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برنامه بازی های امروز نتیجه بازی های دیروز

همه چیز آرام بود؛ تیم ملی با بهترین شرایط روحی و آماده ترین بازیکنان، برای 
حضور در جام ملت ها به امارات سفر کرد؛ تیم ایران در آخرین بازی تدارکاتی، قطر 
پرمدعا را شکســت داده و در رسانه های آسیایی بخت نخست قهرمانی جام ملت ها 
معرفی می شد. در آستانه بازی اول برابر یمن، مصاحبه برانکو ایوانکوویچ و شیطنت 
او باعث شد تا آرامش از تیم ملی کمی فاصله بگیرد. سرمربی پرسپولیس که خوب 
می دانست چه حرف هایی می زند، چند ســاعت قبل از بازی با یمن در مصاحبه ای 
از مربــی عراق تعریف و تمجید کرد و پیــروزی تیم ملی در مرحله گروهی را امری 
بدیهی خواند و حتی مدعی شد که این تیم باید قهرمان آسیا شود. شیطنت برانکو 
در این مصاحبه مشهود بود و تمام مربیان فوتبال می دانند که روز یک بازی رسمی 
حســاس نباید در مورد تیمی که در آن مسوولیت ندارند، حرف بزنند. این موضوع 
در مورد برانکو حساسیت بیشتری داشت و جدل های اخیر او با کی روش باعث شده 
تا هرگاه ســرمربی پرسپولیس در خصوص تیم ملی اظهارنظر می کند، با واکنش تند 

کارلوس کی روش مواجه شود.
برانکو در مصاحبه خود ســوای تعریف و تمجیــد از کاتانچ و تیم عراق، درباره 
عدم تمایل به جذب طارمی هم صحبت کرده بود که در فاصله چند ساعت مانده به 
نخستین بازی تیم ایران در جام ملت ها، این حرف ها می توانست اثر منفی در روحیه 
طارمی بگذارد و بحث های حاشیه ای و نقل و انتقااتی را به اردوی تیم ملی بکشاند. 
همانطــور که انتظار می رفــت، کی روش هم آدمی نبود که در قبال این شــیطنت 
ســکوت کند و درکنفرانــس مطبوعاتی پس از بازی مقابل خبرنگاران رســانه های 

داخلی و خارجی علیه برانکو صحبت کرد. 
اگر از بازتاب این صحبت ها در رســانه های خارجی بگذریم، باید این واقعیت را 
بپذیریم که مصاحبه دو مربی خارجی علیه هم - در شرایطی که هردو تحت قرارداد 
با ایران هســتند- مصداق ســوءمدیریت در فوتبال ایران است. در اینکه فدراسیون 
فوتبال نمی تواند ســرمربی تیم ملی را کنترل کند کــه تردیدی وجود ندارد و بارها 
در موضوعات مختلف این مساله اثبات شده است اما ظاهرا باید بپذیریم که باشگاه 
پرســپولیس هم کنترلی بر سرمربی خود ندارد و نمی تواند او را مجاب به پذیرفتن 
اصول باشــگاه کند. وقتی تیم ملــی ایران در یک تورنمنت حســاس و مهم حاضر 
می شود- حتی اگر یک بازی ساده مقابل یمن پیش رو داشته باشد- باید منافع ملی 
برای همه حتی مربیان و بازیکنانی که در فوتبال ایران شــاغل هســتند، در اولویت 
قرار بگیرد و صحبت علیه مربی تیم ملی به این شــائبه دامن می زند که آنها در پی 
ناکامی تیم ایران هســتند تا جایگاه شخصی خود را مستحکم کنند و حتی نیمکت 

تیم ملی را از چنگ مربی آن درآورند.
مصاحبــه برانکو و متعاقب آن کی روش، حکایت »هر ســخن وقتی و هر نکته 
مکانی دارد« است که در بدترین زمان و بدترین مکان سر و صدا به پا کردند تا اغلب 
هواداران تیم ملی آزرده و نگران شــوند. در این میان رسانه ها هم نقش مهمی دارند 
و رفتار غیر حرفه ای ما هم جای نقد دارد. اگر خاطرمان باشــد، پس از دوئل کامی 
برانکو و کی روش که به اوج خود رســیده بود، بســیاری از رسانه ها تصمیم جالبی 
گرفتند که بــا بی تفاوتی به حرف های این دو مربی، به آتش این جنگ ندمند و در 

نتیجه تشنج شدیدی که سراسر فوتبال را فرا گرفته بود، بهتر شود. 
رسانه ها که از پینگ پنگ دو مربی خارجی شاغل در ایران به ستوه آمده بودند، 
بــا تصمیمی جمعی، اختاف این دو مربی را با تحریم مصاحبه های جنجالی آنها به 
شــکل خوبی مدیریت کردند؛ در شرایط فعلی هم به نظر می رسد که رسانه ها برای 
کمــک به منافع ملی باید از مصاحبه ها و نقدهای جدی پرهیز کنند و تا پایان جام 
ملت ها، قید موضوعاتی که در شــرایط عادی برای مخاطبان جذاب است را بزنند و 

سراغ حاشیه های پر سر و صدا نروند. 
این بزرگترین کمک رســانه ها به تیم ملی ایران اســت. بعد از جام ملت ها، فارغ 
از هــر نتیجه ای می توان با شــدت زیاد عملکرد همه مربیان- چــه تیم ملی و چه 
باشگاهی- را نقد کرد و از کی روش و برانکو برای رفتارهای اخیر جواب قانع کننده 
خواست اما تا تکلیف تیم ایران در این تورنمنت روشن نشده، هر مصاحبه و تحلیلی 
کــه پیرامون تیم ملــی صورت بگیرد پیش از آنکه بــه کادر فنی و بازیکنان کمک 
کند، اثر منفی بر روند تیم ایران خواهد گذاشت. این روزها پیرامون تیم ملی آنقدر 
موضوع جذاب و ژورنالیســتی وجود دارد که اگر بــه آنها توجه کنیم، دیگر زمان و 
فضایی برای پرداختن به حواشــی نمی ماند و مخاطبان هم به اندازه کافی ســرگرم 

جام ملت  ها، بازی ها و اتفاقات آن می شوند.

مسعود ســلطانی فر در حاشیه جلسه 
هیــات دولت درباره بحث حضــور زنان در 
ورزشــگاه ها توضیحاتــی داد: »این کار در 
استادیوم های مختلف نیاز به ورودی مجزا، 
معبر و مکان مجزا و سرویس و خدمات مجزا 
دارد. همــه این امکانات در ورزشــگاه های 
مختلف وجــود دارد و یا در کوتاه ترین زمان 
ممکن قابل فراهم کردن اســت. شــورای 
عالی انقــاب فرهنگی در نیمه دوم ســال 
84 مصوبه ای داشــت که دوستان دستگاه 
قضایی به آن اشــاره می کردنــد که مصوبه 
شورای عالی انقاب فرهنگی حکم قانون را 
دارد. در جلسه ای که دو هفته قبل داشتیم، 
اعضای کمیسیون فرهنگی و تربیت شورای 
عالی انقاب فرهنگی این موضوع را مطرح 
کردند و دبیر شورا قول داد که تجدیدنظری 
در این ارتباط صورت گیرد. شرایط امروز با 
گذشته متفاوت اســت و خوشبختانه نظام 
این امکان را فراهم کــرده که زنان در همه 
مکان هــا و مناســبت ها و رویدادها حضور 
داشته باشــند. دلیلی ندارد که این امکان را 
برای زنان در ورزشــگاه ها و اماکن ورزشی 
فراهم نکنیم، البته با رعایت همه مســائل 

شرعی و فرهنگی.«
وزیــر ورزش و جوانــان تأکیــد کرد: 
»زیرســاخت ها در این ارتباط کامًا فراهم 
اســت و مشــکلی برای ورودی مجزا، معبر 
و مکان مجــزا و ســرویس و خدمات مجزا 
نداریــم. امیدواریــم با گزارشــی که برای 
دبیرخانه شــورای عالی انقــاب فرهنگی 
ارســال کرده ایم، کارهای کارشناســی در 
این ارتباط انجام و این مصوبه اصاح شــود. 

امیدواریم که به مرور با فراهم شدن شرایط 
در مکان هــای مختلف ابتــدا در بازی های 

ملی این موضوع را فراهم کنیم.«
سلطانی فر در رابطه با عملکرد تیم ملی 
فوتبال در جام ملت های آســیا گفت: »تیم 
خیلــی خوبی داریم و شــروع خوبی هم در 
این رقابت ها داشتیم. امیدوارم در بازی های 
باقیمانده هم نتایج خوبی بگیرند. تیم ملی 
از حمایت همــه ملت و دســت اندرکاران 

ورزش برخوردار است و امیدواریم با همین 
حمایت هــا، هماهنگی هــا و عــزم و اراده 
بتوانیم تا فینال این مسابقات پیش برویم.«

وزیــر ورزش و جوانــان در رابطــه 
با اینکــه اختــاف کارلوس کــی روش و 
برانکــو ایوانکوویچ، ســرمربیان تیم ملی 
و پرســپولیس در جــام ملت های آســیا 
هم ادامــه دار شــده و آیــا وزارت ورزش 
قصد نــدارد تذکــری به این افــراد بدهد، 
این واکنــش را نشــان داد: »بهتر اســت 
که همــه انــرژی را صرف حمایــت از تیم 
 ملی مــان بکنیــم و امیــدوارم بتوانیــم 

قهرمان شویم.«
 سلطانی فر در مورد پاداش ملی پوشان 
در صــورت موفقیت هم گفــت: »برای تیم 

ملی پیش بینی پاداش کردیم.«
آیا وزیــرورزش و جوانان قصد ســفر 
بــه امارات بــرای دیــدن بازی تیــم ملی 
فوتبال ایران را دارد؟ ســلطانی فر در پاسخ 
گفت: »امیــدوارم در مراحــل بعدی کنار 
تیم باشــیم. تا اان همیشــه در کنار تیم 
 بــوده ام و تــاش می کنم که بــاز هم کنار 

تیم ملی باشم.«

تا پایان جام ملت ها ژورنالیست نباشیم یادداشتسرمقاله

برنامه بازی های امید؛ نوروز فوتبالی
بازی های گروه ســوم مرحله مقدماتی قهرمانی زیر 23 ســال آسیا از روز 
دوم فروردین ماه با حضور تیم های فوتبال امید ایران، عراق، یمن و ترکمنستان 
در ورزشــگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شــد.برنامه و ساعت برگزاری 

مسابقات به این شرح است:

دوم فروردین 1398 
عراق .......................................................................................................  یمن، 15:45
ایران ..........................................................................................  ترکمنستان، 18:45

چهارم فروردین
ترکمنستان ..........................................................................................  عراق، 15:45
ایران .......................................................................................................  یمن، 18:45

ششم فروردین
ترکمنستان ...........................................................................................  یمن، 15:45
ایران ......................................................................................................  عراق، 18:45

 اوساکو: باید نمایش بهتری 
برای هواداران ژاپن داشته باشیم

یویا اوســاکو بعد از دیدار مقابل ترکمنســتان که با پیروزی 3 بر 2 ژاپنی ها 
همراه شــد، در گفت وگو بــا خبرنگاران در میکس زون خبــری بازی گفت: »فکر 
می کنم می توانیم خیلی بهتر بازی کنیم. انتظارم از خودم و همبازی هایم این است 
که نمایش بهتری برای هواداران ژاپن داشته باشیم. این خیلی خوب است در روزی 
که خوب نبودیم به سه امتیاز رسیدیم و البته به نظرم امروز این فرصت را داشتیم 
که گل های  بیشتری بزنیم.« اوساکو که دو بار برای ژاپنی ها مقابل ترکمنستان گل 
زد، در این مورد افزود: »حس خوبی دارم که دو گل برای تیم ملی زدم و اان هم 
می خواهم استراحت و تمرین خوبی برای دومین بازی داشته باشیم تا صعودمان به 
دور بعد قطعی شــود. این بازی از لحاظ فردی برای ما خیلی خوب بود ولی مهم تر 

کسب سه امتیاز بود. کار سختی بود ولی خوشحالیم  انجام شد.«

اماراتی ها از سکه جام ملت ها هم استقبال نکردند
بانک مرکزی امارات به مناســبت برگزاری جام ملت های آســیا دست به 
اقدام جالبی زده است. آنها با تغییر دادن پشت سکه یک درهمی به نماد جام 

ملت های آسیا سعی کردند تا تب این مسابقات را هرچه بیشتر داغ کنند.
بانک مرکــزی عاوه بر این کار اقدام به ضرب ســکه 50 درهمی جدید 
نیز کرد که منقش به نماد های جام هجدهم اســت که این روزها در امارات در 
حال پیگیری است. بنا به اخبار دریافتی از امارات شنیده شده مردم این کشور 
اســتقبال چندانی از برگزاری این جام انجام نداده اند و این اقدامات صرفا برای 
تهییج اماراتی ها برای حضور هر چه بیشــتر و بهتر در ورزشگاه هایی است که 

خرج بسیار زیادی برای ساختن هر کدامشان شده است.

دوی مان: نخستین اشتباه مقابل ایران می تواند 
آخرین اشتباه باشد

دوی مان درباره شکســت مقابل عراق و کمرنگ شــدن شانس این تیم 
برای صعود به مرحله بعدی جام ملت های آسیا گفت: »ما در بازی اول بهترین 
نمایش خودمان را به اجرا گذاشــتیم اما یک پایان تلخ برای ما داشــت. بعد از 
بازی سرمربی با همه بازیکنان صحبت کرد و ما اکنون کاما آماده بازی بعدی 
هستیم.« بازیکن تیم ملی ویتنام در ادامه صحبت هایش گفت: »ما نمی خواهیم 
این نتیجه را قبول کنیم و باور شکســت برای ما مقابل عراق امکانپذیر نیست. 
ما ویدئوی بازی را دیدیم و از آن درس گرفتیم چون بازی بعدی به زودی فرا 
می رسد و ما همچنان به دنبال شانس صعود هستیم. باید سخت تاش کنیم.«

دوی مــان درباره بازی برابر تیم ملی ایــران هم گفت: »همه ما می دانیم 
که نخستین اشتباه برابر ایران می تواند آخرین اشتباه ما در این بازی محسوب 

شود و کار را سخت کند.«

یوشیدا: از عملکرد خودمان راضی نیستیم
بعد از برد خفیف و سخت ژاپن مقابل ترکمنستان کاپیتان ژاپن قول داد در 
بازی های بعدی عملکرد بهتری ارائه دهد. یوشــیدا گفت: »من فکر می کنم باید 
از خودمان ســوال کنیم آیا اینگونه قصد داریم در رقابت ها شــرکت کنیم؟ ما از 
عملکرد خودمان راضی نیســتیم و من فکر می کنم که دلیل این نمایش داشتن 
زمانی فقط یک هفته ای برای سازگاری با آب و هوا و شرایط محیطی امارات بوده 

است اما ما امیدواریم در بازی بعدی مقابل عمان نمایش بهتری ارائه دهیم.«
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سلطانی فر: تیم ملی از حمایت  ملت ایران برخوردار است
قلعه نویی: شاید تیم های دیگر هم بتوانند ۵ گل به یمن بزنند

بگوویچ: برانکو و کی روش نباید وارد این جنگ می شدند
 حوثی های یمن: این تیم ملی به ما ربطی ندارد

خطر از بیخ گوش ژاپن گذشت
هند و رویای یک پایان بالیوودی

کاتانچ جبران کرد: 3 روش در ۵3 دقیقه
عجله کلمبیایی ها برای معرفی کی روش
آقاجانیان: عراق مدعی اول گروه است!

نقدی به حرف های انصاریان: همه چیز با عذرخواهی تمام نمی شود

 سلطانی فر: تیم ملی از حمایت  ملت ایران برخوردار است
زیرساخت حضور بانوان در ورزشگاه فراهم است

پورحیدري، حجازي و 
قلعه نویي الهام بخش فرهاد

 بازیکنان استقال به فرهاد:
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تمرین برای جشن شنبه
 رفاقت و رقابـت
در تیم کی روش

 فتحي: مجیدي
پیشنهاد خود شفر بود

قرارداد ارزی، ریالی به خاطر دوتابعیتی ایشان بود
باشگاه ذوب آهن: 30 درصد از قرارداد نمازی کسر شد

باشــگاه ذوب آهن اصفهان در راســتای شفاف سازی 
اذهــان عمومی و رفع برخی شــبهات مهندســی شــده 
و هدفــدار افراد معلــوم الحال طی روزهای گذشــته در 
خصوص چگونگی قرارداد امید نمازی سرمربی سابق این 

تیم بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
1( پــس از پایــان فصل هفدهم لیــگ برتر فوتبال 
باشگاه های کشور و کسب عنوان نایب قهرمانی این باشگاه 

به دلیل مشکات مالی با سرمربی وقت به تفاهم نرسید.
2( مراحل عقد قــرارداد با آقای نمازی بدین صورت 
بوده اســت که پس از تایید کمیته فنی باشــگاه، هیات 
مدیره محترم باشــگاه، میزان قرارداد )با توجه به تابعیت 

آمریکایی ایشــان و اینکه قرارداد آقای نمازی با تیم زیر 
21 سال آمریکا 2 ساله بود( و نوع ارز پرداختی به ایشان 
مشخص و تصویب شــد و سپس با هماهنگی مدیر عامل 
وقت شــرکت سهامی ذوب آهن قرارداد مذکور با نامبرده 
منعقد شــد که در آن زمان و با توجه به نرخ دار )4200 
تومان(، قرارداد منعقد شده از قرارداد سال قبل کمتر بود.
3( دلیل دو قراردادی بودن ایشــان )ارزی، داری( 
قوانین فدراســیون فوتبال مبنی بر ارائه قــرارداد ریالی 
معادل داری اتباع خارجه بوده اســت کــه البته ماک 
جهت مراجع ذیربط بین المللی فوتبال، قرارداد های داری 

اتباع خارجی است.

4( پــس از اینکــه در پایان هفته یازدهــم لیگ با 
عنایت به هماهنگی با مدیر عامل محترم شرکت سهامی 
ذوب آهن و سهامدار باشــگاه و اعضا محترم هیات مدیره 
مقرر شــد همکاری با نامبرده پایان یابد و با وجودی که 
ایشان می توانست تمامی حق و حقوق خود تا پایان فصل 
را دریافت کند با توافقات انجام شــده میزان 30 درصد از 

قرارداد موجود کسر شد.
شــایان ذکر اســت باشــگاه ذوب آهن ضمن احترام 
به هواداران فهیم و دلســوز باشــگاه و همچنین پرسنل 
زحمتکش و غیور کارخانه ذوب آهن؛ پیگیر احقاق حقوق 
قانونی خود مبنی بر اتهام و تشویش اذهان عمومی است.
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توافق  درباره  کلمبیایی هــا  ادعای 
بــا کارلوس کــی روش حاا بــه جایی 
رسیده که یکی از رسانه های کلمبیایی 
مدعی شده تا چند روز آینده کی روش 
به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال این 
کشــور انتخاب می شود. آن هم درست 
در اوج رقابت های جام ملت های آســیا 
و در شــرایطی که احتمااً تا چند روز 
آینــده کارلوس کــی روش وارد مرحله 
می شــود.  رقابت هــا  از  حســاس تری 
مرحله ای کــه در آن هم خود کی روش 
و هم بازیکنانش به تمرکز بیشتری نیاز 

دارند.
ادعای اخیر این سایت کلمبیایی که 
با قطعیت بیان شــده به گمانه زنی هایی 
که در طول یک ســال گذشته در این 
رابطــه مطرح می شــد، رنــگ و بوی 
جدی تــری داده اســت. در تمــام یک 
سال گذشــته، بارها و بارها رسانه های 
کلمبیایی از مذاکره با کی روش نوشتند 
و هــر بار با تکذیب فدراســیون فوتبال 
این کشور، خبرهای رسانه ای کلمبیا به 
ادعاهایی که هیچ پایه و اساسی ندارند، 

تعبیر شده بود.
کلمبیایــی  روزنامــه  ســایت 
»ال تی یمپو« نوشــته که انتظار می رود 
به عنوان  کــی روش  کارلــوس  انتصاب 
سرمربی بعدی تیم ملی فوتبال کلمبیا 
تا چند روز آینده صورت بگیرد. براساس 
این گزارش، کی روش 65 ساله همچنان 
اصلی ترین گزینه اعضای کمیته اجرایی 
فدراسیون فوتبال کلمبیا برای جانشینی 
خوســه پکرمان اســت که پس از جام 
جهانی 2018 از سمت سرمربیگری تیم 

ملی کلمبیا استعفا کرد.
اگــر اتفاق خاصــی در لحظه آخر 
نیفتــد، کــی روش در نشســت بعدی 
اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال 
کلمبیا که چند روز دیگر برگزار می شود، 
به عنوان ســرمربی جدیــد »تری کالر« 
معرفی خواهد شد. براساس این گزارش 
با پایان قرارداد  این ســرمربی پرتغالی 
فعلی اش با فدراســیون فوتبال ایران، از 
ماه فوریــه کارش را با تیم ملی کلمبیا 

آغاز خواهد کرد.
نوشــت  همچنین  »ال تی یمپــو« 
که از اواخر ســال میادی گذشــته - 

2018 - بود که به طور غیررســمی از 
کارلوس کــی روش به عنوان ســرمربی 
یاد شــد. حقیقت  بعــدی »تری کالر« 
این اســت که در این مدت مســووان 
با  بار  فدراســیون فوتبال کلمبیا ســه 
کی روش ماقات داشــته اند که یکی در 
حاشیه مراسم THE BEST فیفا در 
تاریخ 24 سپتامبر، دومی در ماه نوامبر 
در یک قرار شام در مادرید و سومی در 
تاریخ 9 دسامبر در حاشیه بازی فینال 
لیبرتادورس در شهر مادرید بوده است.

در ایــن گــزارش آمده کــه روز 
سه شنبه، فدراسیون فوتبال کلمبیا اعام 
کرد مذاکره ای با فیلیپه اسکواری، دیگر 
کاندیدای مطرح شده از سوی رسانه ها 
برای سرمربیگری تری کالر نداشته است. 
با توجه به تکذیب مذاکره با اسکواری 
و اینکه گوستاوو آلفارو، سرمربی کنونی 
بوکاجونیورز نیز شایعه دریافت پیشنهاد 
از فدراسیون فوتبال کلمبیا را رد کرده، 
اکنــون تنهــا گزینه اصلــی باقیمانده، 

کارلوس کی روش است.
آنچه بیشــتر از اخبار منتشر شده 
در رســانه های کلمبیایــی، عجیــب و 
ســوال برانگیز است ســکوتی است که 
فدراســیون فوتبال و شخص کی روش 
در برابــر ادعاهای اخیر این رســانه ها 
داشته اند. درست است که چندی پیش 
رییــس فدراســیون این کشــور تأکید 
کرده بود حضــور کی روش در تیم ملی 
کلمبیا هنوز قطعی نیســت اما حتی او 
کاندیداهای  بیــن  هم حضور کی روش 
مربیگری و مذاکره با او را تکذیب نکرده 

است.
با همه اینها اما در طول یک ســال 
اخیر به همه ما ثابت شده که رسانه های 
کلمبیایــی عاقه زیادی به حاشــیه و 

پیشگویی دارند. 
آنها یک سال اســت از میان همه 
گزینه های مطرح شــده، کــی روش را 
به عنوان ســرمربی تیم ملی کشور خود 
معرفی می کنند. یک ســال اســت به 
تکذیب هــای فدراســیون فوتبال خود 
توجهی نمی کنند و یک ســال اســت 
که فدراســیون فوتبال ایران و کی روش 
این  ادعای  قاطعی دربــاره  اظهارنظــر 

رسانه ها نداشته است.

عجلهکلمبیاییهابرایمعرفیکیروش
بی موقع ترین انتخاب سرمربی برای کلمبیا

به سانسور لوگوی رم می خندیم، به گزارشگر افغانستانی حمله می کنیم

همهچیزباعذرخواهیتمامنمیشود

آنچــه از ویدئــوی علــی انصاریان در 
تمسخر گزارشــگر افغان به مشام می رسد، 
جز بوی بد نژادپرســتی چیز دیگری نیست. 
اینقدر سخیف و زننده که حتی عذرخواهی 
بعد از آن هــم نمی تواند ذره ای از زشــتی 
کام او در ویدئــوی اولیــه بکاهد. او با لحن 
تمسخرآمیز همیشگی اش، گویش افغان ها را 
به سخره می گیرد و بابت نقدی که گزارشگر 
افغان نسبت به سانســور در تلویزیون ایران 
داشــته، ملیت او را نشــانه می گیرد. نوعی 
خودبزرگ بینی ناشی از ایرانی بودن و تأکید 
بر این نکته که »یادت باشــه درباره کشوری 
حرف می زنــی که خیلی خیلــی مدیونش 

هستید!«
حتی از دید تاریخی هم اگر بخواهیم به 
ماجرا نگاه کنیم، ما و افغان ها از یک ریشه ایم. 
پای فوتبال هم کــه به میان می آید، بارها و 
بارهــا دیده ایم افغان ها چطور از حمایت تیم 
ملی فوتبــال ایران گفته انــد. چندین هزار 
استقالی  و  پرســپولیس  نفرشــان طرفدار 
هستند که در لیگ ایران بازی می کنند. آنها 
که ما و فوتبال مان را دوست دارند و مایی که 
این طور شایسته حقیر شمردن شان می دانیم.

انصاریان در ویدئوی عذرخواهی اش، این 
توجیه را دارد که قوانین کشــور ما فقط به 
خودمان مربوط است و نه شخص دیگری از 

کشوری دیگر.
 او منکر نژادپرســتی در این ماجراست 
اما ســوال اینجاســت که اگر کشور دیگری 
سانســور در ایران را مــورد نقد قرار می داد، 
باز هــم واکنش ما همین بــود؟ که اگر بود 
چرا وقتی سانسور لوگوی باشگاه رم، واکنش 
بســیاری از رســانه های جهــان را در پــی 
داشــت، به جای اینکه بایستیم و از قوانین 
نداشته مان در زمینه سانسورهای اینچنینی 
دفاع کنیم، خودمان هم دم به دم شان دادیم 

و بازار لوده بازی را داغ کردیم؟
به فرض اگر یک رســانه اســپانیایی از 
شاید  ایرانی می گفت،  تماشــاگران  سانسور 
انصاریــان یــا خیلی رســانه های دیگر، نوع 

بیان خــود را این طــور تغییــر می دادند که: 
»انتقاد رسانه اسپانیایی از سانسور در ایران!« 
حاا اما قضیه متفاوت اســت. آن طرف ماجرا 
یک گزارشــگر افغان نشسته که جامعه ایرانی 
نمی خواهد تصور پوچ برتری خود را نسبت به 

او و هم وطنانش، دور بریزد.
کدام برتری؟ چه کســی حق دارد خود را 
از ملتی دیگر برتــر بداند؟ در طول یک هفته 
اخیر، ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی 
را تماشــا کرده اید؟ مردی که خر زبان بســته 
را با چــوب می زند تا تنبیهش کند. پســری 
که دختری را تا ســیرجان کشانده تا به جرم 
فحاشی در فضای مجازی، مشت و لگد نثارش 
کند، فیلم بگیرد و حاصل این حرکت وحشیانه 
را منتشــر کند. دختر ســه، چهار ساله ای که 
سیگار به دســتش داده اند و با ذوق از او فیلم 

می گیرند.
این ها عصاره خصائل ما شده در سال های 
اخیــر. از آن فرهنــگ چند هزارســاله فقط 
دور هم نشینی و سفره چیدن شب های یلدایش 
برای مان مانده و دیگر نه خبری از انسان دوستی 

است و نه هیچ نشانه ای از مهربانی.
نقد گزارشگر افغان در واقع نقد بدی نبوده 
و هیچ اهانتی در بر نداشــته است که مستحق 
چنین پاســخ زننده ای از سوی انصاریان باشد. 
واقعیــت این اســت که سانســور، چنان ما را 
فراگرفته که حتی تصاویر ارســالی از ورزشگاه 
مردانه مان هم بــا 7، 8 ثانیه تأخیر روی آنتن 
می رود و واقعیت تلخ تر اینکه سانســور فقط و 
فقط ما را از حل ریشه ای مشکات فرهنگی و 

اجتماعی مان غافل کرده  است.
نژادپرســتی انصاریان وقتــی به اوج خود 

می رسد که ادعا می کند :»ما چیزهایی دیدیم 
که شــما اصًا ندیده ای!« در عمل اما او ثابت 
می کند که هیچ چیز بیشــتری ندیده  اســت 
کــه اگر دیده  بود باید در راســتای آن بینایی 
و حکمت و درکی نصیبش می شد که امروز از 

آن بی بهره است.
ویدئوی زشــت و زننده علــی انصاریان، 
در کنار همــه ویدئوهای دیگری که در فضای 
مجــازی می بینیم، از وخامت حــال و روز ما 
می گوید و مشکات حاد که برای حل هر یک 
از آنها به بررسی های عمیق و کارشناسی شده 
نیاز داریم. مشــکاتی که شاید نخستین قدم 
در راه حل شــان این باشد که یکدیگر را کمی 
بیشــتر دوســت بداریم. حتی اگر کمی از هم 
دورتر باشــیم. حتی اگر یک نفر در افغانستان 

باشد و دیگری در ایران.

نژادپرستی 
انصاریان وقتی 

به اوج خود 
می رسد که 
ادعا می کند 

:»ما چیزهایی 
دیدیم که 
شما اصًا 

ندیده ای!« 
در عمل اما او 
ثابت می کند 
که هیچ چیز 

بیشتری ندیده  
است که اگر 

دیده  بود باید 
در راستای 
آن بینایی 
و حکمت و 

درکی نصیبش 
می شد که 
امروز از آن 
بی بهره است.

حســن زید، وزیر ورزش انصارا...
یمن بعد از شکســت ســنگین این 
کشور در نخســتین بازی اش در جام 
جالبی  اظهارنظــر  آســیا،  ملت های 

داشت.
 او گفت: »این تیم   ملی ربطی به 
ما ندارد و نماینده حوثی ها نیست. ما 
مخالف حضــور تیم   ملی فوتبال یمن 
در هر رقابتی که در دو کشــور شرور 
هم پیمان یعنی عربســتان سعودی و 

امارات برگزار شود، بوده و هستیم.«
از  دیگــری  بخــش  در  زیــد، 
صحبت هایــش دلیل نظــرش درباره 
تیم ملــی را اینطور بیــان کرد: »ما 
برای  ورزشــی  فدراســیون های  بــا 
حمایت هــای عملی و مالی در ارتباط 
نزدیــک هســتیم اما با فدراســیون 
فوتبال که به ریاست العیسی در شهر 
ارتباطی  عدن مستقر است هیچ گونه 
نداریم. او به تنهایی کادر فنی و محل 
اردوهــای تیم ملی فوتبــال یمن را 
انتخاب کرد. او برای شرکت تیم ملی 
فوتبال یمن در جام ملت های آســیا 
تمام ارتباط های خود را با ما در صنعا 

قطع کرد.«
وزیر ورزش یمن در صنعا گفت: 
»علت قطع ارتباط ها هم روشن است. 

تیم ملــی فوتبال یمن را برای برپایی 
کشورهای  به  آماده ســازی  اردوهای 
عربستان و امارات بردند. دو کشوری 
که روزانه مرتکب قتل عام مردم یمن، 
محاصره زمینی، هوایــی و دریایی و 
تخریب زیرساخت ها و نقض حاکمیت 
ما و شــهروندان اســتان های جنوبی 

یمن می شوند. 
این  هر مشــارکت ورزشــی در 
کشورها به معنای چراغ سبزی برای 
ادامه تجاوزهای این دو دشمن شرور 

مردم یمن اســت و نشان می دهد ما 
تسلیم اشــغالگری عربستان و امارات 

هستیم.«
همه اینها باز هم دلیل نمی شود 
که او از شکســت ســنگین تیم ملی 
کشورش ناراحت نباشد: »بدون شک 
احســاس تلخی پس از شکست تیم 
ملی فوتبال یمن برابر ایران داشتیم. 
هر کســی که تیم ملی کشــورش را 
تشــویق نکند، بیمار اســت و درگیر 

نفرت می شود.«

این تیم ملی به ما ربطی ندارد

تایلند در نخســتین دیدارش در جام 
ملت های آســیا مقابــل تیم ملــی هند با 
شکســت تحقیر آمیز چهار بر یک مغلوب 
تیم ملی این کشــور شــد تا بعد از ســوت 
پایــان این بــازی ســومیوت پومپانمونگ، 
تایلند بدون هیچ  رییس فدراسیون فوتبال 
درنگی سرمربی تیم ملی این کشور میلوان 
رایواچ صرب را از کار برکنار کند تا نخستین 
سرمربی برکنار شــده جام در روز دوم این 

رقابت ها مشخص شود.
نکتــه جالب توجه ایــن برکناری این 

اســت که قبل از قرعه کشی رقابت ها و قبل 
از آن که این دو تیم مشــخص شود که در 
یک گروه قرار دارند، این ســرمربی برکنار 
شده پیشــنهاد برگزاری دیدار تدارکاتی با 
تیم ملی هند را به علت ضعف شدید فوتبال 
این کشور نپذیرفت و همچنین در کنفرانس 
مطبوعاتــی قبل از این بازی با تکبر خاصی 
در این ســالن حضور یافت و این شکست و 
اخراج را شــاید بتوان پاســخی بر این همه 
غرور این ســرمربی 65 ساله اهل صربستان 

تلقی کرد.

کنفدراســیون فوتبال آســیا شــبکه 
ورزشــی موســوم بــه »beoutQ« کــه 
سعودی ها برای مقابله با شبکه بین اسپورت 
قطــر به وجــود آوردند را بــه دلیل پخش 
غیرقانونی و سرقت بازی های جام ملت های 

آسیا 2019 محکوم کرد.
پیش از این نیز این شبکه تازه تاسیس 
به وسیله سعودی ها در لیگ قهرمانان آسیا 
2018 دســت به ســرقت زده و بازی ها را 

بدون مجوز پخش می کرد.
شــرکت »بــی اوت کیــو« از جملــه 
شــرکت هایی اســت که در مقابــل »بین 
اسپورت« قطر شــکل گرفته و گهگاه اقدام 
به دزدی در پخش مســابقاتی می کند که 
این شرکت قطری حق پخش آن  را برعهده 

دارد.
»بی اوت کیو« اخیرا در جام ملت های 
آســیا هم زمینه پخش غیــر قانونی چند 

مسابقه را بدون خریدن حق پخش در چند 
کشور از جمله عربستان فراهم کرده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه ای 
اعام کرد: »ای اف سی، شرکت بی اوت کیو 
را به خاطر پخش غیرقانونی جام ملت های 
آســیا 2019 محکوم می کند. کنفدراسیون 
آســیا به حمایتــش از شــرکای تجاری و 
پخش تلویزیونــی ادامه می دهد و از حقوق 

قراردادی اش حفاظت می کند.«

افشاگری بعد از اخراج سرمربی تایلند

واکنش ای اف سی به سرقت سعودی ها در جام ملت ها

 وقتی عزت اللهی
 رپ می خواند

اینجا هــر روز می توانید توییت ها و 
شبکه های  کاربران  ورزشــی  پست های 

اجتماعی را بخوانید.
ایران ورزشی:

فتحی: مجیدی، پیشنهاد خود شفر 
بود.

خورخه لوییس بورخوس:
ایــن گلی کــه دفاع عــراق زد به 
خودشون، توی تنظیمات مسی هم قفله.

:ChrtNgoErf

توی جام ملت ها طرف می خواد گل 
به خودی هم بزنه، یه جوری می زنه که 
نامزد پوشــکاش شــه. بعد می گن جام 

ملت ها سطح فنی اش پایینه.
استینس:

کره شــمالی   - عربســتان  بــازی 
خاطــرات تلــخ مقدماتی جــام جهانی 

2010 رو برام زنده می کنه. 
شب نشســتم بازی این دو تیم رو 
ببینم. بازی که اگه برنده داشــت، ایران 
حذف نمی شــد اما با یــه بازی کثیف و 
تبانی، بازی شون صفر - صفر تموم شد و 

ایران حذف شد.
:Haikan

تمــام تیم های لیگ، بــرای تقویت 
خودشــون بازیکن می خرن، اســتقال 
تازه یادش افتاده مربی بخره. کًا سبک 
جدیدی تو خرید داریم، نمونه اش خرید 
بازیکن مصــدوم، بااخره متفاوت بودن 

هم یه هنره.
شاهین ترامپ:

اان رهبر کره شــمالی نشسته اسم 
بازیکنایی که بد بازی می کنن رو فهرست 

کرده، موقع برگشت اعدامشون کنه.
چامارتین:

فقط فینــال ایران و عربســتان رو 
می خوام. اون هم عربستان با کیت سبز.

سپهر خرمی:
توهین زشــت و حرف نژادپرستانه 
انصاریــان علیــه مــردم افغانســتان و 
گزارشــگر اون شــبکه که حرف کامًا 
صحیحی علیه سانســور فوتبال در صدا 

و سیما زده بود. 
هر جــای دنیا حرف نژادپرســتانه 
اینجا حساب کتاب  محکوم می شه ولی 

نداره. پوزش از مردم افغانستان.
مارشال:

بعــد از رپ خوندن عزت اللهی، وریا 
غفوری اعام کرد در صورتی که تو بازی 
بعدی تیم ملی ثابت نباشــه، کنســرت 
مشــترکی با همراهــی داریوش تدارک 

خواهد دید.
:Soheil

آخر زمان جاییه که عزت اللهی رپ 
می خونه، بهنام بانــی فوتبال و به عنوان 

کارشناس دعوت می شه.
مهدی چخوف:

تــو دنیایی که بهنــام بانی فوتبال 
بــازی می کنه و ســعید عزت اللهی رپ 
می خونه، توقع دارید مِن دانشجو درس 

بخونم؟
:Nazir LFC

محمــد صــاح به عنــوان برترین 
بازیکن ســال 2018 قاره آفریقا انتخاب 
شــد. لعنت به تبانی، ایــن جایزه حق 

مسی بود.
احسان چراغی:

می کنند  اعتراض  به کی روش  همه 
که چرا وسط جام ملت های آسیا درباره 
برانکو حرف زده اما کسی به خبرنگاری 
که وسط جام ملت های آسیا از کی روش 
درباره برانکو ســوال پرســیده اعتراضی 

نمی کنه!
شماره 501 ام:

همین فرهاد مجیدی 42 ساله که 4 
ســاله فوتبال بازی نکرده رو بذارن نوک 
حمله اســتقال از 98 درصد مهاجمای 

لیگ آماده تره.
ژاماسب:

جواد خیابانی: کشوری که خیلی از 
مردمش حتــی پول خرید پیراهن فیک 
تیم ملی رو هم ندارن، امیدواریم کسانی 
که میلیاردی از این ملت پول می گیرن 
 ااقــل بــه این مــردم احترام بــذارن.

پ. ن: فارغ از ســوتی هات عاشــقتم آقا 
جواد خیابانی. آقای باشرف.

بلو آرمین:
واقعــاً اون صحنه کــه منتظری در 
می رفت و بازیکن یمن دنبالش می کرد 
عالی بود، بعد جالبه یه تیکه داور اومده 
داره صحبت می کنه با بازیکن ها ولی این 

دو تا هنوز دارن می چرخن.

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

صفر ................................................................................................................. کره شمالی   عربستان4
 F بازی شماره 10/ گروه

.............................................................................................................................  ترکمنستان 2 ژاپن3 
 F بازی شماره 11/ گروه

...................................................................................................................... عمان یک  ازبکستان 2 
 E بازی شماره 12/ گروه

قطر ................................................................................... لبنان / نتیجه در شماره بعدی روزنامه

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.

وزیر ورزش  انصارا... یمن : 

عاقبت کسی که حریف را تحقیر می کرد

اعتراف سرمربی عراق بعد از 
نخستین بازی: 

باید از ابتدا به طارق 
بازی می دادم

ســرمربی تیم ملی عراق به اشتباه 
نیمکت نشــین  به  نســبت  تاکتیکی اش 
کردن ســتاره عراقی استقال در بازی با 

ویتنام اعتراف کرد.
تیم ملی عراق در نخستین دیدارش 
در مرحلــه گروهی جام ملت های آســیا 
2019 امــارات به مصاف ویتنام رفت که 
در دقایق پایانی کام  بکی رویایی داشــت 

و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد.
بــازی  ایــن  در  عجیــب  نکتــه 
نیمکت نشــینی بشار رسن و طارق همام 
دو ســتاره تیم ملی عراق و عضو باشگاه 
پرسپولیس و اســتقال بود. ولی کاتانچ 
خیلــی زود بــه اشــتباه تاکتیکی خود 
اعتراف کرد و بعــد از بازی ویتنام اعام 
کرد: »بازی ندادن طارق از ابتدای بازی 

اشتباه من بود.«

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

ادپرستی
نژ


یرپوستی

ز
 مرزهای شوخی، نقد و نژادپرستی مدت هاست که برای مان از بین رفته است. برای درک این موضوع نیازی نبود علی انصاریان ادای گویش گزارشگر افغان را در بیاورد 
و مدعی شود که به جرم توهین به قوانین سانسور در کشورمان، پاسخش را داده است. مدت هاست که چهره عریان ما در فضای مجازی، این واقعیت تلخ را عیان 
کرده که اوضاع وخیم تر از چیزی است که تصورش را می کنیم. اینقدر وخیم که شاید عذرخواهی ها هم دیگر چندان به دل نمی نشیند. خودبزرگ بینی عمیقی که در 
وجودمان خانه کرده، بدترین پاسخی که در برابر مهر کشورهای دیگر یا حتی اقوام دیگر هم وطن خود داریم. این بار مثل خیلی دفعات دیگر، افغان هایی مورد حمله 
قرار می گیرند که همیشه ایران و ایرانی ها را دوست داشته اند و این محبت را کتمان نکرده اند. همراهان ما در زندگی های سخت در دهه های پی در پی و جانفرسا.



3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

طی هفت سال طوری بارمان آورده اند 
که از رل خودمان دور و دورتر شویم. 
نقد نکنیم، ساکت باشیم و فقط نگاه 
کنیم. یک روز مقدماتی جام جهانی 
است و نباید نقد کرد چون تیم ملی 
بازی مهمی دارد و از نقد ما برداشت 
حاشیه سازی دارند، روز بعد در جام 

جهانی به میدان می رویم و فقط باید 
سکوت کنیم.

 روزی که برانکو درباره توقع قهرمانی 
از تیم ملی حرف زده صمد مرفاوی هم 
مصاحبه کرده، قبل تر علی کریمی هم 

حرف زده بود. مجید نامجومطلق، بیژن 
ذوالفقارنسب و ده ها مربی ایرانی دیگر 

هم در این باره حرف زده بودند و فحوای 
کام شان تقریبا یک نکته مشترک داشت 

و اینکه از تیمی با کیفیت تیم ایران انتظار 
قهرمانی کاما بجاست.

نکته دوم که باید روشــن کنم موضعم در قبال 
برانکو ایوانکوویچ است که با ده فینال آسیایی دیگر و 
ده قهرمانــی بعدی لیگ برتر نیز هرگز نخواهم گفت 
هر چه برانکو بگوید صواب است پس من حق نقدش 

را ندارم. 
نوشــته هایم درباره برانکو طی این چند ســال 
موجود است و نیازی نمی بینم که تکرار کنم شیفته 
برانکو نیســتم و البته نیش و کنایه های او را هم در 
این ماجرای درگیــری ادامه دارش با کی روش لمس 

می کنم و حواسم به او نیز هست.
نکته سوم که صراحتا باید به آن اشاره کنم اینکه 
در دو قطبی برانکو - کی روش برعکس بســیاری از 
دوستان که تصور می کنند چون پرسپولیس را دوست 
دارم و اتفاقــا دو بــار در آن ضیافت های ناهار برانکو 
حضور داشته ام، به سمت ویچ ها غش نمی کنم و البته 

متاســفم که می بینم در نقطه مقابل بعضا دوســتان 
ژورنالیســت هواخواه اســتقال یا استقال نویس به 
این تصور غلط، در صــف حامیان کارلوس کی روش 
سنگر گرفته و تک تیرهایی رها می کنند بدون اینکه 
به خطاهای مرد پرتغالی و تحقیرشــدن های روزانه 
اهالی رســانه و فوتبال ایران اشــاره ای داشته باشند 

و کک شان بگزد.
اینهــا مقدمه ای بود برای پاســخ به یادداشــت 
دوســت خوبم فرشــاد کاس نژاد که بعــد از مجادله 
کامی غیر مستقیم اخیر کارلوس - برانکو با تیتری 
معتدل اما به ســوی کارلوس غش کرده و به شــکل 

ملموسی جانب او را گرفته است.
 اول( تصور می کنم نتیجه گیری تان از آتش 
افکنی برانکو اساسا اشتباه یا مغرضانه صورت گرفته 
چرا که قابل باور نیســت برانکو وقتی صبح از خواب 
بیدار شــده با این نیت روزش را آغاز کرده که امروز 
- روز بــازی ایــران و یمــن - روی اعصاب کارلوس 
پیاده روی کنم و برای او و تیمش حاشیه ای بسازم. از 
ســوی دیگر همان گونه که افرادی در نشست خبری 
کی روش از او درباره حرف های برانکو پرســیده اند و 
نظرش را خواســته اند، خبرنگارانی در نشست خبری 

برانکو حاضر بوده اند که درباره تیم ملی از او ســوال 
کننــد و ایوانکوویچ به صورت خودجوش نخواســته 
دربــاره ســرمربی عــراق و اینکه تیم ملــی باید به 
فینال جام ملت ها برســد، حرفی بزنــد. در واقع اگر 
ســوالی نبود جوابی هم داده نمی شد. حال اینکه این 
پرســش ها - در هر دو نشست و نشست های خبری 
قبلــی - عمدا و با تحریک برخی افراد یا نزدیکان دو 
مربی مطرح می شود یا خیر را نمی دانم و نمی خواهم 

به آن ورود کنم.
 دوم( روزی کــه برانکو درباره توقع قهرمانی 

از تیم ملــی حرف زده صمد مرفــاوی هم مصاحبه 
کرده، قبل تر علــی کریمی هم حرف زده بود. مجید 
نامجومطلق، بیژن ذوالفقارنســب و ده ها مربی ایرانی 
دیگــر هم در این بــاره حرف زده بودنــد و فحوای 
کام شــان تقریبا یک نکته مشــترک داشت و اینکه 
از تیمــی با کیفیت تیم ایــران انتظار قهرمانی کاما 

بجاست. 
حاا هر کدام این نکتــه را با ادبیات منحصر به 
فرد خودش تحویل رسانه می دهد و به این هم نقدی 
نیســت. در برخی هایشان نیش و کنایه هم هست اما 
ته ماجرا تعریف از تیم کی روش است. تیمی که آنقدر 
بزرگ شده و به قله نزدیک که می تواند قهرمان جام 
ملت ها باشــد اما عجیب اینکه هم مرد پرتغالی، هم 
حامیانش بخش منفی ماجرا را چســبیده اند و تصور 
می کنند هر که از این تیم قهرمانی خواست و فینال 
را مطالبه کرد دنبال حاشیه ســازی است و تیم ملی 

کشورش را دوست ندارد.
بایــد روی این نکته تاکید کنــم که ایجاد توقع 
قهرمانی از تیم ملی نه به دســت برانکو در روز بازی 
نخســت ایران بلکه پیش تر صورت گرفته بود و هرگز 
اینطور نبوده که اتاق فکری مخوف متشکل از مربیان 

ایرانی و مخالف بزرگی مثل برانکو دور یک میز جمع 
شده باشــند و طی نقشه ای منسجم از تیم کی روش 
قهرمانــی طلب کننــد با این نیت کــه او را به چاله 

بیندازند و از مسیرش منحرف کنند.
 ســوم( البته که گرفتن قــول قهرمانی از 
بزرگترین مربی دنیا که بهترین تیم جهان را در اختیار 
دارد هم منطقی و عقانی نیســت اما داســتان وقتی 
پیچیده می شود که بدانیم کی روش با تکرار حرف های 
قبلی اش و پافشــاری روی موضعش بیــش از اینکه 
دنبال پیش بردن اهداف اســتراتژیکش در تورنمنت 
باشــد، در مسیر یک بازی کودکانه با منتقدان داخلی 
قدم برمی دارد و بعضا مثــل تینیجرهای لجبازی که 
هر روز برای والدین شان معضلی می آفرینند و به هیچ 
صراطی مســتقیم نیستند، در هر مصاحبه اش نیش و 

کنایه ای دارد با این مضمون که شما هیچ، من همه.
 چهارم( متاســفم که بگویم مرد پرتغالی با 
تمام افتخارات و رزومه پربارش در جای جای دنیا به 
موازات پیشــرفت های فنی و تجربیاتی که اندوخته، 
تبحــر فراوانی در داستان ســازی و داســتان پروری 
دارد و به نوعــی در این آیتم بین مربیان بزرگ دنیا 
احتماا به جایگاهی دســت نیافتنی رســیده است. 
تداوم ماجراهای مهرداد مســعودی و شبکه الکاس را 

می توانم در همین راستا مثال بیاورم.

پنجم( با مــرور مصاحبه برانکــو و حرف هایی 
کــه او در خصوص کاتانچ زده بــه صراحت می توان 
گفت در ا بــه ای کام او نکتــه ای نبوده که حس 
ایران دوستی کارلوس کی روش را اینچنین جریحه دار 
کند و از این رفتار به عنوان »غیر حرفه ای« نام ببرد. 
برانکو فقط به ارتباط خوبش با ســرمربی عراق اشاره 
کرده و از سابقه خوب او در منطقه گفته ضمن اینکه 
به تیم عراق هم اشــاره کرده و گفته دلیلی نمی بیند 

که آنها مقابل ایران برنده باشند.
اینکه چطور مرد پرتغالی از این حرف ها برداشتی 
داشته که به رفتار غیرحرفه ای تعبیر می شود احتماا 
ناشی از همان برداشت های منفی قبلی است و اینکه 
هر حرفــی از دهان منتقدانش بیرون بیاید، او دنبال 
نکته هایــی از ابه ای آن حرف هــا می گردد تا ثابت 
کند برایش حاشیه ساخته اند و بگوید می بینید فانی 
چطور با من دشمنی می کند و بدخواه تیم ملی است؟

ششم( رسانه ها مدت هاست که مطالبه ای از 
تیم ملی و سرمربی اش ندارند.

 اصا طی هفت ســال طوری بارمــان آورده اند 
کــه از رل خودمان دور و دورتر شــویم. نقد نکنیم، 
ســاکت باشــیم و فقط نگاه کنیم. یک روز مقدماتی 
جام جهانی است و نباید نقد کرد چون تیم ملی بازی 
مهمی دارد و از نقد ما برداشــت حاشیه سازی دارند، 

روز بعد در جام جهانی به میدان می رویم و فقط باید 
سکوت کنیم. 

فــردا روز جام ملت ها از راه می رســد و اگر هر 
حرفی و نقدی درباره تیم ملی داشــته باشیم باید به 
توئیتر و اینســتاگرام شخصی مان پناه ببریم یا دچار 
خودسانسوری شده و اگر هم حرفی داشتیم قورتش 
بدهیــم یا آنقدر بولدش نکنیم که به گروه پرتغالی - 
که حاا فراتر از بندرعباس و جزیره هرمز، در همین 
تهــران به ما حکم می رانند- برنخورد و روزشــان را 

خراب نکند.
بله، مــا مطالبه ای از کــی روش نداریم و از تیم 
ملی مــان دور افتاده ایــم چــون جزو آن دســته از 
کروکودیل هایی هســتیم که نباید به تیم مان نزدیک 
شــویم چون از اینجا تا امارات جلوی پایمان سنگ 
می اندازند که نکند اگــر آنجا بودیم و اتفاق بدی در 
تیم کارلــوس افتاد خدای نکــرده بازتابش دهیم و 
نشرش دهیم. صبر کنید ببینم. مگر این کار اصلی ما 

نیست؟ نقد نکنیم، خبر هم ندهیم؟
ما مطالبــه ای از کی روش نداریــم اما عجبا که 
می بینیم او برخی مان را کروکودیل خطاب می کند و 
همه ما روزنامه  چی ها را به جان هم انداخته و دوشقه 
کرده اســت. ما مطالبه ای از کارلوس و تیمش نداریم 
اما نخواهید که به ســکوت عادت کنیم. نخواهید که 
قبل و حیــن یا بعد از جام ملت ها ســکوت کنیم و 
حرفی نزنیم حتی اگر مــرد پرتغالی قبل از رفتن به 
تورنمنت صراحتا گفته باشــد هر کس با ما نیســت 
در خانه بماند و دوســتان مان حتی بعد از این جمله 
تحقیر آمیز، انگار با شــنیدن غزلی از حافظ ســری 
تکان داده و به به و چه چه کرده باشند یا خودشان را 

به نشنیدن بزنند!
 هفتم( اینجا قرار نیست از حق پرسپولیس 
دفاع کنم چرا که اساســا این یادداشت یا هر چه که 
اسمش را بگذارید در جهت دفاع از منافع پرسپولیس 
و ســرمربی اش نوشته نشــده بلکه برای تنویر افکار 
عمومی است که تصور نکنید همه دنبال حاشیه سازی 
برای کی روش و تیم ملی هستند و او به شکلی کاما 
حرفه ای با ادبیاتی رشک برانگیز فقط جواب منتقدان 
را می دهد و هرگز دنبال حاشیه ســازی نیست. فقط 
کافی اســت به این بخش از حرف های سرمربی تیم 
ملی اشــاره کنم، آنجا که می گوید: »با تمام تخصص 
و حمایتی که از تیمش دریافت کرد باز هم نتوانست 
قهرمان لیگ قهرمانان آســیا شود. حمایتی که باعث 

شد تیم های دیگر ضرر کنند.«
بــه جمله آخر دقت کنید. بــه تاثیرش هم فکر 
کنیــد. اینکه چطور با همیــن نیم جمله کل لیگ یا 
مدعیــان پرطرفدار لیگ برتر را علیه پرســپولیس و 
برانکو می شــوراند. اتفاقی که متاســفانه مسبوق به 
ســابقه اســت و آثار ســوء اش را پیش از این کلیت 

فوتبال ایران لمس کرده است.
 هشــتم( تا یــادم نرفته تاکیــد کنم من 
کروکودیل نیستم اما اگر کارلوس و حامیانش دوست 
دارند من و برخی همکاران منتقدم را اینگونه ببینند 
دوست دارم در همان پوســته ظاهرا وحشتناک کار 
خودم را درســت انجام بدهــم و ضمن رعایت اصول 
حرفه ای روزنامه نگاری، حتی حین مسابقات نقد کنم 
یا در صورت تکرار نمایش هــای خوب تیم ایران هر 
روز در مدح نمایش های درخشــان تیم ملی کشورم 

چیزی بنویسم.

 فینال اول ما بازی 
با ویتنام است

 آقاجانیان: 
عراق مدعی اول 

گروه است
مارکار آقاجانیان در حاشیه 
جمع  در  ملــی  تیــم  تمرین 
خبرنگاران گفت: »توقع  نداشتیم 
باشــد.  خوب  آنقدر  ویتنــام 
همه می داننــد ویتنام 13 بازی 
تدارکاتی داشته که 6 بازی در ماه 
دسامبر )ماه قبل( بوده است. آنها 
بسیار آماده بودند و می توانستند 

یک امتیاز کسب کنند.«
وی افزود: »ویتنام مستحق 
باخت نبــود. در مورد عراق هم 
نیازی به صحبت نیست. همانطور 
که بیشتر کارشناسان می گویند 
او  است.  اول گروه  عراق مدعی 
نه تنهــا مدعی اول صعود بلکه 
مدعی قرار گرفتن بین 4 تیم اول 
تورنمنت است. در کل می دانیم 
بازی ســختی مقابل ویتنام در 
پیش داریم. هر دو حریف دیگر 
این گروه بسیار قدرتمند  ما در 
به  صعود  برای  باید  هســتند. 

مرحله بعد تاش کنیم.«
مربی تیم ملی در مورد اینکه 
باید چه کاری کرد تا تیم ایران 
در این تورنمنت عنوانی به دست 
بیاورد، گفت: »همانطور که شما 
گفتید همه تیم تاش می کنند و 
همدلی خوبی داریم. باید بگویم 
خوشبختانه علیرضا جهانبخش 
شــرایط خوبی دارد و می تواند 
کنار تیم کارش را دنبال کند. او 
آماده بازی با ویتنام است. بچه ها 
بگیرند  نتایجی  می کنند  تاش 
که باعث خوشحالی ایران شوند. 
باز هم تأکید می کنم فینال اول 

ما بازی با ویتنام است.«
 آقاجانیان در مورد اینکه از 
بازی اول تیم ملی استقبال خوبی 
نشد و چه پیامی برای هواداران 
دارد، گفت: »بعد از بازی هم گفتم 
از همه هوادارانی که برای حمایت 
از تیم ملی آمدند تشکر می کنم. 
دســت هواداران را می بوسم و 
از آنها تشــکر می کنم. آنها از 
لحظه اول بازی تا ســوت پایان 
ما را تشــویق کردند. امیدوارم 
اگر شرایط برای هواداران مقدور 
تیم  و  بیایند  ورزشگاه  به  است 
ملی را حمایــت کنند.« وی در 
پاسخ به این سوال که مردم تیم 
ملی را دوست دارند و چه کاری 
باید کرد که فضا آرام شود و همه 
دیگر به مشکات بین کی روش و 
برانکو آگاه هستند، گفت: »همه 
تمرکزمان روی بازی با ویتنام و 
فینال است و به جز این به چیز 

دیگری فکر نمی کنیم.«

نقد می کنم 
پس هستم

 ازم به یادآوری نیست که 
بگویم من عاشق تیم ملی ام و 
فارغ از هر اتفاقی که پیرامون 
این تیم طی این هفت سال 
افتاده - و متاسفم که به عنوان 
یک فوتبال نویس نزدیک به 
تیم ملی نبوده ام - عاشقانه 
بازی هایش را تماشا می کنم و با 
هر گل در بازی های دوستانه اش 
هم حظ می کنم و فریاد می کشم، 
چه رسد به اینکه پای جام 
ملت ها و شکست طلسمی وسط 
باشد که عمرش از سن من هم 
باا زده. این را گفتم که بگویم 
اگر روز دوازدهم بهمن کی روش 
جام زیبای قهرمانی را لمس کرد 
آنقدر خوشحال و مسرورم که 
با تمام نقدهایم به او و رفتارش 
در قبال رسانه ها، اهالی فوتبال 
و مربیان ایرانی با حرص نگاهش 
نخواهم کرد و لبخند روی لبم 
نمی خشکد.

مهنــد علی میمی شــماره 10 عراق 
گفــت: »تیم ملی عــراق در جام ملت های 
آسیا 2019 با تاش سخت به دنبال صعود 
به فینال است. بازی مان برابر ویتنام سخت 
و بسیار قدرتمندانه بود زیرا نخستین بازی 

عراق در جام ملت ها محسوب می شد.«
مهند علی میمی که زننده گل نخست 
عراقی ها مقابل ویتنام بــود ادامه داد: »به 
خاطر مردم عراق از این پیروزی خوشحال 
هســتیم زیــرا آنها را شایســته پیروزی و 
شــادی می دانیم. مــا این پیــروزی را به 

مردم، ارتش و شــهدای عراق که قهرمانان 
کشورمان هستند تقدیم می کنیم.«

این مهاجم که نقــش مهمی در گل 
دوم تیمش داشت و با سماجت خود باعث 
شد تا طارق همام ضربه آخر را بزند گفت: 
»کار سختی در جام ملت های آسیا 2019 
پیش رو داریم اما برای رســیدن به فینال 
مبارزه خواهیم کرد. برای بازیکن تیم ملی 
عراق هیچ کاری نباید سخت باشد و بازی 
با ویتنام نشــان دهنده ارزش های بازیکنان 

بود.«

عبدالخالق مســعود، رییس فدراسیون 
فوتبال عراق پــس از پیروزی نزدیک مقابل 
ویتنام گفت: »بازی اول ما بســیار ســخت 
بود و حریف خوبی داشــتیم که با تمام توان 
مبارزه کرد. بازیکنان مــا به دلیل بعضی از 
نتایــج در بازی های تدارکاتی تحت فشــار 
روحی قرار داشــتند و این شرایط در بازی 
اول طبیعی بــود.« وی ادامه داد: »پیروزی 
مقابل ویتنام برای صعــود به مرحله بعدی 
جام ملت ها گام بســیار مهمی بود. من فکر 
می کنــم تیم ما در بازی هــای بعدی مقابل 

یمن و ایران نمایش بهتری خواهد داشــت 
و می توانیم بــا یک نتیجه خوب مقابل یمن 
برای مســابقه حســاس با ایران در روز آخر 
آماده شویم. تیم ما روز پنجشنبه ابوظبی را 
به مقصد شارجه ترک می کند تا در این شهر 

برابر یمن به میدان برویم.«
از اردوی عراق خبر رسید علی حصنی، 
هافبک 24 ســاله تیم ملی عراق که در این 
دیدار به خاطر مصدومیت حضور نداشت به 
تمرینات تیمش برگشــت و آمــاده دیدار با 

یمن و ایران شد.

ویتنــام شکســت  ملــی  تیــم 
ناخوشایندی مقابل عراق پذیرا شد اما 
هنوز شــانس صعود از مرحله گروهی 
برای این تیم وجود دارد. بازی نهایی 
ویتنام در این مرحله برابر یمن بسیار 
مهم اســت و باید پیروز شود. ویتنام 
در خط  قدرتمندتــر  بــازی  نیازمند 
دفاعی اســت و باید با خســته کردن 
حریف در فرصت مناسب به گل برسد.
ویتنام رده سوم جدول رده بندی 

گروه D جــام ملت های آســیا را در 
اختیار دارد و برای قطعی شدن صعود 
بایــد 3 یا 4 امتیــاز از 2 بازی پایانی 
خود برابر تیم هــای ملی ایران و یمن 

را کسب کند.
 شــاگردان پــارک هانگ ســئو 
حداقــل بایــد در بازی بــا یمن که 
ضعیف تریــن تیم این گروه اســت به 

پیروزی برسند.
روزنامــه چوســان کره جنوبی با 

اشــاره به بازی بعدی تیم ملی ویتنام 
مقابل ایران نوشــت: »ویتنام باید در 
بازی مقابل ایران که نامزد شماره یک 
قهرمانی در جام ملت های آسیا 2019 
اســت دفاعی بازی کند. پارک هانگ 
ســئو و شــاگردانش حتی در صورت 
شکست برابر ایران باید گل کمتری را 
دریافت کنند تا در جمع تیم های سوم 
جدول رده بنــدی این رقابت ها مزیت 

ازم برای صعود را داشته باشند.«

یویا اعتقــاد دارد مهم ترین گلش را در 
جام جهانــی 2018 روســیه مقابل کلمبیا 
در مرحله مقدماتی به ثمر رســانده اســت 
و آن ضربه ســری کــه منجر به گل شــد 
آرزوی دوران کودکــی اش بود. در حالی که 
مهاجم شــاخصی مثل شیباساکی در گلزنی 
بر ای ژاپن نــاکام بود اوســاکو گل زد. یویا 
اوســاکو با زدن دومیــن گل خودش مقابل 
ترکمنســتان و گل برتری تیم ملی ژاپن از 
حاا بــرای مهاجمین حــال حاضر در جام 

ملت ها خط و نشــان کشــید. این بازیکن 
28 ساله که هم اکنون در باشگاه وردربرمن 
آلمان بازی می کند، ســابقه 108 بازی برای 
باشگاه کلن آلمان را در کارنامه دارد. وی از 
مهاجمین برتر ژاپن در طول این چند سال 
گذشته بوده که با احتساب این دو گل تعداد 
گل های ملی خــود را طی 38 بازی به عدد 

12 افزایش داده است.
او خودش اعتقاد دارد مهم ترین گلش 
را در جــام جهانــی 2018 روســیه مقابل 

کلمبیا در مرحله مقدماتی به ثمر رســانده 
اســت و آن ضربه سری که منجر به گل شد 

آرزوی دوران کودکیش بود.
از مهم ترین عنوان اوساکو نیز می توان 
به عنوان آقای گلی جام حذفی ژاپن در سال 
2012 همراه با لباس کاشــیما انتلرز اشاره 

کرد.
وی هم اکنــون در کنار مهدی طارمی 
و سونیل چتری در روز ششم جام ملت های 
آسیا تنها دو گله های جام به شمار می روند.

مهند علی: کار سختی در جام ملت ها داریم

عراق مقابل یمن و ایران بهتر می شود

روزنامه کره ای: ویتنام باید مقابل ایران دفاع کند

یویا به طارمی و چتری رسید

حاشــیه  در  جهانبخــش  علیرضــا 
تمرین تیم ملی درباره شــرایطش گفت: 
»خوشــبختانه پس از مــدت طوانی که 
بیرون بودم و متاســفانه بدشانسی آوردم، 
شــرایط خوبی دارم و تمرینات مناسبی را 
پشت سر گذاشــته ام و امیدوارم که زودتر 
به تیم ملی بازگردم. از امروز)چهارشــنبه( 
بــه طور کامل با تیــم تمرین می کنم. هر 
وقــت کادرفنی صاح بداند تمام تاشــم 
را برای موفقیت تیم ملــی به کار خواهم 

گرفت.«
 

او در مــورد 5 گل در بــازی اول و 
شــرایط تیم ملی گفت: »قطعا در چنین 
تورنمنت هایی بــازی اول به خاطر بازتابی 
که دارد، بســیار مهم و مثمر اســت. هم 
کادرفنی و هــم بازیکنــان از مهم بودن 
مســابقه با یمن آگاه بودند و با تمام توان 
رفتیــم و حاا فرقی نمی کرد یمن باشــد 
یا تیمی دیگر. می خواســتیم سه امتیاز را 
بگیریم و خداروشکر بچه ها گل های خوبی 

زدند و عملکرد بسیار خوبی داشتند.«
وی در مــورد ویتنام که به ســختی 
مقابل عراق شکســت خــورد، گفت: »ما 

این بــازی را دیدیم و قبــل از تورنمنت 
هم گفتیــم که همه تیم ها بــا تمام توان 
می آیند و نمی شــود هیچ تیمی را دست 
کــم گرفت. برخی تیم ها چیــزی برای از 
دست دادن ندارند و مقابل تیم های مدعی 
با انگیزه بــازی می کنند و انرژی مضاعف 
دارند. خود ما هم از عملکرد آنها شــوکه 
شــده بودیم. کمترین حق آنها هم طبق 
صحبت کی روش کســب یک امتیاز بود و 
به همین دلیل با قــدرت و بازی به بازی 

پیش می رویم.«
پرگل  پیروزی  مــورد  در  جهانبخش 
عربســتان و اینکه چــه تیم هایی رقیبان 
اصلی ایران هستند، گفت: »حریفان سنتی 
مــا قطعا کره، ژاپن و اســترالیا با توجه به 
همیشه جزو  دارند  که  آماده ســازی هایی 
مدعیان محســوب می شــوند. عربستان و 
حتی امارات هم که در خانه بازی می کند 
جزو تیم هایی هستند که می توانند نتیجه 
خوبی بگیرند. از ســوی دیگر با عملکردی 
که ویتنام داشت باید شاهد شگفتی هم در 
این دوره باشیم. به خاطر همین صعود به 
مراحل بااتر ســخت است اما ما هم مانند 

تیم های دیگر با هدف پیش می رویم.«

سونیل چتری مهاجم تیم ملی هند 
با دو گلی که در نخســتین بازی تیمش 
در جام ملت ها مقابل تایلند به ثمر رساند 
توانست در رتبه نوزدهم بهترین گلزنان 
ملی جهان و بااتر از لیونل مســی قرار 

بگیرد. 
چتــری در آخریــن مصاحبــه اش 
که با روزنامه البیان امــارات انجام داده 
درباره بازی مقابل تیم ملی امارات گفت: 
»بازی سختی مقابل امارات داریم و قطعا 
شرایط نســبت به بازی اول برابر تایلند 
متفاوت اســت. ما باید با میزبان بازی ها 
رودررو شویم که یک تیم قدرتمند است 
اما ما تمام تاش مان را برای دستیابی به 

پیروزی انجام می دهیم.«
ســونیل دربــاره گلزنی هایش برای 
هند گفت: »من بســیار خوش شــانس 

هســتم که بــا بهترین گــروه همکاری 
می کنم و راز موفقیت من این اســت که 
بهتریــن بازیکنان فوتبــال هند در این 

زمان در تیم ملی حضور دارند.«
او دربــاره عبور از لیونل مســی در 
جدول بهترین گلزنان ملی جهان گفت: 
»این مســائل برای این خوب اســت که 
ده ســال بعد راجع به آن صحبت کنیم 
چرا که در حال حاضر اینها تنها چند عدد 
و رقم هستند. من به وظایف دشواری که 
با تیــم ملی پیش رو دارم فکر می کنم نه 

این مسائل.«
ســونیل چتــری 15 ســال قبــل 
نخســتین بار در دیدار مقابل پاکســتان 
لبــاس تیم ملی هنــد را برتــن کرد و 
تاکنون نیز در تیم ملی یکی از مهره های 

اصلی است.

جهانبخش: کادر فنی بخواهد در خدمتم

ده سال بعد درباره عبور از مسی صحبت کنید

کمترین حق ویتنام یک امتیاز بود

واکنش چتری به آمار جالب گلزنی اش:

جهانبخش آماده شد، شجاعی برگشت
تمرین برای جشن شنبه

دومین تمرین تیم ملی بعد از دیدار مقابل یمن از ســاعت 14 دیروز 
د ر زمین ورزشــگاه کریکت برگزار شد. مسعود شــجاعی که روز سه شنبه 
به همراه ملی پوشــان تمرین نکرده بو د دیــروز د ر کنار تمامی بازیکنان د ر 
بر نامه های گروهی شــرکت کر د. ظاهرا شجاعی دچار سرماخوردگی جزیی 

شده بو د.
تعدادی از خبرنگاران ویتنامی د ر تمرین دیروز تیم ملی حاضر شده و 

از بر نامه های تاکتیکی شاگردان کی روش گزارش تهیه کردند.
این تمرین د ر گرمای باای 30 درجه شهر ابوظبی برگزار شد. با توجه 
به اینکه بازی با ویتنام روز شنبه د ر همین شرایط آب و هوایی و د ر همین 
ساعت برگزار می شو د، کی روش ملی پوشان ر ا د ر این ساعت تمرین داد که 

البته گرمای هوا کمی آزاردهنده بو د.
علیرضــا جهانبخش از دیروز به صورت رســمی د ر بر نامه های گروهی 
تیم ملی حضور پیدا کر د ه و د ر صورتی که کی روش تشخیص بدهد او حتی 

می تواند د ر دیدار با ویتنام به زمین برود.
د ر بخش ابتدایی تمرین بازیکنان ابتدا با رول های مخصوص بدن های 
خود ر ا گرم کر د ه و ســپس مشغول بازی آقا وسط شدند               . د ر ادامه بازیکنان 
                               با توپ کارهایی انجام می دادند که رقابت جالبی بین آنها ایجاد شد و وقتی 
                     د ر هر گروهی بازیکنان د ر حفظ توپ ناموفق بو دند،                                    بقیه با ایجاد ســروصدا 

 برتری خود ر ا به رخ گروه بعدی می کشیدند.                                                           
بخشــی از تمرین تیم ملی تمرکزی بود که بازیکنان تیم ملی باید در 
مدت زمانی معلوم حالتی خاص به خود می گرفتند. برای تمرکز بیشــتر و 
هارمونــی بین اعصاب و عضات، یک کش هم دور پای بازیکنان بود که با 
فشــار روی عضات آنها این تعادل را بین اعصاب و عضات ایجاد می کرد. 
همچنین بخش دیگری از ایــن تمرین همراه با رول هایی بود که بازیکنان 

باید این رول ها را با دو دست باای سر خود نگه می داشتند.
در بخــش دیگــری از این تمریــن، بازیکنان دو بــه دو روبه روی هم 
ایســتادند و یک توپ میان آنها قرار داشــت. 
بازیکنان باید ســه حالت مختلف )دست پشت 
ســر، روی شانه و چســباندن دو کف دست به 
هــم( را در این تمرین تمرکزی انجام می دادند 
و سپس با ســرعت عمل توپ را از مقابل شان 
برمی داشــتند. با هر ســوت مربــی تیم ملی 
بازیکنان باید حالت های خود را تغییر می دادند 
و در نهایت هر بازیکنی که می توانســت توپ را 

بردارد، برنده این تمرین بود.
بخش دیگر تمرین هم به فوتبال د ر نیمی 
از زمیــن با دروازه های کوچک انجام شــد که 
این موضــوع دقت بازیکنان د ر زدن ضربات آ خــر ر ا باا می برد. د ر بخش 
دیگر تمرین، ضربات ایستگاهی د ر دستور کار قرار گرفت و بازیکنانی نظیر 

رضاییان، دژاگه، طارمی و حاجی صفی به سمت دروازه ها ضربه می زدند.
آیتم دیگر تمرین تنیس فوتبال بین بازیکنان بو د که جذاب ترین بخش 
تمرین نیز همین قســمت بو د                   . ســردار آزمون  و امید ابراهیمی کری های 
جالبی با یکدیگر داشــتند تا جایی کــه مهاجم تیم ملی بر ای آنکه د ر یک 
صحنه اثبات کند                                                               توپش درســت به زمین حریف رفته،  خطاب به ابراهیمی 
گفت: »قسم می خورم توپ شما به تور خورد و من بعد ضربه ر ا به زمین تان 

زدم.«
د ر ادامه ســردار آزمــون خطاب به دژاگه گفت: »آفرین بر تو ســعید 
معــروف که پاس هــای روی تور خوبی می دهی. ما ا مــروز معروف ر ا بر ای 

تیم مان انتخاب کردیم.«
د ر پایــان تمریــن بازیکنانی که د ر فوتبال درون تیمی برنده شــدند 
مجــددا مقابل دوربین عکاســان قرار گرفته                                            و شــادی کردند. هنگامی که 
کریم انصاری فرد قصد ترک تمرین را داشــت، اقدام قابل توجهی انجام داد. 
او یک بطری آ ب معدنی ر ا روی تیر افقی دروازه پرت می کر د و قصد داشت 
طوری این ظر ف ر ا به باا پرتاب کند که روی تیر دروازه بماند. این حرکت 

انصاری فرد سوژه عکاسان حاضر د ر محل تمرین شد.
 مثل روز سه شــنبه ســامان قدوس نیز د ر بخــش پایانی تمرین روی 
ضربــات ایســتگاهی تمرین می کر د که کــی روش باز هم نکاتــی ر ا به او 
منتقل کر د. علی کفاشــیان در این تمرین حضور داشت و تمرین شاگردان 
کی روش را از نزدیک دید. در اواسط تمرین کی روش با سپردن تمرینات به 
دستیارانش به همراه محمدرضا ساکت نزد علی کفاشیان رفتند تا جلسه ای 
را با او برگزار کنند. جلســه ای که به نظر می رســد در راستای درخواست 

کی روش برای حمایت از تیم ملی باشد.

اردوگاه ملی

محمد قراگزلو
Mohammad Gharagozlou

در پاسخ به یادداشت فرشاد کاس نژاد با عنوان »کی روش و برانکو، هر دو می دانند...«
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جلســه  دومیــن 
برگــزاری  هماهنگــی 
کارگاه های آموزشی کاروان 
اعزامی بــه المپیک توکیو 

عصر دیروز برگزار شد.
جلســه  دومیــن 
برگــزاری  هماهنگــی 
آموزشــی  کارگاه هــای 
مربیان  ورزشکاران،  جهت 
و سرپرســتان اعزامــی به 
بازی های المپیک تابستانی 

2020 توکیو، در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. 
این جلســه با حضور رضا قراخانلو رییس آکادمی 
ملی المپیک، سیدنصرا... ســجادی مشاور عالی 
ریاست کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی رییس 
مرکز نظارت بر تیم های ملی، ســیدمحمدکاظم 
واعظ موســوی مدیر مرکز روانشناســی ورزشی 
آکادمی ملی المپیک، حمید آقاعلی نژاد مشــاور 
تخصصی آکادمی، عاطفه اســامیان مدیر روابط 
بین الملل کمیته ملی المپیک، محمدرضا اویسی 
مدیــر مرکز آمــوزش آکادمی ملــی المپیک و 

مرجان صفاری سرپرســت 
ورزشــی  مدیریت  مرکــز 
ایــن آکادمی برگزار شــد. 
از مهم تریــن مصوبات این 
سرفصل  تصویب  جلســه، 
و  مدیریتــی  دوره هــای 
آن  اجرایــی  زمان بنــدی 
برای ســال های 98 و 99 
در  حاضر  اعضای  توســط 
سرفصل ها  این  بود.  جلسه 
و  پزشــکی  از:  عبارتنــد 
دوپینگ، تشــریفات، فرهنــگ و اخاق، امنیت، 
فنــی و قوانیــن، رســانه و فنــاوری، دهکــده، 
مسوولیت پذیری و مسوولیت های حقوقی که هر 
یک جداگانه مورد بررســی قــرار گرفت. با توجه 
به پیش بینی های انجام گرفته حداکثر 20 رشته 
ورزشی جواز حضور در بازی های المپیک 2020 
توکیو را به دست می آورند که مربیان، ورزشکاران 
و سرپرســتان فدراســیون های مربوطه در چهار 
گروه مجزا در کارگاه های آموزشــی حضور پیدا 

می کنند.

اســتاد  مرحوم  پیکر 
دیــروز  صبــح  هرنــدی 
دوســتداران  دوش  روی 
ورزش  به  عاقه منــدان  و 
تشییع و در قطعه نام آوران 
بهشــت زهرا)س( به خاک 
تشییع  مراسم  شد.  سپرده 
اســتاد خســرو هرنــدی 
در حالــی صبح دیــروز با 
خانواده  اعضــای  حضــور 
مرحــوم،  آن  بســتگان  و 

مسووان فدراسیون شــطرنج و جمعی از اهالی 
ورزش در بهشــت زهرا)س( برگزار شد که جمع 
زیــادی از عاقه مندان به ورزش در این مراســم 
حضور داشــتند اما با این حال غیبت مســووان 
رده باای ورزش باعث تعجب بسیاری از حاضران 
در این مراسم شد. پس از برگزاری مراسم تشییع، 
پیکر مرحوم اســتاد هرندی در قطعه نام آوران به 
خاک سپرده شد. در مراسم خاکسپاری، مهرداد 
پهلوان زاده رییس فدراسیون شطرنج برای دقایقی 
در وصف فضایل اخاقی اســتاد خســرو هرندی 

سخنانی را ایراد کرد.
اســتاد خسرو هرندی 
نیم قــرن تاش  از  پــس 
صادقانــه در عرصه علم و 
ورزش، شــامگاه دوشــنبه 
17 دی مــاه  جان به جان 
آفرین تســلیم کرد. استاد 
هرندی در رشــته ورزشی 
شــطرنج بیش از 50 سال 
دوبار  و  داشــت  فعالیــت 
کشــور  قهرمانی  عنــوان 
را بــه خود اختصــاص داد. او دو بار )به مدت 6 
سال( عنوان قهرمانی غرب آسیا را نیز در اختیار 
داشت. هرندی نخستین استاد بین المللی شطرنج 
ایــران بــود که این عنــوان را در ســال 1354 
همراه با قهرمانی آســیا به دســت آورد. مراسم 
ترحیم اســتاد هرندی امروز پنجشــنبه 20 دی 
مــاه ســاعت 14 الی 15:30 در مســجد محمد 
رســول ا... )ص( واقع در خیابــان ولیعصر )عج(، 
 پایین تــر از زعفرانیــه، نبش کوچه میرشــریفی 

برگزار می شود.

دومین جلسه هماهنگی دوره های آموزشی کاروان اعزامی به توکیو وداع با استاد بزرگ شطرنج ایران با حضور اهالی ورزش 

 شاگردان حماد سامری که سخت ترین 
مسابقات شان به هفته های پایانی نیم فصل 
اول افتاده، در دو بازی قبلی برابر شــیمیدر 
و پتروشــیمی شکســت خوردند و حاا در 
ســومین بازی سخت شــان به مصاف دیگر 
مدعی لیگ یعنی شهرداری گرگان می روند.

لیــگ برتر بســکتبال در ایــن هفته 
در شــرایطی هفته نهم خود را پشــت سر 
می گذارد که پتروشیمی صدرنشین پس از 
هشــت برد پیاپی بااخره با قرعه استراحت 
روبــه رو شــده و در این هفته بــه میدان 

نمی رود.
شاگردان مهران حاتمی که با توجه به 
اختاف ایجاد شــده به احتمال فراوان در 
دور برگشت هم صدرنشین خواهند ماند، تا 
اینجای کار باختی را در لیگ برتر متحمل 
نشده اند و خودشان را به عنوان بخت اصلی 

قهرمانی معرفی کرده اند.
 

میزبانی آبادان از مهم ترین بازی هفته
مهم تریــن و حســاس ترین دیدار این 
هفته در آبادان برگزار می شــود. جایی که 
شــاگردان حماد سامری در نفت پس از دو 
باخت پیاپی برابر شیمیدر و پتروشیمی، در 
یک بازی دشــوار دیگر به مصاف شهرداری 
گرگان می روند. تیم نفت آبادان که تا پایان 
هفته ششــم به همراه پتروشــیمی رکورد 
بدون شکســت ماندن را حفــظ کرده بود، 
در هفته های هفتم و هشتم دو بازی دشوار 
داشــت که هردو را باخت تــا وارد بحران 

شوند.
 حاا ســومین دیدار سخت آبادانی ها 
برابر دیگــر مدعی لیگ یعنی شــهرداری 
گرگان برگزار خواهد شد و بازیکنان و کادر 
فنی نفت در تاش هســتند تا در این بازی 
دشــوار به روند پیروزی هایشــان برگردند 
و نگذارند جایگاه شــان در جدول پایین تر 

بیاید.
شــهرداری گــرگان هم البتــه هفته 
گذشته باخت غیر منتظره ای برابر شاگردان 
فرزاد کوهیان در ذوب آهن متحمل شــد 
و شــرایط چندان مســاعدی ندارد. به این 

ترتیب هــردوی این تیم ها بازنده های هفته 
گذشــته هســتند و در این هفته به دنبال 
پیروزی. شهرداری گرگان که در این فصل 
بــا بودجه و بازیکنان بهتــر وارد لیگ برتر 
شده، خودش را در قامت یک مدعی معرفی 
کرده و اگرچه برابر شــیمیدر و پتروشیمی 
هم بازنده شــده اما روی کاغذ شانس بردن 
نفت آبادان را دارد. آبادانی که البته در این 
بازی میزبان است و با حمایت تماشاگرانش 

شرایط مساعدتری نسبت به میهمان دارد.
 

میهمانی شیمیدر و دورخیز نیرو 
برای برد سوم

نماینده اول و مدعی تهران، شــیمیدر 
پس از اســتراحتی که در هفته قبل داشت، 
در ایــن هفته در مشــهد میهمــان آویژه 
صنعت پارسا خواهد بود و در تاش است به 

یک برد دیگر دست پیدا کند.

در دیگــر دیدار ایــن هفته هم نیروی 
زمینــی میزبان رعد پدافند دزفول اســت. 
تیــم جوان نیروی زمینی کــه در دو هفته 
گذشته دو برد شــیرین را کسب کرده و از 
ســد ذوب آهن هم گذشته اند، در این هفته 
کار ســاده تری پیــش رو دارند و به مصاف 
قعرنشین لیگ برتر می روند. بازیکنان نیرو 
در این مســابقه به دنبال سومین برد پیاپی 
خود هستند تا از قعر جدول فاصله بگیرند 

و شرایط بهتری پیدا کنند.
در آخریــن دیدار ایــن هفته هم پگاه 
تهــران و ذوب آهــن در پایتخت به مصاف 
هــم می روند. ذوب آهن پــس از باخت به 
نیروی زمینی، در هفته گذشــته موفق شد 
شــهرداری گرگان را از پیش رو بردارد و به 

شرایط بهتری برسد.
شــاگردان فرزاد کوهیان با برد هفته 
گذشــته با روحیه بهتری به تهران ســفر 

کرده اند و روی کاغذ شــانس بیشتری برای 
پیروزی مقابل پگاه تهران دارند.

پگاه هــم البته با دو بــرد اخیر خود 
شــرایط خوبــی دارد و حریف دســت و پا 
بسته ای برابر تیم اصفهانی لیگ نخواهد بود.

ســه دیدار از چهار دیدار امروز ساعت 
16 و یــک دیدار هم در ســاعت 18 آغاز 

خواهند شد.

برنامه کامل هفته نهم لیگ برتر 
بسکتبال:

نیروی زمینی - پدافند دزفول )ساعت 16(
آویژه صنعت پارسا - شیمیدر )ساعت 16(
نفت آبادان - شهرداری گرگان )ساعت 16(

پگاه ایران  - ذوب آهن )ساعت 18(
گذشــته  هفتــه  کــه  پتروشــیمی 
قهرمانی اش در نیم فصل را قطعی کرد، در 

این هفته استراحت دارد.

 سومیـن چالـش نفــت 
پس از باخت های دوگانه

هفته نهم لیگ برتر بسکتبال

 برای مذاکره درباره 
قرارداد و تماشای لیگ

 کواکوویچ بااخره 
به ایران آمد

ایران  والیبال  تیم ملی  ســرمربی 
بامــداد دیروز برای برگزاری جلســات 
هماهنگی و رســیدگی بــه برنامه های 

پیش روی تیم ملی وارد تهران شد.
پس از پایــان رقابت های قهرمانی 
والیبــال جهان به میزبانی بلغارســتان 
و ایتالیــا، ایگور کواکوویچ ســرمربی 
تیــم ملی والیبال ایــران طبق قرارداد 
راهی کشورش شــد تا به استراحت و 
دیدار با خانواده بپردازد. افشین داوری 
سرپرســت فدراســیون والیبال پس از 
شــروع کار خــود، پیگیــری وضعیت 
ایگور کواکوویچ و بررســی برنامه های 
وی برای ســال آینده را در دستور کار 

قرار داد.
و  فــراوان  مکاتبــات  از  پــس 
هماهنگی های ازم مقرر شد کواکوویچ 
برای ماقاتی حضوری به تهران ســفر 
کند تا ضمن نشست با افشین داوری، 
برنامه های تیم ملی برای ســال آینده 

مورد بررسی قرار گیرد.
ایران  والیبال  تیم ملی  ســرمربی 
بامداد دیروز به همراه فرزند خود وارد 
تهران شد تا جلسات هماهنگی را از سر 
گیرد. ایگور پس از استراحتی کوتاه بعد 
از ظهر روز چهارشنبه با حضور در دفتر 
افشین داوری به بررسی برنامه های تیم 
ملی و بحث در خصوص اتفاقات جاری 

پرداخت.
پــس از اینکه حرف هــای ضد و 
نقیض بسیاری درباره قرارداد و شرایط 
برای ادامه همکاری با او مطرح شد، در 
نهایت عنوان شــد که قرارداد او تمدید 
شــده اما مبلغ قرارداد و توافقات مالی 
مشخص نشده. قطعا یکی از برنامه های 
کواکوویچ در ســفر به ایــران قطعی 

کردن شرایط قراردادش خواهد بود.
 

نخستین اظهارات کواکوویچ 
پس از بازگشت به ایران

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران از 
بازگشت دوباره اش به ایران ابراز خوشحالی 
کرد. او در نخســتین صحبت های خود 
هنگام ورود به ایران گفت: »سام به همه 
هواداران والیبال ایران. خیلی خوشحالم 
که بار دیگر در ایران و در این ســرزمین 
والیبال هســتم. حس خیلی خوبی دارم 
که بار دیگر می توانم بسیاری از دوستان 
و همکاران خود را ببینم، امیدوارم بتوانیم 

ادامه دهیم.«

توپ و تور

 توقف برگزاری دوره مربیگری 
در خراسان رضوی

زارعی: علت حادثه 
 اشترانکوه اعتماد بیجا 

به سرپرست بود
و  کوهنــوردی  فدراســیون  رییــس 
صعودهای ورزشــی می گوید پس از حادثه 
اشترانکوه تا زمان تعیین تکلیف این حادثه 
دوره هــای مربیگری در اســتان خراســان 

رضوی برگزار نخواهد شد.
رضا زارعی در مجمع ســالیانه هیات 
کوهنوردی و صعودهای ورزشــی خراسان 
رضوی با اشــاره بــه اینکــه مربیگری در 
رشــته کوهنوردی موضوع کاذبی اســت، 
گفــت: »مربیگــری کوهنــوردی در هیچ 
کجای دنیــا به جز ایران ســابقه ای ندارد. 
در اقصی نقــاط دنیــا کوچینــگ تعریــف 
می شــود همچنین در اغلب کشــورها فرد 
 را به عنوان کوچ، مانتیــن گاید و یا راهنما 

می شناسند.«
او ادامه داد: »هــر فرد عاری از تجربه  
می توانــد بــا گذرانــدن 14 دوره، مدرک 
مربیگــری خود را بگیرد، با این وجود گفته 
می شــود عدم آموزش باعــث بروز حوادث 
می شــود. از ایــن جهت اگر ایــن دوره ها 
نتواند فرد را آگاه ســازد مدرک مربیگری 
نمی تواند توفیقات خوبی برای عاقه مندان 
کاهــش  در  تاثیــری  و  باشــد   داشــته 

حوادث ندارد.«
زارعی با بیان اینکه شخصا دستور عدم 
برگزاری دوره های مربیگری را در خراسان 
رضــوی داده ام، ادامــه داد: »پس از حادثه 
اشترانکوه تا زمان تعیین تکلیف این حادثه 
دوره هــای مربیگری در این اســتان برگزار 
نخواهد شد. متقاضیان دوره های مربیگری 
خراسان رضوی برای حضور در این دوره ها 
می توانند از طریق ســایر اســتان ها اقدام 

کنند.«
و  کوهنــوردی  فدراســیون  رییــس 
صعودهای ورزشــی با اشــاره بــه حادثه 
سال گذشته اشــترانکوه گفت: »در حادثه 
اشــترانکوه کــه برنامه مشــترک میان دو 
باشگاه پلنگ برفی و آزادگان بود، به عقیده 
من یک غفلت، بی توجهــی و اعتماد نابجا 
نســبت به سرپرســت و مدیرفنــی برنامه 
صــورت گرفته بود. اینگونــه حوادث مانند 
اشــترانکوه و حوادث گذشــته باعث افت 

فضای کوهنوردی کشور می شود.«
او ادامــه داد: »در برنامــه صعــود به 
اشــترانکوه در ســال 96 خطاهایی رخ داد 
که منجر به عزادار شــدن چندین خانواده 
همنــوردان  بهتریــن  دادن  دســت  از  و 
ما شــد. در ایــن میان برخی بــا تحریک 
خانواده هــای این افــراد می خواهند آنها را 
در برابر فدراسیون قرار دهند. در حالی که 
فدراســیون هیچ زد و  بنــدی با بیمه ندارد 
اما برخــی از افراد، خانواده هــای داغدار را 
 تحریک و احساســات آنهــا را جریحه دار 

می کنند.«

 هفته دهم لیگ برتر 
بسکتبال بانوان

رقابت دانشگاه آزاد و 
هیرو برای صدرنشینی

دیدارهای  مهم ترین  از  یکی  در 
هفتــه دهم لیــگ برتر بســکتبال 
)امــروز(  پنجشــنبه  روز  بانــوان 
 دانشــگاه آزاد و هیرو به مصاف هم 

می روند. 
هفته دهم لیگ برتر بســکتبال 
با برگــزاری 6 دیدار  بانوان امــروز 
پیگیری می شود که در حساس ترین 
بازی هفته دانشــگاه آزاد و هیرو به 

مصاف هم می روند.
هیرو که بــا 17 امتیاز در صدر 
جدول گروه خود قرار دارد در حالی 
میهمــان دانشــگاه آزاد اســت که 
حریفش با همین امتیاز در رده دوم 

قرار دارد. 
جــدال دو تیــم بــرای مرحله 
 پلی آف بــرای صدرنشــینی خواهد 

بود.
در دیگــر بازی هــای این هفته 
صدرنشــین  تیــم  دوم  گــروه  در 
نامی نــو به میهمانی صــدرا می رود 
 و گروه بهمن هم میهمان نارســینا 

خواهد بود.

 برنامه کامل 
به شرح زیر است:

نفت آبادان - دانشگاه گلستان
باژوند - گاز تهران

دانشگاه آزاد - هیرو
صدرا - نامی نو

خانه بسکتبال بندرعباس - پاز تهران
نارسینا - گروه بهمن

حرف روز

استراحت 
قهرمان 
نیم فصل

نهمین هفته از لیگ برتر بسکتبال عصر امروز با برگزاری هر چهار مسابقه اش پیگیری می شود و پتروشیمی بندرامام که صدرنشین 
و تیم بدون شکســت مسابقات اســت، این هفته با قرعه استراحت روبه رو شده اســت. مهم ترین بازی هفته را تیم نفت آبادان و 
شــهرداری گرگان برگزار می کنند. جایی که نفتی ها میزبان تیم گرگانی خواهند بود و به دنبال بردی هستند تا از شرایط نه چندان 
مســاعد کنونی رها شوند. اگرچه هردوی این تیم ها هفته گذشته را با شکست پشت سر گذاشتند اما شرایط نفتی ها متفاوت است.

آغاز مرحله سوم لیگ برتر واترپلو از ۲۶ دی 
مرحله ســوم بیست و هشتمین دوره رقابت های لیگ برتر واترپلو کشور 
از 26 تــا 28 دی ماه 1397 در دو شــهر تهران و زنجان برگزار می شــود. 
مرحله دوم ایــن رقابت ها پنجم الی هفتم دی ماه 1397 به میزبانی دو تیم 
رعد پدافند هوایی و نوفاح در تهران پیگیری شــد که در پایان این مرحله 
 B و A تیم های ســایپا و دانشگاه آزاد به ترتیب در جایگاه نخست گروه های
قرار گرفتند. طبق اعام کمیته فنی واترپلو مرحله ســوم این مسابقات، 26 
الــی 28 دی ماه 1397 در گروه A به میزبانی تیم نفت امیدیه در اســتخر 
بین المللی 9 دی مجموعه ورزشــی شیرودی تهران و در گروه B به میزبانی 

تیم زنجان در استخر شهید شهبازی زنجان برگزار می شود.
گروه A: نفت امیدیه، سایپا، نفت و گاز گچساران، استخر نوفاح

گروه B: دانشگاه آزاد، رعد پدافند هوایی، نماینده زنجان، استخر شهید 
شهبازی زنجان

 
مسابقات بین المللی بدمینتون فجرکاپ

بدمینتون بازان 32 کشــور جهان جهت حضور در مســابقات بین المللی 
بدمینتون فجرکاپ به ایران ســفر می کنند.  بازیکنان 32 کشــور جهان برای 
حضور در بیست و هشــتمین دوره مســابقات بین المللی بدمینتون فجرکاپ 

ایران، گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب، اعام آمادگی کردند. 
بدمینتون بازان کشورهای اسپانیا، تایلند، اردن، هند، پرتغال، بلغارستان، 
جمهــوری چک، مولــداوی، ویتنام، مالــت، ترکیه، مالزی، ایتالیــا، اندونزی، 
آذربایجان، اوکراین، میانمار، ســنگاپور، لهســتان، هلند، لوکزامبورگ، اتریش، 
روسیه، چین، ســریانکا، ارمنستان، مجارستان، پاکســتان، استونی، ایسلند، 
موریس و ایــران برای حضور در این رقابت ها اعام آمادگی کردند. بیســت و 
هشــتمین دوره مســابقات بین المللی بدمینتون فجرکاپ در روزهای پانزدهم 
لغایت هجدهم بهمن ماه سال جاری با جوایز 25 هزار داری در قسمت یک نفره 
و دونفره با حضور بازیکنان خارجی و داخلی در شهرستان کرج برگزار می شود.

هفته یازدهم لیگ برتر هندبال
میزبانی گچسارانی ها از سپاهان

هفته یازدهــم رقابت های لیگ برتر هندبال باشــگاه های کشــور روز 
پنجشنبه )امروز( با برگزاری یک مسابقه آغاز می شود.

هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر هندبال باشــگاه های کشور امروز 20 
دی ماه با برگزاری دیدار تیم های نفت وگاز گچساران و سپاهان آغاز می شود؛ 

این مسابقه به میزبانی گچسارانی ها به انجام خواهد رسید.
در دیدارهای جمعه هم ذوب آهن به مصاف صنعت مس کرمان می رود، 
زاگرس اسام آباد میزبان هیات هندبال نجف آباد است و سربداران سبزوار هم 

از نیروی زمینی کازرون پذیرایی می کند.
برنامه کامل هفته یازدهم

پنجشنبه 20 دی ماه
...................................................................................  سپاهان نفت وگاز گچساران 

جمعه 21 دی ماه
ذوب آهن ................................................................................  صنعت مس کرمان
......................................................................  هیات نجف آباد زاگرس اسام آباد 
..............................................................  نیروی زمینی کازرون سربداران سبزوار 

 
هفته یازدهم لیگ برتر هندبال بانوان
پذیرایی صدرنشین از بوشهر

هفتــه یازدهم لیگ برتر هندبال بانــوان روز جمعه با برگزاری 4 دیدار 
پیگیری می شود که تاسیسات دریایی تیم صدرنشین جدول رده بندی مقابل 
پتروآموت به میدان می رود. شهیدچمران ارستان تیم دوم جدول رده بندی 

نیز در این هفته به میهمانی نفت و گاز گچساران خواهد رفت.
در سایر دیدارها هیات هندبال البرز میزبان سپاهان است و ذوب آهن از 

نماینده طرقبه پذیرایی می کند.
تــا پایان هفته دهــم لیگ برتر تیم تاسیســات دریایی بــا 20 امتیاز 
صدرنشــین است و تیم های شهید چمران ارستان با 18 امتیاز و نفت و گاز 

گچساران با 11 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.
برنامه دیدارهای هفته یازدهم، جمعه 21 دی ماه ساعت 11
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...................................................................................  سپاهان هیات هندبال البرز 
.............................................................  پتروآموت پویا بوشهر تاسیسات دریایی 
ذوب آهن ......................................................................  اشتادسازه طرقبه شاندیز

خبرکوتاه

درباره حواشی  مجید شایســته 
فدراســیون  انتخابات  پیرامون  اخیر 
تنیس و بحث تک کاندیدا شدن این 
انتخابات گفــت: »من این خبر را در 
رسانه ها دیدم و به طور رسمی چیزی 
نه به من منعکس شــده و نه به دبیر 
فدراسیون که دبیر مجمع هم هست 
اطاع داده اند و طبیعتا قضاوت کردن 
ما در این مورد نادرست است چون به 
ما چیزی به طور رسمی اعام نشده 
اســت. ما به عنوان فدراســیون این 
وظیفه را داشــتیم که امکانات ازم 
را در اختیــار دبیر مجمع بگذاریم تا 
در موعد مقرر ثبت نام انجام شــود و 
پیگیری ازم را با امور مجامع وزارت 
ورزش و جوانــان انجام دهد که این 

اتفاق هم افتاد.«
او ادامــه داد: »حتی برای اینکه 
هر کسی عاقه مند به کاندیدا شدن 
انتخابات فدراسیون تنیس است،  در 
جلو بیاید، روز آخــر ثبت نام کردم، 
علی رغــم اینکه خانواده تنیس اصرار 
داشــتند روز اول ثبت نــام کنم. در 
نهایت 5 نفر ثبت نام کردیم و تا جایی 
که شنیدم صاحیت مدیریتی دو نفر 
تایید نشــد. از میان ســه کاندیدای 
باقی مانــده می توانم در مورد خودم 
اظهارنظر کنم که صاحیت مدیریت 
من بــا توجه به 9-8 ســال فعالیتم 
در فدراســیون )به جز سوابقی که از 
گذشــته دارم( قطعا باید تایید شده 

باشد.«
سرپرســت فدراسیون تنیس در 
پاســخ به این پرســش که برخی ها 
عنــوان می کنند ثبت نــام مجدد از 
کاندیداهــا با دســتور وزارت ورزش 
انجام شــده گفت: »بعیــد می دانم 
چنین مساله ای باشــد چراکه وقتی 
یک خانواده ای دارد کارش را به طور 
جــدی و با قدرت جلــو می برد بعید 
می دانــم چنین ذهنیتــی در وزارت 
اینکه در  باشــد. مخصوصــا  ورزش 
این یکی دو سال اخیر حمایت همه 
جانبه آقای ســلطانی فر را از خانواده 
تنیــس دیده ام. وزیــر هیچ وقت در 
هیــچ انتخاباتی دخالتــی نکرده و یا 
نظر صریحی نداده است. حتی ما در 

این یکی دو ســال اخیر به بازی های 
کشورهای اسامی، داخل سالن آسیا 
و از همه مهمتر بازی های آســیایی 
اعزام شــدیم. دیگر حمایت جدی تر 
از این نمی شود. اگر تاش در تنیس 
مورد تایید نبود طبیعتا این حمایت 

هم انجام نمی شد.«
او ادامــه داد: »تا به امروز رابطه 
خوبــی بــا وزارت ورزش و جوانــان 
داشته ایم. من حتی چندین جلسه با 
وزیر داشتم و نقطه نظرات پیشنهادی 
و انتقــادی او را دریافت کردم. تا به 
امروز از شــخص وزیر به هیچ عنوان 
بــه غیــر از حمایت، لطــف و ایجاد 
ندیدم. شاید دوستانی  انگیزه چیزی 
در وزارت ورزش دیــدگاه دیگــری 

را داشته باشــند اما به صراحت و با 
شــجاعت می گویم که وزیر همیشه 
به تنیس لطف داشــته اســت و من 
بــه نمایندگی از خانــواده تنیس از 
او تشــکر می کنم و امیــدوارم بحث 
انتخابات به خوبی و خوشــی همانند 
گذشته در تمام رشته ها برگزار شود 
و خانواده تنیس هم روند رو به رشد 

خود را به نحو مطلوب ادامه دهد.«
 شایسته با اشاره به صحبت های 
داورزنــی درباره تــک کاندیدا بودن 
انتخابــات نیز گفت: »در رســانه ها 
داورزنــی عنوان  آقای  خواندم کــه 
کرده بــه این دلیــل ثبت نام مجدد 
انجام می شــود تا میــدان برای همه 
عاقه منــدان فراهم شــود امــا باید 
بگویــم مــن همان موقع هــم برای 
اینکه این امکان فراهم شود روز آخر 
ثبت نام کردم و این شرایط در مهلت 

قانونی ثبت نام فراهم بود.«
او به برگزاری مجدد انتخابات در 
صورت تک کاندیدا شــدن نیز اشاره 
کرد: »با بررســی که کردم در آیین 
نامه انتخاباتی که توسط وزیر ورزش 
به ما اباغ شــده چیزی مبنی بر این 
مســاله ندیدم اما خب در مورد تمام 
این مســائل نمی تــوان قضاوت کرد 
چون به طور رســمی چیــزی اباغ 
نشــده اســت. با این حال امیدوارم 
 هــر اتفاقی می افتد بــه نفع خانواده 

تنیس باشد.«

تاش در تنیس مورد حمایت وزارت بوده است
پاسخ شایسته به حواشی انتخابات تنیس
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فنی  کمیتــه  ســرمربیان  معرفــی 
فدراســیون قایقرانــی بعد از ســاعت ها 
جلسه ســرمربیان آب های آرام و رویینگ 
را معرفــی کرد. بعد از ابــاغ قانون منع 
به کارگیری بازنشســته ها در دستگاه های 
تعدادی  و فدراسیون های ورزشی  اجرایی 
از رؤســای فدراســیون ها رفتند و وزارت 
ورزش سرپرســتان را معرفــی کــرد. در 
امینی  نیز غامرضا  قایقرانی  فدراســیون 
بــه دلیل بازنشســتگی جای خــود را به 

احمد گــواری داد تــا امور فدراســیون 
پیگیری شــود. با توجه بــه اینکه 17 ماه 
تا بازی های المپیــک توکیو فرصت باقی 
است و مسابقات کســب سهمیه المپیک 
در رشــته قایقرانــی از ســال آینده آغاز 
می شود ورزشکاران این رشته نگرانی های 
خــود را در مصاحبه های مختلف به دلیل 
انجــام نشــدن تمرینات مطــرح کردند. 
به همیــن دلیل بعد از گذشــت مدت ها 
بااخره فدراســیون قایقرانی با تشــکیل 
جلسه کمیته فنی، سرمربیان آب های آرام 
و رویینگ را مشــخص کرد تــا مربیان با 
ارائه برنامه هایشان اردوها را آغاز کنند. بر 
این اســاس در آب های آرام حسین ملکی 
و ایرج اقلیمی به عنوان ســرمربی مردان 
بزرگسال و ســونیا نوری زاد به همراه الهه 
خوارزمی سرمربی بانوان انتخاب شدند. در 
رویینگ هم بهناز مرادخانی بعد از انصراف 
سولماز عباســی به عنوان سرمربی بانوان 
انتخاب شد و سولماز عباسی هم به عنوان 
ســرمربی جوانان معرفی شــد. همچنین 
افشــین فرزام و علی قرائت به عنوان کادر 
فنی مردان معرفی شدند. با توجه به اینکه 
افشین فرزام پیش از این در بخش بانوان 

مربیگری کرده و قرار است هدایت مردان 
را بر عهده بگیرد در صورتی که فدراسیون 
با شــرایطش به نتیجه نرسد علی قرائت 
هدایت کار را بر عهده می گیرد. محســن 
میاد سرپرســت کمیته فنی در این باره 
گفت: »جلســه با حضور 13 متخصص و 
کارشــناس تشکیل شــد، با لحاظ کردن 
تمامی آیتم ها تا انتخابی المپیک تصمیم 
گرفتیم ســرمربیان را مشــخص کنیم. با 
توجه به اینکه ســرمربیان بــا رأی گیری 
مشــخص شــده اند ما دو گزینه برای هر 
بخــش مطــرح کرده ایم کــه در صورت 
انصراف گزینــه اول، گزینه دوم جایگزین 
شــود.« او در پاســخ به این سوال که آیا 
بحــث مربی خارجی در دســتور کار قرار 
گرفت یا خیــر، ادامه داد: »مربی خارجی 
یکــی از موارد اصلی ما اســت که مطرح 
شد. با توجه به شرایط فدراسیون به خاطر 
سرپرســتی منتظریم انتخابات انجام شود 
تا اولویت هــا را به کمیته فنــی بگوییم، 
در صورتی که مربی خارجی جذب شــد 
دوســتانی که امــروز به عنوان ســرمربی 
معرفــی کرده ایم در قالــب مربی کمک 

می کنند.«

و ششــمین  اعضای چهل  اســامی 
مجمــع عمومــی کمیته ملــی المپیک 
مشــخص شــد.  مجمع عمومی کمیته 
ملــی المپیک قرار اســت 25 دی برگزار 
شود و مهم ترین اتفاق این مجمع تصویب 
اساســنامه جدید کمیته ملــی المپیک 
است. این مجمع با حضور 63 نفر تشکیل 
می شــود. نکته قابل توجه رییس نداشتن 
10 فدراســیون است. از این رو قرار است 
نماینــده ایــن فدراســیون ها در مجمع 
حاضــر باشــند. فدراســیون های مهمی 
چون کشــتی، والیبال، جودو، قایقرانی و 
کاراته که المپیکی هم هســتند، رییسی 

در مجمع ندارند و به جای آنها سرپرست 
فدراسیون  نماینده  به عنوان  فدراسیون ها 

حاضر می شوند.
 این فدراســیون ها در حالی که باید 
به فکر برنامه ریزی درازمدت و حضور در 
المپیک 2020 باشند، همچنان در انتظار 
رییس دار شدن به ســر می برند. تا پیش 
از این سرپرســت حق رای در مجامع را 
نداشت اما به دلیل شــرایطی که اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان به 
وجــود آورده، کمیته ملــی المپیک این 
اجازه را به سرپرستان داده در این مجمع 

عضو باشند.

تیم ایران در مــاده تعقیبی تیمی 
دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا به 
دور بعد نرفت اما توانست رکورد کشور 

را جابه جا کند.
مســابقات  از  روز  نخســتین  در   
دوچرخه ســواری پیست قهرمانی آسیا 
که در جاکارتا اندونزی در حال برگزاری 
است، نمایندگان ایران در چهار ماده به 
رقابــت پرداختند. ایران پــس از یک 
دوره غیبت امســال تصمیم گرفت در 
ماده المپیکی تعقیبــی تیمی و در هر 
دو رده جوانــان و بزرگســاان نماینده 
داشته باشــد که البته تیم ایران در هر 
دو رده موفق به صعود به دور بعد نشد. 
با این حال تیم ایران در رده بزرگساان 

توانست رکورد ایران را 4 ثانیه جا به جا 
کند.

 در مــاده تعقیبی تیمــی در رده 
بزرگساان ایران با ترکیب محمد رجبلو، 
بهنام آرین، امیر حســین جمشیدیان و 
حســین ناطقــی در مســابقات حضور 
داشت که در مرحله مقدماتی ششم شد 
و موفق به صعود به دور بعد نشــد اما با 
این  حال رکابزنان ایران با ثبت زمان 4 
دقیقه و 12 ثانیــه و 650 هزارم ثانیه 

رکورد ملی را 4 ثانیه ارتقا دادند.
رکورد ایران پیش از این 4دقیقه و 
16 ثانیه بود که در بازی های آســیایی 

2006 دوحه به ثبت رسیده بود.
 تیم هــای کره جنوبی و ژاپن برای 

مدال طا و قزاقستان با چین برای برنز 
رقابــت می کننــد. در رده جوانان هم 
ایــران با ترکیب عمــاد محمدی، داود 
و  امیر حســین محمدی  محمدآبادی، 
علی لبیــب در مرحله مقدماتی با زمان 
4 دقیقه و 31 ثانیه هفتم شــد و صعود 

نکرد.
در ماده دور امتیازی بانوان، فروزان 
عبداللهی موفق نشــد این مســابقه را 
بــه پایان برســاند. در اومنیــوم بانوان 
هم در رده جوانان، ســاجده سیاحیان 
مســابقه داشــت که رقابت او لغو و به 
امــروز موکول شــد. از ایــن رو نتیجه 
 نهایــی نماینــده ایران فردا مشــخص 

می شود.

عباسی انصراف داد، فرزام مربی موقت رویینگ شد

حضور ۱۰ فدراسیون بدون رییس  در مجمع کمیته ملی المپیک

جابه جایی رکورد تیمی ایران در دوچرخه سواری قهرمانی آسیا 
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کشتی ایران این روزها با مشکات 
زیادی دســت و پنجه نرم می کند. عدم 
فدراسیون  ریاســت  انتخابات  برگزاری 
کشــتی بعد از اســتعفای رسول خادم 
یکی از این مشــکات است اما در کنار 
آن برخی مسائل هم هست که به یکباره 
بــروز می کند و حواشــی را بــه وجود 
می آورد که نشــان دهنده تاش برخی 
از نزدیکان به کشــتی برای آسیب زدن 
به این رشــته است؛ آن  هم در شرایطی 
که حمید بنی تمیم به عنوان سرپرســت 
فدراسیون کشــتی تمام تاش خود را 
می کند تا آرامش در اردوی کشتی آزاد 
و فرنگی برقرار باشد و مربیان تیم ملی 
بتوانند کارهای خود را بدون کوچکترین 

دغدغه ای پیش ببرند.
از جملــه افرادی کــه بخصوص در 
کشــتی فرنگی در حال شعله ور کردن 
آتش اختافات هستند، اعضای شورای 
فنی اند؛ اعضای مســتعفی که مشخص 
نیســت به چــه دلیل و براســاس چه 
نیازی دوباره برگشتند و سعی دارند در 
کشــتی فرنگی باقی بمانند. افرادی  که 
هدفشــان ماندن به هر قیمتی است و 
حاضر نیستند از رفتارهای خود در چند 
سال گذشته درس بگیرند. این افراد اگر 
درست نتایج کشتی را بررسی می کردند 
و مســوولیت خــود را در تصمیمــات 
می پذیرفتند، متوجه می شــدند که در 
بســیاری از مشــکات به وجود آمده 
نقــش آنهــا کمتر از رییس مســتعفی 
کشــتی نبوده اما مشخص نیست حاا 
که رییس رفته این افراد چرا کشــتی را 

رها نمی کنند که بروند؟
البتــه اگر بمانند و ســکوت را در 
پیش بگیرند مشکلی نیست اما عجیب 
اســت که با هزار و یک بهانه مانده اند و 
حرف های شــگفت آوری را هم می زنند 
و مدام سعی می کنند باری روی دوش 
کادر فنــی تیــم ملی کشــتی فرنگی 
بگذارنــد. در آخریــن اظهارنظری که 
یکی از اعضای شــورای فنی انجام داده 
ابراز امیدواری کــرده که در بازی های 
المپیــک 2020 توکیو، کشــتی ایران 
حداقل دو فینالیســت داشته باشد! این 
در حالی است که این فرد حتما به رغم 
وظیفه ای که در کشــتی فرنگی داشته 
بررســی کرده و متوجه شده که کشتی 
فرنگی ایران بعد از حمید ســوریان که 
در مسابقات 2014 به مدال طا رسید، 
دیگــر نتوانســته به طای مســابقات 
جهانی برسد. بعد از آن هم در این مدت 
فقط یک بار قاسم رضایی در مسابقات 
جهانی 2015 توانســته به فینال برسد 

و این یعنی اینکه در 5 ســال گذشــته 
کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی 
فقط 2 فینالیســت داشته که یک طا 
و یک نقره را از آن به دســت آورده که 
البته این دو مدال را هم نفراتی گرفتند 
که دیگــر در عرصــه قهرمانی حضور 
ندارند. حال چگونه عضو شــورای فنی 
کشــتی فرنگی مدعی است که کشتی 
داشته  فینالیســت  دو  فرنگی می تواند 

باشد؟

تمام گرفتاری های کشتی فرنگی در 
سال های گذشته و مشکاتی که گریبان 
رسول خادم را گرفت به این برمی گشت 
که از افرادی مشــورت گرفت که اصا 
شناختی از ماهیت این رشته نداشتند. 
ظاهرا پیشکســوت این رشته بودند اما 
هیچ شناختی از این رشته نداشتند که 
اگر داشتند حتما می دانستند، در طول 
تاریخ کشتی فرنگی ایران در مجموع 4 
کشــتی گیر در فینال بازی های المپیک 
داشته که یکی رحیم علی آبادی در سال 
1978 بوده و ســه نفر دیگر در ســال 
2012 به فینال رســیدند، حال چگونه 
عضو شــورای فنی در 20 ماه مانده به 
بازی های 2020 توکیو با این پشــتوانه 
حرف از رســیدن به فینال المپیک آن 

 هم در دو وزن می زند؟
در سال 2012 کشتی فرنگی ایران 
اگر توانست صاحب سه مدال طا شود، 

چندین ســال روی این کشــتی گیران 
کار شــده بود و امید نــوروزی و حمید 
ســوریان در ســال های قبل از المپیک 
به عنوان قهرمانی جهان رســیده بودند 
امــا حاا محمد بنا با اســتفاده از کدام 
کشتی گیر باید به مدال المپیک برسد؟ 
کشتی گیرانی که در 10 وزن، یک برنز 
را در مسابقات جهانی کسب کردند که 
آن یک برنز هم به خاطر حاضر نشــدن 
ماکسیم مانوکیان روی تشک به دست 

آمد و گرنه معلوم نبود به دست بیاید.
مســابقات  گذشــته  دوره  دو  در 
جهانــی کشــتی فرنگی ایــران حتی 
یک فینالیســت هم نداشته و با چنین 
وضعی نگاه به المپیک برای رســیدن 
به ســه مدال طا  یا داشــتن حداقل 
که  اســت  فینالیســت حرف هایی  دو 
فقط برای محمد بنا و تیمش حاشــیه 
می ســازد. آیا دوباره قرار اســت برای 
محمد بنا حاشــیه درســت شــود تا 
نتوانــد کار خود را به بهترین شــکل 
ممکن انجام بدهد؟ بعید اســت کسی 
فشــارهایی را که از سوی همین افراد 
قبل از بازی های المپیک ریو به محمد 
بنا و تیمش وارد شــد را فراموش کرده 
باشــد. اگر این افــراد می خواهند در 
کنار کشــتی باقی بمانند، بهتر است با 
ســکوت خود به تیم کمک کنند. این 
افراد قبل از این مشــورت های خود را 
ارائه کرده اند و نتایجی که به آن اشاره 
شد همه حاصل همین مشورت ها است.
زحمــات  اظهارنظرهــا  اینگونــه 
سرپرســت فدراســیون را هم که مدام 
در تــاش اســت تا با همــه کمبودها 
مشکات حاشــیه ای را کاهش دهد، از 
بین می برد. فدراسیون کشتی از زمان 
با مشکات  خادم  رســول  اســتعفای 
زیادی روبه رو بوده با این حال بنی تمیم 
ســعی کرده آرامش به اردوی تیم ملی 
برگردد که تــا حدودی هم موفق بوده 
اما حاا چــرا برخــی می خواهند این 

آرامش را بر هم بزنند؟

آرزوی طای المپیک بدون داشتن فینالیست در جهانی
کشتیفرنگیودغدغههایبیپایان

چرامدالآورانوزنهبرداریرقابتهایقهرمانیکشوررانمیبینند؟

جام از یاد رفته!

 
قطعا آنهایی که با پیشکســوت های وزنه برداری 
ایران و  موسپیدان و بزرگانی که استخوان خردکرده 
این رشته ورزشی هستند نشست و برخاست دارند و 
از نزدیک با عقبه و تاریخچه این رشته کهن ورزشی 
در ایران آشنا هســتند، نیک می دانند هر وقت پای 
صحبت ســتاره های قدیمی، پیشکسوت و بازنشسته 
وزنه بــرداری ایران می نشــینند، محوریــت کام و 
خاطرات گذشــته آنها را رقابت های قهرمانی کشور 
و مســابقات میلیمتری که آنها در این میدان معتبر 
داخلی با رقبای خود برای ملی پوش شــدن داشتند 
تشکیل می دهد، زیرا این مسابقات در قدیم وجهه و 
شــأن باایی هم برای مربیان و هم برای ورزشکاران 
فعال در این رشــته ورزشی داشــته است، چراکه از 

طریق همیــن مســابقه و رویداد داخلــی بوده که 
پدیده ها در وزنه برداری ایران ظهور کرده و کشــف 
می شدند. بعد از آن با حضور در تیم ملی وزنه برداری 
ایران مســیر رشــد و بزرگ شــدن خود در دنیای 
وزنه برداری را طی می کردند. ســتاره های پرافتخاری 
همچــون مرحوم سلماســی، مرحوم نامجو، اســتاد 
علی میرزایی، اســتاد محمد نصیری، نصرا... دهنوی، 
پرویــز جایر، علــی پاکیزه جمــع، داودعلی ملکی، 
عطار اشرفی، زنده یاد فیروز پژهان، جال منصوری، 
مرحــوم هنریک تمرز از نســل گذشــته یا همین 
حســین رضازاده، کوروش باقری، حســین توکلی، 
شاهین نصیری نیا، مرحوم فاحتی نژاد، محمدحسین 
برخواه و... از نســل پــس از انقاب وزنه برداری همه 
و همه جزو چهره های شــاخص و نامدار وزنه برداری 
ایران بودند که بــدون تردید تک تک آنها نام و آوازه 
خود را مدیون حضور و درخشــش در همین رقابت 
معتبر داخلی یعنی مســابقات قهرمانی کشور بودند، 
امــا تقریبا نزدیک به یک دهه اســت که این رقابت 
معتبــر داخلی رنگ و بوی خود را از دســت داده و 

تبدیل شــده به رقابتی که در بیشــتر مواقع توسط 
برگزارکننده و میزبان مسابقات »باری به هر جهت« 
یا »رفع تکلیفی« برگزار می شود؛ رقابتی که بیشتر از 
اینکه مسابقه ای گزینشی و جذاب باشد برای کشف 
پدیده های جدید یا خودنمایی ستاره های وزنه برداری 
در مصاف با یکدیگر، تبدیل شــده به رویدادی بدون 

روح و جذابیت برای وزنه برداران مطرح و نامدار.
 

امیدواربرایتغییراساسی
اگرچــه رقابت هــای وزنه بــرداری قهرمانــی 
کشــور در ایران همانطوری که گفتیم، سال هاســت 
دیگر حال و هــوای قدیم را نــدارد و با چالش های 
مختلــف و متفاوتی دســت و پنجه نــرم می کند، اما 
امیدواری های بســیاری وجود دارد کــه با تغییرات 
اساسی که کمیته مســابقات و میزبان های برگزاری 
ایــن رقابت در نــوع و نحوه برگزاری مســابقات در 
دســتور کار خود قرار دادند، شــرایط کمی و کیفی 
رقابت های قهرمانی کشــور بزرگساان متفاوت تر از 
قبل برگزار و طراحی شــود. البته امسال یعنی سال 

2019 با توجه به اینکه وزنه برداری ایران رویدادهای 
مختلــف و معتبــر بین المللــی متعــددی همچون 
مســابقات آســیایی، رقابت های جهانی و بازی های 
گزینشــی المپیک 2020 توکیــو را پیش روی خود 
دارد، اینگونــه پیش بینی می شــود کــه رقابت های 
وزنه برداری قهرمانی بزرگساان کشور که قرار است 
)یکم تا ششم بهمن ماه جاری( در شهرستان امیدیه 
و استان خوزستان برگزار شود، نسبت به رقابت های 
مشابه در سال های گذشته هم از نظر کیفی و هم از 
لحاظ کمی در شــرایطی به مراتب بهتر و باکیفیت تر 
نســبت به سال های گذشته برگزار شود. ضمن اینکه 
اگرچه بــاز هم مســووان برگزارکننده مســابقات 
قهرمانــی کشــور و کادر فنی تیم ملــی تاکتیک و 
طرحی کارآمد ندارند تا به واسطه آن پای تعدادی از 
ستاره های نامدار و شناخته شده وزنه برداری ایران به 
تخته مسابقات قهرمانی کشور باز شود، اما امیدواریم 
حداقل بر خاف ادوار گذشــته، برخی از چهره های 
سرشــناس و مدال دار که هنوز ابتدای راه و مســیر 
قهرمانی هســتند به خاطر اینکه شــرایط رکوردی و 
آمادگی خود را به کادر فنی تیم ملی نشان دهند در 
این مسابقه معتبر داخلی روی تخته آمده و باعث باا 

بردن سطح کیفی مسابقات امسال در امیدیه شوند.
 

تستدوپینگبرخیازمدعیانرافراریداد!
کمیته مســابقات فدراسیون وزنه برداری چند 
ماه قبل از شــروع مســابقات وزنه برداری قهرمانی 
کشــور بزرگســاان صراحتــا اعام کرد کــه قرار 
است افســران نادو )ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ 
ایران( در محل برگزاری مســابقات قهرمانی کشور 
بزرگســاان حضور داشته باشند و به واسطه شرایط 
موجود از قهرمانان و چهره های شاخص این دوره از 
مســابقات قهرمانی کشور آزمایش دوپینگ دریافت 
کنند. همین موضوع یعنی حضور افســران کنترل 
دوپینگ در مســابقات قهرمانی کشــور بزرگساان 
قطعا می تواند یکی از اهرم های فشــاری باشد برای 
برخی چهره های شــاخص و مدعی که به واســطه 
شــرایط ویژه ای که در دوره بدنسازی و آماده سازی 
خود دارند از ترس اینکه مبادا در آســتانه بازی های 
المپیک و رقابت های آسیایی و جهانی سال 2019 با 
این نمونه گیری داخلی دچار چالش و بحران جدی 
شوند، از حضور در رقابت های وزنه برداری قهرمانی 
کشور به هر شکل ممکن خودداری کرده و انصراف 
دهند. البته قطعا حضور افســران نادو برای گرفتن 
آزمایش دوپینگ از ورزشــکاران در حین برگزاری 
مســابقات اتفاقی خوب و قابل تقدیر اســت، زیرا با 
اســتمرار در این خصوص می تــوان در رقابت های 
داخلی از شــیوع این پدیده شوم )دوپینگ( به طور 
جدی جلوگیری کرد، امــا قطعا این اتفاق می تواند 
عمل قوی بازدارنده ای باشد برای وزنه برداران مدعی 
که قصد حضور در قهرمانی کشــور را داشتند اما با 
این شــرایط خیلی برای وزنه زدن در این مســابقه 

داخلی تمایلی نشان نمی دهند.

ستاره های 
وزنه برداری 

قهرمانی کشور را 

فراموش کردند
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آغازرایگیریجهانیبرایمشخص
شدنوزنهبردارسال2018

رقابت مهیج سهراب و 
تااخادزه برای بهترین شدن

ایران ورزشــی- ســهراب مرادی ســتاره 
96 کیلویــی وزنه برداری ایران برای مشــخص 
شــدن بهترین وزنه بردار ســال 2018 در جمع 
قــرار گرفت.  وزنه بــرداری جهان  ســتاره های 
وزنه برداری  قهرمان طایــی  مرادی،  ســهراب 
ایران و رکورددار دســته 96 کیلوگرم جهان در 
حالی از سوی فدراسیون جهانی کاندیدای کسب 
عنوان بهترین وزنه بردار ســال 2018 شد که او 
برای بهترین شــدن در بین ســتاره های جهانی 
مثل ســال گذشــته رقابتی میلیمتری با اشا 
تااخادزه گرجســتانی در پیش دارد. فدراسیون 
جهانی وزنه برداری مطابق ســال های گذشــته، 
نظرسنجی آزادی برای انتخاب بهترین وزنه بردار 
ســال 2018 دنیا راه اندازی کرده و بدین ترتیب 
کاربران با اعام کتبی نظرات خود روی ســایت 
رسمی فدراســیون جهانی وزنه برداری می توانند 
بهتریــن وزنه بردار جهان را در ســال 2018 با 
ارســال رای خود انتخاب کنند. بر همین اساس 
در بخــش مردان، ســهراب مــرادی ملی پوش 
طایی وزنه برداری ایــران در رقابت های جهانی 
2018 ترکمنســتان و رکورددار حال حاضر دنیا 
در دسته 96 کیلوگرم، مثل سال گذشته همراه 
با اشــا تااخادزه غول رکوردشکن وزنه برداری 
گرجستان در دسته فوق ســنگین جزو مدعیان 
اصلی و کاندیداهای پرامید برای به دست آوردن 
این عنوان در سال 2018 به شمار می روند. البته 
این دو وزنه بردار مشهور و عنواندار برخاف سال 
گذشــته با ســه وزنه بردار رکوردشکن دیگر در 
رقابت های جهانی 2018 ترکمنســتان همچون 
یولی ایراوان قهرمان دنیا در دسته 69 کیلوگرم 
از تیم ملی وزنه برداری اندونزی، لیئو پیائو جون 
از کشــور چین و قهرمان دســته 81 کیلوگرم 
جهان و نیز ســیمون مارتیروســیان ارمنستانی 
قهرمان و رکوردشــکن دســته 109 کیلوگرم 
رقابتی جذاب و مهیج پیش رو دارند. فدراسیون 
جهانــی وزنه برداری آخرین مهلت شــرکت در 
این نظرســنجی را تا ۳1 ژانویــه 2019 اعام 
کرده است. بی تردید ســهراب مرادی وزنه بردار 
شایسته کشورمان برای رســیدن به این عنوان 
نیاز به حمایت گســترده و آرای عاقه مندان به 
این رشــته پرطرفدار ورزشی در کشورمان دارد، 
از این رو کاربران می توانند با مراجعه به ســایت 
رســمی فدراســیون جهانی وزنه برداری در این 

نظرسنجی بین المللی شرکت کنند. 
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اهدایمدالهایمحجوببهحرمامامرضا)ع(
می خواستم مثل تختی باشم

قهرمان ســنگین وزن جودوی کشــورمان ســه مدال خوش رنگ خود را امروز 
)پنجشــنبه( به موزه حرم مطهر امام رضا)ع( تقدیم می کند. با توجه به درخواســتی 
که محجوب هشــت ماه پیش به مسووان فرهنگی آســتان مطهر امام رضا)ع( ارائه 
کــرده بود، تصمیــم گرفته تعدادی از مدال هــای خود را به موزه حــرم مطهر امام 
رضا)ع( اهدا کند. محجوب مدال طای مســابقات قهرمانی آســیا، طای کاپ آزاد 
اروپــا و مدال نقره گرندپری ترکیه را به موزه حرم مطهر امام رضا)ع( تقدیم می کند. 
جواد محجوب با اشــاره به برگزاری مراســم اهدای 
مدال هایش بــه حرم امام ثامن الحجج)ع( گفت: »در 
دوران کودکــی وقتی برای زیارت به حرم مطهر امام 
رضا)ع( می رفتــم و وقتی در موزه مدال های پهلوان 
احمد وفادار و غامرضا تختی را می دیدم، دوســت 
داشــتم من هم مثل تختی شــوم و مدال هایم را به 
حرم امام رضا)ع( تقدیم کنم. همیشــه پیش خودم 
اینطــور فکر می کردم که آیا می شــود یک روز من 
هم بتوانم مدال کســب کنم و مدالم را به موزه حرم 
امام رضا)ع( تقدیم کنم؟ حاا خوشحالم از اینکه به 
آرزویم رســیده ام.« او در ادامه صحبت هایش گفت: 
»هشــت ماه پیش چنین تصمیمی را گرفتم و دوســت داشتم مدال طای مسابقات 
جهانی و بازی های آســیایی اندونزی را به موزه حرم اهدا کنم اما متاســفانه به خاطر 
مصدومیت هایــی کــه برایم پیش آمده بود، این فرصت را از دســت دادم. من همان 
هشــت ماه پیش درخواستم را به مســووان موزه آستان ارائه کرده بودم و حاا قرار 
اســت امروز )پنجشــنبه( مدال هایم را به موزه حرم تقدیم کنم. البته شنیده ام قرار 
است خانواده بیت ا... عباسپور نیز مدال های او را به موزه حرم اهدا کنند. ان شاءا... که 
خدا کمک کند قهرمان المپیک بشــوم و مدال المپیکم را به موزه حرم تقدیم کنم.« 
محجوب در پاســخ به این سوال که شــنیده شده احتمال دارد به دلیل مصدومیت از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کنید، ادامــه داد: »نه تصمیمی برای خداحافظی ندارم، 
هنوز با سنگین وزن های دنیا کار دارم و باید از آنها انتقام بگیرم و حاا حااها من در 

جودوی دنیا کارهای زیادی برای انجام دادن دارم.« 

مربیانادواریبهجایبیرانوندهدایتفنیوزنهبردارانجوان
رادردستگرفتند

آغاز اردوی جهانی جوانان بدون حضور سرمربی!
ایران ورزشی- شــروع مجدد مرحله دوم اردوی آماده سازی وزنه برداران جوان 
برای جهانی شــدن بدون حضور ســرمربی تیم انجام شــد! مرحلــه دوم تمرینات 
آماده ســازی تیم وزنه برداری جوانان برای حضور در مســابقات جهانی 2019 فیجی 
در حالی از روز گذشــته )چهارشــنبه 19 دی ماه( آغاز شد که گویا باز هم قرار است 
این اردو بدون حضور مستمر محسن بیرانوند دبیر فدراسیون و سرمربی تیم های پایه 
برگزار  شــود. مرحله دوم اردوی تیم ملی جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات 
جهانــی فیجی از دیروز )چهارشــنبه 19 دی مــاه( در اردوگاه تمرینی تیم های ملی 
واقع در ورزشــگاه آزادی تهران آغاز شد. بر همین اساس و بنابر اعام کادر فنی تیم 
وزنه برداری جوانان کشــورمان، به ترتیب مهدی دویرانی، حسین نجفی، امیر عزیزی 
)زنجان(، بهرام حریرچی، یاشــار میرزایی، ابوالفضل موسوی )فارس(، افشین طاهری 
)خوزســتان(، رضا حســن زاده )مازندران(، آرمین عباسی، علی قاســمی )اردبیل(، 
حســین ترکاشوند، احســان موســوی )تهران(، روح ا... بیرالوند )لرســتان(، محمد 
حسینی )آذربایجان شرقی(، محمد فتاحی )کرمانشاه( و علیرضا لطفی )ایام( نفرات 
دعوت شــده به این مرحله از اردوها هســتند. ازم به توضیح است در این مرحله از 
اردوی آماده سازی مثل مرحله قبلی گویا قرار است تمرینات آماده سازی وزنه برداران 
جوان و آینده ســازان تیم ملی وزنه برداری کشــورمان به جای اینکه به صورت مستمر 
تحت نظر سرمربی تیم یعنی محسن بیرانوند باشد، با هدایت فنی مربیان ادواری تیم 
یعنی شــاهو جوانمردی و حمید ملکی تدارک و صورت بگیرد، زیرا بیرانوند به خاطر 
اینکه در چند پســت کلیدی مثل دبیرکلی فدراســیون وزنه برداری و ریاست کمیته 
آموزش و مربیان مســوولیت هایی حساس دارد، به واســطه ترافیک کاری باا خیلی 
فرصت حضور مستمر و پیگیری شــرایط تمرینی وزنه برداران جوان در تیم های پایه 
را ندارد، به همین دلیل او چاره ای جز واگذاری بیشــتر اختیارات فنی و تمرین دهی 
تیم جوانان به مربیان این رده ســنی ندارد. به هر روی مسابقات وزنه برداری 2019 
جوانان جهان قرار اســت 11 تا 18 خردادماه سال 98 در کشور فیجی برگزار شود و 
تیم وزنه برداری جوانان ایران به عنوان یکی از مدعیان اصلی کســب عنوان قهرمانی 

باید خود را مهیای حضور در این رویداد مهم جهانی درسال 2019 کند.

مصاحبهوخبر

آزادوفرنگیبهاستراحت
چندروزهمیروند

پایان اردوی شاگردان 
بنا و محمدی

مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی 
آزاد و مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی 
فرنگی تا روز جمعه به پایان می رســد. 
آزادکاران پس از پشــت ســر گذاشتن 
یک مرحلــه اردو، مرحله دوم تمرینات 
خود را از روز 10 دی ماه در محل خانه 
کشــتی عبدا... موحد مجموعه ورزشی 
آزادی تهران آغاز کرده اند و در این اردو 
تمرینات متنوع فنی، ایستگاهی، هوازی 
و بدنســازی در برنامه ملی پوشــان قرار 
داشته است. مرحله دوم اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد روز جمعه 21 دی ماه با یک 
جلسه تمرین کشــتی زیر نظر غامرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی و همکارانش 
به پایان می رســد و اردونشینان مرحله 
ســوم تمرینات خود را برای شرکت در 
جام بین المللی تختــی )روزهای 18 و 
19 بهمن ماه در کرمانشــاه( از 25 دی 
ماه آغــاز می کننــد. آزادکاران تا زمان 
حضور در رقابت های قهرمانی آســیا در 
چین )۳ تا 8 اردیبهشــت ماه سال 98( 
چند مرحله اردو و شــرکت در تورنمنت 
بلغارســتان  دانکلوف  جــام  بین المللی 
)9 تا 12 اســفندماه( به عنــوان یکی از 
اتحادیه  سیستم  رنکینگ  تورنمنت های 
جهانــی را در برنامه دارنــد. همچنین 
نخســتین اردوی تیــم ملــی کشــتی 
فرنگی هم امروز به پایان می رســد. این 
اردو از 12 دی در محــل خانه کشــتی 
آزادی  ورزشــی  مجموعه  موحد  عبدا... 
تهران آغاز شــده بود و فرنگی کاران در 
این چنــد روز تمرینات متنوع تکنیکی، 
تاکتیکی، ایســتگاهی و بدنسازی را زیر 
نظــر محمد بنا ســرمربی تیــم ملی و 
همکارانش پشت ســر گذاشته اند. طبق 
برنامه ریــزی کادر فنــی دومین مرحله 
اردوی فرنگــی کاران از روز 24 دی ماه 
آغاز می شــود و تا زمان حضور در سی 
و نهمیــن دوره رقابت هــای بین المللی 
جام تختی که روزهای 4 و 5 بهمن ماه 
برگزار می شود، ادامه می یابد. تیم ملی تا 
زمان اعزام به رقابت های قهرمانی آســیا 
در چین )۳ تا 8 اردیبهشــت ماه ســال 
98( چنــد مرحلــه اردو و حضور در دو 
تورنمنت بین المللــی وهبی امره ترکیه 
)12 تــا 14 بهمن مــاه( و جایزه بزرگ 
مجارســتان )4 و 5 اسفندماه(، به عنوان 
یکی از تورنمنت های رنکینگ سیســتم 
اتحادیه جهانــی را در برنامه خود دارد. 
رقابت های کشــتی المپیک روزهای 12 
تا 18 مردادماه سال 99 برگزار می شود 
و آزادکاران تا زمان حضور در این رویداد 

مهم حدود 19 ماه زمان دارند.

خبر

100درصدبودجهرادریافتکردیمامامشکلمالینداریم
بنی تمیم: حضورمان در جام جهانی کشتی 

آزاد هنوز کاما منتفی نیست
سرپرست فدراسیون کشــتی اعام کرد هنوز به طور کامل و قطعی حضور 
تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جام جهانی قطعی نشده است. حمید بنی تمیم 
سرپرست فدراسیون کشتی درباره زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون گفت: 
»طبق صحبت هایی که شــده ابتدا باید تکلیف ۳ هیات اســتانی که با سرپرست 
اداره می شود و روسای 4 هیات که بازنشسته هستند مشخص شود تا زمینه برای 
برگزاری انتخابات فراهم شود. تکلیف آن ۳ هیات با فدراسیون و اداره کل ورزش 

استان است که در حال انجام آن هستیم.«
 او با اشــاره به دغدغه مربیان تیم ملی  ادامه داد: »شــرایط را تا جایی که 
امکان دارد فراهم کردیم تا کادرهای فنی دغدغه ای نداشته باشند و طبق برنامه 
کارها پیش می رود. اردوی تیم های ملی در حال برگزاری است، مسابقات کشتی 
پهلوانی کشور را در کرج داریم و مسابقات نوجوانان در قم و خراسان جنوبی نیز 

هفته آ ینده برگزار می شود.«
 سرپرست فدراسیون کشتی همچنین ادامه 
داد: »وظیفه ما این اســت که طبق تقویم مجمع 
فدراســیون کار را ادامه دهیــم، نباید فکر کنیم 
در راس هرم چه کســی قــرار دارد. من به عنوان 
خدمتگزار این مســوولیت را پذیرفته ام و امیدوارم 
ایــن دغدغه ها هرچــه زودتر برطرف شــود اما با 
توجــه به تاش ها، کادر فنــی تیم های ملی نباید 

دغدغه ای برای انجام فعالیت ها داشته باشند.«
بنی تمیم درباره ماجرای گرفتن میزبانی جام 
جهانی از ایران و ســپس دعوت دوباره کشورمان 

به این مســابقات گفت: »زمانی که ما درخواســت میزبانی را داشتیم فقط جام 
جهانی کشتی آزاد را درخواست دادیم. پیشنهاد ما این بود که زمان دیگری برای 
برگزاری مســابقات در نظر گرفته شود اما اتحادیه جهانی نظر دیگری داشت که 
روســیه بافاصله درخواست جدیدی ارائه می دهد که با توجه به شرایط حاکم بر 

فدراسیون ایران مورد موافقت قرار می گیرد.«
 او همچنین با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شــده در نشســت کمیســیون 
ورزشــکاران اتحادیه جهانی ادامه داد: »دودانگه کــه به عنوان نماینده ما در آن 
جلســه حضور داشــت با من تماس گرفت و گفت شــیوه حضور تیم ها در جام 
جهانی تغییر کرده و 5 تیم برتر مســابقات جهانی به همراه یک تیم منتخب در 
جام جهانی شــرکت می کنند که با توجه به ششــمی ایران در مسابقات جهانی 
اســت، وقتی دیدیم جزو شرکت کنندگان نیســتیم با توضیح دودانگه گفتیم که 
اصرار ما بر میزبانی درســت نیست چون نمی توانستیم شــرکت کنیم اما جای 
تعجب این بود که بعد از این موضوع روسیه برای ما دعوتنامه فرستاد. اتفاقی که 
خــارج از اصول اتحادیه جهانی رخ داد نه از طریق مرجع اصلی که ما به اتحادیه 

نامه زدیم و دلیل این موضوع را جویا شدیم اما هنوز جوابی نگرفته ایم.«
 بنی تمیــم درخصــوص اینکــه آیا فدراســیون مشــکلی برای اعــزام به 
تورنمنت های بین المللی با توجه به درخواست  کادرهای فنی ندارد، گفت: »100 
درصــد بودجه خود را از کمیته ملی المپیک و بیــش از 95 درصد بودجه را از 
وزارت ورزش دریافت کرده ایم و با چند درصد باقیمانده و همچنین حمایت های 
مالی اسپانسرها فکر نمی کنم تا مسابقات قهرمانی آسیا در چین مشکل بودجه ای 

برای اعزام ها داشته باشیم.«

پهلوان کشور جمعه مشخص می شود
مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور جمعه در کرج برگزار می شود. 
رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشــور روز جمعه در سالن انقاب کرج 
برگزار می شــود تا پهلوان کشور و صاحب بازوبند پهلوانی مشخص شود. این 
دوره از رقابت ها یادواره پهلوان باشی علیرضا سلیمانی است. مرحوم سلیمانی 
دارنده شــش بازوبند پهلوانی بود که اردیبهشت 1۳9۳ درگذشت. سلیمانی 
در مســابقات جهانی 1989 مارتینی سوییس موفق شــد بروس بومگارتنر 
قهرمان نامدار آمریکایی را شکســت دهد و تنها مدال طای تاریخ کشــتی 
ایران در سنگین وزن جهان را تصاحب کند. بومگارتنر دارنده 1۳ مدال جهان 
و المپیــک )9 مــدال جهانی و 4 مدال المپیک( بود کــه پیروزی در فینال 
مسابقات جهانی 1989 در آن زمان، سلیمانی را به شخصیتی بسیار پرآوازه 
تبدیل کرد. در حــال حاضر جابر صادق زاده دارنده بازوبند پهلوانی کشــور 
است. او سال گذشته احمد میرزاپور را در دیدار فینال شکست داد. میرزاپور 
در مســابقات امسال حضور ندارد چرا که به خاطر دوپینگ، دوران محرومیت 

را طی می کند.

پــس از اعام نظر پزشــک متخصص، 
مهدی خدابخشی نیز می تواند تمرینات خود 
را در کنار دیگر نفرات راه یافته به اردوی تیم 

ملی آغاز کند. 
بیســت و چهارمیــن دوره مســابقات 
قهرمانی جهان 25 تا 29 اردیبهشت ماه سال 
آینده به میزبانی »منچستر« انگلیس برگزار 
می شود. اردوی نفرات راه یافته به تیم ملی از 
روز شنبه 29 دی ماه با حضور ۳۳ تکواندوکار 

در مرکز جهانی تکواندو آغاز می شود. 
بــا اعــام فرهادیان رییس ســازمان 
تیم هــای ملــی، مهدی خدابخشــی که در 
از  جریان برگزاری مســابقات آزاد کشوری 
ناحیه دســت آسیب دیده بود با نظر پزشک 
متخصص جواز حضور در اردو را کسب کرد. 

حمیدرضا صــدری، علی صالحــی، آرمین 
هادی پور، آرش صاحی نژاد، ابراهیم صفری، 
محمدحســن پلنگ افکن، حسین طالب پور، 
احمدی، حمیدرضا  کاظمی، سروش  محمد 
هادیان، آریان محمدی، امیرحســین خانلو، 
محمدمهدی عمــادی، اســماعیل مردانی، 
میرهاشــم حســینی، امیرمحمد بخشــی، 
نیک سیرت،  امیررضا  خســروفر،  سیداحمد 
علی اشکوریان، محمدحسین یزدانی، مهدی 
جالی، عرفان ناظمــی، مهران برخورداری، 
محمدعلــی خســروی، محمدرضــا خانی، 
امیدرضا چیت ســاززاده، نیما مهرعلی، علی 
نجفی، سعید رجبی، سیاوش فخرایی، سجاد 
مردانی و حسین قربان زاده نفرات دعوت شده 

به اردوی تیم ملی هستند. 

خدابخشی به اردو دعوت شد
آغازاردویتیمملیتکواندواز2۹دی

فتیلهپیچ
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دردودورهگذشتهمسابقات
جهانیکشتیفرنگیایران

حتییکفینالیستهم
نداشتهوباچنینوضعینگاه
بهالمپیکبرایرسیدنبهسه
مدالطایاداشتنحداقلدو
فینالیستحرفهاییاستکه
فقطبرایمحمدبناوتیمش

حاشیهمیسازد

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh
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 »هدف دفاعی: میلیتائو« 
تیتری بود که روزنامه 
مادریدی »مارکا« در 
صفحه اول کار کرد و خبر 
داد مدافع برزیلی پورتو 
هدف بزرگ رئال است. 
رقم فسخ قرارداد او 42 
میلیون یورو است که در 
پایان فصل 50 میلیون 
یورو می شود. پیوستن پپه 
به پورتو، این جابه جایی را 
تسهیل می کند.

 روزنامه »اسپورت« چاپ 
بارسلونا با تیتر »تودیبو 
خریده شد« به نقل از 
این بازیکن نوشت: »خیلی 
خوشحالم که قرارداد 
می بندم. بارسا بیش از یک 
باشگاه است و از اعتمادی 
که به من نشان دادند، 
سپاسگزارم.« اونای امری 
هم نظر موافق دنیس 
سوارس برای پیوستن به 
آرسنال را جلب کرده است.

 »تودیبو خریده شد« 
تیتر روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
بود که خبر داد، 
این مدافع 19 ساله 
فرانسوی، تابستان 
به عنوان بازیکن آزاد 
روانه بارسا می شود. او 
قراردادی 5 ساله بسته 
است. دیونگ می خواهد 
تا 20 ژانویه تکلیف 
آینده اش را مشخص کند.

 روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« با تیتر »دردسر 
ایگواین« عکس مهاجم 
آرژانتینی را با پیراهن یووه 
و میان روی جلد کار کرد و 
نوشت: »یک هفته قبل از 
سوپرجام ایتالیا، فشار روی 
او زیاد شده. لئوناردو از او 
خواسته تا بیشتر تاش کند 
و یووه هنوز نمی داند میان 
در پایان فصل این بازیکن را 
می خرد یا نه.«

 روزنامه میانی »گاتزتا 
دلو اسپورت« هم سوژه 
اصلی خود را به ایگواین 
اختصاص داد و نوشت: 
»انگلیسی ها مطمئن 
هستند چلسی با ایگواین 
به توافق رسیده تا او 
را بافاصله بگیرد.« 
لئوناردو، مدیر ورزشی 
میان هم گفت: »ایگواین 
باید مسوولیت پذیر 
باشد.«

نیک میلر
Nick Miller
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پیشخوان

بایــرن مونیخ برای بــار چهارم برای 
خریــد کالــوم هادســون-اودوی، بازیکن 
نوجوان چلسی پیشــنهاد داده است. آنها 
این بار پیشنهادی 35 میلیون پوندی برای 
خرید او ارائه کرده اند. سران چلسی به این 
ترتیب تحت فشار هســتند تا این بازیکن 
محصول آکادمی خود را به فروش برسانند.

با پیشنهاد آنها موافقت  چلسی هنوز 
نکرده است و ســران باشگاه امیدوارند که 
قرارداد این بازیکن 18ساله را تمدید کنند، 
اما آنها نتوانســته اند با هادسون-اودوی به 
توافق برسند. او از این ناراحت است که در 

تیم اصلی به او بازی نمی رسد.
با توجه به این کــه از قرارداد او تنها 
18 ماه باقی مانده اســت، باشــگاه چلسی 
شاید به این نتیجه برسد که پیشنهاد بایرن 

مونیخ را بپذیرد.

یوونتــوس، رئــال مادرید و بروســیا 
دورتموند هم به این بازیکن عاقه نشــان 
داده اند، اما بایرن بیش از همه پی گیر خرید 
او بوده است و سران باشگاه حتی حاضرند 
پیراهن شــماره 10، که او می خواهد را به 

این بازیکن بدهند.
بایــرن گفته که  نیکو کــواچ، مربی 
باشــگاهش اوضاع این بازیکــن را زیر نظر 
دارد: »هادســون-اودوی همســن جیدون 
سانچو )بازیکن بروسیا دورتموند( است، که 

در آلمان بسیار موفق بوده است.
کاما طبیعی است که ما از اوضاع این 
بازیکن آگاه باشیم و او را دنبال کنیم. برای 
این که بدانید که آیا انتقالی انجام می شود 
یــا این که ایــن انتقال چه زمانــی انجام 
می شــود، باید از حســن صالح حمیدزیچ 

سوال کنید.«

باشــگاه  داد  گــزارش  دیلی میــل 
تاتنهام امروز رســما زمان دقیق بازگشایی 
ورزشگاه جدید خود در ماه مارس را اعام 
می کنــد. انتظار برای انتقال به ورزشــگاه 
وایت هارت لین جدید بــه طول انجامیده. 
هرچند باشــگاه در حال انجام کنترل های 
نهایی و دریافت گواهی امنیت اســت، اما 
دیلی میل گزارش داده اســپرز قصد دارد 
در اســفند پیش رو مســابقاتی را در این 
ورزشــگاه برگزار کند. تاتنهام 11 اسفند 
آرســنال  رقیب همیشــگی خود  میزبان 
اســت و دو هفته بعد از دیگر تیم لندنی، 

کریستال پااس پذیرایی می کند.
بــا توجه بــه دردســرهای احتمالی 
که بازی با آرســنال دارد و احتمال اینکه 
نخستین بازی شان در ورزشگاه جدید را به 
رقیب سرسخت شان ببازند، بعید است که 

بخواهند استادیوم جدید را با بازی مقابل 
توپچی ها افتتاح کنند.

احتماا بازی 25 اسفند مقابل پااس 
را برای افتتاح این ورزشگاه جدید انتخاب 
می کنند. آخرین بــازی خانگی تاتنهام در 
ماه فوریه 24 بهمن برابر بوروسیادورتموند 
در لیگ قهرمانان خواهد بود و بسیار بعید 
است که ورزشگاه یک میلیارد پوندی به آن 
بازی برسد. تاتنهام در ماه آوریل بازی های 
خانگی برابر برایتون و هادرســفیلد دارد و 
امیدوار است تا آن موقع جابه جایی صورت 
گرفته باشــد. تاتنهام امیدوار بود تا مرداد 
به ورزشگاه جدید برود و بازی های خانگی 
ایــن فصل خود را در آن برگزار کند اما به 
دایل بسیاری افتتاح را به تاخیر انداخت 
و دوباره ویمبلی ورزشگاه بازی های خانگی 

این تیم شد.

شماره 10 را بگیر و بیا

 بازگشایی ورزشگاه تاتنهام 
با 8 ماه تاخیر

 پیشنهاد بایرن مونیخ برای هادسون-اودوی:

 گواردیوا: کمپانی تنها یک مشکل دارد که 
مصدومیت هایش است

منچسترســیتی به دنبال تمدید قرارداد با ونسان کمپانی، کاپیتان تیم 
است. این خبری اســت که پپ گواردیوا تایید کرده است. کمپانی در سال 
2008 از هامبورگ به سیتی پیوست و در سه قهرمانی این تیم در لیگ برتر 

نقشی کلیدی داشته است.
این بازیکن بلژیکی اخیرا برای اولین بار از ماه آگوست در دو بازی پیاپی 
در لیگ به میدان رفته است. این بازیکن در بازی با لیورپول در دقایق پایانی 
زمین را ترک کرد، چرا که مشــکل او از ناحیه ساق پا هنوز به صورت کامل 
برطرف نشده است. گواردیوا گفت که آمادگی 
جســمانی این بازیکن باید در قرارداد بعدی او 
با باشــگاه لحاظ شود. مربی ســیتی می گوید: 
»بله، ما موضوع تمدید قرارداد با او را بررســی 
می کنیم. او کاپیتان ماســت. 11 سال است که 
در تیم اســت. ما در دو بازی گذشــته کیفیت 
بســیار باایی از او را دیدیم و شــخصیت او را 
مشاهده کردیم. ونســان تنها یک مشکل دارد 

که مصدومیت هایش است.«
کمپانی در بردهای برابر ســاوتهمپتون و 
لیورپول برای ســیتی بازی کــرد. از گواردیوا 
درباره این ســوال شــد که آیا دفاع تیم با کمپانی بهتر می شــود و او گفت: 
»از نظر نبردهای تک به تک که بی تردید با ونســان بهتر می شویم. آیمریک 
اپورت پــای چپ بهتری دارد. هر مدافع میانی ای ویژگی های خوب خود را 
دارد. اما تردیدی نیست که ونسان با کاریزمایی که دارد بازیکن خاصی است. 
او یکی از بهترین مدافعان میانی ای است که تاکنون دیده ام. مساله تنها این 

است که او آماده باشد.«

مصاحبه

عکس نوشت

  پاوار به بایرن پیوست
حســن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی تیم 
فوتبال بایــرن مونیخ به طور رســمی خبر داد 
این باشــگاه بنژامین پاوار، مدافع 22 ساله تیم 
فوتبال اشــتوتگارت را به خدمت گرفته اســت 
و این بازیکن فرانســوی از فصــل آینده پیراهن 
سرخپوشان را به تن خواهد کرد.صالح حمیدزیچ 
در ایــن خصوص گفت: »می توانم تأیید کنم که 
بنژامین پــاوار از تاریخ یکم جــوای 2019 با 
قراردادی پنج ســاله به جمع مــا ملحق خواهد 
شد. همچنین در این زمستان بازیکنی از بایرن 
جدا نخواهد شــد و ما در حال حاضر به فروش 

بازیکنی فکر نمی کنیم.«
 

ایگواین با چلسی توافق کرد
باشــگاه میان به مهاجــم آرژانتینی خود 
هشــدار دارد که با تمرکز بیشــتری بازی کند. 
گونســالو ایگوایــن در فصــل نقــل  و انتقاات 
تابســتانی بود که پیراهن میــان را بر تن کرد 
اما این بازیکن سرشــناس آرژانتینی نتوانســته 
عملکرد خوبی در روســونری داشــته باشــد و 
صدای اعتراض هواداران را درآورده اســت. بعد 
از اعتــراض هواداران نوبت به هشــدار باشــگاه 
میــان به این مهاجم رســید. لئونــاردو، مدیر 
ورزشــی میان خطاب به ایگواین گفت : »باید 
فکرت را تغییر دهی. شــرایط تغییر کرده است 
و برای بهتر ظاهر شــدن نیاز به تمرکز بیشتری 
اســت.« ایگواین پیــش از این هــم در چنین 
شــرایطی قرار گرفتــه و می تواند باز هم خود را 
از چنین وضعیتی خارج کند. چلســی مشتری 
جدی ایگواین در فصل نقل  و انتقاات زمستانی 
است اما میان اصرار به حفظ این بازیکن دارد. 
این در حالی است که سایت مارکا گزارش کرد، 
ایگواین پیشــنهاد آبی های لندن را قبول کرده 
و انتقال ایــن مهاجم آرژانتینی به چلســی در 
روزهای آینده نهایی می شــود و او قرار است با 
سرمربی پیشــین خود در تیم ناپولی همکاری 
کند. ایگوایــن بهترین دوران فوتبال خود را زیر 

نظر ساری و در تیم ناپولی گذراند.
  

توقیف اموال ویدال 
توسط دادگاه

 دادگاهی در تورین، به خاطر بدهی آرتورو 
ویدال، رای به تصرف 4 خانه هافبک بارســلونا 
داد. هافبک شــیلیایی که مبلــغ 17 هزار و 45 
یورو به یک آژانس هواپیمایی بدهکار بوده، روز 
24 دســامبر آخرین هشدار را دریافت کرده که 
بدهی اش را پس از یک ســال پرداخت کند. او 
پس از پیوستن به بارسلونا، قصد پرداخت بدهی 
را نداشــته و از همین رو، این آژانس هواپیمایی 
کار را به دادگاه کشــانده اســت. طبق آخرین 
هشــداری که دادگاه به او داده، قرار شده که در 
صورتــی که ویدال، این بدهی را تا پایان ســال 
2018 پرداخت نکند، اموال او تصرف و سپس به 
مزایده گذاشته شود تا هزینه جبران شود. طبق 
ادعای مارکا، ویدال این رقم را پرداخت نکرده تا 
12 هزار یورو مخارج دیگر از جمله هزینه دادگاه 
به این بدهی اضافه شود و روند تصرف اموال او از 

سوی دادگاه آغاز شود.

خبر

 اریکسن گرانترین 
 بازیکن تاریخ 

می شود؟
کریستین  اوضاع  مادرید  رئال 
تاتنهام  دانمارکی  بازیکن  اریکسن، 
را زیر نظر گرفته است. قرارداد این 
هافبک با تاتنهام در سال 2020 به 
پایان می رسد و هنوز تمدید نشده 
اســت. رابطه تاتنهام و رئال مادرید 
خوب اســت، و دانیل لوی، رییس 
تاتنهام قیمــت او را هم برای رئال 
مادرید مشخص کرده است. مادرید 
اگر اریکسن را حاا می خواهد باید 
او را گران تریــن بازیکــن دنیا کند 
و مبلغ 250 میلیــون یورو برایش 

بپردازد.
این قیمت باا باعث شــده که 
عاقه رئال به خرید او فعا فروکش 
کند. آنها این بازیکن را جانشــینی 
عالی برای لــوکا مودریچ می دانند، 
اما حاضر نیستند که چنین مبلغی 
را برای این بازیکن بپردازند. مقامات 
باشگاه مادریدی کاما آگاه هستند 
که اگر تاتنهام و اریکســن به توافق 
قیمت  نرسند،  قرارداد  تمدید  برای 
بازیکن کاهــش خواهد یافت.  این 
اگر این بازیکــن تصمیم بگیرد که 
در تاتنهام نماند، لوی در تابســتان 
پیــش رو با دردســر بزرگی روبرو 
خواهد شــد، چرا که اریکســن در 
پایان فصل بعد بازیکن آزاد می شود 
و او دیگر نمی توانــد قیمت باایی 

برای این بازیکن تعیین کند.
منابــع انگلیســی گفته اند که 
ممکن است قرارداد اریکسن با رئال 
مادرید در تابســتان 2019 منعقد 
شــود و قیمت او در تابستان حدود 
100 میلیون یــورو خواهد بود. در 
حال حاضر، رئال حاضر اســت که 
برای خرید او دست نگه دارد. دنی 
ســبایوس برای جانشینی مودریچ 
از رئــال بتیس خریداری شــد اما 
او هنوز نشــان نداده کــه می تواند 
بازیکنی باشــد که در آینده جای 

خالی مودریچ را پر کند.

  تفاوت چلسی و تاتنهام در جام اتحادیه

یک هری کین برای خودت پیدا کن

وقتــی اســتوارت پیرس مربــی تیم 
زیر 21 ســال انگلیس بود، بــه دیدار پپ 
گواردیوا در بارســلونا رفــت. این دو چند 
روزی را با هم گذراندند و پپ از همه جهت 
توصیه هایی به پیرس کرد اما هنگام جدایی 
سفارش آخرش این بود: »یک مسی در تیم 

خودت پیدا کن«.
مائوریســیو پوچتینو شــاید همین را 
درباره هری کین بگوید. پنالتی نیمه اول او 
تفاوت میان تاتنهام و چلسی در بازی رفت 
انگلیس در  مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه 
ویمبلی بود. این پنالتــی بعد از آن گرفته 
شد که کمک داور ویدئویی )VAR( اعام 
کرد سزار آســپیلیکوئتا آفساید را پر کرده 
بوده و داور خطای کپا آریسابااگا روی کین 

را پنالتی گرفت.
بازی فوق العــاده ای بود و یک نمایش 
خوب از فوتبال انگلیس؛ ســریع، فیزیکی و 
به نحوی که بازیکنان کمتر فرصت زدن دو 
ضربه به توپ پیدا می کنند با همان شــور 

و هیجانــی که هواداران را به وجد می آورد. 
هر دو تیم ایــن رقابت ها را جدی گرفته اند 
بخصــوص حاا که بوی جام می آید، هر دو 
مربــی بهترین بازیکنان خــود را برای این 
دیــدار انتخاب کرده بودند ضمن اینکه این 
مســابقه را تیمی نبرد که مسلط بود و این 
نکته مورد تاکید مائوریتســیو ساری مربی 

چلسی بود.
خوب اســت که چلسی بر بازی سلطه 
داشــت بخصوص در نیمــه دوم اما اینکه 
نمی توانند از سلطه خود، گل بسازند، جای 
نگرانی دارد. این تفاوت آشــکار دو تیم در 
بازی بود. گل کین شــاید تنها یک پنالتی 
بــود اما هر وقــت درباره پنالتــی کاپیتان 
تیم ملی انگلیس صحبت می شــود، شــما 
می توانید بخوانید گل. از 14 پنالتی آخرش 
تنها یکــی را مقابل لیورپول فصل قبل گل 
نکرد که آن هم هفت دقیقه بعد جبران شد.

آن هفت دقیقه شــاید یکی از دایل 
اصلی باشــد بــرای اینکــه کیــن اینقدر 
خوب اســت. مثل اینکه کین یکی از پاک 
کننده های حافظه در »مردان سیاه پوش« را 
دارد اما به جای اینکه برخوردهای فرازمینی 

را فراموش کند، ناکامی ها را از ذهنش پاک 
می کند و تردید به خود که ذهن خیلی های 

دیگر را می آاید، از او دور می کند.
چلسی مثل او کســی را ندارد، حتی 
نزدیک به او. ادن آزار یک بار دیگر 9 کاذب 
بازی کرد، اصطاحی که در چلســی معانی 
فراوانی دارد؛ این پســت را کسی گرفته که 
اساسا مهاجم نوک نیست و در واقع این نام، 
توصیفی برای مهاجمان فرضی در دسترس 
ساری اســت. اولیویه ژیرو یک گل در لیگ 
زده و آلوارو موراتا وحشت می کند هر وقت 
تــوپ می گیرد برای همین ســاری مجبور 
می شــود آزار را از جای خودش خارج کند. 
ســتاره تیم آنتونیو کونته مجبور می شــود 
برای گرفتن توپ عقب و عقب تر بیاید. بعد 
کســی را پیدا نمی کند که به او پاس بدهد 
برای اینکه قرار است خودش مهاجم باشد.

ســاری مثل خیلی مربی هــای دیگر 
آرزوی داشــتن یک کیــن را دارد نه فقط 
به خاطــر گل هایش بلکه بــه خاطر اینکه 
می توانــد بهترین بــازی را از بقیه بگیرد. 
تصــور کنید آزار از چپ و کالوم هادســون 
اودوی از راســت فرصــت فراهم کنند. این 

آخری که گفته می شود چهارمین پیشنهاد 
از بایرن مونیــخ برایش رســیده، فوق العاده 
بــود، گویا بــار ســنگین تردیــد را اصا 
احساس نمی کرد، در برد جام حذفی مقابل 
ناتینگهام فارســت با ارسال های دقیق خود 

دو پاس گل به موراتا داد.
ســاری این بازی را یکی از مهم ترین 
دیدارهای فصل خود توصیف کرد چون تیم 
او همــه بازی خوب بود. ایــن نگران کننده 
است چون یکی از دغدغه های بزرگ ساری 
در ماه های گذشــته این بــوده که تیمش 
بعد از دقیقــه 60 ســوییچ را می چرخاند 
و خاموش می شــود و نمونــه اش باخت به 

ولورهمپتون.
نداشــتن یک گلزن بالفطره مشکلی 
نیســت که بتوان آســان، ســریع و ارزان 
حلــش کرد و هر کــس بگوید »یک کین 
برای خودت پیدا کن« شانه های شان را باا 
می اندازند. در این بــازی بزرگترین ضعف 
چلســی به چشــم آمد نه به خاطر اینکه 
آنها بد بودند بلکه به این دلیل که تاتنهام 

خوب بود.
مترجم: سیدعلی بلندنظر

هری کین: تصمیم داور 
درست بود

هری کین، زننده تنها گل بازی تاتنهام 
بــا چلســی از روی نقطه پنالتــی، تصمیم 
مایــکل اولیور برای اســتفاده از کمک داور 
ویدئویــی را درســت دانســت. کین گفت: 
»دروازه بــان را دور زدم و پنالتــی کامــا 
درست بود. VAR به دایلی مورد استفاده 
قرار می گیرد و تصمیمش در این بازی کاما 
درســت بود. برگردید و ببینید. من در جام 
جهانی هم با این صحنه ها مواجه شــدم، به 
هر حال از این به بعد باید با این تکنولوژی 
کنار بیاییم. خیلی مهم بود که با پیروزی به 

بازی برگشت برویم.«
 

آمار امیدوارکننده هری 
کین

هری کین نخســتین بازیکــن تاتنهام 
اســت که توانسته پنج فصل متوالی حداقل 
20 گل بزنــد. این رونــد از فصل 2015-
2014 با 31 گل شــروع شــد، فصل بعد او 
28 گل زد، فصــل بعد هم همین تعداد گل 
زد و فصل قبل در 48 بازی برای تاتنهام 41 
گل به ثمر رساند. او همچنین با گلی که در 
این مسابقه زد، آمار گل هایش در تاتنهام را 
به 160 گل رساند و در رده چهارمین گلزن 
برتر تاریخ تاتنهام قرار گرفت. جیمی گریوز، 
بابی اسمیت و مارتین چیورز به ترتیب 266 

گل، 208 گل و 174 گل زده اند.
این ششــمین گل کین در شش بازی 
اخیر بــود. او پیش از این مقابــل ترانمیر، 
کاردیف، ولورهمپتــون، بورنموث و اورتون 
گل زده بود. چلســی برای نخستین بار بعد 
از دهه 60 میادی ســه باخت پیاپی برابر 
تاتنهام داشــته، دو باخت قبلی در اسفند و 
آبان رخ داد. بین ســال های 1961-1963 
تاتنهام پنج برد متوالی برابر چلسی به دست 
آورد. چلسی سه بازی آخر خود در ویمبلی 
را باختــه در حالی که در 11 بازی قبلی اش 

در این ورزشگاه سه باخت داشت.
مائوریســیو پوچتینــو 250بــار روی 
نیمکــت تاتنهام نشســته. او در این مدت 

143 برد، 54 تساوی و 53 باخت داشته.
ادن آزار در ایــن بــازی هفت بار مورد 
خطا قرار گرفت که برای او یک رکورد است. 
هفت تا از 10 شــروع مجدد چلسی در این 

بازی با خطا روی او به دست آمد.
 

تاتنهام مثل  مائوریسیو پوچتینو مربی 
مائوریتســیو ساری مربی چلســی به انتقاد 
از کمــک داور ویدئویی)VAR( پرداخت با 
وجود آنکه تیمش از این تکنولوژی سود برد 
و با پنالتی هری کین بازی رفت نیمه نهایی 

جام اتحادیه انگلیس به پیروزی رسید.
مربی سابق اسپانیول گفت که از دیدن 
عملکــرد VAR در الیگا هم خوشــش 
نیامده: »دوســت ندارم، دوست ندارم. این 
تکنولوژی احساسات را می کشد. این بازی 
به نفع ما بود امــا آنچه در الیگا هم دیدم 
رضایت بخش نبود. ما سود بردیم اما دوست 
ندارم با کمک VAR پیروز شــویم. جشن 
هم نمی گیرم چون 5 دقیقه منتظر بودیم، 
تکنولوژی را ترجیح می دهم اما به شیوه ای 
متفاوت و اینکه اســتفاده از آن برای همه 
مشــخص باشــد. من طرفــدار تکنولوژی 
هستم، شــما نمی توانید جلوی پیشرفت را 
بگیرید. استفاده از قوانین مشخص نیست، 
بایــد نوع بهره گرفتن از تصاویر مشــخص 
باشــد. من هر هفته الیگا را تماشا می کنم 
و هیچ کس راضی نیســت نه باشــگاه های 
کوچک نه باشــگاه های بــزرگ. این نمونه 

خوبی برای ما اســت، ما هنوز شــش ماه 
وقت برای بهبود آن داریم. باید با بازیکنان، 
مربی هــا و داورها روی این موضوع و بهبود 

استفاده از آن کار کنیم.«
تکنولوژی کمــک داور ویدئویی که در 
جام جهانی 2018 مورد استفاده قرار گرفت، 
از فصل آینده در لیگ برتر هم به کار می رود.
پوچتینو کــه از ســال 2014 در تیم 
شمال لندن کار می کند، به دنبال نخستین 
جام با تاتنهام است: »فکر می کنم ما رقابت 
خوبی کردیم و خوشحالم از این پیروزی. ما 
برابر یکی از بهترین تیم های انگلیس و البته 
اروپا بازی کردیم که برای جام بردن ساخته 
شده. آنها بازیکنانی باورنکردنی دارند و بردن 
چنین بازی هایــی فوق العاده و تجربه خیلی 
خوبی است برای اینکه پخته تر شویم. البته 
یک نیمه بازی تمام شــده و برتری یک بر 
صفر چندان مطمئن نیســت، باید در بازی 
برگشــت هم همینطور باشــیم. آفرین به 
چلسی، آنها در نیمه دوم فشار زیادی آوردند 

اما مقاومت کردیم و برنده شدیم.«
کین بیســتمین گل این فصل خود در 
رقابت های مختلــف را زد و مربی آرژانتینی 

توانایی او در ضربات پنالتی را ستود: »او آرام، 
خونســرد و باکیفیت بود و اعتماد به نفس 
ازم را دارد. این چیزهایی است که شما برای 
زدن پنالتی ازم دارید و البته استعدادش را 

دارد، فقط به خاطر تمرین نیست.«
تاتنهام که باید بازی برگشت را 4 بهمن 
در اســتمفوردبریج برگزار کند، یکشنبه در 
منچستریونایتد  میزبان  ویمبلی  ورزشــگاه 

خواهد بود.
منبع: خبرگزاری فرانسه

 هری کین همه ابزارهای ازم برای پنالتی زدن را دارد

 پوچتینو: برای پیروزی با VAR جشن نمی گیرم

ماریتســیو ســاری مربی چلســی به 
انتقاد از کمــک داور ویدئویــی پرداخت و 
گفــت داورهــای انگلیســی نمی توانند به 
شــکل مناســب از این تکنولوژی استفاده 
کنند. مربی ایتالیایی چلســی بعد از باخت 
بــه تاتنهــام در نیمه نهایی جــام اتحادیه 
انگلیس، صحنه منجر بــه پنالتی را دوباره 
دید و لپ تاپ آنالیزور باشــگاه را با خود به 
کنفرانس خبری آورد. او گفت: »چند دقیقه 
پیش تصویــر بــازی را از دوربین خودمان 
دیدم، آفســاید بود. دوربین ما دقیقا همراه 
با کین حرکت می کرد و او با ســر و زانو در 
آفساید بود. کمک داور درست تشخیص داده 
بود چون دائما می دوید و تاثیر زیادی روی 

مدافعان ما داشــت. فکر نمی کنم داورهای 
انگلیســی بتوانند از این سیســتم استفاده 
کنند. اگر به سیســتم اطمینان ندارید باید 
دنبال توپ را بگیریــد و در نهایت تصمیم 
با شماســت. مدافعان ما از آفساید مطمئن 
بودند، دروازه بــان را نمی دانم. فکر می کنم 
این تکنولــوژی نیاز به بررســی و بازبینی 
دارد. عجیب اســت که در لیگ برتر خبری 
از VAR نیســت و در جــام اتحادیه مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. این تکنولوژی برای 

ما، بازیکنان و داوران غریبه است.«
ســاری به تمجید از کالوم هادســون 
اودوی 18ساله پرداخت که در ترکیب اصلی 
قرار گرفت و هیچ تاثیری از شایعات انتقالش 

به بایرن مونیخ نگرفته است: »اودوی در این 
یک هفته خیلی عادی بود، هر روز تمرینش 
را مدنظــر داشــتم، همه چیز عــادی بود. 
به شدت در حال پیشــرفت است، در بازی 
قبلی و این بازی فوق العاده بوده. او مثل یک 
بازیکن 26-25 ساله بود هم در دفاع و هم 
در حمله. آنقدر عادی بازی کرد و نشان داد 
تاثیری از حواشی اخیر درباره اش نگرفته که 

فکر می کنم هیچ خبری را نمی خواند!«
او درباره بازی هم گفت: »فکر می کنم 
شایستگی بیشتری داشــتیم در مسابقه ای 
که بهتر از حریف بودیم. کنترل بازی دست 
مــا بود، خیلی خوب دفــاع کردیم در برابر 
حریفی که در حمله بســیار خطرناک است. 
فکــر می کنم 70 توپ ما به محوطه جریمه 
تاتنهام رســید در برابر 11 توپ آنها، ضمن 
اینکه 18 شوت داشتیم مقابل 7 شوت و 5 
موقعیت گل در برابر 2تــا. خیلی از نتیجه 
ناراضی ام اما از بازی خوشحالم. فکر می کنم 
این یکی از مهم ترین بازی های تیمم در این 

فصل بود.«
چلسی که با 10 امتیاز اختاف نسبت 
به لیورپول صدرنشــین در رده چهارم لیگ 
برتر قــرار دارد، قبل از بازی برگشــت که 
پنجشــنبه دو هفته بعد برگزار می شود، با 
نیوکاســل و آرســنال در لیگ برتر روبه رو 

می شود.
منبع: دیلی میل

ساری: داورهای انگلیسی کار با تکنولوژی را بلد نیستند
 مثل اینکه هادسون اودوی هیچ خبری را نمی خواند

 دیلی میل- پپــه به عنوان بازیکن آزاد به پورتو برگشــت. 
ایــن مدافع 35 ســاله بین ســال های 2004 تــا 2007 در 
پورتو بــازی می کــرد و حاا بعد از فســخ قــراردادش 
بــا بشــیکتاش به این تیــم برگشــته. آبی پوشــان با 6 
امتیــاز اختــاف در صدر جــدول لیگ پرتغال هســتند.

 دیلی میل- ایکر کاســیاس عکســی از خودش با پپه را روی شبکه های 
اجتماعــی منتشــر کرد )عکس ســمت راســت(. این دو 8 ســال در 
کنار هــم در مادرید بــازی کردند و حــاا در پورتو همبازی شــده اند. 
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تسلیم نشدم و با ضعف هایم کنار آمدم

بوفون:منهمدچارحماتاضطرابیمیشدم

تجربیاتش  از  بوفــون  جان لوییجی 
از دوران نوجوانی گفته و به این اشــاره 
کرده که در برهــه ای از دوران بازی اش 
دچار حمات اضطرابی می شــده است. 
او همچنین به اتفاقات نژادپرســتانه ای 
که در بازی اینتر و ناپولی افتاد، اشــاره 
کرده است. این اسطوره فوتبال به زودی 
41 ساله خواهد شد. او روزهای سختی 
را گذرانــده و البته روزهای خوبی را هم 
داشــته مانند قهرمانــی در جام جهانی 

.2006
بوفون گفته اســت: »به عنوان یک 
کودک، حس نابودی ناپذیری، توان باا و 
شکست ناپذیری را داشتم. حس می کردم 
که می توانم به اوج برسم و هر کاری که 
می خواهم را انجام دهم. به نحوی حاا از 
دیوانگی 20 سالگی  ام استقبال می کنم. 
من به سهم خودم کارهای احمقانه هم 
انجام دادم اما به شــدت از مصرف مواد 
مخدر یا دوپینــگ دوری کردم. در 17 
ســالگی، زمانی که یک نفر به من قرص 
تعارف می کرد، می دانستم که آن قرص 

چیست و چرا باید به او نه بگویم.«

او از روزهــای ســختش هم گفته 
است: »حدود 15 سال پیش، برای چند 
ماه همه چیز بی معنا شد. انگار مردم به 
من عاقه ای نداشــتند و تنها شخصیت 
ورزشی من برایشــان مهم بود. همه به 
دنبال بوفــون بودند. کســی از جیجی 

سوال نمی پرسید.
دوران واقعا ســختی بــود. من 25 
ســال داشــتم، در اوج موفقیت دوران 
ورزشــی ام بودم و یک روز، پیش از یک 
بازی در ســری آ، پیــش ایوانو بوردون 
مربی دروازه بان هــای یوونتوس رفتم و 
به او گفتم: ایوانو، از کیمنتی )دروازه بان 
ذخیــره یوونتوس در آن زمــان( بخواه 
که خــودش را گرم کنــد و بازی کند، 
چــون مــن احســاس آمادگــی برای 
انجام بازی ندارم. ناگهــان دچار حمله 
اضطرابی )حمله پنیک(شده بودم. واقعا 

نمی توانستم بازی کنم.
اگــر آن تجربــه، آن غبــار ذهنی 
و آن آشــفتگی را با دیگــران در میان 
نگذاشــته بودم، شــاید نمی توانستم از 
آن رهایــی پیدا کنم. ذهــن من آنقدر 

شــفاف بود که درک کنم تقاطعی بین 
تسلیم شدن با کنار آمدن با ضعف هایی 
که همــه داریم وجود دارد. من هرگز از 
نشان دادن احساساتم یا از گریه کردن 
نترســیده ام. این چیزی نیست که از آن 
شرمسار باشید.« بوفون در پایان دوران 
حضورش در یوونتوس هم تســلیم نشد 
و به پاری ســن ژرمن پیوســت. او گفت: 
»ایده من، اگر پی اس جی موافقت کند، 
این است که یک ســال دیگر هم بازی 
کنم. شاید در 40 سالگی عجیب به نظر 
برســد که همچنان بــازی کنید اما من 
رویاها و جاه طلبی های بیشــتری نسبت 

به 20 سالگی ام دارم.«
بوفون همیشــه رابطــه ای عالی با 
طرفداران داشته است. او درباره اتفاقات 
نژادپرســتانه اخیــر و شــعارهایی که 
طرفداران اینتر علیــه کالیدو کولیبالی، 
مدافــع ناپولی داده اند هم صحبت کرده 
اســت: »من عضــو یک گــروه افراطی 
طرفداران تیم کارارزه بودم. هنوز هم نام 
این گروه روی دستکش های من هست. 
من افراد زیادی را ماقات کرده ام بدون 

آنکــه بدانم آنها چه کســانی هســتند. 
رویاپرداز،  معمولی هستند؛  افرادی  آنها 
ایده آل گــرا، برخــی آدم هــای جذابی 

هستند. برخی هم احمق هستند.
مساله این اســت که اگر یک قایق 
در امپدوســا غــرق شــود و 300 نفر 
جــان خود را از دســت بدهند، همه ما 
اشک می ریزیم و به فکر این هستیم که 
یتیم شده اند  که  کودکانی  سرپرســتی 
را به عهده بگیریم و بپرســیم که برای 
کمک چــه کاری می توانیم انجام دهیم 
اما اگر قایق غرق نشــود، مــا اعتراض 
می کنیم کــه 300 مهاجر غیرقانونی به 
کشــورمان آمده اند و از خود می پرسیم 

که آنها اینجا چه می کنند.
ســخت بتوان اتفاقاتی که در شهر 
میان برای کولیبالی روی داد را توجیه 
کرد و زمینــه آن را توضیح داد. نفرت، 
بادی مرگبار است؛ از هر طرفی که بوزد. 
من به این مشــکوکم کــه فوتبال تنها 
بهانه ای شــده تا افراد نفرت خود را ابراز 

کنند.«
Vanity Fair :منبع

چرا آلیسون 
لیورپول را به 
جای چلسی 
انتخاب کرد

امسال  تابســتان  آلیسون 
و در حالی  که به شــدت مورد 
توجــه چلســی قرار داشــت، 
به عنــوان گران ترین دروازه بان 
تاریخ فوتبال جهــان - در آن 
موقع - به جمع قرمزها ملحق 
شد و حاا این دروازه بان برزیلی 
از رویاهــای خــود در لبــاس 
پیشــنهاد  رد  دلیل  و  لیورپول 

چلسی سخن گفته است.
»دلیل  گفت:  بکر  آلیسون 
انتقالــم بــه لیورپــول، همان 
دلیلــی بــود که بــه خاطرش 
برای نخســتین بار برزیل را به 
مقصــد رم ترک کــردم و فکر 
می کنم این بهترین حرکت در 
دوران حرفه ای من خواهد بود. 
چلسی ســرمربی خود را عوض 
کرده بــود و در لیگ قهرمانان 
حضور نداشت. من هم همیشه 
تحســین  را  لیورپول  تاریخچه 
این باشگاه پنج جام  می کنم و 
اروپایی در تاار افتخارات خود 
دارد و مــن واقعــا می خواهم 
بخشــی از این تاریخ باشم. من 
به قهرمانــی در لیگ قهرمانان 
با لباس رم بسیار نزدیک شده 
بودم و به سختی تاش می کنم 
تا این اتفاق در لیورپول بیفتد. 
اگر بــرای رویاهای خود مبارزه 
نکنید زندگی چه معنایی دارد؟ 
مــن رویای قهرمانــی در لیگ 

قهرمانان را دارم.«

حمله دوباره مارادونا
 به مسی

لیونل مسی از دید برخی از طرفداران 
و کارشناسان فوتبال بهترین بازیکن تاریخ 
اســت. این بازیکن شماره 10 با توپ کاری 
می کند کــه دنیا از تماشــای فوتبال لذت 
می برد. بســیاری می گویند که انگار لیو از 
ســیاره دیگری به زمین آمــده اما از دید 
دیه گو مارادونا، مســی بازیکن بزرگی است 

که رهبر بزرگی نیست.
مارادونا که چند روز به دلیل خونریزی 
داخلــی در بیمارســتان بســتری بود، در 
نشســتی خبری شــرکت کرد و به مسی 
حمله کــرد. او گفت که مســی را یکی از 
دوستان خود می داند اما از فرصت استفاده 
کرد و به این بازیکن تاخت. مارادونا که در 
جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی هدایت 
مســی را در تیــم ملی آرژانتیــن به عهده 
داشــت، گفت: »من مســی را با تمام قلبم 
دوست دارم. آنها می خواهند او را رهبر تیم 
کننــد اما او نمی تواند این کار را انجام دهد 
چون او فقط در دنیای ورزشــی خودش به 

همراه خانواده اش به سر می برد.«
این نخســتین باری نیست که مارادونا 
به مســی می تازد. او پس از حذف آرژانتین 
از جام جهانــی 2018 هم گفتــه بود که 
این ناکامی تقصیر مســی است: »او بازیکن 
بزرگی اســت اما کارش را درســت انجام 
نمی دهــد. اینکه او را رهبر تیم کنید یعنی 
فقط وقــت خود را هــدر داده اید، چون او 
پیش از مســابقه بیســت بار به دستشویی 
می رود. او فردی ترســو است. بیایید دیگر 

به مسی اتکا نداشته باشیم.«

اوبامیانگ بازیکن ماه 
آرسنال شد

مهاجم  اوبامیانگ  امریک  پیر 
بازیکن  بهترین  به عنوان  آرسنال، 
انتخاب  باشگاه  این  ماه دســامبر 
شد. ولی اوبامیانگ می گوید شاید 
در ماه دسامبر، بازیکنان بهتری از 
او در آرســنال بوده اند. اوبامیانگ 
معتقد اســت در جریان شکست 
مقابل  توپچی ها  بر یک   5 سنگین 
اتفاق  دسامبر  ماه  در  که  لیورپول 
افتاد، عملکــردی به قول خودش 

»افتضاح« داشته است.
اوبامیانــگ به بازی اشــاره 
و  انجام شد  آنفیلد  در  که  می کند 
هت تریک  آن  در  فیرمینو  روبرتو 
کرد اما اوبامیانگ، ســتاره گابنی 
آرسنال، در آن بازی روی هم  رفته 
برخورد  به توپ  پایش  بار  تنها 13 
کرد که 6 تــای آنها روی ضربات 

شروع مجدد بود.
خبر  به  واکنش  در  اوبامیانگ 
بازیکن  بهترین  به عنوان  انتخابش 
توپچی هــا در ماه دســامبر، در 
توییتر نوشــت: »متشکرم. به جز 
ماه  لیورپول،  در  افتضاح  بازی  آن 

خوبی بود.«
ایــن در حالــی اســت که 
اوبامیانگ در بخش اعظم نیمه اول 
فصل جاری برای آرســنال بسیار 
از  یکی  و  شــده  ظاهر  درخشان 
بوده  امسال  برتر  لیگ  ستاره های 
اوبامیانگ در حال حاضر  اســت. 
با 14 گل زده، صدرنشــین جدول 
بهترین گلزنــان لیگ برتر جزیره 
بــوده و به همراه هــری کین، در 
گلزنان  نقطه جــدول  بااتریــن 
ایستاده اســت. اوبامیانگ امسال 
در 26 بازی کــه در همه رقابت ها 
به  موفق  داده  انجام  آرسنال  برای 

زدن 16 گل شده است.

خبر

گزارش

سولسشایر:بدنیستبازیکنانمنچسترباهمجروبحثداشتهباشند

توخل:دمبلهکمیدیوانهاست

اوله گونــار سولسشــایر، مربی موقت 
بازیکنان تیمش گفته  به  منچستریونایتد 
که از دســت یکدیگر عصبانی شوند، چرا 
که این نشان می دهد اوضاع در باشگاه به 

سمت پیشرفت می رود.
سولسشایر بر این باور است که بازی 
این هفته با تاتنهام و دیدار با آرســنال در 
جام حذفی دو محک جدی یونایتد پیش 
از بازی حساس با پاری سن ژرمن در لیگ 

قهرمانان خواهند بود.
سولسشــایر که تیمــش را به اردوی 
دبی برده اســت، می گویــد: »من دیده ام 
که بازیکنان بســیار عالی بــا هم ارتباط 
دارنــد. اینجا جوی رویایی حاکم اســت 
کــه یکی از پایه های هر تیمی اســت اما 
لزومی ندارد که شما بهترین دوستان هم 
باشــید. روحیه تیمی اینجا عالی است. ما 
یکی دو بار دعــوا کردیم اما دقیقا همین 
را می خواهیــم. ما باید معیارهایمان را در 
ســطح باایی در نظر بگیریم. اگر فصل با 
کمی جر و بحث به پایان برســد برای من 
مهم نیست چون این یعنی بازیکنان پیروز 

هستند و می خواهند پیشرفت کنند.
اگر شما در تمرینات با شکست کنار 
بیاییــد، در دیدارهایی که برد و باخت در 
آنها مهم اســت هم خواهیــد باخت. این 
اردوی ما در دبی چنــد جنبه مهم دارد؛ 
یکی آب و هوا و یکی هم زمانی که پسران 

با هم می گذرانند.«
سولسشایر امیدوار است که پل پوگبا 
بتوانــد به آمادگی برســد تــا در بازی با 

تاتنهام، دست کم برای دقایقی به میدان 
برود. او همچنین این هفته فیلم های بازی 

تیم را با بازیکنان مرور کرده است.
در این اردو، جلسات تیمی بیشتری 
هــم برگزار شــده اســت و سولسشــایر 
توانســته روی جزییات پنج پیروزی اخیر 
تیمــش تمرکز کنــد. او می گویــد: »ما 
اینجا زمان زیــادی داریم تا فیلم بازی ها 
را تحلیــل کرده و برخی اصول را بر بازی 
خود حاکم کنیم. ما زمان بیشــتری را در 
زمین تمرین می گذرانیم. ما می نشینیم و 
بازی ها را بررســی می کنیم. ما با پیروزی 
چیزهای زیادی یــاد می گیریم اما زمانی 
که بازی های ســخت تر از راه می رســند، 
شــخصیت  درباره  بیشــتری  چیزهــای 

بازیکنان یاد می گیریم و این را می فهمیم 
که تیــم چطور با شــرایط دشــوار کنار 

می آید.«
بازی های یونایتد از یکشنبه و دیدار 
برابر تاتنهام آغاز می شــود. آنها سپس با 
برایتون و آرسنال بازی دارند و در نهایت 
مــاه ژانویه را بــا بازی مقابــل برنلی در 
اولدترافورد به پایان می برند. سولسشــایر 
می گوید: »بازی با تاتنهام ســخت خواهد 
بود اما ما هم می توانیــم کار را برای آنها 
دشــوار کنیم. آنها نقاط قــوت و ضعفی 
دارند و ما هم همینطور. ما نیاز به بازی با 
تاتنهام و دیدار برابر آرسنال داریم تا آماده 
بازی با پی اس جی شویم. آن بازی آزمون 

نهایی ماست.«

سرمربی پاری  سن  ژرمن به ستایش 
از ستاره جوان بارسلونا پرداخت. با این 
حال تاکید کرد که این بازیکن رفتارهای 

دیوانه واری از خود نشان می دهد.
عثمــان دمبله، خریــد گرانقیمت 
بارســلونا در تابســتان 2017 بود. این 
بازیکن جوان فرانســوی با وجود اینکه 
اســتعداد زیادی دارد و تاثیر گذار بازی 
می کند اما در بارسلونا رفتارهای عجیب 

از خود نشان می دهد و حاشیه ساز بوده 
است.

توماس توخل، ســرمربی پاری  سن  
ژرمن که پیش از ایــن در دورتموند با 
دمبلــه کار کرده به این بازیکن اشــاره 
کــرد و گفــت : »دمبله بازیکنــی باور 
نکردنی است. او بسیار با استعداد است 
و از کار کردن بــا او در دورتموند لذت 
بردم. دمبله استعدادی غیر عادی است. 

او شخصیت عادی دارد اما گاهی اوقات 
هم رفتارهای دیوانه واری از خود نشــان 

می دهد.«
او در ادامه اضافه کرد: »باید این را 
بگویم که دمبله انسانی عادی است اما با 
کمــی دیوانگی. او با من زیاد می خندید 
اما گاهی اوقات هــم بحث جدی با هم 
داشــتیم و در نهایت همه چیز به خوبی 
تمام می شد. اصا از حضور در کنار این 
نکردم. دمبله  بازیکن احساس خستگی 
وقتی تمرکز داشته باشــد می تواند هر 
کاری انجــام دهد. وقتی بــا او صحبت 
کردم تاکید کرد که بازی در بارسلونا را 
دوست دارد. او در حال  حاضر به رویای 
خود دست یافته است و برای بهتر ظاهر 
شــدن نیاز به تمرکز بیشتری دارد. من 

این بازیکن را بسیار دوست دارم.«
توخــل همچنین از نیمار، ســتاره 
برزیلــی تیمــش تمجید کرد. شــایعه 
جدایی نیمار از پاریــس وجود دارد اما 
توخل تاکید کرد: »در حال حاضر نیمار 
خیلی خیلی خوشحال است. او بازیکنی 
حرفه ای و تاثیرگذار بوده و از نظر ذهنی 
در شــرایط خوبی قرار دارد و می خواهد 

رهبر تیم باشد.«

دیلی میــل- محمد صاح برای دومین ســال پیاپی بازیکن 
ســال آفریقا شــد. مانه و اوبامیانگ مثل پارسال در رقابت 
لیورپول شکســت خوردند. صاح نقش  با ســتاره مصری 
مهمــی در رســیدن لیورپول بــه فینال لیــگ قهرمانان 
و بازی های خــوب این تیم در لیگ برتر داشــته اســت.

دیلی میــل- هــروه رنار، مربــی مراکش نیز کــه این تیم 
را بعــد از 2 دهــه به جام جهانی برد، مربی ســال شــد.

دیلی میل- در مراسمی که در داکار، پایتخت سنگال برگزار شد، تیم منتخب 
آفریقا هم معرفی شد که 7 بازیکن از لیگ برتر در آن دیده می شوند. صاح، 
نابی کیتا و مانه از لیورپول، اوبامیانگ از آرســنال، محرز از ســیتی، بایلی 
از یونایتــد و اوریه از تاتنهام 7 لیگ برتری این تیم هســتند. بن عطیه از 
یووه، کولیبالی از ناپولی، پارتی از اتلتیکومادرید و دنیس اونیانگو دروازه بان 
تیم ماملودی ســان داونز از آفریقای جنوبی بقیه بازیکنان این تیم هستند.

عکس نوشت

آ.اس- آژاکســی ها که باید در لیگ قهرمانان با رئال روبه رو 
بدنسازی کردند. فلوریدای آمریکا کمی  شــوند، در گرمای 

دیلی میل- پل پوگبا بعد از بازی های 
خوبش زیر نظر سولسشایر که او را در 

منچستر احیا کرد، به عنوان بهترین 
بازیکن ماه دسامبر منچستریونایتد 

انتخاب شد. او که همراه منچستر در 
اردوی دبی است، جایزه اش را در تمرین 

تیم به عکاس ها نشان داد. 

گل- باشــگاه گرمیــو برزیل در فــرودگاه »پورتو آلگره« یک دســتگاه 
فروش خودکار گذاشــته تا کســانی که پیراهن این تیــم را می خواهند، 
به راحتــی آن را تهیه کننــد. گرمیو ایــن کار را به طور آزمایشــی برای 
3 ماه انجــام می دهد و بعد تصمیــم به تمدید این مــدت خواهد گرفت.

دیلی میل- فلوید مــی ودر، قهرمان بوکس ســبک وزن دنیا که به خودش 
لقــب آقای »پول« را داده، با اســتفاده از اینســتاگرام، به طور مســتقیم 
هوادارانــش را در جریــان یــک روز از زندگی خود گذاشــت. او ابتدا از 
ویایــش در اس وگاس فیلم گرفت، بعد ســوار رولزرویس خود شــد و به 
فرودگاه کوچکــی که جت اختصاصــی او منتظرش بود رفت. ســپس به 
لس آنجلــس رفت و بازی بســکتبال کلیپرز برابر چارلوت را تماشــا کرد. 

دیلی میــل- سولسشــایر روحیــه را بــه اردوی منچســتر برگردانده و 
بازیکنــان در هــوای گــرم خاورمیانه با خوشــحالی تمریــن می کنند.

عکس نوشت

برنامه

پنجشنبه 20 دی
جام حذفی اسپانیا

مرحله یک هشتم نهایی)دور رفت(
......................................................................................  سویا 22:00 اتلتیک بیلبائو
رئال بتیس...........................................................................  رئال سوسیداد 23:00
لوانته.................................................................................................  بارسلونا 00:00

 جمعه 21 دی
الیگا

.....................................................................................  سلتاویگو 23:30 رایووایکانو
 لوشامپیونا

لیون........................................................................................................ رنس 23:15
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

سرمربی  قلعه نویی  امیر 
پیشــین تیــم ملــی معتقد 
است شاید تیم های دیگر هم 
توانایــی زدن ۵ گل به یمن 
را داشــته باشــند. قلعه نویی 
در  ایران  تیــم  درباره حضور 
می گوید:  آسیا  ملت های  جام 
»بحــث بیرونی تیم ملی مهم 
اســت و خواهــش می کنــم 
مســائل بیرونی یک جا تمام 
شود. همه جای دنیا از فوتبال 

لذت می برند اما در کشور ما چند سال است که شاهد 
این مساله نیستیم. شاید این موضوع به خاطر مدیریت 
غلط یا رفتار اشــتباه افرادی چون من باشــد. از همه 
خواهش می کنم این بحث ها را تمام کنیم. هر کســی 
که یک روز در فوتبال زحمت کشــیده، گردن ما حق 
دارد. مسائل بیرونی را کنار بگذاریم و به دنبال زیبایی 
فوتبال در زمین باشــیم.« سرمربی سپاهان در رابطه 
با جام ملت های آســیا و کیفیت این رقابت ها، توضیح 
می دهــد: »افزایش تعــداد تیم ها و حضــور تیم های 
بی کیفیت، باعث کاهش کیفیت رقابت ها شده. شاهد 

بودیم که پزشــکان تیم یمن 
در بــازی مقابل ایــران کیف 
از دور دوم  بایــد  نداشــتند! 
جام ملت های آســیا که عیار 
می شود،  مشــخص  مسابقات 
درباره ایــن رقابت ها صحبت 
کنیم. تیم ملی ایران شــروع 
خوبی داشت اما شاید تیم های 
دیگر هم همین تعداد به یمن 
گل بزننــد.« قلعه نویی درباره 
اینکه چــه تیم هایی به فینال 
جام ملت های آسیا می رســند، می گوید: »صحبت در 
این باره اان زود است اما تجربه 40 ساله من می گوید 
در بازی های حذفی مسائل زیادی دخیل است. ممکن 
است برخاف محاسبات کادر فنی، یک بازیکن اخراج 
شود یا آن روز، روز تیم شما نباشد. در جلسه ای که در 
هلسینکی بودیم، پس از موضوع تیم سازی و موفقیت 
مربــی و تیم، نوشــته بود که یک مربی باید شــانس 
داشته باشد. شانس در قهرمانی یک تیم دخیل است. 
تیم ملی ایران دارای بازیکنان و قدرت خوبی اســت و 

لیاقت قهرمانی دارد.«

حســین فرکی مربی 
تیم ملــی که ســال های 
در  برانکو  کنــار  زیــادی 
تیم ایران حضور داشــت، 
در مــورد بحث های پیش 
آمــده بیــن کــی روش و 
»در  می گویــد:  برانکــو 
درباره  فنی صحبتی  بحث 
وجــود  مربــی  دو  ایــن 
کیفیت شــان  چون  ندارد 
مشخص اســت اما درباره 

بحث های رفتــاری باید صحبت کنیم. برانکو در 
فوتبال ایران کار کــرده و همه می دانند او یک 
مربی بی حاشــیه و قابل احترام است که تعهد و 
رفتار خوبی هــم دارد و کاما با فرهنگ ایرانی 
آشناســت. او همیشه رعایت شــرایط فرهنگی 
را کــرده و هیچ گاه با مربیــان ایرانی و خارجی 
در این ســال ها دچار مشکل نشده اما کی روش 
ســابقه این رفتارها را دارد، بــه هر حال هر دو 
مربی خارجی هســتند و این اتفاقات، قشــنگ 
نیســت، چراکه مربیان ایرانی و مربیان جوان از 

آنهــا الگوبرداری می کنند. 
در این بین کسی هم قانع 
نمی شود و شرایط به جایی 
پایان  منتظر  که  رســیده 
و جام ملت ها  جام جهانی 
هســتیم تــا صحبت های 
جدید بشــنویم امــا باید 
به  و  کــرد  نتیجه گیــری 
مســیری برویم که این دو 
نفر کنار هم بنشــینند و با 
هم حرف بزنند. فدراسیون 
فوتبــال متولی این موضوع اســت و نباید اجازه 
سرکشــی بدهد.« فرکی درباره پیــروزی ایران 
مقابــل یمن توضیح می دهــد: »زدن ۵ گل در 
یک بازی تمرینی هم سخت است، البته پیش از 
ایــن حدس می زدیم که در بازی با یمن و حتی 
ویتنام مشکلی نداشته باشیم و شاید بحث عراق 
باشــد که حتی احتمال می رود آنها هم نتوانند 
مقابل ما حرفی داشــته باشند. ما یک تیم ملی 
روی نیمکت داریم و فکر می کنم تا نیمه نهایی و 

حتی فینال شرایط خوبی داشته باشیم.«

قلعه نویی: شاید تیم های دیگر هم بتوانند ۵ گل به یمن بزنند فرکی: مسائل رفتاری بین برانکو و کی روش را بررسی کرد

بعــد از اینکــه جواد نکونام جدا شــد و 
به پیکان رفت، مســووان نســاجی مازندران 
گزینه های زیادی را مورد بررسی قرار دادند تا 
سرمربی جدید خود را مشخص کنند. در این 
میان، نام های زیادی از جمله محمود فکری، 
فرهاد مجیدی، مجیــد جالی، فیروز کریمی 
و... به گوش می رســید که ظاهــرا مذاکرات 
خوبی با جالی انجام شــد تا او نهایی شــود 
اما قبل از اینکه نام جالی به عنوان ســرمربی 
جدید نساجی اعام شود، هاشم یکه زارع مدیر 
گروه صنعتی ایران خودرو در نامه ای به باشگاه 
پیــکان تاکید کرد جواد نکونــام نباید به این 
تیم بیاید. یکه زارع دلیل این مساله را قرارداد 
نکونام با نساجی اعام کرد و اینکه اگر باشگاه 
پیکان قرار اســت به ســراغ مربی جدید برود 

باید با مربیان آزاد مذاکره کند.
با اینکه یکسری اختاف به وجود آمد و 
حسین فرکی ســرمربی پیکان شد اما فرصت 
خوبی به نســاجی داد تا در مورد ســرمربی 
خود تجدید نظر کند. بر این اساس، بار دیگر 
مذاکره با جواد نکونام انجام شــد که در عین 
ناباوری خبر رسید نکونام به نساجی برگشت و 
قرار است در نیم فصل دوم کارش را با این تیم 
دنبال کند. اکثر بازیکنان نساجی از این اتفاق 
خوشحال بودند و می گفتند دوست دارند کار 
را با نکونام ادامــه دهند. ضمن اینکه با توجه 
بــه زمان از دســت رفته، فقط جــواد نکونام 
می توانســت به تیم کمک کند چون شناخت 
خوبی از نساجی دارد. این خبر اگرچه عجیب 
بود اما همه داشتند باور می کردند که روز بعد 
اعام شد نکونام برای همیشه نساجی را ترک 

کرد.
دلیل این مســاله مشــخص نشــد اما 
شــاید نکونام هم متوجه واکنش های عجیب 
به بازگشــتش شــده بود و بــه همین خاطر 
تصمیم گرفت نســاجی را ترک کند. این بار 
نه مصاحبه ای از جواد نکونام منتشــر شــد و 
نه دلخوری از مســووان باشــگاه نساجی به 
گوش رسید. همین سکوت نشان داد که دیگر 
پیوندی بین نکونام و نساجی به وجود نخواهد 
آمد. به این ترتیب مســووان باشگاه نساجی 

مازندران بار دیگر مذاکرات خود را با گزینه های 
سرمربیگری شروع کردند. آنها می دانستند با 
اتفاقی که در مورد حضور نکونام در پیکان به 
وجود آمده بود، دیگر نمی توانســتند به سراغ 
مربیانــی بروند که با تیم هــای دیگر قرارداد 
دارند. با این شرایط، نام مربیانی مثل محمود 
فکری، فراز کمالوند و... از فهرســت نســاجی 
خارج شــد و البته مذاکــره با مجید جالی و 
فیروز کریمی جدی تر از همیشــه. مذاکرات 
به خوبی داشت پیش می رفت که خبر رسید 

جالی در جلسه شــبانه ای که سه شنبه شب 
با مسووان باشگاه نساجی داشت، اعام کرد 
حاضر اســت با خودش به نساجی حامی مالی 

ببرد تا مشکات مالی باشگاه مرتفع شود.
این مســاله این روزها در فوتبال ایران 
چندان عجیب نیســت و خیلی هــا معتقدند 
همین پیشــنهاد، شــانس او را برای حضور 
در نســاجی باا برد اما جالــی در مصاحبه 
با ایران ورزشــی اعام کرد، سه شنبه گذشته 
در بشاگرد بود و به تازگی به تهران برگشته. 

شــاید تاکید جالی برای اعام اینکه بشاگرد 
بود، به خاطــر بحث های پیش آمده در مورد 
جلسه شــبانه با مسووان باشگاه نساجی بود 
اما او مذاکره با این باشــگاه را تکذیب نکرد: 
»مذاکرات خوبی با مسووان باشگاه نساجی 
داشــتم اما هنوز چیزی مشــخص نیست و 
احتماا در یکــی، دو روز آینــده همه چیز 

مشخص خواهد شد.«
جالی در حالی از مشخص شدن نتیجه 
مذاکره با نســاجی در یکی، دو روز آینده خبر 
می دهد کــه فرهاد صنیعی فر مالک باشــگاه 
نســاجی هم در مصاحبه خود اعام کرده بود 
پنجشنبه تکلیف سرمربی را مشخص خواهد 
کــرد. با این اتفاقات، به نظر می رســد حضور 
مجید جالی در نساجی مازندران نهایی شده 
و پنجشــنبه )20 دی 97( نــام او به عنــوان 
قائمشــهری  قرمزپوشــان  جدید  ســرمربی 
معرفی خواهد شــد. نکته جالب این است که 
خبر می رســد جالی قرار نیســت دستیاران 
همیشگی خود را به نساجی ببرد و این شرط 
مســووان این باشگاه شمالی است. البته این 
مســاله در حد شایعه اســت که باید دید در 

نهایت چه اتفاقی در این مورد می افتد.

جالی- نساجی، امروز نهایی می شود
از شایعه حامی مالی تا تغییر دستیار

جدایی حامد لک 
از نساجی مازندران

حامــد لــک دروازه بــان باتجربه 
این  با  نســاجی مازندران قــراردادش 
باشــگاه را فســخ کرد. لک که در این 
فصل دروازه بان نســاجی مازندران بود 
و در 13 مســابقه لیگ برتر به میدان 
رفت، با وجود اینکه در دوران حضورش 
در جمع شــاگردان جواد نکونام موفق 
به ثبت پنج کلین شــیت شــد اما بعد 
از عدم انجام تعهدات  از ســوی باشگاه 
نســاجی قراردادش با این تیم را فسخ 
کــرد. این دروازه بان ســابقه حضور در 
تیم ملــی را دارد و بعد از دوران موفق 
در تیم های ســایپا و فواد خوزســتان 
راهی نســاجی شــده بود، در این تیم 
هم روزهای خوبی پشــت سر گذاشت 
ولی در نهایت به دلیل بندهایی که در 
قراردادش وجود داشــت و عدم انجام 
تعهدات مسووان نساجی، قراردادش با 
این باشگاه را با حضور در سازمان لیگ 
و بــه طور یک طرفه فســخ کرد. پیش 
از خداحافظی جواد نکونام از نســاجی، 
شایعاتی درباره رفتن حامد لک از این 
تیم شنیده می شــد که در نهایت این 
دروازه بان با تجربه قراردادش با نساج ها 
را فسخ کرد تا نخســتین بازیکن جدا 
شده از این باشــگاه در نیم فصل لقب 
بگیرد. حامد لک هنوز تیم آینده خود 
را مشــخص نکرده ولی به نظر می رسد 
طی روزهای آینده باشگاه جدیدش را 

معرفی کند.

غیبت مدافع گرجستانی 
در تمرینات نساجی

بازیکــن  گولســیانی  گئورگــی 
گرجستانی نساجی مازندران این روزها 
غایــب بزرگ تمرینات این تیم اســت. 
به نظر می رســد طوانی شــدن پروسه 
انتخاب سرمربی جدید تیم نساجی روی 
بازیکــن خارجی این تیم هــم اثرگذار 
بوده. گولســیانی مدافع گرجستانی تیم 
نســاجی که برای تعطیات کریسمس 
راهی کشورش شده بود، با وجود پایان 
تعطیــات هنوز به ایران برنگشــته که 
عجیب به نظر می رســد. این بازیکن در 
نیم فصل اول یکی از نفــرات تاثیرگذار 
نســاجی بود کــه بی تردیــد در ادامه 
رقابت هــا هم می تواند به این تیم کمک 
شــایانی کند. از این رو نســاجی هنوز 
سرمربی جدیدش را نشناخته و باید دید 
با پایان یافتن پروســه انتخاب سرمربی 
در قائمشــهر تصمیم مسووان نساجی 

درباره مدافع گرجستانی شان چیست.

خبرکوتاه

هفته بیست و دوم لیگ برتر 
فوتسال بانوان

 تاش مس رفسنجان
 و نفت آبادان برای صعود

 در هفته پایانی لیگ برتر فوتســال بانوان 
تیم های مس رفســنجان و پاایش نفت آبادان 
بــرای صعود به پلــی آف تــاش خواهند کرد. 
هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتســال بانوان 
جمعه با برگزاری ۵ بازی پیگیری می شــود. تیم 
حفاری اهواز، صدرنشــین جدول رده بندی که 
صعــودش به پلی آف قطعی شــده در این هفته 
میزبان شــهرداری رشت خواهد بود. نامی نو تیم 
دوم جدول رده بندی هــم جمعه میزبان هیات 
خراسان رضوی اســت. با توجه به اینکه جمعه 
هفته پایانی لیگ برتر اســت و 4 تیم به پلی آف 
صعود می کنند تاکنون تکلیف تیم های حفاری، 
نامی نو و دختران کویر کرمان مشــخص شــده 
است. تیم های مس رفسنجان و نفت آبادان هم 
بــرای صعود در این هفته تــاش خواهند کرد. 

برنامه کامل به شرح زیر است:
دریژنو فرخ شهر- دختران کویر کرمان

استقال ساری- مس رفسنجان
نامی نو اصفهان- هیات فوتبال خراسان رضوی

حفاری اهواز- شهرداری رشت
پارس آرا شیراز- پاایش نفت آبادان

اسامی بازیکنان دعوت 
شده به اردوی تیم فوتسال

اســامی بازیکنــان دعــوت شــده به 
یازدهمین اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال 
ایــران اعام شــد. اردوی آماده ســازی تیم 
فوتســال کشــورمان از 22 دی ماه در مرکز 

ملی فوتبال آغاز می شود. 
محمد ناظم الشــریعه سرمربی تیم ملی 
فوتســال اســامی بازیکنان دعوت شــده به 
اردوی تیمــش را به این شــرح اعام کرد: 
مســلم اوادقباد، سعید افشار، علیرضا جوان 
از باشــگاه گیتی پســند اصفهان )اصفهان(، 
ســعید مومنی، مرتضی عزتی از باشگاه مس 
ســونگون )آذربایجان شرقی(، بهزاد عظیمی 
از باشــگاه حفاری اهواز، ســجاد مســیحی 
از اهــورای بهبهــان )خوزســتان(، مهرداد 
قنبــرزاده از باشــگاه آذرخــش بندرعباس 
)هرمزگان(، میثم خیام، محســن محمدزاده 
از باشگاه مقاومت البرز )البرز(، سینا پرکاس 
و مراد ناظری از باشــگاه شــهروند ســاری 
)مازندران(، علی رستمی، مسعود محمدی از 
باشــگاه فرش آرای مشهد )خراسان رضوی(، 
ســیدابوالفضل حسینی از باشــگاه پارسیان 
شهر قدس، طاها نعمتیان از باشگاه مقاومت 
قرچک )تهران( و مهدی کریمی از باشــگاه 
ســن ایچ ســاوه )مرکزی(. این بازیکنان باید 
ســاعت 14 شــنبه 22 دی ماه، خود را به 
کادر فنی تیم ملــی در هتل المپیک معرفی 
کنند. اردوی فوق به منظور کســب آمادگی 
بازیکنان جهت حضور در دیدارهای دوستانه 
برابر صربســتان برگزار می شود و تا روز 24 

دی ماه ادامه خواهد داشت.

هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان
جدال ذوب آهن و 

سپاهان در دربی اصفهان
هفتــه ششــم لیگ برتــر فوتبال 
بانــوان جمعه با برگــزاری 6 بازی در 
شــهرهای مختلف پیگیری می شود که 
در مهمتریــن بازی، دربــی اصفهان به 

میزبانی ذوب آهن برگزار خواهد شد.
تیم هــای ذوب آهن و ســپاهان   
در حالی در هفته ششــم مقابل هم به 
میــدان می روند که هــر دو تیم هفته 
گذشــته بازی را مقابل حریفان شــان 
واگذار کردند. ذوب آهن در حال حاضر 
بــا 12 امتیــاز در رده دوم قرار دارد و 
بــرای حفظ جایگاه به برد در این بازی 

نیاز دارد. 
ســپاهان هم با 9 امتیــاز در رده 
پنجم جــدول قــرار دارد. شــاگردان 
ایراندوســت در تیم فوتبال ملوان هم 
برای صعود به رده دوم در صورت باخت 
ذوب آهن بــه پیروزی برابــر همیاری 

آذربایجان غربی نیاز دارند.
 همیاری از ۵ بازی برگزار شــده 
2 بــرد و 3 باخت در کارنامه دارد. تیم 
صدرنشــین شهرداری بم هم این هفته 
در دیــداری راحت مقابل آذرخش قرار 
می گیرد که تنها یک برد را در کارنامه 
ثبت کرده. برنامه کامل هفته ششم به 

این شرح است:

جمعه 97/10/21
راه یاب ملل مریوان- سپیدار مازندران

همیاری آذربایجان غربی- ملوان بندرانزلی
پارس جنوبی بوشهر- شهرداری سیرجان

شهرداری بم- آذرخش تهران
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فوتسال

آقامعلم 
رقبا را 
کنار زد

 نســاجی مازندران تنها تیم باتکلیف نیم فصل لیگ برتر اســت که هنوز سرمربی خود را معرفی نکرده. تیمی که جواد نکونام را به دلیل یکسری 
مشــکات از دست داده و حاا به دنبال ســرمربی جدید است. در مورد سرمربی جدید قرمزپوشان قائمشــهری خبر می رسد مذاکرات خوبی با 
مجید جالی انجام شــده و قرار است پنجشنبه نام او به عنوان جانشین نکونام معرفی شــود. البته در مورد حضور جالی در نساجی، شایعه های 
زیادی وجود دارد که مهمترین آن بحث حامی مالی اســت؛ اینکه جالی قرار اســت با خود به نســاجی حامی مالی ببرد تا مشکات مالی مرتفع 
شــود. شایعه دیگر هم در مورد تغییر اجباری دستیارانش است که باید دید این شــایعه ها به حقیقت تبدیل خواهد شد یا در حد شایعه می ماند.

لیگ یک

برنامه

مجتبی حسینی سرمربی اکسین البرز 
که تیمش را برای بازی با فجرسپاسی شیراز 
آمــاده می کند، مثل دیگر مربیان لیگ یک 
عاوه بر آماده سازی تیمش، مسابقات جام 
ملت های آســیا را با دقــت دنبال می کند. 
حســینی در مورد پیروزی تیم ایران برابر 
یمــن می گویــد: »تیم ما در این مســابقه 
سرحال بود و خوشبختانه برد روحیه بخشی 
به دست آوردیم. البته ضعف دروازه بان یمن 
هــم در این برد خیلی بــه تیم ملی کمک 
کــرد. آنها رو به دفاع فشــرده آورده بودند 
و همین موضوع باعث شــد تیــم ما برای 
رســیدن به گل، شــوت زدن را در دستور 
کار قرار دهد. همیــن موضوع گره بازی را 
باز کرد و دو گل ابتدایی ما روی شوت های 

از راه دور بود. مــا نباید روی این برد مانور 
بدهیم و باید به فکر بازی های بعدی باشیم. 
تیم ملــی معمواً در جام ملت های آســیا 
شــروع خوبی داشــته و حتی زمان جنگ 
هم بازی ها را خوب شروع کردیم. مهم این 
است که این تورنمنت را با عملکردی خوب 
به پایان برسانیم.« سرمربی اکسین البرز در 
رابطه با اینکه آیا ایران شــانس قهرمانی در 
جــام ملت ها را دارد، توضیح می دهد: »باید 
دیــد بازی ها چگونه جلو مــی رود ولی من 
امیدوارم که بچه ها شرایط جسمانی خوبی 
داشته باشند و با همین اتحاد بهترین نتایج 
را بگیریم. شانس قهرمانی تیم ما از مدعیان 
دیگر کمتر نیست و می توانیم به این عنوان 

دست پیدا کنیم.«

وینکو بگوویچ سرمربی گل گهر سیرجان 
که امید زیادی به لیگ برتری کردن تیمش 
دارد، در مورد پیروزی ۵ بر صفر ایران مقابل 
یمن در جام ملت های آســیا می گوید: »تیم 
ملــی عملکــرد فوق العــاده ای در این بازی 
داشــت به این تیم تبریک می گویم. یکی از 
بهتریــن عملکردهای تیم ملــی با کی روش 
را در این بازی شــاهد بــودم. بازیکنان تیم 
ملی بســیار جدی و محکم بــازی می کردند 
و عملکــرد بســیار خوبی داشــتند. با توجه 
به مســابقاتی کــه در جام ملت هــا تا امروز 
دیدم باید بگویم بــدون تعارف ایران یکی از 
شانس های قهرمانی در این مسابقات است.« 
بگوویچ در مورد شکست استرالیا مقابل اردن 
که از شــگفتی های جام محســوب می شد، 

توضیح می دهد: »اســترالیا بــه هیچ عنوان 
آن کیفیتی که در جام جهانی داشت را ارائه 
نکرد. واقعاً به آن تیم هم نزدیک نشــد دلیل 
ایــن همه تغییر را نمی دانم شــاید بازیکنان 
این تیم تغییر کرده انــد. کره جنوبی نمایش 
مطلوبــی مثل جام جهانی در بازی با فلیپین 
نداشــت.« هموطن برانکو در مورد درگیری 
رســانه ای کی روش و برانکو بعــد از بازی با 
یمن می گوید: »برانکو نه تنها هموطن است 
که یکی از دوستان صمیمی من هم محسوب 
می شــود. او آدمی بســیار مؤدب و با حیایی 
است اما نمی دانم چه اتفاقی افتاده که چنین 
شرایطی رقم خورده. کی روش هم آدم بزرگی 
اســت. به نظر من بهتر بود این دو مربی وارد 

چنین جنگ و دعوایی نمی شدند.«

محمــود فکری ســرمربی شــاهین 
شــهرداری بوشــهر معتقــد اســت در 
نیم  فصل نخســت لیگ یک، برخی تیم ها 
از اشتباهات داوری ســود بردند و امتیاز 
اردوی شــاهین  درباره  فکــری  گرفتند. 
شهرداری بوشهر در تهران می گوید: »در 
مجموع اردوی خوبی بود. تمرینات خوبی 
داشتیم و به آمادگی نسبی دست یافتیم. 
یک بــازی تدارکاتــی با پــارس جنوبی 
داشــتیم که به دلیل بارندگی نتوانستیم 
کامــل بازی کنیم و این مســابقه پس از 
حدود ۵0 دقیقه به پایان رسید.« سرمربی 
شاهین بوشهر در رابطه با اینکه آیا تیمش 
می توانــد در نیم  فصــل دوم لیــگ جزو 
مدعیان صعود به لیگ برتر باشد، توضیح 

می دهد: »امیدوارم به تیم ما بیشتر توجه 
شود و باشــگاه در پرداخت مبالغ قرارداد 
بازیکنان و پشتیبانی تیم، عملکرد بهتری 
داشته باشــد.« محمود فکری با اشاره به 
اشــتباهات داوری در نیم  فصل اول علیه 
شــاهین بوشــهر می گویــد: »امیدواریم 
ســازمان لیــگ روی بازی هــا و قضاوت 
داوران، بخصــوص در دیدارهای تیم های 
باای جدولی بیشتر نظارت کند تا حقی، 
ناحق نشود. در نیم  فصل اول، برخی تیم ها 
از اشتباهات داوری سود بردند و امتیازات 
ُمفتی کســب کردند. برخی تیم ها مانند 
شــاهین هم واقعاً از بابــت داوری اذیت 
شدند.« فکری با بیان اینکه نوشدارو پس 
از مرگ سهراب فایده ای ندارد و امیدوارم 

بوشــهر  مســووان، بخصوص شــهردار 
توجه ویژه ای به شــاهین داشــته باشند، 
درباره شــرایط باشگاه شاهین و مشکات 
مالی اش توضیح می دهد: »متأسفانه هنوز 
اتفاق خاصی نیفتاده و تغییری در باشگاه 
به وجود نیامده. امیدوارم بازیکنان حقوق 
خود را در موعد مقرر دریافت کنند چون 
زمانــی می توانیــم از آنهــا انتظار تاش 
و بازی خوب داشــته باشــیم که حقوق 
خود را در زمــان مقرر دریافت کنند. اگر 
این اتفاق نیفتــد، نباید انتظار چندانی از 
بازیکنان داشــته باشیم. یکی از مشکات 
ما این است که شــهردار بوشهر، ورزشی 
و فوتبالــی نیســت و درک متقابلی میان 
دو طرف وجود ندارد. این اتفاق ما را آزار 

می دهد. امیدوارم در نیم فصل دوم اتفاقات 
خوبی رخ دهد و همه ما ســربلند شویم.« 
سرمربی شــاهین شــهرداری بوشهر که 
در چند هفته اخیــر از او به عنوان گزینه 
احتمالی سرمربیگری نساجی مازندران نام 
برده شــد، در این مورد می گوید: »هفته 
گذشــته از طرف باشگاه نســاجی با من 
تماس گرفتند و با هم صحبت کردیم اما 
پس از آن مذاکره دیگری نداشــتیم. این 
پیشــنهاد تا اان جدی نبوده. شاید مردم 
قائمشــهر و عاشــقان واقعی نساجی، من 
را بیشــتر به عنوان گزینه نساجی معرفی 
کردند. آنها پیگیر حضور من در نســاجی 
هستند اما مسووان باشگاه دیگر تماسی 

با من نداشتند.«

نباید روی برد برابر یمن مانور بدهیم برانکو و کی روش نباید وارد این جنگ می شدند

فکری: برخی تیم ها امتیازات ُمفتی از اشتباهات داوری گرفتند

مجتبی حسینی: وینکو بگوویچ:

ذوب آهن  هافبــک  قاســم حدادی فــر 
اصفهان معتقد اســت بعــد از حضور علیرضا 
منصوریــان، شــادابی به این تیم برگشــت و 
بازیکنــان با انگیزه باایــی کار خود را دنبال 
می کننــد. حدادی فــر دربــاره وضعیت تیم 
ذوب آهن، می گوید: »خدا را شکر شرایط تیم 
بد نیست. دو هفته ای می شود که تمرینات مان 
را آغاز کردیم و خیلی پُرفشار کار می کنیم. به 
همیــن خاطر از لحاظ بدنی کمی افت کردیم 
که طبیعی اســت چون تمرینات بدنسازی در 
دســتور کار تیم بود. یک اردوی تدارکاتی هم 
داریم که امیدواریم در این اردو به اهداف مان 
برسیم.« کاپیتان ذوب آهن اصفهان با اشاره به 

تعطیات لیگ برتر ادامــه می دهد: »وقفه به 
وجود آمده در لیگ برتر یک فرصت مناســب 
برای ذوب آهن اســت تا بتوانــد خودش را به 
شــرایط ایده آل برگرداند. متاســفانه ما یک 
نیم فصل ناموفق را پشــت ســر گذاشتیم که 
امیدواریم ایــن اتفاقــات را در نیم فصل دوم 
جبران کنیم.« قاســم حدادی فر با تمجید از 
علیرضا منصوریان ســرمربی جدید ذوب آهن، 
دربــاره نیم فصل دوم می گوید: »بعد از حضور 
علیرضــا منصوریان، شــادابی بــه ذوب آهن 
برگشــت و او انگیزه را به بازیکنان برگرداند. 
امیدوارم بــا همین انگیــزه در نیم فصل دوم 

نتایج خوبی بگیریم.«

رضا مهاجری ســرمربی ماشین ســازی 
تبریز با فوق العاده خوانــدن نمایش تیم ملی 
برابر یمن در جام ملت های آسیا می گوید: »به 
نظر من فوق العاده بود. من تا اان این روحیه 
را در تیــم ملی ندیده بــودم. قبا تیم ملی به 
تیم های حریف فضا می داد و با شــیوه دیگری 
بازی می کرد ولی در مقابل یمن که تیم بسیار 
خوبی بود و تیمی دست و پا بسته نبود، بسیار 
خوب عمل کرد و به نوعی یمن را با نمایشــی 
که داشــت له کرد و من واقعــا به عنوان یک 
ایرانــی از دیدن بازی تیم ملــی لذت بردم.« 
مهاجری در رابطه با اینکه آیا کی روش با این 
نمایش توانسته جوابی برای منتقدانش داشته 

باشد که او را به بازی تدافعی متهم می کردند، 
ادامــه می دهد: »خب این نمایش نشــان داد 
تیم ما ظرفیت بازی با شیوه های دیگر را دارد 
ولی باید منتظر بازی های دیگر هم باشــیم و 
ببینیم تیم چطور بازی خواهد کرد.« سرمربی 
ماشین ســازی در مورد اینکــه نمایش کدام 
تیم هــا را در جام در حد و اندازه های قهرمانی 
دیــده، می گویــد: »به نظرم همــان تیم های 
ســنتی مدعی هســتند. اگر ژاپن، کره جنوبی 
و اســترالیا قبل از مرحلــه نیمه نهایی حذف 
نشــوند به نظرم همراه با ایران در نیمه نهایی 
خواهند بود و البته بــه این جمع باید قدرت 
سنتی قاره یعنی عربستان را هم اضافه کرد.«

ســعید آذری مدیرعامل باشــگاه 
ذوب آهــن و یکــی از اعضــای مجمع 
فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد برگزاری 
مجمع این فدراســیون منافاتی با بازی 

تیم ملی نداشته است. 
آذری در مورد لغو مجمع عمومی 
فدراســیون فوتبال یک شــب پیش از 
موعد برگــزاری آن می گوید: »شــب 
قبل و ســاعت 21:20 بــا بنده تماس 
گرفتند و اعام کردنــد که مجمع لغو 
شــده. علت آن را پرسیدیم که گفتند 
در اطــاع ثانوی تاریــخ جدید مجمع 
را اعام می کنیم.« مدیرعامل باشــگاه 

ذوب آهن در رابطه با اینکه در اطاعیه 
فدراسیون اشاره شــده مجمع عمومی 
فدراســیون به علت حضور تیم ملی در 
جام ملت ها لغو شده تا تمرکز تیم ملی 
از بین نرود، توضیح می دهد: »من فکر 
می کنم از ابتدا برگزاری مجمع در این 
تاریخ اشــتباه بود اما منافاتی نداشت. 
تنها موضوعــی که در این زمینه وجود 
دارد، این اســت که اکنون تمام هم و 
غم ما نتیجه گیری تیم ملی است و در 
این بین مهدی تاج و سایر دوستان هم 
بــرای حمایت از تیم ملــی در امارات 
بودند. از این نظــر فکر می کنم تمرکز 

ازم برای برگــزاری مجمع نبود چون 
مدیریــت مجمع تمرکز و انرژی زیادی 
می خواســت.« ســعید آذری یکــی از 
اعضــای مجمع فدراســیون فوتبال در 
واکنش به اینکه آیا ممکن بود به دلیل 
حضور تیم ملــی در جام ملت ها برخی 
موارد در مجمع لحاظ نشود، می گوید: 
»بــه نظــرم وقتی تمرکــز ازم وجود 
نداشته باشــد، نمی توان همزمان روی 
دو موضــوع تمرکز کــرد. از این جهت 
فکر می کنم اولویــت همه ما اان باید 
موفقیــت تیم ملی باشــد و مجمع در 

زمان بهتری برگزار شود.«

مالک باشگاه پدیده شهر خودرو به 
وعده خود عمل کرد و بدهی ســوبا را 

پرداخت کرد.
بدو  فرهــاد حمیــداوی کــه در 
حضــورش قــول داده بود تــا یحیی 
گل محمــدی را به تیــم بازگرداند که 
البته این کار را هم انجام داد و حاا به 
دومین وعده اش نیز جامه عمل پوشاند.

 در نهایــت پــس از کش و قوس 
فراوانــی که در پرونده ســوبا به وجود 

با  آمده  بود، ظهــر دیروز حمیــداوی 
رایزنی هــای خــود و همــکاری دکتر 
فارســیان در لندن موفق شــد بدهی 
باشگاه پدیده شــهر خودرو به سوبا را 
از طریــق یکی از بانک های این شــهر 

پرداخت کند.
این در شــرایطی بود که تنها یک 
روز تا پایان مهلت فیفا به باشگاه پدیده 
شــهر خودرو بــرای پرداخت بدهی به 

دیارا سوبا باقی  مانده بود.

در نهایــت نیز با رایزنی حمیداوی 
و پرداخــت 13۵ هزار دار به عاوه ۵ 
درصد سود آن به صورت پوند انگلیس، 
به حساب اعام شــده از سوی فیفا به 
نام وکیل دیارا ســوبا، این ماجرا ختم 
به خیر شــد و دیگر خطری باشــگاه 
پدیده شــهرخودرو را تهدید نمی کند 
و خیال هواداران خراســانی تیم پدیده 
شهرخودرو از بابت کسر 6 امتیاز راحت 

شد.

حدادی فر: بعد از حضور منصوریان شادابی به ذوب  آهن برگشت

مهاجری: نمایش تیم ملی فوق العاده بود

آذری: برگزاری مجمع منافاتی با بازی تیم ملی نداشت

مشکل کسر امتیاز پدیده حل شد
صنیعی فر: جالی انسان بزرگی است

فرهاد صنیعی فر  مالک باشگاه نساجی مازندران اعام کرد فقط با مربیانی برای 
هدایت این تیم مذاکره می کند که تحت قرارداد با هیچ باشگاهی نباشند. صنیعی فر 
در رابطه با اینکه گفته می شود مجید جالی گزینه نهایی هدایت تیم نساجی است، 
می گوید: »جالی اکنون با تیمی قرارداد ندارد و انســان بزرگی هم هست. من هم 
جالی و هم فیروز کریمی را خیلی دوســت دارم و همانطور که از روز اول گفتم با 
مربیانی مذاکره می کنیم که با جایی قرارداد نداشته باشند. اان هم چندین گزینه 
مختلف برای ســرمربیگری داریم اما گاهی اوقات نام هایی مطرح می شوند که برای 
خود من هم جالب اســت. همانطور که گفتم ما چند گزینه داریم و به امید خدا تا 

پنجشنبه سرمربی جدید را معرفی خواهیم کرد.«

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
1595132122032سرخپوشانپاکدشت1
1586131161530گلگهرسيرجان2
158432213928مسکرمان3
157622191227شاهينبوشهر4
156541210223اکسينالبرز5
123-156541617آلومينيوماراک6
22-156451616قشقاییشيراز7
155641916321بادرانتهران8
517-154561520شهرداریتبریز9
414-15285610فجرسپاسی10
714-153571017شهرداریماهشهر11
1714-15357825نوداروميه12
913-153481019خونهبهخونه13
1113-153481021کارونخرمشهر14
711-152582027مسرفسنجان15
10*-153751515ملوان16

آغاز نیم فصل دوم لیگ یک
فینال زودرس با تقابل مربیان قرمز و آبی!

نیم فصل دوم لیگ یک پنجشــنبه )امروز( آغاز می شود. در هیاهوی جام ملت ها 
و در حالی که مســابقات لیگ برتر تعطیل اســت، بازی های لیگ یک به روزهای آخر 
هفته منتقل شــده تا بر تعداد تماشاگران این مسابقات افزوده شود.  رقابت های لیگ 
یک هم جذابیت های خاص خود را دارد و تیم های پرهواداری چون شاهین شهرداری 
بوشهر، ملوان، مس کرمان، قشقایی شیراز، فجرسپاسی و... می توانند بازی های جذابی 
را رقم بزنند. در یکی از حسا س ترین بازی های پنجشنبه تیم صدرنشین سرخپوشان 
پاکدشت میزبان تیم کارون اروند خرمشهر است. شاگردان فرهاد کاظمی در ورزشگاه 
تختــی میزبان تیم هومن افاضلی خواهند بود. کارون برای بقا در لیگ تاش می کند 
و شــاگردان کاظمی هم بــه دنبال قهرمانی و صعود به لیگ برتر هســتند.  گل گهر 
سیرجان تیم دوم جدول هم میزبان تیم شاهین شهرداری بوشهر خواهد بود. این یک 
فینال زودرس در نیم فصل دوم محســوب می شود. شاهین تیم رده چهارم جدول با 
محمود فکری خود را در قواره یک مدعی می داند هرچند فکری در نیم فصل یکی، دو 
بار به خاطر مشکات مالی از باشگاه جدا شد. گل گهر سیرجان هم می خواهد به لیگ 
برتر صعود کند. بگوویچ سرمربی اسبق پرسپولیس مقابل فکری مربی و کاپیتان سابق 
اســتقال قرار می گیرد.  مس کرمان تیم سوم جدول به مصاف شهرداری ماهشهری 

خواهد رفت که سرمربی جدید خود را انتخاب کرده.
پنجشنبه 97/10/20، ساعت 14:00

بادران تهران......................................................................  نود ارومیه
ورزشگاه: نفت )تهرانسر( تهران

داور: عبدالنبی پورخلف، کمک ها: رحیم حاجی پور، مرتضی شهریاری
فجرسپاسی شیراز.........................................................  اکسین البرز

ورزشگاه: پارس شیراز
داور: احمد محمدی، کمک ها: امرا... طراح، عباس سعادت

........................................  شاهین شهرداری بوشهر گل گهر سیرجان
ورزشگاه: امام علی )ع( سیرجان

داور: حسین زیاری، کمک ها: محمدعلی رضایی، رضا درویشی
.....................................  کارون اروند خرمشهر سرخ پوشان پاکدشت

ورزشگاه: پاس قوامین تهران
داور: محمدباقر پورباقر، کمک ها: احمد کاظم لو، رامین بابایی

شهرداری ماهشهر...........................................................  مس کرمان
ورزشگاه: شهدای ماهشهر

داور: کیوان علی محمدی، کمک ها: میاد قاسمی، یدا... کلوندی
مس رفسنجان............................................................  قشقایی شیراز

ورزشگاه: شهدای رفسنجان
داور: حسین زمانی، کمک ها: علی الفتی، موسی مه آبادی

........................................................  آلومینیوم اراک شهرداری تبریز
ورزشگاه: اختصاصی )شهرداری( تبریز

داور: رضوان سرشار، کمک ها: محمد شاکر، بابک قلی زاده
ملوان بندر انزلی...........................................  خونه به خونه مازندران

ورزشگاه: تختی انزلی
داور: محمدحسین ترابیان، کمک ها: حافظ عظیمی، بابک خسروی
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تمرینات اســتقال پــس از کش 
و قوس های بســیار در زمین شماره 2 
ورزشگاه آزادی آغاز شد. پیش از شروع 
این تمرین امیرحسین فتحی، سرپرست 
موقت این باشگاه درباره شروع تمرینات 
حرف هایــی زد. البتــه او کوشــید بــا 
صحبت های روحیــه آور قدری بازیکنان 
را از حال و هوای مشکات مالی باشگاه 
خارج کند. سرپرســت باشگاه استقال 
گفت: »سال نو میادی و تولد دوستان 
را تبریک می گویم. مشــکات شــما را 
می دانم و درک می کنــم. پس از بازی 
پدیده دنبــال رفع مشــکات بودیم و 
ســرانجام بحــث مالی ما حل شــد و 
حواله هــا نیز صادر می شــود. همچنان 
پیگیر کارها هســتیم تا شــما تنها به 
تمرین فکر کنید و روحیه باایی داشته 
باشید. به همه خسته نباشید می گویم و 
از صبوری شما تشکر می کنم. از مهدی 
رحمتی تشکر می کنم که همه جا کنار 
من بود و تاش کرد تا مشــکات حل 

شود.«
فتحــی درباره برنامه هــای وینفرد 
شــفر هم توضیحاتی ارائــه کرد: »نظر 
شــفر اضافه شــدن دو نفر به کادرفنی 
بود. مارتین فورکل به زودی به جمع ما 
اضافه می شود. او تجربه خوب و مدرک 
باای مربیگــری از یوفا دارد و می تواند 
کمک تیم باشد و در زمینه تیم های پایه 
نیز به ما کمک می کند. فرهاد مجیدی 
ســرمایه، اسطوره و ذخیره باشگاه است 
و او هم با پیشنهاد شفر به تیم ما اضافه 
شد تا بتوانیم از توانایی فنی او استفاده 
کنیم. ایشــان مدارج باای مربیگری را 
طی کرده و اکنون در کنار شــفر، یکی 
از بزرگترین مربیان فوتبال ایران است. 
شــفر بزرگترین مربی تاریخ اســتقال 
است و کسی مانند او نداشتیم. اردوگاه 
بــه زودی آمــاده می شــود و جمعه یا 
شــنبه به اردو می رویم. در حال مذاکره 
هســتیم تا بازیکنان مورد نظر کادرفنی 

به اردوگاه ما اضافه شوند.«

علی چینی مربی سابق استقال در 
خصوص شــرایط فعلی این تیم اینطور 
اظهارنظــر می کند: »درباره اســتقال 
دوســت دارم ابتدا بگویم با وجود اینکه 
تیــم هنوز در نقــل و انتقاات بازیکنی 
نگرفته امــا اان هم پر از بازیکن خوب 
است. با اضافه شدن داریوش شجاعیان 
و محسن کریمی تیم واقعا از نظر مهره 
شــرایط خیلی خوبی پیدا می کند. من 
حتی در ابتــدای فصل هم که یک عده 
از پیشکســوتان مثل همیشه به جذب 
بازیکنان جوان انتقاد می کردند گفتم که 
این جوان ها می توانند به استقال خیلی 
کمک کننــد. فوتبال امروزه دیگر کاما 
عوض شده و اسم ها بازی نمی کنند. این 
تیم اســت که نتیجه را تعیین می کند. 
استقال پر از مهره و نفرات خوب است 
و فقط شاید یک مهاجم تمام کننده در 

کنــار روح ا... باقــری و صیاد منش نیاز 
این تیم باشــد. با وجود آمدن داریوش 
شــجاعیان او به خوبی می تواند مکمل 
فرشید اســماعیلی شود، البته استقال 
در این پســت هم می تواند یک بازیکن 
بگیرد اما در مجموع در بقیه پســت ها 
این تیم مشــکلی از نظر من ندارد. من 
مطمئن هستم این اســتقال می تواند 
یکی از ســه تیم باای جدول در پایان 
فصل باشد و اگر شــرایط روبه راه باشد 

قهرمان مسابقات خواهد شد.«
چینــی در مــورد مشــکل مالی 
اســتقال هم می گوید:  »متاسفانه در 
تیم های بزرگ همیشــه از این اتفاقات 
می افتد. خــب بازیکن زندگی و خانواده 
و بدهی و مســائلی از این دســت دارد 
و وقتــی پــول نمی گیــرد به مشــکل 

می خورد.«

فتحی: مجیدی پیشنهاد خود شفر بود

چینی: استقال پر از بازیکن خوب است

مشکاتمالیحلمیشود

رفتارزیرکانهسرمربیاستقال
 پست های اینستاگرامی معنادار شفر!

شــفر در کارهایش یک زیرکی خاصــی دارد، زیرکی که خاص مربیان 
حرفه ای است. ســرمربی آلمانی استقال ســعی می کند در مواقع حساس 
هواداران تیم را در جریان وقایع باشــگاه بگذارد، پســت های احساسی این 

مربی کاما بیانگر این ادعا است.
شفر در یک پیام مفصل اینستاگرامی روز سه شنبه نکات مهمی را با 
هواداران استقال در میان گذاشت. سرمربی استقال با دفاع از تصمیم 
جمعی بازیکنان در اعتصاب تاکید کرد که آنها چیز اضافه ای از باشــگاه 
نخواستند و بنابراین از این تصمیم جمعی حمایت کرد. البته او تبصره ای 
بر این حمایت گذاشــته و آن این اســت که بازیکنــان باید با روحیه و 
شرایط مناسب به تمرینات برگردند تا تیم دچار هیچ لطمه ای نشود. در 
عین حال ســرمربی آبی ها به نوعی مرزبنــدی خود را با یکی از مدیران 
باشــگاه مشــخص کرده و با آوردن اســم فتحی و مباشری و همچنین 
با اشــاره به یک نامه منتشــره بــه خطیر 
معاون ورزشــی باشــگاه بدون آوردن اسم 
علیه او جبهه گرفته اســت. شــفر همچنین 
به موضوع انتخــاب و خرید بازیکنان جدید 
نیز اشــاره کرده و تاکیدش بر این است که 
بازیکنی را به اســتقال اضافــه خواهد کرد 
کــه خودش او را تایید کند و اســامی دیگر 
منتشــره باعث تعجب او خواهند شد و مهر 
تایید او را نخواهند گرفت. همچنین ذکر این 
موضوع ضروری اســت که شفر در ابه ای 
حرف هایش برای برخــی بازیکنان نیز خط 
و نشان کشــیده و از همه تیم خواسته خود 
را برای یک نیم فصل ســخت کاما هماهنگ و آماده کنند. ســرمربی 
اســتقال با یک تیر چند نشــان زد و این بیانگر همان زیرکی و تجربه 
او اســت. شفر عاوه بر اینکه به صورت مستتر به اختاف خود با خطیر 
اشاره می کند، از شــاگردانش حمایت می کند ضمن اینکه از آنهایی که 
کم کاری کردند نیز انتقاد می کند. به نظر می رسد هواداران استقال هم 
با این پســت های احساســی آقای مربی ارتباط برقرار کردند و به نوعی 

پاسخ سواات خود را در این پست ها می گیرند.

مشکل بدنی استقالی ها، نگرانی کمیته فنی
اســتقال تمرینات خود را با تاخیر شروع کرد، یعنی در روزی که وعده 
دادند پول ها پرداخت می شــود و بازیکنان جمع شــدند تا برای شــروع نیم 
فصل دوم استارت بزنند، در چنین شرایطی چیزی که بیش از همه می تواند 
باعث نگرانی کادرفنی و حتی کمیته فنی این تیم شــود، مشکل بدنی است 
که ممکن اســت برای این تیم پیش بیاید. البته در شرایطی که کمیته فنی 
اســتقال تا حدود زیادی با ریزش مواجه شــده و اعضای آن از این کمیته 
رفته اند، این روزها بیش از هر کســی بهتاش فریبا در مورد مشــکات تیم 
اظهارنظر می کند. فریبا در خصوص شرایط استقال و لغو اردوی قطر اینطور 
می گوید: »مشــکات مالی باعث این اتفاقات شــده و مثل اینکه درآمد های 
باشــگاه از محل سازمان لیگ پیش خور شده اســت. البته تا آنجا که اطاع 
دارم مسووان باشــگاه با حامی مالی صحبت کرده اند و قرار است پرداختی 
صورت گیرد تا بخشی از این مشکات حل شده و تمرینات تیم از سر گرفته 
شود. از یک طرف بازیکنان حق دارند، چون باید حق و حقوق خود را دریافت 
کنند تا تمرکزشــان فقط روی کارشان باشــد و از سوی دیگر باشگاه هم با 
مشــکات مالی مواجه شده، چون در گذشته بخش عمده ای از درآمدهایش 

پیش خور شده است.«
این عضو کمیته فنی درباره مشــکات بدنی که برای اســتقال پیش 
خواهد آمد اینطور اظهارنظر می کند: »استقال به دلیل اینکه پیش از شروع 
فصل دیر اســتارت زد با مشکاتی از جمله مسائل بدنی مواجه شد، البته با 
سعی و تاش مضاعف این موضوع را جبران کردند که نتیجه آن را در چهار 
بــازی پایانی لیــگ دیدید که البته روی بازی آخر داور نقش داشــت. البته 
با توجه به اینکه چند روز دیرتر کار شروع شد، بازیکنان تیم با زیرکی، هوش 
و تمرکز باا می توانند این عقب افتادگی را جبران کرده و در صورت کســب 
امتیازات در ۳ بازی نخســت نیم فصل دوم باز هــم می توانند جزو مدعیان 

قهرمانی باشند.«

راهی که مجیدی می رود، راهی که منصوریان نرفت

پورحیدری، حجازی و قلعه نویی الهام بخش فرهاد

که بســیاری از چهره های نامدار ســال های 
اخیر- یکی مثل مجتبی جباری- نیز درصدد 
رســیدن به چنین موقعیتی بودند که به هر 
دلیل مجال کار به آنها داده نشد اما احتماا 
تفاوت هــای مجیــدی در میان هــواداران 
اســتقال و جایگاهی کــه او بین آبی  دان 
دارد، سبب شد به چنین مرتبه ای دست یابد 
و مدیران اســتقال ریسک اعتماد به او را به 

جان بخرند.
فرهاد حاا نســبت به رقبــای خود برای 
نشســتن روی نیمکت اســتقال قدری جلو تر 
است و می تواند روزگاری در قامت سرمربی روی 
نیمکت استقال فعالیت کند اما اینکه فرهاد راه 
رسیدن به اهدافش را چگونه طی کند، خود نیز 
مساله ای اســت مهم و نکته ای اساسی. مجیدی 
در قدم اول که کارش را با وینفرد شفر آغاز کرده 
هرگز نباید از خود چهره ای بسازد که به جایگاه 
سرمربی استقال چشم دارد. این نیت که فرهاد 
برای چنین بازی های پنهانی به استقال نیامده 
می تواند در نوع رفتار و گفتار او مدیریت شــود 

و او با اظهارات ســنجیده و رفتارهای سنجیده تر 
اساسا این ذهنیت را که می گویند آمده جای شفر 
را به تصرف درآورد، از ذهن اهالی فوتبال دور کند.

البته فرهــاد از فاکتور صبر و حوصله بی بهره 
نیســت. به یاد داریــم فصل هشــتم را که او در 
تیم قلعه نویــی هرگز به بازی گرفته نمی شــد و 
حتی ناچار بود پشــت دروازه بــا بازیکنان امید و 
ذخیره اســتقال تمرین کند. مجیدی با اینکه در 
برنامه های امیر جایی نداشت اما به خوبی از کوران 
آن روزهای سخت گذشــت، به گونه ای که بعدها 
همین امیر قلعه نویی با عزت و احترام به استقال 
بازگردانــدش و فرهاد نیز بــا نمایش خیره کننده 

خود در همه آن ایام عصای دست مربیان بود.
ایــن دوران نیز برای مجیــدی تفاوتی با آن 
زمان از لحاظ شــکل کار و رســیدن به جایگاه و 
موفقیت ندارد. شاید مجیدی اکنون در برنامه های 
وینفرد شــفر جایی نداشــته باشــد و ســرمربی 
اســتقال دیگر مربیان را برای همفکری ارجح تر 
از او بداند و یا هر مســاله دیگــری، اما فرهاد در 
قدم اول با جلب اعتماد شــفر و در قدم های بعدی 

با یادگیری اصــول و ریزه کاری های مربیگری در 
اســتقال می تواند خود را به ســرمربی استقال 
نزدیک کند، بر افکارش تاثیر بگذارد و در سال های 
آتی به گزینه ای جدی برای ســرمربیگری در این 

تیم بدل شود.
راهی که مجیدی آغــاز کرده از یک منظر 
بی شباهت به مسیری نیست که مربیان جام آور 
در اســتقال تجربه کرده اند. منصور پورحیدری 
خود سال ها دســتیار رایکوف بود. ناصر حجازی 
نیز توامان دســتیاری رایکــوف و پورحیدری را 
تجربه کرده بود و بعد هــا پرویز مظلومی و امیر 
قلعه نویی هم به تناوب دســتیاران مهمی برای 
پورحیدری و حجازی بودند. اگر بخواهیم قدری 
احساســی به ماجرا بنگریم، راه ســرمربی های 
جام آور در اســتقال همواره از همین دستیاری 
عبور کرده اســت. البته دســتیارانی که از نگاه 
هواداری محبوبیت عمیقی هم داشته اند. تجربه 
نشان می دهد که سرمربی های موفق در استقال 
روزگاری خــود به عنوان کمک مربــی فعالیت 
می کردند و شاید یکی از دایلی که موجب شد 

علیرضا منصوریان هرگز در اســتقال به توفیق 
نرسد آغاز مربیگری در تیمی جز استقال بود.

فرهاد مجیــدی اما برخاف منصوریان قدم 
در مســیری گذاشــته که بــزرگان و جام آوران 
اســتقال گذاشــته اند و هیچ بعید نیســت که 
انتخاب درســت راه در نهایــت او را نیز به یکی 

از مربیان بزرگ و جام آور استقال بدل سازد.
فرهاد گرچــه در زمان بازیگــری گاهی با 
رفتارهای نســنجیده دل هواداران اســتقال را 
آزرد اما بعید اســت که دیگر چنین خصوصیاتی 
که ناشی از ماجراجویی های دوران جوانی بود را 

با خود به دوران مربیگری آورده باشد.
فرهاد مو ســپید کرده و با تجربه انتظاراتی 
فراتــر از یک مربی را پیــش  روی مان قرار داده 
اســت و از  او توقــع داریم کــه در قامت مربی 
عنصــری صبور، با تجربه و تمــام قد در خدمت 
منافع باشگاه استقال باشد. همین که او از روی 
دســت بزرگانی همچون حجــازی، پورحیدری 
و قلعه نویــی تقلب کــرده نشــان از پختگی و 

آینده نگری دارد.

 رحمتی به فتحی
 کمک کرد؟

 سه شنبه شب  بازیکنان استقال 
در پست مشترک اعام کردند که حواله 
باشگاه را دریافت نکرده اند اما به خاطر 
اســتقال شرکت  تمرین  هواداران در 
خواهند کرد. البته گفته می شود ردپای 
مهــدی رحمتی در ایــن جریان کاما 
دیده می شود و او به مسووان استقال 
کمــک کرده تا بازیکنــان به تمرینات 

برگردند. 
مهــدی رحمتــی که بــه عنوان 
کاپیتان اســتقال جلســات زیادی با 
امیرحســین فتحی سرپرســت باشگاه 
داشته، پس از مشخص شدن وضعیت 
اســتقال، از همه بازیکنان می خواهد 
که در تمرینات شرکت کنند تا بیشتر 
از ایــن از لحاظ بدنی عقــب نیفتند. 
بازیکنان هم به تصمیم رحمتی احترام 

گذاشته و در تمرین شرکت کردند.

بازیکنان استقال 
ممنوع المصاحبه شدند؟

در روز هایــی کــه اســتقال به 
دلیل مشــکات مالی تمرین نمی کرد، 
هیچ کــدام از بازیکنــان ایــن تیم در 
رســانه ها حاضــر به گفت وگــو درباره 
بودند. مسووان  نشــده  تیم  شــرایط 
اســتقال که در حال رایزنی با حامی 
مالی باشــگاه برای حل مشــکل مالی 
بودند، از بازیکنان خواســتند که هیچ 
ندهند.  انجــام  رســانه ها  در  صحبتی 
آنهــا این تذکر را به آبی پوشــان دادند 
که اعتصــاب تمرین، خــودش خاف 
اســت اما چــون مطالبــات پرداخت 
نشــده، به بازیکنان حق داده می شود. 
ممنوع المصاحبه شــدن بازیکنان البته 

شاید به زودی حل شود.

تدبیر شفر برای جبران 
عقب افتادگی

دیروز  استقال  بازیکنان  اعتصاب 
شکســت و بازیکنان با حضور در زمین 
شماره 2 آزادی کار خود را آغاز کردند 
اما شفر برای جبران عقب ماندگی بدنی 
بازیکنان تیمــش تمرین این تیم را در 
دو نوبت برگزار کرد. بازیکنان استقال 
برای اینکه نوبت های تمرینی از دست 
رفته را جبران کنند، با تصمیم شــفر 
فشــرده تر از گذشته تمرین می کنند تا 
بدن آنها تا شــروع بازی های نیم فصل 

دوم به فرم ایده آل برسد.
 تمرین نوبت بعد از ظهر استقال 
بیشتر جنبه بدنی داشت و بازیکنان در 
تمرین نوبت صبح بیشــتر به کارهای 

تاکتیکی پرداختند.

سوژه

خبر

راهی که 
مجیدی 

آغاز کرده 
از یک منظر 
بی شباهت به 

مسیری نیست 
که مربیان 
جام آور در 

استقال تجربه 
کرده اند. 

مدت ها اســت بحث حضــور دالیچ در 
الهــال عربســتان مطرح می شــود. مربی 
کرواتی که در جام جهانی شگفتی ســاز شد 
و با تیم ملی کرواسی به نایب قهرمانی جهان 
رســید. دالیچ بعد از آن موفقیت بزرگ مورد 
توجه تیم های بســیاری قرار گرفته؛ از جمله 
الهال عربســتان که مدتی نیز سرمربی این 
تیم بــود. دالیــچ البته قصد نــدارد به این 
زودی ها به الهال بپیوندد. او درباره بازگشت 
به این تیــم حرف هایی زده اســت: »روزی 
به الهال بر می گــردم ولی زمان دقیقش را 

نمی دانم.« به این ترتیــب دالیچ را در بازی 
الهال مقابل اســتقال که بعد از پایان جام 
ملت های آســیا برگزار می شود روی نیمکت 
آبی و سفید پوشان شهر ریاض نخواهیم دید 
و ایــن تیم با مربی دیگری مقابل اســتقال 
قــرار خواهد گرفت. الهال به همراه الدحیل 
قطر و العین امارات با استقال در یک گروه 
قراردارنــد و ایــن چهار تیم بــه زعم غالب 
کارشناسان فوتبال آسیا یکی از سخت ترین 
گروه هــای تاریخ لیگ قهرمانان آســیا را در 

مرحله مقدماتی تشکیل داده اند.

داریوش شــجاعیان، مرتضی آقاخان 
و محســن کریمی ۳ بازیکنی هستند که 
اول فصــل به دلیل مصدومیت نام شــان 
از فهرســت خارج شــد تا آبی ها بتوانند 
به جای آنها بازیکن جــذب کنند. با این 
حال ایــن ۳ بازیکن مدت زیادی اســت 
که مصدومیت شــان به طور کامل برطرف 
شده است و در کنار تیم تمرین می کنند. 
دیروز نخستین تمرین استقال برای نیم 
فصل دوم آغاز شد و با این شرایط آقاخان، 
کریمی و شجاعیان ۳ بازیکنی هستند که 

رســما تمرین های خود را آغاز کردند. با 
حضور این ۳ بازیکن اســتقال پرستاره تر 
از گذشته می شود و آبی ها می توانند یکی 
از مدعیان جدی قهرمانی در لیگ هجدهم 
باشــند. پیــش از این گفته می شــد که 
آقاخان به صورت قرضی از تیم اســتقال 
جدا می شــود اما حضور او در تمرین این 
تیم نشــان می دهد که ایــن بازیکن نیم 
فصل دوم در کنار آبی ها خواهد بود. البته 
فعا هیچ چیز قطعی در خصوص فهرست 

ورود و خروج استقال وجود ندارد.

 پیــش از این قــرار بــود تمرین 
اســتقال در تاریــخ پانزدهــم دی ماه 
اســتارت بخورد اما به دلیل مسائل مالی 
بازیکنان 4 روز دیرتــر، از دیروز تمرین 

خود را آغاز کردند.
 تمرین روز گذشته استقال پیش 
از هــر چیزی تحت تاثیــر حضور فرهاد 
مجیدی آغاز شد، بازیکن سابق محبوب 
این تیم که جمعه هفته گذشته به عنوان 
مربی به کادرفنی اســتقال اضافه شد و 

از دیروز رســما کارش را با این تیم آغاز 
کرد.

به جز بازیکنان تیم ملی و تیم امید، 
تمام بازیکنان با حضور در زمین شماره 
2 آزادی تمریــن خــود را آغاز کردند و 
 فقط جابــر انصاری بود کــه در تمرین 

آبی پوشان حضور نداشت.
 انصاری که پیش از این شــایعاتی 
هــم در مــورد جدایی اش از اســتقال 
شنیده می شــد، دیروز در تمرین غایب 

بود و البته بعید اســت دلیل این موضوع 
مشکل مصدومیت باشد.

 البته طبق اخبار رسیده به احتمال 
فــراوان جابر انصاری تــا پایان فصل در 
استقال ماندنی خواهد بود و از روزهای 
آینده تمریــن خود را با ایــن تیم آغاز 
می کند تا خود را آمــاده نیم فصل دوم 

لیگ برتر کند.
باید دید طی روزهای آینده انصاری 

در تمرینات استقال حاضر می شود؟

تا چندی پیش عادت کرده بودیم 
تقریبا در اکثر روزهــا مصاحبه خطیر 
را در رســانه ها بخوانیم، اما چند وقتی 
اســت که از معاون ورزشــی استقال 
خبری نیســت. تقریبا هیچ مصاحبه ای 
از او ندیدیــم و در این میان خبرهایی 
از باشگاه اســتقال می رسد که باعث 
تعجب می شــود، اختــاف دو معاون 
باشــگاه که منجر به درگیری فیزیکی 
آنهــا شــده اســت، البته مســووان 

اســتقال طبق معمول ایــن اخبار را 
تکذیــب کردند، ولی غیبــت خطیر و 
مصاحبه نکردن های او باعث می شــود 
که مخاطب فوتبــال به فکر فروبرود و 
زیاد تکذیبیه باشــگاه را جدی نگیرد. 
باید به این نکته پست ها و مصاحبه های 
شفر را نیز اضافه کرد که نشان می دهد 
چقدر با خطیر مشــکل دارد و طرفین 
میانــه خوبی با هم ندارند. ضلع ســوم 
غیبت بحــث برانگیز آقــای معاون را 

ناکامی اســتقال در جــذب بازیکنان 
تکمیل می کند. در شرایطی که معاون 
ورزشــی اســتقال بایــد در تکاپوی 
جذب بازیکن باشــد اما هیچ خبری از 
او نیســت و تاکنون بازیکنی را جذب 
نکرده اند. تمام این موارد را کنار هم که 
می گذاریم به حذف احتمالی  خطیر از 
اســتقال می رسیم و هیچ بعید نیست 
به زودی این حذف احتمالی رسانه ای 

شود.

استقال-دالیچ منتفی شد

آقاخان در استقال ماند

غیبت جابر چه معنی داشت؟

خطیر از استقال کنار گذاشته می شود؟

یک نیم فصل لعنتی

نخســتین  جذابیت های  از  صرفنظــر 
مرتبه حضور فرهاد مجیــدی در تمرینات 
اســتقال در هیئت یکــی از اعضای جدید 
کادر فنی این تیــم، آنچه در روزهای اخیر 
در جای جــای کار آبی ها رؤیت می شــود، 

نمادهای ضعف در مدیریت است.
»اوایل  و  »پیش فصــل«  خریدهای  از 
فصل« دو تای آنها مصدومان طوانی مدتی 
همچون مرتضی آقاخــان و میثم تیموری 
درآمدند و یکی دو تای دیگر نظیر مارکوس 
نویمایــر آنقدر ضعیف جلوه کردند که خود 
باشــگاه عذرشان را خواســت. استقال در 
فصل جــاری از نمادهای مســلم ضعف در 
برنامه ریزی و نداشــتن تدابیــری واحد و 
تبدیل شــدن بــه مجموعه ای بوده اســت 
که تکه ها و قطعات مختلف آن همســویی 
ازم را با یکدیگر ندارنــد. در ابتدای فصل 
پندار توفیقی خریدهایی را برای اســتقال 
انجام داد که وینفرد شــفر پس از بازگشت 
از تعطیــات تقریباً تمامــی آنها را رد کرد 
و وقتــی هم به لطف کمــک وزارت ورزش 
فرصت خریدهای اضافی به رغم گذشت سه 
چهار هفته از شــروع لیگ هجدهم فراهم 
آمد باز مرتضــی تبریزی و الحاجی گرو که 
از این طریق جذب شــدند، در اندازه هایی 
ظاهر نشــدند که اســتقال و هوادارانش 
می خواستند و اینجا نیز شاهد جواب گفتن 
گرو توسط ســران اســتقال بودیم و اگر 
تبریزی را حفظ کرده اند، به ســبب حالت 
خــاص وی از منظر قواعد لیگ اســت که 
اجازه نمی دهد یــک بازیکن در طول فصل 
در ســه تیم ظاهر شود، حتی اگر دو تیم از 

آن سه تیم به واقع یک تیم باشند.
 

نقطهمقابلپرسپولیس
لغزش هــای مدیریتــی و اشــتباهات 
اســتراتژیک در جذب مهره ها ســبب شد 
اســتقال بــه رغــم عــدم محرومیت در 
خرید نفرات تازه )مشــکلی که پرسپولیس 

داشــت( عمًا تقویت نشــود و تنها خرید 
واقعاً خوب شــان طی این مدت طارق همام 
هافبــک تهاجمــی چپ پای عراقــی بوده 
کــه این روزها در جام ملت های آســیا نیز 

درخشیده و گلزنی کرده است.
ایــن را که کادر فنی تــا چه میزان از 
قابلیت های فنی همام اســتفاده کرده و تا 
چــه میزان قدر ارزش های وی را ندانســته 
بــه مطلعان و تحلیل کننده هــای امور فنی 
می ســپریم اما شکی نیست که استقال به 
رغــم هزینه کردن ارقــام نجومی کمترین 
بهــره فنی را از خریدهــای این فصل خود 
بــرده و یــک نیم فصل لعنتــی را به پایان 
رســانده و میزان کارآیــی اش اگر از فصل 
پیش کمتر نباشــد، بیشتر هم نیست و این 
بــرای تیمی که لزوم تقویــت خود را فریاد 
کرده و زمان زیادی را صرف بررســی های 
مربوطه کرد، یک ناکامی آشکار بوده است.

 
اکازیونهاییکهسربرنمیآورند

در همین دوران نیم فصل نیز استقال 
به جــای ترمیم رونــد خریدهای ضعیفش 
در حال صبر مفرط برای رســیدن موارد و 
اکازیون هایی بوده اســت که معمواً در این 
موقع از سال ســر برنمی آورند. سرمایه های 
انســانی اســتقال حتی قبــل از اضافه و 
سپس کم شدن لشکر کوچک استخدامی ها 
اندک نبوده و هر تیمی که امثال منتظری، 
ســهرابیان، غفــوری، حیدری، حســینی، 
چشمی، باقری، اسماعیلی، قائدی، زکی پور 
و البته رحمتی را در اختیار دارد، ســزاوار 
برآوردی از این دســت اســت اما از یک سو 
مدیریت درســتی بر این جمع اعمال نشده 
و از سوی دیگر شــفر نیز در دومین فصل 
حضورش در اســتقال به گونــه ای از آنها 
سود نجســته که به نظر برسد همان مربی 
انگیزه بخش و سرنوشت ســازی است که در 
نیم فصل دوم لیگ هفدهم همه ویرانی های 
نیم فصل اول را به آبادانی تبدیل کرد. اینکه 
شفر در اقدامات فنی اش و تنزل تأثیرگذاری 
آن تا چه میزان از اقدامات مدیران باشــگاه 
تأثیر منفی پذیرفته، مسأله ای است که خود 
او باید آن را توضیح بدهد اما همین میزان 
ضرر و تنزل در کار آبی ها هم نشان می دهد 
که شفر بیش از آنکه از مدیریت های حاکم 
بر باشــگاه نیرو گرفته باشــد، پالس منفی 

گرفته است.
 

چهسودازآمدنمجیدی؟
همین گونه مدیریت ها اســت که منجر 
بــه تحریم ســه روزه تمرینات اســتقال 
توســط بازیکنان معترض این تیم شــد و 
سفر استقال به قطر به قصد برپایی اردویی 
تمرینی را چند بار بــه تعویق انداخته و به 
آینده ای موهوم موکول کرده اســت. اینها 
مواردی اســت که ا اقــل در کوتاه مدت اثر 
تخریبی بیشــتری نســبت به آثاری دارد 
که اضافه شــدن مجیدی بــه جمع مربیان 
استقال بر جای می گذارد و به فرض مثبت 

بودن از میزان تأثیرگذاری آن می کاهد.

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

فرهاد مجیدی دوست نداشت مربیگری 
را از جایی جز اســتقال استارت بزند. حاا 
این اتفاق برای چهره مهم باشــگاه استقال 
رخ داده اســت. همانطور کــه پیش تر برای 
پورحیدری، حجــازی، قلعه نویی، مظلومی و 
حتی مرفــاوی رخ داد. فرهاد مجیدی بدون 
شک سرمربیگری استقال را هدف قرار داده 
اســت. او به دنبال تصاحب جایگاهی اســت 
که بزرگانی همچون حجــازی، پورحیدری، 
قلعه نویی، مظلومی و شــفر تجربه کرده اند. 
مربیانی که در اســتقال جــام آور بوده اند و 
یقینا انتظار می رود که مربیان بعد از این نام ها 
نیز جام ها را درو کنند. فرهاد برای رســیدن 
به چنیــن جایگاهی به ظاهر ســختی های 
آنچنانی را پیــش روی خود نمی بیند. همین 
که فرصت مربیگری در اســتقال به او داده 
شــد خود مزیت بزرگی اســت، به این دلیل 

استقالی ها سرانجام تمرینات خود 
را آغاز کردند. گرچــه تاخیر دوباره در 
شــروع تمرینات حاشــیه هایی را برای 
استقال ایجاد کرد اما بااخره تمرینات 
استقال در زمین شــماره 2 ورزشگاه 
آزادی آغاز شد تا آبی ها نیز به مانند دیگر 
تیم ها در فاز تمرینی قرار بگیرند. پیش 
از شروع دوباره استقال این امیرحسین 
فتحی، سرپرست باشگاه بود که دقایقی 
بازیکنان صحبت کرد و دورنمای  برای 
مناســبی را برای بازیکنان تشریح کرد. 
البته در چهره های بازیکنان اســتقال 
هیچ نشــانی از حس امیــدواری نبود. 
بیش از همه مهــدی رحمتی را دیدیم 

که چندان از وضعیت استقال راضی به 
نظر نمی رسید و با سگرمه هایی در هم 
پیچیده بــا دیگر بازیکنان خوش و بش 
ســردی می کرد. ظاهرا اوضاع نامناسب 
مالی باشگاه اســتقال و برگزار نشدن 

اردو دلیل ناراحتی کاپیتان بود.
کاپیتانی که حضور فرهاد مجیدی 
در تمریــن اســتقال هم باعث نشــد 

لبخند بــر لبانش بنشــیند. به هرحال 
اما بازگشــت مجیدی بعد از سال ها به 
تمرین استقال ســوژه مناسبی بود و 
دیگر بازیکنان بخصوص خسرو حیدری 
که ســال ها در کنار این چهره محبوب 
بــازی کرده بــود، ســعی می کردند با 
مجیدی به سرعت ارتباط برقرار کنند. 
براساس  اســتقال  تمرینات  اگر  شاید 

همان زمان بندی و برنامه ای که از قبل 
طراحی شــده بود، اســتارت می خورد 
برخی بازیکنــان را تا حدودی غمگین 
و نگــران نمی دیدیم اما شــرایط امروز 
اســتقال به گونه ای اســت که حتی 
حضور مجیدی هم نتوانست آن شادابی 
و شــور و هیجان دلخواه را در تمرینات 

ایجاد کند.

فرهادپابهپایهمهدوید
شــاید خیلی ها تصــور می کردند 
برای تماشای تمرین استقال  مجیدی 
آمده اما او خیلی زود لباس عوض کرد 
و همپای دیگــر بازیکنــان دور زمین 
ورزشگاه شماره2 آزادی دوید. مجیدی 
نه ماننــد خیلی از فوتبالیســت ها که 
بازنشســته می شــوند کیلو های اضافه 

داشت و نه اینکه ســیمایش نسبت به 
آن روزها تغییر کرده بود.

 فرهاد با همان استایل همیشگی 
که سال ها پیشــقراول همه بازیکنان 
می دیدیمش شــروع به دویدن کرد و 
بسیار هم آماده نشان داد به طوری که 
دیگر بازیکنان به شــوخی به کاپیتان 
ســابق اســتقال می گفتند بــا این 
بازی  استقال  برای  آمادگی می توانی 
کنی. شــاید حرف بازیکنان استقال 
بیراه هم نباشد. مجیدی شرایط بدنی 
مناســبی دارد و شــاید برای دقایقی 
اســتقال عنصر  ترکیب  حضــور در 

مفیدی باشد!

بازیکنان استقال به فرهاد: بیا برای ما بازی کن
مجیدیبااستقالشروعکرد

ضعفمدیریتازجایجایاستقالمیبارد

وصال روحاني
Vesal Rohani
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محسن ربیع خواه،                                                                                                                                        د ر خصوص دور 
جدید تمرینات تیم فوتبال پرســپولیس 
می گویــد: »خدا ر ا شــکر شــرایط مان 
خوب اســت و ۱۲ روز ا سترا حت کردیم 
و تمرینــات ما از روز پنجشــنبه هفته 
گذشــته آ غاز شــد. ما د ر نیم فصل اول 
                          فشــار زیــادی ر ا تحمل کردیــم                     و                                                                    د ر 
مســابقات لیــگ برتر، لیــگ قهرمانان 
آســیا و جام حذفی به میدان رفتیم    اما 
با همه سختی ها و کمبودهایی که وجود 
داشــت عملکرد خوبی داشتیم و نتایج 
خوبی هم گرفتیــم. حاا هم دور جدید 
تمرینات آ غاز شــده و قطعا د ر نیم فصل 
دوم کار ســخت تری خواهیم داشــت و 
به همین د لیل تمرینــات خیلی خوبی 
انجام می دهیم تا آماده حضور موفق د ر 
لیگ برتر با شیم.« او اشاره ای به سختی 
تمرینات دارد: »                                                                                مارکو همیشه تمرینات 
       حرفــه ای و مدرنی انجــام می دهد ا ما 
باید بگویم او هنوز فشــار زیادی به بدن 
بازیکنان وارد نیاورده و خودش گفته که 
فشــار اصلی ر ا د ر قطر                                  به بدن بازیکنان 
خواهــد آورد.                   ما د ر قطــر خیلی خوب 
تمرین می کنیم و آماده          سازی خوبی هم 
داریم                                         و تاش زیادی انجام می دهیم که 
مطمئنا                                                           ثمره آن ر ا                                                 د ر ادامه راه خواهیم 

دید                                                                                     .«
انتقاات  ربیع خــواه در خصــوص 
در پرســپولیس معتقد اســت: »                                                                                                                                                        د ر این 
باره من نباید نظــر بدهم و آقای برانکو 
به عنوان مســوول فنی تیم باید صحبت 
کند اما قطعا آقای برانکو می داند که ما 
د ر چه پست هایی نیاز به ترمیم و جذ ب 
بازیکن داریم و بر همین اساس یارگیری 
کر د ه اســت                                                                                          . مطمئنا                                                              حضــور بازیکنان 
جدید د ر پرســپولیس  جــواب می دهد                                      ؛ 
چراکه ما با تفکر           بازیکن گرفتیم.  امیدوار 
هستم که نیم فصل دوم، نیم فصل خیلی 
خوبی بر ای ما با شــد و بتوانیم            با گرفتن 
بهترین نتایج هواداران مان ر ا شاد کنیم.«

ایــن بازیکــن حرف هایــی درباره 
در  پرســپولیس  بازیکنان  رقابت هــای 
نیم فصــل دوم دارد: »بــه هــر حال د ر 
تیم های بزرگ د ر همه جای دنیا شرایط 

همین گونه است و بازیکنان بر ای رسیدن 
به ترکیب اصلی با هم رقابت خوبی دارند 
اما خوشــبختانه بازیکنان پرسپولیس به 
بلوغ خیلی خوبی رســیده اند و می دانند 
مهم نتیجه پرســپولیس است نه این که 
چه کســی به زمیــن مــی رود و بازی 
نیســت   پرســپولیس مهم  می کند. د ر 
که چه کســی             بازی می کند، بلکه مهم 
نتیجه گیری اســت و هر کســی که به 
زمین برود تــاش می کند تا موثرترین 
بازیکن با شد       . بازیکنان می دانند چه یک 
دقیقه و چــه ۹۰ دقیقه بازی کنند باید 

بهترین عملکرد ر ا داشته باشند.«
 او اشــاره ای بــه اردوی قطر دارد: 
»                                                خوشــبختانه اردوی خیلــی خوبی د ر 
قطــر داریم  و                  همه چیــز د ر اردو منظم 
و خوب است                                         . خواب، تغذیه، ا سترا حت و 
                                        زمان تمرین ما د ر اردو                                                 کاما حساب شده 
اســت                                          و این مســاله به ما کمک خواهد 
کر د تا بهترین عملکرد ر ا داشته با شیم.«

ربیع خواه درباره مصاف با سپیدرود 
بدون حضور ملی پوشــان، اینطور حرف 
می زند: »به هر حال این تصمیم سازمان 
لیگ است و ما به آن احترام می گذاریم 
اما ما د ر نیم فصل اول هم این شرایط ر ا 
داشتیم و بدون ملی پوشان بازی کردیم 
که این مساله فشار زیادی به تیم ما وارد 
کر د. دیدید که دو بازیکن اصلی ما هم به 
د لیل همین فشارها مصدوم شدند چو ن 
به صورت                    پشت سر هم بازی می کردیم 
و این مســاله فشــار زیادی به بازیکنان 
وارد کــر د. امیدوارم که از این شــرایط 
هم سربلند بیرون بیاییم. به حواشی هم 
توجهی نمی کنیم                   ، خوشــبختانه تمرکز 
همــه ارکان پرســپولیس                                                        بــه خودمان 
است و کاری به بقیه تیم ها و بقیه افراد 
نداریم.                                                                                                       مــا روی تیم خودمــان تمرکز 
می کنیم و این حواشــی نمی تواند ذهن 
ما ر ا از خواســته های مان دور کند و باید 
بگویم که وارد این مسائل و حاشیه هایی 
که برخی ها می خواهند بر ای ما بســازند 
نمی شــویم. ما بــه کار خودمــان فکر 
می کنیــم و بــر ای موفقیت و شــادی 

هواداران مان می جنگیم.«

بازیکنان رقابتی برای حضور 
در ترکیب اصلی ندارند

ربیعخواه:

ماهینیازاواخراسفندبرمیگردد؟
ثروت غیر قابل وصف پرسپولیس

بازگشــت حســین ماهینی مدافع کارکشته پرســپولیس که برانکو و 
پزشکان این باشگاه معتقدند بسیار زودتر از محمد انصاری و اواخر اسفندماه 
شــکل می گیرد، ســرخ ها را از نو صاحب ثروت بزرگی می کند که در مقطع 
دوم حضورش در این باشگاه به طرز خیره کننده ای موفق تر از مرتبه اول عمل 
کرده اســت. انجام وظیفه در پست ها و خطوط متفاوت از ماهینی یک جوکر 
برای قرمزها ســاخت و او در خط میانــی نیز هر چند برخی ضعف ها را بروز 
داد اما به عنوان یک کارگر و مرد زحمتکش که 
برای هر کمکی به پرسپولیس مهیاست، هرگز 

از بازی در هیچ پستی روی برنگرداند.
 

فدا شدن مصالح فردی
اینچنین بود که او اضافه بر مدافع راســت 
که پســت تخصصی او اســت، در پست مدافع 
چــپ، مدافع وســط و هافبک وســط هم به 
میدان آمد و همیشــه موثر جلــوه کرد. در آن 
روزها مشــخص شد انتخاب ســرمربی کروات 
پرســپولیس در ارجح شــمردن وی بر رامین 
رضائیان ناسازگار، کار درستی بوده و او انگشت 
بر نام مردی نهاده که حاضر است مصلحت خویش را فدای منافع تیم کند.

 
قربانی تلخ دربی مهرماه

مصدومیــت ماهینی از ناحیــه رباط صلیبی که به خاطر اصرار ســران 
ســازمان لیگ در برگزاری دربی پرتنش مهرماه تهــران در روزهای دغدغه 
خاطر قرمزها به خاطر جام باشــگاه های آسیا صورت پذیرفت، چیزی بود که 
قرمزهــا را در 4 مــاه اخیر از یکی از صدیق ترین مــردان خود محروم کرده 
و از کارآیی هر دو خط دفاعی و میانی پرســپولیس کاســته اســت. درست 
است که پرســپولیس باز با تحمل کمترین گل خورده ظاهراً ضرری را بابت 
حاشیه نشینی طوانی مدت ماهینی پذیرا نشــده، اما نمی توان انکار کرد در 
روزهایی که ســرخ ها به خاطــر کمبود نفر و مهره در لیگ قهرمانان آســیا 
تحت بیشترین فشار قرار داشتند، حضور وی می توانست بسیاری از نیازهای 
قرمزها را تامین و شاید از شکست برابر رقیب ژاپنی در فینال جلوگیری کند.

 
جای پایی قوی تر

اگر ماهینی طبق قول ها و وعده ها از اواخر اســفند ۹7 پا  به توپ شود، 
قادر اســت پرســپولیس را در تعدادی از مســابقاتش در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا همراهی و تقویت کند و قرمزها را در ۱۰ هفته پایانی لیگ 
داخلی نیز صاحب جای پایی قوی تر و شــاید به ســوی یک قهرمانی مجدد 
رهنمون کند. این جوکر طایی ســرخ ها ثروتی اســت که توصیف کامل او 

سخت و دین و وابستگی پرسپولیس به وی غیر قابل کتمان است.

دیدار سرمربی بایرن مونیخ با برانکو
سرمربیان تیم های پرسپولیس و بایرن مونیخ در اردوی قطر و اردوگاه 

اسپایر با یکدیگر دیدار کردند. 
تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی آماده سازی به قطر رفته و 
این در حالی است که باشگاه هایی همانند بایرن مونیخ، منچسترسیتی و... 
هم در قطر حضور دارند تا اردوی خود را در اردوگاه اسپایر برگزار کنند. 
بعــد از تمرینــات تیم پرســپولیس و به دلیل همســایگی تمرین 
پرســپولیس و بایرن مونیخ، برانکو ایوانکوویچ با نیکوکواچ ســرمربی تیم 

بایرن مونیخ دیدار و گفت وگوی صمیمانه ای داشت. 
این دو مربی و دستیارانشان برای لحظاتی با یکدیگر صحبت کردند 
و کواچ از شرایط پرســپولیس پرس وجو کرد و سرمربی سرخ پوشان هم 

توضیحاتی درباره تیمش به سرمربی بایرن مونیخ ارائه کرد.

همچنان دروازه ات را بسته نگه دار

 جام ملت ها، سکوی پرتاب بیرانوند

 بازیکنانی مثل ســردار آزمــون، علیرضا 
بیرانونــد، علیرضا جهانبخش، ســامان قدوس 
و ... آنقدر در دیدارهای باشگاهی شــان خوب 
بودند که منتظر درخشش آنها در جام جهانی 
۲۰۱8 روســیه بودیم و بــه همین جهت هم 
انتظــارات از تیم ملی بــاا رفته بود. آنقدر که 
حتی همگروهی با قدرت های فوتبال دنیا مثل 
اســپانیا و پرتغال هم نتوانست این انتظارات را 

به حداقل برساند. 
هر چند آنطور که تصور می شــد، اوضاع 
مســابقات پیش نرفــت و انتظــارات با وجود 
عملکرد خــوب تیم ملــی برآورده نشــد اما 
انتظار عمومی از برخی بازیکنان برآورده شــد 
و عملکــرد برخی بازیکنان هم تقریبا هواداران 

را شوکه کرد. 
به طــور مثال انتظارات زیادی از ســردار 
آزمــون بود، هر چند نمی شــد ایــراد فنی به 
عملکرد این بازیکــن گرفت و حتی کادر فنی 
تیم ملی هم از عملکرد او راضی بودند اما به هر 
حال این بازیکن انتظارات هواداران را برآورده 
نکرد و بعد از جام جهانی حواشی زیادی برای 
او پیــش آمد که تا خداحافظی ســردار از تیم 

ملی پیش رفت. 
با این وجود بودند بازیکنانی که توانستند 
هم انتظارات کادر فنی تیم ملی و هم هواداران 
را بــرآورده کنند. نمونه بــارز آن هم علیرضا 

بیرانوند بود.
 بازیکنــی که تاش هایــش درون دروازه 
تیــم ملی بی نتیجــه نماند و روزهای بســیار 
خوبی برای او در جــام جهانی رقم خورد. اوج 
کار علیرضــا بیرانوند هم در دیــدار با پرتغال 
رقم خورد، جایی که ایــن دروازه بان تیم ملی 
کشــورمان توانست پنالتی بهترین بازیکن دنیا 
را مهار کند و نشان دهد که بی جهت انتظارات 

از او باا نبوده است.
امــا این پایان کار علیرضــا نبود، با وجود 
اینکه تیم ملی کشــورمان در مرحله نخســت 
رقابت هــا از دور رقابت هــا کنار رفت، اســم 
بیرانوند حســابی روی زبان هــا افتاد و همواره 

نامــش در کنار نــام رونالدو دیده می شــد. این 
عملکرد او به طور طبیعی پیشــنهادهایی را هم 

برای او در پی داشت. 
با همه حــرف و حدیث هایی که پیش آمد 
و همه پیشــنهادهایی که وجود داشــت و حتی 
همه دایلی که می شــد برای نرفتن بیرانوند در 
نظر گرفت، این بازیکن همچنان در پرسپولیس 

ماندنی شد. 
شــاید بتوان یکی از مهم ترین دایل ماندن 
بیرانونــد بعد از درخشــش در جــام جهانی در 
پرســپولیس را به محرومیت ایــن تیم از نقل و 
انتقاات ربط داد و شاید بتوان گفت که او منتظر 

پیشنهاد های بهتری بود.
اما این پیشنهادها در چه صورت می توانست 
بــرای بیرانوند رقم بخورد، آیــا عرصه ای بهتر از 

جام جهانی هم وجود داشت؟
 به طور حتــم اگر تیم ملی کشــورمان از 

مرحله نخســت رقابت هــای جــام جهانی باا 
می رفت، جام جهانی بزرگترین و بهترین سکوی 
پرتاب بیرانوند می شــد اما این اتفاق نیفتاد تا در 
کنار برخــی دایل دیگر، ایــن دروازه بان خوب 

کشورمان به جام ملت های آسیا فکر کند.
علیرضا حاا این فرصت را در اختیار دارد و 
شاید به همین دلیل بود که طی روزهای گذشته 
همواره شــاهد برخی از شــایعات درباره جدایی 

بیرانوند از پرسپولیس بودیم. 
البته همانطور که گفته شد در طی روزهای 
گذشته فقط شاهد بروز شایعات بودیم و هنوز خبر 
موثقی در این بــاره وجود ندارد اما باید بپذیریم 
که همه چیز بســتگی به نتیجه رقابت های جام 
ملت های آسیا دارد. تیم ملی کشورمان نخستین 

دیدارش را مقابل یمن برگزار کرد. 
هر چند ایــن بازی مــاک و معیار خوبی 
بــرای حداقــل بیرانوند نبود اما بــه هر حال او 

دروازه اش را در این بازی بســته نگه داشــت و 
توانست نخســتین دیدار را بدون گل خورده به 
پایان برساند و این در حالی بود که اکثر تیم های 
مدعــی حاضر در این جام، دروازه تیمشــان باز 
شــده و بیرانوند این شــانس را دارد که در این 

خصوص پیشتاز باشد.
ادامه این روند به طــور حتم می تواند جام 
ملت هــا را برای بیرانوند به یک ســکوی پرتاب 
بزرگ تبدیل کند، به شرط اینکه این دروازه بان 
تیم ملی کشــورمان همچنان بتواند دروازه اش را 
بســته نگه دارد و البته حضــور در مراحل بااتر 
این رقابت ها و حتــی قهرمانی در این رقابت ها، 
شرایطی بهتر از جام جهانی را هم در اختیار این 

دروازه بان خوب کشورمان قرار دهد. 
بیرانونــد این بار بدون دغدغــه برای دروازه 
پرســپولیس به جهت پایان محرومیت این تیم، 

می تواند به رویاهای بزرگ تر فکر کند.

غیبتباقریدرتمریناتدوحه
اردوی خانوادگی مربیان 

پرسپولیس در قطر
از روزی کــه تمرینات پرســپولیس 
بازیکنــان برای  بــرای آمــاده ســازی 
رقابت های نیم فصــل دوم لیگ هجدهم 
شــروع شــد، برخی مربیــان غایب این 

تمرینات بودند. 
هر چنــد برانکو خــودش را خیلی 
زود بــه ایران رســاند و هدایت تیمش را 
برعهده گرفــت اما برخی ها ترجیح دادند 
دیرتــر از تعطیات باز گردند و به همین 
جهت به تمریناتی کــه در تهران برگزار 

شد، نرسیدند. 
در همــان زمان عنوان شــد که این 
مربیــان در قطــر به پرســپولیس اضافه 
در  ایوانکوویچ  زاتکــو  خواهنــد شــد. 
تمرینــات تهران حضور نداشــت و گفته 
می شــد او در قطر به جمع سرخپوشان 
اضافه خواهد شــد. همانطــور که گفته 
شده بود زاتکو در قطر به پرسپولیسی ها 
اضافه شــد اما مربی پرسپولیس البته به 

تنهایی راهی دوحه نشده است. 
زاتکــو را پســر ایوانکوویچ، پســر 
نیز  پانادیــچ و خانــواده اســتیلینوویچ 
همراهــی می کننــد. اردوی خانوادگــی 
مربیان پرســپولیس در قطر کامل شده و 
آنها بدون دغدغه کارشان را در این کشور 
انجام خواهند داد. طی روزهای گذشــته 
خبرهایــی درباره حضــور خانواده برخی 
از بازیکنــان هم در این کشــور به گوش 

می رسید.
 آنطور که گفته می شــد ســرمربی 
سرخ پوشــان برای تمرکز بیشتر بازیکنان 
روی تمرینات، این اردوی خارج از کشور 
را مهیا کرده بود اما برخی بازیکنان برای 
دور زدن سرمربی، خانواده های شان را به 
دوحه بردند تا ســفر خوبی به این کشور 

داشته باشند. 
جالب است که کریم باقری با وجود 
حضور در تمرینات تهــران، در تمرینات 

پرسپولیسی ها در قطر غایب خواهد بود.

ارسال قرارداد برای 
بودیمیر

تیم  بودیمیر مهاجم کروات  ماریو 
فوتبال دینامــو زاگرب مورد توجه تیم 
پرســپولیس قرار گرفتــه و مذاکراتی 
هم با این بازیکن انجام شــده اســت. 
این مذاکــرات مراحل نهایــی خود را 
سپری می کند و به احتمال فراوان طی 
روزهای آینده بودیمیر با عقد قرارداد با 
پرسپولیس به اردوی این تیم در دوحه 
قطر خواهد پیوســت. در همین رابطه 
باشگاه پرسپولیس برگه قرارداد را برای 
بودیمیر ارســال کرده و قرار است این 
بازیکــن بعد از بررســی های نهایی آن 
را امضــا کند. در صورتــی که بودیمیر 
قــراردادش را با پرســپولیس به امضا 
برســاند این بازیکن جایگزین گادوین 
منشا خواهد شــد که بعد از یک فصل 
و نیم از جمع ســرخ ها جدا شــد. طی 
روزهای گذشته گمانه زنی های زیادی 
درباره حضور او در پرســپولیس وجود 
داشت، که حضور او در تمرینات دینامو 
باعث شد تا حضور او در پرسپولیس با 
اما و اگر روبه رو شــود. با این وجود به 
نظر می رسد این بازیکن تمایل زیادی 
برای حضور در پرسپولیس داشته باشد 
و ارســال قرارداد هم به همین منظور 
بوده اســت. هر چند هنوز زمان دقیقی 
برای پیوســتن او به جمع سرخ پوشان 
مشخص نشده است اما گفته می شد او 
در اردوی قطر به جمع شاگردان برانکو 

اضافه خواهد شد.

رسن: مقابل ویتنام بد 
شروع کردیم

بشار رسن، هافبک تیم ملی عراق 
و عضو باشگاه پرسپولیس پس از برتری 
3 بر ۲ کشورش در نخستین دیدارش 
در مرحله گروهی جام ملت های آســیا 
۲۰۱۹ مقابــل ویتنــام می گوید: »در 
ابتدا بازی برای ما ســخت شد. ما تیم 
ملی ویتنام را خــوب آنالیز کرده بودم 
ولــی در نهایت موفق شــدیم در نیمه 
دوم به بازی برگردیم. خدارو شــکر که 
موفق شدیم 3 امتیاز بازی را بگیریم و 
امیدواریم در بازی مقابل یمن عملکرد 
بهتری داشته باشیم.« او درباره دیدار با 
تیم ملی کشــورمان معتقد است: »تیم 
ملــی ایران بازیکنان خوبی دارد و یکی 
از نامزدهای قهرمانی در آسیاست ولی 
از ایران ترســی نداریم و بــا تمام قوا 
بازی خواهیم کرد.« بشار رسن بازیکن 
جوان پرســپولیس، در دیدار تیم ملی 
عراق مقابل ویتنــام از اول در ترکیب 
اصلی حضور نداشت اما قبل از به پایان 
رسیدن نیمه اول به ترکیب تیمش وارد 
شد و توانست بازی خوبی را ارائه دهد.

یادداشت گزارش

خبرکوتاه

کار ناتمام 
جام جهانی 

را تمام کن

اما این 
پیشنهادها 

در چه صورت 
می توانست 

برای بیرانوند 
رقم بخورد، 
آیا عرصه ای 
بهتر از جام 
جهانی هم 

وجود داشت؟ 
به طور حتم 
اگر تیم ملی 
کشورمان از 

مرحله نخست 
رقابت های 
جام جهانی 
باا می رفت، 
جام جهانی 
بزرگترین و 

بهترین سکوی 
پرتاب بیرانوند 
می شد اما این 

اتفاق نیفتاد

 انتظــارات زیادی از تیم ملی کشــورمان قبل از حضور در جام جهانی 2018 روســیه وجود داشــت، این انتظارات بیشــتر از اینکه یک خواســت عمومی 
در خصوص تیم ملی باشــد، یک خواســت عمومی بــه خاطر عملکرد تک تــک بازیکنان بود، به این معنی کــه عملکرد بازیکنان ملی پــوش در تیم های 
باشگاهی شــان طوری بــود که انتظار می رفــت در هر بازی، یک یــا چند بازیکن ملی پوش با درخشش شــان بتواننــد نتیجه مورد نظر را کســب کنند.

بازیکن آبی در اردوی پرسپولیس
کاوهرضاییدرتمریناتسرخپوشان

پیشنهاد جالب مهدوی کیا برای آسیا

شــاگردان برانکــو ایوانکوویــچ از روز 
سه شنبه تمریناتشان را در قطر آغاز کردند. 
همانطور که پیش از این گفته شد، همزمان 
با حضور پرسپولیســی ها در دوحه، بسیاری 
از تیم های دیگر نیز به جهت شرایط مساعد 
این کشــور در این فصل از ســال، در این 
کشــور حضور دارند. یکی دیگر از تیم های 
اروپایی که در این کشــور حضور دارد، تیم 

کلوب بروژ اســت کــه کاوه رضایی بازیکن 
ســابق اســتقال را در ترکیب خود دارد. 
کاوه رضایــی بازیکــن تیم فوتبــال کلوب 
بروژ در تمرینات سرخ پوشــان حضور یافت 
و بــا بازیکنان خوش و بش کرد. او نیز برای 
برگزاری اردو همراه تیمش در دوحه به سر 
می برد. کاوه رضایی تنها آبی پوش تمرینات 

سرخ پوشان بود.

مهدی مهدوی کیا که برای مراسم افتتاحیه 
جام ملت های آسیا به امارات دعوت شده بود در 
دیدار با شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال 
آســیا پیشنهاد جالبی را به او ارائه کرد. کاپیتان 
ســابق تیم ملی ایران که ســفیر فوتبال پایه در 

آســیا هم هست در دیدار خود با شیخ سلمان از 
وی خواست تا شرایطی فراهم شود که تیم های 
جوانان باشگاه های مختلف که در لیگ قهرمانان 
آســیا حضور دارند روز قبل از برگــزاری بازی 
بزرگساان دو تیم با هم بازی کنند. این اتفاق در 
فوتبال اروپا در قالب یک جام در حال انجام است 
و به همین دلیل مهدوی کیا چنین پیشنهادی را 
مطرح کرد. شیخ سلمان در این دیدار از پیشنهاد 
مهدوی کیا استقبال کرد اما مدعی شد برگزاری 
چنین مســابقاتی طبعا هزینه های زیادی را در 
پی خواهد داشــت که اگر هزینه های آن تامین 
شــود مطمئنا می تواند به رشد و توسعه فوتبال 
آسیا کمک فراوانی کند. مهدی کیا طی سال های 
گذشته و بعد از خداحافظی از فوتبال، در سنین 
پایه فوتبال فعالیت های ارزشمندی داشته است 
که در رقابت های جهانی هم توانســته اســت با 
نوجوانان ایرانی درخشــش هایی داشــته باشد. 
او عاقــه زیادی بــه کار در تیم های پایه دارد و 
امیدوار است از این طریق استعدادهای خوبی به 

فوتبال کشورمان معرفی کند.

پرسپولیس همسایه آیندهوون
سرخپوشــان با حضــور در قطر، قرار 
بود نخستین تمرینشــان را در ساعت ۱7 
برگزار کنند اما به دلیل تاخیرات به وجود 
آمده نخســتین تمرین شاگردان برانکو در 
ســاعت ۱8:3۰ برگزار شد اما طبق برنامه 
تمرینات پرسپولیســی ها قرار است در قطر 
هر روز در ســاعت ۱۰ صبح و 5 بعدازظهر 
به طور مرتب برگزار شــود. سرخپوشــان 
همچنین به ازای هر دو روزی که دو جلسه 
تمرین داشــته باشــند، یک روز را با یک 
نوبت تمرین پشت ســر می گذارند. این در 
حالی است که شــرایط جوی در این زمان 

از ســال در کنار تجهیزات کامل و حرفه ای 
مناسب تمرینات، دوحه را به یکی از مقاصد 
تیم های فوتبال برای آماده ســازی زمستانی 
تبدیــل کرده اســت و غیر از پرســپولیس 
بســیاری از تیم های حرفــه ای دنیا در این 
کشــور در حــال برگــزاری اردو و تمرینات 
هســتند. یکــی از تیم هایی کــه همزمان با 
 پرســپولیس در دوحــه حضــور دارد تیــم 
پی اس وی آیندهوون هلند است که همزمان 
با سرخپوشان در زمین مجاور تمرین داشتند. 
آنهــا بخش هایی از تمرین خود را در ســالن 

بدنسازی شیشه ای انجام دادند. مرکــز اطــاع رســانی و روابط 
عمومــی وزارت ورزش و جوانــان به 
دنبال انتشــار برخی اخبار مربوط به 
دخالت وزارت ورزش و جوانان در نقل 
و انتقال بازیکنــان فوتبال به ویژه در 
تیم های پرسپولیس و استقال، ضمن 
تکذیب این اخبار، از پیگیری قضایی 

خبر داد. 

در بیانیه این مرکز آمده اســت: 
» متاســفانه در زمانی کــه تیم ملی 
فوتبــال ایــران در مهمترین آوردگاه 
آســیایی خود به دنبال کســب مقام 
قهرمانی اســت و نیاز بــه آرامش و 
همدلی بیش از هر زمانی وجود دارد، 
برخی رنگیــن نامه ها و رســانه های 
حاشیه ساز اقدام به نشر اخبار جعلی 

مبنــی بــر دخالــت وزارت ورزش و 
جوانــان در نقل و انتقــال بازیکنان 
می کننــد و موجبات بــر هم خوردن 
آرامش هواداران و مسووان باشگاهی 

کشور را فراهم می آورند. 
لــذا مرکــز روابــط عمومــی و 
و جوانان،  ورزش  وزارت  اطاع رسانی 
با تکذیب هر گونه دخالتی در موضوع 
نقل و انتقاات بازیکنان فوتبال به ویژه 
در تیم های پرســپولیس و استقال، 
در نظــر دارد پیگیــری قضایی علیه 
رســانه ها و افرادی که اقدام به نشــر 

اکاذیب می کنند را انجام دهد.«
 در توضیح مرکز روابط عمومی و 
اطاع رسانی وزارت ورزش و جوانان 
آمده است: »قطعا مسائل فنی تیم ها و 
باشگاه ها در حوزه اختیارات مدیرعامل 
و سرمربی تیم ها بوده و وزارت ورزش 
و جوانــان نظارت و جلوگیری از عدم 
شــفافیت و مبارزه با فســاد در همه 
ســطوح ورزش را در برنامه خود دارد 
و امید اســت با کمک رسانه های آگاه 
و دلســوز برای استیفای حقوق مردم 
و صیانت از سرمایه های ملی گام های 

مهم و موثری برداشته شود.«

علیپور بهانه ای تازه برای انتقاد

ایرج عرب جلســه ای را با حضور 
مدیران و کارکنان بخش های مختلف 

باشگاه تدارک دید. 
در ایــن جلســه ابتدا یــادی از 
که  شــادروان محسن ســهرابی شد 
در روزهای گذشــته دار فانی را وداع 
گفت. در ادامه، سرپرســت باشگاه از 
تاش های حمیدرضا گرشاسبی، مدیر 
عامل پیشین باشگاه تشکر کرد و برای 
قدردانی از تاش های هیأت مدیره از 

آنها برای حضور در باشگاه دعوت شد. 
سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه 
تاکید کرد موفقیت  صحبت های خود 
تیم در گرو آن خواهــد بود که تمام 
بخش ها، کار خود را در پشــتیبانی از 
ایــن مجموعه به بهتریــن نحو انجام 

بدهند. 
او با اشــاره به اینکه برای خروج 
از مشــکات و روزمرگی در مدیریت 
پرســپولیس باید فعالیت ها را به ویژه 

در بخش های اقتصــادی افزایش داد، 
از استقبال باشگاه برای اجرای ایده ها 
و فعالیت هــای نو به منظــور افزایش 
درآمدهای باشــگاه ســخن گفت. در 
ادامه، تعــدادی از مدیران و کارکنان 
هم نقطه نظرات خود را مطرح و اعام 
کردند. در پایان این نشست، کارکنان 
تبریک  به عنوان  را  برنامه ای  باشــگاه 
تولد سرپرســت باشگاه تدارک دیدند 

که در واقع سورپرایزی برای وی بود.

جلسه عرب با کارکنان باشگاه پرسپولیس

بعــد از برد 5 گله ایــران مقابل 
یمن، کــی روش دوباره مجبور شــد 
بحث کهنه و قدیمی دعوا با برانکو را 
سر زبان ها بیندازد و حرف هایی بزند 
که در پاسخ به حرف های شیطنت آمیز 

سرمربی پرسپولیس بود. 
عده ای از اهالی فوتبال کی روش 
را مقصــر دانســتند که چــرا در این 
تمرکز  و  آرامش  شــرایط حســاس، 
تیم ملــی را به هم می زنــد، عده ای 
هم به برانکو خــرده گرفتند که چرا 

حرف های حساســیت برانگیز به زبان 
آورده است. 

از  عــده ای  دیگــر  طــرف  از 
پرسپولیســی ها انتظار دارنــد برانکو 
دوباره پاســخ کی روش را بدهد که تا 
اان ســرمربی سرخ پوشان جوابی به 
طعنه و کنایه های ســرمربی پرتغالی 

نداده است. 
هــر چند شــنیده می شــود که 
توصیه هایی هم برای این کار به برانکو 
شده است اما این سرمربی قصد ندارد 

جوابی به کــی روش بدهد و با وجود 
برای  پرسپولیس  درخواست هواداران 
پاسخ به ســرمربی تیم ملی، ترجیح 
داده اســت در چنین شرایطی حرفی 
نزند که در نهایت به ضرر فوتبال تمام 

شود. 
ســابقه دعوای کی روش و برانکو 
برای دیروز و امروز نیســت و مدت ها 
این بحــث ادامه داشــته اســت اما 
نتوانستند  فوتبال  مسووان  متاسفانه 

در این خصوص اقدامی انجام دهند.

برانکو پاسخی به کی روش نمی دهد

وصال روحاني
Vesal Rohani

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo
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آلبرتو زاکرونی، ســرمربی امارات مدعی شــد که تنها 
روی بازی حســاس تیمش مقابل هند تمرکز کرده و 
نگران شایعاتی که درباره برکناری اش شنیده می شود، 
نیســت. میزبان جام ملت های آســیا شــروع ضعیفی 
داشــت و در بازی افتتاحیه به زحمت توانست مقابل 
بحرین به تساوی برسد. بعد از این بازی شایعه شد که 
زاکرونی قرار است جایش را به زاتکو دالیچ، سرمربی 
سابق العین و فعلی تیم ملی کرواسی بدهد. فدراسیون 
فوتبال امارات اما شایعه برکناری زاکرونی 65ساله که 
تا پایان جام ملت هــا قرارداد دارد را فورا تکذیب کرد. 
مربــی ایتالیایی هم در کنفرانــس خبری گفت: »35 
سال ســابقه مربیگری دارم و اهمیتی به این حرف ها 
نمی دهــم. می دانم در بــازی اول هــواداران را ناامید 
کردیم و بابت آن معذرت خواســتیم، حاا امیدواریم با 
برد در بازی دوم بتوانیم آنها را راضی کنیم.« زاکرونی 
اضافه کرد: »تمرکز ما روی بازی امروز )پنجشــنبه( با 
هند است. من تجربه کافی دارم. می دانم خارج از زمین 
فوتبال حرف های زیادی مطرح می شــود، درست مثل 
ایتالیا که رسانه ها شــیفته فوتبال هستند. ولی تمرکز 
من روی بازی با هند است و می خواهم بهترین نمایش 
را برای هواداران اماراتی داشــته باشــیم. به بازیکنان 
تیمم کاما اعتماد دارم. تاش می کنیم بهترین نتیجه 

را به دست آوریم. هدف اصلی ما قهرمانی آسیاست.«

 عراق در چنگ ویتنام پرقدرت گرفتار شد اما 
گل دقیقه 90 علی عدنان، شیرهای بین النهرین 
را از یک تســاوی کم اثر و ناامیدکننده نجات 
داد. ســرکو کاتانچ، ســرمربی عــراق، روش 
3-4-3 را برای حضور در بازی نخســت جام 
ملت های آســیا انتخاب کرد. مخالفت با دفاع 
خطی و اســتفاده از 2 مدافع یارکوب، همراه با 
یک مدافع پوششــی، عراق را بیشتر از همیشه 

سردرگم کرد.
 

اشتباه خط دفاع عراق و گل اول ویتنام
در این روش، علی فائز دفــاع آخر بود، احمد 
ابراهیــم و فرانس پتروس نیز مدافعان یارکوب 
راست و چپ. ولید سالم نقش پیستون راست 
را ایفا کرد و علی عدنــان همین وظیفه را در 
ســمت چپ بر عهده داشــت. صفا هادی 20 

ساله همراه با اوساما رشید هافبک های دفاعی 
عراق بودند. حســین علی در پســت بال چپ 
بازی کرد و احمد یاســین بال راست. مهاجم 
هدف هم طبــق پیش بینی ها مهند علی جوان 

و پرانرژی بود.
اشــتباه های متعدد در خط دفاع باعث شد تا 
ویتنام برای هجوم به سمت دروازه عراق جرأت 
بیشــتری پیدا کند. آنها گل نخســت را روی 
اشتباه پتروس و فائز زدند و البته می توانستند 
یکی دو بار دیگــر دروازه تیم ملی عراق را باز 
کنند. کاتانچ وقتی دید مدافعان عراق، در دفاع 
ســه نفره مشــکل دارند، دقیقه 37 نخستین 
تعویض خود را انجام داد و بشــار رســن را به 

زمین فرستاد.
با حضور رســن، عراق روش بازی قبلی خود را به 
کار گرفــت و البته حفره هــای خط دفاع این تیم 
هم کمتر شد. پتروس که در باشگاه هوبرو- لیگ 
برتــر دانمارک – بازی می کنــد، در دومین بازی 
خود برای عراق تعویض شــد تا نشان بدهد هرگز 
نمی تواند مدافعی مطمئن برای این تیم باشــد. با 
خــروج پتروس، روش بازی عــراق به 4-2-3-1 
تغییر کرد. احمد ابراهیم و علی فائز در مرکز خط 

دفاع قرار گرفتند، ولید ســالم دفاع راست شد و 
علی عدنان دفاع چپ. صفا هادی و اوســاما رشید 
همچنــان به عنوان هافبک هــای دفاعی در زمین 
حضور داشتند و البته بشار رسن هم کمی جلوتر 
از آنها وظیفه بازیسازی را بر عهده گرفت. حسین 
علی و احمد یاســین نیز در کناره ها به بازی خود 
ادامــه دادند و مهند علی هــم از نوک خط حمله 

تکان نخورد.
 

تغییر روش بازی عراق با حضور رسن
این روش، خط دفاع عراق را منســجم کرد و 
اجــازه نداد تا ویتنام، موقعیت های خطرناکی- 
جز گل دوم- روی دروازه جال حسن به وجود 
بیاورد. تعویض بعدی عراق، ورود طارق همام و 
خروج اوساما رشید بود. رشید که این فصل را 
در سانتاکارا – لیگ پرتغال- می گذراند و البته 
والنسیا را به عنوان مشتری جدی خود می بیند، 
هرگز نتوانســت انتظارها را برآورده کند. او با 
شماره 8 و به عنوان یکی از هافبک های دفاعی 
از زمیــن بیرون رفت تا بــا ورود طارق همام، 

عراق هجومی تر از قبل شود.
با این تغییــر، صفا هادی به عنــوان تنها هافبک 

دفاعی عراق در زمین بود و بشــار رســن و طارق 
همام به عنوان بازوهای او بازی کردند. روش بازی 
عراق هم عــوض شــد. از 1-3-2-4 به 4-3-3. 
عراق با این روش، بازی بهتر و زیباتری به نمایش 
گذاشــت و در نهایت گل برتری را هم وارد دروازه 

ویتنام کرد.
 

طارق همام، تعویض طایی کاتانچ
آخرین تعویض تیم ملی عراق هم ورود یک مدافع 
راست بود. تعویضی که نه هجومی بود و نه روش 
بازی عــراق را تغییر داد. عــاء علی موهاوی که 
عضو باشــگاه پلیس عراق است جای ولید سالم را 
گرفت که او هم در این باشــگاه قدرتمند عضویت 
دارد. تغییری که قدرت جوانی را جایگزین تجربه 
کرد و البته ســمت راست دفاعی و هجومی عراق 

قوت گرفت.
با توجه به تغییرات مثبت در بازی عراق، بعید 
است ســرکو کاتانچ دوباره از 3 مدافع استفاده 
کند. بنابراین از حاا می توانیم پیش بینی کنیم 
که عراق بــرای بازی مقابل یمن با چند تغییر 
وارد زمین می شود. تغییراتی که شاید یکی از 

آنها حضور طارق همام در ترکیب ثابت باشد.

فوتبال هند روزهایی باورنکردنی را ســپری می کند. 
تیم ملی این کشــور توانسته به جشــن بزرگان قاره 
برگردد، جام ملت های آســیا را با برد پرگل 4 بر یک 
مقابل تایلند شــروع کند و از نگاه کارشناسان تیمی 
است که سریع ترین پیشرفت را در فوتبال قاره داشته.

جهش تیم ملی هند که به پشتوانه سه امتیاز روز اول 
صعود به جمع 16 تیم پایانی را هدف گرفته، برای یک 
نفر از اعضای کادر فنی لذت ویژه ای دارد. شــانموگام 
ونکاتش، دستیار استفان کنستانتین در جام ملت های 
2011 قطر هم یکی از اعضای کادر فنی بود. هند پس 
از ســه دهه توانســته بود خودش را به این مسابقات 
برســاند، ولی چیزی جز شکســت نصیبش نشد. این 
تیم در یک گروه سخت شامل استرالیا، کره جنوبی و 
بحرین هر ســه بازی اش را باخت و با سرافکندگی به 

خانه برگشت.
ونکاتش بیش از هر کس اهمیت این برد را می داند و 
می گوید: »این یک لحظه تاریخی برای ماست. خیلی 
خوشــحالم که جزو تیم هستم. خوشحالم که بااخره 

توانستیم برنده شویم.«
او درباره تفاوت دو تیم می گوید: »دو تیم تفاوت خیلی 
زیــادی با هم دارند. بازیکنان تیم فعلی درباره تمرین 
و وظایف شــان بسیار دقیق هســتند. دیدن جدیت و 
مســوولیت پذیری آنها خیلی لذتبخش است. آنها چه 
در زمان تمرین چه در زمان اســتراحت تمام موارد را 
رعایت می کنند. چیزی که مرا خوشــحال تر می کند، 
دیدن آنها در ســالن بدنسازی در زمان استراحت شان 

است.«
هند پــس از بــرد خــوب روز اول حــاا ماموریت 
ســخت تری دارد و پنجشــنبه باید با امارات روبه رو 
شود، ولی ونکاتش ترسی از تیم میزبان ندارد: »امارات 
تیم قدرتمندی اســت. بازی سختی خواهد بود. ولی 
بازیکنان ما مطمئن اند. نمی گویم اعتماد بیش از اندازه 
دارند، ولی باورشان این اســت که می توانند عملکرد 
خوبی داشــته باشــند. در حال آماده شدن برای این 
بازی هستیم. آنها تیمی فیزیکی هستند. وقتی با یک 
تیم از غرب آسیا روبه رو می شوید، باید منتظر چنین 
خصوصیاتی باشــید. ولی ما برای ایــن چالش آماده 

هستیم.«
ونکاتش از شــاگردانش چه انتظــاری دارد: »از آنها 
می خواهم به برنامه بازی مــان پایبند بمانند و از تک 
تک لحظاتی که در زمین هســتند لــذت ببرند. این 
تورنمنت برای ما حکم جام جهانی را دارد. حاا هدف 

 ما رسیدن به دور دوم است.«
هند فعا با ســه امتیاز صدرنشــین گروه A است و 
تساوی در این بازی هم برای آنها نتیجه خوبی خواهد 
بود. عبــور از مرحله گروهی می توانــد برای هند که 
ســال ها دور از بازی بزرگان قاره بوده، یک سناریوی 
بالیوودی باشد. کنســتانتین می تواند به یک میلیارد 

هوادار تیمش این موفقیت بزرگ را هدیه کند؟

کورتوا، جدیدترین مصدوم رئال
تیبو کورتوا، دروازه بان بلژیکی رئال مادرید جدیدترین 
نام فهرست بلندباای مصدومان این تیم است. بی شک 
یکی از دایل مهم نتایج پرفراز و نشیب رئال مادرید در 
ماه های اخیر، تعدد مصدومیت بازیکنان این تیم بوده 
اســت و حاا مارکا خبر داد تیبــو کورتوا نیز به دلیل 
مشکات عضانی حداقل 10 روز قادر به همراهی این 

تیم نخواهد بود.
تیبو کورتوا بابت این مصدومیت بازی شــب گذشته 
کوپــا دل ری برابر لگانس را از دســت داد و در دیدار 
بعدی رئال مادرید در الیگا مقابل بتیس نیز شــانس 
بازی کردن نخواهد داشــت و کیلور ناواس در ترکیب 
قرار می گیرد. اگر روند درمان کورتوا خوب پیش برود، 
این دروازه بان بلژیکی در بازی حســاس برابر سویا به 

ترکیب باز خواهد گشت.
گرت بیل، مارکو آسنسیو، تونی کروس و ماریانو دیاز 
بازیکنانی بودند کــه در هفته های اخیر با مصدومیت 
روبه رو شــده اند و حاا تیبو کورتوا نیز به این فهرست 
اضافه شــده تا کار سانتیاگو ســواری برای چینش 

ترکیب رئال مادرید دشوارتر از همیشه شود

بعد از پیروزی ایران مقابل یمن، عربســتان بهترین نتیجه جام ملت های آسیا را تا 
امروز کســب کرده؛ برد 4 بر صفر مقابل کره شمالی که البته از روزهای اوج فاصله 
داشــت. عربستان در این بازی 4 گل زد و چند موقعیت هم از دست داد تا رکورد 
بهترین پیروزی جام ملت ها را فعا ایران در اختیار داشــته باشــد. برای عربستان 
در این بازی، دو بازیکن گل زدند که ســابقه بــازی در الیگا را دارند. فصل قبل، 
فدراسیون فوتبال عربستان برنامه ویژه ای تدارک دید تا چند بازیکن از این کشور، 
تمریــن و بازی در باشــگاه های حاضر در لیگ اســپانیا را تجربه کنند. تصمیمی 
که مخالفان و موافقان بســیاری هم داشت اما حاا می بینیم عربستان نتیجه این 
انتقال ها را در جام ملت های آســیا دیده است. گل های عربستان به کره شمالی را 
سالم الدوساری، حاتم بابحیر، محمد الفتیل و فهد المولد به ثمر رساندند. از جمع این 
4 بازیکن، فهد المولد و سالم الدوســاری تجربه انتقال به الیگا و بازی در این لیگ 
معتبر را در کارنامه دارند. سالم الدوســاری که پیراهن ویارئال را در اسپانیا پوشید، 
بیشــتر بازیکن تمرینی این باشگاه بود تا اینکه در ترکیب قرار بگیرد و بازی کند. 
سالم الدوســاری البته یک بازی هم با پیراهن ویارئال انجام داد. مقابل رئال مادرید 
و در دیداری که ویارئال از حریف خود 2 گل خورده بود. سالم الدوساری در دقیقه 
57 جای ژاوی فوئه گو را گرفت و توانســت نتیجه بــازی را تغییر دهد. ویارئال با 
مربیگری ژاوی کاله خا دو گل زد و بازی را با کســب یک امتیاز به پایان رســاند. 
این تنها بازی الدوســاری برای ویارئال بود؛ هافبک 27 ساله ای که این روزها عضو 
باشگاه الهال است و در 41 بازی ملی، 7 گل نیز وارد دروازه حریفان کرده. دیگر 
گلزن الیگایی عربستان، فهد المولد است. بازیکنی که فصل قبل 2 بازی در الیگا 
و در ترکیــب لوانته انجــام داد. المولد مقابل ســلتاویگو و لگانس فرصت بازی به 
 دست آورد و روی هم سابقه 25 دقیقه حضور در الیگا را در کارنامه دارد. المولد، 
مهاجم باشــگاه ااتحاد عربستان است که در 49 بازی ملی 12 گل هم زده است. 
محمد الفتیل و حاتم بابحیر هم مقابل کره شمالی گل زدند. الفتیل، مدافع 27 ساله 
باشگاه ااهلی عربستان است که 12 بازی انجام داده و نخستین گلش را با پیراهن 
ملی به ثمر رســانده. درست مانند حاتم بابحیر که او هم در پانزدهمین بازی خود 
برای عربســتان، نخستین گل ملی خود را زد. بابحیر، هافبک 26 ساله ای است که 
در باشگاه الشباب عربستان عضویت دارد.  انتقال بازیکن به باشگاه های اسپانیایی، 
حاا نتیجه داده و عربستان با اتکا به فهد المولد و سالم الدوساری یکی از مدعی های 
جدی قهرمانی در جام ملت های آســیا اســت. تیمی که با مربیگری پیتزی و بعد 
از گذراندن یک جام جهانی ناموفق، پا به امارات گذاشــته تا شــاید پس از سال ها 

عنوان قهرمانی را کسب کند.

یکی از جذابیت های جام ملت های آســیا تماشــاگرانی هستند که با فرهنگ ها و ظواهر مختلف به امارات رفته اند. در روزهای گذشته تصاویر جالبی 
از این تماشــاگران منتشــر شــده. دیروز هم این دو هوادار ازبک با تیپی متفاوت برای حمایت از تیم ملی کشورشان مقابل عمان به ورزشگاه شهر 

شارجه رفته بودند.

کاتانچ جبران کرد: 3 روش در 53 دقیقه
دفاع سه نفره، بای جان عراق

 هند و رویای
 یک پایان بالیوودی

برد الیگایی عربستان
نتیجه انتقال الدوساری و المولد به ویارئال و لوانته

ازبک ها، تماشاگران روز شدند

زاکرونی: نگران شایعه 
برکناری نیستم

گزارش

گزارش یک

گزارش دو

قاب روز

طنزیم

کامنت

 از چشم افتاده!
هنوز مشغول رمزگشایی از صحبت های برانکو در 
مورد مربــی تیم ملی عراق بودم که ببینم چه کد 
مخفی و صحبت پنهانی داخلش قرار داشــته که 
کی روش آنطوری عصبانی شــد که یک دفعه دیدم 
از مــارکار مصاحبه آمده که عراق مدعی اول گروه 

برای صعود است!
یعنی اان رسما گرخیدم! چطوری می شود که اگر 
برانکو بگوید مربی عــراق مربی خوب و محترمی 
اســت باید در دادگاه صحرایی دارش زد ولی اگر 
مارکار بگویــد عراق در حضور ایران مدعی اول به 
حساب می آید باید به عنوان پاداش، سر شام به او 
دســر اضافه داد؟ به این نتیجه رسیدم که مارکار 
حتما مورد حمایت قلبی کارلوس است ولی برانکو 
از چشمش افتاده! اینطوری است دیگر. ما خودمان 
هم این تجربه را داریم که از چشــم یکی بیفتیم. 
هر کاری می کنیم دیگر مــا را قبول ندارد! فایده 
هم ندارد. تاش های مان در دل ســنگش هم اثر 
نمی کند. اان برانکو هم همین طوری شده. حرف 
نزند، کی روش بل می گیرد که نتایج ما باعث شده 
برانکو المونی بگیرد. حرف بزند، متهم می شــود 
بــه خیانت. از تیــم ملی تعریف کنــد، کی روش 
می گوید ببینید این مار غاشیه چه در سر دارد که 
از تیم ملی تعریف می کند! بد دردی اســت برادر! 

کشیده ایم این درد را!
 

تمرکز
یکــی از بامزه ترین اتفاقات ممکن در ایران همین 
دیروز رخ داد و مجمع عمومی فدراســیون فوتبال 
لغو شــد! دلیل لغو هم این بود که تمرکز تیم ملی 
به هم نخورد ! یعنی چه؟ یعنی اان ســردار آزمون 
بــر و بر به اینترنت نگاه می کرد ببیند چه کســی 
خزانه دار فدراســیون شــده؟ کی روش منتظر بود 
گزارش مالی فدراســیون منتشر شود ببیند بدون 
اجازه او به کسی حقوق داده اند یا نه! واقعا نشست 
تشــریفاتی که قبلش دندان هرگونــه تغییری را 
کشــیده بودند چه ضرری برای تیم ملی داشت؟ 

گرفته اید ما را؟
 

تحلیل تاکسی واری!
بــه نظر من این قصه پیوســتن فرهاد مجیدی به 
اســتقال کار خود وزیر ورزش اســت. خواســته 
حواس مردم را از دعــوای کی روش و برانکو پرت 
کنــد وگرنه چــرا مجیدی تا قبــل از این دعوای 
آخری نمی آمد اســتقال؟ نتیجــه می گیریم کار 

خودشان است!
نتیجــه اخاقی: به جان خودم در مطبوعات ایران 
آدم هایی با همین سطح تحلیل سردبیر می شوند! 

باور کن!

هومن جعفري
Houman Jafari
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طرفداران فوتبال در دو روز آخر هفته می توانند شش بازی از جام ملت های آسیا را ببینند. 
ســاعت 14:30 امروز بحرین و تایلند و ســاعت 17 اردن و سوریه روبه رو می شوند. امارات 
پس از توقف روز اول ساعت 19:30 با هند روبه رو می شود؛ مسابقه ای که برای میزبان حکم 

مرگ و زندگی را دارد.
ســاعت 14:30 جمعه، استرالیا پس از شکســت روز اول مقابل فلسطین نیاز به سه امتیاز 
دارد. ســاعت 17 فیلیپین و چین بازی دارند و ســاعت 19:30 کره جنوبی با قرقیزســتان 

روبه رو می شود.

تیتر اصلی روزنامه ایران ورزشــی در 20 دی ســال گذشــته به مصاحبه با سهراب مرادی، 
طایی المپیک ریو اختصاص داشــت و این وزنه بردار مدعی بود که با وجود این موفقیت نه 
خانه دارد نه شــغل! همچنین گزارشی درباره انتقال طارمی به الغرافه و مشکات احتمالی 
پرسپولیس دیده می شد. البته پرسپولیس با وجود محدودیت هایی که در خط حمله داشت 

توانست به فینال لیگ قهرمانان برسد و در لیگ برتر هم قهرمان شود. 

امارات و استرالیا در بازی مرگ و زندگی

مشکات 
قهرمان 
المپیک 

روی آنتن

در چنین روزی

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پدیده(

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

* محاسبه امتیازات تیم استقال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

جدول لیگ برتر 97-98
امتياز تفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازي تيمردیف

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

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

امير اسدی
Amir Asadi

ژاپن 3 - ترکمنستان 2 
ژاپــن، مدعی جدی جام ملت های آســیا در 
نخســتین بازی اش چیزی نمانده بود مقابل 
ترکمنســتان غافلگیر شود، ولی در نیمه دوم 
بازگشت خوبی داشــت و توانست به پیروزی 
3 بــر 2 برســد. تصور نمی شــد ژاپن مقابل 
حریف گمنامش به دردسر بیفتد، ولی شوت 
رعدآســای ارسان مورات امانف در دقیقه 26 
به ترکمنســتان کمک کرد بــا برتری یک بر 

صفر به رختکن برود.
ژاپن خونسردی اش را از دست نداد و در نیمه 
دوم توانســت با دو گل متوالی یویا اوســاکو، 
مهاجم وردربرمــن در دقایق 56 و 60 پیش 
بیفتد. در دقیقــه 71 نوبت دوان بود که گل 
ســوم ژاپن را بزند، ولی این پایان ماجرا نبود 
و ترکمنســتان در دقیقه 79 با پنالتی احمد 
عطایف فاصل را به حداقل رساند. این گل کار 
ژاپن در دقایق پایانی را ســخت تر کرد، ولی 
آنها از برتری شان محافظت کردند و توانستند 

به سه امتیاز برسند.
ژاپــن بــا ترکیبــی از بازیکنــان باتجربه و 
جوان به دنبال پنجمین قهرمانی آسیاســت. 

سامورایی های آبی چهار سال قبل در استرالیا 
در مرحلــه یک چهارم نهایــی مقابل امارات 
غافلگیر شدند، ولی هاجیمه موریاسو مصمم 
اســت با تیمش به مراحــل پایانی تورنمنت 
برسد. دو بازی بعدی این تیم به ترتیب مقابل 

عمان و ازبکستان خواهد بود.
 موریاسو، سرمربی ژاپن در کنفرانس خبری 
بعــد از بازی گفت: »بــازی اول در تورنمنت 
همیشــه خاص اســت و ما انتظار یک جنگ 
ســخت را داشــتیم. قطعا بابت ســه امتیاز 
خوشــحالیم، ولی برای بازی بعــد باید روی 

نکات زیادی کار کنیم.«
یازگولی هوجاگلدیف، ســرمربی ترکمنســتان 
هم که تیمــش بااتر از انتظار بــازی کرد، به 
خبرنــگاران گفت: »از عملکــرد نیمه اول تیم 
شگفت زده شدم. در نیمه دوم کیفیت مان کمی 
افــت کرد، ولی هنوز کار ما تمام نشــده. در دو 

بازی بعدی با تمام وجود تاش می کنیم.«

ازبکستان 2 - عمان یک
دومین بازی گروه F جام ملت های آســیا هم 
نزدیک بود و ازبکســتان به ســختی توانست 

عمان را 2 بر یک شکست دهد.
انتظار می رفت ازبکستان تیم برتر این مسابقه 
باشــد، ولی عمان نمایش خیلی خوبی داشت 
و حتی می توانســت برنده این بازی باشــد. 
رســانه های عمانی قبل از بــازی پیش بینی 
کــرده بودند کــه تنها راه باز کــردن دروازه 
حریف ضربات ایســتگاهی اســت، ولی این 
ازبکستان بود که در دقیقه 34 با کاشته عادل 

احمدف به گل رسید.
الرشــیدی، دروازه بــان عمــان کــه پس از 
مصدومیت علی الحبســی درون دروازه قرار 

گرفته، روی این گل واکنش ضعیفی داشت.
عمان در نیمه دوم تاش زیادی برای زدن گل 
تساوی داشت و سرانجام در دقیقه 72 غسانی 
روی یک حرکت خوب دروازه ازبکستان را باز 
کــرد. عمان بعد از ایــن گل هم دو موقعیت 
خوب برای رسیدن به گل برتری داشت، ولی 
این ازبکستان بود که با یک ضدحمله به گل 

دوم رسید.
شاه مرادف، بازیکن تازه وارد این تیم در دقیقه 
85 فراری دیدنی داشت و با جایگیری ضعیف 
دروازه بان عمان توانست توپ را از زاویه بسته 

وارد دروازه کند.
 عمان در زمان کوتاه باقی مانده فرصت خوبی 
برای زدن گل تســاوی داشت، ولی کریمتس 
در موقعیــت تک به تک مهاجــم این تیم را 
ســرنگون کرد و یک کارت قرمــز را به جان 
خرید. ازبکســتان در نهایت توانســت به سه 
امتیاز برسد و بعد از ژاپن در رده دوم ایستاد. 
در طــرف دیگر بازی خــوب عمان بی نتیجه 
ماند تــا جای خالی الحبســی مصدوم کاما 

احساس شود.

حسرت عمان و جای خالی الحبسی

خطر از بیخ گوش ژاپن گذشت
Fگروه


