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نتیجه بازی های پنج شنبه و جمعه

اگر اتفــاق غیرمنتظــره ای رخ ندهد، 
کارلــوس کی روش در پایــان جام ملت های 
آسیا سرمربی کلمبیا خواهد شد. به گزارش 
بخش کلمبیایی سایت روزنامه مارکا کمیته 
فنی فدراســیون فوتبال این کشور روی نام 
کی روش به جمع بندی رســیده. اسکواری 
دیگر گزینه این فدراســیون بود که به خاطر 
مصاحبه هایــش از فهرســت نامزدها کنار 
رفت. پس از جام جهانی روسیه گفته شد که 
قرارداد کی روش با فدراســیون فوتبال ایران 
یک ساله است، ولی بعید است مربی پرتغالی 
برای جدایی و رفتن به کلمبیا مشکلی داشته 
باشد. در این گزارش شش دلیل آمده که چرا 

کی روش انتخاب خوبی برای کلمبیاست.
1- زمان بندی مناســب: فدراســیون 
فوتبــال کلمبیــا عجلــه ای بــرای انتخاب 
سرمربی جدید نداشت و ترجیح داد تا پایان 
جام ملت های آسیا منتظر کی روش بماند تا 
کار را با گزینه دلخواهش شروع کند. کلمبیا 
تا ماه ژوئن که مقدماتی جام جهانی شــروع 
می شود، بازی مهمی ندارد و کی روش فرصت 

کافی برای تدارک این تیم خواهد داشت.
2- عاقه بــه اســتعدادهای جوان و 
فوتبال تهاجمــی: کی روش که نخســتین 
موفقیت بزرگش را با نسل طایی پرتغال در 
مســابقات جام جهانی جوانان جشن گرفت 
به کشــف استعداد شــهرت دارد. کلمبیا در 
ترکیبش ستاره هایی مثل خامس رودریگز، 
کوادرادو و فالکائو دارد، ولی بازیکنان جوانی 
مثل کوچــو، میــگل بورخا، نیکــو بندتی، 
خاران و لوئیس دیاس هم از راه می رســند 
و مربی پرتغالی مشــکلی بــرای پیدا کردن 

استعدادهای جدید نخواهد داشت.
3- مدیریــت قــوی: یکــی از دایل 
انتخاب کــی روش قدرت مدیریــت باای 
اوســت. در فوتبال کلمبیا عقیــده دارند که 
ســرمربی جدید باید بتوانــد در مواقع لزوم 
ســخت گیری هم داشته باشــد. کوادرادو، 
هافبک یووه گفته: »مربی جدید باید کاراکتر 
باایی داشــته باشــد.« پکرمن در تیم ملی 
کلمبیا مثل پــدر بود و بازیکنان رابطه خوبی 

با او داشــتند. کی روش هــم می تواند چنین 
نقشی داشته باشد.

4- گســترش تیم های پایه: کی روش 
توان باایی در کار کردن بــا بازیکنان جوان 
و دادن اعتماد به نفس به آنها دارد. او توانست 
نسل طایی فوتبال پرتغال با بازیکنانی مثل 
فیگو، کاستا، کوتو، پینتو و ... را پرورش دهد. 
او معمــوا روی هر بازیکن جوانی انگشــت 
می گذارد، در درازمدت مشــخص می شود 
که حق بــا او بوده. او همچنیــن می تواند به 
گسترش تیم های پایه و ســازمان دهی آنها 

کمک کند.
تیــم جوانــان پرتغال که بــا کی روش 

توانست به قهرمانی جهان برسد.
5- تجربــه بین المللــی: کی روش در 
سال های اخیر تجربه زیادی از کار با تیم های 
ملی داشــته. تخصــص او بهبــود کیفیت 
تیم های کم ادعایی مثــل آفریقای جنوبی و 
ایران بوده که به ترتیب توانستند به یک و دو 
جام جهانی برسند. کلمبیا در ادوار اخیر جام 
جهانی حضور ثابتی داشته و حاا فدراسیون 
فوتبال کلمبیا می خواهد این تیم با پیشروی 

بیشتر در این مسابقات یک گام جلوتر برود.
6- ادامه میــراث پکرمن و کســب 
جام: تکرار موفقیت های پکرمن در کلمبیا 
کار ســختی اســت، ولی از کی روش انتظار 
مــی رود از میراث این مربــی آرژانتینی به 
خوبی محافظت کند. او توانســت کلمبیا را 
پس از 16 ســال به دو جــام جهانی متوالی 
برســاند، ولی مهمتر از همه تیم را به سطح 
روحی بااتری رســاند. پکرمن کاری کرد 
که بازیکنــان کلمبیا از مقابلــه با تیم های 
بزرگ هراسی نداشــته باشند. کلمبیا حاا 
می تواند با تمام قدرت هــای بزرگ فوتبال 
جهان برابری کند. کلمبیا با مربیان خارجی 
تجربــه خوبی داشــت و حــاا از کی روش 
انتظــار می رود که این مســیر را ادامه دهد 
و با کلمبیا به یک قهرمانی برســد. این تنها 
نقطه خالی کارنامه پکرمن بود. نخســتین 
فرصت کی روش برای قهرمانی کوپا آمریکا 

در برزیل خواهد بود.

خبر جدایــی کی روش از تیم ملی بعد از جام ملت های آســیا تحلیل هــای متفاوتی دارد؛ 
راضی و ناراضی. موافقان بر این باورند که ماموریت او در فوتبال ایران به واســطه اختافات آشکار 
با دســت اندرکاران فوتبال به پایان رســیده و جدایی اش در این حال و روز اجتناب ناپذیر است و 
مخالفان بر این باورند که بعد از کی روش فوتبال ایران دچار رکود فنی خواهد شــد. درســت در 
زمانی که رســانه های کلمبیایی به طور غیر رسمی آغاز کی روش با فوتبال خود را اعام کرده اند، 
خبر جدایی مــرد پرتغالی می تواند اردوی فوتبــال ایران در امارات را تحت الشــعاع قرار دهد و 

بازیکنان را دچار دوگانگی در به دست آوردن اهداف کند.
جدایی کی روش با هر تحلیلی می توانســت بعد از جام ملت های آســیا رســانه ای شود اما 
مذاکرات منتج به توافق سرمربی تیم ملی با فدراســیون فوتبال کلمبیا مسیر سرمربی تیم ملی 
را از خاورمیانه به آمریکای جنوبی ســوق داده است و شاید فدراسیون فوتبال نیز در عقد قرارداد 
نیم بند با سرمربی تیم ملی کم مقصر در به وجود آمدن این فضا نباشد و در این شرایط تا حدی هم 

باید به سرمربی تیم ملی حق داد که به پیشنهادهای رسیده فکر کند و به آنها پاسخ قطعی دهد.
شــاید در نگاه اول اینطور به نظر آید که با انتخاب کلمبیا قدری از انگیزه های کی روش برای 
رسیدن به قهرمانی آسیا کاسته شده اما بعید است که روحیات حرفه ای سرمربی تیم ملی او را به 
سمت و سوی بی انگیزگی ببرد. شــاید انتخاب کلمبیا ذهن فوتبالیست های ایرانی را تحت تاثیر 
قرار دهد اما یقینا برای کارلوس کی روش اینطور نیســت و ســرمربی تیم ملی نیز بدش نمی آید 

جدایی افتخارآمیزی با تیم ملی داشته باشد.
حال شاید بعد از صعود از گروه و حضور در مراحل حذفی همچون 4 سال قبل مسیر فوتبال 
ایران برای رســیدن به فینال گره بخورد و حتی کار به حذف نیز کشیده شود اما نباید قراردادی 
که هر چند به شکل شــفاهی و نهان میان کی روش و فوتبال کلمبیا منعقد شده را به نقد بکشیم. 
کی روش به دلیل بی میلی فدراسیون فوتبال ایران برای فردای خود در فوتبال برنامه ریزی کرده 
و بایــد به او حق داد که حتی پیــش از حضور در تورنمنت بزرگ جام ملت هــا با یکی از تیم های 

ریشه دار آمریکای جنوبی به توافق برسد.
مســاله ای که بیــش از توافق کی روش با کلمبیــا عمیقا نگران مان می کند این اســت که 
تصمیم گیران در فوتبال ایران دورنمایی برای دوران پســا کی روش تصویر نکرده اند و مشخص 

نیست که آلترناتیو مرد پرتغالی کیست؟
در واقع بیش از آنکه توافق لو رفته کی روش با کلمبیا در این شــرایط تهدیدی برای فوتبال 
ایران باشــد و بی انگیزگی ایجاد کند، این بی برنامگی راهبردی اســت که آینده را پیش روی مان 
قــدری التهاب آور جلوه می دهــد. انتخاب گزینه ای کــه اگر مانند کی روش بــه لحاظ اعتبار و 
افتخارات و تجربه بااتر نباشد، ااقل کمتر هم نباشــد فوتبال ایران را در مسیر ثبات نسبی قرار 
می دهد اما هیچ حرکتی دال بر اینکه فدراسیون فوتبال با گزینه ای وارد مذاکره شده باشد، دیده 
نمی شود. شــاید یکی از دایلی که چنین وضعیتی را به وجود آورده نامشخص بودن آینده کاری 
مردان تصمیم گیر در فوتبال ایران هم باشد اما تردیدی نیست به درازا کشیدن انتخاب سرمربی 
تیم ملی چالش ها را در فوتبال ایران فزونی خواهد بخشــید و منطق حکم می کند که فدراسیون 
فوتبال ایران یــا دیگر تصمیم گیران کان در ورزش نیز همچون کی روش برنامه های آتی خود را 
روشــن کنند و با گزینه مورد نظر خود از همین امروز به توافق نهایی برسند تا فوتبال ایران دچار 

سردرگمی و بی ثباتی ذهنی نشود.

پایان مرد پرتغالی، آغاز دغدغه های تازه
جانشینکیروشکیست؟پاسخ:نمیدانیم! سرمقاله

رئال مادرید، آخرین سنگر باقی مانده آقای خاص
مورینیو،کارشناسویژهجامملتهایآسیا

وقتی ژوزه مورینیو از منچســتریونایتد اخراج شد، مقصد 
بعدی اش ســوال بسیاری از عاقه مندان فوتبال بود. مورینیو که 
کارنامه پرافتخاری دارد، دومین اخراج متوالی را تجربه کرد و به 
نظر می رســد دو تجربه تلخ اخیرش با چلسی و منچستریونایتد 

روی شهرت و اعتبار حرفه ای او تاثیر زیادی داشته باشد.
مورینیو منتظر است تا فصل آینده دوباره هدایت یک تیم 
بــزرگ را به عهــده بگیرد، ولی پس از نتایج ضعیف ســال های 
اخیر این مربی در لیگ برتر مشــخص نیست که او مثل گذشته 

همچنان روی بورس باشد.
آخرین پیشــنهاد مربیگری برای مورینیو از سوی باشگاه 
بنفیکا بود که آن را رد کرد، به امید اینکه تابستان تیم بزرگتری 
سراغ او برود، ولی تمام تیم های بزرگ اروپا وضعیت باثباتی دارند 
و اگر هم به فکر تغییر مربی باشند، بعید است سراغ مورینیویی 
بروند که دو تجربه قبلی اش را با ناکامی پشــت سر گذاشته. در 
ایــن میان رئال مادرید به نظر می رســد تنها گزینه جذاب برای 
مربی پرتغالی باشد و او امیدوار است تیم سابقش که این روزها با 

سواری وضعیت خوبی ندارد، تابستان به او پیشنهاد بدهد.
حضور قبلی مورینیو در رئال پایان خوشــی نداشت، با این 

حال ممکن است دوباره به این تیم برگردد.
او در مصاحبه اخیرش هم به این نکته اعتراف کرد و گفت: 
»وقتی یک مربی یا بازیکن به بازگشــت به یک باشــگاه دعوت 
می شود، افتخار بزرگی اســت. این یک ریسک حساب نشده یا 
تیری در تاریکی نیست. باشگاه سراغ کسی می رود که قبا آنجا 

بوده و توانایی هایش را می شناسد.«
قرارداد سواری با رئال تا 2020 است، ولی نتایج متوسطی 
گرفته و به احتمال زیاد فلورنتینو پرز برای فصل آینده به دنبال 
یک مربی مشــهورتر خواهد رفت و این یعنی چشمک تقدیر به 
مورینیو. او در ســال 2010 برای نخستین بار هدایت رئال را به 
عهده گرفت و سه سال روی نیمکت این تیم نشست. زمانی که او 
از مادرید رفت گفته می شد که رابطه خوبی با برخی از بازیکنان 
بزرگ تیم ندارد، ولی با جدایی کاسیاس و رونالدو احتماا مشکلی 

از این بابت وجود نخواهد داشت.

 مورینیو در استودیوی بین اسپرت
مربی پرتغالی این روزها آزاد است و می تواند به فعالیت های 
جانبی بپردازد. پنجشــنبه خبر رسید که او با شبکه بین اسپرت 
توافق کرده برای یک هفته به عنوان کارشناس در استودیو حاضر 

شود. 
او قرار اســت دو بازی مهم را برای این شــبکه بین المللی 
تحلیل کند. بازی قطر و عربستان در جام ملت های آسیا که 27 
دی برگزار می شود و مصاف آرسنال و چلسی در لیگ برتر که 29 

دی باید با هم روبه رو شوند. 
بین اســپرت در ماه های اخیر از کارشناسان معتبری مثل 
زاتان، پل اسکولز، رود گولیت، آرسن ونگر، مارسل دزایی، یحیی 
توره، نمانیا ویدیچ، وسلی اسنایدر و گراهام سونس دعوت کرده و 
حاا قرار است از مربی پرتغالی برای این دو بازی حساس استفاده 
کند. برنامه های این شــبکه در 43 کشور و 7 قاره قابل دریافت 
اســت. مورینیو در جام جهانی به عنوان کارشناس با راشاتودی 

روسیه همکاری می کرد.
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اردن جــام ملت های آســیا را با 
خلق یک شــگفتی آغاز کــرد. با یک 
بازی فنی و حســاب شــده، استرالیا 
را بــا یک گل شکســت داد تا یکی از 
بخورد که  رقــم  نتایجی  عجیب ترین 
خیلی ها انتظارش را نداشتند. درست 
اســت کــه اردن در مرحلــه گروهی 
یک بار اســترالیا را در عمان با 2 گل 
شکست داده بود اما شکست 5 بر صفر 
مقابل اســترالیا در سیدنی، نشان داد 
که اســترالیا مقابل اردن، آنقدرها هم 

تیم دست و پا بسته ای نبوده است.
به همین خاطــر بود که پیش از 
شــروع رقابت ها، خیلی ها نخســتین 
بــازی اردن در جــام ملت هــا مقابل 
اســترالیا را رقابت ســنگینی ارزیابی 
می کردند. اردن اما ایــن بازی را برد 
تا ثابت کند برخاف دوره گذشــته، 
نیامده اســت.  برای حذف زودهنگام 
اردن بعد از استرالیا، در دومین دیدار 
خود موفق شد سوریه را هم با دو گل 
شکســت دهد تا با 6 امتیاز، نخستین 
تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم 

نهایی لقب بگیرد.
اردنی هــا بــرای رســیدن بــه 
هفدهمین دوره جام ملت های آســیا، 
ابتدا در دور دوم مقدماتی با استرالیا، 
قرقیزســتان، تاجیکستان و بنگادش 
رقابت داشــتند. آنها پــس از 8 بازی 
بــا 5 برد، یــک تســاوی و دو باخت 
اگرچــه در رده دوم گروه قرار گرفتند 
اما نتوانســتند به طور مستقیم صعود 

کنند.
آن ها در این دوره موفق شــدند 
تیم مدعی اســترالیا را در عمان با 2 
گل شکســت دهند اما در سیدنی، 5 
بر یک بــه کانگوروهــا باختند. اردن 
در ســایر دیدارهای خود در دور دوم 
یک  قرقیزســتان،  مقابل  مقدماتــی 
تســاوی بدون گل و باخــت یک بر 
صفر را کســب کــرد. برابر بنگادش 
کار سختی نداشت و دو پیروزی 4 بر 
صفــر و 8 بر صفر را به دســت آورد. 
تاجیکستان را هم 3 بر یک و 3 بر صفر 

شکست داد.
 اردنی ها پــس از آن مهیای دور 
سوم مقدماتی شدند که در این مرحله 

با تیم های ویتنام، افغانستان و کامبوج 
رقابــت کردند که با ســه برد، ســه 
تســاوی و بدون باخت در صدر گروه 
قرار گرفتند و با صدرنشــینی، مسافر 

امارات شدند.
در این مرحله اردن مقابل کامبوج 
در هر دو بازی رفت و برگشــت پیروز 
شد. برابر افغانستان یک پیروزی و یک 
تســاوی داشــت و در هر دو بازی اش 

مقابل ویتنام به تساوی رسید.
اردن چهارمین حضورش در جام 
ملت های آســیا را تجربه می کند. این 
تیم در ســال های 2004 و 2011 به 
مرحلــه یک چهارم نهایــی راه یافت 
اما در دوره گذشــته از مرحله گروهی 
صعود نکــرد. در مجموع 11 بازی در 
ادوار حضورش در این رقابت ها برگزار 
کرد که حاصل آن 4 برد، 4 مساوی و 

3 باخت بود.
هدایــت ایــن تیــم را ویتــال 
بورکلمانــس بلژیکی بر عهده دارد که 
7 سال عضویت در تیم ملی کشورش 

را در کارنامه دارد.
 این مربی 55 ســاله مدت زمان 
زیادی نیست که کارش را در تیم ملی 
اردن شــروع کرده است.  بورکلمانس، 
چند سال به عنوان دستیار در تیم ملی 
فوتبال بلژیک هم فعالیت داشت. بیشتر 
بازیکنــان اردن هم در لیگ داخلی این 

کشور بازی می کنند.
نکته جالب درباره اردن این اســت 
کــه این تیــم بعد از فیلیپیــن یکی از 
بدترین تیم ها در پاســکاری بوده و تنها 
بــا 194 پاس ارســالی در دیدار مقابل 
اســترالیا بعد از فیلیپیــن در رده دوم 
بدترین تیم های مســابقات از این حیث 

قرار دارد.
 با این حال امــا در کنار تیم های 
ایران،ســوریه، فلســطین، کره جنوبی، 
عربســتان و قطر، موفق شدند در هفته 

اول رقابت ها کلین شیت کنند.
درســت است که بدون شک کسی 
اردن را حتی در میان 10 شــانس اول 
قهرمانی هم به حســاب نمــی آورد اما 
این تیم با دو مســابقه ای که از خود به 
نمایش گذاشته، نشان داده تیمی نیست 

که دست کم گرفته شود.

تیمی که پاس دادن بلد نیست
دربارهاردن،نخستینصعودکنندهجامملتها

هیچ کدام تیمی نبودند که می شناختیم

نه کره و ژاپن، نه چین و هند

هفتــه اول رقابت هــای جــام ملت های 
آســیا با کلکســیونی از شــگفتی ها و نتایج 
عجیــب و غریب بــه پایان رســید که پیش 
از آغاز مســابقات هیچکــس حتی تصورش 
را هم نداشــت. از تســاوی امارات میزبان در 
بازی افتتاحیه و داوری پرحرف و حدیث این 
مســابقه بگیرید تا تصمیم شتاب زده دو تیم 
برای برکناری ســرمربی خود، بعد از گذشت 
تنهــا یک هفته از آغاز بازی ها. جام ملت های 
2019 در واقع یک تورنمنت تمام آســیایی 
اســت با تمام ویژگی هایی کــه در قاره کهن 

می توان یافت.
غیرقابــل پیش بینی بــودن این جام اما 
از ایــن جهت بیشــتر قابل تأمل اســت که 
تیم های مدعی قهرمانــی مثل کره جنوبی و 
ژاپن در نخســتین بازی های خود نتوانستند 
فوتبالی را به نمایش بگذارند که از آنها انتظار 
می رفت. در عوض تیم هایی چون هند و چین 
که شــاید هیچکس تصوری از نوع فوتبال  و 
توانای های فنی شان نداشت، آمدند و خیلی ها 
را هم طرفدار خود کردند. هند در نخســتین 
بازی خود بــا نتیجه حیرت انگیــز 4 بر یک 
تایلند را شکســت داد و در دومین بازی خود 
علی رغم بازی خوبی که به نمایش گذاشت و 
موقعیت های فراوانی که خلق کرد، در نهایت 
مسابقه را با نتیجه 2 بر صفر به امارات واگذار 
کــرد. تیم فوتبال چین هم با نتیجه 2 بر یک 

قرقیزستان را شکست داده است.
شــاید حتی بیراه نباشــد اگــر بگوییم، 
ااقل در هفتــه اول رقابت هــا، هندی ها در 
کنار بازی خوب خود، با تماشــاگرانی که به 
ورزشگاه کشــاندند، یکی از عوامل اصلی در 
رونق بخشیدن به بازی ها بودند. مسابقاتی که 
اماراتی ها استقبال چندانی از آن نداشته اند و 
در بســیاری از بازی ها حتی سکوهای خالی 
ورزشــگاه های زیبای امارات به شــدت بحث 
برانگیز شده است. این دقیقاً همان موضوعی 
اســت که می تواند علی رغــم همه انتقادهای 
صورت گرفته، مســووان برگزاری مسابقات 

را به حضور کشورهای پرجمعیتی چون هند و 
چین در تورنمنت های مختلف راغب کند.

تیم های ضعیف تر تورنمنت، با رشــد قابل 
توجهی کــه از نظر فنی داشــته اند، همچنین 
نشــان داده اند کــه انتقادها به کنفدراســیون 
فوتبال آســیا بابت 24 تیمی کردن تورنمنت، 
چندان درســت و منطقی نبوده است. این در 
حالــی بود کــه خیلی ها تا پیــش از این ورود 
تیم هایی مثل هند و چین را باعث کاهش سطح 
فنی رقابت ها می دانستند که حاا کامًا عکس 
این نظر ثابت شــده و تیم های بی نام و نشان تر 

موفق به خلق شگفتی های بیشتری شده اند.
درخشــش تیم های بی نام و نشــان تر در 
جام ملت ها به همان انــدازه جلب توجه کرده 
که شگفت انگیز نبودن تیم های طراز اول آسیا! 
نگاهی به عملکرد تیم ها در هفته  اول رقابت ها، 

نشــان می دهد که تیم های برتر آســیا به جز 
ایران، نسبت به جام جهانی، رشد قابل توجهی 
نداشــته اند. پیروزی یک بر صفــر کره جنوبی 
مقابــل فیلیپین و پیــروزی 3 بر 2 ژاپن مقابل 
ترکمنســتان، نتایجی نبود که از این دو مدعی 

قهرمانی انتظار داشته باشیم.
بــا اینکه انتظــار می رفــت تجربه حضور 
در جــام جهانی، این تیم هــا را با کیفیت فنی 
بااتری راهی جام ملت های آســیا کند اما این 
اتفاق تاکنون رخ نداده است. اتفاقی که در تیم 
ملی فوتبال ایران افتاده و می تواند این پیشرفت 
و عملکرد فنی متفــاوت را در بازی هایش دید. 
کره جنوبی و ژاپن امــا انگار از این قافله عقب 
مانده اند و همانی هســتند کــه بودند. با همان 
کیفیت باا اما نه در حد و اندازه های تیمی که 

بخواهد قهرمان آسیا باشد.

به همین خاطر اســت کــه می توان گفت 
یکی از مهم ترین دســتاوردهای هفته اول جام 
ملت ها، افزایش امید ایرانی ها برای رســیدن به 
آخرین مراحل این رقابت ها اســت. اینکه شاید 
خیلی ها دیگر کره جنوبی و ژاپن را آن رقبایی 
نمی دانند که ســد محکمی باشــند بر سر راه 

رسیدن به فینال و قهرمانی.
البته شــاید هنوز برای قضاوت در این باره 
زود باشد و در هفته های آینده، هم قدرت های 
آسیایی بتوانند ســطح بااتری از فوتبال را به 
نمایش بگذارند و هم نقطه ضعف های تیم های 
ســطح پایین تر، کم کم عیان شود اما تا اینجای 
کار آنچه به نمایش در آمده تصویر قابل تأملی 
از فوتبال آسیاســت و در عیــن حال می تواند 
ایران را برای رسیدن به فینال و حتی فتح جام 

امیدوار کند.

غیرقابل 
پیش بینی 

بودن این جام 
اما از این جهت 

بیشتر قابل 
تأمل است که 
تیم های مدعی 
قهرمانی مثل 
کره جنوبی 
و ژاپن در 
نخستین 

بازی های خود 
نتوانستند 

فوتبالی را به 
نمایش بگذارند 

که از آنها 
انتظار می رفت. 

 اردن با برتــری دو بر صفر مقابل 
ســوریه نخســتین تیم صعود کننده به 
مرحله حذفی جام ملت های آســیا شد. 
اردن کــه در بازی اول با پیروزی یک بر 
صفر مقابل استرالیا شگفتی ساز شده بود 
در بازی دوم هم توانست با ضدحمات 
زهردارش کار ســوریه را تمام کند و در 

صدر گروه B قرار بگیرد.
در ایــن بــازی ابتدا التمــاری در 
دقیقه 27 برای اردن گل زد و ســپس 
طارق خطــاب در دقیقه 43 روی پاس 
التماری تیمش را دو بر صفر از ســوریه 
پیــش انداخت. تــاش ســوری ها در 

نیمــه دوم ثمری نداشــت در حالی که 
اردن همچنــان روی ضدحمــات تیم 

خطرناک تر زمین بود.
ویتال بورکلمانز، ســرمربی بلژیکی 
اردن در نشســت خبری بعــد از بازی 
گفت: »بازیکنان بازی بسیار خوبی را به 
نمایش گذاشــتند و به این تیم افتخار 
می کنم. امیدوارم که این روند خوب ما 
ادامه داشته باشــد. امشب را استراحت 
می کنیم و فردا دیدار امروز برابر سوریه 
را تحلیل می کنیم تا خود را آماده بازی 
برابر فلســطین کنیم. با توجه به اینکه 
صعود ما به دور بعد نهایی شده در دیدار 

ســوم با بازیکنان ذخیره بازی خواهیم 
کرد.«

او در تمجید از آمر شافی هم گفت: 
»در دو بــازی بســیار حســاس و مهم 
دروازه خود را بســته نگه داشتیم و این 
به خاطر سنگربان بسیار خوبی است که 
در اختیار داریم. بسیار خوب آماده این 
رقابت ها شــده ایم و آماده ایم تا برابر هر 

تیمی رقابت کنیم.«
این شکســت برای سرمربی سوریه 
گران تمام شــد و فدراسیون فوتبال این 
کشــور ساعتی بعد از بازی برند اشتانگه 

را برکنار کرد.

سوریه، دومین شکار اردن

 نخســتین بــازی دور دوم جــام 
ملت های آسیا با نتیجه عجیبی به پایان 
رسید و تایلند که پس از شکست سنگین 
روز اول مقابل هند سرمربی اش، راجواچ 
را برکنار کرد، پنجشنبه توانست با مربی 
جدیدش بحرین را یک بر صفر شکست 
دهد. انتخاب سیریساک یودیارتای شوک 
مثبتی بود که کمک کرد تایلند بتواند به 
مسیر موفقیت برگردد و به صعود امیدوار 
شــود. تایلند پــس از دریافت 4 گل در 

بازی اول، این  بازی را محتاطانه شــروع 
کــرد و در نیمه اول توانســت بحرین را 
کنترل کنــد. تایلند در نیمه دوم برتری 
نســبی داشــت و فرصت های خطرناکی 

روی دروازه بحرین ساخت.
در دقیقه 58 شاناتیپ سونگراسین 
روی یــک حمله ســریع با یک شــوت 
سرضرب از درون محوطه جریمه توپ را 
به زیر طاق دروازه بحرین کوبید. تایلند 
بعد از ایــن گل هم یک فرصت عالی در 

دقیقه 72 داشــت که کرایسورن توپ را 
بــه تیر عمودی کوبید. در دقیقه 89 هم 
تیراســیل دانگدا، کاپیتان تایلند فراری 
دیدنی به پشــت محوطه جریمه داشت، 
ولی ضربه او را دروازه بان بحرین به کرنر 

فرستاد.
این نخســتین برد تیم های جنوب 
شــرق آســیا در این تورنمنت بود. هر 
ســه تیم تایلند، ویتنام و فیلیپین بازی 
اول شان را با شکست پشت سر گذاشتند.

 امــارات کــه پس از تســاوی در بازی 
افتتاحیه جام ملت های آســیا تحت فشــار 
زیادی بود، توانســت با پیــروزی دو بر صفر 
مقابــل هند به آرامش برســد. تیم میزبان با 
 A ایــن برد 4 امتیازی شــد و در صدر گروه

مسابقات قرار گرفت.
هند کــه به خاطر برد پــرگل روز اول 
مقابل تایلند روحیه باایی داشــت، بازی را 
بهتر شــروع کرد و چند فرصت خوب داشت. 

در دقیقــه 12 عاشــیق در موقعیت تک به 
تک بود، ولــی دروازه بان امارات ضربه او را با 
واکنشی سریع به کرنر فرستاد. در دقیقه 23 
سانیل چتری با ضربه ســر دروازه امارات را 
تهدید کرد، ولی خالد عیســی یک بار دیگر 

دروازه تیمش را نجات داد.
امارات با وجود مالکیت بیشتر در شروع 
بازی فرصت زیادی نداشت تا اینکه در دقیقه 
41 روی تعلــل مدافعان هند به گل رســید. 

علی مبخوت توانســت خلفــان مبارک را در 
گوشــه محوطــه جریمه صاحــب توپ کند 
و او بــا ضربه ای دقیــق دروازه را باز کرد. دو 
دقیقه بعــد چتری یک فرصت خوب دیگر را 
برای هند از دســت داد تا امارات با برتری به 

رختکن برود.
هند نیمه دوم را هم بهتر شــروع کرد 
و در دقیقه 53 نوبــت ججه تازه وارد بود که 
یک فرصت خوب را از دست بدهد. با گذشت 
زمان توان هند تحلیل رفت و امارات توانست 
به تدریج بــازی را تحت کنتــرل بگیرد. در 
دقیقه 76 ال حمــدی، کاپیتان این تیم توپ 
را به تیر افقی هند کوبید. در دقیقه 88 علی 
مبخوت، مهاجم آماده امارات خیال تیمش را 
با زدن گل دوم راحت کرد. در وقت تلف شده 
بدشانســی هند در این بازی تکمیل شــد و 
ضربه مهاجم این تیم بــه تیر افقی خورد تا 
بازی با نتیجه دو بر صفر به نفع امارات تمام 

شود.
 امارات با این برد 4 امتیازی شد و بااتر 
از هند صدرنشین شد. تایلند به لطف پیروزی 
مقابل بحرین با سه امتیاز در رده سوم است 

و بحرین در قعر جدول این گروه قرار دارد.

شوک تایلند جواب داد

امارات خوش شانس نخستین برد را جشن گرفت

 اشک های ده نمکی!
اینجا هر روز می توانید توییت ها و 
کاربران شبکه های  پست های ورزشی 

اجتماعی را بخوانید.

ایران ورزشی:
روزنامه مارکای اســپانیا: توافق نهایی 
کلمبیا.  فوتبــال  فدراســیون  با   کی روش 
کارلــوس از اوایل مــاه فوریــه کارش را 
به عنــوان ســرمربی جدید کلمبیــا آغاز 
می کند و نخســتین تجربــه اش به عنوان 
مربی جدید کلمبیا در دیدارهای دوستانه 

ماه مارس رقم می خورد.
:Afshinkhomand

ژاپن، کره جنوبی، عربستان و استرالیا 
را دیدیم. حــاا راحت تر می توان گفت که 
مدعی اصلــی قهرمانی ایران اســت، تیم 
خوبی کــه حتی ذخیره هایــش هم عالی 

هستند.
شانتاژگر:

تیم ملــی ژاپنتون هم که از پشــت 
محوطه از ترکمنســتان گل خورد. راستی 
کیا می گفتن رده بندی فیفا معیار نیست و 

حق ژاپنه بهترین تیم آسیا باشه؟ ؟؟
عادل هارپارک:

علــی دایی امــروز ضمــن بازدید از 
کارخانــه ســایپا متوجه شــد کارگرها به 
خاطر مشــکات مالی چند ماهی حقوق 
نگرفتن. واسه همین درجا اردوی سایپا را 
توی قطر لغو کرد. بعــد از آقا تختی لقب 

جهان پهلوان فقط برازنده این مرده.
:ChrtNgoErf

باشه،  گزارشگر  علیفر  وقتی سرهنگ 
بعد گل اگــه تلویزیون هم میوت کنی باز 

صداش میاد.
علــیرضــآ_د:

اســتقال چرا دوباره ترکیه اردو زده؟ 
مگه باز بازی سوپرجام هستش؟

فاخته:
کاش امــارات هم مســعود ده نمکی 
داشت و رو آنتن زنده به العینی ها می گفت 
چرا با استقال مدارا نکردین و 6 تا زدین؟

  عادل:
در اینکه شــفر مربی بزرگیه شــکی 
نیســت. ولــی آقــای فتحــی بزرگترین 
مربی هــای تاریــخ اســتقال، رایکوف و 
منصورخــان پورحیــدری بودند که جمعا 
13 جــام که شــامل دو قهرمانی در جام 
باشــگاه های آســیا هم بوده برای باشگاه 

کسب کردند.
سلطان:

ده نمکی فکر می کنه پلی استیشــنه. 
 همه چی دست خودمونه می تونیم کنسول 
بازی رو روشن کنیم و عربستان رو برداریم 

و 5 تا بهشون بزنیم.
سیندراتاجابی:

اان ده نمکی نشســته یه گوشه گریه 
می کنــه می گه چــرا باید بــه هندی که 
مســتعمره انگلیس بوده گل بزنن؟ هندی 

که میلیونر زاغه نشین داره آخه چرا؟
علی طالی:

8 ســال پیش )20 دی 89( اگه یکی 
بهــم می گفت »من از آینــده اومدم، تو 8 
سال دیگه این موقع نشستی پای تلویزیون 
و درحالــی کــه تنــد تنــد داری تخمه 
می شکونی، بازی امارات و هند رو می بینی 
و آخر هفتــه ات رو می گذرونی« اون قدر 
می خندیدم که یارو دوباره ســوار ماشین 
زمانــش می شــد و می رفت با دایناســورا 

منقرض می شد.
:M. H. A

مگه قرار نیس فوتبال باعث وحدت و 
خوشــحالی مون بشه؟ ! پس اان همه چیز 

رو کنار بذارین و فقط حمایت کنین...
آلپی )در انتظار ماریو بودیمیر(:

این علــی انصاریان من رو یاد مزدک 
میرزایــی انداخــت . فهــد المولــد رفته 
بــود لوانتــه، بعد بازی بهش نمی رســید. 
عربســتانی ها شــکایت کــرده بــودن تو 
شبکه های مجازی شــون. مزدک می گفت 
عرب هــارو چه بــه فوتبال. جالــب اینجا 
که فهد المولد رو خوزه واســه منچســتر 

می خواست.
هافبک وسط:

یکی از دوست داشتنی ترین بازیکنان 
تیم ملی مون بدون شــک ســامان قدوس 
هست، کســی که از بین ایران و سوئد ما 
رو انتخاب کرد، بازیکنی که خیلی مودب و 

آقاس و سطح فنی باایی داره.
:Ноssеıи

بازم یه مسابقه جذاب از جام ملت ها: 
دیدار ژاپن و عربستان در نیمه نهایی جام 
ملت های آســیا با حضور ستاره هایی مثل 
یاســوهیتو انــدو، یاســرالقحطانی، مالک 
معاذ و شونســوکه ناکامــورا. که در نهایت 
عربستان با درخشش و گل تماشایی مالک 
معاذ راهی فینال شد. ژاپن 2-3 عربستان  

| 2007_مالزی
:Kia

ما دوبار قهرمان آسیا شدیم - ما نویر 
میاد ســر تمرین مون. )از امــروز در نقاط 

مختلف کشور(
:Amichak

اان تــو ترکیــه هرکــی کاروان تیم 
اســتقال رو ببینه، می گه:  ای بابا اینا چه 

قدر سوپر جام دارن تو لیگشون.
نوانی:

محمد تقی جعفری، داور بازی ایران و 
ویتنام شــد ولی این داور برخاف اسمش 
ایرانی نیست سنگاپوریه. خداکنه بازی رو 

جواد خیابانی گزارش نکنه فقط.
مستر گوادااخارا:

اگه کی روش مشکلی نداره و من رو با 
القابی مثل کروکودیل، خفاش خون آشام 
یا شیطان تاســمانی خطاب نمی کنه باید 

بگم عاشق این تیم هند شدم.
:Key

سطح باای جام ملت های آسیا فقط 
اونجاش که شیش روز بعد از آغاز بازی ها، 
دوتا ســرمربی اخراج شــده و یه کشــور 
)یمن( اعام کرده تیمی که اعزام شده به 

مسابقات رو قبول نداره.

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:
 

مرحلهگروهی
 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
 A بازی شماره 13/ گروه

بحرین صفر ........................................................................................................................... تایلند 1
 B بازی شماره 14/ گروه

.............................................................................................................................  سوریه صفر  اردن2 
 A بازی شماره 15/ گروه

 هند صفر ............................................................................................................................. امارات 2
 B بازی شماره 16/ گروه

 فلسطین صفر ....................................................................................................................  استرالیا3
 C بازی شماره 17/ گروه

 فیلیپین صفر.............................................................................................................................................. چین 3
 C بازی شماره 18/ گروه

 قرقیزستان .............................................................  کره جنوبی، نتیجه در شماره بعدی روزنامه

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

یکهشتمنهایی
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(
 

یکچهارمنهایی
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(

 
نیمهنهایی

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.

اردن2-سوریهصفر

تایلند1-بحرینصفر

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

 هفته اول
  با افول

 شرقی ها
هفته اول رقابت های جام ملت های آســیا در شــرایطی به پایان رســید که ایرانی ها را به قهرمانی بیش از پیش امیدوار کرده است. حرفه ای تر اگر بخواهیم به 
هفته اول نگاه کنیم باید بگوییم، مدعیان قهرمانی، ضعیف تر از آن ظاهر شــده اند که انتظارش را داشــتیم و شــاید همین موضوع ایران را یکی دو پله بااتر 
از رقبایی قرار داده که مانع رســیدنش به قهرمانی می دانستیم. در مقابل البته رشــد فنی تیم های ضعیف تر، رقابت هایی پایاپای تر و نزدیک تر را رقم زده که 
به زیبایی هرچه بیشــتر تورنمنت منجر شده و نتیجه خوبی برای تصمیم کنفدراسیون فوتبال آســیا در جهت 24 تیمی شدن جام ملت ها به حساب می آید.

امارات2-هندصفر



3فوتبـــالایـــران @iranvarzeshi

کی روش: اان زمان مناسبی برای صحبت درباره کلمبیا نیست

مسووان نخواستند ماندنم در ایران طوانی تر شود

 با توجه به برد پــرگل در بازی 
نخســت انتظار می رود در دیدار دوم 
مقابل ویتنام هم شاهد یک برد پر گل 

دیگر از تیم ایران باشیم. 
 تفاوتــی که بیــن ورزش فوتبال و 
صحنه تئاتر وجود دارد این است که شما 
باید در فوتبال رقابــت و تاش کنید. در 
فوتبال شــما حریفی دارید، همانطور که 
شــما آرزو و رویاهایی دارید آنها هم آرزو 
دارند و تاش می کنند تا به برد برســند. 
آنها خانواده ها و دوستان و هوادارانی دارند 
که حمایت شــان می کننــد. در بازی های 
هفته نخســت هم دیدید کــه بازی های 
سختی وجود دارد و تمام تیم ها به یکدیگر 
نزدیک هستند. ویتنام هم کادرفنی بسیار 
خوبــی دارد، بازیکنان متعهــد و صادقی 
دارد کــه در چند ماه گذشــته 13 بازی 
دوستانه داشــته و در یک ماه گذشته هم 
6 بازی دوستانه انجام داده اند و بازیکنانش 
صادقانه در زمین می جنگند. ما هم تاش 

می کنیم تیم برتر زمین باشیم.
آیا تیم ملی در بــازی با ویتنام 
برای صدرنشــینی گروه به باابردن 

تفاضل گلش فکر می کند؟ 
 مــا به این صورت فکــر نمی کنیم 
و تیمی هســتیم که از افراد فروتن شکل 

گرفته است. همیشــه به عنوان رهبر تیم 
ســعی می کنم یکســری مســائل اصولی 
را بــا بازیکنانم در میان بگذارم. همیشــه 
سعی  کردم که مسائل پایه ای مخصوصاً از 
لحاظ شــخصیتی را به بازیکنانم بیاموزم. 
مهم ترین مساله این است که همیشه باید 
احترام به حریف گذاشته شود، اگر ما این 
موضوع را در نظر نگیریم تبدیل به افرادی 
می شــویم که غرور آنها را گرفته است. ما 
همیشه اینطور فکر می کنیم که حریف مان 
نیــز می خواهد فوتبال بــازی کند و برای 
همه حریفان احترام کامل را قایل هستیم.

علت حضور نلو وینگادا در اردوی 
تیم ملی چه چیزی است؟ 

 همیشه در دوران مربیگری ام سعی 
کرده ام از افراد ایقی در کنار تیم استفاده 
کنم تا تیم همیشــه موفق و پیروز باشد. 
خوشــبختانه در طول دوران مربیگری ام 
دوســتانی در سراســر دنیا داشــته ام که 
همیشه به من کمک کرده اند. این دوستان 
در 8 سال گذشته بدون هیچ چشمداشتی 
در کنار من بوده اند و این بار نیز نلو وینگادا 
مطمئناً به ما کمک خواهد کرد، البته در 
این چند ســال از طریق همین دوستانم 
بارها بازی های دوستانه ، ارد وهای مختلف 
و اســتادیوم ها و گاهی اوقات هتل هایی را 

توانســته ام برای تیم ملی هماهنگ کنم، 
برای تیم ملی ایــران که همه می دانند با 
مشــکاتی در زمینه مالی مواجه اســت. 
دوســتانی دیگر مانند دکتــر کریگ هم 
اکنون در تیم ملی حضــور دارند. کریگ 
در دوره پیش با اســترالیا قهرمانی آســیا 
را به دســت آورده و همینطــور وینگادا 
که بدون هیچ چشمداشتی به طور کامًا 
رایگان به ما کمک خواهد کرد. من بسیار 
خوشبختم دوستانی دارم که می توانند به 
من کمــک کنند. اعتقاد راســخ دارم که 
برای موفقیت همیشــه به دو تیم احتیاج 
داریم؛ یک تیم موفــق در درون زمین و 
یک تیم کــه بتواند از تیــم داخل زمین 
حمایت کند، خوشــبختانه دســتیاران و 
کادر بسیار متعهدی دارم که همه اعضای 
آن وظایف شــان را به نحو احســن انجام 
داده اند. بازیکنانم هم با رهبری دو بازیکن 
فوق العاده که همیشــه الگو بوده اند کار را 
ادامــه داده اند، پیش از ایــن جواد نکونام 
تیــم را به خوبی رهبــری می کرد و حاا 
مسعود شــجاعی که مســوولیت رهبری 
تیم در درون زمین با اوست و یک الگوی 
خوب برای بازیکنان به حساب می آید. به 
بازیکنان و کادرم بســیار افتخار می کنم، 
چراکــه ما همیشــه یک خانــواده متحد 

هســتیم و جدا از خانواده شخصی ام، این 
تیم بهتریــن خانواده فوتبالــی من بوده 

است.
و  درباره پیشرفت فوتبال ویتنام 
فوتبالی که این تیم در بازی اول مقابل 

عراق ارائه کرد چه نظری دارید؟ 
 بازی هــای ویتنــام را از قبل هم 
پیگیری می کردم، به ویژه در سوزوکی کاپ 
و بازی فوق العاده ای که مقابل کره شمالی 
داشــت. در گروه ما یکی از مدعیان اصلی 
یعنی عراق حضور دارد که ویتنام با تمرکز 
باا و دیسیپلین و سازماندهی بسیار خوب 
مقابل عراق یک فوتبال بسیار مثبت انجام 
داد. تاکیــد می کنــم روی فوتبال مثبتی 
کــه تیم ویتنام ارائه کــرد. این تیم مربی 
بســیار خوبی هم دارد که در گذشــته با 
گاس هیدینک کار کــرده و مطمئناً برای 
ما دیدن بازی اول ویتنام خیلی خوب بود. 
این هشداری بود که باید مقابل این حریف 

با تمرکز باا ظاهر شویم.
درباره پیشنهاد تیم ملی کلمبیا و 
از ایران پس از جام ملت های  جدایی  
آســیا چه می گویید؟ آیا این موضوع 

صحت دارد؟ 
 اان زمان مناســبی بــرای مطرح 
کــردن اینگونــه صحبت ها نیســت. من 

فعــًا وظیفــه ای دارم که بایــد تمرکز و 
انگیزه مان را معطوف به این بازی ها یعنی 
مقابل ویتنام و عــراق کنیم. در واقع اان 
به هیچ عنوان زمانی نیســت که بخواهم 
به مســاله دیگــری فکر کنم یــا تمرکزم 
را روی آن بگــذارم. هنوز مســیر بســیار 
طوانــی را در پیش رو داریم. تنها مطلبی 
که اان از آن مطمئن هســتیم، این است 
که فدراســیون فوتبال ایران و مســووان 
ایرانی با نظارت وزارت ورزش نخواســتند 
کــه ماندن من در ایران طوانی تر شــود. 
در حال حاضر وظیفه ای بســیار دشــوار 
و یــک وظیفــه بی نهایت پیــش رو داریم 
که همان بازی هایی اســت که باید انجام 
بدهیــم و با تمرکز کامــل فقط روی این 
وظیفــه فکر می کنیــم. تاکید می کنم که 
یک خانواده فوتبالی بســیار قوی هستیم؛ 
یکــی از قوی ترین خانواده هــای فوتبالی. 
مسعود شجاعی با سابقه ای طوانی اینجا 
حضور دارد و می تواند به شما بگوید که از 
لحاظ اتحاد و همدلــی اعضای کادر فنی 
و بازیکنان شــرایط فوق العــاده ای دارند. 
دوســت ندارم توجــه از وظیفه اصلی مان 
یعنی بازی با ویتنام دور شود. تنها مطلبی 
که برای مان مهم است، بازی با تیم خوب 

ویتنام است.

بیموامیدویتنامیها
ترسیدهاند
رونمیکنند!

با اینکه ویتنامی ها بشدت از 
تیم ایران می ترسند اما خودشان 
را با اعتماد به نفــس و امیدوار 
نشان می دهند. کوو وونگ بازیکن 
سابق تیم ملی ویتنام در آستانه 
مقابل  تیم کشــورش  رویارویی 
ایران گفت: »همــه می دانیم که 
ایران تیم قدرتمندی است. ما در 
کار  خوب  عراق  برابر  قبلی  بازی 
ارائه  امکان  بدین خاطر  و  کردیم 
نیز  ایران  بــا  متعادل  بازی  یک 
وجــود دارد. روی کاغذ تیم ملی 
ویتنام در بازی پایانی مقابل یمن 
به تساوی یک - یک می رسد و در 
بازی با ایران نیز 2 بر صفر مغلوب 
می شود. امیدواریم پیش بینی های 
مقابل  ویتنام  باشند.  اشتباه  من 
عراق خیلی خــوب بازی کرد اما 
در نهایت با شکست مواجه شد. 
به چنین رقابت هایی نیاز بیشتری 
و  هستیم  جوانی  تیم  زیرا  داریم 

باید کسب تجربه کنیم.«
کوانگ هــای بازیکــن تیم 
ملی ویتنام در نشســت خبری 
به دشــواری بازی با ایران اشاره 
کرد و گفت فشــار زیادی روی 
بازیکنان ایــران خواهیم آورد تا 
نتیجه ازم را بگیریم اما وقتی از 
او درباره تفاوت فیزیکی بازیکنان 
»در  گفت:  سوال شــد،  تیم  دو 
زمان بــازی تنها نمی توان به این 
این یک  موضوع دل خوش کرد. 
تورنمنت است و ما باید در طول 
نود دقیقه تاش کنیم. شاید این 
قد بلند کمــک کند تا تیم ایران 
در دقایق پایانی فرصت و شانس 
اما  باشد  داشته  بیشتری  گلزنی 
ما می خواهیم از همان ابتدا برای 

موفقیت بجنگیم.«
ویتنامی ها اما برای این بازی 
بزرگ عزم شان را جزم کرده اند و 
حتی دور شبکه های مجازی را هم 

خط کشیده اند.
دوک چیــن مهاجم ویتنام 
در این باره گفته است: »به هیچ 
اجتماعی  شبکه های  وارد  عنوان 
نخواهیم شــد تــا کامنت های 
مثبت و منفــی را ببینیم چرا که 
می خواهیم فقط به این بازی فکر 
کنیم.« او دربــاره بازی ایران هم 
گفته: »بعد از باخت به عراق وقتی 
به  بازیکنان  برمی گشتم  هتل  به 
استراحت  با  دادند  قول  همدیگر 
و آمادگی خوب برای بازی مقابل 
ایران مهیا شــوند. تمرکز خیلی 
فوق العاده  فرم  ایران  است.  مهم 
و تکنیــک عالــی دارد. ما باید 
اشتباهات را به حداقل برسانیم تا 
بتوانیم برای خودمان شانس قایل 

شویم.«

پیرمردپرحاشیهتیمملی
کیست؟

در تمرین پنجشنبه تیم ملی شور و نشاط 
و خنده در چهره ملی پوشان کاما نمایان بود و 
آنها در بخشی از تمرین مشغول بازی »گرگم به 
هوا« شدند. علیرضا جهانبخش آماده و سرحال 
در تمریــن تاکتیکی حضور پیدا کــرد و با این 
شرایط مشــکلی برای همراهی تیم ملی و بازی 

با ویتنام نخواهد داشت.
در بخش اول تمریــن، بازیکنان بدن های 
خود را گرم کردند و ســپس مشــغول آقاوسط 
شدند. در این آیتم بازیکنان تیم ملی با یکدیگر 
شــوخی می کردند و در گــروه پژمان منتظری، 
مســعود شــجاعی،  اشــکان دژاگه و احســان 
حاجی  صفــی که همگــی کاپیتان های تیم ملی 
ایران هســتند، صحبت های جالبــی رد و بدل 
می شــد. هنگامی که یکی از این بازیکنان توپ 
را لو می داد، آنها سر و صدای زیادی می کردند و 
وقتی یکی از کاپیتان ها چند بار این کار را تکرار 
کــرد، بازیکنان دیگر تیم ملی با خنده و صدایی 
بلند خطاب به او گفتند پیرمرد پرحاشیه اینقدر 

توپ لو نده!
هنگامی کــه بازیکنان تیم ملی مشــغول 
فوتبال تحت فشار بودند، اوسیانو کروز با علیرضا 
جهانبخش شــوخی می  کرد و هافبک تیم ملی 
هم بــا خنده به شــوخی های مربــی تیم ملی 

واکنش نشان می داد.
 

برایشکتوشلوارهمدوختهبودند
همکاریباوینگادا

جدیدنیست
صبح جمعه از ســوی رســانه رسمی تیم 
ملی و فدراســیون فوتبال خبری منتشــر شد 
که وینگادا از روز پنجشــنبه همکاری اش را آغاز 
کرده است. با این حال شنیده می شود همکاری 
وینگادا با تیم ملی از مدت ها پیش قطعی و حتی 
برای این مربی کت و شلوار رسمی تیم ملی نیز 
دوخته شــده بود اما اعام رســمی این موضوع 

دیروز)جمعه( صورت گرفت.
حضور وینــگادا به عنوان عضــوی از کادر 
فنی تیم ملی می تواند منجر به تقویت مســائل 
فنی شــود تا تیم ملــی راه قهرمانی را در پیش 
بگیرد ضمن اینکه فدراسیون فوتبال تاکید کرده 

حضور او در کادر تیم ایران رایگان است.
همکاری وینگادا بــا کی روش در تیم ملی 
برای نخســتین بار نیســت و او پیش از این هم 
در بازی های پایانی تیــم ملی در مقدماتی جام 
جهانی 2014 برزیل به عنوان یکی از دستیاران 
ســرمربی تیم ملی همکاری می کرد. فدراسیون 
اعام کرده نلو وینگادا به منظور بررســی سایر 
تیم هــای ملی شــرکت کننده در جام ملت های 
آسیا و تهیه گزارش و آنالیز دیگر رقبا برای تیم 
ملی از روز گذشــته فعالیتش را آغاز کرد. او در 
نخستین روز حضورش دیدار تیم های ملی اردن 

و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده کرد.

پیش بازی

باید مقابل 

ویتنام با تمرکز 

باا ظاهر شویم

کارلوس کی روش مثل همیشه در نشست 
خبری قبل از مسابقات تیمش درباره شرایط 
خوب حریف و پیشرفت فوتبال ویتنام حرف 
زد و البته در پایان مصاحبه بدون اینکه 
بخواهد درباره مقصد بعدی اش و حضور در 
راس کادر فنی کلمبیا صحبت کند به این 
مساله اشاره داشت که مسووان ورزش 
کشور نمی خواستند او بیش از این به کارش 
ادامه دهد و بعد از جام ملت ها رفتنی است. 
کی روش در نشست خبری گفت: »ابتدا به 
همه خوشامد می گویم. بسیار خرسندم در 
خدمت شما هستم. بازی دوم مان را مقابل 
تیم بسیار خوب ویتنام انجام خواهیم داد 
که کادرفنی بسیار خوبی در اختیار دارد. 
برای این تیم تاش های گسترده شده 
و خوشبختانه تیم ما هم کاما برای این 
مسابقه آماده است و تک تک بازیکنان 
آمادگی حضور داخل زمین را دارند. 
بازیکنان در حال جنگیدن برای تصاحب 
یکی از جایگاه های داخل زمین هستند 
و امیدوارم فردا تیم برتر زمین باشیم و 
فوتبال بهتری انجام دهیم«

خرده گزارش

مین وونگ بازیکن تیــم ملی ویتنام 
درباره شــرایط تیمش گفت: »پس از بازی 
با عراق احساس ناخوشایندی میان اعضای 
تیم ملی فوتبال ویتنام وجود داشت اما جو 
تیم بهتر و مثبت تر شــد. اکنون هم آماده 
دومین بازی مقابل ایران هســتیم. شکست 
در دقایــق پایانــی با وجود برتری نســبی 
در طول بــازی برابر عــراق باعث ناامیدی 
بســیاری از بازیکنان ویتنام شده بود. البته 
با روش های روانشناســی پارک هانگ سئو 
)ســرمربی( مهیای بازی بعدی شدیم. او با 

تمام اعضای تیم ملی ویتنام نشستی برگزار 
کــرد تا از هر نظــر مهیای بــازی با ایران 

شویم.«
مینگ وونگ درباره تیم ملی ایران هم 
گفت: »ایران تیم بسیار قدرتمندی است و 
فوتبال مدرنی بازی می کند. البته این بدان 
معنا نیســت که شکست ناپذیر است. پارک 
هانگ سئو در نشست فنی، بهترین تاکتیک 
بازی مقابل ایــران را برای بازیکنان ویتنام 
تشــریح کرد. ما در این بــازی می خواهیم 
بهترین عملکرد مان را به نمایش بگذاریم.«

پارک هانگ ســئو، ســرمربی کره ای 
تیم ملی ویتنام، در نشســت خبری پیش از 
بازی با ایران گفــت: »ایران از نظر تکنیکی 
و تاکتیکی تیم قدرتمندی اســت. کارلوس 
کی روش حدود 10 سال است که با ایران کار 
می کند و بدین خاطر استراتژی بسیار خوبی 
برای آماده ســازی و بازی بــا حریفان خود 
دارند. شــنیدم که کی روش، مربی باهوش، 
خاق و باتجربه ای اســت. زمانی هم که در 
تیم ملی کره جنوبی کار می کردم چیزهایی 
ایران می  دانســتم. برای همه روشن  درباره 

اســت ایران قدرتمندترین تیم قاره آسیا به 
شمار می رود. ما هم تاش می کنیم بهترین 

نتیجه را در بازی فردا به دست آوریم.«
وی افــزود: »تیــم ملی ایــران تجربه 
بیشتری از ویتنام دارد اما ما هم تیم جوانی 
هستیم. تیمی که از فاکتورهای تمرکز و عزم 
بهره مند است و مقابل ایران برای پیروزی و 
کسب سه امتیاز بازی می کنیم. باور دارم که 
می توانیم چالش بازی بــا ایران را به خوبی 
پشت ســر بگذاریم. آماده این نبرد و تحمل 

فشارهای آن هستیم.«

با اینکه مســعود شجاعی در بازی 
با یمن به میدان نرفت و شــاید شانس 
زیــادی هم برای بازی ویتنام نداشــته 
باشــد اما همراه کی روش به نشســت 

خبری رفت و مرد مورد اعتماد او شد.
خیلی  »شــرایط  گفت:  شــجاعی 
خوبی داریم. بعد از پیروزی که در بازی 
نخست به دست آوردیم مسلما با روحیه 
باا به مصاف ویتنام خواهیم رفت. اان 
در بهترین شــرایط آمادگــی به لحاظ 

فیزیکی و روانی قرار داریم.«
او اضافه کــرد: »همانطــور که از 
ابتدا گفتیم بازی به بازی پیش خواهیم 
رفت و خدا را شــکر بازی نخســت را با 
موفقیت پشت سر گذاشتیم و اان تمام 
تمرکزمان روی بازی با ویتنام است. اگر 
بخواهم صادقانه بگویم این تیم در بازی 
نخست خود عملکرد بسیار خوبی داشت 
و انتظار این عملکرد را از آنها نداشتیم.«

شــجاعی درباره اینکــه آیا معتقد 

اســت ســایر تیم ها برخاف ایران، به 
نمی گذارند،  احترام  ملی کشورمان  تیم 
گفت: »من نگفتم که سایر تیم ها به ما 
احترام نگذاشــته اند. من گفتم ما برای 
همه تیم ها احترام قایل هستیم و فرقی 
نمی کنــد که با چه تیمــی بازی داریم. 
ما فقط به تیم خودمــان فکر می کنیم 
و به حریفان هم احتــرام می گذاریم و 
سعی می کنیم بهترین عملکرد را داشته 

باشیم.«

ســرچکو کاتانچ در نشست خبری 
پیش از بــازی مقابل یمن گفت: »بازی 
با ویتنام گذشــته و خوشــحالم که به 
پیروزی رســیدیم. اکنون آماده بازی با 
یمن می شــویم. همه چیز را درباره این 
تیم می دانم ، آنهــا همانند ویتنام بازی 
می کننــد. آنها به دنبال کســب امتیاز 
از همان دقیقه اول بــازی خواهند بود 
و باید روی این بــازی به خوبی تمرکز 

کنیم.«

وی با اشــاره به همام طارق گفت: 
»او یک بازیکن حرفه ای اســت و نقش 
او را در بازی نخست مقابل ویتنام بسیار 
مثبت ارزیایی می کنم. خوشبخت بودم 
اگر10 بازیکن مثل طارق همام در تیم 
ملی عراق می داشتم. هرگز نگفته بودم 
کــه عدم اســتفاده از طــارق همام در 
ترکیب اصلی بــازی قبلی مقابل ویتنام 
اشــتباه بود. او در زمان مناســبی وارد 
میدان شــد. تا روز بازی ترکیب اصلی 

تیمم را مشــخص نمی کنم تا بازیکنان 
تمام تــاش خود را برای بــازی انجام 
دهنــد. در این صورت اگــر بازیکنی با 
اتفاقی مواجه شــد بازیکــن جایگزین 

خواهیم داشت.«
علی عدنان هــم گفت: »یمن تیم 
در حال پیشــرفتی اســت و ما در بازی 
فردا )شنبه( احتیاط خواهیم کرد. یمن 
می خواهد از آخرین شــانس خود برای 

صعود استفاده کند.«

مینوونگ:ایرانشکستناپذیرنیست

هانگسئو:ایرانقدرتمندترینتیمقارهآسیاست

شجاعی:انتظارآنبازیراازویتنامنداشتیم

کاتانچ:خوشبختبودماگر10بازیکنمثلطارقداشتم

کریم انصاری فرد در حاشــیه تمرین 
پنجشــنبه تیم ملی گفــت: »بازی خوبی 
مقابــل یمن انجام دادیم و با یک پیروزی 
پرگل روحیــه گرفتیم. همــه چیز برای 
فینال دوم ما و بازی با ویتنام آماده است. 
ریــکاوری خوبی کردیم و بــا تمام انرژی 

برای بازی با ویتنام تمرکز می کنیم.«
وی افزود: »در فوتبال روز دنیا حریف 
آســان نداریم. بازی ترکمنســتان مقابل 
ژاپــن را دیدید که ایــن تیم چقدر خوب 
کار کرد. همه بازی ها ســخت است. تیم 
ملی وارد مســابقات شده تا بهترین نتایج 
را کســب کند. هیچ بازی برای ما آســان 

نیست.«
مهاجــم تیم ملــی در مــورد اینکه 
مــردم انتظار دارنــد تیم ملــی قهرمان 
شــود، گفت: »این مساله انگیزه خوبی به 
بازیکنان می دهد. وقتــی مردم این توقع 
را دارند بازیکنان انرژی می گیرند. مهم تر 
از قهرمانــی در حال حاضر بازی با ویتنام 
است. اان این بازی پیش روی ما است.«

وی در مــورد اینکــه در جام جهانی 
پنالتــی مهمی را به ثمر رســاند و آیا در 
حــال حاضر آمادگی گلزنــی دارد، گفت: 
»مســابقات جام ملت ها تازه شروع شده 
است. امیدوارم تیم ملی خوب بازی کند و 
نتایج قابل قبولی بگیرد. اینکه چه کســی 
گل می زند مهم نیســت. طبیعتا من هم 
تــاش می کنــم گل بزنم امــا مهم ترین 
مساله برای همه ما گلزنی تیم ملی است.«
وی در مورد اینکه تیم ملی همیشــه 
در ضربات پنالتی مشــکل داشته و آیا در 
حال حاضر برای زدن پنالتی در دیدارهای 
حذفی تمریــن می کنند، گفت: »در حال 
حاضر نه اما از خیلی قبل از شــروع جام 
ملت هــا هــر روز در اردوهای مان تمرین 
پنالتــی می کردیــم. البته شــرایط بازی 
فرق دارد. اتفاقــات بازی روی ضربه زدن 
تاثیــر دارد. در کل همــه بازیکنان آماده 
این موضوع هستند، چرا که موفقیت تیم 
ملی در اولویت است تا اگر بازی به پنالتی 

کشید، ان شاءا... ما برنده شویم.«

اوسیانو کروز در حاشــیه تمرین تیم 
ملــی گفت: »خبــر خــوب آمادگی همه 
بازیکنان اســت. تا چند دقیقــه دیگر هم 
می بینیــد علیرضا جهانبخش آماده اســت 
و ما تیم کامل مــان را در اختیار داریم. در 
حال حاضر مهم ترین مساله برای ما بازی با 
ویتنام است. این مسابقه برای حضور ما در 
مرحله بعد بســیار مهم است و می تواند در 
صعود ما به مرحله بعد موثر باشــد. ویتنام 
مدعی صعود اســت. دو حریف قدرتمند به 
مصــاف یکدیگر خواهند رفت. می دانیم که 
خیلی ها می گوینــد عراق مدعی اصلی این 
گروه برای باا رفتن اســت اما ما فعا روی 
ویتنام تمرکز داریم تا با کسب نتیجه خوب 

آماده صعود به مرحله بعدی شویم.«
مربی تیم ملی در مــورد اینکه چقدر 
امیدوار به کســب عنــوان در جام ملت ها 
هستند تا تیم ملی عنوانی در حد نام خود 
به دست بیاورد، گفت: »بازیکنان و کادرفنی 

سراســر اشتیاق هســتند. برای رسیدن به 
مراحل بعــدی باید قدم به قدم جلو برویم. 
اگر تمرکــز بازیکنان را روی تصویر بزرگتر 
بگذاریــم، موفق نخواهیم بــود. پیامی که 
ما به بازیکنــان می دهیم و روی آن تأکید 
می کنیم این اســت که باید بازی به بازی 
پیــش برویم. اگر می خواهیــم به موفقیت 
برسیم در شرایطی که فرصت بسیار خوبی 
هم داریم باید این نگاه را به بازی های پیش 
رو داشــته باشــیم.« کروز در مورد اینکه 
جو صمیمــی و همدلی بازیکنــان چقدر 
می تواند به کســب قهرمانــی کمک کند، 
گفت:  »داشــتن یک جو سامت در اردو از 
لحاظ رفتار بازیکنان با یکدیگر خیلی مهم 
اســت. ما تمرکز کاملی روی کارمان داریم. 
این فقط مربوط به امارات نیســت. در تمام 
اردوهای گذشته این شرایط را داشتیم. ما 
در تیــم بازیکنان فوق العاده ای داریم و این 

مساله به موفقیت تیم کمک می کند.«

 انصاری فرد: مهم تر از قهرمانی بازی
 با ویتنام است

کروز: ویتنام مدعی صعود است

هیچبازیبرایماآساننیست

تمرکزبازیکنانرارویتصویربزرگتربگذاریم،موفقنخواهیمبود

آخرین تمرین تیم ملی قبل از بازی با ویتنام صبح دیروز)جمعه( از ساعت 
11 به وقت محلی در زمین اصلی ورزشــگاه آل نهیان برگزار شد و وینگادا 
هم در این تمرین حضور داشــت. زمانی که بازیکنان در حال گرم کردن 
بودند، کارلوس کی روش در بخش دیگر زمین به همراه اوســیانو کروز در 
حال اســتقرار موانع ازم برای تمرینات تاکتیکــی بود. بازیکنان با انجام 
تمرینات کششــی زیر نظر مک درموت گرم کردنــد تا برای تمرین آماده 
باشــند. در این تمرین شاداب در گوشــه ای از زمین بازیکنان با علیرضا 
جهانبخش که به تازگی مصدومیت را پشــت ســر گذاشته و به تمرینات 
گروهی بازگشته شوخی می کردند و در گوشــه ای دیگر مهدی طارمی با 
دیگر یارانش شوخی می کرد و فضای با نشاطی را در تمرین حاکم کرده بود.
طبق قوانیــن AFC خبرنگاران فقــط می توانســتند 1۵ دقیقه ابتدایی 
تمرین را پوشــش دهند و پس از آن باید محل تمرین را ترک  می کردند.

اردوگاه ملی
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پرشازپلهدومبدونگوشدادنبهحاشیهها
ایران-ویتنام؛گالیوردرسرزمین

لیلیپوتها
امروز عصر از ســاعت 14:30 دقیقه تیم ملی دومین بازی اش در مرحله گروهی 
جام ملت ها را با قضاوت محمدتقی الجعفری 32 ســاله از سنگاپور در دیگر ورزشگاه 
ابوظبی، آل نهیان انجام خواهد داد. بعد از برد پرگل مقابل یمن تیم ما به لحاظ روانی 

فوق العاده آماده و مهیای به دست آوردن یک پیروزی دیگر است.
 

ترس ویتنامی ها از جهانبخش
علیرضا جهانبخش بال ســرعتی و گلزن تیم ملی کــه بازی با یمن را به خاطر 
مصدومیت از دســت داده بود حاا مهیای این مسابقه است. از بدشانسی ویتنامی ها 
جهان برای این بازی کاما آماده شــده و بعید اســت کی روش از او در ترکیب اصلی 
استفاده نکند. ویتنامی ها از مدت ها قبل درباره جهانبخش می نوشتند و از توانایی های 
او هراس داشــتند و حاا از بدشانسی شان، او با کوهی از انگیزه مقابل تیم شان ظاهر 
می شود. اتفاقا طی همین یکی دو روزه رسانه های ویتنامی مطالبی درباره جهانبخش 
نوشته اند و ضمن بازگویی مشخصات فنی و کارهای بزرگی که این بازیکن انجام داده 

به شدت از او هراس دارند.
 

کدام بازیکن بیرون می رود؟ 
با حضور احتمالی علیرضا جهانبخش در ترکیب اصلی احتماا مهدی ترابی باید 
از ترکیب بیرون برود اما حتما کی روش نمایش درخشــان شماره 16 تکنیکی تیمش 
مقابل یمن را در نظر خواهد گرفت. بعید اســت تغییرات ترکیب تیم ملی زیاد باشد 
اما باید سوال را اینگونه مطرح کرد که اگر ترابی بیرون نرود کدام بازیکن باید بیرون 
بنشیند؟ مطمئنا کی روش دست به مهدی طارمی هم نخواهد زد و شاید تنها تغییری 
که بتواند در ترکیبش اعمال کند این باشد که ترابی را مثا جای امیری بازی دهد و 
یک خط عقب تر ببرد تا جهانبخش بال راســت باشد اما با این تغییر تیمش را خیلی 

تهاجمی خواهد کرد و بعید است چنین جابه جایی اعمال کند.
 

غافلگیر نمی شویم
تیــم ملی ویتنــام کــه مربی خوبــی دارد و 
نتایــج خوبی هم قبــل از جام ملت هــا گرفته بود 
شــروع فوق العــاده ای هم در این تورنمنت داشــت 
و بــازی پایاپایی مقابل عراق ارائــه داد. آنها حداقل 
می توانســتند با یک امتیاز به بازی بــا ایران بیایند 
اما اســیر تکنیک علی عدنان در وقت های تلف شده 
شــدند و باختند. با این حال تیــم ایران و کی روش 
حتما با حساب و کتاب خاصی مقابل این حریف وارد 
میدان می شــوند و با وجود اینکه به لحاظ تکنیکی و 
جسمانی برتر از حریف هستند اما حواس شان به تیم 

منسجم ویتنام خواهد بود تا غافلگیر نشوند.
 

گالیور در سرزمین  لی پوت ها
تیم ایران مقابل تیمی قرار می گیرد که بازیکنانش به لحاظ جســمانی شــرایط 
متفاوتی دارند و بیشــتر آنها کوتاه قامت و ریزجثه هســتند. در واقع اینطور به نظر 
می رســد که گالیور به سرزمین لی لی پوت ها رسیده و همه جوره می تواند در موقعیت 
برتری از آنها قرار بگیرد اما همین کوتوله ها با انســجام و اتحادشــان می توانند برای 
گالیور همه چیز تمام دردسرســاز باشــند. بدون شــک تیم ما از برتــری فیزیکی و 
جســمانی خود می تواند بهترین بهره را ببرد و با قدرت نیروی هوایی خود ویتنام را 
زمین گیر کند اما این تیم آسیای جنوب شرقی را هم چندان نباید دست کم گرفت.

 
کی روش - کلمبیا تاثیری ندارد

به نظر می رســد حضور کارلوس کــی روش در راس کادر فنی تیم ملی کلمبیا 
قطعی شده و او از حدود یک ماه و نیم دیگر در این کشور حاضر خواهد شد. این خبر 
در حالی از سوی رسانه های معتبر خارجی مطرح شده که هنوز از سوی کلمبیایی ها 
به صورت رســمی اعام نشده است. با این حال شــاید برخی تصور کنند اعام این 
خبر شــرایط فنی تیم ملی را تحت تاثیر قــرار داده بخصوص اینکه ویتنامی ها هم با 
انتشار این خبر می خواهند تا حدودی شرایط تیم ایران را تحت تاثیر قرار دهند اما به 
نظر نمی رسد این اتفاق حتی اگر برای بازیکنان مسجل شده باشد تاثیری در شرایط 
روانی و انگیزشــی آنها بگذارد. آنها اینقدر تشــنه پیروزی و موفقیت هستند که فارغ 
از اهمیت به چنین خبر ظاهرا مهمی فقط به هدف شــان در این تورنمنت و پرش از 

پله دوم فکر می کنند.
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نیم فصل اول لیگ بسکتبال با قهرمانی پترو تمام شد

پایان خوش برای نفت و شیمیدر
لیگ برتر بســکتبال هفته پایانی نیم 
فصل اولش را هم پشــت ســر گذاشت تا 
دور اول جــدال 9 تیــم حاضر در این لیگ 
به پایان برسد. در هفته پایانی هم مدعیان 
بــه پیروزی رســیدند و تیــم غایب بدون 
برگزاری مسابقه قهرمان شد. در هفته نهم 
و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر بســکتبال، 
پتروشیمی که پیش از دیدارهای این هفته 
بازی هایش را به اتمام رســانده و با هشت 
پیروزی در صدر ایســتاده بــود، بااخره با 
قرعه اســتراحت روبه رو بود. به این ترتیب 
شــاگردان مهران حاتمــی در این هفته به 
میدان نرفتند اما قهرمان نیم فصل شــدند، 

آن هم بدون باخت و با هشت برد پیاپی.
در مهم ترین بازی هفته اما دیگر مدعی 
جنوبی لیگ میزبان شــهرداری گرگان بود. 
نفــت آبادان پــس از دو باخــت پیاپی به 
شــیمیدر و پتروشــیمی، ســومین دیدار 
دشوارش را برابر شــهرداری گرگان برگزار 
کــرد. دیداری که پیــروزی در آن برای هر 
دو تیم از اهمیت بسیاری برخوردار بود. هر 
دوی تیم ها روی نوار باخت قرار داشــتند و 
نیازمند پیروزی و پایان خوش در نیم فصل 
بودند. با این حال در نهایت این تیم میزبان 
بود که موفق شد در یک دیدار نزدیک 89 
بــر 79 حریف گرگانی خــود را از پیش رو 
بردارد و نگذارد باخت هایش ادامه پیدا کند.

دیگر مدعی لیگ یعنی شــیمیدر هم 
در این هفته کار چندان دشــواری نداشت. 
شیمیدری ها که در نیم فصل تنها باختشان 
را برابر پتروشیمی متحمل شدند، در سایر 
دیدارهــا پیروز میدان بودند و در این هفته 
هم هفتمین برد خود را در مشــهد جشن 

گرفتند.
شــاگردان اســامی در هفتــه نهم با 
بیش از 20 اختاف، آویژه صنعت مشــهد 
را از پیش رو برداشــتند تا بتوانند در پایان 
نیــم فصل عنــوان دوم را از آن خود کنند. 
شــیمیدر در این مســابقه 79 بر 57 پیروز 

شد.
ســومین دیدار این هفته هم بین تیم های 
نیــروی زمینــی و رعــد پدافند دزفــول انجام 
شــد. مســابقه ای بین نیروی زمینی که یکی از 
آماده ترین تیم های لیگ به حساب می آید و پس 
از ســه برد پیاپی پا به این مسابقه گذاشته بود و 
رعــد پدافندی که با هفت باخت پیاپی وارد این 
مسابقه شــده بود. در نهایت هم تیمی که 

شرایط بهتری داشــت پیروز شد و نماینده 
دزفول همچنان در حســرت پیروزی باقی 
ماند. نیروی زمینی هــم که آغاز خوبی در 
لیگ نداشت، نیم فصل دوم را با عملکردی 
فوق العــاده به پایان برد و با چهار برد پیاپی 

جایگاه خوبی در جدول پیدا کرد.
نیروی زمینی در این مسابقه با نتیجه 

77 بر 73 به پیروزی رسید.
در آخرین دیدار این هفته هم نماینده 
اصفهان توانســت به یک برد دیگر دســت 
پیــدا کند تا در میان مدعیــان باقی بماند. 
شاگردان فرزاد کوهیان در چهارمین دیدار 
هفته که دو ساعت دیرتر از سایر مسابقه ها 
هم آغاز شــد، با نتیجه 77 بر 63 از ســد 
پگاه تهران گذشتند تا با کسب دومین برد 
پیاپــی، باخت عجیب برابر نیروی زمینی را 

تا حدود زیادی فراموش کنند.
ذوب آهن در ســومین ســفری که به 
تهران داشــت، بااخره طعم برد را چشید. 
ذوبی هــا در دو دیدار قبلی شــان در تهران 
برابــر شــیمیدر و نیروی زمینی شکســت 

خورده بودند.
 

 جای خالی یک جدول خشک و خالی
نیم فصل اول لیگ برتر بســکتبال به 
پایان رســید اما سایت فدراسیون بسکتبال 
یعنی یک  همچنــان عادی ترین خدمــت 
جدول ســاده و خشــک و خالی را هم به 
کاربرانش ارائــه نمی دهد. یعنی حاا که 9 
هفتــه از این لیگ گذشــته و نیم فصل به 
پایان رسیده، هنوز رده بندی دقیق و کامل 

تیم ها مشــخص نیست. شــاید پیدا کردن 
تیم های صــدر و قعر جــدول کار چندان 
دشــواری نباشد اما رده بندی کامل و دقیق 
برای همه کاربران و عاقه مندان این رشته 

کار ساده ای نیست.
شــاید بهتــر باشــد روابــط عمومی 
فدراســیون در کنــار فعالیت هــای ویــژه 
در شــبکه های اجتماعــی و مصاحبه های 
اختصاصی در اینســتاگرام، کمی بیشتر به 
ســر و شکل و امکانات سایت برسد و تاش 
کند تــا حداقل امکانات و شــرایط را برای 

عاقه مندان این رشته فراهم کند.
با این حال یک حســاب سرانگشــتی 
نشــان می دهد که در پایان نیم فصل اول، 
پتروشــیمی که واضح است بدون باخت در 
صدر قرار گرفته، شیمیدر با تنها یک باخت 
دوم است و نفت آبادان هم با دو شکست در 

رده سوم قرار دارد.
رعد پدافنــد دزفول هم بدون پیروزی 
و با هشــت باخت پیاپی تیم نهم و انتهایی 

جدول رده بندی است.
 

 استراحت بی استراحت
طبــق برنامه فدراســیون بســکتبال، 
تیم هــای حاضر در لیگ بســکتبال پس از 
پایان نیــم فصل اول اســتراحت نخواهند 
داشــت و بافاصله از ایــن هفته نیم فصل 
دوم را آغــاز می کنند. طبــق برنامه در نیم 
فصــل برنامه از حالت یک بــازی در هفته 
خارج خواهد شد و دوشنبه ها هم لیگ برتر 

پیگیری می شود.
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یک دلخوشی زنانه؟
آخرین قدم ها برای راه اندازی فدراسیون همبستگی زنان مسلمان

 فدراســیون همبســتگی کشــورهای 
اســامی جان تازه ای می گیرد. فدراسیونی 
که کمک کرد ورزش زنان مســلمان به دنیا 
شناسانده شــود، بعد از اینکه مدتی به دایل 
سیاسی منحل شــد، دوباره احیا می شود اما 
در آستانه شروع به کار دوباره این فدراسیون 
نگرانی هایی وجود دارد کــه نباید در ابای 
حس و حال خوب زنانــه از راه اندازی دوباره 

فدراسیون، فراموش شود.
در روزهــا و ماه هــای پایانــی فعالیت 
فدراســیون همبســتگی زنان، تیم ورزشی 
رییس جمهوری قبلی ایران، این اســتدال 
را آوردند که بــا توجه به وجود فدراســیون 
همبستگی کشورهای اسامی که مقرش در 

عربستان است، دیگر نیازی به این فدراسیون 
نیســت. بهانه  ای که البته امروز در شروع کار 
فدراسیون همبستگی نباید راحت از کنارش 
گذشــت. نه اینکه وجود این فدراســیون که 
کمی بعدتر از فدراسیون همبستگی زنان راه 
افتاد، باعث شود دســت و دل راه اندازان این 
فدراسیون بلرزد، اما نباید این را فراموش کرد 
که باید کاری متفاوت کرد و قدم در مســیری 

گذاشت که تا به حال برداشته نشده است.
شــاید یکی از تفاوت ها بین فدراسیون 
کشورهای اســامی که حاا بانی بازی های 
کشورهای اسامی است با آنچه در فدراسیون 
همبســتگی اتفــاق می افتــاد، معرفی زنان 
مسلمان است. فدراســیون همبستگی زنان 
مسلمان شکل گرفت تا بگوید زنان مسلمان 
می توانند با پوشش اسامی ورزش کنند. در 
آن مقطع زمانی، این فدراسیون انگیزه ای شد 
برای زنان مســلمان کشــورهای مختلف، تا 
بلند شوند و در مسیر قهرمانی قدم بردارند. با 
مرور اتفاق هایی که از بدو تشکیل فدراسیون 

همبستگی کشــورهای اســامی در تاریخ 
ورزش دنیا ثبت شــد، ایران می تواند مدعی 
برداشــتن اولین قدم ها در مسیر ورزش زنان 
مســلمان باشــد اما آنچه امروز در بازی های 
کشــورهای اســامی اتفاق می افتد، کاما 

متفاوت است.
بازی های کشورهای اسامی باکو، نمونه 
بارزی اســت برای درک اینکه عما چیزی به 
نام پوشش اســامی در بازی های کشورهای 
اســامی وجود نــدارد و حتی در مراســم 
افتتاحیه و ... هم این موضوع رعایت نمی شود. 
مسووان ســابق فدراسیون همبستگی زنان 
مسلمان با اســتناد به این موضوع و ضرورت 
راه اندازی دوباره این فدراسیون مجوز احیای 
این فدراســیون را گرفته اند اما سوال اساسی 
این است که این فدراســیون قرار است با چه 

رویکردی فعالیت اش را آغاز کند؟
انگیزه دادن به بانوان مســلمان و رقابت 
برای رسیدن به رکوردهای جهانی و مدال در 
بازی های منطقه ای،  قاره ای و جهانی و حتی 

المپیک، یکی از اهدافی اســت که به تشکیل 
فدراسیون همبســتگی زنان در سال 1370 
منجر شد اما 27 ســال از آن زمان می گذرد. 
امروز در بیشــتر رشــته ها، زنان محدودیتی 
برای حضور در رویدادهای بین المللی ندارند؛ 
پس ایــن هــدف نمی تواند در زمــره بیانیه 
ماموریت و اهداف فدراسیون همبستگی قرار 

گیرد.
مدیرانی که به دنبال احیای فدراسیون 
همبستگی زنان مســلمان هستند، مدیران 
قدیمی ورزش هستند که در آن زمان در این 
فدراسیون مســوولیت داشتند اما نگاه دیروز 
این مدیران، به کار امروز ورزش زنان نمی آید.

این فدراســیون اگر می خواهد رویکرد 
بانوان مســلمان دنیــا را دنبال کنــد، باید 
رویکردی بین المللی داشــته باشد اما همان 
نگاهی که به برگــزاری چهار دوره بازی های 
بانوان مســلمان منجر شــد، امــروز کارآمد 

نیست.
جنس مطالبــات زنان تغییر کرده و باید 
دید آیا مدیران قدیمی حــوزه ورزش زنان با 
این جنس از مطالبات آشــنا هستند؟ برخی 
تصمیم گیری هایی که از ســوی این مدیران 
انجام شده، نشان دهنده فاصله مدیران دیروز 
است با دغدغه های امروز؛ پس اگر قرار است 
این فدراسیون به نتیجه مطلوب برسد، باید با 

تغییر رویکرد کارش را آغاز کند. اولین دوره مســابقات چوگان جام آینده سازان- عکس: علی کاوه 
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هفته هشتم لیگ 
برتر والیبال بانوان 
در حالی دنبال شد 
که  تیم های پیکان 

تهران و توپکا بابلسر 
در خانه والیبال تهران 

به مصاف هم رفتند. 
در این بازی پیکان 

سه بر صفر پیروز شد.  
)عکس: کیمیا نیک، 

ایسنا(

هفته یازدهم لیگ برتر 
هندبال بانوان
برتری 

بااجدولی ها 
لیگ  یازدهــم  در هفتــه 
برتــر هندبال بانــوان تیم های 
صدرنشــین تاسیسات دریایی، 
ارســتان و ذوب آهن به برتری 

رسیدند. 
لیگ  یازدهــم  در هفتــه 
بانوان چهار دیدار  برتر هندبال 
برگزار شد که تاسیسات دریایی 
با نتیجه 28 بر 16 مقابل پترو 
آموت پویا بوشــهر بــه برتری 

رسید و صدرنشین ماند.
تیم نفت و گاز گچســاران 
در خانــه مقابل تیم رده دومی 
شــهید چمران ارســتان قرار 
گرفت که بــا نتیجه 17 بر 26 

مغلوب ارستان شد. 
ذوب آهــن اصفهان هم در 
خانه توانســت با حساب 35 بر 
19 اشتادسازه طرقبه شاندیز را 

شکست دهد. 
در آخرین دیدار نیز فواد 
مبارکه سپاهان با نتیجه 23 بر 
16 مقابل هیــات هندبال البرز 

به برتری رسید.
تا  تیم ها  رده بندی  جدول 
پایان هفتــه یازدهم لیگ برتر 

هندبال بانوان:
1- تاسیسات دریایی 22 امتیاز

2- شهید چمران ارستان 20 
امتیاز

3- ذوب آهن 13 امتیاز
4- فواد مبارکه ســپاهان 12 

امتیاز
5- نفت و گاز گچســاران 11 

امتیاز
6- پترو آموت پویا بوشــهر 4 

امتیاز
7- هیات هندبال البرز 4 امتیاز

8- اشتادســازه طرقبه شاندیز 
2 امتیاز

حسینی: شاهد اجرای قوانین 
جدید والیبال بودیم

علت شکست سایپا را 
از داور بپرسید

کاپیتــان تیم والیبال ســایپا 
می گوید در بازی با خاتم شاهد اجرای 
قوانین جدید والیبال بودیم که یکی 
از این قوانین عدم اعام خطای پنجه 
از انتهای زمین بود. امیر حسینی در 
مورد شکست 3 بر صفر تیمش مقابل 
خاتــم اردکان در هفته هفدهم لیگ 
برتر والیبال گفت: »بهتر است علت 
شکســت ما را از فرهاد شاهمیری، 
داور بازی بپرســید. در ست نخست، 
از حریف عقب بودیم؛ جبران کردیم 
و به آنها رسیدیم ولی در حساس ترین 
لحظه بازی، رأی به ســود خاتم داد و 
این تیم 26 بر 24 برنده شد. داور برای 
اعام پایان بازی هم عجله داشت به 
طوری که پس از پایان بازی، دستش 
به تور گیر کرد. این برای نخستین بار 
نیست که شــاهد این نوع قضاوت از 
شاهمیری هستیم.« او ادامه داد: »در 
این بازی شاهد اجرای قوانین جدید 
والیبال بودیم! یکی از این قوانین عدم 
اعام خطای پنجه از انتهای زمین بود. 
بازیکن حریف که در انتهای زمین بود، 
هنگام زدن پنجــه، خطای 2 ضرب 
انجام داد ولی داور اعام کرد چون از 

انتهای زمین بوده، خطا نیست.«
 

 فدراسیون دوومیدانی 
دست به جیب شد

پاداش ۸۰ میلیونی 
به سجاد مرادی

فدراســیون دوومیدانی پاداش 
800 میلیون ریالی ســجاد مرادی را 
به واسطه کســب نتایج درخشان در 
بازی های آسیایی جاکارتا اهدا کرد. 
در پی کســب عنوان هــای با ارزش 
قهرمانی حسین کیهانی در 3000 متر 
بازی های آســیایی جاکارتا و مدال 
نقره امیر مرادی در 800 متر بازی های 
آسیایی جاکارتا و به واسطه تاش های 
مستمر ســجاد مرادی، مربی ارزنده 
کیهانی،  مجید  ایــران،  دوومیدانی 
رییس فدراســیون دوومیدانی مبلغ 
500 میلیون ریال پاداش برای کسب 
نتیجه حســین کیهانی و مبلغ 300 
میلیون ریال برای کسب نتیجه امیر 
مرادی، جمعا 800 میلیــون ریال به 
ایشان اعطا کرد. کیهانی برای سجاد 
دوومیدانی  مربی ســازنده  مرادی، 
ایــران در رقابت های پیــش رو نیز 

آرزوی موفقیت کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس 
از توافق با فدراسیون ایران تا سال 2020 
ماندنی شــد و امروز قــرارداد خود را به 
صورت رسمی امضا می کند.جلسه افشین 
والیبال  فدراســیون  سرپرســت  داوری 
و ایگــور کواکوویچ ســرمربی تیم ملی 
والیبال ایران پس از نزدیک به پنج ساعت 
به اتمام رسید تا طرفین با مثبت ارزیابی 
کردن این نشســت محل فدراســیون را 
ترک کنند.بررسی دقیق تقویم تیم ملی 
والیبال ایران در ســال آینــده، بندهای 
ایگور کواکوویچ، نحوه پرداخت  قرارداد 
و دســتمزد کادر فنی و ارزیابی شرایط 
کلی تیم ملی در آینــده موضوعاتی بود 

که با دقت نظر در مورد آن بحث و تبادل 
نظر شــد. در پایــان، توافقات کلی برای 
امضای رســمی قرارداد ایگور کواکوویچ 
صورت گرفت و قرار شــد تا هفته آینده 
در مراسمی رسمی قرارداد سرمربی تیم 
ملی ایــران و فدراســیون والیبال امضا 
شود.افشین داوری، سرپرست فدراسیون 
والیبال نیز در این باره گفت: »تا 2020 
با کواکوویچ به توافق رســیده ایم و روز 
شنبه به صورت رســمی قرارداد را امضا 
می کنیم. تغییری در مبلغ قرارداد وجود 
ندارد و طبق توافقات قبلی با او به توافق 
رســیده ایم تا برای مسابقات پیش رو در 

کنار تیم ملی ایران باشد.«

والیبال  ملی  تیم  سرپرست ســابق 
معتقد است در حال حاضر بهترین گزینه 
برای هدایت ملی پوشان کواکوویچ است.

امیر خوش خبر همچنین در پاســخ 
به این ســوال که آیا ادامه همکاری تیم 
ملی والیبال با ایگور کواکوویچ درســت 
است، گفت: »با توجه به تاخیری که در 
انجام برنامه های تیــم ملی پیش آمده، 
نمی توان در مــورد ایگور تصمیم گرفت. 
اگر می خواســتیم با او قطــع همکاری 
کنیــم بهتر بود دو، ســه مــاه پیش و 
پــس از رقابت های جهانــی در مورد او 
تصمیم گیری می شــد. به نظــر من در 
حال حاضر بهتریــن گزینه برای هدایت 
تیــم ملی والیبــال همیــن کواکوویچ 
اســت چون با والیبال ایران آشنایی ازم 
را دارد و در ایــن مــدت زمان کوتاه هم 
نمی توان گزینــه دیگری را برای هدایت 
تیــم ملی معرفی کــرد.« او در خصوص 
ادامه همکاری فدراســیون والیبال ایران 
با ایگــور کواکوویچ نیز توضیح داد: »به 
نظرم بهتر اســت بــا او صحبت کنند تا 
اگــر انتقادی به عملکــردش وجود دارد 
مطرح شــود. مشــکل از ما است که تا 
امروز کســی از ایگور نخواسته در مورد 

عملکردش توضیــح دهد و در این مورد 
بهترین کار نشســتن پــای صحبت های 
کواکوویچ اســت. مشکل از ما است که 
تاکنون در مورد این موضوع با ســرمربی 
تیم ملــی صحبت نکرده ایم.« خوش خبر 
در خصــوص برنامه هــای تیــم ملی و 
اقدام بــرای دریافت ویــزا جهت حضور 
در مســابقات لیــگ  جهانــی نیز گفت: 
»بــا توجه به اینکه این پروســه طوانی 
و زمانبر اســت باید زودتــر از اینها برای 
دریافت این مدارک اقدام می شد. با این 
حال به دلیل مشخص نبودن تکلیف تیم 
ملی والیبال این اقدامات صورت نگرفته و 
من نشنیده ام بازیکنی برای دریافت ویزا 
اقدام کرده باشــد چون فعا اصا تیمی 
وجود ندارد که بخواهنــد برای دریافت 
ویزا هــم اقــدام کنند. اگر به نســبت 
سال گذشــته صحبت کنم، تا اان باید 
کارهای ســفر به آمریکا انجام می شــد، 
سال گذشــته تا به این لحظه بازیکنان 
مصاحبه هم شده بودند اما اان تیم هم 
مشــخص نیســت. تغییر و تحوات این 
روزهای والیبال دلیل اصلی این موضوع 
بوده است، امیدوارم هر چه زودتر شرایط 

والیبال رو به راه شود.«

کواکوویچ تا ٢۰٢۰ ماندنی شد

فعا کواکوویچ بهترین گزینه است

با همان دستمزد و شرایط قبلی

خوش خبر:

عکس نوشت

مصاحبه وخبر اسامی اعضای چهل و ششمین مجمع 
عمومی کمیته ملی المپیک مشخص شد. 
مجمع عمومی کمیتــه ملی المپیک قرار 
است 25 دی برگزار شود و مهم ترین اتفاق 
این مجمع تصویب اساسنامه جدید کمیته 
ملی المپیک است. این مجمع با حضور 63 
نفر تشکیل می شود. نکته قابل توجه رییس 
نداشتن 10 فدراسیون است. از این رو قرار 

اســت نماینده های این فدراســیون ها در 
مجمع حاضر باشند. فدراسیون های مهمی 
چون کشــتی، والیبال، جودو، قایقرانی و 
کاراتــه که المپیکی هم هســتند، رییس 
در مجمع ندارند و به جای آنها سرپرست 
فدراســیون ها به عنوان نماینده فدراسیون 
حاضر می شوند. این فدراسیون ها در حالی 
که باید به فکر برنامه ریــزی دراز مدت و 

حضور در المپیک 2020 باشند، همچنان 
در انتظار رییس دار شدن به سر می برند. تا 
پیش از این سرپرست حق رای در مجامع 
را نداشــت اما به دلیل شرایطی که اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان به 
وجود آورده کمیته ملی المپیک این اجازه 
را به سرپرستان داده تا در این مجمع عضو 

باشند.

حضور ۱۰ فدراسیون بدون رییس در مجمع کمیته ملی المپیک

اینطور که از صحبت بــا مدیران قدیمی 
ایــن مجموعــه برمی آیــد، گویا قرار اســت 
فدراسیون همبستگی بعد از انجام امور مربوط 
به راه انــدازی، بازی های زنان مســلمان را در 
برنامه قرار دهد اما آیا با وجود کشورهای عربی 
که مدعی این حوزه هستند، می توان به راحتی 
در این بخش قدم برداشــت و آیا ابزارهای ازم 
برای اجرای این ایده در اختیار این فدراسیون 
قــرار می گیرد و اصــا در شــرایطی که زنان 
مسلمان شــرایط حضور در بازی  های قاره ای، 
جهانــی و المپیک را دارند، آیــا از این بازی ها 

استقبال می شود؟ 
فدراســیون همبســتگی زنان مسلمان 
به واســطه تعامل خوبی که فائزه هاشــمی با 
مسووان نهادهای بین المللی از جمله شورای 
المپیک آســیا و کمیتــه بین المللی المپیک 
داشــت، از حمایت این نهادها برخوردار بود، 
اما شــرایط امروز چگونه اســت؟ شیخ احمد 
همچنان در راس ورزش آســیا قــرار دارد اما 
اتهام هایی که به او وارد شــده، کمی موقعیت 
او در ســطح بین الملل را تضعیف کرده اســت 
و در این شــرایط نمی توان بــا اطمینان گفت 
که چه شــرایطی برای فدراسیون همبستگی 
کشورهای اســامی در سطح بین الملل پیش 

می آید؟
شاید اگر این فدراســیون به کارش ادامه 
داده بود، در راســتای حمایت IOC از ورزش 
زنان، امروز این بازی ها در زمره بازی هایی که 
ســهمیه رقابت های جهانی یا المپیک در آن 
توزیع می شد، قرار گرفته بود اما در حال حاضر 
این شــرایط وجود ندارد و حتما کار ســختی 
پیش روی مسووان اســت تا این فدراسیون 
را بــه جایگاه خوبی برســانند؛ بــه جایی که 
کشورهای مســلمان از حضور در آن استقبال 
کننــد. بخصوص اینکــه نباید از مشــکات 
سیاســی که بیــن ایران و برخی کشــورهای 

مسلمان وجود دارد، غفلت کنیم.
مقر فدراسیون کشــورهای مسلمان در 
عربستان اســت و حاا قرار است فدراسیونی با 
این عنوان کــه واژه زنان را در خود اضافه دارد، 
دوباره تاسیس شــود. در این شــرایط سوال 
این اســت که آیا غذدر ) دبیر کل فدراســیون 
کشــورهای اســامی( و همکارانــش با این 
فدراســیون همکاری ازم را دارند؟ آن هم در 
شــرایطی که خودشــان مدعی این موضوع 

هستند و زنان را هم در برنامه های خود دارند.
به هــر حــال اینهــا تنهــا بخشــی از 
دغدغه هایی اســت که در مســیر تشکیل این 
فدراسیون وجود دارد و نباید صرفا برای اینکه 
پاســخ یک رفتار سیاسی اشــتباه در گذشته 
داده شــود، فدراســیونی تشکیل شــود بلکه 
باید ابتدا ضرورت تشــکیل این فدراســیون با 
جزییات نوشته شــود و درباره اش نظر سنجی 
صورت گیرد. ســپس مشخص شــود که آیا 
این فدراســیون از ســوی نهادهای داخلی و 
بین المللی مورد حمایت اســت یا خیر و اصا 
ضرورت وجودش در سطح بین الملل احساس 
می شود؟ پاسخ این سوال ها تعیین می کند که 
آیا راه اندازی این فدراســیون در شرایط فعلی 
درست اســت یا خیر؛ نه اینکه بدون انجام این 
امــور،  صرفا همه از وجود یک دلخوشــی تازه 

برای زنان راضی باشند.

فدراسیون همبستگی کشورهای اسامی جان تازه ای می گیرد. فدراسیونی که کمک کرد ورزش زنان 
مسلمان به دنیا شناسانده شود، بعد از اینکه مدتی به دایل سیاسی منحل شد، دوباره احیا می شود اما 
سواات زیادی در مسیر تشکیل این فدراسیون وجود دارد. برای مثال آیا این فدراسیون از سوی نهادهای 
داخلی و بین المللی مورد حمایت اســت یا خیر و اصا ضرورت وجودش در سطح بین الملل احساس 
می شود؟ پاسخ این سوال ها تعیین می کند که آیا راه اندازی این فدراسیون در شرایط فعلی درست است 
یا خیر؛ نه اینکه بدون انجام این تحقیق، صرفا همه از وجود یک دلخوشی تازه برای زنان راضی باشند.

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh

 تعریف 
جایگاه در 

سطح بین الملل



5 iranvarzeshi@ورزش ایـــــران

اصرار برای برگزاری انتخابات با وجود هیات های باتکلیف

کشتی آرام پیش می رود، برخی ناآرام

ابراهیم جوادی یکی از اعضای مستعفی 
شورای فنی کشــتی آزاد که بازگشت به کار 
دوباره داشته در تازه ترین مصاحبه خود عنوان 
کرده که باید هر چه زودتر انتخابات ریاســت 
فدراسیون کشتی برگزار شود. این مصاحبه در 
حالی مطرح می شود که تقریبا دو هفته پیش 
اعضای مجمع فدراســیون کشتی در همایش 
خــود بحث برگزاری انتخابات را یک بار دیگر 
مطــرح کردند. حتی اعام شــد که برخی از 
روسای هیات ها خواهان دیدار با وزیر ورزش 
و جوانان شــده اند تا درباره برگزاری انتخابات 
با وزیر رایزنی کنند. این مصاحبه بعد از انتشار 
آن خبر، این ســوال را بــه وجود می آورد که 
چه اجباری برای برگزاری زودهنگام انتخابات 

وجود دارد؟

این موضوع به دغدغه مربیان تیم ملی هم 
تبدیل شده و غامرضا محمدی سرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد در زمان حضور وزیر ورزش و 
جوانان در اردوی تیم ملی کشتی باز هم این 
نکته را مطرح کرد که هر چه زودتر انتخابات 
برگزار شــود. موضوعی کــه وزارت ورزش و 
جوانــان ظاهرا برنامه ای بــرای آن حداقل تا 
پایان سال 97 ندارد. موضوع بازنشسته بودن 
برخی از روسای هیات ها و باتکلیفی روسای 
بازنشســته هیات ها که تکلیف شان در مصوبه 
نشده،  بازنشسته ها مشخص  به کارگیری  منع 
باعث شــده تا وزارت ورزش و جوانان فعا در 
برگزاری مجامع با دشواری هایی روبه رو شود.

البته موضوع مهمی که اان مطرح است 
اینکه چه اتفاقی در کشــتی رخ داده که همه 
خواهان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون 
کشتی هستند؟ کشتی با چه مشکلی روبه رو 
است که غیر قابل حل به نظر می رسد و باعث 
شده همه به دنبال برگزاری انتخابات باشند؟ 
مســابقات بین المللی و برنامه های فدراسیون 
کشتی که سر موعد مقرر و با کمترین مشکل 

برگزار می شــود، برنامه های فنــی هم با نظر 
و دیــدگاه مربیــان تیم ملی در حــال انجام 
اســت، بنابراین چه مشــکلی در اداره کشتی 
وجود دارد کــه فقط برخی آن  را احســاس 
می کنند؟ اگر شــرایط امروز کشتی با وجود 
سرپرســتی حمید بنی تمیم با شرایط کشتی 
در دو ســال گذشــته که با مدیریت رســول 
خادم پیش می رفت، قیاس شود، حتما کشتی 
اان آرامش بیشتری دارد و با دقت و ظرافت 
بهتری کارهای خود را پیش می برد. بنابراین 
چرا بایــد اان همــه نگران برگزار نشــدن 
باشند؟  انتخابات ریاست فدراســیون کشتی 
اصا چه موضوع مهمی بــرای نگرانی وجود 

دارد؟
شــاید اان تنها موضوعی که کمی برای 
کشتی حاشیه به وجود می آورد این است که 
هر روز نام یــک نفر برای حضور در انتخابات 
مطرح می شود. از امیررضا خادم که چند روز 
پیش خودش رســما اعام کــرد نمی آید اما 
شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان می دهد، 
تا حســن رنگــرز و علیرضا دبیــر و چند نفر 

دیگر نام هایی هســتند کــه در روزهای اخیر 
برای حضور در انتخابات مطرح شــده و شاید 
فقط همین نکته اندکی برای کشــتی نگرانی 
به وجود بیاورد که بــا برگزاری انتخابات این 
مشــکل رفع می شــود اما به جز این موضوع 
کشــتی )حداقــل در حال حاضر( مشــکل 

نگران کننده ای ندارد.
تمامی برنامه های فنــی با برنامه ریزی و 
هماهنگی ســرمربیان تیم ملی پیش می رود. 
تقریبا هیچ رده ای نیســت کــه باتکلیف به 
حال خود رها شــده باشــد و همه می دانند 
که چــه باید بکننــد. وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک هم از برنامه های فدراســیون و 
حمید بنی تمیم حمایت می کنند. آرامشی هم 
که در حال حاضر در کشــتی وجود دارد در 
ســال های اخیر بی ســابقه بوده، بنابراین چرا 

همه می گویند که کشتی آرامش ندارد؟
البته برخی هم هســتند کــه برگزاری 
انتخابات یا اان یا هیچ وقت را مطرح می کنند. 
آنها اعتقاد دارنــد که با برگزاری انتخابات در 
سال آینده و مشخص شدن رییس در فاصله 
ســه یا چهار ماه مانده به مسابقات جهانی آن 
 هم در ســال قبل از المپیــک می تواند یک 
بار دیگر کشتی را دســتخوش تغییرات کند 
و مشــکات زیادی را به وجود بیــاورد. آنها 
اتفاقات قبــل از المپیک لنــدن را هم مثال 
می زنند که با سرپرستی خطیب به وجود آمد.

کشــتی در دوره سرپرســتی حجــت ا... 
خطیب که چند ماه قبل از بازی های المپیک 
به عنوان سرپرســت فدراسیون  لندن   2012
کشتی انتخاب شــد، با حواشی بسیار زیادی 
روبه رو شــد. در آن مقطع حســاس که فقط 
چنــد ماه تــا بازی های المپیــک باقی مانده 
بود، بسیاری از تغییرات در کشتی انجام شد. 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کنار گذاشته شد 
و کلی تغییرات به وجود آمد. مشــکات مالی 
هم که در آن مقطع به اوج خود رســید اما با 
این  حال دوره سرپرستی خطیب 18 ماه طول 
کشید. شــرایطی که به هیچ وجه با وضعیت 
این روزهای کشــتی قابل قیاس نیست. حاا 
که کشــتی به شکل سرپرستی اداره می شود، 

هیچ یک از این مشکات احساس نمی شود.
البته خوب اســت کــه وزارت ورزش و 
جوانان در کمتر از ســه مــاه آینده تصمیمی 
قطعی در ایــن  باره بگیرد و به طور شــفاف 
اعام کند که چه برنامه ای برای کشتی دارد و 
قرار است انتخابات را برگزار کند یا خیر. این 

موضوع برخی از ابهام ها را تمام می کند.
با طوانی شدن زمان برگزاری انتخابات 
بهتر است که کارها با هماهنگی مجمع پیش 
برود و اگر قرار است زمان سرپرستی طوانی 
شود، با نظر مجمع فدراسیون کشتی و اطاع 

اتحادیه جهانی این موضوع اتفاق بیفتد.

هیچ تیمی 
باتکلیف 

نیست
جامعه کشــتی یک بار دیگر خواهان برگزاری سریع انتخابات فدراسیون کشتی شد تا تکلیف این فدراسیون هر چه زودتر 
مشخص شود. این خواسته  در حالی مطرح می شود که هنوز وزارت ورزش و جوانان زمانی را برای شروع ثبت نام از کاندیداها 
اعام نکرده و همه همچنان منتظر هستند که وزارت در این باره تعیین تکلیف کند اما یک سوال مهم اینجا وجود دارد و آن 
هم اینکه چرا برخی این همه اصرار به برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی دارند؟ در این مدت که کشتی به شکل سرپرستی 
توسط حمید بنی تمیم اداره شده، چه کمبودی را احساس کرده که حاا همه اعتقاد دارند باید انتخابات خیلی زود برگزار شود؟

گلریزان جامعه کشتی 
 برای ۵۰ بیمار مبتا

 به سرطان
مراسم گلریزان کشــتی گیر سابق و مبتا 
به ســرطان با حضور تعدادی از کشــتی گیران، 
پیشکســوتان و ملی پوشــان کشــتی، در سالن 

کشتی مرحوم توفیق جهانبخت برگزار شد.
این مراســم با همکاری فدراسیون کشتی 
و موسســه خیریه ســید محمد حسین رضوی 
برگزار شــد و هدف از برگزاری آن دادن روحیه 
و حمایت مــادی و معنــوی از ۵0 بیمار تحت 
حمایت این موسســه خیریه، به ویژه احســان 

میرزایی در مبارزه با بیماری سرطان است.
 ورزشکاران و حاضران در این مراسم، 
ایــن کشــتی گیر را برای دقایقی تشــویق 
کردند تــا او را در مبارزه بــا این بیماری، 
حمایت و همراهی کنند. احســان میرزایی، 
کشتی گیر پیشــین در رشته کشتی آزاد و 
گراپلینگ، 2۳ ســاله اســت و از یک سال 
پیش به بیماری سرطان لنفاوی مبتا شده 
اســت.  او با تشــکر از همدلی و همراهی 
کشــتی گیران با وی در مبــارزه با بیماری 
ســرطان گفت: »واقعا از این حرکت روحیه 
بخش خوشحال هســتم و امیدوارم بتوانم 
زودتر از آنچــه فکر می کردم، به کشــتی 
باز گردم.« پرویــز هادی آزادکار وزن 12۵ 
کیلوگرم تیم ملی نیز با ابراز خرســندی از 
حضور در این مراسم گفت: »حضور در این 
مراســم یک وظیفه انسانی است و ما هم با 
الگوگیری از مرحوم تختی در این مراســم 
حضــور پیدا کردیم تا هــم روحیه ای برای 
این کشتی گیر باشد و هم بتوانیم به وی در 
جهت مداوای بیماری اش کمکی کنیم.« در 
این مراســم کمک های نقدی برای حمایت 
از این بیماران جمع آوری شــد تا بتواند به 

این نفرات برای ادامه راهشان کمک کند.

نشست کادر فنی کشتی 
آزاد با متخصصان 
بدنسازی و تغذیه

جلســه هماهنگی و زمان بندی برنامه های 
آماده ســازی تیم ملی کشتی آزاد در محل خانه 
کشــتی عبدا... موحد برگزار شد. در این جلسه 
که با حضــور غامرضا محمدی ســرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد، ابراهیم مهربان، هادی حبیبی 
و صــادق گودرزی اعضــای کادر فنی تیم ملی، 
دکتر بهمــن میرزایی عضو کمیســیون علمی 
اتحادیه جهانی کشتی، دکتر مرتضی بهرامی نژاد 
متخصص بدنســازی و دکتر رامین امیرساسان 
متخصــص تغذیه تیم های ملی کشــتی برگزار 
شد، در مورد هماهنگی و زمان بندی برنامه های 
آماده سازی و مواردی همچون بدنسازی، تغذیه 
و آمادگی جســمانی تیم ملی کشتی آزاد برای 
حضور در تورنمنت های بین المللی و مســابقات 

آسیایی چین بحث و تبادل نظر شد.

خبرکوتاه

 تمامی 
برنامه های فنی 
با برنامه ریزی 

سرمربیان 
تیم ملی پیش 
می رود. تقریبا 

هیچ رده ای 
نیست که 

باتکلیف به 
حال خود رها 
شده باشد. 

وزارت ورزش 
و کمیته ملی 
المپیک هم 
از برنامه های 
فدراسیون و 

حمید بنی تمیم 
حمایت 

می کنند. 
آرامشی هم که 
در حال حاضر 

در کشتی 
وجود دارد در 
سال های اخیر 
بی سابقه بوده

جایزه ۲۵۰ هزار داری حاکم دبی به الوویچ
حاکــم دبی جایزه ای 2۵0 هزار داری به اتحادیه جهانی کشــتی اهدا 
کرد. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی جایزه 
نقــدی به میزان 2۵0 هــزار دار را به نناد الوویچ رییــس اتحادیه جهانی 
کشتی اهدا کرد تا در راستای گسترش ورزش کشتی هزینه شود که الوویچ 
در تاریخ نهم ژانویه در دبی حاضر شد و این جایزه را به نمایندگی از اتحادیه 
جهانی کشــتی دریافت کرد. این جایزه از سوی حاکم دبی در راستای امور 
توســعه ای ورزش  در نظر گرفته شده بود که جایزه سال 2018 به اتحادیه 
جهانی کشتی رسید. با توجه به اینکه اتحادیه جهانی کشتی قبل از المپیک 
جوانان طرحی برای توســعه ورزش کشتی با نام »مدال های بیشتر« برگزار 
کــرد و در پنج اردوگاه تمرینی به بیش از 200 کشــتی گیر جوان و نوجوان 
آموزش های مختلفی داد، این جایزه نصیبش شد. این ششمین سال متوالی 
است که حاکم دبی چنین جایزه ای را به فدراسیون های جهانی اعطا می کند.

 
برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا  

 محمدی با جام تختی و دانکلوف تیمش 
را می بندد

ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
پس از جام تختی و جام دانکلوف مشخص می شود. مسابقات کشتی قهرمانی 
آســیا در ســال 2019 میادی طی روزهای ۳ تا 8 اردیبهشت ماه سال 98 
در شــهر ژیان کشــور چین برگزار می شود که 
براساس اعام غامرضا محمدی، سرمربی تیم 
ملی بزرگســاان ترکیب تیم ملی برای شرکت 
در ایــن رقابت ها پــس از جام تختــی و جام 
دانکلوف بلغارســتان معرفی می شود. آزادکاران 
تا زمــان حضور در رقابت های قهرمانی آســیا 
در چیــن )۳ تا 8 اردیبهشــت ماه ســال 98( 
چنــد مرحله اردو و شــرکت در تورنمنت های 
تختــی )18 و 19 بهمن مــاه( و جام دانکلوف 
بلغارستان )9 تا 12 اسفندماه( به عنوان یکی از 
تورنمنت های رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی 
را در برنامــه دارند. مرحله دوم اردوی تیم ملی کشــتی آزاد از روز 10 دی 
ماه در خانه کشــتی عبدا... موحد مجموعه ورزشــی آزادی تهران آغاز شد و 
دیروز جمعه 21 دی ماه به پایان رســید. اردونشینان مرحله سوم تمرینات 
خود را برای شــرکت در جام بین المللی تختی )روزهای 18 و 19 بهمن ماه 

در کرمانشاه( از 2۵ دی ماه آغاز می کنند.
 

لغو اردوی دوم فرنگی کاران 
 مرحله بعد تمرینات بعد از جام تختی

محمد بنا تصمیم گرفت اردوی دوم تیم ملی کشتی فرنگی برگزار نشود. 
طبــق برنامه ریزی کادر فنی، دومین مرحله اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی 
قــرار بود از 2۴ دی ماه آغاز شــود و تا زمان حضور در ســی و نهمین دوره 
رقابت های بین المللی جام تختی که روزهای ۴ و ۵ بهمن ماه در اندیمشــک 
برگزار می شــود ادامه پیدا کند اما این اردو با تصمیم محمد بنا و همکارانش 
لغو شــد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که از نخستین روزهای اردوی دوم 
کشتی گیران آزادکار و نخســتین اردوی فرنگی کاران ویروس سرماخوردگی 
وارد خانه کشتی شــد و خیلی زود تعداد کشتی گیران سرماخورده به شکل 
عجیبــی افزایش پیدا کــرد. اتفاقی که باعث نگرانی مربیان شــد و با توجه 
به اینکه زمان برگزاری مســابقات جام تختی در کشتی فرنگی نزدیک بود، 
محمد بنا و همکارانش تصمیم گرفتند با تعطیلی اردو هم کشتی گیران را از 
خطر ســرماخوردگی و افزایش شیوع این بیماری نجات دهند و هم  اینکه به 
کشــتی گیران این اجازه را بدهند که تا شروع مسابقات جام تختی در شهر 
خود تمرین کنند تا به فرم ایده آل برســند. به ایــن ترتیب اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی از 2۴ دی شروع نمی شود و به جای آن دومین مرحله اردوی 
آماده ســازی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از مسابقات جام تختی و با دعوت از 
نفرات برتر این مســابقات آغاز می شــود که در واقع استارت محمد بنا برای 
آماده ســازی تیم ملی کشــتی فرنگی بعد از همین مســابقات زده می شود. 
کشتی گیران دارای مجوز حضور در مسابقات جام تختی که حکم یک مرحله 
دیگــر از انتخابی تیم ملی را دارد، بایــد دوم بهمن خود را به کادر فنی تیم 

ملی معرفی کنند.

فتیله پیچ

بیژن مقانلو:
از استراتژی گزینشی 

کادر فنی تکواندو 
سر در نمی آورم

تیم  سابق  مقانلو سرمربی  بیژن 
معتقد  کشــورمان  تکوانــدوی  ملی 
اســت که برخاف گذشته این روزها 
خیلی از اســتراتژی گزینشــی کادر 
فنی تکوانــدوی ایران بــرای جذب 

ملی پوشان سردر نمی آورد.
بیژن مقانلــو، در خصوص نحوه 
ورود هوگوپوشان به اردوی تیم ملی 
تکواندو تاکید دارد: »در زمانی که من 
سرمربی تیم ملی بودم، یک استراتژی 
مشخص داشتیم که بازیکنان رتبه  دار 
را در اردوی تیــم ملی حفظ کرده و 
جوانان مدعی را در انتخابی ها شرکت 
می دادیم و در رقابت های آسیایی هم 
از این جوان ها استفاده می کردیم. این 
نحــوه ورود به تیم ملــی در زمان ما 
بود اما اان شــرایط خیلی فرق کرده 
و اصا اســتراتژی کادر فنی تیم ملی 

را نمی دانم.«
مقانلــو ادامه  می دهد: »به نظرم 
بهتر اســت به جوان ها انگیزه بدهیم 
اما در کنار آن  داشته های خودمان را 
حفظ کنیم. متاسفانه امروز شرایط به 
گونه ای شده که انگار داریم بازیکنان 
باتجربه را از دســت می دهیم و این 
اصا اتفاق خوبی نیســت. اگر بحث 
جوانگرایی مطرح اســت که در زمان 
ما هم ایــن اتفاق رخ مــی داد و اگر 
هم داســتان چیز دیگری است، من 
از آن بی خبر هستم. همیشه طرفدار 
جوانگرایی بوده و همچنان هم هستم 
اما این کار باید از راه درســت صورت 
بگیرد و تکواندوی ایران با از دســت 
دادن داشــته هایش راه بــه جایــی 

نمی برد.«
مقانلو معتقد است: »این درست 
نیســت جوری رفتار کنیــم که انگار 
سیاســت جوانگرایی و موفقیت ها در 
گذشــته نبوده اســت. نمی دانم چرا 
برخی  دوست دارند افتخارات گذشته 
را پــاک کنند در حالی کــه ما باید 
به گذشــته تکواندوی ایــران افتخار 

کنیم.«

مصاحبه

با تدریس مدرس رسمی فدراسیون جهانی بوکس
سمینار فنی آموزشی بوکس با حضور ۵۰ مربی 

برگزار می شود
سمینار فنی، آموزشی بوکس از امروز به مدت یک هفته زیر نظر »آدام 

کوشیر« مدرس جهانی بوکس در مجموعه ورزشی انقاب برگزار می شود.
مســووان فدراســیون بوکس کشــورمان پس از رایزنی های فراوان با 
فدراســیون جهانی ســرانجام رییس کمیته مربیان آیبا )فدراسیون جهانی 
بوکــس( را به ایران دعوت کردند. »کوشــیر« برای نخســتین بار به تهران 
می آید و از امروز شــنبه به مدت یک هفته همایش آموزشــی برای مربیان 

بوکس ایران برگزار می کند.
طبق برنامه ریزی فدراســیون بوکس کشــورمان قرار اســت امروز آدام 
کوشــیر رییس کمیته مربیان آیبا )فدراســیون جهانی بوکس( به مدت یک 
هفتــه در تهــران و آکادمی انقاب یک دوره همایش فنی آموزشــی برگزار 
کند. کوشــیر از مربیان کشور لهستان است و قرار است ۵0 مربی از سراسر 

کشورمان در این همایش فنی حضور داشته باشند.
 

با حضور مسووان فدراسیون بوکس و کادر فنی
بوکسورهای اردونشین، انتخابی زدند

مســابقات درون اردویــی تیم ملــی بوکس در حالی روز گذشــته در 
محل برگزاری اردوی آماده ســازی تیم ملی بوکس کشورمان برگزار شد که 
مسووان فدراسیون و کادر فنی از نزدیک شاهد جدال بین مدعیان پوشیدن 

دوبنده تیم ملی بودند.
مسابقات درون اردویی تیم ملی بوکس کشورمان با حضور ۴0 ملی پوش 

بعدازظهــر روز گذشــته در مجموعه ورزشــی 
انقاب آغاز شــد و این رقابت هــا بین مدعیان 

حضور در تیم ملی همچنان ادامه دارد.
اکبر احدی ســرمربی تیــم ملی بوکس به 
همراه علی مظاهری، امید رشید، افشین نادری 
در کنار رینگ حضور دارند و رقابت اردونشینان 
را از نزدیــک شــاهد بودند. اصغر اشــرفی نیز 
به عنوان سرپرســت اردوی تیم ملی بوکس در 
ســالن حضور داشــت. همچنین حسین ثوری 
رییس فدراسیون بوکس به همراه کانتری دبیر 
فدراســیون در سالن مسابقات حاضر شدند و از 

نزدیک این رقابت ها را زیر نظر داشتند.
تعــدادی از داوران بین المللــی بوکــس نیز در کنار رینگ نشســته و 
مبارزات را زیر نظر داشــتند تا در صورت اعتراض مربیان پاسخگوی شبهات 
و دغدغه های فنی آنها باشند. نماینده فدراسیون پزشکی ورزشی نیز در این 
رقابت حضور داشــت تا در صورت مصدومیت و آســیب دیدگی ملی پوشان 

مشکات آنها را رفع کند.
احســان روزبهانی ســتاره بوکس ایران نیز با حضور در سالن مسابقات 

مشغول تمرینات انفرادی خود برای حضور در رقابت های مهم آتی بود.
علــی مظاهری کاپیتان ســابق تیم ملی و مربی حــال حاضر تیم ملی 
بوکس پس از مبارزات ملی پوشــان با برخی از بوکسورها که عملکرد خوبی 
در ایــن رقابت داشــتند دقایقی خلوت کرده و نقاط ضعــف  یا قوت آنها را 

یادآوری می کرد. 
اردوی تیم ملی بوکس در حالی پیگیری می شــود که طبق برنامه ریزی 
فدراســیون بوکس ملی پوشــان کشــورمان اوایل بهمن ماه برای حضور در 
تورنمنت بین المللی مجارستان راهی این کشور می شوند. طبق صحبت های 

احدی تیم ملی با 9 بوکسور به این رقابت ها اعزام می شود.
 

با حضور وزیر ورزش و جوانان
خانه جودوی قم افتتاح شد

 با حضور مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانــان، آکادمی و خانه 
جــودوی قم با اعتبــار یک میلیارد و 800 میلیون تومــان به بهره برداری 

رسید.
 مسعود سلطانی فر ظهر روز گذشته آکادمی ورزشی جودوی قم را در 
مجموعه ورزشــی راحله واقع در نیروگاه قم بــا اعتبار یک میلیارد و 800 
میلیون تومان به بهره برداری رســاند. ازم به توضیح اســت؛ روز گذشته 
ســلطانی فر از تعدادی از پروژه های ورزشــی در حال احداث شهر قم نیز 
بازدید کرد که یکی از این مجموعه ها اســتخر در حال ســاخت مجموعه 

ورزشی تختی در استان قم بود.

اعضای تیم ملی کاراته کشــورمان که 
برای حضور در رقابت های لیگ جهانی آماده 
می شــوند، هفته آینده به ایتالیــا می روند. 
نخســتین مرحله از رقابت های لیگ جهانی 
کاراته ۵ تا 7 بهمن ماه به میزبانی فرانســه 
در ســالن »پیردوکوبرتــن« شــهر پاریس 
برگزار می شــود. تیم ملی کشــورمان نیز با 
1۳ کاراتــه کا در دو بخش بانوان و آقایان در 
این مسابقات شــرکت می کند. ملی پوشان 
کشورمان که دور جدید تمرینات خود را از 
روز یکشــنبه هفته پیش رو آغاز می کنند، 
جمعــه 28 دی ماه راهی ایتالیا شــده و در 

یــک اردوگاه تمرینی به همراه تیم های ملی 
این کشور و ژاپن شرکت می کنند.

ملی پوشان کاراته ایران روز سوم بهمن 
ماه راهی پاریس شــده و مهیای حضور در 
لیگ جهانی می شوند. ذبیح ا... پورشیب، امیر 
مهدی زاده، بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، 
هامون درفشــی پور، علی اصغر آســیابری، 
مهدی خدابخشــی و صالح اباذری در بخش 
مردان و سارا بهمنیار، طراوت خاکسار، رزیتا 
علیپور، شیما آل سعدی و حمیده عباسعلی 
در بخش بانوان قرار اســت در لیگ جهانی 

کاراته وان به روی تاتامی بروند.

رقابت های  برگــزاری  بــا  همزمــان 
ســواری  پارادوچرخه  مســابقات  فینــال 
دوچرخه ســواری در ماده تعقیبی انفرادی، 
موفق  ملی پوش کشورمان  مهدی محمدی 
شــد مدال نقره این دوره از رقابت ها را به 
خود اختصــاص دهد. رقابت فینال تعقیبی 

انفــرادی مســابقات پارادوچرخه ســواری 
2019 برگزار شــد و مهــدی محمدی از 
ایران موفق شــد مدال نقــره این رقابت ها 
را به دســت آورد. دو دوچرخه سوار کشور 
اندونزی نیز به ترتیب در جایگاه  اول و سوم 

این رقابت میلیمتری قرار گرفتند.

رکابزنــان ایــران در دومیــن روز از 
مســابقات پیســت قهرمانی آســیا موفق 
به کســب مــدال نشــدند.دومین روز از 
مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی 
آســیا به پایان رســید و رکابزنان ایران در 
این رقابت آســیایی هنوز موفق به کسب 
مدال نشــده اند. در ایــن دوره از رقابت ها 
محمد گنج خانلو اصلی ترین شــانس ایران 
برای کســب مدال بود که او تنها موفق به 
کسب مقام چهارم شد.همچنین در دومین 
روز از مســابقات دوچرخه ســواری پیست 
قهرمانی آســیا محمد دانشور دیگر رکابزن 
پرامید کشورمان در ماده کایرین به رقابت 

پرداخــت اما موفق به صعود به نیمه نهایی 
نشــد. دانشــور در دور اول، در گروه دو با 
رکابزنــان ژاپن، کره، مالــزی، چین، چین 
تایپه و اندونزی بــه رقابت پرداخت که در 
پایان در گروه خود ششــم شد و از صعود 
به دور دوم بازماند و راهی شــانس مجدد 
شد. گفتنی اســت رکابزنان ژاپن و مالزی 
به ترتیب اول و دوم شدند و مستقیم راهی 
دور دوم شدند. در شانس مجدد هم دانشور 
در گروه خود ششم و از صعود به دور دوم 
و مرحلــه نیمه نهایی بازماند. رکابزن چین 
تایپه در شــانس مجدد اول شد و به نیمه 

نهایی راه یافت.

 ملی پوشان کاراته هفته آینده
 به ایتالیا می روند

 مدال نقره پارا دوچرخه سواری 
به رکابزن ایرانی رسید 

ادامه رقابت های آسیایی دوچرخه سواری
دست رکابزنان ایران به مدال نرسید

خبرکوتاه

فدراسیون جهانی وزنه برداری دست هواداران ایرانی را بست

رای دادن به سهراب مرادی برای ایرانی ها 
محدود شد

ســایت رســمی فدراســیون جهانــی 
وزنه برداری در حالی دسترسی کاربران ایرانی 
به خروجی این ســایت را از چند روز پیش و 
بعد از انتشار اســامی نامزدهای سال 2018 
کسب عنوان بهترین وزنه بردار مرد و زن سال 
بسته اســت، که نام سهراب مرادی وزنه بردار 
طایی و رکوردشــکن وزنه برداری ایران در 
رقابت هــای جهانی 2018 ترکمنســتان نیز 
در میان کاندیداهای اصلی کسب این عنوان 
ارزشــمند قرار دارد. اتفاقی تلخ و توهین آمیز 
به اهالی وزنه برداری و عاقه مندان بی شــمار 
این رشته ورزشی در داخل کشور که مهیای 
رای دادن به ســهراب مــرادی برای انتخاب 
شدن به عنوان بهترین وزنه بردار سال 2018 

جهان هستند.
نظرســنجی )ینوبوســکوویچ( یا همان 
نظرسنجی آزاد فدراسیون جهانی وزنه برداری 
برای انتخــاب بهترین وزنه بردار ســال، هر 
ســاله با رای گیری آزاد از کاربران مجازی و 
عاقه مندان به رشــته وزنه برداری از طریق 
رای دادن روی ســایت رســمی فدراسیون 
جهانی وزنه بــرداری برگزار می شــود. آرای 
عمومــی کــه در نهایــت تکلیــف بهترین 
وزنه بــردار ســال را مشــخص می کنــد اما 
امســال برای انتخاب بهترین وزنه بردار سال 
2018 دنیا، گویا دســت  اندرکاران فدراسیون 
جهانــی وزنه برداری به بهانــه خاطره تلخی 
که از هک شــدن سایت این مجموعه توسط 
کاربران ایرانی بعد از مســابقه بهداد سلیمی 
در بازی هــای المپیــک 2016 ریو به یادگار 
دارنــد، در حرکتی عجیب و بــودار تصمیم 
گرفتنــد که دسترســی کاربــران ایرانی به 
سایت رســمی این مجموعه را تا پایان زمان 

انتخاب بهترین وزنه بردار ســال 2018 قطع 
کنند. این اتفــاق تلخ که بدون اغراق توهین 
مستقیم به هواداران و عاقه مندان ایرانی در 
رشــته وزنه برداری است به این دلیل صورت 
گرفت که فدراســیون جهانــی وزنه برداری 
نام ســهراب مرادی فوق ســتاره 96 کیلویی 
وزنه بــرداری ایران و رکوردشــکن این وزن 
در رقابت های جهانی 2018 ترکمنســتان را 
جزو کاندیداهای اصلی کسب عنوان بهترین 

وزنه بردار سال 2018 دنیا قرار داده است.
فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری در 
شــرایطی که هنوز زمان اندکــی از معرفی 
کاندیداهای اصلی حاضر در جمع بهترین های 
وزنه بــرداری جهــان در ســال 2018 روی 
خروجی سایت رسمی این مجموعه نگذشته 
بود، دسترسی به این رای دهی بین المللی را 
فقط برای کاربران ایرانی قطع و از دســترس 
خارج کرد تــا در نهایت امکان ورود کاربران 
ایرانی به سایت فدراسیون جهانی با آدرسی 

که از داخل ایران است وجود نداشته باشد.
فدراســیون  توهین آمیز  این حرکــت   
جهانی وزنه برداری به کاربران و عاقه مندان 
ایرانــی قطعا به دلیل اتفاق تلخی اســت که 
ســال 2016 و بعد از اعتراضات گســترده و 
هک شدن سایت رســمی فدراسیون جهانی 
به دلیل نــاداوری که در المپیک ریو در حق 
بهداد سلیمی ســتاره فوق سنگین کشورمان 
در رقابت با اشــا تااخادزه گرجســتانی به 
وجــود آمد رخ داد زیرا در آن زمان ســایت 
توسط  وزنه برداری  فدراسیون جهانی  رسمی 
یک هکر ایرانی هک شد و از بین رفت تا این 
اتفاق تلخ و تاثر  برانگیز روی دست فدراسیون 
جهانــی وزنه بــرداری هزینه های ســنگینی 
از بابــت راه اندازی دوباره ســایت مرجع این 
مجموعه بین المللی و پشتیبانی قوی تر از آن 
بگذارد . بعد از آن نیز چند بار در رای گیری ها 
و موارد مشابه اینچنینی تخلفات متعددی از 
سوی برخی افراد نامعلوم که خود را هوادار و 
حامی وزنه برداری ایران نامگذاری کرده بودند 

رخ داد تا مجموع این اتفاقات تاســف برانگیز 
مسووان فدراســیون جهانی وزنه برداری را 
برای قطع کردن دسترســی کاربران ایرانی 
به خروجی ســایت این مجموعــه در زمان 
برگزاری رای گیری جهانی بهترین وزنه بردار 

سال مصمم تر از قبل کند.
البتــه ایــن موضــوع بیشــتر از قبل 
فعلی  مســووان  برخــی  دســت  بهانه ای 
فدراســیون جهانی وزنه بــرداری که روابط 
با مسووان فدراســیون وزنه برداری  خوبی 
ایــران ندارند داد تا آنهــا فرصت را غنیمت 
شمرده و برای ضربه زدن به شأن و جایگاه 
وزنه بــرداری ایران در دنیــای وزنه برداری 
شمشــیر خود را برای ما از رو ببندند! البته 
اگرچه دسترسی به سایت رسمی فدراسیون 
جهانــی وزنه بــرداری بــرای رای دادن به 
سهراب مرادی ملی پوش کشورمان که نامش 
در بین بهترین های سال 2018 جهان قرار 
دارد بدون داشتن فیلترشــکن به هیچ وجه 
امکان پذیر نیســت اما خب حتی با داشــتن 
فیلترشــکن و ورود به محلــی که برای رای 
دادن روی خروجی سایت فدراسیون جهانی 
وزنه برداری طراحی شده است، بازهم وقتی 
مشــخصات کاربران ایران مشخص می شود، 
مشکات عدیده ای برای رای دادن به گزینه  
مد نظر پیش روی کاربر ایرانی ایجاد می شود. 
نکته جالب توجه در این اتفاق تاسف برانگیز 
برای کاربران ایرانی این اســت که مسووان 
فدراســیون وزنه برداری ایــران حتی پس از 
مطلع شدن از این موضوع که در واقع توهین 
مســتقیم به آنها نیز به شــمار می رود، هیچ 
تاشــی برای متقاعد کردن سیاست گذاران 
اصلی فدراسیون جهانی وزنه برداری به جهت 
برداشــتن این مانع بزرگ از سر راه کاربران 
ایرانی در دستور کار خود قرار نداده اند! البته 
از ســوی دیگر نیز باید نقــدی هم به برخی 
ایرانی ها داشــت که باعــث  چنین فضاهای 
ناامن و ایجــاد بی اعتمادی در یک مجموعه 
بی اعتمادی  فضــای  می شــوند!  بین المللی 
خودســاخته کــه باعث می شــود در چنین 
شــرایط حســاس و سرنوشت ســازی برای 
وزنه برداری ایــران حتی از رای دادن آزادانه 
و بــدون حد و مرز نیز توســط مراجع عالی 
بین المللی محدود و طرد شویم، در حالی که 
وزنه برداری  نماینده شایسته  مرادی  سهراب 
ایران برای رسیدن به عنوان بهترین وزنه بردار 
جهان رقابتی حســاس و میلیمتری با چهار 
کاندیدای عنواندار و رکوردشکن دیگر دارد. 
رقابتی که در خاتمه آن داشــتن حتی یک 
رای بااتر و بیشــتر می توانــد برای نماینده 
وزنه بــرداری ایران حکم بهترین شــدن در 
ســال 2018 را داشــته باشــد امــا حاا با 
به وجود آمدن این شــرایط سخت و پیچیده 
خودساخته وضعیتی نامعلوم و رقابتی نابرابر 
برای وزنه بردار ملی پوش کشــورمان در این 

رای گیری ایجاد شده است.

محسن وظیفه
Mohsen Vazifeh

رضا عباسپور
Reza Abbaspour
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 روزنامه مادریدی 
»مارکا« نقل قولی از 
راموس را به  عنوان 
تیتر اصلی انتخاب 
کرد: »باید با برنابئو 
یکی شویم«. کاپیتان 
مادرید می خواهد تیم 
خیلی بهتر بازی کند 
و ورزشگاه برنابئو 
پر از تماشاگر شود. 
»کوتینیو با یک 
پنالتی، بارسا را نجات 
داد«.

 »ممکن است 
سواری و ایسکو 
آشتی کنند؟ سخت 
است« نقل قولی از 
راموس بود که تیتر 
یک روزنامه مادریدی 
»آ. اس« شد. »یک 
پنالتی کوچک، خیال 
بارسا را راحت کرد. 
لوانتیه توانست 
بارسا را که بدون 
مسی بود، گوشه 
رینگ گیر بیندازد«.

 »شرارت کمتر« 
تیتر درشت روزنامه 
»اسپورت« بارسلونا بود 
که نوشت، بارسا با وجود 
بازی بدی که کرد، به 
لطف پنالتی زنده ماند 
و سرنوشت مسابقه 
همچنان قابل جبران 
ماند. آزمایش والورده 
جواب نداد و بازیکنان 
بارسا نتوانستند دروازه 
لوانته را تهدید چندانی 
کنند.

 روزنامه رمی »کوریره دلو 
اسپورت« در باای جلد 
نوشت، ایکاردی پاسخ 
شایعات را داد و تاکید کرد 
همسرش، مدیربرنامه های 
او می ماند. در پایین جلد هم 
تیتر »آلن مثل سی آر 7« 
چاپ شد. پاری سن ژرمن 
برای خرید بازیکن ناپولی 
80 میلیون یورو پیشنهاد 
داده است اما ناپولی 100 
میلیون یورو می خواهد، هم 
اندازه رونالدو...

 روزنامه تورینی »توتو 
اسپورت« در صفحه 
اولش نوشت، یووه 
همچنان دنبال پوگبا 
است اما منچستریونایتد 
در واکنش به این تاش 
یووه، می خواهد داگاس 
کاستا را از این تیم بخرد. 
اینتر هم وسوسه شده تا 
دیباا را بخرد. در مقابل، 
ایکاردی گفته اگر به او 
پیشنهاد خوبی شود، با 
اینتر تمدید می کند.

پیت جنسن
Pete Jenson

جیمی جکسن
Jamie Jackson
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پیشخوان

اندی مــاری اعام کرد که نهایتا در 
مسابقات ویمبلدون سال 2019 به بازی 
تنیس خاتمــه خواهــد داد. او از ناحیه 
لگن دچار آســیب شــده و نتوانسته به 

مصدومیتش غلبه کند.
ماری 31ســاله کــه دو بــار فاتح 
ویمبلــدون شــده اســت، در نشســت 
خبری اش احساساتی شد و گفت دردی 
که حس می کند به حدی شــدید اســت 
که شــاید اوپن استرالیا، که دوشنبه آغاز 
می شــود، آخرین باری باشــد که تنیس 

بازی می کند.
این تنیــس باز اســکاتلندی گفت 
که امیدوار اســت که تــا ویمبلدون که 
در تابستان برگزار می شــود دوام بیاورد 
اما حس می کند که چنین هدفی بســیار 
خوشبینانه است و درد او تا حدی شدید 
است که حتی به سختی می تواند جوراب 

یا کفش بپوشد.
ایــن بازیکــن اســکاتلندی تاش 
می کنــد که در قرعه کشــی مســابقات 
ملبورن حضور داشته باشد اما اگر در دور 
اول حذف شــود شاید همین حاا تنیس 

را کنار بگذارد.
به این ترتیب دوران ورزشــی یکی 
از بزرگترین ورزشکاران تاریخ بریتانیا به 
پایان می رسد. او در این دوران سه گرند 
اســلم را فتح کرده، دو طای المپیک به 

دســت آورده و قهرمان جام دیویس هم 
شده است.

این اعام او باعــث بهت و ناراحتی 
دنیــای تنیس شــده اســت. چهره های 
مشــهوری ماننــد بیلی جیــن کینگ و 
اندی رادیک گفته اند که ماری »قهرمانی 

بزرگ« و »اسطوره ای تمام عیار« است.
ماری در ابتدای نشست خبری خود 
در پاســخ به این پرسش که پس از نبرد 
18ماهه برای بازگشــت بــه میادین چه 
حســی دارد، گفت: »مــن حالم خیلی 

خوب نیست.«
 او سپس بســیار احساساتی شد و 
بــرای چندین دقیقه اتــاق را ترک کرد 
تا آرام شود. او ســپس برگشت و گفت: 
»روشن است که برای مدت زیادی دچار 
مشکل هستم و حاا بیست ماه است که 
درد می کشم. من تقریبا هر کاری کرده ام 
تا لگنم بهتر شــود امــا این کارها کمک 
چندانی نکرده است. من نسبت به شش 
ماه گذشته بهتر هســتم اما درد زیادی 
دارم و اوضاع سخت است. من گفته ام که 
شاید تا ویمبلدون بازی کنم چون دوست 
دارم در آن مسابقات خداحافظی کنم اما 

شاید به آن بازی ها هم نرسم.«
 از او سوال شد که آیا اوپن استرالیا 
ممکن اســت آخرین تجربه او باشــد که 

گفت: »قطعا این احتمال وجود دارد.«

پایان تلخ اندی ماری
ستارهتنیسبریتانیابعدازویمبلدونبازنشستهمیشود

هشت ســال قبل براهیم دیاس توپ  جمع کن 
بــود که ایســکو در مااگا درخشــش را آغاز کرد؛ 
چهارشنبه شــب کنار او روی نیمکت رئال مادرید 
نشســت؛ یک جوان 19 ســاله که منتظر نخستین 
بازی اش برای رئال بود و یک بازیکن 26 ســاله که 
نمی داند باید چه کند تــا در ترکیب اصلی تیمش 
قرار گیــرد. هافبک تیم ملی اســپانیا که به ندرت 
با ســانتیاگو ســواری مربــی رئال بعــد از اخراج 
خولــن لوپتگی فرصت بــازی به دســت آورده، با 
وجود مصدومیت هــای فراوان در بازی رفت مرحله 

یک هشتم نهایی جام حذفی اســپانیا مقابل لگانس 
باز هــم در ترکیب اصلی قرار نگرفت. او توییتی که 
از تصمیم مربی اش برای بیرون گذاشــتن او انتقاد 
کــرده بود را ایــک کرد هرچند بعدا مجبور شــد 
آن ایک را حذف کند. بعد از یک ســاعت، دیاس 
مثل ایســکو خودش را گرم می کرد اما ایسکو اول 
انتخاب شــد و در دقیقه 70 بــه بازی رفت. دیاس 
پنج دقیقه بعد جای وینیســیوس جونیور را گرفت. 
این برزیلی یک ســال از دیاس که چند روز قبل با 
22 میلیون پوند خریداری شــده، جوانتر است و با 
زدن یک گل راه را برای دیگر بازیکن جوان سفیدها 
باز کرد. ایــن دو همدیگر را در آغــوش گرفتند و 
نخســتین بازی دیاس شروع شــد. چند تکل رفت 

و با تشــویق هواداران روبه رو شد وقتی یک حرکت 
خطرنــاک لگانس را به کرنر زد. آن طرف زمین هم 
ســرزنده بود و با حرکات سریع و هوشمندانه ثابت 
کرد رئال مادرید چرا برای او دستمزد 3/1 میلیون 
پوند برای هر فصل در نظر گرفته است. بعد از پایان 
بازی هم کاپیتان تیم ســرخیو راموس را در آغوش 
گرفت. حاا باید منتظر بماند تا مشــخص شود در 
بازی فردا با رئال بتیس دوباره روی نیمکت می ماند 
یا در ترکیب اصلی قرار می گیرد. رئال بازی خانگی 
ســختی دارد چون گرت بیل و مارکو آسنســیو به 
دلیل مصدومیت حاضر نیســتند و لوکاس واسکس 

محروم است.
منبع: دیلی میل

رقابتتوپجمعکنوستارهسابق

ماجرای دیاس با ایسکو

 تکرار بهترین نتیجه دوران مربیگری 
گواردیوا

پیروزی 9 بر صفر منچسترســیتی برابر تیم دسته سومی برتون آلبیون 
بهترین نتیجه دوران مربیگری پپ گواردیوا را تکرار کرد. ســیتی با مالکیت 
80 درصدی توپ و هشت شوت در چارچوب می توانست تعداد گل هایش را 
دورقمی کند. پپ در سال 2011 با بارسلونا در جام حذفی تیم اوسپیتالت را 

با همین نتیجه شکست داده بود.
برتون هم سنگین ترین شکست تاریخ مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه و 
بدترین باخت این رقابت ها در بیش از 30 سال اخیر را متحمل شد. فوام در 

سال 1986 برابر لیورپول 10 بر صفر باخته بود.
عاوه بر آن بعد از لیدزیونایتد ســال 1967 هیچ تیم انگلیسی نتوانسته 
بود دو بازی پشــت ســر هم حداقل هفت گل بزند و سیتی با پیروزی 7 بر 
صفر برابــر روترهام در جام حذفی و 9 بر صفر مقابل برتون در جام اتحادیه 
این رکورد 51 ســاله را شکست. همچنین سیتی آخرین بار در سال 1987 
توانســته بود 9 گل در یک مســابقه بزند، آن سال در رقابت های دسته دوم 

انگلیس، 10 بر یک هادرزفیلد را برده بودند.
سیتی در 13 تا از 15 بازی اخیرش برابر تیم های دسته پایینی در جام 

اتحادیه به پیروزی رسیده آن هم با 50 گل زده.

خبر

عکس نوشت

مادرفینالهستیمامابازی
برگشتراکاماجدیمیگیریم

گواردیوا: شروع 
سولسشایر از من بهتر است

پپ گواردیوا مربی منچسترســیتی 
شروع اوله گونار سولسشایر به عنوان مربی 
موقت منچســتریونایتد را تحسین کرد. 
مربی 45 ســاله نروژی جانشــین ژوزه 
مورینیو شــد و با پنج برد پیاپی در آغاز 
کارش با رکورد مت بازبی برابر شد و اگر 
فردا تاتنهام را شکســت دهد، رکورددار 

می شود.
گواردیوا بعــد از پیروزی 9 بر صفر 
ســیتی برابر برتون آلبیون در بازی رفت 
مرحله نیمه نهایی جــام اتحادیه انگلیس 
در پاســخ به ســوالی درباره سولسشایر 
گفت: »شــروع او از من بهتــر بوده، من 
بازی اول را باختم و بازی دوم را مساوی 
کــردم )بعــد از انتصاب به عنــوان مربی 
منچسترســیتی در سال 2016(. او مربی 
جوانی است که نتایج فوق العاده ای گرفته. 
دقایقی از بازی شــان را دیدم، خوب بود. 
البته کار من حــرف زدن درباره دیگران 
نیســت، ما دوشــنبه بازی خیلی سختی 
با ولورهمپتــون داریــم.« مدافع عنوان 
قهرمانی لیگ برتر با چهار امتیاز اختاف 
نسبت به لیورپول صدرنشین و 12 امتیاز 
بیشتر از یونایتد رده ششمی در رده دوم 

جدول قرار دارد.
او دربــاره بازی با برتــون هم گفت: 
»مــا به فینال رســیدیم، البته باید بازی 
برگشــت را برگزار کنیــم و آن را کاما 
جدی خواهیم گرفت. اگر شــما بازی را 
آســان فرض کنید به حریف بی احترامی 
کرده ایــد. بهترین کار همــان بود که ما 
انجام دادیم. به برتــون تبریک می گویم 
کــه به اینجا رســیده، آنهــا تیم هایی از 
دو رده بااتــر خود، یعنــی لیگ برتر و 
شایســتگی  و  برده اند  را  چمپیونشــیپ 
حضور در ایــن مرحله را داشــته اند. ما 
در دیدار برگشــت به بازیکنانی که کمتر 
فرصت به دســت می آورند، بازی خواهیم 
داد.« گواردیــوا بعد از بــازی دقایقی با 

بازیکنان برتون صحبت کرد.
نایجــل کاف مربی برتون هم گفت 
به تیمش افتخار می کند که تا این مرحله 
آمده اما فاصله میــان دو تیم قابل درک 

نیست.

مصاحبه

ژسوس: باید بیشتر 
بازی کنم

گابریل ژســوس کــه در برد 
قاطعانــه منچسترســیتی برابــر 
برتــون آلبیــون چهــار گل زد، 
امیدوار است زمان بازی بیشتری 
به دســت آورد. ایــن بازیکن 21 
ســاله که در 26 بازی این فصل 
در رقابت های مختلف 12 گل زده 
برای نخستین بار در یک مسابقه 

موفق به زدن 4 گل شده است.
ژســوس گفــت: »هرگز در 
یک مسابقه چهار گل نزده بودم، 
ما خیلی خوب  خیلی خوشحالم. 
بازی کردیم و با احترام به برتون، 
این خیلی مهم اســت. بازیکنانی 
بازی  بیشتر  می خواهند  من  مثل 
کنند و به تیم کمک کنند. ســال 
قبل کمتر گل می زدم و کار برایم 
ســخت شــده بود چون من یک 
مهاجم هســتم و نیــاز دارم که 
گل بزنم. ســخت کار می کنم تا 
اگر فرصت بازی پیش آمد بتوانم 

خودم را نشان بدهم.«
قبل از بازی پــپ گواردیوا 
ژســوس را تهییج کــرده بود که 
با بازی خوبش ســرخیو آگوئرو را 
کنار بزند و وقتی از مربی ســیتی 
سوال شد، گفت: »یک مهاجم به 
گل نیــاز دارد، بازی قبل فرصت 
داشــت و این بــازی گل زد. این 
برای همه خوب اســت، برای تیم 

و همه.«
میزبــان  دوشــنبه  ســیتی 
ولورهمپتــون اســت و هفته بعد 
در زمیــن هادرزفیلد بــه میدان 
مــی رود، سه شــنبه 2 بهمن هم 
بــازی برگشــت نیمه نهایی جام 

اتحادیه برگزار می شود.
 

 دیلی میل- سرخیو 
راموس جایزه »7 ستاره 
مادرید« را به عنوان 
بهترین ورزشکار شهر 
برد و حاا می کوشد تا 
ورزش را در پایتخت 
اسپانیا توسعه دهد.

مارکا- راموس 
بعد از زدن 
صدمین 
گل دوران 
بازیگری اش، 
این عکس 
را روی 
اینستاگرام 
گذاشت. 

 بعد از شکست بارسا در جام حذفی

والورده: باید ریسک کنیم
ارنســتو والــورده از ترکیبی که در 
دیدار بارســلونا با لوانته به زمین فرستاد 
دفاع کــرد. بارســلونا در خانــه لوانته 
در بــازی رفت جام حذفــی دو بر یک 
شکست خورد. کاتاان ها تا دقیقه 18 دو 
گل دریافت کرده بودنــد ولی با پنالتی 
دیرهنگام فیلیپه کوتینیو امیدهایشان را 

برای بازی برگشت زنده نگه داشتند.
والــورده در این بازی از این ترکیب 
اســتفاده کرده بود: سیلســن – موریو، 
چومی، میراندا، ســمدو – بوســکتس، 
آلنیا، ویدال – مالکوم، دمبله و کوتینیو. 
ایوان  لوییس ســوارس،  لیونل مســی، 
راکیتیچ، جرارد پیکــه و جوردی آلبا از 
فهرســت تیم کنار گذاشته شده بودند. 
والورده گفــت: »من بهترین ترکیبی که 
به نظرم رســید را به میدان فرســتادم. 
ما به این ترتیــب می توانیم بازیکنان را 
در شرایط ســخت محک بزنیم. می دانم 
که ریســک کردم اما شما باید در مواقع 

بسیاری ریسک کنید.«
بازی جیسون  نخســتین  از  والورده 
موریو برای بارســلونا راضی بود اما گفت 
که بــازی برای چومی و خــوان میراندا، 
مدافعان تیم بارسلونا ب دشوار بوده است: 
»من از موریو راضی هستم. او تجربه ازم 
را دارد و می دانــد که چطــور در چنین 
دیدارهایی بــه میدان برود اما برای دیگر 
بچه های خط دفاعی، این آزمون سختی 

بود اما باید هم همینطور باشد، نه؟«
از والــورده درباره کوتینیو ســوال 
شــد که در چهار بازی قبلــی در الیگا 

در ترکیــب حضور نداشــت و او گفت: 
»زمانی که دمبله بازی نمی کرد، همه از 
او می پرسیدند. حاا دمبله بازی می کند 
و کوتینیو نه و همه می پرســند که چرا 

کوتینیو بازی نمی کند.

کاری که بازیکنان باید انجام دهند 
این است که سخت تاش کنند و اوضاع 
را برگرداننــد. هر دو نفر امشــب بازی 
کردند. اگر یکی از آنها خوشحال نباشد، 
باید اوضاع را برگرداند اما تقریبا همیشه، 

یکی از این دو نفر دارد بازی می کند.
کوتینیو بســیار به کمــک تیم ما 
می آیــد. همیــن را دربــاره دمبله هم 
می گویم. این سوال شما تکراری است و 
تنها نام بازیکنان در آن عوض می شود.«

 کم تماشاگرترین بازی 
فصل رئال

رئال مادریــد که با یک تســاوی و 
یک باخت ســال 2019 را شــروع کرد و 
از بارســلونای صدرنشین 10 امتیاز عقب 
افتاده، برد روحیه بخشــی در جام حذفی 

مقابل لگانس به دست آورد. 
ســرخیو راموس، لوکاس واسکس و 
مادرید  رئال  وینیسیوس جونیور گل های 
را وارد دروازه تیمی کردند که ســال قبل 
باعث حذف رئال شده بود. بازی برگشت 

چهارشنبه این هفته برگزار می شود.
اما هــواداران رئال ناراحتی خود را از 
عملکرد این تیم نشــان می دهند و سعی 
می کنند در سانتیاگو برنابئو حاضر نشوند 
برای همیــن بدترین آمار خانگی رئال در 
ایــن فصل در این بازی رقــم خورد. تنها 
44231 نفر این بازی را از نزدیک تماشــا 

کردند. 
هواداران  مخصوص  قسمت  در  حتی 
سرسخت رئال مادرید، صندلی های خالی 
زیادی به چشــم می خــورد. خیلی ها هم 
ترجیح دادند به طبقه ســوم ورزشــگاه 
برونــد، همــان کاری که در بــازی جام 

حذفی مقابل ملیا کرده بودند.
 

سرخیو راموس 
صدگله شد

آمار گلزنی ســرخیو راموس به عنوان 
یک مدافع فوق العاده است و کاپیتان رئال 
مادریــد در بازی با لگانس یکصدمین گل 

دوران حرفه ای خود را به ثمر رساند. 
او 80 گل بــرای رئــال مادرید زده، 
ســه گل برای ســویا و 17 گل برای تیم 
ملی اســپانیا که گلزن ترین مدافع میانی 
رقابت های ملی در اروپا محسوب می شود. 
او نخســتین گل خود را سپتامبر 2004 

برای سویا زد.
مدافعان زیادی نیســتند که به آمار 
100 گل می رســند و او در این باشــگاه 
بــه بازیکنانی مثل رونالــد کومان )193 
گل( و دانیل آلبرتو پاسارا )134( ملحق 

می شود.
در کلکسیون گل های راموس، گل به 
اتلتیکومادرید در فینال لیگ قهرمانان در 
لیســبون و میان برجسته هستند. هفت 
گل در این فصل زده چون پنالتی زن اول 
تیم بعد از جدایی کریستیانو رونالدو شده 
است. حریف مورد عاقه او مااگا است که 
پنج گل به آن زده ضمن اینکه چهار گل 

هم به بارسلونا زده است.
رامــوس 59 گل در الیــگا، 5 گل 
در جام حذفی اســپانیا، 11 گل در لیگ 
قهرمانــان، یکی در لیگ اروپا، هفت تا در 
سوپرجام ها و جام جهانی باشگاه ها و 17 
گل در تیم ملی اســپانیا زده که پنج تای 

آنها در بازی های دوستانه بوده است.

بنجامین مندی، ســرخیو آگوئرو و فابین 
دلف در یک جلسه پرسش و پاسخ با طرفداران 

منچسترسیتی شرکت کرده اند.
این سه نفر در یک ویدئو حضور یافته اند و 
سواات کاربران را پاسخ داده اند. این پرسش ها 

را دلف با صدای بلند می خواند.
آگوئــرو موهایش را به رنگ خاکســتری 
درآورده اســت، رنگی که مندی هم آن را برای 
موهایش انتخاب کرده است. سوال شد که کدام 
زودتر این کار را کرده است و آگوئرو گفت: »تو 
از روی دست من کپی کردی، نه؟ خودت هم به 
من پیامک دادی!« مندی هم از ته دل می خندد 
و به این ترتیب حــرف هم تیمی اش را تصدیق 

می کند.
از بازیکنان همچنین سوال می شود که اگر 
زامبی ها حمله کنند، کــدام بازیکن از تیم پپ 
گواردیوا زودتر می میرد. دلف بافاصله پاســخ 
می دهد: »برناردو می میرد. حتی ازم نیست که 
زامبی ها به برناردو دســت بزنند، او خودش که 

آنها را ببیند، می میرد.«
منــدی هم می گوید که ونســان کمپانی 
آخرین فــردی خواهد بود که زنــده می ماند: 

»وینی بــا زامبی ها صحبت می کند و می گوید: 
نه، حاا تو یک دقیقه گوش کن!«

از آنها سوال می شــود که کدامیک مربی 
بهتری خواهد شــد و دلف می گوید که مندی 
مربی الهام بخشی می شــود: »من دوست دارم 
در تیم بن بازی کنم. من دوســت دارم او مربی 
من شــود. به نظرم در این حالت بهترین دوران 

زندگی ام را خواهم داشــت اما فکر می کنم که 
خودم مربی فاجعه باری شوم، چون بیش از حد 

احساساتی هستم!«
رفاقت بازیکنان با هم در زمین هم خود را 
نشان داده است و منچسترسیتی چهارشنبه شب 
توانســت برتون را در نیمه نهایی جام اتحادیه با 

نتیجه 9 بر صفر شکست دهد.

پرسشوپاسخطنزبابازیکنانمنچسترسیتی

 اگر زامبی ها حمله کنند، کی اول می میرد؟

نخستین چهار گله گابریل ژسوس 
بهتر  زمانی  در  منچسترســیتی  بــرای 
از ایــن نمی توانســت واقع شــود. پپ 
گواردیوا قبــل از پیــروزی 9 بر صفر 
تیمــش مقابــل برتون در بــازی رفت 
نیمه نهایی جــام اتحادیه انگلیس گفته 
بود مهاجم برزیلی و سرخیو آگوئرو باید 
برای پســت مهاجم نوک رقابت کنند و 
این فرصت خوبی برای ژســوس بود که 
قبل از بازی دوشــنبه بــا ولورهمپتون 

خودش را نشان بدهد.
او همان بــازی پرانرژی مورد عاقه 
مربی اش ارائه کرد و شــاید پپ را برای 
کنار زدن آگوئرو متقاعد کند که به دلیل 
ســرماخوردگی غایب بود و از پنجشنبه 
تمریــن را شــروع کرده. اگر ژســوس 
می توانســت به هشــت گلی که در این 
فصل زده بود اضافه کند، شانسش بیشتر 

و انتخاب گواردیوا سخت تر می شد.
آمار مهاجم 21 ساله تا قبل از این 
بازی خوب نبود، 8 گل در 25 بازی برابر 
12 گل در 21 بــازی آگوئــرو که باعث 
شــده بود انتخاب اول باشد. دور ماندن 
از بخش درمان باشگاه از ژانویه دو سال 
قبل که ژســوس با 28 میلیون پوند از 
پالمیراس به خدمت گرفته شــد، آسان 
نبوده و آگوئــرو از دو مصدومیت جدی 

او بــرای جا افتادن در ترکیب اصلی تیم 
نهایت اســتفاده را برده با آنکه وقتی هر 
دو در دسترس و روی فرم بودند، غریزه 
گواردیوا ژســوس را ترجیح می دهد. با 
وجود بدشانســی از نظر مصدومیت آمار 
دو فصل اولــش در انگلیس قابل توجه 
اســت: 7 گل در 10 بازی و 13 گل در 
29 بازی کیفیت او را نشــان می دهد در 
برابــر 20 گل در 31 بازی و 21 گل در 
25 بازی در همان مقطع فصل 2017-

2016 و فصل 2017-2018.
معناداری  افــت  آمار ژســوس  اما 
داشــته: تنها ســه گل از هشت گل او 
در رقابت هــای داخلــی در لیگ به ثمر 
رسیده در 16 بازی اما از 12 گل آگوئرو 
10 گل در لیــگ بوده در 17 بازی. این 
باعث سوال های زیادی در کنفرانس های 
خبری گواردیوا شد اما شیوه کار مربی 
ســیتی در مــوارد اینچنینی اشــاره به 
مشــارکت کلی او در تیم است و اینکه 
گلزنی اش شروع می شود. همینطور هم 

شد.
بعــد از گل  دقیقه 5 کوین دبروین، 
ژسوس دو گل به فاصله چهار دقیقه زد 
یکی با ســر و یکی با پــای چپ و حاا 
شــاید آگوئرو بیش از همیشه احساس 
ناامنی کند. اولکساندر زینچنکو با شوتی 
از فاصله 30 متــری گل چهارم را زد و 
دوباره ژســوس. ایــن دومین هت تریک 

او بعد از پیروزی 6 بــر صفر ماه نوامبر 
در لیگ قهرمانان برابر شاختاردونتسک 
بــود. او یک گل دیگر هــم زد به اضافه 
گل هایــی از فیل فودن، کایــل واکر و 
ریاض محرز تا ســیتی بعــد از برد 7 بر 
صفر شنبه گذشته برابر روترهام در جام 
مربیگری  زمــان  نتیجه  بهترین  حذفی 
گواردیوا را به دست آورد. مربی کاتاان 
حاا باید درباره اینکه کدام یک را مقابل 
ولوز در ترکیب اصلی قرار دهد، تصمیم 
بگیــرد. البته پپ قبا هم هر دو بازیکن 
را در ترکیب قرار داده و این گزینه را هم 
دارد اما حاا که نیمه دوم فصل در حال 
شروع شدن اســت، مشکل خوشایندی 

برای مربی بزرگ اسپانیایی رخ داده.
منبع: گاردین

ژسوس بهتر از آگوئرو
مشکلخوشایندپپگواردیوا



7 ورزش جهــــان
مردی که با بارسا قهرمان اروپا شد، کجا است؟

داستان محو شدن فرانک رایکارد

گاهی یک چهره مشــهور فوتبال ناگهان 
محو می شود.

از یک سو پله و دیوید بکام در آگهی های 
تبلیغاتی ظاهر می شــوند، و از ســوی دیگر 
بســیاری از بازیکنان بــزرگ صحنه را ترک 
می کننــد و دیگر دیده نمی شــوند. اما با این 
حال، مورد فرانک رایکارد بســیار جالب است. 
او فردی است که هم در دوران فوتبال و هم در 
دوران مربیگری به نقطه اوج رســیده است. او 
دو بار با میان فاتح لیگ قهرمانان شد، و یک 
بار با آژاکس. او در ســال 2006 هم به عنوان 
مربی بارســلونا لیگ قهرمانــان را فتح کرد. 
در آن هنگام تنها میــگل مونیوس، جیووانی 
تراپاتونی، یوهــان کرویف و کارلو آنچلوتی به 
این دســتاورد رســیده بودند که هم به عنوان 
بازیکــن و هــم به عنوان مربــی قهرمان اروپا 
شــوند. از آن هنگام تاکنون، پپ گواردیوا و 
زین الدین زیدان هم نام خود را به این فهرست 
افزوده اند. حاا بارســا و رئال مادرید ساطین 
لیگ قهرمانان به شــمار می روند اما در سال 

2006، بارســلونا تازه دومین قهرمانی تاریخ 
خود در لیگ قهرمانان را جشن می گرفت.

در ذهن بســیاری از افراد، رایکارد مربی 
است که نتوانست بهترین عملکرد را از آندرس 
اینیستا، رونالدینیو، لیونل مسی و ژاوی بگیرد 
تا اینکه گواردیوا آمد و بارســلونا را متحول 

کرد اما این نیمی از ماجرا است.
درست اســت که در فصل 2007-08، 
بااستعدادترین تیم های تاریخ  از  رایکارد یکی 
را در اختیــار داشــت امــا در آن فصل آخر 
رایکارد، تیم انگار تشکیل شده بود از گروهی 
از بازیکنان ســردرگم و بی رهبــر. رونالدینیو 
مقصر اصلی بود، و عدد دور کمر او داشــت با 
ســرعت عدد موجودی حساب بانکی اش رشد 
می کرد. او شب ها را در کاستیدفلس در بخش 

ساحلی جنوب شهر بارسلونا می گذراند.
فــردی  ماننــد  رایــکارد  نهایــت  در 
نظــر می رســید. گی یم  به  شکســت خورده 
بااگه، روزنامه نگار مشهور خاطره ای را تعریف 
می کند از زمانی که بارســلونا ب با مربیگری 
گواردیــوا در دیداری تمرینــی به دیدار تیم 

اصلی بارسلونا با هدایت رایکارد رفت.
بااگه می نویســد: »پــپ آن روز به این 

نتیجه رسید که بارسلونا یک تغییر نیاز دارد. 
او دید که رایکارد سیگار می کشد، رونالدینیو 
پس از تنها 10 دقیقه تعویض می شــود، دکو 
به روشنی خسته است، و پسران تیم ذخیره ها 
که در آن هنگام در دسته سوم بازی می کردند، 

تیم اصلی را خسته و فرسوده کرده بودند.«
در آن هنــگام رایــکارد می دانســت که 
پایانش در بارســا نزدیک اســت اما این پایان 
در  مــاه   16 او  نبــود.  او  مربیگــری  دوران 
گااتاسرای مربی شد و مدتی کوتاه هم به تیم 
ملی عربســتان رفت. اما این روزها او را بیشتر 
در کنار همســرش، اســتفانی و فرزندانشان 
در آمســتردام می بینیــد. او تمایلی ندارد در 
انظار ظاهر شــود که بخشــی از آن به دلیل 
درگیری هایش با همســر سابقش مونیک بود 
که در ســال 2009 از او جدا شــد. او سپس 
با استفانی ازدواج کرد که پرستار فرزندانشان 
بود. افکار عمومی به این ترتیب علیه او شد. او 
در بازار اماک آمستردام سرمایه گذاری کرده 
و از نظر مالی مشــکلی ندارد، چرا که قیمت 
اجاره خانه در این شــهر در ســال های اخیر 
به شــدت افزایش یافته است. افراد نزدیک به 

رایکارد می گویند که همچنان

گاه و بیگاه به او پیشــنهاد کار می شود، 
به ویژه از ســوی باشگاه های چینی اما ایجنت 
رایکارد عاقه ای به پیگیری این موضوع ندارد 
اما باشــگاه های هلندی می دانند که کار او در 
فوتبال تمام شده است و به سراغش نمی روند.

این چندان غافلگیرکننده نیست. رایکارد 
به عنوان بازیکن، پست مدافع میانی را داشت 
کــه توپ پخش می کرد و به خط میانی ســر 
می زد، پستی که کرویف خیلی دوست داشت. 
رایکارد از همان دوران هرگز مطابق هنجارها 

رفتار نمی کرد.
عجیب بود که کســی در فوتبال هلند با 
کرویف درگیری پیدا کند و جان ســالم به در 
ببرد. رایکارد در ســال 1987، زمانی که 24 
سال داشــت، تیم آژاکس را به نشانه اعتراض 
ترک کرد و بر سر کرویف فریاد زد: »لعنت به 

تو و غر زدن های همیشگی ات«.
نرفــت. تصاویر  به تمرینــات  رایــکارد 
ویدیویــی از آن هــم وجــود دارد، کــه یک 
خبرنگار شــگفت زده در نزدیکی خانه رایکارد 
از او می پرســد که این هیاهو بر ســر چیست 
و رایکارد با خونســردی می گوید که دیگر به 

تمرینات نخواهد رفت و در خانه می ماند.

این حرکت او می توانست باعث شود که 
فوتبالش نابود شــود. او دوباره مطرح شد اما 
ایــن بار در رئال ساراگوســا اما در میان بود 
که او به ســطح اصلی خود رســید و در کنار 
رود گولیت و مارکو فان باستن، محور هلندی 
میان را ســاخت. در هنگامی که صحبت از 
بهتریــن تیم تاریخ می شــود، آن میان را با 

بارسلونای گواردیوا مقایسه می کنند.
رایکارد چنان رفتار خونسردی داشت که 
کرویف حتی پیشــنهاد کرد که او برای یورو 
2000 مربی تیم ملی شــود. رایکارد همیشه 
می گفت که اگر تیم قهرمان نشود آن را ترک 
خواهد کرد. آنها در ضربــات پنالتی به ایتالیا 
باختند و مردم هلند چنان از بازی تیم شــان 
ذوق زده بودند که می شد تصور کرد که او برای 
جام جهانی 2002 هم مربی تیم بماند. هرچه 
باشــد او مارک اوورمارس، پاتریک کایورت، 
ادوین فان درسار، دوقلوهای دی بوئر، و دنیس 
برکمپ را داشــت. با این حال او پای حرفش 

ماند و تیم را ترک کرد.
او مربی اســپارتا روتردام شد و این تیم 
با او نخستین سقوطش در تاریخش را تجربه 
کرد اما اعتمــاد فوق العاده کرویف به او باعث 
شــد که او به بارســلونا برود. زمانی که خوان 
اپورتا در ســال 2003 رییس بارســلونا شد، 
ابتدا به ســراغ گاس هیدینــک و بعد رونالد 
کومان رفت اما نتوانســت آنهــا را جذب کند 
کرویــف با او صحبت کرد و رایکارد مربی تیم 
شــد. زمانی که بارســا در هفت بازی نخست 
خود با رایکارد تنها دو برد کسب کرد، ساندرو 
روســل، عضو هیات مدیره پیشــنهاد داد که 
لوییز فلیپه اسکواری که قهرمان جام جهانی 
شــده بود، جانشین او شــود اما آمدن ادگار 
داویدز و اســتفاده از سیســتم 3-3-4 مورد 
عاقه کرویف باعث شــد آنها در آن فصل در 
الیگا دوم شــوند و رایکارد شــغلش را حفظ 
کند. بارســلونا با رونالدینیو و ساموئل اتوئو در 
سال های 2005 و 2006 فاتح لیگ شد و یک 
بــار هم قهرمانی اروپا را کســب کرد. رایکارد 
شروع کرد بجا انداختن ژاوی، آندرس اینیستا 
و لیونل مســی در تیم )هرچند که دو نفر اول 
در فینال لیگ قهرمانان روی نیمکت بودند و 
مسی هم مصدوم بود(. درست است که بارسا 
با او هرگز به سطح تیم گواردیوا نرسید. شاید 
بهتریــن لحظه تیــم او در نوامبر 2005 رقم 
خورد، جایی که رونالدینیو تیم را در سانتیاگو 
برنابئــو به پیروزی ســه بر صفر رســاند و از 
سوی تماشاگران تشــویق شد. بدترین لحظه 
او؟ شکســت در مه  2008 در همان ورزشگاه. 
رئال فاتح لیگ شده بود و بارسلونا را چهار بر 
یک برد. رایکارد فردایش اخراج شــد. و دیگر 

به ندرت در فوتبال حرفه ای دیده شد.
منبع: دیلی میل

فوتبال ایتالیا- باشــگاه اینتر به دلیل توهین نژادپرســتانه 
هوادارانش به کولیبالی در بازی با ناپولی، محکوم به برگزاری 
2 مســابقه خانگی پشت درهای بسته شد. اکنون فدراسیون 
فوتبــال ایتالیا اجــازه داده، در بازی اول کــه هفته دیگر 
برابر ساســولو برگزار می شــود، کودکان به ورزشگاه بروند.

دیلی میل- توماس مولر به دلیل این تکل که در بازی با آژاکس 
روی نیکاس تالیافیکو رفت، از حضور در 2 بازی محروم شد و 
به این ترتیب، هر 2 مسابقه با لیورپول در مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان را از دست می دهد. بایرن به این حکم اعتراض می کند.

 دیلی میل- لوییس همیلتون پیرمرد شد و به آینده برگشت. قهرمان فرمول 
یک سال 2016 در یک تبلیغ شرکت کرده بود که او را با گریم، پیرمرد کردند. 
حاا او پشــت صحنه های آن تبلیغ را روی اینســتاگرامش گذاشته است.

دیلی میل- احتمــال دارد آرون رمزی فردا به تورین بــرود و بعد از انجام 
آزمایشــات پزشکی، قراردادی 5 ســاله با یووه ببندد. او می تواند در پایان 
فصل به عنوان بازیکن آزاد به یوونتوس ملحق شــود ولی آرسنال می گوید، 
برای انجام این انتقال در زمستان باید 18 میلیون پوند به این باشگاه بدهند.

بــه  دبــی  اردوی  از  بعــد  منچســتری ها  میــل-  دیلــی 
انگلیــس برگشــتند تــا آمــاده بــازی فــردا بــا تاتنهام شــوند.

  تاش سخت بارسا 
برای خرید ویلیان

 روزنامه انگلیسی دیلی میل 
مدعی شد بارســلونا قصد دارد 
برای جــذب ویلیــان، هافبک 
چلســی، عاوه بر پرداخت 50 
میلیون پوند به چلسی، مالکوم، 
بازیکن برزیلی خــود را هم به 
ایــن تیم واگذار کنــد. مالکوم 
تابستان گذشته با قراردادی به 
ارزش 38 میلیون پوند به بارسا 
پیوسته اما نتوانسته در این تیم 
خود را نشــان دهد و بدرخشد. 
دیلی میــل می گوید با توجه به 
اینکه قــرارداد ویلیان، 18 ماه 
دیگر منقضی خواهد شد ممکن 
اســت چلســی با این پیشنهاد 

بارسلونا موافقت کند.
برزیلی  وینگــر  مالکــوم، 
گذشته  تابســتان  که  بارسلونا 
با قــرارداد 38 میلیون پوندی 
از بــوردو به این تیــم کاتاان 
اول  نیم فصل  در  منتقل شــد، 
امسال نتوانست رضایت مدیران 
بارســا و کادر فنــی این تیم را 
جلب کند و حاا ظاهرا بارســا 
قصد دارد او را در ازای دریافت 
ویلیان از چلســی بــه این تیم 
البته  و  واگــذار کــرده  لندنی 
50 میلیون پوند هم به چلسی 

پرداخت کند.
بارســلونا تابستان گذشته 
در اصل قصد داشــت ویلیان را 
از چلســی جذب کند ولی بعد 
از آنکه تاش هایش ســه بار به 
نتیجه نرسید، به جای او مالکوم 
را از بوردو بــه خدمت گرفت. 
چلســی در تابســتان پیشنهاد 
65 میلیون پوندی بارســا برای 
ویلیان را رد کرده بود ولی حاا 
با توجه به اینکه هافبک برزیلی 
30ســاله شده و تنها 18 ماه از 
مــدت قراردادش باقــی مانده، 
ممکن است پیشــنهاد شیرین 
وسوسه  را  لندنی  تیم  بارسلونا، 

کند.
 مائوریسیو ســاری از سوی 
بازیکنان  نیســت  مایــل  دیگــر 
کلیدی خود را از دســت بدهد و 
اعام کرده که هدفش تقویت تیم 
است و نه از دست دادن بازیکنان 
فعلی اما سرمربی ایتالیایی چلسی 
می دانــد که در عین حــال باید 
میانگین ســنی تیمــش را پایین 
بیاورد. چلســی با این پیشــنهاد 
بارسا موافقت نکرده است؛ اگرچه 
ممکن است با فشار بیش تر بارسا، 

مقاومت این تیم در هم بشکند.

 پلیس به دنبال 
»دی ان ای« رونالدو

رونالدو که پنــج بار موفق به 
کســب توپ طا شده و افتخارات 
بسیاری در دنیای فوتبال به دست 
به  جنســی  آزار  به  متهم  آورده، 
یک زن به نــام »کاترینا مایورگا« 
در سال 2009 شده است. هر چند 
که رونالــدو و وکیلش همواره این 
موضوع را تکذیــب کرده اند ولی 
به نظر پرونده او وارد فاز جدیدی 

خواهد شد.
وگاس  اس  پلیس  سخنگوی 
دریافت  درخواست  که  کرد  تایید 
بــه  DNA )دی ان ای( رونالــدو 
ارسال شده  ایتالیا  مقامات قضایی 
تا سرنخ جدیدی در رابطه با پرونده 
کشف شود. در حقیقت پلیس نوادا 
قصــد دارد DNA رونالــدو را با 
دهد  تطبیق  کاترینا  لباس   DNA
و از این طریــق به نتایج جدیدی 

دست پیدا کند.
 

تماس نیمار با بارسا: 
من را برگردانید

به  بازگشــت  بــرای  نیمار   
می کند.  لحظه شــماری  بارسلونا 
مهاجم پاری ســن ژرمن به همین 
منظور پنج بار با باشــگاه کاتاان 
را  درخواســتش  و  گرفته  تماس 
برزیلی  بازیکن  است.  کرده  مطرح 
قصد دارد تیم فرانســوی را ترک 
کند. از طرفی پدر نیمار با خوسپ 
مســتقیم  طور  به  بارتومئو  ماریا 
صحبت کرده و از رییس باشــگاه 
بارســلونا خواسته اســت زمینه 
او  کند.  فراهم  را  پسرش  بازگشت 
به بارتومئو گفت: »نیمار ناراحت و 
پشیمان است.« مهاجم برزیلی در 
تابستان 201۷ بارسا را ترک کرد و 
با قراردادی به ارزش 222 میلیون 
یورو به پاری سن ژرمن پیوست. او 
با این جابه جایی گران ترین بازیکن 

جهان شد.

عکس نوشت

خبر

 امری: آرسنال نمی تواند در ژانویه بازیکن بخرد
اونــای امــری گفتــه که آرســنال 
نمی توانــد در ژانویه بازیکــن بخرد و تنها 
می تواند بازیکن قرض بگیرد. آرســنال در 
لیگ برتر پنجم اســت و سه امتیاز با تیم 
چهارم جدول فاصلــه دارد. آنها به دنبال 

بازگشت به لیگ قهرمانان هستند.
اما مربی توپچی هــا گفته که تیمش 
بودجه ازم برای تقویــت در ژانویه را در 

اختیار نخواهد داشت.
گفته می شد آرسنال به دنبال جذب 
اور بانــگا، هافبک ســویا اســت و دنیس 
ســوارس از بارســلونا را هم زیر نظر دارد 
امــا امری گفته که باشــگاه تنها به دنبال 
قرض گرفتن بازیکنان اســت و قصد ندارد 

بازیکنی را خریداری کند.
او گفت: »ما نمی توانیــم بازیکنی را 
به صــورت دایم خریداری کنیــم. ما تنها 
می توانیم بازیکنــان را قرض بگیریم. تنها 

بازیکنان قرضی.«
او درباره بانگا گفت: »من این بازیکن 
را می شناسم. او بازیکن خیلی خوبی است. 
بیشــتر از این نمی توانم به شــما توضیح 

بدهم.«

از امــری درباره شــایعات مربوط به 
عاقه آرســنال به دنیس ســوارس سوال 
شــد و او گفت: »در حال حاضر از اوضاع 
او خبری ندارم. ما تنهــا می توانیم بعدتر 
به فکر خرید بازیکن باشــیم. من می دانم 
که باشــگاه دارد روی جذب بازیکنانی کار 
می کنــد که می توانند به ما کمک کنند تا 

عملکرد خوبی در زمین داشته باشیم.«
آرسنال روز شنبه با وستهم بازی دارد 
و سپس میزبان چلسی خواهد بود. چلسی 
در جدول چهارم اســت و بــه این ترتیب 
دربی این دو تیم لندنی اهمیت بســیاری 
در زمینه راهیابی به لیگ قهرمانان خواهد 

داشت.

دیلی میل- خــوان ماتا که تابســتان 201۷ یک کار خیریه 
را راه انداخــت و از فوتبالیســت ها خواســت دســت کم 
یــک درصد از دستمزدشــان را به امــور خیریه اختصاص 
دهنــد، در مادریــد جایــزه »کویین ســوفیا« را به خاطر 
تاش هــای خیرخواهانــه خــود از ملکه اســپانیا گرفت.

آ. اس- کیلــور ناباس جایزه جمعیت »ایبرو-آمریکانا« که به اســپانیایی های 
آمریکای جنوبی اهدا می شــود را از دست فلیپه ششــم، شاه اسپانیا گرفت.

عکس نوشت
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پاری ســن ژرمن چهارشنبه شب در 
مرحلــه یک چهارم نهایی جــام اتحادیه 
فرانســه در خانــه بــه تیم تــه جدول 
تا نخستین شکست  باخت  لوشــامپیونا 
این تیم در پنج ســال اخیر رقابت های 

حذفی داخلی رقم بخورد. 
نیمار غول پاریسی را پیش انداخت 
اما دو پنالتی ینی انگباکوتو)دقیقه 81( 
و مارکوس تورام)دقیقه ســوم وقت های 
تلف شــده(، فرزنــد لیلیــان تــورام که 
نخستین پنالتی تیمش را در دقیقه 61 
خراب کرده بود، باعث شکست این تیم 

شد.
زمــان  از  پاری ســن ژرمن   
ســرمایه گذاری قطری ها قدرت بامنازع 
لیگ فرانســه شــده، این تیم عاوه بر 

پنج قهرمانی در شــش فصل اخیر لیگ 
فرانســه، پنج قهرمانــی متوالی در جام 
اتحادیه، چهــار قهرمانی در جام حذفی 
و شــش قهرمانی در سوپرجام فرانسه به 
دست آورده است. این تیم آخرین بار در 
جام حذفی فرانسه در ژانویه 2014 برابر 
مون پولیه شکســت خورده بود و بعد از 
آن 49 بازی در جــام اتحادیه و حذفی 

نباخت.
برای  بازی اش  نخســتین  که  نیمار 
پاریسی ها را تابستان پارسال انجام داده 
در 51 بــازی با این تیــم در رقابت های 
مختلف در 70 گل نقش داشته، 46 گل 
زده و 24 پاس گل داده، او در این بازی 

نخستین گل با ضربه سر خود را زد.
جــام  از  اگرچــه  پاری ســن ژرمن 

اتحادیه فرانســه حذف شده اما در لیگ 
بــا 13 امتیاز اختــاف و دو بازی کمتر 
نسبت به لیل در صدر جدول قرار گرفته. 
این تیم شــنبه آینده می تواند به نوعی 
از گنــگان انتقام بگیرد چــون 29 دی 
در لیگ به مصاف هــم می روند. بوردو، 
موناکــو و استراســبورگ دیگر تیم های 
حاضر در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه 

فرانسه هستند.
پاری سن ژرمن  مربی  توخل  توماس 
گفت باخت جــام اتحادیه مقابل گنگان 
نگرش باشــگاه درباره تقویــت تیم در 
فصل نقل و انتقاات زمســتانی را تغییر 
نمی دهد: »ما نیازی نداریم که ببازیم تا 
بدانیم باید تقویت شویم. سخت و عجیب 
است که سه پنالتی به ضرر ما گرفتند. 

بخصــوص درباره دومــی عصبانی 
هستم که اصا پنالتی نبود.

انگیزه ازم   زیادی مغرور بودیــم، 
برای تمام کردن کار آنها را نداشــتیم با 
آنکه فرصت بود. ما شــانس گرفتن یک 
جام را از دســت دادیــم بنابراین ضربه 

سختی خورده ایم. 
باید کارهایی انجام دهیم، در طول 
مســابقه، زیــادی راحت بودیــم. از هر 
شکست می توان درس هایی گرفت، ازم 
است رشد کنیم و امیدوارم که این فقط 

یک حادثه باشد.«
پاری سن ژرمن امروز با امی ین بازی 
می کند قبل از اینکــه برای یک اردوی 

تمرینی کوتاه مدت به قطر برود.

توخل: زیادی مغرور بودیم

برنامه

 شنبه 22 دی
لیگ برتر

وستهم............................................................................................. آرسنال 16:00
..........................................................................................  لیورپول 18:30 برایتون
برنلی...................................................................................................  فوام 18:30
کاردیف.....................................................................................  هادرسفیلد 18:30
کریستال پااس.............................................................................  واتفورد 18:30
لستر.......................................................................................  ساوتهمپتون 18:30
چلسی...........................................................................................  نیوکاسل 21:00

 
الیگا

لگانس...............................................................................................  اوئسکا 15:30
والنسیا................................................................................. رئال وایادولید 18:45
خیرونا...............................................................................................  آاوس 21:00
ویارئال...............................................................................................  ختافه 23:15

 
لوشامپیونا

امی ین.................................................................................  پاری سن ژرمن 19:30
گنگان.........................................................................................  سنت اتین 22:30
نیس....................................................................................................  بوردو 22:30
.........................................................................................................  آنژه 22:30 نیم
کائن.......................................................................................................  لیل 22:30
دیژون..........................................................................................  مون پولیه 22:30

 
جام حذفی ایتالیا

مرحله یک هشتم نهایی
..................................................................................................  نووارا 17:30 اتزیو
..........................................................................................  میان 20:30 سمپدوریا
بولونیا...........................................................................................  یوونتوس 23:15

 پایان سلطه پنج ساله پاری سن ژرمن بر رقابت های حذفی

راب دریپر
Rob Draper
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حســین فرکی بعد از 
فوتبال  از  دوری  مدت هــا 
این بار در قامت ســرمربی 
بازگشــته.  لیگ  به  پیکان 
او کــه قهرمانی بــا فواد 
خوزســتان و ســپاهان را 
در کارنامــه مربیگری خود 
دارد، امیدوار اســت بتواند 
در وهلــه اول خودبــاوری 
افزایش  شاگردانش  بین  را 
دهــد و آنها بــار دیگر در 

مســیر موفقیت در لیــگ گام بردارند. فرکی در 
مــورد برتری تیمــش مقابل پــارس جنوبی در 
بازی دوســتانه، می گوید: »بازی و عملکرد خوبی 
داشــتیم اما چون در شــرایط بدنسازی هستیم، 
خیلی نمی توان درباره وضعیت تیم قضاوت کاملی 
داشــت، به رغم اینکه بــازی تدارکاتی بود اصرار 
داشــتیم برنده شــویم چون به روحیه و اعتماد 
به نفس تیم کمک می کنــد. چیزی که در بازی 
تدارکاتی برای ما ماک اســت این است که کار 
بچه ها را ارزیابی کنیم، هر چند که وضعیت زمین 

بازیکنان  نداد  را  اجازه  این 
کیفیت خود را نشان دهند 
اما در بازی های آینده نقاط 
ضعفــی که داریــم را بهتر 
بررسی می کنیم.« سرمربی 
شــرایط  دربــاره  پیــکان 
دوم  نیم فصل  در  تیمــش 
هر  »به  می دهــد:  توضیح 
حال باخت باعث می شــود 
هر تیمی دچار افت  شــود 
و در نیم فصل نخســت این 
موضوع شــامل حال پیکان شد، در همین راستا 
ابتــدا ما به این مســاله توجه داریــم که از نظر 
روحی و روانی بایــد وضعیت تیم را تغییر دهیم 
که پیروزی در بازی ها بــه ما کمک می کند این 
اوضاع را تعییر دهیم. برای همین با توجه به این 
روش پیکان اوضاع خوبی در نیم فصل دوم خواهد 
داشــت. کار در نیم فصل دوم سخت است و ما از 
همه توان مان استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم در 
چارچوب مقررات و با شرایط منطقی نیازهای مان 

را برطرف کنیم.«

گل محمدی  یحیــی 
سرمربی پدیده مشهد که 
به آینده تیمش امیدوارتر 
شد، درباره عملکرد پدیده 
مشــهد در فصــل نقل و 
»چند  می گوید:  انتقاات 
بازیکن را تاکنون از دست 
داده ایــم و تنها یاری که 
جــذب کرده ایــم، میاد 
دروازه  در خــط  فراهانی 
بوده . منتظریم با سنجش 

شرایط، به بهترین شکل ممکن بازیکنان مورد 
نیاز خود را جــذب کنیم. روی نقل و انتقاات 
تیمم حساسم و می خواهم بازیکنی جذب کنم 
که در کوران مسابقات، گره از کار ما باز کند و 
باکیفیت باشد. ممکن است این قضیه مقداری 
طول هم بکشد اما قطعا در بحث جذب بازیکن 
فعال هســتیم و چند بازیکن مدنظر داریم که 
امیدوارم در آینده جذب شوند. اینکه بازیکنی 
را جذب کنیم که اسم بزرگی داشته باشد برای 
من اولویت ندارد، بلکه باید بازیکن مدنظرمان 

کیفیت فنی باایی داشته 
در  گل محمدی  باشــد.« 
رابطــه با تغییــر مالکیت 
توضیح  هم  پدیده  باشگاه 
انتقال  »بحــث  می دهد: 
اگرچــه طول کشــید اما 
ختم بــه خیر شــد و با 
ورود حمیــداوی، نقطــه 
باشــگاه  تاریخ  عطفی در 
پدیده رقم خــورد و باید 
از او واقعــا تشــکر کنیم 
چون اگر ورود نمی کرد نمی دانم چه سرنوشتی 
برای پدیده رقــم می خورد. نمونه اش همین 6 
امتیازی بود که اگــر حمیداوی نبود، از پدیده 
کسر می شد.« سرمربی پدیده مشهد در رابطه 
با اردوهای آتــی تیمش در تعطیات نیم  فصل 
می گویــد: »ابتدای هفته بــه تهران می رویم و 
عاوه بر برگزاری اردو، دیداری دوستانه برگزار 
خواهیم کرد و در نهایت چهارشــنبه، تهران را 
به مقصد ترکیه ترک خواهیم  کرد و اردویی 9 

روزه در آنجا برپا می کنیم.«

 گل محمدی: خطر کسر امتیاز رفع شد فرکی: باید خودباوری را به پیکان برگردانیم

محمد تقــوی از مربیگری تراکتورســازی 
تبریز اســتعفا داد. این خبر تعجــب خیلی ها را 
به دنبال داشــت اما با حواشــی زیــادی همراه 
شــد. تقوی که به عنــوان آنالیزور بــه کادرفنی 
تراکتورسازی تبریز اضافه شد، بعد از اخراج جان 
توشــاک، به عنوان سرمربی موقت، هدایت تیم را 
به عهده گرفت. این موقت بودن برای این بود که 
سرمربی جدید انتخاب شود. در این مدت، محمد 
تقوی نتایج نســبتا خوبی گرفــت و فکر می کرد 
با همیــن روند می تواند تا پایان فصل ســرمربی 
تراکتور بماند اما خبری از برداشتن واژه »موقت« 
از کنار ســرمربی تراکتور نشد. چراکه محمدرضا 

زنوزی مالک باشــگاه تراکتور به دنبال سرمربی 
بزرگ خارجی بود. در مدت اخیر نام های زیادی 
در مورد ســرمربی آینده تراکتور به گوش رسید 
اما هیچ کدام تایید نشدند. این روند ادامه داشت 
و بحث ســرمربی جدید تراکتور جدی تر شد که 
ناگهــان محمد تقوی اســتعفای خــود را اعام 
کرد. تصور می شــد تقوی به خاطر پیشــنهاد از 
نساجی مازندران استعفا داده اما ظاهرا او از اینکه 
به عنوان سرمربی ثابت انتخاب نشد، ناراحت بود 
و نمی خواست به عنوان دستیار در تراکتورسازی 
تبریــز بماند. البته مســائل دیگــری هم در این 
اســتعفا دخیــل بود. گفتــه می شــد بازیکنان 
حرف شــنوی از تقوی ندارند و این مساله باعث 
ناراحتی او شده بود. به هر حال با استعفای محمد 
تقوی از تراکتورسازی تبریز، حاا بحث سرمربی 

جدید این تیم قرمزپوش بیشتر از همیشه جدی 
شد. این روزها خبر می رســد گاس هیدینگ در 
آستانه حضور در تراکتورســازی تبریز قرار دارد 
اما از تبریز خبر می رســد بحث هیدینگ چندان 
جدی نیســت و او هم یکی از گزینه های زنوزی 
است که مورد بررســی قرار خواهد گرفت. نکته 
جالب این اســت که هنوز بحث هیدینگ جدی 
نشده، خبرهای عجیبی در مورد یهودی بودن او 
به گوش می رســد. اینکه هیدینگ یهودی است 
و به همین دلیل تراکتورســازی تبریز نمی تواند 
ســراغ او برود. در حالی که چنین خبری صحت 
ندارد. در مورد یهودی بودن گاس هیدینگ هیچ 
خبری نیســت اما ظاهرا او محبوبیت خاصی در 
ســرزمین های اشــغالی دارد. علــت محبوبیت 
او کمک های پدرش در گذشــته اســت. سایت 

تلگــراف در مطلبی که ســال 2007 منتشــر 
کرده، در مورد اینکه هیدینگ در اســراییل مورد 
اســتقبال عجیبی قرار گرفته بود، مطالب جالبی 
عنوان کرد. ظاهرا وقتی هیدینگ سرمربی روسیه 
بود، زمانی که با تیمش به اسراییل سفر می کند، 
به خاطــر خانواده اش مورد اســتقبال بی نظیری 
قرار می گیــرد. دلیل آن هم به جنگ جهانی دوم 
برمی گــردد. زمانی که پــدر هیدینگ به صورت 
مخفیانه به یهودیانی که در روستای شان حضور 
داشــتند، غذا می داد و به آنها کمک می کرد. این 
مطلب زمانی توســط تلگراف منتشر شد که پدر 
هیدینگ 90 ساله بود. البته هیدینگ در آمریکا 
هم محبوبیت خاصی داشــت. به صورتی که یک 
بار رییس جمهوری سابق آمریکا در مصاحبه ای 
به کمک های پدر هیدینگ به خلبانان آمریکایی 
اشــاره کرد و گفت پــدر هیدینــگ وقتی چند 
خلبان در روستایشــان گرفتار شده بودند، آنها را 
با دوچرخه در مســافتی 40 کیلومتری به سمت 
جنوب بــرد تا نجات پیدا کننــد. این ها باعث 
شــد گاس هیدینگ مربی سرشناس هلندی 
مورد تمجید و اســتقبال از سوی اسراییلی ها 
قرار بگیرد اما او نه تنها یهودی نیســت ، بلکه 
خودش هیچ دخالتی در آن کمک ها نداشته و 
معلوم نیســت به چه دلیل این شایعات مطرح 
می شــود؛ آن هم زمانی که خبر رسیده گزینه 
مربیگری تراکتورسازی تبریز است. هیدینگ 
فقط یکی از کاندیداهاســت کــه بخت برابر و 
یکسانی با دیگر گزینه های تراکتورسازی برای 
حضــور در تبریز دارد. البته شــاید عده ای که 
نمی خواهند این مربــی هلندی به تبریز بیاید 
و دنبال گزینه دیگری هســتند، این بحث ها را 
پیش کشــیدند تا او به تبریز نیاید. مشابه این 
اتفاقات در فوتبال ایران کم نیست و در گذشته 
هم از این دست رفتارها از داان و واسطه های 

فوتبال سر زده است.

جنگ جهانی دوم مانع حضور هیدینگ در تبریز!
شایعات در مورد گزینه های تراکتورسازی

تقوی توضیح داد:
چرایی استعفا از تراکتور 

و پیشنهاد نساجی
محمد تقــوی که بعــد از جدایی 
جــان توشــاک چنــد ماهــی هدایت 
تراکتورســازی تبریز را برعهده داشت، 
پنجشنبه از سمتش اســتعفا کرد. او با 
انتشار متنی در اینستاگرام، استعفایش 
را اعام کرد. در این بــاره اما ابهام هایی 
وجود داشــت که محمد تقــوی به آنها 
پاســخ داده. تقوی ســرمربی پیشــین 
تراکتورسازی درباره علت استعفایش از 
هدایت این تیــم تبریزی می گوید: »در 
برخی مواقــع اتفاقاتی پیش می آید که 
ماندن در جایی ســخت می شود. من 9 
هفته مســوولیت فنی تراکتورسازی را 
برعهده داشــتم و از مســووان باشگاه، 
مالک و مدیرعامل تشکر می کنم که به 
من اعتماد کردنــد و فرصتی دادند که 
عنوان سرمربیگری را تجربه کنم. سعی 
و تاش مــن این بود که تماشــاگران 
پرشور و خونگرم تراکتورسازی را راضی 
کنم. بعد از 9 هفته اما احســاس کردم 
که باشگاه در یک معذوریت اخاقی قرار 
گرفتــه. من اتفاقاتــی را دیدم و به این 
نتیجه رســیدم که باشگاه در معذوریت 
اخاقی قرار گرفته. بعد از صحبت هایی 
که داشتم فهمیدم آنها می خواهند مربی 
جدیدی را بیاورند و من استعفا دادم تا 
راحت تر کار خــود را انجــام بدهند.« 
تقــوی از باتکلیفی در تراکتورســازی 
خسته شــد و استعفا کرد. محمد تقوی 
در پاسخ به این پرسش که آیا مسووان 
تراکتورســازی به دنبــال جذب گاس 
هیدینگ هستند، توضیح می دهد: »من 
از هیچ اسمی خبر ندارم. بعد از چندین 
بــار که من اعــام کردم بایــد تکلیفم 
روشن شود و نمی شــود همیشه موقت 
باشــم و بازیکنان هم باید تکلیف شــان 
را بدانند، ســرانجام به من اعام کردند 

می خواهند سرمربی جدید بیاورند.«
محمد تقوی ســرمربی مســتعفی 
با  تراکتورســازی دربــاره مذاکراتــش 
مسووان نساجی برای قبول هدایت این 
باشگاه توضیح می دهد: »تا پنجشنبه با 
تراکتورســازی قرارداد داشــتم و از نظر 
اخاقی درست نبود با باشگاهی صحبت 
کنم اما اان که اســتعفا دادم می توانم 
با هر باشگاهی که بخواهد مذاکره کنم. 
تــا اان با هیچ تیمــی صحبت نکردم و 
برنامه ام این اســت که چنــد روز دیگر 
ایران را ترک کنم. اگر پیشنهادی داشته 
باشــم، در ایران می مانم اما اگر نه برای 

دیدار با خانواده ام به انگلیس می روم.«

واکنش

انصاری فرد جانشین 
ترابیان شد

رییس  به عنوان  انصاری فرد  محمدحســن 
جدید کمیته فنی و توســعه فوتســال و فوتبال 
ساحلی منصوب شد. طی حکمی از سوی مهدی 
تــاج رییس فدراســیون فوتبال، محمدحســن 
انصاری فرد به عنوان مشاور و رییس کمیته فنی 
و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی منصوب شد. 
پیش از این عباس ترابیان به عنوان رییس کمیته 
فنی و توســعه فوتسال و فوتبال ساحلی فعالیت 
داشــت که مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال 
در نامه ای جداگانه از زحمات او تقدیر و تشــکر 
کــرد. ترابیان به خاطر قانــون منع به کارگیری 
بازنشســتگان از کمیته فنی و توسعه فوتسال و 
فوتبال ساحلی اســتعفا داد اما گفته می شود او 
همچنان در این کمیته مشــغول است و تقریبا 
هــر روز در دفترش حضور دارد. حاا باید دید با 
حضور محمدحسن انصاری فرد باز هم ترابیان به 

کمیته فوتسال مراجعه می کند یا نه.
 

سلیمانی: فوتسال ایران 
مربی پرادعا زیاد دارد

حسین شمس به تازگی در مصاحبه ای به 
اتفاقات و حواشــی اخیری که در بازی فوتسال 
گیتی پسند و شهروند ساری اتفاق افتاد واکنش 
نشــان داد و کمیته فوتسال را مقصر اصلی این 
اتفاقات دانســت. کاظم سلیمانی دبیر کمیته در 
رابطه با این مساله، می گوید: »من نمی دانم چرا 
عده ای دوســت دارند کمیته فوتســال را بدون 
هیچ گونــه دلیل و تنها با یــک اتفاق که در هر 
مســابقه ای امکان دارد پیش بیاید زیر ســوال 
ببرند. مــن در اینجا به کســانی که بدون هیچ 
دلیل و مــدرک قانونی منتقد ســازمان لیگ و 
کمیته فوتســال هســتند می گویم این سازمان 
برنامه ریزی خودش را داشته و تا به امروز موفق 
عمل کرده و هر تلفنی را پاســخگو بوده و هیچ 
نامه ای را بی پاســخ نگذاشــته. علت مخالفت با 
ســازمان لیگ این موضوع اســت که ما در این 
ســازمان جلوی بی نظمی ها و عــدم مدیریت ها 
و... را گرفتیم و تقویم ورزشــی فوتســال را هر 
ســاله زیر نظر کفاشیان رییس ســازمان لیگ 
برنامه ریزی، اجرا و لیگ های فوتســال را به طور 
منظم برگــزار کردیم و ایــن موضوعات حضور 
ما در کمیته فوتســال و ســازمان لیگ را اثبات 
می کند.« ســلیمانی با بیان اینکه فوتسال ایران 
مربیــان پرادعا زیــاد دارد، توضیــح می دهد: 
»فوتســال ایران هیچ کمبــودی از نظر مربیانی 
کــه ادعا دارند، ندارد. ما اینقدر مربی و مشــاور 
باتجربه در کمیته فوتسال و سازمان لیگ داریم 
که تا چندین ســال نیازی نیست از افراد پرادعا 
اســتفاده کنیم. باز هم تکرار می کنم در اصفهان 
هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته و یک درگیری 
عادی بوده مثل درگیری هایی که در هر مسابقه 
ورزشــی امکان دارد رخ دهد اتفــاق افتاده. این 
آقایان حواشی اصفهان را بزرگ و سیاسی جلوه 
دادند. در فوتبال هم چشم یک تماشاگر استقال 
کور شد و اینقدر مساله را کسی بزرگ نکرد. این 

افراد نیت و هدف خاصی را دنبال می کنند.«

 هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان
دربی اصفهان با تساوی 

همراه بود
هفته ششــم لیگ برتر فوتبال بانوان 
با پیروزی پرگل تیم صدرنشین همراه بود. 
بازی های هفته ششــم لیــگ برتر فوتبال 
بانــوان، جمعه بــا برگزاری شــش بازی 
پیگیری شــد. دو تیم ذوب آهن و سپاهان 
که دربی اصفهان را برگزار کردند به تساوی 
یک بر یک رضایت دادند و ســهم هر تیم 
یک امتیاز از این بازی شد. تیم صدرنشین 
شهرداری بم هم موفق شد با نتیجه پرگل 
۱2 بر صفــر آذرخش تهران را شکســت 
دهد و همچنان در صدر جدول پیشــتازی 
کند. شــاگردان مریم ایراندوست در ملوان 
بندرانزلی هم موفق شــدند با نتیجه دو بر 
صفر همیاری آذربایجان غربی را شکســت 
دهنــد و با توجــه به تســاوی ذوب آهن، 
ملــوان جایگاهش در رده ســوم را تثبیت 
کرد. راهیاب ملل ســنندج هم موفق شد با 
نتیجه پر گل 7 بر صفر ســپیدار مازندران 
را شکست دهد. با توجه به دربی اصفهان، 
راهیاب ملل با تفاضل گل بهتر نســبت به 
ملــوان در رده دوم قرار گرفت. نتایج کامل 
هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان به این 

شرح است:
راهیــاب ملل ســنندج 7- ســپیدار 

مازندران صفر
ملوان  آذربایجان غربی صفر-  همیاری 

بندرانزلی 2
پارس جنوبی بوشــهر صفر- شهرداری 

سیرجان 4
شهرداری بم ۱2- آذرخش تهران صفر

پاایش گاز ایام 2- خلیج فارس شیراز 
صفر

اصفهــان یک- ســپاهان  ذوب آهــن 
اصفهان یک

فوتسال

باتکلیفی 
 

بعد ازجدایی 
تقوی

بعد از اینکه محمد تقوی از مربیگری تراکتورســازی تبریز اســتعفا داد، خیلی زود خبر رسید گاس هیدینگ گزینه سرمربیگری 
این تیم اســت و به خاطر این مساله، تقوی اســتعفا داد. خیلی ها از احتمال حضور هیدینگ در فوتبال ایران خوشحال شدند اما 
هنوز چیزی قطعی نشده بود، خبرهایی منتشر شــد که تا این لحظه نشنیده بودیم. اینکه گاس هیدینگ یهودی است و نمی تواند 
در فوتبــال ایران حضور پیدا کند. نکته اینجاســت که هیدینگ یهودی نیســت اما محبوبیت خاصی در بین اســراییلی ها دارد.

اســتعفای محمد تقوی از تراکتورسازی و شایعه پیشنهاد نساجی به 
او، مهمترین خبر لیگ برتر از صبح پنجشنبه در فوتبال ایران است. تقوی 
خسته از شایعات پی در پی درباره حضور سرمربی جدید در تراکتورسازی، 
با انتشار یک پست در اینستاگرام از کارش در باشگاه تراکتورسازی استعفا 
داد. کناره گیری محمد تقوی با توجه به حجم شــایعات آزاردهنده برای 
یک مربی شــاید تصمیمی حرفه ای باشــد. او در چند وقت اخیر هر روز 
شــایعات مذاکره با مربیان دیگر را می شنید و از این ماجراها بدیهی است 
که خســته باشد. محمد تقوی به رغم دشــواری کارش در تراکتورسازی، 
روزهای خوبی را در تبریز پشــت ســر گذاشــت. او مربی بی تجربه ای در 
تراکتورسازی به نظر نرسید و توانست تیم پرستاره تراکتور را بدون حاشیه 
و جنجال هدایت کند و البته نتایج قابل قبول بگیرد. حاا معلوم نیســت 

واکنش باشــگاه تراکتورسازی به اســتعفای محمد تقوی چه باشد. تقوی 
استعفای مکتوب خود را هم به باشگاه تراکتورسازی رسانده و هنوز خبری 
رســمی از سوی باشــگاه درباره این استعفا اعام نشــده. از صبح جمعه 
شــنیده شــده محمد تقوی که اصالت مازندرانی هم دارد، گزینه باشگاه 
نساجی قائمشهر برای سرمربیگری اســت. باشگاه نساجی انگار پشت در 
منتظر بود تا خبر اســتعفای تقوی را بشــنود. البته مجید جالی پس از 
ناکامی بزرگش در پیکان با تصمیمی عجیب گزینه نســاجی معرفی شده 
بود. درباره تراکتورســازی در چند وقت اخیر و پس از جدایی توشــاک، 
بارها شــایعه مذاکرات با مربیان مختلف شنیده شد و محمد تقوی اما در 
همهمه این شایعات کارش را در تراکتورسازی انجام داد. همه می دانیم در 
فضای پر از شایعه، کار برای یک مربی چقدر دشوار و پراسترس می شود.

نساجی پشت در 
منتظر بود!

 استعفای تقوی از 
تراکتورسازی

هفته هجدهم لیگ یک
پیروزی گل گهر در فینال زودرس

نیم فصل دوم لیگ دسته اول فوتبال با انجام ۸ بازی پیگیری شد که در 
مهم ترین بازی ها، گل گهر سیرجان مقابل شاهین شهرداری بوشهر به پیروزی 
رســید و تیم سرخ پوشان پاکدشت مقابل کارون اروند خرمشهر متوقف شد. 
کارون اروند خرمشهر که در خارج از خانه به مصاف تیم صدرنشین می رفت، 
توانســت اتفاق بزرگی را رقم بزند و حریف قدرتمند خود را متوقف کرد. در 
دیگر بازی مهم این هفته گل گهر سیرجان که در رده دوم بود مقابل شاهین 
شــهرداری بوشــهر تیم چهارم جدول به پیروزی 2 بر صفر رســید تا با 33 
امتیاز تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نســبت به سرخ پوشان پاکدشت در رده 
دوم باقی بماند. شهرداری ماهشهر هم در نخستین حضور مجید نامجومطلق 
به عنوان ســرمربی مقابل مس کرمان به تساوی رسید. نتایج هفته هجدهم 

لیگ یک به این شرح است:
بادران تهران 2...................................................................................... نود ارومیه 2
فجرسپاسی شیراز یک ............................................................... اکسین البرز صفر
گل گهر سیرجان 2................................................. شاهین شهرداری بوشهر صفر
پرسپولیس پاکدشت یک ........................................... کارون اروند خرمشهر یک
شهرداری ماهشهر صفر................................................................ مس کرمان صفر
مس رفسنجان 2...................................................................... قشقایی شیراز صفر
شهرداری تبریز صفر.............................................................. آلومینیوم اراک صفر
ملوان بندرانزلی صفر................................................................. خونه به خونه صفر

لیگ یک

هفته بیســت وپنجم مسابقات لیگ 
برتر فوتســال با هفت دیــدار همزمان 
پیگیری شد. با نتایجی که در این هفته 
به دســت آمد، گیتی پسند با 64 امتیاز 
به صدرنشــینی خود ادامــه داد. مس 
ســونگون هم با شکست ســنگینی که 
در خانه مقابل فرش آرا متحمل شد، در 
رتبه دوم جدول باقی ماند. مقاومت البرز 
نیز با تساوی مقابل سوهان محمدسیما، 
با 33 امتیاز راهی پلی آف شد تا تکلیف 
هر هشت سهمیه تیم های صعودکننده 
به پلی آف مشخص شود. پیش تر حضور 
تیم های گیتی پســند، مس ســونگون، 
فرش آرا، حفاری، ســوهان محمدسیما، 
شــهروند و ســن ایچ در مرحله پلی آف 

قطعی شده بود.

در انتهای جدول نیز اهورا بهبهان 
با شکســت خانگی مقابل گیتی پسند، 
20 امتیــازی باقــی ماند و به ســقوط 
نزدیک تر شــد. تیم بهبهانــی با توجه 
به برتری پارســیان شــهر قدس مقابل 
آذرخش بندرعباس، به رتبه ســیزدهم 
جدول ســقوط کرد و کار سختی برای 
بقا در لیگ برتــر در هفته پایانی پیش 

رو دارد.
 

نتایج این بازی ها به شرح زیر است:
* پارسیان شهر قدس 7 - آذرخش 

بندرعباس 5
گل هــا: امین مجیدی پــور، مهدی 
رضاییــان، پوریا گلشــنی )ســه گل(، 
ابوالفضل حســینی و حســین سلطانی 

)پارســیان (، مجید بنی اسدی و مهرداد 
قنبــرزاده )هر کــدام دو گل( و میاد 

چراغی )آذرخش(
* مقاومــت البــرز 2 - ســوهان 

محمدسیمای قم 2
گل ها: ســعید ســروری و علیرضا 
محمــودی )مقاومت( و علیرضا وفایی و 

روح ا... ایثاری )سوهان(
* مس ســونگون یک - فرش آرای 

مشهد 5
گل ها: بابک نصیری )مس( و محمد 
پیکانی، هادی احمدی  )2 گل(، محمد 

عیدی و مجید خزایی )فرش آرا(
* حفاری اهواز 3 - شهرداری ساوه 

یک
گل هــا: بهــزاد عظیمــی )3 گل(

)حفاری( و امید طالبی )شهرداری(
* ارژن شیراز یک - سن ایچ ساوه 2
گل ها: اســحاق ســورغالی )ارژن( 

وحید شفیعی و رضا اسپندار)سن ایچ(
* اهورای بهبهان 2 - گیتی پســند 

اصفهان 7
گل ها: رشید قلی پور و امیر شجاعی 
)اهورا (، محمد شجری، مهران عالیقدر 
)3 گل(، ســعید احمدعباسی )2 گل( و 

مهدی جاوید )گیتی پسند(
* شــهروند ســاری 4 - مقاومت 

قرچک 4
گل هــا: ســعید بلباســی، طاهــا 
مرتضــوی و کیانوش شــیرپور )2 گل(

)شــهروند( و محمــد طاهــری و طاها 
نعمتیان )هر کدام 2 گل()مقاومت(

هفته پایانی لیگ برتر فوتســال بانوان 
برگزار شــد و تیم هــای راه یافته به پلی آف 
قهرمانی مشخص شدند. هفته بیست و دوم و 
پایانی لیگ برتر فوتسال بانوان جمعه برگزار 
شد و مدعیان قهرمانی برابر حریفان خود به 

برتری رسیدند. 
تیم های حفاری اهواز و نامی نو اصفهان 
کــه به ترتیــب در رتبــه اول و دوم جدول 
رده بندی قرار دارند و از قبل صعودشــان به 
پلی آف قطعی شــده بود در ایــن هفته هم 
برابر حریفان شان به برتری رسیدند. حفاری 
صدرنشــین با سه گل شــهرداری رشت را 

شکست داد و نامی نو اصفهان هم برابر هیات 
فوتبال خراســان رضوی جشنواره گل به راه 
انداخــت و ۱2 بار دروازه نماینده خراســان 
را بــاز کرد. تیم دختــران کویر مس کرمان 
هــم بــا 9 گل در خانه دریژنو فرخ شــهر به 
برتری رسید تا ســومین تیم صعودکننده به 
پلی آف باشد. مس رفسنجان و پاایش نفت 
آبــادان هم که برای حضور در جایگاه چهارم 
جدول رده بندی برابر حریفان خود به میدان 
رفتند به برتری رســیدند که در نهایت مس 
با یک امتیاز بیشتر در جایگاه چهارم جدول 
رده بندی قرار گرفــت. بنابراین پاایش نفت 

آبادان که در فصل گذشته قهرمان شده بود 
در این فصل دســتش از جــام کوتاه ماند و 
موفق به دفاع از عنوان قهرمانی خود نشــد. 
بازی های پلــی آف از ۱2 بهمن ماه به صورت 
رفت و برگشــتی برگزار می شود که تیم های 
شرکت حفاری و مس رفسنجان برابر هم به 
میدان می رونــد و نامی نو اصفهان و دختران 
کویــر مــس کرمان هم بــا هم بــه رقابت 

می پردازند.
چهار تیم برتر راه یافته به پلی آف 

قهرمانی:
حفاری ایران، 53 امتیاز

نامی نو اصفهان، 5۱ امتیاز
دختران کویر مس کرمان، 4۱ امتیاز

مس رفسنجان، 37 امتیاز
نتایج بازی های هفته پایانی لیگ 

برتر فوتسال بانوان:
حفاری اهواز 3 - شهرداری رشت 2

نامی نــو اصفهــان ۱2- هیــات فوتبال 
خراسان رضوی 2

دریژنو فرخ شهر یک- دختران کویر مس 
کرمان 9

استقال ساری یک- مس رفسنجان 6
پارس آرا شیراز یک- پاایش نفت آبادان 2

گیتی پسند صدرنشین لیگ فوتسال

دست آبادانی ها از جام کوتاه ماند
 در انتظار پلی آف لیگ برتر فوتسال بانوان

علــی حمودی مدافع پیکان که ســابقه 
کار کردن با حســین فرکی را دارد، در مورد 
شــرایط این روزهای پیکان با حضور سرمربی 
جدید، می گوید: »خدا را شکر تمرینات خوب 
و منظمی را پشت سر می گذاریم و بازیکنان با 
آمدن کادرفنی جدید انگیزه دوچندانی دارند 
تــا بتوانیم نتایج نیم فصل اول را جبران کنیم. 
بــا تیم کاملی که داریم می توانیم نتایج خوبی 
بگیریــم«  حمودی درباره رتبــه انتهای فصل 
پیکان هم توضیح می دهد: »از اان نمی شــود 
برای آن زمــان نظر داد اما ما بازیکنان نهایت 
سعی و تاش خود را انجام می دهیم تا بهترین 
نتایج ممکن را کســب کنیم و با تدابیری که 

کادرفنی جدید خواهد اندیشــید فکر می کنم 
فصل را با رتبه خوبی پشت سر بگذاریم. اان 
تمرینات منظمی را پشــت ســر می گذاریم. 
یک بازی دوســتانه را برگزار کردیم و شرایط 
بازیکنان بســیار خــوب بــود و کادرفنی از 
عملکرد بازیکنان رضایت داشــت. در کل باید 
بگویم بیشترین تاش را انجام خواهیم داد تا 
نتایج خوبی بگیریم.« مدافع ســابق استقال 
در رابطه با حضور فرهاد مجیدی در کادرفنی 
استقال می گوید: »زمانی که در استقال بود 
بیــش از 40 درصد هواداران بــه خاطر او به 
ورزشــگاه می آمدند. امیدوارم حضور فرهاد به 
نفع استقال و برای این تیم مثمرثمر باشد.«

محمدرضــا خلعتبری کــه در پدیده 
مشــهد روزهای خوبی داشــت، از این تیم 
جدا شــد و به ذوب آهن رفــت. خلعتبری 
دربــاره جدایــی از پدیده می گویــد: »در 
لیگ هجدهم با پدیده شــروع خیلی خوبی 
داشــتیم و تا پایان نیم  فصل جزو باانشینان 
لیگ بودیم، شرایط به واسطه درایت یحیی 
گل محمدی و آرامشــی که بــه تیم تزریق 
می کــرد عالی بــود اما متاســفانه به خاطر 
مشکات شــخصی مجبور شــدم این تیم 
خوب و هواداران دوست داشتنی اش را ترک 
کنم. خوشحالم مشــکات پدیده با حضور 
حمیداوی حل شــده و مطمئنــم این تیم 

تــا پایان لیگ هجدهم جــزو مدعیان باقی 
می مانــد و موفقیت های نیم فصل نخســت، 
استمرار خواهد یافت. اگر مشکات شخصی 
نبود، قطعا در پدیده شهر خودرو می ماندم. 
دلیل جداییم نه فنی بود و نه مالی.« مهاجم 
ســابق پدیــده در رابطه بــا موافقت یحیی 
گل محمدی با تصمیمش برای جدایی از این 
تیم و حضــور در ذوب آهن توضیح می دهد: 
»وقتی مشــکلم را با گل محمــدی درمیان 
گذاشتم، ایشان به بهترین شکل شرایطم را 
درک کــرد. باید از او تشــکر کنم. مطمئنم 
پدیــده با درایت گل محمــدی همچنان در 

لیگ برتر می درخشد.«

مهدی تارتار ســرمربی پــارس جنوبی 
جم با بیان اینکه تیم ثروتمندی نیســتیم و 
رویاپردازی نمی کنیم، درباره آخرین وضعیت 
پارس جنوبی می گوید: »ما تمرینات را طبق 
برنامه جلو می بریم و قرار است در هفته پیش 
رو هم اردویی در جزیره کیش داشــته باشیم 
که در آنجا هم بازی دوســتانه انجام خواهیم 
داد. کارهای ما طبــق برنامه ریزی قبلی جلو 
می رود و خودمــان را آمــاده نیم فصل دوم 
می کنیم.« تارتار در رابطه با آخرین وضعیت 
تیمــش در فصل نقــل  و انتقــاات توضیح 
می دهــد: »محســن بنگر و شــادکام از تیم 

ما جدا شــدند، همینطور امیر میربزرگی. تا 
اان هــم فقط کیوان امرایی را جذب کردیم. 
طبیعتــاً بایــد چهار، پنج بازیکــن دیگر هم 
بگیریم. مــا کمبود بازیکن داریــم و این در 
حالی اســت که چند بازیکن مــا از تیم های 
دیگر هم پیشنهاد دارند. ما دوست داریم همه 
بازیکنان مان بمانند و چند بازیکن جدید هم 
بگیریم. گرفتن بازیکن برای ما آســان نیست 
و پتانســیل مالی خیلی از تیم هــا را نداریم. 
ترجیح می دهیم دنبال بازیکن هایی باشــیم 
که آزاد هستند، اگر هم بحث معاوضه بازیکن 
مطرح باشــد، تاش می کنیم طوری بازیکن 

بگیریم که از این موقعیت بهترین اســتفاده 
را ببریم.« ســرمربی پارس جنوبی جم درباره 
اینکه آیا تیمش می تواند امیدوار به کســب 
ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا باشد، می گوید: 
»ما مثل بعضی از تیم ها ثروتمند نیستیم که 
محدودیت مالی نداشته باشیم. ما رؤیاپردازی 
نمی کنیم چون خیلی از تیم ها بیشــتر از ما 
هزینه کرده اند ولی تاش مان این اســت که 
نتایــج خوبی بگیریم. اعتقادم این اســت که 
توانایــی جنگیــدن با همه تیم هــا را داریم. 
تاش مان این اســت که بهترین جایگاه را در 

پایان لیگ به دست بیاوریم.«

فرهاد صنیعی فر مالک باشــگاه نساجی 
در تمریــن تیمش حضور پیدا کرد و ســعی 
داشــت به آنها برای ادامه کار روحیه بدهد. 
صنیعی فر بــا بیان اینکــه نیم  فصل اولی که 
به نســاجی آمده بودم، با شرایطی سخت تر 
از امروز مواجه شــده بودیم و فقط 9 بازیکن 
برای مــا مانده بود، بــه بازیکنان گفت: »در 
حال حاضر هم با توجه به اینکه تمام نگاه مان 
برای پیشــرفت باشــگاه اســت اما یکسری 
مشــکات ناخواســته برای ما به وجود آمد. 
همه تیم های لیگ برتری با مشکاتی دست 
و پنجــه نرم می کننــد و تیمی بدون عیب و 

ایراد نداریم. هر چقدر هم دوست داشتیم به 
شــرایط اولیه برگردیم اما نشد، ما در بدترین 
اوضاع و احوال کام بک هــای موفقیت آمیزی 
داشتیم.« مالک باشگاه نســاجی با اشاره به 
اینکه مرد واقعی کســی است که در شرایط 
بحرانی بتواند درســت رفتار کند تا به شرایط 
عــادی و ایده آل بازگردد، ادامه داد: »همه ما 
متعلق به یک باشــگاه هســتیم و باید تاش 
کنیم تا به شــرایط آرمانی برســیم. یکسری 
وظایف به عهده ما و یکســری وظایف هم به  
دوش شماست. شما موظفید با قدرت به کار 
خودتان ادامه دهید و برای من بســیار مهم 

است که در چنین شرایطی چه کسی همدل 
و در کنار باشگاه اســت. پای آبرو و حیثیت 
باشــگاه نســاجی در میان است و چشم یک 
استان و چند میلیون هوادار به شماست، اگر 
کسی احساس می کند نمی تواند با این شرایط 
کار کند و می خواهد بگوید من با آقای فانی 
هســتم و این حرف ها، هیچ مشکلی نیست و 
ما با کسی دشمنی نداریم، خیلی دوستانه با 
هم خداحافظی می کنیم اما اگر دوست دارید 
در کنار ما بمانید لطفاً هیچ بهانه ای نیاورید. 
ما با تمام قدرت، تیمی را می سازیم تا همه از 

آن لذت ببرند.«

حمودی: با کادرفنی جدید انگیزه بازیکنان دو برابر شده

 خلعتبری: برخاف میل  باطنی ام از پدیده جدا شدم

تارتار: تیم ثروتمندی نیستیم و رؤیاپردازی نمی کنیم

صنیعی فر: تیمی می سازیم تا همه از آن لذت ببرند
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فرهاد مجیــدی روی مدار منطق 
حرکت می کنــد. او نمی خواهد به این 
زودی ها سرمربی استقال شود. فرهاد 
به دنبال کسب تجربه است. او درست 

قدم برمی دارد.
از  تمجیــد  بــا  فرهادمجیــدی 
توانایی هــای کارلوس کــی روش تیم 
ملی را شــانس قهرمانی جام ملت های 
آســیا می داند: »تیم ملی ما با حضور 
یــک مربی بــزرگ و باهــوش به نام 
کی روش و بازیکنان خوب شــاغل در 
اروپا، کار سختی برای قهرمانی ندارد. 
من امیدوارم کــه در بازی های حذفی 
بدشانسی و ناداوری به ما صدمه نزند. 
ما امســال بعد از چند دهه می توانیم 
قهرمان آســیا شویم و دل ملت را شاد 
کنیم. تاج و کفاشــیان در چند ســال 
گذشــته برای فدراســیون و توســعه 
کشــیده اند.  زیادی  زحمــات  فوتبال 
این قهرمانی ضمن شــادی دل مردم، 
از تن همــه فوتبالی ها،  خســتگی را 
بازیکنــان و مربیان تیــم ملی خارج 

خواهد کرد.«
مجیــدی در ادامــه حرف هایش 
به دلیل حضور در اســتقال به  عنوان 
مربی اشــاره دارد: »اگر شانسی برای 
اســتقال قایــل نبــودم، وارد کار در 
این تیم نمی شــدم. به عنوان کسی که 
قبا در اســتقال بازی کــرده و امروز 
به عنوان برادر بزرگتر در کنار بازیکنان 
هســتم، به آنها توصیــه می کنم که با 
نظم و انضباط و دوری از حاشیه فقط 
تمرین کنند و با اســتفاده از تجربیات 
شفر، بر کیفیت فنی خود اضافه کنند. 
استقال امروز نیازی به حاشیه ندارد. 
حاشیه سازان هم بدانند که نمی توانند 
در اســتقال تفرقه بیندازنــد. من با 
شفر جلسات زیادی داشته ام. او تاکید 
زیــادی روی نظــم و انضبــاط دارد. 
بازیکنان باید بدانند، ارنج تیم را آقای 
شفر بر اساس تمرینات انتخاب می کند 
نه بر اســاس مصاحبه و حاشیه سازی. 
هــواداران می دانند که من همیشــه 

صادقانه و با تمام وجودم برای شــادی 
دل آنها تاش کرده ام.«

مجیــدی عمیقا اعتقــاد دارد که 
باید قدم به قــدم در دنیای مربیگری 
حرکت کند: »من خیلی دوست داشتم 
به استقال بیایم. بارها گفته بودم که 
دوست دارم به اســتقال کمک کنم. 
ســعی کردم کاس های خوبی بروم و 
نکات آموزشی خوبی یاد بگیرم. نزدیک 
به پنج ماه به صورت عملی در تمرینات 
تیم جوانان اسپانیول هم حاضر شدم. 
امروز مدرک A آســیا را دارم. زیر نظر 
اتحادیــه فوتبال انگلیــس هم مدرک 
تا  بودم  منتظــر  گرفتــه ام.  مربیگری 
باشــگاه از من دعوت به همکاری کند. 
به هر دلیلــی این امکان تا کنون ایجاد 
نشــد تا اینکه هفته گذشــته جلسات 
نهایی را با مدیریت و ســرمربی باشگاه 
برگــزار کردم و قرار شــد از نیم فصل 
به استقال کمک کنم. من از گذشته 
با آقــای فتحی در ارتباط بــودم و از 
زمان حضور ایشان در باشگاه جلسات 
منظمی داشــتیم . با شفر هم جلسات 
بســیار خوبی داشــتم و مفصل درباره 
نحوه همکاری و اینکه چگونه می توانم 
به باشــگاه کمک کنــم، صحبت هایی 
انجام دادیم. نکته جالبی که باید بگویم 
این اســت که ورود من به استقال در 
دوران بازیکنی با مساعدت آقای فتحی 
به عنوان مدیرعامل باشگاه بهمن همراه 
بود و او با صدور رضایتنامه باعث شــد 
تا راهی اســتقال شوم. باید بگویم که 
ســرمربیگری استقال در یک دوره ای 
به من پیشــنهاد شــد و من به دلیل 
اینکه احســاس کردم شــاید به عنوان 
سرمربی نتوانم به استقال کمک کنم، 
به تیم نیامدم. اگر امروز به اســتقال 
آمدم، برای این است که به تیم کمک 
کنم و این توان را در خود می بینم. من 
راه درازی برای ســرمربی شدن دارم و 
باید به تجربیاتــم اضافه کنم. طبیعی 
اســت حضور در کنار شــفر برای من 

بسیار مفید خواهد بود.«

مجیدی: راه درازی تا سرمربیگری 
استقال دارم

می  خواهم یاد بگیرم و با تجربه شوم

قراردادی که هنوز امضا نشده
فرهاد مجیدی در حالی از روز چهارشــنبه در تمرین اســتقال شرکت 
می کند که هنوز قراردادی با این باشــگاه به امضا نرســانده اســت و بدون 
قرارداد رسمی کارش را با این باشگاه آغاز کرده. مجیدی برای انجام کارهای 
شــخصی خود فعا به ترکیه سفر نکرده اســت و این احتمال وجود دارد در 
اردوی زمســتانی این تیم قرارداد خود را امضــا کند. البته چون حدود یک 
ماه تا شــروع بازی های نیم فصل دوم باقی مانده، مدیران باشــگاه استقال 
فرصت کافی برای امضای قرارداد مجیدی دارند و مشکلی در این باره وجود 
ندارد. مجیدی بعد از پشت سر گذاشتن دوران متعدد مربیگری جمعه هفته 
گذشــته به عنوان مربی جدید استقال انتخاب شــد تا رسما کار خود را در 

عرصه مربیگری آغاز کند.

تکلیف مربی خارجی استقال چه شد؟
مسیر انتخابات آبی ها از ریل خود 

خارج می شود
به نظر می رســد حضور مجیدی در استقال خیلی چیزها را از ذهن ها 
برده است، فعا چهره تازه و محبوب استقال آن قدر توانسته همه را راضی 
کند که همه یادشان رفته که روزها پس هم می روند و زمان در حال سپری 
شدن است یعنی در حقیقت زمان از دست می رود و خبری از جذب بازیکن 
جدید نیســت. درست اســتقالی ها از این لحاظ سر نقطه اول خود هستند، 
اگر ماجرای جذب جباروف هم نبود شاید هیچ سوژه دیگری نبود که هوادار 
استقال دلخوش به آن باشد، از طرفی هم این بازیکن ازبک بارها اعام کرده 
که دیگر به اســتقال نمی آید. در این میان یک سوژه خبر دیگری هم وجود 
دارد، حضور احتمالی امید نورافکن به عنوان یار قرضی استقال در نیم فصل 
دوم که هنوز هیچ چیز قطعی نشــده اســت. این کل اخبار نقل و انتقاات 
اســتقال برای جذب بازیکن است. هیچ خبر تازه دیگری از باشگاه استقال 
به گوش نمی رســد. اما اخبار مربوط به جذب بازیکــن را اگر کنار بگذاری، 
اســتقال در بخش جذب مربی جدید با حضور فرهاد مجیدی به نوعی بمب 
خبری خود را ترکاند. اما از مربی آلمانی که گفته شــد به عنوان بدنســاز به 
این تیم می آید خبری نشد. استقال در نیم فصل دوم شرایط سختی خواهد 
داشــت و مبارزه با رقبا برای کسب سکوی قهرمانی نیازمند حضور بدنسازی 
اســت که بتواند اســتقالی ها را از لحاظ بدنی برای لیگ فشرده و حضور در 
بازی های آســیایی کمک کند. اما از مربی جدید اســتقال هیچ خبری در 
دســترس نیست. استقالی ها نشــان دادند  که استاد فرصت سوزی هستند. 
فرصتی که می تواند برای آنها حکم طا داشته باشد. استقال برای نیم فصل 
دوم باید هرچه زودتر تکلیف لیست ورودی و خروجی خود را مشخص کند.

در حال حاضر تیم استقال به ترکیه سفر کرده تا در این کشور اردوی 
دو هفته ای داشــته باشــد نکته اینجا است که مسیر اردوی این تیم کاما از 
ریل خود خارج شــد و در حالی که آنها قرار بود در قطر اردو بزنند، یکدفعه 
ترکیه را انتخاب کردند. با وجود تمام نکاتی که گفته شــد باید این تیم با به 
هــم ریختن برنامه های قبلی اش و ناکامــی در جذب بازیکن چطور می تواند 

خودش را برای نیمه دوم فصل آماده کند.

دو پادشاه در اقلیمی به نام استقال
ســال ها گذشــت تا مخاطب این فوتبال نام مهــدی رحمتی و فرهاد 
مجیــدی را در کنار هم می بینــد، البته این بار فرهاد در قامت یک مربی در 
کنار استقال قرار گرفته است. اما هیچی از اصل ماجرا کم نمی کند. به نوعی 
باید گفت دو پادشــاه در یک اقلیم قرار است در کنار هم قرار بگیرند. سوژه 
حضور رحمتی و فرهاد مجیدی خودش می تواند بازار حاشیه ها را برای تیم 
اســتقال داغ کند. دو فردی که خیلی ها تصور می کنند دل خوشــی از هم 
ندارند. اما فرهاد در روزهای اول تمرین برای اینکه حاشــیه های احتمالی را 
از اطراف تیم کم کند، دست رحمتی را در تمرین گرفت. این نشان می دهد 
که خود فرهاد می داند که هر دوی آنها سوژه اصلی رسانه ها هستند، به طور 
حتم واکنش این دو نفر هم برای اصحاب رسانه جذابیت خاص خود را دارد. 
فعا همه چیز آرام اســت. لیگ تعطیل شده و استقال هم چند روزی است 
که تمرینات خود را آغاز کرده، همه چیز در مورد دو چهره خاص استقال به 

آینده موکول می شود، به زمانی که لیگ به اوج خود خواهد رسید.
زمانی که احتماا اســتقال در فراز و نشــیب لیگ نتواند خوب نتیجه 
بگیرد. در این زمان باید رفتارهای این دو پادشــاه استقال را رصد کنند. در 

حال حاضر با آمدن مجیدی حال این استقال خوش است.

نقش کلیدی به مجیدی واگذار می شود؟

فرهاد مربی مهاجمان گل نزن استقال جشن قهرمانی تیم امید
 تیم امید استقال توانست قهرمان لیگ 
شــود. امیرحســین فتحی سرپرســت باشگاه 
اســتقال، کلیه بازیکنان و اعضای کادر فنی 
تیم امید شنبه شب در مراسم جشنی از طرف 
باشــگاه حضور خواهند یافت. در این مراســم 
که مسووان باشــگاه و جمعی از پیشکسوتان 
و بزرگان باشــگاه نیز حضور خواهند داشت از 
زحمات تیم امید و کادر فنی آن تقدیرخواهد 
شــد. ضمن اینکه تمامی بازیکنان و کادر فنی 
تیم امید استقال همراه با خانواده و در معیت 
بزرگان اســتقال برای زیارت حرم مطهر امام 

رضا )ع( راهی مشهد مقدس خواهند شد.

 امیدها به کمک 
بزرگساان می آیند

 باشــگاه اســتقال در ادامه سیاســت 
جوانگرایــی و ســرمایه گذاری روی بازیکنان 
جوان و آینده ســاز خــود، ۲ بازیکن مطرح و 
با اســتعداد تیم های پایه را به تیم بزرگساان 
اضافه کرد. بر اساس اعام امیر حسین فتحی 
سرپرست باشگاه اســتقال، معراج پورتقی و 
زکریا مرادی، ۲ بازیکن جوان و آینده دار تیم 
امید استقال که در لیگ امیدها نیز عملکرد 
موفقی داشــتند بنا به درخواست وینفرد شفر 
از این پس به تیم بزرگساان منتقل می شوند. 
باشگاه استقال قصد دارد روند بازیکن سازی 
و اســتعدادپروری خود را همچنان ادامه دهد 
و سرمایه گذاری مناسبی روی جوان ها داشته 
باشــد. زکریا مرادی در مســابقات این فصل 
لیــگ امیدها ۱۷ گل و معراج پورتقی نیز ۱۹ 

گل به ثمر رسانده اند.

 ماجدی حضورش در 
هیات مدیره استقال را 

تکذیب کرد
 با رفتن ملکی و قــراب از هیات مدیره 
اســتقال به دلیل قوانین بازنشســتگی، این 
تیم نیاز به اعضای جدیــدی دارد، به همین 
دلیل این روزها اخبــار متعددی در خصوص 
اضافه شــدن اعضای جدید هیــات مدیره به 
گوش می رســد.  در همین راســتا گفته شد 
میرشــاد ماجدی سرپرست ســابق استقال 
یکی از اعضای جدید هیات مدیره اســتقال 
خواهد بود، از این رو ســراغ ماجدی رفتیم و 
سرپرست سابق استقال فقط به همین جمله 
در این خصوص اکتفا کــرد: »این خبر دروغ 
محض اســت و قرار نیســت به هیات مدیره 
اســتقال بیایم.« با توجه به تکذیب ماجدی، 
ماجرای آمدن او به استقال فعا منتفی است 
و باید دید طی روزهای آتی چه خبری در این 
خصوص منتشر می شود اما آنچه مسلم است 
استقال باید هرچه زودتر اعضای جدید هیات 

مدیره را انتخاب کند.

 نیکبخت: بازی با یمن محکی 
جدی نبود

نظرم درباره کی روش 
خنثی است

علیرضا نیکبخت واحدی کاندیدای 
مربیگــری در تیم های پایه اســتقال 
اســت. بازیکن ســابق اســتقال این 
تایید می کنــد: »صحبت های  را  خبر 
اولیه انجام شده اســت و من با آقای 
مومنی مدیر آکادمی استقال در این 
زمینه صحبت کردم. حاا باید دید چه 
شــرایطی ایجاد خواهد شــد. بااخره 
مــن هم مثــل خیلی ها بایــد از یک 
جایی کارم را شــروع کنم، من در این 
چند ســال هم در بحث پایه ها موفق 
بوده ام و چند مدرسه فوتبال را احداث 
کردم. مطمئناً فعالیت در تیم های پایه 

می تواند محک خوبی برایم باشد.«
وی در خصوص اضافه شدن فرهاد 
مجیدی بــه کادر فنی اســتقال هم 
حرف هایی زد: »خیلی خوشحال شدم 
که مجیدی به اســتقال آمد. فرهاد از 
پیکره استقال است و می تواند به این 
تیم کمک کند. امیدوارم اســتقال از 
سرمایه هایش بهترین استفاده را ببرد.«

شــانس  درباره  نیکبخت واحدی 
قهرمانی استقال نیز حرف هایی دارد: 
»استقال در نیم فصل اول زیاد خوب 
نتیجه نگرفت، ولی در چند بازی آخر 
بردهای مهمی به دست آورد. استقال 
با ادامــه همین رونــد می تواند جزو 

مدعیان قهرمانی باشد.«
نیکبخت که ســابقه بازی در تیم 
ملی را هم دارد دربــاره برتری مقابل 
یمن می گوید: »مــا بازی خوبی انجام 
دادیم و گل های قشــنگی زدیم. البته 
بازی با یمــن برای ایران محک جدی 
نبود ولــی امیدوارم کــه در این جام 
موفق باشــیم و با قهرمانی تیم ملی، 

مردم خوشحال شوند.«
شــخصیت  دربــاره  نیکبخــت 
کی روش هم جملــه کوتاهی به زبان 
مــی آورد: »نظرم در مــورد کی روش 
خصوصیات  برخــی  اســت.  خنثــی 
وی منفــی و برخی دیگــر هم مثبت 

هستند.«

سوژه ها خبرکوتاه

مصاحبه

بهترین وظیفه 
برای مربی 

جدید

فرق بسیاری است میان جشن تولدی 
که مثا مسووان تیم ملی آرژانتین برای 
مســی می گیرند و جشــنی که در تمرین 
برگزار می شود.  بازیکنان  برای  اســتقال 

تفاوت در تصاویر کاما مشهود است.
 در ســال های اخیر بارها دیده ایم که 
برای بازیکنان و اعضای تیم اســتقال در 

محل تمرین جشن تولد گرفته می شود. 
بگذریم از اینکه ســال ها پیش هرگز 
چنین مراســم هایی در تمرین اســتقال 
برگزار نمی شــد و اگر هم می شــد برای 
معدود افراد و بســیار مختصــر بود اما در 
ســال های اخیر همواره بــه بهانه زادروز 
بازیکنــان کیکی به محــل تمرین آورده 
می شــود و بــه اصطاح جشــن کوچکی 

می گیرند.

چنین اقدامــی در نــگاه کلی قابل 
تحسین است و برای بازیکنان نیز می تواند 
خاطره باشــد اما مســاله ای کــه عمیقا 
تــوی ذوق می زند نحــوه برگزاری چنین 

جشن هایی است. 
بدون شک هر کســی تصاویر به جا 
مانده از آخرین جشن تولدی که در تمرین 
اســتقال برای داریوش شجاعیان گرفته 
شــد را نگاه کند صحنه های جالبی را در 

آن نمی بیند. 
مراســمی که معموا خوب شــروع 
می شود اما آخرش به بد ترین شکل ممکن 

به کیک مالی ختم می شود.
پیش تر نیز در جشنی که برای پژمان 
منتظری برگزار شد صحنه های مشابه آنچه 
اخیرا در تمرین اســتقال برای داریوش 

شجاعیان رقم خورد را دیده بودیم و شاید 
بازیکنان و برخی مســووان باشــگاه که 
چنین مراســمی را ترتیب می دهند تصور 
کنند اقــدام مانــدگار و متفاوتی را انجام 
داده اند اما به واقــع صحنه هایی که اخیرا 
از این جشــن ها ثبت شده در شأن باشگاه 
استقال نیست و می  بینیم که بازیکنان با 
هر ســابقه ای به زننده ترین حالت ممکن 

کیک مالی می شوند!
اگر مراسم مشابهی که مثا مسووان 
تیم ملی آرژانتین برای مســی در اردوی 
تیــم ملی این کشــور گرفتــه بودند را با 
تصاویری که از جشــن تولد اســتقالی ها 
به ثبت رســیده کنار هــم بگذاریم قطعا 
به تفاوت هــا پی  می بریــم و البته به این 
نتیجه می رسیم که برخی رفتارها جایگاه 
باشــگاه های ما و بازیکنــان را عمیقا زیر 

سوال می برد. 
اینکه برخی مســووان در باشــگاه 
اســتقال تولــد بازیکنــان را فرامــوش 
نمی کنند بسیار پسندیده است اما بهتر از 
آن این است که برای برگزاری جشن تولد 
نیز نکات ازم به بازیکنان گوشزد شود تا 
چنین تصاویری از برگزاری تولد بازیکنان 

بر جا نماند.
بدون شــک هیچ بازیکنی در باشگاه 
استقال اســبابی برای مضحکه نیست اما 
می بینیم کــه در عمل اتفاقــات دیگری 
رخ می دهد و بازیکنــان در مهم ترین روز 
زندگی شان وسیله ای برای خنده و تمسخر 

می شوند!

استقالی ها به جای برگزاری اردوی 
میــان فصل خــود در کشــور قطر، در 
اردوگاه امیر اسپرت آنتالیای ترکیه اردو 
خواهند زد! برنامه اردویی اســتقال در 
حالی ناگهان دچار تغییر شــد که حتی 
اسپانســر این باشــگاه هزینه های سفر 
استقال و حتی کار رزرو هتل در قطر را 
هم انجام داده بود اما ناگهان برنامه ریزی 

اســتقالی ها تغییر کرد. یکی از دایلی 
که سبب شد اردوی استقالی ها از کشور 
قطر به کشور ترکیه منتقل شود، دوری 
از رقیب سنتی است. استقالی ها با علم 
بــه اینکه ممکن بود در جریان برگزاری 
اردوی خــود در قطر با پرسپولیســی ها 
برخورد داشته باشند و به جهت دوری از 
حاشیه های ناشی از همجواری با سرخ ها 

اردوی ترکیه را برگزیدند.
استقالی ها حاضر شدند،  واقع  در 
انتخاب  را  اردوی سردســیرتری  محل 
کنند اما از پرسپولیسی ها دور تر باشند! 
مجموعه ای که اســتقالی ها در ترکیه 
برای برگــزاری اردو انتخــاب کرده اند 
دارای ۱0 زمین تمرین با چمن مناسب 
و ایده آل اســت کــه 5 زمین تمرین از 
نظر ابعاد این مجموعه در استانداردهای 
یوفا می باشــد تا تیم استقال مشکلی 
نداشــته  تمرینات خود  برگزاری  برای 
باشد. این اردوگاه مجهز به سالن وزنه، 
سالن کنفرانس، اســتخر، سونا و سالن 

جلسه است.
ضمن اینکه اتاق های مجهز در این 

اردوگاه برای میزبانی از اســتقال وجود 
دارد و آبی پوشان در این اردو از امکانات 
مطلوبی استفاده خواهند کرد. همچنین 
اســتقال در این اردو دو دیدار دوستانه 
برگزار خواهد کرد که نخســتین دیدار 
دوســتانه اســتقال برابر تیم اسپورتیو 
مونیســیپال رومانی است و دیگر دیدار 
آبی پوشــان برابــر یک تیــم قدرتمند 

اروپایی برگزار خواهد شد.
باشگاه استقال تمرینات خود را تا 
قبل از اعزام به آنتالیــا در تهران انجام 
داد. آخریــن تمرین پنجشــنبه ای که 
گذشت برگزار شــد و آبی ها دور جدید 
تمرینات سفت و سخت خود را از شنبه 
در کمــپ امیراســپرت شــهر آنتالیای 
ترکیــه کلیــد خواهنــد زد. همزمان با 
اســتقال تیم هایی از سوپر لیگ ترکیه، 
اوکراین، جمهوری چــک، آذربایجان و 
چنــد تیم دیگر در مــدت زمان حضور 
استقال در این اردوگاه حضور خواهند 
داشت و اردوی تدارکاتی خود را با توجه 
بــه امکانات کامل ایــن اردوگاه در امیر 

اسپرت آنتالیا برگزار خواهند کرد.

از جشن تولد مسی تا جشن تولد شجاعیان

استقال همسایه پرسپولیس نشد

فرهاد مجیدی چه کمک اول شــفر باشــد چه آخر، کار کمی در این اســتقال ندارد. فرهاد مجیدی می تواند مربی مهاجمان استقال باشد. چه سمتی بهتر از 
ایــن؟ مهدی مهدوی کیا با آن ســابقه طوانی در بازی های ملی و یکی از نوابغ فوتبال ایران و آســیا در تیم هامبورگ آلمان به عنوان مربی آموزش ســانتر در 
تیم های پایه برگزیده می شــود تا به بازیکنان چگونگی ارســال های درست را یاد بدهد. حال چه اشــکالی دارد که فرهاد در اول راه مربیگری اش در استقال، 
به مربی تخصصی مهاجمان اســتقال بدل شود؟ اگر وینفرد شفر یا مسووان باشگاه استقال تا امروز چنین نقشــی را برای فرهاد مجیدی در نظر نگرفته اند، 
هنوز هم دیر نیســت و فرهاد می تواند در این پســت برای اســتقال ایفای نقش کند؛ نقشی مهم و کلیدی که در آینده این تیم بســیار مهم و اثرگذار است.

 60هزاردار تا بازگشت جباروف

جابر را به اردوی ترکیه نبردند

  نورافکن بزرگترین رقیب برای زکی پور

پــروژه بازگرداندن ســرور جبــاروف به 
اســتقال هنوز به طورکامل بســته نشــده و 
یارگیران این باشگاه به دنبال جذب این بازیکن 
هستند. گرچه جباروف در گفت و گوهایی که 
با مسووان باشگاه استقال داشته شروطی را 
مطرح کرده است اما با توجه به اینکه در نهایت 
باشگاه استقال باید حق و حقوق این بازیکن را 

به طورکامل پرداخت کند، بهترین راه این است 
که همین حاا باقیمانده دســتمزدش پرداخت 
شــود تا این بازیکن برای بازگشت به استقال 
ترغیب شــود. جباروف در تازه ترین مذاکراتی 
که داشته از باشگاه استقال خواسته 60 هزار 
دار به حســابش واریزکنند تا او هم به جمع 
اردونشــین های تیمش در ترکیه ملحق شود. 
اســتقالی ها از شنبه تمرینات خود را در شهر 
آنتالیای ترکیه دنبــال خواهند کرد و اگر این 
مبلغ به جباروف پرداخت شــود بازیکن مورد 
نظر از کشورش به ســمت ترکیه خواهد رفت 
و به اردوی اســتقال ملحق خواهد شد. البته 
مسووان باشگاه اســتقال در پرداخت حقوق 
بازیکنان هم با مشــکات بسیاری مواجهند و 
همین خلــف وعده باعث تعطیلــی چند روزه 
تمرینات هم شــد و حاا بایــد دید می توانند 
چنین مبلغــی را تامین کنند تــا جباروف به 
اردوی شان ملحق شود یا خیر؟! جباروف اکنون 
در کشــورش به ســر می برد و همچنان عاقه 
دارد بــه فوتبال ادامه دهــد. این بازیکن ازبک 
ســابقه یک فصل و نیم بازی در لیگ ایران را 

در کارنامه دارد.

هافبک استقال با شرایطی که در روزهای 
اخیر تجربه کرده اســت نخســتین جدا شــده 
قطعی ایــن تیم در تعطیات نیم فصل اســت. 
جابــر انصــاری در ۲ روز اول تمرین اســتقال 
که در تهران برگزار شــد حضور نداشــت ضمن 

اینکه همراه با تیم بــه ترکیه نرفت تا جدایی او 
از استقال قطعی باشــد. جابر انصاری با اصرار 
خــودش در ابتدای فصل در اســتقال ماند اما 
کمتــر فرصت بازی کردن پیدا کرد ولی با وجود 
گلی که به ســپیدرود در هفتــه پانزدهم لیگ 
برتر زد باز هم شــرایط برای او تغییر نکرد و در 
تمرینات نیم فصل دوم حضــور پیدا نکرد. البته 
شــرایط ابتدای فصل این بازیکن هم همینطور 
بود. یعنی جابر اجازه تمرین با استقال نداشت، 
با اصرار خود برگشت، اکثر بازی ها نیمکت نشین 
بود و در نهایت حاا گفته می شــود نخســتین 
بازیکنی اســت که از اســتقال جدا می شود. به 
نظر می رســد شــفر هیچ جوره بــه این بازیکن 
اعتقادی نــدارد و هر بار او را از فهرســت خود 
حذف می کند. اســتقالی ها این روزها در کشور 
ترکیه به ســر می برند تا خود را برای نیم فصل 
دوم آماده کنند و حضور نداشتن بازیکنانی مثل 
جابر نشــان می دهــد او نیم فصــل دوم پیراهن 
اســتقال را نخواهد پوشــید. باید دید بعد از او 

کدام گزینه جمع استقالی ها را ترک می کند؟

 میاد زکی پــور نیم فصل اول را بدون 
نگرانی گذراند. میثــم تیموری دفاع چپی 
که اســتقال خرید، مصدوم از آب درآمد، 
از طرفی هم امید نورافکن از اســتقال جدا 
شده بود. ســهرابیان هم مواقعی جای او را 
می گرفت که زکی پور محروم یا مصدوم بود 
اما نیم فصل دوم با آمدن نورافکن شــرایط 
برای ایــن بازیکن فرق می کند و حاشــیه 
امنیت او به خطر می افتد. شفر فصل پیش 
امید نورافکن را در چند پست بازی می داد. 
یکی از پســت های اصلی امیــد، دفاع چپ 
بــود. اگر امید نورافکن برگــردد، مهم ترین 
رقیــب برای میــاد زکی پــور خواهد بود. 

البتــه نورافکن حکم آچار فرانســه را برای 
تیم اســتقال دارد و شفر در چند پست از 
این بازیکن اســتفاده می کند. شاید هم این 
بازیکــن در جناح دیگری بــه بازی گرفته 
شود. استقال چندین فصل است که رنگ 
قهرمانی در لیگ برتر را ندیده اســت، برای 
هوادارانی که تیم رقیب را دو ســال پی در 
پی روی سکوی قهرمانی دیده اند عذاب آور 
است که باز هم پرسپولیس را روی سکوی 
قهرمانی ببینند  یا این جایگاه برای تیم های 
دیگری شود. شفر برای رسیدن به خواسته 
هواداران که همانا قهرمانی است، البته کار 

سختی را پیش رو دارد.

بزرگترین مشکل استقال در نیم فصل اول گل 
نــزدن مهاجمانش بود، مهاجمانی کــه انگار دروازه 

حریف را گم کرده بودند. 
حتــی مرتضــی تبریزی هم کــه در ذوب آهن 
خوب گل می زد در اســتقال موفــق نبود و همین 
نکته بیانگر این اســت که اســتقال به یک مهاجم 

ششدانگ نیاز دارد، 
مهاجمی کــه بتواند خیال هواداران را بابت گل 
زدن راحت کند. شــفر در فهرست خود از مسووان 
استقال خواسته اســت که مهاجم خارجی بیاورند 
امــا اینطور که گفته می شــود مهاجم خارجی برای 
اســتقالی ها گران تمام می شــود و همین نکته این 
انتقال را به عقب انداخته اســت اما آنچه این روزها 
باعث شــده هوادار اســتقال به آینده امیدوار شود، 

حضور فرهاد مجیدی است. 
مجیــدی در دورانی که به عنــوان بازیکن برای 
اســتقال بازی می کرد، گل های موثــری زد و راه 

گلزنی را ذاتا خوب بلد بود. 

ویژگی که حاا باعث شــده هواداران استقال 
نســبت به خط حمله امروز امیدوارتر باشند به این 
دلیل که حضور فرهاد به احتمال زیاد کاســتی ها در 

این خط را از بین خواهد برد.
 هر چند شــرایط آماری در خــط حمله آبی ها 
بــا توجه به گل زدن در دو ســه هفته پایانی مقابل 
تیم های پایین جدولی سپیدرود و صنعت نفت قدری 
بهتر شد و آنها حاا تنها اندکی بیشتر از یک گل به 
ازای هــر بازی دارند اما گل نزدن مهاجمان این تیم 
همچنان یکی از معضاتی است که شفر با آن دست 
به گریبان اســت؛ بخصوص کــه در نقل و انتقاات 
زمستانی هم هیچ مهاجم جدید خارجی یا داخلی به 

این تیم اضافه نشده است.
حضور یکی از بهترین مهاجمان و برجسته ترین 
گلزنان ســال های اخیر تیم استقال به عنوان مربی 
در کادر فنــی آبی پوشــان می توانــد فرصت خوبی 
باشــد برای مهاجمان این تیم کــه از ضعف گلزنی 
رنــج می برند و انگار راه گلزنی را بلد نیســتند. این 

مهاجمان می توانند در جریان تمرینات اســتقال به 
خوبی از تجربیات کاپیتان سابق این تیم بهره برداری 
کرده و از این تجربیات در جریان بازی ها اســتفاده 

کنند. 
آبی پوشــان در نیم فصل نخســت تنها ۱۸ بار 
موفق به گل زدن شده اند که سهم مهاجمان این تیم 

از این تعداد گل بسیار کم است. 
مرتضی تبریــزی و روح ا... باقری که اصلی ترین 
مهاجمان این تیم بودند هر کدام تنها یک بار موفق 
بــه گلزنی شــدند و صیادمنش جــوان که عملکرد 
بهتری نسبت به باقری و تبریزی داشت ۲ بار موفق 

به گل زدن شده است.
این باور که فرهاد مشــکل گل زدن استقال را 
برای نیم فصل دوم حل کند، حس خوبی به هواداران 
استقال می دهد. مجیدی از معدود بازیکنانی است 
که حتی با کنار گذاشــتن فوتبال فرم ایده آل خود 
را حفظ کرده اســت، درســت مثل عابدزاده که فرم 
بدنش به مخاطب این نکته را القا می کند که او حتی 

در حال حاضر هم می تواند بهترین دروازه بان باشــد. 
مجیدی هم با نگه داشــتن فــرم ایده آلش می تواند 
در کنار اســتقالی ها به بهترین نحو راه گل زدن به 
مهاجمان را بیامــوزد و حتی خودش در تمرینات با 
گلزنــی اصول کار را به آنها آمــوزش دهد. تبریزی، 
باقــری، انصــاری، صیادمنــش و دیگــر مهاجمان 
اســتقال که در نیم فصل اول عملکرد درخشــانی 
نداشتند فرهاد را باید یک فرصت بزرگ برای ارتقای 

سطح فنی خود بدانند.
هرچنــد که تاکید داریم وینفرد شــفر نیز باید 
چنین شــرح وظایفی را از مجیــدی طلب کند و از 
گلزن بی بدیل ســال های نه چندان دور استقال به 

بهترین و عالی ترین شکل ممکن بهره ببرد. 
فرهاد آمده اســت دست اســتقال را بگیرد و 
چه دســت گیری و کمکی بااتــر از آموزه های او به 
خط آتش اســتقال و بازیکنانی که راه گلزنی را گم 
کرده اند. از این فرهاد می شــود چندین فرهاد دیگر 

پدید آورد.



11 @iranvarzeshi سال بیست و دوم |  شنبه 22  دی  1397 |     5 جمادی ااول  12Jan 2019  | 1440 |  شماره  6116پرسپـــــــــولیس

ترابی بهترین خرید پرسپولیس است
 باوی: بودیمیر حتما توانایی فنی

 باایی دارد
کریم باوی مهاجم ســال های گذشته پرسپولیس و تیم ملی درباره برد 
تیــم ملی مقابل یمن می گوید: »فکر پیروزی با پنــج گل را نمی کردم. تیم 
مــا مقابل یمن عالی کار کرد. جدا از پنج گلــی که زدیم دو بار فرصت های 

گلزنی مان به تیرک خورد.«
 او قضــاوت درباره تیم ملی را زود می دانــد: »بعد از بازی اول که زود 
است راجع به تیم ها و قهرمانی حرف بزنیم اما تیم ما با نمایش پرقدرتش به 
قولی بدجوری برای تیم های مدعی خط و نشان کشید که روی این تیم باید 
حساب ویژه ای باز کنند و از آن بترسند.« باوی اشاره ای به بازی مقابل عراق 
دارد: »عراق آن تیم قدرتمند دوره های قبل نیســت و به زور مقابل ویتنام 
به پیروزی رســید. عراق تیم بدی نیســت اما آنقدر هم زور ندارد که بتواند 
سرگروهی را از تیم ما بگیرد. ما با این تیم می توانیم حرف های زیادی برای 
گفتن داشته باشــیم. تیم ایران ستاره های زیادی دارد و می تواند بدرخشد. 
تیم ایران در این دوره با ســتاره های زیادش رؤیایی شــده و می درخشــد. 
مــن به تیم ملی خیلی امیدوارم و معتقدم این تیم اگر بدشانســی نیاورد و 
اســیر اتفاقات نشود قهرمان می شود و به انتظار ۴۳ ساله مردم ایران خاتمه 

می دهد.«
 این پیشکسوت سرخ پوشان درباره تغییر و تحوات پرسپولیس می گوید: 
»از تمام شــدن محرومیت پرسپولیس من هم مانند میلیون ها هوادار خیلی 
خوشحالم و معتقدم پرســپولیس می تواند با بازیکنانی که به خدمت گرفته 
بهترین نمایش را ارائه دهد. در این بین ترابی بهترین خرید پرسپولیس بوده، 
بازیکن رونده و تکنیکی که در بازی تیم ملی مقابل یمن درخشــید و نشان 
داد جزو بهترین هاســت و حرف های زیادی برای گفتن دارد. پرسپولیس هم 
بــا توجه به قدرت رهبری فوق العاده برانکــو و تجربه بین المللی این مربی و 
جذب بازیکنان بســیار خوب باز هم می تواند در لیگ ایران و لیگ قهرمانان 

آسیا بدرخشد و بهترین عناوین را کسب کند.« 
او درباره مهاجم جدید پرســپولیس هم حرف هایی دارد: »منشا بازیکن 
بدی نبود امــا به هر حال وقتی از پس انجام وظیفه اصلی اش برنیامد برانکو 
او را کنار گذاشــت و مهاجمی از دیناموزاگرب را به پرسپولیس آورد. حتماً 
مهاجــم جدید از توانایــی فنی باایی برخوردار اســت که برانکــو او را به 

پرسپولیس فراخوانده است.
 پرسپولیس سه جام سخت را پیش رو دارد به همین دلیل برانکو حتماً 
بهترین ها را جذب خواهد کرد. از همه مهمتر بحث لیگ قهرمانان آسیاست، 
چون بعد از نایب قهرمانی انتظارات از پرســپولیس بااســت به همین دلیل 

پرسپولیس باید عناصر خوبی داشته باشد.«

مصدومیت شجاع نگران کننده است؟
 شاگردان برانکو در حالی اردوی آمادگی خود را در قطر برگزار می کنند، 
که برانکو به غیر از دو ســه بازیکن این تیم که در اختیار تیم ملی کشورمان 
برای حضور در رقابت های جام ملت های آســیا است، همه بازیکنانش را در 
اختیار دارد و تقریباً با تیمی کامل، شاگردانش 
را برای رقابت های سنگین نیم فصل دوم آماده 
می کند و البته نگرانی بابت شــاگردانش ندارد. 
در این بین البتــه خبرهایی درباره مصدومیت 
مدافع خوب سرخ پوشــان  خلیل زاده  شــجاع 
به گوش می رســد که کمی بــرای هواداران و 
کادر فنــی پرســپولیس نگران کننــده به نظر 

می رسد.
 خلیــل زاده پیش از ایــن در رقابت های 
لیگ برتر از ناحیه گردن احســاس درد داشت 
که با تاش پزشــکان پرســپولیس توانست در 
بازی های تیمش حضور داشــته باشــد. او در 
تمرینات روزهای گذشته مشکلی برای همراهی تیم نداشته اما ظاهراً با فشار 

تمرینات، شجاع مجدداً در گردنش احساس درد کرده است.
 خلیل زاده در تمرینات اردوی قطر نیز مجبور به ماســاژدرمانی شده تا 
بتواند وضعیت خود را برای تمرینات گروهی مطلوب سازد. به گفته پزشکان 
پرســپولیس مصدومیت شــجاع چندان جدی نیســت و نگرانی از این بابت 

وجود ندارد.

انتخاب خطرناک برانکو برای خط حمله پرسپولیس

 بودیمیر، شمشیر دولبه

همواره تاش شــده اینطور وانمود شود که 
برانکو با انتخــاب هموطنش روی لبه تیغ حرکت 
کرده و شــاید بــرای جایگاه این ســرمربی پایان 

خوشی نداشته باشد.
 بعد از محرومیت پرسپولیس از دو پنجره نقل 
و انتقاات، بااخره روزهای سختی سرخپوشان به 
پایان رسید و حاا پرســپولیس و مخصوصاً کادر 
فنــی این تیم، این فرصت را خواهند داشــت که 
با دســت باز بازیکنان مدنظرشان را برای رقابت با 
تیم های متمول لیــگ برتر و بااتر از آن تیم های 
متمــول لیگ قهرمانان آســیا جــذب کنند. این 
فرصت با درخشش پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
آســیا در روزهای نداشــتن بازیکن و محرومیت، 
ایده آل نیز شــده اســت، چرا که سرخپوشــان با 
رسیدن به مراحل باای رقابت های لیگ قهرمانان 
آســیا از نظر مالی نیز شــرایط بهتــری خواهند 
داشــت اما همه این مسائل باعث نشد که مدیران 
و کادرفنی پرســپولیس بی گدار به آب بزنند و در 
جذب بازیکنان با عجله پیش بروند و یا در رقابت 

کاذب جذب بازیکنان در نیم فصل وارد شوند.
پرسپولیســی ها در روزهایــی کــه از نقل و 
انتقــاات محروم بودنــد با شناســایی بازیکنان 
مدنظرشــان آنهــا را پیش از رســیدن به پنجره 
باز نقــل و انتقاات جذب کردند تــا گرفتار بازار 
سیاهی که متاســفانه در فوتبال کشورمان وجود 
دارد، نشــوند.  این عملکــرد کادر فنی و مدیران 
پرســپولیس قابل تقدیر بود. امــا به هر حال این 
تیــم مجبور بود بــرای برطرف کــردن نواقص و 
ضعف هایــش در برخــی خطوط اقــدام به جذب 
بازیکن کند. اگر نگاهی به گل های زده پرسپولیس 
در بازی های گذشــته بیندازیــم و خط حمله این 
تیم را با خط حمله ســایر تیم ها مقایســه کنیم، 

به وضوح خواهیم یافــت که این تیم در خط حمله 
مشــکل اساسی داشــت و برانکو باید فکری به حال 
گلزنــی تیمش می کــرد. حذف کردن نام منشــا از 
فهرست پرسپولیس نخستین انتقادها از برانکو را در 
پی داشــت که متاســفانه تا جایی که امکان داشت 
در این موضــوع اغراق و خروج این بازیکن که اتفاقاً 
عملکرد بسیار ضعیفی هم داشت، به طرز مشکوکی 
بزرگنمایی شــد امــا انتخاب جایگزیــن گادوین از 
هموطنان برانکو، اوضاع را بدتر هم کرد. در حالی که 
حداقل ماریو بودیمیر از نظر آمار، سابقه درخششی 
در گلزنی دارد اما طی روزهای گذشته همواره تاش 
شد این انتخاب را نه به حساب عملکرد این بازیکن، 
بلکه به حســاب هموطن بودنش با برانکو بگذارند و 
این را محلی برای انتقاد دوباره به برانکو قرار دهند. 
هنوز مشخص نیست که بودیمیر چه کارنامه ای را در 
پرســپولیس بجا خواهد گذاشت و به طور حتم قابل 

پیش بینــی نیز نخواهد بود، چرا که بازیکنان موفقی 
بودند که متاسفانه در ترکیب تیم بزرگ پرسپولیس 
نتوانستند همه توانایی هایشان را به نمایش بگذارند 
و با ناکامی از این تیم کنار گذاشته شده اند. وضعیت 
بودیمیر هم به همین دلیل قابل پیش بینی نیست، از 
این رو حضور هموطن برانکو در پرسپولیس شمشیر 
دولبه ای خواهد بود که می تواند برانکو و انتخابش را 

به چالش بکشاند.
 در صورتــی کــه ایــن مهاجــم در ترکیــب 
سرخپوشــان روزهای خوبی را سپری کند و رضایت 
هواداران پرســپولیس را جلب نماید، بیش از پیش 
بــه اعتماد هواداران به برانکو خواهد افزود و اگر این 
اتفــاق رخ ندهد قطعاً باز هم انتقادهــا به برانکو به 
اوج خود خواهد رسید، مخصوصاً اینکه طی روزهای 
گذشــته همواره تاش شده است یک موضوع بسیار 
عادی یعنی جذب یک بازیکن مهاجم به یک موضوع 

کامًا جنجالی تبدیل شــود و همواره تاش شــده 
اینطــور وانمود گردد که برانکو با انتخاب هموطنش 
روی لبه تیغ حرکت کرده و شــاید برای جایگاه این 

سرمربی پایان خوشی نداشته باشد.
 

حضور بودیمیر در اردوی پرسپولیس
ماریــو بودیمیر، مهاجم کــروات مدنظر برانکو 
ایوانکوویچ، در محل اردوی تیم فوتبال پرســپولیس 
در اردوگاه اسپایر قطر حاضر شد تا در این اردو کنار 

سرخپوشان باشد.
 بودیمیر در هنگام ورود به اردوی پرســپولیس 
مورد اســتقبال برانکو، ســید جال حسینی و سایر 

بازیکنان این تیم قرار گرفت.
ایــن مهاجم کروات هنــوز قــراردادی با تیم 
پرسپولیس امضا نکرده و قرار است به زودی به طور 

رسمی به جمع سرخپوشان اضافه شود.

روایت رسانه کروات از قرارداد 
بودیمیر با پرسپولیس

بودیمیر و تجربه بازی 
مقابل ۸۰ هزار نفر

کرواسی  نووســتی  اسپورت  سایت 
در خصــوص حضور ماریــو بودیمیر در 
پرســپولیس می نویســد: »هیچکس در 
دینامو  باشــگاه  )مجموعه  ماکســیمیر 
زاگرب( نمی خواست انتقال رسمی ماریو 
بودیمیر به پرســپولیس را فاش کند تا 
این که ســرمربی دینامو پــس از غیبت 
مهاجمــش در بازی دوســتانه این تیم 
مقابل حریف از ســفر بودیمیر به شهر 
بلک ترکیه خبــر داد. به هر حال ماریو 
بودیمیر پــس از خداحافظی با اعضای 
تیم دینامــو زاگرب راهی خــاور میانه 
می شود اما مقصد نهایی او ترکیه نیست 

و به ایران می رود. 
و  زاگــرب  دینامــو  باشــگاه   2
پرســپولیس برای این انتقــال به توافق 
رســیدند و دینامو زاگرب سود چندانی 
بابت آن نمی برد. هر چند رقم این انتقال 
تاکنون مشخص نشده اما ماریو بودیمیر 
گفته بود که می خواهد از دینامو زاگرب 
برود و 2 باشــگاه خیلــی زود به توافق 
دســت یافتند.« در ادامــه مطلب این 
سایت نوشته شده است: »ماریو بودیمیر 
بــا دینامو زاگــرب قرارداد داشــت اما 
پرسپولیس به او پیشنهاد کسب درآمد 
زیاد در سال های پایانی دوران فوتبالش 
ارائه کرد. وقتی این پیشنهاد روی کاغذ 
آمد مهاجم دینامو زاگرب نمی خواســت 
این فرصت را از دســت بدهد. بودیمیر 
عاوه بر درآمدزایی می تواند بازی میان 
80 هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی تهران 
را تجربــه کند. قطعــا او حمایت برانکو 
ایوانکوویچ را خواهد داشــت. کسی که 
به انتقالش اصرار داشــته اســت، البته 
تا زمانی که همه چیز ســیاه و ســفید 
اســت ماریو بودیمیر نمی خواهد چیزی 
را به طور رســمی اعام کند. در صورت 
فراهم  بودن تمامی شــرایط خیلی زود 
قراردادش برای 1/5 سال با پرسپولیس 
با امکان تمدید یک ساله امضا می شود.«
این واکنش رسانه کرواتی در حالی 
اســت که از مدت ها پیش گمانه زنی ها 
پرســپولیس  در  بودیمیر  درباره حضور 
وجود داشت اما رســانه های کرواتی از 
حضور این بازیکــن در تمرینات دینامو 
زاگــرب خبــر می دانند و اینکــه اتفاق 
خاصــی رخ نــداده و قرار نیســت این 
بازیکن منتقل شــود اما با جدی شدن 
نظر رســانه های کرواتی عوض  موضوع 
شده و به دنبال کســب اخبار جدید از 

انتقال این بازیکن هستند.

پرسپولیس شخصیت باایی برای 
قهرمانی دارد

شیری: برای بازی در 
 ترکیب پرسپولیس

لحظه شماری می کنم
مهدی شیری مدافع راست پرسپولیس 
درباره شرایط تیمش می گوید: »تیم خیلی 
خوبــی داریم. برانکــو شــاکله و به قولی 
استخوان  بندی تیم مان را حفظ و تیم را به 
بهترین شکل ممکن تقویت کرده است. این 
مســاله تیم ما را برای کسب موفقیت های 
دیگر بســیار امیدوار ســاخته و شانس مان 
را افزایــش داده اســت.« او حرف هایــی 
درباره شــرایط لیگ این فصل از رقابت ها 
دارد: »امسال تعداد تیم های مدعی بیشتر 
از ســال های قبل اســت اما پرســپولیس 
شــخصیت بیشــتری برای قهرمانی دارد. 
پرســپولیس فصــل قبــل در اوج کمبود 
بازیکن در لیگ قهرمان و در لیگ قهرمانان 
آسیا هم نایب قهرمان شــد که این مساله 
قهرمانی  برای  پرسپولیس  باای  شخصیت 
را نشــان می دهد. نام پرســپولیس در این 
چندساله با قهرمانی عجین شده و نیم فصل 
اول هم در سخت ترین شــرایط بیشترین 
امتیاز را گرفت. این مســاله نشان می دهد 
پرســپولیس بین تمام مدعیان بیشــترین 
شــخصیت را برای قهرمانی دارد.« شیری 
اشــاره ای به احتمال بــازی اش در ترکیب 
اصلــی پرســپولیس دارد: »پرســپولیس 
بهترین تیم ایران اســت و حضور در جمع 
بازیکنــان این تیم برای هــر بازیکنی یک 
افتخار محســوب می شــود به همین دلیل 
ابتدا باید بگویم خیلی خوشــحالم که این 
شــانس بزرگ را پیدا کردم و در تمرینات 
هم نهایت تاشــم را انجــام می دهم بقیه 
مســائل بســتگی به نظر برانکو دارد و من 
هم به عنوان بازیکن حرفه ای برای بازی در 
نهایت  و  پرسپولیس لحظه شماری می کنم 
تاشــم را انجام می دهم.« او درباره بازی با 
پدیــده می گوید: »به اهمیــت بازی اول و 
شــروع موفق در نیم فصــل دوم که فصلی 
تعیین کننده برای قهرمانی اســت به خوبی 
واقف هستیم به همین دلیل با قدرت تمام 
به مصــاف حریف می رویم تا نتیجه ازم را 
با حمایت تماشاگران مان بگیریم. به جهت 
اینکه پدیده یکی از مدعیان قهرمانی است 
بــازی ما با ایــن تیم دیــداری ۶ امتیازی 
محسوب می شــود از همین رو حتماً تاش 
می کنیــم در خانه برنده بــازی ۶ امتیازی 
باشــیم.« اردوی قطــر حرف هــای پایانی 
این بازیکن اســت: »کمپ اسپایر بهترین 
امکانات را دارد. ما از این اردوگاه پیشرفته 
در جهت آماده ســازی مان بهترین استفاده 
را می بریم تــا با اســتفاده از این امکانات 
به بهترین شــکل آماده شویم و بازی های 

تدارکاتی خوبی را هم برگزار کنیم.«

مصاحبه گزارش

مصاحبه

درخشش ماریو 

سربلندی برانکو

پرسپولیسی ها 
در روزهایی 
که از نقل 
و انتقاات 

محروم بودند 
با شناسایی 

بازیکنان 
مدنظرشان 
آنها را پیش 
از رسیدن به 
پنجره باز نقل 

و انتقاات 
جذب کردند 

تا گرفتار 
بازار سیاهی 
که متاسفانه 
در فوتبال 
کشورمان 

وجود دارد، 
نشوند.

 بعد از محرومیت پرســپولیس از دو پنجره نقل و انتقاات، بااخره روزهای سختی سرخپوشان به پایان رسید و حاا پرسپولیس و مخصوصًا کادر فنی 
این تیم، این فرصت را خواهند داشــت که با دست باز بازیکنان مدنظرشان را برای رقابت با تیم های متمول لیگ برتر و بااتر از آن تیم های متمول لیگ 
قهرمانان آسیا جذب کنند. این فرصت با درخشش پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در روزهای نداشتن بازیکن و محرومیت، ایده آل نیز شده است، چرا 
که سرخپوشان با رسیدن به مراحل باای رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از نظر مالی نیز شرایط بهتری خواهند داشت اما همه این مسائل باعث نشد که 
مدیران و کادرفنی پرسپولیس بی گدار به آب بزنند و در جذب بازیکنان با عجله پیش بروند و یا در رقابت کاذب جذب بازیکنان در نیم فصل وارد شوند.

محمد علوی یکی از بازیکنان اصلی 
تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های 
200۴ بــود که با آن تیم توانســتند به 
مقام سوم رقابت ها دســت یابند. او در 
مورد نخستین بازی تیم ملی می گوید: 
»تیم ملی بازی بسیار خوبی انجام داد. 
پیروزی با 5 گل همه را امیدوار کرد، ما 
به این تیم امیدوار بودیم و با این عملکرد 
امیدوارتر هم شدیم. یمن حریف اسم و 
رسم داری نیست و نمی توانست برای ما 
مشکل ساز شــود اما در برخی صحنه ها 
آنهــا خیلی خــوب پــرس می کردند و 
عملکــرد مناســبی داشــتند. همه ما 
می دانیم حریفــان اصلی تیم ملی جای 
دیگری هســتند، حریفانی که ما، شما، 
مــردم و اعضای تیم به خوبــی از آنها 
شــناخت دارند. ژاپن، کره، عربستان و 
اســترالیا حریفان اصلی ما هســتند. از 
ایــن تیم ملی به غیر از قهرمانی و نایب 
قهرمانی توقعی نمی رود. تیم ملی ایران 
شرایط خوبی دارد. بعد از حضور برانکو، 
مــا تقریباً در هر دوره بــه جام جهانی 
رفتیم و در آســیا بســیار خوب بودیم 
فقط در جام ملت ها مشکل داشتیم که 
امیدوارم این طلسم هم شکسته شود.« 
علوی اشــاره ای به بازی تیم ملی مقابل 
ویتنــام دارد: »بازی عراق مقابل ویتنام 
را دیدم، ویتنام تیم خوبی اســت و مثل 
دیدار با یمن باید با تمام توان به مصاف 

آنها برویم و حریف را دست کم نگیریم، 
اگر با قدرت و صابت بازی کنیم کسب 
۳ امتیاز دور از دســترس نیست.« این 
پیشکســوت فوتبال کشورمان اشاره ای 
بــه اختــاف برانکو و کــی روش دارد: 
»این اتفاقات برای فوتبال ایران قشنگ 
نیســت. اان فقــط نام ایــران و پرچم 
کشورمان اهمیت دارد. برانکو ایوانکوویچ 
کارلــوس  و  دارم  دوســت  خیلــی  را 
کی روش هم عزیز ما است اما هر دو نفر 
باید مسائل حاشیه ای را فراموش کنند. 
اان ایــن دو عزیز هم برای پرچم ایران 
تاش می کنند، باید ایــن اختافات را 
کنار گذاشت. در حال حاضر فقط پرچم 
ایران و جمهوری اسامی ایران اهمیت 
دارد و باید بدون توجه به حواشــی در 

این راستا تاش کرد.«
او در خصــوص رویارویی تیم ملی 
کشــورمان مقابل تیم ملی عراق معتقد 
اســت: »ما باید به عنوان تیم اول صعود 
کنیــم و هیچ تیمی نبایــد مانع از این 
اتفــاق شــود. تیم ملی یــک قطب در 
آسیا است و حریفانی از این قبیل نباید 
مشکل ساز باشند. با تمامی هزینه هایی 
که انجام شــده و امکاناتی که در اختیار 
تیــم ملی قرار گرفته چیــزی به غیر از 
صعــود به عنوان تیــم اول راضی کننده 
نخواهد بود. ما در آســیا صاحب سبک 

هستیم و باید این طلسم را بشکنیم.«

ژاوی هرناندز، ســتاره ســابق بارسلونا 
و کنونــی الســد قطــر در آســتانه گرفتن 
مــدرک A مربیگری اش اســت و بزودی به 
عرصــه مربیگری وارد خواهد شــد. مدرک 
مربیگری ژاوی تیر ماه صادر می شــود و بنا 
به گزارش های رســیده از اسپانیا این ستاره 
سابق باشگاه بارسلونا می تواند به عنوان مربی 
به باشــگاه ســابقش برگردد. السد یکی از 
رقبای پرســپولیس در مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان آســیا اســت. ژاوی با حضور چند 
ســاله در این تیم توانســته اســت عملکرد 
خوبی در السد داشته باشد و در ترکیب السد 
بارها مقابل تیم های باشگاهی کشورمان قرار 
گرفته است. این بازیکن قبل از بازنشستگی 
و حضــور در عرصه مربیگــری احتمااً در 
مقابل پرسپولیس نیز به میدان خواهد رفت. 
همچنین چند تن از بازیکنان کشورمان در 

السد با این بازیکن همبازی بودند.

علوی: اختاف کی روش و برانکو برای 
فوتبال کشورمان قشنگ نیست

 ستاره رقیب پرسپولیس
 در کاس مربیگری

ژاپن، کره، عربستان و استرالیا حریفان اصلی تیم ملی هستند

احتمال بازگشت ژاوی به بارسلونا

در حالی که گمانه زنی ها و شایعاتی 
دربــاره حضور برخــی بازیکنان مصدوم 
پرســپولیس از جمله ماهینی و انصاری 
در این اردو وجود داشت. این دو بازیکن 
همراه پرسپولیســی ها راهی قطر شدند 
تا در کنار ســایر بازیکنان خود را برای 
رقابت هــای پیش رو آمــاده کنند اما به 
دلیل مصدومیت، این دو بازیکن تمرینات 
اختصاصی انجام می دهند. از طرف دیگر 
در همســایگی سرخ پوشــان تیم هــای 
اروپایی نیز در حال برگزاری تمریناتشان 

هستند که همین باعث شده ماقات های 
بین بازیکنان و کادر فنی پرســپولیس و 
بازیکنان ســایر تیم ها صورت بگیرد. بر 
همین اساس حســین ماهینی و محمد 
انصاری تمرینــات اختصاصی خود را در 
کنار روبن ســتاره هلندی بایرن مونیخ و 
تعدادی دیگر از بازیکنان این تیم انجام 
دادند. این اتفاق زمانی روی داد که این 
دو بازیکن در محــل تمرین برای انجام 
برنامه اختصاصی خود به سالن بدنسازی 

رفتند.

علی پرویــن پیشکســوت تیم ملی 
باشــگاه پرســپولیس درباره  فوتبــال و 
عملکرد ایــران در نخســتین بازی خود 
در جام ملت های فوتبال آســیا می گوید: 
»تیم ملــی خیلی خوب بــازی کرد. در 
دیدار مقابــل یمن خیلی خوب شــروع 
کــرد، اگرچه یمن قــدری ضعیف بود اما 
عملکرد بچه ها خوب بــود و بازی خوبی 
ارائه کردند و ان شــاءا... در بازی دوم هم 
همینطور آماده باشــند و با روحیه باا و 
عالی بــه مصاف عراق برویــم.« او درباره 

نقل و انتقاات زمســتانی و اینکه برخی 
تیم ها نتوانســتند نفرات مــورد نظر خود 
را جذب کنند، معتقد اســت: »یک مقدار 
وضع اقتصادی مناسب نیست و به همین 
دلیل نمی توانند هر بازیکنی را به خدمت 
بگیرند. برای رهایــی از این وضعیت باید 
بخش خصوصی وارد ورزش و فوتبال شود 
و نفراتی مثل علی انصاری که موسســات 
اقتصــادی را اداره می کننــد و کارهــای 
اقتصادی مهمی انجــام داده اند به ورزش 

کشیده شوند و از آنها استفاده شود.«

بعــد از حضور سرخ پوشــان در 
قطر، تیــم اوپن بلژیــک که مرتضی 
کشــورمان  ملی پوش  پور علی گنجی 
از  یکــی  اســت،  آن  عضویــت  در 
تیم های کاندید برای بازی دوستانه با 

سرخ پوشان در قطر بود.
 این حریف بــرای بازی 25 دی 
در نظر گرفته شده بود. مسووان این 
تیم با توجه به اینکه قصد داشتند 2۴ 

دی قطر را ترک کنند پیشنهاد کردند 
که بازی در 2۳ دی ماه انجام شود که 
این پیشــنهاد  با  ایوانکوویچ  برانکــو 
مخالفت کرد. برانکو اعتقاد داشــت با 
توجه به برنامه ریزی که دارد و فشــار 
تمرینــات، نمی تواند تیــم را در این 
روز وارد مسابقه کند. این نظر برانکو 
تقریبــاً باعث لغو یکــی از بازی های 
دوستان پرسپولیس می شد اما برانکو 

ترجیح داد برای از دســت ندادن این 
فرصت جلســه ای با همــکاران خود 
داشته باشــد. این جلسه برگزار شد. 
برانکــو در پی مذاکرات انجام شــده، 
برنامــه تیم را تغییر داد و با بازی روز 
یکشــنبه 2۳ دی ماه برابــر تیم اوپن 
بلژیــک موافقت کرد. ایــن بازی در 
تاریخ اعام شــده در اردوگاه اسپایر 

برگزار خواهد شد.

حمید رضــا گرشاســبی مدیر عامل 
سابق پرســپولیس در مورد حضور چند 
روز قبلــش در باشــگاه پرســپولیس و 
گفت و گو با عرب سرپرســت پرسپولیس 
می گوید: »چندی قبل بنا به درخواست 
آقــای عرب در باشــگاه حاضر شــدم و 
جلسه ای کاما دوستانه با ایشان برگزار 
و در مورد مســائل مختلف بــا یکدیگر 
صحبت کردیم. پرســپولیس در شرایط 
بســیار خوبی قرار دارد و من هم مانند 

سایر هواداران پرسپولیس از این موضوع 
خیلی خوشحالم.«

گرشاســبی در رابطه با شــرایط 
پرســپولیس در نقل و انتقاات معتقد 
اســت: »ما بهترین بازیکنان را جذب 
کردیم و سرپرســت جدید هم همان 
رویه را به شــکل خوبی ادامه داد، به 
شــکلی که به در خواســت های برانکو 
کامــا عمل شــد و در حــال حاضر 
پرســپولیس و نیمکت این تیم برای 

مســابقات آتــی در بهترین شــرایط 
قــرار دارند و کامل تریــن تیم در بین 
تیم های لیگ برتری است. پرسپولیس 
با شــرایط ممتازی کــه دارد به نظرم 
امسال هم مدعی اصلی قهرمانی در دو 
جام داخلی است و حتما در مسابقات 
آســیایی هم با تجربه موفقی که دارد 
بهترین شرایط را خواهد داشت و یکی 
از شانس های مســلم قهرمانی خواهد 

بود .«

تمرین همزمان ماهینی و انصاری با روبن و چند بایرنی

پروین: تیم ملی با روحیه باا به مصاف عراق برود

با موافقت برانکو بازی با اوپن یکشنبه برگزار می شود

گرشاسبی: به درخواست های برانکو کاما عمل شد

نویر و مربی اش در تمرین پرسپولیس

پایان فضای امنیتی تمرین سرخ پوشان

اختاف بیرانوند و عابدزاده جدی است؟

تمرینات روز پنجشــنبه سرخ پوشــان 
هــم مثل روزهای دیگر براســاس برنامه از 
پیش تعیین شــده، برگزار شد. تمرینات با 
گرم کردن زیر نظر مارکو استیلینوویچ آغاز 
شد. سپس شوت به سمت دروازه در دستور 

کار بازیکنــان قرار گرفت که طی آن گلزنی 
و کری بازیکنان شــرایط پرنشاط و شادی 
را به وجود آورده بود کــه رضایت برانکو را 
نیز در پی داشت. حفظ توپ و پرسینگ در 
فضای فشرده، بخش بعدی تمرین بود که با 
درخواست و تذکر برانکو با تمرکز باا انجام 
شــد اما این تمرینات سرخ پوشــان با یک 
میهمان ویژه همراه شــد. در میان تمرین 
قرمزپوشان، نویر و مربی گلرهای تیم بایرن 
مونیخ در کنار زمین حضور یافتند و دقایقی 
با برانکو ایوانکوویــچ و ایگور پانادیچ دیدار 
و گفت وگــو کردند. مانوئــل نویر به همراه 
هم تیمی هایش در اردوگاه اســپایر اردویی 
برگــزار کردند و قبل از پرسپولیســی ها در 
ایــن اردوگاه حاضر شــده بودنــد. فوتبال 
درون تیمــی بخش دیگــری از تمرین بود 
 که در این دیدار پرفشار، دو تیم به تساوی

۳ -۳ رسیدند.
 رضایت کادر فنی از آمادگی بازیکنان و 

شادابی آنها جالب توجه بود.

در کنار اردوگاه تمرینی پرسپولیس در 
قطر، تیم های دیگری نیز مشغول برگزاری 
تمریناتشان بودند. از جمله تیم بایرن مونیخ 
آلمان در این شــهر تمریناتــش را برگزار 
می کرد که به همیــن دلیل فضای امنیتی 
شدیدی در اردوگاه اسپایر قطر ایجاد شده 

بود اما با پایان اردوی بایرن و با رفتن کاروان 
بایرن مونیخ، تغییر محسوســی در شرایط 
اردوگاه اســپایر به وجود آمده و بســیاری 
محدودیت ها برداشــته شده است. نیروهای 
امنیتی کمتر شده اند و تردد بین بخش های 
مختلف آسان تر انجام می شود. بایرن مونیخ 
در مدت حضــور در قطر هتل محل اقامت 
خود را به طــور کامل در اختیار گرفته بود 
و تمرینات آنها تحت تدابیر شــدید امنیتی 
انجام می شــد. البته در 2 روز گذشته تردد 
بین تمرین سرخپوشــان ایران و سرخ های 
مونیخ جریان داشته است. جالب توجه بود 
که هم زمان ســه مربی کروات یعنی ایوان 
لکو، برانکو ایوانکوویچ و نیکو کواچ در ســه 
زمیــن کنار هم در حال تمرین دادن کلوب 
بروژ بلژیــک، پرســپولیس و بایرن مونیخ 
بودنــد. به این ترتیب حاا پرسپولیســی ها 
باید به تمریناتشان در شرایط جدیدی ادامه 
دهند و به احتمال زیــاد در روزهای آینده 
با آماده شدن بازیکنان، بازی های تدارکاتی 
نیز در دستور کار پرسپولیسی ها خواهد بود.

از  رســیده حکایت  خبرهــای  برخی 
این دارد که حضــور احمدرضا عابدزاده در 
تمرینات تیم ملی با وجود اســتقبال خوب 
برخی ملی پوشان ، به مذاق برخی ها خیلی 

خوش نیامده است. 
هر چند حمایت چند روز اخیر عابدزاده 
از تیم ملی فوتبال کشــورمان با شــایعاتی 
همــراه بود و گفته می شــد این حمایت ها 
به دلیل دعوت شدن پســرش به تیم ملی 
بوده اســت اما هر چه بود بــا اختافی که 
بین کی روش و برانکو وجود داشت، حضور 
مداوم عابدزاده در تیم ملی خیلی خوشایند 

سرخپوشان نبود.
در این بین مطرح می شــد دروازه بان 
ملی پوش سرخپوشــان هم دیــدار گرمی 

با عابدزاده نداشــته و حتــی عابدزاده هم 
خوش و بــش مفصلی با بیرانوند نداشــته 
است. عده ای علت این ســردی رابطه بین 
دو عقاب قدیــم و جدید فوتبال ایران را به 
نیمکت نشــینی امیر عابدزاده در تیم ملی 
مرتبــط می دانند و بعضی هم پشــت پرده 
این اختافات را به نزدیک شــدن بیرانوند 
به رکوردهای محبوبیت و موفقیت عابدزاده 
گره می زنند. هر چه که هست این موضوع 
در چند روز اخیر حسابی سر و صدا کرده و 
حمایت یک ســرخپوش قدیمی از تیم ملی 
آن هم به این صــورت خیلی عادی به نظر 
نمی رســد. با وجود این هنــوز خبر موثقی 
از جدی بودن اختــاف بیرانوند و عابدزاده 

وجود ندارد.

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo

باتجربه  بودیمیر، مهاجــم  ماریــو  »هم تیمی های 
دینامو زاگرب نزد او بــرای خداحافظی می روند زیرا با 
تیم پرسپولیس که تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ قرار 
دارد به توافق رسیده است.  او راهی ایران می شود تا به 
صورت رســمی قراردادش را منعقد کند. ماریو بودیمیر 
رســما با پرســپولیس قراردادش را امضا می کند.« این 
پیام را دانیل زاگوراتــس، دروازه بان تیم دینامو زاگرب 

و دوســت نزدیک ماریو بودیمیر بــا کلمه های عاطفی 
منتشــر کرده اســت. همچنین در پیام دروازه بان تیم 
دینامو زاگرب پس از قطعی شــدن انتقال ماریو بودیمیر 
به تیم پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران آمده است: 
» بزرگترین مزیت ورزش چه چیزی می تواند باشد؟ باور 
کنید که این نه پول اســت و نه شــهرت... باارزش ترین 
مزیت ورزش این اســت که شــما در آن بســیاری از 

انسان های مســوولیت پذیر را می شناســید. آنهایی که 
با شــما می مانند و برای همیشــه در زندگی دوستان 
واقعی تان هستند. دوست عزیز من، ماریوی کوچک در 
تهران دوردست اســت!« ماریو بودیمیر در فصل جاری 
سومین مهاجم تیم دینامو زاگرب پس از برونو پتکوویچ 
و ماریو گاورانوویچ بود. او در هشــت بازی که به میدان 

رفت هشت گل به ثمر رساند و 2 پاس گل داد.

پیام عاطفی 
دروازه بان دینامو 
برای مهاجم جدید 
پرسپولیس



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

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

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

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

صفحـــه آخـــر

www.Iran-varzeshi.com

قــرارداد مهاجم کهنه کار فوتبــال ژاپن که وارد دهه 
ششــم زندگی اش شــده برای یک سال دیگر تمدید 
شــد. کازیوشی میورا مهاجم سابق تیم ملی ژاپن که 
اکنون 51 سال سن دارد، قرارداد خود با تیم یوکوهاما 
اف سی در دســته دوم فوتبال ژاپن را برای یک سال 
دیگر تمدید کرد. ســایت باشــگاه یوکوهاما اف سی 
اعام کرد قرارداد بازیکنی که به عنوان پیرترین گلزن 
فوتبال حرفه ای جهان شــناخته می شود را تا پایان 
ســال 2019 تمدید کرده اســت. میورا در این باره 
گفت: قراردادم را تا پایان ســال 2019 تمدید کردم. 
از همه آنهایی که همیشــه از مــن حمایت کرده اند 
تشــکر می کنم. یک دقیقه و حتی یک ثانیه از وقتی 
که دارم را از دســت نخواهم داد و می خواهم با تمام 
قدرت به میدان بروم و تمریناتم را انجام دهم. میورا 
دوران بازیگری اش را با بازی در تیم ســانتوس برزیل 
آغاز کرد و ســال 1990 به ژاپن برگشــت و در این 
لیگ بر ســتاره هایی مانند گــری لینکر و زیکو برای 
کســب جایزه ارزشــمندترین بازیکن جی لیگ غلبه 
کــرد. او 89 بار هم برای تیم ملــی ژاپن بازی کرده 
و 55 گل زده اســت. میورا 19 سال پیش با تیم ملی 
ژاپن خداحافظی کرد و سال 1993 به عنوان بهترین 

بازیکن فوتبال آسیا معرفی شد.

29 نوامبر 1997 وقتی پیتر هور به درون چمن 
ورزشــگاه »ملبورن کریکت گراند« دوید و تور 
دروازه ایــران را پاره کــرد، دکتر کرگ دانکن 
در اتاق نشــیمن خانه اش شاهد از دست رفتن 

فرصت صعود استرالیا به جام جهانی بود.
با گذشــت دو دهه دانکن هنوز به استرالیایی 
بودنــش افتخــار می کند، ولی تمــام دانش و 
اراده اش را در خدمــت ایران قــرار داده که در 
آن شب توانست از آن اتفاق عجیب مسیری به 

سوی موفقیت پیدا کند.
ایران یکــی از بخت های اصلــی قهرمانی جام 
ملت های آسیاســت و دایل زیــادی برای آن 
وجــود دارد. آنهــا در میان تیم های آســیایی 
بهتریــن رنکینــگ فیفــا را دارنــد و یکی از 
قدرت های سنتی فوتبال قاره به شمار می روند. 
تیم ملی در جام جهانی فاصله کمی تا صعود از 
گروهی سخت شامل اسپانیا، پرتغال و مراکش 

داشت.
هدایت این تیم بر عهده کارلوس کی روش است 
و مستعدترین نســل بازیکنانش را بعد از نسل 
طایی که توانست به جام جهانی 1998 برسد 
در اختیار دارد. با این حال آنها 43 ســال است 

که نتوانسته اند قهرمان جام ملت ها شوند.
بــه خاطر همین اســت کــه دانکــن، یکی از 
دانشمندان ورزشــی طراز اول استرالیا به آنها 
اضافه شده. او عضو مهمی از کادر پشت صحنه 
پوســته کوگلو در تیم ملی استرالیا بود و از ماه 

اکتبر به درخواست کی روش و دستیارش، میک 
مک درموت به کادر فنی ایران پیوست تا کمک 

کند پتانسیل فوق العاده این تیم شکوفا شود.
مســوولیت دانکن باا بــردن کارآیی بازیکنان 
اســت و با در نظر گرفتن مواردی مثل آمادگی 
بدنــی، علــم ورزش و بازیابــی کمک می کند 
بازیکنــان ایــران بااترین کیفیت شــان را در 

جریان تورنمنت به نمایش بگذارند.
برای کســانی که دانکن را می شناسند، عجیب 
نیســت که او به عنوان یک اســترالیایی حاضر 
شده برای فوتبال ایران کار کند. او در این باره 
گفت: »بازی ایران - استرالیا مربوط به گذشته 
اســت. یادم می آید که در آن زمان بابت صعود 
نکردن بــه جام جهانی خیلی غمگین شــدم. 

فردی که تور را پاره کــرد به خاطر دارم. ولی 
وقتی این پیشنهاد به من رسید یک لحظه هم 
به آن شــب فکر نکــردم. آن اتفاق ارتباطی به 

پروژه ای که در آن حضور دارم ندارد.«
تصویــری مانــدگار از آخرین مصــاف ایران و 
اســترالیا. این چهره تماشــاگری است که تور 

دروازه عابدزاده را پاره کرد.
خیلی از هواداران اســترالیا دوســت دارند که 
دو تیم دوباره با هم روبه رو شــوند. استرالیا از 
سال 2005 به کنفدراسیون فوتبال آسیا اضافه 
شــده، ولی در میان شگفتی نه در جام ملت ها 
نه در مقدماتی جام جهانی فرصت بازی با ایران 
را پیدا نکرده. آن بازی عجیب همچنان آخرین 

مصاف دو تیم محسوب می شود.

 D دوم و ایران در گروه B اگر استرالیا در گروه
سرگروه شود، دو تیم تنها در صورت رسیدن به 
فینال با هم روبه رو خواهند شد. در صورتی که 
این اتفاق رخ دهــد، ایران بخت اصلی پیروزی 

خواهد بود. 
تیــم ملی این روزهــا در آمادگی فوق العاده ای 
است و تورنمنت را با برد 5 بر صفر مقابل یمن 
شروع کرد. بازی بعدی آنها مقابل ویتنام است 
که در ماه های اخیر پیشــرفت زیادی داشته اند 
و می تواند یکــی از بازی های دیدنی تورنمنت 

باشد.
وقتی از دانکن درباره کی روش ســوال شد، به 
تمجید از دســتیار ســابق فرگوسن پرداخت و 
گفت: »توجه او به جزییات، سختکوشــی، دید 
باا و هوشــی که دارد منحصر به فرد اســت. 

تجربه کار با او فوق العاده است.«
دانکن به طور طبیعی اســترالیا را هم زیر نظر 
دارد، ولی اولویت او مشخص است: »بازیکنانی 
در این تیــم وجود دارند کــه از مدت ها قبل 
می شناســم و برای شــان بهترین هــا را آرزو 
می کنم. استرالیا وطن من است، ولی من روی 
کارم تمرکز دارم. شما نمی توانید آنچه بین من 
و این بازیکنان در مقدماتی جام جهانی گذشته 
را نادیده بگیرید، ولی فوتبال یک بازی جهانی 
است و همیشه چالش های جدیدی پیش روی 

شماست.«
منبع: سیدنی مورنینگ هرالد

ایــران بلندقدترین تیم جام اســت. یوزهــای ایرانی بــا میانگین قدی 
1/84 قدبلندتریــن تیم جام ملت ها هســتند و همین بــدل به دغدغه 
بزرگ ویتنامی ها در بازی امروز شــده چراکه ویتنام با 1/75 ســانتیمتر 
کوتاه قامت   ترین تیم حاضر در جام ملت های آسیا است. از همین رو ویتنام 

دو دردسر بزرگ برای دیدار امروز مقابل ایران پیش رو خواهد داشت.
لی هوی کو دستیار سابق تیم ملی ویتنام، به بررسی شرایط تیم پرداخته 
و آن را مــورد آنالیز دقیقی قرار داده تا شکســت های ویتنام در جام به 
دیدار اول محدود شود. شاگردان سئو در دیدار اول خود مقابل عراق، در 
دقایق پایانی بازی با ضربه ایســتگاهی که به گل تبدیل شد، یک امتیاز 
را از دســت دادند و نمایش بسیار خوب شــان با شکست به پایان رسید. 
ســرمربی ویتنام پس از بازی مدعی شد که قصد دارد نقاط ضعف تیم را 

برطرف کند اما لی هوی، دقیقا از مشکات تیم ملی ویتنام آگاه است.
او در این رابطه گفت: معموا اگر بازیکنان ویتنام اشتباهات سیستماتیک 
انجام دهند، آقای پارک مشــکل را حل می کند. او نقاط ضعف تیم را به 
خوبی می شــناخت و توانست از شــر آنها خاص شود. ضربات کاشته یا 
توپ های مرده گاهی روی اشــتباهات تیمی به دســت حریف می رسند. 
اینکه فون هونگ دوی در مقابل محوطه جریمه در حال دفاع مقابل عراق 
بود، اشــتباه بود و همین باعث شد که در فاصله 20 متری ضربه کاشته 

اعام شود. این اتفاق در دیدار مقابل مالزی هم رخ داده بود.
در حقیقــت کارشناســان فوتبال ویتنــام معتقدند کــه در رقابت های 
داخلی این کشــور، داورها به سختی خطا اعام می کنند و درگیری ها و 
برخوردهای شدید را هم سوت نمی زنند. ولی در دیدارهای ملی، داورهای 
بین المللی چنین درگیری هایی را ســریعا خطا اعام می کنند. این عدم 

آگاهی باعث شده که گاهی ویتنام از این بابت مجازات شود.

لــی هوی ادامه داد: اگر دقت کنید، پس از جام ملت های زیر 23 ســال 
آسیا، بازیکنان تیم ما اشتباهات کمتری داشتند زیرا ما وظایف یارگیری 
را به مهاجمان و هافبک ها سپرده بودیم. ولی وقتی اشتباهی رخ می دهد، 

باز هم نمی توان چیزی گفت، باید این مشکل را حل کرد.
ویتنــام در حالــی پا به رقابت های جام ملت های آســیا گذاشــته که با 
میانگین قدی 1/75 ، کوتاه ترین تیم جام به حساب می آید. دانگ ون ام 
گلر ویتنام، قدبلندترین بازیکن تیم با 1 متر و 86 ســانتی متر قد اســت. 
مربیان به خوبی از این ضعف آگاه هستند و در پی برطرف کردن مشکل. 
اگر نمی توان کاری در قبال این مســاله انجــام داد، بازیکنان ویتنام باید 
به شکل دیگری آن را حل کنند. اشتباهات در این زمینه باید به حداقل 
برســد. ضربه ایستگاهی علی عدنان عراقی خیلی زیبا بود و البته می شد 

پیش از آن، جلوی این اشتباه را گرفت.
لــی هوی در این باره می گوید: در گوشــه محوطه جریمه، بازیکنانی که 
قد بلندتــری دارند باید دیگران را حمایت کننــد. تروانگ که بلندترین 
بازیکن ماســت سعی داشــت بلند ترین بازیکن حریف را مهار کند. روی 
ضربات کاشــته دروازه بان باید حمایت مدافعانش را حس کند و بسته به 
شرایط، روی این ضربات و کرنرها با سیستم 7-3 یا 6-4 بایستند. دیوار 
دفاعی نیز باید متشــکل از بازیکنان بلندتر باشــد. هر تعویضی که انجام 
شــد، مربی به بازیکنان توضیح مــی داد که چگونه باید بجنگند و چگونه 
حریف را کنترل کنند. این باعث می شــد بازیکنان سریع در جریان بازی 
قرار بگیرند و با تیم هماهنگ شــوند. دوی مــان، وان هائو، انگوچ های و 
بوی تین دونگ بازیکنانی هستند که می توانند دیوار دفاعی را به بهترین 
شکل تشکیل دهند. بازیکنان باید پخته تر شوند و دقیقا بدانند چه زمان 

به تیم کمک کنند.

ایگور نســتروف دروازه بان 35 ســاله تیم ملی ازبکستان برای پنجمین دوره متوالی وظیفه حراست از قفس توری تیم ملی کشورش را بر عهده دارد 
تا از این لحاظ رکوردشــکن باشــد و جزو بازیکنان پرافتخار آسیا قرار گیرد. به همین علت محمد خلفان الرمیثی، نایب رییس اماراتی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با حضور در ورزشگاه شارجه قبل از بازی ازبکستان و عمان از این دروازه بان بابت ثبت این رکورد تقدیر و تشکر به عمل آورد. الرمیثی 
معتقد بود که نستروف یکی از بازیکنان برجسته آسیاست که اسم او در تاریخ این رقابت ها ثبت شده و رکورد بی نظیری از خود به جا گذاشته است. 
نســتروف در جدال با عمان هم بســیار خوب ظاهر شد و بسیاری از موقعیت های این حریف سرســخت را با واکنش   بجا دفع کرد تا با کمک دیگر 

یارانش نخستین سه امتیاز شیرین جام را به دست آورده و  امیدوار به ادامه راه باشد.

دکتر کرگ دانکن در کادر فنی تیم ملی چه نقشی دارد؟ 

یک استرالیایی در آرزوی قهرمانی ایران

نبرد بلند قدترین تیم برابر کوتاه قامت ترین تیم جام
آسمان ویتنام امن نیست!

تقدیر از دروازه بان تاریخ ساز

 تمدید قرارداد میورا
 در ۵۱ سالگی

گزارش یک

تایم اوت

قاب روز

طنزیم

کامنت

پرس کنفرانس
کارلــوس کــی روش در حالــی که بــا لبخند به 
خبرنگاران روبــه رو نگاه می کند، می گوید: عزیزان 

دل! فرزندانم! دوستان خوب من! سوال کنید.
خبرنگار اولی که از قبل هماهنگ شده چه بپرسد 
از روی کاغذ ســوالش را می پرسد: آقای کی روش! 
می تونی سه بار پشت ســرهم بگی: تیر و تبر ببر 

به بر پیر تیزگر، گو تیر تیز کن تبر از تیز تیزتر؟
در این لحظه مدیر رسانه ای تیم ملی اشاره می کند 

که کاغذ را برگرداند!
خبرنگار که از خجالت ســرخ شده کاغذ را به نفر 
بغل دســتی می دهد و خودش از کنفرانس بیرون 
می رود. کــی روش روی کاغذ به مدیر رســانه ای 
اعام می کند که اسم این خبرنگار از فهرست شام 

خط بخورد!
خبرنگار بغل دســتی با کمی ســختی ســوال را 
می خوانــد و می گوید: ببخشــید بدخط نوشــته 
نمی توانــم خوب بخوانم. نوشــته: آقای کی روش! 

فدات بشم! عموجون قصه کلمبیا... چی؟
مدیر رسانه ای: چطوریاست؟

خبرنگار: آهان! بله! چطوریاست!
کی روش: به نظــرم امروز و در این تورنمنت جای 

این سوال نیست.
خبرنگار که ترســیده می پرد وسط حرفش: آقا به 
خدا ما کاره ای نیستیم. همین را روی کاغذ نوشته 

بودند!
کی روش که کمی عصبانی شده به مدیر رسانه ای 
اشــاره می کند که اســم این خبرنــگار را هم از 
فهرست شــام آخر شــب خط بزند! بعد با لبخند 
می گوید: اجازه بده حرفم تمام شــود! به نظرم در 
این تورنمنت و امروز جای پرسیدن چنین سوالی 
نیســت و من تمام تمرکزم را روی بازی با ویتنام 
گذاشــته ام. منتهی قصه اینجاست که تقصیر وزیر 
ورزش است. او نخواست که با من چهارساله ببندد 
تا امروز دیگر کسی نگران چنین چیزهایی نباشد.

یک خبرنگار خارجی که گیج شــده می پرســد: 
بااخــره قضیه کلمبیا چیســت؟ چــه ربطی به 
بازی با ویتنام دارد؟ شــماها چرا اینقدر ســوال و 

جواب هایتان اینطوری است؟
در همین لحظه کی روش گردنش را کج می کند و 
با صدای بلند به فردی در انتهای سالن خبرنگار را 

نشان می دهد و می گوید: اوسیییییییییانو!
یک دقیقه بعد خبرنگار خارجی بدبخت را با کتک 

از سالن پرت می کنند بیرون!
کی روش به نفر بعدی که کاغذ ســوال دســتش 

است، اشاره می کند.
بپرس عموجون! بپرس فدات شم!

نتیجه اخاقی: ســوال ها رو روی کاغذ خوش خط 
بنویسید که بچه مردم شب از شام محروم نشود!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

انتقاد عماد رضا از یونس محمود
عماد رضا از تهیه کنندگان برنامه آســیا 2019 که از قطر 
پخش می شود از روی خط آوردن بازیکنان تیم ملی عراق 
بعــد از دیدار مقابل ویتنام گله کرد. بعد از دیدار تیم ملی 
عراق و ویتنام با حضور یونس محمود در استودیو تعدادی 
از بازیکنان تیم ملی عراق از جمله بشــار رسن روی خط 
برنامه آمدند و با کارشــناس برنامه در مورد بازی صحبت 
کردند. عماد رضا که به عنوان کارشناس در بازی تیم ملی 
امــارات و هند به یکی از برنامه  های ویژه آســیایی دعوت 
شــده بود از یونس محمود کاپیتان باسابقه تیم ملی عراق 
انتقاد کرد و از اینکه او مســبب روی خط آمدن چند تن 
از بازیکنان تیم ملی عراق بعد از دیدارشــان مقابل ویتنام 
شــد، ابراز ناراحتی کرد. او اعتقاد داشــت این کار دور از 
اصول حرفه ای به شــمار می رود چرا که این باعث به هم 
خوردن تمرکز بازیکنان تیم ملی عراق خواهد شــد. عماد 
رضا که خودش زمانی از بازیکنان شــاخص تیم عراق به 
شــمار می رفت، از عوامل این برنامه پرســید که چرا شما 
همیــن کار را درباره تیم ملی قطــر انجام نمی دهید و به 
نوعی با این ســوال این کار را با هدف از پیش تعیین شده 

جلوه داد.
 

توافق سولدادو با الشباب
مهاجم ســابق تیم ملی اســپانیا با مســووان الشــباب 
عربســتان به توافق رسید. روبرتو سولدادو مهاجم باسابقه 
اســپانیایی که در تیم های رئال مادرید و والنسیا نیز بازی 
کرده و بازیکن مطرحی است، با مسووان باشگاه الشباب 
عربستان به توافق رسیده است. سولدادو که 12 بار پیراهن 
تیم ملی اســپانیا را نیز بر تن کرده، ســال گذشته برای 
فنرباغچه ترکیه توپ می زد اما حاا ظاهرا قصد جدایی از 
این باشگاه ترک را دارد و مقصد بعدی اش لیگ عربستان 
خواهد بود. ســولدادو در صورت توافق نهایی با مسووان 
الشــباب قراردادش را با این باشگاه امضا می کند تا در 33 

سالگی پیراهن این تیم سعودی را بپوشد.
 

استعفای سرمربی انصاری فرد
آیتور کارانکا بعد از توافق دو جانبه از هدایت تیم ناتینگهام 
فارست کنار رفت. آیتور کارانکا ســرمربی اسپانیایی تیم 
ناتینگهام بعد از کســب نتایج ضعیف )بدون کسب برد در 
5 دیــدار متوالی( و حذف از جام حذفی بعد از شکســت 
دو بر صفر برابر چلســی از ســمت خود کنار رفت. کریم 
انصاری فرد مهاجــم ایرانی با نظر کارانکا به تیم ناتینگهام 
فارست پیوست ولی در این تیم دقایق کمی به بازی گرفته 
شــد و باید ببینیم بعد از رفتن کارانکا چه وضعیتی برای 
مهاجم ایرانی ایجاد خواهد شد. ناتینگهام فارست در جمع 
تیم های پایین جدولی در لیگ دسته یک انگلیس است و 
تاش خواهد کرد تا در این لیگ بماند و به دسته پایین تر 
سقوط نکند. سیمون ایرلند قرار است تا زمانی که سرمربی 
جدیدی برای تیم انتخاب نشــده است، هدایت این تیم را 

عهده دار باشد.

عفیف: فقط به کره فکر می کنیم
تیم ملی فوتبــال قطر بعد از برتــری برابر لبنان باید 
در بازی بعدی خود برابر کره شــمالی دیدار کند. اکرم 
عفیف هافبک تیم ملی فوتبال قطر می گوید آنها فقط 
به بازی برابر کره شمالی فکر می کنند نه چیز دیگری. 
ستاره خط میانی قطری ها درباره شرایط خود و تیمش 
گفت:  خوشــحالیم که هیچ کســی نمی گوید قطر قرار 
است به قهرمانی در جام ملت ها برسد و به همین خاطر 
فشاری روی ما نیست و بازی خودمان را ارائه می دهیم. 
در بازی برابر لبنان هم سبک بازی خودمان را داشتیم 
و موفق شدیم به آنچه که می خواهیم دست یابیم. ما 6 
ماه دیگر باید در کوپا آمه ریکا به رقابت بپردازیم و بعد 
از آن خودمان را برای جام جهانی آماده خواهیم کرد. 
باید بازی به بازی فکر کنیم و به همین خاطر تمام فکر 
ما اان معطوف به بازی با کره شــمالی است و اصا به 
مســائل دیگر فکر نمی کنیم. در جام ملت ها هیچ بازی 
آســانی وجود ندارد و بایــد خودمان را برای یک بازی 

مهم دیگر برابر کره شمالی آماده کنیم.

 دومین بازی ایران در جام ملت های آســیا برابر یک حریف ناشــناخته خواهد بود. ویتنام 
دومین حریف ایران در راه کســب عنوان قهرمانی آســیا اســت. حریفی کــه پله پله راه 
قدرتمند شــدن را طی می کند و حاا به دنبال این اســت با عرض اندام برابر تیم نخست 

آسیا، اعتبار جدیدی برای خود دست و پا کند.

ویتنام در نخســتین دیدار خود در رقابت های جام ملت های آســیا نمایشی دور از انتظار 
داشــت. ویتنامی ها در بازی برابر عراق به خوبی از نقاط ضعف حریف اســتفاده کردند و 
توانســتند دو بار پیش بیفتند اما کم تجربه بودن بازیکنان جوانشان باعث باخت تلخ آنها 
شــد. در ثانیه های پایانی بازی بود که آنها در دیــداری که دو مرتبه از عراق پیش افتاده 
بودند، با ضربه ایســتگاهی علی عدنان شکســت خوردند تا کارلــوس کی روش که برای 
تماشای این بازی به ورزشگاه رفته بود، از این موضوع بگوید که نمایش ویتنام او را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. ایران و ویتنام از ساعت 14:30 امروز )شنبه - 22 دی ماه( در دور 
دوم بازی های گروه D جام ملت های آسیا 2019 در شهر ابوظبی به مصاف هم می روند.

بنا بر اذعان یک رسانه ورزشی ویتنام تیم ملی این کشور در بازی دوم جام ملت های آسیا 
برابر ایران چشــم به اتفاق غیرمنتظره فوتبالی دارد. سایت ورزشی دتائو ویتنام درباره این 
بازی نوشــت: این پرســش را مطرح می کنیم که چه امید و شانسی برای اژدهای طایی 
)لقــب تیم ملی فوتبال ویتنام( در بازی با ایران وجود دارد. فوتبال یک ورزش غیرمنتظره 
اســت و تا زمانی که به دقیقه 90 نرســیم هر نتیجه ای می تواند رقم بخورد. این اتفاق در 
بــازی اخیر ویتنام برابر عراق رخ داد و با وجــود نمایش عالی و برتری در پایان نتیجه ای 
کسب نکردیم و حریف پیروز شد. این نتیجه ناامید کننده منجر به تضعیف جایگاه پارک 
هانگ ســئو و شــاگردانش شــد زیرا برای صعود در بازی بعدی باید با قدرت شماره یک 
آسیا یعنی ایران مواجه شــوند. تیمی که نامزد اصلی قهرمانی جام ملت های آسیا 2019 
محسوب می شود و در نخستین بازی خود با نتیجه 5 بر صفر برابر یمن به پیروزی رسید. 
این رســانه ویتنامی با امید به اتفاق های غیرمنتظره فوتبال می نویســد: فوتبال یک بازی 
90 دقیقه ای اســت و در دور نخست جام ملت های آسیا شاهد نتایج غیرمنتظره ای بودیم. 
اســترالیا به اردن باخت و ژاپن مبارزه سختی با ترکمنستان داشت. بدین خاطر ویتنام هم 
توانمندی کافی برای خلق شگفتی و اتفاق غیرمنتظره برابر ایران را دارد! تیم ملی فوتبال 
ایران در صدر رنکینگ آســیا قرار داد و همواره بــه جام جهانی صعود می کند. ایران تنها 
تیمی در قاره آسیا است که 3 بار متوالی قهرمان جام ملت های آسیا شد. آخرین قهرمانی 
آنها 43 ســال پیش حاصل شد و بسیار مصمم هستند تا در جام ملت های آسیا 2019 به 
جام قهرمانی دست یابند. بیشــتر بازیکنان ترکیب فعلی ایران در لیگ های اروپایی بازی 

می کنند و مطرح ترین آنها علیرضا جهانبخش از تیم برایتون انگلیس است.

پخش بازی های جام ملت های آسیا در امارات مهم ترین برنامه صداوسیما در این روزهاست 
 و امــروز 3 بازی روی آنتن شــبکه ورزش خواهــد رفت؛ ایران - ویتنام ســاعت: 14:30، 
عراق - یمن ســاعت 17، عربســتان - لبنان ساعت 19:30. البته بازی ایران از شبکه 3 نیز 

به طور همزمان پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به تمدید قرارداد دوساله برانکو ایوانکوویچ با 
پرسپولیس اختصاص داشت که با تیتر »پرسپولیس و برانکو؛ دو سال دیگر« روی جلد رفته بود. 
در این مطلب می خوانیم: برانکو بابت قهرمانی در لیگ برتر 200 هزار دار از باشــگاه پرسپولیس 
طلب داشت و بابت صعود به مراحل یک هشتم، یک چهارم و نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم 
به ترتیب 50، 80 و 120 هزار دار. او همچنین حدود 10 تا 15 درصد از قرارداد فصل گذشته اش 
و 15 درصد از قرارداد این فصل خود را هم دریافت نکرده بود. گذشته از اینها، باشگاه پرسپولیس 
موظف بوده مالیات دو قرارداد 550 و 700 هزار داری این مربی در دو فصل گذشته )30 درصد 
از هر قرارداد( را هم به دارایی پرداخت کند. همه این بدهی ها را پرســپولیس به امید یک امضای 
ســرمربی کروات پرداخت کرد و گرشاسبی که»شنبه«ای نامعلوم را وعده داده بود، حاا می تواند 

با سری باا، کارنامه مدیریتی دو ماهه خود را به رخ بکشد.

تحلیل ویتنامی ها از بازی برابر ایران
چشم اژدهای طایی به اتفاقات غیرمنتظره

ایران - ویتنام

پرسپولیس 
و برانکو؛ دو 
سال دیگر

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی

@iranvarzeshi

برای کسانی که دانکن را می شناسند، 
عجیب نیســت کــه او به عنوان یک 
اســترالیایی حاضر شده برای فوتبال 
ایران کار کنــد. او در این باره گفت: 
»بازی ایــران - اســترالیا مربوط به 
گذشــته اســت. یادم می آید که در 
آن زمان بابت صعــود نکردن به جام 
فردی  شــدم.  غمگین  خیلی  جهانی 
که تــور را پاره کرد بــه خاطر دارم. 
رسید  من  به  پیشنهاد  این  وقتی  ولی 
یک لحظه هم به آن شب فکر نکردم.

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

ون ام، متهم شماره یک
دریافــت گل تکراری از روی ضربه ایســتگاهی انتقادی اســت که 
رســانه های ویتنامی نســبت به دروازه بان این کشــور دارند که در 
دقیقه 90 رویای کســب امتیاز آنها را بر باد داده اســت. دانگ ون 
ام دروازه بان شــماره 23 ویتنام که احتماا برابر ایران نیز بار دیگر 
فرصت حضور در ترکیب اصلی تیمش را به دست بیاورد، روزهای بعد 
از بازی را زیر انتقاداتی پشــت سر گذاشت که او را بابت اشتباهاتش 
در ضربات ایســتگاهی مورد شــماتت قرار می دادند و پاسخ او تنها 
یــک جمله بود: »تمــام تیم بازی می کند.« دفع اشــتباه در صحنه 
گل دوم و در کنار بســتن اشتباه زاویه دروازه اش در دقیقه 90 روی 
ضربه ایســتگاهی که منجر به شکست ویتنامی ها شد او را به سیبل 
انتقادات رسانه های این کشــور تبدیل کرده است. اینکه شما مقابل 
ضربه ایســتگاهی علی عدنان نتوانید به خوبی زاویه را تحت کنترل 
در  بیاورد، مجازات آن چیزی جز شکســت نمی تواند باشد و ون ام 
در این زمینه مقصر شماره یک با پیراهن شماره 23 تیمش بود. ون 
ام در این باره بدون اشــاره به اشتباهی که هنوز کارشناسان درباره 
آن نظرات متفاوتی دارند، تنها گفته است: »یک تجربه 90 دقیقه ای 

گرانبها برای ما بود. ما اما بیشترین تاش را داشتیم.«
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