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بهترین تیم ملی تاریخ فوتبال ایران کدام اســت؟ 
هــواداران فوتبال، کدام نســل را در ذهن خود برای 
همیشــه به یادگار نگه داشــته و آنها را نسل طایی 

می دانند؟
تقریبــا در فوتبال ایران هر دهه نســل خودش 
را دارد و آنهایــی که در جوانــی و نوجوانی به فوتبال 
گرایش پیدا کردند، نسلی را که در اوج بوده به عنوان 
نسل طایی می شناسند. مثا تیمی که به جام جهانی 
78 آرژانتین رفت برای متولدین دهه 40 تیمی خاص 
با ســتاره هایی تکرار نشدنی اســت، ستاره هایی نظیر 
حجازی، پروین، روشن، آشتیانی، بهزادی و خیلی های 

دیگر.
اما برای متولدین دهه پنجاه، نســل محمدخانی 
و علیدوستی و درخشــان و چنگیز تیم دیگری است 
که دلخوشــی آنها در بحبوحه جنگ بود. این نسل به 
دلیل جنگ و شــرایط خاص آن دوره کمتر دیده شد 
اما هواداران خــودش را دارد؛ هوادارانی که بازی های 
آن دوره را از نزدیک دیده اند، عاشق این نسل فوتبال 

ایران هستند.
بــرای اغلب دهه شــصتی ها، تیم ملــی ایران با 
احمدرضا عابــدزاده، علی دایی، خداداد عزیزی، کریم 
باقــری، مهدوی کیا، مجیدی و پاشــازاده شــناخته 
می شــود. به این گروه از ستاره ها باید علی کریمی را 
هــم اضافه کنیم، اگرچه او در اردوی بروجرد پیش از 
جام جهانی 98 خط خورد اما بعد از آن تا 15 ســال 

ستاره بی چون و چرای فوتبال ایران بود.
تیم ملی فعلی هم بــرای بچه های دهه هفتاد و 
هشتاد یک تیم بزرگ و پرســتاره است؛ برای همین 
هیچ گاه نمی توان نســلی را با نسل قبلی مقایسه کرد 
و هواداران فوتبال را قانع کرد که این نسل بر دیگری 
برتــری دارد. در مجمــوع فوتبال ایــران در هر دوره 
ســتاره ها و بازیکنان بزرگ خودش را داشته و همواره 
در جام ملت ها بخت زیادی برای قهرمانی داشــته اما 
سال هاست که با نســل های متفاوت به این موفقیت 
نرسیدیم. امســال هم گروهی معتقدند که این تیم از 
تمام تیم های قبلی بهتر اســت و می تواند بعد از 40 
سال به حسرت قهرمانی ما پایان دهد اما مخالفان این 
نظر با استناد به ستاره های گذشته مثل دایی، باقری، 
کریمی، نکونــام و تیموریان، این تیم را کم ســتاره  
می پندارنــد در حالی که می توان ســردار آزمون را با 
علی دایی مقایســه کرد یا جهانبخش، قدوس و دژاگه 
کم از مهدوی کیا ندارند. شــماره یک این تیم علیرضا 
بیرانوند، با درخشــش در جام جهانی، لیگ قهرمانان 
آســیا و حاا در جام ملت ها، ظرفیت تبدیل شدن به 
یکی از بزرگ ترین دروازه بان های تاریخ ایران را دارد.

نخســتین نســل فوتبال ایران بعد از انقاب، با 
قهرمانی در بازی های آسیایی پکن شاهکار کرد که تا 
سال ها فراموش نمی شد. تیمی که به جام جهانی 98 
صعود کرد و پیش از آن در جام ملت های آسیا1996 
به کره جنوبی 6 گل زد و در نهایت با ناداوری به مقام 
سوم رسید، صعود دراماتیک مقابل استرالیا و پیروزی 
برابر آمریکا را در ویترین افتخارات دارد و ســتاره های 
این نسل هم شاید تکرارشــدنی نباشند. یا تیمی که 
برانکو داشــت، در بازی های آســیایی بوسان قهرمان 
شد، با ناداوری در جام ملت های 2004 چین به مقام 

سوم رسید و ســرانجام صعود آسان و بی دردسری به 
جام جهانی 2006 داشت.

امروز در تیم ملی با نسل جدیدی مواجه هستیم 
که یک جام جهانی خوب و ماندگار در روسیه را برای 
ما به یادگار گذاشــته و حاا در جام ملت های آســیا 
می خواهد بعد از 43 سال به حسرت ایران در قهرمانی 
قاره کهــن پایان دهد. این تیم هــم مثل همه ادوار، 
ســتاره ها و بازیکنان ممتاز خاص خودش را دارد. در 
گذشته تنها انتظار ما از ستاره ها رساندن تیم ملی به 
جــام جهانی بود اما در این زمانه، دیگر صعود به جام 
جهانی برای ما کافی نیست و سطح انتظارات تا جایی 
باا رفته که از تیم ملی انتظار صعود از گروه اســپانیا، 
پرتغــال و مراکش را داشــتیم؛ اکنون در جام ملت ها 
هیچ نتیجه ای جز قهرمانی برایمان مطلوب نیســت. 
شــاید وظیفه این نسل باشــد که ما را به خواسته ای 
قدیمی برساند و به حســرت 43 ساله قهرمانی پایان 
دهد و از خود یک اتفاق بزرگ را در ذهن ها یه یادگار 

بگذارد.
تیم ملی تا اینجا دو بازی ابتدایی خود را مقتدرانه 
برده و در عوض رقبای دانه درشــت ما در آسیا نتایج 
خوبــی کســب نکرده اند. بــا این تحلیل که ســطح 
مسابقات پایین آمده، نباید تیم ملی را با ادوار گذشته 
و نسل های قبلی مقایسه کرد. تیم ما رشد چشمگیری 
در دوران کی روش داشته ولی این فقط ما نبودیم که 
در این سال ها پیشرفت کرده ایم، بلکه تیم های کوچک 
آسیا هم خود را به ســطح بااتری رسانده اند و شاید 
مدعی قهرمانی نباشــند اما به رقبای چالش برانگیزی 
مقابل تیم های بزرگ تبدیل شــده اند. اگر تیم ایران 
تا اینجا دو بازی خود را برده، نباید آن را به حســاب 
ضعــف رقبا بگذاریم و اگر در آینــده به موفقیتی هم 
رسید، مراقب باشیم که اسیر تحلیل هایی از این دست 
نشویم که رقبا ضعیف بوده اند، بلکه تیم ایران با اقتدار 
این نتایج را کسب کرده. این تورنمنت نشان می دهد 
که توازن قدرت در فوتبال آســیا در حال تغییر است 
و شــاید در آینده ای نه چندان دور، با تیم های جدید 
و نوظهوری مواجه شــویم که در گذشــته جایگاهی 
در فوتبال آســیا نداشــته اند اما با سرمایه گذاری زیاد 
و به خدمت گرفتن مربیان بزرگ، رشــد محسوســی 
داشته اند و اگر ایران به رشد خود ادامه ندهد، ممکن 
است در آینده گرفتار دردسر تیم های کوچکی شویم 
که دیگر کوچک نیستند. این تحوات را باید به عنوان 
زنگ خطر جدی ببینیــم و برای انتخاب مربی بعدی 
تیم ملی، به نتایج و ســتاره های فعلی مغرور نشــویم. 
یک تصمیم اشــتباه ممکن اســت فوتبال ایران را از 
مسیری که در آن قرار گرفته خارج کند و دوباره 10 
ســال زمان نیاز باشد تا به نقطه ای برسیم که امروز با 

کی روش رسیده ایم.
وقتی نتایج این جام ملت ها را کنار موضوع قطع 
همکاری کی روش قرار می دهیم، کمی نگران می شویم 
کــه فوتبال ایران با توقع صعود از مرحله گروهی جام 
جهانی و قهرمانی آسیا، به گذشته نه چندان دور خود 
که صعود بــه جام جهانی رویا بود بازنگردد، چرا که با 
رشــد تیم های کوچک آسیا شــاید این بار به بیش از 
یک دهه برای رســیدن به نقطــه فعلی »زمان« ازم 
باشــد. نحوه پایان همــکاری با برانکو بــرای ما یک 
درس است که به ســتاره ها و بازیکنان مغرور نشویم 
 و اشتباهات گذشــته را در مورد تیم خوبی که داریم 

تکرار نکنیم.

فوتبال آسیا درحال تغییر
زنگ خطر تیم های کوچک آسیا را جدی بگیریم سرمقاله

خبر و مصاحبه

پست کی روش بعد از برد: اتحادمان را نشان دادیم
کارلوس کی روش پس از بازی ویتنام با انتشــار پســتی اینستاگرامی به 
تمجید از عملکرد شاگردانش پرداخت: »تبریک به پسرانمان برای عملکردشان 
برابــر ویتنام، فوتبالی خــوب و بدون دادن موقعیت برابــر حریفی خوب ارائه 
دادیم. این اتفــاق تنها با کار، تعهد و تمرکز تمام بازیکنانمان در زمین ممکن 
بــود. بار دیگر خانواده ما، چه بازیکنان داخــل میدان و چه بازیکنانی که بعدا 
وارد شدند، اتحاد را نشان دادند و بار دیگر به بازی، حریف و هوادارانمان احترام 
 خود را نشــان دادیم. حاا روی بازی بعــدی تمرکز می کنیم. تبریک به تیم و 

تشکر از همگی.«

آنها کاس شان را مقابل ما نشان دادند
کاپیتان ویتنام: ابتدای بازی از قدرت ایران 

شوکه شدم
کاپیتان تیم ملی ویتنام بعد از باخت به ایران گفت: »ایران قدرتمندترین 
تیم آسیاســت. آنها با تجربه جام جهانی به این مســابقات آمدند و کاس شان 
را مقابل ما نشــان دادند. نخستین چیز که می خواهم بگویم این است که ما با 
تاش زیادی وارد این مسابقه شدیم. به خاطر هواداران فوتبال ویتنام و اگرچه 
بــازی را باختیم من به خاطر قدرت جنگندگی بــه تیم مان افتخار می کنم.« 
انگوک  های درباره اینکه همچنان می توانند با توجه به شــرایط یمن شــانس 
صعود به مرحله بعدی را برای خود متصور باشند، گفت: »ما با احترام به یمن 
وارد مســابقه بعدی خواهیم شد و به شدت تاش می کنیم تا در آخرین بازی 
به پیروزی برســیم و شــاید به دور بعد صعود کردیم. شاید خیلی ها فکر کنند 
ما راحت می توانیم یمن را شکســت دهیم اما من فکر نمی کنم حتی یک تیم 
ســاده در رقابت های جام ملت های آسیا حضور داشته باشــد.« او با اشاره به 
شــرایط سخت تقابل با ایران گفت: »تجربه بازی ایران، تجربه عجیب و غریبی 
بود و من در ابتدا از قدرت آنها شــوکه شــدم اما به مرور خودم را پیدا کردم و 

به بازی ادامه دادم.«
 

کونگ فوون: مقابل بهترین تیم آسیا بازی کردیم
کونــگ فــوون مهاجم تیم ملــی ویتنام بعد از شکســت مقابــل ایران 
بــه خبرنگاران گفت: »ویتنام مقابل بهترین تیم آســیا بــازی کرد، همه تیم 
تاش شان را انجام دادند. شــانس هایی داشتیم اما در آن حد نبود که بتوانیم 
گل بزنیــم.« وی در ادامه نیز گفت: »در فوتبال نمی دانید چه اتفاقاتی می افتد 
اما ما در بازی بعدی تاش بیشــتری خواهیم کرد. یک 90 دقیقه داریم برای 
آنکه به دور بعدی صعود کنیم. من و هم تیمی هایمان تاشمان را خواهیم کرد 
برای اینکه گل بزنیم و سه امتیاز مسابقه بعدی را بگیریم. امیدوارم هواداران به 

ما روحیه بدهند تا بتوانیم این ماموریت را به سرانجام برسانیم.«
 

پیروزی آسان و صعود عراق
تیم ملی عراق در دومین دیدارش در جام ملت های آســیا توانســت یمن 

را با 3 گل شکست دهد و صعودش به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کند.
برای عراق در نیمه نخســت، مهند علی و بشــار رســن گلزنی کردند و 
علی عباس گل ســوم را در دقیقــه 90 وارد دروازه یمن کرد. عراق با این برد 
6 امتیازی شــد و به دلیل تفاضل گل کمتر نســبت به ایران در رده دوم گروه 
D قــرار گرفت. بدین ترتیب بازی ایران و عراق در روز ســوم حکم فینال این 
گروه را دارد و شــاگردان کی روش در صورت تساوی هم سرگروه خواهند شد، 
هرچند آنها انگیزه زیادی برای پیروزی و انتقام شکست چهار سال قبل دارند.

 
کاروان تیم ملی امروز به دبی می رود

تیــم ملی فوتبال ایــران بعد از برتری مقابل ویتنــام، امروز ابوظبی را به 
مقصد دبی ترک می کند تا آماده بازی با عراق شــود. ایران و عراق در سومین 
بازی مرحله گروهی قرار اســت از ســاعت 19:30 چهارشنبه در ورزشگاه آل 
مکتوم دبی به مصاف هم بروند. ملی پوشانی که در بازی مقابل ویتنام به میدان 

نرفته بودند، بعد از اتمام بازی در زمین کریکت ابوظبی تمرین کردند.
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از تذکــــر به 
نیمکت نشین ها تا 

درگیری با پارک

90 دقیقه با کی روش

صعود با نمره 20

سعيدزاهدیان
Saeed Zahedian

کی روش باشد جام جهانی بعد هم تضمین است

کفاشیان: یادم رفت درباره کلمبیا از کی روش سوال کنم!

فاکس اسپورتس به آزمون 10داد

سردار، شاگرد زرنگ 
آزمون دوم تیم ملی

ترابی می تواند در بهترین تیم های جهان بازی کند

 کی روش: حاا تمرکز ما روی 
بازی با عراق خواهـــد بود

پرسشی که پشت برد مقتدر تیم ملی محو شد
چرا جهانبخبش بازی نکرد؟ 

سیروس دین محمدی: در جام جهانی می توانستیم هجومی بازی کنیم
ســیروس دین محمدی بازیکن اسبق تیم 
ملی در خصوص بازی دوم تیم ملی ایران مقابل 
ویتنــام گفت: »من قبل از بازی هم نتیجه این 
دیدار را پیش بینی کرده بودم و خوشــبختانه 
تغییرات تیم ملی در این بازی موثر واقع شــد. 
البته فکر می کنم این تغییــرات به این خاطر 
در تیم اعمال شــده اســت که همه بازیکنان 
در شــرایط بازی قرار بگیرنــد. تنها ایرادی که 
می توانم در خصوص این بازی به تیم ملی وارد 
کنم این است که نباید این یکی و دو موقعیت 
را به تیمی مثل ویتنــام می دادیم اما ما به هر 
حال با توجه به اینکه دیر به گل اول رســیدیم 
موفق شدیم از گروه مان صعود کنیم و در بازی 

بعدی با خیال راحت تــری به مصاف تیم ملی 
عراق برویم.«

دین محمدی در شرایطی که تیم به مرحله 
بعدی صعود کرده اســت درباره سرنوشت این 
تیم هم گفت: »مطمئن باشید که ما از تیم های 
قدرتمنــد این دوره از رقابت ها هســتیم و اگر 
بدشانسی شامل حال تیم ملی نشود می توانیم 
حرف های زیادی برای گفتن داشــته باشیم.« 
دین محمدی از ســبک بازی تیم ملی رضایت 
دارد: »من این ســبک بازی در جام ملت های 
آســیا را می پســندم اما معتقدم نحــوه بازی 
تیم ملی در جام جهانی نتوانســت رضایتبخش 
باشــد و حاا که این نوع بازی ها را از تیم  ملی 

می بینیم به نظر می رســید در جام جهانی هم 
می توانستیم در برابر تیم های اسپانیا و پرتغال 
هم به همین صورت بــازی کنیم.« وی درباره 
بازیکنان خوب تیم ملی در بازی مقابل ویتنام 
گفت: »بعد از ســردار که موفق به ثمر رساندن 
دو گل شد نحوه و شــکل بازی سامان قدوس 
را خیلی دوســت دارم و معتقدم او در گل اول 
پاس بسیار زیبایی را ارســال کرد. درباره وریا 
هم با توجه به اینکه در بازی های رسمی مدتی 
بود حضور پیدا نمی کرد خیلی خوب ظاهر شد؛ 
ولــی وریا توانایی هایی بیشــتر از این دارد که 
امیــدوارم در بازی های بعدی بتواند ارزش های 

خودش را نشان دهد.«

وزیــر ورزش و جوانان بــه قهرمانی تیم ملی 
در جام ملت های آســیا امیدوار اســت. مســعود 
سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان در سفر استانی به 
خراسان رضوی با تبریک موفقیت های تیم ملی در 
جام ملت های آســیا گفت: »دومین برد ما در این 
جام و صعود به دور بعد برای ما شــروع راه است 

تــا فتح جام ملت های آســیا و این تیم ملی مورد 
حمایت کامل کشــور و مردم است.« سلطانی فر با 
ابراز رضایت از کادر فنــی و بازیکنان و بخصوص 
هــواداران ایرانی حاضر در امارات گفت: »مرتب با 
آقای تاج رییس فدراســیون فوتبال درباره شرایط 
و نیازهای تیم ملی در تماس هســتیم و آنچه در 

اختیار فدراســیون و وزارت اســت برای موفقیت 
تیــم ملی به کار گرفته ایم.« وزیر ورزش و جوانان 
گفت: »چهل و پنج سال است پیگیر مسائل ورزش 
بخصوص فوتبال هستم و بازی های تیم ملی ایران 
را مانند همیشــه بــا عاقه دنبــال می کنم و به 

قهرمانی این تیم امید های زیادی دارم.«

علی کفاشــیان، رییس ســابق فدراســیون فوتبال پس از پیروزی 2 بر 
صفــر ایران مقابل ویتنام در دومین بازی جام ملت های آســیا ســعی کرد با 
روحیه حرف بزند: »تا ســه نشه بازی نشه. ســومین بازی هم که بسیار مهم 
اســت امیدوارم به پیروزی برســیم. اگر بچه ها با همین اقتــدار مقابل عراق 
بازی کنند به پیروزی می رســیم، البته عراق همیشــه بــرای ما یک مقدار 
دردسرســاز بوده اســت اما اگر ســومین بازی را هم خوب پیش ببریم دیگر 
 نباید نگران باشیم. بعد از بازی سوم تا نیمه نهایی پیش می رویم و دیگر نباید 

نگران باشیم.«
کفاشــیان در پاسخ به این سوال که آیا بازی ســوم انتقامی است؟ این 

واکنش را نشــان داد: »انتقامی که نمی شــود گفت؛ باید بازی اصولی انجام 
بدهیم. عراق مقابل ویتنام در لحظات آخر توانســت گل سوم و برتری اش را 
بزنــد و بازی تا دقایق آخر 2 بر 2 بود. عــراق بازیکنان قوی و باغیرتی دارد. 
سبک بازی ما باید با آنها فرق کند. البته این تخصص آقای کی روش است که 

تاکنون خوب مدیریت کرده است.«
کفاشــیان در مورد اینکه بعد از اینکه یکی از بازیکنان کارت زرد گرفت 
کی روش اظهار نگرانی کرد و چند باری هم معترض شــد، گفت: »متاســفانه 
کــی روش یک مقدار ناراحت بود، البته از مســائل دیگر هم ناراحت بود. یک 
اتاق را به ما ندادند رختکن  هم کوچک بود. من چند بار به AFC این مساله 
را گفتم. نمی دانم چه لجبازی و چه چیزی اســت که این اتاق را به ما ندادند، 
او یک خرده از این مســائل ناراحت بود. اتــاق خالی را به ما ندادند. داور هم 

اخطارهای نابجایی داد که مستحق دریافت آن نبودیم.
کفاشــیان درباره توافق نهایی کی روش با کلمبیا نیز این صحبت ها را به 
زبان آورد: »من هم در سایت ها این خبر را دیدم. یادم رفت از او در این مورد 
ســوال کنم اما اکنون وقت آن نیســت که این مساله را بپرسیم. او یک مربی 
حرفه ای است. از قبل هم این بحث ها بوده است. کی روش چون حرفه ای است 
 تا زمان پایان بازی های ایران هیچ تصمیمی نمی گیرد اگر تصمیمی هم بگیرد

 اعام نمی کند.«
کفاشیان در مورد اینکه فدراسیون قصد تمدید قرارداد کی روش را دارد یا 
نه، این پاسخ را داد: »بستگی به نتایج تیم ملی دارد. او مربی است که 8 سال 
 کار کرده، بنابراین اگر باز هم مربی تیم ملی ما باشــد، جام جهانی بعدی مان 

هم تضمین می شود.«

سلطانی فر: تیم ملی کاما مورد حمایت کشور و مردم است

در هفته بیست و دوم لیگ برتر انگلیس، لیورپول توانست 
با یک گل برایتون را شکست دهد و در صدر جدول 57 امتیازی 
شــود. محمد صاح در دقیقه 49 از روی نقطه پنالتی تنها گل 

تیمش را به ثمر رساند. 
ستاره مصری با این گل در 7 دیدار اخیر خود در لیگ برتر 

توانسته است 7 گل به ثمر برساند.
در دیگر بازی حساس دیروز آرسنال در خانه وستهم با یک 
گل شکست خورد. رایس، بازیکن جوان وستهم در شروع نیمه 
دوم موفق شد روی پاس ســمیر نصری، هافبک سابق آرسنال 

دروازه توپچی های لندن را باز کند. آرســنال با این شکست در 
امتیاز 41 باقــی ماند و در صورتی که امروز منچســتریونایتد 

موفق به شکست دادن تاتنهام شود به این تیم می رسد.
در 4 بازی دیگــر دیروز لیگ برتر انگلیــس این نتایج به 

دست آمد:
برنلی 2 ............................................................................  فوام یک
کاردیف صفر .........................................................  هادرزفیلد صفر
.....................................................  واتفورد 2 کریستال پااس یک 
.....................................................  ساوتهمپتون 2 لسترسیتی یک 

پیروزی 
 لیورپول
شکست 
آرسنال

سرجیو: شرط می بندم کی روش ایران را قهرمان می کند
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درخشش نستروف و شفیع در جام ملت ها: سن یک  عدد است
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کفاشیان: یادم رفت درباره کلمبیا از کی روش سوال کنم!
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لی وو این فصل 27 گل در 
ترکیب شانگهای به ثمر رساند و 

جایزه بهترین گلزن را به دست 
آورد. او بااتر از بازیکنانی چون 

گراتزیانو پله، هالک، الکساندر 
پاتو و اودیون ایگالو این عنوان را 

کسب کرد. 

برای آغاز این نوشــته، به یک جمله  
کلیشــه ای در فوتبــال اشــاره می کنیم: 
»سن، فقط یک عدد است.« واقعیتش هم 
سن در فوتبال معنایی ندارد. همین یکی 
دو روز قبل شنیدیم که باشگاه یوکوهاما 
قرارداد کازویوشی میورا را برای یک فصل 
دیگر تمدید کرد. مهاجم 52 ساله ای که 
هنوز در ســطح دوم لیگ حرفه ای ژاپن 
حضــور دارد و هــر از چندگاهی گل هم 

می زند.
میورا نمونه ای جذاب از حضور موفق 
بازیکنان مسن در سطح باشگاهی است اما 
برای بحث ملی می توان به جام ملت های 
آســیا و درخشــش بازیکنانی اشاره کرد 
که سن و ســال باایی دارند. عامر شفیع 
از اردن، ژنــگ ژی از چیــن و ایگناتــی 
نستروف از ازبکســتان بازیکنانی هستند 
که در امــارات ثابت کرده اند دود از کنده 
بلند می شود. از ژنگ ژی که در چین یک 
بازیکن کلیدی اســت فاکتور می گیریم و 
بیشــتر به عامر شفیع و ایگناتی نستروف 
اشــاره می کنیم. دروازه بان هایی موثر در 
ترکیــب اردن و ازبکســتان که اگر آماده 
نبودنــد ایــن دو تیم هرگــز روی هم 3 

پیروزی دشت نمی کردند.
عامر شــفیع با لقب نهنگ آسیا در 
2 بازی اردن مقابل اســترالیا و ســوریه، 
نه تنها گلی دریافــت نکرده و دروازه اش 
را بســته نگه داشــته، بلکه درخشیده و 
موقعیت های حساســی را هم مهار کرده. 
دروازه بان 36 ســاله ای که عضو باشــگاه 
الوحدات در اردن است و البته همین یک 
ماه قبل توانســت دروازه تیم ملی هند را 

در دیداری تدارکاتی باز کند.
جام  در  شــفیع چهارمین حضــور 
ملت های آســیا را تجربه می کند. او سال 
2004 در چین، 4 بــار در ترکیب اردن 
قرار گرفت و 390 دقیقه در زمین حضور 
داشت. سال 2011 هم همین تعداد بازی 
را انجــام داد و البتــه آمــار 360 دقیقه 
حضــور در زمین را به نام خود ثبت کرد. 
عامر شفیع در ســال 2015، 3 بازی 90 
دقیقه ای انجام داد و در این تورنمنت که 
در امارات برگزار می شود هم تاکنون 2 بار 

در ترکیب اردن قرار گرفته است.
آمــار عامر شــفیع روی هــم انجام 
13 بــازی و 1200 دقیقــه حضــور در 
جام ملت های آســیا اســت. آمــاری که 
با درخشــش اردن و صعــود این تیم به 
مرحلــه بعــد، حداقل به انــدازه 2 بازی 
دیگــر افزایش پیدا می کند. عامر شــفیع 
که سال هاســت بازوبند کاپیتانی اردن را 
بر بازو می بندد، باتجربه ترین بازیکن این 
تیم است و البته یکی از بهترین بازیکنان 
تاریــخ فوتبال اردن. دروازه بانی که زمانی 
بحث حضورش در فواد شنیده می شد اما 
هرگز به امضای قرارداد رسمی منجر نشد.
عامر  مثــل  هم  نســتروف  ایگناتی 
شفیع، یکی از بازیکنان کلیدی ازبکستان 
در امارات است. دروازه بان 35 ساله ای که 
پنجمین حضور خود را در جام ملت های 
آسیا سپری می کند. نستروف سال 2004 
یک بازی 90 دقیقه ای برای ازبکســتان 
انجام داد، ســال 2007، 3 بار در ترکیب 
تیمش قرار گرفت و 270 دقیقه در زمین 
حضور داشــت. ســال 2011 و در دوران 
اوج ازبکســتان، 5 بــار در جام ملت ها به 
میــدان رفت و آمــار 422 دقیقه بازی را 
به نام خود ثبت کرد. ســال 2015 نیز 4 
بازی برای ازبکســتان انجام داد و 3980 
دقیقه در زمین بــود و البته در این جام 
هم تاکنون یک بازی 90 دقیقه ای درون 

دروازه تیمش ایستاده است.
آمار نســتروف، حضــور در 5 جام 
ملت ها، انجام 14 بــازی و 1262 دقیقه 
حضــور در زمین اســت. او از این حیث 
رکــورد ویژه ای از خود بر جا گذاشــته و 
البته با توجه به احتمال صعود ازبکستان 
و پیــروزی این تیم مقابــل عمان در گام 
نخســت، آمار نســتروف بهبود هم پیدا 

خواهد کرد.
ایــن دو دروازه بان آمــاده بار دیگر 
این جمله مشــهور را به رخ می کشــند 
که فوتبال، ســن و ســال نمی شناسد و 
بازیکنان 35، 36 ســاله هــم می توانند 
ستاره یک تورنمنت شوند. اتفاقی که در 
جام ملت های آسیا رخ داده و نستروف و 

شفیع باعث و بانی اصلی اش بوده اند.

درخشش نستروف و شفیع: 
سن یک عدد است
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شــاگردان کارلوس کی روش موفق 
شدند با ارائه نمایشــی جذاب ویتنام را 
هم از پیش رو برداشــته و به اســتقبال 
بازی ســوم مقابل عراق بروند. ســردار 
آزمون ستاره شــماره 20 تیم ملی با 2 
گلی کــه زد، این پیــروزی را به ارمغان 
آورد و خودش هم به صدر جدول گلزنان 

جام ملت ها صعود کرد.
تیم ملی که بازی نخست خود را با 
نتیجه 5- صفر تمام کــرده بود، حاا با 
این پیروزی دو گله با 7 گل زده و بدون 
گل خورده، در صدر جدول گروه D قرار 
می گیرد. ایــران هم اکنــون عملکردی 
بهتر از تمام تیم های آســیایی دارد و اگر 
عربســتان و ژاپن دســت به کار بزرگی 
نزنند، این عنــوان را در پایان هفته دوم 

رقابت ها حفظ خواهد کرد.
دو پیــروزی پرگل برابــر ویتنام و 
یمن، بهترین شــروع تیم ملی ایران در 
4 دهــه اخیر به حســاب می آید. در 40 
سال اخیر ایران 11 بار در جام ملت های 
آســیا حاضر شده و تنها 4 بار توانسته با 
2 پیــروزی متوالی تورنمنت را آغاز کند. 
یکی در ســال 1984 که ایران توانست 
امــارات و چیــن را مغلوب کند و ســه 
مرتبــه دیگر هم از ســال 2011 به بعد. 
به عبارتی از تورنمنت 2011 قطر ایران 
همواره اســتارت کار را با 2 پیروزی زده 
اما هیچ گاه نتوانســته این چنین مقتدر 

ظاهر شود.
که  کــی روش  کارلوس  شــاگردان 
اکنون دســت به کار بزرگی زده اند، باید 
عراق را نیز از پیش رو بردارند و با کسب 

مقام نخســت در مرحلــه گروهی، کار 
ســاده تری را در مراحل حذفی داشــته 
باشــند. البته بــا توجه بــه تفاضل گل 
فوق العاده ایران، صعود به عنوان سرگروه 
با یک تساوی نیز احتماا حاصل می شود.
بهترین شــروع ایران در تاریخ جام 
ملت ها به سال 1976 باز می گردد. جایی 
که در ورزشــگاه آزادی تیم ملی توانست 
عراق، یمن، چیــن و کویت را با 13 گل 
شکســت دهد و بدون گل خورده برای 
سومین بار متوالی قهرمان جام ملت های 
آســیا شــود. حاا باید دید آیا تیم ملی 
ایــران می تواند ایــن راه را ادامه داده و 
چهارمین قهرمانی خــود در تاریخ جام 

ملت های آسیا را کسب کند یا خیر؟
1968: 4 پیروزی متوالی - قهرمانی
1972: 5 پیروزی متوالی - قهرمانی
1976: 4 پیروزی متوالی - قهرمانی

1980: 4 پیــروزی، یــک باخت و یک 

تساوی - مقام سوم
1984: 2 پیروزی، 2 تســاوی، 2 باخت 

- مقام چهارم
1988: 3 پیــروزی، یک تســاوی، یک 

باخت - مقام سوم
1992: یک برد، یک مساوی، یک باخت 

- حذف در گروهی
1996: 4 برد، 2 باخت - مقام سوم

2000: 2 برد، یک مساوی، یک باخت - 
حذف در یک چهارم

2004: 3 برد، 2 مســاوی، یک باخت - 
مقام سوم

2007: 2 برد، یک مساوی، یک باخت - 
حذف در یک چهارم

2011: 3 برد، یک باخت - حذف در یک 
چهارم

2015: 3 برد، یک باخت - حذف در یک 
چهارم

2019: 2 برد - ؟ ؟ ؟

محســن گروسی، پیشکســوت فوتبال ایران که در تیم 
ملی هم بازی کرده در مــورد پیروزی تیم ملی ایران مقابل 
ویتنام گفــت: »اوایل بازی عملکرد دو تیــم چنگی به دل 

نمی زد اما رفته رفته ایران بر بازی مسلط شد.
 بازیکنان تیم ملی بــا حرکات ترکیبی خوبی که انجام 
دادند کم کــم به دروازه حریــف نزدیک شــدند. بازیکنان 

مقداری روی پاس های آخر کم دقت بودند. 
در ادامه ویتنام به دفاع مطلق روی آورد. ویتنام در طول 
بازی چشم به ضد حمات داشت که مدافعان ما در نیمه اول 
به خوبی آنها را کنترل کردند. بعد از گل اول فشــار از روی 

تیم ملی برداشته شد. ویتنام چیزی برای عرض اندام نداشت 
و این تیم بــه دنبال دریافت گل های کمتــر بود. تیم ملی 
بسیار خوب حریف را پرس می کرد. آمار 70 به 30 مالکیت 
توپ در پایان نیمه اول کاما نشــان دهنده برتری تیم ملی 

در نیمه اول بود.«
پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه گفت: »در 10 دقیقه 
اول نیمه دوم تیم ملی عقب کشید و بازی خوبی را از سوی 
بازیکنان مشاهده نکردیم. این اتفاق باعث رقم خوردن چند 
صحنه  خطرناک روی دروازه تیم ملی شد. در ادامه با حضور 
مهدی ترابی در ترکیب تیم ملی ایران جان تازه ای گرفت و 
توانســت موقعیت های خطرناکی را روی دروازه حریف خود 
ایجاد کند. در همین شرایط گل دوم وارد دروازه حریف شد 
و ویتنام که دید توان مقابله با تیم ملی را ندارد، عقب کشید 

تا گل های بیشتری دریافت نکند.«
گروســی به بازی پایانی دور مقدماتی هم اشــاره کرد: 
»فوتبال عــراق خیلی نزدیک به ایران اســت. آنها از لحاظ 
هجومــی تیم خطرناکی هســتند. اگر مثــل 10 دقیقه اول 
نیمــه دوم بــازی با ویتنام بــه عراق فرصت دهیــم آنها از 
این مســاله به ســادگی نمی گذرنــد. باید بــازی خودمان 
را بــا یــک شــیوه منطقــی دنبال کنیــم. باز هــم تأکید 
 می کنم این تیم می تواند به ســال ها ناکامــی فوتبال ایران

 پایان دهد.«

شروعایراندرجامملتها،نشانههاییازتاریخسازی

محسنگروسی:فوتبالعراقنزدیکبهایراناست

دابائو یو و لی وو با 2 گل زده مدعی 
تصاحب کفش طای جام ملت های آسیا 

در سال 2019 هستند. 
دابائو یو در هر 2 بازی چین گل زده 
و لی وو هم 2بــار دروازه فیلیپین را باز 
کرده. دابائو یو که مهاجم نوک نیســت 
و بیشتر در کناره ها توسط مارچلو لیپی 
مورد استفاده قرار می گیرد، عضو باشگاه 
بیجینگ جــوان در لیــگ حرفه ای چین 

است. 
او در 53 بــازی ملــی 19 گل زده 
و حاا هم مدعی کســب عنوان بهترین 

گلزن جام ملت های آسیاست. 
دابائــو در فصــل 2018 لیگ چین 
در 21 بــازی 2 گل زد که ایــن آمار با 

درخشــش او در تیم ملی چین به هیچ 
وجه همخوانی ندارد.

ماجرای لی وو بــا دابائو یو متفاوت 
است. لی وو بهترین گلزن لیگ حرفه ای 
چین محسوب می شود و درخشش او در 
خط حمله تیم لیپی هم موضوع چندان 

جالبی نیست.
 لی وو عضو باشگاه شانگهای و آقای 
گل لیــگ چین اســت. مهاجمی که در 
نــوک خط حمله بــازی می کند و با 27 
سال ســن بااتر از انبوهی بازیکن طراز 
اول دنیا، کفش طــای لیگ حرفه ای را 

تصاحب کرده است.
در  گل   27 فصــل  ایــن  وو  لــی 
ترکیب شــانگهای به ثمر رساند و جایزه 
بهترین گلزن را به دســت آورد. او بااتر 
از بازیکنانی چــون گراتزیانو پله، هالک، 
الکساندر پاتو و اودیون ایگالو این عنوان 

را کسب کرد. 
بعد از لــی وو، اودیون ایگالو در رده 
دوم بهترین گلزن هــای لیگ چین قرار 

گرفــت؛ مهاجم تنومنــد و اهل نیجریه 
باشگاه چانگ چون یاتان که 21 گل وارد 

دروازه حریفان کرد. 
ایگالو با سابقه بازی برای گرانادا در 
الیگا و واتفورد در لیگ برتر، 21بار هم 
در ترکیب نیجریه به میدان رفته و 9 گل 

به ثمر رسانده است.
گراتزیانــو پله با ســابقه بازی برای 
سمپدوریا، پارما، فاینورد و ساوتهمپتون، 
در لیگ حرفه ای چین عضو شــاندونگ 

اســت و این فصــل 16 گل در ترکیب 
این تیم به ثمر رســاند. پله که 20 بازی 
ملی برای ایتالیا انجام داده و 9 گل زده، 
همیــن چند هفته قبل هم برای آتزوری 
بــه میدان رفت تا نشــان دهــد در 32 
سالگی از تفکرات روبرتو مانچینی خارج 

نشده است.
الکساندر پاتو دیگر مهاجم مشهوری 
است که در لیگ چین و باشگاه تیانجین 
عضویت دارد. پاتو، استعداد بزرگ فوتبال 
برزیــل -حدفاصل ســال های 2006 تا 
2009- بود که به عنوان ستاره ای جوان 
پیراهــن میان را پوشــید و بعدها برای 

ویارئال و چلسی هم بازی کرد.
 پاتو که 29ســاله اســت، این فصل 
15 گل برای تیانجین به ثمر رســانده و 
بهترین گلزن این باشگاه رده نهمی است. 
پاتو در 27 بازی ملی 10 گل برای برزیل 
زده اما از سال 2013 درهای تیم ملی به 

روی او بسته شده.
هالک، هم تیمی لی وو در شانگهای 

اســت که مهاجم تیــم ملی چین بخش 
اعظمــی از گل هــای زده خــود را بــا 
پاس های طایی این برزیلی وارد دروازه 

حریفان کرده.
 هالک که سابقه بازی برای پورتو و 
زنیت ســن پترزبورگ را در کارنامه دارد، 
در 48 بازی ملی 11 گل زده و البته چند 
ماهی است که به اردوی تیم ملی برزیل 

دعوت نشده. 
هالــک ایــن فصــل 13 گل برای 
شانگهای زده و از این حیث دومین گلزن 

برتر این باشگاه است.
به ایــن مهاجمان نامــدار، باکامبو، 
تاردلــی، کاردچ و پائولینیــو را هم باید 
اضافــه کنیــم؛ بازیکنانی کــه در لیگ 
حرفــه ای چیــن تورهــای بســیاری را 
لرزانده  اند اما در جدول رده بندی بهترین 
گلزن هــا پایین تر از لی وو قــرار دارند؛ 
مهاجمی که بعد از پوشیدن کفش طای 
لیگ حرفه ای چین حاا به آقای گلی در 

جام ملت های آسیا فکر می کند.

چین بر خاف انتظارها 
در جام ملت های آسیا 
درخشیده و دو پیروزی 
ارزشمند کسب کرده؛ 
اولی برابر قرقیزستان و 
با نتیجه 2 بر یک و دومی 
مقابل فیلیپین که 3 بر 
صفر به پایان رسید. در این 
دو بازی، 2 بازیکن برای 
چین گل زده اند. دابائو یو 
که گل او همراه با گل به 
خودی ماتیاش -دروازه بان 
قرقیزستان- پیروزی 
نخست چین را رقم زد 
و دیگری لی وو که برابر 
فیلیپین دبل کرد و باعث و 
بانی برد ارزشمند چین بود.

آقای گل چین در اندیشه کسب کفش طای جام ملت ها

لی وو بااتر از پله، پاتو و هالک اینجا هر روز می توانید توییت ها 
و پســت های ورزشــی کاربــران 

شبکه های اجتماعی را بخوانید.
***

ایران ورزشی:
جابــر، مرد همیشــه در فهرســت 

خروج!

:Mahmood
 تقریبا هر برنامه ای از صدا و ســیما 
روی آنتــن میره حتــی برنامه هایی که 
اصا ماهیت ورزشــی ندارنــد، در حال 
کوبیدن کی روش هســتند اینا به خاطر 
تیم باشگاهیشون حاضرن تیم ملی یک 

کشور رو فدا کنن.

تئودور:
هنوز بعضی شــب ها خــواب چیپ 
یونــس محمود رو می بینــم و از خواب 

می پرم.

کانالس:
خود کنعانی زادگان قبل از شــروع 
بازی می ره می زنه روی شــونه کی روش 
می گــه واقعاً مســخره بازی در میاری یا 

واقعاً فیکسم؟

:ChrtNgoErf
دوســتان دیگه از لقــب جابر رفت 
و برگشــت برای جابر انصاری اســتفاده 
نکنید چون متاســفانه اان دو سه ساله 
تو همیــن حالت مونده یعنــی میره تو 
فهرســت خروجی دوباره برمی گرده تو 

تیم.

استنیس اس واو رینکا:
یه جــوری از خبــر رفتن کی روش 
خوشحال شدین، قشنگ معلومه تابعیت 

کره جنوبی دارید.

زد اچ:
ســون هیونگ مین رو از کره جنوبی 
بگیــرن به زور جزو تیم های ســطح دو 

آسیا محسوب می شن.

  ترول فوتبال:
می دونیــد چــرا هیــچ حیوونی رو 
نذاشــتن بازیا رو پیش بینی کنه؟ چون 
هرچی گربه و اک پشت و هشت پا بوده 
تیم های آســیای شرقی گرفتن پختن یا 

ترشی  ش رو ریختن.

:m. javadifar
فرهــاد مجیــدی مصاحبــه کرده 
و به شــدت از بی کفایتی مســووان و 
نبــود امکانات انتقاد کــرده. اتفاقا هم از 
استقال اسم برده و هم پرسپولیس. ولی 
هیچکدام از خبرنگاران و روزنامه نگارها با 
القاب چگوارا، مرد آزادی خواه و سخنان 
بی ســابقه از او یاد نکردن. واسه اونا این 
حرفا مهم نیست مهم قرمز بودن گوینده 

است.

هولدن کالفیلد:
چیه این حس، چیه این عاقه؟ تیم 
ملی از اتوبوس پیاده شد قلبم شروع کرد 
تند زدن. واقعاً تک تکشــون رو دوست 
دارم با این لباس حتی اون آقای طارمی!

:Mr. corrector
ترکیــب رویایی من برای فدراســیون 
فوتبــال و تیم ملی اینــه: علی دایی، رییس 
فدراســیون. وحید هاشــمیان نایب رییس. 
هادی طباطبایی، سخنگو. مهدی مهدوی کیا 
ســرمربی. کریــم باقری، مربــی. احمدرضا 
عابدزاده، مربی دروازه بان ها. محمد حسینی 

آنالیزور. محمد تقوی سرپرست.

سعید:
واقعاً حق ســامان قدوس نیست با 
این همه کیفیت کنــار طارمی و آزمون 

بازی کنه.

قاوف:
رفتــن اطراف اســتادیوم بــا مردم 
مصاحبه می کنن. دو نفر گفتن ایشــاا 
5-1 می زنیــم. قشــنگ معلومــه چون 
حریف ضعیفــه 5 گل برای خودمون در 
نظر گرفتن اما چون کنعانی زادگان توی 

زمینه یک گل هم برای حریف.

سولوپر:
یه زمانی از مدرسه با عجله می اومدم 
خونه به اخبار ورزشــی برسم، اون موقع 
نه کانال تلگرامی بود نه سایت ورزشی و 
نه... امروز خیلی اتفاقی اخبار ورزشی رو 

دیدم و رفتم تو خاطرات.

محمد حسین آجرلو:
فــرزاد مجیدی گفتــه در »مکتب 
من« استعفا جایی ندارد. یعنی می خوام 
بگم که فرزاد مجیدی هم مکتب خاص 

خودش رو داره.

:Ali abutalebi
انجمــن یهودیــان اســترالیا خواهان 
منع برگزاری مســابقه فلسطین و استرالیا 
در چارچوب جام ملت های اســترالیا شده 
»چون فلســطین موجودیت نــدارد.« تیم 
اندرســون تصاویــری از مســابقه تیم های 
فوتبال فلســطین و اســترالیا را در ســال 
1939 مخابره کرده، روزگاری که اسرائیل 
»موجودیت« نداشــت و فلســطین اشغال 

نشده بود.

خورخه لوئیس بورخوس:
همون اتوبوســی که تو جام جهانی 
واســه آرژانتین و اسپانیا و پرتغال پارک 

کردیم رو ویتنام جلومون پارک کرده.

ابولیون:
بــازی فوتبالی که تــوی روز برگزار 

بشه قطعاً تنیسه.

شهر مجازی
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ایران 2 - ویتنام صفر؛ صعود بی دردسر با دبل سردار

تیم ملی ششدانگ
شــنبه 1397/10/22، بــازی دوم از 
مرحله گروهی جام ملت های آســیا 
2019، ورزشــگاه آل نهیان ابوظبی، 

ساعت 14:30، تماشاگر:5 هزار نفر
ایران 2

گل ها: سردار آزمون )38 و 69(
ویتنام صفر

داور: محمد تقی الجعفری )سنگاپور(
کیات، سرگی  مین  کو  رونی  کمک ها: 

گریشنکو )قزاقستان(
احســان  و  طارمی  مهــدی  اخطار: 
حاجی صفی )ایران(، دوان وان هائو و 

دو دوی مان )ویتنام(
بازیکن برتر: سردار آزمون )ایران(

وریــا  بیرانونــد،  علیرضــا  ایــران: 
مرتضی  حاجی صفــی،  احســان  غفوری، 
پورعلی گنجــی، امیــد ابراهیمــی، وحید 
امیری )احمد نوراللهی -64(، محمدحسین 
قــدوس، مهدی  کنعانی زادگان، ســامان 
طارمی )مهدی ترابی - 64(، سردار آزمون 

)کریم انصاری فرد- 79(، اشکان دژاگه
سرمربی: کارلوس کی روش

ویتنــام: دو دوی مان، نگوس ها، بی 
تــی دونگ، وان وان هئــو، نگوین ترونگ 
)انگوین تین لیــن - 84(، نگوین کونگ، 
فــام دوس هوی )انــگان وان دای - 59(، 
دو هانگ، نگویــن کوانگ، فان وتان دوک 

)انگوین وان توئان - 46(، دانگ وان ام
سرمربی: پارک هانگ سئوک

 
برخــاف پیش بینی ها جهانبخش در 
ترکیب اصلی قرار نگرفت اما کی روش سه 

تغییر در ترکیب اصلی اش ایجاد کرد.
درســت مثل بازی با یمن تیم ملی با 
ریتم تند و بازی فشرده کار را آغاز کرد اما 
بعد از دو دقیقه ویتنام هم به زمین ما آمد 
و بازی متعادل شــد. نخستین پاس خوب 
اشــکان در دقیقه 6 سردار را روانه دروازه 

ویتنام کرد اما او به توپ نرسید.
دقیقه 10 تیم ملــی با کرنر کاپیتان 
دژاگه می توانســت از برتــری فیزیکی اش 
اســتفاده کند اما توپ بــه امیری برخورد 

کرد و در دستان گلر ویتنام جای گرفت.
دقیقه 16 و بعد از چند دقیقه بازی 
به هم ریختــه دژاگه با پاس تودر قدوس 
را راهــی دروازه حریف کــرد اما خروج 
از گلزنی ســامان  دروازه بان ویتنام مانع 

شد.
دقیقــه 23 و بعد از برتری تیم ما در 
مالکیت توپ ارســال خــوب وریا غفوری 

بــا کنترل و ضربه طارمی همراه شــد اما 
مدافعان ویتنامی جلوی توپ ایســتادند تا 

این موقعیت هم باک شود.
دقیقه 26 ســردار آزمون در گوشــه 
محوطه جریمه صاحب موقعیت شــوتزنی 
شــد اما دانگ وان باز هم شوت محکم او 
را ریباند کرد تا موفق ترین بازیکن تیمش 
در برگشــت دادن موقعیت های تیم ایران 

باشد.
و  بیرانوند  ناهماهنگــی  دقیقــه 27 
پورعلی گنجــی باعث شــد بــا دفع توپ 
پورعلی گنجــی بازیکن ویتنام در موقعیت 
شوتزنی قرار بگیرد که البته ضربه او بسیار 

بی دقت و ضعیف بود.
دقیقه 30 ارســال مناســب دژاگه با 
پرش سردار و طارمی مواجه شد اما توپ از 
روی سر هر دو نفر گذشت و این موقعیت 

هم ساخته نشد.
دقیقه 36 یک حمله هماهنگ و کار 
ترکیبی خوب از تیــم ما با پاس امیری و 
شــوت سر ضرب آزمون همراه شد اما این 
ضربه هم در چارچوب دروازه ویتنام نبود.

دقیقــه 38 ســرانجام قفــل دروازه 
ویتنام باز شد. در این لحظه بعد از حرکت 
تکنیکــی غفوری او با پاس در فضا قدوس 
را روانه کرد و ســامان در یک وجبی خط 
عرضی با ارسالی دقیق سردار را در آستانه 
گلزنی قرار داد تا شــماره 20 ما با پرشی 
دیدنی و ضربه ســری دقیق دروازه ویتنام 

را باز کند.
دقیقه 44 و با پرتاب اوت بلند امیری 
و دخالــت طارمی توپ به دســت مدافع 
ویتنام برخورد کرد امــا خبری از پنالتی 

نشد.
نیمه دوم بدون تغییر در ترکیب ما و 
یک تغییر در خط حمله حریف آغاز شــد 
و ظاهــرا ویتنام کمــی جلوتر آمده تا گل 
خــورده را جبران کند اما خیلی زود عقب 

می رود.
دقیقــه 51 در حالی که مدافعان تیم 
ملی منتظر باا رفتن پرچم آفساید کمک 
داور بودند کونگ فونگ با بیرانوند تک به 
تک شــد اما گلر ما از این مصاف سربلند 
بیرون آمد و با خروج به موقع توپ را دفع 

کرد.
یک دقیقه بعد تیم ما که می دانست 
نباید اجازه دهــد ویتنام زیاد جلو بیاید با 
شوت سردار باز هم تا آستانه گلزنی پیش 
رفــت اما باز هم دفع گلــر حریف توپ را 
برگشــت داد و در ریباند هم شوت محکم 

طارمی کارساز نشد.
دقیقــه 54 هم تــاش طارمی برای 
خلــق موقعیت به جایی نرســید و باز هم 
خروج به موقع گلر ویتنام این شــانس را 

از ما گرفت.
بعد از چند دقیقــه بازی متعادل که 
تنها یک شــوت بی دقت از ســوی دژاگه 
را به همراه داشــت کــی روش دو تعویض 
همزمــان در نیمه جلــوی زمین تیمش 

انجام داد.
دقیقه 67 ارســال ایستگاهی از سوی 
حاجــی صفی بــا اشــتباه ویتنامی ها در 
آفسایدگیری مواجه شــد اما نوراللهی در 
کنترل تــوپ ناموفق بود تا این شــانس 

بادآورده از دست برود.
دو دقیقــه بعــد پاس عمقــی ترابی 

بــا کنترل توپ و چرخش زیبای ســردار 
مواجه شــد تا آزمون تــوپ را روی پای 
چپش بیندازد و با ضربه ای دقیق اندوخته 

خودش و تیم ملی را دوبرابر کند.
دقیقه 75 ضدحمله سریع تیم ملی با 
حرکــت ترابی و پاس عالی او برای قدوس 
همراه شــد اما توپ از مقابل او عبور کرد. 
در ادامه قدوس با ارســالی دقیق موقعیت 
گلی برای ســردار ســاخت اما خروج گلر 
ویتنام و دخالت مدافع حریف مانع از ثبت 

گل سوم شد.
دقیقــه 88 و بعــد از لحظاتی بازی 
منفعانه اشتباهات مدافعان تیم ملی و در 
صدر آنها غفوری و نوراللهی موقعیت بسیار 
خوبی را تقدیم ویتنام کرد اما ضربه نهایی 
وان تــوان با اختاف بســیار کمی بیرون 

رفت تا کلین شیت بیرانوند خراب نشود.
در نهایــت اتفاق دیگــری در میدان 
رقم نخورد تا تیم ملی با بردی مقتدرانه و 
راحت ویتنام را کنار بزند و با شش امتیاز 
صعودی بی دردســر و راحت بــه مرحله 

بعدی داشته باشد.

آزمون: هیچ وقت از 
من اعتراض نمی بینید

برد  از  بعد  آزمون  ســردار 
مقابل ویتنام در جمع خبرنگاران 
بگویم  »نمی خواهــم  گفــت: 
برادران خــودم چون من از آنها 
کوچکتــرم اما بــرادران خودم 
خوب کار می کننــد و من چون 
توپ ها  درصد   90 هستم  مهاجم 
به مهاجمان می رسد. از گلزنی ام 
از  مهم تر  اما  خیلی خوشــحالم 
گلزنی برای ما موفقیت تیم ملی 
است و خدا را شکر که 3 امتیاز 

را گرفتیم.«
هت تریک: من هر موقع که 
در بازی حضــور دارم هیچ وقت 
متوقف نمی شوم، همیشه دوست 
دارم حرکت کنم، خدا گفته از تو 
حرکت از من برکت و من حرکت 
می کنم تا خدا به من برکت بدهد 
و خدا را شکر در همه بازی ها باید 

بهتر از این هم بازی کنم.
است  شاهد  خدا  گلی:  آقای 
فوتبال حرف  بــه  راجع  من  که 
می خواستند  خیلی ها  نمی زدم، 
اما  بکشانند  حاشــیه  به  را  من 
من بــا خانواده ای که داشــتم 
و صحبت هایــی که بــا پدرم و 
مربیان می کــردم به من گفتند 
که چگونه بایــد رفتار کنم، این 
انتقادهای الکی نه فقط در مورد 
من بلکــه شــاید بازیکنی 18 
ساله باشــد، باید کاری کنیم که 
بازیکن پیشــرفت کند، در اروپا 
وقتی جوانی به جایی می رســد 
همــه تاش می کنند کــه او به 
مقامات باا برســد اما در ایران 
اینگونه نیســت، وقتی کسی به 
می خواهند  همه  می رسد  جایی 
او را بزنند اما شــاید ندانند که 
تاکتیک تیم ملــی در مورد چه 
بوده و چه کاری انجام می دهیم، 
کسی در مورد اینها حرف نمی زد 
اما کســانی هم بودند که از من 
حمایت کردند و دستشــان درد 
را  تکشان  تک  دســت  و  نکند 
می بوســم، امیدوارم همه دست 
به دســت هم بدهیم تا تیم ملی 

قهرمان آسیا شود.
تعویــض:  از  ناراحتــی 
هیچ وقــت نمی بینید که من به 
مربی اعتراض کنم. من نسبت به 
داور معترض بودم، ما به هرکسی 
در زمیــن می خوردیــم کارت 
زرد نشــان می داد، یعنی چه؟! 
بیایم  می خواســتم  که  موقعی 
بازیکن حریف با کف پا روی سر 
مهدی ترابی آمد، سر آن مساله 
داشتم بحث می کردم، داور هیچ 
نمی داد،  نشــان  عکس العملی 
کارت زردهایی که به ما نشــان 
موردی  اگر  بــود،  بی مورد  داد 

داشت مشکلی نبود.

نیمه اول می توانستیم گل نخوریم
هانگ سئو: ایران قدرت 
باای خودش را نشان داد

پارک هانگ سئو بعد از شکست مقابل 
ایران در نشســت خبری  گفــت: »امروز ما 
توانایی جلوگیری از خط حمله قدرتمند و 
بازی محکم ایران را نداشتیم. به آنها تبریک 

می گویم.«
سرمربی ویتنام در پاسخ به این سوال 
کــه چرا در دو بازی تیمــش باخته، گفت: 
»در مدت زمان کوتاهی توانســتیم تجربه 
خوبــی را برای بازی بــا تیم های قدرتمند 
نظیر ایران کســب کنیم. باید به این نکته 
توجه کنیم که تیم ما جوان است و می تواند 

در آینده بهتر از اینها نتیجه بگیرد.«
وی در پاســخ بــه این ســوال که آیا 
ممکن اســت ویتنام به مرحله بعدی صعود 
کند، گفت: »ما باید در بازی آخرمان مقابل 
یمن حداکثــر امتیاز را بگیریم. می خواهیم 
توانایی های مان را بــروز و بازی خودمان را 
نشــان دهیم. باید بهترین بــازی را انجام 

دهیم.«
 ســئو در پاســخ به ســوال خبرنگار 
CC TV از چین در خصوص قدرت باای 

بازیکنان ایران که در نشست خبری قبل از 
بازی به آن اشاره کرده بود،  گفت:  »بله آنها 
تیم خیلی خوبی هســتند. در این بازی هم 
قدرت باای خودشــان را نشان دادند و کار 

را برای ما سخت کردند.«
ســرمربی ویتنام در ادامه راجع به دو 
اخطاره شــدن یکی از مدافعان تیم گفت: 
»گاهی اوقات گل هایی که می خورید روی 
اشتباهاتی است که بازیکنان انجام می دهند 
و نمی تــوان به این موضــوع خرده گرفت. 
فوتبال همین است و این اشتباهات طبیعی 
اســت. به هر حال باید فکــری برای بازی 
آینده مــان کنیم، چون می خواهیم حداکثر 
امتیاز را کسب کنیم. خودمان هم می دانیم 
در این بازی اشتباهاتی داشتیم که به خاطر 

آن بازنده شدیم.«
ســئو درباره تغییر سیستم ویتنام در 
نیمه دوم که منجر به بازی بهتری نســبت 
به 45 دقیقه ابتدایی شد گفت: »من نگاهم 
نســبت به قدرت باای سیســتم بازیکنان 
ایران منفی نیســت. می توانستیم در نیمه 
نخســت هم با نتیجه صفــر- صفر بازی را 
تمام کنیم اما این اتفاق نیفتاد تا نتوانیم با 
تساوی به رختکن برویم. شرایط ما در نیمه 
دوم کمی بهتر شــد اما باز هم گل خوردیم 

و این بد بود.«
او دربــاره اینکه برنامــه ای برای بازی 
با یمن دارد، گفت: »مــا باید از تمام توان 
بازیکنان خودمان برای دیدار سوم استفاده 
کنیــم. ما دو بازی قبلــی را باختیم و باید 
ریکاوری خوبی روی بازیکنان انجام دهیم تا 
نتیجه خوبی  برای بازی سوم کسب کنیم.«

ترابی می تواند در بهترین تیم های جهان بازی کند
 کی روش: حاا تمرکز ما روی

 بازی با عراق است
کارلوس کی روش در نشســت خبری بعد از برد ویتنام گفت: »امروز هر 
دو تیم برای صعود بازی و تاش می کردند. البته آمار وجود دارد و تیم ایران 
در نیمه اول باای 70 درصد مالکیت توپ داشــت و حتی یک موقعیت گل 
هــم به تیم حریف نداد. تیم ویتنام فوتبال مثبتــی بازی کرد و بازیکنان ما 

تاش و پشتکار خوبی در این بازی از خود نشان دادند.«
وی ادامه داد: »ما توانســتیم عملکرد خوبی از خود در نیمه اول نشــان 
دهیم و با توجه به عملکردمان باید این نیمه را با نتیجه 2 بر صفر یا 3 بر صفر 
به پایان می رســاندیم. ما نتوانستیم نیمه نخست را با گل های بیشتر به پایان 
برسانیم و این باعث شد تا تیم ویتنام اعتماد به  نفس بیشتری پیدا کند و در 
نیمه دوم یک ضربه به دروازه ما داشت، البته این گویای همه چیز است، 90 

دقیقه و یک ضربه! اان هم باید توجه ما به بازی بعد باشد.«
 برنامه بــازی با عراق: این بــازی برای ما 
مهم ترین دیدار اســت و از امروز تمام تمرکز و فکر 
ما و حتی رؤیای ما متمرکز خواهد بود برای بازی با 
عراق. البته منتظر نتیجه دیدار امروز عراق و یمن 
هم خواهیم بود، نتیجه ای که اســتراتژی ما برای 
دیدار آینده را مشــخص خواهد کرد. مطمئناً ما با 
تمام وجود تاش خواهیم کرد افتخار و شــخصیت 
برای تیم ملی به دســت بیاوریم. ما امروز راجع به 

ایران و ویتنام صحبت می کنیم.
 رونــد مثبت تیم ایــران در تورنمنت: 
مطمئناً همینطور اســت. ما در دو بازی گذشــته 

هفــت گل به ثمر رســانده ایم. بازیکنانم توقعات مرا بــرآورده کرده اند و من 
همیشــه از آنها می خواهم یک فوتبال فشــرده و در عین حــال مدرن را به 
نمایــش بگذارند. این اتفاقــی که در تیم ما می افتد به ندرت شــاهد آن در 

تیم های آسیایی هستید.
 شــاید کشورهایی مانند امارات، قطر، عربســتان و ایران به نحوی بازی 
نمی کنند که بازی را کنتــرل کنند. خط دفاع در این تیم ها باا و نزدیک به 
خــط هافبک بازی می کند. نگرش و تمرکز بازیکنان ســتودنی اســت. البته 
در نیمــه دوم کمــی بازیکنان عصبــی بودند و آن هم به ایــن دلیل بود که 
می خواســتند گل های دوم و سوم را به ثمر برسانند. فقط باید کمی با آرامش 

بیشتر بازی کنند و با دقت باایی ضربه آخر را بزنند.
 تفاوت کار دفاعی ایران نسبت به گذشته: تفاوت عمده آن اعتماد به 
نفس و تایمینگ بود. اکثر دفاع ها در فوتبال مثل بیننده تلویزیونی می ایستند 
تا اتفاقی بیفتد اما امروز آنها عکس العمل های خیلی خوب داشــتند. ســردار 
آزمون خوش درخشید. مهدی ترابی و مهدی طارمی هم توانستند خوب بازی 
کنند. نوراللهی هم با وجود اینکه تنها دو ماه با تیم ملی است خوب بازی کرد.
آمادگی باای تمام بازیکنان تیم ملــی و احتمال تغییر ترکیب 
مقابل عراق: مطمئنا تک تک بازیکنان باید همیشــه آماده باشند. مهم ترین 
مساله آمادگی روحی و شخصیتی آنهاســت. باید نشان دهند برایشان فرقی 
نمی کند روی نیمکت بنشینند یا بازی کنند. اگر قرار است در تورنمنت موفق 
شویم مهم این اســت که نیمکت یکدست و خوبی داشــته باشیم. توقعم از 
بازیکنان این است همیشه وقتی می خواهم بازی کنند وارد زمین شوند و بهتر 
از بازیکنانی که داخل زمین هســتند عمل کنند. برای یک تیم که می خواهد 
در طول تورنمنت موفق شــود مهم این اســت همیشه خوب بازی کند و در 
طول بازی ها آمادگی خود را نشان دهد. نگاه من تنها روی یک بازی نیست.

مهدی ترابی: من چند سال تجربه ای در فوتبال دارم. شاید با بازیکنان 
بزرگــی بازی نکردم اما مانــده ام که چرا او با توجه به ایــن حجم از توانایی 
همچنان در آســیا بازی می کند. مهدی ترابی می توانــد در بهترین تیم های 

جهان بازی کند.
)ســرمربی تیم ملی از مسوول برگزارکننده نشســت خبری خواست تا 

آخرین سوال را یک خبرنگار خانم بپرسد و همین امر نیز رخ داد. (
عملکرد سردار آزمون: یکی از بهترین گلزنان ماست. سردار بازی به 
بازی بهتر می شــود. او به عنوان مهاجم نــوک تیم ملی به عنوان برترین گلزن 
حضور دارد. او به تازگی از مصدومیت رهایی پیدا کرده اســت. عملکرد نفر به 
نفر بازیکنان مهم تر اســت. همچنین وحید امیری و مهدی طارمی و ســامان 
قــدوس به او کمک زیادی کردند تا در یک ســوم تهاجمــی عملکرد خوبی 

داشته باشیم.

نقل قولسالن کنفرانس

کی روش در بــازی دوم از چهارمین 
مدافــع میانــی اش در جــام ملت ها هم 
رونمایی کرد و به کنعانــی زادگان میدان 
داد کــه اتفاقا نمایش بدی هم نداشــت. 
محمدحســین کنعانــی زادگان بعد از برد 
تیم ملی مقابل ویتنام، گفت: »ویتنام تیم 
باشــخصیت و خوبی بود. آنها چیزی برای 
از دست دادن نداشتند و فکر می کنم این 

فرصت آخر آنها بود.«
او دربــاره نمایش تیم ملی هم گفت:  
»ما با نظم و دیســیپلین خوبی وارد بازی 

شــدیم. مهم این بود کــه اول از همه گل 
نخوردیم و در ادامه توانستیم گل هم بزنیم 
تــا این برد را به هــواداران تقدیم کنیم و 

باعث شادی میلیو ن ها ایرانی شویم.«
وی در مورد اینکه بازی عراق به نوعی 
یک بازی انتقامی است ، گفت: »بله درست 
است. همه بازی ها سخت هستند. ما بازی 
به بــازی و پله به پله حرکــت می کنیم. 
دومین فینال را پشت سر گذاشتیم و حاا 
به دنبال کســب نتیجه در فینال سوم تیم 

ملی ایران هستیم.«

مرتضــی پورعلی گنجــی بعد از برد 
مقابــل ویتنام گفت: »خدا را شــکر که 
3 امتیاز بازی را گرفتیم و توانســتیم به 
مرحله بعد صعــود کنیم؛ مهم ترین چیز 
کســب 3 امتیاز بود، ویتنــام در بازی با 
عراق هم نشــان داد که بازیکنان خوبی 
دارد، آنها از بازی ما با یمن سورپرایز شده 
بودند. در نیمه اول می توانستیم گل های 
بیشــتری بزنیم، در نیمه دوم هم بازی را 
کنترل کردیم که خدا را شکر گل دوم را 
زدیم و پیروز شــدیم.« او در مورد اینکه 

تیم ملی نســبت به بازی با یمن شرایط 
بهتری نداشــت، گفــت: »ویتنام خیلی 
بهتــر از یمن بود، بازیکنــان ویتنام اگر 
قد و هیکل بهتری داشــتند می شد اسم 
این تیم را تیم دوم کره یا ژاپن گذاشــت 
و اینکه نمی گویم بازی بدی داشــتیم اما 
خدا را شــکر توانســتیم بازی را کنترل 
کنیم. حریف نســبت به یمن بهتر بود و 
امیدوارم روند تیم ملی همین گونه ادامه 
داشته باشد و بازی با عراق را هم ببریم و 
با تیم بهتری در مرحله بعد بازی کنیم.«

اینکه  دربــاره  قدوس  ســامان 
موفق به گلزنی نشــد گفت: »گلزنی 
برای من اولویت نیســت بلکه برای 

من مهم موفقیت تیم ملی است.
 امروز از نظر تیمی خیلی خوب 
بودیم و عملکــرد خوبی از خودمان 

نشان دادیم.«
وی دربــاره بازی بــا عراق هم 
گفــت: »بازی با عــراق برای ما یک 
بــازی انتقامی خواهد بود چرا که در 

دوره قبلی ایــن بازی ها همین تیم 
عراق تیم ایران را حذف کرد. خودم 
تــاش می کنم که از حــاا تمرکزم 
را روی بازی با عــراق بگذارم چون 
می دانیم که بازی ســختی در انتظار 
ماست. بازی ســختی با عراق داریم 
اما امیدوارم هواداران ایرانی حمایت 
خوبی از ما انجام دهند و ورزشگاه را 
پر کنند. هواداران از ما حمایت کنند 

تا بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.«

قدوس که این بار در پست بال 
بازی کــرد در خصــوص اینکه تیم 
ایران می تواند قهرمان آســیا شود یا 
نه، گفت: »امیدوارم این اتفاق بیفتد 
اما مسابقات سنگین و پر فشار است. 
تیم های زیــادی هم مدعی قهرمانی 
در این بازی ها هســتند اما تمرکز ما 
روی بــازی با عراق اســت و از اان 
تمرکز ما روی قهرمان شدن نیست. 

ما بازی به بازی پیش می رویم.«

اشــکان دژاگه بعد از برد مقابل 
ویتنام گفت: »بعد از مســابقه اول در 
مســابقه دوم هم خوب بود این بازی 
را بردیــم و حاا به بازی ســوم فکر 
می کنیم. در بازی بعد بازی سختی در 
انتظار ما خواهد بود. بازی مقابل عراق 
همیشه در ســطح باایی قرار دارد و 
حاا ما برای این مســابقه مهم 4 روز 
فرصت ریکاوری داریم و با تمرکز باا 
به فکر بازی با عراق هستیم. می دانم 

این بازی بهترین و حســاس ترین این 
گروه خواهد بــود همانطور که گفتم 
بازی با عراق در ســطح باایی برگزار 
می شود. 4 سال پیش بازی فشرده و 
ســختی مقابل این تیم داشتیم. باید 
ببینیم چــه اتفاقی بــرای این بازی 

خواهد افتاد.«
وی گفت: »در شــرایط روحی و 
بدنی خیلی خوبی قرار داریم، 6 امتیاز 
داریم و باید تاش کنیم در بازی سوم 

هم به هدف مان برسیم.«
کاپیتان تیم ملی در مورد گلزنی 
سردار آزمون هم گفت: »او وظیفه اش 
را انجام می دهد، مهاجم اســت و باید 

گل بزند.«
دژاگه گفت: »اان حس می کنم 
باید بــازی به بــازی پیــش برویم. 
استرالیا، کره، ژاپن، بهترین ها هستند 
اما اان بایــد تمرکزمان برای بازی با 

عراق باشد.«

کنعانی زادگان: حاا دنبال بردن فینال سوم هستیم

پورعلی گنجی: می شد اسم ویتنام را کره و ژاپن دوم گذاشت

قدوس: بازی با عراق برای ما یک بازی انتقامی خواهد بود

دژاگه: وظیفه آزمون گلزنی است

حتی اگر بازی نکردن مسعود شجاعی 
کاپیتــان اول تیم ملی و پیچ شــدنش به 
نیمکت در طــول تورنمنت عادی باشــد 
بازی نکردن علیرضا جهانبخش گران ترین 
و موفق تریــن لژیونر فوتبال ایران می تواند 
در هر مســابقه از این تورنمنت غیرمعمول 

به نظر برسد.
جهانبخش بازی با یمن را از دست داد 
اما دو سه روز قبل از بازی ویتنام گفته شد 
برای این مسابقه آماده است و خودش هم 

روی این نکته تاکید کرد.
در حالی که برخــی تصور می کردند 
بال سرعتی و گلزن تیم ملی از ابتدا مقابل 
ویتنام بــازی خواهد کــرد و ترابی بیرون 
می نشــیند فقط نیمه دوم این پیش بینی 
درســت از کار در آمــد و قــدوس جای 
جهانبخش را گرفت. البته که مطابق عرف 
فوتبال می شد این حالت را هم پیش بینی 
کرد چرا که جهانبخش مدت ها مصدوم بود 
و شاید منطقی بود که به یکباره به ترکیب 

نرسد.
در عین حال تصور می شد کی روش از 
این لژیونر نامدارش که حسابی ویتنامی ها 
را می ترســاند به عنــوان بازیکن تعویضی 
اســتفاده کند تا با حدود حتی 20 دقیقه 

بــازی بــه او، این مهره توانمنــدش را در 
شرایط مسابقه قرار دهد و برای بازی بزرگ 
با عــراق آماده کند اما وقتــی انصاری فرد 
به عنوان تعویضی ســوم به میــدان رفت 
مشــخص شــد که جهانبخش در دومین 

بازی جام ملت ها هم بازی نخواهد کرد.
آخــر بازی هیــچ کــس از کی روش 
نپرســید که چطور بــه جهانبخش بازی 
نداده؟ آیا مصدومیت او هنوز کاما برطرف 
نشده؟ آیا نمی شــد در این بازی هم روی 
او ریسک کرد یا مســاله دیگری در میان 

بوده است.
جالب اســت که علی قلی زاده شــب 
قبل از بازی ویتنام در تیمش شارلروا بازی 
کرده اما کــی روش، جهانبخش را به قلی 
زاده – که با هم آماده شــده اند – ترجیح 
داد. حاا که جهانبخش در بازی ســبکتر 
مقابــل ویتنام به میدان نرفته بعید به نظر 
می رســد در دیدار مقابل عراق به میدان 
بــرود چرا که ریســک بیشــتری خواهد 

داشت.
از طرفی این بازیکــن قبل از بازی با 
ویتنام در شرایطی که نفرات ذخیره وسط 
زمین در حال گــرم کردن بودند کنار آنها 

دیده نمی شد.

هنــگام پخش ســرود ایــران برخی 
بازیکنــان حاضر روی نیمکت از جای خود 
بلند نشده بودند که در این هنگام کی روش 
از آنها خواســت به کنار زمیــن آمده و به 

احترام سرود ایران بایستند.
در دقیقه 25 بازی اشکان دژاگه روی 
بازیکن ویتنام مرتکب خطا شد که در این 
لحظه ســرمربی ویتنام به شدت به دژاگه 
اعتراض کــرد. در این لحظات در حالی که 
کی روش می خندید بــه داور چهارم اعام 
کرد که ســرمربی ویتنام چرا به بازیکن ما 
اعتراض می کنــد که این موضوع باعث جر 
و بحث ســرمربی حریف با سرمربی ایران 
شــد. در نهایت هم کی روش با خنده غائله 
را پایان داد. البتــه کارلوس در پایان بازی 

پارک را در آغوش گرفت.

کی روش در دقیقه 78 بازی به تصمیم 
داور مبنــی بر دادن کارت زرد به احســان 
حاجی صفــی اعتراض کرد و جالب اینکه او 
اعتراضش را به ســبک قابل توجهی نشان 
داد. کی روش در این صحنه ابتدا نزد کمک 
داور دویــد و در ادامه رویش را به ســمت 
جایــگاه ویژه کــرد، جایگاهی کــه در آن 
مسووان ای اف سی از جمله علی کفاشیان 
مســتقر بود. کی روش این حرکت را دو بار 
انجام داد تــا همه به نوعی متوجه اعتراض 

معنادار او شوند.
کی روش از حمله دقیقه 88 ویتنام که 
نزدیک بود طی آن دروازه ایران باز شــود 
عصبانی شد و به بطری کنار زمین لگد زد 
تا به نوعی حســاب کار دست مدافعان تیم 

ملی بیاید.

چرا جهانبخش بازی نکرد؟

از تذکر به نیمکت نشین ها تا درگیری با پارک

پرسشی که پشت برد مقتدرانه تیم ملی محو شد

90 دقیقه با کی روش

می دانستیم ویتنامی ها زیاد می دوند
 ابراهیمی: می خواهیم به عنوان

 صدرنشین صعود کنیم
امید ابراهیمی بعد از بــرد تیم ملی مقابل ویتنام گفت: »تاش کردیم 
ایــن بازی را هم مثل بازی قبلی ببریم و هدف مــا این بود که از این گروه 
صعود کنیم و حاا به بازی با عراق فکر می کنیم. خوشــبختانه از این گروه 
صعود کردیم و امیدواریــم بازی با عراق را هم ببریم و در مراحل بعد نتایج 

بهتری بگیریم.«
او درباره اینکه به نظر می رسید تیم ملی سخت بازی می کرد، افزود: »ما 
بازی قبل این تیم را آنالیز کرده بودیم و می دانســتیم از تیم های سختکوش 
هســتند و زیاد می دوند. ما می دانســتیم کار راحتی مقابل ویتنام نداریم اما 
باید می بردیم و به نظرم بد هم بازی نکردیم. ما به دنبال سه امتیاز این بازی 

بودیم و حاا برای بازی با عراق آماده می شویم.«
ابراهیمی در خصوص اینکه به نظر می رســد 
بازی ایران مقابل عــراق یک بازی انتقامی خواهد 
بــود، گفت: »عراق تیم خوبی اســت و ما در دوره 
قبل جام ملت ها با بدشانسی از این مسابقات کنار 
رفتیم اما امســال شرایط فرق می کند و تیم خوبی 
داریم. تــاش می کنیم تا مقابل عــراق هم بازی 
خوبــی انجام دهیم و به عنوان صدرنشــین از این 

گروه به مرحله بعد برویم.«
وی درباره اینکه انگیزه های شــخصی خودش 
در جام ملت ها چیست، ادامه داد:  »این بازی ها در 
ذهن همه می ماند و من هم دوســت دارم در این 
جام بهترین عملکرد را داشــته باشــم. مطمئنا نتیجه گرفتن از این بازی ها 
برای تیم ملی ایران و مردم کشورمان خیلی خوب است و برای بازیکنان یک 

اتفاق ویژه خواهد بود چرا که در تاریخ ثبت خواهد شد.«
 

 یمن مقابل ما بازتر بازی کرد
طارمی: می توانستیم حداقل یک گل دیگر بزنیم

مهــدی طارمی بعد از برد تیم ملی مقابل ویتنــام گفت: »بازی خیلی 
خوبی بود و همانطور که دیدید، دو گل زدیم و می توانستیم حداقل یک گل 
دیگر بزنیم. می توانستیم با نتیجه بهتری بازی را به پایان برسانیم اما همین 

که بازی را بردیم، خدا را شکر می کنیم.«
وی در پاســخ به این ســوال که چرا تیم ملی به نســبت دیدار با یمن 
نمایش متفاوتی داشت، گفت: »یمن در دیدار با ایران، بازتر بازی کرد. بازی 
امروز، امید آخر ویتنام بود و اگر شکســت می خوردند، حذف می شــدند. به 
همین دلیل، آنها دفاعی بازی کردند و کارمان سخت شده بود. با این وجود، 

موقعیت داشتیم و می توانستیم گل های بیشتری به ثمر برسانیم.«
مهاجم تیم ملی درباره بازی ســوم ایران در ایــن رقابت ها با عراق هم 

گفت: »ان شاءا... بتوانیم این بازی را هم ببریم.«

روی ساختار دفاعی مان خیلی کار کرده ایم
 حاجی صفی: نمی توان پیش بینی کرد که

 یک یا ۵ گل می زنیم
احســان حاجی صفی بعد از برد مقابل مقابل ویتنام گفت: »خدا را شکر 
دومین بازی مان را هم با برد پشــت سر گذاشتیم. ویتنام نسبت به یمن تیم 
بهتری بود و در بعضی از دقایق بازی ما را تحت فشار قرار داد. حاا خودمان 
را بــرای دیدار مقابل عراق آماده می کنیم. در ایــن 3-2 روز که به بازی با 
عراق مانده این تیم را آنالیز می کنیم تا بتوانیم بازی ســوم مان را هم با برد 
به پایان برســانیم و مردم را خوشحال کنیم.« وی درباره این موضوع که برد 
پرگل مقابل یمــن انتظارات را از تیم ملی باا بــرده بود، گفت: »نمی توان 
پیش بینــی کرد که یک یــا 5 گل می زنیم، در این بازی اگر بی دقت نبودیم 
و فرصت های مان گل می شــد می توانســتیم گل های بیشتری بزنیم. مهم 3 
امتیاز بازی بود و بازی به بازی بهتر شــویم و خودمان را برای مرحله حذفی 
آمــاده کنیم.« مدافع چپ تیم ملی درباره بســته ماندن دروازه ایران در دو 
بازی گذشــته گفت: »روی ســاختار دفاعی مان خیلی کار کرده ایم و هدف 
اول  مان این است که گل نخوریم و بعد از آن به گل برسیم. در این دو بازی 
به هدف مان رســیدیم و امیدوارم همین هــدف را برای بازی های بعدی هم 
تکرار کنیم.«  حاجی صفی در پایــان گفت: »بازی به بازی پیش می رویم و 
اان از آن 7 فینالی که داریم دومین بازی را با برد پشــت ســر گذاشتیم و 

فقط به بازی با عراق فکر می کنیم.«

میکس زون



4 iranvarzeshi@ورزش ایـــــران

در رقابت هــای هفتــه 
هجدهم لیگ برتــر والیبال 
دو تیم پیکان و سایپا رو در 
روی هم قرار خواهند گرفت.
هفتــه  رقابت هــای 
برتــر  لیــگ  هجدهــم 
والیبــال عصــر امــروز با 
برگــزاری شــش دیــدار 
در  پیگیری خواهد شــد. 
حســاس ترین بازی هفته 
دو تیم پیکان و ســایپا در 

خانه والیبال تهران رو در روی هم قرار خواهند 
گرفت. شاگردان محمد ترکاشوند در تیم پیکان 
کــه با ۱۳ پیروزی در رده دوم جدول رده  بندی 
قرار دارند وضعیت خوبی نسبت به یاران پیمان 
اکبری در ســایپا دارند و با خیالی آسوده تر در 

زمین حاضر خواهند شد.
در دیگر بــازی مهم هفته نیــز تیم خاتم 
اردکان میزبــان تیم شــهرداری تبریز اســت. 
شاگردان عادل بناکار در شهرداری تبریز که در 
اواخر نیم فصل نخســت تازه موتورشان روشن 

شــده بود، شــروع خوبی 
داشتند  نیم فصل دوم  در 
و هفتــه پیــش نیز موفق 
شــدند با نتیجــه ۳ بر ۲ 
از ســد تیم پیام خراسان 
بگذرند و به ششــمین برد 
در فصل جاری برســند و 
نیز  نگاهی  نیم  حال شاید 
بــرای قرارگیری در جمع 
هشت تیم و حضور در پلی 

آف داشته باشد.
برنامه دیدارهــای هفته هجدهم لیگ برتر 

والیبال؛
* خاتم اردکان ـ شهرداری تبریز

* پیکان تهران ـ سایپا تهران
* شهروند اراک ـ پیام خراسان

* دورنا ارومیه ـ شهرداری گنبد
* شهرداری ورامین ـ شهرداری ارومیه

* کاله مازندران ـ عقاب نهاجا
* فواد ســیرجان نیز این هفته استراحت 

دارد.

والیبال  تیم  ســرمربی 
معتقــد  مازنــدران  کالــه 
اســت بهتریــن گزینه برای 
ســرمربیگری تیم ملی ایگور 
کواکوویچ بــود که انتخاب 

شد.
در  عطایــی  بهــروز 
قــرارداد  تمدید  خصــوص 
ایگــور کواکوویــچ بــا تیم 
ایــران گفت:  ملــی والیبال 
»به هر حــال فاصله زیادی 

تا لیگ جهانی و المپیــک نداریم و به همین منظور 
زمان کافی برای انتخاب مربــی جدید وجود ندارد. 
به نظر من با توجه به شــرایط حاکم بهترین گزینه 
برای ســرمربیگری تیم ملی همین ایگور کواکوویچ 
بود و فدراسیون بهترین تصمیم را گرفت. او دو سال 
اســت آزمون و خطاهای خــود را انجام داده و اان 
والیبال ایران را می شناسد، به نظر من بهترین گزینه 

کواکوویچ بود.«
او در خصوص مدعیان فصــل جاری لیگ برتر 
والیبال به جز تیم های شــهرداری ورامین و پیکان 

تهران نیــز اینطور اظهارنظر 
کــرد: »تیم هــا و بازی های 
این فصل لیگ برتر والیبال به 
گونه ای است که هیچ تیمی 
در جــدول حاشــیه امنیت 
ندارد و به همین دلیل رقابت 
ســختی را شــاهد هستیم. 
اگــر دو تیم ورامین و پیکان 
را که عملکــرد قابل دفاعی 
تا به اینجای کار داشــته اند 
تا  تیم ها  بگذاریم، سایر  کنار 
رده نهم جدول را می توان مدعیان حضور در مرحله 
بعد لیگ دانســت. با این حال به نظرم شانس حضور 
تیم های سوم، چهارم و پنجم جدول برای رسیدن به 

مرحله پلی آف بیشتر است.«
او در خصوص بازی هفته بعد تیم کاله مازندران 
مقابل عقاب نهاجا و برنامه این تیم برای ادامه فصل 
نیز گفت: »با توجه به توانایی تیم و بضاعتمان سعی 
می کنیم بهترین عملکرد را در این مسابقه و در ادامه 
لیگ داشته و به نتیجه برسیم، هدف و استراتژی تیم 

ما رسیدن به مرحله بعد )پلی آف( لیگ برتر است.«

 عطایی: کواکوویچ بهترین گزینه بود کار آسان صدرنشین در هفته هجدهم لیگ برتر والیبال

ایران ورزشــی - مجمــع کمیته ملی 
المپیــک در حالی سه شــنبه همین هفته 
برگزار می شــود که قرار اســت پیش نویس 
چند بند از اساسنامه کمیته به رای گذاشته 
شــود. چند  بندی که اهمیت زیادی دارند 
و در صورت تصویب ممکن اســت به رفتن 
دبیــرکل و خزانه دار کمیتــه ملی المپیک 
منجر شــود اما جالب اســت کــه دبیر کل 
کمیته وانمود می کند موضوع مهمی نیست.

مسووان کمیته ملی المپیک ابتدا باید 
گزارشــی از عملکرد یک سال گذشته خود 
بدهند اما این موضوع در قبال اساسنامه ای 
که قرار اســت به رای گذاشته شود، موضوع 
مهمی نیست و در اصل اگر این روزها حرف 
و حدیثی وجود دارد، حول و حوش بندهایی 
اســت که اصاح شــده و از ۲5 آذر ماه در 

اختیار اعضای مجمع قرار گرفته است.
اجرایی  هیات  ســخنگوی  شــهنازی، 
کمیته ملی المپیک وقتی با ســوالی درباره 
اساســنامه و مجمع مواجه می شــود، انگار 
کــه قرار نیســت اتفاقی بیفتــد، می گوید: 
»اساســنامه هم به همان صورت در مجمع 
ارائه و در آن تصویب خواهد شــد. در بحث 
دبیرکل و اختیــارات، هیات اجرایی مصوب 
کــرده که دبیرکل توســط رییــس معرفی 
و توســط هیات اجرایی نهایی می شود. در 
واقع اعضای هیات اجرایی تصمیم می گیرند 
پیشــنهاد رییــس تصویــب یا رد شــود و 
اساسنامه با این پیشنهاد به مجمع می رود. 
کمیتــه بین المللی المپیــک معتقد بود که 
دبیــرکل و خزانه داری که توســط رییس 
به هیات اجرایی پیشــنهاد شود، فاقد رای 
هســتند، اگر می خواهید اینگونه نباشد باید 
مجمع عمومی در مورد دبیرکل و خزانه دار 
تصمیــم بگیرد تا آنها نیــز دارای حق رای 
باشند. با این حســاب قرار شد آنچه هیات 
اجرایی فعا تصویب کرده در مجمع مطرح 
شــود و تمــاس با IOC به بعــد از مجمع 
موکول شــود. در واقع قرار شــد از مجمع 
عمومی درخواست شود اگر موافق هستند، 
این اختیــار را به رییس و هیــات اجرایی 
بدهنــد که با IOC صحبــت و نظر آنها را 

جلب کنند.«
با توجه به فضایی که در مجمع عمومی 
کمیته نسبت به صالحی امیری و ایده هایش 
وجود دارد، بعید است این موضوع با مانعی 
مواجه شود، فقط بحث حق رای می ماند که 

این هم خیلی با دردســر مواجه نمی شود؛ 
چرا کــه گزینه ای که مد نظر رییس کمیته 
است، بعید اســت بدون برخورداری از حق 
رای در هیــات اجرایی، حاضــر به پذیرش 
این پست  شود؛ در نتیجه برای گرفتن رای 
مجمع، تاش می شود که البته این با چیزی 

که ابتدا مد نظر بود، فرق دارد.
   

یکــی از دغدغه هــای دیگــری که در 
ارتباط بــا مجمع پیــش روی کمیته ملی 
المپیک وجود دارد، اعضای مجمعی هستند 
که یا سرپرســت اند یا بازنشسته . حضور این 
افراد زمانی حایز اهمیت می شــود که قرار 
اســت درباره اساسنامه کمیته ملی المپیک 
تصمیم گیــری شــود. البتــه انــگار از نظر 
دبیرکل کمیتــه ملی المپیــک خیلی این 
مســاله اهمیت ندارد؛ چون معتقد اســت 
انتخاباتی در کار نیســت: »در واقع از آنجا 
که مجمع پیش رو انتخاباتی نیســت برای 
حفظ جایگاه فدراسیون ها و سرپرستان شان 
از ایــن افراد دعوت کرده ایــم. در واقع اگر 
مجمع انتخاباتی بود طبق اساســنامه فعلی 
در صورت غیبــت رییس یکــی از اعضای 

هیات رییسه نیز می تواند در مجمع شرکت 
داشته باشــد اما براساس بررسی های نهایی 
سرپرســتانی که عضو هیات رییسه هستند 
یا نیستند، می توانند در مجمع روز سه شنبه 

شرکت کنند.«
او در حالی این موضوع را می گوید که 
اگر بخواهیم موارد قبلی یا حتی اساســنامه 
فعلــی را معیار قرار دهیــم، عما این افراد 

نمی توانند در مجمع شرکت کنند.
یک نکته دیگر کــه در ترکیب اعضای 
مجمع وجود دارد، دعوت از فریبا محمدیان 
است که به عنوان خبره دعوت شده است. او 
دیگر سمتی در وزارت ورزش ندارد و به علت 
بازنشستگی مجبور به ترک پست اش )البته 
به صورت صوری( شده اســت. با این حال 
در مجمع پیش روی کمیته حضور دارد که 
شهنازی حضور او را اینطور توجیه می کند: 
بازنشسته ها  »مقرراتی مبنی بر منع حضور 
در مجمع وجود ندارد بنابراین مشکلی بابت 
حضور محمدیان به عنوان خبره ورزشی در 

مجمع نیست.«
او در حالــی حضور این افراد بخصوص 
سرپرست ها را توجیه می کند که اساسنامه 

فعلی کمیته کــه معیار برگزاری مجمع ۲5 
دی ماه هم هســت و حتی انتخابات کمیته 
هم براســاس همان برگزار شده، می گوید، 
فقــط رییس یــا عضــو هیات رییســه به 
نمایندگی از رییس حــق حضور در مجمع 
را دارد و با اســتناد به این موضوع همچنان 
درباره حضور سرپرســتان ایهام هایی وجود 
دارد مگــر اینکــه موقع رای گیــری درباره 
اساســنامه یا تایید گــزارش مالی و ...  نظر 
آنها لحاظ نشود. البته از آنجا که معموا در 
چنین مجامعی صلوات یا ایستادن، معیاری 
است برای رای دادن، بعید است این موضوع 

هم به چشم بیاید.
   

با مرور حــال و هوای دیــروز مجمع 
کمیته ملــی المپیک به یــک نتیجه کلی 
می رســیم: بسیار بعید اســت روز سه شنبه 
صالحی امیری و همفکرانــش در کمیته با 
مشــکلی مواجه شــوند اما جالب است که 
در این شــرایط دبیر کل فعلی کمیته همه 
تاشــش را انجام می دهد تا شاید تغییراتی 
که مد نظر اســت، انجام نشود و او همچنان 

بماند؛ خواسته ای که تقریبا نشدنی است.

پیش پا افتاده، مثل اساسنامه!
 حضور مبهم سرپرست ها در مجمع کمیته ملی المپیک

بعد از مخالفت هایی 
با ترکیب اولیه

بااخره فهرست 
کاندیداهای ایران 

برای OCA نهایی شد
بعد از اینکه دو ســه باری نام هایی 
به عنوان نماینــدگان ایران برای حضور 
در انتخابات شورای المپیک آسیا مطرح 
شــد، بااخره هیات اجرایی فهرســت 

نهایی را مصوب و رسانه ای کرد.
مدتی قبل لیستی از سوی کمیته 
ملی المپیک منتشــر شد که در آن نام 
افــرادی برای عضویــت در کمیته ها و 
کمیسیون های مختلف شورای المپیک 
آســیا دیده می شــد. بعد از انتشار این 
فهرســت اعضای هیات اجرایی کمیته 
اعام کردند که از این فهرست بی اطاع 
هستند و برخی مســووان کمیته هم 
در پاســخ گفتند به خاطر عجله ای که 
وجود داشــته، فهرستی تهیه شده و در 
اختیار شورای المپیک آسیا قرار گرفته 
است اما قرار است این فهرست در جمع 
اعضای هیات اجرایی مورد بررسی قرار 
گیــرد. در نهایت این اتفــاق افتاد و در 
نشست روز شنبه هیات اجرایی کمیته 
ملی المپیک فهرست نهایی اعام شد و 
جالب اســت که این فهرست با لیست 
اولیه تفاوت هایی دارد. در این فهرست 
نام هایی مثل عاطفه اســامیان و اصغر 

رحیمی دیده نمی شوند.
البتــه هفته قبل نیز فهرســتی 
اعام شــد اما در نشست دیروز هیات 
اجرایی نماینده کمیسیون پزشکی هم 
معرفی شــد تا در نهایت تکلیف این 
فهرست مشخص شــود. رضا صالحی 
امیری، کاندیدای هیات اجرایی؛ علی 
کاندیدای کمیتــه مقررات؛  دادگــر، 
عبدالحمید احمدی، کاندیدای کمیته 
فرهنگی؛ مهین فرهادی زاد، کاندیدای 
کمیتــه زن و ورزش؛ محمد علیپور، 
کاندیدای ورزش بــرای همه؛ فضل ا... 
آموزش؛  کمیته  کاندیــدای  باقرزاده، 
محمود عبداللهــی، کاندیدای کمیته 
کاندیدای  ســاعی،  هــادی  رســانه؛ 
کمیته ورزشکاران و غامرضا نوروزی 
به عنــوان کاندیدای کمیته پزشــکی 

معرفی شده اند.
روســای کمیتــه با نظــر مجمع 
شــورای المپیک آسیا انتخاب می شوند 
امــا ترکیــب کمیته هــا در نشســت 
هیات اجرایی شــورای المپیک آســیا 
با رایزنی  مشخص می شــود در نتیجه 
می توان ســهم ایــران را در نتیجه این 

تصمیم گیری بیشتر کرد.

سوژه

کمیسیون ورزش و محیط زیست 
برگزار می کند

جشنواره هوای پاک در 
آکادمی ملی المپیک

کمیســیون ورزش و محیط زیست 
کمیته ملی المپیک به پاسداشــت هفته 
هوای پاک جشــنواره هوای پاک برگزار 

می کند.
 این برنامه در قالب مراســم نمادین 
از  دوچرخه ســواری و همچنیــن تقدیر 
فعــاان عرصه صیانت از محیط زیســت 
و دوچرخه ســواری و با حضــور مقامات 
کــودکان  زیســتی،  محیط  و  ورزشــی 
مقطع 5 و ٦ مــدارس تهران و گروه های 

دوچرخه سواری برگزار می شود.  
این برنامه با مشــارکت فدراســیون 
این  دوچرخه ســواری، کمیتــه همگانی 
فدراســیون، اداره محیط زیست و توسعه 
محیط  اداره  تهــران،  پایدار شــهرداری 
زیست شــهر تهران، روز چهارشنبه )۲٦ 
دی مــاه( از ســاعت ٨:۳٠ الــی ۱۱ در 
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار 

می شود.

چهارمی رکابزن معلول 
ایران در آسیا

رقابت هــای  از  روز  چهارمیــن  در 
دوچرخه ســواری قهرمانــی پارا آســیا که در 
اندونزی در حال برگزاری است، نماینده ایران 
از رسیدن به مدال بازماند. در ادامه رقابت های 
دوچرخه سواری قهرمانی پاراآسیا و در کاس 
سی 4 پاراســایکلینگ در رشته یک کیلومتر 
مهدی محمدی رکابزن معلول کشــورمان به 

مقام چهارم دست یافت. 
مهــدی محمــدی پیش از ایــن نیز در 
تعقیبی انفرادی پاراســایکلینگ به مدال نقره 
دســت یافته بود اما روز گذشته در یک قدمی 
مــدال ماند. این رقابت ها امروز در اندونزی به 

پایان می رسد.
 

آغاز تنیس روی میز 
مردان باشگاهی جانباز و 

معلول از 26 دی
شــانزدهمین دوره رقابت های باشگاهی 
تنیس روی میز مردان جانباز و معلول از ۲٦ 

دی ماه آغاز می شود. 
شــانزدهمین دوره رقابت های باشگاهی 
تنیــس روی میز آقایــان جانبــاز و معلول 
بــا حضــور تیم هــای هیات های قــم، البرز، 
هرمزگان، لرســتان، اردبیل، آذربایجان غربی، 
خراسان شــمالی، فــارس، گــرگان، کاله و 
آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی تهران و تیم 
اشکان اصفهان از ۲٦ دی ماه در تهران برگزار 

می شود.
 ایــن دوره از رقابت هــا در دو بخــش 
ایســتاده و نشسته تا شــنبه ۲۹ دی ماه، در 

فدراسیون جانبازان و معلوان ادامه دارد.

منحصر به فرد بودن، 
شعار یونیورسیاد 

ایتالیا
رقابت های  بعدی  دوره  شــعار 
دانشــجویان جهــان  یونیورســیاد 
»منحصر به فرد بودن« انتخاب شد. 
در نشست مسووان کمیته  برگزاری 
مســابقات، »منحصر به فرد بودن« 
به عنــوان   )TO be Unique(
شــعار ســی امین دوره یونیورسیاد 

دانشجویان جهان انتخاب شد. 
ایــن  برگــزاری  مســووان 
رقابت ها کــه به میزبانــی ایتالیا 
برگزار می شــود، در مــورد دلیل 
انتخاب این شعار، منحصر به فرد 
بودن ناپل و تاریــخ آن که باعث 
غرور مردم این شــهر شده است 
این  اعام کرده انــد. همچنین  را 
شــهر دارای فرهنگی کهن است 
و از طرف یونســکو به اسم شهر 
»خورشــید و دریــا« و به عنوان 
میراث جهانی شناخته شده است. 
یونیورسیاد  دوره  ســی امین 
دانشــجویان جهان در ۱٨ رشته 
ورزشــی دوومیدانی، بســکتبال، 
شمشیربازی، فوتبال، ژیمناستیک 
هنــری، جــودو، شــنا، تکواندو، 
واترپلو، تنیس روی میز، والیبال، 
تنیس، شــیرجه و ژیمناســتیک 
باکمان،  تیرانــدازی  ریتمیــک، 
راگبی )۷ نفره(، قایقرانی )بادبانی( 
و تیراندازی ۱۲ لغایت ۲۳ تیرماه 
ماه سال آینده در شهر ناپل کشور 

ایتالیا برگزار می شود.

خبر

ایستادن 
مشکل را 

رفع می کند

مجمع کمیته ملی المپیک 25 دی ماه برگزار می شــود. درســت یک ســال بعد از انتخابات این کمیته. صالحی امیری در حالی در 
موعد مقرر مجمع ســالیانه  را برگزار می کند که دستش پر است. او در یک ســالی که رییس کمیته بوده، سعی کرده در بخش های 
مختلــف اقدامات نویی را رقم بزند و همین موضوع باعث شــده تا خیالش بابت مجمع پیش رو راحت باشــد. او بعد از راه اندازی 
کمیســیون های مختلف و رســیدگی مالی خوب به فدراســیون ها، در حالی قدم بــه مجمع کمیته می گذارد که اساســنامه ای 
در دســت دارد که می خواهد اصاحش کند. اساســنامه ای که اصاحش چند تغییر اساســی را در کمیته ملــی المپیک ایجاد 
می کند؛ بماند که مســووان کمیته ســعی می کنند راحت از کنار این موضوع بگذرند و بگویند»اتفاق خاصی در جریان نیست«.

تداخل حضور پتروشیمی در جام باشگاه های جهان 
و اردوی تیم ملی

ملی پوشان پترو قبل از پنجره ششم 
به اردو می آیند

تیم ملی بســکتبال در حالی که ســهمیه حضور در جام جهانی را 
تقریبا قطعی کرده و دو دیدارش در تهران، تقریبا جنبه تشریفاتی دارد، با 
این حال نتیجه این بازی ها که در تهران برگزار می شود اهمیت بسیاری 
دارد. البته تداخلی که در برنامه های فدراســیون جهانی به وجود آمده و 
حضور نماینده بســکتبال ایران در نخستین دوره جام باشگاه های جهان 

ماجرا را قدری پیچیده کرده است.
پتروشــیمی نماینــده ایــران و آســیا 
در نخســتین دوره رقابت هــای بســکتبال 
باشگاه های جهان اســت. این رقابت ها ۲٦ تا 
۲٨ بهمن ماه به میزبانی ریودوژانیرو برزیل و 

با حضور ٦ تیم برگزار می شود.
پتروشیمی مهرماه امســال در بیست و 
هفتمین دوره رقابت های باشگاه های آسیا که 
به میزبانی تایلند برگزار شــد، برای نخستین 
بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد و 
اینگونه تک سهمیه قاره آسیا برای نخستین 

دوره مسابقات باشگاه های جهان را به دست آورد.
پتروشــیمی که با هدایت مهران حاتمی قهرمانی آســیا را به دست 
آورد درســت همزمان با پیگیری تمرینات تیم ملی پیش از پنجره ششم 
انتخابی جام جهانی، در محل برگزاری مســابقات باشــگاه های جهان در 
برزیــل حضور دارد. اهمیت این رقابت ها به اندازه ای اســت که کادرفنی 
پتروشــیمی قصد دارد ترکیب کامل خود را در اختیار داشته باشد و این 

یعنی غیبت ملی پوشان این تیم در تمرینات تیم ملی.
ارســان کاظمی، بهنام یخچالی، ســجاد مشایخی، میثم میرزایی و 
روزبه ارغوان از جمله ملی پوشان تیم پتروشیمی هستند که اتفاقا به جز 
مشــایخی مصدوم، همگی در ترکیب تیم ملی برای پنجره پنجم انتخابی 
جام جهانی هم حضور داشتند اما در اردوی پیش روی تیم ملی به خاطر 
همراهی تیم باشگاهی خود غایب خواهند بود و همین مساله می تواند به 

روند آماده سازی این تیم آسیب برساند.
مهران حاتمی سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی با تاکید بر اهمیت 
مسابقات باشگاه های جهان و اینکه این تیم به عنوان نخستین تیم آسیایی 
صاحب سهمیه مسابقاتی به این مهمی شده است به مهر گفت: »همیشه 
و در هر شــرایطی همکاری ازم را برای موفقیت تیم ملی داشــته ایم اما 
رقابت های باشــگاه های جهان هم جایگاه خود را دارد. این حق ما است 
که بخواهیم با ترکیب کامل و ایده آل ترین شرایط در این رقابت ها شرکت 

کنیم.«
او ادامه داد: »بســکتبال هر چهار ســال یک بار به واسطه برگزاری 
مســابقات جهانی و بازی های المپیک می تواند فرصتی برای مطرح شدن 
در ســطح جهان پیدا می کند آن هم اگر ســهمیه این بازی ها را گرفته 
باشــد. بنابراین مســابقات باشــگاه های جهان فرصت جدیدی است تا 
بسکتبال ایران در سطح جهان خودی نشان دهد. نباید از این فرصت به 

سادگی عبور کرد.«
حاتمی همچنین گفت که تــا به امروز مکاتبه یا مذاکره ای از طرف 
فدراســیون مبنی بر حضور ملی پوشان پتروشــیمی در اردوی تیم ملی 

همزمان با مسابقات باشگاه های جهان انجام نشده است.
مســعود قاسمی سرپرســت تیم ملی بســکتبال درباره این تداخل 
و تصمیم فدراســیون در مورد آن توضیح داد: »تیــم ملی و برنامه های 
آماده ســازی آن اهمیت دارد اما نمی توان از اهمیت مسابقات باشگاه های 
جهان که قرار است برای نخستین بار برگزار شود هم چشمپوشی کرد. به 
هر حال پتروشیمی برای داشتن بازیکنان ملی پوش هزینه کرده و طبیعی 
است که بخواهد در رویداد مهم اینچنینی، آنها را به طور کامل در اختیار 
داشــته باشــد اما این موضوع باعث می شود تیم ملی ترکیب اصلی را در 

اردو و دیدارهای تدارکاتی نداشته باشد.«
سرپرست تیم ملی ادامه داد: »خوشبختانه زمان مسابقات باشگاه های 
جهان به گونه ای است که احتماا ۷۲ ساعت پیش از نخستین بازی آنها 
را می توانیم در اختیار داشــته باشیم. فقط امیدواریم این بازیکنان بدون 
هیچ مشــکل و آســیب دیدگی احتمالی به ترکیب تیم ملی اضافه شوند 
تا بتوانیم از توانایی آنها در مســابقات مهم و ســختی که پیش رو داریم، 

استفاده کنیم.«

توپ و تور

وزیــر ورزش و جوانــان می گویــد 
بهترین تیم فوتبال آسیا را داریم، بهترین 
کادر فنــی بهتریــن بازیکنــان و بهترین 
تدارکات و حمایت را داشته و همه شرایط 
برای کسب چهارمین جام ملت های آسیا 

آماده است.
مســعود ســلطانی فر ظهر دیروز در 
مراســم افتتاح اســتادیوم 5 هــزار نفری 
آزادی تربت حیدریه گفت: »خدا را شاکرم 
که این توفیق را کســب کردم، بعد زیارت 
ســاحت ملکوتی امام رضــا )ع( در جمع 
مردم تربت حیدریه حاضر شــدیم، صبح 
در زاوه حضــور پیدا کردیم، با اســتقبال 
خــوب مردم روبه رو شــدیم و قرار بر این 
شــد هدیه ای از طرف دولت به این مردم 

اهدا شود.«
وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد: 
»دشــمنان در تــاش بودنــد جمهوری 
اســامی نتواند فجر چهلم را ببیند که با 
حمایت مردم نتوانســتند بــه هدف خود 

دست یابند.«
او با اشــاره به مشــکات اقتصادی 
کشور گفت: »با وجود محدودیت های زیاد 
مالی که داشــتیم موفق شدیم در این ایام 
پروژه های بیشــتری را افتتاح کنیم و در 

اختیار مردم قرار دهیم.«
ســلطانی فر همچنین گفت: »از آغاز 
هفته دولت تاکنون هر دو هفته یک پروژه 
بــزرگ را افتتاح کردیم که با این اقدام بر 
ایجاد شــور و نشــاط اجتماعی بین مردم 

پایه های نظام اسامی را تحکیم کنیم.«

وزیــر ورزش و جوانــان درخصوص 
استادیوم آزادی تربت حیدریه نیز توضیح 
داد: »استادیوم 5 هزار نفره تربت حیدریه 
ششمین استادیومی اســت که از ابتدای 
ســال تاکنون افتتاح می کنیم و در اختیار 
جوانان قرار می دهیم، به امید خدا با تاش 
همکارانــم در وزارت ورزش و جوانــان تا 
پایان سال چهار استادیوم دیگر نیز افتتاح 

می شود.«
او ادامــه داد: »در کنار این پروژه ها، 
پروژه هــای دیگــر نیز همچون اســتخر، 
سالن های ورزشی و مجموعه های ورزشی 
قرار است به بهره برداری برسد، امیدواریم 
با افتتــاح و افزایش اماکن ورزشــی فجر 

چهلم پر باری را به یادگار بگذاریم.«
»تعداد  ســلطانی فر همچنین گفت: 

پروژه هایی که به افتتاح می رســد در همه 
بخش ها قابل توجه است، با تاکید ریاست 
جمهوری با وجود محدودیت درآمدی که 
داشتیم امســال را به ســال کار و تاش 
تبدیل کردیم، با توجه به ســخن رهبری 
کــه خطاب بــه اعضای دولــت فرمودند، 
مسووان و دولتمردان باید تاش ویژه ای 
را در این ســال که با مشــکات بیشتری 
دســت و پنجه نرم می کنیم انجام دهند، 
تمام تاش خود را بــه کار گرفتیم که به 

این سخنان جامه عمل بپوشانیم.«
وزیر ورزش و جوانان در ادامه گفت: 
»مــردم همین کــه می بینند مســووان 
تاش می کننــد و در بین آنها هســتند 
حتی اگر تمام آن به ثمر نرســد خوشحال 
هستند و تقدیر می کنند. مانند مثالی که 

رهبر انقــاب زدند و فرمودنــد، در بازی 
تیم فوتبال ایران مقابل اســپانیا با وجود 
باخــت آنها، چون باتمام تــوان جنگیدند 
بــرای باخت آنها هم پیام فرســتادیم و از 
آنها تشــکر کردیم، این اتفاق تاریخی بود 
که رهبر انقــاب برای یــک باخت پیام 

فرستادند.«
سلطانی فر ادامه داد: »کشور در یک 
شرایط ویژه قرار دارد و حمایت بیشتری را 
می طلبــد، امیدوارم با اتحاد بتوانیم از این 
گردنه دشــوار عبور کنیم، از تمام کسانی 
که برای ساخت این پروژه زحمت کشیدند 

تشکر می کنم.«
وزیر ورزش و جوانان درخصوص تیم 
ملــی فوتبال در جام ملت های آســیا نیز 
گفت: »بهترین تیم فوتبال آسیا را داریم، 
بهتریــن کادر فنی، بهتریــن بازیکنان و 
بهترین تدارکات و حمایت را داشته و همه 
چیز برای کســب چهارمین جام ملت های 

آسیا آماده است.«
او همچنیــن بــه موفقیت های ایران 
در رویدادهای مختلف ورزشــی از جمله 
صعود ورزشــکاران جانباز و معلول از رتبه 
چهارمی به ســومی در جاکارتا و کســب 
رتبه هفتمــی در المپیاد جوانان اشــاره 
کرد: »برای نخســتین بار دو  تیم استقال 
و  پرســپولیس به طور همزمــان در لیگ 
قهرمانان آســیا حضور یافتند. اکنون هم 
ملی پوشــان کشــورمان در جام قهرمانی 
آســیا حضور دارند و امیدواریم با تاش و 

کوشش برای کشور افتخارآفرین باشند.«

امسال را به سال کار و تاش تبدیل کردیم
 سلطانی فر: بهترین تیم فوتبال آسیا را داریم
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۲۱ بازیکــن با رده بنــدی زیر ۱٠٠ 
جهان برای حضور در مسابقات فجر ایران 
ثبــت نام کرده اند و ایران نیز تعداد زیادی 
از بازیکنان خود را در این مسابقات شرکت 

داده است.
بیســت و هشــتمین دوره مسابقات 
بین المللــی بدمینتون فجــر از ۱5 تا ۱٨ 
بهمن در کرج برگزار می شود که براساس 
اعام کنفدراســیون بدمینتون آســیا نام 
بازیکنانی از ۳۲ کشور )با احتساب ایران( 
در فهرست مسابقات وجود دارد. نکته قابل 
توجه فهرست شرکت کننده های جام فجر 
این اســت که ۲۱ بازیکن با رده بندی زیر 

۱٠٠ جهان در هر دو بخش مردان و زنان 
نیــز برای حضور در مســابقات بدمینتون 

جام فجر ایران ثبت نام کرده اند.
در این مسابقات که با جوایز ۲۱ هزار 
داری برگزار می شــود، ایران بیشــترین 
تعداد شرکت کننده را دارد که در جدول 
انفرادی ۳۱ نفــر در بخش زنان و ۳٠ نفر 

در بخش مردان شرکت می کنند.
در بخش مــردان ۱٠4 نفر در جدول 
انفــرادی و 4۱ تیم در جــدول دونفره به 
رقابت می پردازند. در بخش بانوان هم ۷٦ 
نفر در جدول انفرادی و ۳٠ تیم در جدول 

دونفره حضور دارند.

ثبت نــام بــرای پســت ریاســت 
فدراســیون چوگان از دیروز آغاز شده 
و تا ۱٠ روز آینــده ادامه دارد. ثبت نام 
متقاضیــان تصــدی پســت ریاســت 
فدراســیون چوگان از دیروز )شــنبه( 
آغاز شــده و تا روز چهارشــنبه )سوم 
بهمن ماه( به مدت ۱٠ روز کاری ادامه 
دارد. پیش از ایــن نیز یک بار ثبت نام 
از کاندیداهای پست ریاست انجام شده 
بود که پس از تایید صاحیت، برگزاری 
انتخابــات از ســوی وزارت ورزش لغو 
شــده بود. رییس پیشــین فدراسیون 
چوگان حجــت ا... دهخدایی بود که به 

دلیل بازنشستگی از سمت خود استعفا 
کرد.

مدتــی قبل ثبت نــام از کاندیداها 
انجام شــد اما در نهایت معاون ورزش 
قهرمانــی و حرفه ای اعــام کرد چون 
این فدراســیون تک کاندیدا شده، باید 
ثبت نام دوباره انجام شــود. البته چون 
در هیــچ جــای آیین نامــه انتخاباتی 
فدراســیون ها - که ۱4 شهریور ۹٦ در 
وزارت ورزش مصوب شــده- چیزی در 
مورد این موضوع نوشته نشده، به نظر 
می رسد موضوع دیگری در این ثبت نام 

دوباره دخیل است.

در فاصلــه کمتــر از دو مــاه تــا آغاز 
رقابت های قهرمانی اســکی جوانان جهان در 
رشــته های آلپاین و صحرانــوردی خبرهایی 
مبنی بــر لغو اعزام نمایندگان ایران منتشــر 

شده است.
اولویتی به نام جوانان یکی از دو شــعار 
اصلی ســیدعبدی افتخاری، رییس فدراسیون 
اســکی در انتخابات بود. شــعاری که به رغم 
تاش هــای او، خیلی در فدراســیون اســکی 
نمی توان »نمود« آن را پیدا کرد. گواه آن هم 
لغو اعزام دو ســاله جوانان به اردوگاه رایگان 
فدراسیون جهانی در یخچال های اتریش است. 

اقدامی که می توان از آن به عنوان فرصت سوزی 
آشکار فدراسیون اسکی در استفاده از امکانات 
ویژه و اســتثنایی )کمک چنــد ده میلیونی( 
فدراســیون جهانی این رشــته نــام برد. در 
ادامــه اتفاق های ناخوشــایندی که در ارتباط 
با کمیته ها و ... در فدراســیون اسکی افتاده و 
در شــرایطی که از مدت ها قبل به اسکی بازان 
جوان وعده اعزام به رقابت های جهانی )آلپاین 
و صحرانوردی( داده شــده بــود، خبر از لغو 
اعزام به این مســابقات شنیده می شود. ظاهرا 
فدراسیون اسکی که اتفاقا فصلی بسیار کم بار 
و کم اعــزام را در پیش دارد، بــه رغم جذب 

مهره هایی که از آنها به عنوان یاری گر اقتصادی 
نــام برده بود، هنوز با مشــکات عدیده مالی 

دست و پنجه نرم می کند.
در همین راســتا شــنیده می شــود که 
تصمیم فدراسیون بر اعزام دو جوان به همراه 
تیم ملی بزرگســاان بــه رقابت های قهرمانی 
جهــان )به صورت رایگان( اســت و تصمیمی 

برای اعزام تعداد بیشتر جوانان وجود ندارد.
برگزاری بی سر و صدای لیگ های داخلی 
بــدون حضور نمایندگان خارجی و بدون هیچ 
دســتاورد خاصی یکی از معدود فعالیت های 

اسکی در این روزهاست.

نمایشــگاه  دومین  خبــری  نشســت 
و  نویــن  محصــوات  ورزش،  بین المللــی 
تجهیزات وابســته با حضور شاهرخ شهنازی 
دبیر کل کمیته ملــی المپیک، رهنما مدیر 
عامل شــرکت توســعه بازرگانــی کمیته، 
تولید کنندگان  اتحادیه  رییس  حق پرســت 
و فروشــندگان لوازم ورزشــی و طیبی نژاد 
مدیر عامل چیســتا در محل کمیته برگزار 
شد. شاهرخ شــهنازی دبیر کل کمیته ملی 
المپیک در خصوص برگزاری این نمایشگاه 
گفــت: »خوشــحالیم که شــاهد برگزاری 
نمایشــگاهی با موضوع تجهیزات ورزشــی 

ایــن نمایشــگاه نکات  هســتیم. برگزاری 
خوبــی در بر دارد که یکــی از آنها حمایت 
از تولید کننده هــای داخلــی اســت. ما در 
ورزش از لحاظ تجهیزات طیف گســترده ای 
داریم و تولید کننده ها کم کم به این ســمت 
می روند که در جهت اســتانداردهای جهانی 
تولیداتی داشته باشند. با توجه به مشکات 
ارزی باید از تولید کننده های داخلی حمایت 
کرد.« شــهنازی در پاسخ به این پرسش که 
آیا فدراسیون ها از تجهیزات داخلی استفاده 
می کننــد، می گویــد: »در مذاکراتی که با 
مسووان فدراسیون داریم در برخی بخش ها 

امکان اســتفاده از تجهیزات داخلی هست. 
در بخش همگانی و اســتعدادیابی بیشتر از 
تجهیزات داخلی اســتفاده می شــود اما در 
بخش قهرمانی بیشــتر از تجهیزات خارجی 
استفاده می شود.« رهنما، مدیر عامل شرکت 
توســعه بازرگانی کمیته ملــی المپیک نیز 
می گوید: »مقرر شد به کمک شرکت توسعه 
بازرگانی کــه متعلق به کمیته ملی المپیک 
است و همچنین بخش خصوصی نمایشگاه 
تخصصــی از دســتاورد های ملی و بومی در 
عرصه ورزش برپــا کنیم. هدف ما کمک به 

عرضه محصوات نوین داخلی است.«

 2۱ بدمینتون باز با رده بندی زیر ۱۰۰جهان در جام فجر

 ثبت نام کاندیداها برای ریاست فدراسیون چوگان

احتمال لغو اعزام اسکی بازان جوان به رقابت های جهانی

 نمایشگاه تجهیزات ورزشی برای حمایت از تولید ملی
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انتخاب پهلوان ایران با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور

صادق زاده، کنار میران  در یک قدمی سلیمانی

ایران ورزشــی- تاریخ ورزش ایران پهلوانان 
زیادی را بــه خود دیده اســت. نام آورانی که از 
ســال 1323 به طور رســمی بازوبند پهلوانی را 
بــه بازو بســتند و نام پهلوانی را به ســینه خود 
زدند. افرادی که نام شان همیشه در تاریخ ورزش 
ایران و بخصوص کشتی خوش درخشیده است. 
از مصطفی طوســی که به طور رســمی در سال 
1323 برای نخستین بار بازوبند پهلوانی را به بازو 
بســت تا مرحوم عباس زندی و مرحوم غامرضا 
تختی که در این عرصه ســرآمد هســتند.  25 
پهلوان به طور رســمی بازوبند پهلوانی را در 74 

سال برگزاری این مسابقات به دست آورده اند.
 

از پوریای ولی تا سید حسن رزاز
انتخاب پهلوان در ایران تاریخ بسیار زیادی 
دارد و نام بسیاری در تاریخ ایران به عنوان پهلوان 

مطرح شــده اســت. از پهلوان فیله همدانی در 
ســده هفتم هجری گرفته تا پهلوان محمود بن 
ولی الدیــن خوارزمی معروف بــه پوریای ولی در 
سده هشــتم و یا پهلوان سید حسن رزاز معروف 
به پهلوان شــجاعت در ســده ســیزدهم به بعد 
نام شــان در تاریــخ کهن ایران می درخشــد اما 
انتخاب پهلوان در ایران به طور رســمی و اهدای 
بازوبند پهلوانی به پهلوان ایران به ســال 1323 

بر می گردد.
 

تختی سرآمد همه
در بین رکوردداران کســب بازوبند پهلوانی 
تعدادی از نام آوران ورزش ایران هســتند که سه 
بار توانستند به این مهم برسند. مصطفی طوسی 
نخستین کسی است که سه بار بازوبند را به بازو 
بســت. او در ســال های 1323، 1324 و 1325 

شمسی ســه بار بازوبند پهلوانی را به بازو بست 
که گفته شــده در ســال 24 نبــرد او با پهلوان 
ابوالقاسم ســخدری برای بازوبند پهلوانی دو روز 
طول کشیده است! بعد از طوسی نوبت به جهان 
پهلوان احمد وفادار چوخه کار، نامدار خراســانی 
رسید که در ســال های 132۹، 133۰ و 1331 
توانست سه بار پیاپی این بازوبند را به بازو ببندد.
بعد از وفادار بازوبند پهلوانی برای سه سال 
پیاپی به کسی رســید که واقعا شایستگی آن را 
به معنای واقعی کلمه داشت. غامرضا تختی در 
سال های 133۶، 1337 و 133۸ پهلوان ایران نام 
گرفــت که این نام تا ابد برای او ماند و در واقع با 
نام تختی کلمه پهلوان معنا پیدا کرد. هیچ یک از 
پهلوانان نام شان به اندازه غامرضا تختی در طول 

تاریخ ماندگار نشد.
بعد از تختی ســال ها طول کشید تا باز هم 

پهلوانی سه بار به این بازوبند برسد. پهلوان حمید 
قشنگ در سال های 1377، 137۸ و 13۸1 سه 
بار این بازوبند را به بازو بســت اما نتوانست این 
ســه دوره را پیاپی تکرار کند و در سال های 7۹ 
و ۸۰ این بازوبنــد را به محمود محمدی و امین 
رشــید لمیر داد. تقریبا یک دهه طول کشید تا 
آرش مردانــی در ســال های 13۸۸ و 13۸۹ و 
13۹۰ ســه بار این بازوبند را به دســت آورد تا 
آخرین کسی باشد که سه بار به بازوبند پهلوانی 

رسیده است.
 

رکوردداران پهلوانی
در طول تاریخ 74 ســاله برگزاری مسابقات 
پهلوانــی ایران علیرضا ســلیمانی با شــش بار 
قهرمانــی و بســتن بازوبند پهلوانی بیشــترین 
عنوان را به خودش اختصاص داده است. علیرضا 
ســلیمانی که در سال 1۹۸۹ تنها طای سنگین 
وزن تاریخ کشــتی آزاد را به دســت آورده بود، 
شش بار هم بازوبند پهلوانی را به بازو بست. البته 
او برای به دست آوردن این شش بازوبند یک دهه 
زحمت کشید. سلیمانی که لقب پهلوان باشی را 
به خودش اختصاص داده اســت، برای نخستین 
بار در ســال 5۸ این بازوبند را به دســت آورد و 
ششــمین و آخرین بازوبند خود را هم در ســال 
۶۹ به دست آورد. او ســال ۶۸ توانست قهرمان 
جهان شود. سلیمانی در سال های 135۸، 13۶1، 
13۶2، 13۶4، 13۶5 و 13۶۹ پهلوان ایران نام 
گرفــت. بعد از ســلیمانی ســال ها عباس زندی 
رکــورددار پهلوانی در ایران بــود. پهلوان عباس 
زنــدی در ســال های 132۸، 1332، 1333 و 
1334 به بازوبند پهلوانی رسیده بود. سید محمود 
میــران جودوکای نامدار ایــران هم تقریبا چهل 
ســال بعد توانست رکورد پهلوان زندی را بشکند 
و با 5 دوره قهرمانی بااتــر از زندی قرار بگیرد. 
رکوردی که حاا یک شــریک پیدا کرده است و 
جابر صادق زاده توانســت با قهرمانی در مسابقات 
پهلوانی سال ۹7 برای پنجمین بار بازوبند پهلوانی 
را بــه بازو ببندد. حاا صادق زاده در کنار محمود 
میران قرار گرفته و یک قهرمانی دیگر تا رسیدن 
به رکورد ســلیمانی فاصله دارد. صادق زاده برای 
نخستین بار در سال ۹1 به بازوبند پهلوانی رسید 
اما در ســال های ۹2 و ۹3 بازوبند را به میرزاپور 
و پرویز هادی داد وگرنه اان از رکورد ســلیمانی 

هم رد شده بود.

 پهلوانی
 از دیروز 

تا امروز
مسابقات کشــتی پهلوانی قهرمانی کشور در ســال 97 به میزبانی کرج برگزار شد تا پهلوان ســال 97 ایران هم معرفی 
شــود. مســابقاتی که در نهایت با برتری جابر صادق زاده به پایان رســید تا او برای پنجمین بار بازوبند پهلوانی را به بازو 
ببنــدد و در یک قدمی پهلوان باشــی ایران قرار بگیرد. مرحوم علیرضا ســلیمانی با شــش بار انتخاب شــدن به عنوان 
پهلوان ایران رکورددار اســت اما صادق زاده جوان مازندرانی کشــتی ایران این شــانس را دارد که بــه رکورد علیرضا 
ســلیمانی برســد یا حتی از رکورد او هم بگذرد. او در عین جوانــی یکی از رکوردداران گرفتن بازوبند پهلوانی اســت.

رییس فدراسیون بوکس:
 هیچ اطاعی از استعفای

 4 عضو هیات رییسه ندارم!
حســین ثــوری، رییس فدراســیون 
بوکس اعتقاد دارد که غیبت اعضای هیات 
رییسه در آخرین جلسه با هماهنگی بوده و 
هیچ چیزی در خصوص استعفای این اعضا 

نشنیده است!
حســین ثــوری در خصــوص حضور 
آدام کوشیر، مدرس لهســتانی فدراسیون 
جهانــی بوکس در ایران می گوید: »مدرس 
فدراســیون جهانــی بامــداد روز جمعــه 
گذشته وارد ایران شد و از دیروز دوره های 
بازآموزی و استاژ فنی را به مدت ۸ روز در 
تهران آغاز کرده اســت. قرار است در این 
استاژ فنی حدود 5۰ تا 55 مربی از سراسر 
کشور حضور داشــته باشند و در دوره های 
تئــوری، عملی، طراحــی تمرین و اصاح 

تکنیک و تاکتیک شرکت کنند.«
ثوری در خصوص برگزاری مســابقات 
درون اردویی تیم ملی بزرگساان در اواخر 
هفته گذشته معتقد است: »در حال حاضر 
42 بوکسور در اردوی تیم ملی حضور دارند 
و نیاز است به سمتی حرکت کنیم تا تعداد 
نفــرات را نهایتا به 2۰ تــا 3۰ نفر تقلیل 
بدهیم. ما باید دو تیم خوب را برای حضور 
در مســابقات مجارســتان و چابهار آماده 
کنیم و رفته رفته به سمتی حرکت کنیم تا 
برنامه های خود را برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آســیا و کسب ســهمیه المپیک 
طراحــی کنیم. با توجه به صحبت هایی که 
در گذشته انجام دادیم، بسته تشویقی برای 
نفرات طایی مســابقات قهرمانی کشور در 

نظرگرفتیم.
 بر اساس این سیاست تمامی قهرمانان 
این مســابقات بــه تورنمنت مجارســتان 
که 1۰ بهمن ماه تدارک دیده شــده اعزام 

می شوند.«
ثوری در خصــوص غیبت چهار عضو 
هیات رییسه فدراسیون بوکس در آخرین 
جلســه هیات رییســه این فدراسیون نیز 
اعتقاد دارد: »نمی دانــم بعضی ها به دنبال 
چه چیزی هســتند اما مطمئن باشید هیچ 
اختافی در هیات رییســه وجــود ندارد. 
حسین نهرودی، سیامک صالحی و منوچهر 
مقصــودی قبل از برگزاری جلســه هیات 
رییسه با من تماس گرفتند و اعام کردند 
به دلیل مشــکات کاری امکان حضور در 
جلسه را ندارند. این نفرات حتی درخواست 
کردند اگر امکان دارد جلســه روز دیگری 
برگزار شــود امــا با توجه بــه برنامه ریزی 
صــورت گرفته این امکان وجود نداشــت. 
ســیامک صالحی نیز قبل و بعد از جلســه 
با من تماس گرفت و مشکلی وجود ندارد. 
در خصوص شایعه استعفای این نفرات نیز 

هیچ اطاعی ندارم.«

مصاحبه

بعد از وفادار 
بازوبند 

پهلوانی برای 
سه سال 

پیاپی به کسی 
رسید که واقعا 

شایستگی 
آن را به 

معنای واقعی 
کلمه داشت. 

غامرضا تختی 
در سال های 

 ۱۳۳7 ،۱۳۳۶
و ۱۳۳۸ 

پهلوان ایران 
نام گرفت که 
این نام تا ابد 
برای او ماند 
و در واقع 

با نام تختی 
کلمه پهلوان 

معنا پیدا 
کرد. هیچ یک 

از پهلوانان 
نام شان به 

اندازه غامرضا 
تختی در طول 
تاریخ ماندگار 

نشد

آغاز اردوی فرنگی کاران از 10 بهمن
با تصمیم »محمد بنا« ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی ایران، 

فرنگی کاران ملی پوش از روز 1۰ بهمن ماه دوباره به اردو می روند.
 مرحله نخســت اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی که در واقع نخستین 
برنامه محمد بنا در بازگشــت مجدد او به کشــتی بود، روز پنجشنبه هفته 
گذشته بعد از 11 روز تمرین کشتی گیران به پایان رسید. طبق گفته محمد 
بنا کشــتی گیرانی که قرار است در رقابت های بین المللی جام تختی شرکت 
کنند، تمرینات خود را به صورت شــخصی دنبــال می کنند و مرحله جدید 
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی برای حضور در مســابقه های کشتی قهرمانی 
آســیا در چین از روز 1۰ بهمن ماه آغاز می شود. محمد بنا در این باره گفت: 
»قرار شــد کشــتی گیران برای جام تختی مســتقیما از شهرشان به محل 
برگزاری رقابت ها در شهرســتان اندیمشــک ســفر کنند. این رقابت ها در 

روزهای 4 و 5 بهمن ماه برگزار می شود.«
بنا همچنیــن ادامه داد: »نفراتــی که قرار اســت در رقابت های 
بین المللــی جام وهبی امره در ترکیه شــرکت کننــد، به همراه چند 
کشــتی گیر دیگــر که از قبل معاف شــده اند، در جام تختی کشــتی 

نمی گیرند.«
 

فرنگی کاران اعزامی به جام وهبی امره معرفی شدند
عبدولی و جوانان در راه ترکیه

ترکیب تیم منتخب کشــتی فرنگــی ایران برای اعزام بــه رقابت های 
بین المللی جام وهبی امره در ترکیه اعام شد.

 محمــد بنا نفــرات اعزامی به مســابقات 
بین المللــی در ترکیه را معرفــی کرد. تیمی با 
تلفیقی از جوانان و نفرات نامدار و با  تجربه که از 
بین آنها یک تیم خوب برای مسابقات قهرمانی 

آسیا انتخاب می شود.
 در ترکیب تیم کشــتی فرنگی در وزن 55 
کیلوگــرم پویا ناصرپــور، در وزن ۶۰ کیلوگرم 
مهــدی محســن نژاد، در وزن ۶3 کیلوگــرم 
محمدجواد رضایی، در وزن ۶7 کیلوگرم حامد 
تاب، در وزن 72 کیلوگــرم امین کاویانی نژاد، 
در وزن 77 کیلوگرم پژمان پشتام، در وزن ۸2 
کیلوگرم ســعید عبدولی، در وزن ۸7 کیلوگرم 

محمدهادی ساروی و در وزن ۹7 کیلوگرم علی اکبر حیدری حضور دارند.
 همچنین محمد بنا برای وزن 13۰ کیلوگرم هم تصمیم دارد از بین سه 

کشتی گیر یک نفر را برای ترکیه انتخاب کند.
 قرار اســت کادر فنی پس از ارزیابی وضعیت آمادگی شهاب قوره جیلی 
در جام تختی از بین قوره جیلی، امیر قاسمی منجزی و علی اکبر یوسفی یک 
نفر را به این رقابت ها اعزام کند. ضمنا با تصمیم کادر فنی به اســتثنای وزن 
13۰ کیلوگرم، ســایر نفرات از حضور در رقابت هــای بین المللی جام تختی 
معاف هســتند و اردوی تیــم اعزامی به ترکیــه از روز ۶ بهمن ماه در خانه 

کشتی آغاز می شود.
 

مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه
ستاره های تزار در کالینگراد سر  شاخ می شوند

مســابقه های کشتی فرنگی قهرمانی روســیه در روزهای 27 دی تا اول 
بهمن ماه در شــهر کالینگراد این کشور برگزار 

می شود.
 با تصمیم »گوگی گوگیاشویلی« سرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی روسیه همه مدال آوران 
طا در مســابقه های قهرمانی 2۰1۸ جهان در 
بوداپســت مجارستان از حضور در این رقابت ها 
معاف هســتند و در دو تورنمنــت بین المللی 
مجارستان و باروس شرکت می کنند. تیم ملی 
کشــتی فرنگی روسیه در مســابقه های جهانی 
استپان  امیلین،  مجارستان توســط ســرگئی 
ماریانیان، آرتم ســورکوف، الکساندر چهرکین، 
موسی اولویف و سرگئی سیمینوف در وزن های ۶۰، ۶3، ۶7، 77، ۹7 و 13۰ 

کیلوگرم به مدال طا دست یافت.

فتیله پیچ

علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری ایران درباره 
حل مشــکل کاربران ایرانی برای شــرکت در نظرســنجی 
برترین وزنه بردار سال جهان معتقد است: »بی تردید سهراب 
مرادی از وزنه برداران بزرگ تاریخ ایران و جهان اســت که 
هم در بعد فنی و هم در بعد اخاقی، الگو به شــمار می رود. 
عملکرد او نشان می دهد چه جایگاهی در تاریخ وزنه برداری 
جهان و کشورمان دارد و این موضوع بارها به اثبات رسیده 

است.«
مرادی با اشاره به روند اخذ رای برای انتخاب وزنه بردار 
سال 2۰1۸ جهان توسط فدراسیون بین المللی تاکید دارد: 
»گزارش های دریافتی و بررســی های صورت گرفته نشــان 
می دهد مشکلی برای شــرکت هموطنان و عاقه مندان به 

این ورزش در کشورمان به منظور حضور در رای گیری وجود 
دارد اما دلیل آن هنوز مشخص نیست!«

رییس فدراسیون وزنه برداری ادامه می دهد: »برای حل 
این مشکل با فدراسیون بین المللی نامه نگاری انجام دادیم تا 
در صورت وجود اشکال فنی، این مشکل هرچه سریع تر رفع 
شود تا مردم عزیز کشورمان نیز به راحتی در این نظرسنجی 
شرکت کنند و بتوانند به گزینه مورد نظرشان رای دهند.«

مــرادی اعتقاد دارد: »امیدوارم مشــکل به وجود آمده 
از ســوی فدراســیون جهانی هرچه ســریع تر حل شود تا 
عاقه مندان به وزنه برداری با شرکت در این نظرسنجی که 
در سایت فدراسیون بین المللی قرار دارد، افتخاری دیگر را 

برای وزنه برداری ایران در دنیا رقم بزنند.«

ایران ورزشــی- علی مرادی رییس 
فدراســیون وزنه برداری ایــران در حالی 
از ارســال نامه ای رســمی به فدراسیون 
جهانی بابت حل مشــکل کاربران ایرانی 
بــرای شــرکت در نظرســنجی برترین 
وزنه بردار ســال جهان خبر می دهد که 
تقریبا چند روزی از زمان آغاز رای دهی 
به کاندیداهای کســب عنــوان بهترین 
وزنه بردار مرد و زن ســال 2۰1۸ جهان 

می گذرد.
ســرانجام بعد از گذشــت چند روز 
از شــروع زمان رای دهی به کاندیداهای 
برتر ســال 2۰1۸ وزنه برداری جهان در 
دو بخش )مــردان و زنان(، مســووان 
فدراســیون وزنه بــرداری ایــران به یاد 
نامه نگاری رســمی و مکتــوب با تاماش 
آیان رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری 

افتادند.
فدراســیون  دســت اندرکاران   
وزنه بــرداری حاا بعد از گذشــت چند 
روز از رای گیری بهترین وزنه بردار ســال 
2۰1۸ جهان ســرانجام تصمیم گرفتند 
بــا اعتراض به این موضــوع که چرا حق 
مســلم و قانونی عاقه مندان و مخاطبان 
به وزنه برداری در ایران در این رای گیری 

نادیده گرفته شده است، نسبت به فیلتر 
شــدن ســایت فدراســیون جهانی و از 
دســترس خارج کردن آن برای کاربران 
ایرانــی به رییــس فدراســیون جهانی 
وزنه برداری گایه و انتقاد کنند! اقدام به 
نامه نگاری و مکاتبه رسمی با فدراسیون 

جهانی وزنه بــرداری )البته اگرچه خیلی 
دیر صورت گرفته و امــکان دارد خیلی 
ترتیب اثری هم روی آن اعمال نشــود( 
اما به هــر ترتیب می تواند پیش زمینه ای 
موثر باشد برای اینکه در آینده مجددا با 
یک چنین شرایط مشابهی مواجه نشویم 
و بی خبر از همه جا در عمل انجام شــده 

قرار نگیریم.
 بی شــک نامه نــگاری فدراســیون 
وزنه برداری با سیستم بین المللی خصوصا 
در این مــورد ویژه که برای »ســهراب 
مرادی« ســتاره این روزهای وزنه برداری 
ایران یــک امر حیاتی و سرنوشت ســاز 
در دنیای حرفه ای وزنه برداری به شــمار 
مــی رود، دقیقا همــان زمانــی باید در 
دســتور کار قرار داده می شد که متوجه 
فیلتر شــدن سایت جهانی شــدیم، اما 
به هر حال اینک این نوشــدارو از سوی 
سکانداران وزنه برداری ایران برای بهبود 
شــرایط حاد به وجود آمده تجویز شده و 
برای اثرگذاری احتمالی در دســتور کار 

قرار گرفته است.
بــر همین اســاس بعد از گذشــت 
چنــد روز از فیلتر شــدن و غیــر قابل 
دســترس بودن سایت فدراسیون جهانی 
وزنه بــرداری برای کاربــران ایرانی، علی 
مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری گویا 
برای حل شدن معضل ایجادشده دست 
به کار شده اســت و با ارسال نامه ای به 
تامــاش آیان رییس فدراســیون جهانی 
وزنه بــرداری از او درخواســت کرده که 
مشــکل کاربران ایرانی را برای حضور در 
رای گیری بهترین وزنه بردار سال 2۰1۸ 

دنیا هر چه سریع تر حل و فصل کند.
همچون  بین المللــی  فدراســیون   
سال های گذشته اقدام به انتخاب بهترین 
وزنه بردار ســال 2۰1۸ کــرده و در این 
رای گیری ســهراب مرادی با 4 وزنه بردار 
دیگر )یولی ایراوان از اندونزی، لیئو ژیائو 
جون از چین، ســیمون مارتیروسیان از 
ارمنستان و اشا تااخادزه از گرجستان( 
برای تصاحب این عنوان ارزشمند رقابت 

می کند. 
بین المللــی  فدراســیون  ســایت 
وزنه بــرداری )IWF( آخریــن مهلــت 
شــرکت در این نظرسنجی را 31 ژانویه 
)11 بهمن ماه( اعام کرده و این انتخاب 

با رای مردم انجام می شود.

نامه نگاری کردیم تا مشکل فیلترینگ سایت جهانی حل شود

برای حضور در رقابت های 
جهانی هلند

کمانداران معلول در 
کیش اردو می زنند

دومیــن اردوی تیــم ملــی 
تیروکمان معلوان برای شــرکت 
در مســابقات قهرمانی جهان در 
هلند از ســوم بهمن بــه میزبانی 

جزیره کیش برپا می شود.
مجیــد کهتــری ســرمربی 
تیــم ملی تیروکمــان جانبازان و 
این  در خصوص  ایــران  معلوان 
اردوی آماده ســازی معتقد است: 
کمانــداران  اردوی  »نخســتین 
معلول بعد از بازی های پاراآسیایی 
جاکارتا از اواسط دی ماه در زمین 
چمن شماره دو مجموعه ورزشی 
شهید شیرودی آغاز شد و جمعه 
گذشــته  21 دی به پایان رسید. 
همچنیــن به خاطر ســردی هوا 
و جلوگیــری از افــت عملکــرد 
کمانــداران طــی رایزنــی که با 
موسســه فرهنگی ورزشی کیش 
داشتیم، قرار است دومین اردوی 
کمانداران معلول از ســوم بهمن 
مــاه در کیش برپا شــود و تا 14 

بهمن ادامه  پیدا کند.«
کهتری ادامه می دهد: »کیش 
و خوابگاه  زمیــن چمــن  دارای 
مناســبی است و ما می توانیم هم 
از نظر بدنسازی و هم از بعد فنی 
روی کمانــداران کار کنیــم. در 
این اردو ســعی کردیم همان 1۶ 
کمانداری که در اردوی اول حضور 
داشتند به دومین اردو نیز دعوت 
شوند تا از بین این 1۶ کماندار در 
پایان ســومین اردو که در اسفند 
ماه برگزار می شــود، 14 نفر را در 
صــورت صاحدید فدراســیون و 
پارالمپیک به جهانی  کمیته ملی 

هلند اعزام کنیم.«
تیروکمان  انجمــن  رییــس 
معلوان با اشــاره به برگزاری دیر 
هنگام اردوی کمانــداران معلول 
بعــد از بازی هــای پاراآســیایی 
جاکارتا، معتقد است: »با توجه به 
اینکه مســابقات هلند سال آینده 
در خرداد ماه برگزار می شــود و 
ما زمان کمی برای آماده ســازی 
کمانــداران داریــم، در نتیجه در 
برای  معموا  زمســتان که  فصل 
بدنســازی اســت کمانداران را از 
نظر تکنیــک و تاکتیک نیز آماده 
می کنیــم تا بهتریــن کمانداران 
خود را برای جهانی هلند گزینش 

کنیم.«

گزارش

 ترکیب کاراته کاهای اعزامی به فرانسه مشخص شد
حمیده عباسعلی اعزام می شود

ترکیــب تیم های ملی کاراته ایران بــرای اعزام به رقابت های لیگ  
جهانی کاراته  وان فرانسه در ســال 2۰1۹ در شرایطی معرفی شد که 
حمیده عباسعلی غایب اردوهای آماده سازی بانوان نیز مجوز حضور در 

این رقابت ها را دریافت کرد!
کادرفنــی تیم های ملی کاراته مردان و بانوان ترکیب کاراته کاهای 
ایران برای حضور در نخســتین مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراته وان 

2۰1۹ در شهر پاریس کشور فرانسه را معرفی کردند.
 برهمین اســاس؛ ترکیب تیم های ملی کاراته ایران برای اعزام به 
رقابت های لیگ  جهانی کاراته  وان فرانســه در سال 2۰1۹ در شرایطی 
معرفی شــد که حمیده عباسعلی غایب اردوهای آماده سازی بانوان نیز 

مجوز حضور در این رقابت  ها را نیز دریافت کرد!
بنابراین گزارش، شــهرام هروی ســرمربی تیم ملی کاراته مردان 

کشورمان به ترتیب اسامی امیر مهدی زاده، 
ذبیح ا...  مهدی خدابخشی،  سامان حیدری، 
پورشیب، بهمن عسگری، هامون درفشی پور 
و ســجاد گنج زاده را به عنــوان 7 نماینده 
کاراته کشــورمان در بخــش مردان معرفی 
کرد تــا در رقابت های کاراته وان فرانســه 
بــه نمایندگی از کاراته ایــران روی تاتامی 

مسابقات حاضر شوند.
همچنین ســتاره موسوی سرمربی تیم 
ملی بانوان نیز پس از بررســی های ازم در 
خصوص اینکــه چه نفراتی بــه رقابت های 
کاراته وان فرانســه اعزام شــوند به ترتیب 

ســارا بهمنیار، طراوت خاکسار، شیما آل سعدی، رزیتاعلیپور و حمیده 
عباســعلی را به عنوان 5 نماینده کاراته بانــوان ایران برای اعزام به این 

رقابت معتبر بین المللی گزینش کرد.
 نکته قابل توجه پیوســتن حمیده عباسعلی به تیم ملی بانوان در 
شــهر پاریس است. او به دلیل حضور در خارج از کشور زمان اعزام تیم 
ملی در ایران نیســت و تنها به فرانسه می رود. کاراته کای سنگین وزن 
بانــوان در اردوهای تیم ملی که برای حضــور در این رقابت ها برگزار 
می شــود نیز حضور نداشت و با این حال در ترکیب اعزامی تیم بانوان 

حضور دارد.
اردونشــینان تیم ملی پیش از حضور در لیگ جهانی فرانسه طبق 
دعوت فدراسیون کاراته ایتالیا، برای برگزاری اردویی مشترک با تیم های 
ایتالیا و ژاپن بامداد پنجشــنبه 27 دی ماه عازم ایتالیا می شــوند. این 
اردو پنج روز ادامه دارد و کاراته کاها پس از آن راهی پاریس می شوند.

لیگ جهانی کاراته وان فرانسه با حضور 77۶ کاراته کا از ۸2 کشور، 
طی 3 روز برگزار می شود.

به خاطر کمبود منابع مالی
حسنی پور در تورنمنت پاریس ملی پوشان 

کاراته را همراهی نمی کند
سعید حســنی پور مربی تیم ملی کاراته کشــورمان به خاطر محدودیت های 
مالی در نخســتین مرحله لیگ جهانــی کاراته وان در پاریــس تیم ملی را 

همراهی نمی کند.
نخســتین دوره لیگ جهانی کاراتــه وان 2۰1۶ به میزبانی پاریس فرانســه 
و بــا حضور 77۶ کاراته کا از ۸2 کشــور طی 3 روز برگزار خواهد شــد که 
نمایندگان کشــورمان در دو بخش مردان و بانوان در این پیکارها شــرکت 
می کننــد. تیم ملی کاراته کشــورمان نیز با ترکیــب 7 ملی پوش در بخش 
مردان و 5 نماینده در بخش بانوان در این رقابت معتبر شرکت می کند. البته 
طبق گفته مسووان فدراســیون کاراته کشورمان، سعید حسنی پور قهرمان 
بازی های آســیایی اینچئــون که به عنوان یکی از مربیــان تیم ملی در کنار 
ملی پوشان حضور داشته است، در این رقابت ها به خاطر کمبود منابع مالی و 
محدودیت های موجود، تیم ملی را همراهی نمی کند اما این مربی در مرحله 
بعدی مســابقات لیگ جهانی در کشــور امارات کنار تیم ملی حضور خواهد 

داشت.
اردونشــینان ملی پوش کاراته ایران قرار است پیش از حضور در لیگ جهانی 
فرانسه برای برگزاری اردوی مشترک، بامداد پنجشنبه 27 دی ماه عازم ایتالیا 

و پس از 5 روز تمرین، راهی پاریس شوند.

رقابت هــای هفتــه  پایــان  در 
ســیزدهم و چهاردهــم لیــگ  برتر 
تکوانــدو بانوان، تیم لــوازم خانگی 
کن با کســب دو پیــروزی همچنان 

صدرنشین باقی ماند.
رقابت هــای هفته ســیزدهم و 
چهاردهم لیگ  برتــر تکواندو بانوان 
)جام کوثر( با حضور 1۶ تیم پیگیری 
شد که در پایان تیم لوازم خانگی کن 
توانست با برتری مقابل حریفان خود 

جایگاه نخست جدول را حفظ کند.
در این دوره از مسابقات تیم های 
لوازم خانگــی کن، هیــات تکواندو 
شــمیرانات، هیات تکواندو اســتان 
البرز،  تهران، ققنوس، هیات تکواندو 
هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو 
ورزشی  باشگاه  تهران،  شمال شــرق 
بنیاد گیــان، هیات  یــزد،  داتیس 
تکواندو استان گلستان، هیات تکواندو 
استان چهارمحال و بختیاری، هیات 
تکواندو جنو ب شــرق، هیات تکواندو 
لوازم  آینده سازان  کرج،  شهرســتان 
خانگی کن، هیات تکواندو شهرستان 

بهــار و هیات تکوانــدو جنوب  غرب 
تهران با یکدیگر به رقابت می پردازند.

دو تیــم لــوازم خانگــی کن و 
بنیــاد گیان از مدعیــان اصلی این 
فصل رقابت های لیگ تکواندو بانوان 
هستند که در نخســتین دیدارهای 
خود)هفته ســیزدهم( توانســتند با 
نتایج مشــابه ۸ بر صفــر به ترتیب 
تیم هــای هیات تکوانــدو ورامین و 
آینده ســازان لوازم خانگی کن را از 

پیش رو بردارند.
بنیــاد گیــان در دومین بازی 
خود )هفته چهاردهم( با حساب ۶ بر 
2 تیم هیات تکواندو شهرستان بهار 
را شکست داد و تیم لوازم خانگی کن 
نیز در دومین دیدار خود توانســت با 
نتیجه  ۸ بــر صفر تیم هیات تکواندو 

تهران را شکست دهد.
 با این نتایج هر دو تیم در امتیاز 
2۸ برابر شــدند اما تیم کن به دلیل 
انفرادی بهتــر جایگاه  بــرد  تفاضل 
نخســت خود را حفظ کرد و نماینده 

گیان نیز در رده دوم باقی ماند.

وزنه برداری  مقدماتــی  کاس های 
بانــوان، مربیگری درجــه 3 )آقایان و 
بانوان( و مربیگری درجه 2 )آقایان( طی 
روزهای هفتم تا چهاردهم بهمن ماه در 

تهران برگزار می شود.
هیــات وزنه برداری اســتان تهران 
با همــکاری کمیته آمــوزش و مربیان 
فدراســیون وزنه بــرداری در نظر دارد 
بانوان  وزنه برداری  مقدماتی  کاس های 

و مربیگری درجــه 3 )آقایان و  بانوان( 
و درجــه 2 )آقایــان( را بــه مدت یک 
هفتــه از )هفتم تا چهاردهــم( بهمن 
ماه برگزار کند. ازم به توضیح اســت، 
بانوان 7 و  کاس مقدماتی وزنه برداری 
۸ بهمن مــاه و کاس مربیگری درجه 
سه آقایان و بانوان ۹ تا 11 بهمن ماه و 
کاس مربیگــری درجه 2 آقایان 12 تا 

14 بهمن ماه تشکیل می شود.

 تداوم صدرنشینی »کن« 
در لیگ تکواندو بانوان

 کاس مربیگری بانوان 
برگزار می شود

به میزبانی هیات وزنه برداری تهران

رزمی
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 برای رفع فیلترینگ کاربران ایران از سوی IWF فدراسیون دیر، اما نامه نوشت

نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

رییس فدراسیون وزنه برداری:

 اقدام به نامه نگاری و مکاتبه رسمی 
با فدراسیون جهانی وزنه برداری 

)البته اگرچه خیلی دیر صورت 
گرفته و امکان دارد خیلی ترتیب 

اثری هم روی آن اعمال نشود( اما 
به هر ترتیب می تواند پیش زمینه ای 

موثر باشد برای اینکه در آینده 
مجددا با یک چنین شرایط مشابهی 

مواجه نشویم.

نفرات اول تا ســوم مسابقات ســنگین وزن رقابت های 
پهلوانی قهرمانی بزرگساان کشور جایزه 35 میلیونی دریافت 
کردند.  در پایان رقابت های کشتی پهلوانی بزرگساان کشور 
در مجموعه انقاب کرج، فدراسیون کشتی به جابر صادق زاده 
از مازندران، امیر محمدی از خراســان شمالی و علی محمد 
نوروزی از تهران نفرات اول تا ســوم این رقابت ها به ترتیب 

2۰، 1۰ و 5 میلیون تومان جایزه نقدی اهدا کرد. نفر اول این 
وزن، جابر صادق زاده بازوبند پهلوان کشور در سال ۹7 را نیز 
دریافت کرد و قهرمانان اوزان شــش گانه نیز جواز حضور در 
مســابقات بین المللی جام تختی را کسب کردند. رقابت های 
کشــتی پهلوانی بزرگساان قهرمانی کشــور یادواره پهلوان 
باشــی علیرضا سلیمانی روز جمعه با حضور 1۶۰ کشتی گیر 

از سراسر کشــور در ۶ وزن در مجموعه ورزشی انقاب کرج 
برگزار شد و جابر صادق زاده با برتری مقابل امیر محمدی در 
مسابقات دسته 1۰۰+ کیلوگرم کشتی پهلوانی برای دومین 
سال پیاپی صاحب بازوبند پهلوانی شد. بازوبند پهلوان کشور 
در سال ۹7 توسط خانواده معظم شهیدان یساولی بر بازوی 

جابر صادق زاده بسته شد.

جایزه ۳۵ میلیونی 
 برای نفرات برتر
 سنگین وزن

ری
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 »با حداقل ها« تیتر 
روزنامه مادریدی 
»مارکا« بود که نوشت، 
مادرید برای بازی با 
بتیس 6 بازیکن خود را 
ندارد. وینیسیوس هم 
به دلیل سرماخوردگی 
نتوانست تمرین کند 
و ممکن است به این 
مسابقه نرسد. بنزما 
تنها مهاجم آماده تیم 
است.

 »وینیسیوس، تازه ترین 
مشکل« تیتر روزنامه 
»آ.اس« مادرید بود که 
خبر داد، وینیسیوس 
به دلیل سرماخوردگی 
نتوانست با بقیه رئالی ها 
تمرین کند و ممکن است 
هشتمین بازیکن غایب 
رئال برای دیدار با بتیس 
باشد. سویا و بارسا برای 
انتقال منیر به توافق 
رسیدند.

 روزنامه »موندو 
دپورتیوو« چاپ بارسلونا 
با تیتر »بحث بر سر 
موراتا« نوشت، این مهاجم 
اسپانیایی را به بارسا 
پیشنهاد داده اند اما او 
مناسب اهداف ورزشی 
بارسلونا نیست. منیر به 
سویا فروخته شد و دنیس 
سوارس در حال مذاکره 
برای پیوستن به آرسنال 
است.

 روزنامه »کوریره دلو 
اسپورت« رم با تیتر 
»ایگواین تصمیم گرفته 
است« خبر داد که او 
می خواهد به چلسی برود 
و جدایی اش از میان به 
زودی صورت می گیرد. 
یک جریمه تاریخی هم 
اعمال شده و لوورن به 
خاطر توهین اینترنتی به 
راموس، از یک بازی ملی 
محروم شد.

 »ایسکو را می خواهید؟ 
دیباا را به ما بدهید« 
تیتر اصلی روزنامه تورینی 
»توتو اسپورت« بود که 
نوشت، رئال به این مهاجم 
آرژانتینی فکر می کند 
و می خواهد نوسازی خط 
حمله اش را با استفاده 
از او انجام دهد. بایرن، 
پاریس و سیتی هم او 
را می خواهند اما یووه 
فروشنده نیست.

تدی شرینگهام
Teddy Sheringham
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پیشخوان

مربــی  سولسشــایر  اوله گونــار 
مارکوس  می گویــد  منچســتریونایتد 
انــدازه هم تیمی اش در  به  راشــفورد 
انگلیس، هــری کین توانایی دارد. این 
دو قرار اســت در بازی امشــب مقابل 
هم قرار بگیرند. راشــفورد در حالی در 
ویمبلــی برابر تاتنهام بازی می کند که 
با هدایت مربی موقت نروژی فرم بسیار 
خوبی پیدا کرده و در چهار برد متوالی 

تیمش در لیگ برتر سه گل زده.
مربی 45 ســاله نروژی گفت: »او 
می تواند یک مهاجم طراز اول شود، ما 
می توانیم درباره هــری کین و کاس 
فوتبالش حرف بزنیــم و من مطمئنم 
راجع به مارکوس هم می توانیم همین 
را بگوییــم. او ظرفیــت ازم را دارد، 
سرعت ترسناکی دارد، حاا قویتر شده 
و می تواند برای ما حفظ توپ کند. در 

کارهای ترکیبی هم مهارت دارد.«
کین 25 ساله استاندارد گلزنی در 
فوتبال انگلیس در سه سال اخیر بوده، 
او قبل از فصل گذشــته که در جدول 
گلزنان پشــت ســر محمد صاح قرار 
گرفت، دو فصــل پیاپی کفش طای 
لیگ برتر را بــه خود اختصاص داد. او 
بهترین گلزن جام جهانی 2018 شــد 
و در ایــن فصل در کنــار پیر امریک 
اوبامیانگ در صدر جدول گلزنان است.
راشــفورد 21 ســاله در دو بازی 
نخســت خود بــرای یونایتد چهار گل 
زد بعــد از آنکه مربی وقــت این تیم، 
لوییس فان خال حدود سه سال پیش 
به او فرصت داد و حــاا بازیکن ثابت 
تیم شــده. البته با آمدن ژوزه مورینیو 
به جای مربی هلندی بازیکن تعویضی 
شد و در سمت چپ بازی کرد و روملو 

لوکاکو مهاجم نوک شد.

بــه  بازگشــت  در  سولسشــایر 
منچستریونایتد جایی که در سال های 
می کرد،  بــازی  برایش   1996-2007
روی ارائه فوتبال جذابی که در دوران 
سرالکس فرگوسن بازی می شد، تاکید 
داشــته. یکی از اجزای اصلی فلســفه 
بازیکنــان آکادمی  به  اتکا  فرگوســن 
باشــگاه بود مثل راشفورد که در هفت 
ســالگی به تیم آمــده. یونایتد تاریخ 
پرافتخــاری در اســتفاده از نیروهای 
دســت پرورده خــود دارد و از اکتبــر 
1937 در هــر بازی ایــن تیم حداقل 
یک بازیکن تولیدی باشگاه در ترکیب 

اصلی بوده.
»مارکوس  داد:  ادامه  سولسشــایر 
اینجا رشــد کرده. چند نفری هســتند 
که با او اینجا فوتبال یاد گرفته اند مثل 
جسی لینگارد و آنخل گومس. کارکردن 

با اینها واقعا هیجان انگیز است.«
باشــگاه مولده نروژ، سولسشایر را 
به یونایتد تا آخــر فصل قرض داده و 
این مربی تاکید کــرد با مدیر اجرایی 
یونایتــد، اد وودوارد صحبتــی بــرای 
ابقایش نشــده هرچنــد خودش مایل 
اســت: »ما چنین مذاکره ای نداشتیم، 
کســی بــرای پنج شــش مــاه بعد 
برنامه ریــزی نمی کند که دو هفته بعد 
مجبور به تغییرش شــود. ما فعا روی 
پیشرفت هرروزه تیم متمرکز هستیم. 
باید بگویم کادر مربیگری فوق العاده ای 
کنــار مــن اســت. بایــد ببینیم چه 
می شود.« حداقل خواسته باشگاه از او 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان است، تیم 
در این مدت پیشرفت خوبی داشته اما 
هنوز شش امتیاز از تیم چهارم جدول، 

چلسی عقب است.
منبع: خبرگزاری فرانسه

سولسشایر: صحبتی برای ماندن 
من در یونایتد نشده

 راشفورد به خوبی هری کین است

مورینیو در سبد رخت های چرک 
به رختکن رفت!

مشــخص شــده که ژوزه مورینیو دســت کم یک بار در داخل ســبد 
لباس های چرک به رختکن تیمش رفته است.

در سال 2007 بود که گزارش شد مورینیو پیش از بازی چلسی با بایرن 
مونیخ در لیگ قهرمانان در دو سال قبل، خود را در میان البسه کثیف پنهان 
کرده و به داخل رختکن رفته است. مورینیو در آن هنگام از همراهی تیمش 

محروم بود. او البته بعدتر گفت که این موضوع صحت نداشته است.
حاا مانیچه، هافبک ســابق چلسی گفته 
کــه مورینیو یک بار واقعا چنین کاری را انجام 
داده اســت. این هافبک سابق تیم ملی پرتغال 
که در پورتو و چلســی زیر نظــر مورینیو بازی 
کرد، داســتان یک بازی بین پورتو و بواویشتا 
را در ســال 2004 تعریف کرده اســت. در آن 
بازی، مورینیو در نیمه نخســت اخراج شــد و 

نمی توانست به رختکن برود.
به این ترتیب او نمی توانســت با بازیکنان 
تیمــش صحبت کند امــا مانیچــه در کتاب 
زندگینامه اش آورده اســت که این محرومیت 
مانع مورینیو نشــد: »در دومین فصل حضور مورینیو در پورتو بود که او در 
یــک بازی حق ورود به رختکن بین دو نیمه را نداشــت. ما همه در رختکن 
بودیم که ناگهان یک سبد رخت چرک به وسط اتاق آورده شد. مورینیو هم 
از میان آن لباس ها بیرون آمد! او خود را پنهان کرده بود تا بتواند به رختکن 

بیاید و بازیکنان را راهنمایی کند.«

ساری: ایگواین؟ من دو بازیکن می خواهم
مائوریتزیو ساری سرمربی چلسی در پاسخ به شایعات درباره خرید گونسالو 
ایگوایــن گفت که او هیچ کنترلی روی ایــن موضوع ندارد هر چند اگر بتواند از 
باشگاه درخواست بازیکن جدید داشته باشد، به دو بازیکن نیاز دارد. ساری که در 
زمان مربیگری اش در ناپولی ایگواین را تمرین داد، گفت: »همانطور که خودتان 
خیلی خوب می دانید، من روی حوزه نقل و انتقاات باشگاه کنترل ندارم. به نظر 
من، تیم ما دو بازیکن می خواهد اما همه چیز به باشــگاه بستگی دارد. همانطور 
که خودتان می توانید درک کنید، من نمی توانم به شــما بگویم در کدام حوزه ها 
تیم ما نیاز دارد که تقویت شود. باشگاه نظر مرا در این باره می داند.« 
ســاری ادامه داد: »چیزی که مشــخص شده این است 
که تیم ما نیاز دارد گل بزند. ما باید این مشــکل 
را حل کنیم. در بــازی اخیر که یک بر صفر به 
تاتنهام باختیم، مــا خیلی خوب بازی کردیم و 
ثبات داشــتیم. از نظر فیزیکی بازی   مان بسیار 
خوب بود اما ما نتوانســتیم گل بزنیم. باید این 

مشکل را حل کنیم.«
ساری همچنین با فروش ویلیان، هافبک 
برزیلی تیمش، در ماه ژانویه شــدیداً مخالف 
اســت و آن را غیرممکــن می دانــد. اخیراً 
گزارش هایی منتشــر شــده مبنی بر اینکه 
ویلیان ممکن است با مالکوم، بازیکن برزیلی 
و نیمکت نشــین بارســلونا معاوضه شود. 
ســاری در پاسخ به ســوالی درباره 
احتمال خروج ویلیان از چلســی در 
مــاه ژانویه گفــت: »البته که من از 
این اتفاق خوشــحال نخواهم شد چون همانطور که 
خودتان می دانید، یک بال برای تیم ما چقدر مهم 
است. من فکر می کنم او می تواند بهتر از این کار 
کند چون پتانســیلش از این بااتر اســت اما او 
همین حاا هم برای ما بسیار مهم است. پس 
من فکر می کنم برای ما غیرممکن اســت که 
در ماه ژانویه او را از دســت بدهیم.« ساری 
ادامه داد: »من هیــچ چیزی درباره ویلیان 
نشنیده ام. شــما باید از باشگاه بپرسید که 
برای بازار چه برنامه ای دارد چون اگر از من 
بپرســید، مرا به دردسر خواهید انداخت زیرا 

چیزی نمی دانم.«

گزارش

  تاتنهام، پوچتینو را 
50 میلیون پوند هم 

نمی فروشد
نشــریه سان انگلیس نوشــته است که 
دنیل لوی، رییس باشــگاه تاتنهام با انتقال 
ســرمربی این تیــم موریســیو پوچتینو به 
منچستریونایتد مخالف است و حتی پیشنهاد 
50 میلیون پوندی که گفته می شود شیاطین 
سرخ برای استخدام این مرد آرژانتینی در نظر 
گرفته اند هم او را راضی نخواهد کرد. لوی به 
همکارانش در هیات مدیره باشــگاه تاتنهام 
گفته است که در پایان فصل هر پیشنهادی 
که برای جذب پوچتینــو دریافت کند را رد 
خواهد کرد و به ســرمربی ســابق اسپانیول 
اجازه نخواهد داد به منچســتریونایتد ملحق 
شود. گفته می شود منچستریونایتد به عنوان 
جانشــین دایمــی ژوزه مورینیــو، پوچتینو 
را در نظر گرفته اســت و ممکن اســت برای 
اســتخدام او تا 50 میلیــون پوند هم هزینه 
کنــد که این بیش از ارزش قــرارداد کنونی 
پوچتینو با تاتنهام اســت. لوی به دوستانش 
گفته که آنقدر برای پوچتینو ارزش و اعتبار 
قایل است که به آسانی ریسک از دست دادن 
او را قبول نخواهد کرد. بعد از اخراج مورینیو، 
اوله گونار سولسشایر به عنوان جانشین موقت 
او روی کار آمده و تا اان تمام بازی هایش را 
برده اســت اما هنوز هم از او به عنوان گزینه 

قطعی جانشین آقای خاص یاد نمی شود.
پوچتینو 4 سال دیگر با تاتنهام قرارداد 
دارد که ارزش آن 34 میلیون پوند اســت و 
لوی انتظار دارد که ایــن مرد آرژانتینی تا 
پایان مدت قراردادش به آن احترام بگذارد 

و در لندن بماند.
 

منیر  الحدادی به سویا 
پیوست

باشــگاه های بارسلونا و ســویا از توافق 
انتقال منیر الحدادی از  دوجانبه شــان برای 
کاتالونیــا به آندلس خبر دادند. بارســلونا از 
محل فــروش بازیکنی که جــزو محصوات 
آکادمی خودش، اماســیا است، یک میلیون 
و 50 هزار یورو درآمد کســب می کند. منیر 
الحدادی با ســویا قراردادی 3/5 ساله بست 
و بعد از انجام تســت  های پزشــکی اش روز 
شــنبه رســماً به این تیم ملحق شد. باشگاه 
بارســلونا در بیانیه ای درباره توافقش با سویا 
برای انتقال الحدادی نوشــته است: »باشگاه 
مایل اســت از خدمات و تعهد منیر الحدادی 
قدردانی و برای او در آینده کاری اش آرزوی 
موفقیت کند.« الحدادی تا پایان فصل جاری 
با بارســلونا قرارداد داشــت و اگــر در پایان 
فصل از کاتاان ها جدا می شــد، بازیکن آزاد 
بود و هیچ مبلغی به بارســلونا نمی رســید. 
ارنستو والورده، ســرمربی بارسا پیش از این 
بــه الحدادی اعام کرده بــود که نامش را از 
فهرســت بازیکنانش خط زده است و او دیگر 
در این فصل برای بارسلونا به میدان نمی رود.

خبر

کلوپ و فان دایک 
جوایز بهترین های 
لیگ برتر را بردند

یورگــن کلــوپ، ســرمربی 
لیورپول بعــد از اینکه خودش و 
بازیکن تیمش ویرجیل فان دایک 
جوایز بهتریــن بازیکن و بهترین 
ســرمربیان لیــگ برتــر در ماه 
دسامبر را از آن خود کردند، این 
اتفاق را پاداشــی فوق العاده برای 
مــاه فوق العاده تیمش دانســت. 
لیگ  رده بندی  صدرنشین جدول 
برتر انگلیس در ماه دســامبر از 7 
بازی خود 7 پیروزی کســب کرد 
کــه در آن بازی هــا 22 گل زد و 

تنها سه گل خورد. 
مــردان  بازی هــا  ایــن  در 
کلــوپ، حریفانی ماننــد اورتون، 
منچســتریونایتد و آرسنال را هم 

شکست دادند. 
کلــوپ در این بــاره گفت: 
»چه اتفاق زیبایــی! نور علی نور 
شــد. ماهی که گذشــت برای ما 
ماهی بسیار موفق و در عین حال 
بســیار ســخت بود. در هر بازی 
این احســاس را داشتیم که این 
مهم ترین بازی فصل برای ماست. 
باور نکردنی بود. فشار بازی بسیار 
ســنگین بود اما همین باعث شد 
دسامبر برای ما ماه خاصی باشد. 
ویرجیل هم ظرفیت فوق العاده ای 
دارد. او آدمی اســتثنایی است. او 
از نظر فیزیکی بســیار قوی است 
و تمــام ازمه هــای فنی که یک 
بازیکن باید داشــته باشد را دارد. 
در مورد او چیزهای زیادی هستند 
که پیش از این هم خوب بودند و 
بســیار چیزها هم هست که باید 
بهتر شود. من اما نیازی نمی بینم 
اان در مــورد او قضاوت و او را با 
بازیکنان سابق تیم مقایسه کنم.« 
به انتخابش  فان دایک هم شخصاً 
به عنوان برترین بازیکن لیگ برتر 
در ماه دسامبر واکنش نشان داد 
و در صفحه شخصی اش در توئیتر 
نوشــت: »باعث افتخار من است 
بازیکن ماه دســامبر  که بهترین 
شدم. از تمام هم تیمی هایم، کادر 

فنی و هواداران تشکر می کنم.«

پوچتینو: فرگوسن  دایره المعارف فوتبال است
در فینال لیگ قهرمانان در نوکمپ، با گل سولسشایر از جایمان پریدیم و خوشحالی کردیم

اول مربیگری  کســی کــه شــانس 
منچســتریونایتد در فصــل آینده اســت 
به  بازگشت ســرالکس فرگوسن  می گوید 
زمین تمرین شیاطین سرخ تاثیر شگرفی 
روی این تیم داشــته. موریســیو پوچتینو 
مربــی تاتنهام که تیمش امشــب میزبان 
تیم متحول شــده اوله گونار سولسشــایر 
اســت، اســطوره مربیگری یونایتــد را به 
شدت تحسین می کند و او را دایره المعارف 

فوتبال می داند.
گفته می شود بعد از دعوت سولسشایر 
از فرگوســن بــه تمریــن، او حرف هــای 
فوق العــاده تاثیرگــذاری بــرای بازیکنان 
یونایتد زده؛ این نخستین حضور فرگی در 
تمرین های یونایتد بعد از خونریزی مغزی 

و جراحی اش بود.
پوچتینــو در کنفرانس خبری قبل از 
این بــازی گفت: »خبر بســیار خوبی بود 
چون او خود فوتبال است و فکر می کنم او 
دوبــاره خودش را درگیر کرده و این اتفاق 
بسیار مهمی برای یونایتد است. فرگوسن 
یکی از کسانی است که خیلی تحسین شان 

می کنم، او الهام بخش است.«
مربی اســکاتلندی که حاا 77 ساله 
است، در سال 2013 بعد از بردن 38 جام 
در 26 ســال مربیگری یونایتد کنار رفت. 
بازگشــت او به کارینگتــون، عامل »حس 
خوب« که بعــد از اخــراج ژوزه مورینیو 
در تیم به وجود آمــده بود را تقویت کرد 
هرچنــد رفتــن مربی پرتغالــی، وضعیت 

پوچتینو در تاتنهام را مبهم کرد.
مهاجم سابق یونایتد و تیم ملی نروژ 
هر پنج بازی اش به عنوان مربی شــیاطین 
ســرخ را برده و پوچتینو می گوید نباید از 
اثر حضور فرگوســن روی تیم در آســتانه 
این بــازی مهم غافل شــد: »فکر می کنم 
منچســتریونایتد،  هواداران  برای  او  بودن 
بازیکنان و همه دســت اندرکاران این تیم 
خیلی مهم اســت. او بهترین مربی تاریخ 
فوتبال اســت و اینکه بتوانی هر روز او را 
ببینی فوق العاده تاثیرگذار است. مثل این 
می ماند که دایره المعارف را کنارت داشته 
باشــی. یادم هســت یک بار پدر و مادرم 
برای کریسمس به من دایره المعارف هدیه 

دادند، می توانستی در آن هر چیزی را پیدا 
کنی. فرگوســن هم دایره المعارف فوتبال 

است.«
پوچتینو یکی از بزرگترین شــب های 
دوران پرافتخــار مربیگری فرگوســن در 
یونایتد را از نزدیک تماشــا کرده؛ پیروزی 
2 بر یــک برابــر بایرن مونیــخ در فینال 
لیگ قهرمانان اروپــای 1999 در نوکمپ 
کــه سولسشــایر در وقت های تلف شــده 
گل پیــروزی را زد. او کــه آن موقع برای 
»نمی دانم  بازی می کرده، گفت:  اسپانیول 
چطور بلیت گیرمــان آمد. جایمان خیلی 
بد بود، راه افتادیم و پریدیم و ناگهان جای 
خیلی خوبی پیدا کردیم. وقتی سولسشایر 
گل زد، ما فریاد کشــیدیم و خوشــحالی 
کردیم، نمی دانم چرا، مــا بی طرف بودیم 
امــا جو فوق العاده ورزشــگاه اینطور حکم 

می کرد.«
تاتنهام حاا در جدول رده سوم را در 
اختیار دارد با 10 امتیاز اختاف نسبت به 
یونایتد رده ششــمی و از آن روزهایی که 
فرگوســن می توانست به بازیکنانش بگوید 

»این فقط اســپرز اســت« خیلی گذشته. 
بســیاری از این اعتبار بــه خاطر پوچتینو 
است که در چهار فصل مربیگری تاتنهام، 
تیم را به رده های پنجم، سوم، دوم و سوم 
رســانده. برای همین است که دانیل لوی، 
رییس ذاتا ســختگیر تاتنهــام در برابر هر 
پیشنهاد احتمالی از مالکیت باشگاه یونایتد 
مقاومت می کند و اگر تیمش امشب برنده 

شود، کار لوی سخت تر می شود.
پوچتینو ادامــه داد: »معامله با دانیل 
آســان نیســت، البته او شایسته تحسین 
است چون 18 سال پیش که آمده تاتنهام 
تیم متفاوتی بوده نه اینکه برای بقا بجنگد 
امــا میانه جدولی بوده. البته میانه جدولی 
از نظــر امکانات اما حاا یک تیم طراز اول 
اســت. در ســال های اخیر با باشگاه های 
بزرگ رقابت کرده ایم و این بیشتر به خاطر 
او اســت. مربی های دیگر مجبور به مبارزه 
با او شــده اند و فکر می کنم من تنها کسی 

هستم که رابطه خوبی با او دارم.«
منبع: رویترز

 حاا نوبت نیمار است

یک بــار از ژاوی ارنانــدس دربــاره 
کســانی که اماســیا را به خاطر قرارداد 
بهتر و گرفتن پول بیشــتر ترک می کنند 
سوال کردند. اسطوره بارسلونا گفته هرگز 
بازیکنی که یک بار از تیم رفته را نمی خرد 
و پاســخ او شاید در مورد نیمار هم صدق 

کند.
این برزیلی در ســال 2017 بارسلونا 
را تــرک کرد در حالی کــه چند ماه قبل 
از آن قــراردادش را تمدید کــرده بود و 
در نهایت هم باشــگاه را به اینکه پاداش 
قراردادی که قرار بوده به او داده شــود را 
نداده متهم کرد. خیلی ها شوکه شدند که 
آیا او خودش را به یک زندگی کوچک تر و 

راحت تر در پاری سن ژرمن فروخته؟
قطعــا پولی کــه در پاریس می گیرد 
بیشــتر از آن چیزی است که در بارسلونا 
می گرفــت امــا تردیدی نیســت که در 
کاتالونیا می توانست به دنبال همه جام ها 
باشد، ســه روز یک بار در بااترین سطح 
رقابت کند و هم بازی لیونل مسی، بهترین 

بازیکن جهان باشد.
نیمار می خواســت از زیر سایه مسی 
خارج شود اما حاا فهمیده در پاریس هم 
خبری از آفتاب نیست چون کیلیان امباپه 
گوی سبقت را ربوده و این بار مجبور است 

زیر سایه کوچک تری قرار بگیرد.
او از مبــارزه بــرای قهرمانی الیگا و 
لیــگ قهرمانان به تاش بــرای قهرمانی 
لیــگ یک با تیمی که هر ســال در اروپا 
ناکام می شــود تنزل کــرده. حاا که دو 
فصل از رفتن نیمار می گذرد و بارســلونا 
به دومین قهرمانی الیگا بدون او نزدیک 
می شــود، به نظر می رســد مایل اســت 

برگردد.
او می خواهد باشگاه برای برگرداندنش 
قدم پیش بگذارد. غیر از اینکه با توجه به 
بودجه بارسلونا این کار امکانپذیر نیست، 
اعتبار و افتخار باشــگاه حتــی از بازیکن 
بزرگی مثــل نیمار هم بااتر اســت. در 
کمال تاســف باید گفت حاا نوبت نیمار 

است که سرافکنده شود.
منبع: مارکا

 اوله گونار سولسشایر فرصتی طایی 
دارد برای تثبیت جایگاهش به عنوان مربی 
دایم منچســتریونایتد در بازی امشــب با 
تاتنهــام به مربیگری موریســیو پوچتینو. 
مربی نروژی شــروع بی نقصی داشته و هر 
پنج بازی اش را برده و حس و حال بازیکنان 
و هــواداران تیم را عوض کرده. در نیمکت 
آن طرف، پوچتینــو خواهد بود که مدعی 
اصلی مربیگری یونایتد در فصل آینده است.
یونایتد بــا مربیگری سولسشــایر در 
لیگ برتر کاردیف، هادرسفیلد، بورنموث و 
نیوکاســل و در جام حذفی ردینگ را برده 
اما تیم رده سومی تاتنهام آن هم در لندن 

حریــف کاما متفاوتی اســت و این بازی 
آزمون سختی است برای اینکه نشان دهد 
یونایتد با مربی موقت چقدر پیشرفت کرده.
سولسشایر که از زمان ورود به یونایتد 
بازیکنانی مثل پل پوگبا و مارکوس راشفورد 
را متحول کــرده، قبول نــدارد بازی های 
تیمش تا به حال همه آســان بــوده: »ما 
آزمون های سختی قبل از این داشتیم. بازی 
در زمین نیوکاســل و همچنین نخستین 
بازی من ســخت بود، مثل نخستین بازی 
خانگی مقابل هواداران. شــاید نتوانیم برابر 
همه حریفان به یک اندازه موقعیت گل به 
دست آوریم اما باید یاد بگیریم اگر توپ به 

دست آوردیم با آن بازی کنیم ضمن اینکه 
از تمام زمین بزرگ ویمبلی باید اســتفاده 

کنیم.«
تاتنهام از 21 بــازی 48 امتیاز گرفته 
و از لیورپول و منچسترســیتی به ترتیب 6 
و 4 امتیاز کمتر داشته تا قبل از بازی های 
ایــن هفته. این تیم همچنان در چهار جام 
رقابــت دارد. پوچتینو فصل را با دو چالش 
بزرگ شــروع کرد؛ هیچ خریدی نداشت و 
بسیاری از ستاره های این تیم تا هفته آخر 
جام جهانی در روســیه بودند. تاتنهام که 
اوایل این فصــل در اولدترافورد به پیروزی 
3 بر صفر رســیده، همچنان منتظر افتتاح 

استادیوم جدید خود است.
مربــی آرژانتینی که هنــوز با تاتنهام 
هیــچ جامی نبرده، درباره آینده اش در این 
تیم پیام های متفاوتــی داده؛ از یک طرف 
رفتن به اولدترافورد را رد نکرده و از طرف 
دیگر گفته امیدوار است 20 سال بماند اما 
می گوید بزرگترین انگیزه او و سولسشــایر 
برای این بازی کســب سه امتیاز است و نه 
هیچ چیز دیگر: »قطعا مبارزه بزرگی برای 
سولسشایر است که مربی منچستریونایتد 
شــود همچنان کــه من هــم می خواهم 
توانایــی ام را ثابت کنم. ما هــر دو انگیزه 
پیــروزی داریم، ما هر دو عاشــق پیروزی 
هستیم و از باخت نفرت داریم بخصوص در 

چنین بازی مهمی.«

    دوئل سولسشایر-پوچتینو در حراج یونایتد

 من در ســال 1997 از تاتنهام به 
منچســتریونایتد رفتــم به یــک دلیل: 
انگیزه. آن موقع باشــگاه عــادت کرده 
بود متوســط باشد و من دوست نداشتم، 
به همین ســادگی. حاا شــایعه رفتن 
موریســیو پوچتینو به منچســتریونایتد 
مطرح شده اما او هیچ دلیلی برای رفتن 
ندارد چون در باشگاه باانگیزه ای است که 

حرکتی رو به جلو دارد.
تاتنهــام در زمین و بیــرون آن تیم 
طراز اولی شده. بازیکنان فوق العاده ای دارد 
بخصــوص هری کین که یکــی از بهترین 
مهاجمان جهان است. باشگاه کین را دارد 
و کین پوچتینو را. چرا بخواهند بروند؟ چه 
نیازی اســت؟ آنها عملکرد خوبی در لیگ 
دارند، بــه زودی به یک ورزشــگاه جدید 
فوق العاده می رونــد و تیم با پوچتینو بهتر 
و بهتر می شــود. کاما بــا وقتی که از تیم 

رفتم، اوضاع فرق می کند.
بگوییــد  می توانیــد  شــما  بلــه، 
جهان  باشگاه  بزرگترین  منچســتریونایتد 
است و اگر پوچتینو فقط به پول فکر کند، 

یونایتد جذابیت بیشــتری دارد اما من فکر 
نمی کنم او اینطور فکر کند.

او انگیزه باایی دارد، در حال پیشرفت 
دادن یــک تیم بزرگ اســت و ترســی از 
آوردن بازیکنــان جوان نــدارد. نگاه او به 
بازیکنان فوق العاده است. فقط ببینید هری 
وینکس در این مدت چه پیشــرفتی کرده، 
از خیلــی جهات به مایکل کریک شــبیه 
است. پوچتینو این توانایی را تشخیص داد 
و از اینکه به وینکس فرصت بدهد ترســی 

نداشت و او تنها کســی نیست که توسط 
پوچتینو فرصت بازی به دست آورد.

او ثابــت کرده مربــی خارق العاده ای 
اســت و با یک اســتادیوم جدید، چرا باید 
بخواهد هر چیزی که ســاخته را رها کند 
و برود؟ تیــم ســاخته او فوق العاده بازی 
می کند و هر روز بهتر می شــود. تاتنهامی 
که من از آن جدا شــدم خیلی با این تیم 

فرق می کند، مطمئنم او می ماند.
منبع: دیلی میل

مطمئنم پوچتینو می ماند
 من مجبور بودم، او نیست

پابلو اخئا
Pablo Egea
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اتکای بیش از حد اتلتیکو مادرید به گریزمان

ستــاره تنها

ســویا و جیرونا دو مانــع اول اتلتیکو 
مادرید در سال 2019 بودند. مردان دیه گو 
ســیمئونه در این دو دیدار نشان دادند که 
بیش از حد به آنتوان گریزمان، ستاره تیم 

وابسته هستند.
اتلتیکــو در ورزشــگاه رامون ســانچس 
پیســخوان دو امتیاز برابر ســویا از دست داد. 
این دو امتیــاز می تواند در نبرد قهرمانی تاثیر 
بســیاری داشته باشــد. البته اگر واکنش های 
درخشان یان اوباک نبود، اتلتیکو ممکن بود 

زمین را دست خالی ترک کند.
گریزمان که اتلتیکو به او متکی است روز 
بدی داشــت. او ابتدا یک فرصت عالی را روی 
یک توپ مرده به دست آورد ولی نتوانست آن 
را گل کند. او ســپس یک فرصت تک به تک 

را از دست داد.
بارســلونا از ســوی دیگر فاصله در صدر 
جدول الیــگا را به پنج امتیــاز افزایش داد. 
آنها در ورزشــگاه آلفونسو پرس، مقابل ختافه 
پیروز شــدند. این برتری پنج امتیازی در صدر 
جدول به همراه فرم درخشــان لیونل مسی و 
همبازی هایــش به این معناســت که اتلتیکو 
احتماا باز هم نخواهد توانســت مدعی جدی 

قهرمانی باشد.
 اتکای اتلتیکو به گریزمان هر روز بیشتر 
خــود را نشــان می دهد. ســایر بازیکنان تیم 
گل نزن شده اند و زمانی که روز خوب گریزمان 

نباشد، روز بدی برای اتلتیکو رقم می خورد.
در ورزشگاه مونتیلیوی جیرونا هم اتفاق 
مشــابهی روی داد. اتلتیکــو مقابــل این تیم 
کاتاان که در میانه جــدول حضور دارد تنها 

توانست به تساوی یک بر یک برسد.
البتــه این بــازی در جــام حذفی بود و 
تســاوی در خانه حریف نتیجه خوبی است، به 
شرط آن که اتلتیکو در بازی برگشت در خانه 
خود هم کارش را به درســتی انجام دهد. گل 
آنهــا را در این بازی گریزمان زد که تبدیل به 

ناجی تیم شده است.
اگر گریزمان گل نزند، انگار هیچ بازیکن 
دیگری نمی توانــد گل بزند. نگرانی اتلتیکو از 
این است که پنج گل از هفت گل اخیر آنها را 

این قهرمان جام جهانی به ثمر رسانده است.
عملکرد درخشــان این بازیکن فرانسوی 
در مقابل دروازه همراه شــده با روند نه چندان 
خوب ســایر بازیکنان در برابــر دروازه. نیکوا 
کالینیــچ در بازی بــا وایادولید بــا پاس گل 
گریزمان یک گل به ثمر رســاند. رودریگو هم 

که مهاجم نیست، مقابل آاوس یک گل زد.
بــرای اینکه اتکای اتلتیکــو به گریزمان 

مشخص شــود، کافی اســت به آمار گل های 
خارج از خانه اتلتیکو نگاه شــود. آنها در خارج 
از خانه بســیار در گل زنی مشــکل دارند و در 
این فصل تنها چهار بار در خانه حریفان پیروز 
شده اند. این بازیکن فرانسوی هم تنها راه حل 

آنها در گل زنی خارج از خانه است.
گریزمان تنها بازیکن اتلتیکو اســت که 
خــارج از خانه بیش از یک بــار گل زنی کرده 
است؛ او 5 گل در خانه حریفان به ثمر رسانده 

است.
یک آمــار دیگر این اســت کــه از 20 
اکتبــر، که فیلیپه لوییــز در خانه ویارئال گل 
زد، تاکنون گریزمان در تمامی گل های خارج 
از خانه تیمش تاثیر مســتقیم داشته است. او 
مقابل لگانس یک ضربه ایســتگاهی عالی زد، 
برابــر وایادولیــد دو گل زد و یــک گل برای 
کالینیچ ســاخت، و دو گل هم برابر ســویا و 

جیرونا زد.
هرچــه فصــل به پیــش مــی رود، تیم 
سیمئونه آســیب پذیرتر نشان می دهد، و آنها 
به کمک این بازیکن شماره 7 تنها توانسته اند 
اخیرا چهار تســاوی و یک پیروزی به دســت 
بیاورند. این آمار به هیچ وجه ایده آل نیست اما 
بدون ستاره تیم، اوضاع بسیار بدتر هم می شد.

اهمیت گریزمان برای سیمئونه و اتلتیکو 
آشکار اســت، به ویژه که این بازیکن فرانسوی 

در بازی با جیرونــا در جام حذفی در ترکیب 
تیم قرار گرفت. این در حالی اســت که تصور 
می شــد که ســیمئونه برای این بــازی به او 

استراحت بدهد.
او تنهــا نیم ســاعت پایانی بــازی را به 
استراحت گذراند اما در 24 بازی اخیر اتلتیکو 
در الیــگا و لیگ قهرمانــان در ترکیب ثابت 
قرار گرفته است و در این دیدارها تنها سه بار 

تعویض شده است.
اینکه ســیمئونه به این بازیکن فرانسوی 
متکی اســت و او تنها ســاح اتلتیکو در خط 
حمله اســت به این معناســت که او همچنان 
مهم ترین بازیکن تیم اســت، حتی زمانی که 

100 درصد آماده نباشد.
 به ایــن ترتیب، تعجبی نــدارد که این 
بازیکن 27ساله صدرنشین جدول گل و پاس 
گل تیمــش باشــد. او 13 گل زده و 7 گل 
ساخته است و به این ترتیب سرنوشت سازترین 

بازیکن تیم است.
 گریزمان تنها بازیکن حال حاضر اتلتیکو 
اســت که می تواند از ترفندهایــش در مقابل 
دروازه حریفان اســتفاده کند، و تنها بازیکن 
این تیم است که می تواند فرصت ها را به شکلی 
مداوم به گل تبدیل کند و برای همبازی هایش 

هم گل بسازد.
منبع: مارکا

داوید خ. مدینا
David G. Medina

 ژسوس
 تنها در خانه

ســرمربی  گواردیوا  پــپ 
این  است  گفته  منچسترســیتی 
باشــگاه آماده اســت به مهاجم 
ژســوس  گابریل  خــود  برزیلی 
کمک کند، اگر ببیند جدایی او از 
خانواده اش به خاطر بازگشت آنها 
به برزیــل روی روحیه اش تأثیر 
منفــی می گذارد. خویشــاوندان 
ژســوس 21 ســاله برای مدتی 
کوتــاه بــا او در انگلیس زندگی 
کردنــد اما بــا منقضی شــدن 
اعتبــار ویزای شــان، آنها مجبور 
به بازگشت به وطن خود شدند. 
ژسوس که در پیروزی 9 بر صفر 
ســیتی مقابل بورتــون در بازی 
رفــت نیمه نهایی جــام اتحادیه 
4 گل زد، چندی پیش گفت که 
دوست داشــت آنها می توانستند 
بــرای مدتی دیگــر در انگلیس 
بماننــد. گواردیــوا در این باره 
گفت: »زندگی شــخصی، زندگی 
بازیکنان  اگر  اما  شخصی اســت 
مــا احتیاج بــه کمک داشــته 
باشــند ما آماده ایم به آنها کمک 
کنیم. البته مــا نمی توانیم جای 
اعضای خانواده شــان را برای آنها 
پر کنیم و این وضعیت ســختی 
اســت. بازیکنان باید شرایط شان 
را مدیریت کنند و البته ژســوس 
باید بداند تنها نیست. او دوستانی 
دارد و رابطــه اش بــا بازیکنــان 
برزیلــی زبان تیم ماننــد دانیلو، 
برناردو سیلوا خوب  و  فرناندینیو 
و فوق العاده اســت. بعید می دانم 
ایــن موضوع در ماه هــای آینده 

برای او مشکل ساز شود.«

جولیا رابرتز دو بلیت جام 
جهانی 2022 را به قیمت 

80 هزار پوند خرید
جولیا رابرتز، بازیگر مشهور هالیوودی، 
بلیت هــای جام جهانی 2022 را به قیمت 
80 هزار پوند خریداری کرده است. او که 
طرفدار منچستریونایتد است برای خودش 
و همسرش، دنی مودر، بلیت خریده است.

این بلیت ها در مراسم جمع آوری پول 
برای خیریه هاییتی که متعلق به شان پن 

است، فروخته شده اند.
کیسی  اســتیلر،  بن  نظیر  ستارگانی 
افلک، لری دیویــد و کانی بریتون هم در 

این مراسم حضور داشتند.
گران ترین چیزی که در این مراســم 
فروخته شد دو بلیت جام جهانی قطر بود 
که در این حراجی به رابرتز و همســرش 

رسید.
رابرتز 51 ســاله طرفدار سرســخت 
فوتبال اســت و پیش تر با ستارگان بزرگ 
دنیــای فوتبال نظیر کریســتیانو رونالدو، 
لیونل مســی، خوان ماتا، سرخیو راموس، 
زین الدین زیدان، لوکا مودریچ و پل پوگبا 

عکس گرفته است.
ســه فرزند او، پاتریشــیا و فینو که 
14ساله هستند و هنری که 11ساله است، 
همه طرفدار منچستریونایتد هستند و در 
سال 2016 پس از بازی منچستریونایتد با 
وســتهم، در اولدترافورد به همراه فرزندان 

وین رونی یک بازی انجام دادند.
 این بازیگــر در دیدارهــای یونایتد 
در تورهای پیش فصــل آمریکا پای ثابت 
ورزشــگاه اســت. او یک بــار فرزندانش 
را بــه تمریــن یونایتد پیــش از دیدار با 
رئال مادریــد برد و گفــت: »این یکی از 
جادویی تریــن تجربه های زندگی من بوده 
اســت. چیزی که درباره منچستریونایتد 
دوســت دارم حس خانواده بودن این تیم 
است. این چیزی است که ما دوست داریم؛ 
این صمیمیت و گرمای باشــگاه را. تمام 
افرادی که داخل و خارج میدان هســتند 
ارتباطــی قوی با هم دارنــد. اینکه جزیی 
کوچک از این تیم باشید هیجان آور است. 
پل پوگبا با پسرم صحبتی زیبا انجام داد و 
به او گفت که خودش را باور داشته باشد. 

این کار او زیبا بود.«

موناکو و باتشوایی 
در آستانه توافق

طبق ادعای سایت گل باشگاه 
موناکوی فرانســه پیشتاز کورس 
فوتبال  تیم  بلژیکی  مهاجم  جذب 
است.  باتشوایی  میچی  چلســی، 
انتقال قرضی باتشوایی به والنسیا 
چندان دوام نداشــته و او زودتر 
از موعد خفاش هــا را ترک کرده 
اســت. ســایت گل مدعی است 
میسا  بازیکن،  این  مدیربرنامه های 
اندایه وارد موناکو شــده است تا 
مذاکراتش با تیــم این منطقه که 
است  رسیده  پایانی اش  مراحل  به 
را به سرانجام برساند. پیش از این 
پیشنهادی  داشت  نظر  در  اورتون 
بالغ بر 18 میلیــون پوند را برای 
خرید باتشوایی به چلسی ارائه کند 
چرا که این باشگاه نمی توانست او 
به صورت قرضــی جذب کند.  را 
مدافع  زوما،  کورت  در حال حاضر 
چلسی به صورت قرضی از چلسی 
بــازی می کند و طبق  اورتون  در 
قوانین لیگ برتــر انگلیس، از هر 
بازیکن  یک  فقط  برتری  لیگ  تیم 
این  در  دیگر  تیمــی  به  می تواند 
رقابت هــا قرض داده شــود. اگر 
آبی پوشــان مرسی ساید بخواهند 
باتشوایی را بخرند، چلسی احتمااً 
به رقمــی     زیر 33 میلیون پوند 
برای او رضایت نخواهد داد، همان 
مارسی  از  او  برای خرید  که  رقمی 
در سال 2016 پرداخت و به همین 
یک  گزینه،  محتمل تریــن  دلیل 
انتقال قرضــی دیگر در ماه ژانویه 

سال جاری است. 
اگــر باتشــوایی انتقالش به 
لیگ یک فرانســه را کامل کند و 
به موناکــو بحران زده که در پایین 
جدول حضور دارد ملحق شود، زیر 
نظر تیری آنری کار خواهد کرد که 
به واسطه فعالیت در کادر فنی تیم 
مربی،  کمک  به عنوان  بلژیک  ملی 
با تفکرات و شخصیت وی آشنایی 

کامل دارد.

خبر

گزارش

پاوار در کدام پست برای بایرن به میدان خواهد رفت؟

مردی برای تمام پست ها

 گومز: اشتوتگارت با خرید های جدیدش هر تیمی را شکست می دهد

انتقــال بنژامین پاوار از اشــتوتگارت به 
بایرن مونیخ خرید مهمی برای بایرن به شــمار 
می رود، اما با توجه به مشــکات دفاعی بایرن، 
پاوار چــه جایگاهی در برنامه  اصلی نیکو کواچ 
خواهد داشــت؟ آیا حضور او باعث می شــود 

جایگاه یاشوا کیمیش در بایرن تغییر کند؟
پــاوار تابســتان 2019 به بایــرن اضافه 
خواهد شد، به این ترتیب دو مدافع راست برتر 
بوندس لیگا در یک تیم قرار خواهند گرفت. او 
و کیمیش در ســنین پایین توانسته اند خود را 
در بوندس لیگا اثبات کنند و پاوار که در فصل 
18-2017 خود را نشــان داد، در جام جهانی 
2018 با تیم فرانســه و با هدایت دیدیه دشان 

قهرمان شد.
پس از جام جهانی بود که دشــان گفت 
پاوار ستاره اســت: »بنژامین تفاوتی واقعی را 
رقم زد. او ســتاره شده اســت و شایسته این 

عنوان هم هست.«
کیمیــش هم کاری را انجــام داده که از 
دید بســیاری ناممکن به نظر می رسید؛ اینکه 
جای خالی فیلیپ ام را پر کند و نمایش های 

درخشانی داشته باشد.
بایرن مدافع میانی هــم کم ندارد و باید 
دید کــه کواچ چطور این خریــد جدید را در 
تابســتان به تیم اضافه خواهد کرد؟ او چندین 

گزینه برای این کار در اختیار دارد.

 قلب ماجرا
پاوار مدافع راســت خوبی است، در جام 
جهانی هــم به جز یــک مســابقه، در تمامی 
دیدارهــای دیگر در پســت مدافع راســت به 
میــدان رفــت. او بی تردید رقیــب کیمیش 
در ســمت راســت خط دفاعی اســت اما در 
اشتوتگارت در پســت های دیگر هم به میدان 
رفته است. او در فصل 17-2016 که 20ساله 
بــود، 12بار در 21 بــازی در بوندس لیگای 2 
در ســمت راســت خط دفاعی به میدان رفت 
و کمک کرد اشتوتگارت به دسته برتر برگردد. 
او در 9 بازی در پست مدافع میانی بازی کرد. 
پاوار در 40 دیدار از 48 مسابقه ای که در یک 
ســال و نیم اخیر با اشتوتگارت انجام داده، در 

قلب دفاع به میدان رفته است.
تعجبی نخواهد داشت اگر پاوار در بایرن 
هم مدافع میانی شود. زمانی که قرارداد اولیه و 
پنج ساله پاوار با بایرن به اواخرش نزدیک شود، 
متس هوملس، ژروم بواتنگ و خاوی مارتینس 

همگی از 35سالگی عبور خواهند کرد. به این 
ترتیب احتماا پاوار در آن هنگام زوج نیکاس 
سوله در قلب دفاع خواهد بود. در ابتدای فصل 

بعد، پاوار و سوله 23ساله خواهند بود.
خــود پاوار هم گفته اســت: »یک مدافع 
باید خوب دفــاع کند. البته به عنــوان مدافع 
راســت یا چپ باید بیشتر حمله کنم اما برای 
من اوضاع همانی است که بود. من در همه این 
پســت ها می توانم عالی بازی کنم. این مساله 
باید مطرح شــود اما برای من مشکلی نیست. 
پیش تر لیلیان تورام هم بود که در باشــگاهش 
دفــاع میانی بود و در تیم ملی مدافع راســت. 
من به عنوان مدافــع میانی حس خوبی دارم و 
از بازی در ســمت راست هم لذت می برم. چرا 

مانند تورام نشوم؟«
تورام که رکورد بیشترین بازی ملی برای 
فرانسه را در اختیار دارد بی تردید الگوی خوبی 

است.

انعطاف پذیری
پاوار در آینده زوج ســوله در خط دفاعی 
خواهــد بود امــا او برای فصل پیــش رو باید 
به خاطــر جایگاهش بجنگــد و از هر فرصتی 
کــه نصیبش می شــود اســتفاده کنــد. این 
انعطاف پذیری او باعث می شــود در سراســر 

زمین، فرصت بازی برایش مهیا باشد.
برنامه بازی فشرده بایرن و مصدومیت های 
احتمالی باعث خواهند شد راه پاوار برای حضور 
در میدان باز شــود و ممکن اســت او حتی به 
میانــه میدان هم برود، هرچند که این موضوع 

بعید به نظر می رســد. از سوی دیگر، کیمیش 
هم می تواند در چندین پســت بازی کند و به 
این ترتیب فرصت برای پاوار مهیا خواهد شــد 
که در سمت راست خط دفاعی به میدان برود.

کیمیش در فصــل 19-2018 در جدول 
پاس گل با 7بار گل ســازی، دوم اســت. او از 
زمانی که کفش های ام را پوشیده پدیده بایرن 
بوده اســت و توانایی عالی او در بازی در خط 
میانی باعث شده اهمیت باایی برای بایرن پیدا 
کند. او در ســال 2015 در پست مدافع میانی 
بازی کرد و پپ گواردیوا درباره اش گفت: »او 
یکی از بهترین مدافعان میانی دنیاســت.« به 
این ترتیب کیمیش می تواند در سیستم 3-1-

2-4 در پســت هافبک دفاعی بازی کند یا در 
سیســتم 1-4-1-4 به جلوتر بــرود و یکی از 
چهار هافبک تهاجمی باشــد. در واقع کیمیش 
در این فصل برای بایرن مونیخ 17بار به میدان 

رفته که 7بار آن در پست هافبک بوده است.
به ایــن ترتیب پاوار امیــدوار خواهد بود 
هنگامی که در بایرن جا می افتد، فرصت بازی 
برای این تیــم را پیدا کند. برای مثال، رافینیا 
هم در این فصل در تمامی رقابت ها 15بار بازی 
کرده، هرچند کیمیش پســت دلخواه او را در 
اختیار خود گرفته است. رافینیا احتماا آخرین 
بازی های خود را بــرای بایرن انجام می دهد و 
آمدن پاوار باعث خواهد شــد بایرن بتواند در 
پست های مختلف پوشش ازم را داشته باشد. 
پاوار تازه 22 سال دارد و می تواند سال ها نقش 

بازیکن چندپسته را ایفا کند.
منبع: سایت بوندس لیگا

ماریو گومز مهاجم آلمانی اشتوتگارت 
می گویــد کــه مطمئن اســت تیمش با 
خریدهای زمســتانی اش مانند اســتیون 
زوبر و الکساندر اســوین نه تنها می تواند 
از منطقه سقوط جدول فاصله بگیرد بلکه 
می تواند هر تیمی جز بوروســیا دورتموند 
صدرنشین و بایرن مونیخ را شکست دهد.

گومــز در زمین تمرینــی امانگای 

اسپانیا به نشریه کیکر آلمان گفت: »من 
بی صبرانــه منتظــر آغاز نیــم فصل دوم 
هســتم. با این دو بازیکن تازه نفسی که 
به جمــع ما اضافه شــده اند، هزار درصد 
مطمئنــم کــه می توانیم در دســته اول 
بمانیم. در این تیم فقط من نیســتم. هر 
بازیکنی که به ما برای بقا در لیگ کمک 
کند، مورد استقبال ما قرار می گیرد. آنها 

بســیار باانگیزه خواهند بود. با چیزی که 
من دیده ام، آنها با تمام قوا آماده اند، قوی 

هستند و سرعت باایی دارند.«
 گومــز ادامه داد: »من بــرای تمام 
تیم های بوندس لیگا احترام قایل هســتم 
اما ما می توانیم همه آنها را به جز شــاید 
بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند شکست 

دهیم.«

اسپورت مدیا 
ست- چند نما 
از آپارتمان 36 

میلیون یورویی که 
لوییس همیلتون، 

قهرمان فرمول 
یک، در محله 

منهتن نیویورک 
خریده است.

سوژه

دیلــی میــل- رونالــدو و هــم تیمی هایــش در یــووه 
برای بــازی بــا بولونیا، بــا قطار بــه این شــهر رفتند. 
این عکــس را رونالــدو روی اینســتاگرامش گذاشــت.

دیلی میل- این 
هم عکس سسک 

فابرگاس با پیراهن 
موناکو. او در ازای 
10 میلیون یورو از 
چلسی به این تیم 

فرانسوی رفت و 
قراردادی 3 سال و 

نیمه امضا کرد.

دیلــی میل- تیم ســال یوفا بــا رای گیــری از بیش از یــک میلیون و 
800 هــزار نفر انتخاب شــد:  تر اشــتگن- راموس، فان دایــک، واران- 
مارســلو، کانته، مودریــچ، آزار- مســی، رونالدو و امباپــه. نکته جالب 
جلــو زدن امباپــه از نیمار و قــرار گرفتن او در این فهرســت اســت.

دیلی میل- کفــش ویژه ای که نایکی برای جیمز میلنر، هافبک 33 ســاله 
لیورپول درســت کرده است. او در برد 4-1 برابر بورنموث، پانصدمین بازیش 
در لیــگ برتر را انجام داد و حاا نایکی این کفش را برایش طراحی کرده که 
روی آن، لوگوی تمام تیم هایی که میلنر در آنها بازی کرده، چاپ شده است. 

دیلی میل- روحیه باای تاتنهامی ها در تمرین، پیش از دیدار حساس با 
منچستریونایتد.

عکس نوشت

برنامه

 یکشنبه 23 دی
لیگ برتر

اورتون.............................................................................................  بورنموث 17:45
................................................................................  منچستریونایتد 20:00 تاتنهام

 الیگا
......................................................................................  لوانته 14:30 اتلتیکومادرید
......................................................................................  سویا 18:45 اتلتیک بیلبائو
بارسلونا...................................................................................................  ایبار 21:00
رئال بتیس...............................................................................  رئال مادرید 23:15

 لوشامپیونا
..........................................................................................................  رن 17:30 نانت
تولوز........................................................................................  استراسبورگ 19:30
مارسی................................................................................................  موناکو 23:30

 جام حذفی ایتالیا
مرحله یک هشتم نهایی

............................................................................................. فیورنتینا 17:30 تورینو
...................................................................................................  بنه ونتو 20:30 اینتر
ناپولی................................................................................................  ساسولو 23:15
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9 iranvarzeshi@فوتبـــال ایـــران

بعد از اینکه جواد نکونام از ســرمربیگری 
نساجی مازندران اســتفعا داد، مسئوان این 
باشــگاه قائمشــهری به دنبال گزینه مناسبی 

برای هدایت تیم شان بودند. 
آنها مذاکرات خوبی با چند مربی داشتند 
امــا ناگهان خبر رســید پیکان قصــد ندارد 
جواد نکونــام را به خدمت بگیرد. در واقع این 
دســتور هاشــم یکه زارع مدیر گروه صنعتی 
 ایران خــودرو بود که مشــخص بــود تغییر 

نخواهد کرد. 
با این اتفاق، خبر رسید نکونام به نساجی 
برگشت تا بار دیگر کار را ادامه دهد اما طولی 

نکشــید که این همــکاری قطع شــد. با این 
شــرایط، مسئوان باشگاه نســاجی مازندران 
دوباره دست به کار شدند و مذاکره با گزینه ها 

را شروع کردند. 
با این اتفاق، خیلی زود خبر رسید مجید 
جالی بــه زودی هدایت نســاجی را خواهد 
پذیرفت اما یک ســری حاشــیه ها مانع از آن 
شــد. به این ترتیب این بار نــام محمد تقوی 
مطرح شــد کــه از حضور در تراکتورســازی 
تبریز اســتعفا داد اما ایــن اتفاق هم نیفتاد تا 
اینکه خبر رسید فیروز کریمی هدایت نساجی 

مازندران را به عهده گرفت. 

فیروز کریمی پــس از مذاکرات نهایی با 
باشــگاه نســاجی مازندران به عنوان سرمربی 

جدید این تیم پرطرفدار منصوب شد. 
البته ســرمربی تنها خاء موجود در تیم 
نســاجی نیســت چراکه این باشــگاه بعد از 
استعفای علی امیری، همچنان فاقد مدیرعامل 
اســت و امورات آن به صورت مستقیم توسط 

مالکان باشگاه اداره می شود. 
فرهاد صنیعی فــر و رضا حدادیان مالکان 
این باشــگاه در نظر دارند ابتدا ســرمربی را با 
نظر خــود انتخاب کرده و بعد از آن پروســه 

انتخاب مدیرعامل را پیش ببرند.

نیمکت نساجی به فیروز کریمی رسید

ایمــان مبعلی که به عنــوان بازیکن- 
مربی در کنار استقال خوزستان بود، ساز 
جدایی کوک کرده. مبعلی فصل گذشــته 
در فواد خوزســتان شرایط چندان خوبی 
نداشت که با پیشــنهاد مربیگری در این 
تیم مواجه شد. سیروس پورموسوی خیلی 
دوســت داشــت مبعلی به عنوان دستیار 
کنارش باشــد اما او قبــول نکرد. هافبک 
باتجربه ایذه ای دوست داشت باز هم بازی 
کند. انگار خیلی برایش سخت بود فوتبال 
را کنار بگذارد و از مســتطیل سبز بیرون 
بیایــد. به همین دلیــل ترجیح داد جایی 
برود که بازی کند. ایمان مبعلی که شرایط 
چندان خوبی نداشت، پیشنهاد خوبی هم 
دریافت نکرد. اکثر تیم هایی که به سراغش 

می رفتند لیگ یکی بودند.
او بیرون مانده بود که بعد از شــروع 
لیگ برتر، به اســتقال خوزستان ملحق 
شــد. در اســتقال خوزســتان بازوبنــد 
کاپیتانــی را به بازو بســت و ســعی کرد 
به عنوان بزرگتر تیم، در زمین به بازیکنان 
کمک کنــد تا هم اعتماد به نفس بااتری 
پیدا کنند و هــم تیم نتایج بهتری بگیرد. 
استقال خوزستان شروع خوبی هم داشت 
اما بعــد از آن، رفته رفتــه نتایج عجیبی 
رقم می خورد. شکســت با گل های زیاد و 
البتــه تکرار آن در چند بــازی. این اتفاق 
باعث تغییر کادرفنی اســتقال خوزستان 
شــد. با رفتن داریوش یزدی، دســتیاران 
این ســرمربی هم آبی های اهوازی را ترک 

کردند.
بعد از آن قرار بود سیروس پورموسوی 
ســرمربی اســتقال خوزســتان شود که 
این ســرمربیگری چند ســاعت هم طول 
نکشید و به خاطر یکسری اتفاقات و دعوا 
و درگیری در اردوی تیم، پورموسوی هم 
جدا شد. با این شــرایط و وقتی تنها یک 
روز تا بازی با اســتقال تهران باقی مانده 
بود، کریم بوستانی برگشت و سرمربی شد 
که او هم ایمان مبعلی را به عنوان دستیار 
انتخاب کــرد. مبعلی کــه در این مقطع 
مصدوم بود از پیشنهاد مربیگری خوشحال 

شد و کارش را شروع کرد. او خیلی انگیزه 
داشــت تا استقال خوزســتان را از خطر 
ســقوط نجات دهد امــا در روزهای بدی 
که تیمش می گذراند، فواد خوزســتان به 
سراغ افشــین قطبی رفت و او را به عنوان 

سرمربی معرفی کرد.
با این اتفاق، مبعلی اعام کرد دوست 
دارد در فواد خوزســتان یا اســتقال از 
فوتبــال خداحافظــی کند. مبعلــی انگار 
خیلی دوست داشــت به فواد برگردد اما 
فوادی ها به او نیازی نداشــتند و تمایلی 
نشــان نمی دادند. مبعلی ناامید شده بود 
که ناگهان خبر رســید قطبی از باشــگاه 
خواســته عزیز فریســات و موسی سواری 
را از کادرفنــی کنار بگــذارد. با این اتفاق 
کاما معلوم بود فوادی ها به ســراغ یک 
مربی بومی می روند تا او را دستیار قطبی 
کننــد. در ابتدا خیلی ها فکــر می کردند 
نعیم سعداوی دســتیار قطبی خواهد شد 
اما سعداوی مدیرفنی شد. به همین دلیل 
ظاهرا گزینه های دیگر بررســی شد که به 

ایمان مبعلی رسیدند.
مبعلــی هم که شــرایط اســتقال 
خوزســتان را امیدوارکننــده نمی بینــد، 

خیلی زود ســاز جدایــی را کوک کرد. او 
در چند تمرین اخیر تیمش حاضر نشــد 
و مشــکات تیم را بهانه کرد تا جدا شود. 
مشکاتی مثل کســر امتیاز، خطر سقوط 
به لیگ یک و البته بی پولی. این در حالی 
اســت که گروه ملی تا اان 50 درصد از 
مبلغ قراردادهــای اعضای تیم را پرداخت 
کرده. به هر حــال مبعلی تصمیم خود را 
گرفته و می خواهد جدا شــود و به فواد 
خوزســتان برود. او با ایــن تصمیم، حاا 
باید از فوتبال هم خداحافظی کند چراکه 
فوادی ها به عنوان بازیکن به مبعلی نیازی 
ندارند و فقط او را به عنوان مربی و دستیار 

قطبی می خواهنــد. مبعلی با وجود اینکه 
گفته بود دوست دارد با استقال یا فواد 
خوزستان از فوتبال خداحافظی کند، حاا 
مجبور اســت با تیم آبی اهوازی به فوتبال 

خود پایان بدهد.
مبعلی اگرچه خداحافظی از فوتبال را 
ســخت می داند اما به خوبی درک می کند 
که شــاید دیگر چنیــن فرصتی نصیبش 
نشــود که مربیگری را در کنار یک مربی 
باتجربه و نسبتا موفق شروع کند. به خاطر 
همین به باشگاه استقال خوزستان اعام 
کرده، تصمیمش برای جدایی قطعی است 
و دیگر فوتبال هم بازی نخواهد کرد. حاا 
باید دید اســتقال خوزستان چه واکنشی 
نسبت به این مساله نشان می دهد. چراکه 
این تیم با کمبود بازیکن مواجه اســت و 
البته پنجره نقل و انتقااتی که توسط فیفا 
بسته شده. با این شرایط و با توجه به اینکه 
مبعلی هم 50 درصد مبلغ قرارداد خود را 
دریافت کرده، باید دید باشــگاه استقال 
خوزســتان با این جدایی موافقت می کند 
یا نه. ضمــن اینکه این را هم باید در نظر 
گرفت که کریم بوســتانی در حال حاضر 

هیچ دستیاری جز ایمان مبعلی ندارد.

مبعلی می خواهد دستیار قطبی شود
مهندس خوزستانی در آستانه خداحافظی از فوتبال

مبعلی تصمیم خود را گرفته و 
می خواهد از استقال خوزستان جدا 
شود و به فواد خوزستان برود. او با 
این تصمیم، حاا باید از فوتبال هم 

خداحافظی کند چراکه فوادی ها 
به عنوان بازیکن به مبعلی نیازی 

ندارند و فقط او را به عنوان مربی و 
دستیار قطبی می خواهند

مبعلی: دیگر به استقال 
خوزستان برنمی گردم

ایمــان مبعلــی بازیکــن- مربــی 
استقال خوزستان اعام کرد ۲ روز است 
در تمرینات این تیم حاضر نمی شــود و به 
باشــگاه گفته دیگر برنمی گــردد. مبعلی 
که بعد از جدایــی داریوش یزدی به عنوان 
بازیکن- مربی در اســتقال خوزســتان 
مشغول به کار بود، درباره جدایی اش از این 
تیم می گوید: »هنوز رســماً  جدا نشده ام و 
فقط گفته ام دیگــر نمی خواهم برای این 
تیم بازی کنم. دو روز است که در تمرینات 
شرکت نمی کنم. برای این تصمیم دایل 
بســیار زیــادی دارم که باعث شــد دیگر 
نخواهم در استقال خوزستان بازی کنم؛ 
یکی از اصلی ترین دایل کســر 6 امتیاز از 
تیم بــود. بازیکنان تاش  زیــادی کردند 
و بیشــتر از توان شــان برای تک تک این 
امتیازات زحمت کشــیدند اما به راحتی 6 
امتیاز از تیم کسر شد و بعد از این اتفاق هم 
کسی پاسخگو نیســت و عمًا هیچ اتفاقی 
رخ نداده اما مســاله ای که مشخص است 
این است که در کسر این 6 امتیاز بازیکنان 
و کادر فنی اصــاً  مقصر نبودند.« کاپیتان 
اســتقال خوزســتان در رابطه با آینده 
فوتبالی اش توضیــح می دهد: »احتمالش 
خیلی کم اســت که بخواهم دیگر فوتبال 
بازی کنم. فعًا با یکی، دو تیم که در استان 
خوزســتان هســتند، صحبت کرده ام که 
شــاید به عنوان مربی بــه کادر آنها اضافه 
شــوم.« ایمان مبعلی در مــورد وضعیت 
کریم بوســتانی در اســتقال خوزستان، 
می گوید: »وضعیت ایشان هنوز مشخص 
نیست. مشــکل اصلی این است که هنوز 
اعام نکرده اند ســرمربی تیم چه کســی 
است. با توجه به اینکه از نقل و انتقاات هم 
محروم شده ایم، قبل از آغاز نقل و انتقاات 
می توانستیم 3 بازیکن آزاد جذب کنیم اما 
مسووان باشگاه سرمربی تیم را مشخص 
نکردند تا سرمربی به دنبال جذب بازیکن 
باشد. اصاً  از باشــگاه کسی نیامد و بگوید 
قبل از آغــاز نقل و انتقاات از 3 ســهمیه 
آزادمان اســتفاده و تیم را ترمیم کنیم.« 
مبعلی با بیان اینکه اســتقال خوزستان 
در مسیر درســتی حرکت نمی کند، ادامه 
می دهد: »نمی توان از اان گفت ســقوط 
تیمی به لیگ دسته اول قطعی شده اما باید 
مطمئن بود که اســتقال خوزستان یکی 
از گزینه های ســقوط است؛ این موضوع را 
قطعاً همه می دانند.« کاپیتان اســتقال 
خوزستان درباره اینکه آیا جدایی اش از این 
تیم قطعی شده، می گوید: »هنوز از سوی 
مسووان باشگاه در این باره با من صحبتی 
نشده اما ۲ روز پیش در تمرین اعام کردم 

که می روم و دیگر برنمی گردم.«

حرف روز

ایمان با 
مربیگری 

به فواد 

برمی گردد؟

 ایمان مبعلی که این روزها به عنوان بازیکن- مربی در اختیار استقال خوزستان است، چند روزی است که ساز جدایی کوک کرده و به 
باشگاه گفته که قصد دارد جدا شود. مبعلی که خیلی دوست دارد با افشین قطبی کار کند، حاا با پیشنهاد مربیگری در فواد خوزستان 
مواجه شده که همین مساله باعث شده او بهانه های مختلفی برای جدایی از استقال خوزستان بیاورد؛ بهانه برای جدایی و رفتن به فواد 
خوزستان. این بهانه ها در حالی مطرح شده که استقال خوزستان این روزها شرایط خوبی ندارد و مسووان باشگاه روی مبعلی به عنوان 
کاپیتان و البته دستیار کریم بوستانی حساب باز کردند. با این شرایط به نظر می رسد مبعلی کار سختی برای رسیدن به هدفش دارد.

حمید شاندیزی سرمربی تیم فوتسال 
زیر۲0 سال کشــورمان با بیان اینکه ۱00 
بازیکن مســتعد زیر نظر کادر فنی این تیم 
تمرین کرده انــد، درباره شــرایط اردوی 
تیمش می گویــد: »30 دی مــاه، اردوی 
نهایــی اســتعدادیابی ما برگزار می شــود 
و بازیکنــان نهایی را که ترکیبــی از چهار 
اردوی اســتعدادیابی هستند، انتخاب و در 
نهایت برترین ها را بــه اردوی اصلی دعوت 
خواهیم کرد. در واقــع 35 بازیکن را مرتباً 
به تمرینات دعوت می کنیم تا شاکله اصلی 
تیم برای مســابقات آماده شوند. تعدادی از 
این بازیکنان، از طریــق هیات های فوتبال 
به ما معرفی می شــوند و یک تعــداد را در 
لیگ امید ها که انجام شد، به همراه صادقی 
)مربی تیم زیر ۲0 سال( زیر نظر داشتیم.« 
ســرمربی تیــم فوتســال زیر ۲0 ســال 

کشــورمان در رابطه با برگزاری بازی های 
تدارکاتی توضیح می دهد: »به فدراســیون 
فوتبال درخواست برگزاری بازی تدارکاتی 
را داده ایم که خوشــبختانه بازی با روسیه 
در رده زیر ۲0 ســال و تورنمنت چین تایپه 
قطعی شــده. تیم های ایران، ژاپن، تایلند و 
چین تایپــه در تورنمنت چین تایپه حضور 
دارند و خوشــبختانه ایــن تورنمنت برای 
کسب آمادگی بازیکنان و پی بردن به نقاط 
ضعف و قوت تیم برای کادر فنی بسیار مفید 
اســت. هر چقدر با تیم های قوی به رقابت 
بپردازیم، برای مــان مطلوب تر خواهد بود. 
بــازی برد و باخــت دارد. هر چقــدر بازی 
تدارکاتی بــا تیم های اروپایی و آســیایی 
داشته باشیم، بازیکنان باتجربه می شوند و 
در نهایت عملکردشــان بهتر خواهد شد. ما 

در مسابقات تدارکاتی نتیجه گرا نیستیم.«

رضا گل محمدی مدیــرکل ورزش و 
جوانان استان تهران می گوید برای احیای 
تیم فوتبــال پاس تهران باید امتیاز یک تیم 
دسته اولی خریداری شود: »پاس باشگاهی 
باقدمت است و در سال های نه چندان دور، 
قطب ســوم فوتبال ما بوده. بــا تصمیمات 
غیرکارشناســی، این تیم به سرنوشــتی 
دچار شــد کــه از آن اطاع داریــد. حدود 
یک سال با مســووان و پیشکسوتان پاس 
جلســات متعددی برگزار کردیم. این افراد 
از سرنوشــت تیم ابراز ناراحتی کردند و ما 
تمایل داشــتیم پاس را به هر شــکلی احیا 
کنیم. بــا هماهنگی های صــورت گرفته و 
جلسه با بزرگان باشگاه پاس چون مناجاتی 
و فرکی، قرار شــد نشســتی با وزیر ورزش 
برگزار کنیم که این جلســه، هفته گذشته 
برگزار شد.« گل محمدی درباره این جلسه 

توضیح می دهد: »وزیــر ورزش و جوانان از 
این امر بســیار اســتقبال کرد و ضمن ابراز 
ناراحتی از بایی که ســر پاس آمد، دستور 
داد که اقدامات ازم برای احیای پاس انجام 
شــود. او دســتور داد کارگروهی زیر نظر 
داورزنی تشکیل شود و من هم باید شرایط 
برگــزاری آن را فراهم کنم. اقدامات ممکن 
برای احیــای پاس باید با افــراد تأثیرگذار 
نیروی انتظامی، ستاد تربیت بدنی نیروهای 
مسلح، هیات فوتبال استان تهران و وزارت 
ورزش و جوانان صــورت بگیرد.« مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان تهــران که معتقد 
اســت باید بــرای احیای پــاس تیم لیگ 
یکی خریداری کننــد، می گوید: »قرار بود 
اقدامــات اولیه در مورد خریــد امتیاز تیم 
لیگ یکی انجام شود و گزارش آن را به وزیر 

ورزش و جوانان اعام کنیم.«

پائولو سرجیو سرمربی پرتغالی 
صنعت نفت آبــادان اگرچه تا اان 
شرایط سختی را در این تیم پشت 
سر گذاشــت اما امید زیادی به باا 
دارد.  ایران  فوتبال  ســطح  رفتن 
سرجیو که نگران صنعت نفت است 
و اعتقاد دارد دیگران کاری کردند 

که 10 بازیکن از تیمش جدا شد، در 
مورد شــرایط زردپوشان آبادانی، 

تیم ملی ایران و... توضیح می دهد.
  

با توجه به اینکه شــما سابقه 
جمله  از  مختلف  کشورهای  در  کار 
امارات  اسکاتلند، قبرس، رومانی و 
را دارید، چه چیزی باعث شــد که 
این بار ایران را برای فعالیت انتخاب 
کنید؟ آیا شناختی از فوتبال ایران 

و تیم صنعت نفت آبادان داشتید؟ 
 مــن قطعا با شــناخت و هدف 
به اینجا آمدم زیــرا کارلوس کی روش، 
دیگر هم وطن من هم در ایران به عنوان 
سرمربی تیم ملی در حال فعالیت است 
و پیــش از من هم صنعت نفت چندین 
مربــی پرتغالی داشــته. زمانــی که در 
کشورم بودم، همیشــه بازی ها و اخبار 
تیم آبــادان را دنبال می کــردم. زمانی 
که برای کار در آبادان به توافق رسیدم، 
تقریبا تمــام بازی های فصل گذشــته 
صنعت نفت را دیده بودم و این شیوه ای 

بود تا هم درباره لیگ فوتبال ایران و هم 
صنعت نفت آبادان، شناخت پیدا کنم.

آنچه در این مدت به خوبی در 
شخصیت شــما دیده شد، حمایت 
زمان  در  حتی  بازیکنان  از  خوبتان 
عــدم نتیجه گیری اســت و مانند 
برخی مربیان مقصر شکست را تنها 

بازیکنانتان نمی دانستید. 
 تیمــی کــه مــن در آن حضور 
دارم، مانند خانواده ام است. گاهی اوقات 
ممکن اســت با فرزندان مان به مشکل 
برخورد کنیم ولــی هیچ وقت آنها را از 
خانه بیرون نمی کنیم و حتی در جمع و 
عموم مردم هم از آنها انتقاد نمی کنیم.

اخیــرا یکی از کارشناســان 
اگر  بود  کرده  عنوان  خوزســتانی 
نفــت آبادان بــرای نیم فصل دوم 
نتواند بازیکنان خوبی را جذب کند، 
یکی از کاندیداهای سقوط به لیگ 

یک خواهد بود... 
 من هم موافق هستم و او درست 
گفته. هدف اصلی ما برای امســال این 

بود که تیم را در لیگ نگه داریم و سال 
آینده به فکر جایگاه بهتر باشــیم چون 
کار را از صفــر آغــاز کردیم اما دیگران 
کاری کردند که ۱0 بازیکن از تیم جدا 
شــدند و مجبور شــدیم تیم را از صفر 

بسازیم.
کی روش  کارلــوس  اکنــون 
ایران  پرتغالی ســرمربی تیم   ملی 
است. به نظر شما ایران با کی روش 
ملت های  جــام  قهرمان  می تواند 

آسیا شود؟ 
 من روی قهرمانی ایران در جام 
ملت های آسیا شــرط می بندم. نه تنها 
کی روش، بلکه تمــام مربیان برای من 
قابل احترام هســتند ولی فکر می کنم 
نتایــج کی روش در چند ســالی که در 
توانمندی  بــوده،  ایران  فوتبال  خدمت 
او را ثابــت کرده اســت. اکنــون نیز او 
اســتحقاق جایگاهی را که در آن است، 
دارد. کی روش تاکنون دوبار ایران را به 
جام جهانی رسانده و این نشان می دهد 

که او چقدر در کار خود خوب است.

شاندیزی: در بازی تدارکاتی نتیجه گرا نیستیم گل محمدی: برای احیای پاس باید امتیاز لیگ یک بخریم

سرجیو: شرط می بندم کی روش ایران را قهرمان می کند

رضا ناصحی کاپیتان پدیده مشــهد 
که فکر می کند خطر کســر 6 امتیاز مثل 
یــک کابوس بود که از آن رد شــدد، در 
مــورد آخرین وضعیــت پدیــده بعد از 
واگــذاری مالکیت این باشــگاه می گوید: 
»خدا را شــکر شرایط خوب است. باید از 
آقای حمیداوی تشــکر کنیم که در این 
شرایط ســخت، مالکیت باشگاه پدیده را 
بر عهده گرفــت. در همین یکی دو هفته 
هم بحث کســر شــش امتیــاز از پدیده 
مثل یک کابــوس بود که خوشــبختانه 
ایــن خطر از کنار تیم مــا عبور کرد تا با 
آرامش بیشــتری در فکر شروع نیم فصل 

دوم باشیم. حاا تیم مدیریتی باشگاه در 
تاش است تا بهترین شرایط ممکن را در 

تیم پیاده کند.« 
ناصحــی با ابــراز تأســف از جدایی 
محمدرضــا خلعتبــری از پدیده، توضیح 
می دهــد: »خلعتبری از دوســتان خوب 
مــن اســت و بــرای او آرزوی موفقیت 
دارم. دوســت نداشتم خلعتبری از پدیده 
جدا شــود ولی تصمیم ایــن بازیکن در 
نهایــت جدایی از پدیده بــود که باید به 
برای  بگذاریــم. من  احتــرام  تصمیمش 
آرزوی  جدیــدش  تیــم  در   خلعتبــری 

موفقیت دارم.«

محمد شــادکام مهاجــم جدید نفت 
مسجدســلیمان تأکید کرد تیمش در بین 
گزینه های ســقوط قرار ندارد و لیگ برتری 
می ماند. شادکام در مورد دایل جدایی اش 
از پارس جنوبی جم می گوید: »فکر می کنم 
تصمیم درســتی گرفتم چون اگر در پارس 
جنوبــی می ماندم در نیم فصــل دوم امکان 
داشت از لحاظ فوتبالی ضرر کنم. من دوست 
داشتم بیشتر بازی کنم به همین دلیل جدا 
شــدم و حاا در نفت مسجدسلیمان تاش 
می کنم تا شــرایط بهتری را بــرای خودم 
رقم بزنــم.« مهاجم نفت مسجدســلیمان 
در رابطه با نیمکت نشــینی هایش در پارس 

توضیح می دهد: »من شرایط خوبی داشتم 
و همیشه سعی می کردم خوب تمرین کنم 
ولی نظــر کادر فنی چیز دیگــری بود. اگر 
بیشــتر بازی می کردم قطعاً می توانســتم 

عملکرد بهتری داشته باشم.«
 شــادکام دربــاره اینکــه برخــی 
معتقدنــد نفــت مسجدســلیمان در بین 
گزینه های ســقوط اســت، می گوید: »تیم 
ما در بین گزینه های ســقوط نیســت. نفت 
مسجدســلیمان پتانسیل فنی خوبی دارد و 
قطعاً در نیم فصــل دوم نتایج بهتری خواهد 
گرفت. هــدف ما این اســت کــه حتی به 

رده های بااتر برویم.«

هــری فوســتر هافبک انگلیســی که 
تابســتان ۲0۱8 به تراکتورسازی پیوست، 
قرار بود برای ماشین ســازی بــازی کند اما 
حاا خبر فســخ قرارداد او شنیده می شود. 
هوشنگ  نصیرزاده مدیرعامل ماشین سازی 
در این رابطه می گوید: »هری فوســتر با ما 
قرارداد یکســاله و برای دو ســال بعد هم با 
تراکتورســازی قرارداد داشت. او آزمایشات 
پزشکی کاملی را قبل از بســتن قرارداد در 
بیمارستان معتبری در اســتانبول گذراند 
اما پس از حضور در تبریز ظاهرا مشــکاتی 
داشت که نیاز به درمان پیدا می کرد. در این 

فاصله قرار شد به ماشین سازی بیاید و برای 
یک فصل بــازی کند و پــس از آن دو فصل 
بعدی را به تراکتورسازی برود اما چون مدت 
درمانش طوانی شــده بود توسط ما مورد 
سوال قرار گرفت که چرا به استناد قراردادش 
به باشگاه مراجعه نمی کند. بنابراین منافع ما 
در این نبود با فردی قرارداد داشــته باشیم 
که مدتی از آن را به مداوا مشــغول باشد. به 
همین دلیل از او خواســتیم ایــن قرارداد را 
فسخ کند تا بتوانیم بازیکن مناسبی را جذب 
کنیم. با این حســاب قرارداد فوستر نه تنها 
با ماشین ســازی بلکه با تراکتورســازی هم 

در استانبول فسخ شــد. رفتار ما به گونه ای 
بود که منافع باشــگاه به طور کامل رعایت 
شود.« نصیرزاده درباره اینکه این قرارداد چه 
زمانی فسخ و آیا مبلغی به فوستر برای فسخ 
قرارداد پرداخت شده یا نه، توضیح می دهد: 
»این قرارداد هفته گذشته فسخ شد. دلیلی 
برای اعام آن وجود نداشت چون او برای ما 
بازی نکرده بود. ما برای این  فســخ قرارداد 
با فوستر به توافق رســیدیم. مبلغ قرارداد او 
را نمی توانــم اعام کنم و بایــد بگویم اعداد 
و ارقامی که مطرح  می شوند گمانه زنی های 

رسانه ای است.«

محمد رحیمی عضو هیات مدیره باشگاه 
استقال خوزستان در واکنش به اینکه ایمان 
مبعلی تمرینات تیم را ترک کرده و گفته دیگر 
به استقال خوزستان برنمی گردد، می گوید: 
»او هفته قبل با ما صحبــت کرد و از وضعیت 
باتکلیف تیم ناراضی بود. از مبعلی خواستیم 
صبر کند تا شرایط بهبود پیدا کند. در دو روز 
گذشته با او صحبتی نداشــتم و نمی دانستم 
این تصمیم را نهایی کــرده. مبعلی حق دارد. 
باشگاه باتکلیف است اما همه در حال تاش 
برای حل این مشکات هستند. البته مبعلی 
قصد دارد دوران بازیکنی اش را به پایان برساند 

و از فوتبال خداحافظی کند. به نظر من مبعلی 
عرق خاصی به این تیــم دارد و عجله نخواهد 
کرد. باز هم تاکید می کنم مبعلی بابت شرایط 
موجود حــق دارد و امیدواریم از این تصمیم 
منصرف شود.« رحیمی در مورد اینکه باشگاه 
استقال خوزستان وضعیت نامشخصی دارد 
و هیچ تصمیمی در مورد آن گرفته نمی شود 
و حتی برخی می گویند اســتعفای سرپرست 
باشــگاه صوری بوده، ادامــه می دهد: »خیر، 
سرپرست باشگاه اســتعفا کرده و مدیرعامل 
گروه ملی به دنبال انتصاب مدیرعامل جدید 
در باشگاه اســت. نمی خواهم بگویم وضعیت 

خوب یا بد است اما من هم از این شرایط راضی 
نیســتم و بحث باتکلیفی وجود دارد. باید در 
فاصله باقی مانده تا شــروع مسابقات تیم را از 
باتکلیفی خارج کنیــم.« عضو هیات مدیره 
باشگاه استقال خوزســتان در رابطه با اینکه 
چرا وضعیت ســرمربی اســتقال خوزستان 
مشــخص نمی شــود، می گوید: »ما وظیفه 
داریم از کادرفنی حمایــت کنیم. با توجه به 
اینکه وضعیــت هیأت مدیــره و مدیرعامل 
باشگاه مشــخص نبود تصمیم قطعی گرفته 
نشد. مبعلی درســت می گوید ما باید هر چه 

زودتر تکلیف را روشن کنیم.«

ناصحی: کسر ۶ امتیاز مثل یک کابوس بود

شادکام: نفت مسجد سلیمان جزو گزینه های سقوط نیست

فوستر به دلیل بیماری، رسما از ماشین سازی جدا شد

رحیمی: به مبعلی حق می دهم ناراحت باشد

حسن زاده: صدور رأی 
بافاصله بعد از وصول 
گزارش ممکن نیست

در بــازی هفته گذشــته تیم 
و  اصفهان  گیتی پســند  فوتســال 
شــهروند ســاری اتفاقــات تلخی 
افتــاد که به نظر می رســید با آن 
شــرایط کمیته انضباطــی خیلی 
زود دســت به کار می شود و رای 
را صــادر می کنــد اما اســماعیل 
انضباطی  کمیته  رییس  حسن زاده 
رأی،  یک  امکان صــدور  می گوید 
 بافاصلــه پس از وصــول گزارش 

وجود ندارد. 
حســن زاده رییــس کمیتــه 
انضباطــی درباره درگیری در بازی 
تیم های فوتســال گیتی پســند و 
شهروند ســاری و اینکه مسووان 
اعام کرده اند چرا  باشگاه شهروند 
رأی این بــازی صادر نمی شــود، 
مقررات  اینکه  »علی رغم  می گوید: 
انضباطــی جدیــد از حــدود ۱4 
ماه پیــش از اجرا می شــود، بارها 
رأی  امکان صــدور  گفته ایم کــه 
 بافاصلــه بعد از وصــول گزارش 

وجود ندارد. 
یعنی بعــد از وصول گزارش، 
حتمــاً به تیــم و یا فــرد متخلف 
باید فرصت دفاع داده شــود. بارها 
گفته ایــم که حداقــل یک هفته و 
گاهی بیشــتر از یــک هفته زمان 
ازم است تا رأی کمیته انضباطی 
پس از فرصت دفاع و وصول ایحه 
برقراری جلسه رسیدگی  دفاعیه و 

صادر شود. 
با آیین نامه قدیم می توانستیم 
در کمترین زمان ممکن رأی صادر 
کنیم اما اکنــون این امکان وجود 
نــدارد و این انتظار کــه رأی یک 
بازی چند روز بعد از مسابقه صادر 
شــود، عمًا وجود ندارد. ما مکلف 
هستیم که مواعد قانونی را رعایت 

کنیم.«
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 اردوی تیم فوتسال
برای بازی با صربستان

اردوی آماده ســازی تیم فوتسال ایران 
در حالی از شنبه ۲۲ دی ماه در مرکز ملی 
فوتبال آغاز شــد که ناظم الشریعه سرمربی 
این تیم اسامی بازیکنان را به شرح زیر اعام 
کرد: مســلم اوادقباد، سعید اشار، علیرضا 
جــوان )اصفهان(، ســعید مومنی، مرتضی 
عزتی )آذربایجان شــرقی(، بهزاد عظیمی، 
مهرداد  )خوزســتان(،  مســیحی  ســجاد 
قنبرزاده )هرمزگان(، میثم خیام، محســن 
محمــدزاده )البرز(، ســینا پــرکاس، مراد 
ناظری )مازندران(، علی رســتمی، مسعود 
محمدی )خراســان رضوی(، سیدابوالفضل 
حســینی، طاها نعمتیان )تهــران(، مهدی 

کریمی )مرکزی(. 
این اردو برای کسب آمادگی بازیکنان 
جهــت حضور در بازی های دوســتانه برابر 

صربستان برگزار می شود. 
اردوی تیم فوتسال تا روز ۲4 دی ادامه 

خواهد داشت.

ناظم الشریعه: 
هیچ بازیکنی از دید 
کادر فنی دور نمی ماند

تیم  ســرمربی  ناظم الشــریعه  محمد 
فوتســال ایران با بیان اینکه کادر فنی این 
تیم، همــه بازیکنان لیگ برتری را زیر نظر 
دارد، درباره شرایط تیمش می گوید: »تمام 
بازی ها را زیر نظر داریم. یکسری بازیکنان 
در فهرســت هســتند و به صــورت مرتب 
در لیگ هــا حضــور دارند. آنهــا را ارزیابی 
می کنم و روند رشدشــان در مســابقات را 
مــد نظر داریم. بعضی از باشــگاه ها به تیم 
ملی ســخت بازیکن می دهند اما کادر فنی 
تیم ملی فوتســال مرتب با کادر و سرمربی 
تیم هــای لیگ فوتســال در ارتباط بوده و 
کامــًا هماهنــگ هســتیم. دوران )مربی 
تیــم ملــی( اکثــر بازی هایــی را که در 
شیراز است، زیر نظر داشــته و باید بگویم 
رابطــه کادر فنی تیم ملی با تمــام تیم ها، 
ارژن فــارس صمیمی اســت.  مخصوصــاً 
بدون شــک اگر بازیکنی لیاقت و مســتعد 
 حضور در تیم ملی باشــد، از دید کادر فنی 

دور نمی ماند.« 
ســرمربی تیم فوتسال ایران با اشاره 
به آغــاز تمرینات این تیــم از بعدازظهر 
شــنبه در مرکز ملی فوتبــال، در رابطه 
با انتقادهای ســرمربی تیــم ارژن فارس 
که گفته بود ناظم الشــریعه با تیم شــهر 
خودش رابطه خوبی ندارد، ادامه می دهد: 
»در فهرســت ۲5 نفــره بازیکنان دعوت 
شــده به اردوی تدارکاتــی، از بازیکنان 
تیم ارژن هم دعوت شــده است. ما نیاز 
بــه حمایــت از خانواده فوتســال داریم 
و نباید اجــازه دهیم حاشــیه ها به تیم 
 ملــی فوتســال و حتــی لیــگ نزدیک

شود.«

فوتسال

بنگر به تمرینات کارون خرمشهر برگشت
محسن بنگر مدافع تیم لیگ یکی کارون اروند خرمشهر پس از مصدومیتی 
که پشت سر گذاشت، به تمرینات این تیم بازگشت. تیم کارون اروند خرمشهر 
۱0 روز پیش، در دیداری دوســتانه به میدان رفته بود که محسن بنگر مدافع 
جدید این تیم دچار مصدومیت شــدیدی شد. ســر مدافع باتجربه و پیشین 
پرسپولیس در جریان این مســابقه با آرنج بازیکن حریف برخورد کرد و بنگر 
بیهوش شــد. بنگر در ۱0 روز گذشته مداوا شــد و در روزهای اخیر از سرش 
سی تی اســکن گرفت. مدافع 39 ســاله کارون اروند از شنبه در تمرین کارون 

حاضر شد و مشکلی برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول ندارد.

کاظمی: داوری آزاردهنده بود
فرهاد کاظمی ســرمربی تیم لیگ یکی سرخ پوشــان پاکدشت تأکید کرد که 
کمیته داوران فدراســیون فوتبال نباید به سادگی از اشتباهات داوران عبور کند. او 
با انتقاد از داوری درباره تســاوی با کارون اروند خرمشهر می گوید: »مساله مهم به 
بحث داوری مربوط می شــود که برای ما آزاردهنده بود. در طول این فصل بارها به 
این موضوع اشاره کردم که باید به داوران آرامش بدهیم و خیلی هم کم پیش می آید 
که بخواهم اعتراض کنم ولی گاهی اوقات اشــتباهات به قدری تأثیرگذار است که 
می تواند در نتیجه تعیین کننده باشد. داور هم ممکن است اشتباه کند ولی مهم این 
است که کمیته داوران از اشتباهات داوران به سادگی عبور نکند. ما توقع داریم وقتی 
داوری اشتباه می کند، کمیته داوران عملکرد داور را به خوبی مورد بررسی قرار دهد. 

در این بازی چند صحنه مشکوک به پنالتی بود که برای ما گرفته نشد.«

لیگ یک

پنجشنبه 97/10/27، ساعت 14
هفته نوزدهم

مس کرمان..................................................................................... گل گهر سیرجان
ورزشگاه امام علی )ع( کرمان

آلومینیوم اراک............................................................................ فجرسپاسی شیراز
ورزشگاه امام خمینی )ره( اراک

نود ارومیه............................................................................... سرخپوشان پاکدشت
ورزشگاه تختی ارومیه

کارون اروند خرمشهر....................................................................... مس رفسنجان
ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

شاهین شهرداری بوشهر..................................................................... بادران تهران
ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

قشقایی شیراز.................................................................................. ملوان بندرانزلی
ورزشگاه پارس شیراز

اکسین البرز................................................................................. شهرداری ماهشهر
ورزشگاه انقاب کرج

برنامه

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمردیف
1696133132033سرخپوشانپاکدشت1
1696133161733گلگهرسيرجان2
168532213929مسکرمان3
1676321111027شاهينبوشهر4
124-166641617آلومينيوماراک5
166551211123اکسينالبرز6
165742118322بادرانتهران7
222-166461618قشقاییشيراز8
518-164661520شهرداریتبریز9
317-16385710فجرسپاسی10
715-163671017شهرداریماهشهر11
1715-163671027نوداروميه12
514-163582227مسرفسنجان13
914-163581019خونهبهخونه14
1114-163581122کارونخرمشهر15
11*-163851515ملوان16

محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

سميراشيرمردي
Samira Shirmardi
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مارکوس نویمایر هافبک سوییسی 
سابق اســتقال بعد از حضوری کوتاه 
در این تیم راهی آرائو شده و قرار است 
ادامــه فصل در این تیم بازی کند. این 
بازیکن ۳۲ ســاله بعــد از جدایی اش 
از اســتقال دلیــل انتخــاب ایران به  
عنوان مقصد خود را بیان کرده اســت. 
نویمایر گفته است: »یکی از جنبه های 
مثبتــی که در ایران تجربه کردم بازی 
مقابل ۹۰ هزار تماشــاگر بود که حس 
فوق العاده ای داشت و قبا تجربه نکرده 
بودم. ایــن هیجان زیاد ســختی های 
خــودش را داشــت. نمی توانســتم به 
بــه خیابان  بــروم. وقتی  خیابان هــا 
می رفتم خیلی ها کنار من می آمدند. از 
۸۰ میلیون نفــر جمعیت ایران، چهل 
میلیون نفر اســتقالی و چهل میلیون 

نفر پرسپولیسی هستند.«
نویمایر دربــاره اینکه بعد از نیم 
فصل ناکامی چــرا تصمیم به جدایی 
از فوتبــال ایران گرفــت نیز توضیح 
کوتاهی داده اســت: »برنامه این بود 
کــه بچه هایم با یــک فرهنگ جدید 
آشنا شــوند ولی من نمی خواستم در 
ایران بمانم و به همین دلیل در نهایت 

جدا شدم.«
نویمایر در ادامه حرف هایش ادعا 
کرده که در تمرین های اســتقال به 
او و گــرو پاس داده نمی شــد! نویمایر 
درباره رفتارهایی که با خودش شــده، 
می گوید: »آنها من و الحاجی را از بقیه 
جدا کــرده بودند و هیچ صحبتی با ما 
نمی کردند و خوشامد نمی گفتند. حتی 
برای دقایقــی در تمرینات توپ به ما 
نمی رسید. به نظرم این حسادت بود.«

جدایی اش  نحــوه  درباره  نویمایر 
از استقال نیز توضیح کوتاهی داده و 
حرف های عجیبی به زبان آورده است: 
»آنها فکر می کردند من قرار اســت به 
رقیبان آسیایی این تیم در قطر یا کره 
بپیوندم. دو هفته درباره فســخ قرارداد 
با باشگاه صحبت شد و وقتی فهمیدند 
قرار است به ســوییس بروم این فسخ 

صورت گرفت.«

جالب اســت که نویمایر در حالی 
از حســادت به خودش و گرو ســخن 
به میان آورده کــه از لحاظ فنی یکی 
از ضعیف تریــن بازیکنانی بــود که با 
اســتقال قرارداد بست و هیچ ویژگی 
در خود نداشــت که اساســا کســی 
بخواهد به او و الحاجی گرو حســادت 
کنــد! محصــول دقایقی کــه مربیان 
استقال به این دو بازیکن بازی دادند 
فقــط یک گل بود کــه آن هم گرو از 

نقطه پنالتی به ثمر رساند!
حرف های نویمایر نشــان می دهد 
که این بازیکن قبــل از عقد قرارداد با 
باشگاه اســتقال هیچ تحقیقی درباره 
محیط جدید کاری اش نداشته است. او 
سرشار از توهم و خود بزرگ بینی بوده 
در حالی که ســطح فنی اش از فوتبال 
ایران بسیار پایین تر بود و حتی با این 
کیفیــت نازل نمی توانســت جایی در 
ترکیب تیم هــای میانه جدولی فوتبال 

ایران هم داشته باشد.
نویمایر خــود اکنون بــه تیمی 
پیوســته کــه در ســطح اول فوتبال 
سوییس قرار ندارد که این انتخاب نیز 
تایید دیگری اســت بر ناتوانی هایش! 
نویمایر تصور می کــرده وارد  شــاید 
محیطی شــده کــه بــدون تمرین و 
نداشتن استعداد کافی می توانسته به 
بازیکنی کلیدی بدل شــود و سال ها 
دستمزد بگیرد اما واقعیت این است که 
بازی در لیگ ایران به این ســادگی ها 
کــه نویمایر تصور می کرد، نیســت و 
ایران  فوتبال  به  بسیاری  خارجی های 
آمدند کــه هرگز نتوانســتند جایگاه 
ثابتــی در ترکیب تیم های لیگ ایران 

داشته باشند.
به هر حال جــذب نویمایر تجربه 
بزرگی اســت تا یارگیران در باشــگاه 
اســتقال باز هم بفهمند کــه باید با 
تحقیقات کافی اقدام به جذب بازیکن 
اظهــارات خود  جدید کننــد. همین 
نشانه ای مستدل از کوچکی شخصیت 
بازیکنی بود که نیم فصل در استقال 

دستمزد مفت و بی حساب گرفت!

نویمایر: بازیکنان استقال به من 
حسادت می کردند!

مصاحبه عجیب بازیکن اخراجی

پرونده نقل و انتقاات استقال همچنان بسته است
سه خروجی، بدون خرید بازیکن

روزها برای استقال مثل باد می گذرد و هنوز این تیم نتوانسته بازیکنی 
را خریداری کند. با پایان نیم فصل اول همانطور که پیش بینی می شد الحاجی 
گرو و نویمایر از این تیم رفتند. بازیکنانی که بنا به ادعای ملکی رییس سابق 
هیات مدیره اســتقال 5 میلیارد برای اســتقال آب خوردند، البته مدیران 
اســتقال ادعای ملکی را رد کردند و باز هم مثل همیشــه سیاست تکذیب 
را در پیــش  گرفتند تا از زیر بار انتقــادات رهایی پیدا کنند. این دو خارجی 
نخســتین بازیکنانی بودند که استقال را ترک کردند و ابهام بر سر سومین 
بازیکنی بود که قرار اســت اســتقال را ترک کند. با شروع تمرین استقال، 
این ابهام نیز برطرف شــد و بــا غیبت جابر انصاری در جمع اســتقالی ها 
مشخص شد این بازیکن نیز نخســتین بازیکن داخلی است که جمع آبی ها 
را ترک می کند. تا اینجای کار تکلیف ســه خروجی استقال مشخص شده 
اســت اما بنا به خواسته شفر، اســتقالی ها هیچ اعام رسمی در این زمینه 
ندارند. شــاید این هم سیاستی است از جانب 
خود مدیران استقال که اگر در جذب بازیکن 
ناموفق بودند، هیچ چیز در خصوص ضعف آنها 
در ایــن زمینه لو نرود. در ایــن میان اما آنچه 
توی ذوق می زند و حتی هوادار هم نمی پسندد 
اصرار برای جذب ســرور جباروف است. بدتر از 
آن، فیلمی اســت که در فضای مجازی از نوع 
مذاکرات با این بازیکن لــو رفت و هواداران را 
بیش از پیش دلخور کرد. این وضعیت که ما به 
جایی برسیم که به هافبک ۳5 ساله ازبک اصرار 
کنیم تحت هر شرایطی قبول کند به لیگ ایران 
بیاید خوشایند نیســت. غیر از ماجرای جذب 
جباروف، مذاکرات نصفه و نیمه با امید نورافکن را هم به این مذاکرات اضافه 
کنیــم و تا اینجای کار پرونده نقل و انتقاات اســتقال را ببندیم چون این 
روزها هیچ چیز بیشتر از این از بازار نقل و انتقاات استقال نشنیده ایم. باید 
خوشحال باشیم که مثل ابتدای فصل تیام هم قرار نیست گزینه باشد وگرنه 
هــر روز در کنار جباروف باید یک خبر هم از تیام می شــنیدیم. در ا به ای 
این همه بی خبری، شــاید هوادار استقال آرزو می کرد که  ای کاش استقال 
بــا محرومیت نقل و انتقــاات مواجه بود تا این همه حســرت بی خبری را 
نمی خورد. نکته اینجا است که هیچ کدام از مسووان استقال هم چیزی در 
این زمینه نمی گویند، در حالی که این حق هوادار است تا بداند در این مدت 
آنها چقدر فعالیت کردند و تا چقدر توانســتند موفق باشند. استقالی ها فعا 
در ترکیه به ســر می برند، گهگاهی هم شفر دل نوشته هایی را برای هواداران 
استقال در صفحه شــخصی اش می گذارد. این نهایت چیزی است که امروز 
هوادار استقال در فصل نقل و انتقاات دستگیرش می شود؛ انتظار، بهترین 
کلمه ای که گویای این روزهای استقال است. باید منتظر ماند، شاید دوباره 
پرونده نقل و انتقاات اســتقال به جریان بیفتد. 1۳ بهمن آخرین روز نقل 
و انتقاات زمستانی لیگ برتر است، شاید دوباره استقال در روزهای پایانی 
نقل و انتقاات با همان شــتابزدگی همیشگی سراغ گزینه های خود برود که 

این بدترین حالت ممکن برای جذب بازیکنان است.

استقالی ها در ترکیه دیدار تیم ملی را تماشا کردند
بازیکنان استقال تماشاگر دیدار تیم ملی ایران برابر ویتنام شدند. تیم 
اســتقال در کنار کادرفنی روز شــنبه بعد از برگزاری تمرین خود تماشاگر 
دیدار تیم ملی شــدند. آبی پوشــان در نوبت صبح یک جلسه تمرینی انجام 
دادند و ســپس بعد از صرف ناهار به صورت دسته جمعی و در کنار کادرفنی 
دیدار تیم ملی ایران را تماشا کردند. استقال در تیم ملی سه نماینده دارد.

 
تبریزی از تجربه فرهاد استفاده می کند؟

مرتضی تبریزی را در نیم فصل اول آن بازیکن موفق همیشگی ندیدیم. 
تبریزی حتی در چند بازی نیمکت نشین شد تا شایعاتی مبنی بر جدایی اش 
از اســتقال نیز به گوش برســد اما این بازیکن طبق قانون نمی تواند جمع 
اســتقالی ها را ترک کند و در این تیم ماندنی است. البته تبریزی برای نیم 
فصل دوم یک برگ برنده دارد، برگ برنده این بازیکن حضور فرهاد مجیدی 
است. فرهاد می تواند به این بازیکن کمک کند تا شروع رویایی در نیم فصل 

دوم داشته باشد.

دلیل انتخاب ترکیه به جای قطر چه بود؟

روزهای سرد و بارانی در انتظار استقال
وضعیت آب و هوایی شــهر آنتالیــای ترکیه را 
تــا 1۰ روز آینده که جســت وجو کنید به این نتیجه 
می رسید که استقال شهر مناسبی را ااقل به لحاظ 
آب و هوایــی برای برگــزاری اردوی میان فصل خود 

انتخاب نکرده است.
در شــرایطی که ابتدا قرار بود استقال به کشور 
قطر برود و حتی گفته شــد که هتل محل اقامت این 
تیــم نیز در دوحه رزرو شــده اما ناگهان مســووان 
باشــگاه تصمیــم گرفتند به جای قطــر راهی ترکیه 
شوند. کشوری که این موقع سال آب و هوای سردی 
دارد و از شــرایط نامساعد جوی بهره می برد. معموا 
عرف اســت که اردوهــای خارجی تیم هــا در فصل 
زمســتان در کشورهایی برگزار شود که شرایط جوی 
پایدار و معتدلی دارند. به همین دلیل است که رقیب 
سنتی استقال نیز راهی کشور قطر شده و این کشور 

را برای ادامه تمرینات خود برگزیده است.
استقالی ها اما به کشــوری سردسیر رفته اند و 
شــرایط آب و هوایی محل برگزاری اردوی شــان به 
گونه ای اســت که در1۰روز آینده 7روز بارانی دارد و 
در عین حال هوای نســبتا سردی هم بر شهر آنتالیا 
حاکم اســت. شاید یکی از مهم ترین دایلی که سبب 
شد اردوی اســتقال از قطر به سمت ترکیه منحرف 

شود، مشکات مالی باشد.
 اســتقالی ها برای ســفر به قطر و استفاده از 
امکانات ورزشــی این کشور باید مبلغ قابل توجهی را 
می پرداختند اما ســفر به ترکیه در این زمان از سال 
سفری بسیار ارزان است که مسووان باشگاه استقال 

به این سفر رای داده اند.
شــاید اگر منابع مالی کافی برای سفر استقال 
به قطر فراهم می شد، این باشگاه نیز سرموقع به قطر 
می رفت اما مباحث مالی و اعتصاب هایی که بازیکنان 
برای گرفتن مطالبات خود داشتند باعث شد هم محل 
برگزاری اردوی مناســبی گزینش نشود و هم اینکه 
تمرینات دیرتر از همه تیم های لیگ برتری آغاز شود.

با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد استقال 

در زمینه انتخاب زمان و محل برگزاری اردو نیز نسبت 
به پرسپولیسی ها باز هم عقب افتاده و نه جای ایده آلی 
برای برگزاری اردوی میــان فصل خود انتخاب کرده و 
نه اینکه می تواند به انجام بازی های تدارکاتی مناســب 
امیدوار باشد. غالب تیم ها حتی اروپایی ها در این فصل 
از سال به کشورهای حاشیه خلیج فارس می روند. البته 
با توجه به برگزاری جام ملت های آسیا اردوی این قبیل 
تیم ها به قطر منتقل شــده که این فرصت مناسبی بود 
تا با تیم هــای اروپایی نیز بازی تدارکاتی برگزار شــود 
اما قطعــا در ترکیه اســتقالی ها نمی توانند امیدوار به 

برگزاری بازی های مناسب باشند و برای انتخاب حریف 
تدارکاتی نیز مشکاتی پیش رو خواهند داشت.

 شاید اگر لیگ در بیشتر روزهای زمستان تعطیل 
نمی شد چنین اردویی می توانست به استقال برای روند 
بهتر در فصل سرما کمک کند اما تا یک ماه دیگر لیگ 
برتــر فوتبال ایران تعطیل اســت و زمانی هم که لیگ 
دوباره آغاز شود، سرمای هوای تهران و دیگر شهرها در 

حال فروکش کردن است.
بدون شک اگر این اردو یک ماه قبل برگزار می شد 
جای توجیه بود که استقال برای حرکت بهتر در فصل 

ســرما محل اردویی سردســیری را برگزیــده اما زمان 
برگــزاری این اردو به گونه ای اســت که هیچ کمکی از 

لحاظ آب و هوایی به استقال نخواهد کرد.
به هر حال اردوی ترکیه در حال برگزاری است اما 
این ســوال هم بی پاسخ مانده که اگر استقال با مشکل 
مالی مواجه بود چرا در جزیره کیش اردویی برپا نکرد؟ 
بدون شــک هزینه های برگــزاری اردو در جزیره کیش 
می توانســت بار مالی کمتری روی دوش استقال قرار 
دهد اما اصرار به سفر خارجی سبب شد استقال راهی 

ترکیه شود.

نخســتین خرید زمستانی استقال در تعطیات 
میان فصــل، فرهاد مجیدی بــود. چهره ای که پس 
از ســال ها دوری از اســتقال به عنوان مربی به این 
تیم بازگشــته است. مجیدی در شــرایطی دوباره به 
اســتقال بازگشــته که هنوز هیچ قراردادی با این 
باشــگاه منعقد نکرده اســت. پیش تــر مجیدی که 
دوران حرفــه ای بازیگری را تجربه می کرد روی عقد 
قراردادهایش حساسیت بیشــتری داشت اما به نظر 
می رســد که او حاا در کســوت مربی و پیشکسوت 

باشگاه اســتقال چندان روی این موضوع حساسیت 
نشان نمی دهد و حتی حاضر شده بدون عقد قرارداد 
با اســتقال به محــل تمرین این تیم بــرود. گفته 
می شود شــاید قرارداد مجیدی با استقال در اردوی 
ترکیه منعقد شود اما مجیدی اصراری به عقد قرارداد 
با اســتقال در اردوی ترکیه نــدارد و طبق آخرین 
صحبت هایی که با مســووان باشگاه استقال داشته 
از آنها خواســته عقد قرارداد به زمان بازگشــت تیم 
از اردوی ترکیه موکول شــود. اردوی اســتقال در 

ترکیه نزدیک به دو هفته طول خواهد کشــید و بعد 
از آن بازیکنــان و اعضای کادرفنی این تیم به تهران 
باز خواهند گشــت و ســپس قرارداد مجیدی هم با 
باشگاه اســتقال به شکل رسمی منعقد خواهد شد. 
البته رقمی که مسووان باشگاه برای فرهاد مجیدی 
در نظر می گیرند قطعا باید بیشتر از ساشا شفر باشد 
چراکه گفته می شود فرزند سرمربی استقال نزدیک 
به 1۰۰هزار دار دستمزد دریافت می کند که معادل 

ریالی اش یک میلیارد تومان است!

مجیدی مربی بدون 
قرارداد استقال
مجیدی اصراری 
به عقد قرارداد 
ندارد

امیدی به موفقیت استقال ندارم
ترابپور: چه کسی در استقال 

جوابگوی هوادار است؟
 ترابپور پیشکســوت اســتقال درباره 
شــرایط فعلی این تیــم اینطــور می گوید: 
»نمی دانــم چــه اتفاقی در اســتقال افتاده 
که این تیم وارد چنین بحرانی شــده است. 
من مقصــر همه این اتفاقــات را به مدیریت 
قبل ربط می دهم که اســتقال را به نابودی 
کشــاندند. آقای افتخــاری، توفیقی و دیگر 
دوستانشــان آنقدر عملکرد ضعیفی داشتند 
که حاا اســتقال به ایــن روز افتاده که نه 
می تواند یارگیری کند، نه زمین تمرین دارد 
و نــه بازیکنانش حاضرند در تمرینات حضور 
پیدا کنند. البته با درایت امیرحســین فتحی 
تمرینات اســتقال آغاز شده ولی ما روزهای 
زیادی را از دســت دادیم؛ درســت برخاف 
همــه تیم ها کــه نزدیک به دو هفته اســت 
تمرینات خود را آغاز کرده اند. حاا چه کسی 
باید جوابگوی هوادارانی باشــد که در سرما و 
گرما کنار این تیم هســتند؟ من به بازیکنان 
حق می دهم که به نوعی تمرین نکنند چون 
آنهــا هم خانواده دارند و با توجه به شــرایط 
و هزینه های سنگین زندگی نمی توان از آنها 

انتظار زیادی داشت.«
 ترابپور در پاســخ به این پرســش که 
اســتقال در یارگیری موفق نبوده و هنوز به 
دنبال جباروف است، می گوید: »من نمی دانم 
مگر آسمان باز شده و فقط جباروف به زمین 
افتــاده؟ آیا دیگر هیــچ بازیکنی وجود ندارد 
که اســتقال به دنبال جذب آن باشــد؟ اگر 
جباروف می خواست به استقال بیاید تا اان 
آمده بود. بنابراین مدیریت باشــگاه که تاش 
زیادی برای موفقیت تیــم می کند باید فکر 
جذب این بازیکن را از ســر بیرون کند و به 

دنبال گزینه های دیگر باشد.«
این بازیکن قدیمی استقال در پایان و 
در پاســخ به این پرسش که آیا با این شرایط 
امیدی به این استقال هست که در نیم فصل 
دوم موفق باشد، می گوید: »با این روندی که 
اســتقال در پیــش گرفته هیــچ امیدی به 
موفقیــت این تیم ندارم و نگران هســتم در 
لیــگ برتر و لیگ قهرمانــان عملکرد موفقی 
نداشته باشیم و هیچ کس بیشتر از هواداران 

از این مساله ضربه نمی خورد.«

 هواداران ناراضی از 
وضعیت استقال

اســتقال بــرای برپایــی اردوی 
آماده ســازی تعطیات نیم فصل راهی 
آنتالیای ترکیه شــده است. آبی پوشان 
قــرار بود اردوی نیم فصــل خود را در 
اردوگاه اســپایر کــه پرســپولیس در 
آنجــا اردو زده، برگــزار کننــد اما به 
دلیل اینکه باشــگاه درگیــر پرداخت 
مطالبات بازیکنــان بود و آنها به نوعی 
اعتصاب کرده بودنــد این اتفاق نیفتاد 
و پس از چند روز مســووان باشــگاه 
تصمیــم گرفتند اردوی اســتقال در 
کمپی در آنتالیای ترکیه برگزار شــود. 
مجازی  در صفحات  استقال  هواداران 
اعتراض زیادی کرده اند که چرا اردوی 
آبی پوشــان باید در ترکیه و هوای سرد 
برگزار شــده و اردوی پرســپولیس در 
قطــر و اردوگاه مجهز برپا شــود. این 
اعتراض هــا در حالی صورت گرفته که 
مسووان باشگاه استقال اعتقاد دارند 
که اردوگاه ترکیــه از قطر هم مجهز تر 
است و هواداران درباره این موضوع زود 

قضاوت نکنند.

رحمتی توبیخ شد
شــد.«  توبیخ  رحمتی  »مهــدی 
ایــن خبری بود که روز گذشــته روی 

خروجی خبرگزاری ها آمد.
کمیتــه انضباطی دلیــل این رای 
را اینطــور عنوان کرده بــود: »به دلیل 
بی توجهی به تذکرات نماینده فدراسیون 
که سبب تأخیر در شروع مسابقه توسط 
ســید مهــدی رحمتی در دیــدار تیم 
استقال تهران و پدیده مشهد شد، وی 

به توبیخ کتبی محکوم شد.«

شاهرخ بیانی: 
ملی پوشان با هم 

همدل هستند
شــاهرخ بیانی مربی سابق استقال 
در خصوص عملکرد ملی پوشــان در جام 
ملت هــا اینطور می گویــد: »اعتقاد دارم 
همه ملی پوشــان خوب بودند و عملکرد 
قابل قبولی از خود تاکنون نشــان دادند 
و می توانیــم در بازی هــای بعــد هم به 
گل های زیادی دست پیدا کنیم. بنابراین 
اگــر همه با هم متحد و همدل باشــند، 

موفقیت دور از دسترس نخواهد بود.«
بیانی در ادامه می گوید: »بازیکنان 
ما همه خوب بودند، یک هدف را دنبال 
کردنــد و توانســتند بــه آن چیزی که 
می خواستند دست پیدا کنند و امیدوارم 
در بازی های آینده هم این روند را ادامه 
داده تا بتوانیم بعد از ۴۳ سال به قهرمانی 

در جام ملت ها دست پیدا کنیم.«

نقل و انتقاات

خبر

سوال روز

کارشناس

اردوگاه آبی

 استقال ازجای 

سرد به جای 
سردتررفت

بدون شک اگر 
این اردو یک 

ماه قبل برگزار 
می شد جای 

توجیه بود که 
استقال برای 
حرکت بهتر 

در فصل سرما 
محل اردویی 
سردسیری را 
برگزیده اما 

زمان برگزاری 
این اردو به 

گونه ای است 
که هیچ کمکی 

از لحاظ آب 
و هوایی به 
استقال 

نخواهد کرد.

تمرین صبح دیروز استقال از ساعت 
1۰:۳۰ به وقــت تهــران در اردوگاه امیر 
اسپور برگزار شد. سرمربی استقال دقایقی 
قبل از شروع تمرین با بازیکنانش صحبت 
کــرد. مهدی قائدی و اللهیــار صیادمنش 
پس از تمریــن، اردوگاه را ترک کرده و به 
تیم امید پیوستند. فرهاد مجیدی به جمع 
آبی پوشــان ملحق خواهد شــد تا در کنار 
شــفر تمرینات را زیر نظر بگیرد. مرتضی 
آقاخــان که به دلیل مصدومیت، نیم فصل 
اول را از دســت داده بــود، در تمرینــات 

گروهــی حاضر شــد و رضایت شــفر را 
برآورده کرد. سیدمهدی رحمتی به همراه 
سیدحسین حســینی تمرینات ویژه ای را 
زیر نظر نامداری انجام دادند. محور تمرین 
آبی پوشــان، کارهای ســرعتی، کششی و 
استقامتی بود و سپس بازیکنان در نیمی از 
زمین، فوتبال درون تیمی را برگزار کردند. 
آبی پوشان عصر دیروز هم تمرینات خود را 
جهت آمادگی هر چه بیشــتر برای حضور 
در نیم فصل دوم لیگ برتر در اردوگاه امیر 

اسپور برگزار کردند.

در دو فصــل اخیر هــر گاه به زمان 
نقــل و انتقــاات پیش فصل یــا نیم فصل 
نزدیک شــده ایم جابر انصاری در لیســت 
فروش باشگاه اســتقال قرار گرفته است! 
این وضعیت در حالی بارها تکرار شــده که 
انصاری با اســتقال قرارداد داشته و طبق 
قانون باشگاه استقال برای خروج نام این 
بازیکن ابتدا بایــد رضایت بازیکن را جلب 
کند و بعد او را در لیست فروش قرار دهد 
اما هیــچ گاه چنین رویه ای اعمال نشــده 
اســت. در حالی که انصاری تا پایان فصل 
با باشگاه اســتقال قرارداد دارد اما باز هم 
از درون باشــگاه استقال خبر می رسد که 

وینفرد شــفر عاقه ای به ادامه کار با جابر 
انصاری ندارد و این بازیکن را نمی خواهد. 
انصاری درباره اینکه مانند همیشه در برابر 
تصمیم باشــگاه ایســتادگی می کند یا نه، 
هنوز چیزی به زبان نیــاورده اما ظاهرا او 
بی میل نیســت که این بار باشگاه استقال 
را به مقصد دیگر تیم هــا ترک کند. البته 
اگر انصاری پیشنهادی که مدنظرش است 
را دریافت کند، از استقال جدا خواهد شد 
و با باشــگاهش به توافق خواهد رسید اما 
چنانچه او دوبــاره نتواند تیم مورد نظرش 
را پیــدا کنــد قطعا همچون گذشــته در 
تمرینات استقال شــرکت خواهد کرد و 

باشگاه هم دســتش به جایی بند نخواهد 
بــود و نمی تواند این بازیکن را در لیســت 
فروش قــرار دهد. در حــال حاضر قول و 
قــراری که انصاری با مســووان باشــگاه 
استقال گذاشــته حول همین محور بوده 
و او به دنبال تیم جدید است اما چنانچه به 
هر دلیل انصاری نتواند تیمی را برای آینده 
خــود برگزیند، اســتقال را ترک نخواهد 
کرد و بافاصلــه بعد از مراجعــت تیم از 
اردوی ترکیه به تمرینات باز خواهد گشت. 
یکی از دایلی که این بار باعث شــده جابر 
در لیســت خروج قرار بگیرد تعدد بازیکن 
در پست او است، اما در عین حال می بینیم 
که وضعیــت دیگر بازیکنان نیز هرگز بهتر 
از انصــاری نبوده و اســتقال به طور کلی 
ستاره ای در پست وینگر یا مهاجم نداشته 
که نسبت به این بازیکن برتری محسوسی 
داشــته باشــد. به هر حال انگیزه کنونی 
تصمیم گیران در باشگاه استقال این است 
که انصــاری را از فهرســت نیم فصل دوم 
کنار بگذارند و انصاری هم به اســتقالی ها 
امیــدواری داده که اگر تیم مورد نظرش را 
پیدا کرد بدون اینکه از باشگاه درخواست 
غرامت کند جدا می شــود، اما مساله این 
اســت که انصاری برای انتخاب تیم جدید 
وسواس زیادی دارد و قصد ندارد فوتبالش 

را در هر تیمی ادامه دهد.

علی موسوی مهاجم سابق استقال 
از شرایط فعلی این باشگاه راضی نیست. 
موســوی هم مثــل اکثر پیشکســوتان 
اســتقال معتقد اســت که این تیم در 
فصل نقل و انتقاات موفق نبوده اســت. 
او در خصوص شــرایط این تیم اینطور 
اظهارنظر می کند: »اســتقال چند سال 
اســت که با مشــکات فصل را شــروع 
می کند و امســال هــم همینطور بود و 
کســی نبود که این تیم را جمع و جور 

کنــد. امتیاز های مهمی در نیم فصل اول 
از دســت دادیم. با آمدن شفر استقال 
بی در و پیکر کمی ســر و سامان گرفت. 
استقال باید تا اان ۳، ۴ بازیکن جدید 
جذب می کرد اما متاســفانه دوباره وارد 
حاشیه شده و هیچ نقل وانتقااتی انجام 
نداده اســت که این موضوع به ضرر تیم 
خواهد بود.« پیشکســوت اســتقال در 
مورد حضــور فرهاد مجیــدی در کادر 
فنــی این تیــم و اینکه آیــا او می تواند 

به شرایط اســتقال کمک کند یا خیر، 
می گویــد: »فرهاد مجیدی از دوســتان 
خوب من اســت و برای او احترام زیادی 
قایلــم اما فرهاد بــرای آوردن هوادار به 
ورزشگاه خیلی خوب است. اگر مجیدی 
می توانســت در زمین بــازی کند خرید 
خوبی محسوب می شد. ما اان به بازیکن 
احتیاج داریم. اســتقال چون نتوانست 
بازیکــن بخرد مجیــدی را به کادر فنی 
اضافه کرد تا دل هواداران را شاد کند.«

قائدی و صیادمنش از جمع آبی ها جدا شدند

جابر، عضو دایمی فهرست خروج!
انصاری تیم پیدا نکند باز هم در استقال می ماند

 موسوی: کاش مجیدی می توانست بازی کند

وضعیت آب و هوایی شــهر آنتالیای ترکیه را تا 10 روز آینده که جســت وجو کنید به این نتیجه می رســید که استقال شهر مناســبی را ااقل به لحاظ آب و 
هوایی برای برگزاری اردوی میان فصل خود انتخاب نکرده اســت.در شــرایطی که ابتدا قرار بود اســتقال به کشــور قطر برود و حتی گفته شد که هتل محل 
اقامت این تیم نیز در دوحه رزرو شــده اما ناگهان مســووان باشــگاه تصمیم گرفتند به جای قطر راهی ترکیه شوند. کشــوری که این موقع سال آب و هوای 
ســردی دارد و از شــرایط نامساعد جوی بهره می برد. معموا عرف اســت که اردوهای خارجی تیم ها در فصل زمستان در کشــورهایی برگزار شود که شرایط 
جوی پایدار و معتدلی دارند. به همین دلیل اســت که رقیب ســنتی استقال نیز راهی کشور قطر شده و این کشــور را برای ادامه تمرینات خود برگزیده است.

 پایان مصدومیت سهرابیان و کریمی

شجاعیان بازیکن مورد عاقه شفر

سه چهره ویژه استقال

استقال تمرینات خود را در شهر آنتالیای 
ترکیــه دنبال می کند. آبی ها کــه به تازگی به 
این کشــور ســفرکرده اند قصد دارند در خال 
برگزاری تمرینات میان فصل با برخی تیم های 
حاضر در ترکیه نیز بازی تدارکاتی برگزار کنند.

در نخســتین روز از دور جدید تمرینات 
اســتقال در ترکیه اما خبــر مهمی از اردوگاه 

آبی مخابره شد.

خبر این بود که آرمین ســهرابیان و علی 
کریمی با تیــم تمرین کرده اند. این دو بازیکن 
مدت هــا به دلیــل مصدومیت نمی توانســتند 
همپای دیگر بازیکنان تمرین کنند اما همزمان 
بــا آغاز اردوی ترکیه تمرینــات جدی خود را 
شــروع کردند تا خیال شفر بابت دو پست مهم 

قدری راحت شود.
 آرمین سهرابیان بازیکنی است که هم 
در پســت دفاع میانی و هم دفاع چپ برای 
اســتقال بازی می کند و علــی کریمی نیز 
در پســت هافبک دفاعی یکی از گزینه های 
ایده آل شــفر محسوب می شود. البته کریمی 
با مصدومیت های پی درپی مواجه می شــود و 
بارها به دلیــل مصدومیت حضور در ترکیب 
استقال را از دســت داده اما کریمی هرگاه 
هم که در ترکیب اســتقال قــرار می گیرد 
نمایش تحســین برانگیزی دارد و بعید است 
که در همین شــرایط  نیز شفر خواهان این 

بازیکن نباشد.
 به هر حال بازگشت هر دو بازیکن ولو با 
وجود تکرار مصدومیت های تازه خبر خوشــی 
برای سرمربی استقال است و خیال شفر را در 

دو پست آسوده می کند.

شــجاعیان را باید یکــی از بازیکنانی 
بدانیــم که شــفر عاقه خاصی به ســبک 
بازی اش دارد. شجاعیان اما نیم فصل اول به 
خاطر مصدومیت اصا در فهرست استقال 
نبود و خیلی ها معتقــد بودند که در غیاب 

این بازیکن هم فرشید اسماعیلی نتوانست 
تمرینات  باشــد. تصاویر  بازیکن همیشگی 
استقال نشــان می دهد که شجاعیان برای 
بازگشــت هم انگیــزه زیــادی دارد، البته 
به خاطــر دوری طوانی مــدت از فوتبال، 
شــاید این بازیکن نتواند مثــل فصل های 
گذشــته باشــد. در این میان هــم باید به 
یک نکته اشــاره کرد که باشــگاه استقال 
با ماشین ســازی تبریز بر ســر این بازیکن 
اختاف دارند، استقالی ها چک آخر قسط 
این بازیکــن را به ماشین ســازی پرداخت 
نکرده انــد، به همین دلیل پرونده شــکایت 
ماشین ســازی از باشگاه استقال در کمیته 
تعیین وضعیت فدراســیون است. نصیرزاده 
هم منتظر است تا این کمیته تکلیف پرونده 
شجاعیان را مشخص کند، البته بعید است 
شــرایط به گونه ای پیش برود که شجاعیان 
به تیم ســابق خود برگردد اما شاید شرایط 
طوری شود که استقال موظف به پرداخت 

فوری قسط آخر شجاعیان شود. 

سه بازیکن اســتقال امیدوار هستند 
با درخشــش در نیم فصــل دوم لیگ برتر 
خاطرات تلخ گذشــته را فرامــوش کنند. 
داریــوش شــجاعیان فصل قبــل یکی از 
موثرترین بازیکنان استقال بود اما در بازی 
رفت برابر ذوب آهن در مرحله یک هشــتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا رباط صلیبی پاره 
کرد و فصل به تلخ ترین شکل ممکن برایش 
به پایان رســید. مرتضی آقاخــان به عنوان 
یکی از ســتاره های نقل و انتقاات در این 
فصل با اســتقال قرارداد امضا کرد ولی او 
در یکی از تمرین های پیش فصل مچ پایش 
آسیب دید و مجبور شد یک نیم فصل دور 

از میادین باشــد. محســن کریمی هم بعد 
از پارگــی رباط صلیبــی در نیم فصل دوم 
گذشــته دوباره به تمرین استقال برگشته 
اســت و این ۳ بازیکن انگیزه زیادی دارند 
که بتوانند با فراموشی خاطرات تلخ گذشته 
نیــم فصل دوم را با درخشــش آغاز کنند. 
در میان این ســه بازیکن، محسن کریمی 
با احتیاط بیشــتری باید به بازی ها برگردد. 
کریمی سابقه مصدومیت های مکرر را دارد 
و همین نکته باعث می  شــود که کادرفنی 
دلواپس بازگشت او برای شروع مجدد باشد. 
این روزها اســتقالی ها تــاش می کنند تا 
خودشان را برای نیم فصل دوم آماده کنند.
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فرشاد پیوس درباره پیروزی 2 بر 
صفر تیم ملی ایــران مقابل ویتنام و 
صعود تیم ملی به مرحله یک هشــتم 
نهایی جام ملت های آســیا می گوید: 
»بچه ها روز به روز در حال بهتر شدن 
هستند و مقابل ویتنام هم تیم ملی ما 
بســیار خوب بازی کرد. تیم ملی باید 
مقابل این تیم ها با 4، 5 گل به پیروزی 
برسد تا هم از لحاظ روحی ارتقا پیدا 
کند و هم اینکه تفاضل گلش را برای 
حفظ صدرنشــینی در گروه باا ببرد. 
ویتنــام یک تیم رده پایین در آســیا 
محسوب می شــود و باید به این تیم 
بیشــتر گل می زدیم. تعویض سردار 
آزمــون اشــتباه بود، چرا کــه اگر او 
در زمیــن می ماند می توانســتیم هم 
گل های بیشتری به ثمر برسانیم و هم 
او را برای آقای گلی مســابقات  آماده 
کنیم اما با تعویض شــدن او، ویتنام 
تا حدی قــدرت گرفت و تا دروازه ما 

پیش آمد.«
ادامه  اینطور  را  او حرف هایــش 
می دهد: »ویتنام حریف ســر سختی 
برای تیم ملــی نبود و تیمی نبود که 
بتواند روی خط دفاعی ما فشار زیادی 
بیاورد اما عملکــرد تیمی ما در همه 
خطوط خوب بــود. تیم ملی نیمکت 
بســیار قــوی دارد کــه می تواند در 

صورت نیاز از آنها هم استفاده کند. 
در این بــازی ســعی کردیم از 
کنــار زمین ارســال هایی را به عمق 
خط دفاعی حریف داشــته باشــیم و 
دیدید که با ضربه سر هم به پیروزی 
رســیدیم. به نظرم بازیکنان در حال 
بهتر شــدن هســتند. با شرایطی که 
تیم ملی دارد، بعد از 8 ســال حضور 
کــی روش در فوتبــال ایــران انتظار 
می رود که این تیم قهرمان آسیا شود 
و این اصًا توقــع زیادی از کی روش 
نیســت و اگر او تیم را قهرمان آسیا 

کند وظیفه اش را انجام داده است.«
پیوس درباره بازی با عراق معتقد 
اســت: »بازی با عراق به نســبت دو 
بازی گذشــته مقداری سخت خواهد 
بود اما ســاختار دفاعــی عراق خیلی 

ضعیف است، که در این حالت آزمون 
و طارمی خیلی راحــت می توانند به 

گل برسند. 
پدیده  می تواند  قدوس  ســامان 
مسابقات باشــد، چرا که هم در بازی 
قبل و هم در این بازی بســیار خوب 
کار کرد. قدوس در بازی مقابل ویتنام 
بســیار کم اشــتباه بود و پاس های 
کلیدی زیادی داد، فکر می کنم اگر از 
او بیشتر استفاده شود تیم ملی جواب 

خواهد گرفت. 
در این بازی آزمون و قدوس جزو 
بهترین بازیکنان ایــران بودند. عراق 
خط حمله بسیار خوب و قوی دارد اما 
در آن سو خط دفاع آنها خیلی راحت 
باز می شــود و می توان بــه راحتی از 
آن عبور کرد. اگر مقابل عراق خشــن 
نباشیم و با صبر و حوصله بازی کنیم 
می توانیم این تیم را شکست دهیم و 
به عنوان صدرنشین از گروه مان صعود 

کنیم.«

این پیشکسوت پرسپولیس درباره 
توافق کی روش با فدراســیون فوتبال 
کلمبیــا می گوید: »ایــن کارها اصا 
زیبا نیســت و کی روش غیرحرفه ای 
عمل می کند. اگر می خواهد برود باید 
بعــد از پایان جــام ملت ها صحبتش 
مطرح شود، اان او باید با تمام فکر و 
ذکرش برای تیم ملی تاش کند. اگر 
او می خواهــد به کلمبیا برود، برود به 
ســامت اما قبلش باید با توجه به 8 
ســالی که در ایران حضور داشته یک 

جام برای ما بیاورد.«

 پیوس: قدوس می تواند پدیده
 مسابقات باشد

قهرمانی در جام ملت ها وظیفه کی روش است

خط و نشان برانکو برای ماریو
گادوین منشا درس عبرتی برای مهاجم جدید

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نشان داده که روی جذب بازیکنان 
جدید وســواس زیادی به خرج می دهد بخصــوص بازیکنانی که با نظر 
شــخص خودش به تیم اضافه شده اند و مطمئنا بودیمیر نیز در نیم فصل 

دوم قادر است لیگ را تحت تاثیر قرار دهد. 
بودیمیر با اجازه ســرمربی پرســپولیس در تمرینــات گروهی این 
تیم در قطر حاضر شــده اســت. او بعد از نخســتین تمرینش در جمع 
سرخ پوشــان جلسه ای نســبتا طوانی با برانکو داشــت و برانکو به طور 

خصوصی با این بازیکن صحبت کرده است. 
هنوز با توجــه به مصاحبه نکردن بودیمیر و برانکو در این خصوص 
خبر موثقی درباره گفت وگوهای برانکو با بودیمیر وجود ندارد اما به نظر 
می رســد با توجه به حواشی که قبل از حضور ماریو در پرسپولیس بوده 
اســت، برانکو به طور اختصاصی با بودیمیــر در رابطه با وضعیت تیم و 
شرایط وی صحبت کرد بر اساس شنیده های 
ضد و نقیض از اردوی سرخپوشــان سرمربی 
پرسپولیس به شکل کامًا صریح علت فروش 
گادوین منشــا را برای بودیمیر توضیح داده 
اســت و با به میان آوردن نام مهدی طارمی 
به بودیمیر هشدار داده که پرسپولیس برای 
دو فصــل پیاپی بهترین گلــزن لیگ برتر را 
در اختیار داشــته و انتظارات او و هوادارانش 
از مهاجم تیمشــان که هزینه زیادی برایش 
صــورت گرفته اســت بســیار بااســت! به 
نظر می رســد مهاجم جدید پرســپولیس با 
صحبت های برانکو کاما به شــرایط خودش 
در پرســپولیس پی برده و به طور حتم تحت تاثیر این حرف های برانکو 
تاش خواهد کرد، بهترین عملکرد را با توجه به شــرایط به وجود آمده، 

در این تیم داشته باشد.
 بودیمیر پیش از این هم عملکــرد قابل توجه ای در تیم های قبلی 
خود داشــته و توانسته انتظارات را برآورده کند. گفته می شود که برانکو 
براســاس توانایی های این بازیکن او را به خدمــت گرفته و این بازیکن 
می تواند در کنار بازیکنانی مثل علیپور و بقیه کمک خوبی به پرسپولیس 

کند.
 گفتنی است، ماریو بودیمیر پنجاهمین بازیکن خارجی و چهارمین 
بازیکن کروات پرســپولیس محسوب می شــود، ماته دراگه چوویچ، لوکا 
ماریچ، بوژیدار رادوشــویچ و ماریــو بودیمیر بازیکنان کروات باشــگاه 

پرسپولیس در طول تاریخ هستند.

بودیمیر در قطر با کسی صحبت نمی کند
دستور سکوت به مهاجم جدید

ماریو بودیمیر مهاجم کروات از روز جمعه به تمرینات پرســپولیس 
در قطر اضافه شده تا در نیم فصل دوم برای قرمزهای پایتخت به میدان 

برود.
 این مهاجم در تمرین پرســپولیس به صورت رســمی معرفی و به 

همراه سایر بازیکنان پا به توپ شده است.
 قرار اســت قــرارداد نهایی این بازیکــن نیز به زودی بــا مدیران 
پرســپولیس در تهران به امضا برسد. در همین راستا باشگاه پرسپولیس 
بــه این مهاجم اعام کرده که تا زمان حضور در تهران و امضای قرارداد 

اصلی وی اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارد. 
این مهاجم کروات با نظر مســتقیم برانکو برای پرســپولیس جذب 
شــده است و هنوز در کشــورمان حاضر نشده است و قرار است با پایان 
اردوی پرسپولیس در قطر، همراه سایر بازیکنان به کشورمان سفر نماید. 
بودیمیر پیش از ایــن کارنامه خوبی در خط حملــه تیم های قبلی اش 
داشــته است. اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در قطر تا 30 دی ماه ادامه 

خواهد داشت.
 طی روزهای گذشــته حرف و حدیث های زیادی درباره این مهاجم 
پرســپولیس وجود داشته و حتی برخی ها اخراج گادوین منشا را به این 
بازیکــن ربط می دادند. به نظر می رســد پرسپولیســی ها برای دوری از 

حواشی پیرامون این بازیکن، از این حربه استفاده کرده اند.

سروش دنبال آمادگی کامل در قطر

آخرین تاش های ستاره برای خاموش نشدن ماهینی: تمرینات بایرن  مونیخ
 سطح باایی دارد

 بودیمیر نشان داده 
بازیکن خوبی است

پرســپولیس با برگــزاری اردوی تمرینی 
در قطــر خود را برای دیدارهای ســخت پیش 
رو آمــاده می کنــد. بــه رغم حضــور اکثریت 
بازیکنان این تیم در این اردو، پرســپولیس در 
دوحه بازیکنان ملی پــوش را در اختیار ندارد 
و البتــه دو مصــدوم هم در ترکیــب تیمش 
حضور دارند. حســین ماهینی درباره وضعیت 
مصدومیتــش می گویــد: »اوضــاع پایم خوب 
است و در حال حاضر انفرادی تمرین می کنم. 
یک ماه دیگــر می توانم همراه تیم تمرین کنم 
و بعــد از عید هم می توانم دوبــاره به میادین 
برگردم و برای پرسپولیس بازی کنم. امیدوارم 
در بازگشــت بتوانم روزهــای نبودنم را جبران 
کنــم و در خدمت هواداران باشــم. خیلی دلم 
برای هواداران تنگ شــده و برای دیدارشــان 

روز شماری می کنم.«
او در مورد اردوی پرســپولیس که در حال 
حاضر در اردوگاه اســپایر قطر در حال برگزاری 
است، اینطور توضیح می دهد: »اردوی خوبی در 
حال برگزاری اســت. تمرینات پر فشــار برگزار 
می شود و قطعا به بچه ها در نیم فصل دوم کمک 
خواهد کرد. ایــن تمرینات به طور منظم برگزار 
می شود و کادر فنی کاما همه جوانب تمرین را 
زیرنظر دارند. بازیکنان بــا انگیزه باایی حضور 
دارند تا بتواند خود را به طور کامل برای بازی ها 
آماده کنند. فکر می کنم بتوانیم بهترین استفاده 
را از ایــن اردو داشــته باشــیم.« بازیکــن تیم 
پرســپولیس درباره بودیمیر، بازیکن جدید این 
تیم معتقد است: »بودیمیر بازیکن خوبی است. 
هنوز بازی این بازیکن را ندیده ایم اما سابقه وی 
نشان می دهد که تاثیر خود را در تیم می گذارد 
و می تواند به تیمش کمک کند.« ماهینی درباره 
بازی تیم ملی فوتبال ایــران مقابل حریفان در 
جام ملت های آسیا می گوید: »هتل ما بازی های 
جام ملت ها را نشــان نمی دهد و باید با موبایل 
نگاه کنیم. امیدوارم قهرمان جام ملت های آسیا 
باشیم.« این بازیکن پرسپولیس در مورد حضور 
بایرن مونیــخ در اردوگاه اســپایر اینطور توضیح 
می دهد: »تمرینات این تیم واقعا ســطح باایی 
دارد و عالی است. ثانیه به ثانیه تمرینات این تیم 

درس که هیچ، دانشگاه است.«

قیمت بودیمیر بازهم 
بهانه ای برای حاشیه ها

ماریــو بودیمیــر مهاجم جدید 
سرخ پوشــان هر چند هنــوز قرارداد 
رســمی با پرســپولیس امضا نکرده 
اســت اما حضــور چنــد روزه او در 
ســاخته  داســتان هایی  تمرینــات 
است. متاســفانه از نخستین روزهای 
مطرح شــدن حضــور ایــن بازیکن 
در پرســپولیس حواشــی زیادی به 
وجود آمــد، برخی ها حتی با عملکرد 
اعتقاد  منشا  گادوین  بســیار ضعیف 
داشــتند که برانکو بــه خاطر آوردن 
همشــهری اش به پرســپولیس قید 
منشا را زده است و برخی هم حضور 
این بازیکن را به خاطر مســائل مالی 
زیر ســوال می بردند امــا به هر حال 
برانکــو اعام کرد که بــه خاطر نیاز 
تیمش به این بازیکــن، او را انتخاب 
کرده اســت و حــرف و حدیث های 
مطرح شده برای به حاشیه بردن تیم 

پرسپولیس مطرح می شود.
تمرین ماریو با ســرخ پوشان و 
آماده نشــان دادن این بازیکن باعث 
شــد باز هم حرف و حدیث ها شروع 
شود و باز هم مســائل مالی مختلف 
دربــاره ایــن بازیکن مطرح شــود. 
برخی مدعی شــده اند که این انتقال 
برای قرمزپوشــان مبلغــی درحدود 
10 میلیارد تومان آب خورده اســت، 
برخی دیگر نیز رقم انتقال او را فراتر 

از این اعداد می دانند.
 طبق اعام سایت ترنسفر مارکت 
کــه ارقــام دقیقی دربــاره بازیکنان 
منتشــر نمی کند، بودیمیر 600 هزار 
یورو قیمت گذاری شــده است که با 
تبدیــل آن، حدود 7میلیــارد تومان 
تخمین زده می شود. بماند که برخی 
از نزدیکان باشگاه مدعی شده اند که 
این مهاجم خــودش رضایتنامه اش 
را گرفتــه و پولــی در این خصوص 

پرداخت نشده است. 
به هرحال انتظار می رود رقم این 
انتقال با توجه به مشکات سال های 
شــکایت   و  باشــگاه ها  بــرای  اخیر 
بازیکنان خارجی، به صورت رســمی 
توسط مســووان پرسپولیس اعام و 
رسانه ای شــود اما به هر حال برانکو 
نشان داده است که به دنبال بازیکنان 
گرانقیمت نمــی رود و عملکرد او هم 
طی چند ســال اخیر نشان می دهد 
بازیکنان انتخابی برانکو مشکلی برای 

پرسپولیس ایجاد نکرده اند. 
به  بــه زودی  بودیمیــر  ماریــو 
تهران خواهد آمــد و قراردادش را با 
پرســپولیس امضا خواهد کرد، شاید 
در آن زمان خبرهای موثقی از میزان 

قرارداد او منتشر شود.

سوژه مصاحبه

گزارش

هواداران در 

انتظار نمایش 
رفیعی

 این روزها همه حرف های 
فوتبالی ها در مورد جام 
ملت های آسیا است، 
بازی هایی که به طور حتم 
مهم ترین میدان مسابقات 
آسیایی به شمار می رود 
و حضور در این رقابت ها، 
آرزوی بسیاری از بازیکنان 
فوتبال قاره کهن است اما 
به طور حتم جایگاهی برای 
حضور همه بازیکنان فوتبال 
نیست و باید بهترین ها 
در قالب تیم های شان در 
این رقابت ها حضور پیدا 
کنند. بازیکنانی که معمواً 
با حضور در این رقابت ها، 
به ستاره های فوتبال 
کشورشان، تیم شان و حتی 
سایر تیم های حرفه ای 
اروپایی تبدیل می شوند و 
این نهایت آرزوی هر بازیکن 
فوتبالی است.

خصــوص  در  فنونــی زاده  مرتضــی 
دومین دیــدار تیم ملی فوتبــال ایران در 
جام ملت های آسیا 201۹ - امارات مقابل 
ویتنام، می گوید: »با شــروع مسابقات جام 
ملت های آســیا در مرحلــه مقدماتی چند 
تیم شگفتی ســاز شــدند. اعتقــاد دارم با 
پایان مرحله مقدماتی این تیم ها هم حذف 
خواهند شــد. اعتقاد دارم روند تیم ملی در 
بازی های مقدماتی مثل بــازی اول و دوم 
خواهد بود. همانطور که ویتنام را شکســت 
دادیم، قطعــاً قادر به شکســت عراق هم 

هســتیم و با ۹ امتیاز صعود خواهیم کرد.« 
او در خصوص رویارویی با عراق حرف هایی 
دارد: »بــازی با عراق هم کمی مشــکل تر 
خواهد بود اما این تیــم هم توان مقابله با 
تیم ملی ما را نخواهد داشــت. تیم ملی باز 
هم هجومی بازی خواهد کرد و فکر می کنم 
بــازی اش مقابل عراق، راحت تــر از بازی 
مقابل ویتنام باشد همانطور که گفته بودم 
کی روش قــدوس را به تیم ملی اضافه کرد 
و این ترکیب در دیدار با عراق هم کارســاز 

خواهد بود.«

ماریو بودیمیر مهاجم کروات تیم فوتبال 
پرسپولیس دو روزی است که تمرینات خود را 
با این تیم در اردوگاه اسپایر آغاز کرده است. 
با وجــود اینکه بودیمیر پیش قرارداد خود را 
با پرسپولیس امضا کرده است اما برای امضای 
قرارداد نهایی منتظر ارســال برگه قرارداد از 
تهران به دوحه اســت تا رســما بازیکن این 
تیم شــود. او کارش را با پرســپولیس شروع 
کرده اســت اما قرارداد نهایــی این بازیکن 
ممکن اســت با تاخیر صورت پذیرد، چرا که 
سرخ پوشان در دوحه حضور دارند و احتمااً 

برای امضــای نهایی قرارداد ایــن بازیکن با 
مدیران باشــگاه پرســپولیس او باید تا پایان 
اردوی قطر منتظــر بماند. هر چند همانطور 
که گفته شــد انتظار می رود قــرارداد نهایی 
او به قطر ارســال شــود اما این کار بعید به 
نظر می رســد. این مهاجم کروات، با انتخاب 
خود برانکو به جمع سرخ پوشــان اضافه شده 
اســت و به همین خاطر بسیاری از هواداران 
منتظر نمایش او در زمین مسابقه هستند تا 
عملکرد انتخاب ســرمربی تیم شان را خیلی 

زود ببینند.

پرسپولیســی ها با انگیزه باا تمرینات 
خــود در اردوی دوحه را در اســپایر دنبال 
با  معموا  تمرینات سرخ پوشــان  می کنند. 
ســخنرانی برانکو شــروع می شود و پس از 
آن مارکــو با در نظر گرفتــن چهار برنامه، 
گرم کردن و بدنســازی تیم را برنامه ریزی 

می کند.
در ادامــه تمرینــات، بازیکنان در دو 
گــروه؛ قرمز و زرد به پاســکاری های کوتاه 
و بلند و شــوتزنی می پردازند. در این زمان، 

دروازه بان ها تمرینات اختصاصی خود را زیر 
نظــر پانادیچ انجام می دهنــد. در چند روز 
گذشته محمد انصاری و حسین ماهینی هم 
تمرینات اختصاصی خود را دنبال می کردند. 
ماریو بودیمیر که در شــرایط خوبی به سر 
می بــرد، در تمرینــات تاکتیکی هم حضور 
پیدا کرده و پا به توپ شــده است. اجرای 
برنامه های ســرعتی بخش اصلی تمرینات 
اســت که حــس رقابت بازیکنــان و کری 
خواندن هــای آنها باعث جذاب شــدن آن 

می شــود. در آخرین تمرین پرسپولیسی ها 
برانکــو در ادامــه تمرینــی را در نیمی از 
زمین تدارک دید که گروه مهاجم و مدافع 
روبه روی هم قرار می گرفتند. ســرمربی در 
این بخش، به انتقال سریع توپ، خودداری 
از ضربه های اضافه و نگه داشــتن توپ و رد 
کردن سریع توپ به نفر بعدی و بعد ارسال 
روی دروازه تاکیــد داشــت. آخرین بخش 
تمرین سرخ پوشــان، کار با وزنه در ســالن 

بدنسازی بود که انجام شد.

کمیته  رییس  محمود زاده،  فریبرز 
نقل وانتقاات ســازمان لیــگ فوتبال 
لیگ  باشــگاه های  وضعیــت  دربــاره 
برتری در فصل نقل و انتقاات زمستانی 
می گوید: »با اینکه فصل نقل و انتقاات 
از 16 دی ماه آغاز شــده است، تاکنون 
فقط باشگاه فواد خوزستان برای ثبت 
مراجعه  لیگ  به سازمان  قراردادهایش 
کرده اســت و مابقی باشگاه ها هنوز تا 

این لحظه اقدامی در این خصوص انجام 
نداده اند. تمامی تیم های لیگ برتری به 
جز ذوب آهن و فواد باید برای گرفتن 
مجوز به کمیته تعیین وضعیت مراجعه 
کنند و همینطور شش باشگاه استقال 
تهران، پرسپولیس تهران، پدیده مشهد، 
مازندران  نساجی  مسجدسلیمان،  نفت 
و تراکتورسازی تبریز به غیر از کمیته 
تعیین وضعیت باید از کمیته انضباطی 

نیز برای ثبــت قرارداد های خود مجوز 
کســب کنند. بنابرایــن تاکنون فقط 
باشــگاه فواد برای ثبت قرارداد هایش 
اقدام کــرده و باشــگاه ذوب آهن نیز 
مشــکلی برای ثبت قــرارداد ندارد و 
هنــوز اقدامی در ایــن خصوص نکرده 
است.« فصل نقل وانتقاات زمستانی از 
16 دی آغاز شــد و تا تاریخ 13 بهمن 

ادامه دارد.

فنونی زاده: ترکیب مقابل ویتنام، مقابل عراق هم جواب می دهد

امضای قرارداد بودیمیر در تهران یا دوحه؟

تمرینات بدنسازی و سرعتی در دستور کار برانکو

مشکل ثبت قرارداد در لیگ برتر
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ویتنام حریف سر سختی برای 
تیم ملی نبود و تیمی نبود که 

بتواند روی خط دفاعی ما فشار 
زیادی بیاورد اما عملکرد تیمی 

ما در همه خطوط خوب بود. تیم 
ملی نیمکت بسیار قوی دارد که 

می تواند در صورت نیاز از آنها 
هم استفاده کند. 

سروش رفیعی با انگیزه ای باا و 
اراده ای محکم با پوشیدن لباس 

قرمز در تاش است تا همه 
بدشانسی های روزهای گذشته 

را در نیم فصل دوم رقابت ها 
جبران کند.

شاگردان برانکو در قطر خود را برای رقابت های پیش رو آماده می کنند.

عکس نوشت

چهار سال پیش در چنین روزهایی، 
این داســتان برای سروش رفیعی ستاره 
این روزهای پرسپولیس به طور معکوس 
رقــم خورد. در ســالی که ایــن بازیکن 
بهتریــن روزهای فوتبالی اش را ســپری 
می کرد، مشکل بزرگی ســد راه حضور 
او در تیم ملی وجود داشــت اما کارلوس 
کــی روش به هر دری زد تا مجوز حضور 
این بازیکن را برای جام ملت های آســیا 
بگیــرد. این اتفاق برای ســروش رفیعی 
رخ داد و در آخرین روزها پیش از ســفر 
تیم ملی کشــورمان برای حضور در جام 
ملت های آســیا، رفیعی همراه تیم ملی 
شد تا هم کی روش به خواسته اش برسد 
و هم سروش رفیعی فرصتی بزرگ برای 
نمایش توانایی هایش داشــته باشد اما او 
اینقدرهــا هم خوش شــانس نبود، چرا 

کــه تیم ملی کشــورمان خیلی زود این 
رقابت هــا را ترک کرد و بــه این ترتیب 
برنامه های این ســتاره فوتبال کشورمان 
پیش از آن که فرصتی به او داده شــود، 

به هم ریخت.
رفیعــی با بازگشــت از جام 2015 
ملت های آســیا، دو فصل خــوب را در 
تیم های تراکتورســازی و پرســپولیس 
سپری کرد و توانســت با حضور در تیم 
محبوبــش یعنــی پرســپولیس نمایش 
خوبی از خــود به جا بگــذارد. با پایان 
فصل، رفیعــی با پیشــنهادهای زیادی 
روبه رو شــد و در نهایت بــه الخور رفت 
تا شــانس اش را در این تیــم بیازماید و 
خود را برای حضــور در تیم ملی آماده 
کند اما باز هــم اوضاع برای این بازیکن 
خوش اخاق پرســپولیس طور دیگری 

رقم خورد.
سروش در روزهایی که قصد بازگشت 
به پرســپولیس را داشــت، در دو راهی 
مهمی قرار گرفت. او به خوبی می دانست 
که با انتخاب مجدد پرســپولیس خیلی 
چیزهــا را از دســت خواهــد داد و باید 

تصمیم بزرگی می گرفت. اتفاقاً هواداران 
پرســپولیس هم از ایــن موضوع به طور 
کامــل خبردار بودند و می دانســتند که 
ســتاره روزهای نه چندان دور تیم شان 
بایــد بین خیلی از چیزهــا در فوتبال و 

پرسپولیس یکی را انتخاب کند.
 همانطــور کــه گفتیــم کارلوس 
کشورمان  ملی  تیم  ســرمربی  کی روش 
برای به خدمت گرفتن سروش رفیعی و 
حضور او در جام ملت های آسیا در سال 
2015، تمام توان خود را به کار گرفت و 
با وجود منع قانونی که برای به کارگیری 
ســروش و دو ســه بازیکن دیگر داشت، 
مجــوز حضور این بازیکنان را گرفت و با 

خود به استرالیا برد. 
کی روش در رفتارهایش نشان داده 
بود که به بازی رفیعی اعتقاد دارد و اتفاقاً 
در جام ملت هــا هم به این بازیکن بازی 
داد اما بعد از انتخابی که سروش داشت، 
دیگــر هیچ وقت پایش بــه تیم ملی باز 

نشد.
ســروش رفیعی با قرمزپوش شدن، 
جــام 201۹  و  جهانــی 2018  جــام 

ملت های آســیا را از دســت داد و دیگر 
هیــچ وقت نامش در فهرســت تیم ملی 
حتی برای حضور در تمرینات که معمواً 
بازیکنان بدون تیم و مصدوم هم در این 
تمرینــات حضور پیــدا می کردند، دیده 

نشد.

او با بدشانســی دیگری هم روبه رو 
شد. در حالی که ســروش خود را برای 
بــازی در ترکیــب پرســپولیس آماده 
می کــرد، محرومیت این تیــم از جذب 
بازیکن هم به مشــکات رفیعی افزوده 

شــد تا زمان انتظار او بــرای حضور در 
ترکیب پرسپولیس هم طوانی شود.

با وجــود همه مشــکاتی که برای 
ســتاره خوش تکنیــک و خوش اخاق 
پرسپولیس در طی سال های گذشته به 
وجود آمد، او حاا در کنار سرخپوشــان 
خود را برای حضــور در رقابت های نیم 

فصل دوم آماده می کند.
ســروش رفیعی با انگیــزه ای باا و 
اراده ای محکم با پوشــیدن لباس قرمز 
در تاش اســت تا همه بدشانســی های 
روزهای گذشــته را در نیــم فصل دوم 

رقابت ها جبران کند.
او در تمرینات اردوی سرخپوشــان 
در قطر بســیار با انگیزه ظاهر می شود و 
تاش می کند با آمادگی کامل در خدمت 

پرسپولیس باشد.
 آخریــن تاش هــای این ســتاره 
پرســپولیس برای خاموش نشدن، کامًا 
مشخص است و باید دید او چقدر موفق 
خواهد شــد. شــاید او بتواند بــاز هم با 
بازی های زیبایش هواداران پرســپولیس 

را به وجد بیاورد.

اكبر منتشلو
Akbar Manteshloo
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متیو رایان دروازه بان باشگاه برایتون و تیم ملی استرالیا 
یکی از مهم ترین و کلیدی ترین ســتاره های ساکروها در 
جام ملت های آســیا است. رایان اگرچه در بازی نخست 
برابــر ضربه ســر مهاجم اردن غافلگیر شــد اما در برابر 
فلسطین مثل همیشه نقطه اتکای تیمش بود و با کلین 
شــیت بازی را به پایان برد. رایان با وجود از دست رفتن 
شانس صدرنشینی تیمش در گروه B جام ملت های آسیا 
می گوید که آنها باید تاش خود را در بازی بعدی ادامه 
دهند. رایان در خصوص پیروزی تیمش مقابل فلسطین 
و ثبت نخســتین کلین شیت خودش در هفدهمین دوره 
جام ملت های آسیا اظهار داشــت: خیلی خوشحالم که 
کلین شــیت کردم. ما تاش زیادی کردیم و ســه امتیاز 
خیلی خوب به دســت آوردیم. بعد از شکست در دیدار 
اول تــاش کردیم تا آن نتیجه را جبــران کنیم و فکر 
می کنم اکنــون امید زیادی داریم در بازی های آینده به 
نتایج خوبی برســیم. وی در مورد اینکه برد اردن در دو 
بازی ابتدایی عامل از دســت رفتن شانس استرالیا برای 
صعود به عنوان تیم صدرنشین شد و این موضوع کار آنها 
را در مرحله بعدی ســخت می کند، گفــت: ما تنها باید 
تاش مان را در بازی با ســوریه ادامه بدهیم. متیو رایان 
کــه در تیم برایتون انگلیس همبازی علیرضا جهانبخش 
است در مورد هم تیمی ایرانی خود در تیم باشگاهی اش 

نیز گفت: علیرضا بازیکن خیلی خوبی است.

بهترین استارت 40 ساله ایران
تیم ملی ایــران با پیروزی 2-صفــر مقابل ویتنام 6 
امتیازی شد و بهترین شــروع خود از سال 1976 را 
رقم زد. شــاگردان کارلوس کی روش موفق شــدند با 
ارائه نمایشــی جذاب و تماشاگرپسند ویتنام را هم از 
پیش رو برداشته و به استقبال بازی سوم مقابل عراق 

بروند.
 ســردار آزمون ستاره شــماره 20 تیم ملی با 2 گلی 
که زد، این پیروزی را به ارمغان آورد و خودش هم به 
صــدر جدول گلزنان جام ملت ها صعود کرد. تیم ملی 
که بازی نخســت خود را با نتیجه 5-صفر تمام کرده 
بــود، حاا با این پیروزی دو گله با 7 گل زده و بدون 
گل خــورده، در صدر جدول گــروه D قرار می گیرد. 
ایــران هم اکنــون عملکردی بهتر از تمــام تیم های 
آســیایی دارد و اگر عربســتان و ژاپن دســت به کار 
بزرگی نزنند، این عنوان را در پایان هفته دوم رقابت ها 
حفــظ خواهد کرد. دو پیروزی پــرگل برابر ویتنام و 
یمن، بهترین اســتارت تیم ملی ایران در 4 دهه اخیر 
به حســاب می آید. در 40 سال اخیر ایران 11 بار در 
جام ملت های آسیا حاضر شده و تنها 4 بار توانسته با 
2 پیروزی متوالی تورنمنت را آغاز کند. یکی در سال 
1984 که ایران توانست امارات و چین را مغلوب کند 
و سه مرتبه دیگر هم از سال 2011 به بعد. به عبارتی 
از تورنمنت 2011 قطر، ایران همواره اســتارت کار را 
با 2 پیروزی زده اما هیچ گاه نتوانسته این چنین مقتدر 
ظاهر شــود. شــاگردان کارلوس کی روش که اکنون 
دســت به کار بزرگی زده اند، باید عراق را نیز از پیش 
رو بردارند و با کسب مقام نخست در مرحله گروهی، 
کار ساده تری را در مراحل حذفی داشته باشند. البته 
با توجه به تفاضل گل فوق العاده ایران، صعود به عنوان 
ســرگروه با یک تســاوی نیز احتماا حاصل می شود. 
بهترین اســتارت ایران در تاریخ جام ملت ها به سال 
1976 باز می گردد. جایی که در ورزشگاه آزادی تیم 
ملی توانســت عراق، یمن، چین و کویت را با 13 گل 
شکســت دهد و بدون گل خورده برای ســومین بار 
متوالی قهرمان جام ملت های آسیا شود. حاا باید دید 
آیا تیم ملی ایــران می تواند ایــن راه را ادامه داده و 
چهارمین قهرمانی خود در تاریخ جام ملت های آســیا 

را کسب کند یا خیر؟

ابراهیم: عصای سحرآمیز ندارم
ســوریه یکی از شانس های صعود به مرحله حذفی در 
جام ملت های آســیا بود اما با هدایت اشتانگه آلمانی 
عملکــرد ناامیدکننده ای از خود نشــان داده و در دو 
بازی خود تنها یک امتیاز کســب کرده و با وجود در 
اختیار داشــتن بهترین مهاجمان آســیا هنوز در این 
دوره از جام ملت های آســیا موفق به گلزنی نشــده 
است. سوریه با وجود اینکه عمر خربین و السومه را در 
اختیار دارد در دو دیدار خود برابر تیم های فلســطین 
و اردن نتوانســته گلزنی کنــد و اگر می خواهد که به 
دور بعد راه پیدا کند، باید حتما در دیدار ســوم برابر 
استرالیا مدافع عنوان قهرمانی به پیروزی برسد. فجر 
ابراهیم ســرمربی جدید سوریه در نخستین اظهارات 
خود گفت : من اینجا هســتم چرا کــه اطمینان دارم 
می توانیم با این بازیکنان موفق شــویم. هنوز شانس 
صعود داریم و باید بتوانیم اســترالیا را شکست دهیم. 
او در پایان صحبت های خــود، اضافه کرد: مهم ترین 
عامل در موفقیت ما این اســت که باید همدل شویم 
و همه یک قلب شــویم و برای پیروزی بجنگیم. من 
عصای سحرآمیز ندارم اما اطمینان دارم که می توانیم 

موفق شویم.

یحیی گل محمدی ســرمربی پدیده با ســود بردن از تعطیات نیم فصل راهی ابوظبی شــد و دیدار ایران برابر ویتنام را به تماشا نشست. او در کنار 
دوســت صمیمی اش رضا ترابیان از روی ســکوهای تماشاگران شاهد برد ایران برابر ویتنام بود. سرمربی پدیده نخستین مربی است که از لیگ برتر 
برای همراهی تیم ملی راهی امارات شــده اســت. این در حالی اســت که پیش از این علی دایی به عنوان سرمربی سایپا از سوی کنفدراسیون آسیا 

برای مراسم افتتاحیه به این مسابقات دعوت شده بود.
  

یحیی و ترابیان در ابوظبی

 متیو رایان: جهانبخش 
فوق العاده است

خارج از گود

قاب روز

طنزیم

کامنت

 پرسپولیس آماده باش
این را بخوانید: بخش دیگری از حرف های کی روش 
هم در تمجید از مهدی ترابی بود. کی روش گفت: 
»من چند ســال در فوتبال تجربه  دارم. شــاید با 
بازیکنان بزرگی بازی نکردم اما مانده ام که چرا او 
با توجه به این حجم از توانایی همچنان در آســیا 
بازی می کند. ترابــی می تواند در بهترین تیم های 

جهان بازی کند.«
ترجمــه: چرا رفتی پرســپولیس؟ کی به تو گفت 
بروی پیش برانکو؟ میومدی پیش خودم اان لیگ 
دوی پرتغال بازی می کــردی، تیم ملی هم ثابت 

بودی!
نتیجه اخاقی: پرســپولیس آماده باش! ترابی هم 

مثل رفیعی نیم فصل بیشتر مهمان تان نیست!
 

زمان بهتری نبود؟
یک تشکری هم داشته باشیم از حامد کاویانپور که 
یک بحثی را از جام جهانی 2006 راه انداخت که 
آتش دعوای بین طرفــداران کی روش و برانکو دو 
برابر شود. زمان بهتری نبود؟ توضیحات دقیق تری 
نبود؟ یک آتشی انداختی که یکی از من 40 هزار 
دار پول خواســت. خب بگو چه کسی خواست او 
هم بیاید از خودش دفاع کند که این حرف را زده 
یا نه. همینطوری یلخی که نمی شود ادعا کرد. یک 
مدرکی نشان بده. یک فایل صوتی رو کن. طرف را 

بیاور. ادعا برای دیده شدن که نشد حرف!
 

خبر تکراری
جابر انصاری قرار است که با استقال فسخ کند. او 
نیم فصل قبل هم قرار بود با اســتقال فسخ کند. 
نیم فصل قبل ترش هم همینطور. همین اول فصل 
هم که یادتان هســت. قرار بود فسخ کند اما نکرد. 
حتی ثابت شــد و گل هم زد. اان هم قرار اســت 
با او فســخ کنند. ببینیم این بار فســخ می کند یا 

کما فی السابق سر کاریم.
 

تبریک به کنعانی زادگان
حاا درســت اســت که ما در این ستون گاهی با 
کنعانی زادگان شوخی داشتیم ولی دلیل نمی شود 
یک تبریکی به این پســر خوب نگوییم بابت بازی 
مقابل ویتنام. مشخص بود که خیلی انگیزه داشت 
کــه روی کرنر ها جلو بیاید و گل بزند. مشــخص 
هم بود که سعی می کرد در کار دفاعی کم اشتباه 
باشــد. یک اشــتباه هم کرد که تمام شد و رفت. 
خاصــه اینکه این همه از عیبــش گفتیم، این بار 

نوبت هنرش است.
 

خدمات رایگان
یک تشکری هم داشته باشیم از آقای وینگادا بابت 
اینکه رایگان و با اخاص، بدون هیچ درخواســتی، 
فقط در ازای جای خــواب و غذای گرم و از همه 
مهم تر وای فای مجانی برای تیم ملی کار آنالیزوری 

می کند. 
البته یکی می گفت با این پول هایی که قبا استاد 
از فدراســیون و پرسپولیس گرفته بود تا 10 سال 
بعد هم برای ایران مجانی کار کند باز هم بدهکار 
اســت. به هر حال وظیفه ما بود از آنالیزور رایگان 

تیم ملی تشکر کنیم.

هومن جعفري
Houman Jafari
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 کارلوس کی روش برای دومین بازی ایران در جام ملت های آسیا مقابل ویتنام تیمش 
را با چیدمان 3-3-4 به زمین فرســتاد، ولی با شروع بازی مشخص شد که ایران در 
زمین آرایش متقارنی ندارد و ســامان قدوس و مهدی طارمی قرار نیســت در نقش 

گوش کاسیک بازی کنند. 
مهدی طارمــی مثل بازی با یمن نزدیک به آزمون بــازی می کرد و تقریبا یک زوج 
بودند. ویتنام با ســه مدافع میانی بازی می کرد و حضور طارمی نزدیک دروازه کمک 

می کرد که خط حمله ایران در این منطقه پرتعداد باشد.
قدوس هم به مرکز زمین متمایل می شــد تا تقریبا به عنوان شماره 10 بازی کند. با 
حضور در این منطقه بود که یک بار با پاس عمقی دژاگه توانســت پشت دفاع ویتنام 
تک به تک شود. در جریان بازی هم چند بار پشت محوطه جریمه در موقعیت شوت 
قــرار گرفت. در عوض این وحید امیری بود کــه با توجه به ویژگی ذاتی فوتبالش به 

کنار زمین متمایل می شد و گاهی نقش گوش را به عهده می گرفت.
 نموداری که از »موقعیت متوســط بازیکنان« در جریان بازی منتشــر شــده نشان 
می دهد که قدوس نســبت به امیری بیشتر به مرکز زمین متمایل بوده. این در حالی 

است که بازیکن امی ین بازی را به عنوان گوش چپ شروع کرد.

موقعیت متوسط بازیکنان در زمین. طارمی )17( بیشتر دقایق بازی 
نزدیک به آزمون و قدوس )14( پشت این دو بازی می کرد

 کی روش با اســتفاده از قدوس به جای ترابی در ترکیب اصلی مصمم بود که کانال 
مرکزی فعال تر باشد. نمودار حمات تیم ملی هم نشان می دهد که تاش برای عبور 
از کانال میانی )7. 32 درصد( بیشــتر از کانال چپ )4. 30درصد( بوده. تیم ملی در 
نیمه اول تاش زیادی برای عبور از مرکز بلوک دفاعی ویتنام داشــت و گل دوم هم 

با عبور از این منطقه زده شد.
بیشــترین حمات تیم ملی اما از ســمت راســت بود )9. 36 درصد(. مثلث وریا که 
جانشــین رضاییان شده بود، دژاگه و طارمی در سمت راست بسیار فعال بود و شاهد 
حمات زیادی از این ســمت نسبت به سمت مخالف بودیم. حتی امید ابراهیمی هم 
به این جناح اضافه می شــد. شروع گل اول با پاس ابراهیمی به وریا غفوری در سمت 
راست بود. او به سمت مرکز زمین حرکت کرد و پاسی عمقی برای قدوس فرستاد و 

سانتر این بازیکن را آزمون با ضربه سر وارد دروازه کرد.

نمودار حمات که نشان می دهد اولویت با نفوذ از راست و بعد از آن مرکز بوده
در همین دو بازی مشخص شده که سمت راست تیم ملی فعال تر و زهردارتر از سمت 
چپ است و اولویت کی روش هم ضربه زدن به حریفان از این منطقه است. تیم ملی 
با رضاییان و غفوری دو مدافع راست آماده دارد که هر دو در این دو بازی وظایف شان 
را به خوبی اجرا کردند. همچنین متمایل شــدن دژاگه و طارمی به جناح راست وزن 
این ســمت را ســنگین تر می کند. با این حال اگر حریفان به فکر کنترل این سمت 
باشــند، کی روش در ســمت چپ هم با بازیکنانی مثل امیری، حاجی صفی و ترابی 
می تواند حریفان را به دردســر بیاندازد.  کادر فنی تیم ملی برای انتخاب نقشه حمله 
در بازی های آتی قطعا آنالیز حریفان را هم در نظر خواهد گرفت و به همین خاطر باز 
هم باید منتظر تغییرات جزیی در ترکیب باشــیم. کی روش در تورنمنت های قبلی با 
تیم ملی هم نشان داده که به ترکیب ثابت اعتقادی ندارد. اضافه شدن جهانبخش به 
ترکیب تیم در صورت آمادگی هم می تواند معادله خط حمله تیم ملی را تغییر دهد.

 

3-3-4 نامتقارن، حمله از سمت راست
آنالیز تیم ملی مقابل ویتنام 

گزارش دو

پخش بازی های جام ملت های آسیا در امارات مهم ترین برنامه صداوسیما در این روزهاست 
و امروز 3 بازی روی آنتن شــبکه ورزش خواهد رفت؛ کره شــمالی - قطر ساعت 14:30، 
عمان - ژاپن ســاعت 17، ترکمنستان - ازبکستان ساعت 19:30. از هفته 19 الیگا بازی 

بتیس - رئال مادرید ساعت 23:15 از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

یک ســال پیش در چنین روزی جلد ایران ورزشی به تساوی استقال برابر سایپا با تاکید بر بازی بد 
علی قربانی مهاجم استقال اختصاص داشت که با تیتر »بدرقه قربانی« روی جلد رفت. در این مطلب 
می خوانیم: در واپســین دقایق بازی فرصتی نصیب علی قربانی شــد که مبتدی  ترین بازیکنان فوتبال 
هم با یک بغل پای ساده آن را به گل تبدیل می کردند اما این بازیکن که پول حرفه ای می گیرد ضربه 
ناامید کننده ای به توپ زد و استقال را از یک برد بزرگ محروم کرد. شاید به زعم برخی کارشناسان، 
ســایپا به دلیل موقعیت های متعددی که به دست آورد، مســتحق باخت نبود و حتی به زعم برخی 
می توانســت برنده این بازی هم باشــد اما اگر مهاجم اســتقال هم قدر موقعیت طایی آخر بازی را 
می دانست بی شک استقال می توانست 3 امتیاز با ارزش دیگر به امتیازهای خود بیفزاید. قربانی نظیر 
همین صحنه را در بازی با تراکتورســازی هم تکرار کرده بود. او آنجا نیز در دقایق پایانی نتوانســت 
موقعیت بزرگی که نصیبش شــده بود را به گل تبدیل کند و آنجا هم ضربه ناامید کننده ای را به توپ 
زد. بدون شــک علی قربانی با این روند نمی تواند به بازی در استقال امیدوار باشد و شکی نیست که 
وینفرد شــفر را مجبور می کند در هفته های آتی در انتخاب ترکیب اســتقال تجدید  نظر کرده و از 
بازیکنان دیگری بهره بگیرد. استقال در این هفته ها که نسبت به هفته های آغازین لیگ بهتر نتیجه 

می گیرد عمیقا از جانب چنین بازیکنانی لطمه خورده است.
 

جام ملت های آسیا

 بدرقه 
قربانی

روی آنتن

در چنین روزی

نمــره 20 برای بازیکن شــماره 20 تیم ملی 
ایران. ســردار آزمون مقابــل ویتنام هم نمره 
قبولی گرفت و نشــان داد که اصرار کارلوس 
کی روش به بازگشــت دوبــاره او چندان هم 
بیهوده نبوده اســت. ســردار بعد از گلی که 
در بازی نخســت وارد دروازه یمن کرد، 2بار 
هم دروازه ویتنــام را فرو ریخت تا نام خود را 
به عنوان مدعی جدی کسب عنوان آقای گلی 

جام ملت های آسیا مطرح کند.
آزمون نخستین تجربه خود در جام ملت های 
آسیا را 4 سال قبل و در استرالیا به دست آورد. 
او عضو تیم ملی ایــران در آن دوره بود که با 
شکســت مقابل عراق از حضور در نیمه نهایی 
باز ماند. آزمــون در آن تورنمنت، 2بار دروازه 

قطر و عراق را باز کرد تا در 20 ســالگی برای 
تمام مهاجمان نامدار فوتبال آسیا خط و نشان 

بکشد.
گل ســردار به قطر در اســترالیا به قدری زیبا 
بــود که کارلوس کی روش بعــد از پایان بازی 
بــه تعریف و تمجیــد از مهاجم جــوان تیم 
ملی پرداخت و دربــاره او گفت: »یک مهاجم 

فوق العاده با توانایی های متفاوت.
 آزمون مرا یاد رود فان نیســتلروی می اندازد؛ 
مهاجم هلندی و سابق منچستریونایتد که در 
دوران اوج خود یکی از بهترین بازیکنان لیگ 
انگلیس بود.« این تعریف و تمجیدها در کنار 
تاش آزمون از او مهاجمی ساخت که دروازه 
اندرلخت، آژاکس، بایرن مونیخ و اتلتیکومادرید 
را در لیــگ قهرمانان اروپا بــاز کرد. آزمون با 
تکیه بر همین تجربه و ســال ها بازی در لیگ 
روســیه، یکی از موثرترین بازیکنان تیم ملی 
در جام ملت های آســیا در امارات محســوب 
می شود؛ مهاجمی که با احتساب گلی که وارد 
دروازه ویتنام کرد، تعداد گل های ملی خود را 

به عدد 27 رساند. 27 گل در 41 بازی که آمار 
ویژه ای است.

آزمــون البته جــز تیم ملی بزرگســاان، در 
رده های پایه هــم از این آمارهای خارق العاده 
به نام خود ثبت کرده. در رده نوجوانان6 بازی 
ملــی و 7 گل زده، در رده جوانان 19 بازی و 
19 گل زده و در رده امیــد 4 بــازی و 4 گل 
زده؛ یعنــی آمار گل های آزمــون در رده های 

پایه، بیشتر از تعداد بازی های او است.
ســردار آزمون حــاا بــا 3 گل زده، بهترین 
گلزن جام ملت هاست. بااتر از مهدی طارمی 
)ایران(، اوســاکو )ژاپن(، چتری )هند(، لی وو 
)چیــن( و دابائو یو )چین(. قریب به اتفاق این 
بازیکنان 2 بازی انجام داده اند و یکی هم مثل 
اوســاکو در یک بازی 2 گل برای ژاپن به ثمر 

رسانده است.
ســردار در میان بازیکنــان ایرانی که در ادوار 
مختلف جام ملت های آســیا شرکت کرده  اند، 
به رکورد علی جباری و علی کریمی رســید. 
ایــن دو، یکی در دهه 40 و 50 و دیگری 80 

و 90 هــر کــدام 5 گل در این تورنمنت مهم 
به ثمر رســانده اند که حاا سردار به آمار آنها 
رســیده و شاید در بازی های بعد از این رکورد 

نیز عبور کند.
آزمون در دوره قبل -جام ملت های آســیای 
2015- 4بــار در ترکیب تیم ملی قرار گرفت، 
212 دقیقــه در زمیــن حضور داشــت و 2 
گل وارد دروازه عــراق و قطــر کرد. او در این 
تورنمنت هــم 2 بازی انجام داده، 169 دقیقه 
در زمین حضور داشته و 3 گل به ثمر رسانده. 
آمار کلــی او در 2 جام ملت ها، انجام 6 بازی، 
381 دقیقه و 5 گل زده اســت؛ یعنی به ازای 
هر 76 دقیقه یک گل کــه آمار فوق العاده ای 
اســت. از اینها که بگذریم باید به نکته جالبی 
هم اشــاره کنیم. ســردار در 3 بازی آخر تیم 
ملی مقابــل قطر، یمن و ویتنــام 4 گل زده. 
یعنی در اوج آمادگی قرار گرفته و این می تواند 
اتفــاق مهمی برای تیم ملی باشــد؛ تیمی که 
برای قهرمانی به امارات رفته و هدفی جز این 

-هر چند ظاهری هم نیست- در سر ندارد.

20 برای 20
سردار در جام ملت ها، هر 76 دقیقه یک گل

گزارش یک

امیر اسدی
Amir Asadi

سردار در جمع گرانقیمت ها
رقابت های جام ملت های آســیا در امارات مثل هر تورنمنت دیگری چندین ستاره متمایز و ویژه 
دارد که این ســتاره ها با توجه به شــهرت خود در ردیف گرانقیمت ترین ها هستند. این بازیکنان 
با درخشــش در تیم های ملی و باشگاهی اروپا، به ستاره های گرانقیمتی تبدیل شدند و تیم های 
ملی شــان، امیدوار به درخشش آنها در جام ملت ها هســتند. 5 بازیکن گرانقیمت جام ملت های 
آســیا به شرح زیر هستند: 1- ســون هیونگ مین )کره جنوبی - تاتنهام( 50 میلیون یورو، 2- 
علیرضا جهانبخش )ایران - برایتون( 18 میلیون یورو، 3- یوشــینوری موتو )ژاپن - نیوکاســل( 
10 میلیــون یورو، 4- ســردار آزمون )ایران - روبین کازان( 5. 9 میلیــون یورو، 5- متئو رایان 
)اســترالیا - برایتون( 8 میلیون یورو. از بین این بازیکنان، سون هیونگ مین هنوز به اردوی تیم 

ملی کره جنوبی نرسیده و جهانبخش نیز فرصت بازی پیدا نکرده است.

نمره فاکس اسپورت به آزمون: 10 از 10
ایران با برتری 2 بر صفر برابر ویتنام موفق شد صعود خود را به مرحله بعدی رقابت ها قطعی کند. 
ســردار آزمون بعد از زدن دو گل در این دیدار ضمن صعود به صدر جدول گلزنان رقابت ها، نمره 
عالی 10 از 10 را از کارشناســان فاکس اسپورت گرفت تا بهترین بازیکن زمین لقب بگیرد. بعد 
از ســردار، علیرضا بیرانوند و سامان قدوس با نمره 9 بهترین نمره را در میان بازیکنان ایران ثبت 
کردند تا بدین ترتیب بهترین بازیکنان ایران در بازی برابر ویتنام مشخص شوند. نمرات بازیکنان 
ایران در بازی برابر ویتنام به شــرح زیر اســت: علیرضا بیرانونــد )9/10(، وریا غفوری )8/10(، 
محمد کنعانی زادگان )8/10(، مرتضی پورعلی گنجی )8/10(، احسان حاجی صفی )7/10(، امید 
ابراهیمی )8/10(، اشــکان دژاگه )8/10(، مهدی طارمی )8/10(، وحید امیری )8/10( ســامان 

قدوس )9/10(، سردار آزمون )10/10(

حضور کی روش روی نیمکت کلمبیا مهمترین 
سوژه یک هفته اخیر فوتبال ایران بوده است. 
اتفاقی که به نظر می رســد مقدمات آن انجام 
شــده و دو طرف به توافق کامل رسیده اند و 
تنها منتظر پایــان رقابت های جام ملت های 
آسیا هســتند تا این توافق را رسمی کرده و 
اعام کنند. این بدان معناســت که پس از 8 
ســال پر فراز و نشیب کی روش در پایان جام 
ملت هــا از ایران جدا خواهد شــد. اتفاقی که 
روی اردوی ایران در امارات ســایه سنگینی 
انداخته و اگرچه ســرمربی تیم ملی صحبت 
درباره آن را به فراســت به پایان جام موکول 
کرده اما نمی توان آن را نادیده گرفت. در این 
میان رســانه های کلمبیایی بــا حرارت و آب 
و تاب درباره ســرمربی جدید تیم ملی خود 
می نویسند و همین گمانه زنی ها را به واقعیت 
نزدیکتــر می کند. رســانه های کلمبیایی در 
چند روز اخیر خبر داده اند کارلوس کی روش 
به زودی با قراردادی سه و نیم ساله هدایت تیم 
ملی فوتبال کلمبیا را برعهده خواهد گرفت و 
پس از پایان مأموریتش بــا تیم ملی فوتبال 
ایران در جام ملت های آســیا 2019، از اوایل 
ماه فوریــه کارش را با تری کالر آغاز می کند.  

یک برنامه تلویزیونی کلمبیا خبر داد معرفی 
کارلــوس کی روش به عنوان ســرمربی جدید 
تیم ملی فوتبال کلمبیا به زودی اتفاق خواهد 
افتاد. بر اســاس ادعای کارشناســان برنامه 
»لُس پانلیســتاس« کلمبیا، انتصاب کارلوس 
کی روش به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی 
فوتبال کلمبیا قریب الوقوع است و این مربی 
به زودی جانشــین خوســه پکرمن آرژانتینی 
خواهد شــد که پس از جــام جهانی 2018 
از سمت ســرمربیگری این تیم استعفا کرد. 
در همین راستا ســایت »ا کرونیکا« کلمبیا 
گزارش داد: کارلوس کی روش 65 ســاله در 
حال حاضر حمایت ایــران را برعهده دارد و 
با این تیم در مســابقات جام ملت های آسیا 
2019 حاضر است. او پس از پایان قراردادش 
با فدراسیون فوتبال ایران در تاریخ اول فوریه 
)12 بهمن( راهی کلمبیا خواهد شد تا هدایت 
تری کالر را برعهده بگیرد. فدراســیون فوتبال 
کلمبیا گزینــه ای دیگر به غیــر از کی روش 
نداشته و انتظار می رود در ماه آینده میادی 

)فوریه( او را به طور رسمی معرفی کند.
حضور قریب الوقــوع کی روش روی نیمکت 
کلمبیــا واکنش های متفاوتــی را برانگیخته. 

خــوان فرناندو کینتــرو هافبــک تیم ملی 
کلمبیا امیدوار اســت که این تیم با سرمربی 
جدید خود به عنوان قهرمانی برســد. کینترو 
 TyC« در گفت وگــو بــا شــبکه تلویزیونی
Sports« آرژانتین گفت: »مربی  که هدایت 

کلمبیــا را برعهده خواهد گرفــت، باید به ما 
برای کســب عنوان قهرمانی کمک کند چون 
اخیراً موفق به کســب موفقیتی نشده ایم. در 
جام جهانــی عملکرد خوبی داشــتیم اما در 
نهایت چیزی نبردیم. بایــد در تیم ملی این 
ذهنیت را داشته باشیم که به موفقیتی دست 
پیــدا کنیم. بازیکنان ازم برای انجام این کار 
را داریم و باید خودمان را برای کسب عناوین 

بزرگ آماده کنیم.«
اســکار کوردوبا دروازه بان پیشــین تیم ملی 
فوتبــال کلمبیا که در حــال حاضر به عنوان 
کارشــناس بــا شــبکه تلویزیونــی »فاکس 
اســپورتس« همکاری می کنــد، در خصوص 
کارلــوس کی روش  می شــود  گفته  اینکــه 
سرمربی بعدی تری کالر است، گفت: »نگران 
این بودیم که چرا فدراسیون فوتبال کلمبیا، 
ســرمربی جدید را معرفی نمی کند. اکنون به 
نظر می رسد کی روش هدایت تیم ملی کلمبیا 

را برعهــده خواهد گرفت. او مربی  اســت که 
کارنامه خوبی دارد اما به اعتقاد من با فوتبال 

ما فاصله دارد.«
دروازه بان پیشــین تیم ملــی فوتبال کلمبیا 
معتقد است کی روش کار سختی روی نیمکت 
تری کالر خواهد داشــت: »کــی روش چالش 
بزرگی برای تصاحب قلب  هــواداران کلمبیا 
خواهد داشــت چون خوسه پکرمن انتظارات 

را در بین آنها باا برد.«

محبوبیت و موفقیت دو چالش بزرگ کارلوس در تری کالر

کی روش - کلمبیا؛ هر روز نزدیک تر از دیروز

آرمن ساروخانیان
Armen Saroukhanian


