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نتیجه بازی دیروزبرنامه بازی های امروز

آنچــه ابزار کارلوس کی روش بــرای تولید انرژی بزرگ در تیم ملی ایران اســت، 
چه بسا شــامل همین بحث های تکراری در کنفرانس ها هم باشد. از پرداختن به جدل 
برانکو و کی روش بی تردید باید فرار کرد اما کی روش بی شــک آنقدر سربه هوا نیست که 
ناخواســته و ندانسته تیمش را دچار تنش های خبری کند یا جدلش با برانکو به تیمش 

آسیب های رسانه ای برساند.
کارلــوس کــی روش در آخرین پرده از جدلــش با برانکو، پاســخگوی حرف های 
شــیطنت آمیز برانکو بود. سرمربی پرســپولیس روز اولین بازی ایران در جام ملت های 
آســیا از خواب بیدار می شــود و می گوید: »همانطور که قبا هم گفتم انتظار دارم که 
ایران یک طرف فینال باشــد، همانطور که ما با یــک ملی پوش به نام بیرانوند به فینال 
آســیا رسیدیم، دلیلی نمی بینم که تیم ایران با این بازیکنان بلندپروازی نداشته باشد و 
بــه فینال نرود.« پس از این اظهار نظر کی روش در کنفرانس خبری بازی ایران - یمن 
بازهم به این شــیطنت برانکو پاســخ نداد، تا اینکه خبرنگاران حاضر در کنفرانس به هر 

دلیلی چند بار دراین باره از کی روش پرسیدند.
بنابراین آن کس که از تهران برای کی روش یک داســتان تازه ســاخت، برانکو بود. 
برانکو خوب می داند که با توجه به رابطه ی تیره و تار خود و کی روش، این توقع سازی ها 

و قطعی دانستن قهرمانی ایران چه معنایی برای کی روش دارد.
از این که بگذریم، دوباره می رســیم به کی روش، به روحیه جنگجویانه ای که او در 
تیمش ساخته و چه بسا بخشی از این پروژه در همین کنفرانس ها رقم خورده باشد. به 
بازی ایران - یمن برگردیم، به پرگل ترین شــروع در جام ملت ها، به همین بازی آسان 
مقابل یمن که بازیکنان تیم ملی هرگز در آن سهل انگارانه بازی نکردند. مربیان بی تحربه 
تیم خود را در بازی های آسان سهل انگار می کنند، با رفتار و حرف ها ی شان در رسانه ها. 
کی روش اما تیمش مقابل یمن میل به گل های بیشتر و حتی میل به خشونت و جدیت 

داشت و اینها همه برای یک تورنمنت سخت، ازم است.
در رســانه های ما این روزها به هر جمله کی روش انتقاد می شود، مثا به اینکه چرا 
او قــول قهرمانی نمی دهد یــا حرف های بلندپروازانه نمی زند. امــا او که باید تیمش را 
مدیریت کند، کی روش اســت، نه رسانه ها و اوست که می داند چه روشی برای تهییج و 

جدیت تیمش ازم است.
رســانه ها توقع دارند حرف های جذاب بشــنوند اما ســرمربی تیم ملی الزاما نباید 
گرفتار این بازی باشد و باید تیمش را بازی به بازی پیش ببرد، بدون توقع اضافه و بدون 
فشار روانی. کی روش به عنوان ســرمربی تیم ملی به آثار مصاحبه ها و وعده هایش بین 
مربیان و تیم های حریف نیز باید توجه کند و این ابد از منظر او غیرحرفه ای اســت که 
جام را با کری های داغ شروع کند. رسانه ها می توانند منتظر بمانند تا کری بزرگ را روز 
فینال از ســرمربی تیم ملی بشنوند، نه در روزهای آغازین یک تورنمنت که ازم نیست 
با ادعاهای بزرگ شــروعش کنیم. باید بدون ادعا شروع کرد و در پایان ادعای بزرگ را 
در فینال پیش روی همه گذاشت. یک ادعای واقعی و جذاب که عجله ای برای طرحش 
نیست. برانکو اما با حرف هایش در صبح بازی اول ایران، بازی را به هم زده و می خواهد 
با تولید توقع قهرمانی، هر نتیجه دیگری را شکست کی روش تعبیر کند. برانکو می داند 
مشــغول چه کاری اســت و کی روش اما بهتر می داند که برانکو کدام خط را می خواهد 

تا آخرش بنویسد.

هنــوز برای عذرخواهــی از هوادارانی 
که فــارغ از کری های باشــگاهی، نظاره گر 
بازی تیم ملی در جام ملت های آسیا مقابل 
یمن بودند، دیر نیســت. مهدی طارمی به 
جای ســرپوش گذاری روی رفتار نادرستی 
که بعــد از گلزنی برای تیم ملی داشــت و 
می توانســت با چند خط پیام احساســی از 
هواداران استقال بابت کری خوانی زشتش 
عذرخواهی کند، تــاش می کند ذهن ها را 
به ســمت دیگری ببرد؛ یعنی اشتباه پشت 

اشتباه!
حتی اگر ادعای او قابل پذیرش باشد اما 
در تحریک آمیز بودن رفتارش بعد از گلزنی 
بــرای تیم ملی هیچ تردیــدی نمی توان به 
ذهــن راه داد. مهدی طارمی چنانچه همان 
کاری که فرهاد مجیــدی در لباس الغرافه 
و در مقابــل دیدگان 100  هزار تماشــاگر 
پرسپولیسی در ورزشــگاه آزادی انجام داد 
را تکــرار می کرد هیچ خــرده ای به او نبود. 

میان بازی های باشــگاهی ولو در ســطح 
بین المللــی اش با بازی های ملــی تفاوتی 
وجود دارد از زمین تا آســمان؛ اما زمانی که 
بازیکنی پیراهن تیم ملی کشــورش را تن 
می کند تمام آن کری های باشگاهی را باید 

کنار بگذارد که طارمی چنین نکرد تا دوباره 
لکه سیاهی در کارنامه نه چندان درخشان 

فوتبالی اش باقی بماند.
مهاجم سابق پرسپولیس که اعتبارش 
میان هواداران این تیم را هم از دســت داده 

احتماا به دنبال راهی برای بازگشت دوباره 
به قلب پرسپولیســی ها بــود غافل از اینکه 
رفتارش حتی از سوی تیفوسی های رقیب 
سنتی استقال نیز تقبیح شد. اینکه مهدی 
طارمی فوتبالیســت بزرگی نمی شود قطعا 
به همین طرز تفکــر و باورهای غلط ارتباط 
دارد وگرنه برای یادآوری نام عزت اللهی در 
بازی با بحرین راه های دیگری هم بود که او 
زشت ترین راه ممکن را برگزید تا نه یادی از 
عزت اللهی باقی بماند و نه خودش. طارمی 
پیش تر نیز لطمه هــای جبران ناپذیری بر 
پیکر پرســپولیس وارد کرد و ظاهرا در گذر 
زمان نیز از گذشــته خود درس نگرفته و بر 

همان مدار آماتورگونه اش پیش می رود.
بازیکن سابق پرسپولیس اگر از شرایط 
امروز تیم ملی درک عمیقی داشــته باشد، 
بابــت رفتاری که داشــت از اســتقالی ها 
عذرخواهی می کند، اما انــگار نه انگیزه ای 

برای این کار دارد و نه اجباری!

حمیــد اســتیلی درباره شــرایط تیم امیــد ایران 
حرف هایی دارد: » شــرایط تیم ما بســیار خوب اســت، 
مربی بدنســاز به ما اضافه شــده و کار را دنبال می کند. 
ایــن مربی از بهترین ها در دنیاســت. او در تیم ملی زیر 
23 ســال کرواسی بود و از زمان حضور این مربی بچه ها 
خیلی راضی هســتند. کرانچــار و دســتیارانش کار را 
پیش می برند. ما در ادامه عازم قطر می شــویم و سپس 
بــه ایران بازمی گردیم و پــس از چند روز قصد داریم به 
تاجیکستان برویم. البته این تورنمنت هنوز قطعی نشده 
اســت. خودمان را برای دیدارهای مقدماتی المپیک در 
تهران آماده می کنیم. بازی های بســیار سختی در پیش 
داریم چراکه به صورت یک روز در میان برای مان مسابقه 
گذاشــته اند. در این شرایط بحث ریکاوری خیلی اهمیت 
دارد. ســطح بازیکنان باید نزدیک به هم باشد تا از همه 
آنها بتوانیم اســتفاده کنیم. از هر گروه تیم های سرگروه 
صعود می کننــد، در کنار آن 4 تیم دوم که بیشــترین 

امتیاز را کســب کرده اند به مرحله بعد می روند. امیدوارم 
بتوانیم این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم.«

اســتیلی درباره برد پرگل تیم ملی مقابل یمن نیز 
حرف هایــی دارد: »در این بازی تیــم ملی تمرکز باایی 
داشــت. شما دیدید تیمی مثل اردن، استرالیا را شکست 
داد  و هند توانســت مقابل تایلند به پیروزی برسد. باید 
بــا تمرکز باا کار را پیش برد. گل دقیقه 11 تمرکز تیم 
ما را باا برد و بچه ها توانســتند بــازی را به خوبی اداره 
کنند. مهم ترین شــاخصه تیم ما مالکیت باای بازیکنان 
و برتــری 70 به 30 در این مورد نســبت به حریف بود. 
ما موقعیت های زیادی را ایجاد کردیم و حدود 20 شوت 
به سمت دروازه حریف زدیم. وقتی مالکیت دارید بیشتر 
به دروازه حریف نزدیک می شوید.  رضاییان به خوبی به 
حمات اضافه می شد و ترابی و طارمی هم عملکرد خوبی 
داشــتند. چند گل از طریق شوت به ثمر رساندیم. اینها 
راه هایی اســت که می توانیم از طریــق آن گلزنی کنیم. 

رامین رضاییــان یک کارت زرد گرفت کــه باید مراقب 
باشد. نباید بی جهت محروم بدهیم.«

با وجود قدرت کــم یمن و با پیروزی که مقابل این 
تیم  به دســت آمد می توانیم تیم ملی را شــانس حضور 
در فینال بدانیم؟  اســتیلی می گوید: »ما شــرایط خوبی 
داریم. قرعه کشــی جام ملت ها به شــکلی بود که قبل از 
ایــن بازی نیــز همه صعود ما به جمــع 4 تیم را قطعی 
می دانســتند. در کل هیچ بازی را نمی توان با مســابقه 
دیگر مقایسه کرد. ما خیلی موقعیت سازی نکردیم اما از 
فرصت های مان به بهترین شــکل ممکن استفاده کردیم. 
در ضربات ایســتگاهی قوی بودیــم و این 5 گل اعتماد 
به نفس مان را باا می برد. بازی با ویتنام راحت نیســت. 
ویتنام قدرت حفظ توپ باایی دارد. مهم ترین شاخصه ما 
نسبت به حریف فیزیک بازیکنان مان است. فکر نمی کنم 
کار ســختی داشته باشــیم اما نباید حریف را دست کم 

گرفت.«

زاتکــو کرانچار وضعیــت تیم تحت 
اختیــارش را مطلــوب توصیــف می کند: 
»اوضــاع بســیار خوب اســت، برنامه ها به 
خوبی پیش رفته اســت. قبل از عزیمت به 
قطر 4 نوبت دیگر تمرین خواهیم داشــت. 
بازیکنان را گروه بنــدی کرده ایم. امیدوارم 
در قطر بتوانیم طبق 4 بازی آخرمان خوب 
پیش برویم و بازیکنان را در همان ســطح 

نگه داریم.«
آیا طلســم می شــکند و تیم ملی به 
المپیک راه پیدا می کند؟ کرانچار می گوید: 
» اول باید مسابقات فروردین  ماه انجام شود، 
بعد درباره صعود و شکستن طلسم صحبت 
کنیم. من 24 ساعته کنار بازیکنان هستم 
و از روحیه و انگیزه آنها احســاس می کنم 
می دانند در چه راهی قدم گذاشته اند تا این 

مسیر طی و طلسم شکسته شود. بازیکنان 
باانگیزه می توانند این مسیر را طی کرده و 

به قول شما طلسم را بشکنند.«
کرانچار برتری ایران مقابل یمن را هم 
تحلیل می کند: » قبا هم به شــکل علنی 
گفته بودم با توجه به کیفیتی که تیم ایران 
دارد و حضور 2 دوره متوالی در جام جهانی، 
بازیکنان از نظر تجربه توانسته اند سرنخ ها و 
خواســته های کی روش را متوجه شوند و پا 
در مســیری بگذارند که به عنوان نقشه راه 
تعیین کرده اســت. این انتظار وجود دارد 
ایــران در جمع 4 تیم برتر قرار بگیرد. جدا 
از نتیجه ای که مقابل یمن رقم خورد شیوه 
بازی ایران نشان می داد با آماده سازی کامل 

پا به این مسابقات گذاشته است.«
ســرمربی تیم ملی در پاسخ به سوالی 

دیگــر مبنــی بــر دعــوت از دو رگه ها به 
تیم ملــی از جمله آرش شــرقی و عرفان 
اردســتانی، گفت: »این بازیکنان در لیست 
کی روش بودند و اولویت هم با بزرگســاان 
اســت اما تیم ملــی بزرگســاان به دلیل 
تعهداتش نتوانســت از آنها استفاده کند و 
به همین دلیل ما از فرصت استفاده کردیم. 
2، 4 و 6 فروردین مــاه بازی های تدارکاتی 
برای المپیــک داریم. اگــر فرصتی فراهم 
شــود قبل از این بازی ها ایــن بازیکنان را 
دعــوت می کنیم تا توانایی هــای آنها را از 
نزدیــک ببینیم. اگــر بتواننــد بیایند چرا 
از آنها اســتفاده نکنیم؟ مــا باید از نزدیک 
آنهــا را ببینیــم، اگــر بازیکنــان دیگری 
 هــم باشــند و بتوانیم، از آنهــا هم دعوت 

می کنیم.«

کیروشوبرانکو،هردومیدانندچهمیکنند؟ یادداشتسرمقاله

خبر

دورخیزبرایخواندوم
هنوز شــادی برد 5 بر صفر مقابل یمن فروکش نکرده، ولی برای کارلوس 
کی روش انگار پرونده آن بازی همان جا بســته شد و او تیمش را برای دومین 

نبرد در جام ملت های آسیا آماده می کند.
بعد از ظهر دیروز کی روش با انگیزه همیشــگی در تمرین تیم ملی حاضر 
شد تا شاگردانش را برای بازی با ویتنام آماده کند. او خوب می داند که شکست 
یمن تنها شروع ماموریت بزرگی است که هفت خوان دارد و او برای رسیدن به 

جام باید این خوان ها را یکی یکی پشت سر بگذارد.
عبور از خوان دوم از خوان اول ســخت تر اســت، چرا کــه ویتنام با تیم 
آماده تری نســبت به یمن به تورنمنت رفته. کی روش که دیروز در ورزشــگاه 
زاید ابوظبی همراه دســتیارانش حاضر بود به چشــم خودش دید که ویتنام 
توانســت عراق را به دردســر بیندازد و تا لحظات آخــر متوقف کند. او هنگام 
خروج از ورزشگاه کیفیت خوب این تیم را تایید کرد، با این حال او برای بازی 
شــنبه تیمش به چیزی جز برد فکر نمی کند و این را می توان از جدیت او در 

تمرینات دید.
خبــر خوب برای تیم ملی پا به توپ شــدن دوباره علیرضا جهانبخش در 
تمرینات است و اگر همه چیز طبق روال پیش برود، او احتماا می تواند از بازی 

سوم مقابل عراق یا حتی بازی دوم با ویتنام بازی کند.
مربی پرتغالی که حضور در تورنمنت ها را بارها تجربه کرده، خوب می داند 
که شروع عالی تیمش لزوما به معنی پایان خوش نیست و باید بتواند این ریتم 

و جنگندگی را تا مراحل حذفی هم ادامه دهد.
بــرد مقابل ویتنام صعود تیم ملی را قطعی می کند و بازیکنان را با روحیه 
باایی به مصاف عراق در روز سوم می فرستد. کی روش که در روزهای گذشته 
تاکید زیادی روی بازی با یمن داشت، حاا تمام تمرکزش روی بازی با ویتنام 
و دومین سه امتیاز اســت. مهم ترین پیام او در تمرینات برای شاگردانش این 
است که از برد روز اول مغرور نشوند و با همان روحیه به مصاف ویتنام بروند.

 
نخستینگلاستقالدرجامملتهای2019

گل طارق همام دقیقه 60 بازی با ویتنام که منجر به مســاوی شدن بازی 
در آن لحظات شــد در واقع نخستین گل بازیکنان استقال در جام ملت های 
آســیا بود. همام که پیراهن اســتقال را تن می کند دقایقــی بعد از تعویض، 
دروازه ویتنام را باز کرد تا عراقی ها بازی باخته را به تســاوی بکشــانند. پژمان 
منتظری تنها بازیکنی که از استقال در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، در بازی 
ایران مقابل یمن با اینکه با گل های چشــمگیری به پایان رسید نتوانست گلی 
برای تیم ملی به ثمر برســاند. حتی سیدمجید حســینی و امید ابراهیمی از 
استقالی های سابق نیز در گلزنی به یمن موفق نبودند تا طارق نخستین گلزن 

استقال در جام ملت های آسیا لقب بگیرد.
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3امتیازعراقبادشواریهرچهتمامتر
در ادامــه رقابت های فوتبال جام ملت های آســیا و از گروه D عــراق و ویتنام در 
ورزشــگاه شــیخ زاید ابوظبی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری 3 بر 2 عراق به 
پایان رسید. گل های این بازی را عطیه گل به خودی 24 و پونگ 42 برای ویتنام به ثمر 
رســاندند و گل های عراق را مهند علی 35 و همام طارق در دقیقه 60 به ثمر رساندند. 
گل پیروزی بخش عراقی ها در دقیقه 90 توســط عدنان از روی یک ضربه کاشته دیدنی 
به ثمر رســید تا این تیم به 3 امتیاز بازی برسد.  در این گروه ایران با 3 امتیاز در صدر 
ایســتاد و عراق هم 3 امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفت. 

ویتنام و یمن هم رده های سوم و چهارم را با صفر امتیاز در اختیار دارند.
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غیبتسوالبرانگیزشجاعیدرتمرینتیمملی

قدوس:فکرنمیکردم5گلبزنیم
تاج:حسابکاردستبقیهآمد

داستانطارمی-عزتاللهیراباورمیکنید؟
83درصدمربیانحاضردرجامملتهاخارجیهستند

تماشاگر،حسرتاماراتیها؛سکوهایخالیدرورزشگاههایزیبا
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 داستان سازی به جای عذرخواهی
داستانطارمی-عزتاللهیراباورمیکنید؟

حملـه  به 
خوان دوم

بازگشت جهانبخش 
عامت سوال بازی دوم

مربیانتیمملی
عـراقوویتنام
راآنالیزکردند

بشاررسن و طارق همام 
تعویض های طایی عراق

 برد کاتانچ 
با ستاره های 

سرخابی
قراردادبارســن
دغدغهبرانکــــو

تعویضپرحرفمجیدحسینی

مصدوم نبود

فرشاد كاس نژاد
Farshad Casnejad

بازگشت علیرضا 
جهانبخش به تمرین های 
تیم ملی ذهن کی روش و 
 از همه مهم تر بازیکنان 

هم پستی او را مشغول 
کرده است. در بازی 

 اول مقابل یمن مهاجمان 
تیم ملی عملکرد 

فوق العاده ای داشتند اما 
حاا بازگشت جهانبخش 

معادات خط حمله 
 ایران را بدون شک 

تغییر خواهد داد. 
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بــاز هــم صندلی هــای خالی. 
امارات  زیبای  و  لوکس  ورزشگاه های 
که هزینه های زیادی برای آنها شده، 
هــر روز شــاهد ســکوهای خالی از 
تماشاگری است که بیش از هر چیز 
دیگری در این دوره از مسابقات توی 

ذوق می زنند.
تا پایان سومین روز از رقابت های 
جام  ملت های آسیا، 7 مسابقه برگزار 
شــده و 17 بار توپ از خط دروازه ها 
عبور کرده اســت. با این حال اما جز 
بــازی افتتاحیه که حــدود 33 هزار 
نفر بــه ورزشــگاه رفتنــد و باز هم 
صندلی های خالی به چشم می خورد، 
در شــش مســابقه دیگر هیچ وقت 
تعداد حاضرین پنج رقمی نشد. حتی 
در دو بازی نزدیک بود که تعداد آنها 

به زیر 1000 نفر هم کشیده شود.
در بازی ایران و یمن 5301 نفر 
به ورزشــگاه محمد بن زاید رفتند تا 
مســابقه را از نزدیک مشاهده کنند. 
این مســابقه بعد از بازی افتتاحیه و 
جدال ســوریه و فلسطین که 8471 
نفر را به ورزشــگاه کشــاند سومین 

بازی از نظر تعداد تماشاگران بود.
تا به اینجا و در هفت بازی انجام 
شــده تعداد حاضرین در ورزشــگاه 
کمتر از 60 هزار نفر بوده و میانگین 
تماشاگران به 8568 نفر می رسد که 
آن هم به یمن بازی افتتاحیه اســت 
وگرنه قطعا این تعداد به زیر 34 هزار 
نفر کشیده می شــد. با این وجود باز 
هم این تعداد تماشاگر با این میانگین 
در تاریخ جام ملت های آسیا بی سابقه 
بوده است. در نخستین دوره که سال 
1956 در هنگ کنــگ برگزار شــد، 

میانگین حاضرین 22 هزار نفر بود.
این آمار ضعیف حضور تماشاگر 
در مسابقات این دوره در حالی است 
که حتی در دوره قبل مســابقات که 
در امــارات برگزار می شــد، میانگین 
تماشاگران در پایان مسابقات چیزی 
حدود دو برابر تعــداد این دوره بود. 
رقابت هایی که در سال 1996 یعنی 

23 ســال قبل برگزار شد و میانگین 
تماشــاگران در پایان مســابقات 17 
هزار نفر بــود. البته بایــد این نکته 
را هــم در نظر داشــت کــه قطعا با 
حساس تر شدن مسابقات به احتمال 
فراوان بومی های کشــور میزبان هم 
شوق بیشتری برای ورود به ورزشگاه 

خواهند داشت.
حــال نگاهــی بــه 5 دوره قبل 
می اندازیــم که تعــداد حاضرین به 
صورت دقیق ذکر شــده اســت. در 
جام ملت های آســیای 2000 لبنان، 
میانگین 10 هزار نفر به ثبت رســید. 
4 سال بعد در چین این تعداد به 29 
هزار نفر رســید. در سال 2007 که 
بازی ها در 4 کشــور برگزار می شــد 
میانگین حــدود 22 هــزار نفر بود. 
قطر هم آمار 12 هزار نفر را در سال 
2011 بر جای گذاشت و 4 سال قبل 
اســترالیا میانگینش حدود 22 هزار 

نفر بود.
در  تماشــاگران  کــم  حضــور 
امتیاز  نه تنها می تواند  ورزشــگاه ها، 
امارات را در میزبانی رقابت ها کم کند، 
بلکه باعث می شــود تیم ملی امارات 
هم در مســابقه های خــود از امتیاز 
میزبانی بی بهره باشد. به همین دلیل 
امارات  فوتبال  فدراســیون  است که 
با طرح رایگان کــردن 5 هزار بلیت 
بازی امارات برابر هند قصد دارد تا با 
از  بتوانند  تماشاگران  پرتعداد  حضور 
شرایط میزبانی شان در این مسابقات 
نهایــت اســتفاده را ببرند. بخصوص 
حــاا که هند بــا نمایش خوب خود 
در نخســتین بازی و برد پرگل خود، 
می تواند هندی های امارات را که کم 

هم نیستند به ورزشگاه بکشاند.
آن ها البته از هم اکنون بازی آخر 
تیم شان برابر تایلند را که در ورزشگاه 
بن زاید ورزشــگاه اصلی مســابقات 
برگــزار می شــود برای تماشــاگران 
اماراتی رایگان اعام کرده اند. با همه 
این هزینه ها اما امارات هنوز نتوانسته 

لذت فوتبال و هواداران را بخرد.

حالوروزاماراتیهادرجامملتها
درکشورخودغریب

صحنه آزاردهنده سکوهای خالی در ورزشگاه های زیبا

80 درصد سرمربیان جام ملت ها غیرآسیایی هستند

اینآسیاییهایاجنبیپرست!
جام ملت های آسیا 2019 صحنه حضور 

مربیان بزرگی است.
 تعــدادی از مربیان حاضــر در امارات 
سابقه نشســتن روی مهمترین نیمکت های 
جهان را دارنــد. مربیان خارجی همیشــه 
حضور فعالی در فوتبال آســیا داشــته اند، 
ولی به نظر می رســد گرایش به این مربیان 
در قاره بیشتر شــده و جام ملت ها به عنوان 
ویترینی که بهتریــن تیم ها در آن حاضرند 

این موضوع را اثبات می کند.
از تیــم ملی ایــران شــروع کنیم که 
کارلوس کی روش همکاری  با  سال هاســت 
می کند. او درســت بعد از جــام ملت های 
2011 با فدراسیون فوتبال به توافق رسید و 
در حال حاضر باســابقه ترین مربی حاضر در 
تورنمنت است. عملکرد خوب مربی پرتغالی 
در هشــت ســال گذشــته هم در استقبال 
فدراســیون های آســیایی از مربیان مشهور 

بی تاثیر نبوده.
کره جنوبی، دیگر مدعی جام هم با یک 
مربی پرتغالی کار می کند. پائولو بنتو بعد از 
جام جهانی با فدراسیون کره به توافق رسید 
و ماموریت دارد که ایــن تیم را پس از نیم 

قرن به قهرمانی برساند.
عربستان هم با پیتزی به دنبال بازگشت 
به جمع بزرگان قاره است. آنها با فن مارویک 
به جام جهانــی صعود کردنــد، ولی مربی 
هلندی بــه دلیل اختاف بــه همکاری اش 
پایان داد. عمر مربیگری بایوســا هم در این 
تیم کوتاه بود. یــک آرژانتینی دیگر فرصت 
حضور با عربســتان در جــام جهانی را پیدا 
کرد. پیتزی توانســت در این ســمت باقی 
بماند و حاا در جام ملت ها هم با عربســتان 

است.
ژاپن از معدود مدعیانی است که با مربی 
بومی به تورنمنت رفته و هاجیمه موریاســو 
هدایت این تیم را به عهده دارد. ژاپن در جام 
جهانی روســیه توانست با نیشینوی بومی از 
گروهــش صعود کند و حاا با موریاســو به 

دنبال پنجمین قهرمانی قاره است.
اســترالیا هم با گراهام آرنولد به امارات 
رفته، ولی شکســت در بــازی اول انتقادات 
زیــادی را متوجــه این مربــی بومی کرده. 
هدایــت این تیم در جام جهانی روســیه به 

عهده فان مارویک بود.
ازبکستان، از مدعیان درجه دوم قهرمانی 
با هکتور کوپر مشهور به تورنمنت رفته و با 
این مربی آرژانتینی به دنبال موفقیت است.

قطــر هم پــس از تغییــرات زیاد روی 

نیمکتــش مدتی اســت با فلیکس ســانچز 
اســپانیایی به آرامش رســیده. قطر در تمام 
ســال های اخیر از مربیان خارجی اســتفاده 

کرده است.
 امارات میزبان هم با زاکرونی ایتالیایی که 
سابقه قهرمانی آسیا با ژاپن را دارد، می خواهد 
نتیجه ای بهتر از ســومی چهار ســال قبل به 
دســت آورد. چین هم برای فــرار از ناکامی 
طوانی اش سراغ مارچلو لیپی رفته که سابقه 

قهرمانی جهان با ایتالیا را دارد.
عراق که در سال 2007 با مربی برزیلی اش 
قهرمان آســیا شد، حاا نســل جدیدش را به 
سرکو کاتانچ سپرده. سوریه، همسایه عراق هم 
با برند اشتانگه آلمانی راهی امارات شده است.

هند با استفان کنستانتین برد درخشانی 
مقابــل تایلند بــه دســت آورد و این مربی 
انگلیسی ماموریت دارد هند یک میلیاردی را 

به جمع بزرگان قاره برساند.
 ویتنام نسل مســتعدی دارد که امیدوار 
اســت با تجارب پارک کره ای سال ها در آسیا 
مدعیان را به چالش بکشــد. این مربی در یک 
سال گذشته با فوتبال ویتنام به موفقیت های 
زیادی رســیده. تایلند جام را با راجواچ صرب 
شروع کرد، ولی پس از شکست سنگین مقابل 
هند ترجیح داد تورنمنت را با دســتیار بومی 

این مربی، یودیارتای ادامه دهد.

عمــان هم با پیم فربیک، مربی مشــهور 
هلنــدی به امــارات رفته. این مربی ســابقه 
مربیگــری تیم هــای کره و اســترالیا را دارد. 
ویتال بورکلمانس، مربی هلندی دیگری است 
که هدایت اردن را به عهده دارد و در روز اول 
توانست استرالیا را غافلگیر کند. بحرین، دیگر 
تیم عربی هم میروساو سوکوپ اهل چک را 
روی نیمکــت دارد که در روز اول تا آســتانه 

شکست امارات پیش رفت.
فیلیپیــن بی ادعا هــم امیدوار اســت با 
اریکســون، ســرمربی اســبق انگلیس سری 
در میان بــزرگان قــاره در آورد. لبنان هم با 
میودراگ رادولوویچ مونته نگرویی در تورنمنت 

شرکت کرده. 
یمن بحران زده هم با کوچیان اســلواک 
به امارات رفته، هرچند در روز اول شکســت 

سختی مقابل ایران داشت.
قرقیزســتان هم به عنوان یــک تازه وارد 
امیدش به تجربه آلکســاندر کرستینین روس 
اســت. حتی فلسطین هم ســرمربی خارجی 
دارد و هدایت تیم به عهده نورالدین اولد علی 
الجزایری اســت. کره شمالی اما مطابق انتظار 
ســرمربی بومی دارد و با کیم یونگ جون به 

امارات رفته.
بدین ترتیب تنها چهار تیم ژاپن، استرالیا 
و کره شــمالی با ســرمربی بومی بــه امارات 

رفته اند و تایلند هم پس از شکســت روز اول 
ترجیح داد با سرمربی بومی ادامه بدهد.

 بر این اساس 83 درصد سرمربیان حاضر 
در جــام ملت های آســیا را مربیــان خارجی 
تشــکیل می دهند که عدد قابل توجهی است. 
از جمع 24 ســرمربی حاضر در تورنمنت تنها 
5 مربی آسیایی هستند )با احتساب آرنولد( و 
این یعنی ســهم مربیان قاره در این تورنمنت 
تنها 20 درصد است. به جز چهار تیمی که با 
مربیان بومی در جام ملت ها شرکت کرده اند، 
ویتنام تیم دیگری است که ترجیح داده از یک 

مربی آسیایی استفاده کند.
 تنها مربی آفریقایــی حاضر در این جام 
نورالدین، سرمربی فلسطین است و این یعنی 
75 درصــد ســرمربیان از اروپا یــا آمریکای 

جنوبی آمده اند.
بخشی از مربیان ایرانی که مخالف حضور 
مربیان خارجی در فوتبال کشــورمان هستند، 
طرفداران این جریان را اجنبی پرست می نامند 
و حاا می توان گفت این اجنبی پرستی به کل 
آسیا سرایت کرده و اکثر فدراسیون ها ترجیح 
می دهنــد از مربیان خارجی اســتفاده کنند. 
گرایش بــه مربیان خارجی هشــداری برای 
مربیان آســیایی است که برای باقی ماندن در 
بــازار کار باید برای جبــران این فاصله تاش 

بیشتری داشته باشند.

بخشی از 
مربیان ایرانی 

که مخالف 
حضور مربیان 

خارجی 
در فوتبال 
کشورمان 
هستند، 

طرفداران 
این جریان را 
اجنبی پرست 

می نامند و 
حاا می توان 

گفت این 
اجنبی پرستی 
به کل آسیا 

سرایت 
کرده و اکثر 
فدراسیون ها 

ترجیح 
می دهند از 

مربیان خارجی 
استفاده کنند.

کره جنوبی در نخستین بازی خود در 
جام ملت های آسیا، در ورزشگاه آل مکتوم 
نه چندان شناخته شده  مقابل حریفی  دبی 
به نــام فیلیپین قــرار گرفــت. تیمی که 
دروازه بان مشــهور خود، نیــل ادریج که 
عضو باشگاه کاردیف ســیتی در لیگ برتر 
است را در اختیار نداشــت. کره جنوبی تا 
دقیقه 67 در حســرت گل ماند. بازیکنان 
این تیم جان به لب شدند تا بااخره دروازه 
فیلیپیــن را باز کنند. گل را هم هوانگ یو 
جو به ثمر رســاند. مهاجم 26 ساله باشگاه 
گامبا اوزاکا در جی لیگ. باشگاهی مشهور 
که این کره ای را سال 2017 از سئونگنام 
در کی لیگ خرید تا به خط حمله اش ســر 

و سامانی بدهد.
هوانــگ یو جــو که در غیاب ســون 
هیونگ مین یکی از ستاره های کره جنوبی 
اســت، مقابل فیلیپین حکم ناجی را برای 
این تیم مطرح داشــت و با گلی که به ثمر 
رســاند خیال پائولو بنتو را از کســب یک 
پیروزی ارزشــمند در نخستین گام آسوده 
کرد. هوانــگ یو جو با این گل، به روند رو 
به رشد خود در بازی های باشگاهی و ملی 
نیــز ادامه داد. مهاجمی کــه در 13 بازی 
اخیر خــود برای گامبــا اوزاکا و تیم ملی 
کره جنوبی 10 گل سرنوشت ساز و مهم به 

ثمر رسانده است.
یو جو در رده باشــگاهی و طی یکی 
دو ماه اخیر، دروازه ویســل کوبه، شیمیزو 
مارینوس،  یوکوهاما  هیروشیما،  اس پالس، 
اوراوا ردز و شونان بلمار را باز کرده و یکی 
از دایل موفقیت گامبا در هفته های پایانی 

جی لیــگ بوده. تیمی کــه البته در نهایت 
عنوانی بهتر از نهمــی را در لیگ به پایان 

رسیده ژاپن به دست نیاورد.
هوانــگ یــو جــو در رده ملــی هم 
بازی های درخشانی برای کره جنوبی انجام 
داده. او هــر چند حضــور در جام جهانی 
2018 را از دســت داد اما بعــد از آن به 
ســتاره تیم ملی کره جنوبی تبدیل شد و 
گل های حساسی نیز به ثمر رساند. او ابتدا 
دروازه اروگوئه را در روز برد 2 بر یک ژاپن 
مقابل حریف مطرح خود باز کرد. دروازه ای 
کــه حفاظــت از آن را فرناندو موســلرا- 
دروازه بان 32 ساله باشگاه گااتاسرای- بر 

عهده داشت.
سپس نوبت به استرالیا رسید تا اسیر 
تیزهوشــی هوانــگ یو جو شــود. مهاجم 
گامبــا دروازه متئــو رایــان- دروازه بــان 
برایتون- را باز کرد اما لونگو گل تســاوی 
را زد تا رقبای آســیایی با تساوی از زمین 
خارج شــوند. دیداری که تدارکاتی بود و 
برای آماده ســازی دو تیــم برای حضوری 
قدرتمند در جام ملت های آسیا. ازبکستان 

و دروازه بان باتجربه اش- ایگناتی نستروف- 
مغلــوب بعدی هوانگ یو جــو بودند. در 
روز پیــروزی پرگل و 4 بر صفر کره جنوبی 
مقابل شــاگردان هکتور کوپر، یو جو یکی 
از گل هــا را زد تا روند رو به رشــد خود را 

حفظ کند.
 

  برد سخت کره جنوبی
 مقابل فیلیپین

مقابل فیلیپین و در نخستین حضور 
کره جنوبی در جام ملت های آسیای 2019، 
هوانــگ یو جو هم گل زد تا نشــان بدهد 
جای خالی ســون هیونگ مین چندان هم 
به چشم نمی آید. او که از معدود بازیکنان 
کره جنوبی در فوتبال آسیاست، امیدوار به 
ادامه درخشــش در امارات و حتی کسب 
عنــوان آقای گلی رقابت هاســت. هر چند 
رقبای سرسختی دارد اما بختش خیلی هم 
کم نیســت. بخصوص که کره جنوبی یکی 
از مدعیان است و یو جو می تواند به انجام 
بازی های بیشتر و به ثمر رساندن گل های 

دیگر دل ببندد.

ستاره گامبا، ستاره کره: هوانگ یو جو

پیروزی پــرگل 5 بر صفــر ایران در 
نخســتین گام از رقابت های جام ملت های 
آســیا، واکنش بسیاری از رسانه ها را در پی 
داشته است. بیشــترین بازتاب این پیروزی 
بین رســانه های اماراتی بوده که از ابتدای 
رقابت ها، کوچک ترین خبــری از تیم ملی 
فوتبال ایران و بازیکنانش کار نمی کردند و 
به نظر می رســید تیم ملی ایران را تحریم 
کرده  بودند. حاا اما شــروع مقتدرانه ایران، 
همه این رســانه ها را مجاب کــرده به این 

موضوع واکنش نشان دهند.
سایت فیفا: ایران با نمایش خوب خود 
در بازی نخســت برای تیم های دیگر خط و 
نشان کشید و با 5 گل، یمن را شکست داد.

آ.اس اســپانیا: ایران فــرم خوب خود 
را بعد از جام جهانــی حفظ کرد و نمایش 
خوبــی در بــازی نخســت خــود در جام 

ملت های آسیا داشت.

الجریده کویت: ایران با 5 گل به یمن 
تاخت تا برای فتح آسیا اعام آمادگی کند.

از همان  ایــران  المواطن عربســتان: 
ابتدای شروع بازی بر حریف خود فشار وارد 
کرد و توانســت 5 گل بزند و چند موقعیت 

دیگر گل نیز خلق کند.
کاری  چالش  پرتغال:  دیارونوتیسیاس 
جدید برای کی روش شــروع شد و او حاا 
می رود تا با کســب نتایــج خوب و راهیابی 
ایران به فینال و احتماا قهرمانی مسابقات، 

تاریخ سازی کند.
ســبق امارات: تیم ایران با استفاده از 
بازیکنانی شــاخص که تجربــه بین المللی 
زیادی در فوتبال دارنــد، عرصه را بر یمن 
که تیمی ناپخته و خام بود، تنگ کرد و با 5 

گل به برتری رسید.
ایران  تیم ملی  امارات:  اسپورتس 360 
برای دستیابی به چهارمین عنوان قهرمانی 

جــام ملت ها، بــا زدن 5 گل بــه یمنی ها، 
رکوردی را خلق کرد.

روزنامــه الخلیج امارات: ایران با 5 گل 
برد آســانی مقابل یمن به دســت آورد. در 
نیمه دوم تیم ایران مانند نیمه اول مالکیت 
تــوپ را به طور کامــل در اختیار داشــت 
امــا بازیکنــان این تیم در از دســت دادن 
فرصت هــای گلزنی متعدد با یکدیگر رقابت 

می کردند.
خلیج تایمز امارات: ایراِن بی رحم، یمِن 
تازه وارد را در گروه D با نتیجه 5 بر صفر در 

ابوظبی در هم کوبید.
سایت گالف نیوز امارات: ایران، یمن را 
در هم کوبید تا زنگ خطر را در جام ملت ها 

به صدا دربیاورد.
ســایت گالف تودی امارات: تیم ملی 
فوتبال ایران نمایشــی درخشــان از آغاز تا 

پایان بازی داشت.

زنگ خطر جام به صدا درآمد

درخواست پرسپولیسی ها از 
طارمی، بدرخش

اینجــا هــر روز می توانیــد توییت هــا 
و پســت های ورزشــی کاربران شــبکه های 

اجتماعی را بخوانید.
ایران ورزشی:

کی روش در پاســخ به برانکو: کسی که 
در خدمت فوتبال ایران اســت از ســرمربی 
حریف هوشــمندانه تعریف می کند و با تمام 
تخصص و حمایتی که از تیمش دریافت کرد، 
باز هم نتوانســت قهرمان لیگ قهرمانان آسیا 
شــود. حمایتی که باعث شــد تیم های دیگر 
ضرر کنند اما او شــهره است که از بازیکنان 

اوکراینی حمایت کند!
شکور:

با هر مصاحبه کــی روش دو گروه فعال 
می شــن و انــرژی مصــرف می کنــن. یکی 
هواداران باشــگاه پرسپولیس و شخص برانکو 
در راســتای حمایت از جبهه خودی. دیگری 
خبرنــگاران حامی کــی روش در راســتای 
ســرپوش گذاشــتن روی حرف های به دور 
از منطق و کینه جویانه اش. وجدان داشــته 

باشیم.
فرهاد ایوانکوویچ:

خدا رو شــکر طارمی مهاجــم ارزنده و 
دوست داشتنی تیم ملی مون داره می درخشه. 
ایشاا بعد از این رقابت ها بره یه تیم اروپایی. 
اصًا بره تو تیم های امریکای جنوبی. هرچی 
دورتــر بهتر. بره یه جا کــه دیگه هیچ وقت 

برنگرده پرسپولیس.
:Amichak

شفر می گه شــانس اول قهرمانی ژاپنه. 
برانکو می گه تیم ملی ایران توانایی قهرمانی 
داره ولی کی روش بــه برانکو حمله می کنه. 
کاری به اخاق کی روش نداریم. چه کســی 
این وســط اخبار رو تحریف و اشتباه منتقل 

می کنه؟
:Mehdi Bayern

خوب اان کی روش گفته من تیم ویتنام 
رو به واســطه یکی از دوستانم می شناسم و 
اون هــا خیلی خــوب بــازی می کنن، حرف 
خوبیــه. برانکو اما گفته مربی عراق دوســت 
قدیمــی منه ولی دلیلــی نمی بینم که عراق 

ایران رو ببره، حرف بدیه؟
بدون گوجه:

ببخشــید که بــا 10 بازیکــن قهرمان 
آسیا نشــدیم... ببخشید که گلر السد قشنگ 
گلــر بدی بود ولی گلر یمــن هیگوئیتا بود... 
ببخشــید که ما متعهدانه از تیممون حمایت 
کردیم ولی ما خودمونو نمی بخشیم که اجازه 
دادیم رفیقت مشتش  رو تو آزادی گره کنه. ما 
خسته بودیم... تو برو ببینم کجا رو می گیری.

سامی:
ایــن تیم ملی منه و دوســتش دارم. با 
هرکســی که مربی اش باشــه، دوستش دارم 
و ترجیح می دم حاا که نخســتین بازی اش 
در جام ملت های آســیا را بــرده، همه با هم 

خوشحال باشیم. به دور از کینه و نفرت.
مارشال:

اگر قراره این شــکلی بازی کنیم، کاش 
تیم ملی هرروز بازی داشته باشه.

:Saedaa

از تعطیاتش زد اومد واسه تیم ملی گل 
زد. تو بودی واسه  اش نمی مردی؟

:Alireza

حاا هــی با فیلم صحبــت کردن علی 
کریمی نمــک بریزید، اکثراً هم سن شــون 
به دیدن بازی هاش قد نمــی ده وگرنه انقدر 
احساس نمک بودن نمی کردین. علی کریمی 
وقتی تحت فشــاره، خــوب صحبت نمی کنه 

ولی وظیفه اش بازی با توپ بود.
نارسیس:

ایــول همه اون هایی که تیم ملی شــون 
پرسپولیس بود، اان دارن نیمه اول بازی رو 

تحلیل می کنن.
رضا:

ایشــاا طارمی همینطور بدرخشه تا یه 
تیم خوب بخردش دیگه دور و بر پرسپولیس 

پیداش نشه.
بروس:

کاش توی ایــن بازی ها یه چیپ خوب 
به عــراق بزنیم تا اون چیپ یونس محمود از 

یادمون بره.
زد اچ:

تیم ملی با تاکتیک دفاعی تو 25 دقیقه 
3 تا گل زده، زیبا نیست؟

نمسیس:
امیــدوارم کی روش اون بایی که ســر 
جهانبخــش آورد توی جام جهانــی و اصًا 
نتونست ازش بازی بگیره رو حاا سر قدوس 

نیاره.
:Soheil

وقتی از کلوپ و امثالهم انتقاد می کنید 
یاد هومن افاضلی می افتم که نفت رو فرستاد 
لیگ دسته یک، شــب اومده بود از تاکتیک 

بارسا ایراد می گرفت.
لیهس:

زندی، گوچــی، دژاگه، قــدوس... چرا 
فوتبالیست های دورگه مون اینقدر خوبن؟

شهر مجازی

برنامه کامل مسابقات جام ملت های آسیا
رقابت های فوتبال جام ملت های آســیا 2019 امارات از 15 دی  آغاز شده 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 ســاعت 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
 C بازی شماره 5/ گروه

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

............................................................................................................  فیلیپین صفر کره جنوبی یک 
 D بازی شماره 7/ گروه

..............................................................................................................................  یمن صفر  ایران 5 

 D بازی شماره 8/ گروه
 عراق3 ...................................................................................................................................  ویتنام2

 E بازی شماره 9/ گروه
 عربستان................................................................... کره شمالی/ نتیجه در شماره بعدی روزنامه

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 17:00، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
بازی شماره 12/ گروه E | قطر - لبنان، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

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

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

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

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

شهر العین

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

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

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

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

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

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

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

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

العین

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

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

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

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

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

یک هشتم نهایی
یکشنبه، 30 دی ماه 1397

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

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

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

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

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

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

ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
سه شنبه، 2 بهمن ماه 1397

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

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

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

یک چهارم نهایی
پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397

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

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

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

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

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

 
نیمه نهایی

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

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

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

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

فینال
جمعه، 12 بهمن ماه

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

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

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

می کنند.

از اروگوئه، استرالیا و ازبکستان تا فیلیپین

امیر اسدی
Amir Asadi

آرمن ساروخانیان
Armen Saroukhanian

ستایش رسانه ها از تیم ملی فوتبال ایران
ادامه ادعاهای رسانه ای 
برای توافق با کی روش

 ادعــای رســانه های کلمبیا برای 
توافق با ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
ادامه دارد. در همین راستا، بعد از پیروزی 
پرگل مقابل یمن، یکی از رسانه های این 
کشــور با تیتر کنایه آمیزی نسبت نتیجه 
تیم ملــی فوتبال ایران واکنش نشــان 
داد. ســایت ا فا کلمبیا در گزارشی به 
همین منظور تیتر زد: »یک نتیجه خوب 
بــرای مربی آینده تیم ملی کلمبیا!« این 
رسانه در ادامه مطلب خود نوشته است: 
»کارلوس کــی روش هم اکنون با چالش 
مهم تیم ملی ایران و جام ملت های آسیا 
مواجه اســت و در نخستین بازی، مربی 
احتمالی و آینده کلمبیا، نتیجه خوبی با 
کسب برد 5 بر صفر مقابل یمن گرفت.« 
ا فــا کلمبیا، از کــی روش و آرتورو ری 
 یس به عنوان گزینه هــای اصلی هدایت 

تیم ملی کلمبیا یاد کرد.



3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

سه اتفاق بزرگ پشت برد درخشان تیم ملی

آن پنج  گل، این چهار نفر

بازگشت اشکان؛ اتفاق مهم برای 
خط میانی

حضور اشــکان دژاگــه در ترکیب اصلی 
همانقدر که معمول و نرمال به نظر می رســید 
تا حــدودی غیر قابل پیش بینــی هم بود چرا 
کــه دژاگه در جام جهانی به نیمکت چســبید 
و بعد از انتقال به تراکتورســازی هم شــرایط 
فوق العــاده ای پیدا نکرد. اشــکان در بازی های 
دوســتانه قبل از جام ملت ها کم و بیش بازی 
کرد و شــاید اگر بیرون هم می نشســت کسی 
چندان تعجب نمی کرد. بــا این حال دژاگه به 
ترکیب اصلی برگشت و بازوبند کاپیتانی را هم 
بست تا با یک گل شــرایط روانی بهتری پیدا 

کند.
دژاگــه در حالی به قــدوس، نوراللهی و 
دوســت صمیمی اش مسعود شــجاعی ترجیح 
داده شــد که به نظر می رســید کی روش از او 
خواسته تا ریتم را در خط میانی تیم ملی ایجاد 
کند. البته اشــکان هنوز به فرمی نرســیده که 
بتواند تمام خواســته های کــی روش را اجرایی 
کند و به بهترین شــکل به ســرانجام برساند 
اما برای نخســتین بازی تورنمنت خوب بود و 

حداقل اینکه یمن بی دســت و پا را اسیر خود 
کرد.

حاا بازگشــت اشــکان دژاگه به شرایط 
فنی مناســب می توانــد گزینه های خط میانی 
کی روش را بیشتر کند و البته انعطاف بیشتری 
در روند رو به جلوی تیم ملی ایجاد کند. شاید 
در بیــن هافبک های میانی تیم ایران اشــکان 
بیشتر از هر بازیکن دیگری قدرت رهبری خط 
هافبک و بازیسازی را داشته باشد و چنانچه او 
در فرم ایده آلش باشد کی روش می تواند از این 
ویژگی به بهترین شــکل ممکن استفاده کند. 
تصور کنید اشــکان شــبیه آن بازیکن انرژیک 
و توانمند 2012 شــود. دیگر چطور می شــود 

بازی اش نداد؟
 

کواک ترابی؛ چطور می شود 
بیرونش گذاشت؟ 

شــاید بیشــتر از هــر بازیکــن دیگر، از 
تماشای بازی مهدی ترابی به وجد آمده باشیم. 
بازیکنی که ثابت بازی کردنش قابل پیش بینی 
نبــود اما در ترکیب اصلی به میدان رفت و نود 
دقیقه فوق العاده را پشت سر گذاشت. در تمام 
پیش بینی های قبل از مســابقه با یمن کســی 
تصور نمی کرد این بازیکن سریع و تکنیکی در 
ترکیب اصلــی بازی کند و قدوس کمی جلوتر 

از او به ترکیب یازده نفره به نظر می رســید اما 
شماره 16 در پست بال راست نمایشی ارائه داد 
که حاا بیرون گذاشــتنش در مسابقات آینده 

سخت به نظر می رسد.
ترابی که بعد از مصدومیت جهانبخش در 
پست وینگر راســت به میدان رفته بود مقابل 
یمن نمایشی هیجان انگیز و فوق العاده داشت 
و از همان دقیقه نخست نشان داد چقدر برای 

ارائه توانایی هایش انگیزه دارد.
او در کنار طارمی و آزمون خط آتش تیم 
ملی را تبدیل به نقطه قوت تیم ایران کرد و در 
بازی های ترکیبی و کارهای انفرادی فوق العاده 
بود. ترابی همچنین در این بازی می توانســت 
نامــش را جزو گلزنان مســابقه ثبــت کند اما 
بدشــانس بود و دو بار ضرباتش به تیر دروازه 

حریف برخورد کرد.
شــوت دقایق پایانی او که می توانســت 
گل ششــم تیم ملی را به همراه داشــته باشد 
به شکلی فنی و زیبا نواخته شد و چنانچه گل 
می شد می توانست یکی از بهترین گل های جام 
ملت ها باشد. ترابی در گل چهارم که آزمون به 
ثمر رســاند هم نقش موثری داشت و به نوعی 

پاس گل داد.
با این حال ســوال بزرگ اینجاســت که 
آیا با بازگشــت علیرضا جهانبخش به شــرایط 

مسابقه که شــاید از همین دیدار با ویتنام رخ 
دهد جایی برای ترابی در ترکیب اصلی خواهد 
ماند و اصا اینکه کــی روش چطور می تواند با 
این نمایش ویژه او را روی نیمکت بنشاند و بر 

توانایی هایش چشم بپوشاند؟
 

زوج ایده آل در تیم تک مهاجم؛ لذت 
آزمون- طارمی

نمایش دو مهاجم تیــم ملی مقابل یمن 
بیشــتر از هر چیز امیــدوار کننده بــود و به 
هیجان بازی با یمن افزود. اساســا تیم ایران با 
تک مهاجم بازی می کند و مدت هاست سردار 
آزمــون گزینه شــماره یک کارلــوس در این 
منطقه به حســاب می آید. در چنین شرایطی 
مهاجــم آماده ای مثل مهدی طارمی باید نقش 
وینگر را ایفا کند. نقشــی که از مقدماتی جام 
ملت هــا در آن فرو رفت و البتــه با وجود این 
تغییر پست گل های مهمی برای تیم ملی زد و 

در آن پست نیز درخشید.
طارمــی که در دو دیــدار تدارکاتی قبل 
از جام ملت ها مقابل فلســطین و قطر گل زده 
بود، دو گل نخســت تیم ملی مقابل یمن را به 
ثمر رساند تا طی سه بازی ملی اخیر 4 گل به 
ثمر رسانده باشد و آمادگی اش را به رخ بکشد. 
طارمی مقابل یمن آنقدر آماده و ســرحال بود 

که هر کار خواســت با خط دفاع حریف انجام 
داد و غیر از دو گلی که به ثمر رســاند نمایشی 
فوق العــاده هیجان انگیز ارائــه داد تا جایی که 
بیراه نیســت بگوییم بهترین بازیکن تیم ایران 

در بازی نخست بود.
مســاله مهم اما تشــکیل زوج فوق العاده 
منســجم، هماهنگ و متحــدی در خط حمله 
اســت که می توانــد امیدواری ها را نســبت به 
دســتاوردهای خط حمله تیم ایــران در این 
تورنمنت بیشــتر کند. همــه می دانیم که تیم 
ملی با مهاجم نوک بازی می کند و عما امکان 
تشکیل یک زوج در خط حمله وجود ندارد اما 
حاا زوج آزمون- طارمی تبدیل به جذاب ترین 
زوج خط حمله تیم ملی طی ســال های اخیر 

شده است.
ایــن دو مهاجم که درک بســیار خوبی 
از حرکات یکدیگر داشــتند به کرات، کارهای 
ترکیبی هماهنــگ و فوق العاده ای انجام دادند 
و از آنجا که فرم بدنی و ذهنی خوبی داشــتند 
جزو بهترین های میدان بودند تا جایی که غیر 
از ســه گلی که به ثمر رســاندند موقعیت های 
مســلم دیگری را بــا همــکاری دو نفره خلق 
کردند و از حاا می شود گفت با صعود ایران تا 
مراحل نهایی یکی از آنها کاندیدای آقای گلی 

تورنمنت خواهد بود.

نمی توانید یک خانه را از 
سقف بسازید

کروز: خیلی زود 
است از قهرمانی 

صحبت کنیم
اوسیانو کروز در حاشیه تمرین 
دیروز تیم ملی در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به برد ایران مقابل یمن 
گفت: »خوشــحالیم بعد از بازی 
همین  برای  نداریم.  مصدوم  یمن 
دو گروه بازیکن داریم. یکســری 
از بازیکنــان که در ترکیب اصلی 
هم  یکســری  و  ریکاوری  بودند 
پیگیری  را  آماده سازی  تمرینات 
با ۵ گل  می کنند. برد مقابل یمن 
نتیجه خوبی است ولی تمرکزمان 

روی بازی با ویتنام است.«
وی در خصوص احتمال مغرور 
شدن بازیکنان تیم ملی بعد از این 
برد، گفت: »خیر اینطور نمی شود. 
داریم.  کامل  بازیکنان شناخت  از 
آنها این تفکــرات را ندارند. بازی 
بعدی با ویتنام سخت است. ویتنام 
تیم خوبی اســت و بازی هایش را 
دیده ایم. با تمرکز به راهمان ادامه 

می دهیم.«
مربی تیــم ملی درباره توجه 
رســانه های جهان به تیم ملی و 
شــانس قهرمانی در جام ملت ها، 
زود  گفت: »در حال حاضر خیلی 
است که راجع به قهرمانی صحبت 
کنیم. نمی توانیــد یک خانه را از 
و  باید ستون ها  بســازید.  سقف 
این  که  بگذارید  را  فونداسیون ها 
بازی های  فونداسیون  و  ستون ها 
به  ما  اســت.  گروهی  مرحلــه 
بازی های پیــش رو فکر و تاش 
می کنیم خانه محکمی برای مردم 

ایران بنا کنیم.«
اســترس  خصوص  در  کروز 
بعضی از بازیکنان و عدم دقت در 
پاس های آخر گفت: »سوال شما را 
با لبخند پاسخ می دهم. تصور کنید 
وقتی ۵ بر صفر برنده هستید اگر 
دقیق تر بودید چه اتفاقی می افتاد. 
ضعف هایی  کــه  می دانیم  البته 
هم داریــم. داریم روی نقاطی که 
کار  باشیم،  داشته  پیشرفت  باید 

می کنیم.«
وی دربــاره گلزنــی از روی 
ضربات ایســتگاهی گفت: »مثل 
ضربات  دیگر،  ملی  تیم های  تمام 
ایســتگاهی برای ما مهم است و 

روی آن کار کرده ایم.«
مربی تیــم ملی همچنین در 
خصوص اینکــه دروازه بان و خط 
دفاعی ایــران مقابل یمن محک 
جدی نخوردند، گفت: »برای تمام 
نوع  می دانیم  آماده ایم.  شــرایط 
بازی ها با جام جهانی فرق دارد ولی 
برای هر دو خط دفاع و دروازه هم 

آماده هستیم.«

 هجمه های سنگینی علیه کی روش
 و تیم ملی ایجاد شده بود

 تاج: حساب کار دست
 بقیه آمد

مهدی تاج بعد از بازگشــت از امارات 
دربــاره برتری 5 بر صفر تیــم ملی مقابل 
یمن گفــت: »بازی هــای روز اول اینگونه 
شــده بود که تیم های ضعیف تر بازی ها را 
می بســتند. بازی کره جنوبی و فیلیپین را 
دیدم و کره به زحمت توانست حریف خود 
را شکســت دهد. بازی اول برای ما خوب 
شــروع شــد و باید به کار خوب کی روش 
اشاره کرد. کی روش مربی توانمندی است 
و هجمه های ســنگینی علیه او و تیم ملی 
ایجاد شــده بود. من دیــدم که پیش بینی 
می کرد یمنی ها بازی را می بندند. همینطور 

هم بود.«
تاج ادامــه داد: »هفت قــدم در جام 
ملت های آســیا داریم که اولی را به خوبی 
برداشــتیم و قدم های بعــدی را محکم تر 
برمی داریــم. همــه باید امیدوار باشــیم و 
فدراســیون کاری بــه غیر از پشــتیبانی 
نمی تواند انجام دهــد. باقی کارها با خدا و 

زحمت کادر فنی و بازیکنان است.«
تاج گفت: »رییس فدراســیون فوتبال 
ژاپن کنارم نشسته بود و احساس کردم تیم 
ملی قدم محکمی در نخستین بازی برداشت 
و حساب کار دست بقیه آمد. همه امیدوارند 
قدم های بعدی را نیز محکم برداریم. دیدار 
بعدی ما با ویتنام می تواند بازی خوبی باشد. 
در بازی با یمن دیدیم تماشــاگران زیادی 
حضور داشتند. محدودیت هایی برای حضور 
همه تماشاگران فراهم شده است. کسی را 
برای حضور در ورزشــگاه منع نکرده اند اما 
شرایط مثل قبل نیست. برای دیدار با یمن، 
خیلی از تماشــاگران از دبی آمده بودند و 
ورزشــگاه تحت تاثیر ایرانی ها بود. شاید در 
تلویزیون همه تماشاگران را نتوان نشان داد 
امــا ما دیدیم که چــه عظمتی ایجاد کرده 
بودند. کل ورزشــگاه ایرانی  بودند. فکر کنم 

بازی بعدی، شلوغ تر نیز بشود.«
وی گفت: »بازی با عراق در ورزشگاه 
کوچکی برگزار می شود که در دبی خواهد 
بــود. صعود به عنوان تیــم اول خیلی مهم 
اســت، چون اگر این اتفاق بیفتد، بیشــتر 
بازی های مان در ورزشگاهی خواهد بود که 
مقابــل یمن بازی کردیم، مگر اینکه فینال 
باشد که در ورزشگاه 60 هزار نفری برگزار 
خواهد شد. به نظر می رسد این حالت برای 

ما اتفاق می افتد.«
تاج در خصوص ســاخت ســاختمان 
جدید فدراســیون فوتبال گفت: »می بینید 
که در حال خاکریزی اســت اما نقشه آنجا 
را تغییر داده اند. مــا آنجا را طبقاتی دیده 
بودیم اما ظاهرا پلنی دارند که نمی گذارند 

آن را اجرا کنند.«

شارژ پاکتی ویتنامی ها
* کی سونگ یونگ مهاجم کره ای نیوکاسل در جریان بازی کره جنوبی 
مقابل فیلیپین از ناحیه همسترینگ مصدوم شد و به احتمال زیاد در دیدار 
دوم این تیم برابر قرقیزستان غایب خواهد بود. او بعد از اینکه از بازی خارج 
شد بافاصله به بیمارستان منتقل گردید و با گرفتن MRI مشخص شد از 
ناحیه همسترینگ راست مصدوم شده و برای بازگشت به میدان مدت یک 

هفته زمان احتیاج دارد.
* فدراسیون فوتبال امارات اما حاا با رایگان کردن 5 هزار بلیت بازی 
امارات برابر هند قصد دارد تا با حضور پرتعداد تماشاگران بتوانند از شرایط 
میزبانی شــان در این مســابقات نهایت اســتفاده را ببرند. آنها البته از هم 
اکنون بازی آخر تیم شان برابر تایلند که در ورزشگاه بن زاید، ورزشگاه اصلی 
مســابقات برگزار می شود را برای تماشاگران اماراتی رایگان اعام کرده اند. 
خبرها از امارات حاکی از آن است که احتماا بازی با هند نیز برای هواداران 

اماراتی رایگان می شود.
* میلوان رایواچ ســرمربی صربســتانی تیم ملــی تایلند بعد از باخت 
ســنگین مقابل هند از ســمت خود برکنار شــد اما اتفــاق عجیبی بعد از 
برکناری این مربی رخ داد. رایواچ که انتظار نداشــت بعد از نخستین بازی 
از ســمت خود برکنار شود با برخورد سرد مســووان و همراهان تیم ملی 
تایلند روبه رو شــد تا جایی که این مربی در نهایت با یک تاکسی از مقابل 
هتل اردوی تیم ملی کشــورش را ترک کرد. نکته جالب تر اینکه تیم ملی 
تایلنــد در هتلی اقامت دارد که تیم ملی ایــران هم در همان هتل )پارک 
روتانا( مســتقر است و مربی اهل اسلوونی با بدترین بدرقه راهی دبی شد تا 

به کشورش برگردد.
* تیم ملی فیلیپین دوشــنبه شــب علی رغم نمایش خوب در دفاع و 
ایجاد چنــد موقعیت گل، مقابل کره جنوبی شکســت خورد. حاا پس از 
بازی یک اتفاق دیگر باعث شــد تا بار دیگر این تیم در کانون توجهات قرار 
بگیــرد. اعضای تیم ملی فیلیپین پس از بــازی رختکن خود را تمیز کرده 
و همچنین روی وایت برد از مســووان ورزشــگاه آل مکتوم تشکر کردند. 

پیش تر در جام جهانی 2018 روســیه اعضای 
تیم ملی ژاپن چنین کاری را انجام داده بودند 
کــه مورد توجه اهالی فوتبال قرار گرفته بود و 
حاا بار دیگر تیمی از منطقه شــرق دست به 

چنین کاری زده است.
* مســووان فدراســیون فوتبال ویتنام 
دوشــنبه شــب با حضور در آخریــن تمرین 
تیم ملی کشورشــان پاکت های ســفیدی را 
بــه بازیکنان تقدیــم کردند. آمــار دقیقی از 
محتویات درون این پاکت ها در دســت نیست 
اما پیش بینی می شود که به آنها مقداری پول 

تزریق شده تا به این وسیله روحیه بازیکنان ویتنام برای شروع جام ملت ها 
را باا ببرند. ازم به ذکر اســت ویتنام شــنبه هفته آینده در دومین دیدار 

خود برابر شاگردان کارلوس کی روش در تیم ملی ایران قرار می گیرد.
* تیم ملی امارات در شــرایطی مقابل بحرین به تساوی رسید که یک 
تلفات در بازی افتتاحیه داشــت و آن هم مصدومیت ســیف راشــد وینگر 
تکنیکی این تیم بود. رســانه های امارات خبر داده انــد این بازیکن که در 
تیم الشارجه بازی می کند، دیدار دوم تیم ملی امارات برابر هند را از دست 
می دهد و حتی امکان دارد در ادامه هم دچار مشکل شود. پزشکان تیم ملی 
امارات تمام تاش شان را خواهند کرد تا این بازیکن به بازی با تایلند برسد 
اما سرنوشــت او فعا نامعلوم است. نکته مهم اینکه اماراتی ها پیش از جام 
ملت ها مهم ترین ســتاره خود را از دست دادند و حاا هم با آسیب دیدگی 

یکی از بازیکنان جوان شان مواجه شده اند.
* در جریان شکســت اســترالیا مقابــل اردن، تــام راجیک هافبک 
اســترالیایی در جریان بازی به میدان رفت و دچار مصدومیت شــد و حال 
متخصصان در حال بررسی شــرایط او هستند تا ببینند شدت مصدومیت 
او چقدر اســت. البته بعید است که این مصدومیت مانع حضور راجیک در 
دیدار روز جمعه تیمش مقابل فلســطین شــود ولی رنه مولنستین، مربی 
استرالیا مدعی شــد که در ترکیب قرار گرفتن او به نظر کادر فنی بستگی 
دارد. راجیک با مصدومیت، پا به رقابت ها گذاشت و در دیدارهای دوستانه 
پیش از جام ملت ها مقابل عمان نیز استراحت داده شد. او در لیگ سلتیک 
دچار مصدومیت شده بود. استرالیا با بحران مصدومیت روبه روست و اضافه 

شدن یک مصدوم دیگر، ضربه سختی به این تیم خواهد بود.

جام ملت ها

امیدواری های 

بزرگ در فاز 
حمله

تیم ملی گام اول را محکم و با صابت 
برداشت. اینکه یمن مثل فلسطین یا اردن و 
تیم هایی از این دست در زمین خودش عقب 
بنشیند و با بازی بسته کار را برای گلزنی 
تیم مان سخت کند قابل پیش بینی بود اما 
تیمی که فقط دو ماه است صاحب سرمربی 
شده و به اردو رفته است به دست خودش 
کارمان را راحت کرد. از این سو فرم تیم ملی 
هم آنقدر خوب بود که به این مجموعه از هم 
گسیخته و ناآماده رحم نکند و فعا بهترین 
و قاطعانه ترین برد تورنمنت را رقم بزند. 
هر چند بازی اول مقابل تیمی که برای این 
تورنمنت کوچک به نظر می رسید، نمی تواند 
ماک خوبی برای سنجش توان تیم ملی 
و سطح فنی اش در این رقابت ها باشد اما 
اتفاقات امیدوارکننده ای در ترکیب تیم ملی 
افتاد که می تواند در ادامه مسابقات جاده را 
برای رسیدن به هدف نهایی هموارتر کند. 
تیم  ملی پنج گل به یمن زد که چهار ستاره 
تیم ملی در تمام این گل ها نقش آفرینی 
کردند.چهار بازیکنی که اتفاقات مهمی را در 
گام اول رقم زدند.

نقل قول

علی قلی زاده که بــازی یمن را از 
ســکوها دید امارات را به مقصد اسپانیا 

ترک کرد تا به اردوی شالروا بپیوندد.
بــال تکنیکــی تیم ملــی در این 
خصــوص گفت: »پس از جــام جهانی، 
تمام تاشــم را به کار بســتم تا بتوانم 
توجه کارلوس کی روش را جلب کنم اما 
با بدشانســی روبه رو شدم و تمام مدت 
که اینجا بودم بیشترین توجه به من شد 
تا بتوانم به مســابقات برسم اما قسمتم 
حضور در این مســابقات نبود. امیدوارم 

تیم ملی بعد از سالیان دراز این امر مهم 
را محقق کند و قهرمان شــود. من هم 
تمام وجودم همراه تیم خواهد بود و دعا 

می کنم که تیم موفق شود.«
بازیکن تیم ملی در پاسخ به سوالی 
در مــورد هدفش پس از بازگشــت به 
باشگاه خود گفت: »اول باید مصدومیتم 
را درمان و رفع کنم تا این مشکل دیگر 
برای من به  وجود نیاید و تکرار نشود و 
تــاش می کنم بتوانم بهترین بازی ها را 

برای باشگاهم انجام دهم.«

سرمربی انگلیسی تیم ملی هند به 
خاطر انتخاب ترکیب ها و تاکتیک هایش 
مدتی اســت که زیــر فشــار انتقادات 
هواداران و رســانه ها قــرار دارد. با این 
حال کنســتانتین با کســب پیروزی 4 
بر یک مقابل تایلند، تمــام منتقدان را 
ســاکت کرد و پس از بازی پاســخ آنها 
را داد: »شــما نظر خودتــان را دارید و 
من مشــکلی با آن نــدارم ولی وقتی از 
بازیکنی که مــن در ترکیب قرار داده ام 
انتقــاد می کنید یا تفکرات من را حدس 

می زنید، در حال اشــتباه کردن هستید. 
برخــی از این مزخرفاتی کــه راجع به 
من، تیم یا برخــی بازیکنان می گویند، 
بی معنی هســتند. باید اجازه دهید یکی 

کار را دست گرفته و پیش ببرد.«
یکی از دایل اصلی که رســانه ها با 
کنستانتین دچار مشکل شده اند این است 
که او بازیکنانش را از مصاحبه کردن منع 
می کند و ارتباط آنها را با رسانه ها محدود 
کرده اســت. حال باید دید که تیم او در 

ادامه جام چه عملکردی خواهد داشت.

تعویض بین دو نیمه کی روش که 
سیدمجید حســینی را از زمین بیرون 
کشید و پژمان منتظری را جایگزینش 
کرد طبیعی به نظر نمی رســید. بعد از 
بازی مارکار آقاجانیان گفت سیدمجید 
مصدومیت جزئی داشــته و به همین 
دلیل تعویض شــده اما در تمرین روز 
بعد از بازی مشخص شــد این مدافع 

میانی کاما سالم و سرحال است.
مــارکار در حالــی مصدومیت را 

دلیل تعویض حســینی اعــام کرده 
که به نظر می رســد این تعویض دلیل 
دیگری داشــته و به احتمــال فراوان 
اســت. مجید حسینی  بوده  انضباطی 
در دقایــق ابتدایی بــازی با یمن تکل 
خشــن و وحشتناکی روی پای بازیکن 
یمن رفت که اگر داور ژاپنی صحنه را 
درســت می دید حتی شاید اخراجش 
می کــرد اما کارت زرد هــم به او نداد. 
کی روش بعــد  از آن، در صحنه کارت 

گرفتــن رامین رضاییان هم به شــدت 
عصبانی شــد و کلماتی بــه زبان آورد 
که با لبخوانی مشــخص می شد. با این 
حساب مشــخص بود که سرمربی تیم 
ملی اصا دوست نداشــته بازیکنانش 
در این بازی به آســانی کارت بگیرند و 
احتماا سیدمجید را هم به خاطر تکلی 
که می توانست عواقب تلخی برای تیم 
ملی داشــته باشد از زمین بیرون برده 

است.

مهدی طارمی به سایت  ای اف سی 
گفت: »خدا را شکر می کنیم که بازی 
اول مان را با برد به پایان رســاندیم. 
بازی اول در هر تورنمنتی خیلی مهم 
است؛ دیداری که به شما انگیزه برای 
حضور در بازی های دیگر را می دهد. 
اکنون می توانیم با این پیروزی بزرگ 
به کارمان ادامه دهیم و امیدوار باشیم 
که در ادامه نیــز چنین بازی هایی از 

خود ارائه دهیم.«

مهاجم دو گلــه تیم ملی گفت: 
»مهــم پیــروزی تیم اســت و فرق 
نمی کند چه کســی گل بزند یا اینکه 
چــه کســی در نهایت گلــزن برتر 

رقابت ها خواهد شد. 
البته باید گل  به عنوان مهاجــم 
بزنم و همیشــه به دنبال گشــودن 
دروازه حریف باشــم، بــا وجود این، 
خیلی به این موضــوع فکر نمی کنم 
و اولویتم همیشه کمک به تیم برای 

رسیدن به پیروزی است.«
بعد از برد پرگل تیم ملی شبکه 
بین  اســپورتس از طریق صفحه خود 
در توییتر یک نظرسنجی از کاربرانش 
انجام داد. این رسانه پرسید کدام یک 
از بازیکنــان ایــران در جدال با یمن 
بهترین بوده اند. در این رای گیری دو 
گزینه طارمــی و آزمون مطرح بودند 
که 60 درصد آرا به ســود طارمی و 

40 درصد به نفع آزمون بود.

قلی زاده با افسوس و حسرت به اسپانیا رفت

پاسخ کنستانتین به منتقدان: این مزخرفات بی معنی هستند

تعویض پرحرف مجید حسینی؛ مطمئنا مصدوم نبود

طارمی: خیلی به گلزنی فکر نمی کنم

نخســتین تمرین تیــم ملی بعد از 
بازی با یمن در زمین مجموعه ورزشــی 
کریکــت در شــرایطی برگزار شــد که 
بازیکنان اصلی در هتل باقی مانده و بعد 
از یک تمرین ریکاوری راهی اســتخر و 

سونا شدند.
مســعود شــجاعی کــه در ترکیب 
بــازی با یمــن حضور نداشــت در این 
تمرین غایب بود. دلیل غیبت شــجاعی 
مشــخص نبود ولی شنیده شد ظاهراً او 
بــا هماهنگی کادر فنی به همراه ســایر 
بازیکنان اصلی راهی استخر و سونا شده 

است.
علیرضــا جهانبخــش بــه صورت 
جداگانــه تمریــن کــرد و در کنار 11 
بازیکــن حاضــر در محــل تمرین در 

برنامه های گروهی حضور نداشت.
کــی روش قبل از شــروع بازیکنان 
را دور هــم جمع کرد و بــرای دقایقی 
با آنها حــرف زد. او خطاب به بازیکنان 
گفت برنامه تمرینی ما این است: دقت، 
ارســال خوب و ضربه دقیق. بعد از این 
صحبت هــا بازیکنــان در قالب دو گروه 

فوتبال بازی کرده و در بخش پایانی در 
قســمت کوچکی از زمین فوتبال تحت 

فشار را پشت سر گذاشتند.
هنگامــی که فوتبــال درون تیمی 
به پایان رســید پیام نیازمند، چشــمی، 
حســینی و انصاری فرد کــه در فوتبال 
درون تیمی برنده شــده بودند به سمت 
عکاسان رفته و در قالب یک تیم به عنوان 

تیم برنده عکس یادگاری گرفتند.
بــا توجه بــه اینکه طــی روزهای 
گذشــته تمرینــات تنهــا 20 دقیقه به 
روی خبرنگاران باز بــود اما نمایندگان 
تمامی  در  دیــروز  رســانه های گروهی 
مراحل تمرین تاکتیکی در زمین کریکت 

حضور داشتند.
هنگامی که تمرین ملی پوشــان به 
پایان رســید، انصاری فرد بــه عابدزاده 
پنالتی زد و کی روش مشــغول آموزش 

زدن ضربات آزاد به قدوس بود. 
کــی روش در این آیتــم از قدوس 
می خواست تا با روی پایش به توپ ضربه 
بزند که قدوس نیز این کار را چندین بار 

انجام داد.

ســامان قــدوس در خصــوص گل 
زیبایــی که به ثمر رســاند، گفت: »من 
بیــرون از محوطــه جریمه بــودم، فکر 
کردم توپ همان جایی که ایستاده بودم 
می آید، خوشــحال شدم که توپ به من 
رســید و شــوت محکمی زدم که وارد 

دروازه شد.«
وی در خصــوص اینکــه این گل از 
نگاه خیلی ها سوپر گل محسوب می شد، 
گفت: »مطمئن باشید بهتر از این گل را 

برای تیم ملی می زنم.«
قدوس در ادامــه در خصوص اینکه 
تیم ملی با 5 گل به برتری رسید، گفت: 
»فکر نمی کردم 5 گل بزنیم برای اینکه 
می دانم بازی اول همیشه مقداری سخت 
است. بخصوص در این تورنمنت ها ممکن 

است بازیکنان استرس داشته باشند.«
هافبک شــماره 14 تیم ملی ادامه 
داد: »برای تیم مــا خیلی خوب بود که 
در همــان نیمه اول 3 گل زدیم و با این 
شرایط به رختکن رفتیم. خوشبختانه با 
این وضعیت آرام تر شــدیم و با شــرایط 
بهتــر و راحت تری وارد زمین شــدیم. 
خوشــحالم که در پایان 5 گل زدیم و به 

برتری رسیدیم.«
قدوس در پایان در خصوص بازی با 
ویتنــام گفت: »اینکه در این بازی 5 گل 
زدیم به این معنی نیست که ساده باشد. 
این بازی برای ما تمام شده و بعد از بازی 
یمن روی بــازی با ویتنام تمرکز کردیم. 
امیدوارم در آن مســابقه هــم نتیجه ای 

بگیریم که دل مردم را شاد کنیم.«

 غیبت سوال برانگیز شجاعی 

قدوس: فکر نمی کردم 5 گل بزنیم
برای تیم ملی بهتر از این هم گل می زنم

خواسته کی روش از بازیکنان: دقت، ارسال خوب و ضربه دقیق

بازیکنــان تیم ملی پس از انجام تمرین دیروز خــود که در دو گروه برگزار 
شــد و پس از صرف ناهار و اســتراحتی کوتاه، با حضور در مجموعه گلف 
ابوظبــی بعد از ظهر خود را با این برنامه تفریحــی گذراندند.در این برنامه 
ســبک بازیکنان در زدن ضربه به توپ های گلف مســابقه گذاشــتند که 
وحیــد امیری به عنوان بهترین انتخاب شــد و جایزه خود را دریافت کرد.

اردوگاه ملی
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در دو بازی اخیر ابتدا یک باخت 
نیروی زمینی ثبت  عجیب را مقابل 
کردید و پس از آن بــرد خوبی را 
مقابل شــهرداری گرگان به دست 
هفتم  هفته  در  نوسان  این  آوردید. 

و هشتم از کجا می آید؟
 تیم ما به دلیل دیر بســته شدن، 
هنــوز به آن هماهنگی ازم نرســیده و 
متاسفانه نوســان دارد. باخت به نیروی 
زمینی هم نتیجه همین نوسان بود، آن 
هم در روزی که تمرکز خوبی نداشــتیم 
و چندین اشــتباه در دفاع هم باعث شد 

بازی را واگذار کنیم.
در بــازی بعد امــا تیم مدعی 

گرگان را شکست دادید!
 بله خب بعد از آن شکست بچه ها 
همدل شــدند و بازی خیلی بهتری ارائه 
کردیم. در لحظات حســاس هم سبد با 
ما یاری کرد و توپ هایمان گل شد. تیم 
گرگان بازیکنان خیلی خوبی دارد و در 
بازی برابر ما هم خوب هدایت شــد اما 

خوشبختانه تیم ما پیروز شد.
به عنوان  ذوب  آهن  بازگشــت 
یکــی از تیم های قدیمی لیگ یکی 
اتفاق های مهم لیگ امسال بود. آیا 

قرار بر ادامه روند گذشته است؟
بازگشــت   همانطــور که گفتید 
اتفاق های  از مهم ترین  ذوب آهن یکــی 
لیگ اســت. این تیم نقــش پررنگی در 
رشد لیگ بسکتبال در دهه گذشته ایفا 

کرد و منشا خدمات خوبی بود. 
نبودنش در این سال ها خأ بزرگی 
بود که خوشــبختانه با همراســتا شدن 
نظــر مثبت آذری به عنــوان مدیرعامل 
تیم و یزدی مدیرعامل کارخانه، این خأ 

برطرف شد. 
بــا این حــال هنوز برای رســیدن 
به جایگاه گذشــته نیاز به زمان داریم. 
بســکتبال اصفهان در گذشته بازیکنان 
بزرگــی را به تیم ملــی داده و ظرفیت 

باایی در بسکتبال دارد.
از لحــاظ بودجه هــم به نظر 
می رســد ذوب آهن فاصله زیادی با 

یک تیم مدعی دارد، اینطور نیست؟
 دقیقا همینطور اســت. شــرایط 
بودجه تیم فاصله بســیاری با گذشــته 
دارد اما هدف همان اســت، ولی نیاز به 
زمان داریم تا رفته رفته به همان سمت 

حرکت کنیم.
 با ایــن حال نقطــه مثبتی که در 
حضور دوباره مان در لیگ خیلی به چشم 
می آید، استقبال پرشور تماشاگران از این 
تیم است. مردم تیم هایی نظیر ذوب آهن 
را از خودشــان می دانند و خیلی خوب 
حمایت می کنند، آن هم در شرایطی که 
تیم دیر بسته شده و از قامت یک مدعی 

فاصله دارد.
اصفهان  بســکتبال  جایگاه  به 
اشــاره کردیــد؛ بســکتبالی که 
ملی  تیم های  بــه  زیادی  بازیکنان 
ســالی  چند  اما  مــی داد  تحویل 
می شــود که این روند تقریبا راکد 
مانده. شــرایط کنونی بسکتبال در 
زادگاه تان اصفهان را چطور ارزیابی 

می کنید؟
 ببینید تــا قبل از آمــدن جواد 

داوری بی مهری هــای زیــادی در حق 
بســکتبال اصفهان بخصــوص رده های 
پایه اتفاق افتــاد. تیم های پایه اصفهان 
که همواره جــزو بهترین ها بودند جایی 
در رقابت های کشوری نداشتند. به خاطر 
همین هم بود که تقریبا بعد از ارسان، 
بازیکن آنچنان شــاخصی بــه تیم ملی 
نرســیده. با ایــن حال اینطــور به نظر 
می رســد که اخیرا کارهای خوبی انجام 
شــده و نتایج نســبتا قابــل قبولی در 
رده های پایه کســب شده که البته برای 

دیدن ثمرات آن باید صبر کنیم.

وجود ذوب آهــن در لیگ برتر 
اصفهانی  بازیکنان  ویترین  به عنوان 
انگیزه  و  رشد  سرعت  می تواند  هم 

آنها را بیشتر کند. اینطور نیست؟
 مطمئنا آمدن ذوب آهن و بودنش 
در لیگ هــم در این رونــد نقش دارد. 
بازیکنان مســتعد قطعا انگیزه بیشتری 
پیدا می کنند و برای رســیدن به سطح 

اول بسکتبال ایران تاش خواهند کرد.
برســیم به لیگ امســال. در 
جایگاه مقایســه به نظرتان شرایط 

لیگ چطور است؟
 لیگ برتر بیش از هر چیز وابسته 
بــه دوره های گذشــته اش اســت. عدم 
رسیدگی مناســب در ادوار قبلی باعث 
شــده لیگ به این حــال و روز بیفتد و 
افت کند. با این حال به نظرم با شــرایط 
موجود لیــگ خوبی داریم امــا نیاز به 
اسپانســرهای بهتر و نوعی بازگشت به 
گذشــته و شــرایطی داریم که حامیان 
مالــی بهتری وارد این لیگ شــوند. کار 
بسیار دشواری است اما برای بهتر شدن 

لیگ باید به همین سمت برویم.

بسکتبال اصفهان دچار بی مهری شده بود
کوهیان: باخت به نیرو نتیجه ناهماهنگی و نوسان بود

لیگ برتر بیش از هر چیز وابسته 
به دوره های گذشته اش است. عدم 

رسیدگی مناسب در ادوار قبلی باعث 
شده لیگ به این حال و روز بیفتد و 

افت کند. با این حال به نظرم با شرایط 
موجود لیگ خوبی داریم اما نیاز به 

اسپانسرهای بهتر و نوعی بازگشت به 
گذشته و شرایطی داریم که حامیان 

مالی بهتری وارد این لیگ شوند. 

دیدار شطرنج باز نوجوان با 
معاون قهرمانی وزارت ورزش
قول داورزنی برای 

حمایت از آرین غامی
نوجوان  آرین غامی شطرنج باز 
ایران کــه هفته گذشــته حاضر به 
رویارویــی با حریف رژیم اشــغالگر 
قــدس نشــد، در پایان مســابقات 
بین المللی ریلتون سوئد ضمن عبور 
از ریتینــگ زنــده 2500 موفق به 
کسب نخستین نرم استادبزرگی شد.
نقطــه عطف عملکــرد غامی 
ریلتون  بین المللــی  مســابقات  در 
ســوئد، در بخش بلیتز بود. در این 
بخش آریــن غامی با 6 پیروزی به 

نایب قهرمانی رسید.
آریــن در دور هفتم به حریفی 
از رژیــم اشــغالگر قــدس برخورد 
ولــی حاضر به مســابقه با او نشــد 
تا از ســکوی اولی بــاز ماند. اگرچه 
انصراف از رویارویی با نماینده رژیم 
پاداش  از  را  آریــن  صهیونیســتی، 
داری خوب دور کرد اما شطرنج باز 
ایرانی در اقدامی جوانمردانه دفاع از 
مردم مظلوم فلسطین را به قهرمانی 

ترجیح داد.
این قهرمان شطرنج ایران صبح 
دیروز دیداری با محمدرضا داورزنی، 
معاون وزیر ورزش و جوانان داشــت 
که در این جلسه داورزنی از عملکرد 
و اقــدام جوانمردانــه آرین غامی 

تقدیر و تشکر کرد.
 همچنین معاون وزیر ورزش و 
جوانان قول داد که حمایت کاملی از 

غامی داشته باشد.
ایران صبح  استادبزرگ شطرنج 
دیروز پس از این دیدار برای حضور 
در رقابت هــای یادبود مارگانیا راهی 

ارمنستان شد.
 او تنهــا ایرانــی حاضر در این 
بــود و می تواند  مســابقات خواهد 
بــه امتیــازات خــود در رده بندی 

فدراسیون جهانی اضافه کند.

خبر

سرمربی تیم ملی جودوی نابینایان:
برای برگزاری اردوی 

ملی پوشان جودو 
پول نداریم!

سرمربی  حاج یوسف زاده  محمدرضا 
تیم ملــی جودوی نابینایان و کم بینایان 
تاکیــد دارد کــه 2 ماه اســت اردوی 
جودوکاهای نابینا و کم بینا به دلیل نبود 
بودجه تعطیل است و این تعطیلی سبب 
افت رنکینگ جودوکاها شــده اســت. 
ســرمربی  حاج یوســف زاده  محمدرضا 
تیــم ملی جودوی نابینایان کشــورمان 
در خصوص دلیل برگزار نشــدن اردوی 
تیم ملی معتقد اســت: »بعد از بازگشت 
تیم ملــی جودوی نابینایان و کم بینایان 
از مســابقات جهانی پرتغال قرار بود سه 
هفته بعد از مســابقات اردوی تیم ملی 
برپا شود که متاسفانه 2 ماه است از اردو 
خبری نیست و این مســاله سبب افت 
جودوکاها از نظر آمادگی بدنی و افزایش 

وزن آنها شده است.«
تعطیلی  به  اشاره  با  حاج یوسف زاده 
اردوهای جودوکاهــای نابینا و کم بینا 
به دلیل کمبود بودجــه ادامه می دهد: 
و  نابینایان  انجمــن جــودوی  »رییس 
کم بینایــان و حتــی مظلومــی رییس 
فدراســیون در برپایی اردوی جودوکاها 
تاش زیادی انجام دادند اما متاســفانه 
چون بودجه نیســت، تا به اان شرایط 
برای برگزاری اردو فراهم نشــده است. 
اردوها ســبب  تعطیلی  تــداوم  قطعــا 
می شــود تا جودوکاهای خوبی که رتبه 
اول تا چهارم جهان را دارند با افت قابل 
توجهی مواجه شوند و این شرایط خوبی 
را بــرای جودوکاهای ما جهت کســب 
ســهمیه پارالمپیــک 2020 توکیو رقم 

نمی زند.«
حاج یوســف زاده اعتقاد دارد: »قرار 
بود اواخــر بهمن یــا اوایل اســفند با 
دنیا  بهترین جودوکاهای  که  آذربایجان 
را دارد اردوی مشــترکی را برپــا کنیم. 
حتی کشــور میزبان به مــا اعام کرده 
بود که برای شــرکت در این اردو فقط 
هزینه بلیت هواپیمــا را پرداخت کنید 
اما با شــرایط فعلی که جودوکاها آماده 
نیستند، امکان اعزام به رقابت های برون 

مرزی وجود ندارد.«

مصاحبه

نبود ذوب آهن 

خأ بزرگی بود
بازگشت ذوب آهن به لیگ برتر بسکتبال یکی از اتفاق های مهم و برجسته لیگ امسال بود؛ تیم ریشه داری که سال ها یکی از قطب های 
اصلی لیگ این رشته و پای ثابت فینال ها بود اما مشکات مالی و تغییرات مدیریتی از بسکتبال دورش کرد. حاا اما یک بار دیگر ذوب آهن 
با آذری به عنوان مدیر عامل و فرزاد کوهیان به عنوان سرمربی در لیگ حضور دارد؛ حضوری که اگرچه فعا در قامت یک مدعی نیست 
اما می تواند آغاز خوبی برای رسیدن به روزهای اوجش در گذشته باشد. فرزاد کوهیان که عاوه بر هدایت ذوب آهن، مربی تیم ملی 
هم هست، پس از دو بازی اخیر تیمش که نتایج جالبی در پی داشت، از شرایط لیگ و بسکتبال در زادگاهش اصفهان صحبت می کند.

 هفته هفدهم لیگ برتر والیبال
 جدال خاتم با سایپا و تاش ورامین 

برای ماندن در صدر
بعد از یک هفته اســتراحت، رقابت هــای لیگ برتر والیبال فردا از 
ســر گرفته خواهد شد و دوباره شــاهد جدال های جذاب در شهرهای 

مختلف خواهیم بود.
خاتم اردکان تیم ســوم جــدول در این هفته میزبان تیم ســایپا 
خواهد بود تا دو تیم پرســتاره و قدرتمند لیگ برابر یکدیگر به میدان 
بروند. ســایپا در رده ششــم لیگ برتر حضور دارد و برای ارتقای رتبه 
خود در اردکان به مصاف یکی از مدعیان این فصل می رود. دیدار رفت 

دو تیم در تهران با پیروزی خاتم به پایان رسیده است.
پیکان رده دوم جدول در این هفته به مصاف تیم قعرنشــین لیگ، 
دورنــا خواهد رفت و تاش می کند تا همچنان جایگاه دومی خود را با 
نگاه به رده اول جدول حفظ کند و در این دیدار برای کســب برد پا به 

میدان می گذارد.
شهرداری تبریز و پیام خراسان در شهر 
تبریز در شرایطی به مصاف یکدیگر می روند 
که دیــدار رفت دو تیم با پیــروزی 3 بر 2 
مشهدی ها همراه بود. شهرداری در نیم فصل 
دوم شــروع خوبی نداشــته و انگیزه زیادی 
دارد تــا در ایــن میزبانی نتیجــه متفاوتی 

کسب کند.
شــهروند اراک که نیم فصــل دوم را با 
نتایج متفاوتی از نیم فصل اول آغاز کرده، در 
این هفته میزبان صدرنشین لیگ شهرداری 

ورامین اســت. ورامینی ها امیدوارند در ایــن دیدار خارج از خانه نیز با 
کسب برد زمین را ترک کنند تا همچنان در صدر جدول دست نیافتنی 

باشند.
یکی از دیدارهای جذاب لیگ در گنبد و میان دو تیم شــهرداری 

گنبد و فواد سیرجان ایرانیان برگزار می شود.
 هــر دو تیم باانگیزه و پرهوادار لیگ در این هفته با انگیزه ارتقای 
رتبه خود در جدول به میدان خواهند رفت تا شــاهد یک نبرد بســیار 

زیبا در گنبد باشیم.
شــهرداری ارومیه بعد از یک هفته استراحت، میزبان کاله است تا 
شــاهد یکی از رقابت های جذاب و مهم لیگ ارومیه باشیم. هر دو تیم 
نیم فصل دوم را در شــرایط مشابه آغاز کردند و برای رسیدن به جمع 

8 تیم برتر می جنگند.
پیش از دیدارهای این هفته، شــهرداری ورامین با 13 پیروزی در 
صدر جدول قرار دارد، پیکان با یک برد کمتر دوم است و خاتم اردکان 

با 10 پیروزی سوم است.
در انتهای جدول هم دورنای ارومیه بدون برد قعرنشــین اســت و 

عقاب نهاجا و شهرداری ارومیه هم دوازدهم و یازدهم هستند.

دیدارهای هفته هفدهم به عاوه اسامی داوران و ناظران:
خاتم اردکان- سایپا؛ داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: مرتضی 

عایی
ناظر داوری: امیدوار حاتمی، ناظر سازمان لیگ: حسین پورکاشیان
شهرداری تبریز- پیام خراسان؛ داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: 

قادر صادقی
ناظر داوری: محمدحســن خوشــدل، ناظر ســازمان لیگ: یونس 

حسن زاده
پیکان-دورنای ارومیه؛ داور اول: داود نافعی، داور دوم: محمد آقایی
ناظر داوری: حمید فاضلی فرد، ناظر سازمان لیگ: غفار درخشنده

شهروند اراک-شــهرداری ورامین؛ داور اول: احمد سرمست، داور 
دوم: محمد محبوب عشقدوست

ناظر داوری: مجید محسنی شوشــتری، ناظر سازمان لیگ: احمد 
بندری

شــهرداری گنبد-فواد سیرجان ایرانیان؛ داور اول: مسعود ذوقی، 
داور دوم: میثم پارسه

ناظر داوری: امیر صداقت، ناظر سازمان لیگ: شهباز صدری
شــهرداری ارومیه-کالــه؛ داور اول: مرتضــی اکرمــی، داور دوم: 

اسماعیل رزقی
ناظر داوری: احمد دامغانی نژاد، ناظر سازمان لیگ: حمید حق بین

گزارش

ایــران ورزشــی - مهنــدس »خســرو هرندی« 
نخســتین اســتاد بزرگ بین المللی شــطرنج ایران و 
فدراسیون بین المللی شطرنج )فیده( در سال های پیش 
از انقــاب، پس از تحمل یک دوره بیماری، دوشــنبه 
شــب گذشته در سن 68 سالگی دارفانی را وداع کرد و 

دعوت حق را لبیک گفت.
همه نونهــاان، نوجوانان و جوانانــی که ورزش 
شــطرنج را در دهه 50 شمســی و 70 میادی دنبال 
می کردند و اینک دهه های پنجم تا هفتم زندگی خود 
را ســپری می کنند، به خوبی با نام »خســرو هرندی« 
آشــنایی دارند. شــطرنج باز ماهر و چیره دستی که به 
همراه »مهرشــاد شــریف« دیگر شــطرنج باز ماهر و 
نام آشنای آن دوران، اوج شــکوفایی ورزش شطرنج را 
در دهه 50 شمسی در ایران رقم زدند. در واقع ورزشی 
به نام شــطرنج که تــا پیــش از آن دوران جنبه یک 
بازی فکری، هوشــمندانه و ســرگرم کننده را داشت تا 
یک ورزش، با شطرنج بازان تیزهوش و زبردستی چون 
خســرو هرندی و مهرشاد شریف از اوایل دهه 50 وارد 
مرحله تازه ای شــد و این دو در کنار چند شــطرنج باز 
دیگــر در مســابقه های قهرمانی آســیا و المپیادهای 
جهانی شطرنج در دهه 70 میادی حضور پیدا کردند 
و در این بین خسرو هرندی همواره در میز شماره یک 
برای شــطرنج ایران بازی می کرد. در دورانی که خسرو 
هرندی و مهرشاد شریف پا به پای هم شطرنج ایران را 
در جهان مطرح و معرفی کردند، »بابی فیشر« از آمریکا 
و »بوریس اسپاســکی« از شوروی سابق برای قهرمانی 
در جهان با یکدیگر رقابت بســیار نزدیکی داشتند که 

معموا برتری از آن فیشــر آمریکایی بود. نکته تاسفبار 
در اینجاســت که در اغلب سایت های خبری و ورزشی 
تازه تاسیس داخل کشور، نام خسرو هرندی و مهرشاد 
شریف در بین شــطرنج بازان ایرانی که موفق به کسب 
عنوان اســتاد بزرگی شطرنج فیده شده اند، نیست و در 
این سایت ها از احســان قائم مقامی به عنوان نخستین 
شطرنج باز ایران که عنوان استاد بزرگی خود را در سال 
2001 یعنی 18 سال پیش از فیده دریافت کرده است 
نام برده شده و پس از او در قسمت مردان از بازیکنانی 
چــون امیر باقری، الشــن مــرادی، مرتضی محجوب، 
شــجاعت قانع، همایون توفیقی، اصغــر گلی زاده و در 

قسمت زنان از شــادی پریدر، آتوسا پورکاشیان، سارا 
خادم الشــریعه، درسا درخشــانی، غزل حکیمی فرد و 
میترا حجازی پور اسم آورده شــده که به درجه استاد 
بین المللی شــطرنج رســیده اند. حــال آنکه مهندس 
»خســرو هرندی« نزدیک به 45 سال پیش و در سال 
1354 شمسی )1975 میادی( در جریان مسابقه های 
شــطرنج قهرمانی غرب آسیا نخستین شطرنج باز ایران 
شد که توانست عنوان استاد بزرگی بین المللی شطرنج 
فیــده را دریافت کند و پس از او و در همان ســال ها 
مهرشاد شریف توانســت این افتخار را نصیب شطرنج 
ایران کند. خسرو هرندی از سن 14 سالگی به شطرنج 

روی آورد و در ابتدای دهه 50 شمسی به مقام قهرمانی 
شــطرنج ایران دســت یافت. هرندی در اوج قدرت و 
استعداد خود به دلیل متوقف شدن فعالیت های ورزش 
شــطرنج پس از انقاب در ایران از کسب عنوان استاد 
بزرگی محروم شــد اما چند ســال پس از انقاب و با 
تشکیل مجدد فدراسیون شطرنج در ایران، او به عنوان 
مربی با این فدراســیون همکاری کرد و چند سال هم 
ســرمربی تیم های ملی شطرنج ایران در رده های سنی 
مختلف بود. خسرو هرندی در دوران جوانی خود در پنج 
دوره المپیاد شطرنج در ترکیب اصلی تیم ملی شطرنج 
ایران حضور داشت و همچنین در مسابقه های شطرنج 
تیمی قهرمانی دانشــجویان جهان در سال 1972 روی 
میز شــماره یک برای تیم ایران بازی کرد. هرندی دو 
بار در سال های 1975 و 1978 قهرمان تورنمنت های 
منطقه ای انتخابی قهرمانی جهان فیده در تهران شد و 
سه بار هم در تورنمنت های بین منطقه ای فیده شرکت 
کرد. نکته جالب توجه اینجاســت که هرندی در سال 
1369 و در چهل سالگی خود بار دیگر به مقام قهرمانی 
شــطرنج ایران دست یافت. او در سال 2009 میادی، 
درجه مربی ارشد فیده را دریافت کرد. وی در سن 60 
ســالگی خود همانند دوران جوانی اش یک شطرنج باز 
ماهر و چیره دســت بود و در ســال 2010 با ریتینگ 
2377 به عنــوان دوازدهمین شــطرنج باز برتر ایران از 
ســوی فدراسیون بین المللی شــطرنج )فیده( شناخته 
شــد. مهندس »خسرو هرندی« هشــت سال پیش و 
در ســال 2010 در نخستین دوره مسابقه های شطرنج 

قهرمانی پیشکسوتان آسیا به مقام قهرمانی رسید.

هرندی، شطرنج باز ماهری که شطرنج ایران را به جهان معرفی کرد
 شطرنج ایران، نخستین استاد بزرگ بین المللی خود را از دست داد
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المپیک معتقد  ملــی  رییس کمیته 
است که در اساسنامه کمیته ملی المپیک 
بیشــتر به دنبــال تکمیل کــردن برخی 
از بندها اســت تا تغییر دادن اساســنامه 
کمیته ملــی المپیک. رضا صالحی امیری 
در حاشیه افتتاحیه کارگاه تاریخ شفاهی 
ورزش ایران در جمــع خبرنگاران گفت: 
»یکی از ضعف های اساســی ورزش ایران 
فقدان تصویر از ســرزمین ایران اســت. 
متاســفانه نتوانستیم این تاریخ و تمدن را 

به جهانیان نشان دهیم تا آن را بشناسند. 
100 ســال اخیر تاریخ شــفاهی ورزش 
ایران متاسفانه آنطور که باید تدوین نشده 
است و نســل امروز نمی داند چه کسانی 
ورزش ایران را به این جایگاه رســانده اند. 
برای اینکه به نسل جدید بیاموزیم چگونه 
راه را پیدا کنند باید به گذشــته برگردیم. 
از ایــن منظر تاریخ شــفاهی نیاز امروز و 
ضــرورت فردا اســت.«  صالحــی امیری 
همچنین ادامه داد: »تاریخ شفاهی یعنی 
بیان واقعی یک پدیده از زبان چند نفر که 
از نزدیک شاهد آن بوده اند و خاطره نگاری 
با تاریخ شــفاهی متفاوت است. از روزی 
کــه آمدم به دلیل تجربــه و عاقه خودم 
تدوین تاریخ شــفاهی را در دســتور کار 
قرار دادم و کارگروه آن تشــکیل شده تا 
با همت فدراســیون ها، قهرمانان و وزارت 
ورزش و رســانه ها حداکثر دو، ســه ساله 
تاریخ یک صد ســاله شفاهی ورزش ایران 
را تدوین کنیم.«  صالحی امیری در مورد 
حاشــیه های اخیر پیرامون مجمع کمیته 
ملــی المپیک و اساســنامه نیز گفت: »از 
روز اول کــه کار را شــروع کردم تصمیم 
گرفتم وارد حاشــیه نشوم اما برخی جاده 

مستقیم را دوســت ندارند و می خواهند 
در حاشــیه حرکــت کننــد. عاقه ای به 
حاشیه ندارم چون کار در ورزش و وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک زیاد اســت 
و فرصت پرداختن به حاشــیه را نداریم.« 
صالحی امیری ادامه داد: »برگزاری مجمع 
عمومی یک حرکت قانونی اســت که 25 
دی انجــام می شــود و تغییــری صورت 
نمی گیرد. اساســنامه نیــز مانند لباس بر 
تن ساختار اســت، وحی نیست که قابل 
تغییر نباشــد و در آن ما بیشــتر تکمیل 
داریم تا تغییر. یک مورد انتخاب دبیرکل 
و خزانه دار به پیشــنهاد رییس و تایید آن 
توســط هیات اجرایی یا مجمع را داریم. 
این هم مساله ای است که 180 کشور در 
دنیا همین کار را می کنند و مســیر کاما 
قانونی است. همچنین اختیارات رییس و 
سرپرست کاروان هم تکمیل می شود و در 
نهایت هم اساســنامه را روی سایت قرار 
می دهیم.« او در پاسخ به اینکه صحبتی با 
حدادی مبنی بر اینکه تا به نتیجه رسیدن 
انتقاد نکند نداشته است، گفت: »هر کس 
اختیار خودش را دارد ولی اگر ما به نتیجه 

رسیدیم، اعام می کنیم.«

محمد نصیری پیشکسوت وزنه برداری 
ایران ضمن حضور در فدراسیون پزشکی 
ورزشــی با دکتــر نــوروزی رییس این 
مجموعه دیــدار و گفت و گو کرد. محمد 
نصیری پیشکسوت وزنه برداری کشورمان 
که سال ها اســت از آسیب دیدگی جدی 
کتف دســتش رنج می برد، روز گذشته با 
حضور در فدراســیون پزشکی ورزشی و 
دیدار با دکترغامرضا نوروزی کار درمان 
آسیب دیدگی خود را تحت نظر و حمایت 
فدراســیون پزشــکی آغاز کــرد. رییس 
فدراســیون پزشکی ورزشــی نیز پس از 

این دیدار دستورات ازم را برای پیگیری 
شــرایط درمانی و چکاپ محمد نصیری 
صادر کرد. رییس فدراســیون پزشــکی 
ورزشــی کشــورمان در خصوص حضور 
محمد نصیری در فدراســیون پزشــکی 
ورزشی و دیدار با این پیشکسوت پرافتخار 
می گوید: »تکریم پیشکســوتان ورزش و 
پیگیری امــور آنان از جمله وظایف اصلی 
فدراسیون های ورزشی خصوصا فدراسیون 
پزشکی ورزشی کشور است. ما باید به نحو 

احسن قدر این پیشکسوتان را بدانیم.« 
ورزشی  پزشــکی  فدراسیون  رییس 

در ادامه اعام کــرد در دهه مبارک فجر 
کلنگ کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی 
در ضلع شرقی ورزشــگاه آزادی به زمین 

زده می شود. 
ساخت مجموعه ای که بتواند حداقل 
درمان های اولیه را روی ورزشکاران انجام 
دهد، بــا توجه به وجــود کمپ های تیم 
ملی در اســتادیوم آزادی، از خواسته های 
همیشــگی مربیان تیم ملی بوده که حاا 
غامرضــا نــوروزی از احــداث کلینیک 
تخصصی پزشکی ورزشی در این مجموعه 

خبر می دهد.

مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان در دیــدار با پیشکســوتان پاس 
با اشــاره به افتخارات گســترده این تیم 

گفت: »امروز را فصلی نو در تاریخ باشگاه 
پاس بدانیم و هدف همه ما احیای مکتب 
اخاقی پاس باشــد. بدون تردید خیلی از 
بزرگان فوتبال ایران ریشــه پاسی دارند و 
با کمک و تمایل نیروی انتظامی، پاس را 
احیا می کنیم و تصور می کنم به ســرعت 
بتوانیم این تیم را احیا کنیم.« سلطانی فر 
تصمیمات گذشــته برای انتقال تیم های 
تهرانی مانند پاس را اشتباه دانست و ادامه 
داد: »هدف از تشکیل باشگاه پاس ارتباط 
مردم بــا پلیس بود و با توجــه به تمایل 
نیروی انتظامــی برای احیای مجدد پاس 
زمان خوبی برای همه ما فراهم شده است 
و به جد معتقدم پاس به عنوان بخشــی از 
هویت و تاریخ ورزش و مردم ایران اســت 
و باید احیا شــود.« وزیر ورزش و جوانان 
از داورزنــی معــاون قهرمانی خواســت 

نیروی  بــا حضور مســووان  کارگروهی 
انتظامی و پیشکسوتان پاس و فدراسیون 
فوتبال تشکیل شود و امتیاز و شرایطی با 
رعایت مقررات برای ورود پاس به دســته 
یک ایجاد شــود. ســلطانی فر گفت: »من 
بخصوص از حسین فرکی می خواهم برای 
احیای فنی این تیم بــه نیروی انتظامی، 
وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال کمک 
کند. جای باشــگاه پاس در ورزش کشور 
خالی اســت و من برای احیــای این تیم 
با سردار اشــتری فرمانده نیروی انتظامی 
مذاکره خواهم کرد و اعتقاد دارم باشــگاه 
پــاس نه تنهــا در فوتبال بلکه در ســایر 
رشــته ها و حتــی خانواده هــای نیروی 
انتظامی و ســایر مردم و خصوصا تیم های 
پایــه می تواند کمک کند و بســیار موثر 

باشد.«

 در اساسنامه بیشتر تکمیل داریم تا تغییر

نصیری برای درمان کتف در فدراسیون پزشکی ورزشی

سلطانی فر: پاس را احیا می کنیم

تیرانــدازان ایرانــی که بــا کمبود 
مهمات مواجهند امیدوار به اعزام اردوی 
هانوفر آلمان هستند اما ممکن است این 
اردو هم لغو شود. ملی پوشان تیراندازی 
ایران این روزها در اردوی تیم ملی خود 
را برای مسابقات کسب سهمیه المپیک 
آماده می کنند و برای آماده ســازی بهتر 
بایــد بــه اردوی خارج از کشــور اعزام 
شــوند اما ظاهرا این اردو هم قرار است 
لغو شــود. آنها که همچنــان با کمبود 
مهمات مواجهند امیدوار به اعزام اردوی 
هانوفر آلمان هستند تا بتوانند مشکات 
کمبود فشــنگ خود را برطرف کنند اما 
ظاهرا امــکان لغو ایــن اردو هم وجود 
دارد. فدراســیون تیراندازی اعام کرده 
پایان سال نو میادی و آغاز سال 2019 
مشــکاتی را به جهت گرفتن دعوتنامه 
و ویــزای آلمان به وجود آورده و در این 
شــرایط امکان دارد ویــزای تیراندازان 
ایرانــی در زمان باقیمانده آماده نشــود 
و تیم ملی ایــران از ایــن اردو محروم 
شود. این اردو از جهت تامین مهمات و 

بخصوص  تیراندازان  ساح های  آزمایش 
ملی پوشــان تفنگ ســه وضعیت بسیار 
حایز اهمیت است. ملی پوشان تفنگ سه 
وضعیت که در حال حاضر تنها تمرینات 
خشــک دارند می توانند بــا حضور در 
آلمان فشــنگ مورد نیاز خــود را برای 
تمرین و مسابقات کسب سهمیه المپیک 
2020 فراهم کنند. مدال برنز تفنگ سه 
وضعیــت مه لقا جام بزرگ در بازی های 
آسیایی 2018 و همچنین مدال طای 
تفنگ سه وضعیت جوانان جهان 2018 
توســط امیرمحمد نکونام نشان می دهد 
که ظرفیت ایران در این رشته باا است 
و بــا برطرف کردن مشــکات و تامین 
مهمات می توان امیدوار به کسب بیشتر 
سهمیه المپیک 2020 در این رشته بود.

 ابراهیم اینانلو مربی تیم ملی تفنگ 
درباره مشــکات اعزام به آلمان گفت: 
»منتظریــم تعطیات ســال نو میادی 
تمام شــود و برای اردوی هانوفر آلمان 
برنامه ریزی کنیم. 8 ژانویه تعطیات آنها 
تمام می شــود و به سر کارهای خود باز 

می گردند، اگر بافاصله کارها انجام شود 
احتمال دارد به این اردو برسیم. در غیر 
این صورت باید پیش بینی کنیم که چه 

کنیم.«
 او در پاســخ به این ســوال که آیا 
ممکن است این اردو لغو شود، ادامه داد: 
»بله امکانش هســت امــا دیگر از طرف 
ما نیســت. 18 روز تعطیات داشــتند 
و اکنــون ما منتظریم تــا آنها دعوتنامه 
بفرســتند، اگر این اردو جور نشود کار 
برای ما سخت می شود. البته فدراسیون 
تمام تاش خود را می کند تا شرایط این 
سفر فراهم شود. پیش از این قرار بود که 
این اردو در اواسط بهمن انجام شود اما 
به دلیل این شرایط آن را به اواخر بهمن 
موکول کردیم تا وقت برای ویزا و کارها 

وجود داشته باشد.«
مربی تیم ملی تفنگ در پاســخ به 
این ســوال که اگر ســفر به هانوفر لغو 
شود، فشنگ ها چگونه برای اردوی تیم 
ملی تامین می شود، گفت: »اگر نشود به 
اردوی هانوفر برویــم مجبوریم در هند 

فشــنگ های خود را تهیه کنیم. در این 
شرایط فشــنگ ها را بدون آزمایش باید 
خریداری کنیم. در آلمان که فشــنگ ها 
را آزمایش شــده می خریم، کیفیت آن 
10 برابــر بهتر از فشــنگ هایی خواهد 
بود که در هند بدون آزمایش می خریم. 
کار کمی ســخت می شود و کیفیت کار 

تحت تاثیر قرار می گیرد. هرچند فشنگ 
خــوب و بد ندارد و فقــط باید آزمایش 
شــود. اگر کشــوری یک درصد فشنگ 
خود را بفروشــد فشــنگی که خیلی به 
دردش نخورد را می فروشد. برای همین 
همه کشورها اول آزمایش می کنند بعد 

می خرند.«

تیراندازی و مشکات بی پایان در اعزام به اردوهای بین المللی

تهیه فشنگ از هند به جای سفر به آلمان

صالحی امیری: فرصتی برای ورود به حاشیه ندارم

محسن آجرلو 
Mohsen Ajorloo
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تیــم ملی کشــتی آزاد در مســابقات 
جام جهانی شــرکت نمی کنــد. این خبر را 
فدراسیون کشتی ایران به طور رسمی اعام 
کرده و با ایــن کار قصد داشــته به تصمیم 
اخیر اتحادیــه جهانی در گرفتــن میزبانی 
این مســابقات از ایران اعتراض کند. به این 
ترتیب تیم ملی کشــتی آزاد در جام جهانی 
کشــتی آزاد که اتحادیه جهانی تاریخ آن را 
فعا 25 و 26 آبان ســال آینده اعام کرده 
شــرکت نمی کند. البته زمان و نوع برگزاری 
مســابقات هم نشــان می دهد که حضور در 
آن مسابقات هیچ ســودی برای ایران ندارد. 
با اعــام اتحادیه جهانی ایــن رقابت ها 25 
و 26 آبان ســال آینده و به احتمال بســیار 
زیــاد در کشــور روســیه برگزار می شــود. 
برگزاری مســابقات حــدودا 2 مــاه بعد از 
مسابقات جهانی قزاقستان چه فایده ای برای 
کشــورهای شــرکت کننده دارد؟ غامرضا 
محمدی ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد هم 
درباره نرفتن به این مســابقات گفت: »پس 
از پنج تیمی شدن رقابت های جام جهانی در 
کمیسیون فنی اتحادیه جهانی، این مسابقات 
را بــه صورت کامل از برنامه فنی خود خارج 
کردیــم و با توجه به فاصلــه این رقابت ها تا 
مسابقات آسیایی چین شرکت در رقابت های 

بین المللی دانکلوف بلغارســتان از نظر فنی 
بیشــتر به نفع ما است.« محمدی ادامه داد: 
»قصــد داریم با تعدادی از نفرات شــاخص 
خود در مســابقات بین المللی جام دانکلوف 
بلغارســتان کــه از رقابت هــای رده بنــدی 
سیستم اتحادیه جهانی است و کسب امتیاز 
در آن برای حضور در مسابقات جهانی مهم 
اســت، شــرکت کنیم و عاوه بر آن در جام 
بین المللی تختی نیز اکثر نفرات شــاخص ما 

به میدان می روند.«

غامرضــا محمــدی بــا اشــاره بــه 
برنامه هایــی کــه تیم ملی کشــتی آزاد در 
پیــش دارد، گفت: »با توجه بــه حضور در 
رقابت های جام تختی و جام دانکلوف و زمان 
جام جهانی تا مســابقات آسیایی، شرکت در 
این رقابت ها از نظر فنی به نفع ما نیســت و 
از ســوی دیگر به دلیل برگزاری رقابت های 
انتخابی تیــم ملی جوانــان در همان زمان 
نمی توانستیم با تیم جوانان هم در مسابقات 
جام جهانی شرکت کنیم.« محمدی با اشاره 

به برگزاری نشســت اش بــا حمید بنی تمیم 
ادامــه داد: »در نهایــت پــس از جلســه با 
مسووان فدراســیون به این نتیجه رسیدیم 
که بــا توجه به اینکه جــام جهانی خارج از 
برنامه ما قرار دارد در این مســابقات شرکت 
نکنیم تا از برنامه فنی خود خارج نشویم. از 
سوی دیگر به دلیل اینکه با اعام حضور پنج 
کشــور برتر جهان در جام جهانی در جلسه 
کمیســیون فنی اتحادیه جهانی کشــتی از 
میزبانی این رقابت ها انصراف دادیم و سپس 
اتحادیه جهانی تصمیــم دیگری اتخاذ کرد، 
اعتراض خود را نیز در این زمینه به اتحادیه 
جهانی کشــتی اعام کنیم.« به این ترتیب 
تیم ملی کشتی آزاد برای دومین سال پیاپی 
اســت که در مســابقات جام جهانی حضور 
ندارد. تیم ملی کشــتی آزاد سال گذشته به 
دلیل رتبه نهمی در مسابقات جهانی پاریس 
و این دوره هم به دلیل مشــکات به وجود 
آمده با اتحادیه جهانی در مســابقات حاضر 
نمی شود. این در حالی است که در سال های 
گذشته تیم ملی کشتی آزاد با چندین عنوان 
قهرمانی در این مســابقات شــرایط خوبی 
داشــت، به نحوی  که به انــدازه قهرمانی در 
مسابقات جهانی برای قهرمانی در مسابقات 

قهرمانی جهان جشن گرفته شد.

ایران باز هم غایب در جام جهانی کشتی آزاد
حفظ منافع ملی به جای حضور در تورنمنت درجه2  جدال 722 کاراته کا در پاریس برای کسب سهمیه المپیک

ایرانبا13ملیپوشعازمفرانسهمیشود
نخستین مرحله از رقابت های لیگ جهانی کاراته با حضور 722 کاراته کا 

از 81 کشور جهان به میزبانی فرانسه برگزار می شود.
رقابت های لیگ جهانی کاراته با حضور 722 کاراته کا از 81 کشــور طی 
روزهــای پنجم تا هفتم بهمن ماه در ســالن »پیردوکوبرتن« شــهر پاریس 
برگزار می شــود. رقابت هایی که به دلیل امتیاز باا در مســیر کسب سهمیه 

المپیک مورد توجه مدعیان حضور در توکیو قرار گرفته است.
در میان کشــورهای مدعی ژاپن با 5۴ کاراته کا بیشترین شرکت کننده 
را دارد، فرانســه میزبان رقابت ها ۴8 کاراته کا را ثبت نام کرده و اســپانیا به 
همراه مصر هم با 28 شــرکت کننده در رتبه ســوم بیشترین شرکت کننده 

قرار دارند. از کشورمان نیز 25 کاراته کا ثبت نام 
کرده اند. از این تعداد تنها 1۳ نفر به عنوان ملی 
پوشان منتخب فدراسیون راهی پاریس شده و 
سایر کاراته کاها در صورت اخذ روادید با هزینه 

شخصی اعزام می شوند.
ذبیح ا... پورشــیب، امیر مهدی زاده، بهمن 
عسگری، ســجاد گنج زاده، هامون درفشی پور، 
علی اصغر آســیابری، مهدی خدابخشی و صالح 
اباذری در بخش مردان و سارا بهمنیار، طراوت 
خاکســار، رزیتا علیپور، شــیما آل ســعدی و 
حمیــده عباســعلی در بخش بانــوان در لیگ 
جهانی کاراتــه وان به روی تاتامی می روند. ازم 

به ذکر اســت به نفرات برتر این مسابقات به ترتیب 7۰۰، 5۰۰ و 2۰۰ یورو 
پاداش نقدی پرداخت می شود. 

به دلیل تغییر زمان هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ تکواندوی بانوان
قهرماننیمفصلجامکوثردرزماندیگری

مشخصمیشود
دیدارهای هفته ســیزدهم، چهاردهم و پانزدهــم )پایانی( از دور رفت 
لیگ جوانان و بزرگساان زنان »جام کوثر« با تاخیر چند روزه قرار است روز 
جمعه 21 دی ماه جاری به میزبانی فدراســیون تکواندوی کشورمان برگزار 
شــود. دیدارهای هفته ســیزدهم، چهاردهم و پانزدهم )پایان دور رفت( از 
چهاردهمین دوره رقابت های لیگ جوانان و بزرگساان زنان »جام کوثر« که 
قرار بود اوایل هفته جاری در تهران برگزار شود، با تاخیری چند روزه به خاطر 
مهیا نبودن شــرایط میزبانی این مسابقه، قرار است روز جمعه 21دی ماه با 
حضــور ۳۳2 تکوانــدوکار در قالب 16 تیم و بر روی 5 شــیاپ چانگ خانه 
تکواندو برگزار شــود. برهمین اســاس پس از برگزاری این مســابقه قطعا 
قهرمان نیم فصل این رقابت ها مشخص شده و 8 تیم صعودکننده به مرحله 
پایانی نیز معرفی می شــوند. در این دوره از مسابقات، تیم های لوازم خانگی 
کن، هیات تکواندوی شــمیرانات، هیات تکواندوی اســتان تهران، ققنوس، 
هیات تکواندوی البرز، هیات تکواندوی ورامین، هیات تکواندوی شمال شرق 
تهران، باشــگاه ورزشــی داتیس یزد، بنیاد گیان، هیات تکواندوی استان 
گلســتان، هیات تکواندوی اســتان چهارمحال و بختیاری، هیات تکواندوی 
جنو ب شــرق، هیات تکواندوی شهرستان کرج، آینده ســازان لوازم خانگی 
کن، هیات تکواندوی شهرستان بهار و هیات تکواندوی جنوب غرب تهران با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. ازم به توضیح اســت در پایان هفته دوازدهم 
این رقابت ها، تیم لوازم خانگی کن با کسب ۳۴ امتیاز و تفاضل 67 همچنان 
در صــدر جدول باقی ماند؛ بنیاد گیان بــا ۳۴ امتیاز و تفاضل 6۰ جایگاه 
دومی خود را حفظ کرد و آینده ســازان لــوازم خانگی کن نیز با 27 امتیاز 

در رده سوم باقی ماند.

آغاز مرحله جدید اردوی کاراته از 23 دی ماه
شاگردانهرویبرایاستراحتیکوتاهبه

خانهبرگشتند
مرحله اول اردوی آماده ســازی تیم ملی کاراته بزرگســاان کشورمان 

اعزامی به لیگ جهانی کاراته  وان فرانسه در تهران به پایان رسید.
ملی پوشــان کاراته ایران در دو بخش مــردان و بانوان که خود را برای 
حضور در لیگ جهانی کاراته وان فرانســه آماده می کنند از روز یکشنبه 2۳ 
دی ماه وارد مرحله جدید اردو می شــوند و تمرینات خود را از سر می گیرند. 

لیگ جهانی کاراته وان فرانسه 5 تا 7 بهمن ماه برگزار می شود.

تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
کشــورمان حضــور در تورنمنت هــای 
بین المللی را برای آماده ســازی شرکت 
در رقابت های قهرمانی آسیا، در دستور 
کار دارند. مرحله جدید اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی بزرگساان روزهای 12 تا 
21 دی ماه در محل خانه کشتی برگزار 
می شود که طبق برنامه ریزی کادر فنی، 
قهرمانی  زمان مسابقات  تا  فرنگی کاران 
آسیا که ۳ تا 8 اردیبهشت ماه سال 98 
در چین برگزار خواهد شــد، 7 مرحله 
اردوی دیگــر را در برنامه دارند. محمد 
بنا، ســرمربی تیم ملی عاوه بر حضور 
در جــام بین المللی تختی شــرکت در 
2 تورنمنــت بین المللــی وهبــی امره 
ترکیــه و مجارســتان را مدنظر دارد و 
بعد از جــام تختی درباره نفرات اعزامی 
تصمیم گیری خواهد شــد. پیش از این 

قرار بود فرنگــی کاران در تورنمنت های 
کرواســی و مجارســتان بــه میــدان 
بروند. ســی و نهمیــن دوره رقابت های 
بین المللی کشــتی فرنگــی جام جهان 
پهلوان غامرضــا تختی روزهای ۴ و 5 
بهمن ماه برگزار می شــود. اردوی آماده 
ســازی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساان 
نیز بــرای حضــور در رقابت های جام 
تختــی روزهــای 1۰ تــا 21 دی ماه 
در خانــه کشــتی برگزار می شــود که 
آزادکاران نیز حضــور در تورنمنت های 
ساساری ایتالیا، یاشــاردوغوی ترکیه و 
دانکلوف بلغارســتان که جزو سیســتم 
رده بندی اتحادیه جهانی هســتند را در 
دســتور کار دارند. ســی و نهمین دوره 
رقابت های بین المللی کشــتی آزاد جام 
تختی نیز روزهــای 18 و 19 بهمن ماه 

در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

حضور در ترکیه و مجارستان در 
دستور کار شاگردان بنا

مرتضی کریمی ســرمربی سابق تیم 
ملی تکواندوی کشــورمان تاکید دارد که 
او معتقد نیســت به تکوانــدوکاری بیهوده 
فرصت دوباره برای خودنمایی داده شــود، 
چــون بازنده ها چاره ای جز خانه نشــینی 
ندارنــد اما برای چهره ســازی و ســاختن 
پشــتوانه برای تکواندو باید زودتر از اینها 

تاش می شد.
مرتضی کریمی ســرمربی سابق تیم 
ملی در پاسخ به این سوال که نظر شما در 
مورد نتایجی که در مسابقات آزاد قهرمانی 
کشور رخ داد چیست می گوید: »نفس کار 
که خیلی خوب بود، همانطوری که فریبرز 
عســکری از روز اول آمــد و هدایت تیم را 
برعهده گرفت و شایسته  سااری و عدالت 
را مبنــای کار خــود قــرار داد و روزهای 
خوبی را بــرای تکواندو در نظر گرفت. کار 
تکواندو در مسابقات جهانی سخت است و 
همه ما می دانیم تمام کشورهای حاضر در 
مسابقات جهانی با تمام قوا در این رقابت ها 
حضور دارند. عســکری نیز زمــان زیادی 
را برای اســتفاده کــردن از این جوانان در 
اختیار نــدارد.« کریمی در پاســخ به این 
سوال که شما معتقدید با این نفرات جوان 
و زمان کمی که تا آغاز مســابقات جهانی 
باقی مانده، عســکری کار دشــواری را در 

اختیار دارد تاکید می کند: »ما چهار تا پنج 
ماه زمان تا آغاز مسابقات جهانی منچستر 
پیــش رو داریــم، قبل از میــدان جهانی، 
هیچ مســابقات مهمی را پیــش رو نداریم 
که عســکری بتواند از این رقابت ها بهترین 
اســتفاده را کند و بازیکنان جوان خود را 
در آن رقابت ها محک بزند تا ترکیب اصلی 
خود را مشخص کند. ما در حال حاضر 7۰ 
درصد بازیکنان خــوب را در اختیار داریم 
و ناچاریــم از برخی بازیکنــان با توجه به 
شــرایط پیش رو، خواســته یا ناخواســته 
در ترکیب تیم اســتفاده کنیم، متأســفانه 
پوســت اندازی در تیم ملــی تکواندو دیر 
آغاز شده اســت اما اینکه عسکری آمده و 
به جوانان فرصت داده خیلی خوب است.«

کریمی در پایان معتقد است: »ما برای 
کمک بــه تکواندوی ایــران اعام آمادگی 
کردیــم و به دنبال هیچ چیزی نیســتیم، 
آبــروی تکواندو آبروی ما اســت، موفقیت 
عسکری موفقیت خانواده تکواندو است اما 
نگاه ها فراملی نیست و برخی ها نشسته اند و 
سنگ اندازی می کنند، اان زمان این است 
که موافقان و مخالفان دســت به دست هم 
دهند و تکواندو از شرایط فعلی خارج شود. 
ما اگر با این تفکرات به مســابقات جهانی 

برویم، نتیجه نمی گیریم.«

برای پشتوانه سازی در تکواندو 
باید زودتر دست به کار می شدیم

مرتضی کریمی:

آزادکاران در ساساری، یاشاردوغو و دانکلوف 
محک می خورند رزمی

سال بیست و  دوم |   چهارشنبه  19  دی 1397 | 2  جمادی ااول 9Jan 2019  | 1440 |  شماره 6114

آقا آرمین، چه شد که به جاکارتا نرفتی؟
 خب، ما را نبردند و ما هم گله ای نداریم و قرعه به 
نام آقای عاشورزاده خورد و او هم در آنجا خوب کار کرد.

فکر می کنی حاصل کار تیم اعزامی به جاکارتا 
همانقدر خوب بود که به نظر می رسد؟

 بلــه، واقعاً خــوب بودند و غیبت مــن در ترکیب 
تیم اعزامی چیزی از واقعیت هــای موجود در این زمینه 

نمی کاهد و اصل ماجرا را تغییر نمی دهد.
چرا ما پس از درخشش در جاکارتا و کسب دو 
طا در آنجا در نخستین گرندپری بعدی کم آوردیم 

و به روزهای بد گذشته رجعت کردیم؟
 شــما بازی های آســیایی را بــا گرندپری ها قیاس 
نکنید، زیرا سطح بسیار بااتری دارند. آنها زمین تا آسمان 

فرق می کنند.
اما در شرق آسیا نیز سطح کار بسیار باا است 

و »قدرت«های این منطقه کم نیستند؟
 بله، خوب هســتند اما اگر کــره جنوبی را نادیده 
بگیریم، اکثر تیم ها در کاس اول جهانی قرار ندارند و ما 
کم و بیش از عهده آنها برمی آییم. در گرندپری ها اینطور 
نیســت و لشــگری از تکواندوکاران شــاخص اروپایی به 
صحنه می آیند و آنقدر تعدادشان زیاد است که نمی توان 
آنها را شمرد و ســطح کارشان نیز به هم نزدیک است. با 
این اوصاف بدیهی است که ما در گرندپری ها عموماً نتایج 

ضعیف تری بگیریم.
اما  نیستید  تازه کار  البته یک ورزشــکار  شما 
اوج گیری ات بعد از فرزان عاشــورزاده و در 5 سال 
اخیر و اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم، در ســه سال 

گذشته بوده است. این تحول چگونه حاصل آمد؟
 یکسری کارها و دســتاوردها وابسته به همت های 
شخصی است و هرچند مربیان نیز در آن دخیلند اما سهم 
اول را خود ورزشکار با میزان کار و تاش و تمرینش دارد 
و ایــن در  مورد من هم صدق می کند و از زمانی که کارها 
را به شــدت جدی گرفتم و از هر سو تمرین و کار کردم، 

پیشرفت کردم و اکثر مشکات حل شد.
حاا که صحبــت از نقش تمرین و میزان تاش 

شد، بگو برنامه تمرینی ات چگونه است؟
 من و ســایر ملی پوشــان هر روز دو جلسه تمرین 
می کنیــم و بدیهی اســت که برخی فیزیکــی و با هدف 
ارتقای شــرایط جسمانی باشــد و قسمتی دیگر هم مرور 
فن ها و حرکت ها و ضربات. اینطور هم نیســت که صبح ها 
فقط کار جســمانی کنیم و عصرها کار فنی و هر جلســه 
تمرینی مــان ادغامــی از هر دو خصلت اســت. مجموعه 
این کارها و جلســات، روزی پنج تا شــش ساعت را دربر 

می گیرد.
تکواندو را به طور جدی از چه ســالی و در چه 

سنی شروع کردی؟

 از اوایل دهه 8۰ شمســی و در حالی که 9 ســال 
بیشــتر نداشــتم، پرداختن جدی به این ورزش را شروع 

کردم.
نخستین مربی ات چه کسی بود؟

 آقای مصطفــی رضازاده که در باشــگاهی که در 
رشــت به آن رجوع کردم، مربیگری می کرد. واقعاً مدیون 

او هستم چون بسیاری از اصول کار را به من آموخت.
از حرف هایت کامًا مشــخص اســت که او را 
فراتر از هــر مربی دیگری و حتــی مربیان ملی، 

تأثیرگذارترین مربی عمرت می دانی؟
 همینطور اســت. در عین ادای احتــرام به تمامی 

مربیــان عمــرم، هیچ کس به انــدازه آقای رضــازاده در 
شکل گیری من سهم و نقش نداشته است.

طی این سال ها از میان نفرات داخلی و خارجی 
بیشــتر از روی کار چه کسی الگوبرداری کرده ای و 

قهرمانان محبوبت چه کسانی بوده اند؟
 من همیشــه کار مهــدی خدابخشــی و علیرضا 
نصرآزادانی را پسندیده و از آنها درس گرفته ام. خدابخشی 
در وجه فنــی واقعاً درس آمــوز اســت و نصرآزادانی در 
زمینه های اخاقی هم به درجات باایی رســیده است. در  
مورد خارجی ها اسم فرد خاصی را نمی آورم، زیرا قهرمانان 
متعــددی را دیده ام که روش کارشــان برای من آموزنده 

بوده است.
ســخت ترین حریفت در مسابقات بین المللی و 

جهانی چه کسی بوده است؟
 یک ورزشکار اهل کره جنوبی به نام تاهون کینگ 
واقعاً دمــار از روزگارم درآورد و در ســه چهار رویارویی 
اول مان مرا مکرراً شکست داد تا اینکه سرانجام او را بردم 
و آن شکســت ها را تافی کردم. او واقعاً رقیب توانمندی 

است.
از  یکی  ابد  بهترین خاطره عمرت چیســت. 
مدال های جهانی و آسیایی پرشماری که بردی این 

خاطره را شکل می دهد؟
 خیر. به سبب رقابت شدیدی که بین تاهون کره ای 
و من پیش آمده بود، روزی که او را سرانجام ناکام کردم، 

تبدیل به بهترین خاطره و شیرین ترین روز عمرم شد.
آرزوی بزرگ زندگی ات چیست؟

 درخشــش در المپیک از اهداف اصلی من اســت 
و وقتی می گویم المپیک منظــورم فقط »توکیو 2۰2۰« 
نیست و به سبب سن نه چندان زیادم نسبت به حضور در 
المپیک )2۰2۴( و حتی یک دوره بعد از آن )2۰28( هم 
دیدی کامًا خوشبینانه دارم. امکان ندارد یک ورزشکار در 
رشــته های المپیکی پیدا کنید که هدف و آرزوی بزرگش 
کســب نتایجی عالی در المپیک نباشــد و این تبدیل به 

میراث ماندگار آدم ها می شود.
چون صحبت المپیک ها در میان است، در سال 
تازه آغاز شده 2019 کدام مسابقات حالت انتخابی 

المپیک را دارند؟
 مســابقه های تکوانــدوی قهرمانــی جهان 2۰19 
که اردیبهشــت 1۳98 در شهر منچســتر انگلیس برگزار 
می شــود، به اضافه چهار تورنمنت از سری گرندپری های 
این ورزش مراکز و محل هایی هســتند که امتیازات ازم 
برای شــرکت در المپیک را در  اختیار ورزشــکاران قرار 
می دهند. به عبارت بهتر فقط کســب یک عنوان اولی در 
یکی از این تورنمنت ها برای کســب مجوز المپیک کافی 
نیســت بلکه باید در تمامی این میدان های ســهمیه ای 
شرکت و کسب امتیاز کرد و در نهایت دارندگان بیشترین 

امتیازات به آوردگاه توکیو راه می یابند.
برای هر کشور چند سهمیه می گذارند؟

 مثل ادوار اخیر المپیک هر کشور حداکثر می تواند 
در چهار وزن شرکت کننده داشــته باشد و البته برای ما 
شــاید رقم سه حد نهایت توفیق باشــد زیرا وضع مان در 
منهای 8۰ کیلوگرم چندان روشــن نیســت و این اوضاع 
عوض نمی شود مگر اینکه طی یک سال و نیم آینده یکی 
دو تکواندوکار ما در این وزن کاری کارســتان کنند و در 

گرندپری های مورد اشاره به نتایج بسیار خوبی برسند.
این گرندپری ها در کدام شــهرها و کشــورها 

برگزار می شوند؟
  در جاهایی مثل رم و توکیو اما منچســتر را این بار 
معــاف کرده اند زیــرا میزبان پیکارهــای قهرمانی جهان 
اســت و جا و نقشــی بیش از این به یک شهر در عرصه و 

محاسبات تکواندو نمی دهند.
آیا شغلی ثابت به جز تکواندو داری؟

 خیــر، فقط با درآمد حاصــل از حضور در تکواندو 
روزگار می گذرانم.

به شما  تکواندو  فدراسیون  پرداختی  و  مقرری 
ملی پوشــان در زمان برگزاری اردوهای ملی به چه 

میزان می رسد؟
 متغیر اســت و برای هر ورزشکار بر  اساس آخرین 
رتبه هــا و مقام هایی که کســب کــرده و نتایج حاصله او 
تصمیم گیــری و اقدام می کنند و یک رقــم ثابت در کار 

نیست.

امکانات و سالن های تمرینی تان چطور است؟
 خوشــبختانه در این زمینه مشــکل زیادی نداریم 
و ســالنی که در قیطریه موجود اســت و به واقع خوابگاه 
این منطقه شرایط بســیار خوبی دارد و از سالن مجهزی 
برخوردار است که ما در آن اجتماع و تمرین می کنیم. این 
امر باعث شده در زمینه امکانات سخت افزاری و وسایل و 

نیازهای این رشته مشکات چندانی نداشته باشیم.
و سایر امکانات و نیازها چه؟ آیا آنقدر که باید 

به تکواندوکاران بها می دهند؟
 به  هر حال تاش شــان را می کننــد و اگر کمبود 
مالــی و یا برخی فقدان های تشــکیاتی وجــود دارد، به 
کار ما منحصر نمی شــود. ما می دانیم که مســووان امر 
هرچــه در توان دارند برای تأمین نیازها عرضه می کنند و 
کوتاه نمی آیند و کارهای ازم از ســوی فدراسیون صورت 
می گیرد. یکسری مســائل و کمبودها در تکواندو و سایر 
رشــته های رزمی وجود دارد که از دیرباز برقرار بوده و با 
اینکــه نمی خواهم بگویم به آن عــادت کرده ایم و گله ای 
نداریم امــا جزو اینفک ورزش ما اســت. به جای اینکه 
فکــر کنم این کمبودها چطور می توانند برای ما بازدارنده 
باشــند، به این می اندیشم که چطور استعدادهای ذاتی ما 
در تکواندو حال اکثر مشکات و سوق دهنده ما به سوی 
افتخارات و پیروزی های دائمی و پرتعداد اســت. مطمئن 

باشید که تکواندوی ایران هرگز افول نمی کند.

هادی پور: نه فقط به »توکیو« بلکه به المپیک 2028 هم فکر می کنم

تکواندو ایران هرگز افول نمی کند
این از خوش اقبالی ما است که صاحب آرمین هادی پور شده ایم که با رشد فزاینده اش در چهار پنج سال اخیر تبدیل به یکی از بهترین سبک وزن های نه فقط تکواندو ایران 
بلکه جهان شده و این البته از بد اقبالی ما است که او درست در همان وزنی فعالیت می کند که فرزان عاشورزاده نیز در آن حاضر است. همین »هم وزنی« و برخی ماحظات دیگر 
سبب شد مسووان تکواندو نه آرمین بلکه فرزان را به بازی های آسیایی جاکارتا ببرند و در شرایطی که تکواندوی خاموش شده پنج، شش سال اخیر ما با تصاحب دو طا در این 
رقابت ها دوباره سر بلند کرد، فرزان تحلیل رفته در قالب های »سونامی« وار خود نیز یک برنز را از این میدان برگرفت. همه اینها سبب شده هادی پور که بچه رشت و 24 ساله 
و مجرد و صاحب بیش از یک دوجین مدال مهم بین المللی شامل طای محاسبه نشده و غیر رسمی المپیک 2016 ریودوژانیرو در 58 کیلو است و در پیکارهای مهم و متعدد 
دیگری نیز برای ایران آبروداری کرده، حرف های زیادی برای گفتن درباره مسائل فوق و سایر نکات روز تکواندوی ایران و جهان طی 10 روز اول زمستان 1397 داشته باشد.

از خدابخشی 

و نصرآزادانی 
درس گرفتم

اگر کمبود مالی و یا برخی فقدان های 
تشکیاتی وجود دارد، به کار ما 

منحصر نمی شود. ما می دانیم که 
مسووان امر هرچه در توان دارند 

برای تأمین نیازها عرضه می کنند و 
کوتاه نمی آیند و کارهای ازم از سوی 

فدراسیون صورت می گیرد

وصال روحاني
Vesal Rohani
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 »شرط بندی روی آینده 
در برنابئو« تیتر اصلی 
روزنامه مادریدی »مارکا« 
بود که به خرید براهیم 
دیاس اشاره داشت. او 
بازیکن جوانی است که 
می تواند آینده رئال را 
تضمین کند: »تنها گزینه 
من، بستن قرارداد با 
مادرید بود، بستن قرارداد 
با مادرید بود یا بستن 
قرارداد با مادرید بود.«

 روزنامه مادریدی 
»آ.اس« درشت 
تیتر زد: »کمک داور 
ویدئویی وارد بازی های 
جام حذفی می شود« 
و براهیم دیاس در 
برنابئو به هواداران 
معرفی شد: »3 گزینه 
داشتم: مادرید، 
مادرید یا مادرید.« 
اتلتیک بیلبائو از منطقه 
سقوط خارج شد.

 »موندو دپورتیوو«، 
روزنامه ورزشی چاپ 
بارسلونا در صفحه 
اول تیتر زد: »بحران 
سفید« و نوشت، 
رئال نمی تواند راه 
حلی برای افتش 
پیدا کند و اعتماد 
به سواری تمام 
شده. معارفه براهیم 
دیاس، توجه همه را 
از بحران منحرف کرد.

 روزنامه میانی »گاتزتا 
دلو اسپورت« تیتر زد: 
»اینتر برای گرفتن طا 
می رود« و توضیح داد، 
درها برای مودریچ 
باز است و نراتزوری 
رویای او را دارد. 
اینتری ها آماده اند 
روی ناراحتی مودریچ 
از رئال مانور بدهند و 
سوار بر این موج، او را 
بگیرند.

 روزنامه رمی »کوریره دلو 
اسپورت« در صفحه اول نوشت، 
بحران در رئال سبب شده بازار 
نقل و انتقاات تکان بخورد. 
حاا بازیکنان بزرگ تمایلی برای 
رفتن به رئال نشان نمی دهند 
و دوست ندارند در خانه تکانی 
این تیم مشارکت داشته باشند. 
مودریچ و کروس به سمت 
اینتر می روند و فلورنتینو برای 
گرفتن ایکاردی وارد عمل 
می شود.
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پیشخوان

آرسنال به جذب دنیس سوارس 
از بارسلونا نزدیک شده. گفته می شود 
او با 20 میلیون پوند به شــمال لندن 
داده اند  خبــر  برخی  البتــه  می رود، 
آرســنال مایل است به صورت قرضی 
و با امکان خریــد دایم این بازیکن را 
به خدمت بگیرد. ســوارس برای بازی 
یکشنبه با ختافه تیم را همراهی کرد 

اما بعد از ترکیب کنار گذاشته شد.
سوارس نتوانسته در بارسلونا جای 
ثابتی پیدا کند. بارســلونا این هافبک 
را در ســال 2013 از منچسترسیتی 
خریــد اما بعد از یــک فصل بازی در 
تیم ب باشــگاه به ســویا قرض داده 
شــد. مربی او در فصل 2014-2015 
در سویا چه کســی بود؟ اونای امری. 
ســوارس زیر نظر مربی فعلی آرسنال 
نقش هجومی تری داشت و شش گل 
زد و پنج پــاس گل داد، او در 24 تا 
از 26 حضور در ترکیب اصلی ســویا 

هافبک هجومی یا بال بود. بارسلونا 
بعــد او را با 4 میلیــون یورو به 
ویارئال فروخــت اما بعد از یک 
بــا 3/25 میلیون  فصل موفــق 
یــورو ســوارس را برگرداند. اگر 
که  فصل 2016-2017  در  چه 

نایب قهرمان الیگا شدند، 
رقابت های  در  بازی   36
مختلف برای بارســلونا 

انجــام داد، از آن به 
بعد زمــان بازی اش 
در بارســا به شدت 

کاهش یافته.
حاا این بازیکن 
25 ساله به چه درد 
آرســنال می خورد؟ 
بودن  پســته  چند 
نخســتین چیــزی 

اســت که بــه ذهن 
بازیکن  ایــن  می آید. 

خــوش تکنیــک می تواند در 
وســط، چپ و راست خط 

میانی و همچنین هافبک 
به  بــازی کند  هجومی 
اگرچه  بــال.  عاوه دو 
توییتــر  در  عــده ای 
گفته اند آمدن سوارس 
را  الننی  محمد  جای 
تنگ می کند اما این 

دو کاما متفاوت 

هستند.
دریبل زنــی و کنتــرل توپ دو 
مشخصه بارز سوارس هستند هرچند 
گاهی زیادی با تــوپ کار می کند اما 
در نبردهای تن بــه تن خیلی خوب 
اســت. در تصمیم گیری به تیم کمک 
می کنــد اما حضور ثابــت در تیم در 
پیشرفتش موثر است. او قبا هم این 
را به اثبات رسانده. قبل از بارسا در دو 
فصل 95 بازی در رقابت های مختلف 
برای سویا و ویارئال انجام داد و نشان 
داد بازیکنی کاما قابل اتکا در الیگا 

است.
ســوارس قبــل از این یــک بار 
بــه امارات آمــده، او به عنوان بازیکن 
منچسترســیتی در دیدار شش سال 
قبل بــه ورزشــگاه آرســنال آمد و 
تیمــش را از روی نیمکــت در برد 2 
بر صفر مقابل میزبان همراهی کرد. او 
می تواند دست امری را در پست های 
مختلف باز بگــذارد و اگرچه بازیکن 
فوق العاده ای نیســت اما در سال های 
اوج فوتبالی اش به سر می برد و با یک 
شروع تازه به خوبی متحول 

می شود.
AFP :منبع

چندپسته همه کاره
 دنیس سوارس به چه درد آرسنال می خورد؟

 شگفتی در رقابت های حذفی، میراث خانواده کاف
به دنبال معجزه در اتحاد

برتون آلبیون به گفته مربی اش، نایجل کاف، به یک معجزه نیاز دارد 
تا منچسترســیتی، مدافع عنوان قهرمانی لیــگ برتر را از نیمه نهایی جام 
اتحادیه حذف کند اما او با شــگفتی در مسابقات حذفی غریبه نیست. او 
پســر مربی اسطوره ای انگلیس، برایان کاف است که ناتینگهام فارست را 
به دو قهرمانی در جام باشــگاه های اروپا رساند. نایجل در نخستین دوره 
مربیگری خود در برتون که آن موقع تیمی دســته پنجمی بود، توانست 
در ســال 2006 منچستریونایتدی که کریســتیانو رونالدو و وین رونی را 
در اوج داشــت، بدون گل متوقف کند. برتون به دســته سوم صعود کرده 
امــا کاف می گوید متوقف کردن تیم پپ گواردیوا در بازی امشــب در 
ورزشــگاه اتحاد کار سخت تری است: »وقتی رونالدو و رونی دقیقه 59 در 
ورزشگاه ما به بازی آمدند، یونایتد همین کیفیت سیتی فعلی را پیدا کرد 
اما خارج از خانه فرق دارد. همانطور که مقابل لیورپول دیدید، ســیتی در 

خانه بی نهایت خوب و مقتدر است.«
کاف در ســال های 2015-2013 بــا 
شــفیلدیونایتد به نیمه نهایی جام اتحادیه و 
جام حذفی انگلیس رســید اما در این فصل 
جام اتحادیه تیم های اســتون ویا، ناتینگهام 
فارســت و میدلزبورو از چمپیونشیپ و برنلی 
از لیگ برتــر را برده و با هیچ تیمی به اندازه 
ســیتی روبه رو نشــده: »خیلی بــه جزییات 
آنها نپرداخته ایم چون تیم وحشــت می کند. 
بازیکنان ما از قدرت این تیم خبر دارند، حاا 
هم به نیمه نهایی رسیده اند، می شود گفت کار 
تمام است. البته شــانس خیلی اندکی برای 

یک معجزه داریم و تاشمان را می کنیم.«
کاف به عنوان بازیکن فارســت و بــا مربیگری پدرش دو بار قهرمان 
جام اتحادیه شــد قبل از آنکه در سال 1993 به لیورپول برود و دو سال 
بعد به سیتی رفت اما آن موقع هدف سیتی بقا در لیگ برتر بود نه سلطه 

بر آن.
ســیتی این روزها با حمایت مالکان اماراتــی در چهار جبهه مدعی 
قهرمانی اســت و یکشــنبه تیم روترهام را در جام حذفی با 7 گل در هم 

کوبید با آنکه تقریبا تیم دومش را به زمین فرستاده بود.
گواردیوا هشــدار داد: »ما کاری را می کنیم که برای تبدیل شــدن 
به یک باشــگاه خیلی خیلی بزرگ باید انجام دهیم. باشــگاه های بزرگ 
رقابت ها را انتخــاب نمی کنند، بازی ها را انتخاب نمی کنند، کارشــان را 

می کنند.«
سیتی می خواهد به رویای کاف که رساندن تیمش به فینال ویمبلی 

است و پدرش خیلی خوب آن را با فارست انجام می داد، پایان دهد.
منبع: خبرگزاری فرانسه

گزارش

 مذاکره مدیر برنامه های 
موراتا با سویا

نشریه  آ.اس اســپانیا نوشته است که مدیر 
برنامه  های باشگاه ســویا، خواکین کاپاروس روز 
دوشــنبه هفته جاری با مدیر برنامه های آلوارو 
موراتا، خوان لوپس ماقاتی داشته است تا درباره 
انتقال این مهاجم اســپانیایی به آندلس مذاکره 
کند. موراتا فصل کم فروغی را سپری می کند اما 
آ.اس مدعی شــده که سویا با این وجود خواهان 
به خدمت گرفتن او اســت. اگرچــه با توجه به 
رقمی که چلسی سال 2017 برای خرید موارتا 
از رئال مادریــد پرداخــت )60 میلیــون پوند(، 
انتقال قطعی او به ســویا سخت به نظر می رسد 
اما مدیر ورزشی این باشگاه مذاکراتی را با مدیر 
برنامه های موراتا آغاز کرده و امکان دارد باشگاه 
لندنــی با انتقال قرضــی او موافقت کند که در 
این صورت راه برای ورود گونسالو ایگواین هموار 

خواهد شد.
 

آرسنال مقصد مطلوب 
کاراسکو

باشگاه آرســنال به عنوان گزینه   اصلی عقد 
قرارداد با یانیک کاراسکو بال بلژیکی تیم دالیان 
ایفان چین معرفی شده است. کاراسکو دو سال 
پیش اتلتیکومادرید را ترک کرد تا برای دریافت 
حقوقی نجومی در ســوپرلیگ چین بازی کند. 
اکنون اما شــبکه اسکای اســپورت ایتالیا اعام 
کرده است کاراســکو دوباره می خواهد به سطح 
اول فوتبــال اروپا برگردد و قصد دارد با یک تیم 
لیگ برتری در انگلیس قــرارداد ببنند و گزینه 
اول او آرسنال اســت؛ این در حالی است که از 
میان و منچســتریونایتد هم به عنوان مشتریان 
کاراســکو یاد می شود. اسکای می گوید کاراسکو 
به آرسنال چراغ سبز نشان داده و به این ترتیب 

میان در جذب او ناکام خواهد ماند.

خبر

آرین روبن: 
قبل از تمام شدن 

فصل، تیم بعدی ام را 
انتخاب می  کنم

آریــن روبن فــاش کــرد که از 
دریافت پیشــنهاد اینتر بسیار خرسند 
اســت و احســاس افتخــار می کند و 
قبــل از پایان فصل تیــم بعدی اش را 
انتخاب می کند. ســایت اف سی اینتر 
شــنبه این هفته گزارش کرد که اینتر 
امیدوار اســت دو خریــد جدید، یکی 
دیه گــو گودیــن از اتلتیکومادریــد و 
دیگری آرین روبــن از بایرن مونیخ را 
در ژانویه قطعی کنــد. هر دو بازیکن 
قراردادهایشــان در پایــان این فصل 
تمام می شــود و بازیکن آزاد می شوند. 
روبن 35ساله در واکنش به این اخبار 
با حالتی طنز آمیــز گفت: »واقعاً؟ این 
باعث افتخار و خوشــحالی من اســت 
که چنین پیشــنهادهایی داشته باشم. 
چند هفته اخیر بســیار پرمشغله بوده 
اســت بخصوص برای پــدرم که مدیر 
برنامه های من هم هســت اما در کل 
شــنیدن اینکه باشگاه ها به جذب من 
است.«  دارند، چیز خوشایندی  تمایل 
روبن ادامــه داد: »آینده من هنوز هم 
باز اســت. هنوز هــم منتظرم و بر باا 
بردن ســطح آمادگــی ام تمرکز دارم. 
می خواهــم دوبــاره به تیــم برگردم 
و فوتبــال بــازی کنــم. نمی دانم چه 
زمانــی اما در نهایت بایــد درباره تیم 
بعــدی ام تصمیم بگیــرم. نمی خواهم 
تا آخر فصل صبــر کنم چون من هم 
خانواده دارم و باید برای آینده ام کمی 
زودتــر برنامه ریزی کنــم. با این حال 
دوباره می گویم از باشــگاه هایی که به 
خرید من تمایل نشــان داده اند تشکر 

می کنم.«

 چند آدم باهوش می گفتند به جام حذفی احترام نگذاشته ام

کلوپ: مجبور به تغییر تیم بودم

یورگــن کلوپ می گویــد مصدومیت 
زودهنــگام دژان لــوورن نشــان داد چرا 
مجبور شده تیم دوم لیورپول را برای بازی 
بــا ولورهمپتون در جــام حذفی به زمین 
بفرستد. لیورپول با باخت 2 بر یک در این 

دیدار حذف شد.
کلوپ نســبت به بازی پنجشنبه برابر 
منچسترســیتی که نخستین شکست این 
تیم در لیگ برتر در آن رقم خورد، 9 تغییر 
در ترکیــب اصلی ایجاد کرد و لوورن یکی 
از دو بازیکنی بــود که در ترکیب ماند اما 
این مدافع کروات بعد از تنها شــش دقیقه 
دچار مصدومیت همســترینگ شد و جای 
خودش را به کی جانا هواور 16 ساله داد.

لیورپــول در کنفرانس  آلمانی  مربی 
خبــری بعد از بــازی گفت: »شــنیده ام 
همســترینگ بــوده در حالی کــه قبل از 
آن هیــچ عایمی بروز نــداده بود. هر چه 
پرســیدم جوابــی نگرفتم، کامــا اتفاقی 
بوده. باید تصمیم می گرفتم. نمی دانم چه 
می گفتیــد اگر از ابتدا با فابینیو و کی جانا 
در قلب دفاع بــازی می کردیم، ابد چند 
آدم باهــوش به مــن می گفتند که به این 
رقابت هــا و حریف احترام نگذاشــته ام. از 
طرف دیگر عاقانه نیســت که یک بازیکن 
16 ســاله را در ترکیب اصلــی قرار دهی. 

منتظر می مانیم تا کاما آماده شــود اما او 
آمد و عملکرد خوبی داشــت. مهم نیست 

چند سال دارد، خوب بازی کرد.«
میزبــان با گل هــای دقایق 38 و 56 
رائوس خیمنس و روبن نوز به دور چهارم 
جام حذفی راه یافت که باید در این مرحله 
به مصاف برنده شروزبری و استوک سیتی 
بــرود؛ گل دقیقــه 51 دیــووک اوریگی 
برای میهمان کافی نبــود. با آمدن هواور، 
ســه بازیکن نوجوان برای نخستین بار در 
ترکیب اصلی لیورپول قرار گرفتند در کنار 
رافائل کاماچــو و کورتیس جونز اما جالب 
اینکه باتجربه ترین بازیکن لیورپول، جیمز 
میلنر، اشتباه بزرگی مرتکب شد که منجر 

به گل اول ولوز شد.
کلوپ که تیمش در روزهای پرمشغله 
پایان ســال 4 بازی در 13 روز انجام داده، 
ادامه داد: »ما ترکیــب اصلی ثابتی داریم 
و در چند هفته اخیر ســه بازی ســخت 
داشتیم بنابراین مجبور به تغییر بودیم. به 
من خبر دادند به خاطر فشردگی و سختی 
بازی های اخیر نمی توانیم از ســه بازیکن 
هجومــی خود در ترکیب اصلی اســتفاده 
کنیم. محمد صــاح و روبرتو فیرمینو به 

بازی آمدند و اوضاع فرق کرد.«
او درباره بازی گفت: »ما می خواستیم 

بــازی را کنتــرل کنیم چــون تیم کاما 
جدیدی بودیم بخصوص در دفاع، بنابراین 
عاقانه تاش برای حفظ توپ بود. ما اینجا 
نیســتیم که رکورد جوان ترین تیم جهان 
را کسب کنیم. خوب است، این بچه ها در 
کنار ما هستند، با ما تمرین می کنند چون 
فکر می کنیم به اندازه کافی خوب هستند. 
گاهی 10 برابر 10 مقابلشان بازی می کنیم 
و بــاور کنید خیلی بهتر از این دیدار بازی 
می کنند. بعد از بازی با سیتی چند بازیکن 
داشتیم با سرماخوردگی و گلودرد و همین 
چیزهایی که این فصل ســال همه دارند. 
چند نفر در دســترس نبودنــد. مجبور به 
تغییر شدیم، روز قبل از بازی قرار بود آدام 
اانا و جوردن هندرســون باشــند، دژان 
در برنامه هــای ما نبود اما ایــن تغییرات 
صــورت گرفت، دژان در ســه چهار هفته 
اخیر بازی های زیــادی انجام داده بود، در 
این بازی هم به میدان رفت و مصدوم شد. 
چندان خوب نبود امــا ما مجبور به تغییر 

بودیم، داستان بازی این است.«
لیورپول که با چهــار امتیاز اختاف 
در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد، شنبه 
در زمین برایتــون بازی می کند. جو گومز 
و ژوئــل ماتیپ دو مدافع مصــدوم دیگر 
لیورپول هســتند کــه البته کلــوپ ابراز 

امیدواری کرده در روزهای آینده به ترکیب 
این تیــم بازگردند. لیورپــول حاا تمرکز 
خود را روی لیگ برتر و لیگ قهرمانان قرار 
می دهد که باید در مرحله یک هشتم نهایی 

به مصاف بایرن مونیخ بروند.
ولورهمپتون با مربیگری نونو اسپیریتو 
سانتو در بازگشــت به لیگ برتر غول کش 
شده است، آنها در لیگ چلسی و تاتنهام را 
برده اند و منچسترسیتی، منچستریونایتد و 
آرســنال را متوقف کرده اند، حاا لیورپول 

هم به این فهرست اضافه می شود.
نونــو گفت: »نمایــش خوبی در یک 
بازی سخت داشتیم. ما ضدحمات خوبی 
زدیــم و در زمان مالکیت تــوپ عملکرد 
خوبی داشــتیم. به تیمــم افتخار می کنم 
که مقابل یک تیم قوی چنین بازی خوبی 

انجام داد.«
مربــی پرتغالی درباره گل روبن نوز از 
فاصله حدودا 30 متری گفت: »او استعداد 
زیادی دارد و قبا هــم از این گل ها زده، 
ما هم تشویقش می کنیم از راه دور شوت 
بزند. گل زیبایی بود. ورزشگاه دوباره زنده 

شد.«
ولورهمپتــون در بازی بعدی خود به 

مصاف منچسترسیتی می رود.
منبع: رویترز

  هواور، جوان ترین 
بازیکن تاریخ لیورپول در 

جام حذفی
کی جانا هــواور در دقیقه 6 بازی لیورپول 
با ولورهمپتون جانشــین دژان لــوورن مصدوم 
شــد و جوان ترین بازیکن تاریخ لیورپول در جام 
حذفی و ســومین بازیکن جوان این باشــگاه در 
همه رقابت ها شد. او نخســتین بازی خود برای 
تیم اول لیورپول را با 16 سال و 11 ماه و20 روز 
ســن انجام داد. تنها کسانی که در سن کمتری 
برای لیورپول بازی کرده اند، جک رابینســون و 
جروم ســینکلر هســتند که دومی با 16 سال و 
6 روز ســن جوان ترین بازیکن تاریخ لیورپول در 

رقابت های مختلف است.
هواور شــهریور از آکادمی جوانان آژاکس 
خریداری شــد. او که بازیکن تیم زیر 17 ســال 
هلند اســت، توانایی بازی در دفاع وسط و دفاع 

راست را دارد.
ولورهمپتون برای نخســتین بار از ســال 
1981 لیورپــول را برد، این تیم در شــش بازی 
اخیر خود سه تســاوی و سه باخت داشت. ولوز 
پنــج بار لیورپول را از جــام حذفی کنار زده اما 
رکورددار، استوک ســیتی است که شش بار به 

وسیله ولوز حذف شده است.
لیورپول در هشــت فصل اخیر جام حذفی 
شش بار به وسیله رقبای لیگ برتری حذف شده 
است. ژردان شــکیری در چهار بازی اش در جام 
حذفی شکســت خورده، سه بار با استوک و یک 

بار با لیورپول.
 

برخورد غول ها در جام 
حذفی انگلیس

در قرعه کشــی دور چهــارم جــام حذفی 
انگلیــس دو غــول پرافتخــار ایــن رقابت هــا، 
منچســتریونایتد و آرسنال به هم خوردند و باید 
در ورزشگاه امارات به مصاف یکدیگر بروند. اوله 
گونار سولسشــایر که با بردن پنج بازی ابتدایی 
خــود به عنوان مربــی موقت منچســتریونایتد 
شــروعی رویایی داشــته در یکی از سخت ترین 
بازی های خود با تیم اونای امری روبه رو می شود. 
آرســنال و منچستریونایتد به ترتیب با 13 و 12 
قهرمانی در جام حذفــی پرافتخارترین تیم های 
قدیمی تریــن تورنمنت فوتبال جهان محســوب 

می شوند.
کریستال پااس- تاتنهام و منچسترسیتی- 
برنلــی دیگر بازی های بیــن دو تیم لیگ برتری 
هســتند و در صورتــی که نیوکاســل در بازی 
تکراری با بلکبرن برنده شــود با واتفورد روبه رو 

می شود.
در ســایر بازی های مهــم، اورتون میهمان 
میلوال اســت، چلسی میزبان شــفیلدونزدی یا 
لوتون خواهد بود، برایتون با وست برومویچ بازی 
می کند، ساوتهمپتون اگر از سد دربی کانتی عبور 
کند، با آکرینگتون دیــدار می کند. ولورهمپتون 
هم که لیورپول را حذف کرده با برنده شروزبری 
و اســتوک بازی می کنــد. دیدارهای این مرحله 

پنجم تا هشتم بهمن برگزار می شود.

مائوریتزیــو ســاری ســرمربی چلســی 
می  گوید سســک فابرگاس حق دارد تصمیم به 
ترک آبی پوشــان لندن بگیرد. باشگاه چلسی از 
اسپانیایی اش خودداری  قرارداد هافبک  تمدید 
کــرده و او هم این هفته اعــام کرد که ژانویه 
اســتمفوردبریج را تــرک می کنــد و احتمااً 

مقصدش موناکو خواهد بود. 
ســاری هم معتقد اســت فابــرگاس باید 
چلســی را ترک کند، چون این اتفاق به نفع او 

است. ســرمربی ایتالیایی چلسی درباره بازیکن 
31ساله تیمش گفت: »من فقط می توانم نظرم 
را بگویم. نمی دانم تصمیم باشگاه چیست. نظر 
من هم این اســت که سســک نیاز دارد برود. 
در این باشــگاه یک قانون وجــود دارد؛ قرارداد 
بازیکنان باای 30 سال برای بیش از یک سال 
تمدید نمی شــود. من نمی خواهم در تیمم یک 
بازیکن به مهمی فابــرگاس را ناراحت ببینم.« 
ســاری با اشــاره به خبرهایی مبنــی بر اینکه 

انتقــال احتمالی فابرگاس به موناکو وجود دارد 
گفت: »نمی دانــم. دیروز او به خاطر مصدومیت 
اســتراحت کرد، بنابراین من نمی دانم او روزش 
را چگونه سپری کرده. اگر سسک برود، ما قطعاً 
به یک جانشــین برای او نیاز داریم. ما در خط 
میانی مان مشــکل داریم و من فکر می کنم این 
به خاطر مصدومیت روبن لوفتوس چیک است. 
شــرایط جدی باشد یا نه، بدون سسک ما فقط 

5 هافبک داریم.«

 به یک جانشین برای سسک نیاز داریم

 ساری: فابرگاس نیاز داشت چلسی را ترک کند

مائوریســیو پوچتینو ممکن اســت راه 
مربیانی مانند ســر الکس فرگوسن و آرسن 
ونگــر را در پیش بگیرد کــه دوران طوانی 
مربیگــری در یک تیم را تجربــه کرده اند. او 
امــا می گوید که پیش از فکر کردن به چنین 
ســناریویی دوســت دارد حرف های آرســن 
ونگر درباره ســپری کردن 22 سال از دوران 
مربیگری اش در یک تیم را بپرســد تا به این 
نتیجه برســد که آیا ماندن در یک باشــگاه 
برای چنین مدتی طوانی در شرایطی که آن 
باشگاه به خاطر احداث استادیوم جدید از نظر 
مالی در مضیقه قرار دارد، تصمیم درســتی 

است یا نه؟
او گفت: »من برای آرســن ونگر احترام 
بسیار زیادی قایلم چون زمانی که شما از 22 
سال کار در یک باشگاه بزرگ مانند آرسنال 
صحبــت می کنید و با در نظــر گرفتن همه 

اتفاقاتی کــه در این بازه زمانــی در آن تیم 
رخ داده اســت، باید خیلی خوب بوده باشید 
که بــرای چنین مدت طوانــی دوام آورده 
باشید. شــما نه تنها باید یک مربی فوق العاده 
باشــید بلکه باید یک انسان بزرگ باشید که 
ارزش هایش را نشــان می دهد. دوران آرسن 
ونگر در آرســنال حیــرت  آور بود و به همین 
دلیل شــیوه ای که او به کارش در آرســنال 
پایــان داد کمی ناراحت کننــده بود. با توجه 
به تمام آن چیزهایی که آرســن به آرســنال 
داد، من فکر می کنم شــیوه ای که باشگاه به 
همکاری اش با او پایان داد کامًا غیرمنصفانه 

بود.«
پوچتینو افزود: »به نظــر من باید قدر 
کارهای حیرت آوری که او در آرســنال انجام 
داد، دانســته شود. امیدوارم روزی فرصتی به 
دست آورم تا با او صحبت کنم و از او بپرسم 

که آیا ماندن بــرای چنین مدتی طوانی در 
آرسنال ارزشش را داشت؟ نمی دانم جواب او 
چه خواهد بود. این درست که ما کار می کنیم 
و واقعیــت تمام آنچه در داخل باشــگاه رخ 
می دهــد را می دانیم امــا نمی توانیم از مردم 
بخواهیــم مانند ما واقعیت ها را قبول کنند یا 
همانقدر از اتفاقات داخل باشگاه مطلع باشند 
که ما هســتیم. من آرزو می کنم 02 سال در 
این تیم بمانم و بعد از آن بازنشســته شوم یا 
در تاتنهام بازنشســته شوم، اما نمی دانم چه 
اتفاقــی خواهد افتاد چون باید از آرســن در 
این باره ســوال کنم. اگر او بگوید از شــیوه 
پایان دوران کارش در آرســنال خیلی راضی 
بوده، ممکن است چنین امکانی برای من هم 
فراهم شــود اما به نظر خودم که رفتار مردم 
و صحبت های آنها در مورد ونگر غیرمنصفانه 

بود. ببینیم چه می شود.«

 پوچتینو: برای اینکه مدتی طوانی در تاتنهام 
بمانم، باید نظر ونگر را بپرسم

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
211731491054لیورپول1
211623561750منچسترسیتي2
5462148-2116تاتنهام3
211353381644چلسي4
211254463141آرسنال5
211155433238منچستریونایتد6
21948252331لسترسیتي7
21858303129واتفورد8
21858232529ولورهمپتون9
21849293228وستهم10
21768313127اورتون11
218310314027بورنموث12
21759242926برایتون13
216411192622کریستال پااس14
214611152918نیوکاسل15
215313214218برنلي16
215313194118کاردیف17
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
18567292821سلتاویگو14
18567162021وایادولید15
18477162119لگانس16
183105182519اتلتیك بیلبائو17
18387192317ویارئال18
184410183216رایووایکانو19
182511173511اوئسکا20

الیگا
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

381153-19172یوونتوس1
191423371744ناپولي2
191234311439اینتر3
19955282132اتزیو4
19874262031میان5
19865342430رم6
19856322329سمپدوریا7
19847392728آتاانتا8
19694241927تورینو9
19685251826فیورنتینا10
19676303225ساسولو11
19748172325پارما12
19487172520کالیاري13
19559253520جنوا14
19469162318اودینزه15
194510152717اسپال16
194411223716امپولي17
192710152913بولونیا18
191711123710فروزینونه19
8*1918101435کیوو20

امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه
501047-17152پاري سن ژرمن1
191045291934لیل2
18954302132لیون3
17863251330مون پولیه4
18864282230سنت اتین5
17836302627مارسي6
19685302326استراسبورگ7
18756272526رن8
19685151826رنس9
18756131726نیس10
18657262823نیم11
17575202022بوردو12
18567172721تولوز13
17557242520نانت14
17476202219آنژه15
19397192518کائن16
185211173117آمي ین17
184410163116دیژون18
183411162913موناکو19
182511143411گنگان20

A سری
امتیازخوردهزدهباختتساويبردبازيتیمرتبه

171331441842بوروسیادورتموند1
171133361836بایرن مونیخ2
171034361833مونشن گادباخ3
17944311731ایپزیگ4
17845272228ولفسبورگ5
17836342327آینتراخت6
17674322325هوفنهایم7
17665262724هرتابرلین8
17737262924بایرلورکوزن9
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. 

کریس مور
Chris Moore
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مادرید حاا پنجم 
است. حاا فاصله آنها 
با بارسلونا 10 امتیاز، با 

اتلتیکو 5، با سویا 3 
و با آاوس یک امتیاز 

است. 

سواری که انگشت اتهام را 
می دید که به سمت او گرفته 

شده، به این اشاره کرد که 
تیم را در رده نهم تحویل 

گرفته و به رده چهارم 
رسانده اما پیروزی های رئال 

به هیچ وجه متقاعدکننده 
نبوده است

رئال مادرید دوباره تیتر رسانه ها شد

این روزهای سخت

سانتی ســواری راست می گفت اما 
به شــکلی بسیار اشــتباه. ابتدا به دلیل 
حرف هایش به او حمله کردند و ســپس 
به دلیل کاری که انجام داد به او تاختند. 
سایرین هم تسلیم شدند و راه خود را در 
پیش گرفتند و به این ترتیب ســواری 
ماننــد اغلب مربیان رئــال مادرید، تنها 
ماند. روز شــنبه، دو روز پس از آنکه تیم 
ســواری پس از بازگشــت از تعطیات 
زمســتانی و فتح جام باشگاه های جهان، 
در خانه ویارئال با نتیجه دو بر دو متوقف 
شده بود، او گفت: »تساوی را نباید دست 
کم گرفت.« روز بعد، انگار او تسلیم این 
حرفش شده بود: تیم سواری در برنابئو 
بــا نتیجه دو بر صفر به رئال سوســیداد 
باخت. بــه این ترتیــب در همان هفته 
نخست سال 2019، قهرمانی دوباره دور 
از دســترس به نظر می رسید، آن هم در 
حالی که 20 بــازی تا انتهای فصل باقی 

است.
هــم لیگ دور از دســترس شــد و 
هم طرفداران. افراد زیادی به ورزشــگاه 
نیامــده بودنــد و تنهــا 53412 نفر در 
این دومین  داشــتند.  ورزشــگاه حضور 
بازی کم تماشــاگر رئال در این فصل بود 
و حضور تماشاگران در دیدارهای آنها هم 
به صورت میانگین شش هزار نفر نسبت به 
سال گذشــته کاهش داشته است. زمانی 
که روبــن پدرو گل دوم را با ضربه ســر 
برای سوسیداد زد و کار را برای رئال تمام 
کرد، بســیاری از آنهایی که در ورزشگاه 
بودند مســیر خروج را در پیش گرفتند. 
برخی ها ســوت زدند، برخی دســتمال 
ســفید تکان دادند، بعضی  حتی خواستار 
اســتعفای افراد شــدند اما اکثر آنها در 
سکوت ورزشــگاه را ترک کردند. آنها به 

شکلی نمادین تسلیم شده بودند.
حر ف های سواری کاما غیرمنطقی 
نبود. او یکشــنبه در ادامه صحبت هایش 
تاکید کــرد تنها افرادی کــه رقیبان را 
دســت کم می گیرند آنهایی هســتند که 

هرگــز فوتبال بازی نکرده انــد اما این از 
آن حرف هایــی اســت که نبایــد به این 
صراحــت زد. به زودی، همه داشــتند به 
او حمله می کردند. مارکا پاســخ تندی به 
حرف های مربی رئال داد و در صفحه اول 

به او یادآوری کرد: »ســواری، تو مربی 
رئال مادرید هســتی!« مشکل این است 
کــه او مربی این تیم مادرید در این لیگ 
است، در فصلی که تنها بارسلونا توانسته 
بیش از نیمی از دیدارهایش را ببرد. تیم 
مادرید او با شکســت نشان داد که واقعا 
هم نباید تســاوی ها را دســت کم گرفت. 
بــه همین دلیل مارکا تیتــر زد: »برنابئو 

بی دلیل خالی نشده است.«
بخشــی از دلیل بســیار ساده است: 
رئــال مادرید در حــال حاضر تیم خیلی 

خوبی نیست.
رئال سوســیداد در حالی به برنابئو 
آمد که 15 ســال بود در این ورزشــگاه 
پیروز نشــده بود و در جایــگاه پانزدهم 
جدول قرار داشــت؛ تنها سه امتیاز بااتر 
از منطقه سقوط. آنها به تازگی مربی خود 
را برکنار کرده بودند. با این حال در عرض 
ســه دقیقه، به گل اول رسیدند. بازی بد 

شروع شد و بدتر تمام شد.
ســریع ترین پنالتــی کــه در خانه 
مادرید علیه آنها گرفته شده بود را ویلیان 

خوسه به گل تبدیل کرد. بازی سپس به 
شکل دیوانه واری پیش رفت و هر دو تیم 
می توانستند تا چهار گل به ثمر برسانند. 
بازیکنان مادرید اعتقاد داشــتند که داور 
دو پنالتــی را برایشــان نگرفته اســت؛ 
اولی روی ســرخیو راموس و دومی روی 
وینیســیوس، زمانی که نتیجه همچنان 

یک بر صفر بود. 

را جرونیمو  رئــال  برزیلی  بازیکــن 
رویــی، دروازه بــان سوســیداد به زمین 
انداخــت، هرچند که با بازبینی صحنه به 
نظر می رسید که رویی تاثیر کوچکی روی 
توپ گذاشته است. خوسه لوییس مونوئرا 
مونترو، داور مسابقه دستور به ادامه بازی 
داد. این عجیب نبود، عجیب این بود که 
امیلیو بوتراگنیو،  VAR دخالتی نداشت. 
از مدیــران رئال کــه معموا هیچ حرفی 
نمی زند، گفت: »مــا درک نمی کنیم که 
VAR به چه دردی می خورد.« سواری 
هــم گفت: »اگر وقتی که تا این حد همه 
چیز آشکار است از آن استفاده نشود که 
معنی اش را از دســت می دهد.« راموس 

اسمش را گذاشت »رسوایی«.
البته نــکات مهم دیگری هم بود که 
باید به آنها توجه می شد. نتایج با سواری 
بهتر شده است اما پیروزی های رئال باعث 
نشــده که طرفداران از تیم راضی باشند. 
البته این عجیب نیســت. او ده هفته پس 
از آغاز فصل وارد تیم شد و مربی موقتی 
بود که دو هفته بعــد از انتصابش، مربی 
دایم شد. او هرگز به عنوان راه حل قطعی 
تیم در نظر گرفته نشــده بود. همچنین 
رئال فصل پیش با اینکه قهرمان اروپا شد 
اما در لیگ ســوم شــده بود و 17 امتیاز 
کمتر از بارســلونا کسب کرده بود. رفتن 
زین الدین زیــدان بی دلیل نبــود. رفتن 

کریستیانو رونالدو هم همینطور.
ســواری که انگشت اتهام را می دید 
که به سمت او گرفته شده، به این اشاره 
کرد که تیم را در رده نهم تحویل گرفته و 
به رده چهارم رسانده و تیم دارد به آرامی 
خود را پیدا می کند اما پیروزی های رئال 
به هیچ وجه متقاعدکننده نبوده اســت. 

یک بر صفر مقابــل رایو، یک بر صفر در 
خانه اوئســکا، دو بر صفر برابر والنســیا، 
چهــار بر دو در خانه ســلتا و دو بر صفر 
در رویارویی با وایادولید. این نتایج نشان 
نمی دهــد که تیم به شــدت بهبود یافته 
است. ایبار آنها را با نتیجه سه بر صفر در 
هم کوبید و بعد هم تســاوی دو بر دو در 
خانه ویارئال از راه رسید. حاا آنها مقابل 
رئال سوسیداد هم شکست خورده اند، در 
همان روزی که به ســواری گفته شــد 
تساوی نتیجه ای پذیرفتنی نیست. نه در 
خانه رئال و نه در خانه ویارئال. این هفته 
همه صحبت ها باید درباره سویا و اتلتیکو 
می بود اما توجه ها به سمت مادرید رفت 

و آن هم به دایل بد.
به فهرست بازی ها نگاه کنید و سپس 
به جدول. رئال هشت بازی مقابل تیم های 
رده 11، 12، 13، 14، 15، 17، 19 و 20 
انجام داده است. اروپا هم اکسیر درد آنها 
نبوده است. زسکا مسکو آمد و رئال را سه 
بر صفر برد. مادرید در لیگ دیگر چهارم 
هم نیســت. در هفته ای که تنها دو تیم 
از هفت تیم باای جدول پیروز شــدند - 
بارســلونا در خانه ختافه و آاوس مقابل 
والنسیا - و در هفته ای که سویا و اتلتیکو 
با هم مســاوی کردند که برای هر دو تیم 
پذیرفتنی بود، مادرید حاا پنجم اســت. 
حاا فاصله آنها با بارســلونا 10 امتیاز، با 
اتلتیکو 5، با سویا 3 و با آاوس یک امتیاز 
اســت. آنها به وایادولید نزدیک تر هستند 

تا به صدر جدول.
لیو مســی و لوییس سوارس در برد 
دشــوار دو بر یک مقابل ختافه گل زدند. 
سوارس گفت: »این از آن بازی هایی است 
که نصف لیگ را به شــما می دهد.« آنها 
شــانس آوردند که گل اول ختافه مردود 
اعام شد. حاا مسی و سوارس روی هم 
بیشــتر از مادرید گل زده انــد. ربع قرن 
بود که رئــال در این برهه از فصل تا این 
حــد کم گل نزده بود. فصل گذشــته، تا 
کریســمس رونالدو تنها دو گل در لیگ 
زده بود، ولی جای خالی او به شدت حس 
می شــود. رئال در این فصل 26 گل زده 
است. در 9 فصل حضور رونالدو در رئال، 
میانگین گل های زده این تیم در این برهه 
از فصل تقریبا 50 بود. روز شنبه در حالی 
که بیل، ماریانو و آسنسیو مصدوم بودند، 
نیمکت خالی بود. سکوهای ورزشگاه نیز. 
درســت است که ســواری نیمکت پر از 
بازیکنی نداشت اما در این فصل به ندرت 
می توان عملکرد خوبی از رئال را به خاطر 

آورد البته به جز بازی با رم.
طبیعــی بود که توجه هــا به پنالتی 
گرفته نشــده رئال معطوف شــود اما این 
موضوع مشــکات تیم را پنهان نمی کند. 
تیترهــای برخــی رســانه ها ایــن بود: 
»دســتخوش طوفان«، »افســرده«، »در 
قعر دره«. ال پاییس هم نوشت: »واقعیت، 
تازیانه امید اســت«. اوضاع مادرید خوب 

نیست.
منبع: گاردین

سید او
Sid Lowe

تونی کروس به 
مصدومان رئال اضافه شد

فهرســت  به  هم  کروس  تونی 
بازیکنان غایــب رئال مادرید اضافه 
کرد  تأیید  مادرید  رئال  باشگاه  شد. 
ناحیه  از  تیم  این  آلمانی  که هافبک 
کشــاله ران آسیب دیده و به همین 
دلیل حداقل 4 بازی بعدی این تیم را 
از دست خواهد داد. طبق بیانیه کادر 
تونی  مادرید،  رئال  باشگاه  پزشکی 
کروس دچــار دو مورد پارگی عضله 
نزدیــک پای چپ شــده اما اعام 
نشده که آیا این مصدومیت در بازی 
گریبان  سوسیداد  رئال  مقابل  اخیر 
را گرفته  بایرن مونیخ  بازیکن سابق 
اســت یا در تمرینات روز بعد از آن. 
کروس مقابل رئال بتیس )23 دی( و 
سویا )29 دی( و هر دو بازی رفت و 
برگشت مقابل لگانس در مرحله یک 
اسپانیا  حذفی  جام  نهایی  شانزدهم 

)19 دی و 26 دی( غایب است.
 

مادرید برای کولیبالی 
100 میلیون یورو می دهد

باشگاه رئال مادرید هم به جمع 
مشــتریان کالیدو کولیبالی، مدافع 
اضافه شده است.  ناپولی  ســنگالی 
طبق گزارش نشریه اسپورت اسپانیا، 
خرید  برای  آماده اند  کهکشــانی ها 
مشتری  منچستریونایتد  که  مدافعی 
به 100  پروپاقرص آن بــود، نزدیک 
میلیون یورو به ناپولی بپردازند. این 
مدافع ســنگالی 27 ساله با ورودش 
خط  بحران  از  زیادی  بخش  می  تواند 
دفاعی رئــال مادرید را برطرف کند 
اما این نخستین باری نیست که گفته 
می شود رئال مادرید او را می خواهد. 
پرطرفدارترین  از  یکــی  کولیبالی 
مدافعــان حال حاضر اروپاســت و 
که  است  تیم هایی  جزو  هم  آرسنال 
او را می خواهد. گفته می شود ناپولی 
یورو حاضر  میلیون   100 زیر  با رقمی 
به فروش او نیســت اما رئال مادرید 
با توجه بــه عمق فاجعــه در خط 
به  مجبور  اســت  ممکن  دفاعی اش 

پرداخت چنین رقمی شود.

نشریه سان انگلیس به نقل از یک 
باشگاه منچستریونایتد  به  نزدیک  منبع 
نوشته اســت که ســرالکس فرگوسن، 
اسطوره و ســرمربی پیشین این تیم در 
ماقاتی که با شــیاطین سرخ داشته به 
آنهــا امیــدواری داده و گفته که دوباره 
می توانند به یک مدعی بزرگ در فوتبال 
با  من یونایتد  شــوند.  تبدیــل  انگلیس 
توانسته  اوله گونار سولسشــایر  هدایت 
تمام 5 بازی اش را ببرد و همین موضوع 
امیدواری فرگوســن را بــه وجود آورده 
اســت. طبق منبع نزدیک به باشــگاه 
منچســتریونایتد، فرگوسن به بازیکنان 
تیم گفته است: »شما می توانید بار دیگر 
منچســتریونایتد را به تیمی فوق العاده 

تبدیل کنید.«
 اوله گونار سولسشایر چندی پیش 
اعام کــرد که قصد دارد از ســرالکس 
فرگوسن دعوت کند به تمرینات تیم او 
بیاید و ظاهراً این اتفاق رخ داده اســت. 
باشگاه منچستریونایتد  به  نزدیک  منبع 
ادامه داد: »فرگوســن به بازیکنان گفت 
که به آنها ایمان دارد و از آنها می خواهد 

که از بازی شان لذت ببرند و برای یکدیگر 
بجنگند و در زمیــن بازی هر کاری که 
می  توانند انجام دهنــد. او همچنین به 
آنها گفت که باشــگاه گزینــه خوبی را 
بــرای هدایت تیم انتخاب کرده اســت 
و پیش بینــی کرد که منچســتریونایتد 
دوبــاره به یک مدعی جــدی تبدیل و 
در ســال های آینده بهتر شود. بازیکنان 
هم باور داشــتند که روزهای خوبی در 

انتظارشان خواهد بود.«

دوباره به اوج برمی گردید
دلگرمی فرگوسن به بازیکنان منچستریونایتد:

گزارش

 آیا سواری می تواند اوضاع رئال را برگرداند؟ 

 صحبت های سواری و راموس با بازیکنان رئال

آخریــن باری که رئــال مادرید در خانه به 
رئــال سوســیداد باخت، هفته آخــر فصل 04-

2003 بــود. فلورنتینو پرس در ورزشــگاه بود. 
دوره اول حضــور او به عنــوان رییس باشــگاه 
بود و چرخ های رئال داشــتند از ماشــینش جدا 
می شدند. سانتیاگو سواری هم بود، البته داخل 
زمین. آن بازی پنجمین شکست پیاپی رئال بود 

و آنها در آن فصل چهارم شدند.
اوضاع فعلی رئال بیش از اینها شبیه به آن 
روزها است. در ابتدای آن فصل، فلورنتینو بر این 
باور بود که سیاست »زیدان ها و پاوون ها« باعث 
می شــود تیم نتایج درخشانی بگیرد. او به همین 
دلیل بازیکنی نخرید. در واقع او در ســه ســال 
گذشــته، تنها یک کهکشانی خریده بود: رونالدو 

اصلی که در تابستان 2003 به تیم آمد.
حاا هم رئال ستارگان زیادی نخریده است. 
کهکشانی ترین خرید آنها تیبو کورتوا بوده است. 
آنها تاش کرده اند بازیکنان جوانی مانند لوکاس 
واسکس، تئو هرناندس، دنی سبایوس و خسوس 

وایخو را پرورش دهند.
نتیجه چه شــده؟ باشــگاه مانند آن زمان 
تاش کرد با فروش ســتارگانش تا جای ممکن 
پول به دســت بیاورد تا بتواند بازیکنان جوان را 
بخرد و از آنها نسل بعدی فوق ستاره ها را بسازد. 
ایــن کار از نظر مالی معقول به نظر می رســد و 
آنها سه ســال هم هست که فاتح لیگ قهرمانان 
می شــوند. اوضاع کمی شــبیه به دوران پیش از 
سال 2004 است، زمانی که رئال در سه سال دو 

بار لیگ را فتح کرد و یک بار لیگ قهرمانان را.
مشــکل این روش این اســت که باید 

توازن به  خوبی برقرار شــود. اگــر بازیکنان 
جوان تبدیــل به بازیکنان بزرگ شــوند اما 
کهکشــانی نشــوند - اتفاقی که برای مارکو 
آسنسیو و ایسکو روی داده است - در نهایت 
اتکای تیم به بازیکنان کهنه کار بیشــتر هم 
می شــود. اگر مربی شــما پس از فتح لیگ 
قهرمانان از تیم برود و جانشین او هم اخراج 
شــود و مربی بعدی هم مرتبــا در مبارزه با 
آتش باشد، اوضاع به همین جا ختم می شود. 
شرایط زمانی بدتر می شود که بهترین گلزن 

تاریخ باشگاه هم از تیم رفته باشد.
سواری پس از شکست یکشنبه توجه ها را 
بــه داوری و VAR معطوف کــرد. او به برخورد 
جرونیمو رویی و وینیسیوس اشاره کرد: با توجه 
به فاصله داور با صحنه، دست کم می شد انتظار 
داشــت که مسوول VAR به داور بگوید: »ببین، 

چرا یک نگاه به تصاویر ویدئویی نمی کنی؟«

بــا این حــال، این حرف ها هــم نمی تواند 
عملکرد پرآشوب و متزلزل رئال مادرید را توجیه 
کند. وینیســیوس تنها نقطه درخشــان تیم در 
حمله بــود و چند واکنش از کورتوا باعث شــد 
نتیجه بدتر نشود. این تصمیم سواری که ایسکو 
جای کاسمیرو به زمین برود هم کمکی نکرد. به 
این ترتیب در نیم ساعت پایانی بازی، تیم پوشش 
اندکی روی حمات حریف داشــت. در واقع لوکا 
مودریــچ به  خوبی گفت: »مــا نمی توانیم در هر 
بازی کار را به این شــکل افتضاح شــروع کنیم. 

.»VAR مشکل نه داور است و نه
حق با او اســت. ســواری این تیــم را با 
چنین وضعیتی تحویــل گرفته و وظیفه بزرگی 
روی دوش او است. او باید حمایت ازم را داشته 
باشــد تا بتواند دست کم تاش کند که اوضاع را 

درست کند.
ESPN :منبع

سانتیاگو سواری و سرخیو راموس، 
مربــی و کاپیتان رئال مادرید، در تمرین 
تیم بــا بازیکنان صحبت کردنــد. ابتدا 
سواری در تمرین اخیر تیم با بازیکنان 
صحبت کرد و سپس راموس با آنها حرف 
زد. آنها از پیش حرف هایشــان را تمرین 

کرده بودند و از تمامی اعضای تیم اصلی 
خواسته شــد به حرف های این دو گوش 

بدهند.
حرف هــای این دو در مجموع حدود 
ده دقیقه طول کشــید و لحن هر دو هم 
یکــی بود. آنها نه تیم را زیر تیغ انتقادات 

بردند و نه خشــمگین بودند و تنها تیم را 
تشویق کردند که اوضاع فعلی را برگرداند.

روشــن اســت که مادرید آن تیم 
فصل گذشته نیست. آنها با 30 امتیاز از 
54 امتیاز ممکــن در رده پنجم جدول 
هســتند، ولی در جام حذفی و در لیگ 

قهرمانان هنوز اوضاع خوبی دارند.
برابــر  باخــت یکشــنبه  از  پــس 
سوسیداد، راموس و مودریچ دو بازیکنی 
بودند که پا پیش نهادند و صحبت کردند. 
راموس گفت که تیم باید متحد باشــد و 
مودریچ گفت که بسیاری از بازیکنان تیم 

در بهترین شرایط خود به سر نمی برند.
هفته هــای پیش رو بــرای مادرید 
سرنوشت ساز اســت. آنها ابتدا با لگانس 
در برنابئــو در جام حذفی بازی می کنند 
و ســپس به ورزشــگاه بنیتــو ویامارین 
می روند تا به مصــاف بتیس بروند. رئال 
ســپس میزبان سویا اســت. پس از این 
آیا  بازی هاســت که مشخص می شــود 
صحبت های مربی و کاپیتان رئال کارساز 

بوده یا نه.

مارکا- این هفته یک جشن مذهبی در اسپانیا برگزار شد و بچه ها 
هدیه کریسمس خود را تازه گرفتند. ماتئو، پسر مسی هم یک 
»درام« از لوییس سوارس هدیه گرفت. آنتونیا روکوسو، همسر 
مسی، فیلمی از طبل زدن پسرش را روی اینستاگرام گذاشت. 

سوژه

مــارکا- براهیم دیاس دو ســال پیش ایــن عکس را روی 
اینســتاگرامش گذاشــت. در تصویر، ایســکو کاســورا 
بعــد از زدن گل بــرای مــااگا خوشــحالی می کند و در 
پــس زمینــه، براهیم دیــاس که تــوپ جمع کــن بود، 
دیــده می شــود. اکنــون او با ایســکو همبازی شــده.

دیلی میل- تمرین منچستریونایتد در هوای گرم امارات 
برگزار شد. 

دیلی میل- 
سولسشایر که 
خودش مهاجم 

گلزنی بود، 
تجربیاتش را با 
رشفورد )چپ(، 

لینگارد و مارسیال 
)راست( در میان 

می گذارد.

دیلی میل- پل پوگبا که در بازی با 
نیوکاسل مصدوم شده بود، بعد از 
بهبودی به فرودگاه رفت و تنهایی 

به امارات پرواز کرد تا به اردوی 
منچستر بپیوندد. 

مــارکا- براهیم دیاس در حالی در برنابئو به هواداران رئال معرفی شــد که 
پیراهن شــماره 21 به او رســیده، یعنی همان پیراهنی که سواری، مربی 
فعلی رئال در زمان بازی برای رئال به تن می کرد. موراتا، چریشــف، متسلدر 
و ایوان الگرا از دیگر بازیکنانی هســتند که شــماره 21 رئال را پوشیده اند.

دیلــی میل- فردکه همــراه یونایتد به اردوی  دوبی نرفته، همراه همســر 
بــاردارش برای گــردش و خریــد به مرکز خریــد منچســتر رفته بود.

عکس نوشت

برنامه
چهارشنبه 19 دی

جام اتحادیه انگلیس
مرحله نیمه نهایی )دور رفت(

منچسترسیتی....................................................................................  برتون 23:15
 

جام حذفی اسپانیا
مرحله یک هشتم نهایی )دور رفت(

خیرونا....................................................................................  اتلتیکومادرید 22:00
ختافه.............................................................................................. وایادولید 23:00
ویارئال...........................................................................................  اسپانیول 23:00
....................................................................................... لگانس 00:00 رئال مادرید

 
جام اتحادیه فرانسه
مرحله یک چهارم نهایی

.......................................................................................................  رن 21:15 موناکو
بوردو...................................................................................................  لوهاور 23:35
پاری سن ژرمن...................................................................................  گنگان 23:35

گابریله مارکوتی
Gabriele Marcotti
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مدافع  طیبــی  محمد 
تراکتورســازی ظاهــرا این 
زیادی  پیشنهادهای  هم  بار 
می گویــد  او  امــا  داشــته 
قرمزپوشــان  از  نمی خواهد 
تبریزی جدا شود. طیبی در 
اختافش  شایعه  به  واکنش 
تراکتورسازی  مســووان  با 
و اینکه گفته می شــد قصد 
جدایی از ایــن تیم را دارد، 
می گوید:  »من مدتی بود که 

صحبت نمی کردم و شــایعات مختلفی هم درست 
شــد. من هیچ مشکلی با باشــگاه ندارم و اصًا اگر 
مشــکلی هم وجود داشته باشد، همه چیز با حرف 
زدن درست می شود. در ابتدای فصل به خاطر آقای 
زنوزی و هواداران پرشــور تراکتورسازی به این تیم 
آمدم و دل کندن از این هواداران و تراکتورســازی 
بســیار ســخت اســت. من به هیچ عنوان حرف از 
جدایــی نزدم و قطعــاً در این تیــم می مانم چون 
دوســت دارم با تراکتورســازی قهرمان لیگ برتر 
شــوم.« مدافع تراکتور درباره اضافه شدن اخباری 

و کوین کنستانت به تیمش 
توضیــح می دهــد: »خدا را 
شکر بازیکنان خوبی به تیم 
اضافه شــدند و آقای زنوزی 
بــا مدیریتی قــوی درصدد 
اخباری  اســت.  تیم  تقویت 
ایران  خــوب  گلرهای  جزو 
است و با حضور او و فروزان 
خیال مــان از خــط دروازه 
راحــت اســت. کنســتانت 
هم یــک بازیکــن حرفه ای 
اســت که در میان بازی کــرده و می تواند به تیم 
ما کمــک کند. البته ما در خــط هافبک بازیکنان 
خوبی مثل اسامی خواه، مهدی پور و پهلوان را هم 
داریــم.« طیبی در مورد شــانس قهرمانی تراکتور 
در لیــگ هجدهم می گوید: »مــا در ابتدای فصل 
به دلیل اینکه تغییرات زیادی در تیم ایجاد شــده 
بود، امتیازهای حساســی را از دست دادیم ولی در 
نیم  فصل دوم قطعــاً بهتر امتیاز خواهیم گرفت. در 
لیگ امسال هدفی جز قهرمانی نداریم و هدف مان 

این است که هواداران را خوشحال کنیم.«

مهدی تارتار سرمربی 
پارس جنوبی جم در مورد 
برد 5 بر صفــر تیم ایران 
مقابل یمن می گوید: »تیم 
ملی شــروع خیلی خوبی 
در جام ملت ها داشــت و 
بــا زدن 5 گل در گام اول 
اقتــدار خود را  توانســت 
به عنوان یکــی از مدعیان 
اصلــی قهرمانــی در این 
جام نشــان دهــد. اگرچه 

یمن حریف چندان قدرتمندی نشــان نداد و به 
نوعــی بازی کاما یک طرفه به ســود ایران بود. 
این برد پــر گل می تواند به ما کمک کند تا اگر 
برای ســرگروهی با عراق هم امتیــاز بودیم به 
خاطــر تفاضل بهتر در صدر قرار بگیریم.« تارتار 
با تاکید بــر اینکه این بازی بــرای تیم ملی به 
نوعی یک بازی تدارکاتی محسوب می شد، ادامه 
می دهد: »طبیعی است که بازی های گروهی تیم 
ملی تقریبا آسان اســت و ملی پوشان می توانند 
در ایــن بازی ها تاکتیک های مختلف تیمی خود 

کنند،  تمرین  و  پیــاده  را 
ضمن اینکه قطعا تیم ملی 
دستش را در این مرحله از 
رو  مدعیان  برای  مسابقات 
نخواهد کرد. به این خاطر 
در  کنم کی روش  فکر  من 
هر یــک از 3 بازی مرحله 
گروهی تیمش را با ترکیب 
متفاوت بــه میدان خواهد 
فرســتاد. چهره اصلی تیم 
ملی را در بازی های حذفی 
خواهیم دید و ان شــاءا... قدم بــه قدم تا فینال 
پیــش خواهیم رفت.« ســرمربی پارس جنوبی 
جــم در مورد اینکه آیا انتظــار از تیم ملی برای 
قهرمانــی در جام ملت ها انتظار زیادی اســت؟، 
می گویــد: »در این دوره از بازی ها هم واقعا تیم 
یکدست و متحدی داریم و اگر بدشانسی نیاوریم 
یکی از فینالیست ها خواهیم بود. تیم هایی مثل 
کره و اســترالیا در بازی اول خود خیلی مقتدر 
نشــان ندادند اما مســلما تیم ملی ژاپن رقیب 

اصلی تیم ملی برای قهرمانی است.«

تارتار: ژاپن رقیب اصلی ما برای قهرمانی است طیبی: هیچ وقت حرفی از جدایی نزدم

 شــاید به نظر برسد فواد خوزستان 
شرایط خوبی دارد که می تواند به راحتی 
هر بازیکنــی بخواهد به خدمت بگیرد اما 
ظاهرا اینطور نیســت که همین مســاله 
گایه هــای افشــین قطبی را بــه دنبال 
داشــته. قطبی قبل از اینکه ایران را برای 
تعطیات چند روزه ترک کند، از باشــگاه 
خواســت بازیکنان مورد نظر را به خدمت 
بگیرد و البته تدارک اردوی دبی یا کیش 
را ببیند اما وقتی برگشــت خبری از این 
مساله نبود. افشــین قطبی از این مساله 
ناراحت اســت و گایه های زیادی نسبت 
به عملکرد باشــگاه دارد. یکــی دیگر از 
گایه های افشــین قطبی این اســت که 
از باشــگاه فواد خوزستان خواسته عزیز 
فریسات و موسی ســواری را از کادرفنی 
کنار بگذارند اما تــا اان هیچ اقدامی در 
ایــن رابطه صورت نگرفتــه. در کنار آن، 
حتی افشــین قطبی نســبت بــه حضور 
موســویان سرپرســت تیم گایه دارد و 
معتقد اســت او شرایط ازم برای این کار 
را ندارد اما موســویان هم همچنان کنار 
تیم اســت و کنار نرفته. با این شــرایط، 
افشین قطبی مانده که چه کند. به تازگی 
نعیم سعداوی به عنوان مدیرفنی به فواد 
خوزستان اضافه شده تا یکسری از کارها 
را پیش ببرد تا رضایت قطبی جلب شود. 
ظاهرا ســعداوی به گونه ای مامور مذاکره 
با بازیکنان مورد نظر افشین قطبی است. 
در فهرســت ســرمربی فواد خوزستان، 
نام هایــی مثل سیدحســین حســینی و 
گادوین منشا به چشم می خورد اما تا اان 
مذاکــرات موفقیت آمیزی در رابطه با آنها 
صورت نگرفته. بر این اســاس، سعداوی 
دست به کار شد تا مذاکرات ازم را برای 
حضور این بازیکنان در فواد خوزســتان 
انجام دهد. ظاهرا ناامیدی افشــین قطبی 
باعث شــده او فعا روی آرش افشــین و 
محمدمهدی الهایی شــاگردان ســابقش 
حساب باز کند. البته هنوز با این بازیکنان 
قرارداد رسمی امضا نشده اما مدتی است 
در تمرین فواد حضور دارند تا در صورت 

تایید قطبی قرارداد رسمی امضا کنند.
یکی دیگر از گایه های افشین قطبی 

در مورد اردوی نیم فصل اســت. قطبی به 
باشگاه پیشــنهاد داد شرایط اردو در دبی 
یا کیش را فراهم کننــد اما هیچ اقدامی 
در ایــن رابطه صــورت نگرفت. به همین 
دلیــل قطبی بعد از بازگشــت به ایران و 
وقتی متوجه شــد فعا نمی شود در دبی 
اردو زد، خودش به تنهایی به کیش رفت 
تا امکانات آنجا را مورد ارزیابی قرار دهد. 
ظاهرا شــرایط اردو برای فواد خوزستان 
در کیش فراهم است و تصمیم بر این شد 
که قرمزپوشان اهوازی به جزیره مرجانی 
برونــد تا در آنجا اردو بزنند. البته با توجه 
بــه شــرایط و امکانات خوبــی که فواد 
خوزســتان دارد و همچنین آب و هوای 
بهاری اهواز، شــاید بهتــر بود تیم قطبی 
در شهر خود بماند و همانجا کار را دنبال 
کند اما اینطور نشــد. به هر حال افشین 
قطبی ســرمربی فواد خوزستان که قرار 
است بیش از یک نیم فصل در اهواز بماند 
و کارش را دنبــال کنــد، انتظار همکاری 
بیشتری از باشــگاه داشت اما انتظاراتش 
برآورده نشد تا ناراحت و گایه مند بماند.

البته با همین شــرایط هم وضعیت 

فواد خوزســتان بهتــر از دیگر تیم های 
استقال  روزها  این  اســت.  خوزســتانی 
اســت و  خوزســتان همچنان باتکلیف 
هیچ پولــی برای پرداخــت طلب فرانک 
ساکونی مهیا نشد تا خطر سقوط به لیگ 
یک آبی های اهــوازی را تهدید کند. این 
بی پولی حتی باعث شــد تکلیف سرمربی 
تیم مشخص نشــود چراکه قبا قرار بود 
کریم بوستانی ســرمربی موقت باشد اما 
حاا استقال خوزستان به دلیل بی پولی 
مجبور است با همین سرمربی ادامه دهد. 
البته بوستانی خواســتار تقویت کادرفنی 
اســت که تــا اان هیچ اقدامــی در این 
رابطه صورت نگرفته تا امیدها نســبت به 
استقال خوزستان کمتر از همیشه شود.

در  روزها  ایــن  آبــادان  صنعت نفت 
ســکوت عجیبی قرار دارد. پائولو سرجیو 
سرمربی زردپوشــان آبادانی که نسبت به 
یکســری مشــکات گایه دارد، فهرست 
مورد نظر خود را به باشگاه داد تا بازیکنان 
ازم به خدمت گرفته شــوند اما دریغ از 
یک قــرارداد جدید. آبادانی ها جال الدین 
علی محمــدی، میاد ســرلک و گادوین 

منشا را می خواستند اما نه تنها هیچ کدام 
از آنها را جذب نکردنــد بلکه در خطر از 
دســت دادن جاســم کرار و اکبر ایمانی 
هم قرار دارند. این مساله و سکوت پائولو 
هواداران صنعت نفت  باعث شــد  سرجیو 
آبادان بیش از پیش نگران تیم شان شوند 
که باید دید این سکوت چه زمانی شکسته 
می شــود و البته هواداران چه واکنشــی 

خواهند داشت.
نفت مسجدســلیمان نســبت به دیگر 
تیم های خوزستانی شرایط بهتری دارد. البته 
ایــن تیم تا اان میاد فراهانی را از دســت 
داد اما هیچ بازیکنی به خدمت نگرفته. این 
در حالی اســت که حسین دوستدار، فرشاد 
جانفــزا و محمود قائدرحمتی در فهرســت 
مازاد قــرار گرفتند و بدون شــک علیرضا 
مرزبان به دنبال پر کردن جای آنها اســت. 
با شرایطی که در تیم های خوزستانی وجود 
دارد، به نظر نمی رســد سهمیه 4 تیمی این 
استان در لیگ برتر حفظ شود. البته هنوز تا 
پایان نقــل و انتقاات نیم فصل زمان زیادی 
مانده که باید دید در نهایت ســرمربی این 

4 تیم خوزستانی راضی خواهند بود یا نه.

 از گایه های قطبی تا سکوت عجیب سرجیو
تیم های خوزستانی باتکلیف و ناامید

  بوستانی: برخی 
دوست ندارند استقال 
خوزستان نتیجه بگیرد

کریم بوســتانی ســرمربی استقال 
خوزســتان فکر می کند بعضی ها در این 
استان دوست ندارند تیمش نتیجه بگیرد. 
بوستانی در مورد آخرین وضعیت استقال 
خوزســتان می گوید: »تیم ما از شــنبه 
تمرینات خود را آغاز کرد و شرایط خوبی 
را با وجود شروع دیر در پیش  گرفته ایم. 
هیات  مدیره باشگاه استقال خوزستان با 
ما جلســه ای برگزار کرد تا آینده تیم را 
مشخص کنیم. اگر من به عنوان سرمربی 
تیم بــا باشــگاه ادامه همــکاری بدهم، 
چهار نفر را به کادر فنــی اضافه خواهم 
کرد.« ســرمربی اســتقال خوزستان با 
بیان اینکه باشــگاه هنــوز اقدامی برای 
پرداخت جریمه پرونده دیوید ســاکونی 
نکــرده، ادامــه می دهد: »بــا امتیازاتی 
که در نیم  فصل اول از ما کســر شــده به 
مشــکل برخوردیم و باشگاه برای خروج 
از بحران در تاش اســت تــا با پرداخت 
قسط اول که ۷۰ هزار دار است، کمی از 
مشــکات را حل کند.« کریم بوستانی با 
اشاره به اینکه بازیکنان ما فقط با رضایت 
باشگاه قادر به جدایی هستند، می گوید: 
»بازیکنان صرفاً در شرایطی می توانند از 
تیم ما جدا شــوند کــه رضایتنامه کتبی 
از باشــگاه داشته باشــند و باشگاه های 
خواهان بازیکنان ما می توانند با ارســال 
پیشــنهاد رسمی به باشــگاه درخواست 
جذب بازیکنان ما را داشــته باشند و ما 
هم با لحــاظ قرار دادن منافع باشــگاه، 
تصمیــم نهایی خــود را خواهیم گرفت. 
بازیکنــان ما نشــان دادنــد می توانند از 
غیرممکن، ممکن بسازند. ما در بازی های 
قبل بر روی حــوادث گل می خوردیم و 
نتایج نامناســبی برای تیم رقم می خورد. 
داوری در بازی با سپاهان، زمین ناهموار 
در بازی بــا پیکان و بارندگــی در بازی 
سایپا باعث از دست دادن امتیازات برای 
ما شده بود ولی مدیریت باشگاه می تواند 
با پرداخت پاداش ها و پیگیری شــکایت 
فیفا، روحیه  را به تیم انتقال دهد. خیلی 
از افراد دوست ندارند استقال خوزستان 
در لیــگ برتر نتیجه بگیرد. خیلی از آنها 
در حــال حاضر در خوزســتان به عنوان 
مربــی در حال فعالیت هســتند و حتی 
در رسانه ها اظهار داشته اند که خوزستان 
توانایی داشتن چهار نماینده در لیگ برتر 
را ندارد. مسووان ورزشی استان و هیات 
فوتبال اســتان باید در حفظ سهمیه های 
لیگ برتری استان به تیم ها کمک کنند.«

مصاحبه

 اهورای بهبهان محروم 
از هوادار

کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبال 
رأی خود را در خصوص تیم فوتسال اهورای 
بهبهان صادر کرد. بــازی تیم های اهورای 
بهبهان و محمد سیمای سوهان قم از سری 
رقابت های لیگ برتر فوتســال یازدهم دی 
ماه برگزار شــد که از سوی تماشاگران تیم 
اهورا تخلفاتی حادث شــده که با توجه به 
نوع آن که عبارت از فحاشــی به داور، سایر 
مســووان لیگ و ضرب و شتم داوران بوده 
و همچنیــن با توجه به تکــرار آن، کمیته 
انضباطی پس از بررسی اتفاقات بازی صدور 
قرار دســتور موقت داده است. بنابراین، به 
اســتناد ماده 1۰۰ مقــررات انضباطی و تا 
صدور رأی مقتضی، مســابقات خانگی تیم 
اهورای بهبهان تا اطاع بعدی بدون حضور 
نماینده  برگزار می شود. همچنین  تماشاگر 
بهبهان جهت  اهورای  باشــگاه  تام ااختیار 
ادای پــاره ای از توضیحــات در خصــوص 
تخلفات، سه شــنبه دوم بهمن ماه باید در 

کمیته انضباطی حضور یابد.
 

اسامی بازیکنان تیم زیر 
20 سال فوتسال ایران 

اعام شد
اردوی آماده ســازی تیــم زیر 2۰ ســال 
فوتســال ایــران از چهارشــنبه )19 دی 9۷( 
در مرکز ملی فوتبال آغاز می شــود. ششمین 
اردوی آماده ســازی تیم زیر 2۰ سال فوتسال 
در حالــی در مرکز ملی فوتبال آغاز می شــود 
که حمید شــاندیزی ســرمربی تیم فوتســال 
زیر 2۰ سال اســامی بازیکنان دعوت شده به 
اردوی تدارکاتــی را به این شــرح اعام کرد: 
علی ســیفی، آرمین فرخی )آذربایجان غربی(، 
حســین فروتن، حمیدرضا نظــری )اصفهان(، 
محمد رییســی، بهنام باحــور )چهارمحال و 
بختیاری(، ابوالفضل عباسی، سیامک زرین قلم 
)خوزستان(، محمدرضا حیدری، مهدی ایمانی 
)زنجان(، جواد حسینی )سمنان(، آکو محمدی 
)قــم(، مهــراب بیدرانی )کرمان(، ســیدتقی 
میرحســینی، مهدی شیرســوار )گلســتان(، 
میرعمــاد مدنــی )گیان(، حســن میرزاده و 
مصطفی اوادقباد )لرســتان(، سینا شورمیج، 
پژمان جمال پور  )مازنــدران(،  آهنگریان  علی 
)هرمزگان(. بازیکنان دعوت شــده به اردو باید 
چهارشنبه راس ساعت 1۷ خود را به کادر فنی 
در مهمانسرای شهید رضایی مجد معرفی کنند.

اعام آرای جدید کمیته 
انضباطی

جریمه نقدی یحیی 
گل محمدی

فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
آرای جدید خــود را اعام کــرد. بازی 
خونه به خونه بابل و شــهرداری ماهشهر 
از لیــگ یک برگزار شــد که از ســوی 
داود مهابادی ســرمربی تیم شــهرداری 
ماهشــهر تخلفاتی مبنی بــر اعتراض به 
داوری و ســرمربی تیم مقابــل رخ داد. 
همچنین مهــران برزگر مربی تیم خونه 
بــه خونه بابل هم به دلیل اعتراض مکرر 
به داور، اخراج شد. هر کدام از این نفرات 
با توبیخ کتبی کمیتــه انضباطی مواجه 
شدند. پس از بررسی کمیته انضباطی در 
خصوص گــزارش دپارتمان داوران علیه 
یحیی گل محمدی ســرمربی تیم پدیده 
مشهد مبنی بر نشر اکاذیب از طرح بیان 
مطالب غیر واقع علیــه داور در بازی دو 
تیم پدیده مشــهد و ماشین سازی تبریز، 
این کمیته اعام کرد که مستند به ماده 
۷۰ از مقررات انضباطی مصوب 1396 با 
رعایت ماده 93 از ایــن مقررات، یحیی 
گل محمدی به پرداخت 2۰ میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد.

فوتسال

چشم 
به راه 
بازیکن

 نقل و انتقاات نیم فصل خیلی وقت اســت که شــروع شــده. یکســری تیم ها قبل از شروع رســمی نقل و انتقاات، مذاکرات 
خــود را با بازیکنان مورد نظر شــروع کردند، یکســری دیگر هم بعد از آن دســت به کار شــدند و تا اان مذاکرات نســبتا 
خوبــی انجام دادند. در ایــن میان اما خبر چندانی از تیم های خوزســتانی نیســت. این در حالی اســت کــه تیم های رقیب 
آنها یعنی ســپیدرود رشــت، ماشین ســازی تبریز و... دســت به کارش شــدند و با وجود یکسری مشــکات، بازیکنانی تا 
اان بــه خدمت گرفتنــد اما در تیم های خوزســتانی هنوز هیچ خبر خوشــایندی در مــورد جذب بازیکنان جدید نیســت.

فکری: حضور مجیدی برای خودش 
خوب است

محمود فکری کاپیتان ســابق اســتقال که این روزها مشغول 
مربیگری در شاهین بوشــهر است حضور مجیدی را در کادرفنی هم 
برای آبی پوشان و هم برای اســتقال مفید دانسته و معتقد است در 
درازمدت می تواند به اســتقال کمک کند. فکــری در مورد حضور 
مجیدی، بازگشت احتمالی جباروف و پیش بینی اش از نتایج احتمالی 

تیم ملی در جام ملت های آسیا صحبت می کند.
   

فرهاد مجیدی به عنوان عضو جدید کادرفنی اســتقال انتخاب 
شد.

 این اتفاق برای اســتقال و خود فرهاد مجیدی خوب است و اگر همه 
چیز طبق برنامه پیش برود هم استقال می تواند از تجربیات مجیدی استفاده 
کند و هم این بازیکن می تواند در کنار شفر کسب تجربه کند. من به این اتفاق 

مثبت نگاه می کنم.
 اما خیلی ها می گویند مجیدی شــاید 

گزینه سرمربیگری استقال شود.
 بااخــره دیر یــا زود مجیدی ســرمربی 
استقال خواهد شد چون از جمله بازیکنانی است 
که مردم او را دوست دارند اما فکر می کنم فرهاد 
قطعا می داند کــه بازیگری و مربیگری دو فضای 
کامًا متفــاوت با یکدیگر دارنــد. در کل فضای 
مربیگری خیلی سخت تر از دنیای بازیگری است.

 شــفر بارها در طول فصل اعام کرد 
نیازی به حضور مجیدی در استقال نیست 

اما چرا به یکباره این اتفاق افتاد؟
 باید ببینیم ســرمربی تحت فشــار با حضور مجیدی موافقت کرده یا 
نه. اگر این حضور مجیدی علی رغم میل باطنی شــفر بوده باشد قطعاً نتیجه 
معکوس خواهد داشت اما من فکر می کنم رابطه این دو با یکدیگر بسیار خوب 
اســت و مجیدی می داند شفر مربی بزرگی است و کار کردن با او برای فرهاد 

درس های بسیاری خواهد داشت.
 بحث حضور جباروف در استقال اســت. به نظر شما حضور او 

دوباره مفید خواهد بود؟
 جباروف بازیکنی اســت که هواداران استقال او را خیلی دوست دارند. 
زمانی هم که در اســتقال بود عملکرد خوبی داشت اما باید ببینیم آیا شرایط 
بدنی جباروف همچون فصل گذشته است. البته بعید می دانم باشگاه استقال 
بتواند بهتــر از جباروف را پیدا کند. اگر بتوانند چنیــن کاری را انجام دهند 
باید قید جبــاروف را بزنند در غیر این صورت حضور دوباره این بازیکن مفید 

خواهد بود.
 فکر می کنید تیم ملی در جام ملت های آسیا موفق شود؟

 تیم ملی ظرفیت آن را دارد که قهرمان شود چون بازیکنان بسیار خوبی 
را در اختیــار دارد. بازیکنانی که همگی تجربه بین المللی دارند و می توانند به 
تیــم کی روش کمک کنند. امیدوارم بعد از ســال ها تیم ملی بتواند یک رتبه 

بسیار خوب را کسب کند و دل مردم را شاد کند.

لیگ یک

محمدحســین عراقــی زاده قائــم مقام 
باشــگاه گیتی پســند اصفهان از اعضای تیم 
فوتســال شــهروند ســاری به خاطر اتفاقات 
رخ داده در بــازی دو تیــم، عذرخواهی کرد. 
عراقی زاده درباره اتفاقــات رخ داده در بازی 
نیمه تمام گیتی پســند و شــهروند ســاری 
می گوید: »ابراز تاســف می کنــم و از اعضای 
تیم شهروند به خاطر حوادث پیش آمده عذر 
می خواهــم. در این بــازی، اتفاقاتی افتاد که 
همگی جزیی از بازی بود و شیرینی ورزش و 
فوتسال به هیجانات آن است اما متأسفانه در 
این میان، شاهد تحریک تماشاگران بودیم.« 
قائم مقام باشــگاه گیتی پســند با بیان اینکه 
عدم مدیریت از ســوی داور بازی، به هیجان 
ادامه می دهد: »با  افزود،  کاذب تماشــاگران 
پایان نیمــه اول و رفتن بازیکنان به رختکن، 

جرقه هایی خورد که مــا قطعاً با جمع آوری 
مســتندات، با خاطیان که از طرف ما بودند، 
برخــورد می کنیم و نتیجــه آن را هم اعام 
خواهیم کرد. با هجوم تعدادی تماشــاگرنما 
بــه محوطــه ورودی رختکن کــه از طریق 
مقامــات امنیتــی در حال پیگیری اســت، 
اتفاقات ناخوشــایندی در عرض ســه دقیقه 
رخ داد.« محمدحســین عراقی زاده با اشــاره 
به صحبت هایش با مدیرعامل باشگاه شهروند 
توضیح می دهد: »با ســعید نجاریان چند بار 
صحبــت کردم و دو طرف بــا محکوم کردن 
این اتفاق، بــه دنبال برخورد با عوامل دخیل 
هستیم.  ای کاش در هر شهری که گیتی پسند 
در آن بازی داشت، مسووان آن شهر پس از 
حاشیه های ایجاد شده، جرات عذرخواهی را 

همچون اصفهانی ها داشته باشند. «

در پایان هفتــه پنجم لیگ برتر فوتبال 
بانوان، تیم همیاری آذربایجان غربی با هدایت 
مژگان مدائم زاده با کسب دو پیروزی در مکان 
هشــتم جدول رده بندی قرار دارد. شاگردان 
مدائم زاده این هفته بازی ســختی مقابل تیم 
ملوان انزلی در پیش خواهند داشت. سرمربی 
تیم فوتبال بانــوان همیاری آذربایجان غربی 
درباره ســطح کیفی رقابت ها تــا پایان هفته 
پنجم می گوید: »ســطح مسابقات در مقایسه 
با ســال های گذشته بسیار تغییر کرده و روند 
رو به رشدی را شاهد هستیم. بازیکنان درجه 
یک در سایر تیم ها پخش شده اند و همین به 
افزایش سطح کیفی لیگ کمک کرده. برخاف 
دوره های گذشــته که پیش بینی قهرمان کار 
آســانی بود اما در این فصل نمی توان این کار 
را انجام داد و تا زمانی که تیم ها در مستطیل 

ســبز قرار نگرفته باشــند تکلیف تیم پیروز 
مشــخص نیســت.« مژگان مدائم زاده درباره 
نتایج کســب شــده تیم همیاری آذربایجان 
غربی هم توضیــح می دهد: »انتظارم بیش از 
این بود اما شــرایطی اتفاق افتاد که در کسب 
نتایج بی تاثیر نبود. در بازی مقابل ســیرجان 
به دلیل تنش زیاد بازی، بسیاری از بازیکنان 
مصدوم شدند. داوری هم در نتیجه تاثیرگذار 
بود. البته نمی گویم اشتباهات داوری عمدی 
بوده اما در نتایج ما تاثیر داشت و همین باعث 
بی انگیزگی بازیکنان شد. قرعه کشی مسابقات 
طوری بود که چند بازی سخت پشت سر هم 
داشــتیم و ســپس یک بازی آسان. برگزاری 
چند بازی دشــوار و بُعد مســافت باعث شد 
ریکاوری خوبی نداشــته باشیم. این هفته هم 

بازی سختی مقابل ملوان داریم.«

در چند روز اخیر شــایعه های 
زیــادی در مورد احتمــال حضور 
تراکتورسازی  در  آزمون  ســردار 
تقوی  محمد  رسید.  گوش  به  تبریز 
سرمربی تراکتورسازی با بیان اینکه 
حضور در این تیم باید برای آزمون 
و هر بازیکنی افتخار باشد، در مورد 
و...  کنستانت  حضور  مســاله،  این 

توضیح می دهد.
   

بازیکنــان جدید هــم که به 
تمرینات اضافه شدند.

 بله، محمدرضا اخباری که آمد و 
با تیم تمرین هم کرد. کوین کنســتانت 
هم چند وقتی تمرین نداشت و به همین 

خاطر چند روزی در اختیار بدنساز تیم 
خواهــد بود تا از لحاظ بدنی روی او کار 
شود و به بقیه بچه ها برسد. کنستانت به 
یکسری تمرینات اختصاصی نیاز دارد تا 

به بچه ها برسد.
کنستانت بیش از 10 ماه دور از 
مشکلی  موضوع  این  بوده،  میادین 
ایجاد  تراکتورســازی  و  او  بــرای 

نمی کند؟
 مهم نیســت که او چقدر دور از 
فوتبال بــوده. به هر حال این مشــکل 
بدنی اســت و با چند جلسه تمرین حل 
می شــود. مهم رفتار حرفه  ای و توانایی 
اوســت که ما می توانیم با چند جلســه 

تمرینی او را به سایر بازیکنان برسانیم.

و  در هر دو پست هافبک  گویا 
مدافع هم می تواند بازی کند؟

 ایشــان 1۰ پسته اســت و همه 
جا می تواند بازی کند. من همان شــب 
اولی که کنســتانت به تبریــز آمد، با او 
صحبت کردم، او به من گفت که »آقای 
کوچ، شــما هر کجا که بگویید من بازی 
می کنم« او یک بازیکن بســیار حرفه ای 
است که من در همان لحظه اول متوجه 
رفتار خوب او شدم. از همه مهمتر اینکه 
من وقتــی از تمایلم بــرای بازی دادن 
در فان پســت به او گفتم، ایشان فقط 
گفت »هر کجا شــما بخواهید من بازی 

می کنم«.
خبر؟  چه  اروین  لی  وضعیت  از 

او برمی  گردد؟
 مــا هنوز منتظریــم. اروین واقعاً 
مشکل دارد و ما منتظریم که مشکل او 
را برطرف کنیم که برگردد اما اگر نشود، 
مجبوریم برای جایگزینی او اقدام کنیم.

بحث سردار آزمون جدی است؟ 
تراکتورســازی  در  او  یعنی حضور 

صحت دارد؟
 سردار آزمون بازیکن خیلی خوبی 
است و من هم او را دوست دارم اما اینکه 
صحبتی با این بازیکن شــده، خیر؛ من 
شــخصاً از ایــن موضوع هیــچ اطاعی 
ندارم. تراکتورســازی آنقدر بزرگ است 
که ســردار آزمون یا هر بازیکن دیگری 

باید به بازی کردن در آن افتخار کند.

سرمربی همیاری:  انتظارم از تیم بیشتر بود عذرخواهی گیتی پسند از شهروند ساری!

تقوی: بازی کردن در تراکتور باید برای سردار آزمون افتخار باشد

عبدا... حســینی مدافع پدیده مشهد 
یکی از بازیکنانی اســت کــه در نیم فصل 
نیمکت نشین بود. حســینی درباره ماندن 
یا جدایی اش و اینکــه قبًا گفته بود قصد 
جدایــی از پدیــده را دارد، می گوید: »من 
پدیده را دوست دارم و قبًا هم گفتم اصًا 
دوســت ندارم تیمم وارد حاشیه شود. من 
از هفته هفتم بــه بعد دیگر بازی نکردم و 
بازیکنی  هر  برای  نیمکت نشــینی  طبیعتاً 
ناراحت کننده اســت. با این شرایط دوست 
دارم جایی باشــم که بیشتر بازی کنم ولی 
هنوز چیزی در مورد مانــدن یا جدایی ام 
مشخص نشده.« حسینی در رابطه با اینکه 

آیا در مورد جدایی اش با مسووان باشگاه 
پدیده و گل محمدی صحبت کرده، توضیح 
می دهد: »من با باشــگاه صحبت کردم که 
بابت جدایی ام مخالفــت کرد ولی هنوز با 
آقایحیی صحبت نکردم. من مشکلی بابت 
ماندن نــدارم و در تمرینات هم همیشــه 
انگیزه داشــتم تا دوباره بــه ترکیب اصلی 
برســم ولی اگر این نیمکت نشــینی ادامه 
داشته باشــد طبیعتاً کار من هم سخت تر 
می شود. شــاید با گل محمدی هم صحبت 
کنــم، اتفاقاً چند تیم بــرای جذب من با 
ایشــان صحبت کرده اند ولی هنوز چیزی 

مشخص نیست.«

 میاد فخرالدینــی مدافع ذوب آهن 
اصفهان از اینکه تیمش در رده چهاردهم 
قــرار گرفتــه ناراحت اســت و می گوید 
هم قســم شــده اند تا جبــران کنند: »ما 
طبق برنامه کادر فنــی تمرینات منظمی 
را دنبال می کنیم و خوشــبختانه شرایط 
روحــی و فنی تیــم خوب اســت. آقای 
منصوریــان و آقــای آذری هــم درصدد 
تقویت تیم هســتند تا در نیم فصل دوم با 
تیم قوی تری وارد مســابقات شویم. همه 
ما بازیکنان، کادر فنی و مدیریت باشــگاه 
هم قســم شده ایم تا نتایج نیم  فصل اول را 
جبران کنیم و در پایان فصل یک جایگاه 

خوب را به دست بیاوریم.« فخرالدینی در 
رابطه با اینکه آیا بعد از نایب قهرمانی در 
فصل گذشــته، تصور می کرد ذوب آهن با 
این وضعیت مواجه شود، توضیح می دهد: 
»متأســفانه نتایج خوبی در نیم  فصل اول 
نگرفتیم و ایــن اتفاق برخاف پیش بینی 
من و خیلی های دیگر بود. ما هرگز تصور 
نمی کردیم در پایان نیم  فصل اول در رده 
چهاردهم جــدول قرار بگیریم و خودمان 
هم بابــت این موضوع ناراحت هســتیم. 
راهی جز جبران نتایج برای ما باقی نمانده 
و باید در نیم فصل دوم همه چیز را جبران 

کنیم.«

سیداحمد موســوی مدافع ماشین سازی 
تبریــز یکــی از بازیکنانــی اســت کــه بــه 
تراکتورســازی منتقل شــده. موســوی که از 
این اتفاق خوشــحال است، در مورد حضور در 
تراکتورسازی می گوید: »دو سال است در تبریز 
هستم و همیشه دوســت داشتم برای تراکتور 
بازی کنم. تراکتور پیشینه ای روشن در فوتبال 
ایــران دارد و بازیکنان بزرگی در این تیم بازی 
کرده اند. باعث افتخار اســت که تراکتورسازی 
را در رســیدن به هدف هایــش کمک کنم.« 
مدافع جدید تراکتورســازی در رابطه با اینکه 
قرار اســت در چه پســتی بازی کند، توضیح 

می دهد: »پســت اصلی من دفاع راست است 
ولــی در نیم  فصل اول به دلیل کمبودهایی که 
تیم داشت، در پست هافبک راست و دفاع چپ 
هم بازی کردم. البته هر جا که کادر فنی صاح 
بداند بازی خواهم کرد.« موسوی درباره اینکه 
آیا تراکتورســازی در این فصل قهرمان خواهد 
شد، می گوید: »ما شانس زیادی برای قهرمانی 
داریم و با این تیم پرقدرت، هدفی جز قهرمانی 
نخواهیم داشــت. خوشبختانه آقای زنوزی تیم 
پُرستاره ای را تشــکیل داده و قرار است چند 
ستاره هم به تیم اضافه شوند. امیدوارم امسال 

قهرمان لیگ شویم.«

میــاد فراهانــی این فصــل راهی نفت 
مسجدســلیمان شــد تا در آنجا خاطرات تلخ 
نفت تهران را فرامــوش کند اما او خیلی زود 
توســط علیرضا مرزبان کنار گذاشــته شــد. 
فراهانی حاا به پدیده مشــهد پیوســت تا در 
آنجــا روزهای بهتری را تجربــه کند. فراهانی 
در مــورد حضور در پدیــده می گوید: »پدیده 
تیم بزرگی اســت و کار کــردن در این تیم و 
در جوار آقا امام رضــا )ع( برایم افتخار بزرگی 
است و وقتی به من پیشنهاد شد درنگ نکردم 
و خیلی خوشــحالم که به این تیم پیوســتم. 
امیــدوارم در نیم فصل دوم شــرایط خوبی را 
تجربه کنیم و با کســب عنــوان قهرمانی دل 

مردم مشهد را شــاد کنیم.« دروازه بان پدیده 
در مورد رقابت ســخت ایــن تیم در نیم فصل 
دوم توضیح می دهد: »رقابت ســخت است و 
تیم هــای قدرتمند زیادی در بــاای جدول 
هستند ولی پدیده نشان داده تیم بزرگی است 
و بــا هدایت گل محمدی تــا اینجا به بهترین 
شــکل جلو رفته و مطمئنم در نیم فصل دوم 
هم همین روند وجود دارد و می توانیم قهرمان 
شــویم.« فراهانی در مورد رقابت با یوســف 
بهزادی در پدیده می گوید: »یوســف هم گلر 
خوبی اســت و هم پسر خوب و مودبی است و 
با او رفاقت دارم. امیدوارم بتوانیم در کنار هم 

رفقای خوب و رقبای خوبی باشیم.«

حسینی: چند تیم برای جذب من با گل محمدی صحبت کرده اند

فخرالدینی: نیم فصل دوم جبران می کنیم

موسوی: همیشه دوست داشتم برای تراکتور بازی کنم

 فراهانی: با پدیده قهرمان می شوم
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اســتقالی ها در تعطیات نیم فصل 
قصــد داشــتند بــرای برگــزاری اردوی 
تدارکاتی عازم دوحه قطر شوند اما در حالی 
که قرار بود یکشنبه این هفته به سمت قطر 
پرواز کنند، مســووان باشــگاه استقال 
به دلیل مشــکات مالی نتوانســتند بلیت 
هواپیما برای کاروان ایــن تیم فراهم کنند 

و تا دیروز در ایران ماندگار شدند.
 پس از اینکه بــرای دومین بار در این 
فصل از رقابت ها، مشــخص شــد استقال 
درگیر مشکات مالی است، پیکان انتقادات 
به ســمت حامی مالی مشــترک دو باشگاه 
اســتقال و پرســپولیس رفت و گفته شد 
که این حامــی مالی در پرداخــت مبلغ به 
استقال و پرسپولیس تفاوت قایل می شود.

در همین راســتا، اکبــر ملکی، عضو 
سابق هیات مدیره باشــگاه استقال که در 
جریان امضای قرارداد اسپانســری اســت 
در ارتباط با این شــایعات می گوید: »اینکه 
حامی مالی مشترک استقال و پرسپولیس 
در میزان پرداختی به دو باشگاه استقال و 
پرسپولیس تفاوت می گذارد، کذب محض 
است. این حامی مالی به هر اندازه ای که قرار 
بوده به دو باشــگاه پرداخت کند، پرداخت 
کرده است. حتی آنها بیشــتر از مبلغی که 
مقرر بوده به اســتقال پرداختی داشتند. 
امســال قرار است اســتقال ۵۰ میلیارد از 
حامی مالی دریافت کند که این ۵۰ میلیارد 
در ۶ قســط به باشــگاه پرداخت می شود. 
حامی مالی قرار اســت در سال ۹۷ در تاریخ 
شــهریور، آذر و اســفند و در ســال ۹۸ در 
تاریخ های اردیبهشت، تیر و اگر اشتباه نکنم 
مرداد، به استقال پرداختی داشته باشد.« 
ملکی در ادامه می گوید: »اسپانسر پارسال 
هم پولی که قرار بود به اســتقال پرداخت 
کند، بــه طور تمام و کمــال پرداخت کرده 
و هیچ مشکلی تاکنون در پرداخت نداشته 

است.«
ملکی در پاســخ به این ســوال که اگر 
حامی مالی به موقع پول پرداخت می کند، 
چرا بازیکنان در دوره حضور او به پرداختی 
کم باشــگاه معتــرض بودنــد، می گوید: 
»اینطور نیســت. بازیکنان دو روز زودتر یا 
دو روز دیرتر پولشــان را دریافت می کنند 
و مشکلی نیست. قرارداد اسپانسر، پارسال 

بسته شده و پارسال هم به قراردادش عمل 
کرده اســت. امســال هم حامی مالی تعهد 
۵۰ میلیــاردی داده که تاکنون بیشــتر از 
چیزی هم که تاکنون باید پرداخت می کرد، 

پرداخت کرده است.«
 رییس ســابق هیات مدیره استقال 
همچنین در پاســخ به این سوال که آیا بهتر 
نبود سررسیدهای پرداخت در تاریخ هایی 
تنظیم می شد که باشــگاه نیاز بیشتری به 
پــول دارد، می گوید: »برای باشــگاه فرقی 
نمی کند که در چه تاریخــی دریافت کند. 
باید در باشــگاه مدیریت مالی وجود داشته 
باشــد و فرقی نمی کند که اســتقال برج 
۹ پــول بگیرد یا بــرج ۱۰. از طــرف دیگر 
جدایی نویمایر و گرو ۵ میلیارد تومان برای 
اســتقال آب خورد. آنها مجانی از استقال 
جدا نشدند. یکی از دایلی که اان استقال 
در برگزاری اردو دچار مشــکل شده همین 

موضوع است.«
عضو ســابق هیات مدیره استقال در 
پایان می گوید: »اگر مســووان باشــگاه با 
حامی مالی صحبت کننــد، آنها بدون هیچ 
مشکلی به استقال پول می دهند و مشکلی 
بــرای پرداخت پــول ندارنــد. آنها حتی 
نمی پرســند اســتقال برای چه موضوعی 
پــول می خواهد و هــر وقت کــه مدیران 
استقال پول درخواســت کنند، به باشگاه 

پول می دهند.«
 حرف های تلخی که در قالب حقیقت 
از زبان ملکی رییس ســابق هیــات مدیره 
استقال شــنیده می شــود، گویای اخبار 
کذبی است که این باشــگاه به خورد هوادار 

و رسانه می دهد.
گفته شــد نویمایر و گرو بدون گرفتن 
هیچ پولی از اســتقال جدا شدند اما خیلی 
طول نکشید وقتی مشــکات مالی باشگاه 
خودش را نشــان داد، رییس ســابق هیات 
مدیره استقال با افشای یکسری از حقایق 
پــرده از راز قــرارداد دو بازیکــن خارجی 
بی فایده برداشــت و به این نکته اشاره کرد 
ایــن جدایی ۵ میلیارد برای اســتقال آب 
خورده اســت. به راستی این نقل و انتقاات 
چقدر سود برای اســتقال داشت و چرا دو 
بازیکن بی ثمر باید بــا گرفتن چنین پولی 

استقال را ترک کنند؟

ملکی: جدایی نویمایر و گرو 
5میلیارد آب خورد

افشای حقیقت تلخ توسط رییس سابق هیات مدیره استقال

گل های متنوعی به یمن زدیم
 فریبا:  من هم جای کی روش بودم 

حسینی را تعویض می کردم
بهتــاش فریبا، عضو کمیته فنی باشــگاه اســتقال ارزیابی خود از 
نخســتین بازیکن تیم ملی در جام ملت های آســیا را بیان می کند: »در 
هر تورنمنتی نخســتین بــازی مهم ترین بازی اســت. بنابراین کی روش 
خیلی روی آن تمرکز داشــت که بهترین بازی ما باشــد. با تیمی بازی 
داشــتیم که رنکینگش با ما فاصله دارد. تا چندین ســال است اول آسیا 
هســتیم، نفراتی که داریم اکثرشان لژیونر هســتند و در تیم های خوبی 
بازی می کننــد بنابراین از قبل انتظار یک برد خوب را داشــتیم. با این 
 حــال در فوتبال نمی توان نتیجــه را پیش بینی کــرد و باید ۹۰ دقیقه 

تمام شود.«
فریبــا گل زودهنگام تیم ملی را بســیار مهم تلقــی کرد: »تیم ما 
چــون خیلــی زود گل زد توانســت تعداد 
گل هایش را باا ببرد و شــرایطی به وجود 
بیاورد که حریف تحت فشــار قرار بگیرد. با 
هافبک های توپ گیری که داشتیم توانستیم 
خیلــی از فرصت هــا را از حریــف بگیریم. 
قــدرت خط دفاعــی مــا و هافبک هایمان 
به حریف اجازه بازســازی نــداد و آنها تنها 
یکــی دو موقعیــت نصفه و نیمه داشــتند. 
گل هایی که ما زدیم مختلف بودند هم روی 
شــوت زنی، هم روی ارسال،  هم روی ریباند 
و هم بــا پاس عمقی به گل رســیدیم. این 
 مســاله می تواند برای یک تیم خیلی مهم باشــد که در شرایط مختلف 

به گل برسد.«
فریبا درباره تعویض مجید حســینی هــم حرف هایی دارد: »این 
تعویض بــه خاطر بینش خیلی خوب کی روش بــود. من هم هنگامی 
که بــازی را نگاه می کــردم گفتم اگر جای کی روش بودم، حســینی 
را بیــن دو نیمــه تعویض می کردم چــون او عصبی بــازی می کرد و 
ممکن بــود خطری برای تیم بــه وجود بیاورد. پژمــان منتظری نیز 
عملکرد خوبی از هنگام ورودش به زمین داشــت. با وجود این فشــار 
زیــادی روی خــط دفــاع و دروازه ما به وجــود نیامد کــه بخواهیم 
شــرایط مدافعان را در کل بســنجیم. فقط می توانــم بگویم تعویض، 
  تعویض بســیار درســتی بود و بــا آمدن پژمــان آرامش بــه تیم ما 

اضافه شد.
بــه هرحال بردن با پنج گل در بازی اول از نظر روحی برای ما اتفاق 
خوبــی بود. تیم ویتنام هم که با آن بازی داریم تقریبا خط دفاعش مانند 
یمن است اما خط حمله و هافبک آنها قدرتش خیلی بیشتر از یمن است. 
خط هافبک و حمله آنها هم ســرعتی اســت و خیلی زود به هم نزدیک 
می شــوند و فضا را می بندند به نظر من بازی ما با ویتنام سخت تر از یمن 

خواهد بود.«
پیشکســوت باشــگاه اســتقال پیروزی با این اختــاف را هرگز 
کوچک نمی داند: »شروع مســابقات نشان داد، در این دوره ممکن است 
شــگفتی های زیادی به وجود بیاید. شــگفتی هایی کــه روز اول مقابل 
اســترالیا به وجــود آمد اما من فکر می کنم شــاید اگر اســترالیا هم در 
۱۵ دقیقه اول به اردن گل می  زد می توانســت تعداد گل های بیشــتری 
داشــته باشــد. ضمن اینکه اردن هم دروازه بان و هــم خط دفاعی اش با 
تیم یمن خیلی تفاوت دارد. ما قدرت مان از این تیم ها بیشــتر اســت اما 
اگر شــرایط حریف را بســنجیم به نظرم این تیم ها از نظر کیفی از یمن 
 بهتــر بودند. در اینگونه تورنمنت ها از بازی دوم به بعد شــرایط می تواند 

طبیعی تر شود.«
فریبا اعتقاد دارد که فدراســیون فوتبال باید حواشی ایجاد شده بعد 
از این بازی را جمع و جورکند: »من فکر می کنم فدراسیون مان اگر قوی 
باشد می تواند این حواشــی را جمع کند. باید از تیم ملی حمایت کنیم، 
باشــگاه ها فرزند تیم ملی هستند. یعنی باید همیشه کمک کنند که تیم 
ملی ما در آســیا و جهان شرایط خوبی داشته باشد. همه ما وظیفه داریم 
در مقاطعی که تیم ملی ما مسابقات مهم را برگزار می کند از آن حمایت 
و به آن کمک کنیم. این تیم برای شــخص خاصی نیست برای مملکت 

و مردم ما است.«
 

از مذاکره افراد بی ربط با جباروف تا اعتصاب بازیکنان و خریدهای روی هوا

استقال در وضعیت اورژانسی

استقال برخاف دیگر تیم ها تمریناتش را 
آغاز نکرده که بارها نسبت به این موضوع تذکر 
داده شــده اســت اما ظاهرا زور مدیران باشگاه 
استقال به بازیکنان نمی رسد تا تمرینات شروع 
شــود؛ مدیرانی که از موضع ضعف برخاسته اند 
و تــوان برخورد بــا بازیکنــان را ندارند. وقتی 
بی تفاوتی مسووان باشــگاه استقال نسبت به 
غیبت های مکرر بازیکنان به شــکلی کاما بارز 
و آشــکار نمود پیدا می کند خیلی ها حق دارند 
ذهن خود را به این ســمت و سو ببرند که شاید 
تصمیم گیران امروز باشگاه استقال نیز نسبت به 
ادامه این اعتصاب ها بی میل نیستند! حرف های 
علی کریمی، بازیکن اســتقال در همین راستا 
گرچه از ســوی سایت باشــگاه تکذیب شد اما 
تامل برانگیز می نماید و شــائبه ها درباره تمایل 
مدیران باشــگاه اســتقال به ادامــه این روند 
را افزایش می دهد. پرســش این اســت: اگر از 
این وضعیت ناراحتید چرا بــا اعتصاب کننده ها 

برخورد نمی کنید؟
واقعیت این است که پس از پایان نیم فصل 
اول قــرار بــود اســتقال خیلــی زود وارد فاز 
تمرینات جــدی برای نیم فصل دوم شــود اما 
عمــا چنین اتفاقی رخ نداده و اســتقال یقینا 
آخرین تیمی در لیگ خواهد بود که تمریناتش 
را شــروع خواهد کرد. جذب بازیکنان جدید نیز 
پروژه ای اســت که هرگز به سرانجام نرسیده و 
حتی مدیران باشــگاه اســتقال در بازگرداندن 
ســرور جباروف هم عملکرد مناسبی نداشتند. 
فتحی که پس از پایــان فصل وعده بازگرداندن 
این بازیکن را داد و تصور می شــد که ســرور به 
اســتقال بازمی گردد اخیرا علیه رفتارهای این 
بازیکن مصاحبه کرده که این خود نشان می دهد 
بازیکن ازبک عاقه ای به بازگشت ندارد و باشگاه 

در این ماجرا ناکام بوده است.
از همه اســفناک تر مذاکره فردی بی ربط با 
باشگاه استقال با سرور جباروف است. فردی که 
در صفحات مجازی خود را خیرخواه اســتقال 
جــا زده و اینطور وانمود می کنــد که ظاهرا با 
مدیران باشگاه استقال برای مذاکره با بازیکنان 
جدید هماهنگ اســت. فیلمی اخیرا از شخص 
مورد نظر در فضای مجازی منتشــر شــده که 
اوج فاجعه را درباره این ماجرا به رخ می کشــد. 
آن شــخص بی آنکه اطاعــی از قواعد و اخاق 
مذاکره داشــته باشــد با لحنی کوچه بازاری در 
حال مذاکره با جباروف اســت و مشخص نیست 

که مجوز مذاکره با بازیکن مورد نظر اســتقال را 
اساسا از کجا دریافت کرده و چه سمتی در باشگاه 
اســتقال دارد؟! اینکه مدیران باشــگاه استقال 
عرصه را برای چنین واســطه هایی باز گذاشته اند 
خود یکی دیگر از معضات امروز اســت که سبب 
مشوش شدن فضای عمومی باشگاه هم شده است. 
باشگاه اســتقال به جای آنکه درباره شخصی که 
با جباروف مذاکره کرده شفاف سازی کند سیاست 
ســکوت را در پیش گرفته که این بر دایره ابهام ها 

افزوده است.
در عین حال مصاحبه ای که از اکبر عباســی 
ملکی منتشــر شد، نشــان داد که جدایی گرو و 
نویمایر چه هزینه های هنگفتی را روی دوش این 
باشــگاه گذاشــته و برخاف ادعای فتحی این دو 
بازیکن با دریافتی چشــمگیری راضی به جدایی 
شــده اند. فتحی که پس از فســخ قرارداد این دو 
بازیکن با آب و تاب و خوشــحالی فراوان از پایان 
همــکاری بــا دو بازیکن خارجی گفتــه بود حاا 
هیچ توضیحی درباره صدمات مالی ناشی از فسخ 
قرارداد با بازیکنان خارجی نمی دهد. از سرپرست 
باشگاه استقال اما باید پرسید آن درآمدهایی که 
ابتدای فصل از انتقال مجید حسینی، امید نورافکن 

و مامه تیام به این باشــگاه رسیده چه شده است؟ 
آیــا درآمد ۵۵۰ هــزار داری از صدور رضایتنامه 
حســینی، 3۵۰ هزار داری از قبل انتقال تیام و 
احتماا22۰ هزار داری امید نورافکن خرج همین 
فسخ قرارداد گرو و نویمایر شده است و اگر نشده 
چرا در اختیار بازیکنان قرار نمی گیرد تا تمرینات 
آغاز شود؟ یا همه این دریافتی ها دودستی تقدیم 
گــرو و نویمایر شــده و یــا اینکه اساســا چنین 
درآمدی در حساب باشگاه استقال وجود نداشته 
وگرنه چنانچه چنین مبلغی در حســاب استقال 

بود کار به اعتصاب بازیکنان نمی کشید.
البته استقال درآمدی حدود ۸۰۰ هزار دار 
از حضور بازیکنانش در جام جهانی نیز داشته که 
آخرین اطاعات از سرنوشت مبلغ مورد نظر نشان 
می دهد که این پول در اختیار باشــگاه قرار گرفته 
اســت. بودجه ای که بدون شک برای راضی کردن 
بخش عمده ای از بازیکنان برای حضور در تمرینات 
کفایت می کند اما مشخص نیست که چرا اقدامی 
در راســتای تحویل این پول به بازیکنان نمی شود 
تا استقال بیش از این بابت شروع نشدن تمرینات 

خود لطمه نبیند.
شــاید امیرحســین فتحی تصــور می کند با 

جذب فرهاد مجیدی بتواند چند روزی هواداران را 
سرگرم کند اما آنچه امروز از برآیند اتفاقات اخیر 
می بینیم هیچ روزنه ای برای کســب موفقیت های 
بیشتر ایجاد نکرده اســت. تمرینات تعلیق شده، 
بازیکنان جذب نشده، سرمایه از دست رفته بابت 
جدایی گرو و نویمایر و سیاه تر از همه مذاکره افراد 
بی ربط با بازیکنان اســتقال و انتشار فیلم آن در 
فضای مجازی اوضاع کنونی استقال را به بدترین 

شکل ممکن نگران کننده کرده است.
همه این اتفاقات وقتی کنار هم قرار می گیرد 
پرواضــح اســت که صــدای وینفرد شــفر را هم 
درمــی آورد تا آقای ســرمربی صراحتا به مدیران 
باشگاه پیغام بدهد که منتظر موفقیت های بیشتر 
در نیم فصل دوم نباشــید. مدیرانــی که اگر باور 
کنیم خبر درگیری شــان کذب اســت، باید این 
پیغام ها را جدی بگیرند و در راستای از بین بردن 

موانع قدم های محکمی بردارند.
انکارناپذیــر اســت کــه وضعیــت کنونــی 
اســتقال هیــچ نقطه امیــدی ایجــاد نکرده و 
ایــن باشــگاه کاما در بحــران فرو رفته اســت. 
 گرچه هنــوز هم برای جمع کــردن این ماجرا ها 

وقت هست.

 دین محمدی: 
باخت استرالیا باعث چنین 

بردی مقابل یمن شد
سیروس دین محمدی پیروزی بر یمن در 
نخســتین بازی جام ملت های آسیا را مطلوب 
توصیف می کند: »تیــم ملی خیلی خوب این 
بازی ها را آغاز کرد. شــاید باخت اســترالیا و 
تســاوی امارات برای بازیکنــان تیم ملی یک 
زنگ خطر بود و آنها غرور را کنار گذاشــتند. 
به هر حال همه می  دانیم کار سختی در پیش 
داریم و حواس بازیکنان کامًا جمع اســت و 
دیدیــد که محکم و بــا انگیزه بــازی کردیم 
و بردیــم. البته یمن در حــد و اندازه های تیم 
ملی ما نیســت و آنها دفاعی بــازی می کردند 
و اتوبوســی در زمین خود دفاع می کردند اما 
خوشبختانه خیلی زود به گل رسیدیم و باعث 
شد آنها از اک دفاعی بیرون بیایند و گل های 

بعدی را هم به ثمر رساندیم.«
دین محمدی اعتقاد دارد که تیم ملی به 
فینال جام ملت های آسیا می رسد: »من بازی 
کره جنوبی و اســترالیا را دیــدم و حتی بازی 
امارات را هم تماشــا کردم و به نظرم آنها چیز 
خاصی برای ارائــه ندارند اما فکر می کنم ژاپن 
تیم بسیار قدرتمندی است. البته ملی پوشان 
حق دارنــد که بگوینــد از حاا نبایــد آنها را 
فینالیســت دانســت چرا که راه زیادی باقی 
مانده و کار بســیار سخت است اما این موضوع 
و فینالیست شــدن نیاز به زحمت زیاد دارد. 
هرچند که تیم ملی ما دو بار پشــت سر هم به 
جام جهانی رفته و انتظار مردم از تیم ملی زیاد 
اســت.« دین محمدی از نمایش مهدی ترابی 
هم تمجید کرد: »من فکر می کنم مهدی ترابی 
بهترین بازیکن زمین بود چــرا که او عملکرد 
خیلی خوبی داشت و به نظرم حتی می توانست 
در جام جهانی هم به تیم ملی کمک کند. او روز 
به روز بهتر می شــود و اگر بیشتر به زمین برود 
و بازی کنــد می تواند کمک زیادی به تیم ملی 
انجام دهد.«  پیشکسوت استقال درباره بازی 
نکردن ســامان قدوس هــم حرف هایی دارد: 
»قدوس یک بازیکن کامًا حرفه ای اســت که 
ســبک فوتبالش هم اروپایی است. به نظر من 
او در جــام جهانی هم کم بازی کرد و حتی این 
شانس را داشت که بیشــتر به زمین برود من 
او را یک بازیکن حرفــه ای می بینم و مطمئناً 
در بازی های آینده خیلی بیشــتر به تیم ملی 

کمک خواهد کرد.«

اسپانسر خرج سفر 
استقال را می دهد

طبــق اعــام وینفرد شــفر قرار 
است اســتقال در تعطیات زمستانی 
اردویی ۱4 روزه در کشــور قطر برگزار 
کند. با هماهنگی حامی مالی باشــگاه 
اســتقال هزینه سفر و اردوی این تیم 
در قطــر از طرف حامی مالی باشــگاه 
تامین شده است و این باشگاه مشکلی 
برای برگــزاری این اردو نــدارد. البته 
فعا بازیکنان اســتقال در اعتراض به 
مشکات مالی اعتصاب کرده اند و باید 
دید در نهایت آیا راضی می شوند برای 
برگــزاری اردو راهی قطر شــوند یا نه. 
در این بین مدیران استقال در تاش 
هستند تا بخشی از مطالبات بازیکنان 
را پرداخــت کنند تا آنها راضی شــوند 

برای برپایی اردو راهی قطر شوند.

 تمرین انفرادی 
بازیکنان استقال

 بازیکنــان اســتقال در روزهای 
اعتصــاب تمرین هــای خــود را ادامه 
در  اســتقال  تمرینــات  می دهنــد. 
تعطیــات نیم فصل طبق اعام شــفر 
قرار بود از تاریخ ۱۶ دی ماه آغاز شود 
اما بازیکنان از مشــکات مالی باشگاه 
گله دارنــد و با وجود گذشــت 3 روز 
از ایــن تاریخ فعا حاضر نشــده اند در 
تمرین ها شــرکت کننــد. در روزهایی 
که بازیکنان در تمرین استقال شرکت 
نمی کنند به صورت انفرادی تمرین های 
خود را پیگیری می کنند تا از نظر بدنی 
افت نکنند و بتوانند با آمادگی مناسب 
در تمرین ها شرکت کنند. البته طبیعی 
است تمرین انفرادی هرگز جای تمرین 
گروهی را نمی گیرد و این نکته ای است 
که می تواند در نهایت در نیم فصل دوم 

به ضرر استقال تمام شود.

نیکبخت مربی پایه های 
استقال می شود

نیکبخت ســتاره  واحدی  علیرضا 
چپ پــای ســابق آبی ها ایــن روزها 
مربیگری  مشغول گذراندن کاس های 

برای ورود به این عرصه است.
 از ایــن رو او دیــروز در صفحــه 
اینستاگرام خود اعام کرد که احتماا 
به عنوان مربی در تیم های پایه استقال 
مشغول به کار می شــود. نیکبخت در 
این خصوص گفــت: »خبرهای خوبی 
دارم که  اســتقال  بــرای هــواداران 
چون قطعی نشــده نمی خواهم خیلی 
درباره اش حرف بزنم. شاید به تیم های 
پایه استقال بروم و بهتر است در آینده 

درباره اش حرف بزنم.«

نقل قول مصاحبه

خبرکوتاه

حال 
استقال 

خوب نیست

واقعیت این 
است که پس از 
پایان نیم فصل 
اول قرار بود 

استقال خیلی 
زود وارد فاز 

تمرینات 
جدی برای 

نیم فصل دوم 
شود اما عما 
چنین اتفاقی 

رخ نداده 
و استقال 

یقینا آخرین 
تیمی در لیگ 
خواهد بود که 
تمریناتش را 
شروع خواهد 

کرد. جذب 
بازیکنان جدید 

نیز پروژه ای 
است که هرگز 

به سرانجام 
نرسیده و حتی 
مدیران باشگاه 

استقال در 
بازگرداندن 

سرور جباروف 
هم عملکرد 

مناسبی 
نداشتند.

بختیاری زاده در خصوص  ســهراب 
بــازی اول تیم ملی مقابــل یمن اینطور 
می گوید: »یمن حریف سرسختی نبود اما 
نمی تــوان هیچ بازی را از قبل پیش بینی 
کرد. تمرکز اعضای تیم باعث شد مشکلی 
در ایــن بازی به وجود نیاید و اتفاق بدی 
که برای اســترالیا رخ داد برای ما تکرار 
نشــود. تیم ملی در قــدم اول حرفه ای 
بود.« مربــی تیم امید در ارتباط با دیدار 
بعدی تیم ملــی مقابل ویتنام  می گوید: 
»بازی بعدی ما مقابل ویتنام اســت. باز 

هم بازیکنان باید با همین تفکر به میدان 
بروند، قطعا شــانس تیم ما بیشتر است 
و بــا تمرکز باا می توانیــم نتیجه خوبی 
بگیریم.« بختیاری زاده در پایان در رابطه 
با اینکه اســتقال و پرسپولیس با وجود 
مشــکل مالی اردوهای خارجــی برگزار 
می کننــد و او نظــرش در این خصوص 
چیست، می گوید: »امیدوارم روزی برسد 
که باشگاه های ما از لحاظ مالی بتوانند به 
شرایط خوبی برسند و راحت خودشان را 

اداره کنند.«

بعــد از صحبت های علی کریمی با 
برخی رســانه ها این تصور به وجود آمد 
که باشــگاه اســتقال خود از بازیکنان 
خواســته اعتصــاب کنند تا بــه نوعی 
اسپانســر در فشــار قرار بگیــرد و در 
نهایت مبلغی به آنها پرداخت شود. علی 
کریمی اما در مصاحبه ای که با ســایت 
باشگاه استقال داشته این موضوع را از 

بیخ و بن تکذیب کرده است.
هافبــک میانــی اســتقال چنین 

گفتــه اســت: »تعجــب می کنــم چرا 
تلویزیــون  در  مــن  صحبت هــای  از 
گرفته  صورت  متناقضی  برداشــت های 
اســت. موضوعی که من به آن اشــاره 
کردم این بود که تصمیم گرفته شــده 
تمرینات چند روزی دیرتر شــروع شود. 
نمی دانم چرا از قول من اعام شــده که 
باشگاه گفته تا بازیکنان اعتصاب کنند. 
این حرف کاما نادرست است و من قویا 
آن را تکذیــب می کنم. جمله ای که من 

گفتم به طور کامل با این موضوع تفاوت 
دارد و هرگز چنین جمله ای که منتشر 
شــده را بر زبان نیــاوردم. من بازیکنی 
حرفه ای هســتم و می دانم درباره تیم و 
باشــگاه چطور صحبت کنم. از رسانه ها 
می خواهم مطلبی که به زبان نیاورده ام 

را به دروغ عنوان نکنند.«
بدون شــک اگر باشــگاه استقال 
هــم در جریان  ماوقع باشــد، به دلیل 
اینکــه بودجه از مدت ها قبل پیشــخور 
شده اسپانســر راضی به پرداخت مجدد 
نمی شــود و ایــن وضعیــت نمی تواند 
بازیکنــان و اعضای کادرفنی اســتقال 
-البته به جز شــفر- را به دستمزدهای 
خود برساند. تکذیب علی کریمی بیانگر 
این واقعیت هم هســت که او دوســت 
نــدارد با برخــی برداشــت ها در مقابل 
باشــگاه اســتقال قرار بگیرد ولو اینکه 
باشــگاه در جریان ماجرا نیز قرار داشته 

باشد.
برنامه  طبــق  اســتقال  بازیکنان 
قرار بود از شــنبه تمرینات خود را برای 
آماده ســازی برای نیــم فصل دوم لیگ 
هجدهم آغاز کنند کــه هنوز تمرینات 
این تیم شروع نشده است و بازیکنان در 

حالت اعتصاب به سر می برند.

 بازیکنان استقال در پاس کردن 
حواله فصل گذشته خود هم ناکام بودند 
تا شرایط این تیم شکل پیچیده تری به 

خود بگیرد.
ماه پیش  اســتقال چند  مدیران 
بابت طلب 2۰ درصدی فصل گذشــته 
بازیکنــان بــه آنها 3 حوالــه پرداخت 
کردنــد که قرار بود بازیکنان در فواصل 
زمانی مختلــف آن را نقد کنند. حواله 
اول بازیکنان اســتقال طبق قرار قبلی 

پاس شــد ولی در حــال حاضر 3 روز 
اســت که از تاریخ پرداخت حواله دوم 
گذشته است و بازیکنان موفق نشده اند 

حواله خود را نقد کنند.
 این موضوع در کنار اینکه بازیکنان 
تا بدین جای فصــل تنها 2۵ درصد از 
مطالبات خــود را دریافت کرده اند آنها 
را به شــدت ناراحت کرده است و فعا 

اعتصاب آنها ادامه دار است.
 با این شــرایط بایــد منتظر ماند 

و دید مدیران اســتقال چه واکنشــی 
نشان می دهند و آیا بازیکنان را مجاب 
به حضور در تمرینــات می کنند یا نه. 
این در حالی اســت که گفته می شــود 
مدیران استقال بدشــان نمی آید این 
اعتصاب ادامه داشته باشد و همه چیز با 
برنامه ریزی پیش می رود. استقال طی 
روزهای گذشــته هم باید به قطر سفر 
می کرد که این سفر با همین اعتصاب ها 

فعا به تعویق افتاد.

بختیاری زاده: یمن تیم سرسختی نبود

فرمان اعتصاب بازیکنان را مدیران استقال صادر نکردند

ماجرای حواله هایی که پرداخت نشد

نمی شــود وضعیت کنونی اســتقال را مشــاهده کرد و نگران آینده این تیم نشد! نمی شــود همینطور دست روی دست گذاشــت و درباره بحران هایی که 
اســتقال در آن گرفتار شــده چیزی به زبان نیاورد. شــاید انتقاد از شــرایط امروز به مذاق امیرحســین فتحی و دیگر مسووان باشــگاه استقال خوش 
نیاید اما واقعیت را باید گفت و به تصمیم گیران باشــگاه اســتقال قویا گوشــزد کرد که ادامه این روند بدون شــک نتایج این تیم را در آغاز نیم فصل دوم 
تحت الشــعاع قــرار خواهد داد و چه بســا همان نتایجی کــه ابتدای نیم فصــل اول رقم خــورد، در هفته های ابتدایــی نیم فصل دوم نیز تکرار شــود.

کسی حواسش به هوادار هست؟ 

نورافکن می آید؟ 

 درگیری معاونان باشگاه استقال تکذیب شد

بازیکنان استقال اعتصاب کرده اند، این 
اعتصاب هم بهانه اش کاما مشخص است، 
آنها پولشــان را می خواهند. برداشــت های 
متفاوتــی در ایــن خصوص وجــود دارد. 
تعدادی به بازیکنان استقال حق می دهند، 
عده ای دیگر هم اعتقاد دارند بازیکنان نباید 
در چنین شرایطی صرفا به فکر گرفتن پول 

باشــند. در این میان امــا هر تعبیری که از 
این اعتصاب می شــود کمکی به حال و روز 
خراب باشــگاه نمی کند و اینکه دوباره همه 
چیز برای اســتقال از نو شروع شده است. 
دیر شروع شدن تمرینات خودش می تواند 
معضل بزرگی باشد، مطمئنا شروع به موقع 
تمرینات می تواند به شفر و مدیران استقال 
برای کســب نتیجه بهتر کمک کند و یک 
تعامل ســازنده میان ســتاره های استقال 
و مدیــران و مربیان به نفع هــواداران، نیم 
فصــل این تیم را از ابتدا خواهد ســاخت و 
می تواند شــرایط را به نفــع این تیم تغییر 
دهد. بازیکنان اســتقال اگر همین حاا به 
اعتصاب خود پایان دهند و پیشنهاد حواله 
مالی باشــگاه را بپذیرند، مطمئنا وارد یک 
بازی دو ســر برد شده اند که می تواند آینده 
دو طــرف را تامین کند. این اتفاق می تواند 
یک پیشنهاد شــرافتمندانه برای بازیکنانی 
باشــد که مطمئنا در ماه های پیش رو چشم 
امید میلیون ها نفر به ساق های آنها دوخته 
شده است. هوادار حق دارد که در این روزها 

نگران استقال و این شرایط مبهم باشد.

اینطــور کــه از شــواهد پیدا اســت 
اســتقالی ها بایــد قید آمــدن جباروف را 
بزنند. اما دومیــن بازیکنی که بنا به ادعای 
مســووان استقال قرار اســت به این تیم 
بازگردد، امید نورافکن اســت. نورافکن ابراز 

تمایل کرد که به اســتقال بیاید اما باشگاه 
شــارلروا با حضور قرضی ایــن بازیکن در 
اســتقال موافقت کرده است، هر چند که 
همین توافق هم هنوز عملی نشــده. یعنی 
هیچ کس به درســتی نمی دانــد بازیکنی 
که فصل پیش آچار فرانســه استقال بود 
به ایــن تیم باز می گردد یا بازگشــت او را 
نیز باید مثل جباروف منتفی دانست. هنوز 
هیچ بازیکنی به صورت رسمی به استقال 
نیامده و تکلیف فهرست ورودی و خروجی 
مشــخص نیســت. اگر اســتقالی ها هم با 
مســاعدت حامی مالی راهی قطر شوند این 
باتکلیفی و نبود بازیکنان چقدر می تواند به 
ضرر این تیم باشد. نبود بازیکنان ملی پوش 
و غیبــت بازیکنانــی که بایــد تاکنون به 
اســتقال می آمدند اردوی قطر این تیم را 
بی نتیجه می کند. فتحی به عنوان مدیرعامل 
باشگاه و خطیر به عنوان معاون این تیم چه 
پاســخی دارند و چرا به صورت شفاف تمام 

این مسائل را توضیح نمی دهند؟

باشــگاه اســتقال به دلیل اخبــاری که 
به زعم خود نادرســت می داند روزهای اخیر را 
بیشــتر حول محور تکذیب گذرانده است. بعد 
از اینکه علی کریمی ماجرای دســت داشــتن 
مدیران باشــگاه در اعتصاب بازیکنان را تکذیب 
کرد، نوبت به باشــگاه استقال رسید تا با انتشار 
متنی درباره درگیــری دو معاون خود در خال 
یکی از نشســت ها واکنش نشان دهد. در پیامی 
که باشگاه استقال منتشــرکرده چنین نوشته 
شده اســت: »برخی رســانه ها به انتشار خبری 
درباره درگیری میان مدیران باشــگاه استقال 
پرداختند که باشــگاه اســتقال ضمن تکذیب 
این خبر اعــام می کند که قطعاً این موضوع را از 
طریق بخش حقوقی پیگیری خواهد کرد و اجازه 

نخواهد داد تا برخــی افراد در این مقطع از فصل 
با انتشار اخباری از این دســت به وجهه باشگاه 
اســتقال لطمه بزنند.« این تکذیبیه به دنبال 
انتشــار مطالبی درباره به وجود آمدن اختاف 
نظرهای شــدید میان مدیران باشگاه استقال 
منتشر شده است و باشگاه استقال اعتقاد دارد 
که چنین خبرهایی از بیخ و بن بی اساس است.«  
شــاید یکی از دایلی که ســبب شده مسووان 
باشــگاه اســتقال وقت خود را با انتشــار این 
تکذیبیه ها بگذرانند دیر شــروع شدن تمرینات 
این تیم باشد. بدون شک اگر تمرینات استقال 
آغاز شده بود کمتر چنین اخباری از دل باشگاه 
استقال بیرون می زد و بیشتر توجه ها به سمت 

تمرین این تیم معطوف می شد.
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علی کریمی: تکذیب می کنم، من چنین حرفی نزدم

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab
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علی پروین در خصوص برد تیم 
ملی کشــورمان مقابل یمن می گوید: 
»به نظرم خیلی خوب بازی کردیم و 
امیدوار شــدم اما نباید از این مساله 
غافل شویم که تیم ملی یمن هیچ گاه 
برای تیم ملی ایران مشکل ساز نبوده 
اســت اما بازی تیم ملی ما را امیدوار 
کرد، چون کــه قــدم اول را محکم 
برداشتیم. واقعا خوشحال شدم اما به 
بازیکنان تیم ملی هشدار می دهم که 
در باد ایــن موفقیت نخوابند و مغرور 
نشــوند. اگر بخواهم یــک آنالیز کلی 
درباره تیم ملی انجام دهم، باید بگویم 
که بازی با یمــن یک بازی تدارکاتی 
مناســب برای تیم ملی بود.« او تیم 
ملــی و بازیکنان را اینطــور ارزیابی 
می کنــد: »من بــه این تیــم ملی و 
قهرمانی اش در آســیا خیلی امیدوارم 
چرا که تیم خوبــی داریم و بازیکنان 
در این مدت اردوهای خوبی هم پشت 
اما تأکید می کنم که  سر گذاشــتند 
تیم ملی یمن و تیم های مشابه به آن، 
برای فوتبال ایران مشکل ساز نیستند 
و بایــد بپذیریم که مدعیــان اصلی 
قهرمانــی در جام ملت هــا تیم هایی 
مثــل ژاپن، کره جنوبی، عربســتان، 
اســترالیا و قطر هســتند و باید بقیه 
تیم هــا را رها کنیم. ما قــدم اول را 
محکم برداشتیم و امیدوارم با همین 
روند کار را پیــش ببریم. به نظر من 
در شرایطی که کشور ما دارد، شادی 
دل مردم از هر چیزی مهمتر است و 
امیدوارم ملی پوشان دست پر به ایران 

برگردند.«
این پیشکسوت فوتبال کشورمان 
اشــاره ای بــه اختافــات برانکــو و 
کی ورش دارد: »در جریان این مسائل 
قــرار دارم و چیزهایی شــنیده ام اما 
نمی دانم دوباره چه اتفاقی افتاده که 
این حاشیه ها آغاز شده است، دوست 
دارم در این شــرایط حساس که تیم 
ملــی در آن قــرار دارد، با کی روش 
صحبت کنم و حتما این کار را انجام 
خواهم داد، اگر اختاف نظر و مشکلی 
بین این دو نفر هست، از آنها عاجزانه 
درخواست می کنم که این اختافات 
را تا بعد از جام ملت های آســیا کنار 
بگذارند و اجازه دهند مسابقات جام 
ملت ها تمام شــود بعد با هم تسویه 
کنند. خیلی شفاف می گویم  حساب 
که مــن بارها از آقایان ســلطانی فر، 
صالحی امیــری و تاج خواســتم تا به 
اختافــات برانکو و کــی روش ورود 
کننــد تا این مشــکات حل شــود 
اما اینطور نشــد و از دســت من هم 
بیشــتر از این بر نمی آید، هر بار که 
خواســتم اختاف این دو نفر را حل 
کنم به دیوار خــوردم و کار از پیش 
نرفت. مــن به خاطر ایران دوســت 
دارم ایــن اختافات تمام شــود چرا 

که خودم ســال ها روی نیمکت تیم 
ملی نشســته ام و می دانم که این تیم 
چه اهمیتــی دارد، مطمئنا عاوه بر 
کی روش، سعی خواهم کرد با برانکو 
هم صحبــت کنم تا ایــن اختافات 
تمام شــود. به نظر مــن برانکو هم 
نباید در این شــرایط نشست خبری 
برگــزار می کــرد و اان زمان جواب 
دادن برانکو و کی روش علیه یکدیگر 

نیست.«
 پروین حرف هایی درباره شرایط 
تیم ملــی دارد: »به نظر من تیم ملی 
و کی روش بهترین هستند و به عنوان 
ســرمربی اســبق تیم ملــی اعتراف 
می کنم اگر قرار باشد این تیم لطمه ای 
بخورد، از سوی حاشیه ها خواهد بود. 
خواهش می کنم فعا دســت از ســر 
تیم ملی بردارند، چرا که سرمربی این 
تیم کی روش است و نفرات در مشت 
او هســتند اما مگر ما مربیان چه کار 
می توانیم انجام دهیم؟ به عنوان کسی 
که ســال ها روی نیمکــت تیم ملی 
نشســته می گویم که مربی تیم ملی 
بهترین شــخص برای انتخاب نفرات، 
ترکیب اصلی و سیســتم اســت و ما 
نمی توانیم از بیــرون در ترکیب تیم 
ملی دخالت کنیم. کی روش کارش را 
خیلی خوب بلد اســت و به نظر من 
نباید بعد از بازی با یمن جواب برانکو 
را می داد و باید از کنار صحبت های او 

رد می شد.«
او اشــاره ای بــه بــازی متفاوت 
ملی پوشان کشــورمان می کند: »باید 
هم تیم ملی هجومی تر بازی کند، چرا 
که تیم ملی بهترین ها را در خط حمله 
دارد اما من از یک چیزی می ترسم و 
آن این است که حاشیه ها به این تیم 
ضربه بزند، چون حاشیه برای فوتبال 
سم است. حاا که با این روحیه کار را 
آغاز کردیم و یک مربی باتجربه داریم 
و می توانیم قهرمان آســیا شویم، چرا 
باید وارد حاشــیه شویم؟ من صد بار 
گفتم و باز هــم می گویم، اان وقت 
صحبت از قرمز، آبی، زرد و رنگ های 
دیگر نیست و این مسائل معنی ندارد 
و همه باید دست به دست هم بدهیم 
و به فکر قهرمانی ایران در آسیا باشیم 
چــرا که با این تیم خــوب می توانیم 

قهرمان شویم.«
سرمربی سابق تیم ملی کشورمان 
پیش بینی هــم از آینده تیم ملی در 
جــام ملت ها دارد: »بــه نظر من هم 
عــراق را می بریم و هــم ویتنام را و 
شــک نکنید که تا نیمه نهایی خیلی 
راحت باا می رویم اما امیدوارم زمانی 
که به تیم هایی مثل ژاپن، کره جنوبی 
و اســترالیا برخورد می کنیم تیم ملی 
باشــد و شرایط  حاشــیه ای نداشته 
خوبی داشــته باشــیم تا بتوانیم در 

نهایت قهرمان آسیا شویم.«

پروین: اان وقت قرمز، آبی و زرد نیست
کی روش و برانکو بعد از جام ملت ها تسویه حساب کنند

به بودیمیر اطاعات خوبی از پرسپولیس دادم
 صادق محرمی: بازیکنی که برانکو انتخاب کند

 حتما خوب است
صادق محرمی در خصــوص وضعیتش در تیم دیناموزاگرب اینطور 
حرف می زند: »بعد از اینکه چند روزی به تهران و شــمال کشــور رفتم 
مجدداً به کرواســی برگشــتم تا تمریناتم را بــا دیناموزاگرب آغاز کنم. 
خوشبختانه شرایط خوبی دارم و راهی ترکیه خواهیم شد تا اردوی 15، 
16 روزه ای را در این کشور برگزار کنیم. در این اردو چند بازی دوستانه 
هــم انجام خواهیم داد و بعــد از آن به کرواســی برمی گردیم تا آماده 

نیم فصل دوم لیگ این کشور شویم.«
او درباره حضور بودیمیر هم تیمی اش در پرسپولیس می گوید: »خبر 
دارم که بودیمیر با پیشنهادی از سوی پرسپولیس روبه رو شده و او یکی 
از هم تیمی های خوب ماســت. در این مدت که او را می شناســم به نظر 
مــن یکی از بازیکنان خوب از نظر فنی و اخاقی تیم ماســت که خیلی 
بازیکن خوب و توانمندی اســت. او هم روی 
زمیــن توانایی های خوبــی دارد و هم اینکه 
در بازی هــای هوایی متبحر اســت. به نظر 
من بودیمیر می تواند به پرســپولیس کمک 
خوبی انجــام دهد چرا که بازیکن توانمندی 
است. او با من در این باره حرف زد و شرایط 
تیم پرســپولیس و زندگی در ایران را از من 
پرســید و من هم اطاعــات خیلی خوبی از 
پرسپولیس و هوادارانش و همچنین زندگی 

در تهران به او دادم.«
محرمی درباره اینکه چقدر احتمال دارد 
او به ایران بیاید، معتقد اســت: »من در این بــاره چیزی نمی دانم چرا 
که چیزی هم در این خصوص مشــخص نیســت اما او به من گفت که 
مشغول بررســی پیشنهاد پرسپولیس است و به آن فکر می کند. من در 
جریان اینکه پرســپولیس چه پیشــنهادی به او داده و چه مذاکراتی در 
این باره صورت گرفته نیستم اما می دانم که مدنظر برانکو است و از من 
در خصوص وضعیت پرســپولیس پرسید و من هم اطاعات خوبی به او 

دادم.«
این بازیکن سابق پرســپولیس درباره اینکه بودیمیر چقدر می تواند 
به پرســپولیس کمک کند، اینطور توضیح می دهد: »به نظر من وقتی او 
برای حضور در پرسپولیس انتخاب شده یعنی اینکه بازیکن خیلی خوبی 
اســت. برانکو بی جهت دست روی بازیکنی نمی گذارد و این مساله نشان 
می دهد که کســانی که به دنبال تقویت پرســپولیس هستند با بررسی 
کامل این کار را انجام دادند. به نظر من بودیمیر بازیکن توانمندی است 
و می تواند به پرســپولیس کمک زیادی کند اما اینکه کارها چطور پیش 

می رود من از آن بی اطاع هستم.«
محرمــی همچنان نتایج و بازی های پرســپولیس را دنبال می کند: 
»همه بازی های پرســپولیس را دنبال می کنم و شرایط این تیم را پیگیر 
هســتم. خوشبختانه شرایطم خوب اســت و تمریناتم را برای حضور پر 
قــدرت در نیم فصل دوم انجام می دهم. امیدوارم در نیم فصل دوم بتوانم 
بیشــتر به تیمم کمــک کنم اما باید ببینیم که در ادامه مســابقات چه 

پیش می آید.«
صــادق محرمی یکی از بازیکنان خوب پرســپولیس بود که بعد از 
درخشــش در این تیم، با پیشنهادهای خوبی روبه رو شد و در نهایت سر 

از تیم دینامو درآورد و روزهای خوبی را هم با این تیم گذرانده است.

رسن قبل از پایان نیمه اول در ترکیب عراق
تیم ملی فوتبال عراق نخستین بازی خود در مرحله گروهی رقابت های 
جام ملت های آســیا را مقابل ویتنام برگزار کرد. عراقی ها در حالی به مصاف 
ویتنام رفتند که بشار رســن بازیکن فعلی پرسپولیس در ترکیب اصلی این 
تیم حضور نداشــت و از روی نیمکت شاهد بازی هم تیمی های خود بود اما 
قبل از رســیدن به نیمه بازی بشــار وارد زمین شد تا با بازی خوبش مانع از 

شکست تیمش شود.
 تیم ملی عراق توانســت در مصافی ســنگین ســه بر دو از سد ویتنام 
بگذرد که بازیکنان تعویضی مثل رســن تاثیر زیادی در بازگشــت عراق به 

بازی داشتند.

تاش سرخ پوشان برای جذب بازیکن خوب با هزینه کم

برانکو باز هم به خال می زند؟

برانکــو ایوانکوویــچ در صحبت هایــش به 
موضوع مهمی اشــاره می کند کــه هم به نوعی 
جواب برخی از حواشی به وجود آمده در روزهای 
اخیر بوده است و هم دغدغه های این سرمربی را 
می رساند. او در خصوص جذب بازیکنان خارجی 
و اینکه مبلغ مشــخصی به عنــوان بودجه برای 
تیمش وجود دارد، صحبت کرده و اشاره می کند 
که تیمــش نمی تواند مبلغ هنگفتی برای بازیکن 
خــوب خارجی بدهد و به همیــن خاطر باید در 
جذب بازیکنان خارجی، دقت بیشــتری داشــته 
باشد. او به بشــار رسن اشاره می کند و می گوید: 
»ما نمی خواهیم بازیکنی بیاوریم که فقط خارجی 
باشــد، بلکه باید بازیکنی بیاوریم که از بازیکنان 
فعلی ما بهتر باشــد امــا بازیکن خوب خارجی با 
کمتر از دو سه میلیون یورو نمی آید و پرسپولیس 
قادر به پرداخت چنین رقمی نیست و برای همین 
اصراری نداریم که بی جهت بازیکن بیاوریم چون 
که بازیکن ۲۰۰ هــزار داری خارجی از بازیکن 
ایرانی بهتر نیست، مگر اینکه به خال بزنیم، مثل 

ماجرای بشار رسن که به خال زدیم.«
با نمایشــی کــه بشــار رســن در ترکیب 
پرســپولیس داشــته اســت، حرف برانکو کامًا 
درست اســت و این یک خرید بسیار خوب برای 
سرخ پوشــان بود. حاا این بــه خال زدن دغدغه 
برانکــو اســت. بنا به گفته مســووان باشــگاه 
پرسپولیس از نخســتین روزهای لیگ هجدهم، 
آنها مذاکراتی با رســن برای تمدید قراردادش با 
پرسپولیس داشتند اما این بازیکن با وجود اینکه 
اولویتش پرســپولیس بوده، عنوان کرده است که 

قبل از جام ملت های آسیا، پای میز مذاکره نخواهد 
نشســت و این نشان می دهد که بشار رسن به امید 
شــرایط بهتر برای بعد از جام ملت ها نشسته است. 
ایــن بازیکن عراقی در ترکیب تیم ملی کشــورش 
در جام ملت های آســیا به میــدان خواهد رفت و 
بر همین اســاس امیدوار اســت بعد از این جام، با 
پیشنهادهای بهتر از پرســپولیس روبه رو شود که 
در این صورت کار سرخ پوشان و برانکو برای جذب 
دوباره این بازیکن عراقی بسیار سخت خواهد شد. 
امــا ممکن اســت اتفاقات دیگری هــم رخ بدهد؛ 

تیــم ملی عراق به عنــوان تیمی که پیــش از این 
توانســته به قهرمانی این رقابت ها هم دســت پیدا 
کند، قطعاً به عنــوان زنگ تفریح پا به این رقابت ها 
نگذاشــته و امیدواری زیادی برای نمایش خوب در 
ایــن رقابت ها دارد. این تیم بــه طور حتم با وجود 
داشــتن بشار رسن، خیلی روی این بازیکن حساب 
باز نکرده و در بازی های پیش رو ممکن است از این 
بازیکن اســتفاده نکند که در این صورت کار برای 

پرسپولیسی ها راحت تر خواهد بود.
از طــرف دیگر باید به این موضوع هم اشــاره 

کرد که به طور حتم عقد قرارداد با بشار رسن قطعاً 
تنها دغدغه برانکو نیســت. سرمربی پرسپولیس با 
وجود داشتن بازیکنان خوب و همچنین بازیکنانی 
که در نیم فصل دوم به جمــع آنها اضافه خواهند 
شــد، همچنان به دنبال جذب بهترین ها و البته با 
هزینه کمتر برای پرســپولیس است. او طی دو سه 
ســال اخیر بارها نشان داده است که چگونه با گذر 
از مهره های حاشیه ساز و مدعی، با جذب بازیکنان 
مستعد و بدون حاشیه تیمش را به بااترین سطح 

فنی رسانده است.

باید نقاط ضعف و قوت مان در بازی 
با یمن را بشناسیم

بیرانوند: همه بازیکنان 
دنبال موفقیت تیم هستند

علیرضــا بیرانوند دربــاره بازی تیم 
ملی و گل نخوردنش در نخســتین بازی 
می گویــد: »به مردم عزیز ایران،  کادرفنی 
و بازیکنان تبریــک می گویم. قدم اول را 
محکم برداشــتیم و امیدوارم این روند را 
ادامه دهیم. گل نخــوردن به کل تیم باز 
می گــردد. اگر قصد کســب امتیاز داریم 
ابتدا نباید گل بخوریم. درســت است که 
5 گل زدیــم اما احتمال داشــت گل هم 
دریافت کنیم. در 15-1۰ دقیقه اول بازی 
هم خیلی زیر فشــار بودیم. گل نخوردن 
بــرای کل تیم اســت و از حمله شــروع 
می شــود.« بیرانوند در مــورد اینکه تیم 
ملی نسبت به کره و استرالیا نتایج بهتری 
کسب کرد و حاا با این نتیجه آیا احتمال 
دارد مســیر قهرمانی ایران هموار شــود، 
معتقد اســت: »ما راه مان را می رویم. باید 
بازی با یمن را بازبینی کنیم تا نقاط قوت 
و ضعف مــان را دوباره ببینیم و کارمان را 
پیش ببریــم. دیگر روی بــازی با ویتنام 
تمرکز داریم. باید ایــن بازی را قدرتمند 
پشت سر بگذاریم. شما قبل از این دیدید 
که تیمی مثــل اردن مقابل قهرمان دوره 
قبل به پیروزی رســید. اردن برای تیمی 
مثل یمن الگو می شــود و در ابتدای بازی 

به ما فشار آوردند.«
دروازه بــان تیم ملــی در مورد اینکه 
نکتــه ویژه تیــم ملی در بــازی همدلی 
بــود و بازیکنــان در موقعیت های خوب 
هم به یکدیگر پــاس می دادند، می گوید: 
»همه ما یک تیم هســتیم. خدایی نکرده 
کسی برای خودش بازی نمی کند و همه 
به دنبــال موفقیت تیم هســتند. از من 
پرســیدند بهترین بازیکــن تیم ملی چه 
کسی می شود که در پاسخ اعام کردم اگر 
قرار است موفق باشیم و رو به جلو حرکت 
کنیــم بهترین بازیکن مــا باید تیم ایران 
باشــد. بازیکنان آنقدر باهم خوب هستند 
که برایشــان موفقیت تیم در اولویت قرار 

دارد.«

گلهای زیاد مقابل یمن برای 
همدلی بازیکنان خوب است

درخشان: اگر حریف 
عراق بود، تیم ملی 

هجومی بازی نمی کرد
پیروزی  درباره  درخشــان  حمید 
پــرگل تیم ملی کشــورمان برابر یمن 
می گوید: »تیم ملــی با برد پرگل برابر 
یمن خط و نشــان برای حریفان خود 
در جام ملت های آسیا کشید. همچنین 
شروع خوب ملی پوشــان باعث شد از 
لحــاظ روحی و روانی شــرایط بهتری 
در ادامه این رقابت ها به دســت آورند. 
البته یمن تیم قدرتمندی نیست و در 
رده بندی فاصله زیادی با تیم ملی ایران 
دارد به همین علت نباید ملی پوشان به 
پیروزی در این بازی دلخوش باشــند. 
گل های زیاد تیم ملی نشان از همدلی و 
همبستگی بازیکنان تیم ملی با یکدیگر 
دارد و امیدوارم این روند رو به رشد را 
تا پایان رقابت های جام ملت های آسیا 

ادامه بدهیم.«
او درباره بــازی هجومی تیم ملی 
در این دیدار معتقد اســت: »تیم ملی 
با ارائه بازی هجومی، قدرت خود را به 
حریفان خود نشان داد. به هر حال تیم 
ملی در بازی اول نمی توانســت دیدار 
بسته ای برابر یمن ارائه بدهد به همین 
علت بــا تاکتیک هجومــی وارد زمین 
مسابقه شد. اگر تیم ملی برابر عراق قرار 
می گرفت شــاید چنین تفکر هجومی 
نداشــت اما کی روش بازی هجومی در 
نظــر گرفت تا به حریفــان قدرت تیم 
ملی را نشان بدهد. تیم ملی یمن برای 
اینکه از حیثیت فوتبال خود دفاع کند 
بازی خشن از خود ارائه کرد. بازیکنان 
این تیم نمی توانستند ملی پوشان ایران 
را مهار کنند به همیــن علت به بازی 
خشونت آمیز روی آوردند. برخاف تیم 
ملــی یمن، بازیکنان تیم ملی خشــن 
بازی نکردند بلکه بازی محکمی را ارائه 
کردند. ملی پوشان برای اینکه به حریف 
خــود باج ندهند و آنهــا را تحت تاثیر 
قدرت خــود قرار بدهند بازی محکم را 

در دستور کار خود قرار دارند.«
به وضعیت  اشــاره ای  درخشــان 
بازی های بعــدی تیم ملی دارد: »بازی 
بعدی با ویتنام ساده نیست. بازی های 
بعدی به این راحتی نیست و در مراحل 
بعدی بازی ها ســخت می شود چرا که 
حریفان از تاکتیک تیم ملی شــناخت 
پیدا می کنند و مانع گلزنی ملی پوشان 
می شوند. هر بازی تاکتیک خاص خود 
را دارد و تیم ملی نمی تواند در ۲ بازی 
پیش رو همانند دیدار با یمن به زمین 

مسابقه برود.«

مصاحبه نقل قول

کارشناس 

قرارداد با 

رسن دغدغه 
پرسپولیس

این بازیکن 
عراقی در 

ترکیب تیم 
ملی کشورش 

در جام 
ملت های آسیا 

به میدان 
خواهد رفت و 

بر همین اساس 
امیدوار است 

بعد از این جام، 
با پیشنهادهای 

بهتر از 
پرسپولیس 
روبه رو شود 
که در این 
صورت کار 
سرخ پوشان 

و برانکو برای 
جذب دوباره 
این بازیکن 

عراقی بسیار 
سخت خواهد 

شد.

پرســپولیس با شــرایطی که دارد، بــرای روزهای آینــده یعنی نیم فصــل دوم، دغدغه چندانــی ندارد اما بــه طور حتم برای یک ســرمربی 
مثــل برانکــو که اتفاقــًا برنامه هــای بلندمدتی بــرای این تیــم دارد، نیم فصــل دوم هدف نهایی نیســت. برانکو و باشــگاه پرســپولیس از 
هــم اکنــون دغدغــه روزهایــی را دارند که برخــی بازیکنــان می توانند بــا تمام شــدن قراردادشــان از این تیم برونــد و البتــه این تنها 
دغدغه نیســت، چرا که میــزان هزینه کــرد برای هر بازیکــن هم این روزها بیشــتر از هر زمانی مدنظر ســرمربی و پرسپولیســی ها اســت.

تمرینات سرخ پوشان در دمای ۱۲ تا ۲۶ درجه

دیدار حامی تیم ملی با سرخ پوشان در فرودگاه

بازی تدارکاتی سرخپوشان با تیم پورعلی گنجی

کاروان سرخ پوشــان ، ساعت 1۲ و 3۰ 
دقیقه سه شــنبه تهران را به مقصد دوحه 
تــرک کرد تــا اردوی 1۲ روزه خود را برپا 
کند. درجه هــوای دوحــه در زمان ورود 
سرخ پوشــان ۲5 درجه سانتی گراد خواهد 
بود. دمــای هوای دوحــه در مدت برپایی 
اردوی آماده ســازی پرســپولیس بین ۲6 
تا 1۲ درجه ســانتی گراد در ساعات شبانه 
روز، نوسان خواهد داشت که بین 1۲ تا ۲۰ 
درجه گرمتر از تهران نوسان خواهد داشت. 
کاروان پرســپولیس در هتــل کرون پازا 
اقامت خواهد داشــت که در 15 کیلومتری 

و ۲۰ تا 3۰ دقیقه ای اردوگاه اسپایر، محل 
تمرینات سرخ پوشــان قرار دارد. همچنین 
زاتکــو ایوانکوویچ هم قرار اســت در قطر 
به اعضای تیم ملحق شــود. پرسپولیسی ها 
ضمن انجام تمرینات در قطر به صورت دو 
تمریــن در روز، دو بــازی تدارکاتی نیز در 
طــول ده روزی که در قطــر حضور دارند، 
برگــزار می کنند. بازیکنان تیم ملی غایبان 
این تمرین خواهند بــود و همچنین گفته 
می شــود که یک مهاجم هم طی روزهای 
آینــده بــه جمــع پرسپولیســی ها اضافه 

می شود.

احمدرضا عابدزاده در زمان بازگشــت 
از دبــی در فــرودگاه امام خمینــی)ره( با 
بازیکنان و مربیان پرســپولیس روبه رو شد 
و با آنها به خوش و بش پرداخت. زمانی که 
بازیکنان تیم پرســپولیس در فرودگاه امام 
خمینــی)ره( حضور داشــتند تا راهی قطر 
شــوند با احمدرضا عابدزاده روبه رو شدند. 

عابدزاده دیدار اول تیم ملی را در امارات به 
تماشا نشسته بود و در برگشت با بازیکنان 
تیم ســابقش دیدار کرد. این پیشکســوت 
فوتبال کشورمان این روزها، حامی تیم ملی 
کشورمان اســت و بارها در مصاحبه هایش 
تاش کرده است شرایط را برای حمایت از 

تیم ملی مهیا کند.

تیم بلژیکی اویپن در اردوی آماده سازی 
قطر با پرسپولیس دیدار می کند. تیمی که 
مرتضــی پورعلی گنجی، مدافــع ملی پوش 
کشــورمان را در اختیار دارد، در غیاب این 
بازیکن که هم اکنون در جام ملت ها است، 
برابر تیم قهرمان فصل گذشته ایران خواهد 
ایســتاد. این بازی یکشنبه آینده در دوحه 

در زمین تمرینــی آکادمی اســپایر انجام 
خواهد شــد. درحالی عنوان شده است که 
۲3 دی ماه زمان برگزاری این بازی خواهد 
بود که طبق برنامه ای که برانکو روز گذشته 
به خبرنگاران داد در این تاریخ پرسپولیس 
بازی دوســتانه ندارد و برنامه تمرینی برای 

آنها پیش بینی شده است.

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo

زاتکو امروز به پرسپولیس ملحق می شود

خوش و بش عابدزاده با پرسپولیسی ها

برانکو ایوانکوویچ در مصاحبه ای تازه 
نقشه راه پرســپولیس را برای نیم فصل 
دوم لیــگ هجدهم و به واقع برای فصل 
آینده ترسیم کرده و از این طریق یک بار 
دیگر این مســأله را مشخص ساخته که 
بــا حســاب و کتاب وارد هــر عرصه ای 
می شــود و نه فقط برای لیگ ایران که 
در فصول اخیر حاکم آن بوده بلکه برای 
لیگ قهرمانان آســیا هم که در دو فصل 
گذشــته به فتح آن بسیار نزدیک شده و 
در درجــه اول مغلوب فاکتورهای جنبی 
و یا توان ذاتی رقبای تیمش شده است، 

اندیشه ها در سر دارد.
 

حیرتی در کار نیست
وقتی اسامی خروجی های پرسپولیس 
در نیم فصــل دوم را مرور کنید، می بینید 
که هیچ یک از این جمع چهار نفره اسباب 
شگفتی نمی شــوند و حتی گادوین منشا 
نیز به سبب فقر در گلزنی و برآورده نکردن 
خواسته های اول و نخست از یک مهاجم - 
که طبعاً گلزنی است - حوصله ایوانکوویچ 
را آنقدر سر برده بود که وی را دیر یا زود 
تحویل باشــگاه بدهد و از آنها بخواهد که 
وی را معامله و به باشگاهی ارجاع کنند که 
پول مورد  نظر سرخ ها را برای این مهاجم 
نیجریه ای بپردازد. در  مورد ســه مرجوعی 
دیگــر قرمزهــا هم بــا احتســاب اینکه 
بهاروند، علــوان زاده و عباســیان به واقع 
نفرات رده ســنی امیدها هســتند، بحثی 
وجود نــدارد و اگر افرادی می پنداشــتند 
که سرمربی کروات پرســپولیس فقط به 
سبب فرصت هایی معمواً ۲۰ دقیقه ای که 
در برخی مســابقات این تیم به علوان زاده 
ارزانی می داشت، خیال حفظ وی را دارد، 
اینک به اشــتباه خود پی برده اند. به واقع 
اگر دست های برانکو به سبب ممنوعیت ها 

و محدودیت های اعمال شده توسط فیفا تا 
آن حد بسته نبود، او همان »۲۰ دقیقه ها 
را هم به برخی جوان ترهای پرســپولیس 
نمــی داد زیــرا فتح لیگ قهرمانان آســیا 
با میزان تجربه اندکی که در این دســت 
بازیکنان وجود دارد، بــه کلی غیر ممکن 
است و اگر پرسپولیس به رغم این واقعیت 
انکارناپذیــر تا فینال جــام پیش رفت، به 
ســبب بهره گیری حداکثری از یک نیروی 

حداقلی توسط برانکو بود.
 

جنگاوران اصلی
ایوانکوویچ نیک می داند جنگ اصلی 
تیم وی برای فتح فصل جاری لیگ برتر 
ایران با سپاهان خواهد بود و آنهایی که 
باید در این ستیز اسباب پیروزی سرخ ها 
را فراهــم آورند، نه لزومــاً جوان ترهایی 
ماننــد آدام همتی بلکه میانســال ها و 
مســن ترهای تیم هســتند که یا شاق 
بیش از 1۰ سال حضور مستمر در لیگ 
و دیدارهــای بین المللی را خورده اند و یا 

اگر سیامک نعمتی و بشار رسن نام دارند 
و حد متوســط سنی شان زیاد نیست، به 
مدد حضور در سطح باای فوتبال کشور 
و قــاره از ابتــدای جوانــی در ۲3، ۲4 
سالگی بسیار پخته تر از همگنان خویش 
هستند. این از سرسختی و همت بزرگ 
مردان پرســپولیس بود که نیم فصل اول 
لیگ امسال را با وجود تمامی مشکات و 
نهادند  کمبودها بدون شکست پشت سر 
حــال آنکه در دو لیگ قبلی با داشــتن 

نامداران بیشــتر در زمان رسیدن به نیم 
فصل حداقل یک شکســت را در کارنامه 

خود داشتند.
 

لبخند آینده
آینــده بیــش از گذشــته به روی 
برانکو و همراهانــش لبخند می زند زیرا 
آنها عــاوه بر کســب مجوز اســتفاده 
از خریدهــای »پیش فصــل« می توانند 
»نــادری« را که از کورترای بلژیک آمده 
به میدان بفرســتند و چنانچه بودیمیر 
مهاجــم بلندبــاای کروات مــورد   نظر 
ایوانکوویچ سرانجام پای ورقه قراردادش 
را امضــا کنــد، او نیز تا اطــاع ثانوی 
سرخپوش خواهد شــد و بسیار بدیهی 
و محتمل اســت که جای »منشــا«یی 
را بگیرد که ســران ســرخ توقع دارند با 
رسیدن نخستین پیشنهاد پرصرفه برای 
وی، رســماً با او قطع همکاری کنند. با 
این حال آشنا بودن کامل مهدی ترابی، 
مهدی شــریفی، مهدی شــیری و البته 
ســروش رفیعی با شــرایط لیگ ایران 
آنهــا را در قیــاس با بودیمیــر و حتی 
نادری کــه پیش از ســفرش به بلژیک 
به گزینه های  بود،  تراکتورسازی  بازیکن 
عاجل بسیار بهتری برای قرمزها تبدیل 
می کند و چــون ایوانکوویچ از بیان کار 
تیمش در نیم فصــل اول لیگ هجدم و 
نیم فصل دوم لیگ هفدهم بســیار راضی 
اســت، بعید می نماید که چنان مسحور 
نام و اوصاف نفرات اضافه شده به تیمش 
شــود که زحمتکشــان موفق یک سال 
اخیر ســرخ های تهرانی را بــه یکباره و 
بی حرف پس و پیش نیمکت نشین کند 
و اصواً چگونه و با کدام منطق می توان 
از امثال خلیل زاده، کامیابی نیا، نوراللهی، 
مصلح، ربیع خواه، علیپور، عالیشاه و البته 
حســینی و بیرانوند دست و دل شست 
و صیدهای پرطمطــراق ابتدای فصل را 
که تا به حال پشت خط نشــین بودند، به 
سرعت و با وسعت به میدان گسیل کرد.

 
در انتظار بازگشت ماهینی و 

انصاری
پروفســور ته ذهنش به زمان پایان 
مصدومیت هــای طوانی مدت ماهینی و 
انصــاری هم فکر می کنــد و می داند که 
می توانــد به ترتیــب از ابتدای فروردین 
98 و اوایل خــرداد 98 از این دو موانع 
کلیدی هم بهره گیرد و چه چیزی بهتر 
از این برای تیمی که نفراتش بر اثر تکرار 
و اســتمرار در کارهــای گروهی و پنج، 
شش سال کار و مســابقه کنار یکدیگر 
به یک ترکیــب هماهنگ کارآمد تبدیل 
شده و برای پرسپولیس و ایوانکوویچ که 
اینک در قطر اردویــی تدارکاتی را برپا 

داشته اند، عامل اعتبار و افتخار شده اند.

ترسیم خط مشی پرسپولیس برای آینده نزدیک

بهره گیری حداکثری از نیروهای حداقلی

 نماینده سرخپوش پایتخت مان 
برای گلزنی اجباراً به مدافعان و 

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

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

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

گذشته جز بذر ناکامی ندارد

وصال روحاني
Vesal Rohani

یکشنبه ۲۳ دی ماه در قطر

در نخستین دیدار تیم ملی کشورمان مقابل یمن در 
جام ملت های آسیا، از بین ملی پوشان پرسپولیس علیرضا 
بیرانوند و مهدی ترابــی مقابل یمن به میدان رفتند و نود 
دقیقه بازی کردند اما به احمد نوراللهی فرصت نرسید. در 
این بین جدا از اینکه به خاطر یکطرفه بودن بازی، بیرانوند 
در این مســابقه محک نخورد و کار بســیار راحتی داشت، 
مهدی ترابی نمایش درخشــانی ارائه کرد تا پرسپولیسی ها 
به خاطر در اختیار داشتن چنین بازیکنی در نیم فصل دوم 
لیگ برتر به شدت خوشحال و امیدوار شوند. ترابی که بعد 
از مصدومیت جهانبخش در پســت وینگر راست به میدان 

رفته بود مقابل یمن نمایشــی هیجــان انگیز و فوق العاده 
داشت و از همان دقیقه نخست نشان داد چقدر برای ارائه 
توانایی هایش انگیــزه دارد. ترابی در کنار طارمی و آزمون 
خــط حمله تیم ملی را تبدیل به نقطه قوت تیم ایران کرد 
و در بازی های ترکیبــی و کارهای انفرادی فوق العاده بود. 
ترابی همچنیــن در این بازی می توانســت نامش را جزو 
گلزنان مسابقه ثبت کند اما بدشانس بود و دو بار ضرباتش 
بــه تیر دروازه حریف برخورد کرد. شــوت دقایق پایانی او 
که می توانست گل ششم تیم ملی را به همراه داشته باشد 
به شــکلی فنی و زیبا نواخته شــد و چنانچه گل می شد 

می توانســت یکــی از بهترین گل های جام ملت ها باشــد. 
این شــوت و بازی درخشــان ترابی در صفحات هواداری 
پرسپولیسی ها در فضای مجازی دست به دست می شود و 
نمایش عالی او مقابل یمن بازتاب گسترده ای بین هواداران 
پرسپولیس داشته است. گفتنی است ترابی در گل چهارم 
کــه آزمون به ثمر رســاند هم نقش موثری داشــت و به 
نوعی پاس گل داد. حاا هواداران پرســپولیس و کادر فنی 
ایــن تیم بعد از این نمایش ترابی به او امیدوار شــده اند و 
حــاا به راحتی می توان گفت ترابی بهترین خرید نیم فصل 

سرخ ها بوده است که فوق العاده آماده به نظر می رسد.

سرخپوشان منتظر نمایش 
مهدی در لیگ برتر

آبروداری ترابی 
برای پرسپولیس



| تلفن: 14-88504113 | نمابر: 84711173 |  سازمان آگهي ها:  1877 - 88501300 - 88746583 |
انتشارات: 5 و 88548892 | امور مشترکين:88521954-88748800 |

|  Email: info@Iran-Varzeshi.com | نشاني: تهران، خيابان خرمشهر، شماره 208 | 
| صندوق پستي: 5388-15875 |  چاپ: ایرانيان |

| روزنامه ورزشي صبح ایران | صاحب امتياز: خبرگزاري جمهوري اسامي |
 | مدیر مسوول: مهدی عباسی راد | سردبير: سعيد زاهدیان اصل | 

|دبير تحریریه: فرشاد کاس نژاد | مدیر فني: فرشيد بهاري | مدیر هنری: محسن ذاکری|

صفحـــه آخـــر

www.Iran-varzeshi.com

کارلــوس کی روش به همــراه دو دســتیار خود در 
ورزشــگاه محل برگزاری دیدار عراق و ویتنام حاضر 

شد.
در دومین بازی گروه پنجــم، ویتنام و عراق دو تیم 
دیگر ایــن گروه که ایران و یمــن هم در آن حضور 
دارنــد، به مصاف هم رفتند؛ دیــداری که با پیروزی 

سخت 3-2 عراق به پایان رسید.
دیدار بعدی ملی پوشان فوتبال ایران با ویتنام خواهد 
بود و عراق هم حریــف بعدی و آخر مرحله گروهی؛ 
به همین دلیل کارلوس کی روش پس از کســب یک 
پیروزی ارزشــمند و روحیه بخش بــه همراه مارکار 
آقاجانیان و اوســیانو کروز در ورزشــگاه زائد حاضر 
شــد و بازی دو تیــم را از نزدیک بــه دقت زیر نظر 
گرفــت و آنالیز کرد تا با شــناخت بیشــتری از این 
دو تیم، شــاگردانش را راهی دیدارهای دوم و ســوم 
مرحله گروهی کند. جدای از لباس های متحدالشکل 
سرمربی پرتغالی تیم ملی و دستیارانش، نکته جالب 
توجه نت برداری کی روش بود که مشــخص است با 
تایید کروز دســتیارش، اطاعاتی را در مورد ترکیب 
دو تیــم ثبت می کند تا بــه او در آنالیز بهتر دو تیم 

کمک کند.

از خوشــحالی برای برد پرگل مقابل یمن غافل 
نشویم. هر چند تیم کوچکی بود و قدرت مقابله 
با ایران را نداشــت اما نه اینقــدر کوچک که 
بگوییم بازیکنانش در هیچ باشــگاهی عضویت 

ندارند و 4 سال است پا به توپ نشده اند.
 امیر اســدی  برد پرگل مقابــل یمن در جام 
ملت های آسیا را نباید نادیده بگیریم و با انواع 
و اقســام انتقادها کوچــک اش کنیم. در اینکه 
یمــن به هیچ وجــه حریف قدرتمنــدی نبود 
هیچ شــکی نیســت اما اینکه بازیکنان حریف 
ایران در هیچ لیگــی فعالیت نمی کنند و اصا 
در عضویت باشگاهی نیستند، ابهامی است که 
می توان با نوشــتن چند نکته به آن پرداخت و 

البته رفع اش کرد.
از 14 بازیکنــی که در ترکیــب یمن و مقابل 
ایــران بازی کردنــد، 7 بازیکــن در لیگ های 
خارجی عضویت دارند. 6 تا در لیگ ســتارگان 
قطر و یکی هم در سوپرلیگ بحرین. در ترکیب 
تیم ملی ایران هم 3 بازیکن در لیگ ستارگان 
حضور داشتند. امید ابراهیمی، رامین رضاییان 

و مهدی طارمی.
 محمد عمر، مدافع 29 ســاله یمن، هم تیمی 
امیــد ابراهیمی و محمدرضا خانزاده در ااهلی 
قطر اســت. از امید ابراهیمی می توانیم بپرسیم 
که محمد عمر چه شــرایطی در ااهلی دارد و 
آیا عضو این باشگاه است یا نه؟ که البته هست. 

مدیر الرداعی دیگر مدافع تیم ملی یمن اســت 
کــه در لیگ بحرین بازی می کند. بازیکنی 26 
ساله که عضو باشگاه رفاه در بحرین است. یکی 
از بازیکنــان ثابت این تیم کــه از 8 بازی 12 
امتیاز کسب کرده و در رده پنجم جدول حضور 
دارد. الرداعی در لیگ بحرین حضور دارد و این 
می تواند خط بطانی باشد روی این ادعا که او 

بدون باشگاه است.
احمد الســروری با اینکه عضــو تیم ملی یمن 
اســت اما در عضویت باشگاه سنترال در برزیل 
قرار دارد. ســنترال باشگاه مشهوری نیست اما 
تیم فوتبال دارد و السروری هم عضو آن است. 
بنابراین نمی توانیم بگوییم مهاجم 20 ساله تیم 

ملی یمن، عضو هیچ باشگاهی نیست.
عاء محمد الصاصی مشــهورترین بازیکن تیم 
ملی یمن و البته کاپیتان این تیم است. هافبک 
31 ساله باشگاه السیلیه در لیگ ستارگان قطر 
که دومین فصل حضور در این تیم را ســپری 

می کند.
 الصاصی هر از چند گاهی در ترکیب الســیلیه 
قرار می گیرد و مدیران و کادر فنی این باشگاه 

قطری نیز به او اطمینان کامل دارند.
احمد الحیفی دیگر بازیکن تیم ملی یمن است 
که عضوی از باشــگاه الخریطیات در لیگ قطر 
محســوب می شــود. الحیفی 25 ساله که یک 
هافبک دفاعی اســت این فصــل را در ترکیب 

الخریطیات می گذرانــد و بازیکن کوچکی هم 
برای این تیم نیســت. درســت مانند محمد 
عبدا... که در ترکیب ام صال در لیگ ستارگان 
قطر حضور دارد. هافبکی 30 ســاله که وظیفه 
بازیســازی را در تیم ملی یمن بر عهده دارد. 
عمار حســین، مدافع یمــن آخرین بازیکن از 
ترکیــب لژیونرهای این تیم اســت که مقابل 

ایران بازی کرد. 
او در لیگ ســتارگان قطر عضو باشــگاه قطر 
اس سی اســت. همان تیمی که ساموئل اتوئو، 
مهاجم کامرونی و سابق بارسلونا و اینترمیان 

را در اختیار دارد.
از بین بازیکنان ذخیره یمن، بازی به یک لژیونر 

نرسید.
 محمــد احمد، مدافع 24 ســاله الخور که این 
فصل 6 بار در ترکیب تیم سابق سروش رفیعی 
قرار گرفتــه و 524 دقیقه بازی کــرده. اینها 
آماری است که نشــان می دهد تیم ملی یمن، 
تعدادی لژیونر نیز در ترکیب خود داشــت که 

شاکله اصلی این تیم را تشکیل می دهند.
باز هم یک جمله تکراری. از خوشــحالی برای 
برد پرگل مقابل یمن غافل نشویم. هر چند تیم 
کوچکی بود و قدرت مقابله با ایران را نداشــت 
اما نه اینقدر کوچک که بگوییم بازیکنانش در 
هیچ باشگاهی عضویت ندارند و 4 سال است پا 

به توپ نشده اند.

 کره جنوبی در نخســتین گام در رقابت های 
جام ملت های آســیا به ســختی توانســت از 
فیلیپیــن عبور کند اما پائولو بنتو ســرمربی 
پرتغالــی ایــن تیم امیدوار اســت بــا اضافه 
شدن ســتاره های اروپایی اش یکی از مدعیان 
اصلی قهرمانی باشــد. پائولو بنتو در نخستین 
مســابقه اش در جام ملت های آســیا به سد 
سختی چون اسون گوران اریکسون سرمربی 
باتجربه و ســوئدی تیم ملــی فیلیپین خورد 
هرچند در نهایت کره ای ها با حداقل یک گل 

بازی را از حریف بردند.
بنتــو بعــد از این بــازی و در آســتانه بازی 
دوم تیمش برابــر قرقیزســتان می گوید: ما 
قرقیزستان را شکست می دهیم تا به نخستین 

هدفمان که صعود از گروه است برسیم.
او دربــاره بازی بــا فیلیپین گفــت: بازی با 
فیلیپین بازی ســختی بود چرا که این تیم با 
دفاع فشــرده فضا را از مــا گرفته بود اما بعد 
از گلــی که هوآنــگ برای ما به ثمر رســاند 
بزنیم.  بیشــتری هم  می توانســتیم گل های 
مربی پرتغالی دربــاره برد با اختاف یک گل 
تیمــش گفت: برد پرگل و کــم گل اهمیتی 

ندارد، مهم سه امتیاز است که برای ما اهمیت 
زیادی داشت.

ســرمربی کره جنوبی در پاســخ به این سوال 
خبرنــگاران که پرســیدند تیم های حریف با 7 
مدافع مقابل کره بازی می کنند، گفت: ما انتظار 
داریم کــه تیم ها مقابل ما اینگونه بازی کنند و 
جلوی ما اتوبوس پارک کنند. نمی دانم تاکتیک 
تیم بعدی که مقابل ما بازی می کند چه خواهد 
بود، مــا آنالیزهای ازم را انجام دادیم و ممکن 
است تیمی مقابل ما مثل فیلیپین دفاعی بازی 
کند اما اکنون شــرایط هم در بازی های آینده 
نقش دارند. در حال حاضر دو تیم سه امتیازی 
و دو تیم بدون امتیاز داریم و قرقیزســتان برای 
اینکه شــانس صعود داشته باشد باید مقابل ما 
هجومــی بازی کند و در این صورت ما راحت تر 
بازی خواهیم کرد. البته شکل بازی ما ربطی به 
حریفان ندارد و ما همیشــه هجومی هستیم اما 
فشــردگی بازی ها تاثیرش را در بازی ما خواهد 

گذاشت.
مربی پرتغالی در ادامه به بازیکنانش هشــدار 
داد کــه مراقــب کارت هایی کــه از داوران 
می گیرند، باشــند: بازیکنان ما نباید اخطار و 

کارت بگیرند چــون می خواهیم بدون نگرانی 
به دور بعد صعود کنیم و امیدواریم سه امتیاز 
را بدون آســیب و خســارت از قرقیزســتان 

بگیریم.
ســرمربی کره ای ها درباره شــرایط بازیکنان 
لژیونر تیمــش هم گفت: یکی از مشــکات 
مسابقات آسیایی این است که مسابقات لیگ 
در شرق آسیا به پایان رسیده اما فوتبال اروپا 
در جریان اســت. این یک چالش است اما ما 

سعی داریم که در تیم این تعادل را در شرایط 
فیزیکی و جســمی بین بازیکنــان داخلی و 

لژیونرها به وجود بیاوریم.
بنتو همچنین درباره حضور سون هیونگ مین 
در تیم ملی کره گفت: حضور ســون در تیم 
ما خیلی تاثیرگذار اســت چون او می تواند هر 
خط دفاعی را باز کند. امیدوارم که او در بازی 
با چین با شــرایط خیلی خوب به تیم اضافه 
شود تا بتوانیم به عنوان سرگروه صعود کنیم.

سال 2018 برای رونالدو فوق العاده 
تمام شد و وی با گلزنی های 
متوالی در ترکیب یوونتوس موفق 
شد سری آ را با عنوان آقای 
گلی به نیمه برساند و بعد از نیم 
فصل موفق، دبی مقصد رونالدو 
و خانواده اش برای سپری کردن 
تعطیات بود. در روزهای اخیر 
تصاویر جالبی از رونالدو در دبی 
منتشر شده؛ از پرواز بر فراز 
آسمان این شهر با هلی کوپتر و 
همچنین تمرینات طاقت فرسا روی 
شن های ساحلی این شهر. رونالدو 
نشان داده همزمان در حال سپری 
کردن تعطیات و البته آماده 
نگه داشتن شرایط فیزیکی خود 
است. آخرین تصویر اما از همه 
جالب تر است و در آن یک شاهین 
مخصوص مناطق گرمسیری 
حاشیه خلیج فارس را در دست 
گرفته و به او لبخند زده است؛ 
این تصویر احتماا یکی از آخرین 
قاب های ثبت شده از ستاره 
پرتغالی در تعطیات نیم فصل در 
دبی خواهد بود.

یمن با ۷ لژیونر مقابل ایران بازی کرد

انتقاد از منتقدان: برد تیم ملی را کوچک نکنید

سون هر خط دفاعی  را باز می کند
بنتو: منتظر پارک کردن اتوبوس حریفان هستیم!

شاهین در چنگال رونالدو
کی روش تماشاگر ویژه 

عراق - ویتنام

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

ایــن دروازه بان های درپیــت را از داخل لپ لپ 
آورده اند داخل جام ملت های آســیا؟ آن از گلر 
قرقیزســتان که خودش به خودشان گل زد و 
الکی چیــن را زنده کرد! این هم از گلر درپیت 
ویتنام که خاک بر ســر موقع ایستگاهی آنقدر 
به تیر دروازه چسبید که بازیکن عراقی با خیال 
راحت توپ را انداخت آن سمت دروازه و بردند! 
بقیه گلرهای جام هــم تعطیل. گروه ایران هم 
که اصا گــروه تیم های بدون دفاع اســت. دو 
بازی ده گل خورده! همین فرمان را برویم جلو، 
آقای گل این رقابت ها در پایان مرحله گروهی 
مشــخص می شــود! خاصه اینکه ایده بیست 
و چهــار تیم کردن جام ملت های آســیا، ایده 
احمقانه ای بــود. همین دوزار آبرویی هم که به 
خاطر ژاپن و کره و ایران در جهان کسب کرده 
بودیم، کل یوم به باد می رود. اگر راه دست تان 
هســت، به همان تنظیمات اولیه برش گردانید. 

خیلی ضایع است!
 

در استقال چه خبر است؟ 
چه خبر است آقا در باشگاه استقال؟ شفر علیه 
معاون باشــگاه مصاحبه می کند که چه بشود؟ 
ایشــان اگر خیلی دلش برای تیم می سوزد اول 
از خودش یک ســوال بپرســد که تا امروز در 
باشــگاه استقال چقدر پول بی زبان دور ریخته 
شده تا برای بویان و نویمایر و گرو هزینه شود؟ 
این پول هــا را پای درخت ریختــه بودند ثمر 
نمی داد؟ یک سوال هم از آقای افتخاری داریم. 
کجایی آقای افتخاری که ســال قبل سر همه 
منت می گذاشــتی که کلی درآمدزایی کردم و 
هیــچ بدهی باقی نگذاشــتم. اان که بوی کار 
درآمده که شما درآمدهای امسال را سال قبل 
پیش خور کردی، کجایی اان برادر؟ بیا توضیح 
بده بگو شــما که این همه درآمدزایی با افتخار 
کرده بــودی چطوری کارت به پیش خور کردن 
هزینه های نیم فصل اول امسال افتاد؟ بیا بازگو 
کن ببینیم آن همه کاســی که سال قبل برای 
ما می گذاشــتی کجا رفــت و درآمدزایی های 
تاریخی ات چطوری جیب این فصل اســتقال 

را خالی کرد؟
 

دعوا به آلمان رسید
دوستان آب دســت تان هست بگذارید زمین و 
پیام اینستاگرامی شفر علیه خطیر را ببینید یا 
متنش را بخوانید. اســتاد از آلمان در حال خط 
دادن علیه معاون ورزشــی باشگاه است. کاش 
می شــد یکســری چیزها را بازتر می نوشتیم تا 
دوستان دیگر از طریق رفقا، نامه محرمانه را به 
سایت ها ندهند و بعد هم خودشان فریاد بزنند 

 ای دزد!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

اومری صلیبی پاره کرد
ســوریه در نخســتین دیدار خود در جام ملت های آسیا 
برابر فلســطین به تســاوی بدون گل رسید. در این دیدار 
پر برخورد و فیزیکی، اســامه اومری مصدوم شــد و ادامه 
رقابت های جام ملت های آســیا را از دســت داد. بازیکن 
باشــگاه قطر اف . ســی در فوتبال قطر در این دیدار رباط 
صلیبی پاره کرد و شــش ماه نمی تواند تیمش را همراهی 
کند. این بازیکن 27 ســاله در واکنش به مصدومیت خود 
گفت: متاســفم که نمی توانم تیم ملی کشورم را در ادامه 
رقابت ها در جام ملت های آســیا همراهی کنم ولی برای 
تیمم آرزوی موفقیت دارم. تیم ملی فوتبال سوریه باید در 
دومین دیدار خود در جام ملت های آسیا برابر تیم اردن به 
میدان برود و در ســومین و حساس ترین دیدار خود نیز با 

تیم استرالیا بازی خواهد داشت.
 

پلیس های اسب سوار در امارات
در حالی که تاکنون پلیس های ســوار بر اسب را در هیچ 
یک از ورزشگاه های ابوظبی ندیده بودیم، پیش از دیدار دو 
تیم ملی عراق و ویتنام تعدادی از آنها را مشاهده کردیم.

 با توجه به تعــداد زیاد نیروهای محافظتی در دور تا دور 
ورزشــگاه های محل برگزاری بازی ها، تا دیــروز اثری از 
پلیس های اسب ســوار نبود تا اینکه دقایقی قبل از ورود 
به جایگاه ورزشــگاه زاید اسپورت ســیتی تعدادی از آنها 
دیده شدند. نیروهای امنیتی برای محافظت از ورزشگاه ها 
اقداماتی تا حدودی بیشتر از آنچه تاکنون دیده ایم به کار 

بسته اند.
 

فریب الهال به عمان؟ 
رسانه های ســعودی با اشاره به بازگشــت علی الحبسی 
دروازه بان سرشــناس عمانی به تمرینات الهال از جنجال 
جدید پیرامون این گلر مشــهور پرده برداشتند. دو هفته 
قبل باشگاه الهال اعام کرد علی الحبسی با مصدومیتی 
که گریبانگیرش شــده اســت نمی تواند در اردوی نهایی 
عمان برای حضور در جام ملت های آســیا حاضر باشد، به 
همین خاطر فدراسیون فوتبال این کشور روی نام کاپیتان 
اول خود قلم قرمز کشید تا شوک بزرگی به طرفداران وارد 
شــود.  در شــرایطی که انتظار می رفت روند درمانی علی 
الحبسی حداقل تا اواســط بازی های جام ملت های آسیا 
به طول بینجامد، این بازیکــن از عصر دیروز به تمرینات 
الهال اضافه شــد تا خود را برای بازی های لیگ عربستان 
کــه در خال جــام ملت ها ادامه دارد، آمــاده کند.  علی 
الحبســی در گفت وگو با سایت باشگاه مدعی شد مشکلی 
برای همراهی الهــال در بازی این هفته ندارد که همین 
امر باعث جنجال های فراوانی شــده اســت. با بازگشــت 
الحبســی شــایعات پیرامون اینکه گلر سرشناس حاشیه 
خلیج فارس با همکاری الهال، روســای فدراسیون عمان 
همینطور کادر فنی تیم ملی این کشور را فریب داده تا به 
جای جام ملت ها برای قهرمان عربستان در بازی های مهم 
داخلی به میدان برود، را تقویت کرد. شایعه ای که می تواند 
واکنش تند عمانی ها را در پی داشــته باشــد و پرونده ای 

جنجالی برای دو طرف رقم بزند.
 

تمجید عراقی از ایران
حسین سعید ســتاره تیم ملی عراق به تمجید از نمایش 
شاگردان کارلوس کی روش در بازی با یمن پرداخت. سعید 
در این باره گفت: ایران بســیار خوب بازی کرد و من قبل 
از جــام ملت ها هم گفته بودم ایــران یکی از کاندیداهای 
قهرمانی اســت.او ادامه داد: البته یمن هم به دلیل شرایط 
کشورش تیم خوبی نبود ولی ایران مهاجمان بسیار خوبی 
دارد که در جام جهانی هم نمایش خوبی داشتند. حسین 
ســعید در مورد حضــور کــی روش روی نیمکت تیم هم 
می گوید: کی روش مربی خوبی اســت و حضور 8 ساله اش 
باعث شــد سطح و کیفیت تیم ملی باا برود. ستاره سابق 
تیم ملی عراق در مورد بازی ایران برابر تیم ملی کشورش 
هم گفت: در گروه رقابت اصلی بین ایران و عراق اســت. 
عــراق در دور قبلی در مرحله یــک چهارم نهایی ایران را 
حذف کرد اما این تیم می خواهد آن نتیجه را جبران کند 

و اتفاق دیگری را رقم بزند.

قطر میزبان بازی های جام جهانی در جام ملت های آســیا یک مدعی درجه 
دو است. آنها با فیلیکس سانچس خیلی رویاپردازی نمی کنند به ویژه اینکه 
در دشوارترین گروه جام در کنار عربستان، کره شمالی و لبنان قرار دارند اما 

برای جام جهانی رویاهای مفصلی دارند.
 بدیهی اســت که برای این رویاپردازی ها فیلیکس سانچس اسپانیایی گزینه 
مناســبی نیســت. قطر با این  مربی کنونی خود نتایج چندان خوبی کسب 

نکرده است. 
آنها نه تنها از راهیابی به جام جهانی روسیه باز ماندند که در رقابت های جام 
خلیج فارس نیز از دور گروهی نتوانستند، صعود کنند و حاا در جام ملت ها 

نیز بعید به نظر می رسد که سانچس بتواند معجزه کند.
از همین رو عنابی ها برای نیمکت خود چشم به یک نام بزرگ و دهان پرکن 
دارند. نامی که بتواند میزبان را ســر زبان ها بیندازد. آرســن ونگر پروفسور 
فرانسوی نام بزرگیست که در رادار قطری ها قرار گرفته و به او می اندیشند.

ونگر که در پایان فصل گذشته به حضور 22 ساله خود روی نیمکت آرسنال 
پایان داد، فعا در حال استراحت است 
اما قرار اســت از فصل بعد بار دیگر به 
دنیــای مربیگــری باز گــردد. همواره 
شایعات زیادی در مورد این مرد بزرگ 

فرانسوی شنیده می شود.
پــس از جــام جهانی گفته می شــد او 
ســرمربی ژاپن خواهد شد اما این اتفاق 
رخ نــداد. ســپس شــایعاتی در مورد 
حضور او در بایرن مونیخ شــنیده شــد 
و این اواخر هم گزینه جانشــین گتوزو 
در میان بــود اما او همچنان به دور از 

مربیگری است و گویا هنوز پروژه ای جذاب به وی پیشنهاد نشده است.
در همین رابطه نشریه سان فاش ساخت که فدراسیون فوتبال قطر در تاش 
اســت تا با ونگر قرارداد همکاری امضا کند. او گزینه اول هدایت قطر پس از 
جام ملت های آسیاست تا این کشور را برای جام جهانی 2022 که میزبانش 

است، آماده کند.
 ونگر 67 ساله که دو بار در سال های 2000 و 2006 سرمربیگری تیم ملی 
انگلیس را رد کرد، هرگز سابقه هدایت تیم ملی یک کشور را نداشته و اکنون 
باید دید که پاسخش به درخواست فدراسیون فوتبال قطر چه خواهد بود. او 
چندی پیش گفته بود که دوســت دارد باز هم مربی یک تیم باشگاهی شود 

چرا که به کار هر روزه با بازیکنانش معتاد است.
 

اکرم عفیف مرد سال قطر
ستاره السد قطر توانست عنوان مرد سال فوتبال قطر را در سال 2018 به دست 
آورد. نکته جالب اینکه مرد سال فوتبال آسیا سومین بازیکن برتر قطر شد. اکرم 
عفیف از بهترین و کلیدی ترین بازیکنان الســد و تیم   ملی فوتبال قطر به شــمار 
می آید. ستاره با استعداد السد بعد از درخشش در این تیم و البته تیم   ملی فوتبال 
قطر توانست بیشترین رای را برای انتخاب بازیکن سال فوتبال قطر به دست آورد 

و عنوان مرد سال را به خود اختصاص دهد.
بعد از اکرم عفیف نوبت به معز علی، ســتاره الدحیل رســید که در جایگاه دوم 
بهترین بازیکنان قطر در ســال 2018 قرار گرفت و عبدالکریم حســن هم سوم 
شــد. عبدالکریم حسن، بازیکن السد که عنوان مرد سال فوتبال آسیا را به دست 
آورد در رده ســوم این فهرســت قرار گرفت و این به خوبی نشان می دهد که در 
انتخاب این بازیکن به عنوان مرد ســال فوتبال آسیا دست هایی پشت پرده وجود 

داشته است.

پخش بازی های جام ملت های آسیا در امارات مهم ترین برنامه صداوسیما در این روزهاست 
و امروز 3 بازی روی آنتن شــبکه ورزش خواهد رفت؛ ژاپن - ترکمنســتان ساعت: 14:30، 
ازبکســتان - عمان ساعت 17، قطر - لبنان ســاعت 19:30. از جام اتحادیه انگلیس بازی 

منچسترسیتی - بورتون آلبیون ساعت 23:15 از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیــش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به جدایی طارمی از پرســپولیس و 
حضورش در الغرافه اختصاص داشــت که با تیتر »طارمی بااخره رفت؛ بی  خداحافظی« به 
آن پرداختــه بودیم. در این مطلب می خوانیم: عصبانــی از جدایی مهدی طارمی، هواداران 
پرسپولیس از وفاداری سائول برایش نوشتند که به خاطر محرومیت اتلتیکومادرید از جذب 
بازیکن، به پیشنهادهای رئال و بارسا »نه« گفت و 9 ساله تمدید کرد. انتظارشان از مهاجم 
ملی پوش بوشــهری هم این بود که بماند و محرومیت پرســپولیس از جذب بازیکن را که 
با اشــتباه خودش رقم زده بود، تافی کند. طارمی اما همیشــه برای رفتن عجله داشــت، 
همانطور که برای آقای گلی و پیشــرفت داشــت. آنقدر از رویای بــازی در اروپا گفته بود 
که کســی باور نمی کرد سرنوشــتش را الغرافه رقم بزند. او اما آنقدر عجول بود که حتی به 
پرسپولیس فکر نکرد و رفت تا از این به بعد پیراهن شماره 9 معروفش را در لیگ ستارگان 

قطر به تن کند.

ونگر در رادار قطری ها
پروفسور دشداشه می پوشد؟ 

سه بازی از جام ملت ها

طارمی 
بااخره رفت؛ 
بی خداحافظی

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

@iranvarzeshi

در  کــه  بازیکنــی   14 از 
ترکیب یمــن و مقابل ایران 
بازی کردنــد، 7 بازیکن در 
لیگ هــای خارجی عضویت 
دارند. 6 تا در لیگ ستارگان 
قطر و یکی هم در سوپرلیگ 
ملی  تیم  ترکیب  در  بحرین. 
لیگ  در  بازیکن   3 ایران هم 
داشتند.  حضور  ســتارگان 
رامین  ابراهیمــی،  امیــد 
طارمی. مهــدی  و  رضاییان 
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* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.
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