاب شــده برای مرحله پلی آف لیگ برتر 
فوتســال می گوید: »امسال برای نخستین بار 
قرار اســت مرحله پلی آف در لیگ برتر برگزار 
شــود و این مرحله از حساســیت و جذابیت 
خوبی برخوردار اســت. سعی ما این است که 
در ایــن مرحله از بهترین داورانی که عملکرد 
خوبی در طول لیگ داشتند استفاده کنیم.« 
رییس کمیته داوران در رابطه با اینکه بعضی 
از مربیان باشگاه ها معتقدند در مرحله پلی آف 
باید از داوران با تجربه استفاده شود، توضیح 

می دهــد: »در لیگ امســال مــا داور جوانی 
نداشــتیم و داورانــی که بــه مرحله قضاوت 
لیگ برتر رســیده اند ناگهان بــه این مرحله 
نرسیده اند. آنها با قضاوت از لیگ های پایین تر 
به لیگ برتر رسیده اند.« علیرضا سهرابی برای 
داوران چند توصیه مهم هم دارد: »توصیه ای 
بــه داوران داریم در ایــن مرحله جایی برای 
مماشات و کنار آمدن با مدیریت نیست و آنها 
بایــد در این مرحله با قاطعیت بیشــتر اما با 
آرامش قضاوت خود را انجام دهند. از داوران 
می خواهم بــه دلیل حساســیت و هیجانات 
بازیکنان، مربیان، تیم ها و حتی تماشــاچیان 
آرامش خود را بیشتر حفظ کنند و در صورت 
نیــاز از کارت های خــود آن چیزی که قانون 

اجازه داده با قدرت استفاده کنند.«

محمد ناظم الشــریعه ســرمربی تیم 
فوتســال ایران به تازگی جلسه ای با داود 
پرهیزکار سرپرست جدید کمیته فوتسال 
فدراســیون فوتبال داشــت. ناظم الشریعه 
در مورد این جلســه می گویــد: »ما ابتدا 
یک جلســه با اعضــای کادرفنی خودمان 
برگزار کردیم و می خواســتیم برنامه های 
تیم ملی در سال 201۹ را مشخص کنیم. 
بعد از آن هم یک جلســه با داود پرهیزکار 
برگــزار کردیــم. در این جلســه برنامه ها 
را با هــم هماهنگ کردیم و برای ســال 
201۹ برنامه ریــزی کردیم. از طرف دیگر 
هم مشــکات موجود در فوتسال را بیان 
کردیم تا ان شاءا... زمینه رفع این مشکات 

فراهم شود. پرهیزکار سال های زیادی در 
فدراسیون فوتبال بوده و با این رشته غریبه 
نیست. ان شاءا... در آینده برنامه ریزی ها را 
به نحــوی انجام دهیم که قدم های مؤثری 
برای پیشــرفت فوتسال کشــور برداریم.« 
سرمربی تیم فوتسال ایران درباره بازی های 
دوستانه تیم ملی در سال آینده میادی و 
اینکه آیا به جز بازی با صربســتان، بازی 
دیگری قطعی شده یا نه، توضیح می دهد: 
»بازی با صربستان که از قبل برنامه ریزی  
شده بود. در مورد برزیل هم در حال تاش 
هســتیم تا این تیم در فروردیــن ماه به 
تهــران بیاید و یک بازی خوب با برزیلی ها 
داشته باشیم. البته تیم های دیگری را هم 

مشــخص کرده ایم تا اگر بــازی با برزیل 
هماهنگ نشــد، تیم دیگری را جایگزین 
آن کنیــم. در کل برنامه هــای خودمان را 
تا جــام جهانی 2020 اعــام کرده ایم و 
قرار اســت یک جلســه دیگر هم در این 
خصوص برگزار کنیم. مــا در حال حاضر 
مشــغول آنالیز کشورهای مختلف هستیم 
تا حریفان مان برای بازی های تدارکاتی را 
مشــخص کنیم. ســال آینده فیفادی های 
کمی داریم و برنامه ریزی برای آنها از قبل 
انجام شده. نگرانی ما برای بازی های خارج 
از فیفادی است و باید برای آن برنامه ریزی 
کنیم. ما اکنون نگران فروردین تا شهریور 
ماه ســال آینده هستیم  چون اصًا در این 

تاریخ فیفادی نداریم و باید فکری به حال 
بازی تدارکاتــی در این بازه زمانی کنیم.« 
با مسابقات لیگ  ناظم الشــریعه در رابطه 
برتــر و اینکه فصل جدید این مســابقات 
در مرحلــه پلی آف ادامه خواهد داشــت، 
می گویــد: »شــاید در ایــن مقطع کمی 
حساســیت  و کیفیت بازی ها در لیگ کم 
شــده باشد اما از اان به بعد هم کیفیت و 
هم حساسیت  بازی ها بسیار بیشتر خواهد 
شــد. عاوه بــر این، بازیکنــان هم تعداد 
مسابقات بیشــتری انجام خواهند داد. در 
مرحله پلی آف هم ما ســعی می کنیم تمام 
مســابقات را نگاه کنیم و بهترین بازیکنان 

را زیر نظر داشته باشیم.«

تماشاگران آذرخش بطری پرتاب می کردند از کارت های خود استفاده کنید

ناظم الشریعه: تمام بازی های لیگ را نگاه می کنیم

توصیه رییس کمیته داوران فوتسال به داوران: گایه های سرمربی تیم فوتسال سن ایچ:

باید فکری به حال بازی های تدارکاتی کنیم

به تازگی خبر رسید یحیی گل محمدی 
به دنبال جذب گادوین منشــا و سیدحسین 
حسینی بازیکنان پرسپولیس و استقال است. 
ســرمربی پدیده مشهد در رابطه با این مساله 
می گوید: »اولویت مــا گرفتن بازیکن از لیگ 
خودمان است. گرفتن بازیکن خوب اما از لیگ 
ایران سخت اســت چون اکثرا قرارداد دارند و 
باشــگاه ها پول کانی می خواهند و ما نداریم . 
در خصوص منشــا و حسینی هم من صحبتی 
با باشــگاه نداشته ام و تازه یکشنبه فهرستم را 
به باشگاه می دهم. بازیکن متوسط و جوان در 
این برهه گرهی از کار ما باز نمی کند. باشــگاه 
از یکشنبه فعالیتش را در حوزه نقل و انتقاات 

آغاز خواهد کــرد.« گل محمدی درباره تغییر 
مالکیت باشــگاه پدیده هــم توضیح می دهد: 
»در نیم  فصل نخست، نیم  فصل ماجراجویانه ای 
داشتیم و روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر 
گذاشتیم . با موفقیت نسبی مسابقات را پشت 
سر گذاشتیم و با وجود مشکات زیاد، با رتبه 
دوم به کار خود پایان دادیم. در چند روز اخیر 
اتفاقــات خوبی رخ داده و با حضور حمیداوی، 
مشکات پدیده در نیم  فصل دوم فکر می کنم 
برطرف شــود. یک اردوی 10 روزه در ترکیه 
یا دبی خواهیم  داشــت. 2 تــا 3 بازیکنی که 
کمتر بازی کردند از ما جدا می شوند. به دنبال 

تقویت تیم هستیم.»

جال  الدیــن علی محمدی هافبک 
هجومــی ســپاهان باوجــود مخالفت 
این باشــگاه اصــرار به جدایــی دارد. 
علی محمدی کــه در فصل هفدهم در 
کنار ساســان انصــاری بهترین گلزن 
این تیم بــود، در فصل جــاری و زیر 
نظر قلعه نویی به خاطر ترافیکی که در 
پست او وجود دارد کمتر فرصت بازی 
پیدا کرده. به همین دلیل او قصد دارد 
از جمع زردپوشان اصفهانی جدا شود. 
علی محمدی یک بار در میانه نیم فصل 
نخســت درخواســت جدایی داد ولی 
پس از جلساتی که با مسووان باشگاه 

داشــت ماندنی شد ولی حاا نسبت به 
دریافت رضایتنامه خــود اصرار دارد و 
مخالفت باشــگاه با تصمیم او هم باعث 
نشــده از این موضوع منصرف شــود. 
هافبک ســپاهان چند پیشــنهاد لیگ 
برتری دارد که سایپا یکی از آنهاست و 
باید دید در نهایت می تواند رضایتنامه 
خود را دریافت کند یــا نه. با توجه به 
پیشنهاد سپاهان برای جذب دشتی از 
ســایپا، این احتمال وجود دارد که دو 
با یکدیگر معاوضه شــوند. هر  بازیکن 
چند که علی دایی مخالف جدایی علی 

دشتی است.

راســت  مدافع  موســوی  ســیداحمد 
ماشین ســازی که در نیم فصل نخســت در 
ترکیب این تیم عملکرد خوبی داشت، مورد 
توجه تراکتورسازی قرار گرفته. از همین رو به 
احتمال زیاد این بازیکن بین دو تیم تبریزی 
جابه جــا خواهد شــد. پیش از این یوســف 
به ماشین سازی  تراکتورســازی  از  ســیدی 
ملحق شــده بود و به نظر می رســد انتقال 
موسوی به تراکتورسازی به نوعی جابه جایی 
این دو بازیکن باشــد. موسوی در مورد این 
مســاله می گوید: »در مورد پیشــنهادهایی 
که داشته ام، تراکتورســازی از همه جدی تر 

اســت. البته این موضوع بیشتر در رسانه ها 
مطرح است و تا کنون صحبت جدی در این 
خصوص با من نشده. با توجه به اینکه بازیکن 
ماشین ســازی هســتم و با این تیم قرارداد 
دارم، از نظر حرفه ای نمی توانم اقدامی انجام 
بدهم و تمامی اتفاقات باید از طریق مذاکرات 
بین دو باشگاه صورت بگیرد. در ماشین سازی 
خوشــحالم اما تراکتور هم برایم قابل احترام 
اســت. حضــور در تراکتورســازی برای هر 
بازیکنی می تواند یک اتفاق مثبت و ســکوی 
پرتاب محســوب  شود. من هم اگر این اتفاق 
بیفتد بی شک خوشــحال خواهم شد. البته 

همــان گونه که گفتم در ماشین ســازی هم 
شرایط بســیار خوبی دارم و تا زمانی که در 
این تیم هســتم با روحیه و انگیزه باا برای 

موفقیت سبزپوشان تاش خواهم کرد.« 
مدافــع ماشین ســازی در رابطــه بــا 
شــرایط این تیم توضیح می دهد: »با حضور 
رضــا مهاجری در تیم ماشین ســازی تاطم 
و حواشــی به حداقل رســیده. می توانم به 
جرات بگویم آرامش مهمترین حسن حضور 
مهاجــری در ماشین ســازی اســت. همین 
موضوع در بیرون آمدن تیم از بحران ابتدای 

فصل بسیار دخیل بود.«

پس از کشــمکش های فراوان، در نهایت 
حســین فرکی سرمربی پیکان شد تا نیم  فصل 
دوم جــای مجید جالــی را بگیرد. در همین 
چند وقت اخیر اتفاقات عجیب و غریب زیادی 
در باشــگاه پیــکان رخ داد کــه در نوع خود 
بی سابقه بود و باعث شد حواشی هم به وجود 
آیــد. در این رابطه علی حمودی مدافع پیکان 
می گوید: »خدا را شــکر خیلی زود ســرمربی 
پیکان مشــخص شــد تا از باتکلیفی بیرون 
بیاییم و برای نیم فصل دوم آماده شویم. البته 
وضعیــت ما آنچنان بحرانی هــم نبود و فقط 
چند باخت پشت سر هم باعث شد تا حدودی 

افت کنیم و نتایج ازم را نگیریم وگرنه همین 
اان هــم تیم ما از خیلی تیم هــا بهتر نتیجه 
گرفته و نیم  فصــل دوم می توانیم امتیازات از 

دست رفته را جبران کنیم.« 
حمودی که در مقطعی هم ســابقه کار 
کردن با فرکی داشت، ادامه می دهد: »من یک 
دوره کوتاه در سپاهان شاگرد حسین آقا بودم. 
من تا پایان فصل با تیم نماندم چون داســتان 
باطل شدن کارت پایان خدمت سربازی پیش 
آمد و من هم به خاطر باطل شدن کارت پایان 
خدمتم به تراکتورســازی رفتــم. به هرحال 
مشــکاتی رخ داد که در سپاهان قهرمانی را 

تجربه نکنم.« مدافع پیکان که امیدوار به بهتر 
شدن شرایط تیمش است، درباره نیم فصل دوم 
می گوید: »قهرمانی سخت است ولی به کسب 
سهمیه امیدواریم که دوست دارم با حسین آقا 
این عنوان را به دســت آورم. البته جا دارد از 
آقای جالی هم تشکر کنم که زحمت خودش 
را کشــید ولی یکسری بدشانسی ها اجازه نداد 
امتیازات ازم را بگیریم. شــک نکنید پیکان 
خودش را پیدا می کند و نیم  فصل دوم پیکان 
به لیــگ برمی گردد. هنوز اتفــاق خاصی رخ 
نــداده و با توجــه به نزدیک بــودن امتیازات 

می شود جبران نتیجه کرد.«

 واکنش گل محمدی به خرید منشا و حسینی

اصرار علی محمدی به جدایی از سپاهان

احمد موسوی در آستانه تراکتوری شدن

 حمودی: نشد با فرکی قهرمانی را تجربه کنم
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برنامه

 کوین کنســتانت، هافبک جدید تراکتورســازی شــهرتش را مدیون 
سال های حضور در میان است. او دو سال عضو تیم پرافتخار ایتالیایی بود و 

توانست به یکی از مهره های ثابت آلگری تبدیل شود.
کنســتانت از انتقالش به میان خاطره جالبــی دارد. او ابتدا قرار نبود 
به این تیم برود، ولی یک اتفاق مســیر حرفه ای اش را تغییر داد. کنســتانت 
درباره ماجرای انتقالش به میان می گوید: »انتقال من به میان کاما اتفاقی 
بود. ســولی مونتاری در تمرینات پیش فصل مصدوم شــد و همین باعث شد 
که آنها ســراغ من بیایند. در فرژوس )زادگاهش در جنوب فرانســه( بودم و 

داشــتم کباب آماده می کردم. در همان زمان مدیر برنامه هایم تماس گرفت، 
ولی در تعطیات بودم و تمایلی نداشــتم جوابش را بدهم. او برای من پیامک 
فرستاد و گفت که کار فوری دارد. بااخره به او زنگ زدم. شنیدم که آدریانو 
گالیانــی )مدیر وقت میان( پای تلفن به من خوشــامد گفت و حتی از من 
ســوال نکرد که موافقم یا نه. البته خوشــحال بودم که برای این انتقال حق 
انتخابی نداشــتم!« کنستانت یکی از مشهورترین بازیکنانی است که در لیگ 
برتر فوتبال ایران حاضر شــده و اگر آماده باشد می تواند به یکی از بازیکنان 

کلیدی تراکتورسازی تبدیل شود.

خاطره جالب 
کنستانت از 
انتقال به میان
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یکی از مهاجمان مد نظر اســتقال 
عمرخریبیــن بــود. بازیکنــی کــه در 
تیم الهال عربســتان بــازی می کرد و 
اصالتا ســوری اســت. ایــن بازیکن که 
بارهــا مقابل تیم های ایــران قرار گرفته 
مدتی مــورد توجه باشــگاه اســتقال 
بود اما در بررســی هایی که انجام شــد، 
باشگاه اســتقال در نهایت از جذب این 
مهاجم ســوری صرفنظر کــرد. یکی از 
مهم ترین دایلی که باعث شــد باشگاه 
اســتقال از جــذب خریبیــن انصراف 
دهد مصدومیت هایی اســت که گریبان 
این بازیکن را گرفته و ســبب شــده او 
مدت ها برای هیچ باشــگاهی بازی نکند. 
البته تاش باشــگاه استقال ادامه دارد 
و گفته می شود چند مهاجم که در لیگ 
ســتارگان قطر بازی می کننــد مد نظر 
این باشــگاه هســتند. به احتمال بسیار 
در جریان اردویی که اســتقال در قطر 
برگــزار می کنــد زمینه حضــور برخی 
بازیکنــان خارجی در تمرین اســتقال 
فراهم خواهد شــد. البته شــفر بیشــتر 
تمایــل دارد مهاجــم جدیــد آفریقایی 
باشد. تجربه خوب تیام در فصل هفدهم 

باعث شده ســرمربی استقال همچنان 
به جذب چنین بازیکنانی عاقه نشــان 
دهد. در کشــور قطر هم که تا چشــم 
به  آفریقایی ااصل  بازیکــن  کار می کند 
چشــم می خورد و حضور در این کشور 
فرصت بسیار مناسبی است تا گزینه های 
مورد نظر باشــگاه استقال در تمرین ها 
حاضر شــوند و اگر در تســت های فنی 
تایید شــدند قرارداد منعقد کنند. البته 
باشگاه استقال چندان دست و دلباز هم 
نیست. همین حاا بخشــی از مطالبات 
بازیکنــان باقی مانده و مشــکات مالی 
موجب شده این باشگاه نتواند سر موعد 
مقرر با بازیکنانش تسویه حساب کند. در 
روزهای اخیر صحبت هایی درباره جذب 
منشا هم به گوش می خورد اما جذب این 
بازیکن در میان هواداران استقال بازتاب 
خوبی نداشت و بسیاری به جذب مهاجم 
پرســپولیس واکنش منفی نشان دادند. 
در این شرایط مسووان باشگاه استقال 
به دنبال گزینه هایی هستند که از لحاظ 
ســابقه، اعتبار و آمادگی شرایط مطلوبی 
داشــته باشــند. باید دید تاش باشگاه 
استقال آیا نتیجه ای خواهد داد یا خیر؟!

اســتقال فصل گذشــته به شرایط 
خوب و قابل قبولی رســیده بود تا جایی 
کــه آنها امید داشــتند در صورت حفظ 
اســتخوان بندی اصلی تیم شان حتی به 
فینال لیگ قهرمانان آســیا هم برســند. 
امــا جدایــی ۶ بازیکن بــا کیفیت مثل 
امید نورافکن، سید مجید حسینی، امید 
ابراهیمی، ســرور جباروف، علی قربانی و 
مامه تیام باعث شــد تا ایــن تیم بخش 
عمده ای از توانش را از دست داده و افت 
قابل توجهی کند. اســتقالی ها علیرغم 
تــاش زیادی کــه در نقــل و انتقاات 
داشــتند و با توجه به مهره های نســبتا 
زیادی که جذب کردند، نتوانستند جای 
خالی مهره های کلیدی شــان را پر کنند. 
در حالی که حــدود ۲۰ روز از تعطیات 
نیم فصل گذشته، آبی ها عما نتوانسته اند 
قدمی در بازار نقل و انتقاات زمســتانی 

بردارند تا کار دشوار آنها دشوارتر شود.
اســتقالی ها در صورتی که بتوانند 
در مــدت زمــان باقیمانده تــا آغاز نیم 
فصل دوم ۶ بازیکن بــا کیفیتی نزدیک 
به امید نورافکن، ســید مجید حسینی، 
قربانی، ســرور  علــی  ابراهیمی،  امیــد 
جبــاروف و مامه تیام جــذب کنند، تازه 
کیفیت تیم شان را به سطح فصل گذشته 
رســانده اند که باز هم در این صورت به 
دلیــل کمبود زمــان برای رســیدن به 
هماهنگــی ازم، در هفته هــا و ماه های 
اول کارشان مشــکاتی خواهند داشت. 
این نشــان می دهد کار مدیران استقال 
در ایام باقیمانده نقل و انتقاات بســیار 
دشــوار اســت و آنها باید تاش زیادی 
کرده و انــرژی فراوانی صــرف کنند تا 
بتوانند تیم شان را به سطح فصل گذشته 

برسانند.

 خریبین منتفی شد
استقال به دنبال شکارهای بزرگ

سبد خرید استقال فعا خالی است
خبری از نقل و انتقاات زمستانی نیست

جوی علیه تیم ملی وجود ندارد
مظلومی:باشمیانباشمبهاستقالکمکمیکنم

پرویز مظلومی جزو آن دســته افرادی اســت که به قهرمانی تیم ملی 
فوتبال ایران در جام ملت ها امیدوار است. او می گوید: »همه به قهرمانی تیم 
ملی امید دارند. باید احساس را کنار بگذاریم و از روی منطق صحبت کنیم. 
تیم ملی ما خوب است و تدارکات خوبی داشته است. یک ماه اردوی تدارکاتی 
خارج از کشور در این شرایط اقتصادی که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
انجــام داده اند خیلی خوب بوده و باید از بانیان آن تشــکر کنیم. امیدواریم 
مانند دوره قبل اسیر بدشانسی  مثل ضربات پنالتی نشویم. حق مان قهرمانی 

بود اما ناداوری ها و بی عدالتی هایی هم انجام شده بود.«
مظلومی بــه فضایی که پیرامــون تیم ملی را در آســتانه جام ملت ها 
فراگرفته نیز اشــاره دارد: »همه حمایت می کننــد و همین انگیزه بازیکنان 
را بــاا می برد. حاا همه چیز به شــانس ها در زمین چمــن برمی گردد که 
تاکتیک ها را به خوبی پیاده کنند. قرعه خوبی داریم. سرگروه شویم، شرایط 
برای صعود به نیمه نهایی هموارتر اســت چون 
ممکن اســت با ژاپن روبه رو شــویم. اگر دوم 
شــویم قرعه سخت تر خواهد شد. بچه ها تاش 

کنند سرگروه شویم.«
مظلومــی اعتقــاد دارد که هیــچ عامل 
بازدارنده ای علیه سرمربی تیم ملی وجود ندارد: 
»من جوی علیه تیم ملــی نمی بینم، نمی دانم 
چرا می گویند جو و هجمه زیاد است چون تیم 
خوبی داریم توقعات بااســت؛ به خاطر همین 
گفتم احساســی صحبت نکنیــم. تیم هایی که 
مقابــل ما بازی می کننــد و حتی تیم هایی که 
حســابی روی شان نیست برای قهرمانی امید دارند. همه برنامه ریزی کرده اند 
کــه نتیجــه بگیرند. تیم ما هم جزو آنهایی اســت که شــانس زیادی برای 

قهرمانی دارد و امیدوارم آن را از دست ندهیم.«
مظلومی درباره اینکه ممکن اســت ســرمربی نســاجی مازندران شود 
نیز توضیحاتی داد: »صحبتی تا اان با نســاجی نبوده اســت. در پیکان هم 
این صحبت ها بود چون وقتی یک مربی می رود مربیانی که بیرون هســتند 
اسم شان مطرح می شود. البته من تا جایی که در توانم هست چه داخل باشم 
چه نباشــم به استقال کمک می کنم.« وی درباره اینکه شما فعا در کمیته 
فنی باشــگاه استقال هستید، پاسخ معناداری داد: »بله؛ مگر اینکه نخواهند 
ما باشــیم.« سرمربی سابق استقال درباره اهداف این تیم در نقل و انتقاات 
نیز توضیحاتی داد: »ما خروجی مان را به باشــگاه و آقای فتحی که شــب و 
روز تاش می کند ارائه می کنیم. خواســتار تقویت کادر فنی بودیم، خواستار 
این بودیم که در بعضی از پســت ها تیم تقویت شــود. همه تاش  می کنند. 
در کادر فنــی هم مجیدی را آوردند که امیدوارم از تجربه شــفر برای آینده 
خودش اســتفاده کند. او عاقه مند است کمک کند. ما هم دنبال این بودیم 
و در جلساتی که داشتیم به مدیریت اعام کرده بودیم. همگام با ما مدیریت 

باشگاه هم هماهنگ می کند که کارها خوب پیش برود.«
عضو کمیته فنی اســتقال دربــاره قطع رابطه با حامــی مالی گفت: 

»مدیریت باید جواب بدهد؛ من در جریان قضیه حامی مالی نیستم.«
مظلومی در پایان حرف هایش به مشکات مالی استقال نیز اشاره کرد: 
»حل می شــود. بچه ها صبر و تحمل داشــته باشند. یکسری از پول هایی که 
حامی مالی داده از قبل خرج شده است. دست مدیریت کوتاه شده اما تاش 

می کند از نظر مالی تیم به مشکل برنخورد.«

تیموریهمبهقطرمیرود
 میثم تیموری، بازیکن تیم اســتقال که شــنیده می شــد در فهرست 
خروجی این تیم قرار دارد حال در لیســت وینفرد شفر برای اردوی این تیم 

در قطر است. با این حساب خروج تیموری از استقال منتفی است.
البته استقالی ها جباروف را هم بازیکن خود می دانستند و برای او بلیت 
گرفته اند، در حالی که این بازیکن ازبک مثل ابتدای فصل دوباره استقالی ها 
را ســر کار گذاشت و قرار نیست به اســتقال بیاید و این نکته می تواند یک 
بار دیگر گویای این مطلب باشــد که استقالی ها در جذب بازیکنان دلخواه 
خود شکست خورده  اند و نقل و انتقاات این تیم با مشکل مواجه شده است. 
اعضای تیم استقال قرار است در چند روز آینده در کمپ اسپایر کشور قطر 

اردویی را برگزار کنند.

سرور پولش را گرفت پشیمان شد

احتمال بازگشت جباروف درحد صفر
یکی از دایلی که باعث شــد ســران باشگاه 
اســتقال در پرداخت طلب این بازیکن ســرعت 
بیشــتری به خرج دهند، زمینه سازی مجدد برای 
بازگشــت این بازیکن بود. حتی جباروف از طریق 
مدیربرنامه هایش به مســووان باشــگاه استقال 
پیغام داده بــود تا زمانی که طلب هایــش را از این 
باشــگاه نگیرد حاضر به بازگشــت نخواهد شــد 
که ســرعت در پرداخت مطالبات در همین راستا 
انجام شــد تا جباروف راضی به بازگشــت شود اما 
صحبت های اخیر امیرحسین فتحی کاما گویای 
بی میلی جباروف برای بازگشت به استقال است. 
خبری که بدون شــک برای هواداران این باشــگاه 
که منتظر بودند این ســتاره را دوباره در اســتقال 

ببینند خوشایند نخواهد بود.
البته باشگاه اســتقال هنوز منتظر بازگشت 
بازیکن ازبک اســت و دوســت دارد ایــن بازیکن 
ظرف روزهای آتی به تمرینات اضافه شــود. حتی 
قرار بود جباروف در اردوی استقال در قطر حاضر 
شــود که تا کنون او هیچ پاســخی به رایزنی های 
باشگاه استقال نداده اســت. امیرحسین فتحی، 
سرپرســت موقــت باشــگاه اســتقال پیرامون 
جباروف توضیحاتــی داده که نشــان می دهد به 
احتمال بسیاربازگشــت این بازیکن منتفی خواهد 
شــد. هرچند که او ۲ روز زمان برای بازگشــت این 
بازیکن تعیین کرده اســت اما بعید اســت هافبک 
ازبک راضی به بازگشــت باشــد. فتحی می گوید: 
»جباروف بازیکنی بزرگ و ستاره است. او محبوب 
هواداران بــوده و به ما کمک کرده اســت اما هیچ 
بازیکنی بزرگتر از باشگاه استقال نیست. استقال 
نام بزرگی در تاریخ ایران است. ما اجازه نمی دهیم 
به نام باشــگاه خدشه وارد شــود. با جباروف دو ماه 
پیش صحبت کردیم و قرارداد را فرســتادیم. 13۰ 
هزار دار باید به او پرداخت می شــد، 4۰ هزار دار 
پرداخت کردیم بقیه را هم حامی مالی کمک کرد. 
قرار شــد او بیاید و قرارداد را امضــا کند اما هر روز 
صحبت هایی را می شنوم. جباروف اگر همین امروز 
و فردا آمد تهران و قــراردادش را امضا کرد که این 

اتفاق باید پس از موفقیت در آزمایش پزشکی و بدنی 
رخ دهد در غیر اینصورت مــا از او صرفنظر می کنیم. 
این بازیکن ۶ـ  5 ماه از شرایط مسابقه دور بوده و باید 

آمادگی خود را نشان دهد.«
درصحبت هــای فتحــی بــه موضــوع حضور 
جباروف در تســت های پزشــکی اشــاره شده است 
که احتماا طرح این موضوع نوعی سیاســت پنهان 
است تا اگر جباروف از بازگشت خودداری کرد باشگاه 
اســتقال اینطور وانمود کند که امتناع بازیکن مورد 
نظرش به دلیل اجبار باشــگاه به حضور در تست های 
پزشکی بوده است درحالی که بعید است اساسا باشگاه 
استقال بتواند چنین شروطی را پیش روی بازیکنی 
بگذارد که کمیته فنی این باشگاه به بازگشتش تاکید 
دارد و همــه هــواداران نیز برای بازگشــت او لحظه 

شماری می کنند.
بدون شــک مســووان باشگاه اســتقال اگر 
می خواهنــد تیم بهتری را بــرای نیم فصل دوم روانه 
رقابت هــای لیگ برتر کنند بایــد از همین امروز کار 
تحقیق برای جذب یک هافبک بازیســاز در ســطح 
جباروف را آغــاز کنند. اســتقال در لیگ قهرمانان 
آسیا درگیر بازی های دشــواری است و حفظ آبرو در 
این عرصه باید اولویت این باشگاه باشد. معطل ماندن 
برای بازیکنی که به دلیل خلف وعده های مکرر مالی 
باشگاه اســتقال را ترک کرده و حاا نیز می داند اگر 
دوباره به این تیم بازگردد با همان مشــکات مواجه 

خواهد شد، نمی تواند سیاست درستی باشد.
بدون شــک اگر جباروف تمایلی به بازگشــت 
داشت اساســا هیچ گاه اســتقال را ترک نمی کرد و 

در ایــران می ماند اما این بازیکن که یک بار شــرایط 
بازی در لیگ ایران و باشــگاه استقال را تجربه کرده 
یقینا برای بازگشــت شرایط ســفت و سخت تری را 
پیش روی باشــگاه قرار خواهد داد تا ااقل از دریافت 
حقوقش مطمئن باشد. جباروف عاوه برآنکه حقوق 
معوقه اش را می خواهد، شرط قرارداد یک سال و نیم 
را هم پیش روی باشــگاه اســتقال قرارداده و حتی 
3۰ درصد از مبلغ قرارداد جدیدش را هم از باشــگاه 
اســتقال می خواهــد. اینکه تصورکنیــم جباروف 
به عشــق پیراهن اســتقال و یا عاقه و دلبستگی به 
هواداران این باشــگاه به بازگشت تمایل دارد، اشتباه 
بزرگی اســت و سابقه نشــان داده اصوا بازیکنانی با 
ســن و ســال جباروف درآمد مالی را در اولویت خود 

قرارمی دهند و نه احساسات را.

علی جباری، پیشکسوت باشــگاه استقال اعتقاد دارد 
که مســووان این باشگاه نباید از جذب بازیکن جدید غافل 
شــوند. او می گوید: »تا این لحظه که بازیکنی جذب نشــده 
اســت و من اعتقاد دارم که تیــم نیاز به جذب 3-۲ بازیکن 
دارد تا بتواند در نیم فصل دوم و در آسیا موفق باشد. استقال 
شــرایط خوبی دارد و شفر هم زحمات زیادی می کشد اما به 
نظر من استقال نیاز به جذب چند بازیکن دارد تا در داخل 

زمین برای این تیم کار کنند.«
جباری در پاســخ به این ســوال که اســتقال درچه 

پســت هایی به بازیکن جدید نیاز دارد، گفت: »ما در پست 
مهاجــم، هافبک و مدافع به بازیکن نیاز داریم، بازیکنانی که 
هستند بازیکنان خوبی اند اما نباید به این مساله بسنده کنیم 

و نیاز به چند بازیکن جدید احساس می شود.«
جباری نســبت به بازگشت جباروف هم احساس خوبی 
نــدارد: »من اعتقاد زیادی به جبــاروف ندارم چرا که او 3۸ 
ساله اســت و همیشه دیدیم که هر زمان استقال در حمله 
اســت او چند پاس می دهد اما وقتی استقال در دفاع قرار 
دارد و زیر فشار است چیزی از او نمی بینیم. من اعتقاد دارم 

باید بازیکنانی جذب استقال شــوند که بتوانند کار تیم را 
راه بیندازند.«

بازیکن اســبق تیــم ملی کشــورمان دربــاره حضور 
ملی پوشان در جام ملت های آسیا نیز جماتی به زبان آورد: 
»امیدوارم تیم ملی موفق باشد هرچند که به جز عراق، سایر 
رقبایش در مرحله گروهی خیلی رقبای ســختی نیســتند. 
امیدوارم که بعد از سال ها تیم ملی ایران بتواند قهرمان آسیا 
شــود. موفقیت و رسیدن به جمع چهار تیم سخت است اما 

امیدوارم این اتفاق رخ بدهد.«

جباری: 
اعتقادی 
به جباروف 
نداریم

قرارداد مالی شفر سنگین است
فریبا:دررسانههافهمیدم

فرهادآمده
بهتــاش فریبا درباره اضافه شــدن ۲ 
مربی جدید به کادرفنی باشــگاه استقال 
و اینکه آیا کمیته فنی باشــگاه در جریان 
این موضوع بوده یــا نه، می گوید: »آخرین 
جلسه کمیته فنی باشگاه قبل از پایان نیم 
فصــل اول بود و پــس از تعطیلی لیگ هم 
دیگر جلســه ای نداشتیم. در آخرین جلسه 
مطرح شــد که شفر یک مربی آلمانی را که 
بیشتر در سطح آکادمی های فوتبال آلمان 
کار کرده قصد دارد به کادرفنی خود اضافه 
کند. قرار بــود رزومه مارتیــن فورکل در 
اختیار کمیته فنی باشگاه قرار بگیرد تا پس 
از بررسی نظر نهایی خود را بدهیم که دیگر 

جلسه کمیته فنی برگزار نشد.«
عضو کمیته فنی باشــگاه استقال در 
پاسخ به این پرسش که آیا در آخرین جلسه 
کمیته فنی در مورد حضور فرهاد مجیدی 
در کادرفنی تیم هم صحبتی شد، می گوید: 
»در آخرین جلسه کمیته فنی صحبتی در 
مــورد حضور فرهاد مجیــدی در کادرفنی 
نشــد تا اینکه در رسانه ها از حضور این دو 

مربی در کادرفنی تیم مطلع شدم.«
 عضو کمیته فنی استقال در پاسخ به 
این پرســش که آیا مسووان باشگاه، تلفنی 
هم اعضای کادرفنی را در جریان نگذاشتند، 
می گوید: »باشــگاه در این خصوص تماسی 
با ما نداشته اســت.« فریبا در پاسخ به این 
پرسش که نظر شخصی شما در مورد حضور 
مجیدی در کادرفنی تیم چیست،  می گوید: 
»ارزیابی من از این حضور کاما مثبت است. 
فرهاد هم از خانواده اســتقال اســت و هم 
مدرک A مربیگری یوفا را دارد ضمن اینکه 
حضــور مجیدی در کادرفنــی تیم حمایت 
مــوج عظیمی از هــواداران را اضافه خواهد 
کــرد.« این عضو کمیته فنی در مورد اینکه، 
امــا برخی از هــواداران از فرهاد مجیدی به 
عنــوان آلترناتیو جایگزینی شــفر در فصل 
آینده نــام می برند، می گویــد: »تا آنجا که 
می دانم قرارداد شفر با باشگاه ۲ ساله بوده و 
از نظر مالی هم سنگین است. امیدوارم شفر 
همچنان با استقال نتیجه بگیرد و فصل بعد 

هم به همکاری خود با باشگاه ادامه دهد.«

 کسی در جریان نبوده 
اما مخالفتی هم نیست

بیاطاعیکمیتهفنی
ازبازگشتمجیدی

فرهاد مجیــدی در کادر  حضور 
فنی استقال تصمیمی بود که کمیته 
فنی این باشــگاه در جریــان آن قرار 
نداشــت. در حالــی که خــود فتحی 
هــم بارها تاکید کرده بــود در نقل و 
انتقاات کمیته فنــی باید نظر نهایی 
را بدهد و بازیکنان و مربیانی که قصد 
ورود یا خروج دارند را مورد بررســی 
قــرار دهند اما در ماجرای بازگشــت 
فرهاد مجیدی به استقال کمیته فنی 
هیچ دخل و تصرفی نداشــته و ظاهرا 
بازگشت مجیدی از کانال های دیگری 

جلو رفته است.
مجیــد رضایی یکــی از اعضای 
کمیتــه فنی اســتقال در مقابل این 
سوال که آیا در جریان بازگشت فرهاد 
بوده اند این پاسخ را داده است: »البته 
پرویز مظلومی سخنگوی کمیته است 
و این ســوال را باید از ایشان بپرسید. 
مظلومــی بــزرگ  مــا بــوده و طبق 
مصوباتی که داشــتیم او باید پاسخگو 
باشد. با وجود این باید بگویم آخرین 
مصوبه کمیته فنی ایــن بود که یک 
دستیار ایرانی و خارجی برای استقال 
جذب شــود. ســرمربی بــه صورت 
مستقیم درخواستش را به مدیرعامل 
داده و مدیرعامــل باشــگاه نیز اعام 
کرده که اختیــارات را به کمیته فنی 
می دهــد. در رابطه با حضور مجیدی، 
چیزی در کمیته فنی مطرح و مصوب 
نشده بود. شاید به صورت غیرمستقیم 
مطرح شده باشــد اما در مجموع در 

جریان این مساله نبودیم.«
البتــه بازگشــت مجیــدی بــه 
اســتقال قطعا خبری نیســت که با 
واکنــش منفی اعضــای کمیته فنی 
باشگاه اســتقال مواجه شود و بعید 
اســت که آنهــا با حضــور این چهره 
در اســتقال مخالفتی داشته باشند. 
احتماا به جهت آنکه مجیدی جایگاه 
مطلوبی میان هواداران استقال دارد 
این تصمیم گرفته شــده و بعد از آن 
اعضــای کمیته فنــی در جریان قرار 

گرفته اند.
به هر حال بازگشــت مجیدی به 
اســتقال اگر در درازمدت به حاشیه 
کشیده نشــود می  تواند برای استقال 
منشــأ خیر باشــد. مجیدی از جمله 
چهره هایی اســت که هواداران زیادی 
در اســتقال دارد و انتظار می رود از 
همــان بدو شــروع رقابت هــای جام 
ملت های آسیا، تماشاگران بیشتری به 

ورزشگاه بروند.

نقل قول مصاحبه

سوژه

 بهانه ای 
به نام تست 

پزشکی

بدون شک 
اگر جباروف 
تمایلی به 

بازگشت داشت 
اساسا هیچ 

گاه استقال را 
ترک نمی کرد 

و در ایران 
می ماند اما 

این بازیکن که 
یک بار شرایط 
بازی در لیگ 

ایران و باشگاه 
استقال را 
تجربه کرده 
یقینا برای 
بازگشت 

شرایط سفت 
و سخت تری 
را پیش روی 
باشگاه قرار 
خواهد داد 
تا ااقل از 
دریافت 
حقوقش 

مطمئن باشد

اعضــای تیــم فوتبال اســتقال به 
زودی راهی کشــور قطر خواهند شد. این 
ســفر به منظور برگزاری اردوی تدارکاتی 
انجام می شــود. در این ســفر ملی پوشان 
بزرگسال و امید اســتقال حضور ندارند 
با این حال مســووان این باشگاه براساس 
برنامه ای که وینفرد شــفر به آنها داده در 
تاشــند با برگزاری این اردو بازیکنان را 
در شرایط آمادگی مناسب تا شروع دوباره 
رقابت های لیگ برتر قــرار دهند. در این 
سفر استقالی ها بازی های تدارکاتی هم با 

تیم های قطری برگزار خواهند کرد. اردوی 
اســتقال در کشــور قطر از مدت ها قبل 
هماهنگ شده و همانطور که پرسپولیسی ها 
راهی این کشــور می شوند تا خود را آماده 
و مهیای حضــور در رقابت های لیگ برتر 
در نیم فصل دوم کنند، اســتقالی ها نیز 
در اردوی قطر حاضر خواهند شــد. البته 
محل اردوی دو تیم با هم متفاوت است و 
بعید به نظر می رســد که بازیکنان دو تیم 
در جریان برگزاری اردوی خود برخوردی 

با هم داشته باشند. 

اســتقال درباره  مدافــع ســابق 
بازگشــت فرهاد مجیدی بــه این تیم 
گفت: »من شــخصا خیلی از بازگشت 
فرهــاد خوشــحال هســتم. در دوران 
فوتبالم در استقال با فرهاد مجیدی و 
علیرضــا منصوریان که بازیکنان بزرگی 
بودند معموا هم اتاق بودم و این باعث 
افتخــارم اســت. با وجود ایــن آرزوی 
موفقیت برای مجیدی دارم، شــنیده ام 
که از انگلستان مجوز مربیگری گرفته  و 

امیدوارم که این تجربیات را به بازیکنان 
استقال و جوانان این تیم منتقل کند.« 
او در این رابطه که مجیدی چقدر 
می تواند کمــک کند، گفــت: »فرهاد 
مجیدی صد درصد می تواند به استقال 
کمک کند چون مهره بزرگی در فوتبال 
ایران اســت اما همه چیز بســتگی به 
شرایط باشگاه دارد. اگر به فرهاد فضای 
ازم را بدهنــد کمک می کنــد اما در 
ســال های قبل دیده ایم که باشــگاه به 

گونه ای عمل کرده کــه کمک ها عما 
هیچ صحبتی نکردند. کمک مربی باید 
واقعا به ســرمربی اش در شرایط سخت 
کمک کند. شــفر از وقتی ساناک رفته 
دیگر دســتیاری ندارد چرا که ساشــا 
شــفر پســرش نمی تواند کمک خوبی 
باشــد. او یک آنالیزور اســت اما فرهاد 
در بااترین ســطح بازی کرده و تجربه 
 باایــی دارد و می تواند مهــره موثری 

باشد.«

سرمربی اســتقال روز گذشته به 
تهران برگشــت تا تمریــن این تیم از 

امروز رسما استارت بخورد. 
شفر چند روز بعد از بازی با پدیده 
برای مرخصی به کشورش سفر کرد، او 
روز جمعه در دبی جلســه ای با فرهاد 
مجیدی برگزار و او را به عنوان دستیار 

تیمش انتخاب کرد. 
طبــق اعام امیرحســین فتحی، 
بازیکنان استقال برای برگزاری اردوی 

14روزه امروز راهی قطر خواهند شد.
اســتقال در  آلمانی   ســرمربی 
ابتــدای نیم فصل اول دیــر به تهران 
بازگشــت و در پــی آن اســتقالی ها 
دیرتر از ســایر تیم ها تمرینات خود را 
آغاز کردند اما شفر برای نیم فصل دوم 
سعی کرد به موقع راهی تهران شود تا 

بر تمام مسائل اشراف پیدا کند. 
غیر از اینکه تاکنون اســتقالی ها 
فرهاد مجیــدی را به عنوان دســتیار 

بــه تیــم اضافــه کرده اند، امــا هنوز 
نتوانســته اند در جذب بازیکنان موفق  

باشند. 
شــاید بازگشت شفر ســرآغازی 
اســتقال  اینکه حداقل  برای  باشــد 
َکمی در نقل و انتقاات فعال تر باشــد. 
تیم هایی مثل پرســپولیس با اینکه از 
نقل و انتقاات ابتــدای فصل محروم 
بودند اما توانســتند بازیکنان خوبی را 

جذب کنند.

سفردوهفتهایاستقالبهقطر

امیرآبادی:مجیدیصددرصدبهاستقالکمکمیکند

شفربهتهرانبازگشت

از صحبت های اخیر امیرحســین فتحی، سرپرست موقت باشگاه استقال می توان به وضوح متوجه شــد که پرونده بازگشت جباروف به استقال درحال بسته 
شــدن اســت و احتماا این بازیکن از تصمیم خود برای بازی دوباره در تیم سابقش منصرف خواهد شــد. این وضعیت در حالی استقال را تحت الشعاع خود 
قرار داده که ســران باشــگاه در روزهای اخیر باقیمانده طلب بازیکن ازبک را پرداخت کرده بودند. جباروف زمانی که استقال را به مقصد یک تیم قزاقستانی 
ترک کرد مبلغ 130 هزار دار از این باشــگاه طلب داشــت و مســووان این باشــگاه در چند نوبت باقیمانــده حقوق این بازیکن را بــه وی پرداخت کردند. 

فتحی:بهمجیدینیازداشتیم

خادمپور:بااستقالقرارداد5سالهدارم

تبریزیهمچنانبازیکناستقال

امیرحســین فتحی، سرپرست باشگاه 
استقال اعتقاد دارد که این باشگاه به حضور 
مجیدی نیاز داشــته است. فتحی می گوید: 
»مجیدی بنا به نیاز کادر فنی اضافه شــد، 
شفر هم پیشــنهادهای خود را برای جذب 
بازیکن ارائه کرده و ما با بازیکنان متعددی 
صحبت کرده ایم، امیدوارم نفرات مورد نظر 

ســرمربی را با توجه بــه بضاعت مان جذب 
کنیم و قدرتمندانه در نیم فصل دوم و لیگ 
قهرمانان آسیا شــرکت داشته باشیم. چند 
بازیکن مدنظر مان اســت که پست مهاجم 
اولویت ماســت، ذهن ما متمرکز است که 
مهاجم هدف جذب کنیم و بازیکنانی خوب 

در حد نام استقال داشته باشیم.«
فتحــی به ادامه پیگیری های باشــگاه 
استقال درباره سوپرجام نیز اشاره کرد: »ما 
پیگیری کرده ایم، در این خصوص به دادگاه 
CAS شــکایت کرده و مدارک را ارســال 
کرده ایم و منتظر جواب هستیم.« سرپرست 
موقت باشگاه اســتقال جذب منشا را هم 
از بیخ و بن تکذیب کــرد: »او در برنامه ما 

نیست و در فهرست ما نبوده است.«
فتحــی در پایان حرف هایــش تاکید 
کرد که حسینی دوســت دارد در استقال 
بماند: »باشگاه قصد دارد از او استفاده کند، 
حســینی هم دوست دارد با استقال بماند. 
همه بازیکنان باید برای ثابت شدن بجنگند 
و خودشان را در زمین ثابت کنند حسینی 

هم استثنا نیست و این روحیه را دارد.«

سینا خادم پور در مورد ادامه حضورش 
در اســتقال می گویــد: »دو فصــل پیش 
به عنوان ملی پوش تیم جوانان با قراردادی 5 
ساله به استقال آمدم و در سال اول قراردادم 
به صــورت قرضی به نفت تهــران رفتم. در 
آنجا در خیلی از بازی ها حضور داشــتم اما 

برای این فصل به اســتقال آمدم تا بازی ام 
بیشتر به چشم بیاید که متاسفانه حتی یک 
دقیقه فرصت بازی هم به من داده نشــد.« 
خادم پــور در ادامه می گوید: »از روز اول در 
تمرینات اســتقال حضور داشتم و بارها با 
تشویق وینفرد شفر و بازیکنان باتجربه تیم 
روبه رو شدم اما تا پایان نیم فصل برای بازی 
کردن در ترکیب تیم فقط حســرت خوردم. 
با آن همه تاشــی که در تمرینات از خود 
نشــان دادم مســتحق این کم لطفی نبودم 
و بــه همین خاطر اگر باشــگاه صاح بداند 
قصد دارم مجدد راهی تیم دیگری شوم چرا 
که سکونشــینی در استقال مانع پیشرفتم 
خواهد شد.« مدافع - هافبک جوان استقال 
به نکته جالبی اشاره می کند: »می دانم بازی 
کــردن در اســتقال راحت نیســت و هر 
بازیکنی باید آرزو داشــته باشد که پیراهن 
این تیم را بپوشــد اما من باید آینده خود را 
هم در نظر بگیرم و آنقدر پیشرفت کنم که 
با قدرت به استقال برگردم و به یک بازیکن 

موثر برای این تیم تبدیل شوم.«

با اعام سرپرســت باشــگاه استقال 
مهاجم این تیم تا پایان فصل ماندنی است.

 مرتضــی تبریزی به عنــوان یکی از 
مهمترین خریدهای استقال در فصل نقل 
و انتقاات بود اما در نیم فصل اول شــرایط 
بــرای او خوب پیش نرفت و به همین دلیل 
شــایعاتی در مورد جدایی او به وجود آمده 

است.
فتحی در واکنش به این شایعات گفت: 
»مرتضی تبریزی بازیکن ماســت و از وجود 
او اســتفاده می کنیم. او در لیست شفر هم 
هســت و بازیکن ما محسوب می شود.«  با 
وجود این و با توجه به اعتمادی که شــفر 

به تبریزی دارد به نظر می رسد این بازیکن 
می تواند با داشتن شــرایط روحی بهتر در 
نیم فصل دوم به روزهای اوج خود برگردد و 

شرایط بهتری را تجربه کند.
البته تبریــزی در نیم فصل اول خوب 
کار نکرد و بــرای اینکه موفق باشــد باید 
خودش را برای بازی  متفاوت در اســتقال 
آماده کند. بعضــی از بازیکنان در تیم هایی 
غیر از استقال و پرسپولیس موفق هستند 
اما در این تیم نمی توانند به موفقیت برسند. 
تبریزی در نیم فصل اول نشــان داد از آن 
دســته بازیکنان است مگر با تاش مضاعف 

شرایط را برای خود تغییر دهد.

خبر

تیــام در تازه ترین صحبت هایی که با 
مسووان باشگاه استقال داشته صراحتا به 
آنها اعام کرده که تمایلی برای ادامه دوران 
حرفه ای اش در ایران ندارد و می خواهد در 
کشــورهای حوزه خلیج فــارس و یا لیگ 
ترکیه به فوتبال ادامه دهد. این اظهارات در 
حالی از ســوی تیام به گوش سران باشگاه 
اســتقال رسیده که در ماه های اخیر دایم 
صحبت از بازگشت این بازیکن بود اما تیام 
حرف آخر را به باشگاه استقال زده و قصد 
بازگشــت ندارد. به این ترتیب باید پرونده 

تیام با اســتقال را برای همیشــه بست و 
اساسا صحبت کردن دوباره درباره بازگشت 
این بازیکن برای باشــگاه استقال ثمری 
جز ایجاد حواشــی بیشتر ندارد. مسووان 
باشگاه اســتقال اگر به دنبال تقویت تیم 
خود در خط حمله هســتند باید در میان 
دیگر گزینه ها دنبــال بازیکن بگردند. تیام 
در حالی بازگشت خود را غیرممکن دانسته 
که پس از جدایی از این باشــگاه دایم در 
پست های اینســتاگرامی اش عکس هایی از 

استقال را منتشر می کرد!

پروندهتیام-استقالبرایهمیشهبستهشد
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سابق  بازیکن  ابوالقاســم پور  بهنام 
پرســپولیس دربــاره جدایــی منشــا 
می گوید: »منشا بازیکن خوبی بود و در 
روزهای ســخت کنار تیم بود و نهایت 
تاشــش را انجــام داد که این مســاله 
واقعا قابل احترام اســت اما به هر حال 
تصمیم گیرنده نهایــی در مورد بازیکن 
فقط ســرمربی تیم اســت چون او باید 
پاسخگوی نتایج تیمش باشد. من خودم 
شــخصا منشــا را مهاجمی فیزیکی و 
ســرزن و تخریبی می دانم؛ بازیکنی که 
در برهم زدن نظم دفاع تیم های مقابل 
همیشــه خوب کار می کرد و گاها حتی 
گل های مهمی هم برای پرسپولیس در 
آســیا زده بود اما به هــر حال برانکو او 
را نخواســت.« او حرف هایش را اینطور 
ادامه می دهد: »با وجــود هر عقیده ای 
این یک اصل غیر قابل انکار اســت که 
وظیفه اصلی یک مهاجم گلزنی است و 

وقتی بازیکــن گلزن نمی تواند انتظارات 
مربی اش را در امر گلزنی برآورده سازد 
از ســوی او کنار گذاشــته می شود به 
همین دلیل باید بــه نظر برانکو احترام 
گذاشت. برانکو مهاجم تیم دیناموزاگرب 
را جایگزین منشــا کرده؛ مهاجمی که 
امیــدوارم در لیگ داخلــی و بازی های 
لیگ قهرمانان که بســیار مهم اســت 
قادر باشد توقع هواداران پرسپولیس را 

برآورده سازد.«
ابوالقاسم پور در مورد پیش بینی اش 
از شــرایط سرخ پوشان در نیم فصل دوم 
خوشبختانه  »پرسپولیس  می گوید:  نیز 
بعد از ســپری کردن دو پنجره بسته از 
این بن بســت خارج شد به همین دلیل 
من خیلی امیدوارم که در کنار بازیکنان 
جدید و قدیمی و هماهنگی آنها زیر نظر 
برانکو روزهای خوبی برای پرســپولیس 

رقم بخورد.«

اســبق  بازیکن  محرمی  مجتبــی 
پرســپولیس درباره جدایی منشا معتقد 
اســت: »وظیفه یک مهاجــم گل زدن 
اســت و وقتی خوب گل نمی زد برانکو 
هــم او را کنار گذاشــت و کســی هم 
نمی تواند از مربی ایــراد بگیرد. مهاجم 
پرســپولیس بازیکنی وفا دار بود و فصل 
قبل در شرایط ســخت برای تیمش به 
بهترین شــکل کار کــرد و اوج کارش 
هم مســابقات آســیایی بود که در آنجا 
گل های خوبی برای پرســپولیس زد اما 
امســال او کارنامه خوبی در امر گلزنی 

نداشــت به همین دلیل کنار گذاشــته 
شــد.« او حرف هایــش را اینطور ادامه 
می دهــد: »امســال منشــا هفته ها در 
ترکیب پرسپولیس چه به عنوان بازیکن 
ثابت و ذخیره به میدان رفت اما در یک 
نیم فصــل که فرصت کمی هم نیســت 
نتوانســت انتظارات را برآورده سازد به 
همین دلیل از سوی برانکو کنار گذاشته 
شد. پرسپولیس نیم فصل اول از آزمونی 
سخت سربلند خارج شد و من شخصا به 
تیمی که بازیکنان خوبی گرفته و تقویت 
شــده خیلی امیدوارم و فکــر می کنم 
پرســپولیس در نیم فصل دوم می تواند 
شــرایط خوب و روزهای درخشــانی را 
بــرای هوادارانش رقم بزنــد.« محرمی 
دربــاره حضور تیم ملی کشــورمان در 
جام ملت های آسیا می گوید: »بازی اول 
همیشه از اهمیت زیادی برخوردار است 
به همین دلیل من می دانم که بازیکنان 
و سرمربی تیم ملی به اهمیت کار واقف 
هستند به همین دلیل با تیم خوبی که 
داریم حتما از نخســتین بازی سربلند 
خارج می شــویم و با شکســت یمن به 

استقبال بازی دوم مان می رویم.«

ابوالقاسم پور: منشا گلزن موفقی نبود

محرمی: منشا خوب گل نمی زد
وظیفه مهاجم هم گلزنی است

 تا حاا چیزی از کی روش ندیدیم، حاا باید خودش
 را نشان دهد

 پیوس: منشا می توانست به پرسپولیس
 کمک کند

فرشــاد پیوس د ر خصوص دیدار با فرشاد احمدزاده و آشتی کردن 
با او پــس از مصاحبه هایی که علیه یکدیگر انجــام دادند، می گوید: »با 
همت بهمن دهقان که از دوســتان من اســت این اتفاق رخ داد؛ چراکه 
او روز گذشــته به من زنگ زد و گفت که احمــدزاده قصد عذرخواهی 
د ارد و بعــد با گل و شــیرینی بــه مغازه من آمــد و از من عذرخواهی 
کر د. او گفت که           بابت حرف هایش اشــتباه کــر د ه و احترام خاصی بر ای 
من و همه پیشکســوتان                                                   قایل است.  احمدزاده گفت که  اهل بی احترامی 
نیســت و احترام خاصی بر ای پیشکســوتان قایل اســت، من هم مثل 
پســرم او ر ا دوســت دارم و معتقدم که بازیکن خوبی بود زمانی که در 
پرسپولیس بازی می کر د.« او حرف هایش را اینطور ادامه می دهد: »بعد 
از صحبت های احمدزاده حرف هایش ر ا قبول 
 کــردم و              گفتم کــه از او بابت صحبت هایش 
                                                                                                                                                                                    دلخور نیستم و برایش آرزوی موفقیت کردم 
تا د ر لیگ لهســتان یا هر جایــی که بازی 
می کند، موفق با شــد.                                                                                              از مردم هم می خواهم 
که دیگر د ر صفحات مجــازی                            به احمدزاده 
توهیــن نکنند؛ چراکه کدورتــی دیگر بین 
ما نیســت. البته جا د ارد از همین طریق از 
همــه مردم که در این مد ت از من و ســایر 
کنم                                                                        قدردانی  کردند  پیشکســوتان حمایت 
و حاا که خودش نســبت بــه این اظهارات 
ا ظهار پشــیمانی کر د ه از مردم و هواداران می خواهم که دیگر چیزی به 

او نگویند و از او حمایت کنند تا بتواند د ر ادامه کارش موفق با شد.«
پیوس د ر خصوص  جدایی منشا از پرسپولیس معتقد است: »حیف 
بو د که منشا از جمع پرسپولیسی ها جدا شد؛ چراکه به جای او بازیکنی 
نگرفتیم                                                                         و شــاید ا گــر از نظر روحی و روانی روی منشــا کار می شــد 
می توانست به پرســپولیس کمک کند؛ چراکه او دوندگی خوبی داشت 
و با جان و دل بازی می کر د اما حاا که منشــا از پرســپولیس جدا شده 
برایش آرزوی موفقیت می کنیم هرچند که فکر می کنم نیاز به جذ ب دو 

مهاجم د ر تیم احساس می شو د.«
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس د ر پا سخ به این سوال که به نظر شما 
بهتر نیســت به نظر برانکو بر ای جدایی منشا احترام گذاشت، می گوید: 
»قطعا همینطور اســت و ما تصمیم برانکو ر ا می پذیریم؛ چراکه شاید او 
قصد د ارد در تیمش روش خاصی به وجود بیاورد. به هر حال او بیشــتر 
از مــا با بازیکنان د ر ارتباط اســت و هرچه برانکو بگوید، از نظر ما مورد 

قبول است.«
مهاجم اســبق تیم ملی فوتبال کشــورمان در با ره وضعیت تیم ملی 
د ر جام ملت های آســیا حرف هایی دارد: »به نظر من جام ملت های آسیا 
واقعا مســابقات سختی است و این دوره همه تیم ها خیلی خوب تدارک 
دیده اند و با آمادگی و اردوهای خوب               به این مسابقات می آیند                                                                                                                                                                                                                                                . تیم هایی 
مثل ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و... رقبای سنتی ما هستند                                         ا ما نمی توان 
از تیم هایی مثل قطر، تایلند، امارات و... بی تفا و ت گذشت.                                                                                   همه تیم ها با 
آمادگی باا وارد این مسابقات می شوند                            و ما باید حتی از حریفان گمنام 
هم بترســیم چو ن هیچ تیمی دیگر آســان نیست                                                                             و همه تیم ها با هدف 
قهرمانی وارد این مســابقات می شوند.                                                                                                                                          خوشبختانه تیم ملی ایران، تیمی 
متشکل از بازیکنان جوان و با تجر به است  و همه   بازیکنان خوب فوتبال 
د ر این تیم جمع شده اند ا ما باید بدانیم که فقط با یک روش نمی توانیم 
د ر ایــن بازی ها به موفقیت برســیم. من فکر می کنم ســه بازی اول ما 
خیلی سخت نیســت ا ما تیمی که می خواهد قهرمان شو د، باید همه ر ا 
ببرد هرچند که فکر می کنم د ر مراحل بعد کار ما سخت تر است. ما باید 
بر ای هر حریفی یک روش خاص داشــته با شــیم و نباید با یک روش به 
مصاف همه تیم ها برویم. کی روش د ر این ۸ ســال ساختار دفاعی ما ر ا 
مناسب کر د ه و حاا باید د ر این دوره از مسابقات جام ملت ها خودش ر ا 
نشان دهد؛ چراکه د ر این مد ت ما چیز خاصی از او ندیدیم.  من مثل هر 
ایرانی دیگری بر ای تیم ملی آرزوی قهرمانی د ر این مســابقات ر ا دارم و 

امیدوارم ملی پوشان با جام به ایران برگردند.«

منشایامهاجمدیگر،فرقینمیکند

اعتماد به برانکو اصل است

در مقابل این ادعای گادوین منشا، می توان نگاه 
دیگری هم داشــت، اتفاقاً با عملکردی که منشــا در 
لیگ هفدهم داشت، اگر بحث محرومیت پرسپولیس 
نبود، این احتمال وجود داشــت که او در همان پایان 
لیگ هفدهم با ناکامــی مطلق یعنی 2۸ بازی و تنها 
5 گل پرســپولیس را تــرک می کرد امــا محرومیت 
سرخ پوشــان باعث شــد تا او دوباره حداقل برای نیم 
فصل اول لیگ هجدهم این شــانس را داشــته باشد 
که به شرایطش در پرسپولیس بهبود بخشد اما اصل 
حرف ما این نیست و این موضوعات با نگاه ها و نظرات 
متفاوت طی روزهای گذشته به وفور بیان شده است.

آنچه باعث شــد دوباره به این موضوع بپردازیم 
این است، آیا برخی مواضع در قبال جدایی مهاجمی 
که در 15 بازی تنها یک گل به ثمر رســانده، درست 

بوده یا اهداف دیگری پشت پرده وجود دارد.
طی روزهای گذشــته برخی هــا با مطرح کردن 
اینکه هواداران از قرار گرفتن نام منشــا در فهرســت 
خروج عصبانی هســتند، تاش کردند اینطور وانمود 
کنند کــه جدایی گادوین منشــا به خاطر ســلیقه 
مدیران این تیم بوده و برانکو ســرمربی تیم دخالتی 
در این موضوع نداشته است. هر چند در ظاهر ماجرا 
این تصمیم مدیران پرســپولیس بــود اما در حقیقت 
بــا مطرح کردن عصبانیت هــواداران، برخی ها تاش 
کردند اســتقال و حتی تصمیمات ســرمربی تیم را 
زیر ســوال ببرند و این موضــوع به طور حتم، عواقب 
بدی برای پرســپولیس خواهد داشت. از طرف دیگر 
برخی ها موضوع رفتن منشــا به اســتقال را به طور 
مــداوم مطرح کردند تا باز هم از این طریق باشــگاه 
و برانکو را تحت فشــار قرار دهند، در حالی که اصًا 
چنین موضوعی مطرح نبوده و باشــگاه استقال هم 
پیشــنهادی برای جذب منشا نداشته است. این همه 

ماجرا نبود و حاشــیه ها باز هم ادامه داشت که در این 
بین به موضوع حســاس دیگری پرداخته شد. در حالی 
که روزهای گذشته شایعاتی درباره ناراحتی بازیکنان از 
پرداخت نشدن مطالبات شــان وجود داشت، به یکباره 
عنوان شد برانکو قصد دارد برای جذب مهاجم خارجی، 
مبلــغ هنگفتی را پرداخت کنــد و این خرید در چنین 
شرایطی می تواند بار مالی سنگینی را روی دوش باشگاه 

بگذارد.
کار بــه اینجا هم ختم نشــد چرا که صحبت های 
کاپیتان سرخ پوشــان درباره بازگشت مهدی طارمی به 
پرســپولیس هم به صورت گســترده بازتاب پیدا کرد و 

تاش شد نوعی اختاف بین سرمربی و بازیکنان را القا 
کند که البته هنوز واکنشــی از طرف باشگاه، بازیکنان 

و حتی سرمربی به این موضوع نشان داده نشده است.
این تنها بخشــی از حواشــی بود که از زمان قرار 
گرفتن نام منشا در فهرســت خروجی باشگاه به وجود 
آمده است و این در حالی است که اواً وضعیت عملکرد 
این مهاجم کامًا مشــخص بوده و از طرف دیگر هنوز 
هیچ خبر موثقی دربــاره بازیکن مدنظر برانکو و مبلغی 
که قرار اســت به او پرداخت شود، در دسترس نیست و 
هر چه تا کنون در این باره عنوان شــده اســت در حد 
حــدس و گمان بوده اســت اما باید این را پرســید که 

چرا این مســائل اینگونه وارونه و حتی به صورت کذب 
مطرح شده و حتی در برخی موارد پای هواداران نیز به 

آن باز می شود؟
بــا اتفاقاتی که طی دو ســه ســال اخیر با حضور 
برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس رخ داده و موفقیت هایی 
که در کارنامه این تیم ثبت شده است، باید گفت آنچه 
این روزها برای هواداران پرسپولیس اصل بوده و اهمیت 
زیادی برای پرســپولیس و ادامــه موفقیت هایش دارد، 
اعتماد به برانکو است. به طور حتم مسووان، بازیکنان 
و هواداران پرسپولیس باید تاش کنند اعتماد به برانکو 

با برخی حواشی از بین نرود.

مهم تریــن دایلی کــه برانکو تصمیــم به کنار 
گذاشــتن منشا گرفته پایین آمدن بازدهی خط حمله 
پرسپولیس در گلزنی و گل سازی بوده. پرسپولیس در 
نیم فصل اول لیگ هجدهم طی 15 بازی فقط 17 گل 
زده در حالی که دیگر تیم های مدعی شــرایط بهتری 
در خط حمله شان نسبت به سرخ ها دارند. پرسپولیس 
در حالــی که همراه با اســتقال فقط 6 گل خورده و 
مثــل فصل قبل همچنان صاحــب بهترین خط دفاع 

اســت اما در آمــار خط حمله به شــدت افت کرده و 
همین حاا 11 گل کمتر از ســپاهان، دو گل کمتر از 
پدیده، 6 گل کمتر از تراکتورســازی و یک گل کمتر 
از استقال به ثمر رســانده و عجیب اینکه تیم پارس 
جنوبــی جم هم بــه همین تعــداد )17( گل به ثمر 
رسانده است. در این نیم فصل علی علیپور 7 گل زده 
و گادوین منشــا فقط یک گل به ثمر رسانده در حالی 
کــه مهاجم نیجریه ای همواره در ترکیب اصلی بوده و 

خیلی دیر تعویض می شــده یا تا لحظه پایانی مسابقه 
در زمین حضور داشته است. در چنین شرایطی کاما 
طبیعی و منطقی اســت که برانکو با باز شدن پنجره 
نقــل و انتقــاات دنبال مهاجمی باشــد که به لحاظ 
گلزنی، کار ترکیبی و جا  گرفتن در تاکتیک های تیمی 
به مراتب از منشــا بهتر عمل کند. پــس نه تنها این 
تصمیــم تعجب برانگیز و غافلگیر کننده نیســت بلکه 

منطقی به نظر می رسد.

تصمیمدرست
برانکوباآمار
منطقی

 علی کریمی در پاسخ 
به دعوت کی روش: 

نیازی به دعوت ندارم
علی کریمی، ســرمربی ســپیدرود رشت 
درباره وضعیت تیم ملی کشــورمان برای حضور 
در جام ملت های آسیا می گوید: »برای تیم ملی 
آرزوی موفقیت می کنم و تیم ملی شرایط خوبی 
دارد و می تواند به موفقیت برســد. من دوســت 
دارم تیــم ملی نتایج خوبــی بگیرد و مثل همه 
ایرانیان، آرزویم موفقیت این تیم اســت. اینکه 
تیم ملــی موفق نشــود چه ســودی عاید من 
می شــود؟ قطعا ســود موفقیت تیم ملی برای 
همه بیشــتر از ناکامی آن است.« او درباره توقع 
قهرمانی از تیم ملی در جام ملت ها معقتد است: 
»چرا نباید اینطور باشد، تیم ملی شرایط بسیار 
خوبی داشــته و می تواند به قهرمانی برسد، همه 
این انتظار را دارند، با این شــرایطی که تیم ملی 
دارد، آنها شــانس اول هستند، تیم بسیار خوب 
اســت و چرا نباید قهرمان شــود.« کریمی در 
رابطه با اینکه از او برای حضور در امارات جهت 
حمایت از تیم ملی دعوت شــده، می گوید: »ما 
نیازی به دعوت کســی نداریم. تیم ملی شانس 
قهرمانی دارد، مگر ما تیم اول آســیا نیســتیم؟ 
آن وقت نباید شــانس اول قهرمانی باشیم؟ مگر 
غیر از این اســت؟ تیم ملــی متعلق به مربی یا 
بازیکن خاصی نیســت، تیم ملی متعلق به مردم 
است و اگر موفق شود، در آینده از قهرمانی تیم 
ملی صحبت می شــود نه از اسم شخص خاصی، 
برای همین ما دوســت داریم مردم شاد شوند.« 
پیشکســوت فوتبال کشورمان در رابطه با اینکه 
تیم ملی در سال 2۰۰۰ و 2۰۰۴ بازیکنان خیلی 
بهتری داشت، اینطور توضیح می دهد: »اینطور 
نیســت، در هر دوره بازیکنان خوبی هســتند و 
این حرف ها را رسانه ها درست می کنند، ما مگر 
تیمی قویتر از تیم سال 1۹۹۰ که در پکن بود، 
داریــم؟ آن تیم در دوره بعدی و در مســابقات 
هیروشــیما از گروه خودش هم صعود نکرد. آن 
زمــان بازیکنان بزرگی بودنــد که ما عکس های 
آنهــا را جمــع می کردیم، ولی فوتبال شــرایط 
خــودش را دارد و همه بازیکنــان قابل احترام 
هســتند. آیا شرایط بدین جا رســیده که به ما 
بگوینــد من و امثال من دوســت داریم که تیم 
ملی نتیجه نگیرد، مگر با نتیجه گرفتن تیم ملی 
نان ما سنگ می شود؟ تیم ملی نتیجه بگیرد چه 
لطمه ای به من می خورد؟ وقتی تیم ملی در جام 
ملت های 2۰1۹ موفق شود این قهرمانی متعلق 
به همه مردم اســت و باعث می شــود که مردم 
سرشــان را باا بگیرند.« کریمی در مورد اینکه 
خیلی ها می گویند تیم ملی سال ها در رده بندی 
اول آســیا قرار دارد، می گوید: »آیا قرار اســت 
تیمی که هفت هشــت ســال در رده اول آسیا 
بوده شانس قهرمانی نداشــته باشد؟ ما در جام 
جهانی هم عملکرد خوبی داشــتیم و اکنون باید 
شانس اول قهرمانی باشــیم، هر کسی که بهانه 
می آورد، به دنبال بهانه خودش اســت و نباید به 

این مسائل توجه کرد.«

 قهرمانی جام ملت ها دور 
از دسترس نیست

 کلهر: پرسپولیس 
 به بازیکنان بیشتری 

نیاز دارد
پبشکســوت  کلهــر،  محمــود 
پرسپولیس در مورد شرایط پرسپولیس 
می گوید: »پرســپولیس در حال حاضر 
شــرایط خوبی دارد و بازیکنانی که در 
حال حاضر هســتند را باید حفظ کند، 
گادوین منشا در خیلی از مواقع دیدیم 
که چقدر به پرســپولیس کمک کرد و 
فکر می کنم که ایــن تیم به بازیکنان 
بیشــتری نیاز دارد. این تیم در ۳ جام 
می جنگد در لیگ قهرمانان، جام حذفی 
و لیــگ برتر که احتیاج دارد دوباره در 
آن قهرمــان شــود.« او حرف هایش را 
اســت  ادامــه می دهد: »بهتر  اینطور 
مسووان باشگاه و کادر فنی که تاکنون 
نتایج خوبــی گرفته اند کاری کنند که 
این بازیکنان حفظ شوند. نظر من این 
اســت که بازیکن اضافه شــود اما کم 

نشود.«
پیشکسوت پرســپولیس در مورد 
اینکه آیــا معتقدید بــه خاطر آمدن 
بازیکنان جدید برانکو به دنبال مهاجم 
دیگری اســت یا خیر، اینطور توضیح 
می دهد: »من به ایــن موضوع اعتقاد 
ندارم، منشــا بازیکنی بود که فیزیک 
خیلی خوبی داشــت، قدرت ســرزنی 
داشــت و زوج خوبی را با علیپور ایجاد 
با  بودند، پرسپولیس می توانست  کرده 
در ورزشگاه  روش های دیگر مخصوصاً 

آزادی با ۳ مهاجم بازی کند.«
کلهــر در مورد بازگشــت مهدی 
است: »طارمی زحمات  معتقد  طارمی 
زیادی برای پرســپولیس کشیده است 
و امیــدوارم هواداران دیــدگاه خود را 
عوض کنند. طارمی عضوی از خانواده 
پرسپولیس است که امیدوارم این نگاه 
تغییــر کنــد و با قدرت بیشــتری در 
مســابقات حاضر شــویم.« او در مورد 
اینکــه نیم فصل دوم را چطــور برای 
پرسپولیس ارزیابی می کنید، می گوید: 
»فکــر می کنم با اضافه شــدن نفرات 

جدید تیم نتایج بهتری هم بگیرد.«
پیشکسوت پرســپولیس اشاره ای 
به شــرایط تیم ملی در جــام ملت ها 
و نتایج احتمالی ایــن تیم دارد: »تیم 
ملی در حال حاضــر بهترین نفرات را 
در اختیار دارد و اگر شــیوه بازی خود 
را عــوض کند کمــک می کند که هر 
تیمــی را بتوانیم به راحتی شکســت 
دهیم چون شــاکله تیم همان نفرات 
جام جهانی هستند و هماهنگی خوبی 
با هم دارنــد. قهرمانی هم قطعاً دور از 

دسترس نیست.«

گزارش مصاحبه

سوژه

عملکرد منشا 
 

به عنوان مهاجم 

قابل دفاع نیست

طیروزهای
گذشته
برخیهابا
مطرحکردن
اینکههواداران
ازقرارگرفتن
ناممنشا
درفهرست

خروجعصبانی
هستند،تاش
کردنداینطور
وانمودکنندکه
جداییگادوین
منشابهخاطر
سلیقهمدیران
اینتیمبودهو
برانکوسرمربی
تیمدخالتی
دراینموضوع
نداشتهاست.
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پروین: پرسپولیس بدون منشا هم قهرمان می شود

قرمزها در قطر پولدار می شوند

زاتکو با یک هفته تاخیر، روز چهارشنبه در قطر

علی پروین در حاشــیه دیدار منتخب 
ســرخابی و رســانه ورزش یادبــود بهرام 
شــفیع و ایرج دانایی فرد در مورد شــرایط 
پرســپولیس و قــرار گرفتــن نام منشــا 
در فهرســت خــروج این تیــم، می گوید: 

»پرسپولیس در نیم فصل 5-۴ بازیکن خوب 
جذب کرده اســت و اینکه چرا منشا را در 
نیم فصل دوم نمی خواهنــد نمی دانم اما به 
نظر من حیف بود او را از دســت بدهند. با 
همه این مســائل امسال باز هم پرسپولیس 
قهرمان می شود.« او در مورد در پیش بودن 
جام ملت ها و هجمه هایی که علیه تیم ملی 
وجود دارد، معتقد اســت: »هجمه ای علیه 
تیم ملی نیســت همــه از تیم ملی حمایت 
می کننــد. مردم و رســانه ها هــم حمایت 
می کنند. کار ســخت اســت امــا امیدوارم 
دست پر بازگردند.« پیشکسوت پرسپولیس 
در مــورد اینکه چه جایگاهــی را برای تیم 
ملی متصور اســت، می گوید: »همانطور که 
گفتم کار سختی در پیش است اما ان شاءا... 
تیم ملی قهرمان شود.« شایان ذکر است که 
در طول روزهای گذشته همه اهالی ورزش 
اعم از رسانه ها، پیشکسوتان و... از تیم ملی 
کشــورمان حمایت کرده و آرزوی موفقیت 

برای تیم ملی داشتند.

طــی روزهــای گذشــته و قبــل از 
شــروع تمرینــات پرسپولیســی ها، حرف 
و حدیث هایــی درباره ناراحتــی بازیکنان 
این تیم بابت دریافت نکردن مطالباتشــان 
وجود داشت، تا جایی که حتی خبر حضور 
نیافتــن بازیکنان در تمرینــات و نرفتن به 
قطر را مطــرح کردند که البته در شــروع 

تمرینات این مسائل دیده نشد، با این وجود 
سرپرست باشــگاه را به تمرینات کشاندند 
تا قبل از بیشــتر شدن شایعات با بازیکنان 
صحبت کرده و همه چیز ختم به خیر شود. 
در جلســه ای که ایرج عرب سرپرست 
باشگاه پرســپولیس با چند بازیکن این تیم 
روز پنجشــنبه برگزار کرد، صحبت هایی در 
خصــوص مطالبات بازیکنان این تیم مطرح 

شد.
 عرب به بازیکنــان گفت که مطالبات 
باشگاه پرســپولیس از کنفدراسیون فوتبال 
آســیا تا چنــد روز دیگر تهیه می شــود و 
این پول به بازیکنان پرداخت می شــود. به 
احتمال فراوان این پول زمانی که بازیکنان 
پرســپولیس در اردوی قطر هستند به آنها 
پرداخت خواهد شــد تا بخشی از مطالبات 

آنها به دستشان برسد. 
هر چند هنوز چیزی قطعی نیست اما 
اگر صحبت های سرپرســت درســت از آب 
درنیاید و بازیکنان به پولشــان نرسند، باز 
هم امکان به وجود آمدن حاشیه های دیگر 

وجود خواهد داشت.

زاتکــو ایوانکوویچ از غایبان تمرین این 
روزهای پرسپولیس اســت. وی همانطور که 
قبــل از اینها اعام شــده بــود دیرتر به تیم 
اضافه می شــود. او قرار اســت مستقیم راهی 
دوحه شــده و در اردوی قطر به پرسپولیس 
ملحق شود. پرسپولیســی ها از روز پنجشنبه 
تمریناتشــان را شــروع کردنــد و روزی دو 
جلسه، در تمرینات حاضر می شوند در حالی 
که زاتکو در این تمرینات غایب است و قرار 
است از روز چهارشــنبه در تمریناتی که در 
قطر برگزار خواهد شد، حاضر شود. هنوز علت 
غیبت این مربی اعام نشده است. پرسپولیس 
از روز سه شنبه این هفته برای برپایی اردوی 

دو هفته ای راهی دوحه می شود.

عصــر روز چهارشــنبه 12 دی ماه ۹7، 
مهدی مهدوی کیا ســتاره سابق فوتبال ایران 
به عنــوان یک کارآفریــن اجتماعی در میان 
دانشــجویان حضور یافت. کیا در این حضور 
توضیحاتی را درباره آکادمــی کیا ارائه کرد. 
او در این باره به دانشــجویان می گوید: »این 
آکادمی ایرانی که با بازیکنان زیر 11 ســال 
تشــکیل شده است، زمین تمرینی مخصوص 
خــود را در جنــوب شــهر تهران داشــته و 
بازیکنان را با حمایت وزارت آموزش و پرورش 
استعدادیابی کرده، ساخته و به تورنمنت های 

معتبر می برد تا آنها صاحب تجربیات بزرگی 
شــوند و حتی بتوانند اســکلت تیم های ملی 
نوجوانان و جوانان ما را بسازند.«  این ستاره 
فوتبــال با راه انــدازی مدرســه فوتبال برای 
کســانی که صرفاً نه اســتعداد و فقط عاقه 
به فوتبــال دارند، درآمد کســب کرده و آن 
را بــرای آکادمی کیا هزینه می کند. در پایان 
این نشست، دکتر حسینی نیا نشان دانشکده 
کارآفرینی دانشگاه تهران را به ایشان تقدیم 
کرد و همراه با هیأت رییســه از ساختمان در 

حال احداث دانشکده بازدید کردند.

بــا قــرار گرفتــن گادوین منشــا در 
فهرست فروش پرســپولیس تیم های زیادی 
بازیکن شــده اند که  ایــن  خواهان جــذب 
باشــگاه ذوب آهن نیز یکی از این تیم هاست. 
مســووان باشگاه پرســپولیس نیز برانکو را 
در جریان پیشــنهاد ذوب آهــن برای جذب 
منشــا قرار داده اند و ســرمربی سرخ پوشان 
پیشــنهاد معاوضه مهاجم نیجریه ای تیمش 
با محمدرضا حســینی را داده است. این در 
حالی اســت که علیرضا منصوریان حاضر به 
قبول این جابه جایی نیســت. آنچه مشخص 

است باشگاه پرسپولیس قبل از فروش منشا 
باید تکلیف طلــب 25۰ هزار داری او را که 
تا نیم فصل بوده اســت، مشخص کند. پیش 
از این تیم های ســایپا و فواد خوزستان هم 
پیشــنهادهایی برای منشــا داشتند اما هنوز 
چیزی قطعی نشده اســت و به نظر می رسد 
این دو باشــگاه برای جذب بازیکن خارجی 
پرســپولیس کار ســختی را پیش رو داشته 
باشند. از یک طرف مبلغ قرارداد این بازیکن 
است و از طرف دیگر شرطی است که برانکو 

آن را اعام کرده است.

شــاگردان برانکو تمریناتشان را 
شــروع کردند و هر روز در دو وعده 
به ســختی در تاش هستند تا خود 
را برای بازی های نیم فصل دوم آماده 

کنند. 
دویدن ها  و  بدنســازی  برنامــه 
بخــش اصلی تمرینات پرســپولیس 
اســت. برانکو در این تمرینات ، فشار 
را مرحله به مرحله بیشــتر می کند تا 
تمرینات سنگین تری  آماده  بازیکنان 
شوند که در روزهای آینده انتظارش 

را می کشــند. روز شنبه نیز تمرینات 
سرخ پوشان در تهرانسر پیگیری شد.

 ملی پوشــان بزرگسال و زیر 21 
ســال، بازیکنانی که قرار است برای 
نیم فصــل دوم از جمع سرخ پوشــان 
جدا شــوند، کریم باقــری و زاتکو 
ایوانکوویچ نفرات غایب در این تمرین 

بودند.
 تمرین در زمین چمن مصنوعی 
مجموعه تهرانسر آغاز شد و برانکو و 
مارکو به ترتیــب بازیکنان را تمرین 

دادند. کار بــا تی آر ایکس و تمرینات 
تکنیکــی، پلی متریــک و جهش ها 
از جمله برنامه هایی بود که توســط 
بازیکنان اجرا شد و در پایان، تمرینی 
۳۰ دقیقه ای را هم در سالن بدنسازی 
انجام دادنــد. بازیکنان بعد از تمرین 

راهی غذاخوری شدند.
 آنهــا در داخــل مجموعــه با 
توجه به امکانات موجود، اســتراحت 
می کنند تا زمان کافی برای تمرینات 

بعدی داشته باشند.

پرسپولیسی ها در 2 بازی رفت و 
برگشت مقابل کاشیما آنتلرز ژاپن در 
لیگ قهرمانان آسیا شکست خوردند 
و به مقام نایب قهرمانی رســیدند اما 
موفق شــدند جایزه 2 میلیون داری 

این رقابت ها را به دست بیاورند. 
از طرف دیگر مســووان باشگاه 
پرســپولیس در تــاش هســتند تا 

بتوانند با گرفتن این پول از ای اف سی 
بخشــی از مشــکات مالــی خود را 
برطرف کننــد. البته کنفدراســیون 
فوتبال آسیا بخشی از این پول را قبل 
از واریز به حساب باشگاه پرسپولیس 

بر می دارد.
 طبــق قانــون، کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا بخشــی از پــاداش 

آســیایی پرســپولیس را برمی دارد و 
آن را به حساب خیریه ای که زیر نظر 
ای اف ســی کار می کند واریز خواهد 
کرد. مبلــغ 5 درصــد از 2 میلیون 
داری که قرار است به دست باشگاه 
پرســپولیس برسد از سوی ای اف سی 
برداشــته شــده و صرف امور خیریه 

خواهد شد.

مهدوی کیا، کارآفرین نمونه در دانشکده کارآفرینی

شرط برانکو برای انتقال منشا

تمرینات پرفشار در دستور کار برانکو

۵ درصد از پاداش پرسپولیس صرف خیریه می شود
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جام ملت های آســیا در امارات توجه رسانه های 
اروپایی را برانگیخته. ســایت تلگــراف هلند به 
بررسی تیم های آســیایی حاضر در جام ملت ها 
پرداخت و پیش بینی کرد که علیرضا جهانبخش 

در این دوره بدرخشد.
در گــزارش تلگراف می خوانیــم: تیم های ایران، 
کــره جنوبی و ژاپن به عنوان تیم های مدعی جام 
ملت های آســیا به شــمار می روند که امیدوار به 
درخشــش هســتند. ایران در حالی در این دوره 
بازی خواهد کرد که علیرضا جهانبخش ســتاره 

این تیم است. 
بازیکــن ۱۹ میلیون یورویی فصل قبل آلکمار در 
لیگ برتر انگلیس بــازی می کند. البته کارلوس 
کی روش عنــوان کرده که جهانبخش به احتمال 
زیادی در بــازی برابر یمن غایب خواهد بود ولی 
تیم پزشــکی تاش زیادی می کنند که به موقع 
این بازیکن آماده شــود و بتواند تیم ملی ایران را 

همراهی کند.
همچنین رضا قوچان نژاد ســتاره نام آشنای دیگر 
تیم ملی ایران در این دوره غایب است. قوچان نژاد 
بعد از جام جهانی روسیه تصمیم گرفت تا از تیم 

ملی کشورش خداحافظی کند.
 البته ایــران تنها مدعی قهرمانــی در این دوره 
نیســت و تیم هایی مثل کــره جنوبی و ژاپن نیز 
هســتند که با بازیکنــان خوبی کــه در اختیار 
دارند، از مدعیان قهرمانی در جام ملت های آسیا 

هستند. 
مهم تریــن بازیکــن این دوره را می توان ســون 
هیونگ مین دانست که در ترکیب تیم ملی کره 
جنوبی بــه میدان خواهد رفت. او در تیم تاتنهام 

بازی می کند.

علی حصنی فیصــل یکی از بازیکنان کلیدی تیم 
ملی عراق اســت. هافبک شــماره 7 این تیم که 
سرکو کاتانچ- ســرمربی تیم ملی عراق- حساب 
ویژه ای روی توانایی های او برای موفقیت در جام 

ملت های آسیا باز کرده. 
حصنی که 24 ساله اســت و عضو باشگاه نیروی 
هوایی، درباره شــرایط این روزهای تیم ملی عراق 
می گوید: »شــرایط تیم عراق فوق العاده است. دو 
بازی تدارکاتــی مقابل چین و فلســطین برگزار 
کردیم که دو پیروزی نصیب مان شــد. عراق برای 
تکرار موفقیــت در جام  های 2007 و 20۱5 پا به 

رقابت ها می گذارد و می کوشــد تا افتخاری جدید 
کســب کند. ما تیم جوانی داریم که بازیکنان در 
عیــن جوانی تجربه کافی را هــم دارند. امیدوارم 
نتایج درخشــانی کســب کنیم و بــه مراحل باا 

برسیم.«
عراق همگــروه تیم ملی ایران اســت و خیلی ها 
تقابــل این دو تیــم را یکــی از بازی های جذاب 
جــام ملت های آســیا می دانند. حصنــی در این 
باره می گوید: »ایران یک تیم قدرتمند اســت که 
بازیکنان خوبی در اختیار دارد. می دانیم که ایران 
برای موفقیت در جام ملت ها و حتی کسب عنوان 

قهرمانی تاش می کند اما ما هم رقیب دست و پا 
بسته ای نیستیم.«

 علی حصنی نتیجه بازی ایران- عراق را پیش بینی 
نمی کند اما معتقد اســت این بازی حساســیت 
باایــی دارد: »مــن در جام ملت هــای قبلی هم 
حضور داشــتم و دیدید که بــازی ایران- عراق با 
چه حساسیتی دنبال شــد و به پایان رسید. این 
بار هم تقابل دو تیم چنین حساسیتی را در خود 

جای می دهد.
 انتظار می رود بازی دشــواری بــرای هر دو تیم 
باشــد چون تقابل ایران و عراق، دربی آسیا است 

اما نمی توانم نتیجه را پیش بینی کنم.«
علی حصنی 23 بازی ملی انجام داده و 5 گل هم 
به ثمر رسانده. او که در ۱8 سالگی نخستین بازی 
ملــی خود را انجام داد از چنــد بازیکن تیم ملی 
ایران هم شناخت کامل دارد: »دروازه بان ایران که 
هم تیمی و دوست بشار رسن است را می شناسم. 
او در جــام جهانی 20۱8 عملکرد فوق العاده ای به 
نمایش گذاشــت و پنالتی کریــس رونالدو را هم 
گرفت. همچنیــن از مهاجم تیم ملی ایران که در 
لیگ روسیه بازی می کند هم شناخت کامل دارم. 

فکر می کنم نامش آزمون است.«

 کی روش، یکی از 5 تا
روزنامــه الرویه الریاضیه امارات 5 مربی بزرگی که در 
جام ملت های آســیا به دنبال افتخارآفرینی هستند را 

معرفی کرد.
کارلوس کی روش ســرمربی ایران جــزو این مربیان 
بــزرگ قرار گرفت. آلبرتو زاکرونی ســرمربی امارات، 
مارچلو لیپی ســرمربی چین، اسون گوران اریکسون 
سرمربی فیلیپین و هکتور کوپر سرمربی ازبکستان 4 

مربی بزرگ دیگر این رقابت ها هستند.
 

فدراسیون مانع حضور کرار
جاسم کرار شاید یکی از غایبان بزرگ تیم ملی عراق 

در جام ملت های آسیا باشد.
در ماه گذشــته اظهارات متفاوتی درباره دعوت شدن 
دوباره کرار جاســم، هافبک عراقی صنعت نفت آبادان 
به تیم ملی این کشور برای جام ملت های آسیا 20۱۹ 
مطرح شد ولی در نهایت این هافبک عراقی که در اوج 

آمادگی به سر می برد به تیم ملی عراق دعوت نشد.
در همین راســتا بســیم عباس مدافع سابق تیم ملی 
عراق دلیل دعوت نشــدن هافبک عراقی صنعت نفت 
آبــادان به تیم ملی این کشــور برای مســابقات جام 

ملت های آسیا 20۱۹ را فاش کرد.
 عبــاس در مصاحبه با ســایت اســپورت عــراق به 
افشــاگری پرداخت و گفت: یکی از اعضای فدراسیون 
فوتبال عراق به خاطر مشکلی که با کرار داشت، مانع 
از دعوت شــدن کرار به تیم ملی عراق برای مسابقات 

جام ملت های آسیا 20۱۹ شد.

2 تغییر اجباری در ژاپن
تیم ملــی ژاپن 2 بازیکن را به خاطــر مصدومیت از 

فهرست تیم ملی خارج کرد.
در این راســتا فدراســیون فوتبال ژاپــن اعام کرد 
که فهرســت تیم ملی این کشــور مجبور به تغییر 2 
بازیکن به خاطر مصدومیت شده است. شویا ناکاجیما 
و هیدماســا موریتــا دو بازیکن خروجی از فهرســت 
ســامورایی ها هســتند. اینوی تاکاشــی و شیوتانی 
تسوکاســا دو بازیکــن جایگزین در تیــم ملی ژاپن 

هستند.
 

نخستین جام فدرر در 2۰۱۹
تیم ســوییس با ترکیــب راجر فــدرر و بلیندا بچیچ 
توانست آلمان را شکست دهد و قهرمان جام هوپمن 

شود.
راجر فــدرر و بلینــدا بچیچ در فینال جــام هوپمن 
توانســتند 2 بر یک الکســاندر زورف و آنجلیک کربر 
را شکســت دهند و عنوان قهرمانی را به دست آورند. 
فدرر نخســتین امتیاز را با پیــروزی ۶ بر 4 و ۶ بر 2 
مقابل زورف به دســت آورد اما بچیــچ مقابل کربر با 

نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.
 تیم ســوییس، مدافع عنــوان قهرمانی در بازی دبل 
میکس بــا نتیجه 4 بر صفر، 4 بر یک و 4 بر 3 پیروز 
شــد و جام قهرمانی را در استرالیا باای سر برد. برای 
ســومین بار است که فدرر قهرمانی در جام هوپمن را 
تجربه می کند. نخســتین پیروزی اش در این رقابت ها 

به سال 200۱ بر می گردد.

مارکوس نویمایر هافبک آلمانی- سوییســی یک تجربه تلخ برای اســتقال بود. 
هافبکــی که برخاف نام و عقبه اش در اســتقال هیچ موفقیتی کســب نکرد و 
بــدل به یک ناکام بزرگ شــد. نویمایر بعــد از یک نیم فصل پــوچ در ایران و 
استقال در تعطیات زمستانی و پنجره نقل و انتقاات نیم فصل به تیم آرائو در 
ســوییس پیوست. پایگاه اینترنتی nau درباره روزهای حضور نویمایر در ایران و 
در اســتقال گزارش جالبی را منتشر کرده که البته نکات بحث انگیز و ادعاهای 
غیرقابل باوری دارد. هافبک پیشــین استقال درباره حضور کوتاه مدت خود در 
ایران به صحبت پرداخته اســت. در این گزارش می خوانیم: مارکوس نویمایر در 
لیگ ترکیه و تیم قاسم پاشا بود که این تیم تصمیم به کم کردن حقوق بازیکنان 
گرفت و دوران حضور نویمایر در این تیم به پایان رسید. تا اینکه وینفرد شفر به 
صــورت تلفنی با این بازیکن به صحبت پرداخت تا او را به خدمت بگیرد. نویمایر 
در این باره گفت: وقتی شــفر بــا من تماس گرفت و از مــن دعوت کرد که به 

استقال بپیوندم، با خودم گفتم قرار است آنجا چه کار کنم.
وقتی نویمایر به ایران رســید و با اســتقال قرارداد امضا کرد ۱50 هزار فالوور 
اینســتاگرام او بیشــتر شــد. او می گوید: بله، من در ایران فوق ستاره بودم. این 

هیجان زیاد سختی های خودش را داشت. نمی توانستم به خیابان ها بروم. وقتی به 
خیابان می رفتم خیلی ها کنار من می آمدند. حتی یک شام آرام نیز نمی توانستم 
تجربه کنم. اگر به یک رســتوران می رفتم، باید در آنجا بســته می شــد. به این 
ترتیب زندگی برای او سخت شد و فقط به خانه او خاصه می شد جایی که فقط 

تلویزیون می دید و پلی استیشن بازی می کرد.
نویمایر می تواند از ۶ ماه حضورش در ایران حرف های زیادی برای گفتن داشــته 
باشــد. او در پایان هر ماه به دفتر باشگاه می رفت و حقوق خود را نقدی دریافت 
می کــرد. نویمایر در این باره به نکته جالبی اشــاره می کند: وقتی دار در ایران 
کــم بود، حقوقم را به یورو می گرفتم. با این حــال دلتنگی برای خانواده اش که 
به ســوییس بازگشــته بودند و زندگی یکنواخت باعث شــد تا او قراردادش را با 
استقال فسخ کند. هر چند هواداران استقال از این انتقال ناراحت نشدند. او در 
همیــن رابطه گفت: 30 هزار از فالوورهای من انتقال من به آرائو را ایک کردند. 

باورنکردنی بود این همه عاقه به فوتبال.

افشای استعمال ماده مخدر کوکایین توسط 
دو بازیکن شاغل در لیگ برتر انگلیس، کمیته 
انضباطی فوتبال این کشــور را مجاب به آغاز 
تحقیقاتی در این خصوص کرده اســت. پس 
از افشای مصرف ماده مخدر کوکایین توسط 
یک بازیکن شــاغل در لیگ برتر انگلیس در 
سرویس بهداشــتی محلی که برای برگزاری 
جشن کریسمس رفته بود، اکنون ظاهرا یک 
بازیکــن دیگر از فوتبــال جزیره هم در حال 

مصرف این ماده مخدر شناسایی شده است.
یک شــاهد عینی که گویا از سوی دوستان 
فوتبالیست مذکور دعوت به مصرف کوکایین 
شده، در این خصوص به نشریه سان گفت: او 
نمی دانست که آن روز کدام روز هفته بود. او 
بیش از اندازه مشــروبات الکلی مصرف کرده 
بود، آنقدر که نمی توانست روی پایش بایستد 
و در مســیر حرکتش به مردم می خورد. من 
برای شــرکت در جشــن کریســمس به آن 
مراسم دعوت شده بودم و می دانستم که آن 
فوتبالیســت هم آنجا خواهد بود. بین افرادی 
کــه آنجا بودند، مقادیر زیــادی کوکایین رد 
و بدل می شــد و به من هــم چند بار تعارف 

کردند. آن بازیکن از کنترل خارج شده بود و 
مدام به ســرویس بهداشتی می رفت و بیرون 
می آمد. ظاهرا همه افراد حاضر در آن جشن، 

کوکایین مصرف کرده بودند.
ظاهرا این اتفاق در ماه دسامبر و یک روز پس 
از حضور بازیکن متخلف در یکی از بازی های 
لیگ رخ داده. این بازیکن شاغل در لیگ برتر 
روز قبل از انجام این حرکت نمونه هایی پاک 
برای ارائه به آزمایشگاه ارائه کرده و بنابراین 
با آســودگی خاطر از بابت تســت، اقدام به 

مصرف کوکایین کرده است.

جانــی اینفانتینو رییــس فیفا که بــه امارات 
ســفر کرده، اعام کرد پیش بینی قهرمان جام 
ملت های آسیا 20۱۹ سخت است. اینفانتینو در 
این باره گفت: رقابت ها در جام ملت های آســیا 
20۱۹ بســیار قدرتمندانه خواهد بود و سخت 
اســت بگوییم چه تیمی به قهرمانی می رســد. 
تیم های ژاپن، کره جنوبی، عربســتان، استرالیا 
و ایران در جام جهانی 20۱8 روســیه با قدرت 
ظاهر شدند و به این جمع باید تیم هایی را اضافه 
کنید کــه از نظر فنی تکامــل یافتند و دارای 
توانمندی هــای زیادی هســتند. تیمی همانند 
امــارات که میزبانی جام ملت ها را بر عهده دارد 
و نــزد هوادارانش بازی خواهد کرد. رییس فیفا 
افزود: چین، قطر و دیگر تیم ها را نیز نمی توانیم 
نادیده بگیریم و انتظار می رود در جام ملت های 
آســیا شاهد قدرت فنی، ســازماندهی و حضور 
پرشــور هواداران فوتبال باشیم. این یک رویداد 
عالی با شــرکت 24 تیــم و فرصت خوبی برای 
توسعه فوتبال آسیا است. اینفانتینو درباره جام 
جهانی 2022 و احتمــال افزایش تعداد تیم ها 
به 48 تیم خاطرنشــان کرد: برای جام جهانی 
202۶ تصمیــم گرفتیم تا 48 تیم حضور یابند 

اما اان هم معتقدیم تصمیم شیرین برای جام 
جهانــی 2022 نیــز برگــزاری رقابت ها با 48 
تیم اســت. تمام جهــان از این موضوع حمایت 
می کنند زیرا باعث توسعه فوتبال در کشورهایی 
می شــود که تاکنــون فرصت حضــور در جام 
جهانــی را نداشــتند. ما با قطــر در این رابطه 
صحبــت کردیم. هر چند آنها مهیای میزبانی با 
حضور 32 تیم شــده اند اما چرا نباید برخی از 
دیدارهای جام جهانی 2022 در امارات یا دیگر 
کشورهای منطقه خلیج فارس برگزار شود. این 

آرزوی من و اتفاقی عالی خواهد بود.

تمرین دیروز تیم امید تحت تاثیر حضور علی کریمی ستاره پیشین تیم ملی ایران و پرسپولیس قرار گرفت و پس از پایان تمرین بازیکنان امید مثل 
امید نورافکن، مهدی قائدی، اللهیار صیادمنش، حمیدرضا طاهرخانی، سعید حسین پور، یونس دلفی و... به سمت علی کریمی رفتند و خوش و بش 
گرمی داشتند و در آخر هم با او عکس یادگاری گرفتند. حضور علی کریمی در ادامه با حاشیه های خاصی همراه بود و فضای شادی را ایجاد کرده 
بود که در ادامه با شوخی جادوگر با رضا چلنگر همراه شد و کریمی، چلنگر را پدربزرگ تیم ملی خطاب کرد و از او به عنوان قدیمی ترین عضو تیم 

ملی یاد کرد. در ادامه یکی از حاضرین مهدی قائدی مهاجم تیم استقال را به عنوان نیمار آسیایی به علی کریمی معرفی کرد.

علیحصنی:بیرانوندوآزمونرامیشناسم
ایران- عراق دربی آسیا است

نویمایر:بهیوروحقوقمیگرفتم
وپلیاستیشنبازیمیکردم!

 در استقال فوق ستاره بودم

کوکاییندرلیگبرتر
ستاره ای که روی پای خود بند نبود! پیش بینی قهرمان جام ملت ها سخت است

اینفانتینو:با48تیم؟چراکهنه!

علیکریمیدرجمعامیدها

جهانبخشستارهمیشود
روایت تلگراف از جام ملت ها

خارج از گود

گزارش یک

گزارش دو

ذره بین تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

جام ملت های آسیا از دیروز در امارات آغاز شد و بازی های مهم ترین تورنمنت فوتبالی قاره 
به طور کامل از سوی صداوسیما پوشش داده می شود. امروز 3 بازی روی آنتن شبکه ورزش 
خواهد رفت: اســترالیا - اردن ساعت ۱4:30، تایلند - هند ساعت ۱7، سوریه - فلسطین 
ســاعت: ۱۹:30. از هفته ۱8 الیگا هم ختافه - بارســلونا ســاعت 23:۱5 از شبکه ورزش 

پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به تســاوی بدون گل پرسپولیس برابر 
نفت اختصاص داشــت که بــا تیتر »افاضلی، راننده اتوبــوس زرد« روی جلد رفت. در این 
مطلب می خوانیم: پرســپولیس در روزی که تصور می شد به راحتی بازی با تیم تازه سامان 
یافته نفت را می برد و اختافش را با رقبا بیشتر خواهد کرد مقابل تیم مدافع افاضلی به در 
بســته خورد و هر چه کرد نتوانســت به گل برسد. حمات پردامنه سرخ ها به جایی نرسید 
تا پرســپولیس مقابل اتوبوس افاضلی به بن بســت بخورد و بعد از بازی پیکان که نتوانسته 
بود در ورزشــگاه آزادی گل بزند برای دومین بار در این فصل موفق به گلزنی در بازی های 

خانگی اش نشود.

جامملتهایآسیا

افاضلی
راننده
اتوبوسزرد

روی آنتن

در چنین روزی

با همایــون خان شــاهرخی مصاحبه کردیم. 
خســته بــود آقا، خســته. حرف مــی زد و از 
حرف هایــش خــون می چکید. وقتی داشــت 
از خاطــرات جام جهانی آلمــان می گفت و به 
آنهایی اشــاره می کرد کــه از باخت تیم ملی 
خیلی خوشــحال می شدند، دل مان کباب شد. 
وقتی داشــت از پاس تهران صحبت می کرد و 
به این اشــاره داشت که از روز اول تا روز آخر 
پــاس در کنار تیمش بود، اشــک مان درآمد. 
چه کرده ایم که خیلــی از قدیمی های فوتبال 
ایران اینگونه باید قهر کنند و بروند خانه شــان 

بنشینند؟
 

آشتی با حمیدخان
 آقا راســتی ایــن را یادمان رفــت. در همین 
مراسم کانون مربیان با حمیدخان سردرخشان 

چشم تو چشم شدیم. اولش قهر بود.
 بعد ناز همایونی حمیدخان را کشــیدیم، یک 
مقدار نرم شد. بعد کلی گایه کرد که شما چرا 
اینقــدر من را در این ســتون مورد حمله قرار 
دادیــد و این حرف ها. هی حمیدخان می گفت 
و هی قلب ما پاره می شــد. هــی حمیدخان 
گایه می کرد و هی ما عرق شــرم می ریختیم. 
بابا حمیدخــان! نکن! نزن! نکش مــا را! باور 
کن هرکســی که ما اســمش را در این ستون 
می آوریم برند می شــود. اصا ما هر کســی را 
به این ســتون راه نمی دهیم. خاصه هرچه ما 
گفتیم در دل ســنگ حمیدخان اثر نکرد. قرار 
شد که آشــتی کنیم. خاصه اینکه در جریان 

باشید. 
طنزنویس بودن هم مشــقات خودش را دارد. 

دل همه از آدم پر است. 
به طنزنویس جماعت زن ندهید. خانواده عیال 

ما که پشیمانند!
 

عباس راکی وارد می شود
آقــا خبر آمد که پرونده عباس راکی به کمیته 
اخاق رفتــه! به جان خودم نباشــد، به جان 
آرنولد قســم که ترسیدیم. عباس راکی کجای 
فوتبال ایران بود؟ چرا ما با همچین شخصیت 
برجسته ای آشــنا نشــده بودیم؟ چرا ما باید 
همچیــن شــخصیت برجســته ای در فوتبال 
خودمان داشــته باشــیم ولی این شــخصیت 
معروف را از قبال دعوایش ســر آزمون داوری 
بشناسیم؟ به اعتقاد بنده، ما رسانه ها مقصریم. 
همه مــا افتاده ایم دنبال دعــوای کی روش و 
برانکــو اما از اســتعدادهایی مثل عباس راکی 
چشم پوشــی کرده ایم. البته خود ایشــان هم 
مقصر است. خدایی چند نفر خبرنگار در ایران 
باید بدانند که رییس هیات فوتبال شهرستان 
ایذه، اســمش عباس راکی است؟ ایشان یک 
مقــدار صبر کرد که اهالی رســانه به ایشــان 

پی ببرند اما نبردند.
 فعا بــا کتک زدن ناظــر آزمون های داوری 
در استان خودش شــروع کرده که البته برای 
شروع هم خیلی خوب است. حاا قرار شده که 
برای جلسه کمیته اخاق بیاید تهران. به نظرم 
استعداد ازم برای سرپرستی یکی از تیم های 

ملی را دارد.
 شــاید هم کارلوس از جام ملت ها برگشت و 
به عنوان مدیا آفیســر اســتخدامش کرد! مدیا 
آفیســر فعلی درست اســت که قیافه خشنی 

دارد اما شلوغ بازی اش در حد حرف است.

هومن جعفري
Houman Jafari
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طارق همــام که بعد از انجــام بازی های خوب 
در ترکیب اســتقال، دو هفته ای است که راهی 
اردوی عراق شــده، از اتفاق های تلخ و شــیرین 
ســال 20۱8 و آرزوهای خود در ســال جدید 

میادی صحبت می کند.
همــام در ایــن گفت و گــوی کوتــاه ابتدا از 

خاطره هــای تلخ می گوید: »اتفــاق تلخ، همان 
توافقــی اســت که قرار اســت انجام شــود اما 

نمی خواهم حرفی درباره اش بزنم.
 درباره ایــن اتفاق بعدها صحبت می کنم اما در 
آستانه جام ملت های آســیا دوست ندارم آن را 

واکاوی کنم.«

همام درباره اتفاق های خوب ســال 20۱8 هم 
صحبت می کند: »این سال برای من با یک اتفاق 
ویژه همراه شد. خدا یک پسر به من داد که برای 
وجودش شکرگزار هستم. این اتفاق از نظر من، 
مهم ترین و شــیرین ترین اتفاقی بود که در سال 

20۱8 رخ داد.«

 طارق همام، هافبک کلیدی 
تیم ملی عراق

امــا آرزوی طــارق همام در ســال جدید میادی: 
»امیدوارم در تیم ملی عراق و به عنوان بازیکن، تمام 
اهداف مان را محقق کنیم و بتوانیم نتایج درخشانی 
در امارات بگیریم و جام قهرمانی را به دست بیاوریم. 
تیم خوب و یکدســتی داریم و حریف دســت و پا 
بســته ای برای حریفان نیستیم. باید نتایج جام های 
2007 و 20۱5 را تکرار کنیم و برای رسیدن به این 

هدف تمام انرژی مان را بگذاریم.«

تولد پسرم، بهترین اتفاق سال 2018 بود
طارق همام: برای قهرمانی در امارات هستیم
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