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ازاسدیتادهقانیوزنوزومحرمپور
برکناری دسته جمعی مدیران تراکتورسازی

هند4-تایلندیک
A صدرنشین غیرمنتظره گروه

منشا قبل از هر چیز پولش را می خواهد

با توجه به قانــون ممنوعیت تصدی بیش 
از یک شــغل برای متصدیان دولتــی و با توجه 
به شــغل دیگر علیرضا اسدی و با تصویب هیات 
مدیره باشگاه تراکتورسازی، وی از مدیرعاملی 
این باشــگاه تبریزی خداحافظــی کرد. هیات 
مدیره باشگاه تراکتورســازی ضمن قدردانی و 
تشــکر از زحمات علیرضا اسدی، همکاری وی 
را با این باشــگاه خاتمــه داد. طبق اعام هیات 
مدیره باشگاه تراکتورسازی تا تعیین مدیرعامل 
جدید این باشــگاه، عباس الیاسی رییس هیات 
مدیره باشــگاه تراکتورســازی تصــدی امور 

تراکتورسازان را بر عهده خواهد داشت.
عبــاس الیاســی، رییس هیــات مدیره 
باشــگاه تراکتورســازی تبریز دربــاره دایل 
جدایی علیرضا اسدی از این باشگاه توضیحاتی 
داد: »اســدی )مدیرعامل پیشــین باشــگاه 
تراکتورســازی( برای ادامه حضور در باشگاه با 
منع قانونی مواجــه بود و به همین دلیل مجبور 
به جدایی شــد. او در یک شغل دیگر مشغول به 

فعالیت اســت و طبق قانون نمی تواند همزمان 
در دو پست فعال باشــد.« با توجه به خصوصی 
بودن باشــگاه تراکتورســازی آیا باز هم امکان 
ادامــه فعالیت برای اســدی وجود نداشــت؟ 
الیاسی در پاسخ به این سوال گفت: »این مساله 
مربوط به موضوع ثبت شــرکت ها اســت و این 
اجازه به اسدی داده نمی شد تا در دو مسوولیت 
به کار خود ادامه دهد. سعی می کنیم مدیرعامل 
جدید هر چه زودتر انتخاب شــود تا باشگاه به 
فعالیت خود بدون مشــکل ادامــه دهد. البته 
مشــکلی از این بابت وجود ندارد و من تا زمان 
انتخاب مدیرعامل کارهای مربوط به این پست 

را انجام خواهم داد.«
ازم به ذکر اســت پس از پایان همکاری 
علیرضا اســدی با باشــگاه تراکتورسازی، علی 
دهقانــی معاون ورزشــی، مرتضی موســوی 
زنوز مدیر روابــط عمومی و جعفــر محرم پور 
مدیر رســانه ای این باشــگاه هم از سمت خود 

کناره گیری کردند.

به رغم توضیحات امیرحســین فتحی پیرامون جذب فرهاد مجیدی و تشریح دایل انجام 
آن هنوز معلوم نیست از کاپیتان و ستاره سابق این تیم چه چیزی خواسته شده و او تا چه میزان 

می تواند در برآورده کردن آن موفق باشد.
مدیرعامل اســتقال گفته است پس از مشورت با وینفرید شــفر هر دو به این جمع بندی 
رســیده اند که جذب مجیدی مفید خواهد بود اما هنوز توضیحی درباره حوزه دقیق کاری بیژن 
طاهری و ســهم و نقش او در رتق و فتق کارهای فنی استقال طی یک سال و نیمی که این مربی 
آلمانی در اســتقال زمامداری می کرده، ارائه نشــده و با این بســاط بدیهی است که در  مورد 
مجیدی هم ابهام هایی وجود داشــته باشد. با اینکه در گفته های فتحی پیرامون مجیدی به این 
نکته اشــاره شــده که مجیدی مدارک مربیگری متعددی را دریافت کرده و این را پیشتر هم از 
زبان خود او و بعضی اطرافیانش شنیده بودیم اما اواً آدرس ها و نشانی های این مدارک و درجات 
تحصیلی مشخص نیست و اگر این مدارک واقعاً درجه اول و در سطح نخست جهان است، چگونه 
و بر پایه کدامین داده ها و برداشــت ها صادر شده اســت. از طرف دیگر مجیدی در تمامی طول 
عمرش که فاصله کمی تا 40 ساله شــدن دارد، حتی برای یک ثانیه هم روی نیمکت مربیگری 
یک تیم چه در ایران و چه در خارج ننشسته اســت و اگر گفته شود که در تیم های مثًا اروپایی 
در رده های ســنی پایه کار کرده، بین آنها و مکانیسم های بســیار سخت تر و خطیرتر لیگ های 
ایران دنیایی تفاوت وجود دارد.  مجیدی البته بازیکن توانا و مجربی بود و شــاید در ادامه پروسه 
دانش اندوزی و کســب تجربه اش ســه چهار ســال دیگر در هیأت یک مربی و یا حتی سرمربی 
جذب استقال می شد اما اواً برای کارآزموده شدن بهتر است چند سالی در تیم های کوچک تر 
اســتخوان خرد کرده و ثانیاً مربیگری در عین ذاتی بودن هنر هر کسی نیست و چه بسیار افراد 
مطلع و صاحب کاریزمای جذاب که وقتی به روی نیمکت داغ مربیان ســوق داده شدند، جواب 
ندادند و جدیدترین نمونه اروپایی های موجود در این زمینه، تیری آنری اســت که ســه ماهی 

است در موناکو سکاندار شده و این تیم را بیچاره کرده است!
آنچه ما می گوییم و کمیته فنی اســتقال بسیار پوشــیده تر به بیان آن می پردازد و برخی 
اهالــی دیگر فوتبال نیز به آن اعتقاد دارند، اهمیت زمان و مکان در انجام اســتخدام هایی از این 
دست است. بزرگترین بهره عاجل مجیدی برای استقال محبوبیتی است که با وی عجین شده 
و می توانــد یک تیم ناکام از منظر هواداران را صاحب چهــره ای در میان نفراتش کند که اگرچه 
سد راه ناکامی های بعدی نخواهد شد اما محبوبیت عظیم اش مرهمی بر زخم های آن ناکامی ها 
خواهد بود و اســم شیرین اش می تواند تلخی های پیوند خورده با شــرایط فعلی تیم را تا حدی 
بی اثر کند و به یــک جمع نه چندان موفق و نه چندان محبوب رنگی از شــادکامی و محبوبیت 
ارزانی دارد.فایده عاجل مجیدی برای استخدام کنندگان او می تواند به ارمغان آوردن محبوبیت 
و چهره عامه پسندی باشد که استقال بعد از درگذشت ناصر حجازی و منصور پورحیدری طی 

سال های اخیر خأ آنها را بشدت حس می کرد.
حسن اضافی مجیدی ا اقل از دید هواداران و جذب کننده های وی این است که برای نسل 
جدید بسیار آشناتر و قابل لمس تر از قدمای تیم است و هواداران جوان استقال اصًا نمی دانند 
که اسطوره های واقعی و بحق این باشــگاه نه لزوماً مجیدی بلکه علی جباری، جواد قراب، اکبر 
کارگرجم، عزت جان ملکی و غامحســین مظلومی بوده اند و هر چند مجیدی نیز گرانقدر و از 
دید هواداران تافته جدا بافته نســل تازه اســت اما در اوج جوانی و کارایی اش 8 سال از استقال 
دوری گزید و در لیگ امارات توپ زد و کل ســال های اســتقالی بودنش شاید به شش سال هم 
نرسد حال آنکه پورحیدری بیش از 50 سال آبی پوش بود و مجموع دوران حجازی در استقال 
از 30 ســال هم فراتر می رود. قدمت البته همه شرط ازم نیست اما اسطوره بودن نیز یک دلیل 
کافی برای ورود به کادر فنی یک باشــگاه و بخصوص اســتقالی نیست که هر نتیجه بد آن دل 
میلیون ها هوادار را به درد می آورد و اینجا فقط مکان کارآزموده ترین مردان در چرخه مربیگری 
اســت. مکانی که مجیدی خوش ســیما و مؤدب و محبوب به آن تعلق ندارد و تو گویی او را فقط 

آورده اند تا پشت او و دریای محبوبیت اش پنهان شوند و قبول مسوولیت نکنند.

تیم فوتبال هند در دومین روز رقابت های 
جام ملت های آسیا موفق شــد در ورزشگاه آل 
نهیان ابوظبی در مصــاف با تایلند با نتیجه 4 بر 
یک به برتری برسد. گل های این بازی را چتری 
26 و 47 دو گل، تاپــا 68 و الپخلوئــا 80 برای 
هند به ثمر رســاندند و تک گل تایلند توســط 
دانگدا در دقیقه 33 زده شــد. هندی ها در این 
بازی عملکرد درخشانی داشتند و با انجام بازی 
منظم و پاسکاری های کم نقص تایلند را مقهور 
خود کردند و بــازی قدرتمندانه ای را از خود به 
نمایش گذاشــتند. کشور هفتاد و  دو ملت با این 
برد در صدر گروه A ایســتاد. هندی ها درواقع 
شــگفتی دوم را در روز دوم رقابت هــای جام 

ملت های آسیا رقم زدند.

چتری:فعلخواستنراصرفکردیم
سانیل چتری بعد از پیروزی 4 بر یک تیم 
هند مقابل تایلند گفت: »خوشــحالم که برنده 
این مسابقه شدیم و خیلی فشرده بازی کردیم. 
خوشــحالم که تیم ما برنده شد. بازیکنان ما به 

خوبی فعل خواستن را صرف کردند.« 
وی که موفق شــد مقابــل تایلند دو گل 
به ثمر برســاند در مورد حضور تماشــاگران 
هندی در ورزشــگاه گفت: »از همه آنها تشکر 
 می کنم و تمــام تاش مان را بــرای پیروزی 

انجام دادیم.«

گادوین منشــا به همراه مدیربرنامه های 
خود راهی باشگاه پرسپولیس شد تا تکلیفش 
را مشخص کند. در این نشست طرفین در مورد 
مسائل مختلف از  جمله طلب منشا به گفت وگو 
پرداختند و در نهایت نتیجه ای حاصل نشــد. 
گویا باشگاه پرسپولیس قصد دارد در انتخاب 
تیم آینده منشا نقش اصلی را ایفا کند در حالی 
که این بازیکن نزدیک به 250 هزار دار از این 
باشــگاه طلب دارد و قبل از هــر چیز خواهان 
دریافت آن است. در واقع پرسپولیس تا زمانی 

که مطالبات منشا را پرداخت نکرده نمی تواند 
در مــورد تیم آینــده وی تصمیــم بگیرد. در 
جلسه طرفین نتیجه ای حاصل نشد و احتمال 
اینکه به زودی نشست دیگری بین آنها برگزار 
شود، زیاد اســت. آنچه مشخص است باشگاه 
پرســپولیس اگر نتواند طلب منشا را پرداخت 
کند این بازیکن می تواند ضمن فسخ یکطرفه 
قرارداد خود از باشــگاه پرســپولیس به فیفا 
شــکایت کرده و طلبش را به طور کامل از این 

باشگاه بگیرد.
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A هند  صدرنشین غیرمنتظره گروه
نخستین شگفتي بزرگ: استرالیا به خاک افتاد

گراهام آرنولد، قلعه نویی فوتبال استرالیا
تماشاي جام ملت ها در سینما؟ فعًا مجوز ندارد

سرمربي یمن نمي ترسد: کوچیان، محترم و مرموز
لیث ناصري: متولد عراق هستم، طرفدار ایران

رضا حسن زاده: دوره استرس مقابل تیم هاي کوچک تمام شد
واکنش سریع ای اف سی: محرومیت داور افتتاحیه

سرمربی قرقیزستان: ایران، کره و ژاپن نامزد قهرمانی هستند
عراق با 6 غایب بزرگ در جام ملت ها

آخرین اخبار جام ملت ها

وصال روحانی
Vesal Rohani
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آغازی برای یک پایان
حمله پسران ایران به طلسم 42 ساله

شگفتي ممنوع، حریف 
کوچک را جدي مي گیریم

19:30 یمـنایران

کارگاه  خانه پدری تختـی 
تریکوبافی شــــده اسـت

 غامرضا تختی، تاریخچــه 
فرهنگ جوانمـــردی بود

تختــی، آن گــــونه که 
نشناخته ایم؛ یگانه زمانــــه

بدونحرفجدید،ناگفتهوعجیب

سالگــرد 
پنجاه و یکم

 جایگزین گرو
31 ساله از لیگ مکزیک

مهاجم جدید 
استقال از پاراگوئه 

می آید

 کوین کنستانت 
آماده است؟

 بمب تراکتور
 14 ماه دور 

از فوتبال

نتیجهبازیهایدیروز برنامهبازیهایامروز

به بازيکنان گفتم سربلند بيرون بياييد

کي روش: شکست استرالیا 
براي ما هشدار بود

 سرمربی يمـــن: بازي مقابل 
مدعي قهرماني آسان نيست

شجاعي: فقط باید خودمان باشیم

اعتراض کی روش به 
چمن بلند ورزشگاه



2فوتبــــال شـــــهر @iranvarzeshi

نمی توان این نکته را انکار کرد که 
باا رفتن قیمت بلیت سینماها، 

به همان اندازه تعداد حاضران 
در سینماها برای تماشای فیلم 

و مسابقه فوتبال را کاهش 
می دهد که افزایش قیمت بلیت 

ورزشگاه ها، تعداد تماشاگران 
حاضر در ورزشگاه را کم می کند.

 مســابقه امــارات - بحریــن از 
گروه A، به عنوان بازی افتتاحیه جام 
ملت های آسیا برگزار شد و با گلی که 
امارات از روی نقطــه پنالتی به ثمر 
رساند با نتیجه تساوی به پایان رسید.

دیدار  پیش بینی هــا،  برخــاف 
افتتاحیــه جــام ملت هــا جذابیتی 
نداشت و بدون موقعیت خاصی ادامه 
پیدا می کرد اما گل دقیقه 78 بحرین 
و برتری  این تیم تــا لحظات پایانی، 
موجب شــد تــا این بازی بــا اتفاق 
ویژه ای ادامه پیــدا کند و در نهایت 
اعام پنالتی از سوی کمک داور دوم، 
کاری کرد تا تیم میزبان هدیه بزرگی 
نصیب اش شــود و از باخت در دیدار 

افتتاحیه نجات پیدا کند.
تنها چنــد ثانیه پــس از ورود 
محمد جاســم به زمین، توپ ارسالی 
کرنر از سمت راست زمین برخوردی 
با دست او داشــت که محمد الکلف، 
کمــک داور دوم مســابقه در ایــن 
صحنــه اعــام پنالتی کــرد. به این 
ترتیب پنالتی جنجالی اعام شده به 
ســود امارات را احمد خلیل، مهاجم 
تعویضــی این تیم با شــوتی محکم 
تبدیل به گل مساوی این دیدار کرد.

از امارات آشــفته بعید بود بدون 
لطف داور اردنی به مســابقه برگردد. 
داور اردنــی با اصــرار کمک داورش 
که در گوشــی ادعا کرده بود برخورد 
توپ به دست مدافع بحرین را دیده، 
با تاخیر ســوت ضربه پنالتی را زد تا 
میزبان جام ملت های آســیا همانند 
چند دوره قبلی دوباره از لطف داوری 

بهره ببرد.
در دوره های گذشته هم میزبانان 
کم از پنالتی های مشــکوک بهره مند 
نبوده اند. در دوره قبل که جام ملت ها 
می شد،  برگزار  اســترالیا  میزبانی  به 
هرچند اســترالیا به راحتی از ســد 
کویت عبــور کرد امــا داوران خرق 
عادت نکردند. یکی از ۴گل اســترالیا 
در آن بــازی از روی نقطه پنالتی به 

ثمر رسید.
سال ۲۰۰7 هم تایلندی ها موفق 

شدند با یک ضربه پنالتی مقابل عراق 
از شکست فرار کنند. سال ۲۰۰۴ هم 
چین در دیدار افتتاحیه و هم در نیمه 
نهایی برابر ایران از لطف داوران سود 
بــرد تا تیم آری هان به فینال آســیا 

برسد.
تیم های  اســت؛  همین  داستان 
 ۴ از  دوره   3 در  حداقــل  میزبــان 
تورنمنت قبــل با ضربــه پنالتی در 
دیدار افتتاحیه از داوری سود برده اند 
و ظاهرا در این دوره هم باید شــاهد 
ســوت های مغرضانه به نفع تیم ملی 
امارات باشــیم. تیمی که هر قدر در 
بحث فنی در مسابقه افتتاحیه مشکل 
داشت اما نشــان داد خارج از زمین 

حمایت می شود.
اعام ایــن پنالتی جنجالی برای 
امارات اما برای داور این مسابقه، تنبیه 
سنگینی در پی داشت. کنفدراسیون 
فوتبال آســیا )AFC( ادهم مخادمه 
داور اردنی دیدار افتتاحیه مســابقات 
جام ملت هــای آســیا ۲۰19 را که 
شــنبه شــب دیدار تیم های امارات 
و بحریــن را قضاوت کرد، از لیســت 
داوران بازی کــره جنوبی و فیلیپین 

کنار گذاشت.
قــرار بود مخادمــه در این بازی 
به عنوان داور ذخیره ایفای نقش کند 
که به تشــخیص ای اف ســی ، مهند 
قاســم عراقی جای او را در لیســت 

داوران این بازی گرفت. 
با اینکه ای اف ســی درباره دلیل 
ارائه  توضیــح خاصــی  تغییر  ایــن 
نداده اســت اما بعد از انتقادهایی که 
نســبت به قضاوت مخادمه در بازی 
افتتاحیــه جام هفدهم مطرح شــده 
است، تشخیص این موضوع که کنار 
گذاشتن این داور به نوعی محرومیت 

او از داوری بوده، کار سختی نیست.
بــا ایــن شــرایط و توجهی که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به برگزاری 
رقابت هــا دارد، امــارات در ادامه راه 
کار ســختی پیش رو خواهد داشت و 
نمی توانــد روی حمایت های خارج از 

مستطیل سبز، حساب کند.

واکنش سریع ای اف سی به یک ابهام:
 محرومیت داور افتتاحیه

تیم ملــی فوتبال امروز نخســتین 
بازی خــود را مقابل یمن برگزار می کند 
اما ســازمان امور ســینمایی و سمعی، 
بصری هنــوز هیچ تصمیمی برای پخش 
مســابقات تیم ملی در سینماها نگرفته 
و هیچ مجوزی هــم در این رابطه صادر 

نشده است.
نکتــه جالــب اینکه ایــن تقاضا از 
طرف ســینماداران بیشــتر استان های 
کشــور به سازمان امور ســینمایی ارائه 
شده اســت و به دنبال همین تقاضاهای 
پی درپــی، محمدرضا فرجــی مدیرکل 
» بر اساس  می گوید:  حرفه ای  ســینمای 
تقاضاهایی که اکثر استان ها، سینمادارها 
و متقاضیــان برای پخــش فوتبال تیم 
ملی جمهوری اســامی ایران داشــتند 
به اســتحضار می رساند که هیچ مجوزی 

صادر نشده است و امکان پخش فوتبال 
در سینماها وجود ندارد.«

تــازه بعد از شــروع رقابت های تیم 
ملی در جام ملت ها، شورای عالی اکران 
تصمیــم گرفته موضوع پخــش فوتبال 
در ســینماها را مورد بررســی قرار دهد 
و درباره صدور مجــوز برای آن تصمیم 
بگیرد. محمدرضا فرجی توضیح می دهد: 
»موضوع پخش فوتبال از ســینماها در 
نخســتین فرصت در شورای عالی اکران 
بررسی خواهد شــد و در صورت صدور 
مجوز با هماهنگی مراجع ذی ربط نتیجه 

متعاقبا اعام خواهد شد.«
ناشــناخته بودن حریفان تیم ملی 
دســت کم در دو بــازی ابتدایــی ایــن 
تورنمنت البته تأثیر زیادی بر اســتقبال 
کم هواداران برای تماشــای این بازی ها 

داشته است. 
در واقع سطح کیفی فوتبال دو تیم 
یمن و ویتنام و شرایط این دو تیم باعث 
می شــود که خیلی ها پیروزی تیم ملی 
در دو بــازی ابتدایــی را قطعی بدانند و 
هیجان زیادی برای تماشای بازی ایران 

با یمن یا ویتنام نداشته باشند. به خاطر 
همین اســت که نه تنها تا کنون موضوع 
پخش مســابقات تیم ملی از سینماها به 
طور جدی از ســوی مخاطبان پیگیری 
نشده بود، بلکه برخاف قبل، از تماشای 
دســته جمعی بازی ها در کافه ها یا دیگر 
اماکن عمومی شهر صحبتی مطرح نشده 

است.
بــرای خیلی ها، تورنمنــت به طور 
جدی از بازی ایران - عراق به بعد شروع 

می شود. 
ضمن اینکــه باید نخســتین بازی 

ایران در این جام برگزار شــود تا مردم 
خیلــی جدی تر در جریــان بازی ها قرار 

بگیرند. 
آن وقت شــاید بتــوان امیدوار بود 
که هم مســووان برای پخــش بازی ها 
در ســینماها و دیگــر اماکــن عمومی 
برنامه ریــزی کنند و هم مــردم از این 

امکانات فراهم شده، استقبال کنند.
اینکــه نمی تــوان این نکته  ضمن 
را انکار کرد که بــاا رفتن قیمت بلیت 
سینماها، به همان اندازه تعداد حاضران 
در ســینماها بــرای تماشــای فیلم و 
مســابقه فوتبال را کاهــش می دهد که 
افزایش قیمت بلیت ورزشــگاه ها، تعداد 
تماشــاگران حاضر در ورزشــگاه را کم 

می کند.
با همه اینها امــا در زمان برگزاری 
جام جهانی، وقتی از پخش مسابقات تیم 
ملی فوتبال ایران در ســینماها صحبت 
شــد، نه تنها این طرح مورد اســتقبال 
فراوانــی قــرار گرفت، بلکه مســووان 
هم اجــرای آن را عاملی بــرای تخلیه 
می دانستند.  فوتبال دوستان  هیجان های 

طوری که گفته می شــد، بعد از تماشای 
خانوادگی فوتبال در ســینماها، نیروی 
انتظامی کار بــه مراتب راحت تری برای 
کنترل هیجان مردم در شــادی های بعد 

از بازی ها داشته است.
البته یادمان نرود که حتی در زمان 
برگزاری جــام جهانی هم پخش بازی ها 
در ســینماها، دردسرهای خاص خود را 
داشــت و تازه بعد از اینکه صدور مجوز 
برای پخش مسابقات انجام شد، موضوع 
قیمت بلیت و ســایر داستان های مربوط 
به حضور طرفداران فوتبال در سینماها 
بــه یکی از بحث های اصلی روزهای جام 

جهانی تبدیل شده بود.
هرچند به نظر می رسد به طور کلی 
تمهیدات چندانی برای پخش بازی های 
تیم ملی در اماکن عمومی فراهم نشــده 
اســت اما با توجه به احتمــال باایی که 
بــرای صعود تیم ملی بــه مراحل بااتر 
باید  تورنمنت وجــود دارد، مســووان 
از حــاا به فکر تقاضایی باشــند که در 
مراحل بااتر برای تماشای دسته جمعی 

فوتبال به وجود می آید.

بازی های تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانی 
و شور و حال تماشای 
گروهی بازی ها در کافه ها و 
سینماهای شهر، خاطرات به 
یادماندنی از لذتی به جای 
گذاشت که فوتبال به جامعه 
هدیه می دهد. لذتی که 
این تصور را ایجاد می کرد 
که تماشای دسته جمعی 
بازی های تیم ملی در 
تورنمنت های بین المللی 
در سینماها، استادیوم ها یا 
کافه های شهر به یک رسم 
تبدیل شود.

این اتفاق اما برای 
بازی های تیم ملی در جام  
ملت های آسیا تا کنون 
نیفتاده است و برنامه ای هم 
برای پخش بازی های تیم 
ملی در اماکن عمومی، فعًا 
وجود ندارد.

مسووان برای تقاضای تماشای دسته جمعی فوتبال فکری کنند

تماشای فوتبال در سینما؟ فعًا مجوز ندارد کریزی:
حــاا همیــن اســتقال که امــروز خبر 
مذاکراتش با آدبایــور و اتوئو و زاتان و مارادونا 
اینا میاد، فردا یه ســیه چرده از لیگ ۲ نیجریه 
میاره، یــک میلیون دار هم قــرارداد می بنده 
باهاش، آخر فصل هم بــا گل زده از روی نقطه 

پنالتی، فسخ می شه.
حسین کیا:

شــاید باورش سخت باشــه ولی واقعیت 
اینه که از همین امروز که جام ملت های آســیا 
در امارات کلیــد می خوره، یک عــده هوادار و 
روزنامه نــگار فوتبالی هســتند که برای کوبیدن 
کی روش هم شده دوست ندارند تیم ملی نتیجه 

بگیره و این تأسف آوره.
علی کربایی:

کی روش می ره، یه سال، دو سال، ده سال 
دیگــه. اون موقع اما ماییم و فکر کردن به اینکه 
یه قهرمانی آسیا رو زنده دیدیم. اون موقع دیگه 
برامون مهم نیســت با کی و تحت چه شرایطی 
بردیمش. ترجیح می دم ده ســال دیگه که یاد 
این روزها افتادم خوشــحال باشم از حمایتم از 

تیم ملی مون.
میتی:

تنهــا جذابیتی کــه جام ملت هــا داره و 
جام جهانی نداره، اینه که ما هم توش شــانس 

قهرمانی داریم.
علیرضا-د:

بازی های جام ملت های آسیا جوریه که اگر 
درس داشته باشی فقط جذابه.

:Mr_stvg8
حکایت نویمایر حکایت اون ســربازاییه که 
تا تو خدمت هســتن، دســت بوس فرمانده شون 
هســتن و هفته ای یک بار هم ماشــین فرمانده 
رو می شورن تا اینکه خدمتشون تموم می شه و 
برمی گردن شهرشون هر کی  رو می بینن می گن 
آره دیگــه زدم تو گوش فرمانده پادگان و کارت 

پایان خدمت رو گرفتم و اومدم.
موقعیت مقداد:

به امید دیدن داور خوب کشورمون علیرضا 
فغانی در مسابقه فینال.

فیک استار:
ظاهراً ای اف سی قصد دارد بخشی از جایزه 
پرســپولیس را به حســاب یکی از خیریه های 
خودش بریزد. اُف بر تو ای اف ســی! ما خودمون 
خیریه ایم! خودمون هفت سر عائله و کور و کچل 
داریم که چشمشون به همین ۲، 3 میلیونه. از ما 
به شما روا نیست. ما خودمون واجب الزکاتیم! ما 

خودمون روضه ایم فقط گریه کن نداریم.
:Alireza ZS

امیدهای اســتقال قهرمان شدن، منتظر 
ستاره های جدیدی مثل مجید و حسین حسینی 

و نوافکن باشید.
خورخه لوئیس بورخوس:

ســطح کیفی مسابقه جام رمضان محله ما 
از سطح کیفی مســابقه افتتاحیه جام ملت های 

آسیا بیشتره.
چامارتین:

تو آســیا همه تیما لباسشــون یا قرمزه یا 
سفید مگه اینکه خافش ثابت بشه.

:Abbasic

طــرف می گه با تعداد جــام کری نخونید 
چــون اون هواداری که تیمش جــام میاره هنر 
نکرده، هوادارش شده. فکر کنم توقعش از کری 

لباس قشنگ تره دندون ما تیزتره باشه.
گواداخارا:

بعــد از دیدن امــارات - بحریــن باید یه 
فرانســه - آرژانتین ۲۰18 تو آب حل کنی سر 

بکشی بشوره ببره.
دایی کا:

خدا کنه ژاوی به گوش مســی نرسونه که 
تو ایران به سردار آزمون می گن مسی ایران بنده 

خدا تازه از شر رضا پرستش راحت شده.
خط خطی:

وزیر ورزش گفت همه چی آماده  اســت تا 
تیم ملی قهرماِن لیگ قهرمانان آسیا بشه.

شهر مجازی

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

سفر به امارات، قرار است پایان دوران 
انتظار و حســرت ایــران در جام ملت های 
آســیا باشــد. بعد از 15 ســال ایران را به 
نیمه نهایی ببرد، بعد از ۴3 سال به فینال 
برساند و با جام قهرمانی، پایانی رویایی را 
رقم بزند. آنها برای رســیدن به این هدف، 
باید روند نزولی را تبدیل به روند صعودی 

کنند.
نتایج ایران در جام ملت ها، همیشــه 
شــیب نزولی داشــته اســت. ما سه دوره 
اولــی که در جام ملت ها شــرکت کردیم، 
به قهرمانی رسیدیم؛ سه جامی که آخرین 
حضور ایران در فینال هم بود. ســه دوره 
بعد، ایران در نیمه نهایی حذف شد. در این 
سال ها هم همیشــه حضور ایران در نیمه 
نهایی تضمین شــده بود اما از قهرمانی، به 

جمع ۴ تیم پایانی افت کرد.
برای ۴ دوره بعــدی، ایران یک دوره 
در میان بــه نیمه نهایی می  رســید. جام 
ملت های 199۲، ایران برای نخســتین بار 
به نیمه نهایی نرســید و ســال ۲۰۰۰ هم 
این اتفاق کم ســابقه تکرار شد. سال های 
1996 و ۲۰۰۴ اما ملی پوشــان دوباره تا 
نیمه نهایی جلو رفتند و ســوم شدند. در 
ســه دوره بعد، ایران دیگر به نیمه نهایی 
هم نرسید. ســال ۲۰۰7 با امیر قلعه نویی، 
سال ۲۰11 با افشین قطبی و سال ۲۰15 
با کارلــوس کی روش، ایران در یک چهارم 
نهایی حذف شــد و در نیمه نهایی حاضر 

نبود.
نتایج ایران در جام ملت ها از قهرمانی 
پیاپی به حضور دائم در نیمه نهایی، حضور 

یــک دوره در میان در نیمه نهایی و ســه 
دوره عدم حضور بین ۴ تیم آخر رســیده 
اســت. روندی نزولی که در امارات باید به 
پایان برســد. ایران دوباره به جام نزدیک 
شــود و این بار بدون بدشانسی، بتواند آن 

را لمس کند.
به خاطر همین، سوال مهم این روزها 
این است که آیا کارلوس کی روش پرتغالی 
بعد از 8 ســال حضور در فوتبال ایران جام 

می آورد؟
حیدری،  خســرو  فــروزان،  حقیقی، 
جال حســینی، خانــزاده، امیر حســین 
صادقی، نکونــام، تیموریــان، قوچان نژاد، 
رفیعــی و پوادی یازده نفری هســتند از 
فهرســت ۲3 نفره جام ملت های قبلی که 

در این دوره جایی در تیم ملی ندارند.

از این جمع ســه نفر به عاوه پوادی 
از فوتبال کنار رفته و خداحافظی کرده اند. 
خانــزاده در آخریــن اردو خــط خورده، 
نمی شــود.  دعوت  مدت هاســت  حیدری 
سید جال در اوج شایستگی خط خورده، 
رفیعی و حقیقی و فروزان هم جایگاه قبلی 

را نزد کی روش ندارند.
از ترکیــب اصلی امــا همه نفرات جز 
طارمی در جــام ملت های قبلی شــاگرد 
کی روش بودند و این یعنی تیمی دســت 
نخورده که به قــول کریمی هیچ تیمی از 
ایران در ادوار جــام ملت ها امکانات آن را 

نداشته است.
  آیا کی روش با این تیم بعد از هشت 
سال برای فوتبال ایران جامی می آورد؟ آیا 
می تواند روند نزولی تیم ملی متوقف شود؟

جایگاهی که باید پس بگیریم
در انتظار پایان دوران نزولی تیم ملی

برخــاف تیم ملی فوتبــال ایران که 
به خواست ســرمربی اش هدفی پایین تر از 
چیزی که انتظارش می رود را نشانه گرفته، 
رقیبانی چون عراق، بازماندن از نیمه نهایی 

را یک ناکامی بزرگ می دانند.
فدراسیون  رییس  مسعود،  عبدالخالق 
فوتبال عراق می گوید: »آماده هستیم تا در 
این رقابت بزرگ به میــدان برویم. صعود 

کردن به نیمه نهایی دســتاورد خوبی برای 
ما به شمار می آید. در غیر این صورت یک 
ناکامی اســت. اگر نتوانیم بــه نیمه نهایی 

صعود کنیم ناکام بوده ایم.«
او در ادامه به تمدید قرارداد با کاتانچ 
اشــاره می کند: »بعد از جام ملت های آسیا 
درباره این مربی تصمیــم خواهیم گرفت. 
ماندن و یا جدایی او بستگی به عملکردش 

در امارات دارد.«
این صحبت از سوی رییس فدراسیون 
فوتبال عراق در حالی مطرح می شــود که 
در بســیاری از پیش بینی ها، عراق در میان 
شــانس های رسیدن به فینال قرار ندارد. با 
این حال اما فدراســیون فوتبال عراق این 
انتظار را از تیم ملی این کشــور دارد که به 

فینال رقابت ها برسد.

  به نقــل از امارات الیوم، تیم   ملی 
فوتبال عــراق در مرحله گروهی جام 
ملت های آسیا ۲۰19 با ایران همگروه 
اســت و در نخســتین دیدار خود به 

مصاف ویتنام خواهد رفت.
روزنامه امارات الیوم در گزارشــی 
بــه معرفی تیــم   ملی فوتبــال عراق 
پرداخــت و تاکیــد کرد کــه این تیم 

6 بازیکــن تاثیرگذار خــود را در جام 
ملت های آسیا در اختیار ندارد.

به نوشــته این روزنامــه در جام 
کشورهای عربی خلیج فارس 6 بازیکن 
تاثیرگذار در ترکیب عراق بازی کردند 
که در جام ملت های آسیا شاهد حضور 
آنها نیستیم. جاســتین میرام، بازیکن 
کولومبوس آمریکا، ضرغام اسماعیل و 

آسیب دیدگی  به خاطر  ناظم  مصطفی 
در فهرســت نهایی قــرار نگرفتند اما 
مهند عبدالرحیم بهترین گلزن الزوراء 
و مهدی کامل بازیکن الشرطه و سعد 
عبداامیر به طرز عجیبی در فهرســت 
نهایی قرار نگرفتند تا عراق با 6 تغییر 
اساسی نسبت به جام کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس به میدان برود.

صعود نکردن به نیمه نهایی، ناکامی برای فوتبال عراق

عراق با ۶ غایب بزرگ در جام ملت ها

برنامه کامل مسابقات جام ملت های آسیا
رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا ۲۰19 امارات از 15 دی  آغاز می شود و 1۲ 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
 A بازی شماره 1/ گروه

.....................................................................................................................  بحرین یک  امارات یک 
 B بازی شماره 2/ گروه

.......................................................................................................................  اردن یک  استرالیا صفر
 A بازی شماره 3/ گروه

................................................................................................................................  هند ۴  تایلند یک
بازی شماره ۴/ گروه B | سوریه - فلسطین، ساعت 19:3۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

دوشنبه، 17 دی ماه 1397
بازی شماره 5/ گروه C | چین - قرقیزستان، ساعت 1۴:3۰، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 6/ گروه C | کره جنوبی - فیلیپین، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره 7/ گروه D | ایران - یمن، ساعت 19:3۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه شنبه، 18 دی ماه 1397
بازی شماره 8/ گروه D | عراق - ویتنام، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شــماره 9/ گروه E | عربستان - کره شمالی، ساعت 19:3۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

چهارشنبه، 19 دی ماه 1397
بازی شماره 1۰/ گروه F | ژاپن - ترکمنستان، ساعت 1۴:3۰، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 11/ گروه F | ازبکستان - عمان، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره 1۲/ گروه E | قطر - لبنان، ساعت 19:3۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 20 دی ماه 1397
بازی شماره 13/ گروه A | بحرین - تایلند، ساعت 1۴:3۰، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

بازی شماره 1۴/ گروه B | اردن - سوریه، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 15/ گروه A | هند - امارات، ساعت 19:3۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

جمعه، 21 دی ماه 1397
بازی شماره 16/ گروه B | فلسطین - استرالیا، ساعت 1۴:3۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 17/ گروه C | فیلیپین - چین، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شــماره 18/ گروه C | قرقیزستان - کره جنوبی، ساعت 19:3۰، ورزشگاه هزاع بن زائد 

شهر العین

شنبه، 22 دی ماه 1397
بازی شماره 19/ گروه C | ویتنام - ایران، ساعت 1۴:3۰، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی

بازی شماره ۲۰/ گروه D | یمن - عراق، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره ۲1/ گروه E | لبنان - عربستان، ساعت 19:3۰، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

یکشنبه، 23 دی ماه 1397
بازی شماره ۲۲/ گروه E | کره شمالی - قطر، ساعت 1۴:3۰، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

بازی شماره ۲3/ گروه F | عمان - ژاپن، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ۲۴/ گروه F | ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 19:3۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

دوشنبه، 24 دی ماه 1397
بازی شماره ۲5/ گروه A | امارات - تایلند، ساعت 19:3۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره ۲6/ گروه A | هند - بحرین، ساعت 19:3۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه شنبه، 25 دی ماه 1397
بازی شــماره ۲7/ گروه B | فلسطین - اردن، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر 

ابوظبی
بازی شــماره ۲8/ گروه B | استرالیا - سوریه، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر 

العین

چهارشنبه، 26 دی ماه 1397
بازی شماره ۲9/ گروه C | کره شمالی - چین، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 3۰/ گروه C | قرقیزستان - فیلیپین، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

بازی شماره 31/ گروه D | ایران - عراق، ساعت 19:3۰، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره 3۲/ گروه D | ویتنام - یمن، ساعت 19:3۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

پنجشنبه، 27 دی ماه 1397
بازی شماره 33/ گروه F | عمان - ترکمنستان، ساعت 17:۰۰، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره 3۴/ گروه F | ژاپن - ازبکستان، ساعت 17:۰۰، خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 35/ گروه E | عربستان - قطر، ساعت 19:3۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

بازی شماره 36/ گروه E | لبنان - کره شمالی، ساعت 19:3۰، 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 1۴:3۰، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

C تیم دوم گروه | A بازی شماره 38/ دیدار تیم دوم گروه
 ساعت 17:3۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

BEF تیم سوم برتر یکی از گروه های | D بازی شماره 39/ دیدار تیم اول گروه
 ساعت 19:3۰، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

دوشنبه، اول بهمن ماه 1397
E تیم دوم گروه | F بازی شماره ۴۰/ تیم اول گروه

 ساعت 1۴:3۰، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
F تیم دوم گروه | B بازی شماره ۴1/ تیم دوم گروه

 ساعت 17:3۰، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
CDE تیم سوم برتر یکی از گروه های | A بازی شماره ۴۲/ تیم اول گروه

ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
سه شنبه، ۲ بهمن ماه 1397

ABF تیم سوم برتر یکی از گروه های | C بازی شماره ۴3/ تیم اول گروه
ساعت 16:3۰، ورزشگاه رشید شهر دبی

D تیم دوم گروه | E بازی شماره ۴۴/ تیم اول گروه
 ساعت 19:3۰، 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 ۴5/ برنده بازی شماره 37 - برنده بازی شماره ۴۰
 ساعت 16:3۰، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره ۴6/ برنده بازی شماره 38 - برنده بازی شماره 39
 ساعت 19:3۰، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

جمعه، 5 بهمن ماه 1397
بازی شماره ۴7/ برنده بازی شماره ۴3 - برنده بازی شماره ۴۴

 ساعت 16:3۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره ۴8/ برنده بازی شماره ۴۲ - برنده بازی شماره ۴1

 ساعت 19:3۰، 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 ۴9/ برنده بازی شماره ۴6 - برنده بازی شماره ۴5

 ساعت 17:3۰، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
سه شنبه، 9 بهمن ماه 1397

بازی شماره 5۰/ برنده بازی شماره ۴7 - برنده بازی شماره ۴8
 ساعت 17:3۰، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

چهارشنبه و پنجشنبه، 1۰ و 11 بهمن ماه )استراحت برای تیم های فینالیست(
 

فینال
جمعه، 12 بهمن ماه

بازی شماره 51/ برنده بازی شماره ۴9 - برنده بازی شماره 5۰
 ساعت 17:3۰، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

***
جمعه و شنبه، ۲8 و ۲9 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، 
 ۴ تیــم ســوم گروه هــای شــش گانه کــه بهتریــن نتایــج را کســب کرده انــد صعود 

می کنند.

سال بیست و دوم | دوشنبه 17  دی  1397 |  30  ربیع الثانی  7Jan 2019  | 1440 |  شماره  6112

جام کهنه بایگانی شد
بازنشستگی بعد از ۶0 سال

 تغییــر کاپ قهرمانی جام ملت های آســیا 
شاید یکی از مهم ترین و جذاب ترین اتفاقات این 
دوره باشد. جامی که قریب به 6 دهه در بزرگترین 
تورنمنت قاره دســت به دست چرخیده و حاا در 
امارات بــا یک جام نونــوار جایگزین می شــود. 
کریس نیکو رییس فدراســیون اســترالیا به طور 
رســمی »جام« قهرمانی جام ملت ها را به شــیخ 
ســلمان بن ابراهیم آل خلیفه رییس ای اف سی 
تحویــل داد تا این جام پــس از 6 دهه در امارات 
متحده عربی بازنشسته شــود. در این مراسم که 
پیش از برگزاری بــازی افتتاحیه مابین تیم های 
امارات میزبان و بحرین در ورزشــگاه زائد ابوظبی 
برگزار شد، تیم کیهیل کاپیتان پیشین و اسطوره 
فوتبال اســترالیا که پیش از اعام بازنشستگی از 
فوتبــال ملی بیش از 1۰۰ بــار پیراهن تیم ملی 
کشــورش را بر تن کرده بود و در مسیر قهرمانی 
ســاکروس ها در دوره پیشین این تورنمنت معتبر 
آســیایی در سال ۲۰15، ســه گل برای تیم ملی 
کشــورش به ثمر رســانده بود، به عنوان میهمان 
افتخاری جام پرهواخواه را به رییس کنفدراسیون 
فوتبال آســیا تحویل داد. به دنبــال نمایش جام 
جدید این تورنمنت که »ای اف ســی« در ماه مه 
سال گذشته و در جریان مراسم قرعه کشی نهایی 
جام ملت های ۲۰19 آســیا در برج الخلیفه از آن 
رونمایی کرد، جام قدیمی این تورنمنت به آرشیو 
این کنفدراسیون خواهد پیوست. این جام قدیمی 
که در ســال ۲۰15 توسط استرالیای میزبان و در 
ورزشگاه شهر سیدنی توســط ساکروس ها باای 
ســر برده شــد، برای مدت 6 دهه یعنی از زمان 
شــکل گیری این تورنمنت در سال 1956 همواره 
جزو اینفک معتبرترین تورنمنت ملی قاره کهن 
بوده اســت. خالی از لطف نیست که بگوییم این 
جام برای نخســتین بار توســط کره جنوبی فتح 
شــد و پس از ایــن تیم، تنها هفت کشــور دیگر 
جا پای کــره نهاده و آن را باای ســر بردند؛ در 
واقــع، ژاپنی ها بیش از هر تیم دیگر موفق به فتح 
این جایزه شده و به دنبال سامورایی ها، عربستان 
سعودی و تیم ملی ایران هر کدام موفق شده اند تا 
سه بار آن را لمس کنند. صرفنظر از هر نتیجه ای 
که یکم فوریــه ۲۰19 رقم بخورد؛ قهرمان نهایی 
هفدهمین دوره جام ملت های آســیا، نه تنها تاج 
پادشــاهی قاره کهن را روی ســر می گذارد بلکه 
نخســتین تیمی لقب می گیــرد که جام جدید را 

باای سر خواهد برد.
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کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از دیدار با 
یمن با اشاره به آخرین شرایط تیمش قبل از دیدار امروز 
)دوشــنبه( و اینکه برد در بازی امروز چقدر راه ایران را 
هموار می کند گفت: »در ابتدا از رســانه ها و مســووان 
امارات تشــکر می کنم که میزبانی این بازی ها را بر عهده 
دارند. طبق مطالبــی که در روزهای اخیــر گفتم، تنها 
چیزی که برای ما اهمیت دارد بازی با یمن اســت. شاید 
صحبت های من را خیلی ها درســت متوجه نشده باشند 
ولــی اان می گویم تمام تمرکز ما بازی با یمن اســت و 

روی چیز دیگری تمرکز نداریم.«
کی روش در پاســخ به این ســوال کــه نظرش در 
مورد تیم های شگفتی ســاز این دوره از بازی ها چیست 
گفت: »مطمئنا مدعیان اصلی این مســابقات ژاپن و کره 
هستند که در 40 سال قبل ســرمایه گذاری های زیادی 
در تیم هــای پایه انجام دادند. آنها از نظر تاریخی در کنار 
استرالیا مدعیان اصلی هستند. البته 21 تیم دیگر با این 
رویا که بتوانند فوتبال خوبی ارائه و خود را به آن خانواده 
طایی نزدیک کنند تاش می کنند. تیم هایی مثل ایران، 
چین، قطر و ازبکســتان چنین شــرایطی دارند. البته ما 
هزار درصد تاش می کنیم روی بازی امروز تمرکز داشته 
باشیم و امیدوارم استحقاق برد در بازی با یمن را داشته 
باشیم.« ســرمربی تیم ملی در خصوص اینکه آیا از بعد 
فنی بازیکنی هست که شــما بابت نبودش نگران باشید 
گفت: »ما در چند ماه گذشــته با موجی از مصدومیت ها 
روبه رو بودیم. ســعی کردیم گروهی از بازیکنان را آماده 
کنیم کــه در خدمت تیم ملی باشــند ولی این موضوع 
جزوی از فوتبال است، اما راهکارهای مناسبی برای بازی 

امــروز در نظر داریم. تیم ملی امــارات عبدالرحمن را از 
دســت داده و بازیکن ژاپن هم در این مســابقات نیست 
و مطمئنــا این ضربه بزرگــی برای آنهــا خواهد بود.« 
کــی روش در خصوص اینکه میزبان روز شــنبه در خانه 
متوقف شــد و اســترالیا نیز در بازی اول شکست خورد 
و این موضوع چقــدر می تواند برای بازیکنان ایران درس 
باشــد گفت: »همیشــه این برای ما یک هشدار است و 
با دیدن این بازی ها متوجه می شــویم هیچ تیمی کارت 
اعتباری برای پیروزی ندارد. مــا نقاط قوت و ضعف مان 
را می دانیم و خبر داریــم مربی یمن در آلمان کار کرده 
و مربی خوبی اســت. آنها بازیکنان خوبی مثل القاضی و 
الصاصــی را دارند ولی ماموریت اصلی ما این اســت که 
پل هایــی از امید ایجاد کنیم نــه پل هایی از ترس. پس 
تاش می کنیم تا هواداران مان را خوشحال کنیم و آنقدر 
هیجــان وجود دارد که حتی مــن نمی توانم اینقدر صبر 
کنم تا بازی شروع شود.« سرمربی تیم ملی در خصوص 
اینکــه هواداران ایران از تیم ملی حمایت می کنند و پیام 
شما به آنها چیست گفت: »پیام من ساده است، قبا هم 
به بازیکنانم گفته ام وقتی بازی تمام می شــود باید با سِر 
بلند زمین را ترک کنید. آنها باید باعث ســربلندی مردم 
شــوند. فوتبال را به عنوان یک ســرگرمی بازی می کنیم 
پس وظیفه بازیکنان این اســت که به فکر شــاد کردن 
مردم کشورشان باشــند. بخصوص وقتی اتفاقاتی خارج 
از فوتبــال هم می افتــد این وظیفه بازیکنان اســت که 
مسوولیت پذیر باشــند. فیفا می گوید خانواده بین المللی 
فوتبال باید با هم باشــند و بازیکنان باید این شــادی و  

اتحاد را در خانواده ایجاد کنند.«

بااخــره وقتش رســید. از وقتــی هیاهوی جام 
جهانی خوابید حواس مان به جــام ملت ها بود و اینکه 
تیم ملی می خواهد در این تورنمنت چه کند. اینجا اما 
داستان مان با جام جهانی فرق می کند. اگر آنجا صعود 
از مرحله گروهی شبیه رویا بود و با تیم کی روش به این 
رویا نزدیک شــدیم در قاره خودمان 43 سال است که 
قهرمانی رویا شــده. اینجا دیگر کسی به صعود از گروه 
فکر نمی کند و حتی حاا که تورنمنت 24 تیمی شــده 
عبور از مراحل یک هشــتم نهایی و یک چهارم نهایی 
هم در نظر هوادار تیم ملــی نمی آید چون همه از این 
تیم، تیم اول آسیا، تیمی که در جام جهانی گل کاشت 

قهرمانی می خواهند.
ایــن باید نقطه شــروعی برای یک پایان باشــد. 
شــروعی برای پایــان دادن به حســرت ها، ناامیدی ها 
و شکســت هایی که در این چهل و چند ســال پشت 
سرشــان گذاشتیم و رسیدیم به این تیم امیدوارکننده. 
اینجا قرار اســت نقطه پرتاب موشکی باشد که تا فینال 
همین طور در حال اوج گرفتن خواهد بود و مســیرش 
را تغییــر نخواهد داد. اینجا قرار اســت حتی نقطه ای 
برای عاقه مند کردن دوباره مردم به فوتبال و تیم ملی 
کشورشان باشــد. تیمی که قرار است کارهای بزرگش 
را این بار در ابعاد قاره ای به رخ آســیا بکشاند و تبدیل 
به تیمی بشــود که برای قهرمانی از همین گام نخست 
شبیه قهرمان ها شده و گام محکمی برای رقم زدن یک 

اتفاق بزرگ برمی دارد.
حریف نخســت تیم ملی، تیم ملی یمن است که 
ماه ها اســیر جنگ بــود و بعد از صعــود از پلی آف تا 

چندیــن ماه اردو و بازی تدارکاتی نداشــت اما طی دو 
ســه ماه اخیر در اردو بوده و چنــد بازی تدارکاتی هم 
برگزار کرده است. سرمربی یمن خیلی دیر انتخاب شد 
و تــدارکات این تیم بــرای تورنمنتی مثل جام ملت ها 
هرگز کافی نیســت امــا به هیچ وجــه نمی توان یمن 
کوچک را دســت کم گرفت. آنها درست شبیه اردن و 
فلسطین از جمله تیم های کوچک عربی هستند که به 
سختی شکست می خورند و اصطاحا چغر و سختکوش 
هستند. تعداد زیادی از بازیکنان یمن در لیگ ستارگان 
قطر بازی می کنند و کیفیت پایینی ندارند ضمن اینکه 

مربی اسلواک این تیم هم مربی قابلی است.
یمنی ها به خوبی نســبت بــه توانایی ها و ظرفیت 
تیم شــان آگاهی دارنــد و در برابــر قدرت های گروه 
خودشان را کوچک می دانند اما نمی خواهند اعتماد به 
نفس شــان را از دست داده و بعضا در مصاحبه های شان 
درباره صعود و خلق شــگفتی می گویند تا به عنوان یک 
شکســت خورده و از پیش باختــه وارد این تورنمنت 
نشوند. اما این ســوی میدان برای تیم ما داستان فرق 
می کند. ما به این بازی در حکم پلی برای پیروزی های 
بعــدی نگاه می کنیم. به اینکه بایــد تورنمنت را خوب 
شــروع کنیم و از همین نقطه آغــاز میخ مان را محکم 
بکوبیم. برای این کار بزرگ به اندازه کافی نیروی خوب 
داریم حتی اگر یکی از بهترین هایمان به این مســابقه 

نرسیده باشد.
 اینجا برای تیم ما نقطه پرتاب است هر چند یمن 
را جــدی می گیریم و البته اجازه شــگفتی به این تیم 

نخواهیم داد.

صاصی: از بازی مقابل 
ایران لذت می بریم

عاء الصاصی بازیکن تیم ملی 
یمن در نشست خبری پیش از بازی 
با ایران گفت: »ما تیم خیلی بزرگی 
بازی های  انجام  برای  یمن  و  داریم 
خوب به این تورنمنت آمده و تمام 
تاشــمان را بــرای موفقیت این 
بازیکن  می دهیم.«  انجام  کشــور 
ایران  ادامه داد: »مــا مقابل  یمن 
قدرتمند بازی داریم اما می خواهیم 
از این بازی لــذت ببریم. در واقع 
دارند  بزرگی  خیلی  بازیکنان  آنها 
و من فکر می کنم شــانس خوبی 
بازی ها داریم که خودمان  در آغاز 
را نشان بدهیم. هدف ما این است 
کــه بازی های خــوب خودمان را 
جوانمردانه  فوتبالی  و  دهیم  انجام 
ارائــه کنیم.« بازیکــن تیم ملی 
»خیلی خوب  گفت:  ادامه  در  یمن 
امروز )دوشنبه(  بازی  می دانیم که 
می تواند  ایران  است،  بزرگی  بازی 
برای هر حریفی خطرناک باشد. ما 
و  می دهیم  انجام  را  بازی خودمان 
نمایش مان  بهترین  می کنیم  سعی 
را داشــته باشــیم.« این بازیکن 
گفت:  مصاحبــه ای  در  همچنین 
وجود  تمام  بــا  همبازیانم  و  »من 
رقابت ها  ایــن  در  موفقیت  برای 
انتظارات  نباید  اما  مبارزه می کنیم 
نسل  داشــت.  تیم  این  از  زیادی 
فعلی خوش شانس است که حضور 
در جام ملت هــا را تجربه می کند 
امــا نمی توان به فکــر صعود بود 
آن هم در شــرایطی که 4 ســال 
برگزار  یمن  فوتبال  لیگ  اســت 
نمی شــود و کشــور در موقعیت 
الصاصی گفت:  دارد.«  قرار  سختی 
»شــانس ما برای صعود به مرحله 
بعدی زیــاد نخواهد بود، خصوصًا 
در حالی که نخســتین مسابقه را 
با  می کنیم.  برگــزار  ایران  مقابل 
توجه به فاصلــه و تفاوت هایی که 
بین این دو تیــم وجود دارد، باید 
کرد.  توجه  بازی  این  ســختی  به 
از  ایران مدعــی قهرمانی و یکی 
آسیاست  تیم های  قدرتمندترین 
که در جام جهانی روســیه حضور 
مسابقه  نخستین  باید  ما  و  داشته 
را مقابل چنین تیمی برگزار کنیم. 
با این وجود تمام تاش خودمان را 
می کنیم کــه نمایش خوبی مقابل 
چنین تیمی داشــته باشیم.« وی 
قهرمانی  مدعیــان  پیش بینی  در 
رقابت ها گفــت: »ژاپن مدعی اول 
این  در  آنها  می شــود.  محسوب 
جام همیشه مدعی هستند و البته 
فوق العاده ای  نمایش  روســیه  در 
عربی  تیم های  بین  در  داشــتند. 
بهترین  هم فکر می کنم ســوریه 
دوره  این  در  می تواند  و  است  تیم 
عملکردی فراتر از انتظار داشــته 

باشد.«

کوچیان: بازی مقابل 
مدعی قهرمانی آسان نیست

یان کوچیان، سرمربی تیم ملی یمن در 
نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل 
تیم ملی ایران گفت: »خیلی خوشــحالیم 
که می توانیم جام ملت های آســیا را شروع 
کنیم. باید مقابــل یکی از بهترین تیم های 
تورنمنــت بازی کنیم کــه در جام جهانی 
عملکرد خیلی خوبی داشــت. می دانیم که 
در این جام هم ایران مدعی قهرمانی است. 
ما در ماه  اخیر عملکرد خوبی داشــتیم و با 

آمادگی خوبی به مصاف ایران می رویم.«
* می دانم مقابل تیم بســیار خوبی به 
میدان خواهیم رفت. بازیکنانی مانند طارمی، 
امیــری و آزمون در تیم ملــی ایران حضور 
دارند. در کل کی روش بازیکنان خوبی دارد. 
مــا به خوبی ایران را آنالیــز کرده ایم. با این 
وجود ما ســبک بازی خودمان را داریم و از 
بازیکنان خودمان بهره می بریم. بازی مقابل 
تیــم ملی ایران به عنوان مدعی قهرمانی جام 
آسان نیســت ولی ما تمام تاش خودمان را 

برابر ایران به کار می گیریم.
* در دیدار دوستانه مقابل سوریه بازی 
قابل قبولــی ارائه کردیم. به هر حال یمن از 
نظر فوتبال کشور کوچکی است اما ما آرزوها 
و رویاهای خودمــان را داریم. می خواهیم با 
عملکرد خود، احترام تیم ها را به کشــورمان 

ببریم.
* بازی بزرگی خواهیم داشــت. مردم 
درباره ایــن بازی صحبــت می کنند. دیروز 
)شــنبه( تمرین خوبی داشــتیم. وقتی عده 
زیادی به این دیدار توجه دارند، این شــانس 
را خواهیم داشت که خودمان را نشان دهیم.
* ما مشــکات زیادی برای این دیدار 
داشــتیم. مــا نمی توانیم در داخل کشــور 
خودمان تمرین کنیم و تمــام اردوهای مان 
را در خارج از کشــور برگزار کردیم. باید در 
ایــن مدت زمان ترکیب خوبــی از بازیکنان 
شــاغل در داخل و خــارج از فوتبال یمن را 
ایجاد می کردیم تا بــه هماهنگی مورد نظر 

من برسند.
* در عربستان تمرینات خوبی داشتیم. 
ســپس به مالزی رفتیم و با تیــم ملی این 
کشور بازی کردیم. یک دیدار هم با تیم ملی 
سوریه داشــتیم که آخرین بازی دوستانه ما 
قبل از شــروع جام ملت های آســیا بود. در 
کل اینها تمام بضاعت ما بود و با این شرایط 

خودمان را برای این رقابت ها آماده کردیم.
* کی روش مربی خوب و بزرگی است. 
ما مربی ها شرایط سختی داریم و فشار زیادی 
را تحمل می کنیم؛ فشاری که از جانب شما 
رسانه ها و هواداران ایجاد می شود. کی روش 
توانســته تیم ملــی ایران را به جــام جهانی 
برساند و در جام ملت ها هم هدایت تیم ملی 
را بــر عهده دارد. او در ایــران موفقیت های 

زیادی داشته و مربی بزرگی است.

 شجاعی: فقط باید خودمان باشیم
*براســاس تغییرات انجام گرفته در ورزشــگاه محمد بن زاید ابوظبی، 
خبرنگارانی که برای پوشــش مســابقه در ورزشــگاه حاضر خواهند شد، در 
طبقه دوم مســتقر می شــوند و باید در این مکان نظاره گر دیدار تیم ملی با 
یمن باشند. این ورزشــگاه در کنار جایگاه خبرنگاران مجهز، سالن رسانه ای 
جالب و جذابی نیز دارد که می تواند برای خبرنگاران و عکاسان ایرانی بسیار 

مناسب باشد و روند خبررسانی آنها را تسریع کند.
*در جلســه هماهنگــی بازی ایران - یمن مقرر شــد تیم ملی ایران با 
لباس یکدســت سفید و دروازه بان های ایران با لباس آبی و تیم یمن با لباس 
قرمز و دروازه بان های آنها با لباس زرد به میدان  بروند. داور اول دیدار روجی 
ساتو، داور دوم جومپی ایدا، داور سوم هیروکی کیمورا و داور چهارم هیروشی 

یامائوچی از کشور ژاپن قضاوت این دیدار را برعهده دارند.
* 6 هزار هوادار تیم ملی فوتبال ایران که در کشور امارات حضور دارند 
برای خرید بلیت دیدار امروز تیــم ملی مقابل یمن اقدام کرده اند. البته این 
تعداد هنوز نهایی نیســت و بلیت ها همچنان در حال فروش اســت و ممکن 
اســت تا آخرین لحظات فروش بلیت حضور ایرانیان بیشــتری در ورزشگاه 

قطعی شود.
* در شرایطی که استارت رقابت های جام ملت های آسیا با دیدار امارات 
و بحرین زده شد، کاروان تیم ملی قطر برای حضور در این پیکارها به امارات 
رســید. قطری ها در جام ملت های آســیا در گروه E با تیم های کره شمالی، 

عربستان و لبنان همگروه هستند.
*در بازی افتتاحیه محمد الرمیحی بحرینی نخســتین گل بازی و این 
تورنمنت را در دقیقه 78 به ثمر رساند تا نام خود را در این مسابقات به عنوان 
زننده نخســتین گل ثبــت کند. به همین بهانه ای اف ســی بابت گلزنی این 
بازیکن به وی تبریک گفت. این بازیکن همچنین توانست عملکرد موفقی در 

این بازی داشته باشد و برترین بازیکن میدان لقب بگیرد.
* سایت اسپورت عراق خبر داد علی حصنی، هافبک 24 ساله تیم ملی 
این کشور که در بازی دوستانه این تیم با فلسطین مصدوم شده بود بازی اول 
با ویتنام را در جام ملت ها از دست داد. حصنی تمریناتش را پیگیری می کند 

و برای بازی دوم با یمن در جام ملت های آسیا خواهد رسید.
* ســونیل چتری، کاپیتان و مهاجم 34 ســاله تیم ملی فوتبال هند ضمن 
تمجید از ناکاتا اسطوره فوتبال ژاپن، علی کریمی و علی دایی اسطوره های فوتبال 
ایران و تیری آنری، از این نفرات به عنوان فوتبالیســت هایی یاد کرد که در دوران 
حرفه ای خود از آنها الهام گرفته اســت. چتری کــه 104 بازی ملی با 65 گل زده 
در کارنامه اش به ثبت رسیده است، سابقه بازی مقابل تیم ملی ایران را هم دارد.

* کاتانچ سرمربی تیم ملی عراق در تمرین 
شنبه شب تیمش حاضر به گفت  و  گو با رسانه ها 
نشد و به جای وی مدیر رسانه ای تیم ملی عراق 
مقابل خبرنگاران قــرار گرفت. محمد خلف در 
خصوص آخریــن وضعیت این تیم گفت: »باید 
بگویم عراق همیشه در جام ملت ها قدرتمند و 
مدعی است. این  بار هم برنامه های آماده سازی 
خوبی داشــته ایم و هشــت بازی تدارکاتی را 
برگــزار کردیم. اردوی آخر بســیار مفید بود و 
ســرمربی به سختی توانست اسامی 23 بازیکن 
نهایی را اعام کند. در نهایت هم با تیم جوانی 

به جام ملت ها آمده ایم که میانگین سنی آن 24 سال است.«
* مسعود شــجاعی در نشست خبری پیش از بازی با یمن در خصوص 
اینکه چه مطلبی شــما و ایران را تهییج می کند و آیا به فکر حمله هستید، 
گفت: »ما فقط باید خودمان باشــیم و به چیزی فکر نمی کنیم. با تجربه ای 
که از تورنمنت قبلی دارم باید بگویم نباید اشــتباهات گذشته را تکرار کنیم. 
حضور در فینال خیلی خوشایند است، بازی اول برای ما فینال است و دیگر 
جایی برای اشــتباه نداریم و آمده ایم که با قدرت شروع کنیم. ما 7 فینال در 

پیش داریم که فینال اول ما امروز)دوشنبه( خواهد بود.«
* قصــی الفواز رییس فدراســیون فوتبال عربســتان گفت: »عراق تیم 
خوبی است و بازیکنان بسیار عالی در اختیار دارد. ما با این تیم در تورنمنت 
چهار جانبه ســوپر کاســیکو عربستان مواجه شدیم. ســطح فنی تیم ملی 
عراق بســیار خوب اســت. به نظرم تیم ملی فوتبال عــراق در جام ملت ها 
می تواند روند صعودی را طی کند. تمام تیم های عربی در این رقابت ها شانس 
قهرمانی دارند. هر تیمی که بهتر و بیشــتر کار کند می تواند قهرمان شــود. 

برای تیم های عربی جام ملت های آسیا آرزوی موفقیت می کنم.«

نقل قولجام ملت ها

از  یکــی  مطــری  عبدالواســع 
تیم ملی یمن  بازیکنان  امیدبخش ترین 
در جام ملت های آســیا 2019 اســت 
که در مرحلــه انتخابی ایــن رقابت ها 
5 گل بــه ثمر رســانده بــود. المطری 
قبل از نخســتین بازی تیمش در جام 
ملت های آسیا گفت: »مرحله نهایی جام 
ملت های آسیا نیازمند حماسه و تمرکز 

زیاد اســت زیرا بااترین سطح فوتبال 
تیم  می شــود. حضور  محسوب  قاره ای 
ملی یمن در جام ملت های آســیا یک 
دستاورد تاریخی است و در این رقابت ها 
مثبت اندیش هستیم.« بازیکن تیم ملی 
یمن ادامه داد: »شــاید به نظر برسد که 
یمن در گروه ســختی قرار گرفته است 
اما با عزم، شور و آمادگی مطلوب مهیای 

می شویم  آسیا  ملت های  جام  بازی های 
و به هواداران مان وعده صعود می دهیم. 
ارائه سطح فنی ارزشمند هدف بازیکنان 
تیم ملی فوتبال یمــن در این رقابت ها 
اســت. سرنوشــت صعود ما بستگی به 
ایــن دارد که چگونه در 3 بــازی برابر 
تیم های ملی ایران، عراق و ویتنام ظاهر 

می شویم.«

الکساندر کریستینین در پاسخ به این 
پرسش که چه تیمی قهرمان جام ملت های 
آســیا 2019 می شود گفت: »فکر می کنم 
تعداد محدودی از تیم های شــرکت کننده 
هســتند که می توانند به عنوان قهرمانی 
دســت یابند. می خواهــم از کره جنوبی، 
ژاپن و ایــران به عنوان نامزدهای قهرمانی 
نام ببــرم اما با این وجود جام ملت ها باید 

مورد توجه قرار بگیرد.« سرمربی تیم ملی 
قرقیزســتان درباره همگروهی با تیم های 
کره جنوبــی، فیلیپیــن و چیــن در جام 
ملت های آسیا گفت: »خیلی روشن است 
که چه تیمــی در این گروه قدرتمندترین 
محســوب می شــود. بازی در ورزشــگاه 
با نتیجه صفر - صفر شــروع می شــود و 
سرنوشت در زمین مشخص خواهد شد.« 

کریســتینین 40ســاله در واکنش به این 
پرسش که می تواند به عنوان یک سرمربی 
جوان نامش را در فوتبال قاره آسیا مطرح 
کند، گفت: »شــرکت در یــک تورنمنت 
مهــم همانند جام ملت های آســیا ارزش 
کار مربیان است. چنین رقابت هایی عاوه 
بر توسعه فوتبال برای ما مربیان نیز مهم 

هستند.«

فدراســیون فوتبال اســترالیا خیلی 
زود روی انتخــاب گراهام آرنولد به اجماع 
رسید. وقتی پوسته کوگلو پس از صعود به 
جام جهانی ناگهان استعفا داد، فدراسیون 
دنبال مربــی موقتی برای جام جهانی بود 
و اصرار داشــت هدایت تیم در بازگشت از 
روسیه به آرنولد ســپرده شود. این مربی 
در جــام ملت هــای آســیا 2007 تجربه 
ناموفقی داشت، ولی پس از عملکرد خوب 
در لیگ اســترالیا توانســت یک بار دیگر 
نظر فدراســیون را برای نشستن روی این 

نیمکت جلب کند.
آنها امید داشــتند آرنولــد بتواند در 
جام ملت های آســیا به خوبــی از عنوان 
قهرمانی دفاع کند، ولی عملکرد اســترالیا 
در بــازی اول به قدری بــد بود که کمتر 
هــواداری امید دارد این تیــم امارات را با 

کارنامه خوبی ترک کند.
ایراد بــزرگ به آرنولد ســبک بازی 

ســنتی تیم های اوســت کــه مبتنی بر 
ســانتر از جناحین اســت و برای حریفان 
کاما قابل پیش بینی شــده. سبک بازی 
کاسیک انگلیسی که حاا تقریبا منسوخ 
شــده. در بازی با اردن هم استرالیا اصرار 
به سانتر داشــت، ولی حریف توانست به 
خوبــی با این تاکتیک مقابله کند و از گل 

زده نیمه اول محافظت کرد.
 پوســته کوگلو تاش کرده بود بازی 
مالکانه را در اســترالیا پیــاده کند و برای 
تجمع بیشتر بازیکنان و برتری عددی در 
خط میانی حتی گاهی از خط دفاع ســه 
نفره استفاده می کرد. برت فان مارویک هم 
در جام جهانی روســیه تاش کرد فوتبال 
مدرنــی با اســترالیا بازی کنــد، هرچند 
نتوانســت از گروهش صعود کند، ولی با 
آمــدن آرنولد دوباره همه چیز به ســبک 

قدیمی برگشته.
آرنولد را از نظر عملکرد حرفه ای اش 
می توان به امیر قلعه نویی تشبیه کرد. این 
مربی هم در لیگ برتر ایران معموا نتایج 
خوبی می گیرد، ولی ســبک فوتبالش در 
تیم ملی پاسخگو نبود و در جام ملت های 
آســیا 2007 نتوانست موفق باشد. جالب 
اینکه فوتبال مورد عاقه قلعه نویی هم به 

آرنولد شباهت دارد.
 

حمات تند هواداران استرالیا به آرنی
شکست مقابل اردن و نمایش ضعیف 
اســترالیا برای هواداران ایــن تیم کاما 
غیرمنتظره بود، به طوری که بعد از بازی 
در شــبکه های اجتماعی حمات شدیدی 

علیه این مربی داشتند.
راس کاتانزاریتــی نوشــت: »گراهام 
آرنولد بدترین مربی اســت کــه از زمان 
گراهام آرنولد داشــته ایم!« کاربری به نام 
بن هم نوشــته: »رابی سایتر و همکاران 
را  )پوســته کوگلو(  آنجه  مطبوعاتــی اش 
فراری دادنــد و ما را به اینجا رســاندند. 
آرنــی )لقب آرنولد( فاجعه اســت. هرچه 
زودتر او را برکنــار کنید.« راب گرین وود 
هم گفت: »در نمایش استرالیا اشتباهات 
وقت کشی حریف،  می شــد.  دیده  زیادی 
ادعــای پنالتی و پرچم اشــتباه آفســاید 
نباید بهانه شــود، ما به اندازه کافی خوب 
نبودیم. تیم کیفیت و شــور و هماهنگی 
ازم را نداشــت. غرور بی ادبانه ای که قبل 
از مسابقات داشتیم، خودش را نشان داد. 
حاا کار خیلی زیــادی در پیش داریم.« 
آدام پیکاک هم با اشاره به مالکیت بی ثمر 
اســترالیا گفــت: »اردن در نیمه اول تنها 
27 درصد مالک توپ بــود. اگر در آینده 
خواســتید از مالکیت توپ در مقایســه با 
مالکیت موثر مثال بزنیــد، نیمه اول این 
بازی بهتریــن نمونه اســت.« راب هم با 
کنایــه گفته: »اردن بــه خوبی برنامه اش 
را در زمین اجــرا کرد. ما حتی برنامه هم 
نداشــتیم!« در ســال 2007 هم استرالیا 
جام ملت ها را با تساوی مقابل اردن شروع 
کرد و با شکســت به ژاپن در یک چهارم 
نهایی از مســابقات کنار رفت. این بار هم 
انگار قرار است همان سناریو تکرار شود و 
حتی در صورت صعود استرالیا امید زیادی 

به موفقیت این تیم نیست.

مطری: به هواداران مان وعده صعود می دهیم

سرمربی قرقیزستان: ایران، ژاپن و کره نامزد قهرمانی هستند

گراهام آرنولد، قلعه نویی فوتبال استرالیا!

در دومین بازی جام ملت های آسیا 
تورنمنت  این  بزرگ  نخستین شــگفتی 
رقــم خورد و اردن توانســت اســترالیا، 

مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد.
پیش از بازی کمتر کسی می توانست 
تصور چنین نتیجه ای را داشــته باشــد، 
به جز ویتال بورکلمانس، سرمربی هلندی 
اردن که گفته بود تیمش توان شکســت 
اســترالیا را دارد: »نخســتین بازی در 
تورنمنت بــرای همه تیم هــا خطرناک 
اســت. بازی نزدیکی خواهد بود و هیچ 
دلیلی نــدارد کــه نتوانیم اســترالیا را 
شکست بدهیم.« مهم تر اینکه او این باور 
را به شاگردانش هم القا کرده بود و آنها 
تا دقیقه 95 بــرای محافظت از تک گل 

زده شان جنگیدند.
اســترالیا طبق معمــول تاش کرد 
با ســانتر از چپ و راست اردن را تحت 
فشار قرار دهد ولی آمر شافی، دروازه بان 
باتجربــه حریف در ایــن صحنه ها بدون 

اشتباه بود.
اردن در طرف مقابل تاش می کرد 
با حمات ســریع بــه دروازه اســترالیا 
نزدیک شــود و سرانجام در دقیقه 26 به 
گل رســید. آنها روی یک ضربه کرنر که 
نقطه قوت استرالیاست توانستند دروازه 
حریف را باز کنند و ضربه سر بنی یاسین 
به زیر طاق دروازه رفت. چند دقیقه بعد 
اردن می توانست به گل دوم برسد، ولی 
مت رایان ضربه ایستگاهی عالی حریف را 

از سه کنج دروازه بیرون کشید.
 

جای خالی غایبان استرالیا
پس از شکســت اســترالیا در نیمه 
انتظار می رفت گراهام آرنولد بتواند  اول 
ســازمان دوبــاره ای به تیمــش بدهد و 
راه هــای متفاوتی را برای باز کردن دفاع 
فشرده اردن امتحان کند، ولی روند بازی 
تغییر زیادی نداشــت و بــازی این تیم 

کاما قابل پیش بینی دنبال شد.
جای خالــی آرون مــوی به عنوان 
بازیســاز در خط میانی استرالیا احساس 
می شــد و آرنولد در نیمه دوم بیشترین 
تغییــرات را در همین منطقه داشــت، 
 ولــی ایــن تعویض هــا هم نتوانســت

 گره گشا باشد.
در خــط حمله هم غیبــت مارتین 
بویــل و مــت لکــی کــه در هفته های 
گذشته مصدوم شــدند کاما محسوس 
بود. بدشانســی گراهام زمانی کامل شد 
که آندرو نابوت قبل از مســابقه به دلیل 
مصدومیــت از ترکیــب بیــرون رفت و 
او در مرکز  جیمی مک ارن، جانشــین 
انتظارات  نتوانست  خط حمله ســه نفره 
را برآورده کند. بهترین فرصت اســترالیا 
برای زدن گل تســاوی در دقیقه 72 بود 
که تام روگیــچ در محوطه جریمه بدون 
اینکه مزاحمی داشــته باشد ضربه اش را 

به باای دروازه فرستاد.
فشار اســترالیا در دقایق پایانی ادامه 
داشت، ولی بازی فشرده اردن و درخشش 
شافی اجازه نداد زردپوشان به گل تساوی 
برسند. با این شکست، استرالیا کار سختی 
در پیــش دارد و بــازی مقابل فلســطین 
و ســوریه شــاید از این هم دشوارتر باشد، 
بخصــوص اینکه انتقــادات از عملکرد تیم 

آرنولد از همین حاا شروع شده.

آرنولد: هنوز دو بازی دیگر باقی 
مانده است

استرالیا در نخستین بازی اش در جام 
ملت های آسیا شــروع فاجعه باری داشت و 
یک بر صفر مغلوب اردن شــد، با این حال 
گراهــام آرنولد امیدش را از دســت نداده 
و معتقد اســت تیمــش در دو بازی بعدی 
مقابــل فلســطین و ســوریه می تواند این 

شکست را جبران کند.
آرنولــد بــه تمجید از نمایــش اردن 
پرداخــت و گفت: »انتظــار چنین بازی و 
نتیجه ای را نداشــتم. اردن فراتر از انتظار 
ظاهر شــد و توانســت به برد برســد. آنها 
بــازی را برای تیم ما ســخت کردند. گلی 
که خوردیــم غافلگیرکننده بــود و بعد از 
آن زمــان زیادی از بازی توپ در اختیار ما 
بود ولی نتوانســتیم موقعیتی ایجاد کنیم. 
در نیمــه دوم تاش زیــادی کردیم تا گل 
خورده را جبــران کنیم ولی موفق نبودیم. 
البته هنوز دو دیدار دیگر باقی مانده و باید 
بتوانیم 6 امتیــاز باقیمانده را در این گروه 

به دست بیاوریم و به مرحله بعد برسیم.«

 نخستین شگفتی بزرگ:
 استرالیا به خاک افتاد

اردن یک - استرالیا صفر

شکست استرالیا برای ما هشدار بود

کی روش: به بازیکنان گفتم 
سربلند بیرون بیایید

شگفتی ممنوع، حریف کوچک را جدی می گیریم

ایران - یمن
 آغازی برای یک پایان

کفاشیان برای تیم ملی دست به کار شد
اعتراض کی روش به چمن بلند ورزشگاه

در آخرین تمرین تیم ملی قبل از بازی با یمن که در زمین اصلی باشــگاه 
الجزیره برگزار شــد و در شــرایطی که تمرین شروع نشده بود میک مک 
در موت به مسووان حاضر در تمرین اعام کرد که چمن این استادیوم بلند 
اســت. به محض آغاز تمرین کی روش بازیکنــان را دور هم جمع کرد و با 
آنها خیلی کوتاه صحبت کرد. سپس سراغ نمایندگان  ای اف سی رفت و در 
خصوص چمن با آنها صحبت کرد. در حضور مهدی تاج، علی کفاشــیان که 
مسوولیت نایب رییسی ای اف سی را دارد وقتی دید مربیان به چمن ورزشگاه 
بازی اعتــراض دارند با نمایندگان اجرایی ای اف ســی صحبت کرد. بعد از 
صحبت های او چند نفر از عوامل اجرایی برگزاری بازی ها در زمین تمرین تیم 
ملی حاضر شده و به نمونه گیری از چمن پرداختند. علیرضا جهانبخش که 
روز شنبه کنار سایر بازیکنان در کارهای تاکتیکی شرکت کرده بود با لباس 
شخصی در تمرین حاضر شــد. وی به همراه علی قلی زاده لباسی متفاوت 
از لباس های تمرینی بازیکنان به تن داشــت و تنها نظاره گر تمرین شــد.
با گذشت 20 دقیقه از تمرین، نمایندگان رسانه ها به بیرون از زمین هدایت شدند.

اردوگاه ملی

حمات تند هواداران کانگوروها به سرمربی
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خانه پدری تختی، کارگاه تریکوبافی شده است
در پنجاه و یکمین ســالگرد درگذشــت »جهان پهلوان تختی« از 
ســوی یکی از اعضای شورای شــهر تهران اعام شــد که خانه پدری 
تختی تبدیل به کارگاه تریکوبافی شــده است و عاوه بر آن زورخانه و 
باشگاه پواد واقع در چهار راه وحدت اسامی )شاهپور قدیم( که جهان 
پهلوان تختی به همراه بســیاری از هم تیمی های خود و مشاهیر کشتی 
ایران از جمله »پهلوان عباس زندی« از آن برخاســته و در کشتی دنیا 

درخشیدند، به یک باشگاه بیلیارد تبدیل شده است.
حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی 
شــهر تهران دیروز در آســتانه پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان 
پهلوان تختی در جلســه شورای اسامی شــهر تهران در تذکر پیش از 
دســتور خود با بیان اینکه در آستانه ســالگرد درگذشت جهان پهلوان 
تختی قرار داریم، گفت: »متاســفانه خانه پدری جهان پهلوان تختی و 

زورخانه و باشگاه پواد از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. خانه پدری 
تختی تبدیل به کارگاه تریکوبافی شــده و زورخانه و باشگاه پواد نیز به 
باشــگاه بیلیارد تغییر کاربری داده اســت. این در حالی است که خانه 

پدری تختی می تواند به خانه موزه کشتی تبدیل شود.«
وی در این خصــوص اضافه کرد: »در بودجه امســال 35 میلیارد 
ریــال برای تملک خانــه پدری جهان پهلوان تختــی و زورخانه تختی 
اختصاص داده شــده بود اما شهرداری های مناطق 11 و 12 به این مهم 
توجه نکردند.« عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسامی 
شــهر تهران در پایان صحبت های خود اضافه کرد: »متاســفانه ساکنان 
مناطق 11 و 12 شهرداری تهران )محات خانی آباد و وحدت اسامی( 
نیز پیشــینه محله خود را نمی دانستند و ازم است که شهرداری تهران 

فکری به حال این مساله کند!«

بدون حرف جدید، ناگفته و عجیب

از تختی نوشــتن همانقدر که دشــوار به نظر 
می رسد، ساده هم هست. مثل زمانی که در مقابل 
فرد بزرگی قرار می گیری و دهانت قفل می شــود 
یا از ســر ذوق و اینکه می توانی از هر دری ســخن 
بگویی، روده درازی می کنی. برای همین هم هست 
که رویه رسانه ها در ســالگرد او یا به مینیمال ترین 
حالت ممکن منتهی می شود و یا تکرار زیاده گویی 

که تار و پودش تکرار مکررات است.
با تمام اینها مگر می شــود هفدهم دی باشد 
و اثــری از تختــی در میان صفحــات روزنامه ها و 
ســایت ها نباشــد. هر ســال که دی  ماه می شود، 
خیلی ها بــه دنبال یک کار ویژه و تازه درباره تختی 
هستند اما مگر چقدر اتفاق و موضوع تازه درباره او 
وجود دارد؟ آن هم پس از گذشــت پنجاه ســال از 
مرگ ورزشــکاری که تنها 37 سال عمر کرده بود. 
با این حال تمام نوشته ها و مصاحبه ها چیزی است 
شبیه به تدارک مراسم سالگرد برای او. برای مردی 
که به هر ترتیب، چه حقیقی، چه به دســت مردم و 
چه با اغراق تبدیل به اســطوره ای ترین مرد تاریخ 

ورزش ایران شده است.
تشــبیه و تمثیل، یکی از کارهای حســاس 
و به اعتقاد برخی حتی اشــتباه اســت. با این حال 
گاهی گره گشــای کام می شود و یک جمله جای 
صدهــا کلمه را می گیرد. نکته اینجاســت که قرار 
نانوشــته ای وجود دارد که هر سال هفدهم دی که 
می  شــود، به ما می گوید باید برای تختی سالگرد 

بگیریم. ســالگردی به اندازه خودمــان و در حد و 
اندازه محدود این صفحه. پــس اگر قرار بر گرفتن 
سالگرد اســت و خوانندگان روزنامه هم حضار این 
مراسم، نباید خیلی به دنبال اتفاق جدیدی باشند.

گفتیم که شــاید تمثیل ها خیلی وجه تشابه 
دقیقی نداشته باشــند اما در مراســم  اینچنینی 
واقعا کســی دنبال چیــز جدیدی نیســت! مثل 
سالگرد انقاب اسامی و سالگردهای مذهبی و از 
این دســت. اگرچه در این مراسم  هم هر از چندی 
صحبت از ناگفته ها و اســناد منتشر نشده مطرح 
می شــود اما همچنان بحث اصلی و بهانه یادبودها 
موضوع یا شــخص اصلی است. پس این صفحه هم 
بیش از هر چیز نوعی شبیه سازی از مراسمی است 
که هر ساله بر ســر مزار تختی برگزار می شود و به 
تکرار خاطرات سن و ســال دار های ورزش ایران و 
تعریف و تمجیدهــای تکراری مدیران ورزشــی 
می گذرد. با این حال سعی شده تا آنقدر هم حوصله 

سر بر نباشد و در خور بزرگی نام تختی باشد.
 

رویارویی با واقعیت
همیــن مدیرانی که امروز در مراســم یادبود 
تختی یا پشــت تریبون هــای دیگر از او ســخن 
می گویند، اســتاد فرار از واقعیت هــای موجود و 
کتمان آن هســتند. مدیرانی که وقتی مشــکات 
را پیــش چشم شــان مــی آوری خیلــی راحت 
چشم های شان را می بندند و می روند. می دانند که 
مشــکل وجود دارد اما ترجیح می دهند نبینند تا 

آسوده باشند و فارغ از پاسخگویی.
تختی اما از آن دسته آدم هایی بود که فرار در 
کارش نبود. مشــکات را اول از همه می پذیرفت 
و اگر زورش می رســید حلش می کرد. در زندگی 

قهرمانی بــه گواه خیلی ها تصویــر رقبای اصلی و 
قهرمان های بزرگ دنیا را به در و دیوار اتاقش می زد 
تا هر روز ببیند و وجود مشکل و ترس از باخت را به 
طور مداوم حس کند. تمام این احساس بد و تلخ را 
به جان می خریــد تا اینکه چاره پیروزی و قهرمانی 

را آرام آرام در وجودش ایجاد کند.
مدیران بــه کنار، خود ما هــم خیلی وقت ها 
همینطــوری هســتیم. چشــم های مان را روی 
واقعیت ها می بندیــم و از مشــکات و ایرادهای 
موجــود فرار می کنیــم اما تختی مشــکاتش را 
می گذاشت جلوی چشــم هایش تا راهی برای حل 

کردن شان پیدا کند.
 

محبوبیت عجیب و غریب
در مدح و ستایش محبوبیت تختی حرف های 
بسیاری زده شــده که خیلی ها می دانند او مردمی 
بود و به شــدت محبوب. یکی از معدود بخش هایی 
که خیلی در موردش اغراق نشــده و بیش از اندازه 
بزرگ نشــده، همین میزان محبوبیــت و جایگاه 
واای او در میــان مــردم بوده. واقعا یک انســان 
معمولی مانند تختی چه کار باید بکند تا هواداران 

دنیای بدون او را تاب نیاورند؟
مســعود بهنود جایی دربــاره اتفاقات پس از 
مرگ تختی می نویســد: »میزان محبوبیت تختی 
را شــاید بتوان از آنجا نشــانه زد که با انتشار خبر 
مرگ او هفت تن در شــهرهای مختلف کشور خود 
را کشــتند که از همه فجیع تر قصابی در کرمانشاه 
بود کــه خود را بــه قنــاره انداخت و یادداشــت 
 بزرگی بر شیشــه مغازه اش گذاشت که جهان بی

 جهان پهلوان ماندنی نیست.«
یا در جایی دیگر به مردی اشــاره می کند که 

در کنار تختی آرمیده و ماجرای عجیبی دارد: »در 
همان زمان یک قهرمان بوکس از شــهرری تحت 
تاثیر اطاعاتی که در روزنامه ها چاپ شــد به قصد 
قتل شها توکلی همســر تختی به خانه وی حمله 
برد که چون نــاکام ماند و دریافت کــه تختی در 
وصیتنامــه خود با محبت از وفــاداری او یاد کرده 
و تنها یادگار خود را به او ســپرده، همان شــب در 
حمامی در شــهرری خود را کشت. او که با یک روز 
تاخیر با تختی مرده بــود، در چند قدمی غامرضا 

تختی دفن شده است.«
 

پرواز از روی شانه های مردم
یگانه فرزند تختی جایی در ســالروز تولد پدر 
در سال گذشته چند خطی برایش نوشته بود که در 
بخشی از آن آمده است: »به زبان هومر، هیچ گاه به 
دست هایی که برایش دعا کردند پشت نکرد و این 

رمز ماندگاری او بود ...«
قدرت و بزرگــی تختی چه در زمان خودش و 
چه امروز بیش از هــر چیز متکی به مردم بود. زنده 
بودن نام و اسم اوســت که او را بزرگ می کند و این 
حجــم از نفوذ در دل مردم به همیــن راحتی ها به 

دست نمی آید.
خیلی ها در این ســال ها معتــرض بودند به 
اسطوره  ســازی از او. معتــرض بودنــد به حذف 
زوایــای تاریک و منفــی شــخصیت او اما همین 
هــرس کــردن و چیدن شــاخ و برگ هــای زائد 
زندگی او هم بیش از هر چیز توســط همین مردم 
انجام شــده. مردمی که از بهتریــن و کامل ترین 
ورزشــکاری که به خــود دیده بودنــد، قهرمان و 
 اســطوره ای ابدی ساختند و خودشان هم از یادش 

نگهداری می کنند.
سالگرد پنجاه و یکم 

بگذارید قصه ای حقیقی را به اختصار برای شما بازگو 
کنم.

شــناخت من از تختی عزیز و بزرگ زمانی کامل شد 
کــه مهدی دری را ماقات کــردم. دری به مدت 10، 12 
سال سردبیر کیهان ورزشی بود و آدمی تیز هوش و مسلط 
به کارش بود. هم باا و پایین های ورزش را می شناخت و 
هم می دانست چطور بنویسد تا هم به مقصودش که ارائه 
گزارش های جامع بود برســد و هم سوژه های مهم مطالب 
خویش را به گونه ای جذب کند که سال ها دوست و همراه 

وی شوند.
از همین طریق ویژه و اختصاصی، دری طرح دوستی 
با دو سوپراســتار وقت ورزش کشور را ریخت و زمانی که 
می گویم »وقت« منظورم دهه های 1340 و 1350 است. 
آن دو ستاره کســی نبودند به جز جهان پهلوان تختی که 
اسم کوچکش )غامرضا( آرامبخش دل ها و منادی ارادت 
او به امام هشــتم و ایمان قوی اش به مذهب اســام بود 
و پرویــز قلیچ خانی که در فوتبال رقیب نداشــت و هنوز 
هم ندارد. بین کشش ها و رویکردهای سیاسی- اجتماعی 
ایــن دو مرد قضاوت های زیادی وجود داشــت ولی دری 
کاری کرد که با نزدیک تر شــدن هرچه بیشتر به آنها به 
رازهای مکنون در قلب شــان پی ببرد و مهم ترین نکات و 
جالب ترین حرف های آنان را در دل مطالب نشــریه اش و 

روزنامه هایی که بعداً در آنهــا کار کرد بیاورد و او به واقع 
ایجنت این ورزشــکاران فوق العاده در عصر و زمانه ای شد 
که هنوز واژه های Agent و مدیر برنامه هرچند در دست 
اقدام و در حال شــکل گیری بودند اما بیشتر به نامداران 
ســینما و به ویژه مردان کله گنده هالیوود تعلق داشــت 
و ورزشــکاران مدیر برنامه نداشــتند و خودشان بودند و 
رســانه هایی که هنوز به غول بی مهار ســال های معاصر و 
نشریات قدرقدرت سال های 1980 میادی به بعد تبدیل 
نشده بودند و نه اوریانا فااچی داشتیم و نه پاپاراتزی هایی 
که ریشه اسم شان از یک فیلم بزرگ فده ریکو فلینی یکی 

از پیشروان نئورئالیسم ایتالیا می آمد.
بیشــتر آن چه از زبان تختی در نشــریات آن زمان و 
بخصوص در کیهان ورزشی آمده و در سایر نشریات بارها 
بازنشر شــده، نوشته دری اســت و ماجراهای قلیچ خانی 
فقط زمانی قلمی و به دســت چاپ ســپرده شد که دری 
در این زمینه دســت به کار شــد. تختی البته فرزند رنج 
و بچــه ای بیرون آمــده از دل قناعت و پاکدســتی بود و 
با نفس کشــیدن کنار مردم عادی بــه ماندگار ترین مرد 
تاریــخ ورزش ما تبدیل شــد اما آن چه بــه ابعاد مختلف 
مســابقات ورزشی و نتایج و واکنش های او مربوط می شد 
و مطالبی که بعداً متون زندگینامه وی را شــکل دادند و 
دستمایه آثار و تصویری ساخته شده پیرامون وی منجمله 
فیلمی ســینمایی با کارگردانی مشترک علی حاتمی )که 
فوت کرد( و بهروز افخمی شــدند، از درون مطالب مهدی 
دری بیرون آمد. دری به خوبی توانست احساس های پاک 
سرفراز ترین قهرمان ایران اسامی را که دل در گرو مردم 
و مذهب داشــت و با جبهه ملی حشــر و نشر می کرد و 
خودش را شاگرد آیت اه طالقانی می دانست به روی کاغذ 

بدواند و با قلم شــیوایش به آن احساســات پاک، نمایی 
موزون ببخشــد و به همگان نشــان بدهد که برای تختی 
ابتدا نه مدال بلکه جوانمردی شــرط بود و نمی خواست با 
عوامل زر و زور بســازد تا در دنیای فانی خانه ای مجلل تر 
داشته باشد. فرشته معبود او دنیایی شریف و کوچک بود 
که در آخرت برای خودش می خواست و خدا نیز همان را 
نصیب وی کرد تا »عزیز« همه تاریخ و ورزش ایران شــود 

و پوریای ولی را از نو برای ما تعریف کند.
دری پیــش از آنکه فــوت کند بارهــا درباره تختی 
صحبت کرد و از دشواری ها و شرایط ویژه وی که محصول 
گفت وگوهای فراوان و شــخصی  او با ایــن ابرقهرمان بود 
برای سایرین ســخن گفت و دریچه ای را به روی پهلوان 
و زندگی او گشــود که برخی از آنهــا اینک نیز در رجوع 
به نشــریات قدیمی قابل دستیابی است. صرفنظر از اینکه 
تختی چگونــه از این دنیا رفت نوشــته های دری و مرام 
اســتثنایی تختی به همه ما نشــان داد که انسانیت فراتر 
از قهرمانی اســت و دســتگیری از مســتمندان مهم تر از 
اندوختن ثروت های دنیوی است که دومی هرگز برای افراد 
ماندگاری ندارد اما با اکتســاب اولی می توان اوج گرفت و 
اگر نتوان »تختی« شــد که هنوز کســی نشده است( اما 
می توان رهرو طریق ویژه وی تلقی شــد و آن یگانه زمانه 
را بر جایی نشــاند که سزاوار اوست و آن جایی جز قلوب 
مردمی نیست که به گفته جال آل احمد نبودن های خود 
را در بودن های تختی جست وجو می کردند و نماد قدرت 
نداشــته خود را در بازوهای درهم تنیــده جهان پهلوان 
برآورده شــده می دیدند و از این لــذت می بردند که اگر 
تختی زورمند و قاطع  اســت فقط برای حریفان و رقبای 
ایران آن گونه اســت و آنجا که بحث نیازمندان و خودی ها 

پیش آید او کارگــر آرام و مرد خدومی 
است که حاضر اســت برای رضایت یک 
کودک یا پرشدن جیب یک پدر نیازمند 

از اندک اندوخته های شخصی اش صرفنظر 
کند.

ورزش ایران زمانی پرورده تر می شــود که از 
ابه ای متون مکتوب پیرامون تختی چهره ای را 

جســت وجو و محقق و الگوبــرداری کند که در عمر 
37 ســاله اش دلی را نشکست و به قیمت ناکامی خودش 
رقبا را هم خوار نکرد. دری که ســال ها در خارج از کشور 
زیســت و همان جا دارفانی را وداع گفــت، روزی به من 
اظهار داشــت: تختی بیش از آنکه نگران خودش باشــد 
دغدغه مردم را در ذهن داشت و از من می خواست راجع 
به مردمی بنویسم که رژیم شــاه ستمگر آنها را سرکوب 
و از زندگی زیر ســایه اسام دور می کرد. من هرچه را که 
او در دلــش نهفته بود، به روی کاغــذ ریختم اما نجابت 
اخاقــی وی مرا هم از برخی رازهای او دور نگه داشــت. 
رازهایی که جامعه ما به قصد داشــتن یک زیست انسانی 
و معنوی حتــی در زمانه های بعدی نیز به لمس آنها نیاز 

مبرم دارد.
اینک اضافه بــر تختی اکثــر هم دوره ای های او نیز 
رفته اند. دری نیست که سایر نقش و نگارهای نیمه پنهان 
قلــب پهلوان را قلمی کند و کشــتی تبدیل به ورزشــی 
شده که به اندازه گذشــته با آیین پهلوانی همسو نیست 
اما چــه باک که تختی همچنان گرم کننده دل ها اســت 
و در پنجــاه و یکمین ســالگرد مرگش کــه البته برخی 
 رازهای وقوع آن همچنان پابرجاســت زنده تر از هر زمانی

 نشان می دهد.

 تختـی؛آن گـونه 
نه نهزمایگاکه نشناخته ایـم

وصال روحاني
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امروز پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت غامرضا تختی 
است. اســوه فتوت و مردانگی که با گذشت بیش از نیم قرن 
از مرگ رازآلودش همچنان در یاد و ذهن مردم ایران جایگاه 
ویژه ای دارد. برگزاری مراســم یادبود برای کسی که 51 سال 
پیش بنا به هر دلیلی و به هر شکلی دارفانی را وداع گفته، خود به 
تنهایی نشانگر جایگاه و اهمیت آن بزرگمرد در دل عاقه مندان 
به ورزش و مردم ایران است. اگر چه همیشه برخی بودند که در 
قامت کارشناس و یا پیشکسوت درباره او حرف های عجیب و 
غریب زیادی زده اند اما با این حال تختی همیشه محبوب همه 

مردم بوده است.  
حال هر کسی هر چیزی که می خواهد درباره او بگوید و 
یا بنویسد، هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که او توانسته 
قلب مردم ایران زمین را فتح کند و تا ابد هم این جایگاه را برای 
خود حفظ کند و این نوشته ها نتوانسته جایگاه او در بین مردم 
را کم  کند. بــا وجود همه این حرف ها تختی ذره ای از جایگاه 
خود را از دست نداده است. از زمان تشییع او که مرحوم ناصر 
ملک مطیعی می گوید هزاران نفر در آن حضور پیدا کردند تا 

اان که 51 سال می گذرد هنوز هزاران نفر در ابن بابویه به یاد او 
دور هم جمع می شوند اما شاید وقت آن رسیده باشد که در کنار 
گفتن خصوصیات تختی اندکی هم به آن خصوصیات عمل کرد.
بیش از نیم قرن است که مردم ایران در سوگ یک پهلوان 
داغدار هستند اما شاید خوب باشد این روزها به جای نوشتن از 
تختی درباره چیز هایی بنویسیم که سال هاست با از دست دادن 
تختی آنها را هم از دست دادیم. بعد از نیم قرن دیگر بس است 
از این که به کم و کیف مرگ تختی و از این که مرگ او خودکشی 
بوده و یا کشته شده پرداخته شود. باید به جای این مسائل به 
مرام پهلوانی و فتوت او پرداخته شود که از خصوصیات بارز 
جهان پهلوان تختی بوده است. مردانگی و فتوت به معنای واقعی 
کلمه در عمل از جمله رفتارهایی اســت که فراوان در تختی 
دیده شــده و همیشه زبانزد بوده اما این مرام در جامعه امروز 
چه جایگاهی دارد؟ در کجای زندگی ورزشکاران، رجل سیاسی 
و غیره دیده می شود؟ آیا بهتر نیست به جای سوگواری برای 
تختی، برای از دست دادن مرام پهلوانی سوگواری کرد؟ مرامی 
که نبودش در جامعه همه را آزار می دهد؟ امروز این نیست که 
جامعه فقط تختی نداشته باشد، بلکه اخاق، معرفت و مرام هم 
دیگر جایی در جامعه ندارد و گویی که از زمان مرگ تختی همه 
این رفتارها و اخاق ها هم از بین رفته است. در زبان و نه در شعار 
بلکه در عمل همه باید سیره تختی را بررسی کنند و امروز را هم 
بررسی کنند و ببینند چه اتفاقی رخ داده که حتی یک نفر شبیه 

به تختی را نمی توان در جامعه کشف کرد.

ریم ر سوگ  آنچه   ه ندا

نیم قرن دوم بدون جهان پهلوان

تختی تاریخچه فرهنگ جوانمردی بود
کشــتی و ورزش ایران بیش از نیم قرن است بدون »جهان پهلوان 
تختی« بودن را تجربه کرده و اینک در پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت 
این اســطوره بزرگ و جاودانه کشــتی و ورزش، از امروز )دوشنبه 17 
دی ماه( وارد نیم قرن دوم فقدان و نبود جهان پهلوان تختی می شویم.

در پنجاه سال گذشته، مطالب و نوشته های زیادی درباره شخصیت، 
ویژگی ها، خصایل و منش های اخاقی و پهلوانی جهان پهلوان به رشته 
تحریر در آمده و یا گفته شده که پرداختن به آنها در واقع تکرار مکررات 

است.
در نیم قرن گذشــته چه بسیار ورزشکارانی بودند که خواستند راه 
تختی را بروند و روش او را پیشــه کننــد و وی را الگوی اخاقی خود 
قــرار دهند اما یا هرگز نتوانســتند راه و روش او را بروند و یا اینکه در 
نیمــه راه ماندنــد و راه خود را رفتند. همه آنها به این نتیجه رســیدند 
تختی شدن و تختی ماندن چه سخت و دشوار است و از خودگذشتگی 
و فداکاری می خواهد. البته خوشــبختانه در ایــن میان افرادی بودند و 
همچنان هستند؛ چه ورزشــکار و چه غیر ورزشکار که تختی را الگوی 
اخاقــی و رفتاری خود قرار دادند و تا حدود زیادی توانســتند رهرو و 
مرید »جهان پهلوان تختی« باشــند. تختــی همچنان می تواند در همه 
عصرها و قرن ها مراد افرادی باشــد که مردانگی و جوانمردی را سرلوحه 

زندگی خود قرار دهند.
او تاریخچه فرهنــگ رادمردی و جوانمردی بود که پهلوان محمود 
خوارزمی ملقب به »پوریای ولی« در 700 ســال پیش باب این فرهنگ 

غنی را گشوده بود.
جهان پهلوان تختی را باید جزو نســل اولی ها و نســل دومی های 
کشــتی مدرن در ایران دانســت که بینابین این دو نسل قرار داشت و 
متعلق به هر دو نســل بود چراکه او 15 سال عضو تیم ملی کشتی آزاد 
ایران بود و برای همین بســیاری از قهرمانان کشــتی، افتخار هم تیمی 
بودن با او را داشتند اما جهان پهلوان متاسفانه خیلی زود و در سن 37 

سالگی به طرز مرموز و مشکوکی درگذشت و از میان همه رفت.
دو ســال بعد از درگذشت غم انگیز جهان پهلوان تختی در روز 17 
دی ماه ســال 1347 شمســی که همه مردم ایران را در بهت و حیرت 
فرو برد، مهندس »توفیق جهانبخت« نخســتین کشتی گیر و ورزشکار 
تحصیل کــرده ایرانی و دارنده مدال برنز المپیک 1952 هلســینکی که 
توانست نخستین مدال طای کشتی آزاد ایران را از مسابقه های جهانی 
سال 1954 توکیو به دست آورد به دیار باقی شتافت. توفیق جهانبخت 
پس از کســب مدال طای قهرمانی جهان به انگلستان رفت و موفق به 
کسب مدرک مهندسی مکانیک شد و دوباره به کشتی ایران بازگشت و 

موفقیت های دیگری را برای کشتی کشورمان به ارمغان آورد.
حبیــب ا... بلور، حاج عبدالحســین فیلی، علی غفــاری، رحمت ا... 
غفوریان )مربیان و ســرمربیان تیم ملی(، پهلوان ابوالقاســم سخدری، 
پهلوان یعقوبعلی شورورزی، حسن سعدیان، امیر حمیدی، پهلوان احمد 
وفادار، پهلوان عباس زندی، پهلوان حسین نوری، پهلوان ناصر محمدی، 
محمدعلــی فردیــن، ناصر گیوه چی، نبی ســروری، عبــدا... مجتبوی، 
محمدعلی خجسته پور، مصطفی تاجیک و ... از جمله درگذشتگان نسل 
اول و دوم کشــتی ایران پس از جهــان پهلوان تختی و مهندس توفیق 
جهانبخت در پنجاه ســال اخیرند که در این نوشتار به مناسبت سالگرد 
درگذشت جهان پهلوان تختی، یاد و خاطره همه آنها را گرامی می داریم.

از هم تیمی های جهان پهلوان تختی در دو نســل اول و دوم کشتی 
ایران خوشــبختانه هم اکنون تعداد انگشت شــماری در قید حیاتند که 
کیومرث ابوالملوکی )مربی تیم ملی( و محمود ماقاسمی، محمدمهدی 
یعقوبــی، امامعلی حبیبی و خیــرا... امیری از نســل اول و محمدعلی 
صنعتــکاران، محمدابراهیم ســیف پور، حســین ماقاســمی، منصور 
مهدی زاده، حمید توکل، پرویز عرب، عبدا... خدابنده، علی اکبر حیدری، 
عبدا... موحد، منصور ســرداری و ... از نسل دوم، از آن جمله اند که همه 

آنها خاطرات بسیاری از جهان پهلوان تختی در سینه خود دارند.

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

ناصر انصافی مقدم
Naser Ensai Moghaddam
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بهانه ای تازه برای ورود گزینه مورد نظر به انتخابات فدراسیون تنیس

اصرار به قانونی که جایی نوشته نشده

نام از کاندیداهای ریاســت فدراسیون  ثبت 
تنیس در موعد مقرر انجام شــد و درست 75 روز 
قبل از به اتمام رســیدن دوره چهارساله مدیریت 
رییس فدراسیون، اسامی برای بررسی صاحیت ها 
به وزارت ورزش ارسال شد. همه چیز قانونی پیش 
رفت و در مقطعی، از ســوی مســووان مربوطه 
عنوان شد که سه کاندیدا تایید صاحیت شده اند. 
مجید شایســته رییس فعلی فدراسیون، رحمانی 
مدیرکل امور اســتان های وزارت ورزش و آریان فر 
که گفته می شــود از بانک حکمت ایرانیان آمده 
اســت. در آن مقطع حرف از تایید ســه کاندیدا 
بود آن هم در شرایطی که تاش می شد رحمانی 
گزینه اصلی باشد اما در این بین اتفاق هایی افتاد 

که کمی برنامه ریزی های اولیه را تغییر داد.

رحمانی که کاندیدای فدراسیون جانبازان و 
معلوان هم بوده و جالب است که برای انتخابات 
فدراسیون تنیس، همان برنامه جانبازان را ارسال 
کرده بود، با موانعی برای ورود به انتخابات تنیس 
مواجه شد. او که پسرش مدتی قبل در انتخابات 
هیات تنیس تهران شــرکت کــرد و رای نیاورد، 
یک سال دیگر بازنشسته می شود و عما انتخاب 
او به این معنا بود که سال آینده تنیس دوباره با 
باتکلیفی مواجه می شود اما این همه مانعی که 
سر راه این مدیر وزارتی قرار گرفت، نبود. مدتی 
اســت که در راستای تخصیص اعتبار به جا مانده 
از سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده، حرف و 
حدیث هایی در چند اســتان پیش آمده و همین 
موضوع تبعاتــی برای برخــی از مدیران در پی 
داشــته است که گویا این موضوع هم در انصراف 
رحمانــی از حضور در رقابــت انتخاباتی بی تاثیر 
نبوده است. با این شرایط رحمانی از رقابت کنار 
رفت و جالب اســت که با کنــار رفتن رحمانی، 
حاا زمزمه هایی مبنی بر این شــنیده می شــود 
که آریان فر هم تایید صاحیت نشــده است؛ در 
حالی  که پیش از این گفته می شد صاحیت همه 

کاندیداها تایید شده است.
با توجــه به ایــن دو موضوع، حــاا گفته 
می شــود مجید شایســته تک کاندیدای رقابت 
انتخاباتی اســت و باید ثبت نام دوباره ای صورت 
گیرد. معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش در 
حاشیه مجمع انتخاباتی انجمن های ورزشی این 
حرف را می زند و می گوید: »از آنجا که انتخابات 
فدراسیون های تنیس و چوگان، تک کاندیدا شده 
قرار اســت دوباره ثبت نام از کاندیداها انجام شود 
تا فضا برای ســایر کاندیداها هم فراهم شود.« او 
در مورد اینکه در زمان ثبت نام این فدراسیون ها 
تک کاندیــدا نبودند و تکلیف بقیه کاندیداها چه 
شده اســت، می گوید: »برخی خودشان انصراف 

داده اند و برخی نیز تایید صاحیت نشده اند.«
این اظهارنظر کوتاه چند نکته در خود دارد؛ 
اینکــه »فضا بایــد برای ســایر کاندیداها فراهم 
شــود« دقیقا چه معنایی دارد؟ مگر هر کسی که 
تمایل به حضور در انتخابات داشته، فرصت ازم 
را در اختیار نداشته؟ نکته دیگر اما مهم تر است. 
در کدام بخش اساسنامه فدراسیون ها یا آیین نامه 
انتخاباتی که 14 شــهریور 1396 در 14 ماده و 

17 تبصره به امضای معاونت قهرمانی و ســپس 
وزیر ورزش رســیده، عنوان شــده که برگزاری 

انتخابات با یک کاندیدا غیر قانونی است؟
مگر در یک سال اخیر چند مجمع انتخاباتی 
با یک کاندیدا نداشــتیم؟ مگر شمشــیربازی و 
کشــتی با یک کاندیدا برگزار نشــدند و رقبای 

انتخاباتی پیش از مجمع انصراف ندادند؟
اگر برگزاری انتخابــات با یک کاندیدا ایراد 
دارد، مجمــع انتخاباتی کمیتــه ملی المپیک و 
پارالمپیک چطور برگزار شــد؟ درست است که 
ســاختار این دو نهاد متفاوت اســت اما قوانین 
کلی تفاوتی ندارنــد، ضمن اینکه باز هم به ایراد 
اصلی می رسیم. مرور چند باره بند بند آیین نامه 
انتخاباتی فدراســیون های ورزشــی یک نتیجه 
بیشــتر ندارد، اینکه در هیچ جای این آیین نامه 
نوشته نشده که حضور یک کاندیدا در یک رقابت 

انتخاباتی غیر قانونی است.
مجمــوع اتفاق هایی که در تنیــس افتاده، 
یک موضوع را روشــن می کند. برخی مسووان 
در وزارت ورزش خواهان ادامه حضور شایســته 
در ایــن فدراســیون نیســتند و در این مســیر 
دســت به اقداماتی زده اند و حاا که گزینه مورد 
نظر، شــرایط حضور در مجمع را ندارد، تصمیم 
گرفته انــد راه را برای ورود گزینــه ای دیگر باز 
کننــد؛ گزینــه ای مثل نیک بین کــه گویا برای 
حضور در فدراسیون تنیس تمایل دارد و یا یکی 
دو نفر دیگر که نام شــان شــنیده می شود. برای 
همین هم هســت که گفته می شود باید ثبت نام 

دوباره انجام شود.
به هــر حال مســعود ســلطانی فر همواره 
گفتــه که قصد ورود به هیــچ انتخاباتی را ندارد 
و فعالیتــی کــه در مدت حضــورش در وزارت 
انجــام داده، این حــرف را تاییــد می کند اما از 
ســوی برخی بخش های دیگر وزارت در ارتباط 
با مجامــع مختلف، اتفاق هایی رقــم خورده که 
خیلی برای وجهه وزارت ورزش خوشایند نیست؛ 
مثــل همین ماجراهایی که در تنیس پیش آمده 
است و به نظر می رســد وزیر ورزش به آن ورود 
کند. به هر حال اگر برخی مدیران وزارت تمایل 
داشــتند برنامه ای بچینند تا »شایسته« نباشد، 
می توانستند راه دیگری پیدا کنند و از ابتدا تمام 
تخم مرغ هایشان را در یک سبد نچینند تا اینطور 
به مشــکل بخورند. می شد دو ســه گزینه دیگر 
را بــرای ثبت نام ترغیب کرد تا حاا دست شــان 
برای برگزاری مجمع باز باشــد، نه اینکه دوران 

باتکلیفی این فدراسیون طوانی تر شود.
اان دو ماهی می شود که رییس فدراسیون 
تنیس بدون هیچ حکمی به کارش در فدراسیون 
ادامه می دهد و جالب اســت که گفته شده حکم 
سرپرســتی برای او صادر شده است؛ حکمی که 
هنوز هیچ کســی ندیده و گویا در کشــوی میز 

مدیران وزارت مانده است.

ثبت نام 

مجدد انجام 
می شود

پیش بینی ها درست از آب درآمد و قرار اســت ثبت نام از نامزدهای ریاست تنیس بار دیگر برگزار شود. نه اینکه قانون این 
حرف را بگوید و به همین خاطر می شــد از قبل این موضوع را پیش بینی کرد بلکه روزی که مدیرکل امور استان های وزارت 
ورزش برای ورود به انتخابات با مشکاتی مواجه شد، می شد حدس زد که به زودی بهانه ای برای ثبت نام مجدد جور می شود تا 
فرصت حضور برای گزینه ای دیگر پیدا شود. نکته جالب توجه اما خط قرمز کشیدن روی نام عبدالرضا آریان فر است؛ یکی از 
کاندیداهایی که ابتدا صاحیتش تایید شد اما بعد از اینکه گزینه وزارت با موانعی مواجه شد، دیگر نامی از او شنیده نمی شود.

با حکم سرپرست فدراسیون جودو
 رستمی

 سرمربی نوجوانان شد
ایوب رســتمی یکی از پیشکسوتان رشته 
جودو از ســوی سرپرست فدراســیون به عنوان 
ســرمربی تیم نوجوانان جــودوی ایران انتخاب 
شــد. طی حکمی از ســوی محمدرضا عمادی 
)سرپرست فدراســیون( ایوب رستمی به عنوان 
نوجوانان کشــورمان  تیم جــودوی  ســرمربی 
انتخاب شــد. سرپرست فدراســیون همچنین 
امین شــاطرزاده را نیز به عنوان مربی تیم ملی 
بزرگســاان منصوب کرد. ازم به ذکر اســت، 
پس از ثبت نام تعدادی از مدعیان کسب کرسی 
ریاست فدراسیون جودو، قرار است این انتخابات 
به زودی برگزار شــده و تکلیــف رییس جدید 
این فدراســیون المپیکی مشخص شود. بنابراین 
انتصاب برخی پیشکســوتان این رشــته رزمی 
در مســوولیت های مختلف فنی و مدیریتی این 
مجموعه به واســطه تغییر و تحوات گســترده 
مدیریتــی کــه قرار اســت دیر یــا زود در این 
فدراسیون رخ دهد، خیلی کار مرسوم و منطقی 
به نظر نمی رســد امــا به هــر روی تصمیمات 
اخذ شــده، تصمیمات مدیریتی بوده که توسط 
سرپرســت این مجموعه مورد تایید قرار گرفته 
اســت و مطمئنا فعــا راه دیگری جز تمکین از 
دســتورات سرپرست فعلی این فدراسیون وجود 

ندارد.

امیرمحمد بخشی:
باید 2 هفته استراحت کنم

امیرمحمد بخشــی نایب قهرمان بازی های 
آســیایی اندونزی اعتقاد دارد بعد از انصراف از 
مسابقات آزاد کشــوری به خاطر مصدومیتی که 
برایش به وجود آمد، ســرمربی تیــم ملی اعام 
کــرده برای حضور در تیم ملی نگرانی نداشــته 

باشد.
امیرمحمد بخشــی در خصوص مصدومیت 
خــود در مســابقات تکواندوی آزاد کشــوری 
می گویــد: »روز پنجشــنبه در مســابقات آزاد 
کشــوری ابتدا در دور نخست با قرعه استراحت 
مواجه شدم. در ادامه و در نخستین مسابقه خود 
مقابــل حریف گیانی با اختــاف 15 امتیاز به 
برتری دســت یافتم و در بازی دوم نیز از ســد 
حریف اصفهانی گذشتم. در مسابقه سوم مقابل 
نماینــده اصفهان با وجودی کــه 5 امتیاز جلو 
بودم، با ضربه ای که به انگشــت دســتم خورد، 
دیگر نتوانستم مسابقات را ادامه بدهم و انصراف 

دادم.«
بخشی در خصوص مدت زمان دوری خود 
از میادین معتقد اســت: »پزشکان اعام کردند 
بــرای بهبودی انگشــتم باید حــدود دو هفته 
استراحت کنم و مراقب باشم ضربه ای به دستم 
برخــورد نکند. تمام تاشــم را انجام می دهم تا 
هرچه زودتر وضعیت انگشــتم بهتر شــود و با 
حضور در اردوی تیم ملی، مســابقات جهانی را 

از دست ندهم.«

خبر و مصاحبه

مرور چند 
باره بند بند 

آیین نامه 
انتخاباتی 

فدراسیون های 
ورزشی یک 
نتیجه بیشتر 
ندارد، اینکه 
در هیچ جای 
این آیین نامه 
نوشته نشده 

که حضور یک 
کاندیدا در 
یک رقابت 

انتخاباتی غیر 
قانونی است.

علیپور، رییس فدراسیون انجمن های ورزشی ماند
در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های ورزشی که به ریاست محمدرضا 
داورزنی برگزار شــد، غامعلی محمد علیپور با 34 رای از 42 رای ماخوذه برای چهار 

سال دیگر به عنوان رییس این فدراسیون ابقا شد.
 این ســومین دوره پیاپی ریاست علیپور در این فدراسیون است. در این مجمع 
انتخاباتی، احمد اســدزاده 2 رای و صمد ولی زاده 6 رای کســب کردند. در حالی که 
ریاســت علیپور در فدراسیون انجمن های ورزشی از 17 آبان ماه 97 به پایان رسیده 
بود اما با وجود این وزارت ورزش برای این فدراسیون سرپرست انتخاب نکرد و علیپور 
به امور فدراســیون رسیدگی می کرد. در این مجمع شهنازی به عنوان نماینده کمیته 

ملی المپیک و محمد شروین اسبقیان نیز حضور داشتند.
 

داورزنی: علیپور مشکل بازنشستگی ندارد
فرجی حکم بگیرد، در انتخابات شرکت می کند

معاونت قهرمانی وزارت ورزش که ریاست مجمع فدراسیون انجمن  های ورزشی 
را بر عهده داشــت، معتقد است کار در فدراسیون انجمن های ورزشی به دلیل تحت 
پوشش داشتن چند رشته ورزشی کار سختی است.

 محمدرضا داورزنی با بیان اینکه این فدراسیون 
شرایط خاص دارد، می گوید: »چون در بیش از یک 
رشــته و انجمن در حال فعالیت هســتند. اداره این 
انجمن ها سخت اســت. علیپور تاش زیادی در این 
سال ها انجام داده اســت. گاها برخی رشته ها نیز به 
این فدراســیون اضافه شــده اند.  رشته های ورزشی 
متنوعــی در این انجمن هــا فعالیت دارنــد. وقتی 
رییس فدراسیون هندبال یا بسکتبال هستی تکلیف 
مشخص است اما در انجمن ها، علیپور یا هر هیات با 

درخواست های خاصی مواجه هستند.«
داورزنــی همچنین در جمع خبرنــگاران در ارتباط با اینکه دو ســال تا موعد 
بازنشستگی علیپور باقی مانده، می گوید: »تمام اقداماتی که صورت گرفت، بر اساس 
قانون بوده و خاف قانون اتفاقی رخ نداده اســت. در مورد موضوع سرپرستی نیز که 
مطرح شــده اســت، باید این را بگویم که در برخی از فدراسیون ها ما به خاطر اینکه 
شــائبه ای ایجاد نشود، از بیرون سرپرســتی انتخاب می کردیم تا انتخابات به صورت 
دموکراتیک برگزار شــود. از 14 آذر ماه که زمان مدیریت علیپور در این فدراســیون 
به اتمام رســیده اســت، او را به عنوان سرپرســت قرار دادیم تا مشــکاتی به خاطر 
امضا وجود نداشــته باشد. طبیعتا سرپرست حق رای در مجمع هم نخواهد داشت و 
شرایطش مانند ســایر کاندیداها خواهد بود.« داورزنی در حالی می گوید 14 آذرماه 
دوره مدیریت علیپور به پایان رسیده که در اصل، دوره چهارساله علیپور 17 آبان ماه 
تمام شده است. او در بخش دیگری از صحبت هایش در خصوص ثبت نام فرجی برای 
انتخابات کاراته و موضوع بازنشستگی اش می گوید: »نکته ای که وجود دارد این است 
که تا روزی که قرار باشــد انتخابات برگزار شود، اگر فرجی نامه دیوان عدالت اداری 
برای ادامه کارش بیاورد، می تواند در انتخابات شــرکت کند. او طبق ماده 60 جامعه 

ایثارگران چون زودتر بازنشسته شده است، می تواند برگشت به کار بگیرد.
 فرجــی تا روز مجمع زمــان دارد تا این نامه را از دیــوان بیاورد و ما آن زمان 
تصمیــم می گیریم. اگر خدای نکرده نامه ای صادر نشــد، نمی تواند در مجمع حضور 
داشــته باشد اما طبق صحبت هایی که دوســتان در دیوان انجام داده اند، او می تواند 

به عنوان جانباز به کار خود ادامه  دهد.«
داورزنی در خصوص باشگاه پرسپولیس و هیات مدیره این باشگاه نیز می گوید: 
»در حال  حاضر آقای عرب کارها را انجام می دهد. این مسوولیت بر عهده هیات مدیره 
و مجمع باشــگاه پرسپولیس است. قرار است به زودی وزیر ورزش و جوانان در مورد 
هیات مدیره تعیین تکلیف کند تا آســیبی به این باشــگاه نرسد. در کنار این کارها 
بحث واگذاری این دو باشــگاه )استقال و پرســپولیس( نیز دنبال می شود اما چون 
می خواهیم آسیبی به این باشگاه وارد نشود، طی چند روز آینده وزیر ورزش و جوانان 

هیات مدیره را مشخص می  کند تا برنامه های خود را انجام دهند.«
معــاون ورزش حرفه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از 
صحبت هایش در خصوص ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون کشتی و همچنین تعیین 
تکلیف این رشته، خاطرنشان کرد: »در حال  حاضر با توجه به وضعیتی که فدراسیون 
کشــتی دارد، برنامه ای که کادر فنی و سرپرست تعیین کرده است، انجام می دهیم تا 
در این مدت زمانی که به المپیک باقی  مانده اســت، به این رشــته نه در آزاد و نه در 
کشتی فرنگی آسیبی وارد نشــود. سعی می کنیم ظرف مدت قانونی فرایند برگزاری 
انتخابات را فراهم کنیم تا این رشــته هر چه  زودتر از شرایط موجود نجات پیدا کند 
تا به لحاظ اجرای برنامه ها و اعزام مســابقات مشکلی وجود نداشته باشد و کارهایش 

انجام شود.«

سوژه

فدراسیون تکواندو میزبان 
لیگ جوانان و بزرگساان
جدال دختران 

هوگوپوش برای 
کسب جایگاه بهتر

دیدارهــای هفته ســیزدهم 
و چهاردهــم از دور رفــت لیگ 
جوانان و بزرگســاان زنان »جام 
کوثــر« روز جمعــه هفته جاری 
21 دی ماه به میزبانی فدراسیون 

تکواندو برگزار می شود.
دیدارهــای هفته ســیزدهم 
چهاردهمیــن  از  چهاردهــم  و 
دوره رقابت هــای لیگ جوانان و 
بزرگساان زنان »جام کوثر« روز 
جمعه هفته جاری )21 دی ماه( با 
قالب  در  تکواندوکار  حضور 332 
16 تیم به میزبانی خانه تکواندو 

برگزار می شود. 
در ایــن دوره از مســابقات، 
کن،  خانگــی  لــوازم  تیم هــای 
هیــات تکوانــدوی شــمیرانات، 
تهران،  اســتان  تکواندوی  هیات 
ققنوس، هیــات تکواندوی البرز، 
هیات تکوانــدوی ورامین، هیات 
تهران،  تکوانــدوی شمال شــرق 
باشــگاه ورزشــی داتیــس یزد، 
بنیــاد گیان، هیــات تکواندوی 
تکواندوی  هیات  گلستان،  استان 
اســتان چهارمحــال و بختیاری، 
هیــات تکواندوی جنو ب شــرق، 
تکواندوی شهرستان کرج،  هیات 
آینده ســازان لــوازم خانگی کن، 
هیات تکواندوی شهرســتان بهار 
جنوب غرب  تکوانــدوی  هیات  و 
تهــران بــا یکدیگــر بــه رقابت 

می پردازند.
این  پایان هفته دوازدهم  در 
رقابت ها، تیم لــوازم خانگی کن 
با کســب 34 امتیاز و تفاضل 67 
همچنــان در صدر جــدول باقی 
ماند؛ بنیاد گیان بــا 34 امتیاز 
و تفاضــل 60 جایگاه دومی خود 
را حفظ کرد و آینده سازان لوازم 
خانگی کن نیز بــا 27 امتیاز در 

رده سوم باقی ماند.

گزارش

معافیت مدال آوران بازی های آسیایی 
در دست بررسی

وزیر ورزش از دفتر امور مشترک فدراسیون ها خواست تا پیگیر معافیت 
ورزشکاران مدال آور در بازی های آسیایی شود.

مسعود سلطانی فر در یکصد و نود و دومین جلسه شورای معاونان وزارت 
ورزش گفت: »نتایج خیره کننده قهرمانان ایران که از جام جهانی روسیه آغاز 
شــد و با رکورد شکنی مدال آوری در بازی های آسیایی و کسب مقام سومی 
بازی های پاراآســیایی برای نخســتین بار و همچنین کسب مقام هفتمی در 
المپیک جوانان ادامه یافت، ســال موفقی را برای ورزش ایران رقم زد. یکی 
دیگــر از مواردی که با کمک ســتاد کل نیروهای مســلح پیگیر آن بودیم، 
اعطای معافیت ســربازی به مدال آوران بازی های آسیایی بود که با موافقت 
مقام معظم رهبری،  فرمانده کل قوا همراه بود و بنا بر گزارش هایی که حوزه 
قهرمانی به من داده اســت، این موضوع با نظم و وفق مقررات پیش می رود. 
دســتور داده ام دفتر امور مشــترک فدراســیون ها با جدیت پیگیر معافیت 

مدال آوران بازی های آسیایی باشد.«
 

برای ریاست کمیسیون بازاریابی کمیته ملی المپیک
منتقمی تایید هیات اجرایی را گرفت

بهروز منتقمی به عنوان رییس جدید کمیســیون بازاریابی کمیته ملی 
المپیک انتخاب شد.

مجید کیهانــی رییس فدراســیون دوومیدانی و عضو هیــات اجرایی 
کمیته ملی المپیک پیش از این به عنوان رییس کمیسیون بازاریابی فعالیت 
داشــت اما با توجه به مشکاتی که پیش آمد، صالحی امیری تصمیم گرفت 

جایگزینی برای او انتخاب کند.
در همین راســتا از چند هفتــه قبل نام منتقمی مطرح شــد تا اینکه 
بااخره با تصویب هیات اجرایی، این انتخاب رسمی و بهروز منتقمی به عنوان 

رییس جدید کمیسیون بازاریابی معرفی شد.
 

 دعوت از 2۰ کماندار به اردوی 
تیم ملی تیروکمان

پس از پایان ششــمین رده بندی کشــوری تیروکمان، 20 کماندار در 
رشــته های ریکرو و کامپوند زنان و مردان به اردوی تیم ملی دعوت شــدند 
تــا تمرینات خود را از امروز در ســایت تیروکمــان آزادی آغاز و تا 7 بهمن 

دنبال کنند.
صادق اشــرفی، حامد فوری، شیوا شجاع 
مهر و هاله ایزدخواه )آذربایجان شرقی(، کیوان 
ریاضی مهر، نیما محبوبی، نیلوفر علیپور و راحله 
)البرز(، محمدصادق کبودانی، محمد  فارســی 
صالح پالیزبان، پارمیدا قاسمی و گیسا بایبوردی 
)تهران(، سیده ویدا حلیمیان )خراسان رضوی(، 
رضا شــبانی )یزد(، زهرا دهقان )فارس(، ملیکا 
عبدالکریمی )کیش(، اســماعیل عبادی، احمد 
اکبری )قزوین(، میاد بســطامی )لرســتان( و 
سحر قادری )کرمانشاه(، کمانداران دعوت شده 

به این اردو هســتند که زیر نظر مجید احمدی و مجید میررحیمی تمرینات 
خود را دنبال می کنند.

اعزام ۹ بوکسور به اردوی برون مرزی مجارستان
 سالگادو بعد از تعطیات

 به ایران می آید
در شــرایطی که پدرو ســالگادو مربی کوبایی تیم ملی قرار است بعد از 
تعطیات سال نو میادی به ایران بیاید، 9 ملی پوش بوکس ایران به تورنمنت 

تدارکاتی مجارستان اعزام می شوند البته پیش از حضور مربی خارجی.
 تیــم ملی بوکس ایران که خــود را برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آســیای 2019 آماده می کند، اواسط بهمن ماه سال جاری در یک تورنمنت 
تدارکاتی به میزبانی مجارستان شرکت می کند. به احتمال فراوان 9 بوکسور 
در ایــن تورنمنت، تیم ملی بوکس ایران را همراهی می کنند. همچنین پدرو 
ســالگادو مربی کوبایی مدنظر فدراســیون بوکس قرار اســت طبق توافقات 
صورت گرفته پس از تعطیات ســال نوی میــادی به ایران بیاید تا هدایت 

تیم های پایه بوکس ایران را رسما دست بگیرد.

کیا قدمی ملی پوش 109 کیلویی تیم 
ملــی وزنه برداری که موفق شــد در رقابت 
انتخابی اســتان کرمانشــاه برای حضور در 
مســابقات قهرمانی کشور بزرگساان رکورد 
دوضــرب جهان را به طور غیررســمی یک 
کیلوگرم افزایش دهــد، می گوید برای ثبت 
رکــورد جدید دوضــرب جهــان تمرینات 

پرفشار و سنگینی را تحمل کرده است.
ملی پــوش  وزنه بــردار  کیاقدمــی، 
وزنه برداری کشورمان  ملی  تیم  کرمانشاهی 
در خصوص رکوردشــکنی چنــد روز پیش 
خود در مسابقه انتخابی کرمانشاه می گوید: 
»چنــد روز پیــش از برگزاری مســابقات 
انتخابــی اســتان در تمریناتــم وزنه 240 
کیلوگــرم که رکورد فعلــی دوضرب جهان 
اســت و در اختیار مارتیروسیان ارمنی قرار 
دارد را چندین مرتبــه امتحان کردم چون 
هدف دارم و می خواهم هر طور که شــده به 

هدفم برسم.«
قدمی ادامه می دهد: »در روز مســابقه 
انتخابــی نیز با توجه بــه آمادگی بدنی که 
داشتم و فراهم شــدن زمینه رکوردشکنی، 
وزنــه 241 کیلوگــرم را امتحــان کردم و 

خداراشکر توانستم با مهار این وزنه سنگین 
رکوردشکنی کنم.«

قدمی بــا بیان اینکــه انتظارها از من 
باا رفتــه، می گوید: »البتــه نباید فراموش 
کرد که شرایط مسابقات رسمی با مسابقات 
غیررسمی کاما متفاوت است. در مسابقات 
انتخابی استان بدون استرس، با زمان کافی 
و بدون آنکــه جنبه رقابتی جدی داشــته 
باشــم این وزنه را باای سر بردم، در حالی  
که در مسابقات رســمی و جهانی با رقبای 
سرســختی که همه مدعی هســتند روبه رو 
خواهم شد که این مساله استرس زیادی به 

همراه می آورد.«

فدراســیون  رییــس  مــرادی  علــی 
با بیان اینکــه کمک های مالی  وزنه برداری 
ورزش  وزارت  و  المپیــک  ملــی  کمیتــه 
برای خریــد تجهیزات اســتاندارد فقط به 
انــدازه هزینه تهیه 16 ســت میله و صفحه 
وزنه بــرداری بــوده، معتقد اســت که این 
مقدار تجهیــزات قطعا کفاف تقاضای به حق 

هیات های وزنه برداری استان را نمی دهد!
علی مــرادی درباره کمکــی که قرار 
بــود وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیک 
برای خرید تجهیزات جدید داشــته باشند، 
می گوید: »پس از صحبتی که با وزیر ورزش 
و رییس کمیته ملی المپیک داشتیم، مبلغی 
برای خرید تجهیزات استاندارد کمک کردند 
اما با توجه به وضعیت تحریم ها و محدودیت 
مقــررات انتقال ارز، بــا آن مبلغی که داده 
شــد، توانســتیم 16 میله وزنه برداری مهیا 
کنیم که در مرحله اتمام و ارســال از طرف 
شرکت سازنده ترکیه ای است اما این چیزی 
نیســت که بتواند نیازهای این رشــته را در 
تیم ملی و در ســطح کشــور برآورده کند. 
در راســتای حمایت از تولیدات داخلی نیز 
نشست هایی با شرکت های داخلی داشتیم و 

کم کم داریم به مرحله ایجاد تفاهمنامه بین 
فدراسیون و شــرکت های داخلی می رسیم. 
صفحه و وزنه های مخصوص وزنه برداری که 
تولید داخل است می تواند جوابگوی نیازهای 
آموزشــی کشور باشــد همچنین میله های 
بانوان را هم ارزیابــی کردیم که تا حدودی 

نیاز آموزشی بانوان را جبران می کند.«
مرادی در پاســخ به این پرســش که 
فهرســت اولیه کشــورها و تیــم ملی برای 
حضور در جام فجر مشــخص شده است یا 
خیر، می گوید: »مهلت ارسال فهرست اولیه 
به پایان رسیده و کشــورهای قابل توجهی 
اعــام آمادگی کردند و تعداد آنها هم خوب 
اســت اما من نه از کشورها اسم می برم و نه 
تعداد را می گویم و منتظریم مهلت ارســال 
فهرســت نهایی که سه هفته دیگر است هم 
به پایان برســد و بعد تعداد تیم های حاضر 
در ایــن تورنمنت را اعام کنیم. فهرســت 
اولیه تیم ملی هم داده شــده اما هنوز ســه 
هفته دیگر برای اعام فهرست نهایی فرصت 
باقی اســت و سرمربی می تواند در این مدت 
ارزیابی هایی را انجام دهد تا چنانچه بخواهد 

تغییراتی را اعمال کند.«

برای شکستن رکورد دنیا خیلی 
تمرین کردم

 فعا توانایی خرید 16 ست میله
 و صفحه خارجی را داریم

کیا قدمی:

رییس فدراسیون وزنه برداری:

خبرکوتاه

عسگری ۳۲ تکواندوکار را به خط کرد 

فرزان عاشورزاده از تیم ملی تکواندو خط خورد 
پایان سونامی

با پایان مســابقات آزاد کشوری جوانان 
و بزرگساان مردان در نهایت 32 هوگوپوش 
موفق شدند به اردوی تیم   ملی راه پیدا کنند.

و  جوانــان  کشــوری  آزاد  مســابقات 
بزرگســاان مردان از روز چهارشــنبه - 12 
دی  با حضور 763 تکواندوکار در ۸ وزن 54-، 
 +۸7 و   -۸7  ،-۸0  ،-74  ،-6۸  ،-63  ،-5۸
کیلوگرم و به مدت چهار روز در خانه تکواندو 
برگزار شــد که بعد از پایان این مســابقات، 
نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شــدند. 
در وزن 54- کیلوگرم حمیدرضا صدری، علی 
صالحی، آرمین هادی پور و آرش صاحی نژاد، 
ابراهیــم صفــری،  کیلوگــرم  وزن 5۸-  در 
محمدحســن پلنگ افکن، حسین طالب پور و 
محمدکاظمی در وزن 63- کیلوگرم ســروش 

احمدی، حمیدرضا هادیــان، آریان محمدی 
و امیرحســین خانلــو، در وزن 6۸- کیلوگرم 
محمدمهــدی عمــادی، اســماعیل مردانی، 
میرهاشم حسینی و امیرمحمد بخشی، در وزن 
74- کیلوگرم ســیداحمد خسروفر، امیررضا 
نیک ســیرت، علی اشــکوریان، محمدحسین 
یزدانی و مهدی جالی، در وزن ششــم ۸0- 
کیلوگــرم عرفان ناظمی، مهران برخورداری و 
محمدعلی خســروی، در وزن ۸7- کیلوگرم 
محمدرضا خانی، امیدرضا چیت ساززاده، نیما 
مهرعلــی و علی نجفی، در وزن ۸7+ کیلوگرم 
سعید رجبی، سیاوش فخرایی، سجاد مردانی 
و حسین قربان زاده، نفرات دعوت شده به اردو 

هستند.
مهدی خدابخشــی هم نامــش در بین 

نفرات دعوت شــده به اردو دیده نمی شود که 
قرار اســت درباره او تیم پزشــکی نظر بدهد. 
خدابخشی در مسابقات آزاد تکواندو از ناحیه 
دست آسیب دید و نتوانست به مسابقات ادامه 
بدهــد حاا قرار اســت که بعــد از اظهارنظر 

پزشک تصمیم گیری شود.

 با پایان مسابقات آزاد تکواندو که حکم 
انتخابی تیم ملی را داشــت، نفرات برتر به 
اردوی تیــم ملی دعوت شــدند. اما در این 
بین، نام یک چهره سرشناس در بین نفرات 

دعوت شده، نبود.
فرزان عاشورزاده جوان دوست داشتنی 
تکواندوی ایران که مدتی است از دوران اوج 
خود فاصله گرفتــه،  در رقابت های آزاد هم 
مقابل حریف نه چندان مطرح خود شکست 

خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
بعد از پایان مســابقات هم بر اســاس 
همان چیزی که از قبل عنوان شــده بود که 
راه رسیدن به تیم ملی فقط قرار گرفتن در 
بین نفــرات برتر اســت، کادر فنی نام او را 

خط زد.
 به این ترتیب فرزان عاشــورزاده برای 
نخستین بار در سال های اخیر از سوی کادر 

فنی تیم ملی خط  خورد.
تکواندوکاری که سن و سال کمی هم 
دارد و شاید تا سال ها می توانست در خدمت 

تیم ملی باشد اما با یک شکست درانتخابی 
از تیم ملی کنار رفت. البته او این شانس را 
دارد کــه باز هم برای رســیدن به تیم ملی 
تاش کند اما فعا شانس حضور در جهانی 
منچستر را از دســت داده و برای مسابقات 
بعدی هم هنوز نامشــخص اســت که چه 

اتفاقی رخ بدهد.
فــرزان طــای بازی های آســیایی و 
مســابقات قهرمانی آســیا در سال 2014 و 
قهرمانی جهان در ســال 2015 و طای دو 
مرحله گرندپری منچســتر و مکزیک و نقره 
گرندپری قزاقستان در سال 2014 و طا و 
نقره و برنز به ترتیب گرندپری های مسکو و 
مکزیکو سیتی و منچســتر در سال 2015 
را در کارنامه دارد. کســب این همه افتخار 
در حالی که او فقط 22 ســال دارد، نشــان 
می دهــد که او یک نابغــه در عرصه ورزش 
تکواندو اســت. به خاطر همین درخشــش 
بود که در ســال 2014 از طرف فدراسیون 
جهانــی تکواندو ســونامی تکواندوی جهان 

لقب گرفت.
 ایــن نابغــه از بازی هــای 2016 ریو 
رو به سراشــیبی افتاد و نتوانســت عملکرد 

درخشــانی داشــته باشــد. ناکامــی او در 
بازی های ریو باعث شــد که به شدت از نظر 
روحــی و روانی افت کنــد و در آن مقطع 
مهدی بی باک تاش زیادی کرد تا فرزان به 

کوران مسابقات برگردد.
نقــره و برنز گرندپری ســاحل عاج و 
مراکش در ســال 2017 در راستای همین 
تاش ها بود که در بازی های آسیایی 201۸ 
جاکارتا هم یک مدال برنز را به ارمغان آورد 
اما بــا این حال فرزان هرگز آن عاشــورزاده 
همیشگی نشد و نتوانست خودش را به فرم 
ایده آل برساند و پاســخگوی سطح توقعات 
باشــد. انتقادات زیادی هم در این مدت به 
عملکرد او وارد شــد و حــاا کادر فنی در 
اقدامی که شاید خیلی هم ثمر بخش نباشد، 
تصمیم گرفت بر اساس نتیجه مسابقات آزاد 
تکواندو، او را به اردوی تیم ملی دعوت نکند.
مقابــل  مســابقات  ایــن  در  فــرزان 
تکواندوکار نه چندان مطرح مبین میرزایی 
شکســت خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. 
شکســتی که مشخص نیســت تا چه اندازه 
بایــد آن  را فنــی و تا چه انــدازه هم آن  را 
حادثه دانست اما همین شکست برای کادر 
فنی کافی بود تا فــرزان را از تیم ملی خط 

بزند.
نکتــه جالب اینکه خــود میرزایی هم 
نتوانســت به جمع چهار نفــر برتر راه پیدا 
کند. این دعوت نکردن شــاید نشان بدهد 
که کادر فنی دنبال یک بهانه بود تا فرزان را 
کنار بگذارد و شاید هم فریبرز عسگری حق 
داشته باشــد که دنبال چنین بهانه ای باشد 
اما واقعیت این است که تمامی تاش های 2 
سال اخیر برای فرزان 22 ساله بی نتیجه رها 
می شود و شاید این نگرانی را به وجود بیاورد 
که دیگر نتوان از این چهره دوست داشتنی 

استفاده ازم را برد.
به هر شکل مرور زمان ثابت می کند که 
تصمیم کادر فنی تا چــه اندازه در این باره 

درست و صحیح بوده است.

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh
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محسن وظيفه
Mohsen Vazifeh
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 »گودینتر« تیتر روزنامه 
میانی »گاتزتا دلو اسپورت« 
بود که با ترکیب اسم 
گودین و اینتر ساخته شد. 
اینتر به دنبال بازیکنان 
باتجربه است که در رختکن 
تیم صاحب نفوذ باشند. بعد 
از گودین، روبن یا اررا هم 
در فهرست خرید هستند. 
آنها بازیکنان جوانی مثل 
بارا یا اندرسون را هم 
می خواهند.

 روزنامه رمی »کوریره 
دلو اسپورت« با تیتر 
»بارا؛ ژانگ دست به 
کار می شود« توضیح 
داد، تاش آبراموویچ 
برای جذب بارا از 
کالیاری و بردن او به 
چلسی باعث نشده تا 
اینتر بترسد و رییس 
اینتر، ژانگ، می خواهد 
این ستاره جوان تیم 
ملی ایتالیا را بگیرد.

 »خرید ارزان آلبا« 
تیتر روزنامه تورینی 
»توتو اسپورت« بود که 
نوشت، قرارداد این 
مدافع چپ اسپانیایی 
با بارسا در تابستان 
2020 تمام می شود 
و این مساله می تواند 
برای یووه فرصت 
خوبی باشد که دنبال 
بازیکنی برای سمت چپ 
می گردد.

 روزنامه مادریدی »مارکا« 
جمله ای جنجالی از سواری 
را تیتر کرد: »مساوی ها را 
دست کم نگیرید«. این 
حرف سواری جوابی بود 
به منتقدان تساوی رئال و 
ویارئال. مارکا خطاب به او 
نوشت: »سواری، تو مربی 
رئال مادرید هستی!« 
طبیعی است که رئال 
نباید از مساوی راضی 
باشد.

 »نوبت ایسکو« تیتر 
روزنامه مادریدی »آ.اس« 
قبل از بازی دیروز رئال 
با سوسیداد بود. با توجه 
به مصدومیت بیل و 
آسنسیو، ایسکو سرانجام 
فرصت داشت تا در 
ترکیب ثابت مادریدی ها 
بازی کند. سواری در 
مدت مربیگری اش در 
رئال، تمایلی به استفاده از 
ایسکو نشان نداده است.

کریس ویتلی
Chris Wheatley
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پیشخوان

بازی  اواخر  در  فابرگاس  سســک 
چلسی با ناتینگهام فارست تعویض شد 
و بعد از 501 بــازی با فوتبال انگلیس 
وداع کرد. فابرگاس کاپیتان چلسی بود 
و نیمــه اول یک پنالتی از دســت داد 
اما تیمش به پیروزی آســان 2 بر صفر 

دست یافت با گل های آلوارو موراتا.
بازیکــن 31 ســاله اســپانیایی با 
چشمانی اشــکبار زمین را ترک کرد و 
جای خود را به انگولــو کانته داد، بعد 
هم مائوریتسیو ســاری مربی ایتالیایی 
تیمش را در آغــوش گرفت. فابرگاس 
از سال 2014 که از بارسلونا خریداری 
شــد، 198 بازی در رقابت های مختلف 
بــرای چلســی انجــام داد و 22 گل 
زد. ایســتگاه بعد برای هافبک ســابق 

آرسنال، موناکو خواهد بود.

زود  »زمــان  گفــت:  فابــرگاس 
می گذرد. مثل اینکه هفته قبل بود که 
بــازی حرفه ای را شــروع کردم و حاا 
بیش از 15 سال گذشــته. خیلی زود 
می گذرد و شما باید هر سه روز یک بار 
خودتان را آماده کنید، برای انتقادها و 
تعریف ها و فشار روحی و جسمی. مثل 
اینکــه باا رفتن ســن ربطی به بخش 
فنی بازیکن ندارد، آدم از نظر جســمی 

افت می کند اما از نظر فنی نه.«
او درباره از دست دادن پنالتی هم 
گفت: »فکر کردم دروازه بان از وســط 
دروازه حرکــت نمی کنــد امــا اینطور 
نشد. بدشانسی آوردم. روزی که تعداد 
بازی هایم برای تیم ملی اسپانیا به صد 
رســید هم پنالتی خــراب کردم، مثل 

اینکه سرنوشت است.«

ســرمربی  توخــل  تومــاس 
پاری ســن ژرمن می گوید که در مورد 
آینده هافبک فرانسوی تیمش آدرین 
رابیو هیچ چیزی مشخص نیست و هر 
اتفاقی امــکان دارد رخ دهد. رابیو تا 
پایان فصل با PSG قــرارداد دارد و 
تا اان از تمدیــد آن خودداری کرده 
اســت. گفته می شود که او با بارسلونا 

به توافق رسیده است و در پایان فصل 
به عنــوان بازیکــن آزاد راهی نوکمپ 
یــک کنفرانس  در  توخل  می شــود. 
از نامشخص بودن آینده رابیو  خبری 
گفت و از او و باشــگاه خواست که تا 
رویکردی  همکاری شــان  مدت  پایان 
حرفه ای داشته باشــند. توخل گفت: 
»کار آسانی نیســت اما باید با قضیه 
حرفــه ای برخورد کرد. همــه ما باید 
حرفه ای باشــیم. او نخستین بازیکن 
نیست که در رختکن یک تیم چنین 
شــرایطی پیدا می کنــد. پیش از این 
بازیکنانی مانند رمــزی و اررا هم در 
رختکن چنین وضعیتی داشتند. پس 
شــرایط رابیو منحصر به فرد نیست. 
ماند  خواهد  بازیکنی حرفــه ای  رابیو 
چون بازیکنی سطح بااست و من جز 

این چیزی از او انتظار ندارم.«

 وداع اشکبار فابرگاس با چلسی

 توخل: در مورد رابیو هر اتفاقی 
ممکن است رخ دهد

 رویای هت تریک مهاجم 19 ساله آرسنال
جو ویاک مهاجم 19 ســاله آرسنال که قبل از بازی با بلکپول یک گل 
برای تیم اول این باشــگاه زده بود، به شوخی گفت کمک داور رویایش برای 
رســیدن به هت تریک را خراب کرده. او دو گل در نیمه اول زد و می توانست 
10 دقیقه مانده به پایان گل سوم را هم بزند اما کمک داور گلش را به دلیل 
آفساید ســئاد کواســیناچ مردود اعام کرد. 
هرچند دقایقی بعد الکس آیووبی گل ســوم را 

وارد دروازه تیم دسته سومی کرد.
ویــاک کــه هنــوز در لیگ برتــر بازی 
نکرده، گفت: »روز درخشــانی بــرای من بود 
اما خوشــحالم از اینکه تیم هم عملکرد خوبی 
داشــت هرچند فکر نمی کنم این نتیجه نشان 
دهد چقدر خوب بازی کردیم. همیشــه سعی 
می کنم خودم را به محوطه جریمه برســانم تا 
روی سانترها و ریباندها حاضر باشم، خوشحالم 
کــه دو گل زدم اما کمک داور رویای من برای 
رســیدن به هت تریک را از بیــن برد. امیدوارم مربی به مــن اعتماد کند و 
فرصت بیشــتری در اختیارم قرار دهد، همیشــه مشتاق بازی هستم و همه 

تاشم را می کنم.«

پولیسیچ: سبک بازی چلسی مناسب من است
کریستین پولیسیچ گفته که ســبک بازی چلسی با مائوریتسیو ساری 
نقش مهمی در انتخاب این تیم به عنوان مقصد بعدی او داشــت. این بازیکن 

با قیمت 57 میلیون پوند از بوروسیا دورتموند به چلسی فروخته شد.
ســاری در این فصل ســبک بازی مبتنی بر مالکیت توپ را در چلسی 
حاکم کرده و چلســی تاکنون بیش از هر تیم دیگری در لیگ، پاس ســالم 
داشته است. پولیســیچ در اردوی تمرینی دورتموند در ماربیا اسپانیا گفت: 
»من ســبک بازی آنها را دیده ام. این نوع بازی آنها همیشه با ستایش همراه 
است و دیدن بازی شان با مربی جدید همیشه جذاب است. این سبک کاما 

مناسب من است.«
پولیســیچ به چلسی پیوسته اما تا انتهای فصل به دورتموند قرض داده 
شــده و فصل را در این تیم آلمانی به پایان خواهد برد. او زیر نظر لیورپول 
هم بود که در صورت پیوســتن به این تیم می توانســت زیر نظر مربی سابق 

دورتموند، یورگن کلوپ بازی کند.
لیورپول در ســال 2016 تاش کرد که او را با قیمت 13 میلیون یورو 
بخرد. در آن هنگام، او هنوز تبدیل به ســتاره کنونی نشده بود. از پولیسیچ 
ســوال شــد که آیا لیورپول در زمستان جاری هم او را می خواست یا نه و او 
گفت: »این چیزی نیســت که بخواهم درباره اش با شما صحبت کنم. من از 
تصمیمم برای پیوســتن به چلسی خیلی خوشحالم. من ذوق زده ام و افتخار 
می کنم که فصل را در دورتموند به پایان برســانم و ســپس به رویای بزرگم 

خواهم رسید که بازی در لیگ برتر است.«
پولیسیچ در شش ماه گذشته جایگاهش در ترکیب ثابت را از دست داده 
اســت. او می گوید: »من چند مصدومیت در ابتدای فصل داشتم. بازیکنانی 
به جای من بازی کردند و فوق العاده عالی بودند اما فکر می کنم در هر حال 
انتقال من به چلســی روی می داد، چرا که مدت ها بود می خواســتم به این 

تیم بروم.«
حاا که آینده او مشــخص شده 
است، او خوشــبینانه به فکر بازگشت 

به ترکیــب اصلــی دورتموند، پس 
زمســتانی  تعطیات  پایــان  از 
آلمان در دو هفته بعد اســت. 
»حاا  می گویــد:  پولیســیچ 
ذهن شــفاف تری دارم. مردم 
و  فهمیده اند  را  مــن  تصمیم 
امیــدوارم که درکــش کنند، 
همچنیــن درک کنند که چرا 
واقعــا می خواهم تا پایان فصل 

نمی خواهم  من  بمانم.  اینجا  در 
که زمــان بگذرانم، بلکه ماننــد هر بازیکن 
دیگری در دنیا می خواهم برای پستم بجنگم. 

من می خواهم بازی کنم و از امسال سالی 
خاص برای دورتموند بسازم.«

گزارش

  به دنبال مدافع میانی و بال هستیم
امری: بازیکنان متعهد 

می خواهیم
اونای امری امیدوار اســت آرسنال در 
فرصت نقل و انتقاات ژانویه تقویت شــود 
اما نگفت دنیس سوارس یکی از آنها است. 
شایعات زیادی درباره آمدن هافبک بارسلونا 
به ورزشگاه امارات مطرح شده، این بازیکن 
قبل از این در سویا با امری کار کرده است.

امری بعــد از پیروزی 3 بر صفر مقابل 
بلکپول در جام حذفی انگلیس گفت: »فکر 
می کنم باشگاه در حال بررسی انتقال چند 
بازیکن اســت که می تواننــد در چهار ماه 
پیــش رو به ما کمک کنند. شــاید بتوانیم 
یک مدافــع میانــی بگیریم البته آســان 
نیســت چون کنستانتینوس ماوروپانوس از 
مصدومیت برمی گــردد. همچنین یک بال، 
راست یا چپ، می تواند برای ما مفید باشد.«
 از او پرسیدند آیا سوارس می تواند این 
بال باشد که گفت: »او هم راست بازی کرده 

و هم چپ، با خود من هم همینطور.«
امری در آستانه بازی مجبور به تغییر 
تیمش شــد و لوران کاســیلنی که کمرش 
دچار گرفتگی شــده بود، جــای خود را به 
کارل جنکینســون داد: »امیــدوارم چیــز 

مهمی نباشد و به بازی های بعدی برسد.«
او درباره اعتراض هــواداران بلکپول و 
متوقف شدن اتوبوس تیم آرسنال هم گفت: 
»می دانســتیم اینجا با هواداران مشکاتی 
وجود دارد ما برای همه شان، هواداران، تیم 
و باشــگاه احترام قایلیم اما کار خودمان را 

می کنیم.«
تنهــا چهار بازیکن از پیــروزی مقابل 
فوام در ترکیب آرسنال ماندند و بازیکنان 
جــوان نتیجه خوبی به دســت آوردند. جو 
ویــاک 19 ســاله دومین و ســومین گل 
خــود برای تیم اول باشــگاه را زد و الکس 
آیووبی با گل دیرهنگامش برد مقتدرانه ای 
را رقم زد. امری گفت: »ما بازیکنان متعهد 
می خواهیــم. بازیکنانی که خودشــان را با 
نیازهای باشــگاه منطبــق کنند و هر وقت 
ازم باشد، خودشان را نشان دهند. فرصت 
در چنین بازی هایی پیش می آید و بازیکنان 
جوانــی مثل جو می توانند از آن اســتفاده 
کنند. تیم پیشرفت خوبی نشان داد و تاش 

زیادی کرد.«
آرسنال شــنبه در زمین وستهم بازی 

دارد.

مصاحبه

 تمایل منچستریونایتد 
به خرید مانواس

منچســتریونایتد آماده است 
کــه غرامت 36 میلیــون یورویی 
مانواس،  قرارداد کاســتا  فســخ 
مدافع یونانی رم را بپردازد و با او 
قراردادی ببندد که به موجب آن 
6 میلیون یورو هم حقوق خواهد 
گرفت. جالوروسی در حال مذاکره 
با مانــواس اســت و می  خواهد 
او را راضــی کند که یا بند فســخ 
یا به  افزایــش دهد  قراردادش را 
کلی آن را حــذف کند اما تا اان 
هم توافقی میــان طرفین صورت 
نگرفته اســت. به گــزارش گاتزتا 
منچســتریونایتد  اســپورت،  دلو 
می خواهــد از ایــن فرصت برای 
کند.  اســتفاده  مانــواس  خرید 
مانواس از سال 2014 تا اان در 
تیم فوتبال رم بوده اســت و پیش 
از آن هم در ســه تیم یونانی توپ 
می زد. عاوه بر منچســتریونایتد، 
یوونتوس هم بــه خرید مانواس 

تمایل نشان داده است.

پیشنهاد معاوضه بن عطیه 
و رمزی رد شد

یوونتوس  به  آرسنال  باشگاه 
پیشنهاد کرده که در پنجره نقل 
و انتقاات ژانویــه بازیکنان خود 
را با هــم معاوضه کننــد. آرون 
رمزی هافبک ولزی آرســنال در 
آزاد می شود.  بازیکن  پایان فصل 
یوونتوس می خواهد او را در پایان 
فصل به عنوان بازیکن آزاد جذب 
می خواســت  اما  آرســنال  کند. 
او را زودتــر به بانــوی پیر بدهد 
و در عــوض مدافــع مراکشــی 
نیمکت نشــین این تیــم مهدی 
بن عطیــه را بگیرد کــه قهرمان 
مخالفت  پیشــنهاد  این  با  ایتالیا 
کرده است. به این ترتیب به نظر 
می رسد که یوونتوس برای جذب 
رمــزی باید تا پایــان فصل صبر 
کند. بن عطیه عاوه بر آرســنال، 
مشــتریان دیگری مانند شــالکه 
و میان هم دارد امــا یوونتوس 
نمی خواهــد او را در بــازار میان 

فصل از دست بدهد.

  پهپادها در تمرین سیتی
گواردیوا به کادر فنی تیمش ماموریت داده، در کاس خلبانی پهپاد شرکت کنند

تمرینات  می خواهــد  گواردیــوا  پپ 
بازیکنانش را از آســمان تماشــا کند و به 
همیــن دلیل بــه کادر فنی تیــم گفته که 
دوره های راندن پهپاد را بگذرانند. گواردیوا 
به دنبال آن اســت که ببیند بازیکنانش از 
دید باا به چه ترتیب تمرین می کنند. یک 
منبع نزدیک به باشگاه منچسترسیتی گفته 
است: »پپ به  شدت به دنبال جزییات است 
و همیشه می خواهد راهی برای بهبود اوضاع 
پیــدا کند. او و کادر فنی اش می خواســتند 
برخــی ایده ها را به بازیکنــان منتقل کنند 
اما نمی توانســتند. یک نفر در باشــگاه به 
استفاده از پهپاد اشاره کرد. یکی از آنها یک 
پهپاد داشت و از آن در یک جلسه تمرینی 
استفاده کردند و دریافتند که با آن می توانند 
به شکلی عالی ویدئوهای تمرینات را ضبط 
کنند و به بازیکنان نشان دهند. این ویدئوها 
به کادر فنی چینــش بازیکنان در زمین را 
نشــان می دهد و فضاهای موجود در میدان 
در مواقع خــاص را به تصویر می کشــد.« 
افــرادی که بــرای تفریــح پهپاد بــه هوا 
می فرستند نیاز به مجوز ندارند اما هنگامی 
کــه از پهپاد برای مقاصد تجاری اســتفاده 
شود، افرادی که آنها را می رانند باید به یک 
دوره آموزشی بروند که هزینه اش هزار پوند 
اســت. این منبع می گوید: »فیلمبرداری از 
کنار زمین تصاویر محدودی در اختیار قرار 
می دهد اما با اســتفاده از پهپاد، می توانید 
بازیکنان را از نگاه پرندگان ببینید و با دقتی 

باا آنها را تماشا کنید.« 
منبع: سان

پپ گواردیوا: 
سیتی برای فرناندینیو 
گزینه جانشین ندارد

نمایش فوق العاده فرناندینیو در پیروزی 
2 بر یک اخیر منچسترسیتی مقابل لیورپول 
آنقدر به دل سرمربی او پپ گواردیوا نشسته 
اســت که می گوید اگر روزی هافبک برزیلی 
تیمش نباشد، نمی تواند جانشینی همطراز او 

برایش پیدا کند. 
در فصلی که کوین  دبروین با مصدومیت 
دست و پنجه نرم می کند، بازی فرناندینیوی 
33 ســاله بیش از همیشــه به چشم آمده و 

تحسین گواردیوا را برانگیخته است. 
گواردیــوا گفــت: »توانایی های خاص 
فرناندینیو ســبب شــده که ما برای او مهره 
جانشین نداشته باشــیم، مدل دوئل هایش و 
به عقب برگشتنش برای شرکت در دفاع و ... 
او برای ما بازیکنــی فوق العاده و باور نکردنی 
است و این را در دیدار با لیورپول دوباره ثابت 
کرد. دعا می کنیم کــه او تا جایی که ممکن 
است آماده بماند.« یکی دیگر از بازیکنانی که 
مقابل لیورپول خوش درخشید سرخیو آگوئرو 
بود کــه گل اول بازی را زد. این دویســت و 

پنجاهمین گل او در لیگ های مختلف بود. 
گواردیــوا در تمجید از مهاجم ســابق 
اتلتیکومادریــد هم گفت: »آگوئرو همیشــه 
بــه نیاز های ما پاســخ می دهــد و این آمار 
باورنکردنــی را به ثبت رســانده اســت. من 
بــرای بازیکنانی که 10، 11 یا 12 ســال در 
اوج می مانند احترام فراوانی قایل هستم. آنها 
شایسته بیشترین احترام هستند. هر بازیکنی 
ممکن است یک فصل استثنایی داشته باشد 
یــا برای 6 ماه یا دو ســال در اوج باشــد اما 
بازیکنانی مانند کمپانی، داوید سیلوا، سرخیو 
یا اوتامندی هر سال دارند با انگیزه ای بیشتر 
و بیشــتر برای رســیدن بــه موفقیت تاش 
می کنند. پیروزی اعتیاد آور است. وقتی طعم 
پیروزی را چشیدی دیگر نمی  توانی از آن دل 

بکنی.«

 یــک روز بعــد از آنکه آرون رمــزی به در 
خروجی ورزشگاه امارات نزدیکتر شد و بحث هایی 
درباره استراتژی نقل و انتقاات آرسنال راه افتاد، 
دو محصــول آکادمی باشــگاه بــا گل های خود 
توپچی ها را به مرحله چهارم جام حذفی انگلیس 
رســاندند. دو گل از جو ویــاک و گل دیرهنگام 
الکس آیووبی تیم شــمال لنــدن را به پیروزی 3 
بــر صفر برابر بلکپول در بلومفیلد رود رســاند در 
حالی که اونای امری ترکیبی از چهره های جوان و 
بازیکنان تیم اول باشگاه  را روانه میدان کرده بود 
و در نهایت توانستند تیم پرمشکل دسته سومی را 
ببرند. امری قبل از بازی گفته بود اولویتش بردن 
همه جام هایی اســت که در آن شرکت می کنند 
ضمن اینکــه هر وقــت فرصتی پیــش بیاید از 

بازیکنان جوان استفاده می کند. برای همین امثال 
ویاک، ادی انکتیه و بوکایو ساکو فراخوانده شدند 
و از میان آنها ویاک از شانسش برای زدن دو گل 
و یک نمایش تاثیرگذار به بهترین شــکل استفاده 
کرد. امری که عاقه ای ندارد رمزی را در تیم نگه 
دارد، قبل از بازی گفــت: »ما معموا با بازیکنان 
جوان کار می کنیم و به آنهــا فرصت می دهیم با 
ما باشــند. ما مســوولیت داریم که آنها را پرورش 
دهیم اما هر کس راه خودش را می رود و با تمرین 

و عملکردش در تیم موفق می شود یا نمی شود.«
ویاک نخستین جوانی شد که بعد از رمزی 
در سال 2010 توانست در جام حذفی برای آرسنال 
گل بزند؛ اتفاقات جالبی اســت چون این بازیکن 
ولزی که اواخر مســابقه به میدان آمد، قراردادش 
در تابســتان به پایان می رسد. گفته می شود غول 
ایتالیایی، یوونتوس به دنبال جذب این بازیکن در 
تابستان به عنوان بازیکن آزاد است اگرچه آرسنال 

پیشــنهاد آنها را به دایل ورزشی و مالی رد کرده 
است. دایل ورزشی وقتی مشخص شد که ویاک 
دو گل در نیمــه اول زد تــا تکلیف این بازی جام 
حذفی را به نفع میهمان رقم بزند. در واقع، اعتماد 
به بازیکنان جوان و آمدن استعدادهای نوظهور به 
تیم اول باشگاه دقیقا همان چیزی است که به آنها 
امکان می دهد بــه بازیکنانی مثل رمزی که مورد 
عاقه هواداران نیز هســتند، اجازه رفتن بدهند. 
بیش از پنج هزار هوادار آرسنال که این بازی را از 
نزدیک تماشا می کردند، در حمایت از رمزی فریاد 

می زدند و می خواستند او بماند.
بازیکــن تیم ملــی ولز به دنبال دســتمزد 
200 هــزار پوند در هفته بود که توپچی ها تمایلی 
بــه پرداختش نداشــتند آن هم برای کســی که 
زیاد مصدوم می شــود و باشــگاه چنیــن جوانان 

هیجان انگیزی را در همان پست دارد.
ویاک 19 ســاله اســت مثل دیگر هافبک 
وســط تیم، ماتئــو گوندوزی. اگرچــه این دو راه 
متفاوتــی بــرای ورود بــه تیم اصلی داشــتند- 
گوندوزی از تابســتان که از فرانســه آمد در لیگ 
برتــر در ترکیب اصلی آرســنال قــرار گرفته اما 
حضور ویــاک به بازی های حذفــی و لیگ اروپا 
محدود شــده- اما تردیدی وجود ندارد که هر دو 
فوق العاده بااســتعداد هستند. حاا که آرسنال به 
دور چهارم جام حذفی رسیده، آنها به همراه دیگر 
بازیکنان جوان تیم می توانند فرصت بیشتری برای 
درخشش پیدا کنند تا شاید امری شانس رسیدن 
به نخســتین قهرمانی را پیدا کند. بازی با بلکپول 
البته سخت ترین بازی شان در این فصل نیست اما 
فرصتی برای امثال ویاک پیش می آید که نشان 
دهد نگاه آرسنال بیشتر به آینده است تا گذشته.

منبع: سایت گل

 جوانان جای رمزی را می گیرند

 نگاه آرسنال به آینده است

از  مانع  بلکپــول  هــوادار  چندین 
حرکت اتوبوس آرســنال از هتل شدند 
چون می خواســتند بازی شــنبه شب 
دو تیم را بــه تاخیر بیندازند. توپچی ها 
مجبور شــدند اتوبوس خــود را عوض 
کننــد چون هــواداران اعتــراض خود 
نســبت به مالک باشگاه، اوون اویستون 
را تــا 40 دقیقه ادامه دادند. یک هوادار 
باای سقف اتوبوس رفت و چند نفر سر 
راهش ایســتادند تا نگذارند اتوبوس به 
بلومفیلد رود بــرود. هواداران از فرصت 
این بــازی جام حذفی با یک تیم بزرگ 
اســتفاده کردند که پخــش تلویزیونی 
گســترده ای داشــت تا اعتراض شان را 

نشان دهند.
آنها در زمین هــم نارضایتی خود 
را ابراز کردند چون باشــگاه کمتر از سه 
هــزار بلیت برای این مســابقه فروخته 
بود هرچند این باشــگاه بــه روگردانی 
هواداران عــادت دارد و میانگین حضور 

هــواداران در بازی های این تیم کمتر از 
چهار هزار نفر است.

برای این بازی به آرســنال 5300 
بلیت اختصاص داده شــده بود که همه 
آنها به فروش رســید. ورزشگاه بلکپول 

که آخرین بــار در فصل 2010-2011 
میزبــان لیگ برتر بــوده، 17 هزار نفر 
گنجایش دارد. این تیم به دسته چهارم 
هم سقوط کرد اما سال 2017 به دسته 

سوم برگشت.

اتوبوس آرسنال عوض شد

اوله گونار سولسشایر، مربی منچستریونایتد گفته که 
او را بایــد مقصر نمایش کم فروغ این تیــم برابر ردینگ 

دانست.
یونایتد این بــازی در چارچوب جام حذفی را دو بر 
صفر برد و به این ترتیب سولسشایر هر پنج بازی نخست 
خود با یونایتد را برده اســت اما این تیم بهترین عملکرد 
خود را نداشــت. ردینگ تیم ماقبل آخر جدول مسابقات 
چمپیونشیپ )دسته دو( است و با این حال در پایان بازی، 
هم مالکیت توپ بیشتری نسبت به منچستریونایتد داشت 
و هم ضربات بیشــتری نسبت به این تیم به سمت دروازه 

زد.
سولسشــایر که 9 تغییر در ترکیب تیمش داده بود، 
گفت: »با این ترکیبی که من به زمین فرســتادم، اوضاع 
بی تردید دشــوار می شد. من کار بازیکنان را سخت کردم 
چون این بازیکنان به این شکل هرگز کنار هم بازی نکرده 

بودند.

ردینگ کار را برای ما واقعا دشوار ساخت. ما در پنج 
دقیقه نخســت هرگز یک ضربه هم نزدیم و آنها مالکیت 
تــوپ را نگه داشــتند و ما در پرس هم بــه اندازه کافی 
منســجم نبودیم. این اتفاق زمانی می افتد که تیمی را به 
میدان می فرستید که تجربه بازی در کنار هم را ندارند. ما 
زمان زیادی برای کار کردن نداشتیم. نکته رضایت بخش 
این است که ما صعود کردیم و دوباره کلین شیت داشتیم. 
نتیجــه دو بر صفر باعث خوشــحالی ماســت و به نظرم 

نمایش خوبی داشتیم.«
سولسشــایر در این بازی به روملو لوکاکو و الکسیس 
سانچس در ترکیب ثابت بازی داد و تاهیت چونگ، بازیکن 
19ســاله هلندی هم در 30 دقیقه پایانی به بازی رفت و 

نخستین دیدارش برای تیم بزرگساان را انجام داد.
سانچس در این بازی به دلیل مصدومیت همسترینگ 
تعویض شد. سولسشایر گفت: »به نظرم او شاید خوشحال 
باشــد که 60 دقیقه بازی کرده است. امیدواریم اوضاع او 

خیلی بد نباشد. او یک ماه دور از میادین بوده است و بعد 
20 دقیقه مقابل نیوکاســل بازی کرد. او حاا 60 دقیقه 
به میدان رفته اســت و دارد توان بدنی خود را دوباره پیدا 

می کند. شما می دانید که او چه کیفیتی دارد.
بــه نظرم زمانی که او چند بــازی دیگر انجام بدهد، 
اوضاعش بهتر می شود و می تواند فرصت هایی که نصیبش 

می شود را گل کند.«
تیم منچســتریونایتد شــنبه به دبی سفر کرد تا در 
هوای گرم تری تمرین کند. آنها یکشنبه آینده در ویمبلی 
با تاتنهام بــازی دارند. این نبرد در لیگ برتر نخســتین 
آزمون جدی سولسشــایر بــا یونایتد خواهد بــود اما او 
می گوید که انتظار پیروزی دارد: »شــما هرگز پسرفت ها 
را پیش بینی نمی کنید. زمانی که در من یونایتد هســتید 
انتظار دارید بازی بعد تیم را ببرید و توقع دارید بازیکنان 
هم همین انتظار را داشــته باشــند. مــن انتظار دارم هر 

ترکیبی که به زمین بفرستم، بازی بعدی را ببرد.«

  سولسشایر: ترکیبی که به زمین فرستادم کارمان را دشوار کرد



7 ورزش جهــــان
کلوپ: نمی توانیم طرز فکر مردم را عوض کنیم

قهرمانیجامحذفی،منتقدانراساکتنمیکند

یورگن کلوپ می گوید حتی قهرمانی 
در جام حذفی برای ســاکت کردن برخی 
منتقــدان کافــی نیســت. لیورپــول که 
پنجشــنبه نخستین شکســت فصل لیگ 
برتر خــود را مقابــل جدی ترین رقیبش، 
در  امروز  متحمل شــد،  منچسترســیتی 
آخرین بازی دور ســوم جام حذفی بازی 
سختی در زمین تیم سرحال ولورهمپتون 
دارد و اگرچــه لیورپــول بــا ایــن مربی 
آلمانی پیشــرفت فوق العاده ای داشته، اما 
هنوز هیچ جامی نبــرده و در فینال لیگ 

قهرمانان، لیگ اروپا و جام اتحادیه انگلیس 
شکست خورده است.

اما کلوپ می گوید شــاید جام حذفی 
کافی نباشد چون باشــگاه به دنبال پایان 
دادن به انتظار 29ســاله برای قهرمانی در 
لیگ اســت: »همیشه وقتی از قهرمانی در 
این جــام صحبت می شــود طوری حرف 
می زنند که انگار چیز مهمی نیســت. اگر 
ما قهرمان جام حذفی شویم هم می گویند 
ســال های زیادی اســت که لیگ برتر را 
نبرده ایــم. ما نمی توانیم طــرز فکر مردم 

را عوض کنیم. باید در هر مســابقه تاش 
کنیــم و به طور خاص ایــن فصل، بچه ها 
دقیقا همین کار را کردند. دوباره و دوباره 
و دوباره هم همین روند را ادامه می دهیم 

تا ببینیم چه می شود.
 ما ســخت ترین قرعه را در دور اول 
جام اتحادیه برابر چلســی داشــتیم. بقیه 
را نمی دانــم اما غیر از بــازی بورنموث با 
برایتون هیچ دو تیــم لیگ برتر دیگری با 
هم روبه رو نشدند. باید وضعیت کلی را نگاه 
کرد نه اینکه مثل بچه ها از این مشــکل به 

مشکل بعدی بپریم، بلکه باید نگاه فراتری 
داشته باشیم.«

لیورپول برای بازی امشــب تغییرات 
زیــادی در ترکیب تیمش ایجاد می کند از 
جمله آلبرتو مورنو که فرصت نادری برای 
بازی پیدا می کند. لیورپول از اکتبر 2015 
که کلوپ مربی این تیم شــده، نتوانسته از 
مرحله چهارم جــام حذفی عبور کند و به 

جمع 16 تیم پایانی برسد.
لیورپول بعد از بازی امشب، شنبه در 

لیگ با برایتون روبه رو می شود.

 اســپورت مدیــا ســت- شــیرینی مخصوصــی که در 
دبی بــه شــکل »ســی آر 7« بــرای رونالــدو پختند.

دیلــی میل- الکســیس ســانچس در نیمــه دوم بازی با 
ردینگ تعویض شــد و به اشــتباه روی صندلی سولسشایر 
نشســت. مربی یونایتــد هــم آرام و با خنده به پشــت 
او زد تــا ســانچس را متوجه اشــتباهش کنــد و بازیکن 
شــیلیایی هم از جایش بلند شــد و آن طرف تر نشســت. 

دیلی میــل- بایرن مونیخ بــرای فرار از ســرمای آلمان، 
در قطــر اردو زده و خود را آماده نیم فصــل دوم می کند. 

دیلی میل- بایرن مونیخ 
اعام کرد، فرانک ریبری 

را جریمه سنگینی 
خواهد کرد. ریبری به 

رستوران آشپزی رفت 
که به خاطر نوع نمک 

پاشیدنش روی غذا، 
بسیار معروف شده. 

ریبری در آنجا استیکی 
خورد که رویش با طا 
پوشیده شده و حدود 

هزار پوند قیمت داشت. 
همین مساله سبب انتقاد 
زیادی از ستاره فرانسوی 

شد و او هم در واکنش 
به انتقادات، به خانواده 

منتقدان دشنام شدیدی 
داد. بایرن هم اعام 

کرده ریبری را جریمه 
سنگینی می کند. 

دیلی میل- تیپ عجیب 
به یرین، مدافع آرسنال، 
در هفته شوی لندن. 

جیان لوییجــی بوفــون، دروازه بان 
پاری ســن ژرمن گفته کــه رویارویی با 
فدریکو کیه زا، مهاجــم فیورنتینا باعث 

شد به فکر بازنشستگی بیفتد.
بوفــون در دوران جوانــی در پارما 
همبــازی انریکــو کیه زا، پــدر فدریکو 
بود. فدریکو کیه زا در تابســتان 2016 
نخستین بازی اش در ســری »آ« برای 
انجام  را رودرروی یوونتوس  فیورنتینــا 
داد. او در آن هنــگام 18 ســال و 9 ماه 

سن داشت.
بوفــون 41ســاله گفتــه اســت: 

»نخستین باری که با کیه زا روبه رو شدم 
به هم ریختم. این نخستین باری بود که 
مقابل پســر یکی از هم تیمی های سابقم 
بــازی می کــردم و در آن هنگام به این 
فکر کردم که شاید زمانش رسیده باشد 
بازنشســته شــوم. در هر حال تصمیم 
گرفتم ادامه بدهم. به نظرم این موهبتی 
است که زندگی به من داده است. من از 

این بابت خوشحالم.«
بوفون پس از پایان دوران بازی اش 
در یوونتوس راهی پاری سن ژرمن شد و 

قراردادی دوساله با این تیم امضا کرد.

آاوس فرم عالی خــود در الیگا را 
ادامــه داد و با پیروزی 2 بــر یک برابر 
والنســیا موقتا به رده چهارم صعود کرد 
تا امید به کســب سهمیه لیگ قهرمانان 

اروپا را زنده نگه دارد.
 دنــی پارخــو کاپیتــان والنســیا 
تیــم میهمان را در دقیقــه 14 با ضربه 
ایســتگاهی پیش انداخت اما آاوس که 
در کنار اتلتیکومادرید تنها تیم های بدون 
شکست این فصل الیگا در خانه هستند، 

هفت دقیقه بعد به وسیله بورخا باستون 
به گل تســاوی رســید و توماس پینا در 
وقت های تلف شــده نیمــه اول گل آخر 

بازی را زد.
 نایــب قهرمان جام یوفا در ســال 
2001 بــا ایــن پیــروزی از 18 بــازی 
31 امتیازی شــد و به ایــن ترتیب تیم 
باســکی بااترین امتیــاز تاریخ خود در 
نیمه اول فصل الیگا را به دســت آورد. 
آباردو فرناندس چهره آشنای سال های 

بارســلونا 13 ماه پیش  نه چنــدان دور 
مربیگری آاوس را به دســت گرفت در 
حالی که این تیم برای بقا می جنگید اما 
حاا پیشــرفت فوق العاده ای در این تیم 
به وجــود آورده. او گفــت: »باورنکردنی 
اســت که ما در این مقطــع از فصل 31 
امتیاز گرفته ایم ضمن اینکه بازی مان در 
این مسابقه هم فوق العاده بود. ما در این 
زمین یخی و شــرایط سخت برابر تیمی 
مثل والنســیا عالی بودیم. از هواداران و 

تیمم تشکر می کنم.« 
والنســیا که فصل قبــل را در رده 
چهارم به پایان رســاند بــا 22 امتیاز در 
رده یازدهم قرار دارد و این مساله، فشار 
را بر مربی تیم مارسلینو افزایش می دهد 
که ماه گذشته با فریادهای هواداران برای 

اخراجش مواجه شده بود.
 او گفــت: »توضیح آنچــه در این 
بــازی اتفاق افتاد، هم ســخت اســت و 
هم آســان. ما روی زمینی که نمی شــد 
بازی کرد و تقریبا نیمه یخی بود، شــروع 
خوبی داشــتیم. بعد دو گل روی ضربات 
شــروع مجدد خوردیم کــه بزرگ ترین 
ساح آنهاســت و می توانستیم هر دو را 

نخوریم.«

بوفون: وقتی مقابل پسر همبازی سابقم قرار گرفتم...

آباردو: این تیم باورنکردنی است

مربــی  ســیمئونه،  دیه گــو 
اتلتیکومادرید گفت از اینکه بایرن مونیخ 
به دنبال جذب لوکاس هرناندس اســت 

تعجب نکرده است.
ســیمئونه دوست نداشــت درباره 
حواشــی تیمــش صحبــت کنــد اما 
خبرنگاران پرســش های فراوانی از او در 
این باره پرســیدند که کــدام بازیکنان 
ممکن است در زمستان از اتلتیکو بروند.

هنگامــی که از او دربــاره لوکاس 
هرناندس ســوال شــد، او گفــت: »ما 
می دانیــم تــا زمانی که پنجــره نقل و 

انتقاات ژانویه بســته نشود نمی توانیم 
آرام و راحت باشیم. زمانی که بازیکنان 
باشــگاه های  دارید که  خارق العــاده ای 
بزرگــی ماننــد بایرن مونیــخ آنهــا را 
می خواهند، همیشــه این احتمال وجود 

دارد که این بازیکنان بروند.
امــا من در حــال حاضــر زندگی 
می کنــم و امروز مــا او را داریم، مانند 
دیه گو گودین، یان اوباک، فیلیپه لوییز 
و خوان فران. ما همیشــه بایــد به فکر 
دیدارهای پیش رو باشــیم که آنها برای 

ما مهم هستند.«

سیمئونه: تا وقتی فصل نقل و انتقاات تمام نشود، راحت نیستیم

فان خال: امسال 
لیورپول قهرمان 
انگلیس می شود

لوئیس فان خال، سرمربی 
رقیب  منچستریوناتید،  سابق 
دیرینه این تیم برای قهرمانی 
در این فصل لیگ برتر انگلیس 
را حمایت کــرد. فان خال که 
در فاصله ســال های 2014 تا 
2016 هدایت منچستریونایتد 
را بــر عهده داشــت لیورپول 
را مدعــی اصلــی قهرمانــی 
و آن را متعادل تــر از ســایر 
بخصوص  قهرمانــی  مدعیان 

منچسترسیتی دانست.
فان خال به نشــریه میرر 
گفت: »یورگن کلوپ، لیورپول 
را بــه یــک ماشــین جنگی 
مطلــق، چه در فــاز حمله و 
چه در فاز دفاعی تبدیل کرده 
اســت. پس اگر قرار باشد من 
روی قهرمانی یکی از تیم های 
لیــگ برتر شــرط ببندم، آن 
بود.  خواهــد  لیورپــول  تیم 
وقتــی بازیکنــان لیورپول را 
می شــوید  متوجه  می بینید، 
لیگ  بازیکنان  بااترین سطح 
را در اختیــار ندارد و در واقع 
این منچسترســیتی است که 
بیشــتری  باکیفیت  بازیکــن 
دارد، بــا این حال ســرمربی 
این تیم، پــپ گواردیوا یک 
ضعــف دارد. او تنها می تواند 
تیم هایــش را بــه شــیوه ای 
زمانی  و  هجومی هدایت کند 
کــه تیمش مجبور بــه دفاع 
باشــد، عملکرد وحشــتناک 
است  تیمی  لیورپول  می شود. 
کــه می توانــد به مراتب بهتر 

دفاع کند.«
سابق  هلندی  ســرمربی 
شیاطین سرخ در ادامه تاکید 
کرد که هنوز هم از تماشــای 
بازی های منچسترسیتی لذت 
می برد امــا روحیه جنگندگی 

این تیم را زیر سوال برد.
او افزود: »سیتی ایده های 
فوتبالــی فوق العــاده ای دارد 
و شــیوه بازی اش تماشــایی 
است اما روحیه جنگندگی اش 
مناســب نیســت. منظور مرا 
اشــتباه متوجه نشــوید. من 
هنوز هم شــیوه بازی سیتی 
را دوســت دارم اما کاری که 
کلوپ با لیورپــول انجام داده 
و تغییری که در شــیوه بازی 
این تیم ایجاد کرده، به معنای 

واقعی استثنایی است.«

بازگشت مسی به تیم ملی 
آرژانتین در نوکمپ

لیونل مسی ممکن است یک بار دیگر 
پیراهــن تیم ملی آرژانتین را بپوشــید و 
در نوکمــپ بــه دوری چنــد ماهه اش از 
آلبی سلســته پایان دهد. قرار اســت تیم 
ملی آرژانتیــن در دیداری دوســتانه در 
اواخــر ماه مارس ســال 2019 به مصاف 
ونزوئــا برود و این بازی گویا قرار اســت 
در ورزشــگاه خانگی بارسلونا برگزار شود؛ 
جایی که برای مســی مانند خانه اســت. 
چی یرمو توفونی ایجنت فیفا که مســوول 
برگزاری این بازی اســت، در حال حاضر 
در حــال فراهم آوردن مقدمــات اجرای 
این برنامه اســت و در همین حال برخی 
منابــع از احتمال برگــزاری این بازی در 
اســتادیوم واندامتروپولیتانــو، ورزشــگاه 
خانگی اتلتیکومادرید خبر داده اند. اگرچه 
مسی برنامه بازگشت به تیم ملی آرژانتین 
برای شرکت در مســابقات جام ملت  های 
آمریکای جنوبی )کوپا آمه ریکا( را داشت، 
امــا اتحادیه فوتبــال آرژانتین می خواهد 
او را با برنامه ای ایــده آل زودتر به اردوی 
آلبی سلســته برگردانــد. آخرین باری که 
مســی برای تیم ملی آرژانتین بازی کرد، 
تیم ملی آرژانتین مقابل فرانسه در مرحله 
یک هشــتم نهایــی جام جهانــی 2018 
روســیه 3 بر 4 شکست خورد و او پس از 
آن رقابت هــا تصمیم گرفت برای مدتی از 

فوتبال ملی کناره گیری کند.
 

ایپزیگ برنامه های 
لیورپول برای خرید ورنر 

را خراب کرد
باشگاه  فوتبال  مدیر  مینتزاف،  اولیور 
ایپزیگ آلمان در گفت و گو با نشریه کیکر 
اعــام کرد که این باشــگاه به تیمو ورنری 
که فصل آینده وارد آخرین سال قراردادش 
می شــود، اجازه رفتن نخواهد داد. قرارداد 
ورنر در ســال 2020 به پایان می رســد و 
باشــگاه یا باید او را برای تمدیدش متقاعد 
کند یا او را بفروشــد. به همین دلیل برخی 
باشگاه ها در کمین نشسته اند تا این بازیکن 
ژانویه را با پیشــنهاد مناســب به خدمت 
بگیــرد. مینتــزاف اما این موضــوع را رد 
کرد. او گفت: »باشــگاهی مانند باشگاه ما 
نمی تواند اجازه دهد تیمو ورتر وارد ســال 
آخر قراردادش شــود.« گفته می شــود در 
میان تمام مشــتریان ورنر، باشگاه لیورپول 
بیش از همه به خریــد او تمایل دارد و در 
سال های گذشته هم شایعات فراوانی درباره 
احتمال انتقال وی به آنفیلد شــنیده شــد 
بخصوص که فروش دومنیک ســوانکه به 
بورنمــوث فضا را برای ورود ورنر باز خواهد 

کرد.

 عاقه سولسشایر
 به میلنکوویچ

در  اوله گونــار سولسشــایر 
انتقال  دربــاره  رو  پیش  روزهای 
وودوارد،  اد  با  میلنکوویچ  نیکوا 
منچســتریونایتد  اجرایی  معاون 
موقت  مربی  کرد.  خواهد  صحبت 
منچســتریونایتد فعا تا تابستان 
هدایت این تیــم را به عهده دارد 
اســت.  بازیکن  فکر خرید  به  اما 
میلنکوویــچ، مدافــع فیورنتینا 
بازیکنی است که یونایتد زیر نظر 
دارد و قصد دارد او را با قیمت 45 

میلیون پوند خریداری کند.
بــه اعتقــاد وودوارد، خرید 
کار  ژانویه  پنجــره  در  بازیکــن 
هر حال  در  ولی  اســت  دشواری 
حاضر است تاشش را برای خرید 

بازیکن داشته باشد.
میلنکوویچ 21 ساله جایگاهی 
ویــژه در برنامه های یونایتد دارد. 
ایــن بازیکن جــوان در دو فصل 
اخیر و از زمانی کــه از پارتیزان 
ایتالیا  پیوســته، در  فیورنتینا  به 
یوونتوس  است.  درخشیده  خوش 
و اتلتیکــو مادرید هم به خرید او 

عاقه دارند.
 

 اینتر پس از گودین
 به دنبال روبن

گودین،  دیه گو  از  پــس  اینتر 
را  دیگر  کهنه کار  ستاره  یک  شاید 
هم در تابستان به صورت آزاد جذب 
کند. آنها به ســراغ آرین روبن از 

بایرن مونیخ رفته اند.
منابع ایتالیایی نوشــته اند که 
گودین با اینتر به توافق رســیده و 
در تابستان که قراردادش با اتلتیکو 
راهی  می رســد،  پایان  به  مادرید 

اینتر خواهد شد.
حاا اینتر به دنبال جذب روبن 
به زودی  هلندی  بازیکن  این  است. 
35 ســاله می شود و قرارداد او هم 

با بایرن رو به اتمام است.
او در ســال 2009 بــه بایرن 
پیوست و پیش تر برای رئال مادرید، 
و  آیندهوون  پی اس وی  چلســی، 
اســت.  کرده  بازی  هم  گرونینگن 
به هلند  او  انتظــار می رفت کــه 
برگردد اما شاید به سراغ چالشی نو 

برود و راهی ایتالیا شود.
برخــی گزارش ها حاکی از آن 
است که این مشاوران روبن بوده اند 
که با اینتر مذاکره کرده  و به مدیران 
این باشگاه پیشنهاد جذب روبن را 

داده اند. 

مدافــع  اپــورت،  آیمریــک 
منچسترســیتی گفته که نباید او را بابت 
عاقه اش به حضور در تیم ملی اســپانیا 
مواخذه کرد. اپورت که شــرایط حضور 
در تیــم ملــی اســپانیا را دارد، تصمیم 
گرفته برای تیم ملی فرانســه بازی کند. 
او پیش تر گفته بود اگر به تیم فرانســه 
راه پیدا نکند، دوســت دارد برای اسپانیا 
به میــدان برود. او می گویــد: »ماجرای 
اسپانیا به سال ها پیش برمی گردد. همه 

حق دارند حرف خود را بزنند و اشــتباه 
هم داشته باشند. ما همه می دانیم که هر 
کسی ناامید می شود؛ هم در فوتبال و هم 
در زندگی روزمره، به همین دلیل اســت 
که کســی را نباید بابت ناامیدی کشت. 
اینها جزییات کوچکی هســتند که افراد 
آنها را بزرگ می کنند، در حالی که مهم 
هم نیســتند. شما تنها به بازیکن آسیب 
نمی زنید، بلکــه به اطرافیان او هم ضربه 

می زنید.«

قرارداد  در  منچسترســیتی  باشگاه 
براهیم  18ســاله اش  بازیکــن  فــروش 
دیاس بــه رئال مادرید  بنــدی قرار داده 
اســت که انتقال او به رقیب همشــهری 
منچســتریونایتد را سخت می کند. طبق 
گزارش ســایت گل، دیاس 18ساله که 
در آســتانه انتقال به ســانتیاگو برنابئو 
است –با قراردادی به ارزش اولیه 15/5 
میلیون پونــد به عاوه 6/5 میلیون پوند 
قراردادی خواهد  رئال مادرید  با  پاداش– 
بســت که به موجــب آن 15 درصد از 
رقم قرارداد انتقالش بــه تیمی دیگر به 
منچسترســیتی اختصاص پیدا می کند، 
اما هر تیمی اجازه نخواهد داشــت که او 

را از رئال مادرید بخرد.
ســیتی در مفــاد قــرارداد فروش 
براهیــم دیاس بــه رئال مادریــد  بندی 
دیگر هم گنجانده اســت که این باشگاه 
را مجــاب می کنــد از فــروش او بــه 

منچستریونایتد در آینده خودداری کند. 
در این بند آماده اســت اگر رئال مادرید، 
دیاس را به منچستریونایتد بفروشد، آن 
وقت باشگاه اســپانیایی باید 40 درصد 
از رقم فــروش او را به ســیتی بپردازد. 
براهیم در ســن 14ســالگی از مااگا به 
منچسترسیتی پیوست و به عنوان یکی از 
بهترین بازیکنان آکادمی منچسترسیتی 
از این تیم کــه ظرفیت بازی در ترکیب 
اصلــی را دارد، جــدا می شــود. بــرای 
بازگشــت او به سیتی  بندی وجود ندارد 
اما آبی های شــهر منچســتر  بندی ضد 
من یونایتد برای انتقــال او به مادرید در 
نظر گرفته اند تا مطمئن شــوند که او به 
رقیب همشهری شان ملحق نخواهد شد. 
قرارداد دیاس در پایــان فصل جاری به 
پایان می رسید و او به خاطر ناامید بودن 
از رسیدن به ترکیب اصلی سیتی حاضر 

نشد آن را تمدید کند.

اپورت:منرابهدلیلعاقهبه
بازیبرایاسپانیامواخذهنکنید

بندضدیونایتددرقراردادفروش
دیاسبهرئالمادرید

خبرعکس نوشت

خبر

ارنســتو والورده، مربی بارسلونا همچنان حاضر 
نیســت درباره آینده اش صحبت کنــد. قرارداد او با 
بارسلونا دوســاله و قابل تمدید برای یک سال دیگر 
اســت و او وارد شــش ماه پایانی قرارداد دوساله اش 
شــده اما هنوز صحبتی از تمدید یکســاله آن نشده 
است.والورده می گوید که با باشگاه در این باره تصمیم 
خواهــد گرفت اما این کار را بعدتر خواهد کرد: »من 
با باشــگاه قرارداد دارم. درست است که این قرارداد 
دو ساله به عاوه یک سال است اما در انتهای فصل، 
باشــگاه و من باید تصمیم بگیریم که ادامه بدهیم یا 
نه. ما تصمیم گیــری را موقتا متوقف کرده ایم. بعدتر 
بــه این موضوع خواهیم پرداخت. مــا هنوز به میانه 

فصل هم نرسیده ایم. همیشه درک خوبی بین من و 
باشگاه وجود داشته است اما شما می دانید که دنیای 
مربیان چگونه است. شما یک هفته که پیروز نشوید، 
برچســب قیمت را روی پیشانی تان می چسبانند. ما 
باید اوضاع را بررســی کنیــم.« او همچنین از خرید 
بازیکن در پنجــره نقل و انتقاات ژانویه اســتقبال 
کرد اما گفــت انتظار ندارد کــه بازیکنان زیادی به 
این تیم بیایند. بارســلونا در ژانویه ســال پیش یری 
مینا را با قیمت 11/8 میلیون یورو و فیلیپه کوتینیو 
را بــا قیمت 160 میلیون یورو خریــداری کرد. آنها 
در تابســتان هم بازیکن خریدنــد و در حال حاضر 
صدرنشین الیگا هستند اما این احتمال وجود دارد 

که در هفته هــای پیش رو، باز هــم بازیکن بخرند. 
هنگامی که از والورده درباره خرید بازیکن سوال شد، 
او گفت: »ما همیشه از تقویت تیم استقبال می کنیم 
امــا باید ببینیم که آیا بازیکنــی می آید یا نه اما در 
واقع ما از بازیکنان فعلی راضی هستیم و تمرکز من 
روی بازیکنانی اســت که در حــال حاضر در اختیار 
دارم.« او درباره ساموئل اومتیتی هم گفت: »به نظر 
ما او در چند هفته آینده می تواند تمریناتش را دوباره 
شــروع کند. ما باید ببینیم کــه اوضاع چطور پیش 
می رود. من همیشه تاش می کنم که خوشبین باشم 
و امیدوارم که اتفاق خوبی روی دهد. به نظرم او هم 

احساسات مثبتی دارد. باید دید.«

والورده:صحبتازتمدیدقراردادمنزوداست
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برنامه

دوشنبه 17 دی
الیگا

...............................................................................  اتلتیک بیلبائو 23:30 سلتاویگو
 

جام حذفی انگلیس
دور سوم )مرحله یک سی و دوم نهایی(

ولورهمپتون....................................................................................  لیورپول 23:15
 

جام حذفی فرانسه
مرحله یک سی و دوم نهایی
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آاوس امیدوار به کسب سهمیه لیگ قهرمانان
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سرمربی  فرکی  حسین 
جدیــد پیــکان بــه تازگی 
زیر  را  تیــم  این  تمرینــات 
نظر گرفت تا آماده نیم فصل 
دوم لیگ برتر شــوند. فرکی 
برنامه هایش  و  اهداف  درباره 
در پیــکان می گویــد: »من 
برنامه هــا و اهــداف مهمی 
برای موفقیت پیکان در ذهن 
دارم کــه در ســایه تاش و 
انگیزه زیاد به دســت خواهد 

آمد. البته هدف همیشه برای بازیکن، مربی و باشگاه 
مشخص اســت و آن چیزی نیســت جز موفقیت و 
رســیدن به مدارج باا در مســابقات لیگ برتر. من 
دوست دارم پیکان را در بااترین جایگاه قرار دهم و 
در واقع این هدف تمام مربیان و تیم هاســت که من 
امیدوارم از سایر رقبا سبقت بگیرم و جایگاهی بهتر 
نســبت به سایر تیم ها کسب کنیم. ما پله پله حرکت 
می کنیم. ابتدا می خواهیم با تاش بچه ها ســهمیه 
آسیایی کسب کنیم، ســپس به رتبه دوم لیگ فکر 
می کنیم و در نهایت به هدف اصلی و آرزوی هر تیم 

و مربــی و بازیکنی که همانا 
می کنیم  فکر  است  قهرمانی 
و می خواهیم به آن برسیم.« 
ســرمربی جدیــد پیکان که 
امید زیــادی به موفقیت این 
ادامــه می دهد:  دارد،  تیــم 
»تمام تاش ما این است که 
به بهترین مقام دســت پیدا 
کنیــم اما بایــد واقع گرایانه 
بــه موضوع نــگاه کنیم. کار 
ســختی داریم اما در فوتبال 
همه چیز اتفاق می افتد. پیکان هم ظرفیت کســب 
سهمیه و هم قهرمانی دارد اما باید تاش کرد. درباره 
قــدرت تیم های پایه پیکان هم می خواهم بگویم که 
من به استفاده از نیروی جوان اعتقاد دارم. البته فقط 
اســتفاده از جوانان نتیجه نمی دهد چراکه شما باید 
با تلفیقی از جوانان و باتجربه ها وارد میدان شوید تا 
بهتر نتیجه بگیرید. پیکان در این سال ها همواره در 
ســطح پایه از مدعیان بوده و عناوین زیادی کسب 
کــرده و مطمئنا من هم از این ســرمایه اســتفاده 

خواهم کرد.«

گل محمــدی  یحیــی 
مشــهد  پدیــده  ســرمربی 
که ســابقه حضــور در جام 
ملت هــای آســیا را دارد، در 
مــورد ایــن دوره از رقابت ها 
کارلــوس  صحبت هــای  و 
کی روش که گفته بود حضور 
در بیــن 4 تیــم نهایی این 
مســابقات رویای ایران است، 
در  می کنم  »فکــر  می گوید: 
ایــن دوره تیم هــا تغییــر و 

تحوات خوبی در مسابقات ایجاد کرده اند و با آمادگی 
کامل وارد مســابقات شــده اند. بــازی افتتاحیه جام 
ملت های آسیا بین تیم های امارات و بحرین را دیدم. 
به نظرم تیم بحرین بســیار پیشــرفت کرده و در این 
دوره قهرمانی کار بســیار سختی است اما با تمام این 
حرف ها، مــا بازیکنان خوب و مربی بزرگی در اختیار 
داریم که شــناخت بســیار خوبی از تیم های آسیایی 
پیدا کــرده. انتظاری که خود مــن از تیم ایران دارم 
قهرمانی است چون شــرایط برای این امر مهیاست. 
بدون شــک تیم ما مدعی اصلی قهرمانی آسیا است 

می کنــم صحبت های  فکر  و 
کــی روش هم بیشــتر جنبه 
روحــی و روانــی اســت که 
ایــن صحبت ها  با  می خواهد 
فشــار را از روی تیمــش بر 
دارد. همانطــور کــه گفتــم 
ایران مدعــی اصلی قهرمانی 
اســت و خود من به این تیم 
بسیار امیدوارم.« گل محمدی 
دربــاره اینکه آیــا به نظرش 
پدیــده در نیم فصل دوم هم 
مدعی قهرمانی اســت، توضیح می دهد: »ما مشکات 
ســاختاری و امکاناتی زیادی داریم اان هم وقتی به 
زمین تمرین می رویم بر ســرمان می ز نیم که چه کار 
کنیم؟ ! این شرایط بسیار ســخت است. متاسفانه در 
شهر مشــهد زمین تمرینی هم پیدا نمی شود تا ما به 
آنجــا برویم. برای مدعی ماندن به امکانات نیاز داریم. 
از یک طرف امکانات و از طرف دیگر خطر کسر امتیاز 
باعث شــده فشــار زیادی به تیم ما وارد شود. ما تیم 
خوبی داریم و اگر این مشــکات حل شود می توانیم 

جزو تیم های باانشین جدول باشیم.«

 گل محمدی: ایران مدعی اصلی قهرمانی در جام ملت ها است فرکی: هدف اول پیکان، سهمیه آسیایی است

کوین کنســتانت، بازیکن جدیدی اســت 
که در بوق و کرنا به عضویت تراکتورســازی در 
آمده. مدافــع هافبکی اهل گینه که ســابقه ای 
درخشــان از حضور در لیگ های معتبر فوتبال 
اروپا دارد. کنســتانت در میان، جنوا، کیه وو و 
بولونا در سری آ بازی کرده و البته سابقه حضور 
در سوپرلیگ سوییس و ترکیه را نیز در کارنامه 

دارد. 
کنســتانت در ایتالیــا و میــان، کار بــا 
ماســیمیلیانو آلگری را در کارنامــه دارد. مربی 
مشــهوری که بعد از موفقیــت در میان، روی 
نیمکــت یوونتــوس نشســت و همچنــان هم 
مســوولیت کادر فنی این باشگاه بزرگ ایتالیایی 
را در اختیــار دارد. آلگری که از او به عنوان یک 
تئوریســین موفق نام برده می شود، در طول 2 
فصل، 45 بار از کنســتانت اســتفاده کرد و این 
بازیکــن را در ترکیــب میان قــرار داد. به جز 
آلگری، کوین کنســتانت بــازی زیر نظر مربیان 
مشــهور دیگری را هم تجربه کرده. او در کیه وو، 
شاگرد استفانو پیولی و دومینیکو دی کارلی بوده. 
مربیانی که به ترتیب مربیگری فیورنتینا و کیه وو 

را در سری آ بر عهده دارند.
در جنــوا، ابتدا آلبرتو ماله زانی و ســپس 
پاسکواله مارینو مربیان کنستانت بودند. ماله زانی 
مدتی اســت که از فوتبال دور شــده اما مارینو 
هدایت اســپیزیا را بر عهــده دارد. در بولونا هم 
کنستانت تجربه بازی زیر نظر یک مربی مشهور 
را در کارنامه دارد. هافبک سابق تیم ملی ایتالیا، 

یعنی روبرتــو دونادونی. او بود که برای موفقیت 
جنوا، کنســتانت را از ترابزون اســپور خرید اما 
تنها 7 بار از وجودش در ســری آ اســتفاده کرد. 
در ترابزون اسپور، شوتا آروادزه مشهور سرمربی 
کنستانت بود. مهاجم سابق تیم ملی گرجستان 
و باشــگاه هایی نظیر آژاکس و ترابزون اسپور که 
مربی تیم ترکیه ای هم شــده بود. آروازده این 
روزها هدایت پاختاکور در لیگ ازبکســتان را بر 

عهده دارد.
کویــن کنســتانت تجربــه گلزنــی بــه 
دروازه بان هــای بســیاری را دارد که از بین آنها 

سیریگو و آندوخار مشهورترین هستند. سیریگو 
سال ها عضو باشگاه پاری ســن ژرمن در فرانسه 
بــود و آندوخار هم بارها برای تیم ملی آرژانتین 
به میدان رفته و درون دروازه این تیم ایســتاده 
اســت. همچنین کنستانت در بازی ایران- گینه 
کــه چند هفته قبل از آغــاز جام جهانی 2014 
برگزار شــد، یکی از گل های گینه را وارد دروازه 
ایران و دنیل داوری کرد. اینها نکات مثبتی بود 
درباره کوین کنســتانت اما این مدافع- هافبک 
نکته های منفــی نیز در کارنامه خــود دارد. از 
آخرین بازی رســمی کنستانت و آخرین حضور 

او در زمین فوتبال، یک ســال و 2 ماه می گذرد. 
او 4 نوامبر 2017، در لیگ سوییس و در ترکیب 
سیون وارد زمین شد و مقابل زوریخ بازی کرد. از 
آن تاریخ – 14 آبان 1396- به بعد او نه تنها در 
زمین حضور نداشته بلکه پیراهن هیچ باشگاهی 
را نپوشیده. از کوین کنستانت به عنوان بمب نقل 
و انتقااتی یاد می شود. بازیکنی که 14 ماه دور 
از فوتبــال بوده و همیــن می تواند باعث نگرانی 
باشد. نگرانی از اینکه مبادا کنستانت از آمادگی 
دور باشــد و فقط نام و آوازه حضور در میان و 

سری آ را با خود به تبریز بیاورد.

بمب تراکتورسازی، 14 ماه دور از فوتبال
کوین کنستانت آماده است؟

آزمونفعادراروپامیماند
سردار- تراکتورسازی، 
فقط در حد یک شایعه

برخی رســانه ها از توافق سردار 
آزمون با تراکتورســازی خبر دادند و 
اینکه طرفین، جمعه شــب به تفاهم 
رسمی رسیده اند. این خبر شاید برای 
هواداران تراکتورسازی جالب باشد اما 

از بیخ و بن اشتباه است. 
سردار آزمون در اردوی تیم ملی 
حضور دارد و بر همین اســاس خبر 
توافق بــا او و برگزاری جلســه، هم 
عجیب است و هم غیرمنطقی. سردار 
آزمــون البته با باشــگاه روبین کازان 
قــرارداد دارد و تحــت عضویت این 

باشگاه است. 
او از حضور در روسیه و بازی زیر 
نظر قربان بردی اف رضایت کامل دارد 
و تنها وقتی جدا می شود که پیشنهاد 
جذابــی از لیگ هــای معتبر دریافت 
کند. حتی باشگاه روبین کازان هم رقم 
رضایتنامه آزمون را 15 میلیون یورو 
اعام کرده. یعنی هر باشــگاهی برای 
جذب او اقدام کند، باید هزینه ای بالغ 

بر 200 میلیارد تومان متقبل شود.
از طرفی دیگر، فکر و ذکر سردار 
آزمــون ادامه فوتبال در اروپا اســت. 
او عاقــه چندانی به بــازی در لیگ 
ایــران ندارد و این مســاله را مدت ها 
قبل و وقتی از ســپاهان جدا شد نیز 
اعام کرد. اینکه چطــور خبر توافق 
با سردار آزمون منتشر  تراکتورسازی 
می شــود، ســوالی اســت که کسی 
پاســخ آن را نمی داند. شاید عکسی 
که آزمــون و زنــوزی، چنــد هفته 
قبــل در کازان گرفته اند دلیلی برای 
انتشار این شــایعه باشد اما انتقال به 
تراکتورســازی، آن هم در این برهه 
زمانی هرگز در تفکرات سردار نیست. 
بنابراین از حاا می توان گفت که این 
شایعه درست نیست و آزمون فعا به 
فکر بازی در اروپاست و نه لیگ ایران.

نقل وانتقاات

انتصاب های جدید فوتسال 
در انتظار تایید تاج

معرفی رییس کمیته فنی و سرپرست 
تیم ملی زیر بیست سال فوتسال به بعد از 
بازگشت مهدی تاج از امارات محول شده 
است. به دنبال استعفای علی کفاشیان از 
کمیته فوتســال، داود پرهیزکار به عنوان 
سرپرســت این کمیته انتخاب شد. او در 
نخستین گام به دنبال سر و سامان دادن 
به تیم هــای ملی و کمیتــه فنی بوده و 
برای مشخص کردن متصدیان پست های 
خالــی، در حــال رایزنــی با مســووان 

فدراسیون فوتبال است. 
یکی از این پســت ها، ریاست کمیته 
فنی و توســعه فوتســال اســت که بعد 
از اســتعفای عبــاس ترابیان بــه دلیل 
بازنشســتگی، بدون رییس مانده اســت. 
سرپرست تیم فوتســال زیر بیست سال 
هم با وجود برگــزاری اردوهای این تیم، 

هنوز انتخاب نشده. 
ابتدا داود پرهیزکار این مســوولیت 
را به عهده داشــت اما او اکنون به دلیل 
سرپرســتی کمیته فوتسال، از سرپرستی 
ایــن تیــم کنــار رفتــه. داود پرهیزکار 
سرپرســت کمیته فوتسال درباره انتخاب 
گزینــه نهایــی بــرای ریاســت کمیته 
فنی خبــر می دهد و می گویــد: »بعد از 
بررســی هایی که داشتیم، به گزینه مورد 
نظرمان رسیده ایم اما منتظریم آقای تاج 
از ســفر امارات برگردد تا بعد از مشورت 
با او، رییس و اعضای کمیته فنی را اعام 
کنیم. انتخاب سرپرست تیم فوتسال زیر 
بیست ســال ایران هم همین وضعیت را 
دارد و برای تایید او، منتظر بازگشت آقای 

تاج هستیم.«

 تیم فوتسال مقاومت 
سالن تمرین ندارد

تیم فوتسال مقاومت البرز این فصل 
مشکات زیادی دارد. 

باشگاه  مدیرعامل  اسفندیاری  رحیم 
مقاومت البــرز در مورد این مشــکات 
می گوید: »عملکرد ما با توجه به بضاعت 
موجود مطلوب اســت، شاید به ظاهر و با 
توجه به جدول لیگ برتر فوتسال کشور، 
عملکرد تیــم مقاومت چندان مطلوب به 
نظر نمی رسد، ولی باید به اندازه امکانات 
از این تیم انتظار داشــت. تیم فوتســال 
مقاومت یک سالن تمرین مناسب ندارد تا 
خود را برای مقابله با حریفان آماده کند، 
پس باتوجه به امکانات موجود عملکرد ما 
مطلوب بوده اســت. با توجه به اینکه تیم 
ما نظامی اســت و باید بیشتر از سربازان 
اســتفاده کند، بودجه خاصی نداریم، ۸0 
درصد تیم ما را بازیکنان کم ســن و سال 
و سرباز تشــکیل می دهند که باید مقابل 
بازیکنان باتجربــه و ملی پوش رقیب قرار 

بگیرند.«

فوتسال

 نگاهی به

 مهاجم مدنظر 
تبریزی ها

کوین کنســتانت، بازیکن جدیدی اســت کــه در بوق و کرنا بــه عضویت تراکتورســازی در آمده. مدافــع هافبکی اهل گینه 
که ســابقه ای درخشــان از حضــور در لیگ های معتبر فوتبــال اروپا دارد. کنســتانت در میــان، جنوا، کیــه وو و بولونا در 
ســری آ بازی کرده و البته ســابقه حضور در ســوپرلیگ ســوییس و ترکیه را نیز در کارنامه دارد. از کوین کنســتانت به عنوان 
بمــب نقل و انتقااتی یاد می شــود. بازیکنــی که 14 مــاه دور از فوتبال بوده و همیــن می تواند باعث نگرانی باشــد. نگرانی 
از اینکــه مبادا کنســتانت از آمادگی دور باشــد و فقــط نام و آوازه حضــور در میان و ســری آ را با خود بــه تبریز بیاورد.

محمد تقوی ســرمربی موقت تراکتورسازی اعتقاد دارد کنستانت بازیکن 
جدید تیمش در جمع سرخ پوشــان تبریزی موفق خواهد شد: »تیم ما در حال 
تکمیل شــدن اســت و یک بازیکن جدید به تبریز می آید تــا در تمرینات تیم 
حضور پیدا کند. کنســتانت یک بازیکن کامًا حرفه ای اســت و در کنار ســایر 
بازیکنــان ما می تواند به تیم کمــک زیادی کند و به موفقیــت او در این تیم 
ایمان دارم. مطمئنم بازیکنانی مثل او که رفتار حرفه ای دارند می توانند به تیم 
کمک کنند. تراکتورســازی هیچ وقت وابسته به یک بازیکن نبوده و نخواهد بود 
و کنســتانت می تواند در کنار بازیکنانی چون مهدی پور، نقی زاده و اسماعیلی فر 
به تیــم ما کمک کند. ما مجموعه ای از نفرات هســتیم کــه باید در کنار هم 
یک تیم خوب را تشــکیل دهیم و باقدرت در نیم  فصل دوم ظاهر شویم. سطح 

توقــع از تیم بااتر رفته و به همه بچه ها گفته ام نباید تحت هیچ شــرایطی در 
نیم  فصل دوم در خانه امتیاز از دســت بدهیم و بیرون از خانه هم باید بهترین 
نتایج ممکن را کســب کنیم.« سرمربی موقت تراکتورسازی در رابطه با شرایط 
تیمش هم توضیح می دهد: »از نوع تمرین بچه ها کامًا راضی بودم. بعد از بازی 
با فواد خوزســتان که از دست شــان ناراحت بودم به  خوبی تمرین کردند، چرا 
که ما اجازه نداریم تحت هیچ شــرایطی در خانه امتیاز از دست دهیم و تمرین 
چند روز اخیر نشان دهنده این بود که بچه ها برای جبران تاش می کنند. یکی، 
دو بازیکن جدید دیگر به زودی به تیم ما اضافه می شــود و پس  از آن یک اردو 
برگــزار می کنیم که به آمادگی کامل برســیم تا در نیم  فصــل دوم قدرتمندتر 

ظاهر شویم.«

 تقوی: کنستانت 
در تراکتور موفق 
می شود

 انتقاد سرمربی بادران از انتخاب داور بومی
فرشید استحقاری ســرمربی موقت تیم لیگ یکی بادران تهران از اینکه داوران 
بومی برای بازی ها انتخاب می شــوند، ناراحت است و نسبت به این مساله انتقاد دارد. 
استحقاری در رابطه با اینکه آیا بادران از عملکرد داوری ضربه خورده، می گوید: »ما از 
داوری خیلی ضربه خوردیم. مخصوصا در دوران آقای پاشازاده، در چهار بازی داوری 
در نتیجه بازی بســیار تاثیرگذار بود اما مساله داوری برای تمام تیم ها بوده. تمرکز ما 
روی داوری نیســت. ما باید روی کار خودمان تمرکز داشــته باشیم و به گل برسیم. 
البته داوری برای همه تیم ها مشکل ساز بوده از جمله تیم ما. بهتر است که در انتخاب 
و چیدمان داوری ها تجدید نظر شود. این که قرار است برای بازی ها داور مخصوص آن 
شهر قضاوت بازی را بر عهده داشته باشد تا پول هواپیما داده نشود، مشکل ساز است 

و به نظر من قابل قبول نیست.« 

مازیار زارع از ملوان جدا شد
مازیار زارع مربی تیم ملوان با انتشــار پستی در صفحه شخصی اش کناره گیری 
از ایــن تیم را اعام کــرد. زارع که در این فصل به عنوان مربی تیم محبوبش در کنار 
محمد احمدزاده به هدایت ملوان پرداخته بود، از سفیدپوشــان انزلی چی جدا شــد. 
او دلیل این تصمیم را مشــکات باشــگاه و مســافرت های اجباری و شخصی  عنوان 
کرد: »به دلیل مشــکات تیم و همینطور مسافرت های اجباری، از ادامه کار انصراف 
می دهم، امیدوارم ملوان به جایگاه اصلی اش برگردد. یک تشکر ویژه هم باید از مردی 
که همیشه مثل کوه پشت من و همه بازیکنان بوده و در بدترین شرایط تیم را تحویل 

گرفته، داشته باشم. آقا ممی! یا حق.«

لیگ یک

نعیم سعداوی مدافع پیشین تیم ملی ایران 
یکی از بازیکنانی است که جام ملت های آسیا 
را تجربه کرد و اتفاقا خاطرات خوبی هم از این 
رقابت ها دارد. ســعداوی که تیم ایران را یک 
تیم قدرتمند و هماهنگ می داند، معتقد است 
مردم کشورمان انتظاری جز قهرمانی از این تیم 
ندارند و اان شرایط تیم ملی به صورتی است 

که می تواند جام قهرمانی را به دست بیاورد.
* * *

خیلی ها تیم ایران را مدعی اصلی کســب 
قهرمانی می دانند. شــما فکر می کنید این تیم 

چقدر شانس برای رسیدن به قهرمانی دارد؟
 طبیعی است که انتظار از تیم ملی باا باشد. 
نزدیک به ۸ سال است که تیم ملی با چنین سرمربی، 
امکانــات و تدارکاتــی هنگفت و سرســام آور پیش 
می رود و انتظار مردم، کارشناســان و اهالی فوتبال 
با توجه به ظرفیت باا یعنی اســتعدادهای فراوان و 
گزینه های خوبی که تیــم ملی در اختیار دارد، این 
اســت که بتواند خوب نتیجه بگیرد و قهرمان شود. 
در واقع شرایط به گونه ای است که غیر از این نباید 
اتفاق بیفتد. ممکن است اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
کار را ســخت کند اما در حال حاضر در پست های 
مختلف، بازیکنان بســیار توانمندی حضور دارند که 

با آنها می توان قهرمان شد.
 اما یکسری گایه از سوی کی روش وجود 

دارد که شاید کمی توقعات را پایین آورده...
 ای کاش ســرمربی تیم ملی به جای مطرح 
کردن یکسری مسائل حاشیه ای، می توانست شرایط 

را با گفت وگو و ادبیات بهتری فراهم کند تا در جامعه 
فوتبال شــاهد یکدلی و یکپارچگی بهتر و بیشتری 
باشــیم که همه مردم از آن لذت ببرند. اینطور تیم 
با روحیه مضاعفی پا به مسابقات می گذاشت و البته 
بازیکنــان، کادرفنی تیم ملــی، همچنین تیم های 
باشــگاهی مختلف و کارشناســان آرامش بیشتری 
پیدا می کردند اما نه تنها تنش ها به حداقل نرسیده 
بلکه با مطرح کردن مسائل مختلف، به حواشی هم 
اضافه شــده که دود آن بدون شــک به چشم خود 
تیم ملی و فوتبال می رود. در مجموع اینطور نیست 
که بگوییم تیم ملی به سادگی می تواند قهرمانی را 
به دســت بیاورد اما نباید جوری هم رفتار کرد که 
سطح توقع و انتظار مردم را پایین بیاورند. قهرمانی 
در جام ملت ها سخت اســت اما تیم ایران ظرفیت 
رسیدن به قهرمانی را دارد. مجموعه ای که سالیان 
ســال کنار هم کار کردند و البته مربی تیم ملی هم 
به اندازه کافی وقت داشت تا تفکرات تاکتیکی اش را 
پیاده کند. فدراسیون فوتبال، اهالی فوتبال و مردم 
دست به دســت هم دادند تا حداکثر تدارک دیده 
شــود که اینطور هم شد. حاا هم حداقل انتظار از 
تیم ملی، قهرمانی است که اگر مشکل خاصی پیش 

نیاید ایران می تواند قهرمان شود.
 البته کارلوس کی روش نسبت به بازی های 
تدارکاتی گایه داشت و معتقد است فدراسیون 

در این زمینه خوب کار نکرده...
 به نظر من اینطور نبوده. کســی که می پذیرد 
ســرمربی تیم ملی ایران باشــد، آن هم نه برای یک 
سال و 2 سال، قطعا شــرایط خاص کشور و فوتبال 
ما را می داند. ممکن اســت یک مربی سال های اول 
شناخت نداشته باشــد اما بعد از این مدت، گایه و 
موضوع خاصی نباید باشــد. کارلوس کی روش با علم 

به اینکه شــرایط در فوتبال و ایران به لحاظ سیاسی 
چطور اســت، پا به ایران گذاشته و مسوولیت کار را 
با این شــرایط پذیرفته، پــس نباید جای هیچ گله و 
شــکایتی باشــد. تیم ملی ایران در مقاطع مختلفی، 
ســرمربیان مختلفی داشــت که 96 درصد آنها یک 
صدم تدارکات اان را ندیدند اما با همان شرایط تیم 
ملی نتایج خوبی هم در جام ملت های آســیا گرفت. 
مثا در زمان آقای مایلی کهن، تیم ملی به نظر اهالی 
فوتبال قهرمان شــد و البته مثل یک تیم قهرمان از 
تیم ملی اســتقبال شــد. در آن زمان یک بدشانسی 
باعث شــد بازی قبــل از فینال را واگــذار کنیم اما 
علی رغم اینکه تیم ایران ســوم شد چیزی از ارزش و 
اقتدار تیم کم نشد. اان هم انتظار مردم این است که 
تیمی بــا اقتدار ببینند و هیچ بهانه ای را نمی پذیرند. 
پرداختن به حاشیه ها هیچ کمکی نمی کند پس بهتر 

است به بازی ها فکر کرد.
 فکر می کنید ایران در مرحله گروهی چه 

نتایجی به دست می آورد؟
 بازی با عراق می تواند بازی سختی باشد. کا 
همیشــه شروع سخت است اما در ادامه شرایط برای 
تیم ایران بهتر می شــود. ما هم مثل همه ایرانی ها با 
تمام وجود از تیم ملی کشــورمان حمایت می کنیم و 

آرزوی حضوری با اقتدار و قهرمانی داریم.
 بازی با یمن که نخستین بازی ایران است 
را چطور ارزیابــی می کنید؟ خیلی ها معتقدند 
یمن حریف مهمی برای ایران نیســت اما شاید 

نباید این تیم را دست کم گرفت...
 طبیعی اســت که بین فوتبــال ایران و یمن 
فاصله زیادی است. اان شرایط اقتصادی و مشکات 
دیگــر در یمن هم متفاوت با دیگر کشورهاســت که 
همه از آن مطلع هســتیم اما همانطور که قبا گفتم 

بازی های اول خیلی مهم است. یمن هم حتما حرفی 
برای گفتن داشت که به این مرحله از رقابت ها رسید. 
پس نباید این تیم را دســت کم بگیریم و اصا چنین 
نیست که بگوییم حریف مهمی نیست. تیم هایی که 
پا بــه رقابت های جام ملت های آســیا که مهمترین 
رویداد ورزشی قاره کهن است، گذاشتند، با حداکثر 
تدارک و تــوان آمدند و باید با تمــام قوا مقابل آنها 

ظاهر شد.
 فکر می کنید ستاره ایران در این رقابت ها 

چه بازیکنی می تواند باشد؟
 ما نباید دنبال ســتاره باشــیم. یک ســتاره 
باید باشــد و آن هم تیم ملی ایران اســت که باید به 
خوبی بدرخشد. باعث افتخار هر ایرانی است که تیم 
ملی مثل ســتاره بدرخشــد و قهرمان شود. ما کاری 
از دســت مان برنمی آید اما به عنــوان یک ایرانی دعا 
می کنم تیم ملی کشــورمان خوب و بااقتدار در جام 
ملت ها ظاهر شود و جام قهرمانی را به دست بیاورد.

سعداوی: تیم ملی ستاره است، دنبال ستاره نباشیم
ایرانبایدقهرمانشود

بابایی مهاجم ماشین سازی تبریز  پیمان 
مدعی شــد دو تیم لیگ برتــری و همچنین 
تیمی از کشــور آذربایجان خواهان او شده اند. 
بابایی در مورد این مساله می گوید: »من یک 
پیشنهاد از کشــور آذربایجان دارم و البته دو 
تیم لیگ برتری هم خواهان جذب من هستند. 
البته نامی از این تیم ها نمی آورم، چراکه اان 
بازیکن ماشین سازی هستم و در مورد ماندن 
یا جدایی من، باشــگاه تصمیم گیرنده است.« 
مهاجــم ماشین ســازی وضعیــت تیمش را 
مطلوب ارزیابــی می کند و ادامه می دهد: »ما 
در اردوی کیــش این فرصت را پیدا کردیم تا 
تمرینات بدنسازی جدی انجام دهیم چون در 

ابتدای فصل تمرینات بدنســازی را از دســت 
داده بودیم. باشــگاه هم درصــدد تقویت تیم 
است و خوشــبختانه مصدومان هم رسیده اند 
که این موضــوع به تیم ما کمــک می کند.« 
بابایی دربــاره اینکه هدف تیمش در نیم  فصل 
دوم لیگ برتر چیســت، می گوید: »هر تیمی 
دوســت دارد در باای جدول باشد. هدف ما 
این اســت که سهمیه آســیا را بگیریم، البته 
رســیدن به سهمیه سخت اســت ولی تیم ما 
روحیــه جنگیدن با تیم هــای بزرگ را دارد و 
اگــر نیم  فصــل دوم را با چنــد نتیجه خوب 
شروع کنیم، می توانیم به کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان امیدوار باشیم.«

فرشاد فرجی مدافع نساجی مازندران از 
اینکه جواد نکونام به این تیم برگشــت، خیلی 
خوشحال اســت. فرجی در مورد وضعیت این 
روزهای نســاجی می گوید: »تیم در این چند 
وقت درگیر مشــکات زیادی بود و تغییراتی 
کــه در کادرفنــی در حال انجام شــدن بود 
کمی فرصت آماده ســازی را از ما گرفت ولی 
خوشــبختانه با بازگشــت نکونام فکر می کنم 
بتوانیم به شــرایط خوب برگردیــم.« مدافع 
نســاجی درباره جدایی نکونام و بازگشتش به 
تیم توضیح می دهد: »من همان زمان هم که 
نکونام جدا شــد گفتم این اتفاق خوبی برای 
نســاجی نیســت و حاا هم خوشحالم ایشان 

به تیم برگشــت و بهترین اتفاق ممکن برای 
نســاجی بود. نکونام گردن نساجی حق دارد و 
این تیم را پس از ســا ل ها انتظار لیگ برتری 
کرده و در نیم فصل نخســت هــم با توجه به 
بضاعت تیم و البته اشتباهات داوری که علیه 
مــا بود، نتایــج خیلی خوبــی گرفتیم و فکر 
می کنم نیم فصــل دوم حتی بهتر هم خواهیم 
شد. در این مقطع هرکسی به نساجی می آمد 
مدتی طول می کشید تا با شرایط تیم آشنایی 
پیدا کند و فرصت زیادی از تیم گرفته می شد 
و ممکن بود روی عملکــرد و نتایج تیم تاثیر 
منفی بگذارد. برای همین می گویم بازگشــت 

نکونام اتفاق خوبی است.«

با شــکایت جــواد تن زاده مالک ســابق 
باشــگاه ســپیدرود رشــت 40 نفر از اعضای 
وابســته به تیم فوتبــال این باشــگاه اعم از 
هواداران، لیدرها، بازیکنان و حتی کادرفنی با 
احضاریه پلیس فتا مواجه شده اند! تن زاده علیه 
حسین کعبی، محمد غامی، حسین ابراهیمی 
و ســهیل حق شــناس که عضو تیم سپیدرود 
هســتند به دلیل مصاحبه هایی که آنها انجام 
داده اند شــکایت کرده و پرونده آنها به پلیس 
فتای اســتان گیــان ارجاع داده شــده. یک 
ماه پیش به دنبال شــکایت اولیه ای که مالک 
سابق باشگاه سپیدرود به مالکان فعلی ارسال 

کرده بود، ایــن چهار عضو تیم برای پاره ای از 
توضیحات دعوت شده بودند. لیدرهای باشگاه 
با مراجعه به دفتر پلیس فتا پیگیر شکایتی که 
وضع شده، رفتند اما با عدم توجه بازیکنان به 
این مساله موجب شد تا بار دیگر آنها با تماس 
پلیس رو به رو شــده و با معرفی وکیل شــان 
برای دفاع از خود احضار شوند. تیم سپیدرود 
رشت که از تابستان امسال به شرایط مناسبی 
بــا حضور علــی کریمی و رامیــن رضایی در 
مالکیت و باشــگاهداری دســت پیدا کرد، از 
زمان صعود به لیگ برتر همواره با مشــکات 
مالــی و مالکیتی رو به رو بوده. سرخ پوشــان 

گیانی سپیدرود در ابتدا در معامله ای صوری 
در اختیــار نایب رییس هیــات فوتبال گیان 
قرار گرفــت؛ فرد فاقد ســرمایه مذکور بدون 
داشتن ســرمایه با حمایت های دیگر اشخاص 
حقیقی و حقوقی مدتی سپیدرود را در اختیار 
داشت و ســپس تیم سپیدرود در یک قرارداد 
موقت و مشــروط در اختیــار کیومرث بیات 
رییس هیات شطرنج استان گیان قرار گرفت 
و پس از مدتی در نهایت بدقولی های او سبب 
شــد تا هیات فوتبال اســتان، جواد تن زاده از 
فعاان اقتصادی و دانشگاهی رشت را به عنوان 

مالک جدید معرفی کند.

پیگیــر وضعیــت  باشــگاه ذوب آهــن 
بازیکنان سرباز خود در کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون فوتبال است. در تعطیات نیم فصل 
لیگ هفدهم شــاهد تنش میان دو باشــگاه 
ذوب آهن و تراکتورسازی بودیم؛ در آن مقطع 
تراکتورسازان با جذب احسان پهلوان، مهدی 
مهدی پور و دانیال اســماعیلی فر 3 ستاره تیم 
ذوب آهــن به عنوان بازیکن ســرباز انتقادهای 
زیادی را متحمل شــد. مســووان ذوب آهن 
در همان مقطع با شــکایت بــه کمیته تعیین 
وضعیت فدراســیون فوتبال خواهان رسیدگی 
به این موضوع شدند. چند ماه قبل هم علیرضا 

اســدی مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی در 
ســفری که به اصفهان داشت و دیدار با سعید 
آذری ســعی کرد موضوع را حل و فصل کند 
اما حاا مسووان ذوب آهن بار دیگر از طریق 
کمیتــه تعییــن وضعیت خواهان رســیدگی 
به وضعیت ســربازان خود هســتند. در فصل 
هفدهم ذوب آهن با حضــور امیر قلعه نویی به 
دنبال درخشــش در لیگ برتر و کسب عنوان 
قهرمانی بود اما ناگهان خبر رســید 3 بازیکن 
اصلی تیم به دنبال جدایی هستند. این مساله 
در حالی اتفــاق افتاد که باشــگاه در جریان 
تصمیم آنها برای جدایی نبود. گایه باشــگاه 

ذوب آهن از تراکتورسازی هم به این خاطر بود 
که به صورت مســتقیم با پهلوان، مهدی پور و 
اسماعیلی فر وارد مذاکره شدند و به باشگاه در 
این مورد اطاعی ندادند. ذوبی ها در آن مقطع 
معتقد بودند باشــگاه تراکتــور، بازیکنانش را 
هوایی کرد و به همین دلیل آنها نمی توانستند 
در بازی ها تمرکز داشــته باشــند و عملکرد 
خوبــی نداشــتند. این ناراحتی ها باعث شــد 
باشگاه ذوب آهن پیگیر وضعیت این بازیکنان 
در کمیته تعیین وضعیت شــود. مساله ای که 
هنوز نتیجه ای نداشــته و باید دید در نهایت 

چه اتفاقی رخ می دهد.

بابایی: از آذربایجان و ۲ تیم لیگ برتری پیشنهاد دارم!

فرجی: بازگشت نکونام بهترین اتفاق ممکن بود

احضاریه پلیس فتا برای بازیکنان و کادرفنی سپیدرود!

ذوب آهن پیگیر وضعیت سربازانش در کمیته وضعیت
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پیــش از شــروع لیــگ هجدهم 
تمرینات اســتقال دیرتر از همه تیم ها 
شــروع شــد و در حالی که همه تیم ها 
تمرینــات خود را کلیــد زده بودند اما 
آبی ها با تاخیر بسیار وارد فاز آماده  سازی 
شدند. بازگشــت دیرهنگام وینفرد شفر 
و مشــکاتی که برای تمدیــد قرارداد 
بازیکنانــی همچــون تیــام و جباروف 
پیــش آمد از جمله دایــل مهم تاخیر 
در آغاز تمرینات اســتقال بود. نتیجه 
دیر شــروع کردن تمرینات استقال را 
در هفته هــای آغازین لیــگ به وضوح 
دیدیم. استقال امتیازهای زیادی را از 
دســت داد که بسیاری یکی از دایل را 
همین نا آمادگی بازیکنان و کافی نبودن 
تمرینات پیش فصل دانســتند. در عین 
اشتباه های  استقال  تصور می شد  حال 
پیش فصــل را در نیم فصل و تعطیات 
50 روزه تکرار نکنــد و خیلی زود وارد 
چرخه آماده ســازی شــود امــا همان 
اتفاقات در حال تکرار اســت و بسیاری 
از تیم ها از جمله رقیب سنتی، تمرینات 
خود را شروع کرده اند و حتی برای سفر 
به قطر آماده اند تا بخشــی از تمرینات 
آماده سازی را در این کشور انجام دهند 
اما تمرینات استقال هنوز شروع نشده 

است.
طبق برنامه ابتدا قرار بود تمرینات 
در تاریــخ دهم و چند روز قبل از اینکه 
شفر به ایران بازگردد، شروع شود اما در 
میانه های راه اعام شد تمرین با 5 روز 
تاخیــر و در تاریخ پانزدهم دی ماه آغاز 
تمرینات  وعده  این  براســاس  می شود. 
اســتقال باید از شــنبه ای که گذشت 
اســتارت می خورد اما دوباره گفته شد 
تمرینات از روز یکشنبه شروع می شود. 
در این بین سوالی که به وجود آمد این 
بود که چرا باشگاه استقال در برگزاری 
تمرینات خود اینقدر تاخیر ایجاد کرده 

است.
 ابتــدا بحــث اعتصــاب بازیکنان 
مطرح شد که بافاصله هادی مباشری 
یکی از مســووان این باشگاه خبر را به 
کلی تکذیب و اعام کرد چنین شرایطی 

در استقال وجود ندارد و هیچ بازیکنی 
اعتصاب نکرده است اما با برگزار نشدن 
تمرینات در تاریخ هایی که اعام شــده 
بود در نهایت ماجرای بی میلی بازیکنان 
برای شــرکت در تمرینات لــو رفت و 
مشــخص شــد بازیکنان به دلیل خلف 
وعده های مکرر باشگاه تمایلی به شروع 
تمرینــات خــود ندارند. اگر اســم این 
اقــدام را اعتصاب نگذاریم باید به همان 
اعتراض نرم و عقب نشینی از حضور در 
تمرینات اشــاره کنیم که اســتقال را 

تحت الشعاع خود قرار داده است.
استقال  باشــگاه  اسپانسر   ظاهرا 
در پرداخت بودجه نیم فصل دوم تاخیر 
داشته و در نتیجه به بازیکنان هم پولی 
نرســیده تا با فراغ بال و بدون مشــکل 
آماده شرکت در تمرینات شوند. به این 
ترتیب مادامی که حقــوق عقب افتاده 
بازیکنان که نزدیک به 3 ماه می شــود 
پرداخت نشــود بازیکنان اســتقال در 
تمرینات شــرکت نخواهنــد کرد. البته 
باشگاه اســتقال در تاشند  مسووان 
بازیکنان را راضی به حضور در تمرینات 
کنند به این دلیل که هرچه در شــروع 
تمرینات تاخیر ایجاد شــود، اســتقال 
دوباره لطمه می بیند اما اینکه بازیکنان 
وعده هــای دوباره باشــگاه را که 3 ماه 
آنها را بدون حقوق گذاشــته باور کنند، 

مشخص نیست.
به یــاد داریم که زمــان مربیگری 
منصوریــان و مدیریت افتخاری نیز این 
رفتارها بود و بازیکنان به دلیل پرداخت 
نشــدن حقوق شــان از حضور در محل 
تمرین خودداری کردنــد در حالی که 
پیش تر خیلی به نــدرت پیش می آمد 
بازیکنان به دلیل پرداخت نشدن حقوق 
چنین رفتاری انجــام دهند و حتی اگر 
اعتراضی هم داشــتند در محل تمرین 
حاضر می شــدند و فقط از انجام تمرین 
اخیر  در سال های  خودداری می کردند. 
اما بازیکنان استقال به راحتی از حضور 
در تمرین تیم خود ســر باز زده اند که 
این رفتار در شأن باشگاه بزرگ استقال 

نیست.

استقالبازندهتمرینهایپیشفصل
باز هم اعتصاب، باز هم بی پولی و لغو اردو

اکبرپور: مجیدی می تواند به استقال 
کمک کند

 علیرضا اکبرپور بازیکن سابق استقال در خصوص وضعیت تیم ملی در 
آستانه بازی های جام ملت های آسیا می گوید: »تیم ملی شرایط بسیار خوبی 
دارد و می تواند در این مســابقات به مراحل بااتر برســد. بعضی از بازیکنان 
خوب کشــورمان توانایی حضور در تیم ملی را داشتند اما با نظر کی روش به 
تیم ملی دعوت نشــدند. تیم ملی توانایی قهرمانی در جام ملت های آسیا را 
دارد و شــاید در فینال بازی دشواری داشته باشیم وگرنه تا این مرحله نباید 

دچار مشکل شویم.«
اکبرپور در مورد حضور فرهاد مجیدی به عنوان مربی در اســتقال نیز 
می گوید: »مجیدی اسطوره استقال است و حضور او در کادر فنی استقال 

می تواند از لحاظ روحی به بازیکنان استقال کمک کند.«

قصه تکراری و حوصله سربر استقال
همه مشکات پشت بازگشت فرهاد

قصه تکراری اســتقال حوصله همه را سر برده اســت. چه کسی حوصله دارد 
یک داســتان را چند بار از نو بخواند؟ برای باشــگاه اســتقال چه چیز تغییر کرده 
اســت؟ کدام خبر مسرت بخشی از این تیم به گوش مخاطب رسیده تا احساس کند 
شــرایط با ابتدای فصل تغییر کرده؟ گفته شــد فرهاد مجیدی بــه کادر فنی اضافه 
می شــود. به نوعی این خبــر، بمب خبری بود که ترکاندند تا اگــر عاجز از ترکاندن 
حتــی ترقه بودند این هــوادار دلخوش آمدن فرهاد 
باشــد، نوعی پنهان شدن پشت آنچه به زعم هوادار 
اســتقال بهترین اتفاق اســت اما این نوعی فریب 
دادن خبری اســت  یا فرار از واقعیت. استقال هنوز 
نتوانســته بازیکن بگیرد. ایــن واقعیت ماجرای این 
باشگاه است و قصه تکراری که بازخورد یکسان برای 
تیم استقال دارد. در روزی که استقال باید استارت 
بزند گفته می شود استقالی ها به دلیل نگرفتن حق 
و حقوقشــان اعتصاب کرده اند، این نخستین نگرانی 
است و نشــان از آن دارد که مدیرانی مثل ملکی با 
مصاحبه شان فقط هوادار را فریب داده اند. قدم بعدی 
جذب بازیکنانی اســت که در فهرست شفر قرار داشتند و به نظر می رسد  مسووان 
باشــگاه از جذب آنها عاجز مانده اند. نمونه بارز آن جباروف اســت. این بازیکن ازبک 

پولش را از استقال گرفت و بعد گفت: »خداحافظ.« 
مســووان استقال هم سعی می کنند اســامی انتخابی شفر را لو ندهند تا اگر 
نتوانســتند بازیکنان را جذب کنند کســی به آنها نگوید ناتوان بودید. حتی فهرست 
خروج اســتقال هنوز مشخص نشده اســت. با این اوصاف چه اتفاقی در این باشگاه 
تغییر کرده؟  تنها اتفاقی که به زعم مدیران اســتقال یک موفقیت بزرگ محســوب 
می شــود، حضور فرهاد مجیدی در استقال است. نشــانه هایی که از استقال وجود 

دارد بیانگر همان قصه تکراری است که از آن یاد شد. 
می تــوان اینطــور پیش بینی کرد که بازیکنان مدنظر شــفر دوبــاره نمی آیند، 
اســتقال به داشته های قبلی اکتفا می کند، با اتفاقاتی که پیش آمده تمرین این تیم 
دیرتر از موعد شــروع می شود و به دلیل بی پولی اردوی خارج از کشور هم از برنامه 
آنها حذف می شــود. خیلی نباید امیدوار بود که بازخــورد این همه ماجرای تکراری 
چیزی فراتر از بازی های ابتدای فصل باشــد.  قرار نیست معجزه ای اتفاق بیفتد.  آش 
همان  آش اســت و کاسه همان کاسه. برای اســتقال چیزی تغییر نکرده. همه چیز 
مثل قبل پیش می رود. مدیران فعلی باشــگاه هم عــادت کرده اند که تکذیب کنند، 
حتی حقایق را اما تا چه زمان این عادت غلط پاســخ این هوادار آشــفته و نگران را 

می دهد؟ باید دوباره منتظر ماند و حسرت کشید.

حمایت شفر از طاهری و نامداری
پس از اینکه وینفرد شــفر اعام کرد فرهاد مجیدی و مارتین دو عضو 
جدید در کادر فنی او هستند، برخی ها حضور بیژن طاهری و اشکان نامداری 
را در هاله ای از ابهام قرار دادند. شــفر ســرمربی استقال در واکنش به این 
شایعه گفته هیچ برنامه ای برای خروج این اعضای کادر فنی اش ندارد، چراکه 
آنها کمک زیادی به او کرده و وظایف شــان را همچون همیشه انجام خواهند 
داد. شفر گفته که مارتین بیشتر روی مسائل بدنی و آکادمی فعالیت خواهد 
کــرد، مجیدی هم به لحاظ فنی کنار او حضــور دارد. او از طاهری تعریف و 

تمجید نیز کرده و گفته باقدرت در کادر فنی او حضور خواهد داشت.

حسن زاده: دوره استرس مقابل تیم های کوچک تمام شد

شکندارمیکیازسکوهامالایراناست  آقای ملکی، این هم 
بهترین شرایط مالی تاریخ 

استقال!
مشکل مالی که برای باشگاه استقال 
به وجود آمــده و موجب ناراحتی بازیکنان 
شــده قطعا به زودی از بین خواهد رفت، اما 
وقتی بــه مصاحبه هایی که همین تازگی ها 
برخی اعضای هیات مدیره این باشگاه انجام 
دادند فکر می کنیم، بــه صحت گفتار آنها 
بیش از پیش شک می کنیم. از یاد نمی بریم 
که اکبر عباســی ملکی، عضو ســابق هیات 
مدیره باشــگاه اســتقال که اخیرا به دلیل 
منع به کارگیری بازنشسته ها از سمت خود 
استعفا داد، پس از نشستی که با مسووان 
رده بــاا برگزار شــد چــه مصاحبه ای در 
وصف وضعیت مالی مناسب استقال انجام 
داد و حتی ادعا کــرد وضعیت خوب مالی 
باشگاه استقال در تاریخ بی سابقه بوده. به 
فاصله کمتــر از یک ماه بعد از آن مصاحبه 
پرطمطــراق آقای عضو هیــات مدیره، اما 
بازیکنان از پرداخت نشدن حقوق های خود 
به ســتوه آمدند، به طوری کــه در اقدامی 
مشترک از حضور در تمرینات سر باز زدند. 
هر چند رفتار بازیکنان نیز زیبنده باشــگاه 
استقال نیســت اما از آن بدتر، وعده های 
عجیب آقای عضو هیات مدیره است. ملکی 
در آن مصاحبه گفته بود: »باشگاه استقال 
تا پایان سال 98، هیچ مشکل مالی نخواهد 
داشت. این موضوع در تاریخ 70ساله باشگاه 
استقال سابقه نداشته و تا این اندازه خیال 
ما و هواداران پرشــمار اســتقال از لحاظ 
مالی راحت نبوده اســت.« بدون شک اگر 
اعضای هیات مدیره اســتقال به جای این 
مصاحبه ها، در راســتای بهبود اوضاع مالی 
باشــگاه اقدام هایی عملی و ســازنده انجام 
می دادند، اکنــون کار به اعتصاب بازیکنان 
باشگاه  مســووان  برخی  البته  نمی کشید. 
اســتقال ســعی در تکذیب ماجرا دارند و 
می کوشند اوضاع را مناســب جلوه دهند؛ 
نمونه اش اظهارات دوباره هادی مباشــری 
اســت. اما اصل ماجرا چیز دیگری است و 
استقال با مشــکاتی مواجه است که باید 
هرچه زودتر از بین برود تا تمرینات هرچه 
زودتر آغاز شــود و تیم از این لحاظ نسبت 

به دیگر رقبا عقب نماند.

محمد فدایی رازهای تیمش 
را فاش کرد

کشف ۳ رضا آذری در 
تیم امید استقال

امیدهای  ســرمربی  فدایی  محمد 
اســتقال پس از قهرمانــی این تیم در 
لیــگ امیدهــای تهران گفــت: »از دو 
ســال قبل در باشگاه کار خود را در رده 
جوانان آغاز کردیم و سال گذشته نیز با 
تیم جوانان تا یک قدمی قهرمانی رفتیم. 
استقال ســال های زیادی در رده پایه 
قهرمان نشــده بود و مــا ابتدا به دنبال 
ساختارســازی بودیم و در این کار نیز 
موفق شدیم. 13 بازیکن از تیم جوانان 
به تیــم امید آمدنــد و چندین بازیکن 
خوب دیگر نیز جــذب کردیم تا تیمی 
مدعی قهرمانی و برای رقابت با تیم های 
دیگر داشــته باشــیم. یک هفته بعد از 
پایــان کار لیگ جوانــان، کار را در تیم 
امید آغاز کردیم و نتیجه آن را دیدیم.«

ســرمربی امیدهای اســتقال در 
ادامــه حرف هایش بــه امتیازهایی که 
ایــن تیم در رقابت ها جمع کرد اشــاره 
داشــت: »ما در لیگی قهرمان شدیم که 
73 امتیاز جمــع کردیم. رقابت در این 
لیگ بسیار ســخت بود و با پیکانی که 
سه، چهار سال قهرمان شده بود رقابت 
کردیــم و قهرمان شــدیم. مقاومت نیز 
همیشــه تیم خوبــی در رده پایه بوده 
و فوتبــال پایه همــواره در اختیار این 
تیم ها بود و حتی تیمی مانند سایپا که 
تشکیات خوبی دارد توان رقابت با این 
تیم ها را نداشــت اما بازیکنان ما غیرت 

داشتند و قهرمان شدند.«
فدایی به توجه بــه جوان ها تاکید 
دارد: »ما سه بازیکن مانند رضا آذری در 
تیم امید داریم و امیدوارم دیده شــوند. 
بازیکنان ما سرباز می شوند و به ناچار از 
استقال می روند و اگر برای آنها هزینه 
کنیــم، می توانیم آنهــا را حفظ کنیم و 
اگر حفظ نکنیم، ســه، چهار ســال بعد 
باید با هزینه بیشــتر آنها را برگردانیم. 
پیکان برابر ما بازیکنان لیگ برتری را به 
میدان فرستاد اما ما از آنها بهتر بودیم. 
امیدوارم باشــگاه این بازیکنان را حفظ 

کند تا آینده استقال را رقم بزنند.«

سوژه یابی حرف روز

فوتبال پایه

تیم92
بدشانس

بود

در حالــی کــه باشــگاه اســتقال با 
مشــکات مالی مواجه اســت و به همین 
دلیل تمرینات این تیم هنوز شــروع نشده 
و بازیکنان در حالت اعتصاب به سر می برند 
امــا خبرهایی درباره تاش مســووان این 
باشگاه برای جذب بازیکنان جدید به گوش 
می رسد. این بازیکن از کشور پاراگوئه است 
و آمــار چندان جالبی هــم در فصول اخیر 
ندارد. پابلو ســزار لئوناردو واسکز بازیکنی 
اســت که در خط حمله بازی می کند و در 

پروفایل او آمده که 192سانتیمتر قد دارد. 
این بازیکن در تیم گورانی کشــور پاراگوئه 
توپ می زند و 31 سال دارد. او فصل گذشته 
در لیگ مکزیــک توپ می زد و از 10 بازی 
تنها 3 گل به ثمر رسانده است. در آمار فصل 
اخیر این بازیکن در تیــم گورانی نیز گلی 
ثبت نشــده است. باشگاه استقال با ارسال 
نامه ای به این بازیکن خواستار حضورش در 
تمرینات شده است. جالب اینکه مسووان 
باشگاه استقال رقم پیشنهادی خود به این 

بازیکن را هــم در نامه ذکر کرده اند و هنوز 
بازیکن پاراگوئه ای با این پیشــنهاد موافقت 

نکرده است.
اینکه معیار جذب پابلو چیست هنوز 
مشــخص نشــده اما این بازیکن در فصول 
اخیر نمایش بســیار ضعیفی داشته و حتی 
در بازی هــای اندکی بــرای تیم هایش به 
میدان رفته اســت. با این حال پیش  بینی 
می شــود مهاجم پاراگوئه ای به زودی برای 
عقد قرارداد با باشــگاه اســتقال به ایران 
بیاید. حتی ممکن اســت ایــن بازیکن در 
صورت حضور اســتقالی ها در اردوی قطر 
مستقیم به این کشور برود و با استقالی ها 
تمرین کند. بازیکن پاراگوئه ای را خود شفر 
به باشگاه اســتقال پیشنهاد داده و سران 
این باشــگاه هم دنبال درخواست سرمربی 
خود اقداماتی در راستای جذب این بازیکن 

انجام داده اند.
این درخواست در شرایطی برای مهاجم 
پاراگوئه ای ارسال شده که کمیته فنی باشگاه 
اســتقال هیچ اطاعی از ماجرا ندارد و این 
موضوع اساسا به آنها گفته نشده است. البته 
بعید اســت اگر مهاجم مد نظر وینفرد شفر 
شــرایط فنی مطلوبی داشــته باشد، اعضای 
کمیته فنی این باشــگاه با جذب او مخالفت 

کنند و مانع از جذبش شوند.

مارتین فورکل، مربی جدیدی است 
که بــا نظر وینفرد شــفر بــه کادر فنی 
استقال اضافه شده؛ یک مربی آلمانی و 
تنها 39ساله که کارنامه پرباری از دوران 
حضــور در فوتبال ندارد. فــورکل دوران 
بازیگــری خود را از باشــگاه گروتیفروت 
آغاز کرد ســپس پیراهن تیم های نشــیر 
بوریســیا فولدا، واکر بورهــازن، کوبلنز، 
ســاربروکن و بوریســیا نئون کراچــن را 
پوشــید. بهترین دوران فوتبــال فورکل 

در باشــگاه ساربروکن طی شــد و البته 
او در ســال 1999، 6بــار هم در ترکیب 
تیم زیر 21ســاله های آلمان قرار گرفت. 
او در ایــن تیم کنار بازیکنانی چون تیمو 
هیلده براند که مدت زیادی در اشتوتگارت 
حضور داشــت و عضو تیم ملی آلمان هم 
بود، بازی و نام خــود را به عنوان یکی از 

استعدادهای این کشور مطرح کرد.
دوران مربیگــری مارتین فورکل هم 
در ساربروکن آغاز شد؛ تیمی که در دسته 

3 آلمان حضور داشت. فورکل نه به عنوان 
سرمربی، بلکه بدنســاز روی نیمکت این 
تیم نشســت و تجربه کسب کرد. او سال 
2017 بــه فوتبال ویتنــام کوچ کرد و در 
تیم های پایه و حتی ملی این کشور نیز به 

فعالیت پرداخت.
 ماجرای حضــور او در ویتنام هم به 
حضور یــک مربی آلمانی در این کشــور 
ارتبــاط دارد. یورگــن گده که ســال ها 
در فوتبــال ایــران حضور داشــت و روی 
نیمکت پرسپولیس، استقال، ذوب آهن و 
آلومینیوم هرمزگان نشست، از سال 2016 
عنوان مدیر تیم های ملی فوتبال ویتنام را 
بر عهده گرفته. باعث و بانی حضور فورکل 
در ویتنام نیز همیــن یورگن گده بود که 
پای هموطن خود را به شرق آسیا باز کرد.

مارتین فــورکل بعــد از یک فصل 
فعالیت در تیم های ملی ویتنام، به عنوان 
مربــی بدنســاز بــه کادر فنی باشــگاه 
هوشــی مینه در لیگ برتــر ویتنام اضافه 
شــد. او بخش بدنســازی این باشگاه را 
در اختیار گرفت؛ باشــگاهی با مربیگری 
جونگ هائه ســئونگ کــه رده دوازدهم 
لیگ 14 تیمی ویتنــام را در پایان فصل 

2018 به دست آورد.

مهاجم جدید استقال از پاراگوئه می آید؟  گل نزن ۱۹۲ سانتی
 خرید در روزهای اعتصاب

درباره مارتین فورکل: سفارش گده، بدنساز جدید استقال
مربی آلمانی، از ویتنام تا ایران

رضا حسن زاده را قدیمی ها 
خوب یادشان هست. نسل جدید 
هم به خوبی با نام این بازیکن 
که سال ها در ترکیب تیم ملی 
و باشگاه استقال بازی کرده، 
آشنایی دارند. حسن زاده از 
آن دسته بازیکنانی بود که 
با تعصب و حس تیم دوستی 
منحصربه فردی در ترکیب 
استقال و تیم ملی حاضر 
می شد. در آستانه نخستین 
بازی تیم ملی ایران مقابل یمن 
به یاد مدافع تنومند سال های 
دور فوتبال ایران افتادیم؛ 
بازیکنی که تجربه حضور در جام 
ملت های آسیا را هم در کارنامه 
دارد. حسن زاده با تجربیاتی که 
از سال ها کار در فوتبال به دست 
آورده می تواند دورنمای تیم ملی 
را در جام ملت های 2019 امارات 
برای مان بهتر به تصویر بکشد.

 قائدی و پست احساسی اش برای شاکر

استقال در فکر قرارداد بلندمدت با سهرابیان

 پیشنهاد استقال به دو باشگاه قطری

 مهدی قائدی، بازیکن جوان تیم استقال 
ایــن روز ها درگیــر دادگاه و موضوع تصادفی 
اســت که در تابستان سال گذشته اتفاق افتاد 
و منجر به فوت احمدرضا شــاکر، دوســت و 
همبازی اش شــد. خیلی ها در این شرایط این 
بازیکن جــوان را قضاوت کردند و به این نکته 

اشاره داشتند که انگار قائدی هیچ ناراحتی از 
بابت این اتفاق نداشته است اما قائدی در روز 
تولد احمدرضا شــاکر متنی را در اینستاگرام 
خود منتشــر کرد. او نوشــت: »البته قضاوت 
کردن ســاده ترین کار ممکن است اما کسی از 
ته دل من خبر ندارد. کاش می توانستم شرایط 
ایــن روزهایم را برایتان شــرح دهم. روز هایی 
تلــخ و شــب هایی کابوس وار که خــواب را از 
چشــمانم می گیرد. تصاویر آن تصادف کذایی 
حتی یک ثانیه دســت از ســرم برنمی دارد و 
این در شرایطی اســت که برای جلب رضایت 
مربیان باید روحیه ام را حفظ کنم. احمد عزیزم 
مهدی قائدی هنوز آنقدر بی معرفت نشــده تا 
شــب تولد رفیقش را فراموش کند. دستم از 
همه جا کوتاه است و   ای کاش می دانستی که 
چقدر در شب تولدت مستاصلم و چقدر سخت 
است تحمل غم نبودت در شب تولدت. روزی 
هــزار بار آرزو می کنم کــه  ای کاش من جای 
احمد رضــا بودم تا دیگر ازم نبود این فشــار 
خردکننده را تحمل کنــم. خدایا تحمل صبر 

این فاجعه را به من بده!«

 مدافع چپ پای استقال برای تمدید 
قرارداد با مدیران این باشگاه به توافق رسید. 
آرمین سهرابیان در لیگ هفدهم و در زمان 
استقال  با  منصوریان  علیرضا  سرمربیگری 
قرارداد دو ســاله امضا کرد اما در زمان این 
سرمربی کمتر فرصت بازی کردن پیدا کرد. 
با این حال زمانی که شــفر به استقال آمد 

ایــن بازیکن با نمایش هــای خوب خود به 
ترکیب اصلی رســید و با دســتور سرمربی 
آبی ها پروســه تمدید قرارداد با او آغاز شد. 
آرمین ســهرابیان طبــق مذاکراتی که به 
همــراه مدیر برنامه های خــود در روزهای 
گذشــته با مدیران اســتقال داشته برای 
تمدید قرارداد به توافق نهایی رسیده است 
و احتماا قرارداد جدیــد او ظرف روزهای 
آینده امضا می شــود. مدیران اســتقال در 
تاش هســتند ظرف ماه های آینده قرارداد 
بازیکنان تاثیرگذار خود را که در پایان فصل 
بازیکن آزاد می شــوند بــرای طوانی مدت 
تمدید کنند. ســهرابیان از جمله بازیکنانی 
است که در فهرست 25 ساله  های استقال 
قرار دارد و همین نکته فعا می تواند به نفع 
اســتقالی ها باشد تا فهرست بزرگسال آنها 
پر نشــود. ســهرابیان طی دو فصل جاری 
یکــی از بهترین بازیکنان اســتقال بوده و 
اگر دستش نمی شکست این احتمال وجود 
داشــت که در فهرســت کی روش هم قرار 
بگیــرد. مصدومیت باعث شــد این بازیکن 

جوان از جام ملت های آسیا محروم شود.

اســتقال برای میزبانــی از الهال دو 
ورزشگاه را پیشــنهاد داده است. استقال 
در لیگ قهرمانان آســیا با الهال همگروه 
شده و با توجه به اینکه بازی های باشگاهی 
بین تیم های ایرانی و عربســتانی در کشور 
ثالــث برگزار می شــود، مدیران اســتقال 
قطــر را به عنــوان میزبــان بازی های خود 
انتخاب کرده اند. مدیران استقال از طریق 
فدراســیون نامه ای به دو باشــگاه السد و 
ااهلــی قطر زده اند کــه میزبانی بازی های 
این تیم برابر الهال را قبول کنند و منتظر 
جواب این دو باشگاه هستند. نکته جالب این 
است که هر باشگاهی که میزبانی استقال 

را قبول کند، اســتقال اردوی زمســتانی 
خود را در اردوگاه آن باشگاه برگزار خواهد 
کــرد. با این شــرایط باید قطــر را میزبان 
بازی اســتقال برابر الهال دانست و فقط 
استادیوم محل برگزاری این بازی مشخص 
نشده است که رایزنی ها همچنان ادامه دارد. 
باید دید مسووان دو باشگاه مذکور حاضر 
می شوند این امکان را در اختیار استقالی ها 
قــرار دهند که در باشگاه شــان اســتقال 
میزبان تیم های عربستانی باشد. در صورت 
توافق طرفین اســتقالی ها برای آشنایی با 
شرایط باشــگاه های قطری عازم این کشور 

می شوند.

جام ملت های آسیا آغاز شــده و تیم ملی 
ایران نیز در نخســتین گام باید رخ در رخ یمن 
قرار بگیرد. این بازی ها را چطور ارزیابی می کنید؟
 جام ملت های آســیا شاید در نگاه اول ساده به 
نظر برســد اما همین تیم های یمــن و ویتنام که با ما 
همگروه هســتند قطعا تاش بسیاری انجام داده اند تا 
به این مرحله رسیده اند. تیم ها کار کرده اند و نباید این 
موضــوع را نادیده گرفت. به اعتقاد من تیم ملی باید از 
همان بازی اول مقابل رقبایش محکم ظاهر شود. شک 

نکنید اگر مغرور شویم در این جام آسیب می بینیم.
راه حل برون رفت از این وضعیت چیست؟

 مطمئنا کی روش با تجربیاتی که دارد این مساله 
را به بازیکنان گوشــزد می کند و از همه آنها می خواهد 
بازی ها را جدی بگیرند. سطح رقابت های جام ملت های 

آسیا خیلی بااتر رفته. شما به مربیانی که روی نیمکت 
دیگر تیم های ملی می نشــینند نــگاه کنید؛ زاکرونی، 
لیپی و خیلی های دیگر و خود کی روش سطح رقابت ها 
را باا برده اند. فوتبال آسیا می خواهد پیشرفت کند که 
حضور این مربیان به افزایش اعتبار فوتبال قاره کمک 

قابل توجهی می کند.
ویژگی تیم ایران عاوه بر خود کی روش که 

مربی باتجربه ای است، چیست؟
 اگر بــه ترکیب تیم ملی به خوبــی نگاه کنید، 
می بینید در هر پست ما 2 بازیکن هم سطح داریم. این 
برای تیم ما یک حســن بزرگ است. از سوی دیگر ما 
در خــط دفاع وضعیت خوبی داریم. مطمئنا وقتی خط 
دفاع خوب باشــد، خیال دروازه بان راحت است و وقتی 
هم دروازه بان خوبی داشــته باشــیم خیال خط دفاع 
راحت اســت. در تیم ما ایــن فاکتورهای مثبت وجود 
دارد و تیمی که در خط دفاع شــرایط خوبی داشــته 

باشد، بدون شک در جام خواهد ماند.

شما چه جایگاهی را برای این تیم متصورید؟
 مطمئنم کــه حتما روی ســکو خواهیم رفت. 
حاا اینکه اول شــویم، دوم یا ســوم نمی دانم اما شک 
ندارم این تیم روی ســکو خواهد رفت. تیم ما از لحاظ 

شخصیتی یکی از تیم های خوب این رقابت هاست.
آیا بازی با تیم های بزرگ در جام جهانی در 

وضعیت روحی ما تاثیرگذار خواهد بود؟
 یــک زمانی تیــم ملی فوتبال مــا وقتی مقابل 
تیم های کوچک آســیا هــم قرار می گرفت اســترس 
داشت، اما بازی مقابل بزرگان جهان و حضور مداوم در 
دو دوره از رقابت های جام جهانی، شــخصیت متفاوتی 
به تیم ملی داده اســت. دیگر بــرای فوتبال ما دوران 
اســترس مقابل تیم های کوچک گذشته است و شک 
ندارم این تیم با آرامش و خیال آســوده تاکتیک هایش 

را پیاده می کند.
کــدام تیم هــا قهرمانی ایــران را تهدید 

می کنند؟

 درســت است که اســترالیا به فوتبال قاره آسیا 
ملحق شــده اما مدعیان ســنتی همان تیم های ایران، 
کره جنوبی، ژاپن و عربســتان هســتند. فوتبال آســیا 
حــول همین چهار تیم می چرخد و مــا باید در مقابل 
این تیم ها با برنامه ریزی بهتری ظاهر شــویم. اگر اسیر 
قانون نانوشــته فوتبال نشویم، در این جام با دست پر 

به خانه برمی گردیم.
ســال 1992 در ترکیب تیــم ملی در جام 

ملت ها حضور داشتید. آن تیم چرا حذف شد؟
 آن تیــم به نظر من بدشانســی آورد و اســیر 
اتفاقات ناخواســته شد وگرنه ظرفیت آن تیم، قهرمانی 
در آســیا بود. ما شرایط خوبی در جدول داشتیم و اگر 
مثــل امروز برای هر برد 3 امتیاز در نظر می گرفتند ما 
صعود می کردیم، اما در بازی آخر اســیر ژاپن شدیم و 
نتوانستیم صعود کنیم. تیم خوبی داشتیم. بچه های آن 
تیم همه جزو بهترین های ایران بودند که متاســفانه به 

حق شان نرسیدند. حیف از آن تیم.

رضا حميدی
Reza Hamidi
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مصطفــی قنبرپــور، مدیــر تیم 
پرســپولیس درباره برگزاری تمرینات 
این تیم پیش از سفر به قطر توضیحاتی 
دارد: »به مدت 3 روز در باشــگاه نفت 
واقع در محله تهرانســر تمرین کردیم 
که جا دارد از مســووان این ورزشگاه 
باشــگاه پرسپولیس  با  بابت همکاری 
تشکر کنم. تمرینات خوبی در باشگاه 
نفت انجام شد و آقای برانکو، سرمربی 
تیم نیز از برگزاری این تمرینات راضی 
بود. ما در روزهای اخیر پشت درهای 
بســته تمرین کردیم که جا دارد بابت 
این موضــوع از رســانه ها و هواداران 
عذرخواهــی کنــم. قطعــا در فرصت 
مناســبی درهای تمرینات ما به روی 
اصحاب رســانه و هواداران باز خواهد 
شــد تا آنها نیز در جریان روند رو به 
جلوی تیم قرار بگیرند.« پرســپولیس 
چه زمــان راهــی قطرخواهد شــد؟ 
قنبرپور به این ســوال پاسخ می دهد: 
»ما قصد داریــم 12 روز در قطر اردو 
بزنیم. این اردو از سه شنبه آغاز خواهد 
شد. ما ظهر ســه شنبه به سمت قطر 
پرواز می کنیم و می خواهیم در جریان 
برگزاری این اردو 2 بازی تدارکاتی هم 
برگزارکنیم. آقای برانکو در برنامه های 

خود بــه برگزاری 2 بــازی تدارکاتی 
اشــاره کرده اند که ایــن بازی ها نیز 
هماهنگ خواهد شد. قطعا این اردو به 
می کند.«  کمک  پرسپولیس  پیشرفت 
آیا بودیمیر، مهاجم کروات پرسپولیس 
ایــن اردو به پرســپولیس ملحق  در 
خواهد شد؟ پاسخ قنبرپور مثبت است: 
»آخرین صحبت ها مبنی بر حضور این 
بازیکن در اردوی قطر است. البته پیش 
از آن سرمربی تیم باید تایید نهایی را 
انجام دهد تا باشــگاه برای حضور این 
بازیکــن در اردوی قطــر برنامه ریزی 
بتوانند  بازیکنان جدید  امیدوارم  کند. 
بــه لحاظ فنی به پرســپولیس کمک 
اینکه چرا  از قنبرپور دربــاره  کنند.« 
گادوین منشــا به یکباره از فهرســت 
پرسپولیس کنارگذاشته شد پرسیدیم 
کــه او این پاســخ را داد: »این کار با 
صاحدید کادرفنی و شــخص برانکو 
انجام شــد. قطعا دایلی وجود داشته 
که این بازیکن از لیست کنار گذاشته 
شــده است. من برای منشــا در ادامه 
مســیر فوتبالش آرزوی موفقیت دارم. 
او هم برای پرسپولیس زحمت کشید 
اما حاا به خواســت آقای برانکو دیگر 

جایی در فهرست پرسپولیس ندارد.«

مدافع ســابق  محمــد خاکپــور، 
پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که 
نظرش در مورد وضعیت فعلی تیم ملی 
ایران در آستانه مسابقات جام ملت های 
آسیا چیست، گفت: »واقعیت این است 
کــه من بازی ها و اخبــار تیم ملی و در 
مجموع فوتبــال را دنبال نمی  کنم. من 
زندگی خودم را می کنم و خوشــبختانه 
زندگی ام بســتگی به فوتبال ندارد. من 
کار خــودم را انجام می دهم و فوتبال را 
هم دنبال نمی کنم. شــاید خیلی ها این 
موضــوع را باور نکنند، ولی من حقیقت 
را می گویــم. نه فوتبال خارجی می بینم 
و نــه فوتبال ایرانی و هیچ چیزی را هم 
در فوتبال دنبال نمی کنم.« خاکپور که 

انگار دل پری از وضعیت امروزش دارد، 
ادامه داد: »از رسانه ها و تلویزیون تماس 
می گیرند تا به عنوان کارشــناس با من 
صحبت کنند و حتی می گویند که من 
ســابقه بازی در تیم ملــی را دارم، ولی 
واقعیت این اســت که از فضای فوتبال 
به طور کامل دور هستم. اگر بخواهم در 
مورد یک بازی کارشناسی کنم حداقل 
باید 72 ســاعت روی آن بازی مطالعه 
داشته باشم و اگر این کار را انجام ندهم 
به شعور مخاطبان توهین کرده ام. عاقه 
من به فوتبال از بین رفته اســت و هیچ 
چیزی را دنبــال نمی کنم.« خاکپور در 
پایان حرف هایش گفت: »برای تیم ملی 

ایران آرزوی موفقیت دارم.«

 قنبرپور: اردوی قطر به پرسپولیس 
کمک می کند

خاکپور: دیگرعاقه ای به فوتبال ندارم

مهاجمکرواتبهماملحقمیشود

اینجا همه از تیم کی روش می ترسند

لیث ناصری: متولد عراق هستم، طرفدار ایران

 وقتــی در بانک ملی بــودم به تیم 
امید دعوت شــدم. ســرمربی تیــم امید 
اگون کودرس آلمانــی بود و کمک او هم 
احمد سنجری. تیم فوق العاده ای داشتیم. 
از رســول خطیبی و مهدی مهدوی کیا تا 
خیلی ســتاره های دیگر که بعدها به تیم 
ملی بزرگســاان رســیدند. خــوب بازی 
کردیم اما از گروه مــان باا نیامدیم و یک 
نسل طایی حضور در المپیک را از دست 

داد.
خیلــی از بازیکنان مهم تیم های 
پایه ایران از بانک ملی رشــد کردند. 
نابودی  به مرز  این تیم  چه شــد که 

رسید؟
 به نظر من بانک ملی یکی از بهترین 
باشــگاه های ایران در رده پایه بود. مهدی 
مهدوی کیــا، علی انصاریــان، داود فنایی، 
محمــد برزگر و خودم از بانک ملی رشــد 
کردیم و به مدارج بااتر رسیدیم. خود من 

مدیون این باشگاه و مربیانش هستم.
با توجه به اینکــه در عراق متولد 
شده  و به زبان عربی هم مسلط هستید، 
از تیم ملی عراق چقدر شناخت دارید؟

 عــراق یک تیم ریشــه دار اســت که 
ســال 2007 عنوان قهرمانــی جام ملت ها 
را به دســت آورده. نسل طایی عراق شامل 
بازیکنانی چون یونس محمود، نشــات اکرم 
و هوار مامحمــد در تیــم قهرمان حضور 
داشــتند اما به نظرم نســل فعلی نمی تواند 
چنین اتفاقی را تکرار کند. عراق به هیچ وجه 
قدرت گذشــته را ندارد و به همین دلیل با 
قاطعیت می گویم کــه ایران می تواند از این 
بازی 3 امتیاز را کســب کند. در نهایت هم 
ایران به عنوان سرگروه صعود می کند و عراق 

به عنوان تیم دوم.
ایران در جام  به درخشــش  انگار 

ملت ها خوشبین هستید.
 در مورد تیم ملــی ایران، حرف زیاد 

هســت. همه از ایــران به عنــوان یک تیم 
فوق العــاده یاد می کنند. در قطر البته برخی 
انتقاد می کردند کــه چرا برخی بازیکنان به 
تیم ملی دعوت نشــده اند. من هم در جواب 
آنها گفتم که کی روش بازیکنانی را انتخاب 
کرده کــه با تاکتیک اش همخوانی داشــته 
باشــند. معتقدم ایران می تواند قهرمان این 
مسابقات شــود چون ظرفیت باایی دارد و 

می تواند از پِس این کار بزرگ بربیاید.
بازی ها؟  ایــن  در  ایران  ســتاره 

می توانید اسم ببرید؟
 من بازی علی قلی زاده را می پســندم 
اما فکر نمی کنم به این بازی ها برســد. بعد 
از او حــدس می زنم ســامان قدوس یکی از 
ســتاره های ایــران و البته کل جام باشــد. 
کی روش در جام جهانی خیلی کم از سامان 
استفاده کرد اما حاا می تواند دقایق بیشتری 
بــه او بازی بدهد. قدوس یک فوتبالیســت 
حرفه ای اســت که در ســوئد و حاا فرانسه 

بازی کرده و می تواند پشت تک مهاجم ایران 
قرار بگیرد و بدرخشد. سردار آزمون در نوک 
خط حمله و به تنهایی کارایی همیشــگی را 
نــدارد. اگر قدوس نزدیک بــه او بازی کند، 
قــدرت تهاجمی تیم ملی ایران هم بیشــتر 

می شود.
درباره ترکیب تیم ملی هم صحبت 
کنید. به نظر شــما کدام بازیکنان در 

بازی اول به ترکیب ثابت می رسند؟
 مــن فکر می کنــم ترکیب بــازی با 
قطــر که منجــر به پیروزی تیم ملی شــد، 
فوق العاده اســت. اینجــا و در قطر، همه از 
ایران می ترسند و تیم ملی را یک پای فینال 
می دانند. خیلی ها هم از من می پرسند وقتی 
تیــم ملی ایران اینقدر راحت به جام جهانی 
صعود می کند، چرا در جام ملت های آســیا 
نتیجه نمی گیرد؟ من هم در جواب می گویم، 
منتظر بازی های درخشان و سپس قهرمانی 

ایران در این تورنمنت باشید.
از حضور در جوانان  خود شما قبل 
پرســپولیس، مربی آکادمی کیا بودید. 

چه شد که جدا شدید؟
 مــن کمک علی دوســتی مهر بودم و 
مهدی مهدوی کیا هم مدیریت آکادمی را بر 

عهده داشت. می توانم یک نکته را بگویم؟
گوش می کنیم.

 علــی دوســتی مهر 8 ســال مربــی 
تیم های پایه ایران بود و افتخارات بســیاری 
به دســت آورد. او مربــی بزرگی اســت که 
همــراه با آکادمی کیا هــم موفقیت بزرگی 
کسب کرد و در فســتیوال اتریش به عنوان 
نایب قهر مانی رســید. من در آن مسابقات، 
کمک دوســتی مهر بودم. باور کنید تیم های 
مطرحــی در این تورنمنت شــرکت کردند. 
بایر  بایرن مونیخ، اشــتوتگارت و  از جملــه 

لورکوزن. 
بایرن را بــا 3 گل شکســت دادیم اما 
در فینال و بــا ضربات پنالتی مغلوب مونیخ 
1860 شــدیم و به عنــوان نایب قهرمانــی 
رســیدیم. من از شما یک ســوال دارم. مگر 
می شود یک تیم میان این همه مدعی، نایب 
قهرمان شود اما برای سال بعد کادر فنی اش 
را تغییــر بدهــد؟ من و آقای دوســتی مهر 

تیمملیکارسختیمقابلژاپن
استرالیاوکرهدارد

مهدوی کیا: برای بازی 
اول تیم ملی به ابوظبی 

بر می گردم
مهدی مهدوی کیا در خصوص دیدار 
امــارات و بحرین و ارزیابــی اش از این 
مسابقه می گوید: »بازی خوبی انجام نشد 
و چنگی به دل نــزد. نمی توانیم بگوییم 
بحرین تیم خوبی بود چون نسل طایی 
که مقابل ما بازی می کردند را در اختیار 
ندارند. امــارات هم همــه برنامه هایش 
را روی عمــر عبدالرحمــن ریخته بود و 
مصدومیت این بازیکن خیلی به این تیم 
ضربه زد.« او توضیحاتی درباره حضورش 
در امــارات دارد: »بــرای دیــدار تیــم 
ملــی ایران با یمن دوبــاره به ابوظبی بر 
می گردم که بازی تیم ملی را تماشا کنم. 
بعد از آن امارات را ترک خواهم کرد ولی 
ان شاءا... برای فینال جام ملت های آسیا 

به امارات بر می گردم.«
مدافع ســابق تیم ملی در خصوص 
تیم ملی ایــران و حمایت هایی که باید 
از این تیم صورت بگیرد، معتقد اســت: 
»ما همه حامی ایران هســتیم چون تیم 
ملی کشــورمان اســت. ما از ته دل مان 
دعا می کنیم و دوســت داریم ان شــاءا... 
تیم ملی تابو را بشــکند و به فینال جام 
ملت های آسیا برسد. ژاپن، کره و استرالیا 
تیم های بسیار قدرتمندی هستند و کار 
خیلی ســخت اســت. باید قبول کنیم 
که این کشــورهایی که نام بردم از نظر 
امکانات شرایط بســیار خوبی دارند و به 
همیــن دلیل کار تیم ما ســخت خواهد 
بود.« مهدوی کیــا در خصوص وضعیت 
خودش اینطور حرف می زند: »در آلمان 
واقعا از نظر فکری و کاری راحت هستم، 
می دانید کــه مربی تیم 21 ســاله های 
هامبورگ هســتم و درســت اســت که 
کار سخت اســت اما تجربه خوبی برایم 
محســوب می شــود. البته چــون ما در 
آلمان خارجی هســتیم سخت است که 
به ســرمربیگری در بوندس لیگا برســیم 
ولی همه تاش مان را انجام می دهیم که 
هم تجربیات خوبی کسب کنیم و هم به 

دنبال فرصت باشیم.«

نقل قول

 عراق 
قدرت گذشته 
را ندارد 

علی 
دوستی مهر 
مربی بزرگی 

است که همراه 
با آکادمی کیا 
هم موفقیت 
بزرگی کسب 

کرد و در 
فستیوال 
اتریش 

به عنوان 
نایب قهر مانی 
رسید. من در 
آن مسابقات، 

کمک 
دوستی مهر 
بودم. باور 

کنید تیم های 
مطرحی در 

این تورنمنت 
شرکت کردند. 

از جمله 
بایرن مونیخ، 
اشتوتگارت و 
بایر لورکوزن. 

 لیث نوبری یا همان لیث ناصری، ســتاره ای بود که در بانک ملی درخشید و سپس به پیراهن پاس، پرسپولیس و تیم ملی رسید. مهاجمی تند و 
تیز که متولد عراق بود اما فوتبال خود را در ایران آغاز کرد چون هم پدرش اصالت ایرانی داشت و هم مادرش. لیث که مدتی مربی آکادمی کیا 
بود و حاا در تیم جوانان پرسپولیس حضور دارد، کارشــناس شبکه الکاس قطر است. شبکه ای که به تحلیل جام ملت های آسیا می پردازد. با 
لیث که در کاظمین عراق متولد شده، درباره تورنمنتی صحبت کردیم که هم ایران در آن شرکت می کند و هم عراق. صحبت های او جالب است.

مهاجم جدید  اینکــه  از  صرفنظر 
ایوانکوویچ  برانکــو  مورد نظــر  کروات 
چقــدر وزن دارد و قامت ظاهراً 1/93 
متــری اش تا چه میزان یــادآور برج و 
باروهای کهن اســت، این نیاز بدیهی 
مهاجمانی  به  پرســپولیس  آشــکار  و 
گلزن تر است که زیر پای گادوین منشا 
را سســت و آمدن یک یا چند مهاجم 
تازه را بــه جمع ســرخ های پایتخت 

الزامی کرده است.
قهرمان  پرســپولیس  اگر هــدف 
شدن های مکرر در لیگ داخلی نباشد 
)که نیست( و ســقف پروازی بلندتر را 
برای خود قایل اســت )که هست( باید 
برای خــط حمله خود چاره اندیشــی 
کند. پس از رفتن مهدی طارمی، علی 
علیپور در فصل نخســت دستاوردهای 
او را تکرار کرد اما در این فصل مشکل 
داشته و مهاجم نیجریه ای سابق پیکان 
با دویدن های  هرچند از دید عــده ای 
اینقطع خود یک راهگشا برای علیپور 
و گلزنی های او بــوده اما وظیفه اصلی 
هر مهاجمی را که ابتدا گلزنی اســت 
تا حد زیادی از یاد برده اســت. حتی 
وقتی طارمی در پرســپولیس بود و در 
دو فصــل متوالی با زدن 16 و 18 گل 
به مقام آقای گلی رســید، ایراد بزرگ 
وارده به وی و پرســپولیس این بود که 
بیش از حد فرصت از دســت می دهند 
و در ازای هر گل زده حداقل ســه گل 

را هدر می دهند و در فوتبال فشــرده 
آســیا که حتی زدن یــا نزدن یک گل 
سرنوشت ســاز اســت، از همین طریق 
می توان بــه ناکامی هایی تــن داد که 
شــاید کلیت یک تیم سزاوار آن نباشد 
اما خط حملــه آن از چنین خصلت و 
وضعیتی دور نیســت و چیزی را فراتر 
از آن نکاشــته و آنچه درو کرده و البته 
ناکافی است، محصول عملکرد خویش 

بوده است.
ایوانکوویچ در شروع فصلی که یک 
نیمه آن ســپری شــده، برخی عناصر 
را کــه تقویت کننده خــط حمله تیم 
بودند، از دست داد و آنها را راهی سایر 

تیم ها دید. شــاید اگر امیری، مسلمان 
و احمــدزاده می ماندنــد، فرصت های 
اما  می شــد  بیشــتری خلق  گلزنــی 
پرســپولیس  مهاجمان  عملکرد  وقتی 
را روی فرصت های خلق شــده توسط 
بشار رســن، ســیامک نعمتی و سایر 
عالیشاه  مثل  پرسپولیس  فرصت سازان 
و مصلح )که کم نیز نبودند( می بینیم، 
بیــش از پیش مطمئن می شــویم که 
ایراد بــزرگ و قطعــی و تردید ناپذیر 

پرسپولیس، داشتن مهاجمانی است که 
بد نیستند اما خیلی خوب هم نیستند 
و اگر علیپور را منها و مبرا کنیم، بقیه 
تفاوت محسوســی با مهاجمان ســایر 
تیم ها ندارند و آن فورواردها اگر در حد 
ایوانکوویچ در  بودند، طبعاً  پرسپولیس 

استخدام آنها پیشدستی می کرد.
اگر می پرسیم و می پرسند که آسیا 
چگونه فتح می شود و پاسخ آن تا حدی 
مبهم می ماند، به ســبب وجود برخی 
تضادها در اردوی پرســپولیس و توان 
تهاجمی بیشــتر در نزد رقبای این تیم 
پرطرفدار است. وقتی آنها گلزنانی مثل 
عمر خریبین و عمر السومای سوری و 
بغداد بونجاح الجزایری را ظرف دو سال 
اخیر دربرداشته اند، بدیهی است که در 
کار گلزنی و نتیجه گیری بهتر از مایی 
ظاهر می شــوند که نماینده سرخپوش 
پایتخت مــان بــرای گلزنی اجبــاراً به 
مدافعان و هافبک های پیش تاخته خود 
روی می آورد زیرا آبی توسط مهاجمان 
تیم گرم نشــده اســت. این حساب دو 
دو تا چهارتایی اســت کــه رد کردن 
کورکورانه  یا حتی توأم با حســابگری 
آن توسط ســران ســرخ در دو فصل 
گذشــته جز بذر ناکامی در واپســین 
مراحل مسابقات جام باشگاه های آسیا 
چیزی را در مزرعه فوتبال ما نکاشــته 
است و اگر پروفسور به رغم تمام سهم 
عظیم مهــدی طارمی در مســتهلک 
شدن پرسپولیس ظرف دو فصل اخیر 
بــاز »در«های بازگشــت را به روی او 
نبســته، به خاطر وقوف و اعتراف او به 
همین مسأله و به  درد خوردن طارمی 
و توانایی او در حل بخشی از مشکاتی 

است که برشمردیم.

ماهینی به قطر می رود؛ وضعیت مبهم محمد انصاری

درخشان: همه از کی روش انتظار قهرمانی دارند

غیبت باقری در اردوی قطر

پرسپولیســی ها بــرای برپایی اردوی 
آماده ســازی 18 دی ماه راهی کشور قطر 
خواهند شــد و قرار است این اردو 12 روز 
ادامه داشته باشــد. این در حالی است که 
حســین ماهینی که چند وقتی است دچار 
مصدومیت شــده همراه با تیم پرسپولیس 
راهی قطر خواهد شــد تــا ادامه کارهای 
درمانی خود را در دوحــه انجام دهد. این 

در حالی اســت که وضعیت محمد انصاری 
دیگــر بازیکــن مصدوم تیم پرســپولیس 
هنوز مشخص نیســت و معلوم نیست این 
بازیکن راهی این اردو می شود یا نه. شاید 
انصاری همراه با پرســپولیس به قطر برود 
و ایــن احتمال هم وجود دارد که شــاید 
این بازیکن در تهــران کارهای درمانی اش 
را ادامــه دهد. با این اوصــاف باید باز هم 
منتظر حاشیه های بعدی برای این بازیکن 
و پرسپولیس باشــیم. در روزهای گذشته 
شایعاتی درباره خارج کردن اسم انصاری از 
فهرست سرخ پوشان وجود داشت که خیلی 
از هواداران نســبت به این موضوع واکنش 
نشــان دادند و خواســتار ادامه همکاری 
انصــاری شــدند. محمد  با  پرســپولیس 
انصــاری در روزهایــی که پیشــنهادهای 
خوبی از کشــورهای دیگر داشت، به خاطر 
محرومیت پرســپولیس در این تیم ماندنی 
شــد و قید پیشــنهادهایش را زد. مدیران 
پرسپولیس هنوز واکنشــی نسبت به این 
موضوع نشان ندادند و ممکن است خروج 
انصاری از فهرســت سرخ پوشــان در حد 

شایعه باقی بماند.

حمید درخشــان در مــورد دیدار روز 
دوشــنبه تیم ملی ایران مقابل یمن در جام 
ملت های آسیا می گوید: »در نخستین مسابقه 
باید خیلی حساب شــده بازی کنیم. تصور 
نکنیم چون یمن اســم و رسم زیادی ندارد 
حریف آسانی اســت. یمن تیم بدی نیست. 
هیچ تیم و مسابقه ای در جام ملت های آسیا 

راحت نیست. تیم ملی باید گام به گام پیش 
بــرود. نباید تصور کنیم کــه حریف راحتی 
داریم و می توانیم کیســه گل درست کنیم. 
فوتبال همه کشــورها رشــد کرده و مربیان 
خوبی هم در جام ملت هــا حضور دارند. در 
این مســابقه اول گرفتن ســه امتیاز بسیار 
مهم است نه تعداد گل. البته امیدوارم خوب 
هــم بازی کنیم ولی اگر به فکر این باشــیم 
که گل های زیادی بزنیــم و چنین تصوری 
داشته باشــیم، گرفتار می شویم.« سرمربی 
اسبق پرســپولیس در مورد اینکه کی روش 
گفته تیم هایی قهرمان می شوند که بازیکنان 
خوب و آماده ســازی خوبی داشته باشند اما 
تیم ایــران فقط بازیکنان خوبی دارد، معتقد 
است: »ما هم بازیکنان خوب و هم کادرفنی 
خوبی داریم. کی روش را هم به همین دلیل 
با هزینه زیاد جذب کردیم که قهرمان آسیا 
شــویم . او نباید بگوید تا فــان مرحله باا 
برویم خوب اســت. ما پیش از این با مربیان 
داخلــی هم قهرمان آســیا شــده ایم. همه 
فوتبالدوســتان از کــی روش در جام ملت ها 

انتظار قهرمانی دارند.«

بازیکنان پرســپولیس دوشــنبه را با 
صاحدید برانکو ایوانکوویچ به اســتراحت 
خواهنــد پرداخت و ســاعت 12:30 روز 
سه شــنبه کاروان ایــن تیــم در غیــاب 
ملی پوشــان امید و بزرگسال و همچنین 
کریــم باقری مربی تیم عازم دوحه خواهد 
شــد. کریم باقری به دلیل سفر به آمریکا 
غایب این روز های تمرینات تیمش است و 
قرار هم نیست در اردوی قطر شرکت کند. 
پرســپولیس در دوحه دو بازی دوســتانه 
در برنامــه  خود دارد کــه هماهنگی های 

آن بر عهده برانکوســت. ایــن تمرینات و 
اردوی پرسپولیســی ها در قطر، 12 روزه 
خواهد بــود و در اردوگاه اســپایر دوحه 
دنبال خواهد شــد. روز ســه شــنبه بعد 
از ظهر نخســتین تمرین پرسپولیســی ها 
در قطر برگزار خواهد شــد کــه در ادامه 
روزهای دیگر دو جلسه تمرین خواهد بود. 
همچنین پرسپولیسی ها بعد از گذشت 12 
روز، در 30 دی مــاه به تهــران بازخواهند 
گشــت تا خــود را برای نخســتین دیدار 

نیم فصل دوم آماده کنند.

باهمهگلنزدنهایپرسپولیس

چگونه می توان قهرمان آسیا شد؟

 نماینده سرخپوش پایتخت مان 
برای گلزنی اجباراً به مدافعان و 

هافبک های پیش تاخته خود روی 
می آورد زیرا آبی توسط مهاجمان 

تیم گرم نشده است. این حساب دو 
دو تا چهارتایی است که رد کردن 

کورکورانه  یا حتی توأم با حسابگری 
آن توسط سران سرخ در دو فصل 

گذشته جز بذر ناکامی ندارد

وصال روحاني
Vesal Rohani

زحمات بســیاری برای آکادمی کشــیدیم. 
در اردوهای مختلف از جمله رامسر شرکت 
کردیم و تیم را هــم به عنوان نایب قهرمانی 
فستیوال اتریش رســاندیم. تیمی که فقط 
بایرن و اشتوتگارت را برده و فقط در ضربات 
پنالتی به مونیخ 1860 باخته، قطعا کادر فنی 
موفقی داشته. این یک موفقیت بزرگ است 
اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که مهدوی کیا 

چنین تصمیمی گرفت.
شاید مساله فنی نبوده.

 هیــچ اتفاق دیگری رخ نداد و من در 
جریان قضایا هستم. ما تیم را به خودباوری 
رساندیم و به بازیکنان اعتماد به نفس دادیم 
تا برای بازی مقابــل بازیکنان بایرن مونیخ، 
اشــتوتگارت و بایر لورکوزن آماده شوند اما 
پاسخ خوبی به زحمت های ما ندادند. از این 
اتفاق باید قدرشناســی می کردند نه اینکه 

سال بعد کادر فنی را تغییر بدهند.

 اان در تیم جوانان پرســپولیس 
چطور  اوضاع  هستید.  فعالیت  مشغول 

است؟
 آقای منصور هاشمی، سرمربی کاربلد 
جوانان اســت و من هم کنار او کار می کنم. 
بســته شــدن پنجره نقل و انتقاات شامل 
حال ما هم شــده و اتفاق جالبی در تیم ما 
افتاده. شــاید باور نکنید اما دفاع راست ما 
درون دروازه می ایستد و مدت هاست که در 
پست اصلی خود بازی نکرده. با این بضاعت 
اما در رده ششــم جدول قرار داریم و تاش 
می کنیم موقعیت تیــم را ارتقا بدهیم. باید 
از آقای پنجعلی کــه مدیریت تیم های پایه 
را بر عهده دارد تشــکر کنم که نگاه ویژه ای 
به تیم جوانان دارند. همچنین ایرج عرب که 
به تازگی مدیریت را بر عهده گرفته. همه و 
همه تاش کرده اند تا مجموعه ای ســالم و 

خوب به وجود بیاید.

شــما  که  خواندیم  خبرهــا  در 
به عنوان کارشــناس شــبکه الکاس 

فعالیت می کنید.
 شــبکه ورزشی الکاس از من دعوت 
کرد تــا به عنــوان کارشــناس و در جام 
ملت های آســیا به قطر بیایم و کنارشــان 
باشــم چون به زبان عربی مســلط هستم 
و خیلــی از تیم هــا، بخصوص ایــران را 
می شناسم، قبول کردم و اان هم در قطر 

هستم.
شما متولد عراق هستید؟

 مــن در عــراق بــه دنیــا آمدم و 
خیلی ها این موضوع را می دانند. هم پدرم 
ایرانی ااصل اســت و هم مادرم. به همین 
دلیل تابعیــت ایران را گرفتــم و فوتبالم 
را هــم در بانک شــریعتی و بانک ملی آغاز 
کــردم. افتخــاری بزرگ نصیبم شــد که 
برای تیم های ملی و امید ایران بازی کنم 
و هم تیمــی علی دایی، مهدی مهدوی کیا، 

علی کریمی و کریم باقری شوم.
چه زمانــی از عراق به ایران کوچ 

کردید؟
 من متولد شــهر کاظمین هســتم. 
در عراق اتفاق هایی افتــاد که ما به ایران 
آمدیم. ســن و ســال زیادی هم نداشتم. 
بــه تمرین تیم هــای پایه بانک شــریعتی 
و بانک ملــی رفتم و خیلی زود در ســطح 
پایه های تهران بازی کردم. بعدها به پاس، 
پرســپولیس، تیم امید و تیم ملی رفتم و 

بازی های متعددی در لیگ انجام دادم.
فکر می کنم اوج درخشش شما در 

پاس بود.
 مــن در پاس بازی های خوبی انجام 
دادم که همین باعث شد تا توسط مرحوم 
پورحیدری و ســپس جال طالبی به تیم 
ملی بزرگســاان دعوت شــوم. من همراه 
تیم ملی اردوهای بسیاری را تجربه کردم 
و البتــه در بازی تدارکاتــی مقابل کویت 
در ترکیب ثابت هم بودم. یادم هســت در 
نخستین دوره بازی های غرب آسیا که در 
اردن برگزار شــد هم جزئی از تیم بودم و 

در نهایت به عنوان قهرمانی هم رسیدیم.
قبل از تیم ملی، در تیم امید هم 

بازی کردید؟

امیر اسدی
Amir Asadi
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اسامه رشید هافبک هلندی - عراقی تیم ملی 
عراق یکی از حریفان ایران در رقابت های جام 
ملت های آســیا با پیشنهاد والنسیای اسپانیا 
مواجه شده و ممکن است بعد از جام ملت ها 

به این تیم بپیوندد. 
رشید که یکی از ستاره های احتمالی تیم ملی 
عراق در این دوره از رقابت ها اســت در حال 
حاضر در تیم سانتاکارا در لیگ پرتغال بازی 
می کند. جالب است که او در نخستین بازی 
لیگ این فصل پرتغال با سانتاکارا برابر تیم 
ماریتیمو قرار گرفت اما در نهایت ماریتیمو با 
ملی پوش  دروازه بان  امیرعابدزاده  کلین شیت 

ایرانی توانست بازی را یک بر صفر ببرد.
اســامه رشــید 26 ســاله اصلیتی هلندی و 
عراقــی دارد و در تمام رده های پایه تیم ملی 

هلند بازی کرده است.
 او همچنیــن در تمام بازی هــای نیم فصل 
امســال تیمش حضور کامل داشته و در 14 
بازی 5 گل زده و 6 پاس گل داده اســت که 
برای یک هافبک میانی آمار خوبی به حساب 
می آید. امروز اما این خبر منتشــر شــد که 
باشــگاه والنســیا قصد دارد این بازیکن تیم 
ملی عراق را در نقل و انتقاات زمســتانی به 

خدمت بگیرد.
با حضور اســامه رشــید، طارق همام و بشار 
رســن می توان گفت عــراق صاحب یکی از 
بهتریــن خطوط هافبک این دوره از رقابت ها 
است و شــاید این بازی صدرنشینی ایران و 
عــراق را در روز آخر تبدیل به یکی از جذاب 

ترین بازی های جام کند.

چیــن یکی از مدعیان خامــوش و مرموز جام 
ملت های آسیا است. تیمی که اگرچه در مارکت 
فوتبال آسیا همیشه یک تیم درجه 2 محسوب 
می شــده اما با حضور بزرگترین نام شاغل در 
فوتبال آسیا روی نیمکت خود، آرزوهای بزرگی 

را در سر دارد.
 مارچلو لیپی کهنــه کار و موفق، نامدارترین و 
بزرگترین مربی حاضر در جام ملت های آســیا 
است و چینی ها برای موفقیت در جام هفدهم 
چشــم به ســلول های خاکســتری و دستان 
معجزه گر روباه مو نقره ای ایتالیایی دارند. چین 
در گــروه C رقابت هــا در گروهی معتدل کنار 
کره جنوبی، قرقیزســتان و فیلیپین قرار دارد. 
چیــن تا به حــال در طول تاریــخ خود موفق 
به فتح جام ملت های آســیا نشده اما سرمربی 
نام آشــنای تیم ملی چین، مدعی شــد تیمش 
قصد دارد شگفتی ســاز جــام ملت های 2019 

لقب گیرد. 
آنها در نخستین دیدار در این دوره از رقابت ها 
به مصاف قرقیزســتان خواهنــد رفت و اگرچه 
از ســال 2004 که میزبان بودند هرگز به یک 
چهارم نهایی هم نرســیده اند اما مارچلو لیپی 
معتقد اســت شــاگردانش این دوره می توانند 

فراتر از انتظارات ظاهر شوند.
مارچلو لیپی در این باره گفت: هدف ما این اســت 
که بهترین عملکرد خود را ارائه داده و نتایج خوبی 
به دســت آوریم. ما می دانیم که در این رقابت ها 
نامزدهایــی مانند ژاپن، اســترالیا، ایــران و کره 
جنوبی برای قهرمانی وجود دارند اما همیشه یکی 

شگفتی ساز می شود و من امیدوارم ما بتوانیم تیم 
شگفتی ساز این مسابقات باشیم. من 7 سال است 
در چیــن کار می کنم و دریافته ام هواداران چینی 
چقــدر نگران تیم خود هســتند، پــس امیدوارم 
بتوانیم باعث رضایت فراوان آنها در جام ملت های 

آسیا شویم.
لیپــی همچنیــن در مورد غیبــت ژانگ ژی، 
مســن ترین بازیکن جام ملت هــای 2019 به 
دلیل محرومیت در دیدار اول برابر قرقیزستان 
گفت: ما می دانیم ژانگ ژی در نخستین دیدار 
به دلیل محرومیت غایب است و باید خودمان 

را برای بازی کردن بدون او آماده کنیم.
 

اسبدوانی، مهم تر از فوتبال!
قرقیزســتان یکی از ناشــناخته ترین تیم های 
حاضر در جام ملت های آســیا است که تاکنون 
در آســیا هیچ افتخاری کســب نکرده. حضور 
نوبرانــه آنها در جــام ملت ها، آســیا را با تیم 
جدیدی از آســیای میانه آشــنا خواهد کرد؛ 
کشــوری که البته در آن فوتبال ســکه رایجی 
ندارد و اســبدوانی مهم تر از فوتبال است! تیم 
ملی قرقیزســتان در رده بندی فیفا رتبه 91 را 
داراســت و همین ثابت می کند آنها تیم مهمی 

در فوتبال آسیا نیستند. 
شــاید مهم تریــن بازیکــن قرقیزهــا میران 
میرزایف باشد. ســتاره لژیونر قرقیزستان از 5 
 ســال ســابقه بازی در فوتبال ترکیه برخوردار 
اســت و در باشگاه ســریک بلدی اسپور بازی 
می کند. مهاجم 28 ســاله قرقیزستان که طی 

33 بازی در تیم ملی موفق شده است 8 گل به 
ثمر برساند، مهم ترین و تاثیرگذارترین بازیکن 

در ترکیب قرقیزها است.
میرزایف در خصــوص حضور قرقیزســتان در 
جام ملت های آســیا گفت: جام ملت های آسیا 
در امارات باعث می شــود نام کشور ما در نقشه 
فوتبالی منطقه و قاره شناخته شود و شرکت ما 
در این تورنمنت نقش بســزایی در جذب مردم 
به ورزش و خصوصا رشــته فوتبــال دارد. این 
توجهی که این روزها معطوف تیم ملی شده تا 
به امروز وجود نداشت و این مرهون صعود تیم 

ما به این مسابقات بوده است.
با توجه به اینکه قرقیزستان تا حدی ناشناخته 
است میرزایف ســعی کرده کشورش را بیشتر 
معرفی کند: کشــور من استقال خودش را در 
سال 1991 به دســت آورده و نخستین بازی 
ملی قرقیزســتان نیز مقابل ازبکســتان برگزار 

شــد. مردم قرقیزســتان ورزش هــای دیگر را 
مثل کشــتی و حتی اســبدوانی را به فوتبال 
ترجیح می دهند و از اهمیت بیشتری برای شان 
برخوردار اســت اما فوتبال رفته رفته در حال 
جذب تماشــاگران زیادی اســت که امیدوارم 
در آینده میزان هواداران بیشــتر از امروز شود. 
مطمئنــم که حضور در جــام ملت ها در جلب 
توجه مــردم به فوتبال تاثیرگذار خواهد بود به 

ویژه اگر ما در این تورنمنت بدرخشیم.
مهاجم باشگاه ســریک بلدی اسپور با اشاره به 
حضــور نوبرانه تیمش در جــام ملت ها گفت: 
حضــور در رقابت های معتبر و ســطح باایی 
همچــون جام ملت ها برای شــخص من و کل 
تیم برای نخســتین بار در این ســطح در حال 
رقم خوردن اســت و احساس مسوولیت زیادی 
نه فقط برای مجمــوع تیم ملی بلکه برای کل 

کشور به بار آورده. 
با تمام قوا خودمان را برای این مسابقات آماده 
کردیم و می خواهیم اثبات کنیم تیم ضعیف و 
دســت و پا بسته ای نیســتیم و در این اردو از 
تمام تجهیزات کامل و امکانات استفاده کردیم 

و بی صبرانه منتظر بازی مقابل چین هستیم.
وی در خصــوص بازی در لیــگ ترکیه و البته 
اهدافــش از حضــور در جام ملت هــا گفت: از 
بازی در ترکیه از لحاظ تاکتیکی و تکنیک های 
مهارتــی چیزهــای زیادی یــاد گرفتم. حس 
می کنم توانایی حضور در این سطح از مسابقات 
را دارا هستم و استرس خاصی از قرار گرفتن در 

برابر تیم های درجه اول آسیا ندارم.

جان توشــاک سرمربی ســابق تراکتورسازی 
بعــد از یک دوره تلخ در ایــران این روزها در 
اروپا استراحت می کند. توشاک به واسطه نام 
بــزرگ و اعتبار فراوانی که دارد، معموا مورد 
توجه رسانه های اروپایی هست و آنها همیشه 
به عنوان کارشــناس از توشا استفاده می کنند. 
وضعیت مبهم آرون رمزی ســتاره ولزی تبار 
آرسنال و شایعات پررنگ درباره حضورش در 
یوونتوس در ژانویه این بار بهانه خوبی شده تا 
ایتالیایی  گازتا دلو اسپورت مهم ترین روزنامه 
با توشــاک گفت وگو کند. چه آنکه توشــاک 
تباری ولزی دارد و ســرمربی تیــم ملی این 

کشور نیز بوده.
شایعات حاکی از آن هستند که رمزی با یووه 
به توافق رســیده و حتی قرارداد داخلی با این 
تیم امضا کرده ولی توشــاک توصیه مهمی به 

او دارد.
سرمربی ســابق تیم ملی ولز به آرون رمزی، 
هموطنش که در آستانه پیوستن به یوونتوس 
قرار دارد، توصیه کرد که اشــتباه گرت بیل را 

انجام ندهد و سریعا زبان ایتالیایی یاد بگیرد.
رمــزی در پایان فصل قراردادش با آرســنال 

به پایان می رســد و بازیکــن آزاد خواهد بود 
و توشــاک در این باره گفت: رمزی بازیکن با 
استعدادی است ولی نمی دانم که می توان او را 
یک ستاره خواند یا نه. در حال حاضر او برای 
یک باشــگاه بزرگ بازی می کند و به زودی به 
یک باشگاه بزرگ دیگر می پیوندد. این کیفیت 
باای او را نشــان می دهد، حتی با اینکه من 
هنوز پســت دقیق او را متوجه نشــده ام. این 
یک مشــکل برای یوونتوس خواهد بود و باید 

سریعتر مشخص شود که پست او کجاست.
وی با اشــاره به پســت رمزی در زمین گفت: 
نمی دانم که آیا آرون بــه اندازه کافی از نظم 
می داند که مقابل دفاع بازی کند یا نه. نمی دانم 
او می توانــد نزدیک به مهاجم باشــد و گلزنی 
کند یا نه. شــاید در خــط میانی 3 نفره بهتر 
باشــد، جایی که احتماا می تواند به حریفان 
فشــار بیاورد و مهاجمان میانی را تغذیه کند. 
در فوتبال مدرن شما باید توانایی های متعدد 

داشته باشید و او هم بازیکن مدرنی است.
توشــاک از حضور رمــزی در کنــار رونالدو 
اســتقبال می کند: فرصت ویژه ای در اختیار او 
قرار داده شده تا همبازی رونالدو شود، رشد و 

پیشرفت کند و این یعنی خوش شانسی برای 
کسی که خیلی هم خوش شانس نبوده است. 
سال 2010 من از تلویزیون شاهد مصدومیت 
شــدید او مقابل استوک ســیتی بودم. شوکه 

شده بودم. 
9 ماه طول کشید که برگردد ولی این تجربیات 

شخصیت او را شکل داده است.
با وجود این ســرمربی ســابق تیــم ملی ولز 
توصیه ای به هموطن خــود دارد: من به همه 
بازیکنــان توصیــه می کنم که به خــارج از 

کشورشان بروند. من با این کار سعی کردم که 
به دیگر کشــورها بروم و فرهنگ آنها و خودم 

را بهتر بشناسم. 
البته می توانم به شــما یقیــن بدهم که برای 
بازیکنان بریتانیایی، حضور در خارج از بریتانیا 
کار آسانی نیســت. خیلی مهم است که آرون 
اشــتباه گرت بیل در مادرید را تکرار نکند. او 
باید خیلی ســریع زبان یاد بگیرد. برای همین 
اســت که بهترین تصمیم برای او، پیوستن به 

یووه در تابستان است و نه در ژانویه.

این عکس های دیدنی لحظاتی 
قبل از شروع بازی سوریه و 
فلسطین منتشر شد. در تصویر 
باا دو هوادار مسن با پرچم 
سوریه برای حمایت از تیم شان 
در ورزشگاه شارجه حاضر 
شده اند و در تصویر پایین یک 
پدر همراه دختر خردسالش را 
می بینید.

چین ایتالیایی، قرقیزستان ناشناخته

آرزوهای بزرگ؛ از چشم بادامی ها تا سوارکارها

هشدار سرمربی سابق تراکتور به هموطنش
توشاک به رمزی؛ اشتباه نکن!

شور فوتبال روی سکوهای جام ملت ها
پیشنهاد الیگایی به هافبک عراق
اسامه رشید در والنسیا؟ 

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

هفده خون
یکی بود یکــی نبود. یک 17 دی ماهــی بود که مدام 
می رسید. روزنامه نگارها مدام از مرگ تختی می نوشتند 
و روزنامه ها عکس تختی را کار می کردند و کله گنده های 
ورزش از تختی می گفتند و ته تهش هم همه اخاق شان 

به هر چیزی شبیه بود جز اخاق تختی.
یکی بود یکــی نبود. یک 17 دی ماهــی بود که مدام 
از راه می رســید و آدم ها می رفتند سر مزار تختی شعر 
می خواندنــد که تو چــه خوبی و فقط ما تــو را درک 
می کردیم و بعد که کارشــان تمام می شــد، می رفتند 
فرش و ماشین و آدم شــان را معامله می کردند تا سال 
بعد. می رفتنــد تختی های بعدی را پیــدا می کردند تا 
بیایند پیش شان و وادار شوند که جلوی شان گردن خم 

کنند که فکر تختی شدن از کله شان بیفتد.
یکی بود یکی نبود. یک 17 دی ماهی بود که مدام از راه 
می رســید و آدم ها توی سر خودشان می زدند که این بار 
کدام داســتان و خاطــره را از تختی روایت کنند که به 
نفع خودشــان در بیاید و وسط مدح خوانی برای تختی، 
چطوری برای مســووان و مقاماتی که از راه رسیده اند 
یــک مجیــزی بگویند که پســتی و لقبــی و امتیازی 

نصیب شان شود.
یکــی بود و یکــی نبود. زیر گنبد کبــود، ملتی بود که 
الگویــش فقط و فقط تختی بــود. تختی اش یکی بود و 
پوریای ولی اش یکی بود و به قول ابراهیم افشــار حسن 
رزازش یکــی بود. یکی بود و یکی نبود. یکی بود و یکی 
در هتل آتانتیک دیگر نبود. یکی بود که بودنش حتی 
بعد از نبودنش هم شــده مایه عــذاب خیلی ها که باید 
ســال به سال یک جور دیگر باشــند و هفدهم دی ماه، 
دســت کم برای دو ســاعت زور بزنند و وانمود کنند که 

یکی دیگرند.
یکــی بود و یکی نبــود. یکی بود که دیگر نیســت اما 
هنوز هست. اسمش را گذاشــته ایم روی هرچه میدان 
و ورزشگاه و کوچه بن بست تا خیال مان راحت شود که 
به حداقل تکلیف مان عمل کردیم. دم مان گرم. کل یوم 

دم مان گرم بس که خوبیم.

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

 دله الی: از جدایی سون ناراحتیم
دلــه الی هافبک تاتنهام تاکید کرد که جای خالی ســون 
هیونگ مین که برای جام ملت های آسیا این تیم را ترک 
می کند حس خواهد شــد. سون 26 ســاله، تا به اینجای 
فصل در 10 بازی برای اســپرز، 9 گل به ثمر رســانده و 
عملکرد بســیار خوبی داشته اســت. با این حال او برای 
دیدارهای جام ملت های آســیا از 13 ژانویه در فهرســت 
تاتنهام حضور نخواهد داشت و به امارات سفر خواهد کرد. 
تنهــا هری کین با 14 گل، عملکــرد بهتری در گلزنی از 
سون داشته و حال دله الی مدعی شد که جای خالی سون 
در تیم حس خواهد شد ولی بازیکنانی هستند که بتوانند 

در این مدت به تیم کمک کنند.
او گفت: ســونی تیم را ترک خواهد کــرد و چون بازیکن 
فوق العاده ای اســت، جای خالی اش در ترکیب تیم حس 
می شــود ولی در عین حال، ما بازیکنانی داریم که سخت 
تاش کرده اند و آماده بازی کردن هســتند. سون در فرم 
خیلی خوبی است و ناراحتیم که تیم را ترک می کند ولی 
به ترکیب بازخواهد گشــت و ما به رونــد خوبمان ادامه 

می دهیم.
وی افزود: لوکاس مورا هم بازیکن خیلی خوبی است تا جای 
او را پــر کند، البته که مربــی در این زمینه تصمیم گیری 
خواهد کــرد. فکر می کنم با دیدن ســون در تمرینات و 
تماشــای بازی او، می توان به کیفیت بســیار باایش پی 
برد. او بازیکنی باورنکردنی و دو پاست و همواره به دنبال 
گلزنی و موقعیت ســازی از هیچ اســت. بنابراین کسی از 
اینکــه او را در ایــن فرم می بیند متعجب نیســت زیرا او 

بازیکن فوق العاده ای است و کیفیت  باایی دارد.
 

جدایی ناگهانی معلول از الدحیل
باشــگاه الدحیل به یکباره تصمیم گرفت که به همکاری 
خود با سرمربی تونســی اش پایان دهد. الدحیل در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیا با استقال همگروه است. نبیل 
معلول، سرمربی تونسی الدحیل در جلسه ای که با مدیران 
این باشگاه داشــت به همکاری خود پایان داد. معلول که 
جانشــین بلماضی در الدحیل شــد نتوانست انتظارات را 
برآورده کند و عملکرد ضعیف تیم باعث شــد تا در نهایت 
سران باشــگاه الدحیل با جدایی او موافقت کنند. باشگاه 
الدحیل در حال مذاکره با چند مربی خارجی است و فعا 

برونو را به عنوان سرمربی موقت خود انتخاب کرده است.
 

نمازی دوباره در آمریکا
امید نمازی ســرمربی ســابق تیم ذوب آهن بار دیگر به 
تیم ملی جوانان آمریکا برگشــت. او کــه در جام جهانی 
2017 زیر 20 ســال در کره جنوبی یکی از اعضای کادر 
فنــی تیم ملی جوانــان آمریکا بود بار دیگــر در این تیم 
و در کنار تاب راموس مشــغول به کار شــد. تاب راموس 
52 ســاله جزو بازیکنان تیم ملــی آمریکا در جام جهانی 
1998 بود و در شکست تیم ملی کشورش مقابل ایران در 
آن بازی  هم حضور داشــت. او همزمان مربی تیم زیر 18 
ســال آمریکا هم بود اما مشخص نیست آیا باز هم شاهد 
حضــور او در این تیم خواهیم بود یا نــه. امید نمازی در 
ابتدای فصل هدایت تیــم ذوب آهن را برعهده گرفت اما 
نتوانست انتظارات را برآورده کند و در نهایت جای خود را 
به علیرضا منصوریان داد. در روزهای اخیر تاش هایی هم 
انجام شد تا به عنوان جانشین جواد نکونام به تیم نساجی 
معرفی شود اما باشــگاه در نهایت ترجیح داد که جواد را 

برگرداند.
 

کامبک هالیوودی در انگلیس
در جهــان فوتبال، داســتان های باورنکردنی وجود دارد و 
شنبه شب یکی از آنها در انگلیس رخ داد و همه را انگشت 
به دهان کرد. این اتفاق حیرت انگیز در دیدار چسترفیلد و 
ابسفلیت یونایتد از دسته پنجم فوتبال انگلیس رخ داد؛ در 
نبردی که چســترفیلد میزبان بود. اتفاقی که پنجم ژانویه 
در فوتبال انگلیس افتاد شــبیه فیلم های هالیوودی بود و 
با یک پایان غیرقابل انتظار همراه شــد. ابسفلیت یونایتد 
در حالــی که 30 دقیقه به پایان بــازی باقی مانده بود، با 
ســه گل از میزبانش پیش بود و به نظر می رسید یک برد 
شــیرین در انتظار آنهاست با این حال چسترفیلد توانست 
بــه بازی برگردد. دنتون و فورتــون بازی را 3 بر 2 کردند 
اگرچه به نظر می رســید آنها شکســت را پذیرفته اند. در 
چنین شرایطی ویل اوانز با یک ضربه سر فراموش نشدنی 
بازی را در دقیقه 95 به تســاوی کشاند. گل این بازیکن 
به نظر می رســید برای تساوی کافی باشــد اما در حمله 
بعدی بورتون، دروازه بان میزبان خطا کرد و داور عاوه بر 
اینکه یک ضربه پنالتی به نفع ابســفلیت اعام کرد به او 
کارت قرمز هم نشان داد. بورتون مجبور شد زمین بازی را 
ترک کند. از طرفی چسترفیلد تمام تعویض هایش را انجام 
داده بود و بــه همین خاطر اوانز به عنوان دروازه بان درون 
دروازه قــرار گرفت تا ضربه پنالتی زده شــود. این اتفاق 
ضربه ســختی برای میزبان بود که توانســته بود نتیجه 3 
بر صفر را جبران کند. با این حال اوانز در کمال شــگفتی 
پنالتی را مهار کرد و به قهرمان تیمش تبدیل شد تا بازی 

با تساوی 3 بر 3 به پایان برسد.

 ما می دانیم که در این رقابت ها نامزدهایی 
مانند ژاپن، استرالیا، ایران و کره جنوبی 

برای قهرمانی وجود دارند اما همیشه 
یکی شگفتی ساز می شود و من امیدوارم 
ما بتوانیم تیم شگفتی ساز این مسابقات 

باشیم.من 7 سال است در چین کار 
می کنم و دریافته ام هواداران چینی چقدر 

نگران تیم خود هستند، پس امیدوارم 
بتوانیم باعث رضایت فراوان آنها در جام 

ملت های آسیا شویم.

یمن شــاید ضعیف ترین و البته مرموزترین حریف ایران در جام ملت های آســیا باشد. 
تیمی که در مارکت فوتبال آســیا در خوشــبینانه ترین حالت یــک حریف درجه 3 به 

شمار می رود.
تیــم ملی ایران امروز در نخســتین دیدار خود در جام ملت های آســیا 2019 باید به 
مصاف تیم ملی یمن برود اما دســت کم گرفتن این حریــف مرموز و البته کوچک یک 
ســهل انگاری بزرگ خواهد بود که البته کارلوس کی روش و شــاگردانش آن را مرتکب 

نخواهند شد.
یمنی ها بــرای بازی های جام ملت های آســیا برنامه های مفصلی تــدارک دیده اند که 
مهم ترین آنها استفاده از یک مربی خارجی نسبتا نام آشنا روی نیمکت است. مردی که 
از فوتبال تاکتیکی و چغر اسلواکی می آید و سابقه بازی و البته هدایت تیم ملی کشورش 

را بر عهده داشته و از همین رو باید او را جدی گرفت.
ســکان هدایت تیم ملی یمن در این رقابت ها برعهده جان کوچیان اهل اسلواکی است 
که در حال حاضر 60 ساله است. او در دوران بازی خود در تیم ملی چکسلواکی سابقه 
بــازی در جام جهانی 1990 ایتالیا را در کارنامه دارد. وی همچنین بهترین دوران بازی 
خود را در عرصه باشــگاهی نیز در تیم سن پائولی آلمان سپری کرده که برای این تیم 

128 بازی انجام داده است.
کوچیان در عرصه مربیگری عاوه بر حضور در تیم های متعدد باشــگاهی، سابقه حضور 
در 4 کشــور مختلف را برعهده داشــته است.  ســرمربی تیم ملی یمن در سال 2006 
دو ســال به عنوان ســرمربی تیم ملی اســلواکی بر روی نیمکت تیم ملی کشورش قرار 
گرفــت و بعد از آن به مدت یکســال به عنوان 
دســتیار ژوزف هیکرزبرگر در تیم ملی اتریش 

نیز حضور پیدا کرد.
بعد از ایــن دو تجربه ملی، در ســال 2011 
به عنوان ســرمربی تیم ملــی هنگ کنگ نیز 
انتخاب شــد و سپس در ســال 2018 برای 
حضور در جام ملت های آســیا به سرمربیگری 
تیم ملی یمن منصوب شــد. کوچیان نزدیک 
به یک سال اســت که یمن را هدایت می کند 
و آنها را برای جام ملت های آســیا آماده کرده. 
هر چند که با احترام از ایران یاد می کند و حریف بزرگش را می ستاید: مصمم و با اراده 
قوی می خواهیم قدرتمندترین نمایش ممکن را مقابل ایران ارائه بدهیم چون آنها مدعی 
اول قهرمانی هستند و ستاره هایی دارند که هر تیمی در آسیا آرزوی داشتن آنها را دارد. 
بازی با ایران می تواند ســکوی پرتاب بلندی برای یمن باشد. به ایران احترام می گذاریم 
اما ترســی از آنها نداریم. ما در یک قایق نشستیم و می خواهیم رو به جلو قدم برداریم. 

به 30 میلیون یمنی وعده می دهم که ذره ای پا پس نخواهیم کشید.
او امــروز با همین تیپ و قیافــه محترم روی نیمکت یمن خواهد نشســت، تیمی که 
به عنــوان یکی از ضعیف ترین هــا در رده بندی جهانی پای به ایــن میدان می گذارد اما 
با اندیشــه های مربی ماجراجویش می خواهد مقابل یکــی از مدعیان بزرگ جام عرض 

اندام کند.

پخش بازی های جام ملت های آسیا در امارات مهم ترین برنامه صداوسیما در این روزهاست 
و امروز 3 بازی روی آنتن شــبکه ورزش خواهد رفت؛ چین - قرقیزســتان ساعت 14:30 
شــبکه ورزش، کره جنوبی - فیلیپین ســاعت 17 از شــبکه ورزش و ایران - یمن ساعت 
19:30 از شــبکه سه. از جام حذفی انگلیس بازی ولورهمپتون - لیورپول ساعت 23:15 از 

شبکه ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به اعتراض پرسپولیس به داوران اختصاص داشت 
که با تیتر »پرســپولیس مشــکوک به داوران« روی جلد رفته بود. در این مطلب می خوانیم: دو فصل 
قبل و در همان هفته های ابتدایی قضاوت ها به شــکل عجیبی علیه پرسپولیس بود اما بعد از آن ضرر 
و منفعت ســرخ ها از این اشتباهات معتدل شد. فصل قبل هم این رویه ادامه داشت و پرسپولیسی ها 
به اشــتباهات داوری که کم و بیش برای همه تیم ها رخ می دهد اعتراضی نداشــتند. در این فصل که 
18 هفته از آن را پشــت سر گذاشته ایم چند مسابقه پرســپولیس از ناحیه داوری جنجالی شده که 
آخرینــش همین دیــدار با نفت تهران بود و حتی صدای برانکو را هم درآورد. برخی پرسپولیســی ها 
معتقدند امســال گروهی عزم شان را جزم کرده اند تا جلوی قهرمانی دوباره این تیم را بگیرند و بعد از 
گرفتن جام حذفی نمی خواهند برانکو و تیمش دوباره در راس قله لیگ باشــند. شــاید این نگاه کمی 
بدبینانه باشد اما نگاهی به داوری  بازی های پرسپولیس نشان می دهد کفه اشتباهات علیه این تیم به 

شدت سنگین تر از سود سرخ ها از اشتباهات داوری بوده است.

سرمربی یمن نمی ترسد
کوچیان، محترم و مرموز
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