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برنامه بازی های امروز نتیجه بازی های دیروز

بازی با یمن هرچه کارلوس کی روش از نخســتین بــازی در یک تورنمنت انتظار 
داشت را برآورده کرد: گل زودهنگام، برد پرگل و روحیه بخش، هشدار به مدعیان، بسته 
نگه داشــتن دروازه و بازی دادن به بازیکنان دوازدهم و سیزدهم مهم ترین دستاوردهای 
ایــن بازی برای مربی پرتغالی بود و او حاا می تواند با خیال راحت تیمش را برای بازی 

دوم با ویتنام آماده کند.
ســرمربی تیم ملی در کنفرانس خبری شکست استرالیا را هشداری برای مدعیان 
دانست و این بازی مشخص کرد که او شاگردانش را کاما برای بازی بسته و تاکتیک های 

تخریبی حریف و غافلگیری های احتمالی آماده کرده.
سناریو بازی های استرالیا و کره جنوبی مقابل حریفان کوچکتر در همین جام نشان 
داده بود که آسان گرفتن یمن اشتباه بزرگی است، ولی گل زودهنگام طارمی گره بازی 
را بــاز کرد و تیم ملی را در مســیر یک برد پرگل قــرار داد. مهم ترین ویژگی ایران که 
مقاومت یمن را خیلی زود در  هم شکست، سرعت باای بازی بود. کی روش از روز اولی 
کــه به ایران آمد، تاکید زیادی روی باا بردن ریتم بازی داشــت و حاا دیگر پاس های 

تکضرب و سریع ملکه ذهن شاگردانش شده.
برنامه بازیکنان یمن این بود که با ســه هافبک میانــی تیم ملی یارگیری کنند و 
اجازه طراحی به آنها ندهند، ولی ســه مهاجم تیم ملی با خروج از منطقه بازی شــان و 
حضور در محوطه بازی هافبک ها در پشــت محوطه جریمــه یارگیری حریف را به هم 
زدند. گل اول با همکاری ترابی و آزمون از پشت محوطه جریمه شروع شد و در نهایت 

طارمی ضربه ریباند را وارد دروازه کرد.
با این گل فشــار از روی بازیکنان برداشته شد و توانستند برنامه های شان را بدون 
اضطراب پیاده کنند. یکی از مهم ترین نقشــه های کی روش، سانترهای عالی رضاییان و 
حاجی صفی بود که با حضور آزمون و طارمی در محوطه جریمه تکمیل می شــد. قطعا 
برای کی روش خیلی مهم اســت که هر دو مهاجم اصلی اش در این بازی گل زدند و با 
روحیه باایی به بازی های بعدی می روند. زوج آزمون - طارمی همان چیزی اســت که 

می تواند در بازی های سخت تر گره گشای تیم ملی باشد.
سرنوشت این بازی در همان نیمه اول مشخص شد و این به سرمربی کمک کرد که 
تعویض هایش را زودتر انجام دهد. هرچند قدوس و انصاری فرد در ترکیب اصلی نبودند، 
ولی اهمیت زیادی در برنامه های تیم دارند و چه خوب که فرصت پیدا کردند در شرایط 
بــازی قرار بگیرند. گل قدوس اتفاق خیلی مثبتی بود و این یعنی می توان روی ســتاره 

امی ین برای حضور در ترکیب اصلی هم حساب کرد.
مصاحبه های روزهای اخیر کی روش که تیمش را مدعی قهرمانی ندانســته، بهانه ای 
برای منتقدان بود که به او بتازند، بدون توجه به اینکه این ترفندی برای برداشــتن فشار 
از روی شاگردانش است. جنگندگی بازیکنان مقابل یمن، حتی در لحظاتی که برد پرگل 
تیم قطعی شده بود، نشان داد که حرف های کی روش در خلوت اردو تفاوت زیادی با متن 
مصاحبه هایش دارد و او شــاگردانش را برای بلندترین پلــه آماده کرده. پرش بلندی که 
آزمون در لحظات آخر بازی برای زدن گل ششم داشت و پایش تا نزدیک تیر افقی دروازه 
یمن باا رفت، نشان از مجموعه ای ندارد که فقط برای صعود از گروه یا احیانا رسیدن به 

نیمه نهایی به امارات رفته باشد.
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کریم انصاری فرد(، اشکان دژاگه، مهدی ترابی، 
ســردار آزمون و وحید امیری )60- ســامان 

قدوس(
سرمربی: کارلوس کی روش

یمن: سعود الســوادی، محمد فواد )57- 
عمار حســین(، محمد با روویــس، عاءالدین 
مهدی، مودیر ابوراوی، احمــد الحیفی، احمد 
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تیتر یــک - تیم ملی تهاجمی شــروع 
کرد. فقــط یک دقیقه از بازی گذشــته بود که 
دو حرکت خوب از ترابــی و امیری دیدیم. این 
شــروعی تهاجمی و امیدوار کننده بود. دومین 
حرکــت تهاجمی تیــم ملی دقیقــه 4 با پاس 
امیری و فرار سردار رقم خورد اما مدافعان یمن 

اشتباه نکردند و این توپ هم برگشت.
دقیقه 7 فوتبال ســریع یمنی ها در نیمه 
زمین ایران هــم منجر به موقعیتی برای حریف 
سرخپوش شد. ضربه آخر را سروری زد که توپ 

به شکل خطرناکی از باای دروازه بیرانوند عبور 
کرد.

دقیقــه 10 موقعیت مهم تیــم ملی رقم 
خورد. یک و دوی ترابی و طارمی با مانور شماره 
9 ما همراه شــد اما گلر یمــن دروازه تیمش را 
نجــات داد. چنــد ثانیه بعد ضدحمله ســریع 
یمن با اشــتباه ســریالی مدافعان ما موقعیت 
خطرناکــی برای حریف رقــم زد اما ضربه آخر 
بازیکن یمن دقیق نبود. دقیقه 11 روند ســریع 
تیم ایران و بازی تهاجمی ســفیدها جواب داد 
و طارمی توپ را برای ســردار کاشــت. آزمون 
با شــوتی دقیق دروازه یمن را نشــانه گرفت و 
در ریبانــد طارمی که از پشــت مدافعان پیش 

کشیده بود با ضربه ای دقیق دروازه را باز کرد.
بعد از کنترل بازی توســط ایران که ریتم 
خوبی پیدا کرده بود دقیقــه 19 یک موقعیت 
عالی دیگر رقم خورد. حرکت ترکیبی بازیکنان 
تیمی ملی که از ترابی شروع شد با مانور و ضربه 
نهایی سردار می توانســت گل دوم ایران را رقم 
بزند امــا صاصی جلوی تــوپ خوابید و دروازه 

تیمش را نجات داد.
دقیقه 22 تیم ملی پشت محوطه جریمه 
صاحب ضربه ایستگاهی شــد. بعد از این خطا 
درگیری های زیادی بیــن بازیکنان دو تیم به 
وجود آمد و بازی برای یکی دو دقیقه قطع شــد 
اما دژاگه کاپیتان تیم ما پشــت توپ ایستاد و با 
ضربه ای حساب شده گل دوم را ثبت کرد. شوت 
زمینی دژاگه تیر عمودی دروازه یمن را لرزاند 

و در برخورد با بدن دروازه بان به تور چسبید.

هنوز از خوشــحالی این گل فارغ نشــده 
بودیم که تیم ملی گل ســوم را هم زد. ســانتر 
دقیق رضاییان با ضربه سر زیبای طارمی کاری 
کرد تا یمنی ها در زمین خودشان یخ بزنند. 24 
دقیقه از بازی گذشته که تیم ایران سه گل زده 

بود . یک شروع استثنایی.
بعد از حدود ده دقیقه که بازی افت کرده 
بود شــوت امید ابراهیمی موقعیــت دیگری 
برای تیم ما رقم زد که باز هــم دروازه بان یمن 
با واکنش مناســب دروازه تیمش را نجات داد. 
البتــه در این صحنــه ابراهیمی می توانســت 

طارمی را صاحب موقعیت بهتری کند.
با شــروع نیمه دوم تیم ملی در قلب دفاع 
تعویض کرد و منتظری جای حسینی را گرفت.  
تیم ملی باز هم تهاجمی آغاز کرد و یک و دوی 
ســردار و طارمی می توانست گل چهارم را رقم 
بزند که اجازه ضربه آخر به آزمون داده نشــد. 
یک دقیقه بعد حمله دیگری از تیم ما بعد از یک 
رفت و برگشت با ارسال زیبای رضاییان و ضربه 
سر آزمون همراه شد اما باز هم گلر یمن دروازه 
تیمش را نجــات داد و در ریبانــد هم مدافعان 

حریف ضربات مهاجمان ما را باک کردند.
دقیقه 52 سانتر احســان حاجی صفی با 
ضربه سر چکشی سردار موقعیت مسلم دیگری 
را روی دروازه یمن رقم زد اما گلر یمن که ستاره 
تیمش بود توپ را برگشت داد و در ریباند ضربه 
ترابی هم باک شــد تا یمن از دریافت گل فرار 
کند. این فرار اما چند ثانیه بیشتر طول نکشید 
تا اینکه ارسال کرنر دژاگه با یک رفت و برگشت 

و دخالت ترابــی، طارمــی و دروازه بان یمن با 
ضربه نهایی سردار همراه شد تا برای بار چهارم 

دروازه یمن سرخپوش باز شود.
دقیقه 60 قــدوس جای امیری را در میانه 
میــدان گرفت و دو دقیقه بعــد پاس به جلوی 
حاجی صفی اینقدر زیبا بــود که همه به خیال 
گل پنجم از جا بلند شــدیم اما طارمی هر چه 

کش آمد به توپ نرسید.
دقیقه 65 حرکت قــدوس و پاس عرضی 
او در محوطه جریمه یمن با فرار طارمی همراه 
شد اما گلر یمن باز هم خروجی به موقع داشت و 

اجازه ضربه زدن به مهاجم ما را نداد.
دقیقه 70 فــرار طارمی با پاس عمقی او به 
آزمون همراه شــد اما سردار باز هم در مصاف با 
گلر یمن ناکام ماند. بعد از این موقعیت طارمی 
هم تعویض شد تا انصاری فرد سومین بازیکنی 
باشــد که در این نیمه به زمین می آید. 5 دقیقه 
بعد ضربه ایستگاهی ســامان قدوس از گوشه 
محوطه جریمه یمن با دفع اشــتباه مدافع این 
تیم همراه شــد و در برگشــت ترابی که در تیر 
دورتر جاگیری کــرده بود با ضربــه ای دقیق 
دروازه حریف را نشانه رفت که توپ به تیر افقی 

خورد و برگشت.
لحظاتی بعد دوباره در گوشــه زمین یمن 
تیم ملــی صاحب یک ضربه ایســتگاهی دیگر 
شــد. این بار دژاگه پشت توپ ایستاد و با ارسال 
زیبا و ضربه ســر و رو به عقب ابراهیمی شــوت 
والی قدوس از پشــت محوطه جریمه تبدیل به 
گل شد. در این صحنه توپ به شکل چکشی به 
زمین خورد و تــور دروازه یمن را برای بار پنجم 

لرزاند.
در نخستین دقیقه از وقت های تلف شده 
ایســتگاهی حاجی   صفی دروازه یمن را تهدید 
کرد و البته ســردار هم هرچه تاش کرد تا توپ 

را لمس کند موفق نشد.
در دومین دقیقه از وقت های تلف شــده 
شوت فنی زیبای ترابی بار دیگر تیر دروازه یمن 
را نشــانه رفت و توپ به بدن گلر یمن خورد و به 

گل تبدیل نشد تا ترابی در حسرت گل بماند.
ســرانجام بازی بــا 5 گل زده تیم ما تمام 
شد تا ایران شــروعی فوق العاده در جام ملت ها 
داشته باشد و به عنوان مدعی جدی قهرمانی در 

این تورنمنت جلوه کند.

کارلوس کی روش بعد از برد پرگل مقابل یمن در نشســت 
خبری گفــت: »معمــوا در بازی های اول جام ملت ها شــاهد 
هستیم بازیکنان با استرس کار را آغاز می کنند ولی خوشبختانه 
گل اول را خیلــی زود زدیــم و به تیم حریف فشــار وارد کردیم. 
یمنی ها اشتباهاتی داشتند و ما از آن استفاده کردیم و جا دارد به 
بازیکنانم تبریک بگویم و همینطور به بازیکنان یمن که تا آخرین 

لحظه برای تیم شان جنگیدند.«
کی روش در خصــوص اینکه فکر نمی کــرد تیمش کمی 
خشــن بود و آیا نباید امید ابراهیمی از بازی اخراج می شد گفت:  
»شما در استادیوم بودید؟ قبل از اینکه آزمون کاری انجام بدهد 
بازیکن یمن خطا انجــام داد ولی بازیکنان ایــران کاما بازی را 

جدی گرفتند و دیدید که قاطعانه پیروز شدند.«
ســرمربی ایران در خصوص اینکه خیلی ها در ایران از تیم 
ملی انتظار قهرمانــی دارند گفت: »البته این امر طبیعی اســت 
چون توقعات هواداران اســت ولی برخی از افراد که این حرف ها 

را می زنند کســانی هســتند که کاری برای رشــد فوتبال انجام 
نمی دهند.«

کی روش در خصوص پیشــرفت فوتبال ویتنام گفت: »من 
ویتنام را از چند ســال پیش می شناســم، از زمانــی که یکی از 
دوستانم ســرمربی این تیم بود. مطمئنا این تیم خیلی خطرناک 
و سرعتی است و رشــد زیادی داشته بخصوص که از خط دفاع به 

خوبی توپ را به خط حمله منتقل می کنند.«
وی در ادامه در خصوص اینکه تیم ایران شروع خوبی داشت 
و در قیاس با اســترالیا و کره خیلی بهتر کار کرد گفت: »شــروع 
خوب برای همه خیلی خوب است و برد همیشه خوشحال کننده 
است. در بازی اول هیچ تیمی نمی تواند بگوید مدعی است. نتایج 
بازی های اول به تیم من و بازیکنانم خیلی کمک کرد که هوشیار 
باشــیم. با این تمرکز وارد بازی شــدیم و خوشــحالم که برنده 
شــدیم. ما به هیچ تیمی کاری نداریم و تنها کار خودمان را انجام 

می دهیم.«

کی روش در خصوص اظهارنظر برانکو که روز دوشنبه گفته 
بود تیم ملی چرا نتواند عراق را شکســت بدهد گفت: »)با خنده( 
اان باید مسائل را به مســائل خانگی تغییر بدهیم. قبل از اینکه 
حرفــی در این مورد بزنم باید دوباره بــه بازیکنانم تبریک بگویم 
و از ســرمربی یمن هم تشــکر می کنم. از هواداران ایران و یمن 
ممنون هســتم. در مورد این آقا باید بگویم همه او را می شناسیم! 
او فردی است که همیشــه می گفت فوتبال ایران سیرک است!« 
وی تاکید کرد:»دقیقا در لحظاتی کــه 65میلیون ایرانی برای 
تیمشان دعا می کنند فردی هوشمند و خارق العاده مربی عراق 
را تحسین می کند.کســی که در خدمت فوتبال ایران است  از 
سرمربی حریف هوشمندانه تعریف می کند و با تمام تخصص و 
حمایتی که از تیمش دریافت کرد باز هم نتوانست قهرمان لیگ 
قهرمانان آسیا شــود. حمایتی که باعث شد تیم های دیگر ضرر 
کنند اما او شهره است که از بازیکنان اوکراینی حمایت می کند! 

بهتر است در این شرایط این مرد باهوش را تنها بگذاریم.«

همانکهکیروشمیخواست خبرسرمقاله

طارمی:پلهپلهپیشمیرویم
مهــدی طارمی که دو گل مقابل یمن زد و یکی از بهترین های تیم ایران 
بود گفت:  »بازی خوبی بود. ما می خواســتیم در این بازی به پیروزی برسیم و 

خدا را شکر در بازی اول موفق شدیم.«
وی گفت: »مهم این است تیم ملی پیروز شود. این برد پرگل شروع خوبی 
بود. ان شــاءا... که این روند را ادامه بدهیم و پله پله در این جام برای موفقیت 

پیش  می رویم.«

افشای دلیل مشکل مالی استقال
بودجهلیگهجدهم،درلیگهفدهمخرجشد!

اصغرحاجیلــو، سرپرســت تیم اســتقال دربــاره اینکه چــرا تمرینات 
شــروع نشــده، می گوید: »مشــکات مالی باشــگاه اســتقال وجود دارد. 
باور کنید هیچکدام از این وضع خوشــحال نیســتیم و مدیران اســتقال در 
 تاش هســتند این مشکل حل شــود. باور کنید مدیران باشــگاه شبانه روز 

تاش می کنند.« 
حاجیلو از پرداخــت بودجه این فصل در ماه های اخیــر پرده برمی دارد: 
»مســائل امروز باشگاه استقال به خاطر مشکاتی است که از قبل بوده است. 
حامی مالی باشــگاه می گوید بهمن و اســفند سال گذشته یک قسط جلوتر را 
داده اند و به همین دلیل اان پولی نیست که بدهند. به هر حال مدیران قبلی 
باشگاه یک قســط را جلوتر گرفته اند و همین مساله باعث شده با این مشکل 
روبه رو بشویم. شــما بگویید در این شرایط چه کاری از دست مدیران باشگاه 

بر می آید.« 
حاجیلو درباره مشــکات مالی اســتقال توضیحات بیشــتری هم دارد: 
»اسپانســر پول های پارســال بازیکنان را هم داده اســت. حواله را هم حامی 
مالی داده است که یکی از آنها پاس شده است. مردم می گویند چرا 3 مهاجم 
نمی آوریم ولی شرایط را نمی دانند. به خدا ما هم دوست داریم بهترین بازیکنان 

را جذب کنیم ولی این شرایط واقعا سخت است.«
 

استقالیهاسهشنبهبهقطرمیروند؟
تمرینات اســتقال به دلیــل اعتصاب بازیکنان به حالــت تعلیق درآمده 
 امــا مســووان این باشــگاه در تاشــند تا بازیکنــان را برای ســفر به قطر 

راضی کنند. 
در همین راســتا اصغــر حاجیلو خبــر داده که احتماا ســفر آبی ها به 
قطر ســه شــنبه انجام خواهد شــد اما هنوز ایــن موضوع قطعی نشــده و 
 مســووان باشگاه اســتقال در تاشــند بازیکنان را برای حضور در تمرینات 

راضی کنند.

کنستانتقهرمانیتراکتوررازمزمهکرد
کوین کنستانت هافبک گینه ای تازه وارد تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز 

نخستین حضور خود در تمرین سرخ پوشان تبریزی را تجربه کرد. 
کنســتانت پیش از حضور در تمرین تراکتور، از خوشــحالی خود از عقد 
قرارداد با تبریزی ها پرده برداشت: »خیلی خوشحالم همراه تیم تراکتورسازی 
و کنار این تیم هســتم. حس خوبی اســت که اینجا هستم و می خواهم بابت 
همه چیز تشــکر کنم. اطاع زیادی از شرایط تیم نداشتم اما مردم در این باره 
با من صحبت می کردند. فکر می کنم قهرمانی تراکتورسازی غیر ممکن نیست 

و می توانیم قهرمان ایران شویم، فقط باید تاش کنیم.«

فیلیپین زنگ تفریح نبود
بردسختکرهجنوبیدربازیاول

دومین بازی گروه C جام ملت های آســیا میان کــره جنوبی و فیلیپین 
برگزار شــد که در نهایت این بازی با برتری کره ای ها به پایان رسید. در نیمه 
اول کــره جنوبی علی رغم حمات متعــدد روی دروازه  رقیب در نهایت به گل 

نرسید و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. 
نیمه دوم کره  ای ها اما برای زدن گل برتری وارد زمین بازی شــدند و در 
نهایت دقیقه 67 هوانگ موفق شــد گل برتری تیمش را بزند تا کره نخستین 
بازی خود را در جام ملت های آســیا با برد یک بر صفر پشــت سر بگذارد. این 
پیروزی گرچه با دشــواری بسیار به دست آمد و فیلیپینی ها نشان دادند زنگ 
تفریح این رقابت ها نیســتند اما باعث شد تا یکی از مدعیان قهرمانی نخستین 
3 امتیاز را به دســت آورد و از  همین حاا یکی از شانس های صعود به مرحله 

بعد لقب بگیرد. 
نتیجه این بازی نشان داد که در این جام شگفتی ها همچنان ادامه دارد و 

تیم های ضعیف با برنامه ریزی مطلوب راهی این رقابت ها شده اند.

کوچیان:اعترافمیکنمایرانخیلیخوببود
یان کوچیان ســرمربی یمن بعد از شکست سنگین مقابل ایران در نشست خبری 
گفــت: »وقتی گل اول را دریافت کردیم به مشــکل برخوردیم ولی قبل از آن وقتی که 
بــازی صفر - صفر بود موقعیت هایی برای گلزنی داشــتیم. در ادامه راه تیم ملی فوتبال 
ایران بازی خوبی انجام داد و موفق شد تا با استفاده از قدرت فیزیکی و باای بازیکنانش 

به موفقیت برسد.«
ســرمربی یمن گفت: »ما می توانستیم بعد از گل اول خیلی راحت سیستم بازی را 
تغییر بدهیم اما این کار را نکردیم. ما نیرویی نداشــتیم کــه بخواهیم به راحتی تغییر 

سیستم بدهیم و باید اعتراف کنم ایران خیلی خوب بازی کرد.«
کوچیان در پاســخ به اینکه آیا برای بازی بعد تغییر سیستم می دهید یا خیر گفت: 
»مــا خوب بازی نکردیم و باید خیلی بهتر از این بازی می کردیم. اشــتباهات ما باید به 
حداقل برســد و قطعا شرایط خودمان را در بازی های بعدی مقابل عراق و ویتنام بهبود 

ببخشیم.«
وی ادامه داد: »تیم ملی ایران شرایط خیلی خوبی در این بازی داشت و می توانست 
با اســتفاده از قدرت باای دفاعی اش خوب بازی کند. مــا در عرض 10 الی 15 دقیقه 
ضربــه خوردیم و تیم مان به هم ریخت. برای یمن و تیم مــا بد بود ولی نباید فراموش 

کنیم بازی سختی را برگزار کردیم.«
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جــان دردن-  فوتبــال هند با 
پیــروزی جالــب توجه اخیــرش در 
جام ملت های آسیا، گذشته نسبتا موفق 
خودش را یادآوری کــرد. برای یافتن 
ردپایی از قدرت هند در فوتبال آســیا 
باید به سال های دور و در واقع دهه 50 
برگردیم، زمانی که این کشور در آسیا 

یک غول بزرگ به حساب می آمد.
 

ممانعت از حضور در 
جام جهانی به خاطر پای برهنه

هند با کناره گیری و کنار گذاشته 
شــدن تمامــی رقبایش بــدون هیچ 
رقیبی، نخستین کشور مستقل آسیایی 
حاضر در تاریــخ جام جهانی نام گرفت 
اما فدراســیون فوتبال این کشــور به 
دایلی مانند نداشــتن بودجه سفر به 
برزیل )میزبان جام جهانی 1950(، عدم 
فرصت کافی برای تمرین و آماده سازی 
و ترجیح المپیک بــه جام جهانی مانع 
حضــور هند در نخســتین جام جهانی 
پس از جنگ جهانی دوم شــد. البته به 
زعم ســرمربی وقت تیم ملی هند که 
در واقع پلیســی از شهر حیدرآباد بود، 
فدراســیون فوتبال این کشــور، قانون 
جدید وضع شده از ســوی فیفا مبنی 
بر منع بازی با پای برهنه )کاری که در 
المپیک های قبلی رایج بود( را بهانه ای 
برای ســرپوش گذاشــتن بر بی پولی و 
عــدم تدارکات ازم قرار داد و اصرار به 
بازی با پای برهنه را دلیل کنار کشیدن 
و در واقع خط خوردن نام هند از جمع 
تیم های حاضــر در جام جهانی 1950 

دانست!
 

تداوم قدرت نمایی با برتری 
بر ایران

فوتبال هند با وجود نرســیدن به 
آرزوی حضــور در جام جهانی با قدرت 
به کار خودش ادامه داد و با برتری یک 
بر صفر مقابل ایران در فینال، قهرمان 
فوتبــال بازی های آســیایی در ســال 
1951 بــه میزبانی خودش شــد. آنها 
قبل از اینکه 3 سال بعد به عنوان مدافع 
عنــوان قهرمانی راهــی مانیل، میزبان 

بازی های آســیایی شوند،  دوره بعدی 
نماینده قاره کهــن در فوتبال المپیک 
نام گرفتند اما با شکســت 10 بر یک 
مقابل یوگساوی و باخت به فناند در 
همان دور اول حذف شدند. در مانیل، 

هند در گروهش دوم و حذف شد.
 

چهارم شدن در المپیک
هند در المپیک 1956 چشــم ها 
را خیــره کرد. نویل دســوزا در بازی 
مقابل  نهایــی  یک چهــارم   مرحلــه 
به نخستین آســیایی رقم  اســترالیا 
زننده یک هت تریک در تاریخ فوتبال 
بازی های المپیک نام گرفت و تیمش 
را به نیمه نهایی رســاند امــا تیم در 
نهایت با شکست در نیمه نهایی و بازی 

رده بندی، چهارم شد.
 یک ناکامی دیگر در راه رسیدن 
به مدال برنز این بار در بازی رده بندی 
بازی های آسیایی سال 1958، هند را 
ناراحت کرد امــا دلیلی برای ناامیدی 
وجود داشت چون تیم در سال 1962 
با برتری بر کره جنوبی برای دومین بار 

فاتح فوتبال بازی های آسیایی شد.
 

مقام دوم در دوره سوم جام 
ملت های آسیا

اتفاقی که در جریان صعود هند به 
جام جهانی 1950 رخ داد در بازی های 
مقدماتی جام ملت های آسیا هم شکل 
گرفت. ایــن تیم بــا کناره گیری همه 
رقبایش به جام ســال 1964 راه یافت 
امــا در رقابت هایی کــه در یک گروه 
4 تیمــی انجام شــد، 2 امتیــاز کمتر 
از میزبان به دســت آورد و دوم شــد؛ 
عنوانی که هنــوز بهترین رده این تیم 
در تاریخ جام ملت های آسیا به حساب 

می آید.
 

روزهای فراموشی
 از آن زمــان دیگــر کســی از 
فوتبــال هند چیزی نشــنید تا اینکه 
در اوایل هــزاره جدید با اســتخدام 
مربیان خارجی و برپایی چند اردوگاه 
مجهز، رســتاخیز فوتبال این کشــور 
شــروع شــد. چند تاش ناموفق در 
بازی های آســیایی نتیجه ای به ارزش 
کشف ستاره هایی مانند سونیل چتری 
داشــت. مردی که بــا زدن 2 گل در 
جریــان برتری 4 بر یــک هند مقابل 
تایلند، نخســتین پیروزی کشــورش 
در ایــن جام پس از 55 ســال انتظار 
را رقــم زد و تعداد گل های ملی اش را 
به عددی بااتر از گل های لیونل مسی 
افســانه ای برای آرژانتین رســاند. آیا 
خواهد  دوام  هند  بالیوودی  درخشش 
داشت یا این جرقه خاموش می شود؟ 
تنها زمان می تواند به این سوال پاسخ 

دهد.

پابرهنه های قدرتمند دهه 50
یادداشتی برای فوتبال هند

آخرین رویایی که هند به فتح 
آن می اندیشد

رقص هندی در دبی
هند ســورپرایز بزرگ جام ملت های آسیای 
2019 بود و تا اان توانسته نه فقط هندیان 
که توجه خیلی از مخاطبان فوتبال آسیا را 

جلب کند.
یکشــنبه شب، بعد از پیروزی 4 بر یک تیم 
ملی فوتبال هند مقابل تایلند، در خروجی 
ورزشــگاه آل نهیــان ابوظبی تماشــاگران 
هندی به رقص و پایکوبی پرداختند. قبل از 
آن هم در زمین ســبز از بازیکنانشان تشکر 
کردند اما در خروجی ورزشــگاه شــرایط 
فوق العاده ای وجود داشت، حرکت و ریتم و 
موسیقی به بهترین و ناب ترین شکلش مثل 
اریســی و کاتاکالی )رقص سنتی هندی ها( 
توســط آنهایی که توانسته بودند خودشان 
را به ورزشــگاه برســانند در این لحظه به 
خاطر پیروزی تیم شــان برگزار شد. به نظر 
هندی ها دیر آمدند اما خیلی زود فاز ماجرا 
را گرفتند. فهمیده انــد که فوتبال مثل هر 
بهانــه دیگری چیــزی جز لــذت بردن از 

زندگی نیست.
این هند اما اگر بتواند در این جام بیشــتر 
باا برود شــرایطش متفاوت خواهد شــد. 
بخــش عمــده ای از جمعیــت امــارات را 
هندی ها تشــکیل می دهند هرچند بیشتر 
این جمعیت کارگران هستند. در امارات اما 
آنقدر هندی ها نیروهای کار خوبی هستند 
که این کشور خیلی از قوانینش را به خاطر 
آنهــا نادیده می گیرد. در امارات بردن حتی 
یک استامینوفن کدئین جرم است اما برای 
هندی هایی که صادقانه و با تمام وجود برای 
ساختن و روی پا ماندن امارات کار می کنند 
حتی خوردن ناس هم جرم نیست. در مراکز 
تجاری امارات و در ابه ای رولزرویس ها و 
بنتلی ها و برج هــای طایی و نقره ای، روی 
دیوارها و خیابان ها همــه جا رد ناس های 
جویده شده و بیرون انداخته شده هندی ها 
هست. این جمعیت مهم در امارات اگر هند 
بتواند روند موفقیتــش در بازی گروهی را 
ادامه دهــد، آن وقت می تواند نیروی بزرگ 
حمایت تماشاگران را نیز به ورزشگاه بیاورد 
و این می تواند اعام حضور قدرت جدیدی 

در آسیا باشد.

 بــه درســتی طــرح این ســوال، فکر 
نمی کنم که کســی اشــکال و ایراد داشــته 
باشــد و فقط می توان پاســخ های مختلف و 
متفاوتی به آن داد اما بهتر اســت نوشته یک 
مرد بزرگ در فوتبال جهان را یادآور شــوم. 
اســتفان کواچ یا اســتفان کواکــس، مربی، 
معلم و مــدرس نامی فوتبال دنیا که آن تیم 
فوق العاده با بازی چشم نواز آژاکس آمستردام 
را در دهه ۷0 میادی ســاخت و اسکلت تیم 
ملی هلند رویایی و فینالیست دو جام جهانی 
19۷4 و 19۷8 را بنا نهاد، در کتاب »فوتبال 
کامل« که همان زمان توسط زنده یاد مهدی 
ورزش  برجســته  اســداللهی -روزنامه نگار 
ایران- ترجمه و چاپ شــد، جمله هایی نغز و 
آموزش هایی ماندگار و در بســیاری زمینه ها 
ســاده دارد. از جمله نوشته است: »فوتبال را 
اگــر خاصه کنیم، یک کلمه می شــود و آن 
هم نتیجه است. بهترین مربی های جهان اگر 
نتیجه نگیرند، با انتقاد رسانه ها و تماشاگران 
مواجه می شوند و باید بروند. یک مربی جوان 
و تــازه کار هــم درصورت به دســت آوردن 
نتیجه هــای خوب، احتمــال ادامه کارش در 
آن تیم را بســیار افزایش می دهد.« این نظر 
حدود 50 سال قبل کواکس مهمترین پاسخ 
به سوال اول ما در مورد دلیل محبوب بودن 

مربیان خارجی در فوتبال ایران نیز است.
از کارلــوس کــی روش آغــاز کنیم. در 
همیــن جــام ملت هــای آســیا 2019 اگر 
کی روش موفق شــود و تیم ایران را به فینال 
و بخصوص مقام قهرمانی برســاند، باید تحت 
فشــار حمایت افکارعمومــی و بخش بزرگی 
از اهالی فوتبال، مدت قــراردادش را تا جام 
جهانــی 2022 )البته با افزایش بســیار زیاد 
مبلــغ قرارداد او( تمدید کــرد. حال اگر تیم 
ایران در رســیدن به هدف هایش ناکام ماند، 
کار ســخت تر هم می شود که باید یک مربی 
بزرگ تر از کی روش و یا دســت   کم در سطح 
او آورد. چــرا که با دو صعــود پیاپی به جام 
جهانی و بخصوص کســب نتایــج خوب در 
روســیه 2018، جامعه فوتبال و حتی مردم 
ایران هر مربی خارجی را به عنوان جانشــین 
کی روش نمی پذیرنــد و مربیان داخلی را نیز 

قبول نمی کنند.
چرا چنین اســت؟ این ســخت گیری و 
حساســیت از یک ســو به دلیل نتایج خوب 
تیــم ایران در جام جهانی 2018 به وســیله 
کی روش مقابل قهرمــان اروپا و آفریقا ایجاد 
شده و از ســوی دیگر به خاطر نتایج ضعیف 
مربیــان ایرانی در طول یک دهه گذشــته و 
عدم کســب حداقل موفقیت به رغم آن که 

هر سال تیم داشــته اند و پول های چند صد 
میلیــون تومانی و گاه میلیاردی از بیت المال 
و جیب این مردم که ده ها مشــکل و معضل 
دارنــد، گرفته اند و در نــود درصد تیم ها هم 
شکســت خورده اند. یک بــار نتایج تیم ها در 
دهه اخیر از لیگ سال 8۷ تا اکنون را شتابان 

مورد بررسی قرار دهیم.
 به جــز امیر قلعه نویی که پنج قهرمانی 
در لیگ و فتح جام حذفی با استقال تهران و 
گرفتن سهمیه آسیایی برای تراکتورسازی و 
کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ با ذوب آهن 
و حضــورش در مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
آســیا دارد و همچنین علــی دایی که دو بار 
پرسپولیس را قهرمان جام حذفی ایران کرده 
و یک بــار هم تیم بدون ســازمان و بدهکار 
نفت تهران را برســکوی قهرمانی جام حذفی 
فرستاده و همین فصل گذشته نیز تیم سایپا 
را رهسپار مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا 
ســاخته، چند مربی دیگر داخلی را می توان 
نام برد کــه در این بازه زمانی ده ســاله در 
ســی درصد تیم های مشــغول بــه کار خود 
موفق شــده و مقــام قهرمانی لیــگ یا جام 
حذفــی را به دســت آورده باشــند؟ وقتی 

معیار انتصاب مربیــان داخلی، کارنامه موفق 
و توانایی آنان نیســت و منــوط و مربوط به 
عوامل دیگری اســت که در بحث دیگری به 
تفصیل درباره اش خواهیم نوشــت، چرا باید 
تعجب کرد که زاتکو کرانچار پس از کســب 
نتایج پرفراز و نشیب در ایران و سپس رفتن 
و عدم موفقیت در جنوب خلیج فارس، بازهم 
برمی گردد تا آرزوی 43 ساله صعود و حضور 
فوتبال ایران در المپیک را او تحقق ببخشد؟ 
به راستی چرا هیچ مربی ایرانی کاندیدای این 
عنوان )ســرمربی تیم فوتبال امید( نشد؟ باز 

می پرسم: چرا؟
یک مثال و یک ســوال. تیم پرسپولیس 
به دلیل ضعف مفرط مسووانش و با خطایی 
فاحش، ســال گذشــته در دو پنجره نقل و 
انتقال از جذب بازیکن محروم شد و به تدریج 
کار به جایی رســید که در برخی مسابقه ها 
حتی یک یار موثر برای تعویض نداشت و چند 
بازیکن را نیز به دلیل مصدومیت از دست داد 
اما برانکو ایوانکوویچ ناله و شــیون نکرد. در 
همان شرایط سخت که گاه مشکل مالی هم 
موجب دغدغه خاطر او و بازیکنان می شــد، 
پرسپولیس را دوباره قهرمان لیگ ایران کرد 

و در اقدامــی غیرقابل باور و با پیروزی مقابل 
حریفان مولتی میلیاردر عربی به فینال لیگ 
قهرمانان آســیا رســاند! از قهرمانی در لیگ 
ایران و صعود به فینال لیگ قهرمانان آســیا 
با آن همه مشکل و نداشتن بازیکن به تعداد 
ازم و... چیزی نمی نویســم اما به راستی اگر 
برخــی مربیان ایرانی که در ســال های اخیر 
سرمربی پرسپولیس بودند و قهرمانی لیگ یا 
جام حذفی هم به دســت نیاوردند، به جای 
برانکو با انبوهی مشــکل و دو پنجره بســته 
جذب بازیکــن مواجه می شــدند، به همین 
دلیل )یا بهانه( در تمــام مصاحبه های خود 
به وضعیت موجود اعتــراض نمی کردند و با 
یکی - دو شکست نیز استعفا نمی دادند و نایب 
قهرمانی پرســپولیس را نه در آسیا بلکه در 

لیگ ایران غیرممکن نمی دانستند؟
فکر می کنم پاســخ به ســوال اول این 
یادداشــت داده شده که: چرا مربیان خارجی 
در فوتبال ایران محبوب تر هســتند؟ زمانی 
که کــی روش در جــام جهانــی در گروهی 
ســخت چهار امتیاز گرفــت، برانکو با کوهی 
از دشــواری ها پرســپولیس را تا فینال لیگ 
قهرمانان آســیا باا برد، شــفر در نخستین 

فصل حضور خود اســتقال تهران را قهرمان 
جــام حذفی ایران کــرد و کرانچار در دوران 
نشیب )و نه فراز و قهرمانی با سپاهان( گوی 
سبقت را از مربیان داخلی برای سرمربیگری 
تیم بااهمیت امید ایران ربود و در این سو به 
جز دو مربی موفق )قلعه نویی و دایی( و سه تا 
چهار مربی با کارنامه ای قابل دفاع، با نگاهی 
به نتایج دیگران که در اغلب سال ها شکست 
خورده اند، چرا باید از سایق و عایق مبتنی 
بر استدال اهالی فوتبال و دوستداران فوتبال 
در ایران متعجب شــد؟ اینکه اگر کی روش با 
نتیجه ای خوب آمد، باید تا جام جهانی بعدی 
بمانــد و در غیر این صورت نیــز یک مربی 
بزرگ جانشــین او گردد. اینکــه طرفداران 
پرســپولیس در هیچ شرایطی حاضر به رفتن 
برانکو نیستند و هواداران استقال هم وینفرد 
شــفر نزدیک به هفتاد ســاله را به بعضی ها 
ترجیــح می دهند. دلیل چنیــن محبوبیتی 
فقــط توانایی مربیانی که نام بردیم نیســت. 
باید سیکل معیوب انتصاب و چرخش مربیان 
خاص و معــدود در تیم هــای داخلی را هم 
بسیار مهم دانست و از همه دوستان خواست 

که درباره اش بنویسند و بحث کنند.

پاسخ استفان کواکس به پرسش امروز ما

چرا مربیان خارجی در فوتبال ایران محبوب تر هستند؟  امیر قمیشی:
اان تو هند مردم عکس تیم ملی شون 
رو اســتوری می کنن و کپشن می نویسن: 

این تیم رو باید پرستید.
نارسیس:

بجنگین برای سربلندی ایران و ناامید 
کنیــن اونایی رو که خوشــحال می شــن 
از شکســتتون. شــما پســرای ایران قراره 

تاریخ ساز بشین.
علی طالی:

آقــای تیم ملی کار ناتموم جام جهانی 
رو تو جام ملت ها تموم کن.

مرید علی آقا کریمی:
یکی از دایلی که هند اینقدر پیشرفت 
کــرده، طــرح راه انــدازی لیــگ حرفه ای 
اونجاست. جایی که اول راه لیگ حرفه ایش 
بازیکنایی مثــل دیوید جیمــز، دل پیرو، 
ترزگه، آنلکا، پیرس و بقیه بازیکنای مطرح 

تو آخر عمر فوتبالی شون اونجا اومدن.
:Negar

ِچتــری، کاپیتان تیم ملی هند از علی 
کریمی و علی دایی به عنوان اســطوره های 
دوران فوتبالیش یاد کرد. چه خوبه اینقدر 
بــزرگ بودن در فوتبال بــدون پارتی و زد 

و بند.
جسی پینکمن:

با ایمان ما می ریم جلو؛ بگو یا مرگ یا 
ایران! قهرمانیم ما.
:Rezadi

کســی که فردا امتحان 4 واحدی داره 
و بازی هند و تایلند رو نگاه می کنه یه آدم 

معمولی نیست. مریضه.
:Farhang

24 تیمی کــردن تورنمنت و صعود 4 
تیم برتر ســوم یعنی تیمی که ســه امتیاز 
داشته باشــه و تفاضلش هم منفی نباشه، 
عمًا بتونه صعود کنه مرحله بعد. این باعث 
می شه تیمی مثل فلسطین بیاد سعی کنه 
سه تا مساوی بگیره تا صعود کنه و هیجان 

بازی ها گرفته بشه.
:Shahriyar bayat

فکــر کنم نکونــام فقط می خواســته 
هیســتوری مرورگرش رو تو دفتر نساجی 
پاک کنه وگرنه ایــن رفتن و اومدن با این 
سرعت هیچ توجیه دیگه ای نمی تونه داشته 

باشه.
:Amir kabir

بااخره وقتش رسید. وقت تموم شدن 
انتظار 42 ســاله. وقت اینکه تو این اوضاع 
داغون یکــم حالمون با تیم ملی مون خوب 

بشه. برو بریم. زنده  باد ایران.
زهیر موسوی:

بعد از مدت ها دوری روی گل تیم ملی  
و بچه ها رو می بینیم. جام مال ماست.

:Reza T
از وقتی که ایران نیستم، تیم ملی برام 
چیزی فراتر از تیم فوتباله و همه بازی هاش 
برام مهمه، شــاید نخستین و آخرین بازی 
که اینقــدر موقع بازی تیم ملی دل تو دلم 
نبود، برمی گرده به بازی استرالیا سال پنجم 
دبستان که نخستین بار بود از ته دل از خدا 

چیزی برای غیر خودم خواستم.
عبدا... خان دوامی:

قلعه نویی و برانکو رو به خاطر مصاحبه 
محروم کردن بعد قلعه نویی امروز گفته: من 
در مورد داوری حــرف نزدم، برانکو زد. یاد 

شهریار فدایی و پوریا جعفری افتادم.
:Sina

کارلوس کی روش تو اینستاگرام پست 
گذاشته نوشته 80 میلیون، یک ملت، یک 
ضربان قلب، همه بــرای تیم ملی، حاا که 
نزدیک بازی ها رسیده، شدیم 80 میلیون؟ 
تا دیــروز که کروکودیل بودیم! لطفاً من رو 
از آمار کم کنیــد، همون کروکودیل بمونم 

.۷9999999

شهر مجازی

اسماعیل راستی
Esmaeel Rasti

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

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

مرحله گروهی
 A بازی شماره 1/ گروه

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

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

................................................................................................................................  هند 4  تایلند یک
 B بازی شماره 4/ گروه

................................................................................................................  فلسطین صفر  سوریه صفر

دوشنبه، 17 دی ماه 1397
 C بازی شماره 5/ گروه

چین 2..............................................................................................................................  قرقیزستان یک
C بازی شماره 6/ گروه

............................................................................................................  فیلیپین صفر کره جنوبی یک 
بازی شماره ۷/ گروه D | ایران - یمن، ساعت 19:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

سه شنبه، 18 دی ماه 1397
بازی شماره 8/ گروه D | عراق - ویتنام، ساعت 1۷:00، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

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

چهارشنبه، 19 دی ماه 1397
بازی شماره 10/ گروه F | ژاپن - ترکمنستان، ساعت 14:30، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره 11/ گروه F | ازبکستان - عمان، ساعت 1۷:00، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره 12/ گروه E | قطر - لبنان، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

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

بازی شماره 14/ گروه B | اردن - سوریه، ساعت 1۷:00، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 15/ گروه A | هند - امارات، ساعت 19:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

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

بازی شماره 1۷/ گروه C | فیلیپین - چین، ساعت 1۷:00، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
بازی شــماره 18/ گروه C | قرقیزستان - کره جنوبی، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد 

شهر العین

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

بازی شماره 20/ گروه D | یمن - عراق، ساعت 1۷:00، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره 21/ گروه E | لبنان - عربستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

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

بازی شماره 23/ گروه F | عمان - ژاپن، ساعت 1۷:00، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره 24/ گروه F | ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه رشید شهر دبی

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

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

سه شنبه، 25 دی ماه 1397
بازی شــماره 2۷/ گروه B | فلسطین - اردن، ساعت 1۷:00، ورزشگاه محمد بن زائد شهر 

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

العین

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

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

پنجشنبه، 27 دی ماه 1397
بازی شماره 33/ گروه F | عمان - ترکمنستان، ساعت 1۷:00، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

بازی شماره 34/ گروه F | ژاپن - ازبکستان، ساعت 1۷:00، خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره 35/ گروه E | عربستان - قطر، ساعت 19:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

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

یک هشتم نهایی
یکشنبه، 30 دی ماه 1397

ACD تیم سوم برتر یکی از گروه های | B بازی شماره 3۷/ دیدار تیم اول گروه
 ساعت 14:30، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی

C تیم دوم گروه | A بازی شماره 38/ دیدار تیم دوم گروه
 ساعت 1۷:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

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

دوشنبه، اول بهمن ماه 139۷
E تیم دوم گروه | F بازی شماره 40/ تیم اول گروه

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

 ساعت 1۷:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
CDE تیم سوم برتر یکی از گروه های | A بازی شماره 42/ تیم اول گروه

ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
سه شنبه، 2 بهمن ماه 139۷

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

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

چهارشنبه، 3 بهمن ماه 139۷ )استراحت برای حضور تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی(
 

یک چهارم نهایی
پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397

بازی شماره 45/ برنده بازی شماره 3۷ - برنده بازی شماره 40
 ساعت 16:30، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی

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

جمعه، 5 بهمن ماه 139۷
بازی شماره 4۷/ برنده بازی شماره 43 - برنده بازی شماره 44

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

 ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
شنبه و یکشنبه، 6 و ۷ بهمن ماه 139۷ )استراحت برای حضور تیم ها در مرحله نیمه نهایی(

 
نیمه نهایی

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

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

بازی شماره 50/ برنده بازی شماره 4۷ - برنده بازی شماره 48
 ساعت 1۷:30، ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی

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

فینال
جمعه، 12 بهمن ماه

بازی شماره 51/ برنده بازی شماره 49 - برنده بازی شماره 50
 ساعت 1۷:30، ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

***
جمعه و شنبه، 28 و 29 دی ماه 139۷ )استراحت تیم ها جهت حضور در مرحله یک هشتم نهایی(

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

می کنند.

فتاحی: برنامه ریزی تیم ها را به هم نمی زنیم
سازمان لیگ: تیم ملی حذف شود، برنامه لیگ تغییر نمی کند

بلیت های نایاب و سکوهای خالی
معضل جدیدی که بازی ایران - عراق را تهدید می کند

یکــی از احتمااتی کــه در مواجهه با 
بازی هــای جام ملت های آســیا نباید نادید 
گرفت، احتمال حذف تیم ملی است. گرچه 
همه عاقه منــدان به تیم ملی فوتبال ایران 
دوست دارند تیم ملی ایران را در فینال این 
رقابت ها ببینند امــا باید درصدی هم برای 
حذف احتمالی ایران از این رقابت ها ســهم 
قایل شد. کما اینکه دیدیم تیم ملی فوتبال 
ایران در جام  ملت های 2015 اســترالیا به 
رغم تمام شایســتگی هایی که داشــت و به 
دلیل ناداوری ها از صحنه این رقابت ها حذف 
شــد. همین احتمــاات در مواجهه با جام 
ملت های 2019 امارات هم وجود دارد و در 
نتیجه اگر نخواهیم احساسی به ماجرای تیم 
ملی بنگریم باید این ســوال را مطرح کنیم 
که اگر تیــم ملی همچون جــام ملت های 
دوره قبــل خیلــی زود با جــام وداع کرد، 
آیا برنامه بازی های لیــگ برتر با تغییراتی 

مواجه خواهد شــد؟ در حالی که خبرهایی 
با مضمون تغییر برنامه های سازمان لیگ در 
صورت حذف تیم ملی به گوش می رسید اما 
ســعید فتاحی، مسوول برگزاری رقابت های 
لیــگ برتر ایــن خبر را تکذیــب کرد و به 
ایران ورزشــی گفت: »اوا که به حذف تیم 
ملی فکر نکنید. مــن مطمئنم که این تیم 
به فینال رقابت هــای جام ملت های 2019 
می رود و جام قهرمانی را هم می گیرد. حتی 
اگر این اتفــاق بزرگ برای فوتبال ایران رخ 
ندهــد و ما از گردونه ایــن رقابت ها حذف 
شویم باز هم برنامه بازی های نیم فصل دوم 
که قرار اســت از چهاردهــم بهمن ماه آغاز 

شود، تغییر نخواهد کرد.«
از فتاحــی دلیل حفــظ برنامه قبلی را 
پرســیدیم که او این پاســخ را داد: »تیم ها 
برنامه ریزی کرده اند و بر اســاس تعطیات 
50 روزه برنامه های دوران آماده سازی خود 

را دنبال می کنند. به اعتقاد من اگر برنامه ای 
تغییر کند، که نمی کند، ظلم به تیم ها است 
و مــا چنین انگیزه ای نداریم و بازی ها حتی 
در صورت حذف تیم ملــی در همان زمان 
اعام شــده، برگزار می شــود. البته باز هم 
امیدوارم که کار به آنجا نرســد که اساســا 

بخواهیم به این موضوع  فکر کنیم.«

معضل جدید جام ملت های آسیا را 
باید خالی ماندن سکوهای ورزشگاه هایی 
بدانیــم که میزبان بازی هــای پرطرفدار 
جام هستند. مسابقاتی که بلیت های شان 

از مدت ها پیش نایاب شده بودند.
مسابقه ســوریه - فلسطین از گروه 
B جام ملت های آســیا، از آن مسابقاتی 
بــود که هواداران دو تیم از یک ماه قبل، 
برای تهیه بلیت مسابقه به دردسر افتاده 
بودند و باید دست به دامان فروشندگان 
بازار سیاه فروش بلیت می شدند. بحران 
بلیت بازی ســوریه - فلسطین تا جایی 
پیش رفته بود که حتی از یک هفته قبل 
برخی که به دنبال بلیت در بازار ســیاه 
بودند نیز موفق به خرید آن نشــدند و از 

رفتن به ورزشگاه بازماندند.
البتــه که در نهایت بازی ســوریه - 
فلســطین تحت تأثیر تشویق پر سروصدا 
و حس و حال عجیب تماشــاگران دو تیم 

روی ســکوها برگزار شد اما در عین حال 
خالــی ماندن تعداد زیادی از ســکوهای 
ورزشگاه شارجه امارات باعث تعجب همه 

می شد.
وقتی مسابقه آغاز شد، همه مشاهده 
کردند کــه بخش اعظمی از ورزشــگاه 
شــارجه خالی است. این اســتادیوم که 
گنجایش 15 هزار نفری داشــت، بعد از 
بازســازی برای جام ملت های آسیا حاا 
تقریبا 20 هزار نفر گنجایش دارد. طبق 
آماری که اعام شده، 8500 نفر تماشاگر 

روی سکوها در این بازی حاضر بودند.
در واقع خیلی از تماشــاگران، بلیت 
بازی را خریــده بودند اما به ورزشــگاه 
نیامدند. مشــابه این اتفاق حتی در بازی 
افتتاحیه هــم افتاده بود و رســانه های 
ماندن ســکوهای  دلیــل خالی  اماراتی 
ورزشــگاه در بازی افتتاحیــه را همین 
موضوع می دانستند. ماجرای عجیبی که 

در صورت ادامه می تواند از شــور و حال 
ورزشگاه ها بکاهد.

حــاا مســووان برگــزاری جــام 
ملت های آســیا در پی ریشــه یابی این 
موضوع هســتند تا مشخص شود چطور 
بلیت ها به فروش می رود اما ســکوهای 

ورزشگاه خالی می ماند!
بــا توجه بــه اینکه ایــن اتفاق بعد 
از بازی افتتاحیه، در مســابقه ســوریه - 
فلســطین تکرار شده اســت، می تواند در 
بازی ایران - عراق که شــرایط مشــابهی 
دارد، تکرار شود. چرا که متقاضیان تهیه 
بلیت بــازی ایران - عــراق، از حاا هیچ 
بلیتی برای این مســابقه پیدا نمی کنند و 
با مشــکل تهیه بلیت مواجه هستند و با 
اتفاقات عجیبی که تا کنون رخ داده، بعید 
نیست ســکوهای ورزشگاه محل برگزاری 
حساس ترین بازی ایران در مرحله گروهی 

هم علی رغم فروش بلیت ها، خالی بماند.
نظیر این اتفــاق در بازی های لیگ 
هم افتاده بود و در یکی از شهرآوردهای 
پایتخت، ســکوهای مربوط به هواداران 
اســتقال خالــی مانــد و عــده ای در 
گمانه زنی های شــان معتقــد بودنــد که 
هــواداران رقیــب بلیت هــای جایــگاه 
هواداران اســتقال را خریداری کرده اند 
تا شــمار اســتقالی های ورزشگاه کمتر 
باشــد. اینکه آیا خالی ماندن ســکوهای 
مشابهی  دلیل  به  امارات  ورزشــگاه های 
باشــد یا نــه، در حال حاضر در دســت 

بررسی است.
مهمتر اما این است که آیا مسووان 
مشکل  این  می توانند  مسابقات  برگزاری 
را ریشه یابی  کرده و راه حل مناسبی برای 

آن پیدا کنند یا نه؟
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پس از ریل گذاری های ازم در مرحله گروهی جام ملت ها

مهندسیدیدارهایمرحلهحذفیبهدستکیروش

تیم ملی فوتبال ایــران پس از انجام 
نخســتین بازی اش در گــروه چهارم جام 
ملت های آســیا 2019 طی شب گذشته 
مقابل یمن صرفنظر از هر نتیجه ای که به 
دســت آمد، تدارکاتش را برای دیدار دوم 
از همین امروز )سه شنبه( شروع می کند، 
زیرا می داند زمان تنگ اســت و در مرحله 
گروهی که تیم هایی مدعی مثل اســترالیا 
و امارات توقف هــای تلخی را مقابل اردن 
و بحریــن متحمل شــدند، هیچ فرصت و 
مجالی برای دســت روی دست گذاشتن 
نیســت و از فرصت هــای انــدک موجود 
باید بیشــترین بهــره را گرفت و کارلوس 
کــی روش با آگاهــی از همین وجه قضیه 

تیمش را از حاا بــرای دیدارهایی آماده 
کند که از دیدار دوشنبه شب مقابل یمن 
و مسابقه شــنبه آینده برابر ویتنام بسیار 

سخت تر خواهند بود.
شاید آســانی نسبی این دو رویارویی 
برای تیم ملی ایران منشــأ خیر بوده باشد 
زیرا با کسب اطمینان قبلی از جمع آوری 
بخشــی از امتیازات ازم در این دو دیدار، 
تیــم ملی در عیــن جدیــت و ارائه همه 
توانش از آنها به عنوان دیدارهای تدارکاتی 
و خودشناســی هم بهــره می گیرد. ایران 
در ماه های اخیــر دیدارهای تدارکاتی کم 
نداشــته و با احتســاب بازی 10 دی ماه 
مقابل قطر در شــش نوبت خود را مقابل 
تیم های مختلف اما درجه دومی از آســیا 
و آمریکای جنوبی ســنجید و نتایج اغلب 
مثبتــی هم گرفــت و مثــل معمول در 

هیچ کدام نیز شکســت نخــورد اما فایده 
بیشتر دیدار مقابل یمن و ویتنام این است 
که در همان محیط برگزاری جام ملت های 
آسیا صورت می پذیرد و به تبع آن ایران را 
در عین ارتقای تدریجی سطح بازی اش و 
هماهنگ تر ساختن نفرات تیم با یکدیگر، 
با محیط امارات و شهرهای محل برگزاری 
رقابت هــا آشــناتر می کند و ایــن نوعی 
ریل گذاری برای حرکت پیوسته تر و بهتر 

به سوی مراحل نهایی مسابقات است.
صرفنظر از اینکه دیدار سوم )و آخر( 
ما در گروه مان مقابل عراق در روز 26 دی 
چقدر ســخت و یا چه میزان آسان است، 
به ســبب قطعی نشان دادن راهیابی ما به 
مرحله حذفی )با احتساب صعود چهار تیم 
از جمــع حائزان رتبه های ســوم گروه ها( 
کی روش و همکارانش وقت کافی دارند تا 

از حاا مهندســی دیدارهای آن مرحله را 
بــرای ما به طور کــم و بیش انجام دهند. 
ســرمربی پرتغالی مــا در ایــن زمینه ها 
مهارت چشــمگیری دارد و در عین اینکه 
استاد در برانگیختن تیم خود و نفراتش از 
جنبه های روانی اســت، می داند که چطور 
برای هر مســابقه ای یک طراحی تاکتیکی 
مناســب داشــته باشــد و چگونه توپ را 
بدواند تا زهر حمات رقبا گرفته شود و در 
نهایت فرصــت ضربه زنی برای تیم ملی ما 
فراهم آید. تنها نقطه ابهام برای کی روش 
و کروز و ســایر مردان کادر فنی تیم ملی 
این است که به سبب شکل گیری یکسری 
نتایج غیر منتظره در ســه روز نخست جام 
هیچ کس به درســتی نمی تواند پیش بینی 
کند که رقبای ما در مراحل یک هشــتم و 
نهایی جــام ملت های هفدهم  یک چهارم 

کدام تیم هــا خواهند بود و هــر چه این 
مسأله دیرتر مشخص شود، کی روش وقت 
کمتری برای ترسیم روش های رویارویی با 
حریفان بعدی خود خواهد داشــت اما این 
یک درد مبتابه برای تمام تیم های حاضر 
در جام و سایر مدعیان قهرمانی هم هست 
و این نقصان اجباری به ما ختم نمی شود 
و وقتی هند آنگونه تایلند را درهم می کوبد 
و فلسطین، ســوریه را به شکست تهدید 
می کنــد، چگونــه می توان از حــاا برای 
مرحلــه حذفی یک طراحی اســتراتژیک 
تمام عیار صورت داد؟ این صورت مسأله ای 
اســت که بــه آرامی در دفاتــر و ابه ای 
یادداشت های کی روش چهره می نمایاند و 
برگه های یک سرنوشت تازه را به پیشینه 
طوانی حضور ما در این مســابقات پیوند 

خواهد زد.

چهارپوکرجامملتها
 دایی و آقا بهتاش

جام  برگــزاری  تاریخ  در 
ملت های آسیا تنها 4 بار اتفاق 
افتاده کــه یک بازیکن بتواند 
در یک بازی 4 بــار گل بزند 
و اصطاحا پوکــر کند که دو 

نفرشان ایرانی هستند. 
در سال 1980 و بازی ایران 
- بنگادش؛ در آن بازی که در 
نهایت بــا نتیجه 7 بر صفر به 
سود تیم ملی تمام شد، بهتاش 
فریبا موفق شد 4 گل از 7 گل 
دروازه  وارد  را  ایران  ملی  تیم 
تاریخ  در  نامش  تا  کند  حریف 
جام ملت ها به عنوان نخستین 
بازیکنی که در یک مسابقه 4 
فاصله  ثبت شود.  زده،  بار گل 
گل  چهارمین  و  نخستین  بین 
آن  در  ملی  تیم  سابق  مهاجم 

بازی 71 دقیقه بود.
که  هم  بازیکنی  دومیــن 
ملت های  جام  در  توانســت 
تکرار  را  اتفــاق  این  آســیا 
بهترین  دایــی  علــی  کند، 
اســت. جهان  ملــی   گلزن 
 کاپیتان ســابق تیم ملی در 
بازی هــای 1996 امارات و در 
دیــداری حماســی که ملی 
پوشــان ایران توانستند کره 
جنوبــی را با نتیجــه 6 بر ۲ 
شکســت دهند، زننده 4 گل 
از 6 گل ایــران بــود. فاصله 
نخستین تا چهارمین گل دایی 
تنهــا 33 دقیقه بود تا به این 
ترتیب رکورد کوتاه ترین زمان 
بازی  یک  در  شدن  گله  چهار 
)پوکر کردن( هم به دایی تعلق 

بگیرد.
دو  هر  در  اینکــه  جالب 
دوره ای کــه یــک بازیکن از 
گل   4 بازی  یک  در  کشورمان 
ایران  ملی  تیم  رساند،  ثمر  به 
مسابقات  این  مقام ســوم  به 

رسیده است.
»اسماعیل   ۲011 سال  در 
ملی  تیم  مهاجم  عبداللطیف« 
این  که  دیــداری  در  بحرین 
تیم توانســت با نتیجه ۵ بر ۲ 
هندوســتان را شکست دهد، 
زننــده 4 گل از ۵ گل تیمش 
سومین  به عنوان  نامش  تا  بود 
که  ملت ها  جام  تاریخ  بازیکن 
بار  بازی 4  توانســته در یک 

گلزنی کند به ثبت برسد.
برای  در ســال ۲01۵ هم 
این  تاریخ  در  بــار  چهارمین 
توانست  بازیکن  یک  رقابت ها 
4 بار در یک بــازی گل بزند. 
اردن  مهاجم  الدردور«  »حمزه 
توانست در دیداری که تیمش 
با نتیجه ۵ بر یک فلسطین را 

شکست داد، 4 بار گل بزند.

ریدل، تحت تاثیر ویتنام
آلفرد ریدل، سرمربی 69 ساله اتریشی 
که ســابقه هدایت تیم ملی فوتبال ویتنام 
در دوره های مختلفی را داشته است گفت: 
»ویتنــام در جام ملت های آســیا در گروه 
سختی با حضور تیم های ملی ایران، عراق و 
یمن قرار گرفته است. بدین خاطر من صعود 
تیم ملی ویتنام از این گروه را یک دستاورد 
بسیار بزرگ می دانم.« وی افزود: »تیم ملی 
ویتنام فاقــد تجربه ازم برای رقابت  جدی 
در جام ملت های آسیا است و نیاز به زمان 
بیشــتری دارد تا بتوانــد یک حریف جدی 
برای دیگر تیم ها باشــد. بازیکنان ویتنام با 
هدایت پارک هانگ سئو باید بیشتر به دنبال 
کسب تجربه باشند، البته من تحت تاثیر این 
تیم در رقابت های جنوب شــرق و زیر 23 
سال آســیا قرار گرفتم. در مقایسه با دوره 
کاری من شاهد حضور بازیکنان برجسته ای 
در تیم ویتنام هستم. خوشحالم که ویتنام 
را در جام ملت های آســیا می بینم اما برای 
رقابت جدی در چنین تورنمنتی باید تجربه 

بسیار زیادی داشته باشید.«
 

امید قاسم به قهرمانی عراق
یاسر قاســم بازیکن ســابق تیم ملی 
عــراق در آســتانه نخســتین دیــدار تیم 
کشــورش مقابل ویتنام گفــت: »به صعود 
تیم ملی فوتبــال عراق از مرحله گروهی با 
توجه به دوران خوب آماده سازی و برگزاری 
بازی های تدارکاتی بسیار خوشبین هستم.«

او ادامه داد: »از دوســتانم در تیم ملی 
عراق می خواهم تمام تــاش خود را برای 
دســتاورد بزرگ در جام ملت های آسیا که 
همان جام قهرمانی اســت بــه کار ببندند 
زیرا ما منتظر آن هســتیم و مردم عراق نیز 

بی صبرانه میل به شادی و سرور دارند.«
ایــن بازیکن کــه از نورثهمپتون جدا 
شــده و در اروپا دنبال تیم جدید است ابراز 
امیدواری کرد به تیم ملی کشورش برگردد.

 
نظر مثبت اوکادا به کی روش

اوکادا ســرمربی سابق ژاپنی که هدایت 
این تیم را در جام های جهانی 199۸ و 2010 
در اختیار داشت درباره شانس تیم ملی ایران 
برای رســیدن به قهرمانی جام ملت ها گفت: 
»کی روش مربی خیلی بزرگی اســت که در 
ایران حضور دارد. او می تواند با بهره گیری از 
بازیکنان پرقــدرت و خاق ایران به قهرمانی 
در جام ملت ها برسد.« اوکادا در ادامه درباره 
کیفیــت تیم ها در این دوره از رقابت ها گفت: 
»فوتبال در آسیا پیشرفت محسوسی کرده و 
فاصله تیم ها خیلی کم شده است. با این حال 
تنها چند تیم می توانند همچنان به قهرمانی 
فکــر کنند که ایران، ژاپــن و کره جنوبی از 
مدعیان قهرمانی هســتند. من فکر می کنم 

ایران شانس زیادی برای قهرمانی دارد.«
 

فیلمدردسرسازرختکناردن
 قول فلینی عراق به مردم

*بر اســاس تصمیم کمیته داوران کنفدراســیون فوتبال آسیا قضاوت 
دیدار تیم های ژاپن و ترکمنســتان از گروه ششــم جــام ملت ها به علیرضا 
فغانی و کمک هایش رضا ســخندان و محمدرضا منصوری سپرده شده است. 
همچنیــن داوری دیدار قطر و لبنان از گــروه پنجم نیز به مانینگ داور 39 

ساله چینی سپرده شده است.
* فلســطینی ها در جام ملت های 2015 استرالیا هم حضور داشتند اما 
در گروه خود با 3 باخت مقابل ژاپن، عراق و اردن از این رقابت ها کنار رفتند. 
با این حساب آنها بعد از تساوی مقابل سوریه نخستین امتیاز خود را در این 

تورنمنت کسب کردند.
*در آســتانه و رویارویــی عراق بــا ویتنام، صفا هادی ســتاره جوان و 
کلیدی میانه میدان شــیرهای بین النهرین که با توجــه به ظاهر متفاوتش 
نسبت به فوتبالیست های این کشور لقب »فلینی عراق« را به خود اختصاص 

داده مدعی شــد اگر در جــام هفدهم به قهرمانی 
آســیا برســند موهای خود را از ته می تراشد. این 
تصمیم صفا هادی که بازتاب گسترده ای در سطح 
رسانه های عراق داشت از آن جهت اهمیت داشت 
که پیش از ایــن هافبک تدافعی عراق یک بار هم 
ایــن تصمیــم را در رقابت های لیــگ داخلی این 
کشور به خاطر قهرمانی با باشگاه طرف قراردادش 

عملی کرده بود.
* به شــاگردان آنتونیو پیتزی اعام شده تا 
قبل از مسابقه با کره شمالی حق خوردن غذاهایی 
کــه کالری باایــی دارند مثل نان ســفید، برنج، 
گوشــت قرمز و... را ندارند. کادرپزشکی تیم ملی 

عربســتان به صورت روزانه برنامه غذایی بازیکنان را چک می کند تا مبادا با 
خوردن این نوع غذاها قبل از دیدار با کره شــمالی بازیکنان اضافه وزن پیدا 
کنند و از شــرایط آمادگی جســمانی دور شوند. در این باره به بازیکنان تیم 
ملی عربســتان تاکید ویژه شده و آنها ملزم به رعایت برنامه غذایی تیم ملی 

هستند.
* بعد از پیروزی اردن مقابل اســترالیا فیلمی از رختکن اردن منتشــر 
شــد که بازیکنان این تیم در حال ســر دادن شعارهایی با مضمون»کانگورو 

را بیاور« بودند.
 شــعارهایی که مضمون مناسبی نداشت و با واکنش کارشناسان برنامه 
المجلس که به بررســی جام ملت های آســیا می پردازد همراه شــد. یونس 
محمود ســتاره سابق تیم ملی عراق این فیلم را به دور از روحیه جوانمردی 
دانست و عقیده داشــت که اگر این صحبت ها قبل از مسابقه انجام می شد، 
به نوعی یک دعوت به مبارزه بود اما ســر دادن این شعارها در پایان مسابقه 
اتفاق خوبی نیست. این تنها واکنش اردنی ها به پیروزی مقابل استرالیا نبود 
و یکی از رسانه های این کشور با انتشار کاریکاتوری که در آن دو بازیکن تیم 
ملی اردن در حال بردن کانگوروی دست بسته بودند، نوشت که این کانگورو 

برای طبخ یک غذای محلی استفاده می شود.
* حدود پنج ســاعت تــا دیدار ایران برابر یمــن، پلیس امارات درهای 
ورزشــگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی را بست تا پس از عملیات چک خنثی 
توســط ســگ و ابزار الکترونیکی، به خبرنگاران و هواداران اجازه ورود دهد. 
حدود ساعت 13:30 پلیس به خبرنگاران اعام کرد پس از بازرسی می توانند 
وارد ورزشــگاه شــوند. پلیس برای تامین امنیت بازی، تمام افرادی که قصد 

ورود به ورزشگاه را داشتند به دقت بازرسی کرد.
* هواداران امارات خیلی زود از تیم ملی خود نا امید شــدند که این نا 
امیدی با واکنش تند آنها رو برو شد و بسیاری از هواداران در فضای مجازی 
خواهان به کارگیری مامیچ در راس کادرفنی تیم ملی این کشــور شــدند. 
مامیچ با العین نتایج بسیار خوبی کسب کرده و توانست به نایب قهرمانی جام 
باشگاه های جهان نیز دست پیدا کند و هواداران تیم ملی امارات با بیان این 
جمله که اگر شــوق پرواز دارید، اکنون وقت تغییر است. هواداران همچنین 
نســبت به برخی بازیکنان مانند مبخوت نیز انتقاداتی داشتند و عقیده دارند 

که این بازیکنان در تیم ملی فرم خوبی ندارند.
* اوسامه اومری، هافبک کلیدی تیم   ملی سوریه مصدوم شد و نتوانست 
به بازی ادامه دهد. کادر پزشــکی سوریه اعام کرد که آسیب دیدگی اومری 
جدی اســت و او رباط صلیبی پاره کرده تا ادامه جام ملت های آسیا 2019 

را از دست بدهد.

نقل قولجام ملت ها

عمر الســومه ســتاره خــط حمله 
ســوریه بعد از تساوی با فلسطین گفت: 
»بازی خیلی خوبی بود اما ما بدشــانس 
بودیم و نتوانســتیم از برتری قاطع خود 
بهره ببریم. به هر حال بازی های اول هر 
تورنمنتی می تواند دشــوار باشد که این 
واقعیت برای ما مقابل فلســطین تکرار 
شــد.« او ادامه داد: »قبل از هر چیز از 
طرفدارانی که به ورزشگاه آمده بودند به 
خاطر ایــن نتیجه عذرخواهی می کنم و 
قول می دهیم در بازی های بعدی جبران 

کنیم. مســلما در تورنمنتــی مثل جام 
ملت های آســیا هیچ بازی آسانی وجود 
ندارد.« ســتاره گرانقیمت ااهلی گفت: 
»ما دو بازی مهم دیگر در این گروه پیش 
رو داریم و تــاش می کنیم هر دو بازی 
به سود سوریه به پایان برسد چون برای 
رســیدن به مراحل نهایی چاره دیگری 
نداریم. جلوی فلسطین چه قبل چه بعد 
از کارت قرمز برای مدافع حریف، ما تیم 
برتر زمین بودیم اما سودی نبردیم تا کار 

برای صعود واقعا سخت شود.«

سونیل چتری ستاره تیم ملی هند 
که دو گل مقابل تایلند به ثمر رســاند، 
گفت: »بازی مقابل تایلند نمایش بسیار 
خوبی بود. در نیمه اول بازیکنان تایلند 
با هم پاســکاری کــرده و توپ را حفظ 
می کردنــد و در نیمــه دوم برنامــه ما 
این شــد که به آنها نزدیک تر شــویم و 
خوشــبختانه در زمان مناســبی به گل 
رســیدیم و بازی دشــواری داشتیم اما 
موفق شدیم به سه امتیاز دست یابیم.« 
ســتاره کوتــاه قامت هندی هــا افزود: 

»همگروهی با بحرین و امارات دشــوار 
اســت و ما بعد از تماشای بازی این دو 
تیم دریافتیم هر دو، تیم های باکیفیتی 
هســتند. رقبای ما از نظــر تکنیکی در 
ســطح باایی قرار دارند اما هر دیداری 
بــرای ما یــک جنــگ و رقابتی بزرگ 
محسوب می شود.« شماره 11 تکنیکی 
هند گفت: »شاید تیم ملی هند بااترین 
تیــم از نظر تکنیــک در جام ملت های 
آسیا نباشــد اما ما قصد داریم تا پایان 

برای کسب موفقیت مبارزه کنیم.«

عربســتان بــه صورت رســمی 
از کنــار گذاشــتن ســلمان الفــرج 
ســتاره خط میانی این تیم به دلیل 
مصدومیت خبر دارد. پیتزی سرمربی 
آرژانتینی تا آخرین لحظه تاش کرد 
این بازیکن را در فهرست بازیکنانش 
داشته باشد اما وضعیت آسیب دیدگی 
سلمان الفرج به شکلی نبود که بتواند 

در بازی ها حضور داشته باشد.
از همین رو فدراسیون عربستان 

در آخرین فرصت برای آپدیت فهرست 
23 نفره خود تا قبل از نخستین بازی 
از خط خوردن سلمان الفرج خبر داد 
تا نوح موســی با خوش شانسی تمام 
مســافر جام ملت هــای 2019 لقب 

بگیرد.
با اتفاق رخ داده برای عربستان، 
این تیم هــم در زمره تیم های مدعی 
قرار گرفت که ستاره های کلیدی خود 
را به دلیل آســیب دیدگی از دســت 

دادند. امارات بــا عبدالرحمان، ایران 
با عزت اللهی، کــره جنوبی با نام تائه 
هی و اســترالیا با آرون موی از جمله 
تیم هایــی بودند که ایــن کابوس را 

لمس کردند.
ســلمان الفرج یکی از ستاره های 
الهــال هم محســوب می شــود که 
مصدومیت و وضعیــت مبهم او برای 
بهبودی می تواند برای وینفرد شفر و 

استقالی ها نیز جالب توجه باشد.

کهنه کار  ســتاره  مطر  اسماعیل 
تیــم ملی امارات گفت: »ما از بازی با 
بحرین درس می گیریم تا در مسابقات 
بعــدی از آنهــا بهترین اســتفاده را 

بکنیم.«
این بازیکن که قبل از رقابت های 
جام ملت های آســیا دچار مصدومیت 
بــود در نیمــه دوم بازی بــا بحرین 
مشغول گرم کردن شــد اما زاکرونی 
در نهایــت تصمیم گرفت این بازیکن 

را برای بازی هــای آینده نگه دارد. او 
گفــت: »من تمام تاشــم را می کنم 
تا در بازی های بعــدی در کنار دیگر 
بگیریم  نتایج خوبی  بتوانیم  بازیکنان 
اما امیدوار بودیــم بعد از بازی مقابل 
بحریــن در خــارج از ورزشــگاه بــا 
هواداران مــان شــادی کنیم ولی این 
اتفاق می تواند در بازی های آینده رخ 

دهد.«
 مطــر اضافه کــرد: »اان وقت 

نصیحت و چالش های لفظی نیســت. 
اان تنها باید به موفقیت در بازی های 

آینده فکر کنیم.«
او در ادامــه گفــت: »تیم هــا و 
رقیبان ما در این دوره از جام ملت ها 
در سطح خوبی هستند اما ما میزبان 
هستیم و با استفاده از هوادارانمان که 
بهترین ســاح برای پیروزی هستند 
موفقیت های  بــه  ادامه  در  می توانیم 

مدنظرمان برسیم.«

عمر السومه: در جام ملت ها بازی آسان وجود ندارد

چتری: هر بازی برای ما یک جنگ است

سلمان فرج از فهرست عربستان کنار گذاشته شد

مطر: اان وقت نصیحت و چالش های لفظی نیست

امروز بازی گروه D جام ملت ها بین 
عراق و ویتنام برگزار می شود که نتیجه اش 
برای تیم ملی اهمتی زیادی دارد. ســرکو 
کاتانچ ســرمربی عراق در نشست خبری 
قبل از این بازی گفت: »همیشه نخستین 
بازی در چنین بازی هایی مهم اســت اما 
آماده شــروع خوب هســتیم. مــن باید 
اعام کنم به ویتنــام اهمیتی نمی دهم و 
اصلی ترین حریف عراق در مرحله گروهی، 
ایران است. جاه طبی عراق در جام ملت ها 
پیروزی در هر بازی است. به هر بازی نگاه 
جداگانه ای داریــم و تمرکز کنونی من و 
شاگردانم به بازی با ویتنام است. به یمن، 
ایران یا بازی های بعدی فکر نمی کنیم. به 
ترکیب اصلی دست یافتم و اطمینان دارم 

بازی خوبی از تیمم خواهید دید.«
کاتانچ درباره تاثیر شکســت استرالیا 
مقابــل اردن روی تیم ملــی عراق گفت: 
»این بازی هیــچ تاثیری روی روند تیمی 
عــراق ندارد و بــا تیم خوبی کــه داریم 
بازی خواهیــم کرد. مــا دارای بازیکنان 
خوب و تاریخ درخشــانی هستیم. من به 
نسل فوتبالی ســال 2007 میادی بابت 

قهرمانــی افتخار می کنم اما اان نســل 
دیگری پیش رو داریم.«

کره ای  هانگ سئو، ســرمربی  پارک 
ویتنام هم در نشســت مطبوعاتی گفت: 
»مفتخرم از اینکه با تیم عراق که ســابقه 
قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد، همگروه 

هستیم.«
وی ادامــه داد: »یــک بــازی خیلی 
ســخت در انتظار ماســت چرا که عراق 
روبه روی مــا قرار دارد امــا هیچ کس از 
نتیجه خبر ندارد و ما تاش خواهیم کرد 

به بهترین نتیجه دست یابیم.«
ســرمربی ویتنــام بــا اشــاره بــه 
موفقیت هــای تیمــش گفت: »ما ســال 
گذشــته بســیار موفق بودیم و به فینال 
رســیدیم، در بازی های آســیایی نمایش 
خوبی داشتیم و با تمرکز باایی وارد این 
مسابقات شــدیم و مطمئنا طرفداران ما 
هم حمایت مناسبی از ما خواهند داشت. 
تصــور ما این اســت که به انــدازه کافی 
زمان برای آماده ســازی داشــتیم و امروز 
)سه شــنبه( باید محصولی که کاشتیم را 

درو کنیم.«

 مصدومیت در ترکیــب الهال باعث 
شــد تا اماراتی ها یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ فوتبالشــان را در جام ملت های آسیا 
نداشته باشند. عموری که در جام ملت های 
2015 عملکرد بســیار خوبی داشــت، در 
بازی افتتاحیه جام ملت های آســیا 2019 
نیــز به کنار زمین رفت تــا به همبازیانش 

روحیه بدهد.
پس از بازی ناامید کننده میزبان جام 
ملت ها مقابل بحرین ســتاره ســابق العین 
گفت: »تیم ما در بازی افتتاحیه بسیار بهتر 
از بحرین بود، ما شــانس های زیادی برای 
گلزنی داشتیم، فکر می کنم بازیکنان تحت 
تاثیر جو مسابقه قرار گرفتند اما به هر حال 
تورنمنــت ادامه دارد و مــا حریفان را درو 

خواهیم کرد.«

او که پــس از مصدومیت شــدید در 
ســال های 2009 و 2012 بــا قــدرت به 
بازگشــت، در خصــوص عملکرد  میادین 
بازیکنــان خط حملــه و هافبــک امارات 
هــم گفت: »با حضور احمــد خلیل و علی 
مبخوت ما هیــچ تــرس و نگرانی از خط 
حمله نداریم، آنها فوق العاده هستند. محمد 
خلفان جوان هم در خــط هافبک بازیکن 

بسیار با استعدادی نشان داده است.«
عموری بــه حفظ اتحاد هــواداران و 
حمایت از تیم ملی هم اشاره و تاکید کرد: 
»درک می کنم مردم از این نتیجه ناراحت 
هســتند اما باید شوق و ذوقی که در بازی 
افتتاحیه داشتیم را حفظ کنیم. نیاز داریم 
تا ایــن را ادامه دهیم، حمایــت هواداران 

سوخت بازیکنان برای ادامه کار است.«

کاتانچ:بهویتناماهمیتینمیدهم
حریفماایراناست

حریفانرادرومیکنیم

پارکهانگسئو:هیچکسازنتیجهخبرندارد

امیدواریعبدالرحمانبهامارات:

جام ملت ها جدا از تقابل های فوتبالی محلی برای تقابل فرهنگی 
کشورها و نژادهای مختلف این قاره به حساب می آید. وسعت قاره 
پهناور آسیا که در این تورنمنت فوتبالی استرالیا هم به آن اضافه 
شــده کاری کرده تا هر روز در ورزشــگاه های امارات چهره ها و 
لباس های خاص مردم کشورهای مختلف قاره را تماشا کنیم که این 
هم جزوی از زیبایی های این تورنمنت قدیمی به حســاب می آید.

عکس نوشت

فدراســیون فوتبال تایلند ســاعتی پس از شکست 
4 بــر یک این تیم مقابل هند در جام ملت های آســیا، 
میلــوان راجــواچ را برکنار کرد. موقعیــت مربی صرب 
پس از شکســت ناامیدکننده ماه گذشته در نیمه نهایی 
جــام ســوزوکی مقابــل مالــزی متزلزل بــود و گفته 
 می شــد سرنوشــت او به عملکرد تایلند در جام ملت ها 

بستگی دارد.
شکســت ســنگین مقابل هند فدراســیون تایلند 
را متقاعــد کرد که قــرارداد این مربی را فســخ کند و 
سیریســاک یودیارتای، دســتیار راجواچ هدایت تیم در 

ادامه مسابقات را به عهده می گیرد.
راجواچ سال 2017 هدایت تایلند را به عهده گرفت 

و بابت رســاندن غنا به یک چهــارم نهایی جام جهانی 
2010 توانست به شهرت برسد. رییس فدراسیون تایلند 
این خبــر را با بیانیه ای به هواداران اعام کرد. او معتقد 

است تایلند در این بازی پایین تر از انتظار ظاهر شد.
تایلنــد در دو بــازی بعدی به ترتیب بــا بحرین و 

امارات روبه رو می شود.

سرمربی تایلند 
 نخستین قربانی
 جام ملت ها

وصال روحاني
Vesal Rohani
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در نشســت اخیر کمیسیون ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک ابتدا اینطور عنوان شــد 
که قرار اســت آرش میراســماعیلی نماینده 
ورزش ایران بــرای قدم گذاشــتن در جمع 
اعضــای کمیســیون ورزشــکاران کمیتــه 
بین المللــی المپیــک باشــد امــا حرف های 
آرش میراســماعیلی حکایــت از این دارد که 
او فقط در نشســت کمیســیون ورزشکاران 
IOC شــرکت می کنــد که همیــن موضوع 
هم قابل بررســی است و مقدمه ای است برای 
پرداختــن به موضوع عضویــت نماینده ایران 
در کمیسیون ورزشــکاران IOC. هدفی که 
در برنامه کمیســیون ورزشکاران و کمیسیون 
بین الملل کمیته قــرار گرفته و باید دید چه 
روندی از ســوی این دو بخش طی می شود. 
نکتــه اساســی در این مورد انتخــاب گزینه 
نهایی برای حضور در رقابت انتخاباتی اســت 
که بایــد زودتر ایــن انتخاب صــورت گیرد 
و از حــاا به بعد در چند رویــداد بین المللی 
به عنــوان نماینده ایران شــرکت کند. اینکه 
آرش میراســماعیلی در نشســت ورزشکاران 
کمیته بین المللی المپیک شرکت کند، اتفاق 
خوبی نیست چراکه بهتر است از همین حاا 
فردی در حــوزه بین المللی ورود کند که قرار 
اســت در انتخابات 2020 به رقابت بپردازد. 
ضمــن اینکه در تاریخ المپیک شــرایطی که 
برای آرش میراسماعیلی پیش آمد، ثبت شده 
است. کمیته بین المللی المپیک اهداف خاص 
خود را دنبال می کند که مبارزه با نژادپرستی 
هم یکی از آنها اســت. البته ما قایل  هستیم 
به اینکــه عدم مبــارزه با نماینــدگان رژیم 
اشــغالگر قدس نژادپرستی نیســت اما به هر 
حال وقتی IOC روی این موضوع حساسیت 
دارد، بهتر اســت ما هم از گزینه ای اســتفاده 
کنیم کــه ابهاماتی درباره اش مطرح نباشــد. 
در جست وجویی ســاده در اینترنت هنوز هم 
می توان مطالبــی را پیدا کرد که تحلیل گران 
خارجی عدم حضور آرش میراســماعیلی در 
مبارزه نخســتش در المپیــک 2004 آتن را 
به موضوع رژیم اشــغالگر قدس ربط داده اند 
و اینطور نیست که این موضوع فراموش شده 
باشــد. البته حضور آرش قطعــا تبعاتی ندارد 
اما اگر برنامه دو ســاله برای حضور در رقابت 
انتخاباتــی داریم، بایــد از همین اان طوری 
برنامه ریزی شــود که گزینه مورد نظر مقابل 
چشــم همه قرار گیرد. ورزش ایــران تجربه 
خوبی از حضور در رقابت های اینچنینی ندارد. 
مدتی می شــود که ایران برای کسب کرسی 

در کمیسیون ورزشکاران IOC و چند پست 
دیگــر دورخیز کرده اما این دورخیز بیشــتر 
شــبیه تکرار یک رویای کودکانه بوده چراکه 
هیچ اقدام جدی در موردش انجام نشده بود. 
مثل مواقعی که برای برخی کرسی های دیگر 
دورخیز کردیــم اما هیچ اتفــاق قابل تاملی 
نیفتاد. نمونــه بارزش بر می گردد به زمانی که 
قرار بود امیر خادم در انتخابات هیات رییســه 
اتحادیه جهانی شــرکت کند. در حالی  که او 
هنوز درگیر صادر شــدن یا نشدن روادیدش 
برای سفر به لندن بود، گزینه قطری میهمانی 
انتخابــش را برپا کرد؛ آن هــم دو روز قبل از 
برگــزاری انتخابات نمادین. پس تیم او خیلی 
پیش از برگــزاری انتخابات کار را تمام کرده 
بودند و برای شــان مســجل بود که رای ازم 
را دارنــد. نمونه این اتفاق درباره کمیســیون 
ورزشــکاران IOC هم افتاد. زمانی که گفتند 
هادی ســاعی کاندیدا می شــود. جالب است 
که پرافتخارترین ورزشــکار المپیکی ایران تا 
آخرین روز حتی برای ارســال مدارکش هم 
انگیزه نداشت. این موضوع را به عدم حمایت 
سایر ورزشکاران از او اضافه کنیم، می رسیم به 
نقطه نامطلوبی که هادی ساعی رسید، جایی 
که نه تنها حمایت نشــد بلکه مورد اهانت هم 
قــرار گرفت. این دو مورد تنها بخش کوچکی 
از اتفاق هایی  هســتند که بــرای ورزش ایران 
افتاده و همین ها تلنگری اند برای کســانی که 

می خواهنــد برای عضویــت نماینده ایران در 
کمیسیون ورزشکاران اقدام کنند.

در کنــار شــرایطی کــه IOC بــرای 
کاندیداها در نظر می گیرد، در معرفی کســی 
که قرار اســت در انتخابات شرکت کند، باید 
چند آیتــم را مورد توجه قرار داد. یکی اینکه 
موضوع زنان برای IOC اهمیت ویژه ای دارد 
و دیگر اینکه شناخته بودن ورزشکار نیز مورد 
توجه است. البته آیتم های زیادی مد نظر است 
و با در نظر گرفتن همه اینها به ویژه تسلط به 
زبان انگلیسی باید دست گذاشت روی بهترین 

گزینه تا شاید راه به جای خوبی برسد.
 

میراسماعیلی: ورزشکاران 
نظرات شان را می دهند

آرش میراســماعیلی می گویــد هنــوز 
گزینه ای بــرای حضــور در انتخابات کمیته 
بین المللی المپیک نهایی نشــده و قرار است 
ورزشــکاران عضو کمیســیون در این رابطه 
نظر بدهند. آرش میراســماعیلی درباره تاش 
برای داشتن کرسی در کمیسیون ورزشکاران 
کمیتــه بین المللی المپیک )IOC( می گوید: 
»با هماهنگی کمیســیون بین الملل پروژه ای 
را تعریــف کردیم تا در انتخابات کمیســیون 
ورزشــکاران IOC نماینده ای داشته باشیم و 
ان شــاءا... این کرســی را به دست آوریم. من 
در جلســه کمیســیون بین الملل که ریاست 

آن برعهده علی نژاد اســت، شــرکت کردم. او 
فرد شــناخته شده و باتجربه ای است و در آن 
جلسه توضیحات ازم را دادم. حتی درخواست 
 IOC میزبانی اجاس کمیسیون ورزشکاران
را هم که داده ایم جزو همین پروژه اســت تا 
رایزنی هایی داشــته باشــیم. قرار است آقای 
رضوانی به عنوان نماینده کمیسیون بین الملل 
به طور مرتب در جلسات کمیسیون ورزشکاران 
حضور داشته باشد. ما در 4-3 رشته بیشتر در 
المپیک مدال آور نیستیم و از این رو قرار است 
برای جلســه آینده کمیسیون ورزشکاران که 
1۶ بهمن است، اعضا فهرست 12-10 نفره ای 
از ورزشکاران براساس توانایی، آشنایی به زبان 
انگلیسی، چهره بودن و موارد دیگر تهیه کنند 
و در نهایت به یک گزینه برســیم و او را برای 
حضور در انتخابات کمیســیون ورزشــکاران 
IOC که در همان دهکــده المپیک 2020 

برگزار می شود، حمایت کنیم.«
او ادامه می دهد: »مــا در دو دوره قبلی 
هادی ســاعی را به عنوان نماینده داشتیم که 
شــاید به طور کافی مورد حمایت قرار نگرفت 
اما برای این دوره ازم است حتی فدراسیون ها 
با فدراســیون های جهانی خود رایزنی کنند و 
با کمیته ملی المپیک کشــورهای دیگر این 
رایزنــی انجام شــود تا در این دو ســالی که 
فرصــت داریم این پروژه را جلــو ببریم تا در 

نهایت بتوانیم این کرسی را بگیریم.«

دیر، سخت اما امیدوارکننده
IOC به بهانه حضور در رقابت انتخاباتی کمیسیون ورزشکاران

 دبیر فدراسیون تنیس:
هنوز هیچ انصرافی به 

ما اعام نشده است
با وجود اینکه گفته شده انتخابات 
فدراســیون تنیس تک کاندیدا شــده 
اما از ســه کاندیدای تایید شــده هنوز 
کســی انصراف نداده اســت. در حالی 
کــه داورزنی معاون ورزش قهرمانی در 
حاشــیه مجمع انتخاباتی فدراســیون 
انجمن های ورزشــی اعام کرد ثبت نام 
از تنیس هم مانند چوگان به دلیل تک 
کاندیدا شــدن قرار است مجددا انجام 
شــود اما انتخابات تنیس تک کاندیدا 
نشــده چرا که بــه صــورت مکتوب و 
رســمی خبری از انصراف دو کاندیدای 
دیگر نیســت. کامیــار کیمیایی، دبیر 
فدراســیون و دبیر مجمــع تنیس در 
این رابطه به ایســنا می گوید: »تا آنجا 
که می دانم ســه کاندیدا هســتند و تا 
این لحظه از ســمت امور مجامع اباغ 
رســمی مبنی بر انصراف کاندیدایی به 
ما داده نشــده است. امور مجامع به ما 
ســه کاندیدا را اعام کرد که می توانند 
در فرآیند انتخابات حضور داشته باشند 
و دیگر چیزی اعام نکرد که از این سه 
نفر، کسی انصراف داده  یا تایید نشده 

است.«
او ادامــه می دهد: »مــا زمانی که 
داورزنی  آقای  در رسانه ها صحبت های 
مبنــی بر اینکــه تنیس تــک کاندیدا 
شده را خواندیم، از طریق امور مجامع 
پیگیری کردیم و آنها پاسخ دادند هنوز 
هیچ خبری در این خصوص اعام نشده 
که کسی از بین کاندیداها انصراف داده 
اســت. در حال حاضر هم ما منتظریم 
ببینیم چه می شــود. بــرای ما اعام و 
اباغ امور مجامع و دفتر امور مشترک 

فدراسیون ها ماک است.«
کیمیایی با اشاره به برگزار نشدن 
انتخابــات به دلیل تــک کاندیدا بودن 
می گوید: »در آییــن نامه ای که به من 
ارجاع دادنــد چیزی مبنی بــر اینکه 
مجمــع انتخاباتی به دلیل تک کاندیدا 
بودن برگزار نمی شــود، نوشــته نشده 
اســت و حاا شــاید آیین نامه دیگری 

باشد که من از آن بی اطاع هستم.«
ماهــی   دو  تنیــس  فدراســیون 
اســت که باتکلیف شــده و مشخص 
نیســت چــرا از ســوی وزارت ورزش 
زمان برگزاری مجمــع انتخاباتی اعام 
نمی شــود. یکی دو روز قبــل معاونت 
قهرمانی تک کاندیدا بودن این مجمع 
را به عنوان دلیلی مطرح کرد که مقدمه 

ثبت نام دوباره از کاندیداها می شود.

سوژه

نفرزاده: افت والیبال ایران از زمان 
داورزنی آغاز شد

حضور ضیایی در سطح 
والیبال دخیل نبود

تهران  والیبال عقــاب  تیم  ســرمربی 
می گوید با آمدن لوزانو و کواکوویچ، نتایج 
چشمگیری توســط تیم ملی والیبال ایران 
گرفته نشــد و در واقع افت والیبال ایران از 

زمان داورزنی آغاز شد.
نفــرزاده در مورد کیفیــت لیگ برتر 
والیبال اینطور اظهارنظر کرد: »شــماری از 
ملی پوشان ایرانی در این فصل برای تیم های 
دریافت  بازیکنان  می کننــد.  بازی  اروپایی 
کننده و قدرتی ایران در مسابقات قهرمانی 
جهان 2018 مثل جواد معنوی نژاد، مرتضی 
شریفی، میاد عبادی پور، فرهاد قائمی، امیر 
غفور و صابر کاظمی، همگی امسال در اروپا 
حضور دارند. به همین خاطر، فرصت خوبی 
برای بازیکنان دریافت کننده و قدرتی پیش 
آمــده تا در لیگ، خودی نشــان دهند. در 
تیم ملی ایران در این پســت با مشــکات 
عدیده ای روبه رو بوده و هســتیم. بنابراین 
نیاز بــه بازیکنان با تجربــه و میدان دیده 
در تیم ملی احســاس می شــود. از طرفی، 
تعداد لژیونرهای ایرانی، چندان زیاد نیست. 
به همین خاطر، کیفیــت لیگ افت نکرده 

است.«
سرمربی عقاب در مورد 11 ماه ریاست 
احمد ضیایی در فدراســیون والیبال گفت: 
»داورزنی 11 ســال مسوول فدراسیون بود 
و زحمات زیادی برای والیبال ایران کشید. 
والیبال در زمان او به شکوفایی و اوج رسید 
و البته در همان زمان دچار افت هم شــد. 
شــروع درخشــش والیبال ایران با واسکو 
بود ولی تیم ملی ایران برای نخســتین بار 
با کواچ، قهرمان بازی های آســیایی شد، به 
مقــام چهارم لیگ جهانی رســید و عنوان 
ششــم جهان را در اختیار گرفت. بعدها با 
آمدن لوزانو و کواکوویچ، نتایج چشمگیری 
گرفته نشــد و این افــت در زمان داورزنی 
بود. اینکه ضیایی را مقصر همه مشکات و 
افت والیبال بدانیم، کارشناسانه نیست و در 
کل نمی توان یک فدراســیون را همیشه در 
اوج نگه داشت. عمر ریاست ضیایی به یک 
سال هم نرسید و به همین دلیل نمی توان 
قضاوت تمــام و کمالی در مورد مدیریت او 
داشــت. حضور او در ســطح کیفی والیبال 

ایران، چندان دخیل نبود.«

در محل فدراسیون والیبال
قضاوت دیدار پیام 

خراسان و خاتم 
اردکان بررسی شد

قضاوت دیــدار تیم های والیبال 
پیام خراسان و خاتم اردکان در محل 

فدراسیون بررسی شد. 
نحوه قضــاوت و عملکرد داوران 
بازی تیم های والیبال پیام خراســان 
و خاتــم اردکان از هفته شــانزدهم 
لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور 
داوران اول و دوم بازی، کشــفی ناظر 
ســازمان  نماینده  یگانه مجد  داوری، 
لیگ، اعضای کمیتــه داوران و دبیر 
ســازمان لیگ صبح دیــروز در محل 
فدراســیون والیبال مورد بررسی قرار 

گرفت.
 در این جلســه ناظر داوری در 
مورد شرایط و عملکرد داوران توضیح 
کاملی دادند و نماینده ســازمان لیگ 
نیز در مورد شــرایط محل مسابقه و 
علل قطع بــازی مطالبــی را عنوان 
کردند. میرزایی و نویدی نیز خاصه 
گزارش در مورد بازی و نقطه نظرات 
خودشــان را در مــورد مطالب ناظر 
داوری و نماینده ســازمان لیگ ارائه 
دادنــد. در پایان جلســه و با حضور 
اعضای کمیتــه داوران و ناظر داوری 
تصمیمات ازم اتخاذ شد. تصمیماتی 
که البته جزییات آن اعام نشــده و 
طــی روزهــای آینده اطاع رســانی 

خواهد شد.

مصاحبه

قدم اول بد 
برداشته شد

ایران ورزشــی - کسب کرسی بین المللی بخصوص در کمیته بین المللی المپیک )IOC( یکی از حسرت های همیشگی ورزش ایران 
اســت، بخصوص اینکه ممبری )عضویت( ایران مثل آب خوردن از دســت رفته و حاا خیلی بعید است به این زودی ها آن کرسی 
ارزشــمند که در نتیجه یک مراوده سیاسی به دست آمد، بار دیگر از آن ایران شــود. نه اینکه غیر ممکن باشد اما حداقل به این 
زودی ها اتفاق نمی افتد. پس باید از بخش های دیگر مثل کمیســیون ها شروع کرد، مثل کمیسیون ورزشکاران که می توان قدم هایی 
برایش برداشــت اما کار به این سادگی نیســت و مواردی باید مورد توجه باشــد که مهم ترینش فردی است که معرفی می شود؟

مجارستان و پرتغال مقصد بازیکنان ایران
نخستین اعزام پینگ پنگ بازان در سال ۲۰۱۹

نخســتین اعزام پینگ پنگ بازان ایران در ســال 201۹ انجام می شود و 
نمایندگان ایران در مسابقات مجارستان و پرتغال شرکت خواهند کرد.

ابتدا نوشــاد عالمیان و امین احمدیان به همراه جمیل لطف ا... نســبی 
ســرمربی تیم ملی هفته آینده از 2۵ دی در مســابقات مجارستان شرکت 

می کنند.
 پنــج پینگ پنگ باز دیگر نیــز 24 بهمن در مســابقات پرتغال حاضر 
خواهند شــد که در این مسابقات میعاد لطفی و امین میرالماسی با اسپانسر، 
امیر حســین هدایی و ندا شهسواری با حمایت فدراسیون شرکت می کنند و 
امیــن احمدیان هم با توجه به اینکه در لیگ اتریش فعالیت دارد خودش از 

همانجا راهی مسابقات می شود.
نیما عالمیان به دلیل تداخل لیگ فرانسه با مسابقات مجارستان در این 
رقابت شــرکت نمی کند و در مورد مسابقات پرتغال هم هنوز تصمیم نهایی 

خود را نگرفته است.

 باقرزاده: به دنبال المپیکی شدن
 در اپه و فلوره هستیم

رییس فدراسیون شمشیربازی می گوید بازگشت مجتبی عابدینی 
هم برای خودش و هم برای تیم ملی سابر خوب بود.

فضل ا... باقرزاده در مورد شــرایط تیم های ملی شمشیربازی گفت: 
»تیــم اپه ما خود را برای جــام جهانی قطر که اوایــل بهمن ماه آغاز 

می شــود آماده می کند و در حال حاضر زیر 
نظر علی یعقوبیان در اردو حضور دارند و با 
انگیزه کار می کنند. تیم سابرمان هم از جام 
جهانی لهستان که 10 بهمن ماه خواهد بود 
آماده می شــود، تیم های ملی نوجوانان هم 
باید خودشان را برای قهرمانی آسیا در اردن 

آماده کنند.«
او ادامــه داد: »متأســفانه هزینه ها باا 
رفته و ما تاشــمان را می کنیــم که هیچ 
کمبودی برای ملی پوشــان وجود نداشــته 

باشد.«
با اشاره  رییس فدراسیون شمشیربازی 

به اینکه در اسلحه ها اپه و فلوره به دنبال کسب سهمیه المپیک از زون 
آســیا هستیم، گفت: »برای این کار ســعی کردیم اعزام هایمان را زیاد 
کنیم تا بچه ها تجربه زیادی داشته باشند، با توجه به اینکه کشورهای 
قدرتمنــدی در اپه و فلوره آســیا حضور دارند به همین دلیل کســب 
سهمیه از طریق رنکینگ جهانی خیلی سخت است و توجه ما به بخش 

زون آسیاست.«
باقــرزاده ادامه داد: »نفرات خوبی را در اپه و فلوره پیدا کردیم که 
آینده خوبی دارنــد و ما هم تمام و کمال از آنها حمایت خواهیم کرد، 
یکی از این نفرات محمد رضایی 1۷ ســاله است که در قهرمانی کشور 
توانست عنوان دوم را کسب کند و استعداد خوبی است. میرمحمدی در 
فلوره در حال حاضر تمام وقت و تمرکزش را روی این اسلحه گذاشته و 

در حال آماده سازی ملی پوشان است.«
او به وضعیت مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی ســابر نیز اشــاره 
کرد: »پس از مصدومیتی که داشــت وضعیتش بهتر شــده و خودش 
را برای جام جهانی لهســتان آماده می کند. حضور او هم برای خودش 
هم برای تیم ملی شمشــیربازی خوب اســت و جوان ترها می توانند از 

تجربیات او استفاده کنند.«
 

برگزاری جلسه برای تاسیس موزه ورزش
مســووان ورزش کشــور در تاش هســتند تا یکی دو ماه آینده 
موزه ورزش را تاســیس کنند به همین دلیل قرار اســت با فراخوانی، 
ورزشکاران و قهرمانان مدال ها و لوح های خود را در این موزه به نمایش 

بگذارند تا نسل های آینده با افتخارات ورزش کشورمان آشنا شوند. 
به همین دلیل امروز با حضور مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، محمود خسروی 
وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک، نصرا... سجادی مشاور رییس کمیته 
و کیکاووس ســعیدی خزانه دار کمیته ملی المپیک نشست کارشناسی 

تاسیس موزه ورزش ایران برگزار شد.

خبر و مصاحبه

پیمانکار برف روبی جاده شمشــک 
به دیزین دلیل اصلی مرگ یک کارگر 

در این جاده را توضیح داد.
دربــاره   محمدرضــا شمشــکی 
مرگ محمد صادقــی یکی از کارگران 
به دیزین  پاکســازی جاده شمشــک 
گفت: »این جاده چهار نقطه بهمن خیز 
خطرناک و هشــت منطقه خطر دارد. 
در شــب این حادثه تلخ چند نقطه را 
پاکســازی و مناسب سازی کردیم تا به 
سمت پارکینگ دیزین برویم. این کار 
از 11 شب و پس از پایان بارندگی آغاز 
شــد. من خودم جلوتر از همه حرکت 
می کــردم، با این وجــود کامیونی که 
مرحوم صادقی در آن قرار داشت، بین 
برف ها گیر کــرد. در واقع هیچ بهمنی 
روی کامیون ســقوط نکــرد که عامل 

مرگ این کارگر زحمتکش شود.«
او ادامــه داد: »در همــان زمــان 
که کامیــون در برف گیر کــرده بود، 

باد شــدیدی آمد و باعث شد برف در 
اطراف کامیون بیشــتر شود. در همان 
لحظه صادقی که ظاهراً ترسیده بود، به 
جای آنکه ماشین را خاموش کند، این 
کار را نکرد و همین مســاله باعث شد 
تا دود به داخــل کامیون برود و باعث 
خفگی و مرگ او شود. در واقع صادقی 
نه به دلیل سقوط بهمن بلکه به دلیل 

خفگی ناشی از دود درگذشت.«
پیمانکار برف روبی جاده شمشــک 
به دیزین همچنین گفت: »همان لحظه 
که این اتفاق رخ داد، با هادی شمشکی 
راننده لودر شــهرداری تماس گرفتم و 
او نخستین کســی بود که پس از 40 
دقیقه یعنی در ساعت 4:40 به منطقه 
رســید. با انتقال جسد مرحوم صادقی 
اعام شــد که او به دلیل خفگی فوت 

کرده است.«
محمدرضا شمشــکی کــه طرف 
قــراردادش افشــار بهره بردار پیســت 

دیزین اســت، درباره شیوه کارش نیز 
توضیح داد: »بازگشــایی جاده همیشه 
شــب ها انجام می شود. این بار هم قرار 
بود برف روبی انجام شــود تا مسووان 
اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
بازدید  آن  از  شهرســتان شــمیرانات 
کننــد و ســپس مجوز حضــور مردم 
عادی داده شــود. در واقع همیشه این 
توافق با اداره راهداری برای بازگشایی 
صــورت می گرفت و این بــار هم قرار 
بــود این نهاد کنترل را در صبح حادثه 
انجام بدهد تا مشــکلی به وجود نیاید. 
متاســفانه منافع برخی افراد در بسته 
بودن این جاده است و به همین دلیل 
هم در روزهای اخیر خبرهای نادرست 
ارائه کرده اند. برای مثال عنوان شــده 
کــه در این حادثه یک فرد دیگر به نام 
حجــت بابایی هم فوت کرده، در حالی 
که این فرد به دلیل بیماری و در جایی 

غیر از این جاده از دنیا رفته است.«

پیمانکار برف روبی جاده شمشــک 
بــه دیزین در پاســخ به ایــن موضوع 
کــه گفته می شــود قرار نیســت پول 
دیه مرحوم صادقی از ســوی مسووان 
پیست دیزین پرداخت شود نیز گفت: 
»افشار به عنوان بهره بردار پیست مبلغ 
300 میلیون تومان وثیقه گذاشــته و 
قــرارداد بیمه را نیــز در آن قرار داده 
که اگر شــرایط پرداخت دیه از طریق 
بیمه فراهم نشود، این 300 میلیون به 
خانواده صادقی داده شــود. همچنین 
قــرارداد بیمه این مرحوم انجام شــده 
و موجود است و مشــکلی از این بابت 

وجود ندارد.«
داد: »از طرف  ادامــه  شمشــکی 
راهداری  اداره  بــه  دیزین  بهره بــردار 
پیشــنهاد داده شــده 4 بهمن پران در 
نقاط اصلی جاده نصب شود که هزینه 
آنهــا بین 2 تــا ۵. 2 میلیــارد تومان 

می شود.«

عامل فوت کارگر خفگی بود، نه بهمن
توضیح پیمانکار برف روبی جاده شمشک به دیزین:
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تیــم والیبــال کاســتانا در هفته 
متحمل  ایتالیــا   1A شــانزدهم ســری 

شانزدهمین شکست متوالی خود شد.
 A1 در آغاز هفته شــانزدهم ســری
والیبال ایتالیا، تیم های کاســتانا و ورونا 
که از حضور بازیکنان ایرانی سود می برند 

در مقابل حریفان شکست خوردند.
تیــم ورونــا کــه از حضــور جواد 
معنوی نژاد و مرتضی شــریفی در ترکیب 
خود ســود می بــرد در هفته ســوم دور 
برگشــت لیگ ایتالیا با نتیجه 3 بر 2 در 
سالن »یوروسول فوروم« شهر »چیویتانووا 

مارکه« از میزبان خود »لوبه« شکســت 
خورد. تســوتان سوکولوف 24 و یواندری 
لئال 22 امتیاز برای لوبه و اســتفین بویه 
2۵ و جواد معنوی نژاد ۹ امتیاز برای ورونا 
کسب کردند. مرتضی شریفی در ست های 
دوم و ســوم به عنوان بازیکن ذخیره وارد 
زمین شد و 2 امتیاز کسب کرد. ورونا با 8 
پیروزی، 8 شکست و 23 امتیاز در جایگاه 
ششــم جدول قرار دارد. در بازی دیگری 
که در ســالن »پاافلوریو« شهر »باری« 
برگزار شد، تیم کاستانا که در این فصل، 
مجتبی میرزاجانپــور را در اختیار دارد با 

نتیجه 3 بر صفر و با حســاب 20 بر 2۵، 
30 بر 32 و 18 بــر 2۵ از میهمان خود 
پادووا شکســت خورد. میرزاجانپور با 11 
پوئــن، امتیازآورترین بازیکن تیمش بود. 
کاســتانا با 1۶ شکست متوالی و تنها ۵ 
امتیاز، قعرنشــین مطلق سری A1 است. 
دیگــر لژیونرهای ایرانی کــه در مونزا و 
سیه نا حضور دارند هم در نخستین بازی 
خود در سال جدید میادی فردا به میدان 
می روند. ســعید معروف در سیه نا حضور 
دارد و امیر غفور پیراهــن مونزا را بر تن 

می کند.

در حالی کــه معــاون ورزش قهرمانی 
عنوان کــرده یک کاندیدا بــرای انتخابات 
تنیس باقی مانده و با وجود یک نفر نمی توان 
انتخابات را برگزار کرد، حاا زوایای تازه ای 
از پشــت پرده های مجمع انتخاباتی تنیس 
روشن می شــود. در حالی که در هیچ جای 
نوشــته  فدراســیون ها  انتخاباتی  آیین نامه 
نشــده که مجمع انتخاباتی بــا تک کاندیدا 
برگــزار نمی شــود، به نظر می رســد موارد 
دیگــری هم وجود دارد که بر ابهام های این 
موضــوع اضافه می کند. حرف های کیمیایی 
به عنوان دبیر فدراســیون و حــاا آریان فر، 
یکی از کاندیداهای انتخاباتی حکایت از این 
دارد که انتخابات تنیس تک کاندیدا نشــده 
است. آریان فر، یکی از کاندیداهایی است که 

گفته شده بود، تایید صاحیت شده و جالب 
است که روز یکشنبه در شمار کاندیداها به 
حساب نیامد. با حرف های معاونت قهرمانی 
وزارت ورزش اینطور برداشت شد که شاید او 
انصراف داده است اما این کاندیدا در آخرین 
اظهارنظرش می گوید که اصا انصراف نداده 
اســت. عبدالرضا آریان فر، کاندیدای مجمع 
انتخاباتی فدراســیون تنیس می گوید: »به 
هیچ عنــوان از انتخابات انصراف نداده ام اما 
برخی از دوستان از قول من صحبت هایی را 
کرده اند که به شدت آن را تکذیب می کنم. 
از بین ۵ کاندیدای مجمع انتخاباتی تنیس، 
من و آقایان رحمانی و شایسته تأیید شدیم. 
شــنیده ام که آقــای رحمانی ســال آینده 
بازنشسته می شوند و از شرکت در انتخابات 

انصراف داده اند اما من به هیچ عنوان تمایلی 
به انصراف نــدارم.« او ادامه می دهد: »من 
سال ها در تنیس باشــگاه داری و تیمداری 
کرده ام و چندین بار تیم ما موفق به کسب 
مقام های مختلف شد. دکترای تربیت بدنی 
دارم و مربی رســمی فدراسیون هستم. در 
کنــار دارا بــودن 14 مــدرک مربیگری با 
خانواده تنیس هم آشــنا هستم.« آریان فر 
در واکنــش به اعام ثبت نــام مجدد برای 
فدراسیون تنیس نیز می گوید: »من به این 
موضوع اعتراض دارم. من و آقای شایســته 
دو کاندیدا هســتیم و مجمــع تنیس تک 
کاندیدایی نیست. بنابراین از وزارت ورزش 
و جوانان می خواهیم به صورت عادانه این 

مجمع را با همین دو کاندیدا برگزار کند.«

شانزدهمین شکست پیاپی برای یاران میرزاجانپور

آریان فر: به هیچ عنوان از حضور در انتخابات تنیس انصراف نداده ام

دبیر اسبق فدراســیون والیبال معتقد 
اســت لیگ برتر با تنش مواجه است و باید 
دایل آن را بررســی کرد. بهتر است هر چه 
سریع تر تکلیف تیم های ملی مشخص شود.

محمود افشاردوســت ملی پوش و دبیر 
اسبق فدراســیون والیبال در مورد مشخص 
نشــدن برنامه های تیم ملــی والیبال گفت: 
»بایــد هرچه ســریع تر شــرایط و وضعیت 
تیم هــای ملی اعــم از نوجوانــان و جوانان 
مشــخص شــود. ترکیب مربی و کادرفنی 
مشــخص شــود و بازیکنان دعوت شده به 
تیم معرفی شوند. باید تا پایان سال ترکیب 

بازیکنان را نیز مشخص کنیم. حتی اگر قرار 
نیست فعا فعالیت تیم ملی شروع شود باید 
ســریع تر کارها را پیش ببرند تا بعد از عید 

بتوانیم به سمت مسابقات حرکت کنیم.«
 او همچنین با اشــاره به بهترین زمان 
برای انتخابات ریاســت فدراســیون والیبال 
ادامــه داد: »به طور کلی بهتر اســت هرچه 
سریع تر انتخابات را برگزار کنیم اما بهتر است 
ببینیم که از انتخابات خود چه می خواهیم. 
نیم فصل تازه شروع شده و اگر تیم ملی در 
اولویت باشــد که هست باید رییس جدید با 
برنامه هایی مشخص کار را شروع کند. با این 
حال اگر اولویت کشور و دولت والیبال است 
باید بخشــی از این انتخابــات را به خانواده 
والیبــال اختصاص داد تا افرادی از بدنه این 
رشــته در انتخابات به عنوان کاندیدا حاضر 
شــوند.« دبیر اسبق فدراســیون والیبال در 
پاسخ به این سوال که آیا خودش تصمیمی 
برای حضور در ایــن دوره از انتخابات دارد، 
نیز توضیح داد: »در حال حاضر نمی توان در 
مورد این مســائل صحبت کرد و فعا بحث 
خاصــی هم از جانب من در این مورد وجود 
ندارد. بنده در کیش مشغول خدمت هستم 
و به جمع  بندی در این خصوص نرســیدم.« 
پیشکســوت والیبال ایران در پاســخ به این 
ســوال که آیا تیم ملی و فدراسیون والیبال 

ایران بهتر اســت با کواکوویچ ادامه دهد یا 
خیر؟ گفــت: »باید ببینیم برای ادامه کار از 
مربی مدنظر خود رســیدن بــه چه اهدافی 
را می خواهیــم. دو ســال پیش روزی که ما 
کواکوویچ را آوردیم، به دلیل ســابقه ای که 
داشت از او خواســتیم تا تغییر نسلی را در 
والیبال ایــران ایجاد کند که خوشــبختانه 
همینطور هم بــود، چندین بازیکن خوب و 
با استعداد را به تیم ملی ایران معرفی کرده 
اســت. حاا باید ببینیم بــرای ادامه کار از 
او چه می خواهیم. اگــر موفقیت در 2020 
هدف فدراسیون است باید ارزیابی های خود 
از همه جوانب را انجام داده و نقاط ضعف را 

برطرف کند تا به موفقیت برسیم.«
بــه  راجــع  افشاردوســت  محمــود 
ویژگی هــای مورد نیاز بــرای رییس جدید 
فدراســیون والیبال نیز گفت: »یکســری از 
ویژه گی ها در اساســنامه همه فدراسیون ها 
وجــود دارد اما می توان چند ویژگی  دیگر را 
بــه آنها اضافه کرد. به نظــر من اگر رییس 
جدید از بدنه همان ورزش باشــد بهتر است 
و این تنها مختص به والیبال نیست. صداقت 
کام از دیگــر خصوصیات مهــم برای یک 
رییس فدراســیون اســت که اگر اشتباهی 
کرد و تیمش باخت، اشــتباه و باخت خود 

را قبول کند.«

 افشاردوست: تکلیف والیبال باید زودتر مشخص شود

ســرمربی تیم ملی شــطرنج ایران 
می گوید حدودا دو ســال اســت که با 
فدراســیون شــطرنج ایــران همکاری 
می کنم که در این مدت حدود 100 روز 
در ایران بــودم و این مدت زیادی برای 

همکاری با بچه ها است.
ایوان ســوکولف مربی هلندی تیم 
ملی شــطرنج ایران در مــورد اینکه آیا 
حضور 10 روزه در کنار اردوی تیم ملی 
است؟  کافی  ملی پوشــان  برای  شطرنج 
گفــت: »تمریناتی که یک بار در ســال 
باشــد قطعا کافی نخواهد بود اما من هر 
بار که به ایــران می آیم تمریناتی حدود 
دو هفته ای داریــم. در همین مدت هم 
با بچه ها در مورد مســائل مختلف کار و 
تمریــن می کنیم. در ایــن مدت حدودا 
دو ســاله که با فدراسیون شطرنج ایران 
همکاری می کنم، حــدود 100 روز در 
ایــران بــودم و این مدت زیــادی برای 
همکاری با بچه ها است. من حتی بعد از 
رفتنم از ایران نتایج آنها را رصد می کنم 

و به آنها بازخورد می دهم. با اســکایپ، 
ایمیل و ... بــا شــطرنج بازان در ارتباط 

هستم و مشکات آنها را حل می کنم.«
سرمربی تیم ملی شطرنج ایران در 
مورد کارنامه خود در دوران ورزشی اش 
و آغــاز فعالیتش با شــطرنج ایران نیز 
گفت: »در ســال هایی که بازی می کردم 
همیشه جزو 10 بازیکن برتر جهان بودم 
و سال های زیادی را بازی کردم. از سال 
201۶ و در حیــن المپیــاد آذربایجان 
همکاری ام را با فدراسیون شطرنج ایران 
آغاز کــردم و هنوز ایــن فعالیت ادامه 

دارد.«
او در پاســخ به این ســوال که در 
چه کشورهایی به جز ایران به مربیگری 
پرداخته است نیز گفت: »در کشور هند 
و بســیاری دیگــر از کشــورهای خوب 
جهــان کار مربیگــری را انجــام دادم. 
شــاگردهای خوبی هم داشتم اما اگر در 
ایران ماندگار شدم دلیلش این است که 
تیم جوانی دارد. این نکته ای اســت که 

ایران را متمایز می کند، ایران تیم جوان 
و ســتاره های جوانی دارد که در سنین 
پایین کار می کنند. اینها اســت که مرا 
ماندگار کرده وگرنه پیشنهادهای زیادی 

از سایر کشورها دارم.«
سوکولف در پاسخ به این سوال که 
فکــر می کند چه مــدت در ایران بماند 
پاسخ  اظهارنظر کرد: »نمی دانم.  اینطور 
به این سوال مشکل است. در مدتی که 
در ایران بودم بچه ها موفقیت های زیادی 
را به دســت آوردند. تیــم ایران در جام 
ملت های آســیا در همدان قهرمان شد، 
پرهام قهرمان جوانان جهان شد، فیروزجا 
پیشرفت خوبی داشت و رده بندی خود 
را به صــورت چشــمگیر افزایش داد و 
امین طباطبایی نایب قهرمان آسیا شد. 
برترین های جهان  به مســابقات  اکنون 
دعوت شــدیم و نتیجه این مسابقات و 
همچنین المپیاد هم برای ما خیلی مهم 
اســت و می تواند در رشد شطرنج ایران 
موثر باشد.« او در مورد قهرمانی شطرنج 

ایران در هر ســه بخش فکری، سریع و 
برق آسای جام ملت های آسیا نیز گفت: 
»تیم ایران توانست در حضور کشورهای 
چین و هند که از کشــورهای صاحبنام 
در شــطرنج هســتند به ســه قهرمانی 
برســد. این نتیجه جزو بهترین لحظاتی 

بود کــه در تیم ایران فعالیت داشــتم. 
من متوجه محبت مردم ایران به خودم 
شــدم. می دانم که دوســتم دارند و اگر 
غیر از این بود اکنون اینجا نبودم. بسیار 
خوشحالم که با نابغه های شطرنج ایران 

کار می کنم.«

 سوکولف: خوشحالم با نابغه های شطرنج ایران کار می کنم

ستاره های جوان ماندگارم کرده اند

نخســتین دوره رقابت های اسنوکر شش 
توپ جام جهانــی در دو مرحلــه انتخابی و 
اصلی به میزبانی کشــور قطر برگزار می شود. 
در این رقابت ها احسان حیدری نژاد در مرحله 
انتخابی که 1۹ تا 21 دی ماه برگزار می شود، 
شرکت می کند و فرصت دارد برای صعود دو 

بار شانس خود را امتحان کند و امیر سرخوش 
به واســطه قهرمانی در سی و چهارمین دوره 
مسابقات اســنوکر 1۵ توپ قهرمانی آسیا در 
مرحله اصلی این مسابقات که 22 تا 2۵ دی 

ماه برپا خواهد شد، حضور خواهد ادشت.
قهرمان این رقابت ها مبلغ 10 هزار دار، 

نایب قهرمان چهار هزار دار و مقام سوم، دو 
هزار دار جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

همچنین در بخش داوری منصور مقدم 
از اســتان کرمان، رحمــان هارونی و فاطمه 
سلمانی از استان اصفهان برای قضاوت حضور 

دارند.

 رقابت های اسنوکر
 شش توپ جام جهانی

اعزام ملی پوشان 
اسنوکر ایران به قطر
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برگزاری پنجاه و یکمین یادبود در حضور مردم، پیشکسوتان و مسووان

عشق دو طرفه بعد از 51 سال

در ایــن مراســم ابراهیم جــوادی، علی اکبر 
حیدری، رضــا صالحی امیری رییــس کمیته ملی 
المپیــک، عبدالحمید احمــدی معاونت فرهنگی و 
همگانی وزارت ورزش، محمدرضا یزدانی خرم رییس 
اسبق فدراســیون های والیبال و کشــتی، شاهرخ 
شهنازی دبیر کمیته ملی المپیک، حمید بنی تمیم 
فدراســیون کشــتی، جوهری رییس  سرپرســت 
گل محمدی  زورخانــه ای،  ورزش های  فدراســیون 
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان تهــران، مجید 

خدایی، محمدرضا توپچی، علیرضا لرستانی، بهنام 
ابوالقاسم پور پیشکســوت فوتبال و تعدادی دیگر از 
پیشکسوتان کشــتی و ورزش و مسووان شهرری 

حضور داشتند.
این مراسم طبق ســنوات گذشته با همراهی 
مردم عاقه مند به تختی برگزار شد و در آن تعدادی 
از شــاعران بر سر مزار تختی اشــعاری را در مدح 
تختی و مردمداری و مرام پهلوانی او ســرودند که 
با استقبال مردم همراه بود. مردم همیشه بیشترین 

مهربانی را درباره تختی داشتند. بدون اینکه درباره 
او قضاوت کننــد و بدون اینکه از او سوءاســتفاده 
کنند، همیشــه تختی را دوســت داشــتند. ظاهرا 
عهدی بین آنها و تختی وجود دارد که سال هاســت 
در کنار او هستند و تختی وار یاد و مرام این پهلوان 
را زنده نگه داشتند. در بخش دیگری از این مراسم 
رضــا صالحی امیری رییس کمیتــه ملی المپیک و 
عبدالحمید احمــدی معاون فرهنگی وزارت ورزش 
و جوانان برای لحظاتی درباره تختی صحبت کردند.

نکته مهــم و حایــز اهمیت این مراســم اما 
مشکاتی هست که همه ساله در ابن بابویه به وجود 
می آید و هر ســال هم یکی از مسووان که در آنجا 
حاضر می شــود وعده می دهد این مشکات را رفع 
می کند اما ایــن اتفاق رخ نمی دهد. شــاید اول  بار 
محمدرضا یزدانی خرم بود که طرح گسترش مقبره 
تختی را داد و خواهان درست شدن اطراف آن شد 
و حتی ســاخت یک زورخانه در نزدیکی ابن بابویه 
هم مطرح شد اما بعد از بررسی هایی که یزدانی  خرم 
انجام داد رســما اعام کرد کــه تقریبا هیچ کاری 
نمی توان برای مقبره تختی انجام داد، چراکه اطراف 
مقبره ایــن جهان پهلوان متعلق به مردم اســت و 
مردم اجازه اینکه باای سر قبر متوفیان آنها ساخت 
و ساز انجام شود را نمی دهند، به همین دلیل این از 

دستور کار خارج شد.
حــاا بعد از چندین ســال یکبــار دیگر رضا 
صالحی امیری رییس کمیتــه ملی المپیک وعده از 
فرمانــدار ابن بابویه گرفته که حتما کارهایی در این 
بخش انجام شود تا شــرایط اندکی بهتر شود. این 
اتفاق هم رخ داد اما واقعا چه کاری را می توان انجام 
داد؟ تقریبا کارهایی که بشود انجام داد صفر درصد 
است اما مشخص نیست که این حرف ها چرا مطرح 
می شود. مســووان ورزش در سال های گذشته هم 
حرف هــای زیادی زدند اما هیچ کدام عملی نشــد 

چراکه ظاهرا این کار ممکن نیست.
بهتر است همه افرادی که در سالگرد تختی 
حاضر می شــوند حداقل این یک روز را به مرام 
تختــی توجه کنند و حرف هــا را به نوعی مطرح 
کنند که در شــأن تختی باشد. اینکه هر سال و 
هر بار در سالگرد تختی همه بخواهند یاد مقبره 
یا مشکات اطراف آن بیفتند، نه در شأن تختی 
است و نه در شأن مسووان ورزش. اگر می توان 
کاری کرد که باید انجــام داد و اصا نیازی هم 
به گفتن نیســت اگر هم نمی شــود که باید این 
بساط اســتفاده از نام و یاد تختی را جمع کرد. 
چرا هر سال در سالگرد تختی فقط درباره ترمیم 
مقبره او حرف زده می شــود؟ اصا چرا کل سال 
تختــی را فراموش می کنند و در همین یک روز 
همه یادشان می افتد که بامرام باشند، اخاق را 

رعایت کنند یا برای تختی مقبره بسازند؟

وعده ها 
تکرار 

می شوند

مراسم سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی به رسم هر ساله با شکوه خاصی در قبرستان ابن بابویه شهرری و بر سر مزار آن 
مرحوم برگزار شد. پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی باز هم همانند همان نخستین دوره خود با حضور جمع 
زیادی از مردم و عاقه مندان و همچنین جمعی از مسووان ورزش در ابن بابوبه برگزار شد؛ مراسمی باشکوه که البته باز هم با 
حواشی نسبتا زیادی همراه شد و حرف هایی زده شد که در نیم قرن گذشته هم بارها مطرح شده بود اما هیچ وقت هم به نتیجه 
نرسیده است؛ حرف هایی که هر بار مسوولی که پشت تریبون قرار می گیرد همان ها را تکرار می کند اما در عمل اتفاقی رخ نمی دهد.

 اعام آخرین رده بندی المپیکی 
سال ۲۰۱۸ تکواندو

چهارمیهادیپور
بهترینجایگاهایران

فدراســیون جهانــی تکوانــدو، آخرین 
رده بندی هوگوپوشان در ســال ۲۰۱۸ را اعام 
کرد که امتیازات این رده بندی تا پایان مسابقات 

ماه دسامبر محاسبه شده است.
سایت رسمی فدراســیون جهانی تکواندو 
همزمان با آغاز ســال ۲۰۱۹ میادی، رده بندی 
المپیکی تکواندوکاران را تا پایان ســال ۲۰۱۸ 
اعام کرد کــه امتیازات این رده بنــدی تا پایان 
ماه دسامبر لحاظ شده اســت. در این رده بندی 
امتیــازات ماه ژانویه ســال ۲۰۱۵ به طور کل از 
جــدول رده بندی حذف و از امتیــازات ماه های 
دیگر از این ســال ۷۵ درصد کم شــده اســت؛ 
امتیــازات ۲۰۱۶، ۵۰ درصــد )مــاه ژانویه ۷۵ 
درصد( و امتیازات ۲۰۱۷، ۲۵ درصد )ماه ژانویه 
۵۰ درصد( کاهش پیدا کــرده و از امتیازات ماه 
ژانویه ســال ۲۰۱۸ نیز ۲۵ درصد کســر شــده 
است. آخرین رویدادی که ملی پوشان تکواندوی 
کشــورمان در گروه مردان در آن شرکت کردند 
فینال مســابقات گرندپری بود اما در گروه زنان 
نماینــدگان ایران پــس از تورنمنت کره جنوبی 
در هیچ رویدادی شــرکت نکردنــد؛ امتیازات 
بازی های آســیایی نیز هنوز محاســبه نشــده 
اســت. در رده بندی اعام شده، آرمین هادی پور 
نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم کشورمان با ۲۹۶/۸۵ 
امتیاز همچنان در رده چهــارم قرار دارد. فرزان 
عاشــورزاده دیگر تکواندوکار کشورمان در این 
وزن نیز با ۲۲۱/۲4 امتیاز در رده هشــتم جای 
گرفــت. در وزن ۶۸- کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی 
بــا ۱۷۰/44 امتیاز در رده چهاردهــم قرار دارد 
و میرهاشــم حســینی دیگر نماینده این وزن با 
کســب ۱۵4/34 امتیاز رده هفدهــم را به خود 
اختصاص داده است. علی اشکوریان و محمدعلی 
خســروی در وزن ۸۰- کیلوگرم بــا ۱۶۰ امتیاز 
رده نوزدهم جدول را به خود اختصاص داده اند و 
مهدی خدابخشی نیز با ۱34/۶۱ امتیاز همچنان 
در رده بیست و هشــتم قرار دارد. سجاد مردانی 
تکواندوکار وزن ۸۰+ کیلوگــرم نیز با ۲4۵/۰۷ 
امتیاز در رده هشتم است. اما در گروه زنان ناهید 
کیانــی در وزن 4۹- کیلوگرم بــا ۹۶/۹۰ امتیاز 
رده چهل و دوم را به نــام خود ثبت کرده و مبینا 
نژاد دیگر نماینده تکوانــدوی ایران در این وزن 
با ۸۰ امتیاز در جایگاه هفتاد و ســوم قرار گرفته 
است. کیمیا علیزاده نماینده وزن ۶۷- کیلوگرم 
با ۸۲/4۲ امتیــاز جایگاه چهل و چهــارم را در 
اختیار دارد و ملیکا میرحســینی دیگر نماینده 
کشورمان در این وزن با 4۶/۲۷ امتیاز در جایگاه 
شصت و هفتم قرار دارد. در سنگین وزن نیز زهرا 
پوراســماعیل با ۸4/۷۱ امتیاز رده سی و ششم 
را به خود اختصاص داده و اکــرم خدابنده نیز با 
۶3/4۰ امتیاز در رده پنجاه و ســوم جای گرفته 
اســت. کیمیا همتی دیگر نماینده این وزن نیز 
که مدال نقره المپیک جوانان را کسب کرد با ۶۰ 

امتیاز در رده ۵۵ ایستاده است.

گزارش

این مراسم 
طبق سنوات 

گذشته با 
همراهی مردم 
عاقه مند به 
تختی برگزار 
شد و در آن 
تعدادی از 

شاعران بر سر 
مزار تختی 

اشعاری را در 
مدح تختی و 
مردمداری و 

مرام پهلوانی او 
سرودند که با 
استقبال مردم 

همراه بود. 
مردم همیشه 

بیشترین 
مهربانی را 

درباره تختی 
داشتند

تختی مثل امروزی ها دنبال نام و نان نبود 
صالحیامیـــری:51سالنه

500سالدیگرناماوزندهمیماند
رییس کمیته ملی المپیک معتقد است که مردم تختی ر ا به خاطر مدال هایش 
دوســت ندارند، بلکه به خاطر مرام و منشــی که داشــت د ر دل جامعه جا گرفته 
است. سیدرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صالحی امیری د ر حاشیه مراسم سالگرد درگذشت جهان پهلوان 
تختی گفت: »د ر آنچه در با ره تختی گفته شــده تاش شــده  چهره ای     مردم دار 
بر ای جامعه تصویر شــو د که واقعا تصویر درستی 
است.«  صالحی امیری ادامه داد: »د ر مروری که بر 
خاطرات تختی داشــتم، سه نکته د ر این خاطرات 
توجه من ر ا جلب کر د که واقعا زیبا بو د؛ عشــق به 
اهل بیــت )ع( از خصوصیات تختی بو د. او از تهران 
به خرمشهر و از خرمشهر به کاظمین ر فت و ۸ روز 
آنجا اقامت داشــت که نشان دهنده عشق و ارادت 
تختی به اهل بیت)ع( اســت. آنچه من در اســناد 
دیــدم ویژگی های خاصی بود که تختی داشــت؛ 
عشق به اهل بیت نخســتین بود. تصاویری که ما 
از تختــی در کمیته ملی المپیک داریم ســجاده، 
تســبیح و مهر و ابزار خداجویی است. به جای اینکه تختی را با مدال بشناسیم و با 
مسیر کشــتی تعریف کنیم، براین باورم کشتی نردبانی بود تا مرحوم تختی بتواند 
به قله های فضیلت برسد. اگر برای آیت ا... بهجت عرفان و سلوک الی ا... راه رسیدن 
به قله های معرفت اســت، اگر برای ریزعلی خواجوی آتش زدن یک تکه پیراهن 
برای جلوگیری از کشته شــدن عده ای بی گناه مسیر رسیدن به قله های معرفت 
است، تختی هم کشــتی را نردبان رسیدن به قله های معرفت می دانست. ما امروز 
نیامدیم تعداد مدال های مرحوم تختی را شمارش کنیم، آمدیم تا میزان معرفت او 
را سنجش کنیم.«  رییس کمیته ملی المپیک ادامه داد: »مرحوم تختی به دنبال 
تجلی معرفت و پهلوانی بو د و کشــتی ر ا                   د ر این مسیر به عنوان وسیله قرار د ا ده بو د. 
کشتی هدف نیست بلکه نردبانی اســت بر ای رسیدن به قله. نیاز است ا مروز مرام 
و منــش تختی ر ا د ر جامعه پیــاده کنیم. همه متولیان به دنبال این هســتند که 
روح جوانمردی و پهلوانــی ر ا د ر ورزش بدمند؛ چراکه راه تختی مردمداری یعنی 
انســانیت و پهلوانی است. نخســتین ویژگی تختی مرام پهلوانی او است. تواضع و 
فروتنی نخستین شاخصه مرام پهلوانی است. دومین ویژگی تختی مردمی بودن 
او است و زندگی کردن در بین مردم. او در خاطراتش نوشته زندگی به من آموخت 
که مردم را دوســت بدارم و تا آنجا که توان دارم کمک کنم. این کمک از چه راهی 
باشــد مهم نیست. نکته ســوم دغدغه مردم و مســائل جامعه بود. ویژگی چهارم 
پهلوان تختی، فتوت، از خودگذشــتگی و مردانگی و در اوج آن ایثار است. ویژگی 
بعدی اعتماد و سرمایه اجتماعی اســت یعنی مردم قلبا او را دوست دارند و وجود 
او را یک افتخار بزرگ می دانند. ویژگی بعدی معرفت جویی به جای منفعت جویی 
اســت. ما در دنیای بدی زندگی می کنیم؛ عده ای دنبال نــان و عده ای دنبال نام 
هستند. عده ای در بازار با گرانفروشــی و تقلب و عده ای در حوزه های دیگر از حق 
مردم می زنند و تاش می کنند تا جیب خود را پر کنند اما تختی به دنبال نام و نان 
نبود. ویژگی بعدی پهلوان تختی به مثابه یک چراغ در محله اســت که همگی زیر 
آن شفاف و روشــن می مانند. یک پهلوان هیچ وقت از ذهن مردم پاک نمی شود. 
۵۱ سال گذشت ۵۰۰ سال هم بگذرد نام تختی از ذهن مردم بیرون نمی رود. چرا 
که مردان بزرگ نمی میرند و همیشــه حیات دارند.«  رییس کمیته ملی المپیک 
گفت: »هر سال که می گذرد نیاز به امثال مرحوم تختی و مرامش د ر جامعه حس 
می شــو د. مردم تختی ر ا به خاطر مدال هایش دوست ندارند، بلکه به خاطر مرام و 

منشی که داشت د ر دل جامعه جا گرفته است.«

17دیروزپیشکسوتانورزشنامگذاریمیشود
وزیــر ورزش و جوانان با پیشــنهاد صنــدوق حمایــت از قهرمانان و 
پیشکســوتان برای نامگذاری ۱۷ دی به نام روز پیشکسوتان ورزش موافقت 
کرد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان درباره ارائه این پیشنهاد گفت: 
»این پیشــنهاد از سوی پیشکسوتان ارائه شده اســت و در شورای فرهنگ 
عمومی کشور مطرح می شود.« هدف از نامگذاری این روز گرامیداشت مقام 
و جایگاه پیشکســوتان ورزش، تحکیم جایگاه بزرگان، بزرگداشت قهرمانان 
و ارزش ها و تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه اســت. 
پیش از این نیز از پیشکســوتان ورزشــی در مناســبت های مختلف تجلیل 
می شد و حتی برخی اماکن ورزشی هم به نام این افراد نامگذاری شده است. 

۱۷ دی ماه سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی است.
 

مصاحبه و خبر

رقابت های هفته ســوم و چهارم از دور برگشت هفدهمین دوره 
لیگ برتر جوانان و بزرگســاان مردان »جام خلیــج فارس« یادواره 
پانصد شــهید تکواندو، روز دوشــنبه ۲4 دی ماه بــا حضور ۸ تیم در 
فدراسیون تکواندو برگزار می شــود. در این دوره از رقابت ها تیم های 
شهرداری ورامین، دانشــگاه آزاد اســامی، لوازم خانگی کن، پاس 
قوامین، تعاونی انقاب شــهریار، پاایش نفت آبادان، ملوان نداجا و 
صنعت مس کرمان حضور دارند. بر اســاس برنامه اعامی از ســوی 
ســازمان لیگ، در دیدار نخســت هفته ســوم صنعــت مس کرمان 

با لوازم خانگی کن پیکار می کند، پس از آن دانشــگاه آزاد اســامی 
و شــهرداری ورامین که از مدعیان قهرمانی جام هفدهم هســتند با 
یکدیگــر به مبارزه می پردازند؛ در ادامه شــرکت پاایش نفت آبادان 
به مصاف تعاونی انقاب شهریار می رود و در آخرین مبارزه این هفته 
نیز پاس قوامین و ملوان نداجــا رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. اما 
نخســتین پیکار هفته چهارم میان دو تیم ملوان نداجا و لوازم خانگی 
کن پیگیری می شود، سپس پاایش نفت آبادان و شهرداری ورامین 

برابر یکدیگر صف آرایی می کنند. 

مهدی خدابخشــی ملی پوش تیم ملی تکوانــدوی ایران بعد از 
جراحی دســت خود بین ســه هفته تا یک ماه از کلیه میادین داخلی 
و بین المللی دور می شــود. در روز پایانی مســابقات تکواندوی آزاد 
کشوری و در مبارزات وزن هفتم )۸۷- کیلوگرم(، مهدی خدابخشی 
در مرحله یک چهارم نهایی در حالی که مقابل علی نجفی، تکواندوکار 
آذربایجان شــرقی از لحاظ امتیازی پیش بود، از ناحیه دســت دچار 
شکســتگی شــد و از ادامه کار بازماند. این اتفاق باعث شد تا مهدی 
خدابخشی ملی پوش کشورمان که از ناحیه روی دست، انگشت اشاره 

و انگشت میانی دچار شکستگی شده بود، زیر نظر دکتر معینی تحت 
عمل جراحی قرار بگیرد؛ جراحی که باعث می شود قهرمان تکواندوی 
جهان در سال ۲۰۱۵ به مدت سه هفته تا یک ماه دور از میادین باشد. 
با توجه به مصدومیت خدابخشی باید دید با توجه به دوران نقاهت این 
بازیکن، ســرمربی تیم ملی برای بازگشت او به تمرینات صبر خواهد 
کرد یا خدابخشی نیز مســابقات جهانی منچستر را از دست می دهد. 
مسابقات جهانی تکواندو در سال ۲۰۱۹ از تاریخ ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت 

سال ۹۸ در »منچستر« انگلیس برگزار می شود.

مرحله ســوم رقابت هــای تیروکمان 
جام جهانی داخل ســالن از 3۰ دی تا دوم 
بهمن در فرانســه برگزار می شــود و تیم 
پتروکیمیاگرراد به عنــوان نماینده ایران با 
۶ ورزشکار در این رقابت ها شرکت می کند.

مرحله سوم رقابت های تیروکمان جام 
جهانی داخل ســالن در رشته های ریکرو 
و کامپونــد زنان و مردان و در رده ســنی 
نونهــاان، نوجوانان و جوانان در فرانســه 
برگزار می شــود که تیــم پتروکیمیاگرراد 
به عنــوان نماینده ایران در این تورنمنت با 
۶ کماندار هفته آینده راهی نیس فرانســه 

می شود.
این مســابقات با حضور ۵۰۰ کماندار 
و در مســافت ۱۸ متر برگزار خواهد شــد 
که اسماعیل عبادی، نیما محبوبی، مجید 
احمــدی و رســول جوان )تیــم کامپوند 
مردان( و صادق اشرفی و میاد وزیر )تیم 

ریکرو مردان( برای شرکت در مرحله سوم 
جام جهانی داخل ســالن هفتــه آینده به 
فرانســه می روند. این رقابت ها از 3۰ دی 

آغاز و تا دوم بهمن ادامه دارد.
همچنیــن مرحله فینــال و قهرمان 
قهرمانان جام جهانی داخل سالن ۱۹ و ۲۰ 
بهمن در اس وگاس آمریکا برگزار می شود 
که اسماعیل عبادی، نیما محبوبی و مجید 
احمدی با هزینه باشــگاه پتروکیمیاگرراد 
در این رقابت ها شــرکت می کنند. مرحله 
اول و دوم جــام جهانــی داخــل ســالن 
تیروکمان در ماکائو و تایلند برگزار شد که 
در مرحله اول تیم ایران متشــکل از مجید 
احمدی، اسماعیل عبادی، نیما محبوبی و 
علیرضا بیگی با حمایــت پتروکیمیاگرراد 
در این مســابقات حضور داشت که مجید 
احمدی ششــم شد و اســماعیل عبادی و 

نیما محبوبی در جایگاه نهم قرار گرفتند.

مهدی خدابخشی ملی پوش تکواندوی 
ایران که در مسابقه کشوری از ناحیه دست 
مصدوم شده است و برای به دست آوردن 
بهبودی خود نیاز به جراحی داشته، معتقد 
اســت وقتی دستش نیازمند عمل جراحی 
بــوده و چاره ای جــز دوری کوتاه مدت از 
تیم ملی ندارد، برای دعوت شدن مجدد به 
اردوی آماده ســازی تابع نظر سرمربی تیم 
ملی است. مهدی خدابخشی، در خصوص 
شــرایط حال خود می گوید: »بعد از اینکه 
در مســابقات تکواندوی آزاد کشــوری از 
دو ناحیه دســت دچار شکســتگی شدم، 
روز گذشــته با مشــورت دکتر مطوری و 
تحــت نظر دکتــر معینی عمــل جراحی 
انجام دادم و در بخشــی از دست خود نیز 
پاتین گذاشتم. شب گذشته و بعد از عمل 
جراحی نیز از بیمارســتان مرخص شدم و 
در حال حاضر مشغول استراحت هستم.«

خدابخشــی در خصوص مدت دوری 
خود از میادین معتقد اســت: »طبق گفته 
پزشــکان حدود ســه هفته تا یک ماه نیاز 
به اســتراحت دارم امــا همانطوری که در 
مصدومیت های  مطــوری  دکتر  گذشــته 
ســخت تر من را زودتر از مدت اعام شده 
درمان کرده اســت، مطمئنــم این بار نیز 
این کار را انجام می دهد.« قهرمان ســابق 
تکواندوی جهان در پاســخ به این ســوال 
که شــرایط او در تیم ملی برای مسابقات 
جهانی چه می شــود، تاکید دارد: »وظیفه 
من بود در مسابقات انتخابی و آزاد کشوری 
حضور داشته باشم و هدف نیز قهرمانی بود 
تا با قدرت به اردوی تیم ملی دعوت شوم 
اما متاسفانه آســیب دیدگی اجازه نداد تا 
مسابقات را ادامه بدهم. در خصوص حضور 
در تیم ملی نیز نظر ســرمربی مهم است و 

عسگری صاحب اختیار است.«

 6 کماندار 
عازم فرانسه می شوند

خدابخشی: برای درمان 
 مصدومیتم چاره ای 
جز جراحی نداشتم

 برای حضور در رقابت های 
جهانی داخل سالن

نظر سرمربی هر چه باشد به آن 
احترام می گذارم

رقابت صدرنشین لیگ تکواندو با دانشگاه آزاد 

خدابخشی یک ماه از دنیای تکواندو فاصله می گیرد

جواد محجوب: 
قبلازپایانسال

برمیگردم
جــواد محجــوب ملی پــوش 
جودوی کشــورمان معتقد است که 
پس از به دســت آوردن بهبودی خود 
قطعا قبل از پایان امســال به اردوی 
تیم ملی اضافه می شود و این موضوع 
باعث خواهد شــد با قدرت در ســال 
آینده کارش را شــروع کنــد. جواد 
محجوب در خصوص آخرین وضعیت 
آسیب دیدگی خود می گوید: »حدود 
۸۰ روز از عمــل ربــاط صلیبی من 
می گذرد و خوشبختانه شرایط بسیار 
خوبی دارم و تقریبا یــک ماه از روند 
عــادی برنامه های تمرینــی جلوتر 
هســتم. عمل موفقیت آمیــزی زیر 
نظر دکتــر کیهانی داشــتم و هر ماه 
هم با او دیــدار دارم و فکــر می کنم 
زودتــر از پیش بینی ها بــه میادین 
برگردم. ضمــن اینکه بایــد از دکتر 
خباز و دکتر حوصله هم تشــکر کنم 
که در مشــهد پیگیر روند درمان من 
بودنــد.« محجوب ادامــه می دهد: 
»از۱۰ روز دیگر دویدن روی تردمیل 
را آغاز می کنم و به امید خدا تا اواسط 
اســفند بــه اردوی تیم ملــی اضافه 
خواهم شــد و در ســال آینده هم در 
مسابقات بین المللی شرکت می کنم. 
فکر می کنم اگر مشــکل خاصی رخ 
ندهد قبل از ســال ۹۸ به اردوی تیم 
ملی اضافه شــوم و این موضوع باعث 
می شــود با قدرت در سال آینده کارم 
را پیش ببرم و برای کســب ســهمیه 

المپیک ۲۰۲۰ تاش کنم.«

2جودوکایایرانبه
فرانسهمیروند

در حالی که سرپرست فدراسیون 
جودو از لغو اعزام جودوکاها به اردوی 
مشترک ازبکستان خبر داده بود، نام 
دو ملی پوش کشورمان برای اعزام به 
رقابت های بین المللی فرانســه ثبت 
شد. نخســتین مســابقات جودوی 
گرنداسلم ســال ۲۰۱۹ طی روزهای 
۲۰ و ۲۱ بهمن ماه به میزبانی فرانسه 
و در پاریــس برگزار می شــود. برای 
حضور در این رقابت ها تا کنون ۲۱۹ 
جودوکا از 3۶ کشور ثبت نام کرده اند 
که نام دو ملی پوش جودوی کشورمان 
در این فهرســت دیده می شــود. بر 
اساس فهرســت اولیه ای که بر روی 
ســایت این رقابت ها منتشــر شده، 
ســعید مایــی و محمــد محمدی 
بریمانلو از کشورمان در این رقابت ها 

شرکت می کنند.

رزمی
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در مراسم سالگرد جهان پهلوان تختی برخی از 
پیشکسوتان ورزش حضور داشتند. یکی از این افراد 
محمدرضا یزدانی خرم بود. رییس سابق فدراسیون 
کشــتی و والیبال که برای حضور در مراسم یادبود 
غامرضا تختــی راهی ابن بابویه شــده بود، گفت: 
»اگر مســووان کشور به شــیوه تختی عمل کنند 

و او را سرمشــق خــود قرار دهند همه مشــکات 
مردم حل می شــود.« او با بیان اینکه مردم تختی 
را دوســت دارند و به او عشــق می ورزند ادامه داد: 
»اگر می بینید هر ســاله جمعیت انبوه مردم بر سر 
مــزار تختی می آیند و نام و خاطــره او را زنده نگه 
داشته اند حکایت از محبوبیت تختی و مردمی بودن 

او دارد.« یزدانی خــرم همچنین گفت: »تختی یک 
الگو به معنای واقعی اســت و مســووان کشور اگر 
شیوه زندگی تختی را سرمشق خود قرار دهند همه 
مشــکات مردم و جامعه حل خواهد شــد. تختی 
همیشه به فکر حل مشکات مردم و نیازمندان بود 

و هیچ وقت چیزی را برای خود نخواست.«

یزدانی خرم: مسووان به 
 روش تختی عمل کنند
مشکات حل می شود
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 روزنامه مادریدی »مارکا« 
روی جلدش تیتر زد: 
»ورزشگاه برنابئو بی دلیل 
خالی نیست« و توضیح 
داد، فقط 53 هزار و 412 
نفر به تماشای فاجعه 
جدید رئال مادرید در 
الیگا نشستند. سیستم 
کمک داور ویدئویی هم 
شکست خورد. براهیم 
دیاس به رئال پیوست و تا 
2025 قرارداد بست.

 »وینیسیوس استادانه، 
رئال افسرده« تیتر 
روزنامه مادریدی »آ.اس« 
بود. داور و کمک داور 
ویدئویی یک پنالتی مسلم 
رئال را نگرفتند. اکنون 
مسی و سوارس روی هم 
بیشتر گل زده اند )28 
گل( تا کل رئال مادرید 
)26 گل(. بارسا با دو گل 
مسی و سوارس از چنگ 
ختافه گریخت.

 »تا 10 امتیاز« تیتر 
روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
بود که در باای صفحه 
اول، عکسی ناراحت از 
راموس را کار کرد و در 
پایین، خوشحالی مسی و 
سوارس را چاپ کرد. رئال 
اکنون در جدول الیگا 
حتی از محدوده کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان هم 
بیرون است.

 روزنامه رمی »کوریره دلو 
اسپورت« با تیتر »جشنواره 
بارا« خبر داد، 4 باشگاه 
این پسر طایی را دنبال 
می کنند. ناپولی نخستین 
تاشش را کرد، اینتر، 
چلسی و منچستریونایتد 
هم او را می خواهند. رئال 
در خانه ناک اوت شد، 
سیمئونه مساوی کرد و 
بارسا اختافش در صدر را 
زیاد کرد.

 »یووه؛ ایسکو برای تابستان« 
تیتر اصلی روزنامه تورینی 
»توتو اسپورت« بود که 
نوشت، ستاره اسپانیایی در 
آخرین باخت رئال هم روی 
نیمکت نشست و این کمک 
تازه ای برای یووه شد تا 
سرعت خرید ایسکو برای آخر 
فصل را باا ببرد. اینتر به 
دنبال یکی از ستاره های رئال، 
کواچیچ، مودریچ یا کروس 
است.

ریک شارما
Rik Sharma
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پیشخوان

لیونــل مســی بــا زدن گل اول 
بارســلونا به ختافه آمار گل هایش در 

الیگا را به 399 رساند. 
او در این فصل 16 گل و لوییس 
ســوارس 12 گل زده کــه روی هم 
می شــود 28 در حالی کــه 16 تیم 

الیــگا کمتر از این مقدار گل زده اند. 
مسی در 16 بازی آخر خود با ختافه 
13 گل زده و تنها کریستیانو رونالدو 
بــا 23 گل آمار بهتری نســبت به او 

دارد.
بارسلونا در الیگا و در استادیوم 
کولیسئوم آلفونسو پرس 10 بار موفق 
به شکســت ختافه شده، این بدترین 
آمار تاریــخ ختافه در لیگ اســپانیا 

است. 
در هشــت تا از 9 فصل آخر که 
بارســلونا در زمین ختافه به پیروزی 
رسیده، به عنوان قهرمانی لیگ اسپانیا 

دست یافته.
بارســلونا در بازی بعدی خود در 
مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی 
اسپانیا، پنجشنبه میهمان لوانته است.

ختافــه از گلی محروم شــد که 
می توانســت ایــن تیم را از بارســلونا 
پیش بیندازد بــه دلیل خطای آنخل 
رودریگــس روی کلمــان انگلــه اما 
بازنشســته و  الیــور، داور  آندوخــار 

کارشــناس روزنامه مــارکا گفت این 
گل بایــد مورد قبول واقع می شــد یا 
توســط سیستم کمک  اینکه  حداقل 
داور ویدئویــی )VAR( مورد بازبینی 

قرار می گرفت.

بارسلونا با پیروزی دشواری که در 
خانه ختافه به دست آورد فاصله اش در 
صدر جدول الیگا را با تعقیب کنندگان 
بیشتر کرد. با این حال این برد جنجالی 
بود و یــک گل ختافه به دلیل آنچه که 
داور خطا روی کلمان لنگله اعام کرد، 

مردود اعام شد.
رئــال مادریــد هم در ایــن هفته 
شکســت خورد و انتقادات بســیاری از 
نحوه اســتفاده از کمــک داور ویدئویی 
)VAR( در هــر دو دیدار مطرح شــد. 
حاا جــرارد پیکه گفته که این در ذات 
مردم اسپانیا است که به دنبال جنجال 
باشند: »وقتی که خبری از VAR نبود 
اوضاع جنجالــی بود چون VAR نبود. 
حاا که VAR هســت، به دلیل اینکه 

هست جنجال به پا می شود.
من پیش تر گفتــه ام که ما در این 
کشور عاشق جنجال هستیم و به همین 
دلیل اســت که برنامه های تلویزیونی با 

این موضوعی  زندگی می کنند.  جنجال 
فرهنگی اســت. VAR بــه داور کمک 

می کند و این نکته اصلی است.«
آینده ارنســتو والورده در بارسلونا 
مبهم اســت اما پیکــه از مربی تیمش 
حمایت کرده است: »این تصمیمی است 
که او خواهد گرفــت و ما به آن احترام 
خواهیم گذاشــت چون او مربی است. 
ما خوشــحال می شــویم اگر او بخواهد 
بــه کارش ادامه بدهد. او دارد کارش را 
عالی انجام می دهد. او خونســردی را به 
تیــم آورده و نتیجه هم می گیرد و دارد 
نشــان می دهد که سبک کارش جواب 

می دهد.«
پیکه درباره اختــاف پنج امتیازی 
بــا نزدیک تریــن تعقیب کننــده گفت: 
امتیاز  اختــاف  ایــن  »نمی دانــم که 
ضربه ای به الیگا حســاب می شــود یا 
نه اما همیشــه خوب اســت که با یک 

پیروزی از کریسمس برگردید.«

 مسی 399 گله شد

 گل ماتا صحیح بود

پیکه: مردم اسپانیا جنجال را 
دوست دارند

 در واکنش به اعتراض رئال و ختافه

 لوکاکو: صحبت با سولسشایر بازی من را 
متحول کرد

روملــو لوکاکو، مهاجم منچســتریونایتد گفت جلســه رودررویی که با 
اوله گونار سولسشــایر، مربی موقت منچســتریونایتد داشته باعث شده توان 

گلزنی اش را بازیابد.
این بازیکن بلژیکی در سه بازی اخیر خود سه گل زده است. این بهترین 
عملکرد این بازیکن 25ســاله با پیراهن یونایتد از ماه مارس تاکنون است. او 
در ماه های پایانی دوران حضور ژوزه مورینیو در منچستریونایتد دچار مشکل 

گلزنی شده بود.
لوکاکو گفت: »سولسشایر می داند من چطور مهاجمی هستم. او از همان 

ابتدا تحلیلی کامل از بازی من داشت و من از دیدن او واقعا غافلگیر شدم.
او خیلی به من کمک کرد و من مشــتاق هستم به کار با او ادامه بدهم. 
من تنها می خواهم کار کنم و از هر جهت که می توانم به تیم کمک کنم، در 
حال حاضر هم همه چیز عالی پیش می رود، نه تنها برای من، بلکه برای کل 

تیم. من از این بابت خوشحالم.«
لوکاکــو در این فصل در 22 بازی زیر نظر 
مورینیو تنها 6 گل زده بود اما حاا از ســبک 
بــازی متفاوتی کــه سولسشــایر دارد، نهایت 
اســتفاده را برده اســت. گل او مقابل ردینگ 
در جام حذفی پس از گرفتن پاس الکســیس 
سانچس و جا گذاشتن دروازه بان حریف به ثمر 
رســید. او می گوید: »سولسشایر می خواهد من 
رو بــه دروازه بازی کنم چــون می داند زمانی 
کــه رو به دروازه بــازی می کنم بیــش از هر 
زمان دیگری خطرناک هســتم. بهترین شرایط 
برای من زمانی اســت که شانه به شانه مدافعان حریف حرکت کنم، اما من 
تاش می کنم در طول بازی هم حرکت داشــته باشم. در کل کارهای ما در 
هفته های اخیر خوب بوده اســت. من روزبه روز به پیش می روم و می خواهم 

که بازی خود را بهبود ببخشم.«
لوکاکو می تواند درس های بســیاری از سولسشــایر بیاموزد. این مربی 
موقت یونایتد در 11 ســال حضور در این باشــگاه به عنــوان بازیکن 126 
گل به ثمر رســانده بود. او گل دراماتیــک فینال لیگ قهرمانان 1999 برابر 
بایرن مونیخ را هم در وقت های تلف شــده زد و منچستریونایتد را به پیروزی 

رساند.
لوکاکــو گفت: »می دانم او مقابل دروازه به ســردی یخ بود. این چیزی 
است که من دوســت دارم. او با من تمام  مدت صحبت می کند؛ تمام مدت. 

این چیزی است که دوست دارم.
او طوری تیم را بازی می دهد که من دوست دارم بازی کنم. اوضاع برای 
کل تیم هم همین است. ما در حال حاضر داریم از فوتبال مان لذت می بریم 

اما او می خواهد بازی هایمان را هم ببریم.«

واکنش
 اوله گونار سولسشایر: 

رکورد 73ساله؟ این 
چیزها برایم مهم نیست

اوله گونــار سولسشــایر می گوید برایش 
مهم نیســت که رکورد ســر مــت بازبی در 
منچســتریونایتد را بشکند. ســرمربی موقت 
شیاطین ســرخ از زمان گرفتن جای مورینیو 
5 برد متوالی کسب کرده است و اگر در بازی 
بعدی مقابل تاتنهام در لیگ برتر هم موفق به 
کسب برد شــود، رکوردی را خواهد شکست 
که در فصل 47-1946 توسط منچستریونایتد 
تحت هدایت مت بازبی به ثبت رســید. او اما 
می گوید که شکســت این رکورد برایش مهم 
نیســت. سولسشــایر گفت: »این رکورد برایم 
مهم نیســت، حداقــل اان مهم نیســت، اما 
شــاید 20 سال دیگر بنشینم و به رکوردهایی 
که کســب کرده ام نگاهی بیندازم. زمانی که 
مشغول کاری باشم، هرگز به عقب برنمی گردم 
تــا ببینم در این مســیر چــه کارهایی انجام 
داده ام. هرگز، هرگــز.« تاتنهام در حال حاضر 
با 10 امتیاز بیشــتر نسبت به منچستریونایتد 
در رده دهم است و گفته می شود سرمربی این 
تیم مائوریســیو پوچتینو گزینه اول شیاطین 
ســرخ برای مربیگری در اولدترافورد به عنوان 

جانشین قطعی ژوزه مورینیو است.
سولسشــایر افزود: »بازی بــا تاتنهام برای 
ما یک آزمون مناسب اســت. آنها در این فصل 
عملکردی فوق العاده داشته اند و شیوه بازی شان 
عالی اســت. کلی چیز هست که برای این بازی 
باید حواس مان به آنها باشد. پوچتینو باعث شده 
تاتنهام در چند فصل اخیر عملکردی فوق العاده 
داشــته باشــد، هم از نظر انفرادی هــم از نظر 
تیمی. ما باید برای بازی مقابل آنها متحد باشیم 
و ببینم بهترین راه برای مقابله با آنها چیســت. 
ســهمیه لیگ قهرمانان؟ همــه چیز به عملکرد 

خودمان بستگی دارد.«

خبر

 بارسلونا نشان داد رئال مادرید چه کم دارد

جای خالی ستاره های جادویی

بازیکنــان بزرگ بازی هــا را می برند؛ 
گاهی به همین سادگی است.

بازیکن  بهترین  لیونل مسی  بارسلونا، 
تاریــخ را دارد و زوجــش در خط حمله، 
لوییس ســوارس چیزی کم ندارد. این دو 
با نبوغ ذاتی خود بارسلونا را به پیروزی 2 
بر یک مقابل تیم فوق العاده ختافه رساندند 
تــا با پنج امتیاز اختــاف در صدر جدول 
الیگا قــرار بگیرد ضمن اینکــه با باخت 
خانگی رئال مادرید مقابل رئال سوسیداد، 
فاصله رقبای همیشگی به 10 امتیاز رسید. 
کریســتیانو رونالــدو رفته، لــوکا مودریچ 
و مارسلو مســن و خســته اند، گرت بیل 
مصدوم است و تقریبا هیچ کس روی فرم 
نیست و این یعنی غول های سفید کسی را 
در زمین ندارند که مثل مســی و سوارس 
جادو کنند و تیم را از مهلکه نجات دهند. 
برای همین است که در رده پنجم هستند 
و در گــرد و غبار کنار نیمکت، ســانتیاگو 
ســواری دســت هایش را بی فایده تکان 

می دهد و کاری از پیش نمی برد.
کیفیت در کولیســئوم آلفونسو پرس 

در مسابقه ای که ختافه شروع خیلی خوبی 
داشــت، حرف اول را زد. شــاید به خاطر 
خطای آرتورو ویدال روی آنخل رودریگس 
باید پنالتی برایشــان می گرفتند، یک گل 
عالی زدند که به دلیــل خطا روی کلمان 
انگله مردود اعام شــد و بــه طور کل، 
اوایل بازی را در اختیار داشتند. با دومین 
خط دفاعی برتر الیگا، ختافه می خواست 
در شب ســرد پایتخت قهرمان را حسابی 
به دردســر بیندازد اما تیم خوش ترکیب 
و ســختکوش خوســه بوردااس هر هفته 
مجبور نیســت با بازیکنی در اندازه مسی 

روبه رو شود.
فوق ســتاره آرژانتینی روی توپی که 
از آســمان آمده بود، همزمان دو مدافع و 
دروازه بــان ختافه را محو کرد و از زاویه ای 
تنگ گل زد؛ آمیزه ای از سرعت، تکنیک و 
فرصــت طلبی که کمتر بازیکنی در جهان 
می تواند چنیــن ترکیب طایی ایجاد کند 

و گل بزند.
گل دوم هم همینطور. ختافه چندان 
فرصت هــای مســلم گلزنی به بارســلونا 
نمــی داد بنابراین مهاجــم اروگوئه ای کار 
دیگری را امتحان کرد و از بیرون محوطه 
جریمه با شوتی سرضرب و دقیق نتیجه ای 

را برای ختافه رقم زد که ســزاوارش نبود. 
میزبــان یکی از گل ها را قبل از پایان نیمه 
اول پاســخ داد و خیمی ماتا دقایقی بعد از 
آنکه تیمش تیرک دروازه بارســا را به لرزه 
درآورد، گل زد. ختافــه با حمات زهردار 
خود بارســلونا را به هم ریخت و شاید در 
یک بازی دیگر با این حمات گل تساوی 
را بزند بخصوص توسط گلزن خود که یک 
بار مارک آندره  تراشــتگن را دریبل زد و 

توپ را مقابل دروازه خالی به بیرون زد.
بارسلونا  اما ستاره های کاس جهانی 
برای پیروزی مدافع عنوان قهرمانی کافی 
بودند و بــا توجه به تســاوی یک بر یک 
اتلتیکومادرید و سویا، تیم های دوم و سوم 
جدول، توانست 5 امتیاز پیش بیفتد. آنچه 
رئال کم داشت، کیفیت بود در همه جای 
زمین به اســتثنای تیبو کورتوآ. شاید هم 
بتوان در میان بازیکنانی که به پیشــرفت 
نیــاز دارند، وینیســوس جونیــور را کنار 
گذاشت که دویدن ها و تکنیکش تنها نقطه 
مثبت و امیدبخش برای هواداران حاضر در 
سانتیاگو برنابئو بود؛ در عین حال، اتکا به 
یک بازیکن 18 ســاله غیرقابل پیش بینی 

چندان استراتژی مطمئنی نیست.
صندلی های خالی ورزشگاه توی ذوق 

می زنــد، هواداران به تیم پشــت کرده اند 
و ابرهــای تیره بــر تیم این فصل ســایه 
انداخته اند. از سواری درباره هواداران که 
نارضایتی خــود را صریحا اعام می کنند، 
برای بازیکنانی که اشتباه می کنند، سوت 
و هــو دارنــد و حتــی از فلورنتینو پرس 
می خواهند استعفا کند، سوال شد و گفت: 
»آنها را برمی گردانیم.« این اوضاعی نیمه 
بحرانی برای رئال مادرید محسوب می شود 
اما دراماتیک و غیرمنتظره نیســت چون 
قابل پیش بینی بود چنین اتفاقی رخ دهد.

فصــل قبل یــک کیلومتــر دورتر از 
بارســلونا در الیگا قرار گرفتند حال آنکه 
هنوز رونالدو را داشتند. اگرچه این پرتغالی 
هرگز مثل همتــای آرژانتینی اش نبود اما 
آنقــدر نزدیک بود کــه در یک هوا تنفس 

کند و به اندازه اش توپ طا ببرد.
رئال مادرید بعد از این شکست خانگی 
اعام کرد براهیم دیاس به جمعشان ملحق 
شده اما بازیساز سابق منچسترسیتی تنها 
اســتعداد و ظرفیت نه قــدرت ازم برای 
متحول کردن باشگاه و داعیه قهرمانی اش 
را دارد در حالی که از همین حاا رئال باید 

قید قهرمانی را بزند.
مترجم: سیدعلی بلندنظر

 ارنستو والورده: 
هیچ وقت مادریدی ها را 

دست کم نگیرید
ارنســتو والورده بعــد از آنکه بارســلونا با 
پیروزی 2 بر یــک در زمین ختافه با پنج امتیاز 
اختــاف در صدر جــدول الیگا قــرار گرفت، 
هشــدار داد نباید هیچ وقــت تیم های مادریدی 
را از کــورس رقابت کنار گذاشــت. در روزی که 
اتلتیکومادرید در زمین سویا یک بر یک متوقف 
شــد و تیم های دوم و ســوم جدول هیچ کدام 
نتوانستند به صدر نزدیک شوند، رئال مادرید در 

خانه با 2 گل مغلوب سوسیداد شد.
در روزهای اخیــر تردیدها دربــاره آینده 
والــورده در نوکمــپ افزایش یافت امــا بعد از 
نتیجــه ای که می تواند جایــگاه او را در این تیم 
محکم کند، لب به هشدار باز کرد: »بازی خیلی 
سختی بود، می دانســتیم اینطور می شود. ما در 
این مبارزه مقاومت کردیم و امتیازات بیشــتری 
نســبت به تیم هایی که پشــت ســر ما هستند، 
گرفتیم. مهــم بود که تمرکز خود را از دســت 
ندهیــم. ختافــه حریفی قوی اســت و ما را زیر 
فشــار زیادی گذاشــت. باید اعتراف کنیم آنها 
هم موقعیت های خوب گلزنی داشــتند.« ختافه 
بــا پنج امتیاز اختاف نســبت به رئــال مادرید 
رده پنجمی در رده هفتم اســت و مربی بارسلونا 
ضمن تحســین کیفیت این تیم به نامشــخص 
بودن کورس قهرمانی اشــاره کرد: »ختافه رقیب 
ســختی برای بارســلونا و هر تیم دیگری است. 
آنها متخصص زدن توپ های مرده هســتند، تیم 
پرتاش و باانگیزه ای هســتند و جایگاهشان در 
جدول این را نشان می دهد. من توجه زیادی به 
ســایر نتایج ندارم، بیشتر توجه ام به آینده است 
و بازی هــای پیش رو ضمن اینکــه هرگز نباید 

تیم های مادریدی را کنار گذاشت.«
خوســه بــوردااس مربــی ختافــه گفت 
تصمیمات داوری علیه تیمش بوده. گل دقیقه 9 
میزبان مردود اعام شــد و آرتور با ضربه آرنج به 
آنخل رودریگس باید اخراج می شد که تنها کارت 
زرد گرفــت. بوردااس گفــت: »ما موقعیت های 
زیادی داشــتیم، یک گل مــا را نپذیرفتند، یک 
کارت قرمز هم باید می دادنــد، فکر می کنیم از 
تصمیمــات داوری ضربه خوردیــم. ما یک بازی 
عالی انجام دادیم، درســت است که آنها، مسی 
بهترین بازیکن جهــان را دارند اما فکر می کنم 
ما توانســتیم بازی برابری بــه نمایش بگذاریم و 
فرصت هــای خیلی خوبی به دســت آوردیم که 

هدر رفت.«

بازی منچستریونایتد با ردینگ در دور سوم 
جام حذفی انگلیس نکات مثبت زیادی داشــت. 
اوله گونار سولسشایر، مربی موقت منچستریونایتد 
تغییرات گسترده ای در ترکیب داده بود و تیمش 

پنجمین پیروزی پیاپی خود را کسب کرد.
روملو لوکاکو باز هم گل زد و سرخیو رومرو 
هم مقابل تیم باروحیه حریف کلین شــیت کرد. 
بازیکنانی که به آنها کم بازی می رسد هم فرصت 
درخشش را یافتند. آنها مربی تیمشان را سربلند 
کردند، از جمله تاهیت چونگ، بال 19 ساله که 

نخستین بازی اش را برای یونایتد انجام داد.
اما مثبت ترین نکته بازی در خارج از میدان 
رقم خــورد، در جایگاه L ورزشــگاه، جایی که 
1800 طرفدار پرســروصدا حضور داشتند. این 
قسمت از ورزشــگاه که شکل L دارد معموا به 
طرفداران تیم رقیب می رســد اما این  بار میزبان 

طرفداران پرشور یونایتد بود.
ایــن طرفــداران را گــروه ارتش ســرخ 
ســازماندهی کرده بود. آنها می خواهند که برای 
بازی با پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان هم کار 
مشــابهی انجام دهند. این نشان می دهد که آنها 

در مسیر صحیحی پیش می روند.
برای دو دهه، طرفداران پرسروصدا از سوی 
باشگاه بیشتر به عنوان مانع تیم شناخته می شدند 
تــا به عنوان کمک تیم. به آنها نــگاه بدبینانه ای 
می شــد. به همین دلیل بود که جو ورزشــگاه 
اولدترافورد برای مدتی طوانی عاری از شــور و 

شوق شده بود.
شــور طرفــداران یونایتد بــه دهه 1980 
برمی گــردد، یعنی پیش از زمانــی که به دلیل 
فاجعه هیلزبورو که منجر بــه مرگ 96 طرفدار 

لیورپول شــد، ورزشگاه های دســته اول فوتبال 
انگلیس مجبور شدند تمام سکوهایشان را مجهز 

به صندلی کنند.
بسیاری از مسووان باشگاه ها در آن هنگام 
گفتند که سروصدا مترادف است با هولیگانیسم 
و به همین دلیل به دنبال این بودند که از دست 
طرفداران پرسروصدا راحت شوند. برای همین در 
بخش استرتفورد اند ورزشگاه، صندلی ها به ترتیب 
امروز نصب شــد تا با هولیگانیســم مبارزه شود. 
مارتین ادواردز، رییس وقت منچستریونایتد که 
این تصمیم را گرفت، بعدتر گفت که این کارش 
اشتباه بوده است. اشــتباه دیگر در سال 1995 
روی داد، زمانی که در بازی برابر ســاندرلند، به 
یک گروه از افرادی که طرفدار فوتبال هم نبودند 
پول دادند تا داخل زمین موسیقی اجرا کنند. این 

کار آنها با استقبال طرفداران روبه رو نشد.
در 30 سال گذشــته، بیشترین موضوعی 
که مجات طرفــداری منچســتریونایتد به آن 

پرداخته اند، افول جو ورزشــگاه اولدترافورد بوده 
اســت. طرفداران سایر باشــگاه های انگلیسی و 
همچنین برخی از باشگاه های اروپایی هم حس 

مشابهی دارند.
بارســلونا و رئــال مادرید هم مشــکاتی 
نظیــر این را تجربــه کرده اند. هر دو باشــگاه با 
طرفداران صحبت کردند و از آنها خواســتند که 
در جایگاه هایی در ورزشگاه، سروصدای فراوان به 
پا کنند. جایگاه دو هزار نفری ورزشــگاه نوکمپ 
توانست به خوبی عمل کند، ولی جایگاه ویژه در 
ورزشــگاه برنابئو بیش از حــد مصنوعی به نظر 
می رســد، به خصوص که تمامی طرفداران در آن 

لباس سفید رئال را می پوشند.
بیشتر باشــگاه های اروپایی چنین مشکلی 
ندارنــد. در بازی مارســی و پاری ســن ژرمن در 
سال گذشته، ســروصدا و سازماندهی طرفداران 
عالی بــود اما با این حال نظرات متفاوتی در این 
زمینه وجود دارد. برای مثال پاتریس اورا، مدافع 

چپ سابق منچستریونایتد می گفت که ورزشگاه 
اولدترافورد بهتر از ســایر ورزشگاه های اروپایی 
اســت چون صدای طرفداران به شکلی طبیعی 
شــنیده می شــود. او می گفت که بازیکنان این 
صداهای تشــویق گر را به صداهای سازمان یافته 

طرفداران افراطی ترجیح می دهند.
در حال حاضر، ورود دیرهنگام طرفداران به 
بازی های خانگی یونایتد باعث می شــود که آنها 
نتوانند جوی که می خواهنــد را ایجاد کنند. در 
حوالی بازی های یونایتد، اطراف ورزشــگاه بسیار 

شلوغ می شود اما داخل ورزشگاه خبری نیست.
بــه همین دلیل اســت که بحــث درباره 
ســروصدا کــردن در ورزشــگاه اولدترافورد باا 
گرفته اســت. در بازی منچستریونایتد با والنسیا 
در ماه اکتبر، من ایستاده بازی را تماشا می کردم 
- مامــوران با ایســتادن طرفــداران زیاد کاری 
ندارند - و دریافتم که ماموران هوشمندانه عمل 
می کنند. طرفداران خودشان مامور خود می شوند 
و می خواهند افرادی که شبیه خودشان هستند 
اطرافشان قرار بگیرند. آنها تماشاگرانی را دوست 
دارند که به صــورت مرتب در ورزشــگاه حاضر 
می شوند و ترجیح می دهند آواز بخوانند تا اینکه 
سلفی های خود را در شبکه های اجتماعی منتشر 

کنند.
باشــگاه هم از این بابت راضی اســت. این 
روش دارد جــواب می دهــد. فصــل بعد، بخش 
دیگری از اســترتفورد اند به گروه ارتش ســرخ 
داده خواهد شــد و این باعث خوشحالی آنهایی 
است که دوســت دارند در ورزشگاه شور و شوق 
فراوانی داشته باشند. این کار می تواند مانند دیدار 
بــا ردینگ جواب بدهد، آن هم در حالی که این 
بازی در داخل میدان غیرجذاب بود و در ساعت 

نامناسبی هم برگزار شد.
ESPN :منبع

 منچستر درون و بیرون زمین تغییر کرده است

 بازگشت هیجان به سکوها

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
211731491054لیورپول1
211623561750منچسترسیتي2
5462148-2116تاتنهام3
211353381644چلسي4
211254463141آرسنال5
211155433238منچستریونایتد6
21948252331لسترسیتي7
21858303129واتفورد8
21858232529ولورهمپتون9
21849293228وستهم10
21768313127اورتون11
218310314027بورنموث12
21759242926برایتون13
216411192622كریستال پااس14
214611152918نیوكاسل15
215313214218برنلي16
215313194118كاردیف17
213711213816ساوتهمپتون18
213513194714فوام19
212415133710هادرسفیلد20

لیگ برتر

14 گل: کین)تاتنهام(، اوبامیانگ)آرسنال(
13 گل: صاح )لیورپول( - 10 گل: آگوئرو )منچسترسیتي(، آزار)چلسي(

9 گل: استرلینگ )منچسترسیتي(، ریچارلیسون )اورتون(، ویلسون)بورنموث(
8 گل: مانــه و فیرمینو)لیورپــول(، مارســیال و لوکاکو)منچســتریونایتد(، ســون)تاتنهام(، 

میتروویچ)فوام(، سیگوردسون )اورتون(، ماري)برایتون(، اندرسون)وستهم(

16 گل: مسي )بارسلونا(
12 گل: سوارس )بارسلونا(

11 گل: استواني)خیرونا(
10 گل: آسپاس)سلتاویگو(

9 گل: بن یدر )سویا(، ایگلسیاس)اسپانیول(

14 گل: رونالدو )یوونتوس(
13 گل: پیاتک)جنوا(

12 گل: کوالیارا)سمپدوریا(
10 گل: ایموبیله)اتزیو(، میلیک)ناپولي(، زاپاتا)آتاانتا(

9 گل: ایکاردي)اینتر(، کاپوتو)امپولي(

12 گل: آلکاسر )دورتموند(، یوویچ)آینتراخت(
11 گل: رویس)دورتموند(، ورنر )ایپزیگ(

10 گل: لواندوفسکي )بایرن(
 9 گل: آزار و پله آ )گادباخ(، هالر )آینتراخت(

 8 گل: پولسن )ایپزیگ(

13 گل: امباپه )پاري سن ژرمن(
12 گل: ساا)نانت(، پپه )لیل(

11 گل: نیمار)پاري سن ژرمن(، توون)مارسي(
10 گل: کاواني)پاري سن ژرمن(

9 گل: خضري)سنت اتین(

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
181242502040بارسلونا1
18981261335اتلتیکومادرید2
18963311833سویا3
18945211831آاوس4
18936262330رئال مادرید5
18756212126رئال بتیس6
18675191525ختافه7
18738192424اسپانیول8
18585202223خیرونا9
18657303423لوانته10
18648202022رئال سوسیداد11
184104161622والنسیا12
18576212522ایبار13
17566282621سلتاویگو14
18567162021وایادولید15
18477162119لگانس16
18387192317ویارئال17
172105162416اتلتیك بیلبائو18
184410183216رایووایکانو19
182511173511اوئسکا20

الیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

381153-19172یوونتوس1
191423371744ناپولي2
191234311439اینتر3
19955282132اتزیو4
19874262031میان5
19865342430رم6
19856322329سمپدوریا7
19847392728آتاانتا8
19694241927تورینو9
19685251826فیورنتینا10
19676303225ساسولو11
19748172325پارما12
19487172520كالیاري13
19559253520جنوا14
19469162318اودینزه15
194510152717اسپال16
194411223716امپولي17
192710152913بولونیا18
191711123710فروزینونه19
19181014358كیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
501047-17152پاري سن ژرمن1
191045291934لیل2
18954302132لیون3
17863251330مون پولیه4
18864282230سنت اتین5
17836302627مارسي6
19685302326استراسبورگ7
18756272526رن8
19685151826رنس9
18756131726نیس10
18657262823نیم11
17575202022بوردو12
18567172721تولوز13
17557242520نانت14
17476202219آنژه15
19397192518كائن16
185211173117آمي ین17
184410163116دیژون18
183411162913موناكو19
182511143411گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

171331441842بوروسیادورتموند1
171133361836بایرن مونیخ2
171034361833مونشن گادباخ3
17944311731ایپزیگ4
17845272228ولفسبورگ5
17836342327آینتراخت6
17674322325هوفنهایم7
17665262724هرتابرلین8
17737262924بایرلوركوزن9
17647282922وردربرمن10
17566212521فرایبورگ11
17566172221ماینتس12
17539202418شالکه13
17539193318فورتونادوسلدورف14
17368252915آگزبورگ15
174211123514اشتوتگارت16
172510173511هانوفر17
172510143811نورنبرگ18

لیگ یک فرانسهبوندس لیگا

*کیوو به دلیل مشکات مالی با کسر سه امتیاز مواجه شده است. 
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اعتراض کاپیتان رئال به داوری

راموس: خطا روی وینیسیوس، رسوایی تمام عیار بود

ســرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید 
پس از شکســت خانگی غافلگیرکننده این 
تیم برابر رئال سوســیداد با رسانه ها صحبت 
کــرد. او به این اشــاره کرد که سیســتم 
کمک داور ویدئویی دو پنالتی به ســود رئال 
اعام نکــرد. یکی از این دو صحنه بســیار 
بحث برانگیز شــد؛ در آن صحنه، جرونیمو 
رویی، دروازه بان سوســیداد خطایی آشکار 
روی وینیسیوس انجام داد ولی نه داور اعام 
پنالتی کرد و نه درخواســتی برای بازبینی 

ویدئویی صحنه داده شد.
او درباره شکســت 2 بــر صفر تیمش 
گفت: »هیــچ چیز به نفع ما پیش نرفت. ما 
عالی بازی کردیم و فرصت ســاختیم اما در 

حمات به اندازه کافی دقیق عمل نکردیم. 
مــا باید به بهترین روند خود برگردیم و اگر 
این کار را انجام دهیــم، مطمئنم که نتایج 
خــوب از راه خواهند رســید، امــا در حال 

حاضر در لحظه دشواری به سر می بریم.«
رامــوس دربــاره اینکه این شکســت 
تقصیر کیســت هم گفت: »حــاا زمان آن 
نیســت که بخواهیم انگشــت اتهــام را به 
سمت کسی نشــانه برویم، اما ما همیشه به 
دنبال این هستیم که ببینیم چه چیزی در 
مسیر اشــتباه پیش رفت. ما رودررو با هم 
صحبت خواهیم کرد، چراکه از مشــکات 
می توان فرصت ســاخت. این کاری اســت 
که باید پشــت درهای بســته انجام شود و 

باید حرف هایمان پیــش خودمان بماند. ما 
هنوز مســیری طوانی تا پایــان فصل در 
پیش داریم اما هضم این شکست کار بسیار 

دشواری است.«
کاپیتــان رئال مادریــد ســپس به دو 
پنالتــی که به ســود تیمش گرفته نشــد 
پرداخت: »آنها بســیار آشــکار بودند. شاید 
آن پنالتی روی من کمتر آشــکار بود، چون 
آسیر ایارامندی توانست هل دادن من را به 
شــکلی عالی پنهان کند امــا آن خطا روی 
وینیسیوس که رســوایی تمام عیار بود. من 
همیشــه از VAR حمایت کرده ام اما وقتی 
چنین اتفاقی می افتد سرتان را در دستتان 
می گیرید. چرا داور حاضر نشد آن صحنه را 

یک بار دیگر نــگاه کند؟ از زمانی که چنین 
چیزهایــی را دیده بودم ســال ها می گذرد. 
VAR بایــد تغییراتــی داشــته باشــد. ما 
نمی خواهیم VAR به سود ما باشد؛ ما فقط 
می خواهیم این سیســتم عادانه رفتار کند. 
اگر خطای رافائل واران روی لوییس سوارس 
در نوکمپ پنالتی اعام شــد، پس این یکی 

هم حتما باید پنالتی اعام می شد.«
او با داور مســابقه هــم صحبت کرد: 
»من کســی هســتم که تاش می کند به 
داوران کمک کند اما اتفاقی که امروز افتاد 
فاجعه بار بود. داور به من گفت برایش آشکار 

بوده که این صحنه پنالتی نبوده است.«
منبع: آ.اس

لوکا مودریچ: 
خیلی از بازیکنان 

در سطح خود 
بازی نمی کنند

هافبــک  مودریــچ،  لــوکا 
رئال مادریــد پــس از شکســت 
رئال سوســیداد  مقابــل  خانگی 
بســیار ناراحت بــود. او گفت که 
بازیکنــان بایــد دســت از بهانه 
گرفتــن بردارنــد و مســوولیت 

کارهایشان را بپذیرند.
ما  از  مودریچ گفت: »خیلی 
بازی نمی کنیم.  در ســطح خود 
باید شــفاف صحبــت کنیم؛  ما 
مساله بر سر بدشانسی نیست. ما 
موقعیت های بســیاری می سازیم 
وارد دروازه  ایــن فرصت هــا  اما 
نمی شــوند و مــا خیلــی تاش 
می کنیم، ولی دایلی هستند که 
توضیح می دهند چرا اوضاع عالی 

پیش نمی رود.«
به  رئــال  بازیکنان  برخــی 
عملکــرد داور مســابقه معترض 
بودند اما مودریچ می گوید که آنها 
نباید کسی را متهم بدانند: »داور 
روز خوبی نداشــت اما مشکل ما 
داور یــا VAR نیســت، هرچند 
که البته آنهــا هم عملکرد خوبی 
نداشتند. مشــکات ما چیزهای 

دیگری هستند.«
فاصلــه بیــن رئال مادرید و 
بارســلونا با این شکســت بیشتر 
شد. بارسا توانست در خانه ختافه 
با نتیجه 2 بر یک پیروز شــود و 
حاا 10 امتیاز بیشتر از رئال دارد 
اما مودریچ می گوید تیمش نباید 
خــود را دور از کــورس قهرمانی 
باید پیشرفت زیادی  بداند و آنها 
داشته باشند: »ما باید خیلی بهتر 
از اینها کار کنیم. ما در شــرایط 
ایده آلی نیستیم. ما باید در میدان 
نزدیک تــر به هم بــازی کنیم و 
تیم تر شویم. مهم است که بازی 
به بازی به پیش برویم و نباید به 
این فکر کنیم که لیگ را از دست 
داده ایــم. ما نبایــد درباره چنین 

موضوعی صحبت کنیم.«
منبع: مارکا

 آلوز: نیمار هم مثل 
 رونالدو پولدار، مشهور 

و خوش تیپ است!
دنــی آلــوز دفــاع راســت برزیلــی 
پاری ســن ژرمن می گوید که هموطنش در 
این تیــم نیمار همان مشــکلی را دارد که 
کریستیانو رونالدو دارد: او ثروتمند، مشهور 
و خوش تیپ اســت! سبک زندگی نیمار که 
عاقه زیادی به خوشــگذرانی و شرکت در 
جشــن ها و میهمانی های مختلف اســت، 
منتقدان زیــادی دارد اما آلوز این انتقادات 
را ناشی از حسادت و حسرت مردم می داند. 
او برای دفاع از هم تیمی اش و سبک زندگی 
او مروری بــر حرف های معروف 8 ســال 
پیش رونالدو داشــت و گفت: »هیچ راهی 
برای مصون نگه داشتن خودتان از انتقادات 
وجود ندارد. نیمار یک انســان است نه یک 
ماشین. به نظر من او ورای رابطه برادرانه ای 
که داریم، مانند یک پســربچه اســت. من 
می دانم که در ســر او چه می گذرد و اینکه 
او واقعاً یک آدم باهوش اســت. او هر آنچه 
که امروز حســرت مردم را برانگیزد دارد. او 
میلیونر اســت، معروف است و خوش تیپ 

است.«
 

 اتزیو، مالکوم را
 قرض خواست

نشریه اســپورت کاتالونیا نوشته است 
که باشــگاه اتزیو جدیدتریــن تیمی بوده 
اســت که به صف مشــتریان مالکوم، بال 
نیمکت نشــین بارسلونا پیوسته و قصد دارد 
او را به عنــوان بازیکن قرضــی به خدمت 

بگیرد.
 اتزیو با توجه بــه جایگاه مالکوم در 
بارسلونا و نیمکت نشینی های او در این تیم 
قصــد دارد او را در پنجــره نقل و انتقاات 
ژانویه قرض بگیرد و در همین راستا کلودیو 
لوتیتو رییس باشــگاه اتزیــو و ایگلی تاره 
مدیر ورزشــی این باشگاه با مدیران باشگاه 
بارســلونا تماس گرفته اند تــا درباره انتقال 
قرضی ایــن بازیکن فرانســوی به نوکمپ 

صحبت کنند.
 اتزیو پذیرفته اســت کــه در مدت 
حضور قرضــی مالکوم در پایتخــت ایتالیا 
حقــوق او را بپــردازد و گفته کــه پروژه  
فوتبالی  اش آنقدر جالب هســت که بتواند 
به پیشرفت بازیکن سابق بوردو کمک کند. 
تیم تحت هدایت سیمونه اینتزاگی در حال 
حاضر در ســری A رده چهارم را در اختیار 
دارد و برای کسب ســهمیه لیگ قهرمانان 
اروپا می جنگــد. با وجود تاش های اتزیو، 
بارســلونا تمایلی برای قرار دادن مالکوم در 
بازار نقل و انتقــاات ندارد و نمی خواهد او 
را در بازار ژانویه از دســت بدهد مگر اینکه 

پیشنهادی غیرقابل رد دریافت کند.

دفاع مولر از ریبری
آلمانی  مهاجم  مولر  توماس 
از هم تیمــی  مونیــخ  بایــرن 
پست  خاطر  به  که  فرانسوی اش 
توهین آمیــز اخیرش در واکنش 
از  )پس  منتقدانش  اظهارنظر  به 
صرف یک غــذای گرانقیمت در 
امارات( جنجال ســاز شد، دفاع 
کرد. او در اردوگاه تمرینی بایرن 
خبرنگاران  بــه  قطر  در  مونیخ 
درباره ماجرایی که باعث شــده 
باشــگاه بایرن مونیــخ ریبری 
آن  »در  گفــت:  کند،  جریمه  را 
لحظات زمانی کــه غیرمنصفانه 
دارند درباره اش صحبت می کنند 
و به شدت به او حمله شده است، 
نتوانســت خودش  واقعًا  فرانک 
را کنتــرل کنــد. او واقعًا آدم 
کنترلش  زود  و  است  احساساتی 
را از دست می دهد چون در تمام 
زندگی اش تا به اان مورد توهین 
واقع شده است. با این حال فکر 
می کنم رفتار او بــه مرور زمان 
بهتر شــده است اگرچه همیشه 
چنین شــرایطی وجود دارد اما 
این حقیقت دارد که او به شدت 

مورد حمله واقع شده است.«
 مولر ادامه داد: »ما می دانیم 
مطلقًا  بازیکــن  یــک  فرانک 
تیمی اســت امــا در عین حال 
اگر احســاس کند مورد اجحاف 
دفاع  از خودش  است  واقع شده 
می کند و بعضی اوقات به شیوه  ای 
این کار را می کند که شاید به نظر 
سایرین زیاده روی باشد. شاید او 
متفاوت به نظر برســد و دلیلش 
هم این اســت که او احســاس 
اتفاقاتی  متفاوتــی دارد. چنین 
تیم را کمی دچار ناآرامی می کند 
متوجه  بیشتر  مســائل  این  اما 
مدیر ورزشــی، مدیــر و حوزه 
رسانه  ای باشــگاه است و خیلی 
باشگاه  نمی شود.  مربوط  تیم  به 
این موضوع  به  را  هم واکنش اش 
نشان داده است و این ماجرا برای 

ما تمام شده است.«

15 دقیقه اول بازی منتهی به تساوی 
یک بر یک اتلتیکومادرید در خانه ســویا، 
برای توما لمار یک دستورالعمل از کارهایی 
بود که نباید در زمین فوتبال انجام شــود. 
او در شرایطی نگران، مضطرب و نامطمئن 
به نظر می رسید، حتی یک تصمیم درست 
نگرفت. بازی او یک نمایش ناامید کننده از 
مردی بود کــه 100 میلیون یورو می ارزد 
)72 میلیــون یورو بابت 70 درصد از حق 
مالکیتش( و گران ترین خرید تاریخ باشگاه 
اتلتیکومادرید محسوب می شود. او با اراده 
و انگیــزه ای فراوان برای پیشــرفت وارد 
ورزشــگاه واندا متروپولیتانو شد و انگیزه 
فراوانی داشت که پیشرفتش را ادامه دهد 
و یک ســطح دیگر از نظر کیفی باا برود. 
با این حال هیچ نشانه ای از موفقیت لمار 
در تحقــق این هدف طــی 4 ماهی که از 
پیوســتن وی به اتلتیکومادرید می گذرد، 
دیده نمی شود. دیه گو سیمئونه، لمار را در 
اوج نیــاز دارد اما او تا اان موفق به انجام 
چنین کاری نشــده اســت و حتی آنتوان 
گریزمان که جزو دوســتان لمار محسوب 
می شــود هــم نتوانســته بــا توصیه ها و 
راهنمایی هایش به او کمکی در این زمینه 

بکند و از هموطنش ناامید شده است.
در همین حال گریزمان یک مهاجم 

نوک نیســت و اغلب اوقات در زمین بازی 
محو اســت زمانی که در خط حمله هیچ 
زوج دیگــری ندارد کــه او را تغذیه کند. 
به همین دلیل اســت که دیه گو کاستا که 
برای تیم مهره ای بسیار مهم است و حتی 
نیکا کالینچ تا حدی کمتر نیمکت نشین 
شــده اند. با وجود این گریزمــان باز هم 
توانســت قبــل از پایان نیمــه اول یک 
لحظــه ناب خلــق کند وقتی کــه با یک 
ضربه ایستگاهی آزاد از روی خط محوطه 
جریمه در آخرین دقیقه نیمه اول تیمش 
را به بازی برگرداند و گل خورده را جبران 
کرد. او همچنان دارد به همه ثابت می کند 
کــه چرا روخی بانکو در تابســتان آنقدر 
جنگید تا مانع رفتنش به بارســلونا شود و 
حاضر شــد حقوقش را افزایش دهد تا در 

مادرید بماند.
در آن ســوی میــدان و در خــط 
دفاعی هم دیه گو گودین نشان داد نگران 
تمدید شــدن قراردادش نیست. او بود که 
اتلتیکومادریــد را زیر حمات بی امان تیم 
پابلو ماچین هدایت کرد و سیمئونه قطعاً 
حاا بهتر از هر زمان دیگری می تواند ادعا 
کند که تمایلش به ماندن گودین بی دلیل 

نیست.
منبع: مارکا

 چرا لمار باید 100 میلیون یورو 
بیارزد؟ 

مصاحبه و خبر

واکنش

رئال مادرید بعد از قهرمانی اروپا روزهای خوش 
زیادی ندیــده. خولن لوپتگی جانشــین زین الدین 
زیدان شد اما او کمتر از شش ماه دوام آورد و بعد از 
باخت 5 بر یک در ال کاســیکو اخراج شد. با آمدن 
ســانتیاگو ســواری اوضاع بهتر شد و تیم، پنج تا از 
شــش بازی اش در الیگا را برد، به عاوه جام جهانی 
باشــگاه ها، اما ســال 2019 برای آنها خوب شروع 

نشــده. پنجشــنبه با ویارئال 2 بر 2 مساوی کردند 
و یکشنبه شــب به رئال سوسیداد باختند که قبل از 
این بازی در رده پانزدهم بود. این نخستین پیروزی 
ارئال در ســانتیاگو برنابئو بعد از سال 2004 بود و 
ایمانوئل آلگواسیل چهارمین مربی تاریخ این باشگاه 
اســت که موفق به چنین کاری شــده. شانس هم با 
رئــال همراه نبوده و این تیم بــا 21 ضربه به تیرک 

دروازه رقبا هم اندازه با بارسلونا رکورددار الیگاست.
گل اول این بــازی در ثانیه 144 از روی نقطه 
پنالتی توسط ویلیان ژوزه به ثمر رسید که سریع ترین 
پنالتی-گل علیه رئال مادرید در ســانتیاگو برنابئو در 

قرن بیست و یکم بود.
لــوکاس واســکس بعــد از 160 بــازی برای 

رئال مادرید نخستین بار اخراج شد.

شروع فاجعه بار رئال مادرید در سال 2019

فکر می کنم VAR برای بازبینی صحنه های مبهم است
سواری: هیچ کس نفهمید چرا داور پنالتی نگرفت

 سیمئونه: واکنش اتلتیکو  شایسته تمجید است

سانتیاگو سواری گفت پنالتی آشکار 
رئال مادریــد را در باخت خانگی 2 بر صفر 
به  رئال  نگرفتنــد.  رئال سوســیداد  مقابل 
دنبال پیروزی و هم امتیاز شدن با سویا بعد 
از تساوی این تیم با اتلتیکو مادرید بود اما 
با پنالتی دقیقــه 3 ویلیان ژوزه از میهمان 
عقــب افتاد. در نیمه دوم در حالی که رئال 
با اخراج لوکاس واسکس 10نفره شده بود 
و به شــدت به دنبال گل تساوی بود، باید 
خطای خرونیمو رولی، دروازه بان سوسیداد 
روی وینیســوس جونیور اعام می شد اما 
داور بازی دســتور به ادامــه کار داد. روبن 
پاردو با گل دیرهنگام پیروزی سوســیداد 
را قطعی کرد و سواری که به شدت تحت 
فشــار است، گفت: »همه چیز علیه ما بود. 
ما شــروع خوبی در این بازی نداشــتیم و 
در دقیقــه 2 با بدشانســی پنالتی دادیم و 
گل خوردیم. هــر کاری کردیم تا نتیجه را 
برگردانیم، فرصت هایی هم داشــتیم اما از 
آنها درست استفاده نکردیم. بعد در جریان 
بازی اتفاقی افتاد که هیچ کس نفهمید چرا 
منجر به پنالتی نشد؛ این یک پنالتی کاما 

آشکار بود.«
او ادامــه داد: »مــن بــا داورها حرف 
نزدم. اتفاقاتی در طول بــازی می افتد که 
آشــکار اســت اما ما باور داریم تکنولوژی 
VAR بــرای این آورده شــده کــه مورد 
اســتفاده قرار بگیــرد و صحنه های دارای 
ابهام بازبینی شــود. ما همه انسان هستیم 

و اشتباه می کنیم اما اگر شما کنترل نکنید 
تا اشــتباه تان را اصاح کنید، درکش کمی 

سخت است.«
هافبک ســابق تیم ملی آرژانتین بعد 
از ششــمین باخت این فصــل رئال مادرید 
نخواســت وارد بحث آینده شغلی اش شود. 
وقتی از سواری درباره اینکه آیا شایستگی 
حفظ این ســمت را دارد سوال شد، گفت: 
»ما برای بازی مان تاش می کنیم، همیشه 
مبارزه کرده ایم.  تاش کرده ایم. همیشــه 
هرگز نخواســتیم هیچ رقابت و حریفی را 
دســت کم بگیریم. کســی خیالش آسوده 
اســت که هرگز رقابت نکــرده. هیچ کس 

نمی تواند شــخصیت برنده ما را زیر سوال 
ببــرد، ما با وجــود همه ســختی ها تمام 
تاش مــان را کردیم. اگر تاش نمی کردیم 

غیرقابل بخشش بود.«
ســواری که ســه ماه قبل جانشین 
خولن لوپتگی شده و تا سال 2021 قرارداد 
دارد احتمــاا در پایان فصل از رئال مادرید 
می رود. از ژوزه مورینیو و روبرتو مارتینس 
به عنوان گزینه های احتمالی جانشــینی او 

یاد می شود.
رئال فــردا در جام حذفــی با لگانس 
روبــه رو می شــود و یکشــنبه در زمیــن 

رئال بتیس بازی دارد.

اتلتیکومادرید برای گرفتن امتیاز در 
خانه سویا متحمل فشار و زحمت زیادی 
شــد و دیه گو سیمئونه در پایان این بازی 
از هافبک اسپانیایی تیمش کوکه به خاطر 
نقشی که ایفا کرد، تمجید به عمل آورد. 
ســیمئونه با خارق  العــاده توصیف کردن 
نقش کوکــه در مبارزه ســخت منجر به 
تســاوی روخی بانکو در خانه ســویا که 
با بازگشــت ایــن تیم به بــازی در نیمه 
دوم برای جبــران گل خورده همراه بود، 

به خبرنگاران گفت: »شــما می توانستید 
ببینید که حریف از جناح راســت چقدر 
ما را اذیت کرد. ما پســت کوکه را عوض 
کردیم چون از نظر تاکتیکی او خارق العاده 
است. او در پستی که به بازی در آن عادت 
ندارد اســتثنایی کار کرد. بعد از آن، همه 

چیز تغییر کرد.«
 کوکــه جــزو بازیکنــان محبــوب 
اتلتیکویی هاست به ویژه که او تمام دوران 
بازیگری اش را در این تیم سپری کرده و 

بیــش از 300 بازی بــرای این تیم انجام 
داده است. کوکه در سن 17 سالگی و در 
ســال 2009 نخســتین بازی اش را برای 
اتلتیکومادرید انجام داد. عملکرد تأثیرگذار 
او سبب شد تیم تحت هدایت سیمئونه از 
دومین شکســتش در این فصل فرار کند 
هرچند از دست دادن دو امتیاز هم سبب 
افزایش فاصله قرمز و سفیدپوشان مادرید 
با بارســلونای صدرنشــین و رسیدن آن 
به 5 امتیاز شــود. البته این نتیجه سبب 
شــد فاصله اتلتیکومادرید با نزدیک ترین 
تعقیب کننــده اش که سویاســت، پابرجا 
بماند. ســیمئونه با وجود ناکامی تیمش 
برای حفظ فشــار روی بارسلونا و کسب 
حداکثــر امتیــازات در رامون ســانچس 
پیســخوان گفت کــه از نمایش مردانش 
»بــازی  داد:  ادامــه  او  اســت.  راضــی 
فوق العــاده ای بــود. ســویا در بازی های 
خانگی اش واقعاً قوی اســت و در مقاطعی 
از مســابقه بر بازی ســوار بود. البته این 
موضــوع در مورد ما هم صــدق می کرد. 
حمات مــا در نیمــه اول چنگی به دل 
نمی زد اما در نیمه دوم بازی هجومی مان 
به مراتب بهتر شــد تا جایــی که به نظر 
من واکنش تیم مان به گلی که حریف زد 

شایسته تمجید است.«

ESPN- گزارش جدیدی منتشــر شــده که نشان می دهد 
وین رونی به دلیل مســتی در مأ عام و دشنام دادن، توسط 
پلیس آمریکا بازداشــت شــده و پس از پرداخت 25 دار 
جریمه و 91 دار هزینه دادگاه آزاد شــده اســت. این اتفاق 
حدود 3 هفته پیــش در فرودگاه ویرجینیا افتاده اســت.

آ. اس- ایســکو در غیاب گرت بیل و آسنسیوی مصدوم هم در بازی 
با سوســیداد نیمکت نشین بود و سواری از او در ترکیب اصلی تیم 
استفاده نکرد. ایسکو در دوره مربیگری سواری در الیگا در ترکیب 
اصلی رئال نبوده و تنها در دو مسابقه کم اهمیت برابر ملیا در جام 
حذفی و مقابل زسکا در لیگ قهرمانان )که صدرنشینی رئال از قبل 
قطعی شــده بود و مادریدی ها در آن باختند( در ترکیب اصلی بود.

مارکا- مارســلو که به خاطر بازی ضعیفش مقابل ویارئال با انتقادات 
زیادی روبه رو شــده بود، در مسابقه با سوسیداد جاگیری اشتباهی 
داشت و همین مساله منجر به خطای کاسمیرو و دادن پنالتی توسط او 
شد. به همین دلیل در جریان بازی هر وقت مارسلو توپ را می گرفت، 
گروهی از هواداران برایش ســوت می زدنــد و او را هو می کردند.

مارکا- اتلتیکو مادرید در مســابقه بعدی خود که برابر لوانته 
است، ســائول را در اختیار نخواهد داشت. هافبک اتلتیکو 
مقابل سویا یک کارت زرد گرفت و 5 کارته شد و به این ترتیب، 
نخستین مسابقه خانگی تیمش در سال 2019 را از دست داد.

مارکا- لوکاس 
واسکس بعد از 

اخراج در بازی با 
سوسیداد اینطور 

پیراهن خود را پاره 
کرد.

مارکا- گرت بیل بازی 
رئال و سوسیداد را 

تا دقیقه 78 و وقتی 
تیمش یک بر صفر 

عقب بود، تماشا کرد 
و بعد از آن ورزشگاه 
را ترک کرد و تا آخر 

مسابقه نماند. او 
این بازی را به دلیل 
مصدومیت از دست 

داد.

اسپورت 24- تیم 
دسته چهارمی 

»نیوپورت کانتی« 
توانست در  جام 
حذفی انگلیس 

شگفتی ساز شود 
و لستر را 2 بر یک 

ببرد و به مرحله بعد 
برود.

گل- مارسی در جام حذفی فرانسه به تیم دسته چهارمی »اندرزیو« باخت و 
در همان دور اول حذف شد. مردان رودی گارسیا که قبا از لیگ اروپا و جام 
اتحادیه فرانسه کنار رفته بودند، از ماه نوامبر تاکنون در 7 مسابقه پیاپی برنده 
نشده اند. باخت در زمین یک تیم دسته چهارمی و آماتور با نتیجه 2 بر صفر شوک 
بزرگی بود که به این تیم وارد شد. مارسی فصل قبل در لیگ فرانسه چهارم شد.

عکس نوشت

برنامه

سه شنبه 18 دی
لوشامپیونا

امی ین- آنژه 21:30
نانت- مون پولیه 21:30

 
جام اتحادیه انگلیس

مرحله نیمه نهایی )دور رفت(
تاتنهام- چلسی 23:30

 
جام حذفی اسپانیا

مرحله یک هشتم نهایی )دور رفت(
اسپورتینگ خیخون- والنسیا 00:00

 
جام اتحادیه فرانسه

مرحله یک چهارم نهایی
لیون- استراسبورگ 23:30
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محمدرضا خلعتبری بــا اینکه در پدیده احیا 
شــده و روزهای موفقی را پشت سر می گذارد اما 
ساز جدایی کوک کرده و قصد بازگشت به اصفهان 
را دارد؛ به شــهر و تیمی که او را به سطح نخست 
فوتبال ایران معرفی کرد. ذوب آهن مشــتری این 
روزهای خلعتبری اســت. باشگاهی که نیم فصل او 
را با کســب نتایج ضعیف و غیر قابل باور به پایان 
رســاند و حاا دنبال راهی بــرای صعود در جدول 

رده بندی است.
خلعتبری که ابتدای لیگ هفدهم به مشــهد 
برگشــت تا با پیراهن پدیده، خاطره های شیرین با 
ابومسلم را زنده کند، در یک فصل و نیم اخیر یکی 
از بازیکنان کلیدی تیمش بوده و آمار مناســبی از 
خود بر جا گذاشــته. این بال تند و تیز، فصل قبل 
و در حضور رضا مهاجری، 24 بار در ترکیب پدیده 
قرار گرفت، 1802 دقیقه در زمین حضور داشت و 

2 گل به ثمر رساند.

برای محمدرضا خلعتبری، این فصل اما اوضاع 
بهتر از قبل شده. او در حضور یحیی گل محمدی، 
زمین تا آســمان فرق کرده و بــه همان بازیکنی 
تبدیل شده که زمانی یکی از بازیکنان ثابت ترکیب 
تیــم ملی بود. خلعتبری در هر 15 بازی پدیده در 
نیم فصل اول حضور داشت. 14 بار به عنوان بازیکن 
ثابت و یــک بازی هم ذخیــره. او در 14 دیداری 
که از ابتدا در ترکیب پدیده حضور داشت، 13 بار 
تعویض شد و با تصمیم گل محمدی از زمین بیرون 
رفت. اتفاقی که پیشتر با اعتراض خلعتبری مواجه 
می شــد اما حاا کمتر می بینیم کــه او به چنین 

تصمیم هایی معترض شود.
ماحصل تــاش خلعتبــری در نیم فصل اول 
لیــگ هجدهم، 1109 دقیقه حضور در زمین و به 
ثمر رســاندن 2 گل مقابل پیکان و فواد است. او 
گل هــای خود را وارد دروازه وحید شیخ ویســی و 
احسان مرادیان کرد و البته نمایش قابل توجه اش 

باعث شــد تا مشــتری های بزرگ و کوچک برای 
جذب او اقدام کنند و به صف شوند.

ذوب آهــن از هفته ها قبل دنبــال راهی برای 
جذب محمدرضا خلعتبری بــود اما حاا جدی تر 
از قبل ایــن انتقال را پیگیــری می کند و به نظر 
موفقیت هایی نیز به دســت آورده. گویا خلعتبری 
با مدیران پدیده و شــخص یحیی گل محمدی به 
توافق رسیده تا برای نیم فصل دوم از این تیم جدا 
شود، به اصفهان برود و پیراهن ذوب آهن را بپوشد.

مذاکره ها انجام شده و از اصفهان خبر می رسد 
که خلعتبــری ظرف روزهای آینده به این شــهر 
مــی رود تا قرارداد خود را بــا ذوب آهن امضا کند 
و به صورت رســمی عضو این تیم شود، تیمی که 
خلعتبری خاطره های شــیرینی همراهش دارد؛ از 
نایب قهرمانی در لیگ تــا قهرمانی در جام حذفی 
و البته صعود به فینال لیگ قهرمانان آســیا. شاید 
همین دایل باعث شده تا خلعتبری قید قهرمانی 

و بــازی برای تیم دوم جــدول رده بندی را بزند و 
پا به تیمی بگــذارد که از 15 بازی تنها 13 امتیاز 
کسب کرده و در رده چهاردهم جدول قرار گرفته 

است.
برای خلعتبری که حاا 35 ساله شده، حضور 
دوباره در ذوب آهن یک اتفاق ویژه است. بخصوص 
که این تیم در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور دارد 
و همیــن می تواند نکته مهــم و امیدوارکننده ای 

باشد.  

 سقوط بال پدیده، از پله دوم به چهاردهم

خلعتبری،یکامضاتاذوبآهن

 جــواد نکونام دربــاره ایــن جدایی 
جدیــدش از نســاجی می گویــد: »پس از 
اتفاقاتی که طی یکی دو هفته گذشته افتاد 
و همه هم از آن خبر دارید، ســکوت کردم 
و حرفی نزدم اما تماس های زیادی از مردم 
قائمشــهر، مازندران و هواداران نســاجی و 
بازیکنانم داشــتم که خواهان بازگشت من 
بودند. یکی از دوستان مشترک من و آقای 
صنیعی فــر تماس گرفــت و خواهش کرد 
نشست مشترکی داشته باشیم. با ایشان دو 
مرتبه به صورت حضوری ماقات داشتیم و 
در نهایت به دعوت خود آقای صنیعی فر به 

دفتر ایشان رفتیم.«
جواد نکونــام هر لحظــه از هواداران 
نســاجی حرف می زند تا ماجــرای رفت و 
آمدهایش در نســاجی را توجیه کند: »آن 
روزی که می رفتم فقط و فقط به طرفداران 
نســاجی فکر می کردم که اگر بتوانم حتی 
یــک نفر از آنان را خوشــحال کنم باید به 
این جلسه بروم چون شادی مردم قائمشهر 
و هــواداران برایم مهم اســت. اگرهم رفتم 
به خاطر همین طرفــداران بود که از جواد 
نکونام و تیمش توقع برد و موفقیت داشتند 
امــا از برخــی حقایق و مشــکات بی خبر 
بودند. من می دانم دشمنان نساجی و جواد 
نکونام چه سمپاشــی هایی علیــه ما انجام 
دادند اما هــواداران واقعی تیم همه چیز را 

متوجه شده و دست آنان را خواندند.«
جــواد نکونام که ماجــرای جدایی اش 
را پیچیده جلــوه می دهد، ســپس گفت: 
»به همین خاطر وظیفــه خودم می دانم با 
هواداران نســاجی رو راست باشم. همه باید 
با طرفداران تیم صادق و رو راســت باشیم 
و آنها را در جریان امــور بگذاریم. بله، من 
اگر می خواســتم نساجی را رها کنم و بروم 
قبــل از بازی با صنعت نفت آبادان می رفتم 
که پیشــنهاد خوبی هم از فواد خوزستان 
داشــتم و همزمان به گوشم رساندند برخی 
دشمنان من و نساجی در حال توطئه چینی 
هســتند اما ماندم و تا پایان نیم فصل ادامه 
دادم. چند روزی هم از نیم فصل گذشــت 
ولی مشــکات حل نشــد. برخی بازیکنان 
قصد جدایی داشــتند و دارند و حتی ســر 
تمریــن حضور پیــدا نکردند و خواســتار 
دریافت مطالبات معوقه خود شدند. من هم 
از باشگاه خواســتم در کنار حل مشکات 
این بازیکنان نسبت به جذب بازیکن جدید 

هم اقداماتی انجام شــود امــا هیچ اتفاقی 
نیفتاد تا این احســاس در من تقویت شود 
که شــاید جواد نکونــام را نمی خواهند. از 
اتفاقات بعد از آن هــم که همه خبر دارند 
و نمی خواهم و تمایلی هم ندارم درخصوص 

آن حرفی بزنم.«
جواد نکونام با اشاره به جلسه اخیرش 
با فرهاد صنیعی فر مالک باشــگاه نســاجی 
قائمشــهر گفت: »مــن به خاطــر مردم، 
خواهش دوســت مالک باشــگاه و دعوت 
شــخص آقــای صنیعی فر به دفتر ایشــان 
رفتم و تصور می کــردم تصمیم گیرنده در 
نســاجی فقط مســووان باشــگاه هستند 
ولی امروز در رســانه ها و مصاحبه دوستان 
خوانــدم و متوجه شــدم تصمیمات کان 
نســاجی بیرون از باشــگاه گرفته می شود! 
مــن و آقای صنیعی فر در این جلســه دور 
یک میز نشستیم. مالک باشگاه توضیحاتی 
ارائــه داده و به من گفت خواســته هایت را 
بگو؟ من هم شــرایط خودم را برای بهبود 
شــرایط تیم، موفقیت نساجی و شاد کردن 
دل هواداران گفتم و بر سر همه این شروط 
بــا آقای صنیعی فر به توافق رســیدیم. من 

شــرایط خاص و عجیبی نداشــتم و شفاف 
می گویم این شرایط به نفع نساجی و منافع 
این باشگاه بود نه کسانی خارج از باشگاه که 
فقط منافع شخصی خود را دنبال می کنند. 
این شرایط عبارت بود از اینکه اول اتفاقات 
به وقوع  پیوســته و برخی کارهای سیاسی و 
غیرفوتبالی شفاف سازی شود. دوم مطالبات 
بازیکنــان ناراضی کــه در تمرینات حاضر 
نمی شــدند پرداخت شود. ســوم نسبت به 
جذب بازیکنان مورد نیاز بر اساس فهرست 
ســرمربی برای تقویت تیم در نیم فصل دوم 
اقدام شود. چهارم جذب حداقل یک بازیکن 
مؤثر همچون گئورگی گوولسیانی  خارجی 
انجام شــود و بااخره پنجم دفاع از منافع 
باشگاه نساجی مازندران در مقابل تیم های 
حریف و البته برخی افراد و اشــخاصی که 
دوست دارند در این تیم مردمی و پرطرفدار 
نقش یا دخالت داشته باشند! اما در همین 
یکــی دو روز دو تــا از این شــرایط زیر پا 

گذاشته شد.«
جواد نکونام در پایان برای همیشــه از 
هواداران نســاجی خداحافظی کرد و گفت: 
»رک، روراســت و با صداقت تمام خطاب به 

هواداران دوســت داشتنی نساجی مازندران 
می گویم در جلســه با مالک باشــگاه گفتم 
اگر این مســائل حل شــود و شرایط فراهم 
باشــد برمی گردم و نه به هر قیمتی! در غیر 
ایــن صورت نمی توانم به مردم قائمشــهر و 
طرفداران نســاجی در سراســر مازندران و 
بازیکنانم دروغ بگویم. من هنوز به نســاجی 
برنگشتم و با احترام به مالک باشگاه و همه 
هــواداران و برخاف میــل باطنی باید عذر 
بخواهم. من در همیــن یکی دو روز متوجه 
شدم شرایط در نیم فصل دوم به مراتب برای 
نساجی مازندران ســخت تر از نیم فصل اول 
خواهد بود و نمی توانم در چنین شــرایطی 
کار کنم چون بی تعــارف هیچ تغییر مثبتی 
در باشــگاه ندیدم. بنابراین باز هم با احترام 
کامل می گویم بهتر است باشگاه، مسووان و 
مشاوران نساجی دنبال یک سرمربی جدید 
باشــند که با این شــرایط و خواسته ها کنار 
بیاید. این تصمیم من قطعی و برگشت ناپذیر 
است و برای تیم دوست داشتنی نساجی در 
ادامه فصل آرزوی موفقیت می کنم و خطاب 
به هواداران عاشق این تیم هم می گویم تا ابد 

در قلب من خواهید ماند.«

نساجی،محلهبروبیا
پس از جلسه بیهوده با مالک باشگاه

درخواست منصوریان 
برای جذب 2 بازیکن 

جدید
ســرمربی  منصوریــان  علیرضــا 
ذوب آهن اصفهان در جلســه ای که با 
داشت،  باشگاه  مدیرعامل  آذری  سعید 
ضمــن ارائــه گزارشــی از تمرینــات 
بازیکن جدید  تیم، بــرای جــذب دو 
درخواست داد. یک بازیکن آفریقایی و 
یک بازیکن ایرانی شــاغل در لیگ برتر 
بازیکنان مد نظر منصوریان هســتند. 
باشگاه ذوب آهن در حال مذاکره برای 
جذب این دو بازیکن است. منصوریان 
در اواخر نیم فصــل اول جایگزین امید 
نمــازی در ذوب آهــن شــد. این تیم 
در حــال حاضر با 13 امتیــاز در رده 

چهاردهم جدول لیگ برتر قرار دارد.
 

بازگشت سعداوی به 
فواد

نعیم ســعداوی به عنوان مدیر  فنی 
باشــگاه فواد خوزســتان انتخاب شد. 
با تصمیــم حبیب رضایــی مدیرعامل 
و اعضای هیــات مدیره باشــگاه فواد 
خوزســتان، نعیم ســعداوی که پیش از 
این سابقه هدایت تیم بزرگساان فواد 
خوزســتان را به عهده داشت، به عنوان 
مدیر فنی این باشگاه انتخاب شد. نعیم 
ســعداوی در دوران حضــور در فوتبال 
به عنوان بازیکن، معمواً در پســت دفاع 
بازی می کرد. او کــه جزو بازیکنان تیم 
ملی ایران در جام ملت های آسیا 199۶ 
و جــام جهانی فوتبــال 1998 بود، در 
خوزستان  فواد  پرســپولیس،  تیم های 
بازی و همچنین در تیم فواد خوزستان 

به عنوان مربی و سرمربی فعالیت کرده.
 

تمایل علی محمدی 
برای حضور در سایپا

هافبــک  علی محمــدی  جــال 
سپاهان درصدد جدایی از این تیم است 
و تمایل به حضور در تیم ســایپا دارد. 
علی محمدی در نیم  فصل اول لیگ برتر 
تبدیل به یک بازیکن نیمکت نشین در 
تیم سپاهان شد و حاا درصدد جدایی 
از زردپوشان اصفهانی است. در این بین 
دو باشــگاه صنعت نفت آبادان و سایپا 
با باشــگاه  برای جــذب علی محمدی 
ســپاهان وارد مذاکره شده اند ولی این 
بازیکن تمایل به انتخاب ســایپا دارد تا 
دوباره زیر نظر علی دایی بازی کند. او 

در صبای قم هم شاگرد دایی بود.

خبرکوتاه

سرمربی تیم فوتسال بانوان پاایش:
با تمام مشکات سرپا ماندیم

در هفته بیســت و یکم لیگ برتر فوتسال 
بانــوان، تیم پاایــش نفت آبادان موفق شــد 
نخستین شکســت تیم صدرنشین حفاری اهواز 
را در فصــل جاری رقم بزنــد. خدیجه بهبهانی 
سرمربی تیم فوتسال بانوان پاایش نفت آبادان 
در مورد این بازی می گوید: »بازی پرفشاری بود. 
بازیکنــان تمام تاش خــود را کردند و از جان 
مایه گذاشــتند. بازی با حفاری برای ما مهم بود 
چراکه انــدک امید و انگیزه ما بــرای صعود به 
مرحله پلی آف را زنده نگه می داشت. نیمه اول را 
با نتیجه یــک بر صفر واگذار کردیم اما در نیمه 
دوم در ضدحمله ها و کارهای دفاعی خوب عمل 
کردیم و موفق شــدیم با نتیجه 3 بر یک پیروز 
شــویم. در نهایت تیم ما مزد زحمات خود را با 
پیروزی گرفت.« بهبهانی درباره ســهمیه چهارم 
پلی آف توضیح می دهد: »به همراه تیم رفسنجان 
برای گرفتن ســهمیه چهارم در تاش هستیم. 
بازیکنانم نشــان دادند تا آخرین لحظه خواهند 
جنگید و فرقی نمی کند چه تیمی مقابل شــان 
باشــد. در فصل جدید مســابقات با چالش های 
مالی دست و پنجه نرم کردیم و نتوانستیم آنطور 
که باید عمل کنیم. فصل گذشته قهرمان شدیم 
اما این فصل به دلیل مشکات با هر آنچه که در 
توان داشتیم جنگیدیم. با تمام مشکات موجود 

موفق شدیم سرپا بمانیم.«
 

اهورا محروم از بازی خانگی
با اعام کاظم سلیمانی  دبیر سازمان لیگ 
فوتسال، تیم اهورای بهبهان از بازی خانگی خود 
مقابل گیتی پسند محروم است. با اعام سلیمانی 
تیم اهورای بهبهان به دلیل نبود امنیت کافی در 
ســالن این شهر، نمی تواند میزبان بازی این تیم 
مقابل گیتی پســند در هفته بیست  و  پنجم لیگ 
برتر فوتسال باشــد و این مسابقه در شهر اهواز 
برگزار خواهد شد. کاظم ســلیمانی در رابطه با 
این تغییر میزبانی می گوید: »متأســفانه مدیران 
این باشــگاه صحبت هایی خاف واقعیت مطرح 
کرده اند. این تیم اکنون ســه پرونده در کمیته 
انضباطی دارد و ســه هفته اســت نمایندگان و 
داوران ما را در این شــهر اذیــت می کنند و با 
هماهنگی شعارهای زشــتی علیه سازمان لیگ 
و داوران ســر می دهند. متأسفانه به سمت داور 
هــم آب دهان پرتاب کرد ه اند. مســووان اهورا 
فکر می کنند مــا در تصمیمات کمیته انضباطی 
دخالت داریــم اما اصا اینطور نیســت و آرای 
کمیتــه انضباطی به ما ربطی ندارد. متأســفانه 
در هفته های گذشته افرادی درهای سالن شهر 
بهبهان را شکســته  و به زور وارد محل برگزاری 
شده و به سازمان لیگ و داوران فحاشی کرده اند. 
خدا شاهد است من هیچ توهینی به مردم و تیم 
بهبهان نکرده ام. متأسفم این تیم بزرگتر ندارد و 
در هفته بیست  و  پنجم هم به دلیل نبود امنیت 
کافی، بازی خانگی این تیــم را در اهواز برگزار 
خواهیــم کرد. بــا رییس هیات فوتبال اســتان 
خوزستان صحبت کرده ایم و اگر تیم بهبهان در 
این مسابقه شرکت نکند، عواقب آن به پای این 

تیم است.«

 سارا قمی: 
ملوان برند لیگ 

فوتبال بانوان است
ســارا قمی بازیکــن ملی پوش تیم 
فوتبــال ملــوان بندرانزلی معتقد اســت 
تیمش برند فوتبال بانوان ایران است. قمی 
درباره شرایط ملوان می گوید: »ملوان در 
ابتدای فصل دو بازی ســخت را پشت سر 
گذاشــت. با توجه به نتایجی که به دست 
آوردیم در رده نهم جدول رده بندی لیگ 
قرار گرفتیم. این واقعا برای تیم ملوان زیبا 
نبود که در چنین جایگاهی قرار بگیرد. با 
تمام تاش و یکدلــی بازیکنان بازی های 
بعدی را با پیروزی پشــت سر گذاشتیم. 
در هفته پنجم لیگ هم برابر تیم راهیاب 
نتیجه بسیار ارزشمندی به دست آوردیم. 
راهیاب یکی از مدعیان لیگ است. با این 
وجود توانستیم با نتیجه خوب به پیروزی 
دســت پیدا کنیم و خودمان را به جایگاه 
سوم جدول رده بندی لیگ برسانیم. حاا 
ما انگیــزه زیادی بــرای قهرمانی داریم. 
تیم ملوان دو ســال از لیگ دور بود. تیم 
پرافتخــاری که به ناحق منحل شــد اما 
دوباره آمده ایم با انگیزه زیاد. می خواهیم 
به خاطر تمــام هواداران و دوســتداران 
این تیم با جــان و دل بجنگیم و بهترین 
نتایج را کســب کنیم.« ملی پوش ملوان 
با تعریف و تمجید از هــواداران این تیم 
ادامه می دهد: »با تمام احترامی که برای 
تیم های حاضر در لیگ قایل هســتم اما 
واقعــا تیم ملوان برند لیــگ برتر فوتبال 
بانوان است. هیچ تیمی در لیگ هواداران 
تیــم ملوان را ندارد. در هیــچ بازی ما را 
تنها نگذاشــتند. اینکه 3 هزار تماشــاگر 
برای بازی ملوان به ورزشگاه بیاید انگیزه 

زیادی به ما می دهد.«

فوتسال

مدوباره
نکونا

خداحافظی
کرد!

جواد نکونام که در تصمیمی عجیب و غریب از نســاجی جدا شد و با پیکان قرارداد بست، وقتی نتوانست به موقع با نساجی فسخ 
قرارداد کند، قراردادش با پیکان نیز مسأله ساز شد و مدیریت کارخانه ایران خودرو ترجیح داد تا با سرمربی نساجی همکاری اش را 
آغاز نکند. نکونام چند روزی را با سردرگمی پشت سر گذاشت. از نساجی دور شده بود و به پیکان هم راهی نداشت. نکونام دوباره 
یک تصمیم تازه گرفت و به واســطه ای دوباره به نساجی نزدیک شد. خبر رسید که او دوباره سرمربی نساجی شده اما این خبر هم 
فقط ساعاتی دوام داشت و نکونام دوباره از نساجی جدا شد. نکونام باشگاه نساجی را به محله برو بیا تبدیل کرده و هر بار در رفتن ها 
و بازگشت هایش از تماشاگران می گوید و معلوم نیست چه تصمیمی می گیرد، تصمیماتی که فقط چند روز یا چند ساعت دوام دارند.

 مدیرعامل ملوان: زارع تا پایان فصل 
در ملوان می ماند

تیم ملوان بندرانزلی این فصل شــرایط ســخت و عجیبی را تجربه می کند. این 
تیم که با کســر ۶ امتیاز پا به رقابت های لیگ یک گذاشــت، اگرچه شروع خوبی در 
مســابقات داشت اما در ادامه به دایل عجیبی کادرفنی اش تغییر کرد. با رفتن فرهاد 
پورغامی قرار بود محمد احمدزاده ســرمربی ملوان شود اما مشکاتی که برای فسخ 
قرارداد پورغامی وجود داشــت باعث شــد مازیار زارع به عنوان مربی به ملوان اضافه 
شود و زودتر از احمدزاده کار را شروع کند. البته طولی نکشید که احمدزاده سرمربی 
شــد اما ملوان هنوز مشکات قبلی اش را دارد و در انتهای جدول جا خوش کرده. با 
این شرایط مازیار زارع تصمیم گرفت جدا شود. البته زارع دایل دیگری را برای این 
جدایــی بیان کرده اما میاد رفیع نیا مدیرعامل باشــگاه ملوان با ا ین جدایی مخالف 
اســت: »تیم خوب و یکدستی داریم. بازیکنان تیم واقعا سازگار بودند و با دل و جان 
برای تیم تاش کردند. ما هم بعد از پشــت سرگذاشتن مشکات 10 درصد از مبلغ 
قراردادهای بازیکنان را به آنها پرداخت کردیم. باید از فرماندار انزلی هم تشــکر کنم 
که به مــا کمک کردند. به تازگی با محمد احمدزاده ســرمربی تیم صحبت کردم و 
او گفــت به زارع تا پایــان فصل نیاز دارد. به همین دلیل مــن هم با مازیار صحبت 
کردم و او قانع شــد در ملوان بماند. مازیار گفت به خاطر شــما و احمدزاده در ملوان 
می مانم.« مدیرعامل باشگاه ملوان در مورد بسته بودن پنجره نقل و انتقاات این تیم 
در نیم فصل هم می گوید: »در حال رایزنی هستیم که این مشکل هم حل شود و قرار 
اســت با بازیکنان سابق ملوان که از باشگاه طلبکار بوده اند تفاهمنامه ای امضا شود و 

به این ترتیب مشکل بدهی ها که مربوط به دوران گذشته است را هم حل کنیم.«

لیگ یک

رضا لک سرمربی گیتی پسند اصفهان 
انگار نمی خواهد قبول کند که هواداران و 
بازیکنان تیمش اشــتباه کردند و اتفاقات 
تلخــی را رقــم زدند. لــک در واکنش به 
صحبت های مسووان تیم فوتسال شهروند 
ساری درباره بازی نیمه تمام و حواشی زیاد 
آن، می گویــد: »من واقعاً نمی دانم این چه 
صحبت هایی است که مسووان این باشگاه 
انجام می دهند. من بــا صراحت می گویم 
این صحبت ها همه کذب است. آنها مدعی 
چاقو و چوب در سالن مسابقه شده اند، مگر 
می شود تماشاگرانی که حدوداً از 200 نفر 
کمتــر هم بودند با خود چــوب و چاقو به 
سالن آورده باشند. من واقعاً نمی دانم این 
صحبت ها از کجا می آید. مشــکل اساسی 

این دو تیــم داور بازی بود کــه این داور  
تمرکز کافی در بازی نداشت.« 

ســرمربی تیم فوتســال گیتی پسند 
خیلی مســائل را تکذیب می کند که جای 
تعجــب دارد: »بعد از بــازی هیچ کس از 
تیم  بازیکنان  به سمت  نیمکت نشینان مان 
شهروند نرفته که آنها مدعی شدند یک نفر 
از نیمکت کادر فنی گیتی پســند به سمت 
بازیکنــان آنها رفته و به آنها اعتراض کرده 
که اصًا چنین چیزی صحــت ندارد. اگر 
واقعاً بازیکنان شــهروند بــا چوب و چاقو 
مصدوم شــده اند چرا بازیکنان این تیم سر 
و صورت خود را با یخ و با باند کشی بسته 
بودند؛ مگر می شــود با باند کشی زخم و یا 

شکستگی را مداوا کرد.«

زخمی شــدن چند بازیکن تیم فوتسال 
شــهروند ســاری در بــازی با گیتی پســند، 
نگرانی هــای زیادی برای مســووان این تیم 
به وجود آورده. ســعید نجاریــان مدیرعامل 
تیم شــهروند ســاری دربــاره درگیری های 
پیش آمــده می گوید: »این اتفاقات بســیار 
تأســف برانگیز اســت. با تمــام احترامی که 
بــرای تیم گیتی پســند قایلم امــا دلیل این 
اتفاقــات را ضعــف مســووان برگزارکننده 
اصفهانی می دانم. این اتفاقات حیثیت رشــته 
فوتســال را می برد. قطعاً اتفاقات تلخ اصفهان 
ســال  ها از ذهن هواداران پاک نخواهد شــد. 
ســه بازیکن ما از بیمارستان مرخص شدند. 
پای رضا امانی و دســت امیرحســین رسولی 
و امیرحســین اســماعیلی به دلیــل ضربات 

چوب و چماق شکســته و گچ گرفته شــده. 
من بــرای مــردم اصفهان احتــرام قایلم اما 
ایــن کار باعث آبروریزی و زیر ســوال رفتن 
حیثیت این رشــته اســت.« نجاریان درباره 
اینکه آیا نیروی انتظامــی به اندازه کافی در 
سالن حضور نداشت که مانع ورود هواداران به 
داخل زمین شود، ادامه می دهد: »اصفهان که 
آنقدر میزبانی های بزرگ داشته وقتی اینطور 
مســابقه برگــزار می کند از شــهرهای دیگر 
چه انتظــاری داریم؟ جــدا از اینها، ناراحتی 
من از کادرفنی تیم گیتی پســند اســت که 
مصاحبه های عجیب می کنند و می گویند این 
اتفاقات برنامه ریزی شــده بود! این حرف چه 
معنی دارد؟ یعنی ما برنامه ریزی کرده بودیم 

دست یا پای بازیکن مان بشکند؟«

در بازی تیم فوتسال گیتی پسند 
اتفاقات  اصفهان و شــهروند ســاری 
تلخــی افتــاد که منجر بــه انتقال 3 

بازیکن ســاروی به بیمارســتان شد. 
کاظم ســلیمانی  دبیر ســازمان لیگ 
فوتســال، مربی تیم گیتی پســند را 
عامل و شروع کننده درگیری های این 
بازی می داند و  دربــاره درگیری های 
پیش آمده در بازی تیم های گیتی پسند 
و شهروند ساری می گوید: »متأسفانه 
پس از اینکه تیم گیتی پسند دو گل از 
حریف خود عقب بوده و سرپرست این 
تیم هم اخراج شــد، محمد همدانیان 
مربی محروم این تیم که روی سکوها 
حضور داشــته، در بین نیمه به داخل 
زمین می آید و با بازیکن حریف درگیر 
می شود. پس از این اتفاق، تماشاگران 

هم به داخل زمیــن هجوم می برند و 
متأســفانه باعث به وجــود آمدن این 
اتفاقــات تلــخ می شــوند. اینها همه 
اطاعاتی است که نماینده فدراسیون 
در اختیــار ما قــرار داده. متأســفانه 
چنــد بازیکــن تیم شــهروند هم در 
این درگیری ها زخمی شــده اند. باید 
اینجا از بازیکنان بزرگ هم گله کنم. 
بعضی از بازیکنان که احساس بزرگی 
می کنند، باید ســابقه و بزرگی خود را 
در زمین نشــان دهند، نــه روی تیم 
حریف! اینکه یک بازیکن احساس کند 
بزرگ اســت، نباید این بزرگی را روی 
بازیکن حریف نشان دهد. متأسفانه در 

این بازی هم بعضــی از بازیکنان که 
احساس بزرگی می کنند باعث تحریک 
دیگران شده اند. این مشکلی است که 
باید برطرف شود، هنوز مرحله پلی آف 
شروع نشــده و باید برای این مرحله 
مسائل امنیتی و نظارتی بهتری داشته 
باشیم.« دبیر ســازمان لیگ فوتسال 
در رابطه بــا اینکه چه تصمیمی برای 
و شهروند  گیتی پسند  نیمه کاره  بازی 
ســاری گرفته خواهد شــد، توضیح 
می دهــد: »ما پرونده این مســابقه را 
به کمیته انضباطی خواهیم فرستاد و 
آنها در مورد نتیجه و اتفاقات این بازی 

تصمیم گیری خواهند کرد.«

مگرمیشودباباندکشیشکستگیرامداواکرد برایکادرفنیگیتیپسندمتأسفم

سلیمانی:بازیکنانبزرگ،بزرگیخودرارویحریفنشانندهند

واکنش رضا لک به مصاحبه مدیرعامل شهروند: مدیرعامل شهروند ساری:

محمدرضــا اخبــاری پــس از یک 
نیم فصل بدون تیم بودن، در نهایت راهی 
تراکتورسازی شد تا فوتبالش را با این تیم 
ادامه دهد. او که با ســایپا قرارداد داشت 
به دلیل اختافات بــا علی دایی این تیم 
را تــرک کرد و نیم فصل اول خانه نشــین 
شــد. اخبــاری بــرای جدایی با ســایپا 
توافقنامه ای امضا کــرد که طبق آن باید 
50 میلیون به اضافــه 10 درصد از مبلغ 
قــرارداد فصــل اول و 20 درصد از مبلغ 
قرارداد فصل دوم خود را به سایپا بپردازد. 
شاید همین مســاله باعث شد اخباری با 
تراکتور قرارداد سفید امضا کند اما به هر 

حال باید به ســایپا غرامت پرداخت کند. 
محمدرضا اخباری درباره پیوســتنش به 
تراکتورســازی می گوید: »من قبًا هم در 
تراکتورسازی بازی کردم و خاطرات خیلی 
خوبی در این تیــم دارم. در نیم فصل هم 
یکی، دو پیشــنهاد داشــتم اما در نهایت 
به تراکتورســازی آمدم تا خاطرات خوب 
قبلــی را در این تیم تکــرار کنم. زمانی 
که مسووان باشــگاه تراکتورسازی با من 
تماس گرفتند و پیشنهاد حضور در تبریز 
را دادنــد، حتی یک لحظه هم برای قبول 
آن درنگ نکردم چون دوســت داشتم به 

تیم محبوب خودم برگردم.«

احســان علــوان زاده مهاجــم جدید 
ماشین ســازی تبریــز به تمجیــد از برانکو 
ایوانکوویچ سرمربی پیشین خود می پردازد 
و می گویــد از او درس های زیادی آموخته. 
علوان زاده در مورد جدایی اش از پرسپولیس 
توضیح می دهد: »این اتفاق در دو، سه روز 
اول برایم ســخت بود ولی حاا به شــرایط 
جدیــدی کــه برایــم ایجاد شــده، عادت 
کرده ام. امیدوارم برای ماشین سازی بازیکن 
تأثیرگذاری باشم و به این تیم کمک کنم.« 
مهاجم ماشین ســازی در رابطه با اینکه چرا 
در پرسپولیس فرصت زیادی برای بازی پیدا 
نکرد، می گوید: »وقتی به پرسپولیس آمدم 

هدفــم این بود که به تیم ملی برســم ولی 
متأســفانه این اتفاق رخ نداد. البته در این 
مدت چیزهای زیــادی از برانکو یاد گرفتم 
ولی واقعیت این اســت کــه نمی دانم چرا 
در پرســپولیس کم بازی کــردم. من برای 
پرسپولیس آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم 
بهتریــن اتفاقات برای ایــن تیم رخ دهد.« 
علوان زاده با اشــاره به شرایط ماشین سازی 
ادامــه می دهد: »ماشین ســازی تیم خوبی 
است و در نیم فصل اول هم بازی های خوبی 
انجام داد. امیــدوارم در نیم فصل دوم نتایج 
بهتری بگیریــم و در جدول هم خودمان را 

باا بکشیم.«

باشــگاه تراکتورســازی تا پایان هفته 
بــه هری لی ارویــن فرصت بازگشــت داد. 
تراکتورســازی کــه در هفته هــای پایانــی 
نیم فصل با بازنگشــتن آنتونی اســتوکس و 
هــری اروین از مرخصی با کمبود بازیکن در 
خط حمله مواجه شــده بود، در حالی که به 
نظر می رسید باید قید دو مهاجم بریتانیایی 
خــود را زده و در نیم فصل بــه دنبال نفرات 
جایگزین باشد، توانست برای ادامه همکاری 
با اســتوکس به توافق برســد. به این ترتیب 
استوکس چند روزی اســت که به تمرینات 
برگشته و قرار اســت نیم فصل دوم در کنار 

تراکتورســازان باقی بماند. با این وجود هنوز 
خبری از بازگشت اروین به تبریز نیست و این 
بازیکن حتی بــا وجود پایان مدت یک ماهه 
مرخصی استعاجی خود هم حاضر نشده در 
تبریز آفتابی شود و مذاکراتی که با او صورت 
گرفته هم تا این لحظه نتیجه مثبتی نداشته 
است. در حال حاضر تراکتورسازی دو بازیکن 
خارجی غیرآســیایی و یک بازیکن آسیایی 
خــود را در اختیار دارد و یــک جای خالی 
برای جــذب بازیکن خارجی دارد که آن هم 
منوط به خارج کردن نام اروین از فهرســت 
است. به همین دلیل تا زمانی که تکلیف این 

بازیکن معلوم نشود، تراکتورسازان نمی توانند 
گزینــه دیگری جذب کنند و به همین دلیل 
نمی خواهند فرصتشــان را با اروین از دست 
بدهند. به همین منظور باشگاه تراکتورسازی 
در اولتیماتومــی که به ارویــن داده به او تا 
پایان هفته جاری فرصت بازگشــت داد. اگر 
این اتفاق رخ ندهد، باشگاه عاوه بر شکایت 
از این بازیکن و پیگیــری حقوقش در قبال 
او، نامش را از فهرســت خارج کرده و گزینه 
دیگری جذب خواهــد کرد. باید دید تکلیف 
ارویــن تا پایــان هفته با تراکتور مشــخص 

خواهد شد یا نه.

در چند وقت اخیر باشــگاه ســپاهان 
بارهــا برای به خدمت گرفتن علی دشــتی 
به باشگاه ســایپا نامه زده اما هر بار با پاسخ 
منفی مواجه شد. علی دشتی هافبک سایپا 
که یکی از بهترین های این تیم در نیم فصل 
اول بود، در مورد پیشــنهادهایی که دریافت 
کرد می گوید: »پیشــنهادهایی داشــتم که 
جدی ترین آن از ســپاهان بود و من افتخار 
می کنم که از ســپاهان و قلعه نویی پیشنهاد 
دارم ولی شرمنده شدم که نتوانستم به این 
تیم بروم. به نظــرم جابه جایی در نیم فصل 
زیاد خوب نیســت و اگر قرار اســت بازیکن 

تیمــش را تغییــر دهد اول فصــل این کار 
را انجــام دهد بهتر اســت. بــازی در تیمی 
مثل ســپاهان برای هرکسی افتخار است و 
امیدوارم در مقطعی دیگر فرصت بازی برای 
ایــن تیم را پیدا کنم.« دشــتی در مورد دو 
گلی کــه در دو فصل اخیر به اســتقال به 
ثمر رســانده و ظاهراً مقابل این تیم انگیزه 
بیشــتری دارد، ادامه می دهد: »گل های من 
به اســتقال در فضای مجازی اخیراً پخش 
شــده و گفتند که من پرسپولیسی هستم و 
دوســت دارم به استقال گل بزنم ولی واقعاً 
من در همه بازی ها انگیزه دارم و شــاید این 

فرصت هایم  که  است  استقالی ها  بدشانسی 
مقابل آنها گل می شــوند.« هافبک سایپا در 
مورد تقابل با داماش در جام حذفی توضیح 
می دهد: »برخاف اینکه گفته می شود قرعه 
آســانی داریم و بایــد از اان خودمان را در 
فینــال ببینیم من چنین عقیــده ای ندارم. 
وقتی داماش تا ایــن مرحله باا آمده یعنی 
تیم خوبی اســت و اتفاقا تیم های اینچنینی 
انگیــزه زیادی دارند و اگر آنها را دســت کم 
بگیریــم غافلگیرمان می کنند. در هر صورت 
برنامه ویژه ای برای جام حذفی داریم و مسیر 

نزدیک تری برای کسب سهمیه است.«

اخباری غرامت داد و تراکتوری شد

علوان زاده: می خواستم از پرسپولیس به تیم ملی برسم

اولتیماتوم تراکتور به اروین؛ تا آخر هفته نیامدی دیگر نیا!

 دشتی: دوست نداشتم در این مقطع از سایپا جدا شوم
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استقال  و  ماجرای حسین حســینی 
ســرانجام به اینجا رســید که او می خواهد 
در اســتقال بمانــد. او خودش هــم انگار 
از شــایعات خودســاخته اش خسته شده و 
می خواهد دوباره به رقابت با مهدی رحمتی 

برگردد، رقابتی که بی تردید دشوار است.
بعد از اینکه حسین حسینی در غربال 
نهایی کارلوس کی روش با همان کابوســی 
روبه رو شــد که ۷ ماه قبل طعم تلخ آن را 
چشــیده بود تا بعد از جام جهانی روســیه، 
جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ را نیز از دست 
بدهد، بسیاری دوران همکاری گلر شیرازی 

با استقال را پایان یافته قلمداد کردند.
حسین حسینی که تنها چند ماه دیگر 
از قراردادش با استقال باقی مانده است بعد 
از بازگشــت از اردوی آماده سازی تیم ملی 
در دوحــه با شــایعات زیــادی در خصوص 
جدایی روبه رو شــد که البته خودش آنها را 
می ساخت. گمانه زنی ها تا جایی پیش رفت 
که بسیاری او را جداشده بزرگ استقالی ها 
در زمســتان نامیدند و در تکمیل این اتفاق 
مدعی بودند حسین حســینی دیگر تاب و 
تحمل اتفاقات رخ داده در ماه های گذشته با 
نیمکت نشــینی را ندارد و ترجیح می دهد به 
جای رقابت با رقیبی همچون رحمتی راهی 
تیمی شــود که به عنوان گلر اصلی به میدان 
برود. اینها را حسینی با رفتارها و کدهایش 
به رسانه ها تقدیم می کرد. در این راه انتشار 
پستی با تنها یک کلمه »حیف« بر ابهامات 
ماجرای حسینی و استقال افزود. بخصوص 
بعد از شــنیدن تاش های چند باشگاه لیگ 
برتــری پرطرفدار برای جلــب رضایت این 
بازیکــن بــرای جدایی که بــا واکنش های 
طرفداران اســتقال روبه رو شد. در شایعات 
رقم های غیرواقعی و عجیب چند میلیاردی 
هم مطرح می شــد. این روند ادامه داشت تا 
اینکه حســین حسینی در جدیدترین پست 
اینســتاگرامی خــود متنی برخــاف تمام 
گمانه زنی ها و شــایعات خودســاخته اخیر 
منتشــر کرد تا از تصمیم خود برای ماندن 
در اســتقال و مبارزه بــرای باز پس گرفتن 
جایگاهی در ترکیــب اصلی پرده بردارد. در 
پست جدید حســینی در اینستاگرام آمده 

است: 
»ســام، سامی به بلندای آسمان آبی 

ایران

بعــد از غیبت در جــام جهانی ۲۰۱8 
روســیه تمام تاشم این بود تا به عنوان یکی 
از نماینده های اســتقال در جام ملت های 
آسیا ۲۰۱۹ افتخار پوشیدن پیراهن مقدس 
ایران رو به دســت بیارم اما باز هم قســمت 
نشــد و همه هم میدونن دلیلش چی بود... 
روزهای سخت و طاقت فرسایی رو گذروندم 
که امیدوارم برای هیچ بازیکنی تکرار نشه...

تــو این روزها شــایعات زیــادی رقم 
خــورد که برخی از آنها واقعی و برخی دیگه 

غیرواقعی بود...
اول بایــد از شــما طرفــداران عزیــز 
استقال تشکر ویژه داشته باشم که با پیام ها 
و حمایت هاتون کمــک کردین تا با کابوس 
غیبــت تو دو تا تورنمنت بــزرگ ملی کنار 
بیام، در ثانی از شــما بابت استرس هایی که 
به خاطر این شــایعات کشیدین عذرخواهی 

کنم...
دروغ چرا تو ایــن یکی دو هفته بودن 
میلیاردی  پیشــنهادهای  که  باشــگاه هایی 
ارائــه دادن و تاکید زیادی روی عقد قرارداد 
داشــتن اما من طاقت دیدن ناراحتی شــما 
عزیــزان و جدایی به این شــکل اونم بعد از 
شش سال رویایی رو نداشتم به همین خاطر 
با تشــکر از لطف باشــگاه هایی که پیشنهاد 
دادن تصمیــم گرفتم بمونــم و دینی که به 
اســتقال و طرفداراش به گردنم دارن رو ادا 

کنم...
میخوام بمونم و دوباره جنگ عادانه ای 
برای خوشحالی و موفقیت استقال تو ایران 

و آسیا داشته باشم...
باشــد که با تمرین و تاش بیشــتر از 
قبل، لطف خداوند بزرگ شــامل حالم بشه 
تا نیم فصل رویایی دیگه ای با شما آبی دان 

تجربه کنم...
بــه امید قهرمانی اســتقال با شــما 

طرفداران دوست داشتنی
یا علی...«

حسین حســینی با انتشــار این متن 
تصمیمــش را اعام کــرده و می خواهد در 
اســتقال ادامه بدهد، اگرچه کوشش کرده 
شــایعات پیشنهادهای چشــمگیر را هم به 
رخ هواداران بکشــد که معلوم نیست چقدر 
واقعی و چشــمگیر بوده اند و با دریافتی اش 
از استقال چقدر تفاوت داشته اند. کسی چه 

می داند!
حســینی از امروز دوبــاره باید رقابتی 
ســخت را با رحمتی شروع کند، رقابتی که 
اگر بازنده اش باشــد، گله  کردن های حسین 
حسینی را دیگر کمتر کسی می پذیرد. منت  
گذاشتن های بازیکنان بر ســر هواداران در 
فوتبال انگار پایانی ندارد. آنها در اینستاگرام 
بــرای فالوئرهای خود نامه می نویســند و از 
پیشــنهادهای میلیاردی حــرف می زنند و 
ســرانجام می گویند که به خاطر هواداران به 
همه پیشنهادها پاسخ منفی داده اند، رفتاری 
عجیب که نمی دانیم چقدر برای هوادار - نه 

فقط فالوئرها - باورکردنی و جالب باشد.

منت حسینی بر سر هواداران استقال: 
طاقت ناراحتی شما را نداشتم!

آخرینتصمیمدروازهبانشایعهساز

باقانونجدیدسازمانلیگ
احتمال فسخ قرارداد بازیکنان وجود دارد

اســتقال روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد. تیمی که نیم فصل اول 
را خیلــی خوب تمام کرد در تعطیات نیم فصل به یک بازنده تبدیل شــده 
است، یعنی تمام برنامه ریزی این تیم با چند حرکت به هم خورده است. این 
روزها هم خبری از مســووان استقال نیست که پاسخ درستی برای چرایی 
این اتفاقات پیش آمده داشــته باشند. طبیعتا اگر اوضاع هیمنطور پیش برود 
اســتقالی ها برای ارائه کاری بهتر در نیم فصل دوم چیزی در چنته ندارند. 
استقالی ها در شروع نیم فصل دوم لیگ برتر با کنار گذاشتن دو بازیکن خود 
نشان دادند برنامه های زیادی برای تقویت تیم خود دارند اما نکته جالب آنکه 
این اقدام، نخستین و آخرین فعل و انفعال آبی ها بود و فعا هیچ اتفاق مثبتی 
در اســتقال رخ نداده و خبری از روزهای خوب نیست. با گذشت نزدیک به 
یک ماه از پایان لیگ در اســتقال نه خبری از خرید های جدید اســت و نه 
بازیکنی از تیم جدا شــده اســت. البته استقال ســه بازیکن را به تیم خود 
اضافه کرده اما بــا این وجود هنوز هیچ کدام از 
خریدهای شفر محقق نشده و سرمربی استقال 
در انتظار نهایی شدن حداقل خواسته های خود 
است. مدیران استقال در این میان بهانه هایی 
مانند مشکات مالی و عاقه نداشتن بازیکنان 
به لیگ ایــران دارند که مطمئنا برای هواداران 

قابل قبول نیست.
بازیکنــان اســتقال ابتدا چــراغ خاموش 
آزمایش های پزشکی را تحریم کردند. روز شنبه 
آبی پوشــان حاضر بــه انجام تمرینــات گروهی 
نشــدند و روز یکشــنبه نیز در ادامــه این روند 
بازیکنان به اردو نرفتند تا به این ترتیب اعتصاب 
کامل شود. استقالی ها از ابتدای فصل تنها ۲5 درصد دریافتی داشتند و طبق 
قانون حتی می توانند قرارداد خود را فسخ کنند و مدیران استقال نیز در تامین 
منابع مورد نظر آنها با مشکل روبه رو هستند و به نظر می رسد تا روزهای آینده 
نیز این مشکل حل نشود. مربی مورد نظر شفر برای ترمیم کادر فنی نیز هنوز 
به تهران نیامده اســت. فورکل که قرار بود به عنوان تمرین دهنده به تهران سفر 
کند، هنوز به ایران نیامده و وضعیت او نیز مشــخص نیســت تا به این ترتیب 

آبی های تهرانی یک بحران کامل در پیش فصل تجربه کنند.
این اتفاقات که شباهت زیادی به مشکات ابتدای فصل آبی پوشان دارد، 
می تواند باز هم شــروع فصل آنها را به خطر بیندازد و شاید استقال باز هم 
مانند نیم فصل اول چند هفته را به راحتی از دست بدهد و از کورس قهرمانی 
دور و خارج شــود. باید به هوادار حق داد در این بحران نگران وضعیت تیم 

باشد اما همچنان استقال با این دست فرمان پیش می رود.
 

اخبار لو رفته و بروز اختافات
پس از اینکه مذاکره اســتقال با ســزار، بازیکن پاراگوئه ای روز گذشته 
منتشر شد، مسووان اســتقال از رسانه ای شدن این خبر به شدت عصبانی 
شدند. امیرحســین فتحی به معاونانش دســتور داد تا پیگیر باشند که چه 
کســی اخبار باشگاه را به بیرون نشر داده است. در این میان، اختافات بین 
یکی از مسووان استقال و کادر فنی باعث شده برخی ها بگویند این اختاف 
باعث لو رفتن گزینه پاراگوئه ای شده است. شفر بار ها در گفت وگوی خود از 
افرادی در درون باشگاه گفته بود که دوست ندارند استقال با او موفق شود. 
شاید در حال حاضر بروز کردن این اختافات باعث شده برخی ها بر این باور 

باشند که تیم در حال رفتن به حاشیه است.

حرف های متفاوت مظلومی در خصوص فرهاد
در حالی که در یکی دو روز اخیر اعضای کمیته فنی استقال از حضور 
فرهــاد مجیــدی در کادر فنی این تیم ابراز بی اطاعــی کرده بودند و حتی 
پرویز مظلومی که ســخنگوی این کمیته اســت هم مدعی شده بود از این 
اتفاق بی خبر اســت اما خود او دیروز ادعایی متفاوت را مطرح کرد. مظلومی 
دیروز در این خصوص گفت: »حضور فرهاد مجیدی خواست کمیته فنی بود 
و حتی خواســتار اضافه شدن یک دستیار خارجی دیگر هم بودیم که خوب 

و مورد تایید آقای شفر باشد. خوشبختانه با هر دو گزینه هم توافق شد!«
این تناقض عجیب در حرف های مظلومی آن هم در کمتر از ۲4 ساعت 

قطعا دلیل مهمی دارد که احتماا به زودی مشخص خواهد شد.

جریمه خودداری از حضور در تمرینات چیست؟

هشدار به بازیکنان استقال: با اعتصاب به پول نمی رسید

بازیکنان استقال سرانجام حرف خود را 
به کرسی نشاندند و در اردوی قطر که قرار بود 
طبق برنامه از روز یکشنبه هفته جاری برگزار 

شود، شرکت نکردند. 
طــی روزهای اخیر مســووان باشــگاه 
اســتقال پی در پی با بازیکنان بخصوص دانه 
درشت ها در تماس بودند تا شاید آنها را برای 
حضــور در اردوی قطر راضی کننــد اما آنها 
راضی به سفر نشــدند و در صحبت هایی که 
با مسووان باشــگاه استقال داشتند صراحتا 
به آنها اعام کردند تا زمانی که پول شــان را 
از باشــگاه دریافت نکنند، حاضر به حضور در 
تمرین و شــرکت در اردو نیستند. حواله هایی 
کــه چندی قبل به بازیکنان داده شــده تا به 
نوعی بخشــی از مطالبات آنها پرداخت شود، 
پول نشــده و به ایــن ترتیب هنوز باشــگاه 

استقال به بازیکنان بدهکار است. 
این وضعیت ناشی از مبالغ بیش از حدی 
اســت که مدیران سابق باشــگاه استقال از 
اسپانســرها گرفته اند و به اصطاح پیشــخور 
کرده اند. البته مدیران کنونی باشگاه استقال 
هم در حال رایزنی هســتند تا همان اقدامی 
را که مدیران ســابق انجام داده اند تکرارکنند 
اما اسپانسر باشگاه اســتقال دیگر راضی به 
پرداخت مبلغ تازه ای نیست و به مدیران این 
باشگاه اعام کرده از راه دیگری به فکر تامین 

مخارج خود باشند.
این شرایط باعث می شود تا پرداختی به 
بازیکنان در حد همان ۲5 درصدی که ابتدای 
فصل داده شده، باقی بماند و مشخص نیست 

این شرایط تا چه زمان ادامه داشته باشد. 
در حقیقــت به خاطر نامشــخص بودن 
زمان حل مشــکات مالی باشــگاه استقال 
است که برخی بازیکنان در صحبت های خود 
با مسووان باشــگاه اســتقال به آنها اعام 
کرده اند بهتر اســت به جای سفر پرهزینه به 
قطر باقیمانده دســتمزد بازیکنــان پرداخت 
شود اما اساسا تامین بودجه سفر استقال به 

قطر ارتباطی با اسپانســر باشگاه استقال ندارد 
و منابع ازم برای تامین هزینه های سفر به قطر 

از جای دیگری به دست آمده است. 
به همین دلیل لغو ســفر قطر نیز جز آنکه 
بر مشــکات فنی و غیرفنی اســتقال بیفزاید 
محصول دیگری به همراه نخواهد داشــت و این 

اعتصاب بازیکنان را به پول نخواهد رساند. 
با این حال ممکن است مبالغ محدودی در 
روزهای آتی تامین شــود و در اختیار بازیکنان 
قرار بگیرد اما این مبالغ هرگز چشمگیر نیست 

و نگرانی مسووان باشگاه استقال از این است 
که بازیکنان تصورکنند با چنین تصمیم هایی به 
پول می رسند و به اعتصاب خود ادامه دهند که 
جز عقب ماندگی فنی محصول دیگری برای این 

مجموعه به همراه نخواهد داشت.
همــه تیم هــا تمرین های خود را شــروع 
کرده اند. حتی تیم پدیده مشــهد که صحبت از 
انحالش بود نیز به هر شــکل ممکن تمرینات 
خــود را اســتارت زد و تنها تیمــی که اکنون 
تمریناتش را کلید نزده اســتقال اســت. فصل 

پیش نیز همین اتفاقات در استقال رخ داد که 
نتیجه اش شد ناکامی های هفته های آغازین نیم 

فصل اول. 
بســیاری امیدوار بودند که اســتقال در 
نیم فصل دوم چهره متفاوتــی به خود بگیرد و 
با ســاختار فنی و ذهنی متفاوتی گام به میدان 
بگذارد اما در روزهای اخیر خبرهای خوشــی از 
این تیم به گوش نمی رســد و بازیکنان سیاست 
اعتصاب را در پیش گرفته اند که در نهایت هیچ 

نتیجه ای هم درپی نخواهد داشت.

طبق قوانین بازیکنان اســتقال به دلیل حضور 
نیافتــن در تمرینات باید با جرایم ســنگینی مواجه 
شوند اما مســووان باشگاه اســتقال از آنجا که تا 
حدی هم بــه بازیکنان حق می دهنــد از برخورد با 
بازیکنان خودداری کرده اند تا حواشی این تیم بیشتر 

نشود اما زمزمه هایی در باشگاه استقال شکل گرفته 
کــه اگر این وضعیت ادامه یابــد، بازیکنان با جریمه 
مالی مواجه شوند. البته پیش تر به دلیل نتایج ضعیف 
۲۰ درصد از کل قرارداد بازیکنان کاســته شده بود 
کــه اگر درصد دیگری از قــرارداد بازیکنان به دلیل 

امتناع از حضور در تمرینات کاسته شود جو استقال 
بــه کلی برهم خواهد خورد. به همین دلیل باشــگاه 
استقال تاش می کند این مشکل با گفت و گو حل 
شود اما اگر نشود، تصمیم های دیگری علیه بازیکنان 

اتخاذ خواهد شد.

 باشگاه استقال 
در فاز مدارا

نبایدازرقبایآسیاییبترسیم
آذری: برای ماندن در 

استقال می جنگم
آذری توانســت از تعطیلــی لیــگ 
استفاده کرده و برای تیم امید استقال به 
میــدان برود؛ تیمی که در نهایت قهرمان 
شــد. آذری در ایــن خصــوص اینطور 
می گوید: »بازی خوبــی بود. در تعطیلی 
۲۰ روزه تیــم بزرگســاان، در دو دیدار 
پایانی لیگ امیدها به میدان رفتم. ما یک 
ریال هم از باشــگاه نگرفتیم، بدون اینکه 
حمایت شــویم توانستیم به قهرمانی این 
دوره از رقابت ها دســت پیدا کنیم. آقای 
فدایی فصل گذشــته هم بــا تیم جوانان 
اســتقال تــا روز پایانی بــرای قهرمانی 
جنگید و نایب قهرمان شــد. امســال هم 
با این مربــی در رده امید توانســتیم به 

حقمان برسیم و قهرمان شویم.« 
هافبک استقال در خصوص پاداش 
قهرمانــی می گویــد: »زیــاد پیگیر این 
موضوعات نیستم اما فکر می کنم پاداش 
کمترین کاری اســت که باشگاه می تواند 
انجام دهد.« آذری درباره دعوت نشدن به 
تیم امید می گوید: »هر بازیکنی دوســت 
دارد برای تیم امید کشــورش بازی کند 
اما به هر حال نظر کادر فنی تیم امید این 
بوده که من دعوت نشــوم. استقال برای 
مــن بزرگ تر از تیم امید اســت. دهمین 
ســالی است که در اســتقال هستم و از 
بچگی برای بودن در این تیم جنگیدم.« 

ایــن بازیکــن در خصوص شــرایط 
تیم بزرگساان اســتقال در ادامه فصل 
نیز می گویــد: »هفته پایانی خیلی خوب 
بازی کردیم و حتی در دیدار با پدیده گل 
سالم  ما را هم مردود اعام کردند. تیم ما 
خیلی بهتر شده است. اختاف زیادی هم 
با صدر نداریم. برای قهرمان شــدن تمام 

تاش مان را می کنیم.« 
بازیکن اســتقال در مورد بازی های 
ســخت ایــن تیــم در لیــگ قهرمانان 
می گوید: »فصل گذشــته هم اســتقال 
در گروه ســختی قرار داشت اما به عنوان 
تیم صدرنشین به مرحله بعد صعود کرد. 
بازیکنانی داریم کــه بتوانیم نتایج خوب 
فصل گذشــته را تکرار کنیم. ما نباید از 
رقبای آسیایی بترســیم، آنها باید از تیم 

بزرگ استقال بترسند.« 
آذری در پایــان در خصــوص اضافه 
شــدن فرهــاد مجیــدی بــه کادر فنی 
استقال می گوید: »برای ما افتخار است 
که شاگرد آقا فرهاد باشیم و از تجربه های 
او اســتفاده کنیــم. آقا فرهــاد یکی از 
ان شاءا...  و  اســت  باشــگاه  اسطوره های 

بتواند به تیم کمک کند.«

حنیفعمرانزاده:
در گروه ما فقط عراق 

خطرناک است
حنیــف عمران زاده بازیکن ســابق 
اســتقال در مــورد حریفــان ایران در 
جــام ملت هــای آســیا اینطــور اظهار 
نظر می کنــد: »در گروه مــا تنها عراق 
البته  ماســت  برای  حریفی خطرنــاک 
نباید ویتنام را دســت کم بگیریم چون 
آنها پیشــرفت محسوســی داشته اند اما 
از  در مجموع می توانیــم به عنوان یکی 
تیم های صعودکننده به دور بعد معرفی 
شــویم البته باید تاش کنیم تا به عنوان 
سرگروه از گروه خودمان باا رفته تا در 
مرحله بعدی به حریفی ساده تر برخورد 

کنیم.« 
عمــران زاده در ادامــه می گویــد: 
»مرحله بعد حریفان ســخت تر خواهند 
بود و کار برای ما مشکل خواهد شد اما 
با توجه به شــرایط تیم ملی و بازیکنان 
باتجربه ای که کــی روش در اختیار دارد 
این اعتماد و اطمینان به وجود آمده که 
تیــم ملی ایران می توانــد از این مرحله 
به ســامت عبور کند. متأسفانه چندین 
دوره از جــام ملت ها در مرحله حذفی از 
گردونه رقابت ها کنار رفتیم اما امیدوارم 
این بار این مرحله را به سامت پشت سر 
گذاشــته و جزو چهار تیم نهایی در جام 
ملت ها باشــیم.« بازیکن سابق استقال 
در مورد حریفــان احتمالی تیم ملی در 
جام ملت ها اینطــور می گوید: »حریفان 
سرســختی همچون کره، ژاپن، استرالیا 
و حتی عربســتان می توانند ســد راه ما 
باشــند اما با وحــدت و همدلی که بین 
بازیکنــان ما و کادر فنی وجود دارد این 
مرحله را پشــت ســر می گذاریم تا به 

فینال این مسابقات راه پیدا کنیم.« 
عمران زاده در مورد انتظار مردم از 
تیم ملی می گوید: »43 سال انتظار کمی 
نیست؛ با توجه به اینکه کی روش نزدیک 
به 8 ســال است که در فوتبال ما حضور 
دارد و کامــًا با فرهنــگ و خصوصیات 
ایــن  آشناســت،  بازیکنــان  اخاقــی 
امیدواری در بین مــردم به وجود آمده 
تا تیم ملی کشورمان بتواند به قهرمانی 
دست یابد. البته کار بسیار سختی است 

اما دور از دسترس نیست.«
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مشکات مالی باشگاه استقال به این زودی ها قابل رفع شدن نیست و اگر بازیکنان تصور می کنند با چنین اقدام هایی به پول قابل توجهی می رسند سخت در اشتباهند.  
شاید بازیکنان استقال تصور می کنند با ادامه این روند به حقوق از دست رفته خود می رسند اما هرگز اینطور نیست و باشگاه استقال در شرایط فعلی قادر به پرداخت حقوق 
عقب افتاده نیست و اولویت آنها پرداخت مبالغی به بازیکنان جدید است تا استقال برای نیم فصل دوم قدری مقتدرانه تر وارد میدان لیگ شود. اینکه بازیکنان استقال 
چه زمان از تصمیم خود منصرف می شوند نیز مشخص نیست اما آنها باید بدانند باشگاه نیز می تواند آنها را به دلیل امتناع از حضور   در تمرینات با جرایم سنگین مالی مواجه کند.

شفر با چند روز تاخیر به ایران بازگشت

فتح ا...زاده: بازگشت فرهاد فرصت است

عاجز از گرفتن بازیکن خارجی

شفر روز گذشته به همراه پسرش به ایران 
بازگشــت، این در حالی بود که شنیده می شد 
فرهــاد مجیدی هــم به ایران آمده اســت. در 
شــرایطی که گفته می شد تمرینات استقال از 
۱5 دی ماه شروع می شود اما این اتفاق نیفتاد. 
باشــگاه استقال هر روز شــروع تمرین را یک 

روز به تعویق انداخت و در این میان هم شــفر 
با خلف وعده ای که داشت چند روز دیرتر وارد 
ایران شــد. سرمربی آلمانی اســتقال به ایران 
بازگشــت اما در این تیم هیچ چیز ســر جای 
خودش نیست. حتما سرمربی آلمانی آبی پوشان 
می داند که شاگردانش اعتصاب کرده و تمرینات 
خود را شــروع نکرده اند که دلیل این اعتصاب 
هم مشــکات مالی بوده اما با برگشــت شفر 
چقدر شرایط باشگاه فرق می کند؟ وینفرد شفر 
از شــاگردانش خواسته بود برای اینکه وزنشان 
باا نرود، تمرین کنند، اتفاقی که نیفتاد و بعید 
اســت بازیکنان اســتقال در این فرصت بدون 
حضور ســرمربی تمرین کرده باشند. مشکات 
همچنان سر جای خود باقی است و حتما شفر 
عصبانی خواهد شــد اگر بشــنود که مسووان 
باشــگاه در جــذب بازیکنان مــورد نظر او نیز 
ناکام مانده اند. شــاید تنها اتفاق خوبی که برای 
استقالی ها تا امروز افتاده همین بازگشت شفر 
است، به هر حال در حضور این مربی مسووان 
باشــگاه موظف هستند که شــرایط را بهتر از 

گذشته پیش ببرند.

فتــح ا...زاده مدیرعامل ســابق اســتقال 
در مــورد حضور مجیــدی در این تیم می گوید: 
»فرهاد یک استقالی متعصب است و خوشحالم 
که قرار است به عنوان مربی در این تیم کار کند. 
شفر هم یک مربی باتجربه است و قطعاً مجیدی 
می تواند از تجربیات این مربی استفاده کند. این 

یک فرصت طایی برای مجیدی اســت تا بعد از 
بازی در اســتقال، حاا مربیگری در این تیم را 
هم تجربه کنــد. او قطعاً می خواهد همه چیز را 
اصولی جلو ببرد و از طرفــی هواداران هم بابت 
این اتفاق خوشحال هســتند. امیدوارم مجیدی 
و اســتقال به یکدیگر کمک کنند.« فتح ا...زاده 
در پاســخ به این پرسش که آیا استقال امسال 
شــانس قهرمانی در لیگ برتر را دارد، می  گوید: 
»اســتقال هر چه زودتر بایــد تیمش را تقویت 
کند. طبیعتاً این تیم نیــاز به تقویت دارد تا در 
کورس قهرمانی باشــد و اگر بازیکــن نگیرد با 
مشکل مواجه خواهد شد. امیدوارم که مسووان 
باشــگاه در این زمینه دســت به کار شوند و تیم 

پرقدرتی را برای نیم فصل دوم آماده کنند.«
بحث  درباره  آبی پوشــان  سابق  مدیرعامل 
خصوصی سازی دو باشگاه استقال و پرسپولیس 
و اینکه آیــا عزم جدی برای واگــذاری این دو 
باشگاه وجود دارد یا خیر، می گوید: »اگر این بار 
ایــن کار را نکنند، دولت لطمه بزرگی می خورد، 
چرا که چند بار این حرف را به مردم زده اند، ولی 

عمل نکرده اند.«

 با وجود اینکه بیشــتر تیم ها بازیکنان 
مدنظرشــان را جذب کرده اند اما اســتقال 
هنــوز نتوانســته بازیکــن بگیرد. بــا وجود 
مذاکراتی که مســووان بــا گزینه های مورد 
نظر داشــته اند اما رقم پیشنهادی آنها بااتر 
از حد متعارف بوده و از هزینه باشــگاه خارج 
بوده است. این مســاله دردسر های زیادی را 
برای باشــگاه ایجاد کرده و آنها نتوانسته اند 
پاســخگوی هواداران باشــند. در این میان، 
پروســه انتقال امید نورافکن به استقال هم 
گره خــورده و وضعیت ســرور جباروف نیز 
مشخص نیست. تقریبا می توان اینطور گفت 
که استقالی ها در هیچ کدام از اقدامات اخیر 

خود موفق نبوده اند، ترس این هوادار آشفته 
این اســت که زمان برای اســتقال مثل باد 
بگذرد و دوباره نتواننــد هیچ کاری از پیش 
ببرند و همین مســاله باعث شود مسووان با 
شــتابزدگی وارد بازار نقل و انتقاات شوند و 
در ایــن بازار بازیکنانی مثــل الحاجی گرو و 
نویمایر نصیبشــان شــود. در این چند سال 
اخیر استقال با حضور مدیران متعددی که 
داشته نتوانســته از اشتباهات گذشته درس 
بگیرد و در نهایت ماجراهایی مشابه هم برای 
این تیم اتفاق افتاده است. بیشتر اخباری هم 
که منتشر می شود شکل یک مانور تبلیغاتی 
را دارد تا واقعیتی که بشود به آن اکتفا کرد.

اعضای کمیته فنی استقال نقشی در 
نقل و انتقاات این باشگاه ندارند و برخاف 
امیرحســین فتحی، سرپرست موقت  آنچه 
باشگاه استقال اعام کرده بود، اعضای این 
کمیته در جریان هیچ یک از رفت وآمد ها به 
باشــگاه نیســتند. گرچه هیچ یک از اعضای 
کمیته فنی نســبت به بازگشــت مجیدی 
واکنش تندی نشــان نداده اند اما بی خبری 
آنهــا از این ماجــرا دلخوری هایی به وجود 
آورده اســت. با توجه بــه اینکه کمیته فنی 
نقشی در تصمیم گیری های استقال ندارد، 
مجید نامجومطلــق صراحتا کناره گیری اش 

از کمیتــه فنی را اعام کرده اســت. او در 
این بــاره توضیحاتی دارد: »بعــد از اینکه 
در شــهرداری ماهشهر مشغول به کار شدم 
بایــد از کمیته فنی بیــرون می آمدم. البته 
مــن قبًا هم چنیــن تصمیمــی را گرفته 
بــودم و اگر تیم هم نمی گرفتــم، از کمیته 
فنی اســتقال بیرون می آمــدم. در کمیته 
فنی چیزی که فکر می کردم اتفاق نیفتاد و 
صحبت هایی که در مورد اختیارات و برخی 
مســائل دیگر انجام شــد با چیزی که من 
دیدم تفاوت داشت. آقای فتحی )سرپرست 
باشگاه استقال( برای تیم زحمت می کشد 

و شــاید انتظار ما باا بوده اســت. جلسات 
خوبی هم برگزار شد، ولی در مجموع خیلی 
از مســائل در کمیته فنی با چیزی که من 
فکر می کردم تفاوت داشــت. در نهایت هم 
شــرایط طوری پیش رفت کــه کناره گیری 
کردم.« آیا مطلق در جریان حضور مجیدی 
بوده؟ او پاسخ می دهد: »بحث مربی خارجی 
مطرح شــد و قرار بود کارنامه این مربی را 
به کمیته فنی هم بدهند، ولی بحث حضور 
مجیدی تا زمانی که من بودم، مطرح نشــد. 
البته باید بگویم که حضور مجیدی در کادر 
فنــی اتفاق خوبی بود و فرهــاد می تواند به 
اســتقال کمک کند و هواداران بیشــتری 
را هم به ورزشگاه بکشــاند.« بعد از جدایی 
مطلــق از کمیته فنی اســتقال هیچ بعید 
نیســت که مظلومی و ســپس بهتاش فریبا 
نیز از سمت خود کناره گیری کنند. مظلومی 
چند روز پیــش در اظهارنظــری معنی دار 
اعام کرد چه باشــم، چه نباشم به استقال 
کمک می کنم که این جمله نشــان می دهد 
ســخنگوی کمیته فنی استقال نیز چندان 
از نحــوه همکاری خود با اســتقال راضی 
نیست. در این میان البته بهتاش فریبا فعا 
سیاست ســکوت را در پیش گرفته و حتی 
بی تاثیری  از  ناراحتی اش  هم  غیرمســتقیم 

کمیته فنی را برما نکرده است.

مجیدی حاضر اســت با این شرایط در 
کنار اســتقال باشــد؟ این سوالی است که 
می تواند این روزها ذهن مخاطب را مشغول 
خود کنــد. بعد از ســال ها بازیکن محبوب 
اســتقال قرار اســت در کنار این تیم قرار 
بگیرد اما نه به عنــوان یک بازیکن، بلکه در 
قامت یک مربی؛ اتفاقی کــه زودتر از اینها 
پیش بینی می شد بیفتد اما هر بار یک حادثه 
فرهــاد را از اســتقال دور می کرد تا اینکه 
سرانجام تصمیم گرفتند فرهاد مجیدی را به 
استقال بیاورند. این در حالی است که غیر 
از بازگشــت مجیدی به استقال هیچ اتفاق 

نــو دیگری نیفتاده و حتی در روزی که قرار 
بود او بیاید بازیکنان دست به اعتصاب زدند 
و تمرین تعطیل شــد؛ آغازی تلخ که البته 
محقق نشــد و شــاید این آغاز زود به پایان 
برســد. همین چند وقت پیش رییس هیات 
مدیره مســتعفی اســتقال در مصاحبه ای 
اعام کرد شرایط مالی این تیم خوب است 
اما ملکی مثل قراب شامل قانون بازنشستگی 
شــد و از اســتقال رفت و حاا معلوم شد 
که وعده های او از پایه بی اســاس بوده است 
و اســتقال اتفاقا مشــکل مالی دارد از نوع 
شدیدش. همین مشکات مالی هم بازیکنان 

را ترغیــب به اعتصاب کرده اســت. تمرین 
شروع نشده، باشگاه مشکل مالی دارد، هیچ 
بازیکنی را نتوانستند جذب کنند، از حضور 
مربی بدنســاز آلمانی که وعــده اش را داده 
بودند، خبری نیســت. در این شرایطی که 
ذکر شــده چقدر نقطه مثبت دیده می شود 
که فرهاد بدون گرانی پا به استقال بگذارد. 
به نظر می رســد برای استقال هیچ چیزی 
تغییر نکــرده و مســافرت های گاه و بیگاه 
فتحی به دبی معلوم نیست چه دلیلی دارد. 
خیلی سخت نیســت در این شرایط به این 
نتیجه رســید که مجیدی برای بازگشــت 
به تیــم محبوب خود دچار تردید شــود و 
زودتــر از موعد اعام کند عطای این تیم را 
به لقایش بخشــیده و در این فضا حاضر به 

همکاری با استقال نیست.
در این میان هزاران ســوال بی جواب 
می ماند که چه کســی در باشــگاه استقال 
دلش نمی خواهد شــرایط آنطــور که باید 
پیش بــرود؟ حرف هایی که شــفر بارها در 
کنفرانس مطبوعاتی اش به آن اشــاره کرده 
اســت. هرچند این روزها کســی نیســت 
دلیل این همه بی برنامگــی را حداقل برای 
هواداران توضیح دهــد. با توجه به اوضاع و 
احوال آشفته این روزهای استقال می توان 
پیش بینی هر اتفاقــی را کرد، حتی نیامدن 

مجیدی.

احتمال انحال کمیته فنی استقال

فرهاد از آمدنش به استقال منصرف می شود؟
بازتابتماماتفاقاتتلخاینروزها

بعدازمطلق،مظلومیوفریباهمازکمیتهفنیمیروند؟
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مهاجم مد نظر پرسپولیس در تمرینات تیمش حاضر شد
سرمربی دینامو آب پاکی را روی دست 

برانکو ریخت
برانکــو با وجود انتقادهــای زیادی که به فروش گادوین منشــا وجود 
داشــت، خیلی زود اعام کرد که این بازیکن را نمی خواهد و مسوولیت این 
نخواســتن را هم در مصاحبــه اش به عهده گرفت. او بــا اطمینان از جذب 
بازیکن کروات یعنی بودیمیر ســخن گفت و حتی شــنیده می شــد که این 
مهاجم در اردوی قطر به جمع سرخپوشــان خواهد پیوست اما برخی خبرها 
این نگرانی را به وجود آورده اســت که ممکن است دست برانکو به بودیمیر 
نرسد. سایت TPORTAL کرواسی مصاحبه ای با نناد بیلیتسا سرمربی تیم 
دینامو زاگرب داشته که در این مصاحبه این سرمربی می گوید: »هیچ خبری 
درباره بازیکنان جدید نیســت. در پنجــره ژانویه هیچ بازیکنی جذب یا جدا 
نخواهد شــد. زمانی که هیچ بازیکنی جدا نشود شاید بازیکن جدیدی را هم 
جذب نکنیم. ما تابستان گذشته میادی تغییرهای زیادی در دینامو زاگرب 
انجام دادیم. اان هم از روز نخســت دور جدید 

تمرینات تمامی بازیکنان را در اختیار داریم.«
تیــم دینامو زاگــرب دور جدید تمرینات 
خود را آغاز کرده و مهیــای 6 بازی تدارکاتی 
با حریفانی از کشــورهای آلمان، بلغارســتان، 
رومانــی، لهســتان و اتریش می شــود. صادق 
محرمــی ملی پــوش ایرانی و ماریــو بودیمیر 
مهاجم کروات که اخبــاری درباره انتقالش به 
پرسپولیس منتشر شــد در تمرین های دینامو 

زاگرب حضور یافتند.
این در حالی اســت که انتظار می رفت تا 
یکی دو روز آینده ماریو بودیمیر در تمرینات پرســپولیس شــرکت کند. با 
حرف های سرمربی دینامو و شرایط فعلی یعنی جدا نشدن بازیکنان این تیم، 
به نظر می رسد برنامه های برانکو برای جذب این مهاجم حسابی به هم بریزد 
و با توجه به مبلغ قرارداد بازیکنان خارجی، برای پرســپولیس و برانکو جذب 
مهاجم دیگر بسیار سخت خواهد شد. به نظر می رسد این شرایط بیشتر از هر 
کس به نفع منشا باشد. شاید او به همین خاطر باز هم در پرسپولیس ماندنی 

شود. باشگاه پرسپولیس هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

 سپیدرود مجوز برانکو برای بازی با پدیده
 را صادر کرد

پرسپولیســی ها با پایان یافتن تعطیات، بازی های فشرده و سنگینی 
را پیــش رو خواهند داشــت. 14 بهمن ماه سرخپوشــان باید یک بازی 
ســنگین مقابل پدیده، مدعی نیم فصــل اول رقابت ها در قالب لیگ برتر 
برگزار کنند و البته بعد از بازی با ســپیدرود در قالب جام حذفی این  بار 
باید با پدیده در این رقابت ها به میدان بروند. از طرف دیگر برانکو و کمال 
کامیابی نیا به حکم کمیته انضباطی از یک بازی محروم شدند. در صورتی 
که پرسپولیســی ها قبل از بــازی در لیگ برتر و هفته شــانزدهم مقابل 
پدیده، مقابل ســپیدرود در جام حذفی به میدان بروند، محرومیت برانکو 
و کامیابی نیا در این بازی به حســاب خواهد آمد و این دو در دیدار پدیده 
در هفته شانزدهم لیگ برتر حضور خواهند داشت. خمارلو مسوول روابط 
عمومی باشــگاه پرسپولیس ضمن تایید این مطلب می گوید: »اگر ما قبل 
از بازی با پدیده با تیم ســپیدرود بازی کنیم، محرومیت کمال کامیابی نیا 

و برانکو در این بازی لحاظ می شود، چرا که محرومیت انضباطی است.«
 به ایــن ترتیب این امیــدواری وجود دارد که در دو بازی ســخت 
پرســپولیس مقابل پدیــده، اولی در لیگ برتر و بعــدی در جام حذفی، 
برانکو روی نیمکت تیمش باشــد تا پرسپولیس را در این دو بازی سخت 
و حســاس هدایت کند. با این اوصاف برگزاری بــازی معوقه جام حذفی 
بین تیم های پرســپولیس و سپیدرود مجوز حضور برانکو و کامیابی نیا در 
بازی حســاس پدیده از هفته شــانزدهم لیگ برتر خواهد بود. با مشخص 
شدن تاریخ برگزاری دیدار سپیدرود و پرسپولیس یعنی 11 بهمن، برانکو 
و کامیابی نیا با گذراندن یک جلســه محرومیت خود می توانند در بازی با 
پدیــده در لیگ برتر و در تاریخ 14 بهمن برای بازی پرســپولیس حضور 
داشــته باشند. به این ترتیب سپیدرود مجوز حضور برانکو و کامیابی نیا را 

صادر کرد.

پرسپولیس - عالیشاه؛ اپیزود دوم

مراحل تکامل و اعتای یک »کارگردان«

»امید« البته در مقطــع اول نیز بازیکن 
مفیدی برای پرسپولیس بود. او همراه با علی 
دایــی از راه آهن آمد و به ســبب عاقه این 
مربی به ســبک بازی اش مهره فیکس قرمزها 
شد، اما لزوم گســیل وی به یک تیم نظامی 
)تراکتورســازی که در آن زمان نظامی تلقی 
می شــد( و برکناری دایی توســط حمیدرضا 
سیاســی سرپرســت اسبق پرســپولیس در 
تاریخی پیش از آن ریشه عالیشاه را در جمع 
قرمزها به طور موقت خشــکاند و از بد حادثه 
او و احمــد نوراللهی که به طور همزمان برای 
خدمت سربازی خویش به تبریز رفته بودند، 
به سبب محروم شدن تراکتور از حق استفاده 
از نفــرات جدیدش )و طــی حکمی از جانب 
فیفا( بیش از شــش ماه پشت خط ماندند و 
برای هیچ جــا و هیچ تیمی بــازی نکردند و 
نه تنها شرایط روحی شــان تنزل یافت، بلکه 

آمادگی فیزیکی شان هم از دست رفت.
 

بازگشت های درخشان
دنیــا چرخ زد و شــرایط عوض شــد و 
عالیشــاه و نوراللهی به لطف رفع محرومیت 
پرشورهای تبریزی هم اجازه بازی در تبریز را 
یافتند و هم پرسپولیس به جذب مجدد آنها 
پس از اتمام ایام »خدمت«شــان روی خوش 
نشــان داد و این دو با چیــزی حدود 4 ماه 
فاصله زمانی و بر  اساس بحث ها و تفاوت هایی 
کــه در مورد زمان پایان خدمت شــان وجود 

داشت، از نو در تهران سرخپوش شدند. 
شــرایط بهتر زمانی و بازگشت سریع تر 
نوراللهی به تهــران به او کمک کرد در اواخر 
فصل پیش نیز کمک حال قرمزها شــود و در 
فصل جاری چنــان اوج گیرد که ملی پوش و 
مســافر جام ملت های آسیا شود، اما عالیشاه 
فقط از ابتدای فصل جــاری امکان همراهی 
ســرخ ها را یافت و چه بازگشت به موقعی هم 
داشت، زیرا بیم آن می رفت که در خأ شدید 
حاصل از کــوچ فانتزی بازان از پرســپولیس 
دیگر کســی نباشــد که علی علیپور را راهی 
دروازه هــای رقیب کند یا خودش از ســمت 
چپ چنان توفــان به پا کند که حریف راهی 

برای مهار گلزنی های او نیابد.
 

همسویی با تیم از هر جهت
عالیشــاه حتــی در آداب و رفتار نیز طی 
مقطــع دوم حضورش در پرســپولیس رشــد 
محسوســی را از خود بــروز داده و بر خاف 
مقطع نخســت، برخی حرف های دردسرســاز 
و خواسته های حاشــیه آفرین ندارد و درست 
و پســندیده حــرف می زنــد و از هــر جهت 
با یاران خود و کادر فنی همســو اســت و به 
»برانکو«یی که به سبب کمبود نیروهای واجد 
شرایط مجبور به تغییر دادن دائمی پست های 
تخصصی شــماری از مردانش شده، اطمینان 
خاطر داده که حاضر است در هر نقطه و پست 
و مکانــی به میدان آید و هرچه دارد رو کند و 
کمک به تیم در این روزهای ســخت، حداقل 

وظیفه او است.
 

سروش هم آمد اما...
با رســیدن نیم فصل دوم لیــگ هجدهم 

که البتــه از 14 بهمن کلید می خورد، روزهای 
آفتابی تری به ســوی ســرخ ها چهره نمایانده 
است، زیرا دیگر منعی در به کارگیری صیدهای 
»پیش فصل« خود شامل ترابی، شریفی، شیری 
و البته ســروش رفیعی ندارند و آخری مردی 
اســت که به لحاظ خاقیت و ارسال پاس های 
تودر و گشاینده، راه های حرکت و گلزنی برای 
مردان تهاجمی پرسپولیس در سطحی بااتر از 
عالیشــاه قرار دارد و غافلگیر کننده تر از او عمل 

می کند. 
با این وجــود هرگونه بازگشــت اضافه ای 
از ســوی نفرات ســرخ یا صیدهای تازه )مثل 
محمد نادری کــه از کورترای بلژیک آمده( در 
عین بیشتر ساختن گزینه ها و راه های حرکت و 
مانور قرمزها چیزی از سهم افزون شده عالیشاه 
در مکانیســم کاری قرمزهــا نمی کاهد و او در 
آن روزهای ســخت و نداری و سرشار از فقدان 
مهره های ازم، آنقدر برای تیم تاش و پایداری 
از خود بروز داد که بعید اســت سرمربی کروات 
پرســپولیس یا همبازیان عالیشــاه آن را از یاد 

ببرند و برای حفظ او در درازمدت کوشــش و 
همت بلیــغ به خرج ندهند و یک جدایی دیگر 

را متحمل شوند.
 

خوش نشستن
این یک ارتبــاط کاری مثمر ثمر و عقایی 
و مبتنــی بر تجربیات مرتبه اول اســت که به 
ویژه تر  حالتــی  پرسپولیس-عالیشــاه  ترکیب 
و الزامــی و ضرورتی فزون تــر را در اپیزود دوم 

همکاری شان بخشیده است.
 این پیوندی است که از آن جوان تکنیکی 
و دریبــل زن و خاق اما ناپخته شــش، هفت 
ســال پیش راه آهن مرد پخته تری را ســاخته 
اســت که ویژگی های خود و الزام های بازی با 
رقبا را می شناسد و به درستی تصمیم می گیرد 
چگونه به اردوی آنها یورش ببرد و چگونه یک 
کارگردان هوشــیار در جمع هافبک های دونده 
و سرســخت و جنگنــده ای مثــل کامیابی نیا، 
نوراللهی و ربیع خواه باشــد. او رفته و بازگشته 

و در تیمش خوش تر از همیشه نشسته است.

پنجره باز نقل و انتقاات هم فهرست 
پرسپولیس را پر نکرد

وقتی برانکو از تهدید 
فرصت ساخت

برانکــو در حالی که روزهــای خوبی را در 
پرســپولیس ســپری می کرد، با مشکل بزرگ 
محرومیــت تیــم از نقل و انتقــاات آن هم دو 
پنجره، روبه رو شــد. این تهدیــد جدی بود که 
می توانست شاکله پرســپولیس را به هم ریخته 
و مدت ها اثرات منفــی آن در این تیم ماندگار 
شــود اما برانکو ایوانکوویچ از این تهدید بزرگ 
یک فرصت بزرگ تر برای پرســپولیس ســاخت 
که هــم موفقیت هایش را ادامه داد و هم از نظر 
مالی شــرایط بســیار خوبی را برای این تیم به 
وجــود آورد. برانکو با نتایجی که بــا بازیکنان 
پرســپولیس کســب کرد، از یک طرف پاداش 
حضور موفق در لیگ قهرمانان آســیا به این تیم 
کمــک بزرگی کرد و از طــرف دیگر این تیم نه 
تنها در دو فصل گذشــته که حتی حاا هم نیاز 
بــه صرف هزینه گزاف برای جــذب بازیکنان با 
قیمت گزاف نداشته است. برانکو فهرست تیمش 
را منتشــر کرد که نکته حایــز اهمیتی در این 
فهرســت وجود داشت. با وجود اینکه هر باشگاه 
می توانــد 18 بازیکن بزرگســال برای تیمش و 
حضــور در رقابت ها جذب کند، تنها 15 بازیکن 
بزرگسال در فهرست پرسپولیس دیده می شود و 
با این اوصاف این تیم هنوز سه جای خالی دارد. 
حتی در صورتی که این تیم اقدام به جذب یک 
مهاجم کند، باز هم دو جای خالی در فهرســت 
بزرگساانش خواهد داشت. برانکو با بهره گیری 
از بازیکنانی مثل علی علیپور، ســیامک نعمتی، 
آدام همتی، بشــار رســن، حمیــد طاهرخانی، 
محمد امین اســدی و... و فرصــت دادن به آنها 
به موفقیت دســت یافت و حاا همین بازیکنان 
می توانند انتظارات این سرمربی را برآورده کنند 
در حالی که پرسپولیس هزینه زیادی برای آنها 
نکرده اســت. این هنر برانکو بود که اینگونه به 
نفع پرســپولیس تمام شده و البته با جای خالی 
کــه دارد، هر وقت اراده و نیــاز تیم اقتضا کند، 
می تواند اقدام به جــذب بازیکن کند. همه این 
اتفاقات در حالی رخ می دهد که برانکو تحوات 
زیــادی را هم برای نیم فصــل دوم رقابت ها در 
تیمش به وجود آورده است و در رقابت های پیش 
رو، لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 
از بیرانوند، رادوشویچ، ماهینی، شیری، حسینی، 
خلیــل زاده، مصلــح، کامیابی نیــا، ربیع خــواه، 
نوراللهــی، عالیشــاه، انصاری، رفیعــی، ترابی، 
شریفی، علی علیپور، ســیامک نعمتی، همتی، 
نادری، رسن، حسینی، طاهرخانی،  درویش وند، 
حسین پور، اســدی و کریمی بهره خواهد برد و 
همانطور که گفته شد در صورتی که پرسپولیس 
نیاز به بازیکن پیدا کند، دست برانکو برای جذب 
باز خواهد بود. می توان مدعی شــد که آنها هیچ 
وقت در طول سال های گذشته چنین شرایطی 
را تجربه نکردند و معمواً مشــکاتی در جذب 

بازیکنان مدنظرشان داشتند.

سوژه ها یادداشت

روزهای 
جدایی

دنیا چرخ زد و 
شرایط عوض 
شد و عالیشاه 

و نوراللهی 
به لطف رفع 
محرومیت 
پرشورهای 
تبریزی هم 
اجازه بازی 
در تبریز را 
یافتند و هم 

پرسپولیس به 
جذب مجدد 
آنها پس از 
اتمام ایام 

»خدمت«شان 
روی خوش 

نشان داد و این 
دو با چیزی 
حدود 4 ماه 

 فاصله زمانی و 
بر  اساس 
بحث ها و 

تفاوت هایی 
که در مورد 
زمان پایان 
خدمت شان 

وجود داشت، 
از نو در تهران 

سرخپوش 
شدند.

امید عالیشاه در دومین مقطع عضویت اش در پرسپولیس واجد شرایطی شده است که در بازه زمانی اول فاقد آن بود و این تکامل شخصیت در چه زمان ضروری 
و مســاعدی هم تحقق یافته است. پرسپولیس بعد از قطع همکاری اجباری و اختیاری با ســه هافبک خاق همچون وحید امیری، فرشاد احمدزاده و محسن 
مســلمان در تابستان امسال به مردی نیاز داشت که حتی اگر نتواند به اندازه امیری سرنوشت ســاز و در حد مسلمان و احمدزاده غافلگیر کننده باشد، عنصر 
خاقیت را به خط میانی خلع ساح شده سرخ های تهرانی برگرداند و همچون یک کارگردان و کار راه انداز عمل کند و عالیشاه چنین متاعی برای آنها بوده است.

دلیلی برای فینالیست نشدن تیم ملی وجود ندارد

برانکو: دیگر به طارمی فکر نمی کنیم
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس درخصوص شــرایط و وضعیت تیمش اینطور حرف 
می زند: »ما از پنجشنبه تمرینات خودمان را آغاز کردیم. تمرینات ما به زمین نفت تهران منتقل 
شده اســت. فهرســت بازیکنانی که برای نیم فصل دوم می خواهیم را به خبرنگاران می دهیم. 
البته دو بازیکن به نام های ماهینی و انصاری مصدوم هســتند، ماهینی تا عید آماده می شــود 
و انصاری هم طبیعتا تا چهار ماه آینده انتظار داریم که برســد. برنامه بازی ها هنوز رســما اعام 
نشده اســت اما اطاعاتی که ما داریم نشان می دهد بسیار فشــرده خواهد بود، هر سه، چهار 

روز یک بار باید بازی کنیم، چه در لیگ، چه حذفی و چه آســیایی.« او اشــاره ای به اهداف 
تیمش دارد: »همانطور که گفتم همیشــه هدف ما جنگیدن بــرای قهرمانی خواهد بود و هیچ 
فراری هم از این مســوولیت خود نمی کنیم چرا که این ِدینی اســت که مقابل هواداران داریم 
و بزرگی پرســپولیس هم این وظیفه را بر گردن ما می گذارد. بــه هیچ عنوان دنبال بهانه هم 
نیستیم، البته که کار سختی هم پیش روی مان است. سه تیم در یک خط هستند، تراکتورسازی 
و ســپاهان هم جزو مدعیان محســوب می شــوند. پنج تیم برای قهرمانــی می جنگیم.«

 بدون ملی پوشان مقابل سپیدرود
برانکو در فکر نخستین بازی تیمش است: »نخستین بازی بعد 
از تعطیات ما با سپیدرود رشت است که 11 بهمن در جام حذفی 
با این تیم بازی خواهیم کرد و البته احتماا ملی پوشان همراه مان 

نیستند اما امکان اینکه بازی را عقب بیندازیم، نبود.«
 

وضعیت جوی قطر بهتر از آنتالیا بود
او توضیحاتی درباره بازیکنان جدا شده و ادامه تمرینات تیمش 
دارد: »احســان علوان زاده به ماشین سازی رفت و احمد بهاروندی 
و شــاهین عباسیان و همچنین منشا از پرسپولیس جدا شدند و از 
طرفی، محمد نادری به صورت قرضی به ما پیوســته و در مراحل 
پایانی توافق با بودیمیر هســتیم، جا دارد که از مسووان ورزشگاه 
نفت تهرانسر تشــکر کنیم چرا که پیدا کردن زمین تمرین سخت 
است و زمین ورزشگاه شهید کاظمی در حال بازسازی است، ما به 
قطر می رویم و 1۲ روز آنجا خواهیم بود، البته بین رفتن به قطر و 
آنتالیا تردید داشتیم اما تجربه سه ساله من می گوید که در آنتالیا 
چند روز به حدی باران می بــارد که حتی نمی توان از هتل خارج 
شد و برای همین قطر را انتخاب کردیم چون شرایط خوبی دارد و 
امکانات برای تمرین فراهم اســت. از نظر قیمتی هم قطر با آنتالیا 

برابر بود و برای همین قطر را انتخاب کردیم.«
 

انتخاب بودیمیر به خاطر کروات بودنش نیست
ســرمربی پرســپولیس درباره جذب مهاجم برای تیمش هم 
حرف هایی دارد: »شــریفی و بوکاچ دو بازیکن متفاوت هستند، از 
طرفی دیگر بحث قوچان نژاد هم مطرح بود، طبیعتا وقتی شــما به 
دنبال بازیکنی در یک پســت می گردید  چندین پیشــنهاد مطرح 
می شــود. پوکاچ مهاجمی است که متأســفانه دو سال است بازی 
نمی کند و رباط صلیبی اش مصدوم بوده و یکسری مشکات هم در 

کشورش داشت اما به طور قطع، گران ترین بازیکن بود. 
پرسپولیس باشــگاهی است که سقف بودجه مشخصی دارد و 
من به این موضوع احترام می گذارم و اصا دلم نمی خواهد که این 
ســقف شکسته شود و اعداد و ارقام جابه جا شود. انتخاب ما از بین 
بودیمیر و قوچان نژاد بود که با توجه به بررســی ها بودیمیر بیشتر 
احتیاج بود چون او مهاجمی اســت کــه در محوطه جریمه خوب 
صاحب توپ می شــود و مهاجم گلزنی اســت و 1۹۳ هم قد دارد، 
انتظار دارم که خیلی خوب خودش را تطبیق دهد، به خاطر همین 
دایلی که گفتم، کفه ترازو به ســمت بودیمیر رفت تا قوچان نژاد. 
انتخاب بودیمیــر به خاطر کروات بودنش نیســت، بلکه به خاطر 
شرایطی است که ما داشتیم. خیلی طرفدار این نیستم که بازیکن 
خارجــی بیاوریم اما همه این مســائل به بودجه باشــگاه مربوط 
می شود. ما کا ســه بازیکن خارجی داریم؛ بودیمیر، رادوشویچ و 
بشار رســن که آینده درخشانی دارد. رادوشــویچ را هم هدفمند 
جذب کردیم که جایگزین بیرانوند شود که تا اان هم خیلی خوب 
خودش را نشان داده است. مهدی شریفی یک مهاجم صرف نیست 
بلکه به عنوان بال کنار و هافبک نفوذی بازی می کند و شرایط بازی 

او شبیه به مهدی ترابی است.«

  
واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال 

ایران را مقایسه کنید
او همچنــان نســبت به محرومیتــش اعتــراض دارد: »واقعا 
نمی دانــم چرا جریمه شــدم، حتــی نمی دانم کمــال کامیابی نیا 
چرا جریمه شــد؟ اگر یادتان باشــد، بعد از بازی رفت فینال لیگ 
قهرمانان آســیا از قضاوت داور چینی عصبانــی و ناراحت بودم و 
این موضوع را به رییس اجرایی مســابقات گفتم که او روی نتیجه 
بازی به صورت مســتقیم تأثیرگذار بود و بــرای قضاوت در فینال 
استحقاق نداشت اما با وجود اینکه عصبانی بودم و تند حرف زدم، 
هیچ اخطار یا انتقادی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای من 
نیامد و نمی دانم چرا در لیگ ایران این اتفاق ها رخ می دهد؟ آیا من 
فحاشی کردم؟ من فقط عصبانی بودم و حرف زدم اما شما واکنش 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را با لیگ خودمان مقایسه کنید. در این 
بین چرا کمال محروم شــد؟ آیا بازیکن ســپاهان محروم شد؟ در 

این باره باید بیشتر توضیح بدهم؟
 

حقیقی 4 سال کجا بوده است؟
شــایعات درباره حقیقی باعث شــد برانکو بــه این موضوع 
واکنش نشــان دهد: »حقیقی در جام جهانــی ۲۰14 دروازه بان 
ثابــت تیم ملی بــود اما نمی دانم در این مدت گذشــته کجا بود 
که حضور نداشــت، قطعا او دروازه بان باکیفیتی است اما به نظرم 
ســه چهار سالی اســت که بازی نکرده اســت، این را باید بگویم 
که فهرســت ما از لحاظ دروازه بان با حضور بیرانوند، رادوشویچ و 

درویش وند تکمیل اســت و اگر بخواهیم دروازه بانی بگیریم سعی 
می کنیم از جوان ترها باشد.«

 
چهار داور به خاطر عملکرد ضعیف در بازی پرسپولیس 

محروم شدند
برانکو در مورد اینکه حــدود ۷۰ درصد از کارت زردهایی که 
بازیکنان پرســپولیس می گیرند به خاطر اعتراض به داوری است، 
آیا برنامه ای برای کنترل این موضوع دارید یا خیر، اینطور توضیح 
می دهد: »این صحبت تئوری است و حتما منظور شما این نیست 
کــه من بگویم به داور حمله نکننــد و اعتراض نکنند، بازیکنان به 
طورکلی محترم و صادق هستند و خودشان هم می توانند قضاوت 
کنند. در طی بازی، بازیکن تحت فشــار اســت و عصبی می شود، 
حــاا یکی آرام تر و یکی هم توفانی تر اما خودتان واکنش هواداران 
را نیز ببینید، آنها کــه برای اعتراض به یک داور توافقی نکرده اند. 
باید یک چیزی را بدانیم که بازیکنان حرفه ای هســتند و به خاطر 
بــازی پول می گیرند، به هر حال باید هم برای هر اتفاقی در زمین 

واکنش نشان دهند.
 نمی توانند ببینند به عنوان مثال یک نفر با سرنوشت آنها بازی 
می کنــد، حتی با یک پرتاب. از لحظه ای که به پرســپولیس آمدم 
چهار داور به خاطر عملکرد ضعیفی که در دیدارهای پرســپولیس 
داشتند محروم شدند. همان اشتباهات کم مانده بود که من برانکو 
را تــا مرز اخراج ببرد، با این شــرایط طبیعی اســت که بازیکنان 
حســاس باشند. ما اشــتباه داوری بخصوص کمک داوران را درک 
می کنیم اما باور کنید ما و بازیکنان هم خیلی خوب حس می کنیم 
که داوری که اشــتباه می کند عمدی است یا سهوی و این موضوع 

را به خوبی تشخیص می دهیم.«
 

دلیلی نمی بینم که عراق بتواند ایران را ببرد
سرمربی سابق تیم ملی کشورمان درباره تقابل تیم ملی ایران 
و عراق و اینکه سرمربی این تیم دوست صمیمی اوست، می گوید: 
»بله سرمربی عراق دوســت من است و بیش از بیست سال است 
که با هم رفیق هســتیم و وقتی از ایتالیا به اســلوونی برگشــت، 
همواره موفق بود. او منطقه را می شناســد چرا که چهار سال قبل 
هم ســرمربی امارات بود اما عراق به صورت سنتی تیم خوبی است 
و من به جز بشــار رسن شناخت آنچنانی از تیم عراق ندارم اما به 
هــر حال همه تیم ها باید مقابل هم بازی کنند و واضح تر می گویم 
که دلیلی نمی بینم عراق بتواند ایران را ببرد. از شرایط حال حاضر 

عراق شــناخت ندارم اما می دانم تیم خوبی هستند و همانطور که 
قبا هم گفتم انتظار دارم که ایران یک طرف فینال باشد، همانطور 
که ما با یک ملی پوش به نام بیرانوند به فینال آسیا رسیدیم، دلیلی 
نمی بینم که تیم ایران با این بازیکنان بلندپروازی نداشــته باشد و 

به فینال نرود.«
 

بازیکن جوانی که ارزش سرمایه گذاری داشته باشد را 
جذب می کنیم

او درباره جذب بازیکنان جدیــد اینطور توضیح می دهد: »ما 
بازیکن زیاد گرفتیم و می توانم از ســروش رفیعی، مهدی شریفی، 
مهدی شــیری، مهدی ترابی، محمد نادری، ســعید کریمی و اگر 
توافــق صورت بگیــرد از بودیمیر نام ببرم کــه بازیکنان جدید ما 
هستند، درست است که چهار بازیکن در نیم فصل اول با ما نبودند 

اما کنار ما تمرین می کردند. 
البته این را هم بگویم که اگر بازیکن جوان و مناسبی را ببینیم 
که ارزش سرمایه گذاری و کار داشته باشد او را جذب می کنیم اما 
کســانی را گرفتیم که اان می توانند بــازی کنند. مریدی با فواد 
قرارداد سه ساله دارد و باشگاهش او را آزاد نکرد و اینکه از ما رقم 
نجومی درخواست کردند اما نادری را به صورت قرضی و شش ماهه 
گرفتیم تا وضعیت او را بررسی کنیم، او بازیکنی است که می تواند 
در دو پســت بازی کند و در دفاع چپ و دفاع وســط قابلیت بازی 
دارد و با جذب او دو پســت را بستیم اما شش ماه دیگر هم محمد 

انصاری برمی گردد.«
 

بودیمیر ارزان تر از منشا خواهد بود
ســرمربی پرســپولیس بابت هزینه برای جــذب بازیکن هم 
دغدغه دارد: »دربــاره جذب بازیکن خارجی هــم باید بگویم که 
پرســپولیس، بارسلونا نیســت و من باید این مساله را درک کنم، 
ما نمی خواهیم بازیکنی بیاوریم که فقط خارجی باشــد، بلکه باید 
بازیکنی بیاوریم که از بازیکنان فعلی ما بهتر باشد اما بازیکن خوب 
خارجی با کمتر از دو، سه میلیون یورو نمی آید و پرسپولیس قادر 
به پرداخت چنین رقمی نیســت و برای همین اصراری نداریم که 
بی جهت بازیکن بیاوریم چون که بازیکن ۲۰۰ هزار داری خارجی 
از بازیکن ایرانی بهتر نیست، مگر اینکه به خال بزنیم، مثل ماجرای 
بشار رســن که به خال زدیم اما مهم است که بدانید خود من هم 
اجازه نمی دهم که رقم بازیکن از سقفی که تعیین شده بااتر برود 

و بودیمیر هم اگر جذب شود حتی ارزان تر از منشا خواهد بود. 
بشار بازیکن آینده داری اســت و قطعا وقتی از جام ملت های 

آســیا برگردد، برای تمدید قرارداد با او مذاکــره خواهیم کرد اما 
شــاهد هستید که در باشــگاه تغییراتی به وجود آمده و به همین 

دلیل نمی رسیم که این کار را انجام دهیم.
 

 انتظار داریم بازیکنان جدید کیفیت 
خود را نشان دهند

برانکو در مورد اینکه برای نیم فصل دوم تغییراتی در ترکیب و 
نحوه بازی پرسپولیس به وجود خواهد آمد یا خیر، اینطور توضیح 
می دهد: »این موضوع را در روزهای آتی خواهید دید، البته رقابت 
را در تیم افزایش دادیم و مبارزه برای هر پســت زیاد است، انتظار 

ما این است که بازیکنان جدید هم کیفیت خود را نشان دهند.«
 

منشا در 26 بازی دو گل زده است
برانکو اشاره ای به جدایی منشا دارد: »این تصمیم من بوده 
چون من مربی هســتم و من تصمیم می گیرم. شک ندارم که 
منشــا نه تنها به تیم بلکه به باشگاه خدمت کرد و از او تشکر 
می کنم اما پرســپولیس باشگاهی است که مدام به دنبال بهتر 
شدن است و شاید روش بازی پرسپولیس جوابگوی منشا نبود 
اما اینکه فلســفه و دیدگاه پرسپولیس درست است، نتایج آن 
را نشان می دهد و ما فلســفه خودمان را به خاطر یک بازیکن 
یا حتی یک شکست عوض نمی کنیم و محکم تر کار می کنیم. 
من از منشا انتظارات بیشتری داشتم اما او در ۲6 بازی دو گل 
به فواد و تیم قطری زد. باشــگاه پرســپولیس مسیر خودش 
را دارد و منشــا هم مســیر خودش را، هر چند که به هر حال 
همیشه موافقان و مخالفان وجود دارند. این بازیکن در فهرست 
ترانســفر ما قرار گرفته و تصمیم خودش است که کجا برود و 
از سوی دیگر، باشــگاه هم خودش می داند که چقدر از انتقال 
او پول بگیرد. او در مدتی که حضور داشت، ما هم به پیشرفت 
او کمک کردیم و همه بازیکنان مانند فرزند من هســتند، حاا 

خودش می داند کجا برود.«

هیچ پیشنهادی برای طارمی نداریم
وضعیت مهدی طارمی برای حضور در پرسپولیس آخرین 
صحبت های ســرمربی پرسپولیس اســت: نمی دانم اصا چه 
کسی صحبت طارمی را شــروع کرد، مدیر برنامه های او اصا 
به باشگاه نیامده و هیچ پیشنهادی نداده است. فکر می کنید 
باشگاه قطری او را مجانی آزاد می کند که به ایران بیاید؟ این 
یک پروســه ای است که ما نمی توانیم منتظرش بمانیم، شاید 
قرارداد آنجا دو برابر پرسپولیس باشد اما طبیعتا پرسپولیس 
بهتر از الغرافه اســت. در مجموع، ما هیچ پیشنهادی نداریم 
بلکــه این موضوع در رســانه ها مطرح می شــود. ما در مورد 

طارمی دیگر فکر نمی کنیم.«
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برتری 4-1 هند در بازی نخســت مقابل تایلند 
نه تنها باعث شــد تــا فیل های آبــی در کمال 
تعجب همگان در حضور میزبان اماراتی به صدر 
جدول تکیه بزنند بلکه شــور و شــعف عجیبی 
در میان مردم شــبه جزیــره رقم زد تا جایی که 
پای ستاره های سرشــناس دنیای بالیوود نیز به 

ماجراهای فوتبالی این کشور باز شد.
 بازیگر سرشــناس ســینمای بالیوود بعد از برد 
رویایی هند مقابل تایلند وعده وسوســه انگیزی 

به ستاره های فوتبال این کشور داد.
کارینا کاپور بازیگر سرشــناس سینمای هند که 
جزو یکی از ثروتمندترین بازیگران خانم بالیوود 
نیز هســت بعد از برد 4-1 هندی ها مقابل تایلند 
در وعده ای وسوســه انگیز به ملی پوشــان این 
کشــور اعام کرد هر بازیکنی کــه در بازی های 
بعدی بتواند دروازه رقیبان را باز کند به ازای هر 
گل نیم میلیون دار از او پاداش دریافت خواهد 

کرد.
هنــد در دومیــن روز از مرحلــه گروهــی جام 
ملت های آسیا باید مقابل امارات میزبان به میدان 
برود، جدالی حساس و سرنوشت ساز که می تواند 
سرنوشــت صعود احتمالی فیل های آبی به عنوان 
صدرنشــین گروه در مقابل میزبان پرادعای جام 
را تعیین کند از همین رو چهره های سرشــناس 
کشــور هند درصدد باا بردن روحیه نخســتین 
شگفتی ساز جام هفدهم برآمدند که پیشنهاد نیم 
میلیون داری کارینا کاپور بــه گلزنان این تیم 
نخستین پیشنهاد پر سرو صدا از سوی چهره های 

سلبریتی کشور هند بود.

چین بی تردید خوش شانس ترین تیم جام ملت های آسیا تا 
به امروز اســت. تیمی که با یک نام بزرگ برای درخشش 
در جام هفدهم برنامه های فراوانی دارد اما در نخستین گام 
با خوش شانســی و یک گل به خودی از چنگال قرقیزهای 
ناشــناخته گریخــت. اشــتباهات عجیــب و تکان دهنده 
دروازه بان قرقیزستان موجب شد تا شاگردان مارچلو لیپی 

جام ملت های آسیا را با پیروزی آغاز کنند.
در نخستین مسابقه گروه C جام ملت های ۲۰1۹ امارات، 
چین و قرقیزســتان در استادیوم خلیفه بن زاید شهر العین 

به قضاوت محمد عبدا... از امارات به مصاف هم رفتند.
در حالــی که انتظــار می رفت شــاگردان مارچلو لیپی در 
تیم چین نمایش بهتری داشــته باشــند اما در نیمه اول 
قرقیزستان بیشــتر از چینی ها توپ و میدان را در اختیار 
داشت و حمات خطرناک تری هم روی دروازه حریف خود 
تدارک دید که تاش آنها در دقیقه 4۲ نتیجه داد و موفق 

شدند به گل برسند.
قرقیزستان که نخستین تجربه حضورش در جام ملت های 
آســیا را تجربه می کرد، در دقیقــه 4۲ روی پاس میران 
میرزائف با ضربه ســر و شــوت روی پای چپ تماشایی و 
سر ضرب آخلیدین عزرائیلوف که به تیرک عمودی دروازه 
نیز برخورد داشــت، موفق به گلزنی برابر چین شد تا نیمه 

اول را با برتری یک بر صفر تمام کند.
نیمه دوم را چین با یک برنامه متفاوت و یک تعویض آغاز 
کرد؛ تعویضی که فرشته نجات لیپی شد. بعد از اینکه تیم 
ملی چین با شکســت نیمه اول را بــه قصد رختکن ترک 
کرد مارچلو لیپی توانســت در نیمه دوم با تغییراتی که در 
ترکیب تیم ایجاد کرد بازی را به نفع شاگردانش برگرداند 

تا از اتفاقی غیر قابل باور جلوگیری کند.
در شرایطی که چین حمات چندان خطرناکی نداشت، در 
دقیقه ۵۰ روی توپ ارســالی از کرنر سمت چپ زمین، با 
ضربه سر والری کیچین و اشتباه عجیبی که پاول ماتیاش 
گلر قرقیزستان با زدن توپ به دروازه خودی انجام داد، گل 

تساوی را به ثمر رساند.
شــاگردان مارچلو لیپی که نمایش بهتری از نیمه اول ارائه 
کرده بودند و حمات بیشتری داشتند، در دقیقه ۷۸ روی 
پاس بلنــد ژی وو از میانه زمین و با فــراری که یو دابائو 
پشــت مدافعان قرقیزســتان انجام داده و پاول ماتیاش را 
جا گذاشــته بود، توســط این بازیکن تعویضی به گل دوم 
دســت پیدا کردند.  با وجود اینکه قرقیزســتان با یک گل 
عقب افتاده بودند اما در دقایق باقی مانده مســابقه باز هم 
بازیکنان چین نمایش بهتری داشتند و به غیر از دو حمله 
نصفه و نیمه روی دروازه شــان، بازی را مدیریت کردند تا 
موفق شــوند با نتیجه ۲ بر یک به برتری در نخستین بازی 

جام ملت های آسیا برسند.

هــواداران تیم ملی قرقیزســتان با وجود شکســت 
بازیکنان این کشــور را تشــویق کردند. قرقیزستان 
می توانســت روند ثبت نتایج جالب را در جام ملت ها 
کامل کند اما یک اشتباه فردی و تیزهوشی بازیکنان 
چین مانع از این کار شد. قرقیزستان مانند اردن نیمه 
اول را با برد به رختکن رفت اما در نیمه دوم یک گل 

عجیب و زودهنگام نظم بازی را تغییر داد تا قرقیزهای 
کم تجربه برابر لیپی و شــاگردان او تســلیم شوند تا 
روند نتایــج عجیب جام ملت ها متوقف شــود. کمتر 
کسی از تیم ملی قرقیزســتان انتظار چنین نمایشی 
داشــت و در پایان مسابقه هواداران این تیم به شدت 
بازیکنان این کشــور را تشویق کردند تا به این ترتیب 

یک روز زیبا در جام ملت های آســیا رقم بخورد. این 
تشویق هواداران باعث شد تا تعدادی از بازیکنان تیم 
ملی قرقیزستان نیز احساســاتی شده و اشک بریزند 
و تعدادی از بازیکنان نیز به ســمت هواداران تعظیم 
کردند تا قرقیزســتانی ها بــا نمایش خوب خود و این 

اتفاقات، تیم جذاب روز سوم مسابقات باشند.

 انتقاد بسکتبالی از زاک!
توقف امارات در بازی افتتاحیه جام ملت های آســیا تعجب 
خیلــی از عاقه مندان به فوتبال در این کشــور را به همراه 
داشــته و حتی باعث شده ورزشــکاران رشته های دیگر هم 
درباره عملکرد تیم زاکرونــی به صحبت بپردازند. در هیمن 
راســتا ملی پوش بســکتبال زنــان امارات بــه تعویض های 
زاکرونــی در بازی با بحرین انتقاد کرده اســت! فاطمه عضو 
تیم بســکتبال بانوان امارات یکی از افرادی است که انتظار 
داشته تیم ملی کشورش در بازی افتتاحیه ۳ امتیاز را کسب 
کند و در این باره به یکی از روزنامه های اماراتی گفته است: 
»به خاطر از دســت دادن این برد ناراحت هستم. اگر جای 
زاکرونی بودم، برای اینکه بعد از دریافت گل ســریعا تعویض 
کنم و بــه تعداد مهاجمان اضافه کنم، شــک راه نمی دادم. 
به نظرم برد در دســترس امارات بود و بابت از دســت دادن 
آن حســرت می خورم.« این بسکتبالیست دختر اماراتی که 
گویا فوتبــال را هم خیلی جدی دنبــال می کند، در بخش 
دیگری از صحبت هایش می افزاید: »زمانی که بحرین گل را 
زد، ناراحت شــدم و دوست داشتم ستاره های امارات بتوانند 
به بازی برگردند. مبخوت چند موقعیت را خراب کرد، اگرچه 
مهاجم ها به اندازه کافی ساپورت نمی شدند. فکر می کنم در 
این بازی به وینگرهای چپ و راســت خوب احتیاج داشتیم. 
تعویض های ســرمربی باید طوری انجام می شــد که به خط 

حمله کمک شود.«
  

ستاره ژاپن با تاکسی در اردو
تسوکاســا شیوتانی که به تازگی به تیم ملی ژاپن دعوت شد، 
باتوجه به عدم استقبال اعضای تیم ملی، با تاکسی خود را به 
اردوی ژاپن رساند! تسوکاســا شیوتانی بازیکن ۳۰ ساله تیم 
ملی ژاپن و باشگاه العین که چند ماه قبل از رسانه های ژاپنی 
به خاطر عدم پوشش موفقیت تیم العین انتقاد کرده بود، پس 
از مصدومیت یکی از بازیکنان تیم ملی ژاپن، توسط هاجیمه 
موری یاسو به تیم ملی دعوت شد تا حضور در جام ملت های 
آســیا را تجربه کند. شوتانی دفاع وسط ژاپنی ها وقتی به تیم 
ملی دعوت شــد، تعطیات زمســتانی خود را در شهر العین 
ســپری می کرد و برای حضور در اردوی تیم ملی ژاپن که در 
ابوظبی بود، مجبور شد از تاکسی استفاده کند! این در حالی 
اســت که انتظار می رفت اعضای تیم ملی ژاپن به اســتقبال 
او رفته و در این ســفر کوتاه چند ساعته بازیکن تیم ملی را 
همراهی کنند اما این اتفاق رخ نداد تا شــیوتانی با تاکسی و 

به تنهایی راهی ابوظبی شود.

خطیب علیه اشتانگه
تیم ملی سوریه در نخستین بازی خود در جام ملت های آسیا 
به دیدار فلســطین رفــت و در پایان با نتیجه تســاوی بدون 
گل برابــر حریف نه چندان قدرتمند خود متوقف شــد. فراس 
خطیب کاپیتان تیم ملی ســوریه ضمن انتقادات تندی که به 
برند اشــتانگه داشــت در خصوص این دیدار گفت: تیم ملی 
سوریه با توجه به بازیکنانی که دارد یکی از کاندیداهای صعود 
است. برای نخستین بار است که سوریه این تعداد از بازیکنان و 
استعدادها را در اختیار دارد اما ترکیب ما برابر فلسطین اشتباه 
بــود. باید بگویم تا وقتی این مربی هســت به تیم ملی ملحق 
نمی شوم. اشتانگه قراردادش تا پایان جام ملت ها است و انتظار 
ندارم این همکاری ادامه پیدا کند. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر 
به تیم ملــی برنمی گردم و برای آن  بازی نخواهم کرد. وی در 
ادامــه گفت: ما بازیکنی داریم به نام محمد عثمان که از هلند 
آمده و توانایی فوق العاده ای دارد اما روی نیمکت می نشیند. در 
حالی که می تواند گره گشا باشد و نتیجه را به نفع سوریه تغییر 
دهد. تغییر ســوم ما دفاع وسط بود و اصا آن را متوجه نشدم. 
ما از عمر الســوما و خریبین زیاد چیزی ندیدیم چون وظایف 

غلطی داشتند و همه بر عهده سرمربی است.

قرقیزســتان در نخستین حضورش در جام ملت های آسیا در نخستین بازی برابر 
چین فراتر از انتظار ظاهر شــد اما اشــتباه عجیب پاول ماتیاش، گلر قرقیزستان 

کــه یک گل بادآورده به چشــم بادامی 
ها هدیه داد، سبب شــد تا قرقیزها در 
کسب نخســتین امتیاز آســیایی ناکام 
شوند. دروازه بان تیم ملی قرقیزستان به 
دلیل اشتباهی که برابر چین انجام داد، 
از هموطنان خود عذرخواهی کرد. پاول 
ماتیاش بعد از پایان این مســابقه درباره 
اشتباهی که برابر چین انجام داد، عنوان 
کرد: این اشــتباه از ســوی تیــم اتفاق 
نیافتاد و شخصی بود؛ از تمام بازیکنان و 
هموطنانم معذرت می خواهم. دروازه بان 

تیم ملی قرقیزستان اضافه کرد: دیدار برابر چین، مسابقه ای نبود که بازنده باشیم 
ولی با اشــتباه من شکست خوردیم. سعی می کنیم بازی های بعدی را ببریم؛ اان 
وضعیتمان طوری اســت که مسابقات ســخت تری داریم و اگر می خواهیم به دور 

دوم صعود کنیم، باید از کره جنوبی امتیاز بگیریم.
 

کریستینین:بزرگترینبازیکنانهماشتباهمیکنند
الکساندر کریستینین سرمربی روسی قرقیزستان اشتباهات بازیکنان بزرگ تیمش 
در بازی نخســت جام ملت های آســیا برابر چین را مورد انتقاد قرار داد. سرمربی 
قرقیزســتان در نشســت خبری پس از بازی با چین گفــت: همانطور که انتظار 
داشتیم بازی بسیار سختی برای هر ۲ تیم بود. مرتکب اشتباهات بیشتری نسبت 
به چین شــدیم و بازیکنان بزرگ قرقیزســتان در این اتفاق بیشتر دخیل بودند. 
در خط حمله تمرکز نداشــتیم و در خط دفاعی نیز خیلی اشــتباه کردیم. نباید 
به دنبال دلیل شکســت فقط در یک بازیکن باشیم. حتی بزرگترین بازیکنان هم 
اشــتباه می کنند. وی افزود: قرقیزســتان با وجود شکســت هنوز تیم حذف شده  
نیست و شانس صعود از مرحله گروهی جام ملت های آسیا را دارد. چین همانطور 

که انتظارش می رفت بازی کرد اما ما در نیمه دوم چند اشتباه بد داشتیم.
 

لیپی:بازیهاینخستهمیشهدشواراست
مارچلو لیپی ســرمربی چین از کســب ۳ امتیاز در بازی نخست برابر قرقیزستان 
راضی اســت. گران ترین ســرمربی حاضر در جام ملت های آسیا بعد از این دیدار 
گفت: همیشه بازی های نخست، سختی خاص خودش را دارد و در این دیدار نیز 
برابــر تیمی بازی می کردیم که انگیزه زیادی داشــت و با نفرات زیادی در زمین 
خودی بازی می کرد. طبیعی است که از نتیجه بازی راضی باشم ولی سبک بازی 
ما نیاز به بهتر شدن دارد. باید در بازی های بعدی بهتر ظاهر شویم. وی افزود: در 
شروع بازی آشفته بودیم و بازی را خوب شروع نکردیم. در ادامه اما متحدتر شدیم 
و راه  نفوذ به دفاع دفاع قرقیزستان را پیدا کردیم و در نهایت هم موفق به گلزنی 
شــدیم. لیپی در پایان گفت: همه تیم ها در جام ملت ها با انگیزه ظاهر می شوند و 

قرقیزستان نیز اینطور بود و با اشتیاق زیادی بازی می کرد.

احمدرضا عابدزاده دروازه بان افســانه ای و محبوب فوتبال ایران با حضور در اردوگاه تیم ملی ایران روحیه ویژه ای به شــاگردان کارلوس کی روش در 
آستانه نخستین دیدار خود در جام ملت های آسیا داد. احمدرضا که این روزها فرزندش را نیز در قامت بازیکنی ملی پوش در اردوی تیم ملی ایران 
می بینــد، بــا حضور در امارات و اردوی تیم ملی با بازیکنان دیدار و گفت وگو کرد. برخورد او بــا بیرانوند از اتفاقات جالب توجه حضور عابدزاده در 
اردوی تیم ملی محســوب می شــد و عابدزاده که سابقه حضور در جام ملت های آســیا را در کارنامه دارد برای شماره یک تیم ملی در این رقابت ها 

آرزوی موفقیت کرد و دقایقی با او به خوش و بش پرداخت.

اینلیپیخوششانس
هدیهگلرقرقیزبهچشمبادامیها

ماتیاش:بااشتباهشخصیمنباختیم
عذرخواهیگلرقرقیزستانازهموطنانش

سورپرایزعابدزادهبرایبیرانوند

وعدهبالیوودی:
هرگلنیممیلیوندار!

خارج از گود

گزارش دو

قاب روز

طنزیم

کامنت

همدردی
ما یک تشــکری داشته باشیم از ملت قرقیزستان 
برای اینکــه اان می فهمند و می کشــند که در 
بعضی از مســابقات بین المللــی و تورنمنت های 
مختلف، ملت ایران از نداشــتن یک گلر مطمئن 
چه بدبختی هایی کشــید! واقعا این گل هایی که 
گلر آنها خــورد، برای ما درد داشــت! اگر اینجا 
توییتر بود می گفتم زیر این توییت بنویســید که 
در کدام جام از کدام گلر اینطوری ضربه خوردید!

 
فیلمهندی

ســرمربی تیم ملی تایلند، بعد از حماســه ای که 
هندی هــا راه انداختند، از ســمت خــود اخراج 
شــد تا به جمع معدود مربیانــی بپیوندد که بعد 
از یک بازی اخراج شــدند. اگر واقعا می خواهید 
بفهمید که چطور هندی ها توانســتند تایلندی ها 
را چهارتایی کنند، پیشــنهاد می کنم یک نگاهی 
به فیلم سیمبا بیندازید. یکی از آخرین فیلم های 
بالیوود و یکی از محبوب ترین های ســال ۲۰1۸ 
 در هند. دو تا پلیــس در فیلم طوری کل جامعه 
اراذل و اوباش بمبئی و حومه به همراه خافکاران 
دهلی را می زنند کــه در قیاس با آنها، کاری که 
تیم ملی هند با تایلند کرد، خاله بازی هم نیست! 
توصیه می کنیم مربیان لیگ یکی هم در رختکن 
برای بازیکنان تیم شــان بزن بزن های بالیوودی 
پخــش کنند. شــاید افاقه کرد و تیم های شــان 

متحول شدند.
 

معادلهزنوزیوار
یــک تشــکری هم داشــته باشــیم از باشــگاه 
تراکتورســازی. دوســتان تا امروز یــک بازیکن 
گرفته اند و ســه مســوول را رد کرده اند که این 
خودش نکته بسیار حایز اهمیتی است. اگر برای 
جذب کردن یک بازیکن دور از اوج - در مقیاس 
جهانی و ستاره در مقیاس لیگ برتر- سه مسوول 
تیم ناچارند اســتعفا بدهند، بــرای جذب کردن 
یــک بازیکن بزرگ از منچســتر، باید چند مدیر 
عالی رتبه تیم را کله پا نمود؟ پاســخ های خود را 
برای مدیران باقی مانده باشــگاه ســریع تر ارسال 

کنید، قبل از آنکه آنها هم استعفا داده نشدند!
 

دعوتازهنرمندان
»بازیگر سرشــناس ســینمای بالیوود بعد از برد 
رویایــی هند مقابل تایلند وعده وسوســه انگیزی 
به ستاره های فوتبال این کشور داد. کارینا کاپور 
بازیگر سرشناس ســینمای هند که جزو یکی از 
ثروتمندترین بازیگران خانم بالیوود نیز هست بعد 
از برد 4 بر یک هندی ها مقابل تایلند در وعده ای 
وسوســه انگیز به ملی پوشان این کشور اعام کرد 
هــر بازیکنی که در بازی های بعدی بتواند دروازه 
رقیبان را باز کند به ازای هر گل نیم میلیون دار 

از او پاداش دریافت خواهد کرد.«
ما از طریق همین ســتون از هنرمندان سینمای 
ایــران چه خانم و چه آقــا، دعوت می کنیم برای 
هــر گلی که بازیکنان تیم ملی زدند، نیم میلیون 
تومان جایزه بگذارند. نیم میلیون دار نخواستیم. 

باور کنید انگیزه بازیکنان باا می رود.

هومن جعفري
Houman Jafari
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پخــش بازی های جــام ملت های آســیا در امارات مهم تریــن برنامه صداوســیما در این 
 روزهاست و امروز ۲ بازی روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت؛ عراق - ویتنام ساعت 1۷ و

 عربســتان - کره شمالی ساعت 1۹:۳۰ هر دو از شبکه ورزش. از جام اتحادیه انگلیس هم 
بازی تاتنهام - چلسی ساعت ۲۳:1۵ روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به شکایت استقال اختصاص داشت که 
با تیتر »اســتقال علیه پرسپولیس مدرک رو می کند« به آن پرداخته بودیم. در این مطلب 
می خوانیم: ظاهرا تهدید های باشــگاه اســتقال جواب داده که کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال یک روز قبل از برگزاری نشست مشترک با نماینده باشگاه استقال و سرور جباروف 
خبر از تصمیم گیری دوباره در این خصوص داده است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا 
پیش از علنی شــدن اعتراض های باشگاه استقال اعام کرده بود که جباروف با محرومیت 
۳۰ روزه تعلیقی مواجه اســت اما حاا صحبت از تصمیم گیری دوباره شده است. در همین 
راستا ایران ورزشی تحقیقاتی انجام داده که نشان می دهد احتماا رای صادره علیه جباروف 

به یک یا دو جلسه محرومیت کاهش خواهد یافت.

جامملتهایآسیا
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 در هیاهوی جام ملت های آسیا زاتکو کرانچار 
سرمربی تیم امید ایران بی سر و صدا با پسرانش 
سخت مشغول است و اعتقاد دارد همه توجهات 
پــس از پایان جام ملت های آســیا تیم امید و 

نتایج آن خواهد بود.
کرانچار در مورد آخرین شرایط تیم ملی گفت: 
تورنمنتی را در دوحه خواهیم داشت که بعد از 
این تمرینات خواهد بود. بچه ها خیلی با انگیزه 
کار می کنند و امیدوارم بعد از این مسابقات یک 
گام دیگــر رو به جلو برداریــم. این اردو اهداف 
مــا را تا حدود زیادی تعییــن می کند و میزان 

آمادگی مان را می سنجیم.
وی در ادامه در پاســخ به سوال تکراری و اینکه 
تیمش می تواند بــه المپیک صعود کند یا خیر 
توضیــح داد: ما نمی توانیــم تضمین بدهیم آیا 
راهی پیدا می شود یا با اسامی باکیفیت می توان 
به المپیک راه پیدا کرد یا نه. ما هر کاری انجام 
می دهیــم تــا بازیکنان از نظــر روانی و روحی 
خودشان و توانایی شــان را باور کنند تا نتیجه 
کسب شود. اگر بتوان به این شکل ادامه داد، از 
طریق تمرینات و دو اردویی که پیش رو داریم، 
این شــرایط برای ما فراهم خواهد شد تا با این 
وضعیت بازیکنان و شخصیتی که آنها دارند، به 

هدف بزرگی که داریم، برسیم.
سرمربی تیم امید در پاسخ به این سوال که در 
تیم ملی عراق بازیکنان امید این کشــور حضور 
دارند ولی در تیــم امید ایران این امکان فراهم 

نیســت، بیان کرد: اول از همه باید این سوال را 
از ســرمربی تیم ملی عراق پرسید و اینکه شاید 
آنها به ایــن بازیکنان نیاز دارنــد. قطعاً به این 
بازیکنان احتیاج داشته اند که آنها را همراه خود 
به جام ملت ها برده اند. ما هم اهدافی داشتیم و 
در بازی های آســیایی با تیم زیر ۲1 سال بازی 
کردیم و تیم زیر ۲۳ ســال را نبردیم. در حالی 
که بیشتر تیم ها با تیم زیر ۲۳ سال به بازی های 
آســیایی آمده بودند و حتی کره جنوبی چهار 
بازیکن بزرگسال و حتی سون را به همراه داشت. 
شــاید اکنون تیم عراق هم این دید را نسبت به 
ما داشــته باشد که ما همه بازیکنان مان را کنار 

هم داریم. به نظرم مهم تر از هر چیزی خودمان 
هستیم که باید شرایط را به نحوی پیش ببریم، 
کــه تیم بتواند نتیجه کســب کند. تا جایی که 
به بازیکنان عراقی ارتباط دارد، آنها کارشــان را 
انجام می دهند و اولویت شان نیز مشخص است. 
این مساله هم مهم است که آیا اصًا آنها در جام 
ملت ها فرصت بازی پیدا خواهند کرد یا نه اما به 
همه بازیکنان ما در تورنمنت قطر بازی می رسد 
تا تجربه کســب کنند. بعد از آن هم تورنمنت 
تاجیکستان را پیش رو داریم و خودمان را آماده 

می کنیم تا در مرحله مقدماتی المپیک باشیم.
کرانچــار در واکنش به این مســاله که چهار 

ســال پیش در خصوص استفاده از بازیکنانی 
مثل علیرضا جهانبخش و ســردار آزمون که 
در تیم ملی بزرگساان هم عضویت داشتند، 
کشمکشــی وجود داشــت که همین مساله 
باعث آســیب خوردن به تیم المپیک شــد 
و بــه نظرش این بار هم با چنین مشــکاتی 
مواجه می شود یا نه، تصریح کرد: بعد از جام 
ملت های آســیا تیم ملی بزرگســاان رقابت 
خاصی ندارد و قطعــا اولویت برای تیم امید 
خواهد بــود و همه چیز به ســمت منافع ما 
معطوف می شــود. فکر می کنم تاج و ســایر 
اعضای هیات رییســه به خوبی از ما حمایت 
کرده و اهداف و اردوهای ما را پیگیری کردند. 
دلیلی ندارد که این واهمه داشــته باشیم تا 
تیم بزرگســاان بازیکنان ما را بگیرد، چون 
آنها بعد از جام ملت ها مســابقاتی هم پیش 

رو ندارند.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران درباره استفاده 
از امیــد نورافکن در پســت دفــاع میانی در 
بازی های اخیر این تیم گفت: امید بازیکن چند 
پســته اســت و با توانایی هایی که ارائه داد به 
شــارلروای بلژیک رفت. ما از توانایی او در دفاع 
میانی اســتفاده می کنیم اما به این معنا نیست 
که او را در خط هافبک به کار نگیریم. فقط در 
مسابقاتی که داشتیم نیازمان بود که یک دفاع 
میانی داشته باشــیم و به همین دلیل او را در 

این پست بازی دادیم.

بعدازجامملتهااولویتباتیمامیداست

کرانچار: برای صعود به المپیک تضمین نمی دهم

تشویق دسته جمعی 
برای معجزه ای که 
کامل نشد


