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صعود ایران از گروه D جام ملت های آســیا قطعی شده و تنها تثبیت جایگاه 
نخســت باقی مانده که تحقق آن هم ســخت نیســت و به احتمال بســیار، ایران 
به عنــوان تیــم اول از گروه باا خواهد رفت. در مرحله یک هشــتم نهایی نیز برد 
ایران بســیار محتمل اســت و بازی مقابل تیم هایی که در گروه خود سوم شده اند 
نمی تواند دردسرســاز باشد مگر آنکه برحســب اتفاق رقیبی نصیب ایران شود که 
از لحاظ سوابق در دســته کهنه مدعیان قاره باشد. برخورد با چنین تیم هایی نیز 
چندان محتمل نیســت و تیم ملی فوتبال ایران با صدرنشینی در گروه و پیامد آن 
تقابل با تیم های نسبتا ضعیف )تیم های سوم دیگر گروه ها( راه دشواری برای گذر 
از مرحله یک هشــتم نیز نخواهد داشــت و به احتمال بسیار در جمع هشت تیم 
پایانی قرار خواهد گرفت. از آن مرحله به بعد اما جام تازه برای فوتبال ایران شروع 
خواهد شد و رویارویی با تیم های ریشه دار قاره، کی روش و سربازانش را به چالش 

خواهد کشید.
واقعیت این است که برخی تیم های باشگاهی ایران نیز به راحتی می توانستند 
از پس تیم های یمن و ویتنام برآیند و همین امروز اگر پرســپولیس، ســپاهان و 
حتی اســتقال و تراکتور به جای تیم ملی در بازی هــای مقدماتی جام ملت های 
آســیا با این تیم ها بازی می کردند حاصل کارشان پیروزی بود؛ حال شاید گل های 
زده و صفر گل خورده کنونی به دســت نمی آمد اما صعود قطعی بود. نام بردن از 
تیم های باشــگاهی اما به معنی زیرسوال بردن پیروزی های تیم ملی نیست و باید 
این تحلیل را به منظور جدی گرفتن بازی های آتی با رقبای ســخت تر، راهبردی 

و دلسوزانه تلقی کرد.
بحث اصلی در مواجهه با تیم های بزرگ البته تنها کســب پیروزی هم نیست، 
مســاله انتخاب نوع بازی است که چهار ســال قبل در مواجهه با عراق در مرحله 
حذفی هرگز در تیم کی روش شــیوه مناسبی وجود نداشت و آنچه موجب گردید 
فوتبال ایران به رغم تمام شایســتگی ها از رسیدن به مراحل بااتر باز بماند فقدان 
استراتژی و بازی کاما احساسی بود. اکنون نیز ممکن است در مواجهه با تیم ملی 
عربســتان در همان مراحل حساســیت های کاذب فوتبال ایران را به دردسرهایی 
جــدی دچار کند که باید از همین امروز به لحــاظ ذهنی بازیکنان را آماده تقابل 

احتمالی با تیم ملی عربستان که آماده وارد جام شده، کرد.
 بازیکنان تیم ملی به خودی خود مردان میدان دیده ای محســوب می شوند و 
غالب آنها نیز تجربه بازی در جام جهانی را دارند اما فضا و اتمســفر بازی در جام 
ملت های آسیا اساسا با حضور در جام جهانی و حتی بازی های انتخابی آن متفاوت 
اســت و مســائل درون اردویی، روحیه، اتحاد تیمی و انگیزه های شخصی و تیمی 

نقش انکارناپذیری در موفقیت ها ایفا می کند.
این »شاید« پیش از جام ملت های آسیا نیز وجود داشت که بازیکنان تیم ملی 
به واســطه تقابل با اسپانیا، پرتغال و مراکش و خلق آن بازی های به یادماندنی در 
روســیه 2018 انگیزه ای در رقابت با تیم های مدعی آسیا نداشته باشند اما همین 
جام چهل ســال و اندی است به سبب همین بی تفاوتی ها و گاه ناداوری ها به ایران 
نرســیده که باید نوع نگاه به جام ملت ها را تغییر داد. بی شبهه ترکیب کی روش و 
بازیکنان جام جهانی دیده بهترین فرصت ممکن اســت تا این جام به فوتبال ایران 
بازگردد اما چگونگی رســیدن به آن نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد و ازم 
اســت بازیکنان تیم ملی با آگاهی کامل از ضعف و قوت های رقبای جدی خود در 

آینده وارد عرصه رقابت شوند و از حساسیت های کاذب نیز عمیقا دوری کنند.
اگــر عراق برای صعود از گروه به پیروزی مقابل ایران نیاز داشــت، می شــد 
چالش تقابل با این تیم را برای آبدیده شــدن تیم ملی در راه رسیدن به قهرمانی 
جام ملت های2019 آسیا مفید تلقی کرد اما از بد ماجرا عراق نیز صعودش قطعی 
شــده و بازی بعد از آن با تیم ســوم گروه ها نیز نمی تواند محک هایی جدی برای 
تیــم ملی باشــد. در واقع تیم ملی بــدون اینکه در کوران یک رقابت حســاس و 
 نفســگیر قرار بگیرد تا مرحله یک چهارم یعنی یک مرحله بعد از یک هشتم جلو 

خواهد رفت.
در این شــرایط تمــام برنامه ریزی ها و ریزبینی هایی کــه همواره از کی روش 
دیده ایم باید در این مراحل نمود پیدا کند و بازیکنان نیز با دوری از حاشــیه ها و 
التهاب کاذب مقابل رقبا قرار بگیرند تا اتفاقی که چهار ســال قبل مقابل عراق رخ 
داد احتماا مقابل دیگر تیم ها بخصوص عربســتان که آمادگی اش عمیقا به چشم 
می آید تکرار نشــود. تصویری که اکنون از جام ملت های آسیا پیش روی مان قرار 
گرفتــه با تصویری که به زودی در مراحل یک چهارم نهایی به بعد تجربه خواهیم 

کرد بسیار متفاوت خواهد بود.

با احترام به تیم ملی، یمن و ویتنام متر نیستند
این هزار توی قهرمانی آسیا، این ایران سرمقاله

خبر و مصاحبه

واکنش فدراسیون فوتبال به یک قرارداد
عضو هیات رییســه و رییس کمیته بازاریابی فدراســیون فوتبال به خبر 
قرارداد حامی مالی جدید این فدراســیون واکنش نشان داده و این جمات را 
گفته است: »اان زمان مناسبی برای صحبت در این مورد نیست!« در شرایطی 
که تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آســیا به ســر می برد، یک موسسه 
حقوقی در سکوت کامل و بدون اطاع رسانی، امتیاز انحصاری استفاده از فضای 

تبلیغاتی تیم های ملی را در اختیار گرفته است.
ایــن اتفاق در حالی رخ داده که فدراســیون فوتبال در این زمینه نه تنها 
اطاع رســانی نکرده، بلکه حتی درباره توافقات صورت گرفته و مبلغی که این 

حامی مالی باید به فدراسیون پرداخت کند، حرفی به میان نیاورده است.
طبق اطاعات به دســت آمده، رقم مورد توافق فدراسیون فوتبال با این 
موسســه نزدیک به ۴0 میلیارد تومان اســت و مدت این قرارداد تا پایان سال 
1۳98 اســت. این در حالی اســت که موسســه فوق در تاش است تا زمینه 
مــدت دار کردن این قــرارداد را فراهم کند و تا پایان جــام ملت های 202۳ 

به عنوان حامی مالی فدراسیون فعالیت کند.
هدایت ا... ممبینی رییس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و عضو هیات 
رییســه از جمله افرادی است که این اتفاق در حیطه وظایف او رخ داده است 

اما موضوع را نه تایید می کند و نه تکذیب.
ممبینی در واکنش به این پرســش که چرا اطاعاتی در مورد این قرارداد 
منتشــر نشده است، گفت: »اان زمان صحبت در این باره نیست. بعدا صحبت 

می کنیم. بگذارید بعدا. اگر حامی مالی بگیریم رسما اعام می شود.«
ممبینــی به این ســوال که با این حســاب آیا توافقی انجام نشــده که 
اطاع رسانی صورت نگرفته؟ این پاسخ را داد: »اگر قراردادی بسته شود، رسما 

از طریق قسمت مربوطه در فدراسیون اعام می شود.«
این در حالی اســت که مدارک و مستندات مربوط به اقدامات حامی مالی 
جدید نیز لو رفته است اما رییس کمیته بازاریابی در واکنش به این ماجرا نیز 
صحبت های قبلی خود را تکرار کرد و گفت: »اگر قراردادی رســما امضا شود، 

اطاع رسانی صورت می گیرد.«

 درخشان: امیدوارم تیم ملی 
از چالش پنالتی ها به سامت عبورکند

حمید درخشــان کاپیتان سابق تیم ملی ایران در خصوص بازی دوم تیم 
ایــران مقابل ویتنام گفت: »به هر حال تفاوت تیــم ملی ایران با ویتنام آنقدر 
زیاد اســت که ما نســبت به برد تیم ملی در این بازی شکی نداشته باشیم اما 
آنچه که مهم است روند حرکتی تیم ملی در این 
جام اســت که باید بازی به بازی بهتر شود چرا 
که هرچه جلوتر برویم بازی ها سخت تر می شود. 
در این بازی ها می توانیم شرایط آمادگی خودمان 
را بااتر ببریم تــا در بازی های آینده با آمادگی 

بیشتری به مصاف حریفان برویم.«
وی درباره تغییراتی که در ترکیب تیم ملی 
در این دیدار ایجاد شــده بــود، گفت: »یکی از 
حســن هایی که تیم ملی ما نســبت به تیم های 
دیگــر جــام دارد فاصله کم کیفیــت بازیکنان 
ذخیره تیم ملی ایران با بازیکنانی اســت که در 
ترکیب ثابت به میدان می روند و همین باعث شــده اســت دست مربیان تیم 
ملی در ایجاد تغییرات باز باشد. البته وقتی شما سه تغییر در ترکیب تیم ملی 
ایجــاد می کنید؛ یعنی ۳0 درصد ترکیب تیم را تغییر داده اید و این موضوع به 

طور خودکار روند تیم را دچار اختال می کند.«
 درخشــان درباره یکی دو حمله تیم ملــی ویتنام روی دروازه ما هم این 
عقیده را دارد: »بااخــره تیم حریف هم برای خودش طرح و برنامه ای دارد و 
در طول 90 دقیقه دیگر می توانند دو حمله روی دروازه هرتیمی ایجاد کنند و 

این به هیچ وجه به ضعف خط دفاع تیم ملی مربوط نمی شود.«
 وی دربــاره بازی بعدی تیم ملی در برابــر عراق هم گفت: »من معتقدم 
تیم ملی ایران هم از نظر آمادگی جســمانی و هــم از نظر نفرات و هم از نظر 
تاکتیکی نســبت به عراق برتری دارد و ما در این دیدار برای برد نباید مشکل 

خاصی داشته باشیم.«
 حمید درخشان در انتهای صحبت هایش با اشاره به شکست های تیم ملی 
در ضربــات پنالتی هم این جمات را به زبان آورد: »ما در تمام دیدارهایی که 
در ضربات پنالتی واگذار کردیــم در طول بازی تیم برتر میدان بودیم و صرفا 
این از لحاظ روحی و روانی است که متاسفانه باعث شکست تیم ملی می شود 
که امیدوارم کادرفنی در این جام با تزریق مســائل روحی روانی بتوانند بر این 

چالش فائق بیایند.«

ژاپن یک - عمان صفر
صعود ژاپن با پنالتی جنجالی

ژاپن با یک برد خفیف دیگر شــش امتیازی شــد و به 
مرحله حذفی جام ملت های آســیا رسید. ژاپن که در بازی 

اول ترکمنســتان را سه بر دو شکســت داده بود، موفق شد 
عمان را هم با یک گل شکســت دهــد و صعودش را قطعی 

کند.
نخســتین خطر جــدی در دقیقه 21 به وجــود آمد و 
محسن ال غسانی حتی دروازه بان ژاپن را هم دریبل زد، ولی 

ضربه او از زاویه بسته با فاصله کمی بیرون رفت.
هاراگوچی در دقیقــه 28 از روی نقطه پنالتی تک گل 
این بازی را زد، ولی تصاویر آهســته نشان داد یعقوب، داور 
اهل مالزی در تشخیص خطای بازیکن عمان اشتباه کرده و 

خطایی در کار نبوده.
دومین اشــتباه بزرگ این داور در اواخر نیمه اول بود، 
وقتی از اعام یک پنالتی به نفع عمان خودداری کرد. شوت 
مهاجم عمان در آســتانه ورود به دروازه به دســت ناگوتومو 

خورد که بدنش حالت عادی نداشت و به سمت توپ شیرجه 
رفته بود، ولی یعقوب تنها یک ضربه کرنر اعام کرد.

تاش عمــان در نیمه دوم هم برای زدن گل تســاوی 
ادامه داشــت، ولی بازی در نهایت بــا نتیجه یک بر صفر به 

سود ژاپن به پایان رسید.
ژاپــن با ایــن برد هشــتمین تیــم صعودکننــده به 
مرحلــه حذفــی نــام گرفــت، ولــی ســامورایی های آبی 
در ایــن دو بــازی پایین تــر از انتظــار بوده انــد و بــرای 
 رســیدن به پنجمیــن قهرمانی بایــد کیفیــت بااتری را 

به نمایش بگذارند.
عمان هم با وجود دو شکســت مقابل ازبکستان و ژاپن 
تیم خوبی نشــان داده و هنوز فرصت دارد به عنوان تیم سوم 

به مرحله حذفی برسد.
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مدرسه علی بابایک نوجوان از خطر روی دروازه ایران
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حميدرضا عرب 
Hamidreza Arab

 صدرنشینی در گروه یعنی مسیر هموار تا نیمه نهایی
سوال بزرگ: حریف یک هشتم تیم ملی کیست؟

عراق تمرینش را به روی خارجی ها بست
رسن: جو ورزشگاه تعیین کننده است

صعود ژاپن با پنالتی جنجالی
پنج هزار دار، جریمه هر کارت زرد

موشک های معز علی به قلب کره شمالی
دژاگه: ایران-عراق، بازی درجه یکی می شود

رسانه های عربی: انتقاد از کی روش کم شد
روایت کلمبیایی ها از کی روش: منظم و بدون ریسک

این قانون نانوشته اما بی رحم فوتبال 
است که عملکرد بازیکنان هجومی، بیشتر 
از مدافعان به چشم می آید. اگر گل بزنی 
یا پــاس گل بدهی، بهتریــن بازیکنی و 
اگر خــوب دفاع کنی هیــچ جایی میان 
بهترین هــا نداری. به تعداد انگشــت های 
یک دســت، نمونــه در ذهن مــان داریم 
کــه عملکرد یک مدافع دیده شــده و او 
جایگاهی میان برترین ها پیدا کرده. فابیو 

کاناوارو در سال 2006 که بعد از قهرمانی 
ایتالیا - جــام جهانی - عنــوان بهترین 

بازیکن را به دست آورد.
در فوتبــال ایــران هــم بازیکنــان 
بسیاری هســتند که چون مدافع هستند 
و گل نمی زننــد، عملکرد درخشان شــان 
کمتر چشــمی را خیره می کند. مرتضی 
پورعلی گنجــی از ایــن دســت بازیکنان 
اســت. مدافعی شــجاع و البته خوشفکر 

که از جمله دایــل موفقیت ایران در فاز 
تدافعی اســت. مرتضی که از سال 2015 
وارد ترکیــب تیم ملی شــد و از هافبک 
دفاعی به دفاع مرکــزی نقل مکان کرد، 
حــاا جــزو باثبات تریــن و کلیدی ترین 
ملت هــای  جــام  در  ایــران   بازیکنــان 

آسیا است.
مرتضی مقابل یمن و ســپس ویتنام 
هــم عملکــرد قابــل قبولی بــه نمایش 

گذاشت. شاید حریفان تیم ملی موقعیت 
مناسبی خلق نکرده باشــند اما در یکی، 
دو صحنــه، پورعلی گنجی نشــان داد که 
برای حفاظت از دروازه ایران به هر کاری 
دست می زند. این عکس را با دقت ببینید. 
مرتضی به زمین افتاده اما سعی می کند با 
سر، جلوی ضربه مهاجم ویتنام را بگیرد. 
فقط می توانیم یک جمله بگوییم: »سرت 

سامت مرتضی.«

تصویری از شجاعت 
پورعلی گنجی

سرت سامت 
مرتضی

علت تغییر پست طارمی؛ نیمکت نشینی رضاییان

سرمربی تیم ملی دایل جابجایی ها در ترکیب را اعام کرد

کی روش:  برای قهرمانی 
تیم کامل می خواهیم
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عراق موفق شــد با ثبت دومین 
برد در مرحلــه گروهی جام ملت های 
آسیا بعد از ایران صعود خود به مرحله 
یک هشتم نهایی و جمع 16 تیم برتر 
رقابت ها را نهایــی کند. این موفقیت 
باعث شــد تا مــردم فوتبال دوســت 
این کشــور که امید زیادی به کسب 
موفقیت تیم محبوب شــان بســته اند 
در اقدامی عجیب جشــن و پایکوبی 
شــهرهای  ســطح  در  زودهنگامــی 

مختلف به راه بیندازند.
تصاویر منتشر شده در رسانه های 
این کشــور نشــان می دهد در بیشتر 
شــهرهای بزرگ مراســم آتشبازی و 
بازارش  حســابی  خیابانی  جشن های 
داغ بود. بســیاری از مردم ســوار بر 
اتومبیل هــای شــخصی و  پرچم به 
دســت این صعود را جشن گرفتند تا 
نشــان بدهند انتظارات زیادی از تیم 
سرکو کاتانچ در هفدهمین دوره جام 

ملت های آسیا دارند.
عراق  خیابانی  تصاویر جشن های 
نشــان می دهد که صعــود از مرحله 
مقدماتــی هنوز بــرای عراقی ها یک 
اتفاق غیر معمول به حســاب می آید، 
اتفاقــی کــه حــاا دیگــر در ایران، 
موضوعــی عادی اســت. طــوری که 
صعود تیــم از مرحلــه گروهی برای 
خیلی ها قابل پیش بینی و عادی بود و 
همین موضوع هم به تنهایی می تواند 
تفاوتی که به لحــاظ فنی در دو تیم 
ایران و عراق ایجاد شده را نشان دهد.
عــراق در آخرین بــازی مرحله 
گروهی چهارشــنبه شب در ورزشگاه 
ایران صف آرایی  آل مکتوم دبی مقابل 
می کنــد، جدالــی کــه از ابتــدا هم 
به عنوان فینــال این گروه لقب گرفته 
بود و نتیجه این بازی می تواند تکلیف 
صدرنشینی را مشــخص کند. مسلما 
هم ایران و هــم عراق برای برتری در 
این بازی نقشه های زیادی دارند چون 
برنده این مصاف فینال گونه مســیری 
راحت تر برای رســیدن به نیمه نهایی 

پیش رو خواهد داشت.
کاتانچ، ســرمربی تیم عراق البته 
پیش از بــازی با ایران به خســتگی 
بازیکنانش اعتراف کرده است: »شاید 
شما برای اینکه یک تورنمنت را شروع 
کنید بهتر باشــد با تیمی بازی داشته 
باشید که روی کاغذ تیم خوبی باشد و 
به عبارت بهتر 10 بازیکن در محوطه 
جریمه خودش ندارد. بــازی با ایران 
برای ما چنین حالتی خواهد داشت.«

او با اشــاره به خســتگی برخی 
بازیکنان عراق تاکیــد کرد: »طبیعی 
است که برخی بازیکنانم خسته باشند 
و بخواهند اســتراحت کنند. من قصد 
دارم به برخــی بازیکنانم مقابل ایران 
استراحت بدهم و بازیکنانی که فرصت 
کمتــری مقابل یمــن و ویتنام برای 
حضور در ترکیب داشــتند، به میدان 
برونــد. به انــدازه کافی هــم بازیکن 
داریم که با این شرایط برای برد بازی 

کنیم.«
کاتانــچ همچنین گفــت: »همه 
می دانند بــازی با ایران برای عراقی ها 
چه معنایی دارد؛ ما در این مســابقه 
برای پیــروزی به میــدان می رویم و 
تمام تاش مــان را می کنیم تا به آن 
برسیم. شخصا برایم تفاوتی ندارد که 
سرگروه باشــیم یا به عنوان تیم دوم 
گروه صعود کنیم. برای ما بازی کردن 
مهم اســت اما قطعا برای پیروزی به 
میــدان می رویم. بازی ایران و یمن را 
دیدم؛ برخی از نقــاط ضعف ایران را 
شناســایی کردم و امیدوارم بتوانیم از 
آنها بهره برداری کنیم و به برد برسیم. 
البته من حرفــی درباره ترکیب تیمم 
موفقیت  بــه  امــا می توانیم  نمی زنم 

برسیم.«
ایران  از شــواهد،  هرچند خیلی 
را به وضوح در مقام برتری نســبت به 
عراق قرار می دهــد اما می توان تصور 
کرد کــه کارلوس کــی روش چگونه 
بازیکنانــش را پیش از بــازی با عراق 
برای یک مسابقه بزرگ آماده می کند. 

 صعود برای ما عادی است
 برای عراقی ها نه!

تفاوت واکنش  به صعود در عراق و ایران

اشکان، سورپرایز کی روش در جام ملت ها

دژاگه را ۹۰ دقیقه در زمین دنبال کنید
اشکان دژاگه را باید ســورپرایز بی چون 
و چــرای کــی روش در جام ملت های آســیا 
بدانیم؛ بازیکنی که شــاید کمتر کسی فکرش 
را می کرد در ایــن رقابت ها بازیکن ثابت تیم 
کــی روش باشــد. در هر دو بــازی اول ایران 
در امــارات، ثابت بــود و در تمام دقایق بازی 
همچون یک فرمانده در زمین مســابقه ظاهر 
شد؛ برگ برنده ای که شاید هرگز کسی تصور 

احیای این چنینی اش را نداشت.
اینقدر برای بازگشت دژاگه  اما  کی روش 
به روزهای خوب صبر کرد تا در حساس ترین 
دوره ای که همه چشــم به قهرمانی تیم ملی 
ایران دوخته انــد، از کاپیتان قدرتمند تیمش 
رونمایی کند. اشــکان حاا در تیم ملی مثل 
ســتاره می درخشــد و نقش قابل توجهی در 
بازی هماهنگ و کارهــای ترکیبی مهاجمان 
دارد، ضمن اینکه او در طول دو بازی گذشته 
مقابل یمن و ویتنام نشــان داده خود را تنها 
به بازی در فاز حمله محدود نکرده و در خط 
میانی هم عصای دســت دیگر بازیکنان بوده 

است.
اشــکان دژاگــه در بازی با یمــن بعد از 
مدت هــا به عنوان بازیکــن ثابت تیم ملی گل 
دوم ایران را به ثمر رساند و بعد از آن در بازی 
بــا ویتنام یکی از درخشــان ترین بازی هایش 
را به نمایش گذاشــت، طــوری که ثابت کرد 
عاوه بر گلزنی، تــکل می زند، توپ می گیرد، 
در حمله شــرکت می کنــد و به وقتش کمی 
عقب تر می آید و کمربند میانی تیم را در کنار 

امید ابراهیمی مستحکم تر می کند.
اشــکان در همین دو بازی نشان داده به 
هیچ عنوان بازیکن منفعلی نیست که منتظر 
بمانــد یارانش او را صاحب توپ کنند تا برای 
موقعیت ســازی جلو برود؛ تعبیر اشتباهی که 
خیلی از منتقدان دربــاره نوع بازی او مطرح 
می کردنــد و در این دوره از رقابت ها دژاگه با 
بازی تاثیرگذار خود تا اینجا عکس آن را ثابت 

کرده است.
او در نیمــه اول بازی با ویتنام، پشــت 
دو مهاجــم اصلی قرار گرفــت و با به گردش 
درآوردن خــوب توپ، مالکیت را به نفع ایران 
تغییــر داد. دژاگــه در نیمه اول مســابقه با 
ارســال یک پاس در عمق، ســامان قدوس را 
در موقعیت گل قرار داد اما شوت این بازیکن 
با واکنش خوب گلر حریف به کرنر فرســتاده 
شــد. در ادامه کاپیتان تیم ملی با کمک وریا 

غفوری و همچنین اضافه شــدن قدوس و دیگر 
مهاجمــان، کارهای ترکیبی خوبــی را ترتیب 
دادند که نتیجه این کارهای ترکیبی، هیچ گلی 

برای ایران در بر نداشت.
بعد از جام جهانی و افتی که دژاگه به دنبال 
مصدومیت و قرار نداشتن در شرایط بازی داشت، 
خیلی از کارشناســان قرار گرفتن او را در ترکیب 
ثابت تیم ملی بعید و دور از ذهن می دانستند. اما 
کی روش همانطور که در روزهای بدون تیم ماندن 
دژاگه، او را از فهرست خود خارج نکرد، اعتمادش 
به او را حفظ کرد و در هر دو مسابقه جام ملت ها، 
اشکان را در ترکیب ثابت تیمش قرار داد، آن هم 
نه به عنوان یک لژیونر بلکه به عنوان بازیکنی از تیم 

فوتبال تراکتورسازی.
در  دژاگــه  حضــور  خیلی هــا  گرچــه 
تراکتورســازی را حاصــل رفاقــت کی روش و 

مالک باشگاه تراکتور می دانستند اما حضور این 
بازیکن در لیگ ایران، در کنار مســاله باا رفتن 
سن او، این تصور را به وجود می آورد که دژاگه 
موفق به تکــرار عملکرد خود در تیم ملی ایران 

پیش از مصدومیت نشود.
اشکان هم البته چشمش را بر آنچه در تمام 
این ســال ها بر او گذشته نبسته است. او خوب 
می داند کی روش چگونه مقابل همه انتقادهایی 
ایســتاد که به دعوت شدن او در زمان بی تیمی 
مطرح می شــد. بدون شــک از همــه حرف و 
حدیث هایــی هم که درباره باا بودن ســنش و 
شاید رو به پایان بودن فوتبالش مطرح می شده 
هم آگاه است و همه اینها باعث شده جام  ملت ها 
برای اشکان فرصتی باشد به منظور اثبات خیلی 
از واقعیت هایی که در تمام طول این مدت بابت 

آنها مقابل منتقدان سکوت کرده است.

دژاگه همان رهبری است که کی روش برای 
تیمش می خواهد. به همان اندازه قابل اعتماد و 
حاضر در تمام نقاطی از زمین که نیاز به او حس 
می شود. دژاگه در همین دو بازی گذشته نشان 
داده بیش از آنکه جنگنده باشد، رهبر و فرمانده 
خوبــی برای تیم ملی اســت. همین ویژگی در 
کنار عملکرد خوب و درخشــانش، دژاگه را به 
گزینه ای برای ثابت شــدن در تیم ملی تبدیل 

کرده است.
در روزهایی که گفته می شود شاید آخرین 
بازی هایــی باشــد که کی روش نشســتن روی 
نیمکــت تیم ملــی را تجربه می کنــد و بدون 
شــک از تمام داشته هایش برای به جا گذاشتن 
خاطره ای خوش اســتفاده می کند، دژاگه همان 
برگ برنده ای اســت که می تواند کی روش را در 

رسیدن به خواسته خود کمک کند.

در روزهایی که 
گفته می شود 
شاید آخرین 

بازی هایی باشد 
که کی روش 

نشستن روی 
نیمکت تیم 

ملی را تجربه 
می کند و بدون 
شک از تمام 
داشته هایش 
برای به جا 
گذاشتن 
خاطره ای 

خوش استفاده 
می کند، دژاگه 

همان برگ 
برنده ای است 
که می تواند 
کی روش را 

در رسیدن به 
خواسته خود 

کمک کند.

بازی با ایران در جام ملت های آســیا 
برای تیم ملی عراق اهمیت زیادی دارد. آنها 
هم مثل ایران برای صدرنشینی می جنگند 
و جدی ترین رقیب خود را ایران می دانند. 
کاتانچ، سرمربی تیم ملی عراق برای حفظ 
تمرکز بازیکنانش و دور نگه داشتن آنها از 
حواشــی مختلف، از آنها خواسته پیش از 
بازی با ایران، مصاحبه نکنند. این را مدیر 
رسانه ای فدراســیون عراق گفته: »کاتانچ، 
ســرمربی تیم از ما درخواســت کرد که 

بازیکنــان بعد از بــرد مقابل یمن و پیش 
از دیدار با ایــران مصاحبه نکنند و ما نیز 
به تصمیم او احترام می گذاریم.« علی رغم 
این تصمیم، حیدر زکی مجری سرشناس 
تلویزیون عراق با اصرار و پافشــاری زیاد 
توانســت با بشار رســن و طارق همام، دو 
بازیکــن تیم ملــی این کشــور که نقش 
پر رنگــی در نتایج عراق داشــتند، گفت و 
گو و مصاحبه کند. این موضوع با واکنش 
دیگر رســانه ها و عراقی ها رو به رو شــد و 

بســیاری از آنها عقیده داشتند زمانی که 
تیم چنین تصمیمی می گیرد،  ســرمربی 
وظیفه بازیکنان و اهالی رسانه است که به 
تصمیم ســرمربی احترام بگذارند. در واقع 
رســن و همام به خاطر مصاحبه اخیرشان 
متهم به بی احترامی به مجموعه تیم ملی 
و ســرمربی و دیگر رســانه ها شده اند. آن 
هم درســت پیش از یکی از حساس ترین 
بازی های تیم و این همان چیزی بود که از 

ابتدا سرمربی تیم از آن می ترسید!

رسن و همام، عراق را به حاشیه بردند

علــی دایــی در جــام ملت های 
آســیا 1996، 8 گل به ثمر رســانده 
که بیشــترین تعداد گل زده در یک 
دوره جام ملت های آسیا است. ستاره 
سابق تیم ملی کشورمان یکی از چهار 
بازیکنی است که در یک مسابقه جام 
ملت های آســیا 4 گل در یک بازی به 

ثمر رسانده.
علــی دایــی بــا 14 گل زده در 
مجموع رقابت های جام ملت های آسیا 
رکورددار گلزنی اســت. حاا ســردار 
و طارمی تمــام تاش خودشــان را 
می کنند ضمــن موفقیت تیم ملی به 
رکوردهای علی دایی برســند. رویای 
رســیدن به 8 گل در مسیر قهرمانی 

جام ملت های آســیا زیــاد هم دور از 
دســترس نیســت اگر کمی چاشنی 
دقــت زمینــه کار خــط آتــش تیم 

کی روش باشد.
در حال حاضر ســردار آزمون و 
مهــدی طارمی بــا 3 و 2 گل زده در 
صــدر گلزنان جــام ملت های آســیا 
2019 هســتند. همین موضوع باعث 
شــده که عده ای با توجه به همه این 
مسائل، پاس  دادن های این دو بازیکن 
به یکدیگر را به جای اینکه به حساب 
هماهنگــی بگذارند، با برداشــت های 
دیگری تفســیر کنند. شایعاتی مثل 
اینکه ســردار و طارمــی، به بازیکنان 
 دیگــر پــاس نمی دهند یا مســائلی

 نظیر این.
 مهــدی طارمی که ایــن  روزها 
به حاشــیه ها هم هست،  حواســش 
خیلی زود نســبت به آخرین شایعاتی 
کــه درباره پاس دادن او به ســردار و 
به عکس مطرح شــده، واکنش نشان 

داده است.
او بعد از بازی با ویتنام، در صفحه 
اینســتاگرام پستی  شــخصی اش در 
منتشــر کرده و سعی داشــته به این 
گمانه زنی ها پاســخ دهد و به اتحادی 
تأکید کند که در تیم ملی وجود دارد.

او با انتشار سه تصویر از خودش 
و بازیکنان تیم ملــی در بازی دیروز 

نوشت: »به نام خدا. تییییمممم.«

ازکدام حساســیت بازی ایران-عراق 
درجام ملت های 2019حرف می زنیم؟ آیا 
بازنده ازصعود بازمی ماند؟ آیا در پس این 
شکست حذفی در کار است؟ پیش زمینه 
ذهنی شکست چهارسال قبل مقابل عراق 
باعث شده تا نگاهی انتقامی به بازی آتی 
شــود در حالی که آن بازی در موقعیتی 
برگزار شد که فقط یک تیم به مرحله بعد 
می رفت و حتی اگــر در مرحله مقدماتی 

ایــران بتواند عراق را شکســت دهد که 
احتمالش کم نیست، هرگز به اندازه بردی 
که عراقی ها چهارســال قبل مقابل ایران 
تجربه کردند، حاوت و شیرینی نخواهد 
داشت. تحلیل اینکه برتری در بازی آتی 
مقابل عراق انتقام بازی چهارسال قبل را 
می گیرد بسیارغلط است و چنانچه فوتبال 
ایران می خواهد طعم همان شکســت را 
بر پیکر فوتبال عــراق وارد آورد باید در 

مراحل حذفی منتظرعراق باشد که بسیار 
هم بعید اســت این تیم تاب رسیدن به 
مراحل بااتر را داشــته باشد تا دوباره رخ 
در رخ تیــم ملی فوتبال ایران قرار بگیرد. 
چهارســال پیش ایران در شرایطی مقابل 
عراق حذف شد که بازی درمرحله حذفی 
برگزار می شد و مضاف بر آن تصمیم های 
داور استرالیایی نیز زخم عمیقی بر پیکر 
فوتبال ایران وارد آورد. شرایط آن بازی با 
دیداری که قرار است چهارشنبه با عراق 
برگزار شــود، در هیچ مقیاســی برابری 
نمی کند. تنها مســاله بین ایران و عراق 
یک تقابل ســنتی است که همواره میان 
دو کشور حساسیت هایی ایجاد کرده که 
البته در ســال های اخیر این حساســیت 
ســنتی به پایین ترین سطح خود رسیده 
اســت. به هر حال بازی آینده با تیم ملی 
عــراق با هر نتیجه ای همراه شــود منجر 
به صعود دو تیم خواهد شــد و چه بســا 
عراقی ها برای حفظ خود بازیکنان اصلی 
را هــم راهی این میــدان نکنند و همین 
تاکتیک هم از ســوی کارلوس کی روش 

اعمال شود.

پاسخ طارمی به شایعات، قسمت هزارم

ایران-عراق در حداقل حساسیت

 آغاز کری خوانی
 برای عراق

اینجا هر روز می توانید توییت ها و 
شبکه های  کاربران  ورزشی  پست های 

اجتماعی را بخوانید.

ایران ورزشی:
عربستان، ششمین صعود کننده جام.

آرمن ساروخانیان:
عکسی از بازی استرالیا - فلسطین که 
حســاب رسمی جام ملت ها منتشر و شعار 
مسابقات رو یادآوری کرده: »آسیا را متحد 
کنیم«. تورنمنت اما برای ایرانی ها کارکرد 
عکس داشــته و همدیگه رو تو شبکه های 

اجتماعی شقه شقه می کنن!
فیــــک اســـتار:

پیکان حکم توقیف اموال پرسپولیس 
را به خاطر 400 میلیــون مبلغ رضایتنامه 
مســعود همامی گرفت. گلــری که حمید 
درخشــان خرید. خــود همامی هم طلب 
۷80 میلیونــی بابت یک بازی از باشــگاه 
دارد، تخفیف هم نمی دهد. هرگاه از برانکو 
ســیر شدید، یاد این دوســتان بیفتید که 

می خواهند باشگاه را در اختیار بگیرند.
:Amichak

بااخره تیم ملی بــه خاطر رضاییان 
یه تیــم نچســبه و بــراش آرزوی باخت 
می کنیــد؟ ! یا رضاییان نقطــه قوت ایران 
در سمت راســته و نبودش باعث تضعیف 
تیم؟ !؟ ! تکلیف رو روشــن کنیــد اون تو 

ترکیب باشه خوبه یا نباشه خوبه؟ !
ِفِرْشته:

تــو صــدا و ســیما وقتــی بخواهند 
گزارشگری رو تنبیه کنن، بازی های شرق 
آســیا رو می دن بهشــون! با اون اسم ها و 

قیافه های مثل هم.
ژاماسب:

پــا به توپ هــای ویران کننــده وریا 
رو دیدیــد؟ و هفتــه پیــش ســانترهای 
عالی رامین رضاییــان رو؟ قبا یه مهدی 
مهدوی کیا داشــتیم این دو تا ویژگی رو با 

هم داشت.
چامارتین:

بیرانوند برگرده ایران به عنوان سلطان 
کلین شیت اعدامش می کنند.

کوزت:
یادم اومــد اان که مســلمان دیگه 
ملیش  تیــم  نیســت،  پرســپولیس  تــو 
 بازم پرسپولیســه یا عوض شــده و شده

 ذوب آهن؟
نِِمسیس:

بــه ویتنامــی که هنوز صد ســال از 
جنگــش بــا آمریــکا نگذشــته 2 تا گل 

می زنید؟ چشم پوریای ولی روشن.
هافبک وسط:

کــی روش می گــه تعجب کــرده که 
ترابی با این ســطح چرا هنوز تو آسیا بازی 
می کنه. عزیزم همین اان ژاوی هم با اون 
سطح داره تو آســیا بازی می کنه هر سال 
هم می خوره به پرســپولیس و با ناراحتی 

حذف می شه می ره خونه شون.
سیندراتاجابی:

این نمی دونه نقطه ضعف های ما سردار 
و طارمی اند که جفتشون تا اان فقط پنج تا 

گل زدن.
منصور اینانلو:

اان کی روش روبه روی آینه نشســته 
خودش رو نگاه می کنه و زیر لب می گه پیر 
نشــو لعنتی! چرا امروز نه به برانکو چیزی 

گفتی نه به منتقدا.
ولگرد اسکی باز:

بهتریــن اتفــاق بــرای ده نمکی اینه 
که عراق و یمن مســاوی کنــن؛ آخرش 
شــریفی نیا و اکبر عبدی بیان وسط زمین 

برقصن.
سعیدم:

چهار ســال انتظار کشــیدیم واســه 
یه انتقام باشــکوه. پنج روز دیگه بیشــتر 

نمونده...
زد اچ:

حریف هر کی می خواد باشــه، به جز 
برد هیچی ما رو راضی نمی کنه.

:Amin Faghih

اینکه بعد دو تــا بازی تعداد گل های 
زده مون از امتیازامون بیشتره، نشون می ده 
عراق باید جمع کنه واســه بازی آخر بره 

ترکیه.
میتی:

اشــکان دژاگــه هــم از اوناییــه که 
نمی خــواد با این حقیقت که کچل شــده 

کنار بیاد.
کلی جنسن:

جام ملت ها باردیگر بــه ما یاد آوری 
کرد که ازم نیست توی بازی های تیم های 
اروپایی به دنبال زیبایی های فوتبال باشیم. 
ما همون ایرانی هستیم که جادوگر و آقای 
گل جهــان رو به دنیا معرفــی کردیم. ما 
تیم ملی ایرانیم. کشوری که زیبایی رو به 

فوتبال آسیایی هدیه کرد.
اوا:

احمدی اینقد اسم بازیکن های ویتنام 
مغزش رو داغون کرده می گه: حاا صحنه 

موقعیت گل آهسته مون رو می بینیم.
آرش کماکانگیر:

خوبــی بازی مهــدی طارمی اینه که 
نمی شــه آنالیزش کرد چون خودش هیچ 

ایده ای نداره قراره چیکار کنه.
:ChrtNgoErf

یکی باید بــه طارمی بگه دایوهات رو 
اان بزن. مرحله های بااتر وی ای آر داره.

شهر مجازی

بعد از درخواست سرمربی عراق برای مصاحبه نکردن

مهاجمان تیم ملی به دنبال رکورد علی دایی؟

 بهترین
  روزهای

 کاپیتان
حاضــر در فــاز حمله، پشــت دو مهاجــم اصلی تیم اســت. تکل می زنــد، توپ می گیــرد، پاس می دهــد و موقعیت می ســازد. به وقتــش هم عقب 
می آیــد و کمربنــد میانــی را محکــم می کند تا تهدیــدی بــرای دروازه به وجــود نیاید. این مســیری اســت که چشــمان بیننده طــی می کند، 
وقتــی اشــکان دژاگــه را در زمین مســابقه دنبــال می کند. بــه وقتش می جنگــد و به وقتــش بازیکنــان را رهبــری می کند و این همــان چیزی 
اســت که یک کاپیتان باید داشــته باشــد و دژاگه بعــد از یک افــت طوانی بــا رونمایی دوبــاره از این ویژگی ها همه را شــگفت زده کرده اســت.

در انتظار عراق در مراحل حذفی

برنامه کامل مسابقات جام ملت های آسیا
رقابت های فوتبال جام ملت های آســیا 2019 امارات از 15 دی  آغاز شده و 12 بهمن ماه با 

مشخص شدن تیم قهرمان به پایان خواهد رسید.
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دوشنبه، 24 دی ماه 1397
بازی شماره 25/ گروه A | امارات - تایلند، ساعت 19:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین

بازی شماره 26/ گروه A | هند - بحرین، ساعت 19:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه
سه شنبه، 25 دی ماه 1397

بازی شــماره 2۷/ گروه B | فلسطین - اردن، ساعت 1۷:00، ورزشگاه محمد بن زائد شهر 
ابوظبی

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

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

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

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

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

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

یکشنبه، 30 دی ماه 1397
ACD تیم سوم برتر یکی از گروه های | B بازی شماره 3۷/ دیدار تیم اول گروه

 ساعت 14:30، ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
C تیم دوم گروه | A بازی شماره 38/ دیدار تیم دوم گروه

 ساعت 1۷:30، ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
BEF تیم سوم برتر یکی از گروه های | D بازی شماره 39/ دیدار تیم اول گروه

 ساعت 19:30، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی
دوشنبه، اول بهمن ماه 139۷

E تیم دوم گروه | F بازی شماره 40/ تیم اول گروه
 ساعت 14:30، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

F تیم دوم گروه | B بازی شماره 41/ تیم دوم گروه
 ساعت 1۷:30، ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین

CDE تیم سوم برتر یکی از گروه های | A بازی شماره 42/ تیم اول گروه
ورزشگاه زائد شهر ابوظبی

سه شنبه، 2 بهمن ماه 139۷
ABF تیم سوم برتر یکی از گروه های | C بازی شماره 43/ تیم اول گروه

ساعت 16:30، ورزشگاه رشید شهر دبی
D تیم دوم گروه | E بازی شماره 44/ تیم اول گروه

 ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
چهارشنبه، 3 بهمن ماه 139۷ )استراحت برای حضور تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی(

 
یک چهارم نهایی

پنجشنبه، 4 بهمن ماه 1397
بازی شماره 45/ برنده بازی شماره 3۷ - برنده بازی شماره 40

 ساعت 16:30، ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی
بازی شماره 46/ برنده بازی شماره 38 - برنده بازی شماره 39

 ساعت 19:30، ورزشگاه ورزشگاه آل مکتوم دبی

جمعه، 5 بهمن ماه 1397
بازی شماره 4۷/ برنده بازی شماره 43 - برنده بازی شماره 44

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

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

 
نیمه نهایی

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

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

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

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

فینال
جمعه، 12 بهمن ماه

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

***
جمعه و شنبه، 28 و 29 دی ماه 139۷ )استراحت تیم ها جهت حضور در مرحله یک هشتم 
نهایی( از هر گروه دو تیم به مرحله یک هشتم نهایی راه می یابند و عاوه بر آن، 4 تیم سوم 

گروه های شش گانه که بهترین نتایج را کسب کرده اند صعود می کنند.



3فوتبـــال ایـــران @iranvarzeshi

تیم ملی قطر موفق شــد با نتیجه 6-صفر کره شمالی 
را شکست دهد و با تفاضل گل بهتر نسبت به عربستان در 
صدر جدول قرار گیرد. قطری ها اکنون برای صعود به عنوان 
تیم نخســت تنها به یک امتیاز دیدار با عربســتان احتیاج 

دارند.
تیم نخســت گروه پنجم که از بین قطر و عربســتان 

انتخاب می شــود، باید با تیم دوم گروه چهارم که ایران در 
آن قرار دارد بازی کند اما تیم دوم گروه پنجم سرنوشــت 
ســخت تری خواهد داشــت. تیم دوم که فعا عربســتان 
ســعودی است، باید با صدرنشــین گروهی که ژاپن در آن 

قرار دارد، دیدار کند.
بــه عبارتی اگر ژاپن رونــد فعلی را ادامــه دهد و با 

سرگروهی کارش را به پایان برساند، از بین عربستان و قطر 
با یکی جدال خواهد داشت که هر یک سختی خاص خود 
را دارند اما تقابل با عربســتان دیداری کاسیک و هیجان 

انگیز را رقم خواهد زد.
دیداری که یادآور فینــال خاطره انگیز جام ملت های 

2000 خواهد بود.

احتمال تقابل 
 عربستان و ژاپن
 در یک هشتم

صدرنشینی در گروه یعنی مسیر هموار تا نیمه نهایی

سوال بزرگ: حریف یک هشتم تیم ملی کیست؟ 

در گروه پنجم مســابقات عربستان 
قطعا حریف مــا نخواهد شــد. قطر اگر 
امروز موفق به شکست کره شمالی شود، 
از رویارویی با ایران فــرار کرده و به این 
ترتیب در این گــروه یکی از دو تیم کره 
شــمالی و لبنان حریفان احتمالی ایران 
هستند. لبنان با یک بازی بیشتر، تفاضل 
گل منفی 4 دارد و اگر کره امروز حتی با 
یک اختاف گل شکســت بخورد، تفاضل 
این تیم منفی 5 می شــود. به این ترتیب 
دیــدار پایانی این دو تیم می تواند تکلیف 
تیم سوم گروه را مشخص کند و بر اساس 
قوانین مســابقات بازی رو در رو بااتر از 
تفاضــل گل تکلیف جدول را مشــخص 
می کند. رویارویی ایــران با نماینده ای از 
این گــروه در 7 حالت رخ خواهد داد که 

این 7 حالت در جدول مشخص است.

  حریف احتمالی
 از گروه ششم کیست؟ 

بازی های روز دوم گروه شــش هنوز 
آغاز نشــده امــا پیش بینی نتایــج آن کار 
سختی نیست. ازبکستان و ژاپن دو شانس 
اصلــی اولی و دومی در این گروه هســتند 
و دو تیم بعدی یعنی عمان و ترکمنســتان 
برای جایگاه بعدی خواهند جنگید. هر دو 
تیــم در روز اول نمایش خوبی داشــتند و 
نشان دادند که حتی می توانند در روز دوم 
مســابقات نیز شرایط را تغییر دهند اما اگر 
اتفاق خاصی را شــاهد نباشیم، یکی از این 
دو تیم حریف ایــران خواهد بود که تقابل 
ایران با تیم سوم این گروه نیز در شرایطی 
رخ می دهد که تشریح آن در جدول می آید.
 فلسطین، ســوریه، استرالیا، عمان، 

ترکمنستان، کره شمالی یا لبنان

حریفان ایــران در مرحله بعدی یکی 
از 7 تیمــی اســت که ذکر شــد؛ در این 
میان البته اســترالیا شانس کمتری برای 
رویارویــی با ایران دارد امــا 6 تیم دیگر، 
تقریبا شانســی برابر دارند که تکلیف آنها 
در نهایــت در پایان روز ســوم مشــخص 
خواهد شــد. در این میان مطمئنا سوریه 
می تواند با توجه به رویارویی در مقدماتی 
جام جهانی، قرعه ســخت تری باشــد اما 
نمایش هــای خوب تیم ملی باعث شــده 
تا کمتر تردیدی بــرای موفقیت ایران در 

مرحله بعدی وجود داشته باشد.

  کمک سون به کره
 برای فرار از تقابل با ایران

سون هیونگ مین ستاره کره جنوبی 
بعد از بازی تاتنهام مقابل منچستر امروز 

)دوشــنبه( به امارات می رود تا به اردوی 
تیم ملی کره جنوبی بپیوندد اما مشخص 
نیســت در بازی آخر تیمش مقابل چین 
که عصر چهارشنبه برگزار می شود حضور 
داشــته باشد. حضور ســون از این جهت 
برای کره ای هــا اهمیت دارد که آنها برای 
برخــورداری از قرعــه بهتــر و پرهیز از 
رویارویی با ایران باید بر شاگردان مارچلو 
لیپی که تفاضل گل بهتری در پایان بازی 
دوم ثبت کرده اند، غلبه کنند و مســاوی 
هم بــه کار آنها نخواهد آمــد وگرنه این 
امکان وجود دارد که تیم ملی ایران و کره 
جنوبی برای ششــمین مرتبــه با یکدیگر 
برخورد کنند. در این گــروه قبل از آغاز 
جام ملت های آســیا به نوعی سرگروهی 
کره جنوبی قطعی قلمداد می شد اما حاا 
چین اســت که صدر گــروه را در اختیار 

دارد و با تســاوی در بازی آخر مقابل کره 
می توانــد به عنوان تیــم اول صعود کند. 
در صورتــی که ایــن اتفاقــات رخ دهد، 
 C کره جنوبــی به عنوان تیــم دوم گروه
مقابــل تیم دوم گروه A می ایســتد و در 
صورت کسب پیروزی، با فرض سرگروهی 
ایــران و پیروزی شــاگردان کی روش در 
مرحله یک هشــتم، رقیب ایران در مرحله 
یک چهــارم نهایی خواهد بود؛ قرعه ای که 
با توجه به شــرایط و وضعیت دو تیم در 
این روزهــا، برخاف بازی های آســیایی 
جاکارتا، این کره ای ها هستند که دوست 
ندارند با آن روبه رو شوند و به همین دلیل 
حضور ســون مقابل چین علی رغم تمام 
صحبت های مطرح شــده در صورتی که 
تیم به او برای کســب پیروزی نیاز داشته 

باشد، دور از انتظار نیست.

برد تیم ملی در رسانه های عربی
 شدت انتقادها 
 از کی روش 
کاهش یافته!

برد تیم ملــی ایران مقابل 
ویتنام و صدرنشــینی در گروه 
چهارم جام ملت های آسیا بازتاب 
عربی  رسانه های  در  گسترده ای 

داشته است.
قطر  الدوحه  استاد  روزنامه 
در صفحــه اول بخشــی را به 
ایران اختصاص داد و تیتر زد که 
تیم  این  توانست  آزمون  سردار 
را به مرحله حذفی برســاند. در 
ایران  که  آمده  نیز  گزارش  متن 
پیروزی دو صفر مقابل ویتنام را 
به سردار آزمون مهاجم آماده اش 

مدیون است.
روزنامــه عربی کوره هم به 
ستایش از تیم کی روش پرداخت 
از جام  و نوشت: »کی روش قبل 
ملت ها سخنانی را بر زبان آورد 
که ایرانی ها را خشــمگین کرد. 
او گفت که رسیدن به نیمه نهایی 
این  ایران است و  رویای فوتبال 
مثل خداداد  بسیاری  باعث شد 
عزیزی از او انتقاد کنند اما شدت 
این انتقادها این روزها با نمایش 
شده  کم  امارات  در  ایران  خوب 
است. اگر ایران به درخشش خود 
در جام ملت هــا ادامه دهد این 
انتقــادات از کی روش به کلی از 
بین می رود. ایران نمایشی بسیار 
خوب در جام ملت ها داشــته و 
این باعث شــده بعضی سخنان 
کی روش را قبل از شروع بازی ها 
به باد تمســخر گیرند البته این 
تمسخر باعث خشم سرمربی تیم 

نمی شود.«
تارنمای عربی »گل« نوشت: 
تیم ملی ایــران در این بازی در 
هر دو نیمه کنترل توپ و میدان 
را در اختیار داشــت و شایسته 
پیروزی مقابــل حریف خود در 
این مسابقه بود. روزنامه »العربی 
الجدید« چاپ لندن هم نوشت: 
»تیم ملی ایــران به دلیل نظم 
بازیکنان  بــاای  توان  و  خوب 
خود از برجســته ترین مدعیان 
قهرمانی جام ملت ها به شــمار 
می رود و کی روش توانسته سطح 
تیم ایران را به طور قابل توجهی 

باا ببرد.«
روزنامه »ااتحاد« امارات هم 
در گزارشی آورده است: »مهارت 
ایــران در این پیــروزی نقش 
اساسی داشــت اما این مهارت 
تنها دلیل پیروزی تیم ملی ایران 
نبود، بلکه ثبات و آرامشــی که 
شــاگردان کی روش و کادر فنی 
تیم ملی ایران از آن برخوردارند 
در این پیــروزی نقش اصلی را 

داشت.«

بازی عراق و ایران همیشه بازی 
تاپی محسوب می شود

دژاگه: قاعده فوتبال 
می گوید بازی به بازی 

جلو برویم
اشکان دژاگه که در دومین بازی هم 
نمایش بسیار خوبی ارائه داد، در خصوص 
عملکرد تیم ملی مقابل ویتنام گفت: »ما 
خــوب کار کردیــم و حقمان بــرد بود، 
ویتنام تیم خوبی بود که خیلی می دوید 
و البته مرتب به فکر ضد حمات بود ولی 

خوشحالم که برنده شدیم.«
وی در خصوص دیدار آینده تیم ملی 
مقابل عــراق گفت: »ما مرحله به مرحله 
فکر می کنیم. خوشحالیم که به دور بعد 
صعود کردیم ولــی باید قبول کنیم یک 

بازی سخت با تیم ملی عراق داریم. 
مــا از امروز برای بازی بعدی تمرین 
می کنیم. تیم عراق همیشــه خوب بازی 
می کنــد و فقط 4 روز زمــان داریم که 
برای ایــن بازی مهم ریــکاوری کنیم و 

آماده بازی شویم.«
کاپیتان تیم ملی در پاســخ به این 
ســوال که آیا بازی با عراق بهترین بازی 
گروه اســت یا خیر گفــت: »چرا که نه؟ 
بــازی عراق و ایران همیشــه بازی تاپی 
محسوب می شــود. ما اان شرایط خیلی 
خوبی داریم و تــاش می کنیم که بازی 

بعدی را هم ببریم.«
دژاگه در خصوص اینکه آیا بازیکنان 
تیم ملی به قهرمانی فکر می کنند یا خیر 
گفت: »اصا به این مســائل در شــرایط 
فعلی فکــر نمی کنیم، ما فقــط بازی به 
بازی فکر می کنیم چون تیم های بزرگی 
مثل ژاپن، استرالیا و کره در این مسابقات 
حضور دارند، پس قاعــده فوتبال این را 

می گوید که بازی به بازی جلو برویم.«
وی در خصــوص اینکــه بــه نظر 
داوری مســابقات جام  می رسد ســطح 
ملت های آســیا کمی پایین اســت و آیا 
این موضوع نگرانی اعضــای تیم ملی را 
در پی دارد یا خیر گفت: »این چیزها در 
فوتبال هست و خواهد بود. ما این مسائل 
را می دانیم. چهار سال قبل هم متاسفانه 
این مساله در بازی با عراق به ما ضرر زد، 
به خاطر همین اســت که می گویم باید 

باهوش باشیم.
 البته ســعی کنیم باهوش باشــیم 
و نگذاریــم بازی مان خراب شــود. یعنی 
بایــد با دقت فوتبال بازی کنیم. در بازی 
ویتنام هم متاســفانه داور دو کارت زرد 
به بازیکنــان ما داد که اصــا بازیکنان 
ما مســتحق دریافــت کارت نبودند. من 
امیــدوارم آنقدر باهوش باشــیم که این 

مسائل اصا به ما ضربه نزند.«

 تیم ملی به دبی رسید
 عراق تمرینش را به روی خارجی ها بست

* اعضای تیم ملی ســاعت 15 یکشــنبه هتل روتانا را به مقصد دبی 
تــرک کردند. تعدادی از هواداران تیم ملــی با حضور در هتل محل اقامت 
ملی پوشان آنها را بدرقه کرده و برای آنها در دیدار با عراق آرزوی موفقیت 
کردند. همچنین پلیــس ابوظبی اتوبوس تیم ملی را تا هتل محل اقامتش 
در دبی اســکورت کرد. پس از گذشت حدود 2 ساعت ملی پوشان وارد دبی 
شد و بازیکنان پس از ورود به هتل در اتاق های خود مستقر شدند. کاروان 
تیم ملی عراق هم عصر دیروز )یکشــنبه( از ابوظبی به دبی رســید تا خود 
را برای این دیدار آماده کند. بازیکنان تیم ملی صبح دیروز )یکشــنبه( در 

سالن بدنسازی حضور یافته و تمرین کرده بودند.
* هنــگام خروج بازیکنان تیم ملــی از هتل و در حالی که تعدادی از 
هواداران مشغول گرفتن عکس و امضا از بازیکنان بودند علیرضا جهانبخش 
با ســواات هواداران تیم ملی رو به رو شد. جهانبخش در حالی که پیرامون 
وضعیتش با سواات هواداران رو به رو شد خطاب به آنها گفت: »خدا را شکر 
خیلی وضعیت پایم بهتر اســت، در این مدت هم با تیم تمرین کردم، هیچ 
مشــکلی دیگری ندارم، از نظر بدنی هم وضعیتم خوب اســت و امیدوارم 

بتوانم برای تیم ملی بازی کنم.«
* قطری ها با برد 6 گله مقابل کره شمالی توانستند رکورد پرگل ترین 
پیــروزی این دوره جام ملت ها را فعا از ایــران بگیرند اما بهترین پیروزی 
تاریخ جام ملت ها همچنان برای ایران است. در سال 1976 تیم ملی ایران 
توانســت در تهران 8 بار دروازه یمــن جنوبی را باز کند و این تیم کوچک 

آسیایی را به شکلی عجیب از جام کنار بزند.
* وبســایت لیگ برتر انگلیس اشــتباه عجیبی در مورد سون هیونگ 
مین انجام داده اســت. آنها در مــورد وضعیت کنونی او اعام کردند که به 
همراه تیم ملی ژاپن در جام ملت های آسیا شرکت کرده که همین اتفاق، به 
ســوژه ای برای حساب کاربری جام ملت ها در توییتر تبدیل شده است. این 
حساب کاربری با انتشار این عکس نوشت: »هی لیگ برتر! ما فکر نمی کنیم 

که این اطاعات درست باشد.«
 * توییتر مســابقات جام ملت های آســیا 
2019 امــارات گل دوم زیبای ســردار آزمون، 
ســتاره تیم ملی کشــورمان مقابل ویتنام را به 
نمایش گذاشــت و دریبل تماشــایی سردار را 
به عنوان ســوژه خنده دار مطرح کرده است. در 
این صحنه سردار دومین بازیکن ویتنام که دود 
مان نام داشــت را به شــکل زیبایی از پیش رو 
برداشت و این مدافع نتوانست توپ را دور کند 

که همین صحنه سوژه خنده شد ه است.
* رییس کمیته پزشــکی جام ملت های 
آسیا اعام کرد که 42 نمونه آزمایش دوپینگ 

از بازیکنان حاضر در جام ملت های آسیا گرفته شده است و این نمونه ها به 
شهر نیو دهلی در هند فرستاده شده اند تا جواب نهایی هر چه  سریع تر آماده 
و در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گیرد. این نمونه ها روز شنبه بعد 

از دیدار تیم   ملی عربستان برابر لبنان به هند فرستاده شدند.
* این دوره از بازی های جام ملت های آسیا در حالی در امارات برگزار 
می شود که حضور پرتعداد خبرنگاران شرق آسیا در آن کاما مشهود است. 
ایــن اتفاق در جریان دیــدار دو تیم ملی ژاپن و عمان در ورزشــگاه زاید 
اسپورت سیتی کاما به چشــم آمد، در حالی که کشورهای غرب آسیایی 
شــرکت کننده در این بازی ها تعداد متعادل تری از خبرنگاران و عکاسان را 

به همراه خود دارند.
* تیم ملی فوتبال عراق از ســاعت 16:۳0 دقیقه دیروز )یکشنبه( 
در دبی تمرینات خود را برای بازی ســوم مرحلــه گروهی مقابل ایران 
پیگیری کرد اما در شــرایطی که نمایندگان رســانه های گروهی برای 
پوشــش تمرین تیم ملی عراق به محل تمریــن این تیم مراجعه کردند 
مدیر رســانه ای تیم ملی این کشــور اعام کرد تنها رســانه های عراقی 
می توانند اخبار تمرینات این تیم را پوشــش بدهند. این در حالی است 
که تعدادی از خبرنگاران رســانه های مختلف برای پوشش تمرین عراق 
بــه محل تمرین این تیم مراجعه کردند اما مســووان تیم ملی فوتبال 
این کشــور و مدیر رســانه ای عراقی ها ضمن عذرخواهــی اعام کردند 
بازیکنان این تیم ممنوع المصاحبه هســتند و همچنین تمرین این تیم 

روی خبرنگاران عراقی باز است.

جام ملت ها

صدرنشینی 

یعنی تقابل با تیم 

سوم گروه های
E,B,T

تیم ملی ایران فاصله زیادی تا صدرنشینی 
در گروه خود ندارد و می تواند مطابق 
پیش بینی ها با یک تساوی گروه را با 
صدرنشینی به اتمام برساند. با توجه به 
شرایط جدول، تیم ملی ایران نیاز مبرمی 
به صدرنشینی در این گروه دارد و موفقیت 
در دیدار با عراق می تواند مسیر تیم ملی 
تا دیدار نیمه نهایی را هموار کند. سوال 
مهم اما این است که بعد از عراق نخستین 
حریف ایران در مرحله بعدی چه تیمی 
خواهد بود؟ ایران در صورت صدرنشینی، 
در مرحله بعدی به مصاف تیم سوم از 
گروه های B، E و F خواهد رفت. تنها 
حالتی که تیم ملی به مصاف تیمی از گروه 
دوم مسابقات می رود این است که چهار 
تیم برتر سوم گروه ها، از گروه های اول، 
دوم، سوم و چهارم باشند و به این ترتیب 
ایران به مصاف یکی از سه تیم فلسطین، 
سوریه و یا استرالیا خواهد رفت که در این 
میان فلسطین و سوریه شانس بیشتری 
دارند.

نقل قول

خــوان آنتونیو پیتزی دربــاره اینکه 
شــاید تیم در مرحله بعد با قرعه سختی 
مواجه شود و در مرحله یک هشتم نهایی 
به عراق یا ژاپن برخــورد کند، گفت: »ما 
می خواهیم بازی خوبی را مقابل قطر انجام 
دهیم و برایمان مهم نیست که دیگران چه 
می کنند. ما بــر روی کار خودمان تمرکز 
داریم و اصا به این فکر نمی کنیم که ژاپن 
یا عــراق یا هر تیم دیگــری چه برنامه ای 

دارند و می خواهند چه کار کنند.«
سرمربی آرژانتینی تیم ملی عربستان 

درباره حســین المقهوی گفت: »او اگرچه 
در اردوی آماده ســازی ما حضور نداشــت 
اما در تمرینات اخیر درخشان ظاهر شده. 
مقهوی تعهد کامل، تمرکز و تاش بسیار 
زیادی داشــت و نشان داد که یک بازیکن 
خوب و حرفه ای اســت. شما دوست دارید 
بازیکنانی اینچنینی را در ترکیب داشــته 
باشــید. امیدوارم او آرام نگیرد! ما فشار را 
برایش بیشتر و بیشــتر می کنیم تا سطح 
کیفی اش افزایش یابد و در سطح بااتری 

بازی کند.«

کارلوس کی روش بعد از پیروزی دوم 
تیم ملی مقابل ویتنام و مســجل شــدن 
صعود ایران بــه مرحله بعد در مصاحبه با 
سایت رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا 
گفــت: »در فوتبال، بازی بعدی همیشــه 
مهم ترین بازی است و تقابل با عراق برای 
ما یک بازی حیاتی به شمار می رود. از حاا 
هر کاری که انجــام می دهیم، برای بازی 
عراق خواهد بود؛ دیداری که باید با تمرکز 
باا مقابل آنها بازی کنیم. هر دو تیم برای 
کسب صدر جدول و حفظ اعتبار با یکدیگر 

خواهند جنگید. هر کاری که ازم باشــد 
انجام می دهیم تــا در بازی بعدی از عراق 

بهتر باشیم.«
وی افــزود: »بر این بــاورم که برای 
حضور در هــر تورنمنتی نیاز اســت کل 
بازیکنان آماده باشــند. می توان بازی هایی 
را بــا ترکیب اصلی با پیروزی به پایان برد 
اما با ترکیب کامــل می توان قهرمان یک 
تورنمنت شد. وظیفه من به عنوان سرمربی 
این است که 2۳ بازیکن تیمم را مثبت و با 

نگرش سازنده حفظ کنم.«

تیم ملی ســوریه پس از ناکامی 
اردن ســرانجام  و  فلســطین  مقابل 
سرمربی آلمانی خود را کنار گذاشت 
و حاا با فجــر ابراهیــم کار را جلو 
می برد. در شــرایطی که سوریه یک 
بازی بســیار مهم را مقابل اســترالیا 
در پیش دارد، فجر ابراهیم تصمیمی 
جنجالــی گرفته و در نظــر دارد دو 
بازیکن تیم ملی ســوریه را از ترکیب 

اصلی کنار بگذارد.

عمر الســومه گران ترین بازیکن 
ایــن تیم کــه در دو بازی نخســت 
نتوانست گل بزند یا موقعیت خاصی 
خلق کند، نخستین بازیکنی است که 
از ترکیب کنار گذاشــته خواهد شد. 
او که در ااهلی عملکرد بسیار خوبی 
داشــت، در تیم ملی نتوانســته فرم 
همیشــگی را پیدا کند و پایین تر از 

حد انتظار ظاهر شده است.
احمد صالح مدافع  بازیکن دیگر 

این تیم خواهد بود. با کنار گذاشــتن 
این دو بازیکن باید دید فجر ابراهیم 
چه ترکیبــی را در مقابل اســترالیا 
اســتفاده می کند. سوریه برای صعود 
به عنوان تیــم دوم باید اســترالیا را 
شکســت دهد و حتی امکان دارد با 
نتیجه تســاوی نیز نتوانــد به عنوان 
بهترین تیم سوم راهی مرحله حذفی 
شود. شاید هم ســوریه حریف ایران 

شود.

سایت ورزشی دتائو ویتنام گزارش 
داد فام دوک کوی در دقیقه 54 بازی 
بازیکن  ایران همــراه  ویتنام مقابــل 
شــماره 17 ایران )مهــدی طارمی( 
برای ضربه به توپ به هوا پرید که دو 
بازیکن از ناحیه سر با یکدیگر برخورد 
شدیدی داشــتند. دوک کوی پس از 
این برخورد به صورت مستقیم با سر به 
زمین افتاد که صحنه ای دلهره آور بود.

بر اســاس این گزارش، فام دوک 

کوی هر چند دقایقــی دیگر به بازی 
ادامه داد و سپس با وان دائی تعویض 
شــد اما بر اســاس گفته های خودش 
تا چند دقیقه نمی دانســت چه اتفاقی 
افتــاده و حافظــه اش را بــرای مدت 
کوتاهــی از دســت داده بــود. البته 
او خیلی ســریع به شــرایط طبیعی 
بازگشــت. کادر پزشــکی تیــم ملی 
ویتنــام هم اکنون شــرایط فان دوک 
کوی را تحت نظر گرفته اند تا مشکلی 

برای همراهی این تیم در بازی پایانی 
مرحلــه گروهی جام ملت های آســیا 

برابر یمن نداشته باشد.
طارمی قبــل از این برخورد یک 
کارت زرد گرفته بود و اگر داور مسابقه 
سختگیری می کرد می توانست او را با 
یک کارت زرد دیگر اخراج کند. البته 
طارمی عمدا چنین برخوردی نداشت 
درستی  تصمیم  داور  و خوشــبختانه 

گرفت.

پیتزی: ژاپن یا عراق؟ فرقی ندارد

کی روش: برای قهرمانی تیم کامل می خواهیم

تصمیم جنجالی سرمربی سوریه؛ کنار گذاشتن سومه و صالح

در پی برخورد با طارمی؛ دوک کوی چند دقیقه فراموشی گرفت

قطر توانست به بزرگ ترین برد جام 
ملت های آسیا برســد و کره شمالی را با 
نتیجه 6 بر صفر شکست داد. ستاره این 
بازی معز علــی، مهاجم الدحیل بود که 
چهار گل زد تا با پنج گل به صدر جدول 
گلزنان مســابقات برود. کره شمالی که با 
تیمی بدون آمادگــی به امارات رفته در 
بازی اول هم با 4 گل مقابل عربســتان 

شکست خورده بود.
قطر شــروعی توفانی داشــت و در 
دقایــق 9 و 11 بــا گل هــای معز علی 
پیــش افتاد. قبل از پایان نیمه اول نوبت 
خوخی، هافبک این تیم بود که با پرشی 
بلند بااتر از مدافع کره شــمالی با ضربه 

سر دروازه را باز کند.
برتری قطــر در نیمه دوم هم ادامه 
داشت و فریادها و تعویض های سرمربی 
کره شــمالی هم نتوانست به داد این تیم 

آشفته برسد. 
معز علی در دقایق 55 و 60 توانست 
دو گل مشابه بزند و با فرار از سمت چپ 
تــوپ را به زاویه مخالــف دروازه حریف 
زد. جشــنواره گل قطر بــا گل انفرادی 

عبدالکریم حســن، مدافع چپ این تیم 
تکمیل شد و او با فراری طوانی و عبور 

از چند بازیکن دروازه حریف را باز کرد.
قطر با این برد پرگل، شش امتیازی 
شــد و صعودش را قطعی کرد و مهم تر 
از آن توانســت به دلیل تفاضل گل بهتر 
 E نسبت به عربســتان صدرنشین گروه

شود. 
دو تیم پنجشــنبه بازی حساســی 
دارنــد و قطــر در صورت تســاوی هم 

می تواند به عنوان سرگروه صعود کند.
 ۳ گل از 6 گل دیروز قطری ها روی 
پاس های هافبک خــاق و تکنیکی این 
تیم یعنی »اکرم عفیف« به دســت آمد. 
هافبک تیم ملــی قطر که یک پاس گل 
هم در بازی نخســت این تیم داده بود، 
تعداد پاس های گلش را در این تورنمنت 
به عدد 4 رســاند تــا از این نظر بااتر از 
دیگر پاسورهای جام ملت های آسیا قرار 
گیــرد. نزدیک ترین بازیکــن به هافبک 
قطری هــا یــک بازیکن چینی به اســم 
»شــاندونگ لیونگ« است که با ۳ پاس 

گل در رده بعدی قرار دارد.

اخاقــی  و  انضباطــی  کمیتــه 
کنفدراســیون فوتبال آسیا جرایم سنگینی 
بــرای بازیکنان اخطــاری و اخراجی جام 

ملت ها در نظر گرفت:
دو دوی مان، بازیکــن ویتنام: اخطار 
به خاطر کشــیدن پیراهــن بازیکن عراق، 
5000 دار آمریــکا جریمه شــد، دریافت 

هشدار جدی.
میودراگ رادولوویچ، ســرمربی لبنان: 
به خاطر اســتفاده از الفاظی نامناســب در 
بازی با قطر 7500 هزار دار آمریکا جریمه 

نقدی، دریافت هشدار.
کریمتــس ایگور، بازیکن ازبکســتان: 
به خاطر رفتار نامناســب پــس از اخراج در 
بازی با عمــان، 7500 دار آمریکا جریمه 

نقدی، یک جلسه محرومیت.
بازیکــن تایلند:  آدیســون پرومارک، 

دریافــت اخطار به خاطر کشــیدن پیراهن 
بازیکن بحرین، 5000 دار آمریکا جریمه 

نقدی شد و دریافت هشدار.
هان کوانگ سونگ، بازیکن کره شمالی: 
اخراج در بازی با عربســتان، یک جلســه 
محرومیت، 5000 هزار دار آمریکا جریمه.

بازیکن فلســطین: دریافت دو  صالح، 
اخطــار در بــازی با ســوریه و اخراج، یک 
جلســه محرومیــت، 5000 دار جریمــه 

نقدی.
بازیکــن کره جنوبی:  وویونگ جونگ، 
به خاطر اخطار و کشــیدن پیراهن بازیکن 

فیلیپین، 5000 دار آمریکا جریمه شد.
امارات:  بازیکــن  عبدالرحمن،  عامــر 
به دلیل دریافت اخطار و گرفتن و کشــیدن 
پیراهن بازیکن بحرین، 5000 دار جریمه 

نقدی.

موشک های معز علی به قلب کره شمالی

اخطار 5 هزار داری!

قطر 6 - کره شمالی صفر

جریمه های سنگین ای اف سی

نه به اندازه جام جهانی اما حضور کودکان در ورزشگاه های جام ملت های آسیا هم به 
زیبایی های این تورنمنت افزوده است. خانواده هایی که برای حمایت از تیم کشورشان 
به ورزشــگاه ها می آیند بعضا کودکان خود را نیز همراه دارند؛ کودکانی که برخی در 
جریان تب و تاب حمایت از تیم کشورشــان پرچم به دســت همپای والدین شان 
شور و حرارتی وصف نشــدنی روی ســکوها دارند و برخی دیگر هنوز آنقدر رشد 
نکرده اند که تب فوتبال داغ شــان کند و در دنیای کودکی خودشان به سر می برند.

عکس نوشت
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باشــگاه های  بســکتبال  رقابت های 
جهــان کلیــدواژه جدیدی اســت که به 
تورنمنتی  اضافه شــده.  بسکتبال  ادبیات 
کــه پیش از ایــن موجودیت نداشــت و 
فدراسیون جهانی چند سالی است که در 
مســیر راه اندازی این رقابت ها قرار دارد؛ 
رقابت هایی که قرار بود بااخره امســال با 
حضور نمایندگان و قهرمانانی از قاره های 
مختلف برگزار شود. با این حال اینطور که 
به نظر می رسد باز هم برای برگزاری کامل 
و حقیقی تورنمنتی با نام جام باشگاه های 

جهان باید صبر کرد.
این رقابت ها البته چند بار و با وقفه و 
به صورت نامنظم برگزار شده اما هیچ گاه 
از تمــام قاره ها نماینــده ای در آن حضور 
نداشته و تنها نمایندگان اروپا و آمریکای 

جنوبی در آن حاضر شده بودند.
پس از قهرمانی پتروشــیمی در آسیا 
بــود که مدیران این تیــم اعام کردند به 
منظور حضور در جام باشگاه های جهان، به 
کرده اند.  آمادگی  اعام  فدراسیون جهانی 
به این ترتیــب صحبت و اظهارنظر درباره 
آن آغاز شــد و همه در انتظار نخســتین 
حضور نماینــده ایران در ایــن تورنمنت 
معتبر بودند. با این حال روز عصر شنبه به 
یکباره خبر رسید که پتروشیمی نمی تواند 

در این رقابت ها شرکت کند.
 

نامه دبیرکل آسیا
اینطور که شــنیده می شــود دبیرکل 
بســکتبال آســیا در نامه ای اعام کرده که 
جــام باشــگاه های جهان به همان شــکل 
گذشــته و ســنتی خود برگزار می شود و 
پتروشیمی نمی تواند در این رقابت ها حاضر 
شــود. به این ترتیب به احتمال فراوان اگر 
تورنمنتی هم برگزار شود همان نمایندگان 
اروپــا و آمریــکای جنوبی در آن شــرکت 

خواهند کرد.
 

آیا نامه فدراسیون تاثیرگذار بود؟
پس از اعام خارج شدن نام پتروشیمی 
از این تورنمنــت، خیلی ها ماجرا را به نامه 
که  نامه ای  دانســتند.  مرتبط  فدراســیون 
فدراســیون ارســال کرده بود تا در صورت 
امکان، برنامه ایــن رقابت ها قدری جابه جا 
شــود تا ملی پوشان پتروشــیمی بتوانند به 

موقع در اردوهای تیم ملی حاضر شوند.

بــه همین خاطــر برخی رســانه ها و 
افراد مدعی شــدند که نامه فدراســیون و 
درخواست تغییر زمان این رقابت ها بوده که 
باعث حذف پترو شــده. ادعایی که با توجه 
به صحبت های خاجیریان )دبیرکل آســیا( 

خیلی منطقی به نظر نمی رسد.
 

توضیح دبیر فدراسیون
دبیر فدراسیون بسکتبال می گوید کنار 
گذاشتن پتروشــیمی از باشگاه های جهان 
ارتباطی به فدراســیون نداشــت و ما برای 

پیگیری مکاتبه هم کردیم.
مسعود عماری در مورد کنار گذاشته 
شــدن تیم بســکتبال پتروشیمی از جام 
باشــگاه های جهان توســط فدراســیون 
جهانــی گفت: »قبــل از اینکه ما متوجه 
فدراســیون جهانی خودش در  شــویم، 
نامــه ای به باشــگاه پتروشــیمی اعام 
کرده بود که این تیــم نمی تواند در جام 
باشــگاه های جهان شرکت کند و ما پس 
از اطــاع از ایــن موضــوع، بافاصله با 
فدراسیون جهانی مذاکره کردیم که علت 

چه بوده است.«

او ادامــه داد: »ما طــی نامه ای از آنها 
خواســتیم با توجه به اینکه پنجره ششــم 
انتخابــی جام جهانی نزدیک اســت، زمان 
مسابقات را تغییر دهند اما آنها اعام کردند 
ما می توانیم تیم شــما را یــک روز زودتر 
آزاد کنیم تا به مســابقات ملی هم برســد، 
کل مکاتبــه ما همین بود اما آنها در نهایت 
پتروشیمی به عنوان نماینده آسیا و قهرمان 
آفریقا را کنار گذاشــتند و قرار شد همانند 
سال های گذشته بین قاره های آمریکا، اروپا 

و میزبان، این رقابت ها برگزار شود.«
دبیر فدراســیون بسکتبال تأکید کرد: 
»فدراسیون هیچ تقصیری در کنار گذاشتن 
پتروشیمی از جام باشگاه های جهان نداشت 
و برخی ایــن موضوع را به اشــتباه عنوان 
می کنند. تنها درخواســت ما همین تغییر 

زمان مسابقات بود.«
 

از دست رفتن فرصت طایی
بســکتبال ایران سال هاست که حتی 
در دوران طایــی اش هــم به قاره آســیا 
محدود شــده و به جز رقابت های جهانی و 
تک المپیکی که شــرکت کرد، پایش را از 

آســیا فراتر نگذاشته و ارتباطی با بسکتبال 
دنیا نداشته و ندارد. به همین خاطر حضور 
پتروشیمی در رقابت های باشگاه های جهان 
با هر ســطح کیفی می توانست ثمره خوبی 
داشــته باشــد و اتفاق مهمی در بسکتبال 
ایران باشــد؛ اتفاقی که گویا قرار نیســت 

بیفتد.
 

جایزه ای برای قهرمان آسیا
از طــرف دیگر در نظر گرفته شــدن 
ثمره ای برای قهرمانی در جام باشــگاه های 
و  اسپانســرها  انگیزه  می توانســت  آســیا 
باشــگاه های ایرانی و حتی دیگر کشورهای 
آســیایی برای جام باشــگاه های آسیا را تا 
حدود زیادی بیشــتر کند و کیفیت بهتری 

به رقابت های باشگاه قاره کهن دهد.
حــاا بایــد دیــد کــه رایزنی هــای 
پتروشــیمی و فدراسیون با FIBA به کجا 
خواهد انجامیــد. رایزنی که حتی اگر برای 
این دوره هم به موفقیت نرســد، بهتر است 
ادامه پیدا کند تا راه برای حضور نمایندگان 
شایســته ایران در ادوار آینده این رقابت ها 

هموار شود.

گزارش یک حذف
کنار گذاشته شدن نماینده ایران از بسکتبال باشگاه های جهان

من مسوول نتایج والیبال ایران و 
کسب عنوان سیزدهمی جهان هستم 

ولی هیچ گاه جلوی آیینه نمی ایستم 
و به خودم نمی گویم که تو مقصری! 

شما نیز شاید بتوانید به کیفیت 
کار من ایراد وارد کنید ولی متوجه 

نمی شوم که چرا باید به دنبال مقصر 
باشیم. مگر چه انتظاری از والیبال 

ایران داشتید؟

 قبل از پنجره ششم انتخابی 
بسکتبال جام جهانی انجام می شود
دیدار دوستانه با اردن 

یا لبنان در تهران
تیم ملی بســکتبال ایــران دوم و 
پنجم اســفند میزبان تیم های ژاپن و 

استرالیا در تهران است. 
این رقابت هــا در چارچوب پنجره 
بسکتبال  جام جهانی  انتخابی  ششــم 
برگــزار می شــود و تکلیــف تیم های 
صعودکننــده به جــام جهانی ۲۰۱۹ 

نهایی خواهد شد.
در  ایران  بســکتبال  فدراســیون 
همین راســتا بــا تیم هــای حاضر در 
منطقه آســیا برای مســابقه دوستانه 
در تهــران رایزنی کــرد و در نهایت به 
گفته مســعود عماری دبیر فدراسیون 
بســکتبال،  تیم های ملی اردن و لبنان 
برای انجام دو بازی دوستانه در تهران 

اعام آمادگی کردند. 
کادرفنی تیم ملی بســکتبال باید 
یکی از این تیم ها را برحسب نیاز برای 

انجام مسابقات دوستانه انتخاب کند. 
طبق اعام مســووان فدراسیون 
هرکدام از این تیم ها که به ایران ســفر 
کنند، دو بــازی دوســتانه برابر ایران 
خواهند داشــت و به دلیل ســنگینی 
برگــزاری چهار بــازی، کادر فنی تنها 
می تواند یکــی از این تیم هــا را برای 
برگزاری بازی دوســتانه انتخاب کند و 

به دیگری جواب رد بدهد.
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره 
ششم انتخابی جام جهانی، نیاز چندانی 
به پیــروزی ندارد و صعود خود به جام 
جهانــی را تا حدود زیادی قطعی کرده 
امــا در تهران و در مقابل تماشــاگران 
خودی به دنبال گرفتن بهترین نتیجه 

است.
 جــام جهانی بســکتبال ۲۰۱۹،   
شــهریور آینده به میزبانی چین برگزار 
می شود. رقابت هایی که برای نخستین 
بار با فرمت و ســاختار جدید و حضور 
3۲ تیم به جای ۱6 تیم برگزار می شود. 
قاره آســیا در این تورنمنت 7 نماینده 
خواهد داشت. هفت نماینده ای که سه 
تیم آن تا پایان پنجــره پنجم به طور 
قطعی مشخص شده اند و چهار سهمیه 
دیگــر در پنجره ششــم تعیین تکلیف 

خواهند شد.
چینی هــا هــم پیــش از این به 
دلیل میزبانی ســهمیه حضور در این 
رقابت ها را کسب کرده اند و در مجموع 
ســهمیه های آســیا را به عــدد پنج 

می رسانند.

خبر

معافیت 29 مدال آور 
بازی های آسیایی از 

خدمت سربازی
۲۹ نفر از مدال آوران بازی های آسیایی 
۲۰۱8 جاکارتا مشــمول قانــون معاف از 
سربازی شده اند که فرآیند معافیت آنها آغاز 
شده و مراحل نهایی را سپری می کند و به 
زودی کارت معافیت آنها صادر خواهد شد.

اسبقیان مدیرکل  سید محمد شروین 
دفتر مشترک فدراسیون ها با اشاره به دیدار 
صمیمانه مدال آوران بازی های آســیایی با 
رهبر معظم انقاب می گوید: »در آن دیدار 
مقام معظــم رهبری رهنمودهای بســیار 
ارزشــمندی را پیرامون مسائل اخاقی در 
حوزه ورزش متذکر شدند و عنایت ویژه ای 
هم به درخواست های مدال آوران داشتند و 
اظهار کردند در این خصوص باید فکری به 
حال همه شــما بشود که پس از آن با نامه 
ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به ستاد 
کل فرآیند معافیت مــدال آوران بازی های 

آسیایی انجام شد.«
او ادامــه داد: »در ایــن بیــن ۲۹ نفر 
از مــدال آوران کاروان ورزشــی ایــران در 
بازی هــای آســیایی ۲۰۱8 که عــاوه بر 
مدال طــا دارای مدال های نقره و برنز هم 
هســتند، در رشته های دوومیدانی، فوتبال، 
هندبال،  والیبال،  کاراته،  واترپلو،  کشــتی، 
جودو، کشتی و ووشو به ستاد کل نیروهای 
مسلح معرفی شــدند و در قالب معافیت از 
خدمت مقدس ســربازی قــرار می گیرند و 
خوشــبختانه فرآیند معافیــت آنها مراحل 
پایانی را پشــت ســر می گذارد و به زودی 

کارت معافیت آنها صادر می شود.«
پیرامــون  همچنیــن  اســبقیان   
مدال آورانی که طی ادوار گذشته بازی های 
آسیایی هم مشــمول این قانون می شوند، 
می گوید: »با فدراســیون ها مکاتبه کردیم 
تا مدال آورانی کــه می توانند در قالب این 
قانون از ســربازی معاف شوند به اداره کل 
امور مشــترک فدراسیون ها معرفی شوند تا 

فرآیند معافیت آنها را دنبال کنیم.«
او با اشــاره به قانون ســرباز قهرمان 
توضیحات بیشــتری می دهد: »ورزشکاران 
ملی پوشی که رشته های آنها زیر نظر کمیته 
بین المللی المپیک و شــورای المپیک آسیا 
هستند می توانند دوران سربازی خود را در 

فدراسیون ها سپری کنند.«

سوژه

فرصت 
طایی از 
دست رفت

در شرایطی که تازه ماجرای حضور پتروشیمی در رقابت های بسکتبال باشگاه های جهان داغ شده بود و مدیران فدراسیون و این تیم 
مشغول اظهارنظر درباره آن بودند، به یکباره خبر حذف این باشگاه منتشر شد. فدراسیون جهانی طی اطاعیه ای اعام کرده که نام 
پتروشیمی به عنوان نماینده ایران و آسیا از این تورنمنت کنار گذاشته شده است. خبری عجیب که همه معادات را بر هم زده و شرایط 
را در هاله ای از ابهام قرار داده است. در این میان البته برخی رسانه ها هم به نامه فدراسیون اشاره کرده اند که طی آن از فدراسیون 
جهانی درخواســت تغییر زمان این رقابت ها را کرده بود تا با پنجره ششــم رقابت های انتخابی جام جهانی تداخل نداشــته باشد.

احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش شد

ســیدعبدالحمید احمدی به عنــوان معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی 
منصوب شــد.  طی حکمی از سوی مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، سید 
عبدالحمید احمدی به عنوان معاون فرهنگی و توســعه ورزش همگانی منصوب شد. 
احمــدی پیش از ایــن معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانــان بود که پس از ادغام 
معاونت همگانی و فرهنگی مجددا در ســاختار جدید وزارت ورزش و جوانان به عنوان 

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی این وزارتخانه 
منصوب شــده است. عضو رســمی جهاد دانشگاهی 
)اســفند ۱36۲ تاکنون(، عضو هیــات علمی جهاد 
دانشــگاهی، رییس دانشــکده علوم انسانی دانشگاه 
علم و فرهنگ )خرداد ۱3۹۰(، معاون فرهنگی جهاد 
دانشگاهی )دی ماه ۱376 تا دی ماه ۱385(، مشاور 
رییس جهاد دانشگاهی و رییس پژوهشکده فرهنگ 
و هنر جهاد دانشــگاهی )دی مــاه ۱385 تا تیر ماه 
۱388(، معاون آموزشــی جهاد دانشگاهی )تیر ماه 
۱386 تــا آذر ۱38۹(، رییس انجمن نویســندگان، 
خبرنگاران و عکاســان ورزشــی ایــران )آذر ۱374 
تاکنون(، نایب رییس اتحادیه ورزشی نویســان آسیا 

)ASPU( )از سال ۲۰۰۲ تاکنون(، در کارنامه احمدی دیده می شود.

تورنمنت شطرنج آلکمار
از شکست مقصودلو تا توقف 

کارلسن و ممدیاروف
شکســت پرهام مقصودلو در جدول دوم و همچنین توقف مگنوس کارلســن و 
ممدیاروف در جدول اول رقابت ها، مهم ترین اتفاقات دور اول هشــتاد و یکمین دوره 
تورنمنت معتبر تاتا اســتیل هلند بود. پرهــام مقصودلو رقابت های خود را در جدول 
دوم مسابقات آغاز کرد تا در صورت کسب عنوان قهرمانی بتواند سال آینده در جدول 
شماره یک یا همان استادان حضور یابد. پرهام مقصودلو در بازی نخست مقابل آنتون 
کربف از اوکراین قرار گرفت و یک بر صفر شکســت خورد. تورنمنت تاتا اســتیل در 
حالی در هلند آغاز شده که امسال برای نخستین بار در تاریخ شطرنج کشورمان، یک 
ایرانی جواز حضور در تورنمنت تاتا اســتیل هلند را دریافت کرده اســت. تاتا استیل 
یکی از معتبرترین تورنمنت های شــطرنج دنیاست که فعالیتش را از سال ۱۹38 در 
کشــور هلند آغاز کرده و در تمام این 8۰ ســال میزبان بهترین های شــطرنج جهان 
اســت. هشتاد و یکمین دوره این مســابقات از ۲۲ دی تا 7 بهمن ماه ۹7 در آلکمار 

هلند برگزار می شود.

رقابت های کانوپولوی قهرمانی آسیا
اردبیل، مراغه و تهران، گزینه های میزبانی

در نشســت دیروز هیات رییســه قایقرانی، با تصمیم اعضا گزینه های میزبانی 
رقابت های کانوپولوی قهرمانی آســیا به کنفدراسیون کانویینگ این قاره ارسال شد. 
برج قایقرانی دریاچه آزادی دیروز میزبان جلسه هیات رییسه فدراسیون قایقرانی بود. 
در این جلســه در خصوص میزبانی مســابقات قهرمانی آسیا رشته کانوپولو در ایران 
بحث و بررســی شد و با تصمیم اعضا شــرایط فنی شهرهای گزینه های میزبانی این 
رقابت ها که مردادماه ســال آینده برگزار می شود، برای تایید نهایی به کنفدراسیون 
کانویینگ آسیا ارسال شد. اردبیل، مراغه و تهران شهرهای نامزد میزبانی کانوپولوی 
قهرمانی آسیا هستند. در ادامه جلسه بررسی و تصویب آیین نامه کمیته فنی، آیین نامه 
ســازمان لیگ و آیین نامه کمیته انضباطی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. 
در این نشست هیات رییسه احمد گواری سرپرست فدراسیون، احمد دنیامالی، وحید 
مرادی و ابراهیم کریمی اعضای هیات رییســه، حســین دهقانی سرپرســت دبیری، 
کوروش کیادلیری خزانه دار و هادی خلیلی بازرس فدراسیون قایقرانی حضور داشتند.

برترین های اسکی معرفی شدند
برترین های رقابت های اســکی کشــوری جــام کیا گالری به میزبانی پیســت 
بین المللی دیزین البرز اعام شــد. این رقابت ها که از شنبه در چند بخش آغاز شده 
بــود، دیروز با اعام قهرمانان در ۲ بخش دختران و پســران بــه کار خود پایان داد. 
در بخش مردان ســید مرتضی جعفری، بهنام کیا شمشــکی و پوریا ساوه شمشکی 
به ترتیب مقام های اول تا ســوم را کســب کردند. در بخش بانوان نیز صدف ســاوه 
شمشکی، فروغ عباســی و مرجان کلهر توانستند سکوهای اول تا سوم را از آن خود 
کنند. در بخش پســران جوان، روهام صبا، سید علی صید و اسماعیل ساوه شمشکی 
و در بخش جوانان دختر، دنیا طبری، نازنین مقدید و پارمیس فاتحی منش رده های 

اول تا سوم را مال خود کردند.

خبرکوتاه

بعد از نشســت بــا افشــین داوری، ایگور 
کواکوویچ روبه روی خبرنگاران می نشیند تا خبر 

از ادامه همکاری بدهد. 
او از ایــن فرصت اســتفاده کــرده و نتایج 

ضعیفش را توجیه می کند.
تمدید قــرارداد، موضوعی اســت که پیش 
از هر حرفــی، کواکوویچ دربــاره اش اظهارنظر 
می کند: »مــن قراردادی بــا داوری امضا نکردم 
بلکه پیوســت قراردادم را فعــال و اجرایی کردم 
تا قانونی شــود. چیزی تمدید نشــد.  ضیایی اگر 
راضی نبود، می توانست قرارداد من را فسخ کند. 
ضیایی می توانســت قرارداد من را فسخ کند ولی 
نخستین ســوال من هم از داوری این بود که آیا 
من را می خواهد یا دوســت دارد با من کار کند؟ 
اگر دوســت دارید با من همکاری کنید، من هم 
آن را تمدیــد می کنم چون اصا دوســت ندارم 
جایی باشــم که به من و کارم عاقه ای نداشــته 
باشــند. در قراردادم گزینه ای نبود که فدراسیون 
ایران مجبور باشــد من را نگه دارد. داوری به من 
گفت اگر دوست نداشتیم با شما همکاری کنیم، 
شــما را به ایران دعوت نمی کردیم . اینکه گفته 
می شود ضیایی دوست نداشته با ما همکاری کند 
را باید از خودش بپرسید؛ او چنین چیزی به من 

نگفت .«
سرمربی تیم ملی والیبال تاکید می کند سال 
آینده سال بسیار ســختی برای والیبال است اما 
این باعث نمی شود هدف اصلی تیم ملی را نادیده 
بگیرد: »هدف اصلی ما حضور در المپیک و کسب 
نتایج خوب اســت . تقویم مسابقات بسیار فشرده 
است و تیم ملی برنامه فشرده ای را پیش رو دارد. 
لیگ ملت ها، مقدماتی المپیک، قهرمانی آســیا و 
جــام جهانی ژاپن را پیش رو داریم. اگر تیم ملی 
در مرحله نخســت انتخابی المپیک موفق نشود، 
باید در مرحله دوم شــرکت کنیم ولی به اندازه 

کافی زمان برای آماده شدن نداریم .«
 

برای جوان ها جا نگه می دارم
برگزاری بازی های دوستانه یکی از مشکات 
تیم ملی والیبال است: »ما ۹ ملی پوش در خارج 
از کشور داریم که اواســط ماه مه  )اردیبهشت و 
خرداد ۹8( می توانند به ما ملحق شوند. به همین 
خاطر برگزاری بازی های دوستانه برای ما بسیار 
سخت است، چون وقت نداریم . من سعی می کنم 
یک هفته قبل از مســابقات رسمی حداقل یک 
بازی دوســتانه با یک کشــور قوی برگزار کنیم. 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان را در پیش داریم 
و این موضوع کارم را برای اســتفاده از بازیکنان 
جوان در تیم ملی سخت می کند. تیم ملی برای 
من بسیار مهم است ولی باید جایی برای استفاده 

از جوانان نگه داریم.«
کواکوویچ با این روش عملکردش را توجیه 
می کنــد: »من فقط از رتبه ای که در مســابقات 
جهانی به دســت آوردیم، راضی نیســتم. وقتی 
درباره نتایج صحبت می کنیم، حتما حاشیه های 

اطرافش را هم باید بدانید که چه شــده اســت. 
من دوســت ندارم از خــودم و نتایجــی که به 
دســت آوردیم، تعریف کنم چــون این یک کار 
تیمی بوده اســت. یکی از نتایجی که واقعا قابل 
احترام و تعریف اســت مدال برنزی است که در 
جام قهرمانان قاره ها به دســت آوردیم. همانطور 
کــه می دانید در آن رقابت ها مــا فقط به برزیل 
باختیم. آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن را بردیم. در 
تاریخ والیبال ایران این نخستین مدالی بود که به 
دســت آمده است. این را هم هیچ وقت یادآوری 
نمی کنید که این نخســتین مدال تیمی ایران در 

تمامی رشته ها است.«
کواکوویچ با اشاره به شایعه هایی که درباره 
اختافــش با اعضــای کادر فنی مطــرح بوده، 
می گوید: »مــن نمی دانم این حرفــی که گفته 
می شــود من با کادرفنی مشکلی داشتم، از کجا 
آمده چون هیچ مشکلی با هم نداشتیم. ما از روز 
اول تا آخر مثل یک تیــم با هم کار کردیم. من 
قبا هم گفته بودم از اینکه رتبه ســیزدهم را به 
دســت آوردیم، اصا راضی نیستم. از روز اول تا 
روز آخر تمام تاشــم را کردم و نمی توانم بگویم 
من مقصر این نتایج بودم. در همان مصاحبه قبلی 
جــواب دادم و اان هم می گویم مقصر نتایج تیم 
ملی من نیســتم. من مسوولیت دارم اما احساس 

نمی کنم که مقصرم.«
 

من مسوولم اما مقصر نه
ســرمربی تیم ملی والیبال در ادامه در مورد 
اینکه مقصر سیر نزولی والیبال ایران در سال های 
اخیر چه کســی اســت، می گوید: »ابتدا مد نظر 
داشــته باشید که دو کلمه مسوول و مقصر با هم 
تفاوت دارند. من مســوول نتایج والیبال ایران و 

کسب عنوان سیزدهمی جهان هستم ولی هیچ گاه 
جلوی آیینه نمی ایستم و به خودم نمی گویم که 
تو مقصری! شــما نیز شاید بتوانید به کیفیت کار 
من ایراد وارد کنید ولی متوجه نمی شوم که چرا 
باید به دنبال مقصر باشــیم. مگــر چه انتظاری 
از والیبال ایران داشــتید؟ همه بازیکنان و کادر 
فنی تاش خود را کردنــد. بنابراین مقصری در 
تیم ملی نیســت. نتایج جزیی از ورزش اســت. 
فدراسیون نیز کیفیت کار ما را دیده است. من ۹ 
سال هدایت تیم ملی والیبال صربستان را برعهده 
داشــتم اما در مقطعی احساس کردم که تصمیم 
اشــتباهی گرفتم و مقصر هستم. در آن موقع از 
کارم اســتعفا دادم ولی در والیبال ایران احساس 

تقصیر نمی کنم.«
 

به من بود، همین اان خوش خبر 
را می آوردم

یکی از شــروط ســرمربی تیم ملی والیبال 
بازگشت خوش خبر است؛ اگرچه می گوید شرطی 
نگذاشــته: »خوش خبــر نه تنها در ایــران بلکه 
در تمام دنیا شــناخته شده اســت. رفتار، دانش 
و روانشناســی او آنقدر کامل اســت که می تواند 
بــه تیم ملــی کمک کنــد. واقعیت این اســت 
که بــا داوری درباره خوش خبــر صحبت کردم. 
من شــرطی نگذاشــتم اما یکی از خواسته های 
من ایــن بود که خوش خبر حتمــا دوباره با من 
همکاری کند. با اینکــه داوری را مدت کوتاهی 
است می شناسم، احساس می کنم که او جرات و 
دانش خوبی دارد و می تواند موفق باشد. من واقعا 
دوســت دارم خوش خبر جزیی از تیم ما باشد و 

اگر دست من بود، همین اان او را می آوردم.«
او در مــورد اینکه برخــی بازیکنان گفته اند 

بدون خوش خبر بــرای تیم ملی بازی نمی کنند، 
می گویــد: »مــن نمی دانــم چه کســی چنین 
موضوعاتی را مطرح کرده اســت. دلیل عاقه من 
به بازگشت خوش خبر به تیم ملی چنین شایعات 
و حرف هــای برخی بازیکنان نیســت. دلیل من 
تنها حرفه ای بودن خوش خبر است. من بازیکنان 
آماده را به تیم ملی دعوت خواهم کرد و کسانی 
که دعوت می شــوند ولی به تیــم ملی نمی آیند 
باید به مردم پاسخگو باشند. ولی در کل عاقانه 
نیست کسی به خاطر چنین موضوعاتی دعوت به 
تیم ملی را رد کند. بازیکنان به خاطر یک نفر به 
میــدان نمی روند بلکه آنها برای مردم ایران بازی 

می کنند.«
 

هر روز منتظر بودم با من تماس بگیرند
ماجرای طلبی کــه او از والیبال ایران دارد 
هم نکته قابل تاملی اســت: »طلب من و مبلغی 
که از فدراسیون می خواهم ربطی به عدم حضورم 
در ایران نــدارد. اتفاقا من هر روز منتظر بودم تا 
از ایــران با من تماس بگیرند. از روزی که داوری 
مســوولیت فدراسیون را برعهده گرفته هر روز با 
او در تماس هستم و به فدراسیون بسیار نزدیک 
شده ام. من به طلبم فکر نمی کنم چون یک مربی 
حرفه ای هســتم و مطمئنم که فدراسیون نیز در 

این مورد حرفه ای عمل می کند.«
 

با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده ام
او در مورد مصاحبه های منتسب به خودش که 
در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد هم توضیح قابل 
تاملی می دهد: »من هیچ گاه به خبرنگاری در موارد 
خاص پاســخ مستقیم نداده و نخواهم داد و به همه 
آنها گفته ام که سواات باید از کانال فدراسیون برای 
من ارسال شــود. من هرگز نگفته ام که فدراسیون 
مانع برگزاری نشست خبری ام شده است. من اصوا 

از رسانه ها به کسی حمله نمی کنم.«
کواکوویچ در پایان در مورد حضور پســرش 
در ایــران نیــز با شــوخی می گویــد: »فرزند من 
فارغ التحصیل رشــته اقتصاد اســت و او را به ایران 
آوردم تا وزیر اقتصاد شــود ولــی باید بگویم که او 
صرفا برای دیدن ایران به کشــور شــما سفر کرده 

است.«

از تیم ملی چه انتظاری داشتید؟
 کواکوویچ طلبکارانه ظاهر شد

سال بیست و  دوم |   دوشنبه  24  دی 1397 | 7  جمادی ااول 14Jan 2019  | 1440 |  شماره 6118

سینا غامپور با دریافت بورسیه فینا و 
برای حضور در اردوگاه تمرینی فدراسیون 

جهانی شنا عازم تایلند می شود.
با توجه به سیاســت های فدراسیون 
جهانی شنا )FINA( به منظور پیشرفت 
هرچــه بیشــتر این رشــته ورزشــی در 
کشــورهای در حال توسعه، یک شناگر از 
ایران برای حضور در اردوگاه تمرینی فینا 

بورسیه دریافت می کند.
محمد بیداریان، مربی و ســخنگوی 
تیم های ملی شــنا در این رابطه می گوید: 
»این بورسیه از طرف فدراسیون جهانی به 
شــناگرانی تعلق می گیرد که از نظر سنی 

و رکوردهای ثبت شــده جزو مستعدهای 
این رشته باشند. سهمیه اعطایی هر ساله 
به صورت اردوگاه تمرینی در کشــورهای 
مختلف برگزار می شود که در سال ۲۰۱۹ 
میادی کشــور تایلند به مدت یک سال 

میزبان این اردوگاه است.«
غامپــور، رکورددار مــاده ۱۰۰ متر 
کرال پشــت از یکشــنبه )3۰ دی ماه( به 
این اردوگاه اعزام می شــود. این شناگر هر 
35 روز یکبــار برای تمدید مجوز خروج از 
کشور خود به ایران باز خواهد گشت و پس 
از تمدیــد، برای پیگیــری ادامه تمرینات 

خود عازم این اردوگاه می شود.«

رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب 
آســیا در حالی برگزار خواهد شــد که دو 
تیمی که ســهمیه حضور در این رقابت ها 
را گرفته بودند، از لیــگ برتر کناره گیری 
کردنــد. به همین خاطــر در مورد تکلیف 
ســهمیه های ایــران برای حضــور در این 
رقابت ها ابهاماتی وجود داشت که مسوول 
کمیته مســابقات فدراســیون بســکتبال 

درباره اش توضیح داد.
 آبکاریــان درباره مشــخص شــدن 
سرنوشت نماینده ایران در رقابت های غرب 
آسیا گفت: »شهرداری تبریز و مهرام تهران 
کــه دو تیم اول فصل قبل بودند ســهمیه 

گرفتند اما اعــام آمادگی برای حضور در 
این تورنمنت نیز نکرده اند. برهمین اساس 
فدراســیون به تیم هایی کــه می توانند با 
قدرت راهی مســابقات شــوند نامه زده و 

وضعیت شان را پرسیده است.
شــیمیدر، نفت آبادان و پتروشــیمی 
تیم هایی هســتند که ما با آنها نامه نگاری 
کرده ایم. البته مسووان پتروشیمی گفته اند 
که نامه به دست آنها نرسیده اما دو تیم از 
این ســه تیم راهی مســابقات می شوند و 
البته باید ببینیم تصمیم خودشان چیست. 
به هر حال شرایط اقتصادی برنامه ریزی را 

برای تیم ها دشوار کرده است.«

تیم والیبــال مونــزا در هفته چهارم 
دور برگشت ســری A۱ ایتالیا مقابل راونا 

شکست خورد.
تیم والیبال »ورو والی مونزا« که امیر 
غفور را در اختیار دارد در هفته چهارم دور 
برگشت ســری A۱ ایتالیا با نتیجه 3 بر ۲ 

مقابل راونا شکست خورد.
نتایج ســت های این بازی ۲5 بر ۲۱، 
۲5 بــر ۲۰، ۱۹ بر ۲5، ۲۰ بــر ۲5 و ۱5 

بر ۱3 بود.
امیر غفور در این بازی که در ســالن 
»پاا دی آندره« شــهر راونــا و در حضور 

۱۹۱3 تماشــاگر برگــزار شــد، تنهــا در 
ســت  های اول و دوم که تیمش شکســت 
خورد به عنوان بازیکــن ثابت در زمین بود 
و فقط 3 امتیاز کسب کرد. روز کم فروغ او 
هم یکی از دایل باخت تیمش بود چرا که 
پشت خط زن ایرانی مونزا در اکثر دیدارهای 
ایــن فصل ســتاره و امتیازآورترین بازیکن 
تیمش بوده است. به همین دلیل افت و روز 
بد او تاثیر زیادی در باخت تیمش داشــته 

است.
مونزا با 8 پیروزی، 8 شکســت و ۲4 
امتیاز در جایگاه ششم لیگ ایتالیا قرار دارد 

و در آغــاز نیم فصل دوم یک پله ســقوط 
کرده و جایش را به ورونا داده است.

پیش از این کاســتانا هــم در هفته 
چهارم دور برگشت لیگ ایتالیا شانزدهمین 
شکســت فصل خود را تجربه کــرده بود. 
کاســتانا مجتبی میرزاجانپور را در اختیار 

دارد.
دیدار پروجا و لوبه، دو تیم پرســتاره 
لیگ نیز با نتیجه 3 بر یک به ســود پروجا 
تمام شــد. ویلفردو لئــون ۱6 امتیاز برای 
پروجا کســب کرد و نقــش موثری در برد 

تیمش ایفا کرد.

علیرضــا رحیمی با تصویب اساســنامه 
پیشــنهادی در مجمع کمیتــه ملی المپیک 

همچنان می تواند عضو هیات اجرایی بماند.
علیرضا رحیمی کــه پیش از این رییس 
فدراســیون هندبــال بود ســال گذشــته در 
انتخابات کمیته ملــی المپیک به عنوان یکی 
از اعضای هیات اجرایی انتخاب شــد. رحیمی 
مدتی پیش به دلیل بازنشســته بودن مجبور 
به استعفا از سمت خود در فدراسیون هندبال 
شــد. پس از این اتفاق ابهاماتی در مورد رفتن 
و نرفتنش از هیات اجرایی مطرح شد و نگاه ها 
به سمت اساســنامه جدید بود که با تصویب 

اساســنامه جدید ابهامات پیرامون این مساله 
هم برطرف می شود.

 طبق نسخه چهارم اساسنامه پیشنهادی 
که در مجمــع عمومی کمیته ملی المپیک به 
اعضا ارائه می شــود و در صــورت تصویب این 
اساسنامه توسط مجمع، ادامه حضور رحیمی 

در هیات اجرایی مشکلی ندارد.
در اساســنامه آمده است چنانچه رییس 
فدراســیونی که عضو هیات اجرایی اســت به 
هر دلیل تغییر کند تا پایان دوره چهارســاله 
می تواند به فعالیت خود در هیات اجرایی ادامه 

دهد.

 به این ترتیب با تصویب اساسنامه جدید 
رحیمی همچنان می توانــد در هیات اجرایی 
حضور داشته باشد. اساسنامه پیشنهادی چهار 
بار ویرایش شده که نسخه چهارم آن به امضای 
اعضــای هیات اجرایی رســیده و ۲5 دی در 
مجمع کمیته ملی المپیک ارائه می شود تا در 
صورت موافقت اعضا، به تصویب اعضای مجمع 
برسد. سپس این اساسنامه باید به تایید هیات 
دولــت و IOC )کمیتــه بین المللی المپیک( 
برسد. مهم ترین تغییری که در این اساسنامه 
انجام می شــود، انتصابی کردن حضور دبیرکل 

است که به احتمال زیاد انجام می شود.

 غامپور، بورسیه فینا شد

 امکان حضور تیم تازه  وارد لیگ بسکتبال در غرب آسیا

 شکست مونزا در روز بد غفور

 رحیمی در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک می ماند
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کشتی پهلوانی، نازل تر از هر سال

بی کیفیت با  پهلوانی تکراری!

در ســال های دور کــه به ســال های 
پیش از انقاب و دوران کشــتی گیران قدیم 
ایران مربوط می شــود، مسابقه های کشتی 
پهلوانی به صورت بی وزن برگزار می شــد و 
کشــتی گیرانی که باای 90 کیلوگرم وزن 
داشــتند این اجازه را داشــتند که شــلوار 
کشــتی پهلوانی را به تن کرده و با یکدیگر 
رقابت کنند. بــه عبارت دیگــر، »پهلوانی 
بگیرهــا« فقط کشــتی گیرانی ســنگین 
وزن بودنــد که بیــش از 90 کیلوگرم وزن 
داشــتند که از جمله مهم ترین آنها می توان 
از پهلوانــان نامــداری همچــون مصطفی 

طوسی، ابوالقاسم ســخدری، عباس زندی، 
جهان پهلوان غامرضــا تختی، یعقوب علی 
شــورورزی، احمــد وفادار، حســین نوری، 
ناصر محمدی و ... نام برد. در همان سال ها 
کشــتی گرفتن در مبارزات کشتی پهلوانی 
برای بســیاری از کشتی گیران مطرح سبک 
وزن و میان وزن ایران که عاقه مند به این 
رشته از کشــتی بودند، یک آرزوی محال و 

دست نیافتنی بود.
در سال های بعد از انقاب و از اوایل یا 
اواســط دهه 60 شمسی بود که فدراسیون 
کشتی با همکاری فدراسیون ورزش باستانی 
با برگزاری مســابقه های کشتی پهلوانی به 
جای یک وزن )بی وزن( در شــش وزن 60، 
70، 80، 90، 100 و به اضافه 100 کیلوگرم، 
در واقع زمینه ورود کشتی گیران سبک وزن 
و میان وزن به مبارزات کشــتی پهلوانی را 
فراهم کرد. با دســته  بندی وزن های کشتی 

پهلوانی، اول از همه کشــتی گیران سنگین 
وزن باای 90 کیلوگرم می توانستند به جای 
یک وزن در سه وزن مجزای 90، 100 و به 
اضافه 100 کیلوگرم بــا هم مبارزه کنند و 
خیلی از آنها دیگر مجبور نبودند با داشــتن 
وزن 90 کیلوگرم به مصاف کشــتی گیرانی 
بروند که بســیار از آنها ســنگین تر بودند و 
بیــن 120 تا 130 کیلوگرم وزن داشــتند! 
دوم آنکه شرایطی ایجاد شد تا کشتی گیران 
وزن های پایین و وســط هم بتوانند با به تن 
کردن شلوار کشــتی پهلوانی مثل سنگین 
وزن ها در ســه وزن 60، 70 و 80 کیلوگرم 
پنجــه در پنجه یکدیگر بیندازند و موفق به 
حضور در مسابقه های کشتی پهلوانی شوند.

در همان سال ها که به دهه 60 شمسی 
کشتی  رقابت های  ســطح  می شود،  مربوط 
پهلوانی نه تنها در ســنگین وزن )بی وزن( 
باا بود که در سایر وزن ها هم همین شرایط 

وجود داشــت و کشــتی گیران ملی پوش و 
سایر کشــتی گیرانی که در سطح تیم ملی 
کشــتی آزاد مطرح بودنــد، در رقابت های 
کشــتی پهلوانی هم به میــدان می آمدند. 
به عنــوان مثــال وقتی که »محمدحســن 
محبی« کشــتی گیر وزن 90 کیلوگرم تیم 
ملی دو بار در اواســط دهه 60 شمســی به 
مقام پهلوانــی بی وزن ایران رســید، برادر 
بزرگتر او »محمدحســین محبی« که عضو 
تیــم ملی کشــتی آزاد ایــران در وزن 82 
کیلوگــرم بود هم در این رقابت ها به میدان 
می آمد و هر بار توانســت در وزن 80 تا 90 
کیلوگرم کشــتی پهلوانی به مقام نخســت 
ایران برســد.  ا... مــراد زرینی و علی محمد 
مالمیر هم از جمله کشــتی گیران مطرح و 
سرشناســی بودند که در رقابت های کشتی 
پهلوانــی در آن زمان کشــتی گرفتند و در 

وزن های خود قهرمان شدند.
متاسفانه مسابقه های کشتی پهلوانی در 
سال های اخیر نه تنها در وزن آخر )بی وزن( 
از رونق و ســکه افتاده که در ســایر وزن ها 
هم رقابت ها رونق و کیفیــت ازم را ندارد 
و کشتی  گیران ملی پوش و سرشناس ایران 

استقبالی از این مسابقه ها نمی کنند.
در همیــن آخریــن دوره مســابقه های 
کشــتی پهلوانی ایران یادواره پهلوان علیرضا 
ســلیمانی که روز جمعه گذشته در مجموعه 
ورزشــی انقاب شــهر کرج برگزار شــد و 
بــا پهلوانــی »جابر صادق زاده« کشــتی گیر 
سنگین وزن مازندرانی به پایان رسید، به جز 
صادق زاده که او هم در ســال های اخیر فقط 
در کشتی پهلوانی خود را مطرح کرده و جایی 
در بین ســنگین وزن های مطــرح تیم ملی 
کشــتی آزاد ایران ندارد، فقط امیر محمدی 
از استان خراسان شــمالی و کشتی گیر وزن 
97 کیلوگرم تیم ملی کشــورمان اعزامی به 
مســابقه های جهانــی 2017 پاریس و علی 
حاج آقانیا کشــتی گیر سبک وزن مازندرانی 
هیچ کشــتی گیر سرشناسی حضور نداشت. 
در دیدار فینال وزن به اضافه 100 کیلوگرم، 
جابــر صــادق زاده موفق به شکســت امیر 
محمدی که بســیار از او ســبک تر است شد 
و برای پنجمین بار عنــوان پهلوانی ایران را 
تکرار کرد. علی حاج آقانیا هم که کشتی گیر 
متوسطی است و در یک سال اخیر فقط نام او 
در بین دعوت شده ها به اردوی تیم ملی دیده 
می شــود، در دیدار نهایی وزن 60 کیلوگرم 
مغلوب کشتی گیر ناشناخته ای به نام علیرضا 
محمدحســنی از تهران شد. در واقع شکست 
حاج آقانیا مقابل محمدحســنی تنها شگفتی 
مسابقه های کشتی پهلوانی ایران در کرج بود!

 

ورزش کهن 
 

رو به نزول
نزدیک به چهار دهه است مسابقه های کشتی پهلوانی به جای آنکه فقط در سنگین وزن )بی وزن( برگزار شود، در شش وزن 
برگزار می شود و کشتی گیران وزن های سبک و میان وزن بیش از 30 سال است این فرصت را یافته اند تا در مسابقه هایی 
که تحت عنوان »کشتی پهلوانی« برگزار می شود، در کنار کشتی گیران سنگین وزن، خود را مطرح کنند و به قول معروف 
سری میان سرها در بین سنگین وزن ها در آورند. هر چند که همچنان بازوبند پهلوانی فقط به قهرمان دسته فوق سنگین 
اهدا می شود. با این حال برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی در چند وزن به خودی خود جذابیتی را به وجود آورده است.

رحمان؛ سومین وزنه بردار 
برتر جهان در سال 2018

»سیامند رحمان« در بین چهار نامزد 
کسب عنوان بهترین وزنه بردار معلول سال 
2018 در رده سوم قرار گرفت. این وزنه بردار 
اهل شهرستان اشنویه که رکورددار سنگین 
وزن معلوان جهان است به همراه رقیبانی 
از کشورهای کلمبیا، اوکراین و مصر، نامزد 
بهتریــن وزنه بردار جهان در ســال 2018 
بود. این نظرســنجی با رای گیــری مابین 
ســیامند رحمان از ایران، شــریف عثمان 
از مصر، جان کاســتاندا از کلمبیا و ماریانا 
شوچوک از اوکراین در شبکه های اجتماعی 
اینســتاگرام، توییتر و فیس بــوک انجمن 
جهانی پاورلیفتینگ انجام شــد. در نهایت 
»ماریانا شوچوک« بانوی 22 ساله اوکراینی 
با کســب بیشــترین آرا به عنــوان بهترین 
وزنه بردار معلول ســال 2018 معرفی شد 
و »جــان کاســتادنا« از کلمبیا دوم شــد. 
»شوچوک« در سال 2018 توانست رکورد 
جهان را در جریان مسابقات قهرمانی اروپا 
در دســته 55 کیلوگرم جابه جا کند. رتبه 
سومی رحمان در این نظرسنجی در حالی 
به دست آمد که این ورزشکار اشنویه ای در 
توییتر شرایط بهتری را داشت و 78 درصد 
آرا را به خود اختصاص داد و »شــوچوک« 
پنــج درصد، »عثمان شــریف« 6 درصد و 
»کاســتادنا« 11 درصد آرا را در این شبکه 
اجتماعی کسب کردند اما در سایت کمیته 

بین المللی پارالمپیک اوضاع فرق کرد.
 مهر سال جاری »ســیامند رحمان« 
وزنه بردار سنگین وزن دسته به اضافه 107 
کیلوگــرم مدال طای بازی های آســیایی 
2018 جاکارتــای اندونــزی را بــر گردن 

آویخت. 
قویتریــن مــرد معلــول جهــان در 
نیز  برزیل  ریودوژانیروی  پارالمپیک 2016 
رکــورد 310 کیلوگرم را به ثبت رســاند و 
ایــن بار قصد دارد بــا صاحدید و تصمیم 
کادر فنــی رکورد جدیدی را در پارالمپیک 
2020 توکیو ژاپن به ثبت برساند. سیامند 
رحمان متولــد 1367 و اهل شهرســتان 
اشنویه در آذربایجان غربی است و در سال 
1387 برای نخستین بار به اردوی تیم ملی 

وزنه برداری معلوان دعوت شد.

سوژه

متاسفانه 
مسابقه های 

کشتی پهلوانی 
در سال های 

اخیر نه تنها در 
 وزن آخر

 )بی وزن( از 
رونق و سکه 
افتاده که در 
سایر وزن ها 
هم رقابت ها 

رونق و کیفیت 
ازم را ندارد 

و کشتی  گیران 
ملی پوش و 
سرشناس 

ایران 
استقبالی از 

این مسابقه ها 
نمی کنند.

باوفا، کشتی گیرانش را برای جام تختی به خط کرد
ترکیب تیم منتخب کشــتی فرنگی جوانــان برای حضور در رقابت های 
بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اعام شد. سی و نهمین دوره رقابت های 
بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای چهارم و پنجم بهمن ماه در شهر 
اندیمشــک استان خوزستان برگزار می شــود. برای حضور در این مسابقات 
حمید باوفا به عنوان ســرمربی تیم ملی جوانان یک تیم را معرفی کرده است 
کــه در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمــرز، در وزن 60  کیلوگرم امید آرامی، در 
وزن 63 کیلوگرم محسن مدهنی، در وزن 67  کیلوگرم محمدرضا مختاری، 
در وزن 72  کیلوگرم محمدرضا رستمی، در وزن 77  کیلوگرم محمد ناقوسی، 
در وزن 82 کیلوگرم حسین فروزنده، در وزن 87 کیلوگرم حسن فروزنده، در 
وزن 97  کیلوگرم وحید دادخواه و در وزن 130 کیلوگرم نوید ا... قلی نوه سی 

در ترکیب این تیم حضور دارند.

حضور قطعی 6 تیم خارجی در جام تختی
تاکنون حضور 6 تیم خارجی در رقابت های کشــتی فرنگی جام جهان 

پهلوان تختی در شهر اندیمشک قطعی شده است.
ســی و نهمین دوره رقابت هــای بین المللی کشــتی فرنگی جام تختی 
روزهای 4 و 5 بهمن ماه به میزبانی شــهر اندیمشک استان خوزستان برگزار 
می شود. حضور تیم های چین، قزاقســتان، کرواسی، صربستان، ارمنستان و 
فلسطین برای حضور در رقابت های بین المللی 
کشتی فرنگی جام تختی قطعی شده است و به 
احتمال فراوان چند کشور مطرح کشتی جهان 
نیز تا روزهای آینده حضور خود را برای شرکت 

در این رقابت ها قطعی می کنند.
60 کشــتی گیر بزرگســال به همراه 10 
کشتی گیر جوان از کشــورمان برای حضور در 
این مســابقات دعوت شــده اند که می بایست 
خود را در شــهر اندیمشــک به کادر فنی تیم 
ملــی کشــتی فرنگی معرفی نماینــد. پذیرش 
کشــتی گیران دعوت شــده بــرای حضور در 
رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان غامرضا تختی از عصر 

روز سه شنبه 2 بهمن ماه در شهر اندیمشک انجام می شود.

امیدها به جای بزرگساان به جام جهانی 
روسیه می روند

تیم ملی کشــتی آزاد امید در رقابت های جام جهانی روســیه شرکت 
می کنــد. پس از برگزاری نشســت مشــترک حمید بنی تمیم سرپرســت 
فدراســیون با اعضای کادر فنی تیم ملی بزرگساان و سرمربی تیم ملی امید 
و با بررســی صورت گرفته مقرر شــد با توجه به درخواست علیرضا رضایی 
سرمربی تیم ملی امید، این تیم به نمایندگی از کشتی ایران در جام جهانی 

2019 روسیه شرکت کند.
 قرار است پس از هماهنگی میان کادر فنی تیم ملی بزرگساان و امید، 
ترکیب تیم اعزامی برای حضور در جام جهانی اعام شــود. رقابت های جام 
جهانی کشــتی آزاد روزهای 25 و 26 اسفندماه در یاکوتسک روسیه برگزار 
می شود. زمان برگزاری این مســابقات چندین بار از سوی اتحادیه جهانی و 
همچنین کشور روسیه که مســابقات را برگزار می کند، دچار تغییرات شده 
و ابتــدا قرار بود که در آبان ماه برگزار شــود اما بنا به دایلی چندین بار به 

تعویق افتاد.
 

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از 26 دی آغاز می شود
مرحله ســوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساان از روز 26 دی ماه 
و در محل خانه کشــتی عبدا... موحد آغاز می شود. مرحله سوم اردوی تیم 
ملی کشتی آزاد بزرگساان برای شرکت در رقابت های بین المللی جام تختی 
روزهای 26 دی تا 4 بهمن ماه در محل خانه کشــتی عبدا... موحد مجموعه 
ورزشــی آزادی تهران برگزار می شــود. برای حضور در ایــن اردو غامرضا 
محمدی 32 نفر را دعوت کرده اســت. این اردو برای مســابقات جام تختی 
برگزار می شــود و سومین اردوی شاگردان غامرضا محمدی است که بعد از 
جهانی بوداپست برگزار می شود. ســی و نهمین دوره رقابت های بین المللی 
کشــتی آزاد جام تختی روزهــای 18 و 19 بهمن ماه در کرمانشــاه برگزار 

می شود.

فتیله پیچ

مسابقات انتخابی 
تکواندوی بانوان 

برگزار می شود
مســابقات انتخابــی تیــم  ملی 
تکواندوی بانوان کشــورمان با حضور 
28 تکواندوکار، شــنبه )29 دی ماه( 
برگــزار  تکوانــدو  فدراســیون  در 
می شــود. بیســت و چهارمین دوره 
مســابقات قهرمانی جهان 25 تا 29 
میزبانی  به  آینده  سال  اردیبهشت ماه 
منچســتر انگلیس برگزار می شود که 
رقابت های انتخابی درون اردویی برای 
تشــکیل تیم  ملی روز شنبه با حضور 
28 تکواندوکار در فدراسیون تکواندو 
پیگیری می شود. طبق اعام کادرفنی 
برای  تیم ملی تکواندوی کشــورمان 
ثابت  اردونشــینان  تکلیــف  اینکــه 
تیم ملی بانوان مشــخص شود، قرار 
اســت زهرا علیــزاده، نــگار قدیانی، 
دنیا  کیانی،  ناهید  آیدا خورشــیدی، 
فاطمه  پورمیــرزا،  مهســا  محمدی، 
امــوری، نرگــس میرنوراللهی، کوثر 
اساســه، پریســا جــوادی، فاطمــه 
جعفری، مهســا کیا دلیــری، صدف 
یلــدا ولی نژاد، کیمیــا همتی،  امیر، 
شــهربانو دامغانی نژاد، اکرم خدابنده 
و ملیکا میرحســینی به عنوان نفرات 
حاضــر در اردو برای کســب جایگاه 
ثابــت در تیم ملی تکوانــدوی بانوان 
به مصــاف یکدیگر برونــد. همچنین 
آرمینــا احمدی، مهســا جدی، مریم 
ملکوتی خواه، شقایق خانجانی و مها 
مومن زاده که به دلیل آســیب دیدگی 
نتوانســته بودنــد در مســابقات آزاد 
کشــوری شــرکت کنند و نیز طیبه 
پارســا، ســودابه پورصادقــی، زینب 
اســماعیلی، صفا ارجمنــدی و فائزه 
یوســفی نیز که جــزو نفــرات برتر 
رده بنــدی لیگ بانوان هســتند جواز 
حضور در این مسابقات را دارند. مهرو 
کمرانی ســرمربیگری تیم را بر عهده 
دارد. همچنین فاطمه صفرپور، ریحانه 
فوادی و محبوبه محمدنژاد به عنوان 
مربیان در دو رویداد سال جاری )جام 
ریاست فدراسیون جهانی G2 و جام 
فجــر G1( تیم ملی تکواندوی بانوان 

کشورمان را همراهی می کنند.

گزارش

دعوت 11 وزنه بردار منتخب به اردوی تیم ملی
آغاز تمرین بانوان وزنه بردار در پایتخت

مرحلــه جدید اردوی تیم ملی  وزنه برداری بانــوان از دیروز با دعوت از 
11 وزنه بردار منتخب از سراســر کشور در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. 
اردوی آماده ســازی تیم ملی وزنه برداری بانوان در رده های سنی بزرگساان، 
جوانان و نوجوانان با حضور 11 وزنه بردار منتخب از 21 دی تا 19 بهمن ماه 
در اردوگاه تیم های ملی برگزار شد. بر همین اساس، اسامی نفرات اردونشین 

به شرح زیر است:
 پوپک بســامی )تهــران(، مریــم زارع )فارس(، ابریشــم ارجمند خواه 
)تهران(، مرضیه قنبری )خراســان رضوی(، الهام حسینی )لرستان(، پریسا 
جهانفکریان )کهگیلویه و بویر  احمد(، پارمیدا محمودیان )گلســتان(، نیوشا 
مرادی )فارس(، هانیه کرمی )کرمانشــاه(، الناز باجانی )کردستان( و نرگس 
میرزکی )البرز( 11 وزنه برداری هســتند که قرار است با هدایت مریم امرا... 

به عنوان مربی تیم تا پایان این مرحله از اردو تمرینات خود را ادامه دهند.
 

پس از شایعه اعزام سرمربی نوجوانان و جوانان به فرانسه
خوش قدم به لیگ جهانی کاراته پاریس 

نمی رود!
سمانه خوش قدم سرمربی تیم ملی کاراته نوجوانان و جوانان خبر اعزام 

به نخستین مرحله لیگ جهانی پاریس را تکذیب کرد.
نخستین دوره لیگ جهانی کاراته وان 2016 به میزبانی پاریس فرانسه و 
با حضور 776 کاراته کا از 82 کشور طی 3 روز برگزار می شود که نمایندگان 

کشورمان در دو بخش مردان و بانوان در این پیکارها شرکت می کنند.
ضمن اینکه سمانه خوش قدم سرمربی موفق تیم ملی نوجوانان و جوانان 

دختران که در المپیک آرژانتین با شــاگردانش 
موفق به کســب ســه مدال برنز در این رویداد 
شــده بود، در واکنش به این سوال که آیا شما 
بــرای حضور در نخســتین مرحله لیگ جهانی 
پاریس، راهی فرانسه خواهید شد یا خیر، گفت: 
»خیر هیچ برنامه ای برای اعزام به لیگ جهانی 

کاراته وان فرانسه ندارم.«
ازم به یادآوری اســت، امیــر مهدی زاده، 
ســامان حیدری، مهدی خدابخشــی، ذبیح  ا... 
پورشــیب، بهمن عسگری، هامون درفشی پور و 
سجاد گنج زاده در بخش مردان و سارا بهمنیار، 
طراوت خاکسار، شیما آل سعدی و رزیتا علیپور 

در بخش بانوان ملی پوشــان کشــورمان هســتند که در این پیکارها حضور 
دارند. ضمن اینکه حمیده عباسعلی نیز در پاریس به جمع کاراته کاها اضافه 
می شــود. اردونشــینان پیش از حضور در لیگ جهانی فرانسه برای برگزاری 
اردوی مشترک بامداد پنجشنبه 27 دی ماه عازم ایتالیا می شوند و پس از 5 

روز تمرین، راهی پاریس می شوند.

پایان رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا برای ایران
 فقط یک مدال در بخش معلوان 

به رکابزنان ایران رسید
آخرین نتایج کســب شده توسط رکابزنان ملی پوش کشورمان حاکی از 

آن اســت که ملی پوشان کشورمان در مسابقات 
دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا دست شان 

از رسیدن به مدال کوتاه ماند.
قهرمانی  پیست  دوچرخه سواری  مسابقات 
2019 آســیا با برگــزاری مســابقات اومنیوم 
جوانان و اســکرچ بانوان و ناکامی ملی پوشــان 
رکابزن ایران از دســتیابی به مدال آســیایی به 
پایان رسید. در ماده اومنیوم جوانان، علی لبیب 
نماینده ایران با 57 امتیاز بین 10 نفر، نهم شد. 
رکابزنان قزاقســتان، اندونــزی و چین تایپه به 
ترتیب اول تا ســوم شدند. در اسکرچ بانوان هم 
فروزان عبداللهی موفق نشد مسابقه را به پایان 

برساند. مسابقات قهرمانی آســیا و پاراآسیایی 2019 در جاکارتای اندونزی 
برگزار شــد که ایران در قهرمانی آســیا صاحب مدال نشــد و در قهرمانی 

پاراآسیایی تنها مهدی محمدی صاحب مدال نقره شد.

9 بوکســور اعزامــی تیــم ملــی 
بوکس ایران بــه رقابت های بین المللی 

مجارستان مشخص شدند.
بــا اعــام کادر فنی تیــم ملی 9 
به تورنمنت مجارستان  اعزامی  بوکسور 
مشــخص شــدند. ماک انتخــاب این 
بازیکنان برای شــرکت در این رقابت ها 
شرکت در قهرمانی کشور و کسب مقام 
اول بوده اســت. پس از پیشــنهاد های 
دریافتی از ســوی هند و مجارســتان 
برای شرکت ایران در تورنمنت های شان 
در نهایت فدراســیون بوکس تورنمنت 
مجارســتان را انتخــاب و در تاریخ 16 

بهمن  ماه راهی این کشور می شوند.
 52 وزن  در  احمدی صفــا  امیــد 
کیلوگرم، رضا ســلیمانی فر در وزن 56 

کیلوگرم، اشــکان رضایــی در وزن 60 
کیلوگرم، مســلم مقصودی در وزن 64 
کیلوگرم، ســجاد کاظم زاده در وزن 69 
کیلوگرم، شــاهین موسوی در وزن 75 
کیلوگــرم، مبین کهــرزاده در وزن 81 
کیلوگرم، طوفان شــریفی در وزن 91 
کیلوگرم، ایمان رمضان پور در وزن 91+ 
کیلوگرم بازیکنــان اعزامی به تورنمنت 

مجارستان هستند.
همچنین بازیکنان تیم ملی بوکس 
پس از یــک مســابقه درون اردویی از 
43 نفر بــه 26 بازیکن رســیدند. این 
مرحله از اردو های تیــم ملی در تاریخ 
25 دی ماه به پایان می رســد و پس از 
5 روز استراحت ادامه اردو از تاریخ اول 

بهمن ماه آغاز می شود.

آدام کوشــیر رییس کمیته مربیان 
فدراسیون جهانی بوکس )آیبا( همایش 
آموزشــی به مربیان ایرانی را آغاز کرده 

است.
آدام کوشــیر رییس کمیته مربیان 
فدراســیون جهانی بوکس )آیبا (که از 
بامداد جمعه با اســتقبال مســووان و 
پیشکسوتان بوکس کشــور وارد تهران 
شــد، از ابتدای هفته جاری طبق برنامه 

از پیش تعیین شــده همایش آموزشی 
مربیان کشور را در دو نوبت صبح و عصر 
و در دو بخــش تئوری و عملی با حضور 
بیش از 50 مربی بوکس سراســر کشور 

آغاز کرده است.
دومین روز از این همایش در حال 
پیگیری است و این همایش آموزشی به 
مــدت 7 روز و در آکادمی ملی المپیک 

برگزار می شود.

رضــا مهدی پور مربی ســابق تیم 
بوکس جوانان گزینه اصلی هدایت تیم 

نوجوانان بوکس ایران شد.
قرار اســت جلســه شــورای فنی 
فدراســیون بوکس روز دوشنبه برگزار 
شود و در این جلسه در خصوص انتخاب 
ســرمربی تیم ملی نوجوانان بوکس نیز 

تصمیم گیــری صورت بگیرد. شــنیده 
می شــود رضا مهدی پور شانس نخست 
هدایت تیم نوجوانان اســت و تا حدود 

زیادی انتخاب او قطعی است.
دســتیاران  اســت  قرار  همچنین 
مهدی پــور نیــز از میان مربیــان برتر 

مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شوند.

معرفی مسافران بوداپست

آموزش مدرس  مجار برای ایرانی ها

مهدی پور گزینه تیم نوجوانان

جهت حضور در تورنمنت بین المللی مجارستان

آکادمی ملی میزبان مربیان بوکس برتر کشور

خبر
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ناصر انصافی مقدم
Naser Ensai Moghaddam

ملی  تیم  غامرضا محمــدی ســرمربی 
کشتی آزاد نفرات حاضر در مسابقات بین المللی 
جام تختی را معرفی کرده است. مسابقاتی که 
بدون شک به یکی از بهترین مسابقات انتخابی 
در سال های اخیر تبدیل می شود. سرمربی تیم 
ملی کشــتی آزاد که در ظاهر مسابقه انتخابی 
را کنار گذاشــته در عمل جام تختی را به یک 
مســابقه انتخابی مهم تبدیل کرده است. سی 
و نهمین دوره رقابت های بین المللی کشــتی 
آزاد جام تختی روزهــای 18 و 19 بهمن ماه 
در کرمانشــاه برگزار می شود که کشتی گیران 
ایرانی شرکت کننده در این جام معرفی شدند 
و وجود نفرات حاضر در اوزان دهگانه حکایت 
از یک رقابت ســخت برای رسیدن به ترکیب 

تیم ملی دارد. البته ســرمربی تیم ملی با یک 
اندیشــه درست برخی از کشــتی گیران را از 
حضور در جــام تختی معاف کرده اســت. به 
طور مثال رضا یزدانی، حســن رحیمی، کمیل 
قاسمی و مدال آوران مسابقات جهانی 2018 
بوداپســت )حســن یزدانی، علیرضا کریمی و 
پرویز هــادی( غایبان سرشــناس جام تختی 
هستند اما ســایر مدعیان باید در جام تختی 

به روی تشک بروند.
وزن 57 کیلوگرم چند چهره شــاخص از 
جمله رضا اطری، یونس سرمستی و نادر حاج 
آقانیا حضور دارند که باید با تعدادی از نفرات 
جوان سرشــاخ شوند. همین باعث می شود که 
یک انتخابی مهم در این وزن شکل بگیرد. در 

وزن 61 کیلوگرم هم بهنام احسان پور،  ایمان 
صادقــی، محمدباقر یخکشــی و محمد نامجو 
مطلق باید با رحمان رحیم پور و میرعلی باوفا 
سادات سرشاخ شوند که این وزن هم می تواند 
خروجی خوبی را برای تیم ملی در پی داشته 
باشــد. این وضعیت تقریبــا در تمامی اوزان 
وجود دارد اما شاید وزن 70 کیلوگرم با حضور 
ســیداحمد محمــدی، یونس امامــی و میثم 
نصیری بــه همراه تعدادی کشــتی گیر جوان 
از اهمیت بسیار بیشــتری برخوردار باشد. در 
 وزن 92 کیلوگرم هم اتفاق عجیبی رخ داده و 
عزت ا... اکبری به یکباره از وزن 79 کیلوگرم 
به این وزن نقل مکان کرده و باید با مدعیانی 
همچــون محمدجــواد ابراهیمــی، حســین 
شهبازی، ارشــک محبی و رضا بیات سرشاخ 
شــود. البته شاید مهم ترین وزن، 97 کیلوگرم 
باشد. جایی  که جمعی از جوانان باید به همراه 
تعدادی از باتجربه هــا بجنگند و البته بعد هم 
باید به ایــن جمع رضا یزدانی ملحق شــود. 
عباس فروتن، مجتبی گلیــج، امیر محمدی، 
حامــد طالبی زرین کمر، اســماعیل نجاتیان، 
علیرضا گودرزی، حســین رمضانیان و دانیال 
شــریعتی از جمله جوانان و مدعیان حاضر در 
این وزن هستند. با برگزاری جام تختی تقریبا 
تکلیف تیم ملی کشتی آزاد مشخص می شود. 
در هر وزن 4 الی 5 نفر از نفرات برتر این وزن 
به اردوی تیم ملی می رسند و نفرات اعزامی به 
مســابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان بعد 
از حضــور در تورنمنت های مهم بین المللی به 

ترکیب تیم ملی می رسند.

معافیت نامداران و مدال آوران از جام تختی

انتخابی تمام عیار در کرمانشاه

رقابت های هفته سوم و چهارم از دور برگشت لیگ برتر تکواندو 
»جام خلیج فارس« از امروز دوشنبه با انجام 8 دیدار در فدراسیون 
تکواندو برگزار می شود. رقابت های هفته سوم و چهارم از دور برگشت 
هفدهمین دوره لیگ برتر جوانان و بزرگســاان مردان »جام خلیج 
فارس« »یادواره 500 شــهید تکواندو« روز دوشــنبه )24 دی ماه( 
با حضور 8 تیم در فدراســیون تکواندو برگزار می شود. دراین دوره 
از رقابت ها تیم های شــهرداری ورامین، دانشگاه آزاد، لوازم خانگی 
کن، پاس قوامین، تعاونی انقاب شهریار، پاایش نفت آبادان، ملوان 
نداجــا و صنعت مس کرمان حضور دارند. براســاس برنامه اعامی 
از سوی ســازمان لیگ، در دیدار نخســت هفته سوم صنعت مس 

کرمــان با لوازم خانگی کن پیکار می کند، پس از آن دانشــگاه آزاد 
و شــهرداری ورامین که از مدعیان قهرمانی جام هفدهم هستند با 
یکدیگر به مبارزه می پردازند؛ در ادامه شرکت پاایش نفت آبادان به 
مصاف تعاونی انقاب شــهریار می رود و در آخرین مبارزه این هفته 
نیز پاس قوامین و ملوان نداجــا رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. 
اما اولین پیکار هفته چهارم میان دو تیم ملوان نداجا و لوازم خانگی 
کن پیگیری می شود، سپس پاایش نفت آبادان و شهرداری ورامین 
برابر یکدیگر صف آرایی می کنند. در ســومین دیدار پاس قوامین و 
دانشــگاه آزاد با یکدیگر مبارزه می کنند و در مبارزه پایانی نیز مس 

کرمان و تعاونی انقاب شهریاربه مصاف یکدیگر می روند.

جدال حساس مدعیان قهرمانی در پایتخت
برگزاری هفته سوم و چهارم لیگ در خانه تکواندو

 محمــد ابراهیــم امامــی داور المپیکی ایــران با دعوت 
فدراســیون کشــتی هند در لیگ این کشــور قضاوت می کند. 
فدراســیون کشتی هند با ارسال دعوتنامه ای از »محمد ابراهیم 
امامی« رییس کمیسیون داوران فدراسیون و داور المپیکی برای 
قضاوت در لیگ این کشــور دعوت کرد. بر این اســاس امامی 
در صورت موافقت شــورای برون مرزی اواخــر این هفته عازم 
کشور هند می شود تا در مســابقات لیگ کشتی این کشور که 
با حضور کشــتی گیران مطرح هندی و کشــتی گیران عنواندار 
خارجی برگزار می شود، قضاوت کند. این داور کشتی کشورمان، 

ســال گذشــته نیز در لیگ کشتی کشــور هند قضاوت کرده 
اســت. لیگ کشتی هند چند سالی است به دلیل داشتن جوایز 
داری، با اســتقبال بســیار خوب قهرمانان نامدار جهان روبه رو 
شــده به طوری که ختاگ ســابالوف، علی شــعبانوف، حاجی 
علی یف، داتو مارساگیش ویلی، وادیساو بایتسایف و الکساندر 
خوتسیانیوسکی و ســایر کشــتی گیران عنواندار از کشورهای 
مختلف جهان از جمله، روســیه، گرجستان، اوکراین، جمهوری 
آذربایجان، باروس، ترکیه و سایر کشورها در لیگ کشتی کشور 

هند حضور دارند.

داور کشتی ایران در لیگ هند قضاوت می کند
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 هفته نامه انگلیسی »میل آن 
ساندی« روی جلد ورزشی اش 
با تیتر »می خواهم بروم!« 
نوشت، هادسن-ادویی، 
بازیکن جوان چلسی به باشگاه 
التماس کرده او را به بایرن 
بفروشد، چون در مونیخ 
برخاف چلسی فرصت بازی 
پیدا خواهد کرد. عکس اصلی 
هم شادی صاح بعد از زدن 
تک گل لیورپول در بازی با 
برایتون بود.

 روزنامه انگلیسی 
»ایندپندنت« در شماره 
ویژه یکشنبه، عکس صاح 
را روی جلد ورزشی اش 
چاپ کرد و نوشت، صاح 
لیورپول را روی دور نگه 
داشت. تیتر درشت هم 
این بود: »امری دلیل 
غیبت اوزیل را توضیح 
می دهد«. هافبک آلمانی 
در مسابقه با وستهم در 
فهرست آرسنال نبود.

 هفته نامه انگلیسی »ساندی 
میرر« خبر داد، تاتنهام 
می خواهد دیونگ را بخرد. 
ستاره هلندی که باشگاه های 
زیاید را دنبال خود می بیند، 
جانشین ایده آلی برای 
اریکسن خواهد شد چون 
احتمال دارد اریکسن به 
رئال مادرید ملحق شود. 
یونایتد هم در مسیر یافتن 
مربی اکنون به سیمئونه 
نگاه می کند.

 »یونایتد نام 
ساوت گیت را به 
فهرست نامزدهای 
مربیگری اش اضافه 
کرد« تیتر هفته نامه 
انگلیسی »ساندی 
تلگراف« بود. 
پنالتی صاح اعصاب 
لیورپولی ها را آرام 
کرد و آنها را بعد از 
دو باخت پیاپی دوباره 
روی غلتک انداخت.

 »یوونتوس؛ یا ما یا 
هیچ کس« تیتر درشت 
روزنامه رمی »کوریره دلو 
اسپورت« بود که توضیح داد، 
یوونتوس دوباره شکایت 
کرده تا قهرمانی سال 2006 
از اینتر گرفته شود. یووه به 
دنبال کالچوپولی از قهرمانی 
سال 2006 محروم شد و 
جام به اینتر رسید، ولی 
یوونتوسی ها می گویند، اینتر 
هم نباید قهرمان شود.

تیم ویکری
Tim Vickery
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پیشخوان

دیدیه دشــان ســرمربی تیم ملی 
فرانســه اعتــراف کرد که هنــوز هم از 
کریم بنزما بــه خاطر مصاحبه ای که دو 
ســال پیش علیه او انجــام داد، کینه به 
دل دارد و بــه همین دلیــل او را به تیم 
ملی دعوت نمی کند. دشان در گفت و گو 
با شبکه یوروپ یک، در پاسخ به سوالی 
درباره مشــکاتی که با کریم بنزما دارد، 
اتهاماتی که مهاجم رئال مادرید در سال 
2016 بــه او نســبت داد را دلیــل این 
موضوع دانست. بنزمای 31 ساله در آن 
مصاحبه گفته بود ســرمربی خروس ها با 
تیمش  ترکیب  بازیکنان  نژادی،  تبعیض 

را انتخاب می کند.

دشــان با اشــاره به مصاحبه بنزما 
گفت: »بعضی افراد می توانند به خودشان 
اجازه دهند اظهاراتی را مطرح کنند که 
برای آنها عواقبی فراتــر از قدرت درک 
خیلی ها دارد و من هرگز آنها را فراموش 
نخواهم کرد. اتهاماتی که به من نســبت 

داده شد بسیار دردناک بود.«
دشــان ادامه داد: »در آن زمان من 
به این نتیجه رسیدم برخی چیزها از حد 
گذشته اند. در تیم ملی ما، همه بازیکنان 
آنها شهروند  فرانســوی هســتند، همه 
فرانسه هستند و من هرگز هیچ بازیکنی 
را بــا معیارهایی مانند رنگ پوســت و 

مذهب و ... انتخاب نکرده ام.«

روزنامه آ.اس اسپانیا نوشته است 
که باشگاه رئال مادرید نیم نگاهی به 
کریشتوف پیاتک، مهاجم تیم فوتبال 
جنوا دارد و ممکن اســت برای خرید 
او اقدام کند. طبق اعام این روزنامه، 
زمستانی اش  آماده سازی  اردوی  جنوا 
در فصل زمستان را در شهر مورسیای 
اســپانیا برگزار کرده است و رئالی ها 
هم استعدادیاب های شــان را به محل 
تمرینــات این تیــم فرســتاده اند تا 
عملکرد مهاجم لهســتانی آنها را زیر 
نظر بگیرنــد. همین موضوع ســبب 
شده است که شایعاتی مبنی بر تمایل 
کهکشانی ها به خرید پدیده این فصل 
سری A شــنیده شود. پیاتک در این 
فصل با 13 گلی که در سری A برای 
جنــوا زده تنها با یــک گل کمتر از 

برتر  کریستیانو رونالدو، دومین گلزن 
رقابت ها بوده است و شانس خوبی برای 
تصاحب عنوان آقای گل کالچو دارد. 
توجه مســووان  پیاتک هم  عملکرد 
باشــگاه رئال مادریــد را جلب کرده 
اســت و گفته می شود که این باشگاه 
استعدادیاب های خود را به محل بازی 
دوســتانه جنوا با تیــم ورزبرگر کیکر 
از دسته ســوم فوتبال آلمان فرستاده 
اســت تا بازی او را زیــر نظر بگیرند. 
پیاتک 23 ســاله در این فصل عاوه 
بر 13 گلی که در لیگ زده، 6 گل هم 
در جام حذفی زده است و مجموعاً در 
21 بازی رسمی اش برای جنوا 19 گل 
زده اســت. او تابستان سال گذشته با 
قراردادی 4/5 میلیون یورویی به جنوا 

پیوست.

 دشان: اتهامات بنزما به من 
دردناک بود

 پیاتک، هدف جدید رئال

 پاکتا برزیلی ااصل است
گتوزو: اگر دست من بود، ایگواین را در 

خانه ام نگه می داشتم
جنــارو گتوزو می گوید گونســالو ایگواین باید دربــاره آینده خودش 
تصمیــم بگیرد. مهاجــم تیم ملی آرژانتین در تابســتان به صورت قرضی 
از یوونتــوس به میان آمد و در رقابت های مختلف توانســته 8 گل برای 
ایــن تیم بزند. اگرچه میان می تواند در پایــان فصل به صورت دایمی او 
را بخرد اما گفته می شــود باشگاه چلسی به جذب او عاقه مند شده چون 
مربی ســابقش در ناپولی، مائوریتسیو ساری در آن کار می کند. با توجه به 
اینکه به صورت قرضی در میان بازی می کند، انتقال او به چلسی چندان 

آسان نیست.
گتــوزو که پیش از این برای ماندن ایگواین ابراز تمایل کرده بود، بعد 
از پیــروزی 2 بر صفر تیمش برابر ســمپدوریا در جام حذفی ایتالیا گفت 
تصمیم نهایی با این مهاجم 31 ســاله اســت. ایگواین در این بازی 111 
دقیقه در زمین بود اما نتوانست گل بزند و هر 
دو گل میان را پاتریک کوترونه در هر یک از 

دو نیمه وقت اضافه زد.
گتــوزو گفــت: »ایگوایــن در این بازی 
پرتاش بود؛ گل نزد اما همه کارها را درست 
انجام داد. ما رابطه روشــنی داریم و همه چیز 
را رودررو می گوییــم، این ارزش زیادی دارد. 
وقتــی بازیکنی دربــاره کار مهمــی تصمیم 
می گیرد ســخت اســت که بتوانی متقاعدش 
کنــی جور دیگری فکر کنــد. در حال حاضر 
او بازیکن میان اســت و ما هم می خواهیم او 
بماند. نمی دانم چه اتفاقی می افتد. می خواهم مثل همیشــه برای ما تاش 
کند. من چیزی پیدا نکردم که ایگواین به خاطرش ناراحت باشد، می بینم 
در میان خیلی راحت و خوب اســت. باید دیــد چطور پیش می رود، اگر 

دست من بود، او را در خانه ام نگه می داشتم و شامم را به او می دادم.«
ایگواین بهترین فصل خود را با ســاری در ناپولی سپری کرد و با زدن 
36 گل در فصل 2016-2015 رکورد گلزنی سری A را شکست. او با 18 
میلیون یورو از یوونتوس به صورت قرضی به میان آمده و قرار اســت در 
بازی چهارشنبه در ســوپرجام ایتالیا در جده عربستان سعودی به مصاف 

تیم اصلی اش، یوونتوس برود.
این دومیــن پیروزی پیاپی میان بعد از پنج بازی بدون برد اســت: 
»بازیکنــان خیلی عالی بودند، می دانســتیم 
ســمپدوریا چه تیم خوبی اســت و این بازی 
آســان نخواهد بود. کوترونه فوق العاده بود، او 
و کونتی به تیم مــا کیفیت زیادی می دهند. 
بازی دفاعی مان را دوســت داشتم، ما سخت 

بازی کردیم.«
لوکاس پاکتــا، خرید جدیــد میان در 
ترکیب اصلی قرار گرفــت و 85 دقیقه بازی 
کرد: »بازی اش را دوســت داشتم، بخصوص 
در نیمه دوم. حرکاتش در زمین اصل برزیلی 

است!«
به گفتــه گتــوزو، میان بــا یک جت 
خصوصی به جده می رود تا انرژی اش را هر چه سریعتر بازیابی کند: »بازی 
مهمی اســت که یک جام دارد. می تواند به ما از نظر شــخصیت و روحیه 
کمک زیادی کند.« روسونری در بازی بعدی خود در جام حذفی به مصاف 

برنده ناپولی و ساسولو می رود.
کوترونــه هم کــه در وقت  اضافــه اول به بازی آمــد، گفت: »خیلی 
خوشــحالم بیشــتر به خاطر اینکه به مرحله بعد رفتیم. خوشــحالم که 

توانستم به تیم کمک کنم.«
مارکو جامپائولو مربی ســمپدوریا هم گفت نتیجه، بازتاب عادانه ای 
از اتفاقــات درون زمین نبود: »ما عادت داریــم با نتیجه قضاوت می کنیم 
امــا این نتیجه درباره عملکرد تیم من در این بازی عادانه نیســت. ما در 
خیلی از دقایق بازی خوب بودیم اما باختیم و باید کاه از ســر به احترام 
میان برداریم. من هنوز هم باور دارم که اگر شما مثبت بازی کنید و روی 
کیفیت فوتبال تمرکز داشــته باشید، شانس بیشتری برای موفقیت دارید 
برای همین از شیوه بازی تیمم پشیمان نیستم. دروازه بان میان، پپه رینا 
بهترین بازیکن زمین شــد و این گویای همه چیز اســت. اگر این بازی را 

می بردیم همه سمپدوریا را تحسین می کردند.«

مصاحبه

 عمل موفقیت آمیز 
مارادونا

دیه گو مارادونا، اســطوره آرژانتینی تیم 
فوتبال ناپولی برای رفع یک مشکل گوارشی، 
تحت عمل جراحــی قرار گرفته که این عمل 
موفقیت آمیز بوده و او اکنون در حال ســپری 
کردن دوره نقاهت است. مارادونا هفته گذشته 
به دلیل خونریزی داخلی به صورت اورژانسی به 
بیمارستان منتقل شد و بعداً مشخص شد که 
دلیل آن دو عمل جراحــی قبلی بوده که در 
ناحیه شــکم وی انجام شده است. مارادونا از 
گذشته درگیر مســائل گوارشی بوده و دوبار 
در سال های 2005 و 2015 مجبور به کاهش 
وزن خود شد. در بیانیه ای که از سوی کلینیک 
اولیووس شــهر بوئنوس آیرس منتشــر شده، 
آمده اســت عمل جراحی صورت گرفته روی 
مارادونا برای آثار ناشــی از عمل های جراحی 
قبلــی وی موفقیت آمیز بوده اســت. ماتیاس 
مورا، وکیــل مارادونا هــم در این خصوص 
گفت: »حاا ما امیدواریم مارادونا بتواند هرچه 

سریع تر ریکاوری کند و برگردد.«

دردسر کثیف برای 
منچستریونایتد در روز 

بازی های خانگی
نشریه سان از به وجود آمدن یک مشکل 
کثیف برای کارکنان باشــگاه منچستریونایتد 
در اولدترافــورد پرده برداشــته اســت. این 
نشریه نوشته است که به دلیل نشت لوله های 
فاضاب در قســمت ســرویس های بهداشتی 
مردانه ورزشــگاه اولدترافورد در روز بازی ها، 
کارمندان باشگاه برای محافظت میزهای کار 
خود از قطره های فاضاب مجبور به استفاده از 
کاورها و ورق های ضد آب مخصوصی شده اند. 
لوله های فاضاب ورزشگاه اولدترافورد در روز 
بازی هــای خانگی این تیــم گنجایش حجم 
استفاده از سرویس های بهداشتی را نداشته و 
همین موضوع سبب ایجاد نشتی روی میز کار 
آنها شده است. مســووان و دست اندرکاران 
باشــگاه دست به کار شده اند تا از ادامه نشتی 
فاضاب روی وســایل پرســنل و انتشار بوی 
بــد در محل کار آنها جلوگیــری کنند. گفته 
می شــود بخش زیادی از خســارت های وارد 
شــده به توالت های مردانه اولدترافورد متعلق 
به ابتدای فصل جاری و توسط هواداران یکی 

از تیم های میهمان بوده است.

خبر

والورده: نیمار به 
بارسا تلفن نکرده 

است
ســرمربی  والــورده  ارنســتو 
بارسلونا تأکید کرد که هیچ تماسی 
از ســوی نیمار یا فــردی دیگر که 
توصیــه کرده باشــد ایــن بازیکن 
برزیلی را بــه بارســلونا برگرداند، 
تازگی  بــه  اســت.  نکرده  دریافت 
شــایعاتی منتشــر شــده مبنی بر 
تماس های  در  نیمــار  پــدر  اینکه 
مکرر از بارســایی ها خواسته است 
که او را به این باشــگاه برگردانند، 
نیماری که سال 2017 با قراردادی 
222 میلیــون یورویی از بارســا به 
پاری ســن ژرمن پیوســت. متعاقبا 
نیمار با انتشــار پیام هایی در فضای 
مجــازی این خبــر را تکذیب کرد. 
والــورده هــم از بهــا دادن به این 
شایعات خودداری کرد و در نشست 
خبــری اش گفت: »مردم دوســت 
دارند درباره بازیکنان باشــگاه های 
بسازند.  بزرگ  داســتان های  دیگر 
نیمار بازیکن فوق العاده ای اســت و 
یک جام جهانی فوق العاده داشــت 
اما او اان متعلق به باشگاهی دیگر 
است پس بیشــتر از این نمی توان 
چیــزی درباره او گفــت.« والورده 
ادامه داد: »بحثــی در مورد تماس 
تلفنــی نیمار بــا بارســلونا در کار 
نیســت. هیچ کســی با من تماس 
نگرفته اســت. چنین داستان هایی 
همیشــه در مطبوعات وجود دارند. 
نیمار بازیکن پاری سن ژرمن است و 
ما هم برای پاری ســن ژرمن احترام 
قایلیم.« والورده اما گفت که تیمش 
به یک مهاجم جدیــد نیاز دارد. او 
ادامه داد: »ببینیــم می توانیم یک 
بازیکن دیگر بخریم یا نه. باید دید 

باشگاه بودجه دارد یا نه.«

 بازخوانی کار نامتعارف مارچلو بیلسا در انگلیس

نبـرد جاسوسـان

در اواخــر دهــه 1990 گاس پویت، 
هافبک اروگوئه ای از فوتبال اســپانیا راهی 
چلسی شد. او می گوید: »یک هم تیمی در 
ساراگوسا داشتم که چهار، پنج سال را در 
انگلیس گذرانده بــود. او به من گفت که 
چه کارهایــی را نباید انجام دهم. او گفت 
شــیرجه نــزن و تاش نکن کــه به اجبار 
پنالتی بگیری، با دســتت گل نزن، سعی 
نکن داور را فریــب بدهی و تاش نکن او 
را مجاب به دادن کارت زرد به یک حریف 

بکنی.
در آن هنگام از خودم می پرسیدم مگر 
به کجا می روم؟ فکر می کردم دارم به یک 
ســیاره دیگر می روم! اما توانســتم خود را 

سازگار کنم و جا بیفتم.«
حــاا مارســلو بیلســا، مربــی لیدز 
یونایتد با این شــرایط آشناست. این مربی 

آرژانتینی درگیر رســوایی جاسوســی از 
حریف شده اســت، چراکه یکی از اعضای 
کادر فنی او را در حالی گرفته اند که تاش 
می کرده یک جلسه تمرینی دربی کانتی را 

به صورت مخفیانه تماشا کند.
لیــدز بــازی را 2 بر صفر بــرد و در 
صدر جدول چمپیونشــیپ ماند، اما بازی 
و عملکرد تیم زیر ســایه جنجال رسانه ای 
رفت. فرانــک لمپارد، مربــی دربی اصا 
راضی نبود و این را در عکســی که پس از 
بازی از او و بیلسا منتشر شد هم نشان داد.
بیلســا پس از بازی پذیرفــت باید با 
هنجارهای انگلیس سازگار شود اما او اتهام 
زیر پا گذاشــتن بازی جوانمردانه را هم رد 
کرد. او شــاید به آموزه های ســون تزو در 
کتاب »هنر جنگ« عمل کرده اســت که 
می گوید: »اگر دشــمنانت را می شناسی و 
خودت را می شناســی، حتی در صد نبرد 

هم در خطر قرار نخواهی گرفت.«
بیلســا دیوانه فوتبال و به شــدت در 

اندیشــه جزییات اســت. او به لیگی آمده 
که بایــد با تیم هایی بازی کند که شــاید 
تا همیــن اواخر اصا از وجودشــان خبر 
هم نداشته اســت. از دید او طبیعی است 
بخواهد تــا جایی که می توانــد از رقیبان 
اطاعــات جمع کند، به ویــژه که این نوع 

جاسوسی در آمریکای جنوبی رایج است.
در اواخر ســال 2017 بــود که تیم 
گرمیو برزیل برای فینال کوپا لیبرتادورس 
برابر انوس آرژانتین آماده می شد. گرمیو 
تیم خوبی داشــت و آرتــور، هافبک فعلی 
بارسلونا در آن  هنگام در آن تیم بود. لوان، 
هافبک بازیســاز تیم هم به عنوان بهترین 
بازیکن ســال 2017 قاره آمریکای جنوبی 
انتخاب شــد اما آنها از یک جاســوس هم 
اســتفاده کردند تا از رقیب خود اطاعات 
به دســت بیاورند. این جاسوس که سابقه 
زیادی در فوتبال آمریــکای جنوبی دارد، 
نه تنها از دوربین های با نمای دور استفاده 
کرد تا جلســات تمرینی رقیــب را ببیند، 

بلکــه یک پهپاد هــم در تمرین حریف به 
پرواز درآورد و از جلسه تمرینی آنها فیلم 

گرفت.
پهپاد دیده شد، جاسوس کشف شد، 
پلیس او را دســتگیر کــرد و او در نهایت 
گفت که بــرای گرمیو کار نمی کند. با این 
حال پیگیری های خبرنگاران نشان می داد 
کــه او برای گرمیو کار کرده اســت. رناتو 
پورتالوپی، مربی گرمیو گفت: »دنیا متعلق 
به آنهایی است که باهوش عمل می کنند. 
هر باشــگاه برزیلی یک جاسوس دارد. تیم 
ملی برزیل جاســوس دارد. این چیزها که 

تازگی ندارد.«
حتی برخی خبرنگارانی که بیلســا را 
محکوم کرده اند هم در گذشته از جلسات 
تمرینی تیم ها جاسوســی کرده اند اما اگر 
جاسوســی از تمرینات حریفان کاری رایج 
در آمریکای جنوبی اســت، ســر و صدای 

رسانه ها هم امری رایج در انگلیس است.
ESPN :منبع

 بازیکن سابق اتلتیکو:
همسرم پرسید مسی چه 

بایی سرت آورده؟!

در دوران بازیگری یک بازیکن لحظاتی 
هســت که ترجیح می دهــد از یاد خودش 
و ســایرین برود. لئو مســی بــرای خیلی از 
بازیکنان چنین لحظاتی را ســاخته است و 
یکی از بازیکنانی که توسط او شرمنده شده، 
ماریانــو پرنیا، بازیکن ســابق اتلتیکومادرید 
است؛ کســی که سال 2011 کفش هایش را 
آویزان کرد. او در مرور اتفاقی که در ورزشگاه 
ویسنته کالدرو در مواجهه با مسی برایش رخ 
داد، گفت: »بله متاســفانه من هم با مســی 
روبه رو شــده ام. بدترین آنها هم همان شبی 
بــود که 3 بر یک باختیــم و او نزدیک خط 
میانی زمیــن توپ را گرفــت و بعد ناگهان 
متوقف شد، کامًا ایستاد و توپ جلوی پایش 
بود. من هفت، هشــت متر دورتر از او بودم و 
با خودم گفتم »او فرصتش را ســوزاند«، به 
همین دلیل به سمتش رفتم. نمی دانم بعدش 
چه کار کرد... به هر حال بعد از بازی، زمانی 
که به خانه برگشــتم، همسرم از من پرسید: 
»مســی چه بایی به ســرت آورد؟« و من 
گفتم: »چــه می دانم؟ هیچ چیزی نفهمیدم! 
در تلویزیــون چه دیــدی؟« همه می گویند 
مسی همیشــه زمان زدن استارت هایش به 
داخــل می زند. پس من هــم رفتم تا راهش 
را ببنــدم و در یک چشــم برهم زدن، او مرا 
به سمتی دیگر فرستاد و نمی دانم چطور این 
کار را کرد. نمی دانم. او از من عبور کرد، بعد 
از دو بازیکــن دیگر، نمی دانــم چطور اما در 

نهایت خوشبختانه توپ را به تیر افقی زد.«

فیلیپو اینتزاگی مربی بولونیا ابراز ناراحتی کرد از اینکه 
اشتباهات بازیکنان تیمش در دو سوی میدان باعث باخت 2 
بر صفر به یوونتوس شده: »اینکه یوونتوس همه بازی هایش 
را می بــرد دلیل دارد و آن فرصت طلبی این تیم اســت. ما 
بازی خوبی انجام دادیم و حیف شد که باختیم چون یک گل 
با اشــتباه ما و یکی با تغییر مسیر توپ به دست آمد. اینطور 
باختن تاســف آور اســت چون خیلی خــوب مقاومت کرده 

بودیم و به آنها موقعیت گلزنــی زیادی ندادیم ضمن اینکه 
در ضدحمات می توانستیم بهتر عمل کنیم. تمام تاشمان 

را کردیم با آنکه می دانستیم بازی خیلی سختی می شود.«
روبرتو ســوریانو و نیکا سانســونه بعد از انتقال قرضی 
از ویارئال نخســتین بازی شــان را انجام دادند اما بولونیا که 
در رده هجدهم لیگ ایتالیا اســت، احتماا در ژانویه فعالیت 

بیشتری در بازار نقل و انتقاات خواهد کرد.

اینتزاگی: می توانستیم گل ها را نخوریم

ماسیمیلیانو آلگری مربی یوونتوس بعد از 
پیروزی 2 بر صفر تیمش مقابل بولونیا و صعود 
به جمــع 8 تیم برتر جام حذفــی ایتالیا تایید 
کرد مهدی بن عطیه به بازی ســوپرجام ایتالیا 
که چهارشنبه در جده عربستان سعودی برگزار 

می شود، نمی رسد. 
فدریکو برناردسکی و مویس کین گل های 
یوونتــوس را در این بازی زدند که باعث شــد 
رکــورد جدیــدی برای یــووه به دســت آید، 
دوازدهمین حضــور متوالی در یک چهارم نهایی 
کوپــا ایتالیــا. آلگری گفــت: »از ایــن صعود 
خوشــحالم چون پیــروزی در زمین بولونیا آن 
هم در نخستین بازی بعد از تعطیات زمستانی 
آسان نبود. بازی چهارشــنبه باید برنده داشته 
باشد، ما قبل از این در ضربات پنالتی به میان 
باخته ایم بنابراین امیدوارم کار به وقت اضافه و 

ضربات پنالتی نکشد. ما آماده بازی هستیم.« 
در آخریــن دقایق قبل از بــازی تغییری 
در ترکیــب یوونتــوس رخ داد و بن عطیه جای 
خود را به جورجو کیلینی داد: »او دچار التهاب 
کشاله ران شد و با ما به جده نمی آید. ما آندره آ 
بارتزالی را هم نداریم اما امید داریم ژوائو کانسلو 

برگردد.«
او از لئوناردو اسپیناتزوا تعریف کرد؛ این 

بازیکن بعد از حضور قرضی در تیم های مختلف 
در تابســتان به یووه برگشت تا در دفاع چپ با 
الکس ســاندرو رقابت کند اما دچار مصدومیت 
شــد و چند ماه دور بود تــا اینکه در این بازی 
نخستین حضور رســمی در یوونتوس را تجربه 
کرد: »بازی خیلی خوبی داشت، او برای ما مهم 
اســت. به خاطر مصدومیت خوان کوادرادو باید 

چهار مدافع کناری داشته باشیم.«
مویس کین 18 ســاله بعد از بازگشت از 
دوران قرضی در هاس ورونا نخستین گل فصل 
خود را برای یووه زد: »کین جوان اســت و نیاز 
به پیشــرفت دارد. برناردسکی از نظر جسمی و 
روحی به فرم ســابق برگشته بود، با مصدومیت 

مانجوکیچ، همه این بازیکنان مهم شده اند.«

 یک بار به میان باخته ایم

 آلگری: امیدوارم سوپرجام به پنالتی نکشد

تومــاس توخل می گوید وقتی راحت 
می خوابد که پاری سن ژرمن در فصل نقل 
و انتقاات زمســتانی یــک بازیکن بخرد. 
شایعاتی درباره رفتن آان، هافبک ناپولی 
به پاریــس وجود دارد ضمن اینکه آدرین 
رابیو قرار اســت قهرمان فرانســه را ترک 

کند.
مربــی آلمانی بعد از پیــروزی 3 بر 
صفر برابر امی ین گفت: »مدیر ورزشــی و 
رییس باشگاه به من گفتند بازیکن جدید 
خواهم داشــت و من به آنها اعتماد کردم 
در عین حال نگرانم از اینکه چنین اتفاقی 
نیفتد هرچند می دانــم فعالیت در پنجره 
زمستانی ســخت تر است. وقتی کار ما در 

نقل و انتقاات تمام شود، می توانم راحت 
بخوابم.«

پاری سن ژرمن باخت شوکه کننده به 
گنگان در جــام اتحادیه را با این پیروزی 
جبران کرد بدون آنکه نیمار را در اختیار 
استراحت  برزیلی  فوق ستاره  باشد.  داشته 
کرد و پاریس با درخشش ادینسون کاوانی 
و کیلیان امباپه به پیروزی رســید: »این 
بهترین جوابی بود کــه به بازی با گنگان 
دادیــم. ما در آن بــازی خیلی چیزها کم 
داشــتیم اما در این مســابقه بــا کیفیت 

روحی باایی بازی کردیم.«
پاری ســن ژرمن در بازی بعدی خود 

شنبه آینده میزبان گنگان است.

توخل: نمی توانم راحت بخوابم
 نگرانی مربی پاری سن ژرمن در فصل نقل و انتقاات
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برد دشوار لیورپول در خانه برایتون

نمایشیکهفراموشمیشود

 
اگر لیورپول در ماه مه قهرمانی خود 
را جشــن بگیرد، از پیروزی دشوار مقابل 
برایتون سختکوش تنها چند ثانیه در فیلم 
مروری بــر قهرمانی لیورپول باقی خواهد 
مانــد. اما این موضوع اصا مهم نیســت، 
چون این بازی ها مهم ترین امتیازات فصل 

را به همراه می آورند.
البته پیش از این هم باای ســر تیم 
یورگن کلوپ، عامت سوال وجود داشت؛ 
مانند شکســت مقابل منچسترسیتی، که 
پس از آن کار برای لیورپول سخت تر شد، 
چرا که حاشــیه امنیت این تیم کمتر از 

پیش شده بود.
کلــوپ درباره این بــازی، که با گل 
محمد صاح در اوایل نیمه دوم به ســود 
لیورپول به پایان رسید، گفت: »از نظر بلوغ 
تیم، می توانم بگویم کــه این بالغانه ترین 
نمایــش فصل ما بــود.« در انتهای بازی، 
کلوپ با مشــت های گره  کرده خوشحالی 
آرامی کرد. این واکنشی مناسب برای 90 
دقیقه پیــش از آن بود. بازی چیز زیادی 
نداشت که بینندگان را به هیجان بیاورد؛ 
حتــی زمانی که برایتــون در پایان بازی 
دست به حمله زد. اما لیورپول مانند دیگر 

دیدارهای این فصل خونســرد، باهدف، و 
ســختکوش بود، و مانند دو فصل گذشته 

هم با تمام توان بازی می کرد.
کلــوپ گفــت: »مــا تیــم هارلــم 
بسکتبال(  نمایشی  تیم  )یک  گلوب تراترز 
نیستیم. ما باید نتیجه بگیریم، و این کار 
سختی است.« این صحبت کلوپ نشان از 
چیزهای زیادی داشــت، چرا که لیورپول 
کاما راضی اســت که نمایشی نه چندان 
زیبا داشته باشــد ولی نتیجه بگیرد. آنها 
فصل گذشــته در خانه برایتــون پنج بر 
یک پیروز شــده بودنــد و در هر دو نیمه 
عملکردی عالی داشتند. آنها این بار کاما 
ســوار بر بازی نبودند، اما زمانی که پیش 
افتادند لغزشــی نداشتند. در فاصله شش 
دقیقــه مانده بــه پایان مســابقه، روبرتو 
فیرمینو را می شــد دید کــه 25 متر به 
عقــب برمی گردد تا توپ آنتونی ناکرت را 
بگیرد و مانع یــک ضدحمله خوب برای 
تیم میزبان شــود. در دقایــق باقیمانده، 
فابینیو و ویرجیــل فان دایک چندین بار 
مانع حمات حریف شدند و این لحظات 

بی تردید باعث رضایت کلوپ شده است.
کلوپ گفت: »این بی تردید چالشــی 
بزرگ بــرای همه بــود که خونســرد و 
موقعیتی  هــر  بمانند، چــون  متمرکــز 
در  تهدیــد  بــه  تبدیــل  می توانســت 

ضدحمات شــود. اینکه خطا نکردیم هم 
مهم بود چون برایتون روی ضدحمات به 
شــکلی باورنکردنی خطرناک است. حفظ 
این ســطح تمرکز برای تیم دشوار بود اما 

آنها این کار را انجام دادند.«
این باعث خوشــحالی کلوپ بود که 
فابینیو، که حضــور مقتدرانه اش در خط 
میانی از دایل کلیدی فرم اخیر لیورپول 
بوده اســت، این بــار در قلب خط دفاعی 
مستحکم بود. گلن ماری، یار رودرروی او 
بازیکنی حیله گر است، و زمانی که ماری 
در دقیقه 15 توانســت خود را آزاد کند، 
ضربه سر او به بیرون رفت و فابینیو نفسی 

به راحتی کشید.
در آن هنــگام ایــن نگرانــی وجود 
داشــت که نبود مدافعان میانی متخصص 
در لیورپول به ضرر این تیم تمام می شود. 
کمی بعد، ماری ضربه ای به صورت فابینیو 
زد ولی فابینیو هم جواب او را دقایقی بعد 
داد. فابینیو ســپس توانســت در جریان 
بازی جا بیفتد و یک بار هم ضربه پاسکال 
گروس که داشــت وارد دروازه می شد را 

برگرداند.
کلوپ گفــت: »فابینیو مغزی دفاعی 
دارد.« ایــن را می تــوان بــرای کل تیم 
لیورپول هم گفت. آنها در حمات چندان 
موثر کار نمی کردند. اولین باری که صاح 

فرصت خوبــی به دســت آورد تنها یک 
دقیقه پیــش از گل برتری تیم بود. او در 
اواخر مسابقه هم یک فرصت عالی را برای 
تعیین سرنوشــت بازی به دست آورد که 
آن را نتوانست گل کند، و سادیو مانه هم 
یــک ضربه زد که تــوپ از کنار به بیرون 
رفت. کلوپ گفت که قدرت تمام کنندگی 
لیورپول دردسرســاز شده اســت، اما در 
تعداد فرصت های آشــکار گل زنی  عمل، 
آنها را با انگشــتان یک دست هم می شد 

شمرد.
بایــد دید که اگــر رقیبــان بعدی 
هم مانند برایتون باشــند چه می شــود. 
برایتون تمایل داشــت عقب بنشــیند و 
مانع شکســتی مانند فصــل 2017-18 
شود. کریس هاتن، مربی تیم گفت: »اگر 
شــما مقابل آنها باز بازی کنید و دو، سه 
گل دریافــت کنید، دیگر هیچ راهی برای 

برگشت ندارید.«
اگر اینطور می شــد احتماا لیورپول 
بسیار زودتر مقاومت دفاعی آنها را در هم 
می شکست. کلوپ هم گفت: »اگر از اسب 
بیفتید، می توانید دوباره سوارش شوید.« 
لیورپول این کار را کرد، هرچند که نحوه 
این کارش چهار ماه بعد فراموش خواهد 

شد.
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 رئال آماده 
 شکار ستاره های
 چلسی و تاتنهام

دو باشگاه چلسی و تاتنهام 
باید بــه زودی خــود را برای 
مواجهه با پیشــنهادات باشگاه 
آمــاده کنند چرا  مادرید  رئال 
کــه دو بازیکــن تــاپ آنها در 
فهرســت بازیکنان مــورد نظر 
کهکشــانی ها قرار گرفته است. 
طبق اعام نشریه سان انگلیس 
قهرمــان اروپــا ادن آزار را از 
را  اریکسن  و کریستین  چلسی 
از تاتنهام زیر نظر گرفته است، 
دو بازیکنی که یک فصل دیگر 
به پایان قراردادهای شــان باقی 
مانده اســت و رقــم پایه برای 
خریــد آنها در ایــن فصل زیر 
50 میلیون پونــد نخواهد بود. 
چلســی در مورد آزار و تاتنهام 
در مــورد اریکســن وضعیــت 
مشــکلی دارند. این باشــگاه ها 
باید یــا ستاره های شــان را به 
تمدید قــرارداد راضی کنند یا 
ممکن است آنها را فصل آینده 
به عنوان بازیکن آزاد از دســت 

بدهند.
رئال مادرید اریکسن را به 
عنوان جانشین لوکا مودریچ در 
نظر گرفته است، مودریچی که 
33 ساله شــده است و کم کم 
به پایــان دوران اوجش نزدیک 
آزار  حال  همین  در  می شــود. 
هم به عنوان جانشینی شایسته 
بــرای پر کردن خأ ناشــی از 
فــروش کریســتیانو رونالدو به 
یوونتوس در نظر گرفته شــده 

است.
 چلسی امیدوار است که با 
افزایش حقوق آزار به 300 هزار 
پوند در هفته او را به ماندن در 

استمفوردبریج متقاعد کند.

تیمی که قهرمان لیگ 
می شود، در طول فصل 
بازی هایی دارد که تقریبا 
فراموش می شوند.

 عملکرد خوب فابینیو 
در قلب دفاع لیورپول

استوار و درخشان

یورگن کلوپ وارد میدان شد و مراسم 
پــس از بازی اش را انجــام داد. او بازیکنان 
ســرخپوش را در آغــوش کشــید، اما دو 
بازیکن بودند که کلوپ به شــکلی ویژه از 

آنها تقدیر کرد.
اول محمد صاح، کــه یک پنالتی به 
دست آورد و آن را گل کرد و تیمش را برنده 
دیدار کرد. با گل او بود که لیورپول توانست 
مانــع کاهش فاصله اش با منچسترســیتی 
شود. این بازیکن مصری عالی بود، و کنترل 
کاملی که او روی توپ داشــت و حرکاتش 
برای باز کردن دفاع برایتون خطرناک ترین 

ساح کلوپ بود.
نفــر دوم هــم فابینیــو بــود. بحران 
مصدومیــت کلوپ را مجبــور کرد که این 
ملی پــوش برزیلی را به عنوان مدافع میانی 
به زمین بفرســتد. اما عملکــرد او در 90 
دقیقه بازی در ورزشــگاه آمکس باعث شد 

که کلوپ توجهی ویژه  به او داشته باشد.
 فابینیو در تابســتان ســال 2017 به 
عنوان بازیکنی مطرح شــد کــه لیورپول 
بــه دنبالش اســت، و زمانی که مشــخص 
شــد امره جان قرارداد جدیدی با لیورپول 
امضا نخواهد کرد، باشــگاه در سال 2018 
به ســرعت این بازیکن را از موناکو خرید. او 
با قیمت 7/43 میلیون پوند خریداری شد و 

هافبک دفاعی جدید لیورپول شد.
او امــا توانایی بــازی در بیش از یک 
پســت را دارد. فابینیــو در تیم ملی برزیل 
سابقه بازی در پست مدافع راست را دارد، و 
در بازی با برایتون نشان داد که چرا کلوپ 
با وجود غیبت جو گومز، دژان لوورن و یوئل 

ماتیپ، حاضر نشده که بازیکن بخرد.
فابینیــو از همــان ابتــدای مســابقه 
حواســش به همه جای زمین بــود. اولین 
حرکــت مهــم او در این بــازی یک پاس 
35متری بود که روی پای اندرو رابرتســون 
فرود آمد. فابینیو در کنار ویرجیل فان دایک 
یک زوج دفاعی عالی را ساخته بود و این دو 

نفر کاما با هم هماهنگ بودند.
اما بهترین لحظه فابینیو زمانی بود که 
در نیمه دوم مانع گل زنی پاســکال گروس 
شــد و برتری لیورپول در این مســابقه را 

حفظ کرد.
زمانی که لــوورن و گومز دوباره آماده 
شــوند، فابینیــو به پســت طبیعــی خود 
بازخواهد گشــت، اما او در ســاحل جنوبی 
باای  انعطاف پذیــری و کاس  انگلیــس، 

بازی اش را اثبات کرد.
 منبع: دیلی میل

ادن آزار تنها بازیکن این فصل غیر از 
فوق ستاره بارســلونا، لیونل مسی است که 
آمارش در میان پنج لیگ اول اروپا در گل 
و پاس گل دو رقمی شده است. ستاره تیم 
ملی بلژیک بعد از درخشش در جام جهانی 
و رسیدن به مقام سوم جهان به رقابت های 
باشگاهی آمد و شروع خیلی خوبی داشت. 
او در 12 بازی ابتدایی خود برای باشــگاه 
و تیم ملی همین تعــداد گل زد. البته این 
روند برای کسی که همواره به خاطر نداشتن 
ثبات مورد انتقاد قــرار می گیرد ادامه پیدا 
نکرد از جمله 12 بــازی پیاپی بدون گل، 
اما او چهار گل دیگر برای چلسی زد که در 
مجموع 10تــای آن در لیگ برتر بود. این 

بازیکن 28ساله تا قبل از بازی شنبه شب با 
نیوکاسل 9 پاس گل به هم تیمی هایش داده 
بــود و با پاس گلی که به ویلیان داد، تعداد 
پاس گل خود را دو رقمی کرد. بهترین آمار 
گلزنی او در فصل 2015-2014 با 19 گل 
ثبت شــد و در نخستین فصل حضورش در 
اســتمفوردبریج به 11 گل رسید که رکورد 
او است. نیوکاسل بعد از 22 بازی 18 امتیاز 
گرفته که بعد از فصــل 1989-1988 که 
17 امتیاز گرفتند، کمترین میزان است. آن 
فصل، تیم با مربیگری جیم اسمیت سقوط 
کــرد. این تیم در 10 بــازی خارج از خانه 
آخرش برابر چهار تیم باای جدول شکست 

خورده است.

بعد از تــاش  نافرجام اینتر برای خرید 
لــوکا مودریــچ از رئــال مادریــد، اکنون از 
یوونتوس به عنوان دیگر مشــتری ایتالیایی 
ایــن هافبــک کروات یــاد می شــود. طبق 
ایتالیا،  ادعای شــبکه اســپورت مدیاســت 
بانوی پیر نســبت به جذب برنده توپ طا و 
بهترین بازیکن فوتبال دنیا در ســال 2018 

پرس و جو هایــی انجــام داده و وضعیت او را 
زیر نظر گرفته اســت. قرارداد مودریچ با رئال 
مادرید ماه ژوئن سال 2020 تمام می شود و 
به نظر نمی رســد که او برنامه ای برای تمدید 
آن داشته باشــد. مودریچ پیش از این گفته 
است که دوست دارد دوران بازیگری اش را در 

رئال مادرید به پایان برساند.

ویلیــان بعــد از گل پیروزی بخش 
و زیبایــش مقابل نیوکاســل تاکید کرد 
نمی خواهد از چلســی بــرود. گل دقیقه 
57 او پنجمیــن گل ایــن فصلش بود: 
»در لیگ برتر واقعا ســخت اســت. باید 
با فرصت طلبی بیشتری بازی کنیم. گل 

خوبی زدم، فضــا را پیدا کردم و توپ را 
دقیقا همان جایی زدم که می خواستم.«

او در پاسخ به سوالی درباره رفتنش 
به بارســلونا گفت: »آینده من اینجا در 
چلسی است، نمی دانم راجع به چه حرف 

می زنید!«

آزاربهمسیرسید
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یادداشت

به پردرآمدترین بازیکن آرسنال بازی نمی رسد

معمایاوزیل

یک پشتیبان برای ژرژینیو می خواهم
تاکیددوبارهساری:ویلیانبایدبماند

در آن هنگام شاید مانند یک پیروزی 
به نظر نمی رســید اما دست کم نشانه  این 
بود که آرسنال به شــرایط خوبی رسیده 
اســت. کمتر از یک ســال پیــش بود که 
باشگاه آرسنال با شادی اعام کرد مسعود 
اوزیل قراردادی سه ونیم ســاله امضا کرده 

است.
بــه  را  ســانچس  الکســیس  آنهــا 
منچســتریونایتد داده بودنــد و هنریــخ 
مخیتاریــان را در ازای او گرفتــه بودند، 
چراکه از قرارداد ســانچس با آرسنال تنها 
کمتر از شــش ماه مانده بود و این باشگاه 
چاره ای جز دادن اجازه رفتن به ســانچس 

نداشت.
اوزیل هم وضعیتی مشــابه داشت و 
تیم آرسن ونگر داشت یک ستاره دیگرش 
را از دست می داد. آینده نامشخص به نظر 

می رسید.
اما حاا که یک سال گذشته، احتماا 
رائول سانیهی، مدیر جدید فوتبال آرسنال 
آرزو می کند ایوان گازیدیس، مدیر پیشین 
آرســنال اجازه مــی داد آن اتفاق بیفتد و 

اوزیل از آرسنال برود.
زمانی که حزب کارگــر در انتخابات 
عمومی ســال 2010 شکست خورد، لیان 
برن، دبیر وقــت خزانه یادداشــتی برای 
جانشین اش در دولت ائتافی نوشت و در 
آن آورد: »شــرمنده، هیچ پولی در بساط 

نیست.«
گازیدیس زمانی که دستمزد اوزیل را 
دوبرابر کرد، چنین یادداشتی برای سانیهی 
به جا نگذاشــت اما با توجه به اینکه اوزیل 
350 هزار پوند در هفته دستمزد می گیرد 
و پیر امریک اوبامیانــگ و مخیتاریان هم 
هر کدام 250 هزار پوند در هفته دستمزد 
دارند، به نظر می رســد که او باید این کار 

را می کرد.
آخریــن پنجره انتقااتــی گازیدیس 
و آرســن ونگــر طــوری پیــش رفت که 
دست های جانشینان آنها بسته شد و امری 
می گوید که آرسنال در ژانویه تنها می تواند 

بازیکن قرض بگیرد.
حاا ماجرای اوزیل هــم پیش آمده 
اســت. او حتی بــه نیمکت آرســنال هم 
نمی رســد و در شکست اخیر آرسنال برابر 
وستهم از فهرست تیم خط خورده بود. او 

بازیکنی کم اثرتر از ادی انکتیاست.

زمانی که به امری گفته شــد آرسنال 
نمی توانــد به پردرآمدترین بازیکنش بازی 
ندهد، او پاســخی هدف دار داد: »به نظرم 
بازیکنانــی که امروز بــازی کردند آنهایی 
بودند که شایستگی حضور در این مسابقه 
را داشــتند. ما با آنها ممکن اســت پیروز 
شویم و ممکن اســت ببازیم. من تصمیم 
گرفتم کــه کدام بازیکنان بــازی کنند و 
به نظــرم کدام بازیکنان بــرای حضور در 
میدان شایسته ترین هســتند. ما با اوزیل 
هم می بریم و هم می بازیم. به نظرم مساله 
برد و باخت بر سر بازی کردن یک بازیکن 

نیست.
مــن می توانــم بگویم کــه او در این 
هفته به شــکل معمول کار کــرد. ما با او 
هــم برده ایم و هم باخته ایــم. ما به کار با 

تمامــی بازیکنان ادامه می دهیم چون آنها 
مهم هستند، اما امروز سرنوشت تیم با این 

بازیکنان رقم خورد.«
پیام امری به هیات مدیره آشکار بود. 
او از اوزیل زیاد استفاده نخواهد کرد و آنها 
می توانند او را بفروشند اما باشگاهی حاضر 
نیست چنین دستمزدی برای یک بازیکن 
30ساله بپردازد. آرسنال شاید او را قرض 
بدهد و قبول کند که بیشتر دستمزدش را 
هم بپردازد. یا آنها ممکن اســت دو سال و 
نیم صبر کنند تا قــرارداد اوزیل به پایان 

برسد.
بیانیه آرسنال در زمینه تمدید قرارداد 
اوزیل شــاید باعث افزایش روحیه تیم شد 

اما بهای سنگینی هم به همراه داشت.
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مائوریتزیو ساری بعد از آنکه اعتراف 
کرد ژرژینیــو در برد 2 بــر یک مقابل 
افتاده، یک بار دیگر  نیوکاسل به دردسر 
بر درخواســت خود از چلسی به منظور 
پیــدا کردن جانشــینی برای سســک 
فابرگاس در فصل نقل و انتقاات ژانویه 
تاکید کرد. نخستین گل ویلیان در لیگ 
برتر بعد از سه ماه سه امتیاز حساس را 
برای چلســی رقم زد بعد از آنکه ضربه 
سر ســیاران کارک گل زودهنگام پدرو 
رودریگز را بی اثر کرد، اما تیم میزبان در 

دقایق بســیاری از این دیدار با مشــکل 
مواجه بود و ایــن را هواداران حاضر در 
بازی  نمی پســندیدند.  اســتمفوردبریج 
پراشــتباه ژرژینیو به طــور خاص مورد 
انتقاد تماشــاگران قرار گرفت و ســاری 
بــازی ناامیدکننــده خریــد فوق العاده 
تابستانی اش را به خاطر نداشتن پوشش 
مناسب بعد از رفتن فابرگاس به موناکو 
دانست: »ژرژینیو به دردسر افتاده بود و 
روی نیمکت هیچ بازیکنی در آن پست 
نداشتیم. من یک پشتوانه برای ژرژینیو 

می خواهم.«
گفتــه می شــود هافبــک زنیــت 
یا ستاره  پاردس  لیاندور  سن پترزبورگ، 
کالیاری، نیکولو بارا قرار است جانشین 
فابرگاس شــوند و وقتی از ساری درباره 
زمان آمدن بازیکن جانشین سوال شد، 
گفت: »نمی دانم. خیلی نگرانم، نمی دانم 
باشگاه هم نگران است یا نه. باشگاه نظر 
من را خیلی خوب می داند. من آنجا یک 
بازیکــن می خواهم. به تصمیم باشــگاه 
بســتگی دارد، کار بیشــتری نمی توانم 

انجام دهم.«
ســومین گل ویلیان در لیگ برتر 
در حالی زده شــد که شــایعات زیادی 
درباره انتقال او به بارسلونا مطرح شده، 
در حالی که چلســی عاقه ای به انتقال 
ندارد و این نگرانی وجود دارد که ساری 
نتوانــد در میان چهار تیم اول لیگ برتر 

قرار بگیرد.
ایتالیایــی گفــت: »خوب  مربــی 
می دانید که ویلیان بازیکن خیلی مهمی 
برای ماست. از نظر من، ویلیان باید با ما 
بماند. او مهم اســت مثل پدرو. هادسون 
اودوی دارد مهم می شــود. با ادن آزار ما 
به بالی مثل پدرو، مثل هادسون اودوی 

و البته ویلیان نیاز داریم.«

چلســی با این پیروزی و با توجه به 
باخت یک بر صفر آرسنال برابر وستهم، 
شــش امتیاز از توپچی های رده پنجمی 
فاصله گرفت اما ســاری از تیمش توقع 
بیشــتری دارد: »از نتیجه راضی ام. 10 
دقیقه اول خیلی خوب بودیم، بعد از گل 
فکر کردیم که بازی خیلی آســان است 
اما نبــود. 25-20 دقیقه خواب بودیم و 
بــرای همین اواخر نیمه اول با دردســر 
مواجه شدیم. باید از نظر ذهنی پیشرفت 
کنیم هرچند کسب سه امتیاز این بازی 
خیلی مهم بود.« چلســی هفته آینده به 

مصاف آرسنال می رود.
نیوکاســل با ایــن باخت بــه رده 
هجدهــم و منطقه ســقوط تنزل کرد و 
رافائل بنیتس گفت: »باید آرام باشــیم، 
رقابت طوانی اســت. بازی هفته آینده 
بــا کاردیف رده هفدهمــی خیلی مهم 
است اما باید بازی های بیشتری را ببریم. 
درباره تیم خوشبین هســتم اما درباره 
مسائل دیگر -هواداران نیوکاسل یک بار 
دیگر نســبت به عملکرد مایک اشــلی 
مالک باشــگاه ابــراز نارضایتی کردند- 
حرف نمی زنم. باید در پایان فصل از سه 
تیم بهتر باشــیم و اگر همیشه مثل این 
بازی باشیم، به این خواسته می رسیم.«

اوپتا جو- داوید لوییز در 3 بازی اخیر چلسی 2 پاس گل داده 
است. این مدافع برزیلی قبل از آن در 66 بازی پاس گل نداده بود.

آ.اس- نولیتو، مهاجم سویا به دلیل شکستن پایش نمی تواند 
حدود 3 ماه بازی کند. او چند روز پیش در بازی با بیلبائو در 
جام حذفی یک گل زد و 2 پاس گل داد اما در مجموع این فصل 
در ســویا موفق نبوده و با شکستن پایش در تمرین، فرصت 
رفتن به تیمی دیگر یا بهبود وضعیتش در سویا از دست رفت.

دیلی میل- لوییس 
همیلتون، قهرمان 
فرمول یک دنیا به 

آب زد و موج سواری 
کرد. همیلتون 

فیلمی از موج سواری 
خودش و همچنین 

ماقات با »کلی 
اسلیتر« قهرمان 

11 دوره مسابقات 
جهانی موج سواری را 

روی اینستاگرامش 
گذاشت.

365- ژرژینیو که تابستان امسال به چلسی پیوست، رکورد 2 هزار پاس درست 
در لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد. این فصل هیچ بازیکنی در لیگ برتر به اندازه 
او پاس نفرستاده اما عجیب اینجاست که ژرژینیو حتی یک پاس گل هم نداده 
است. او به دلیل خلق نکردن فرصت گل، مورد انتقاد هواداران چلسی است.

دیلی میل- جیمز هاردن، ســتاره تیم هیوستن راکتس در عرض نیم ساعت 
43 امتیــاز، 10 ریباند و 12 پاس گل به نام خود ثبــت کرد، آن هم در بازی 
حســاس با کلیولند کاوالیرز تا تیمش 141-113 پیروز شــود. در بسکتبال، 
اصطــاح »دبل« وقتی به کار می رود که یک بازیکن در یکی از پنج دســته 
امتیاز؛ ریباند، پاس گل، توپ ربایی و باک کردن، دو رقمی شــود. پیش از 
این در تاریخ NBA ســابقه نداشــت یک بازیکن در کمتر از 30 دقیقه در 
3 دســته دبل کند و هاردن با رکوردش در بازی با کلیولند تاریخ ســاز شد. 

اسپورت مدیا ست- سفر میان به جده عربستان برای بازی با یووه در 
سوپرجام ایتالیا. 

عکس نوشت

برنامه

دوشنبه 24 دی
لیگ برتر

منچسترسیتی......................................................................... ولورهمپتون 23:30
 

الیگا
...............................................................................  اسپانیول 23:30 رئال سوسیداد

 
جام حذفی ایتالیا

مرحله یک هشتم نهایی
..............................................................................................  آتاانتا 20:00 کالیاری
............................................................................................  ویرتوس انتا 23:30 رم
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Rob Draper

نیک ایمز
Nick Ames

دامینیک کینگ
Dominic King
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سرمربی  مرزبان  علیرضا 
نفــت مسجدســلیمان ایــن 
روزهــا در تــاش اســت تا 
تیمش را تقویت کند. مرزبان 
دربــاره آخرین شــرایط نفت 
می گویــد:  مسجدســلیمان 
»از محمــد پاپــی و محمــد 
شــادکام کــه بــه تازگی به 
خدمــت گرفتیم خیلی راضی 
هســتم، به هر حــال قدرت 
مالی مــا پایین اســت و باید 

تیــم را هرطور که شــده ترمیم کنیــم. بازیکنانی که 
مدنظرمــان بودنــد و کادرفنی روی آنهــا نظر مثبت 
داشــتند را نتوانســتیم جذب کنیم.« مربی سابق تیم 
ملی در مورد عملکرد تیم ایران در جام ملت های آسیا 
و تفاوت نمایش شــاگردان کارلوس کی روش نسبت به 
جــام جهانی 2018 توضیح می دهد: »خیلی خوب کار 
می کنند. در جام جهانی کالیبر بازیکنان فرق می کرد، 
تیــم ما خیلی خوب کار می کند و آن چیزی که از آنها 
انتظار می رود را نشان می دهند، امیدواریم موفق شوند. 
ما یکی از مدعیان قهرمانی هستیم. اتفاق خاصی نیفتد 

به مرحلــه فینال می رســیم 
و قهرمــان می شــویم. از نظر 
کیفیت فنــی و ظرفیت کاما 
مشخص است همه چیز فراهم 
درباره  مرزبان  علیرضا  است.« 
بحث هــای پیش آمــده بین 
می گوید:  برانکــو  و  کی روش 
بیــن  دعــوای  »متاســفانه 
کــی روش و برانکو ایوانکوویچ 
داشــته  گوناگونی  جنبه های 
اما مــن نــام آن را »خیانت 
خاکســتری« می گذارم. باید به این دو آقا بگویم کمی 
ســرتان را پایین بیاورید و به مردم احترام بگذارید. به 
همین دلیل از کلمه خیانت خاکســتری استفاده کردم 
چراکه این دو ســرمربی رنگشان را مشخص نمی کنند. 
هیچ کــس نمی تواند بگوید که آنها ســیاه هســتند یا 
ســفید. این ها بایــد بدانند که این برهه پول شــان را 
می گیرند و هیچ چیز عجیب و غریبی نبوده؛ ما مربیان 
برای کاری که انجام می دهیم پول می  گیریم. کی روش 
و برانکو همانند کودکانی شده اند که برای یک تکه نان 
دعوا می کنند و هر چه دوست دارند به هم می گویند.«

فیــروز کریمــی یکی 
اصلــی  گزینه هــای  از 
نســاجی  ســرمربیگری 
مازندران اســت. کریمی که 
با  تنگاتنگی  رقابــت  ظاهرا 
مجید جالی برای رســیدن 
به نیمکت این تیم قرمزپوش 
قائمشهری دارد، در مورد به 
دست گرفتن سکان هدایت 
نســاجی مازندران می گوید: 
را  خودم  برنامه هــای  »من 

به مالک باشــگاه داده ام و بــه آنها گفته ام نیت من 
خیر اســت و اگر در این برهه زمانی کاری از دست 
من ساخته باشد با کمال میل انجام می دهم. مردم 
دوست داشــتنی مازندران این استحقاق و لیاقت را 
دارند که در لیگ برتر تیم داشــته باشند، چون در 
تمام تیم هــای لیگ های معتبــر فوتبال یعنی چه 
در لیــگ برتر، یک و دو و حتــی تیم ملی حداقل 
دو، ســه بازیکن مازندرانی حضور دارند. این یعنی 
منطقه، منطقه فوتبال خیزی است و این عاملی شد 
تــا من قبول کنم با توجه بــه اینکه در این منطقه 

سابقه همکاری نداشتم، اگر 
کاری از دستم ساخته است، 
انجــام دهــم.« کریمی در 
مورد آغاز کارش با نســاجی 
توضیــح می دهــد: »همین 
حاا هــم دیر اســت چون 
بازی ها چهاردهم بهمن آغاز 
می شــود و هفته آخر را هم 
باید از ایــن زمان کم کنیم 
چراکه باید آماده بازی شویم 
و دیگــر نمی توان به بازیکن 
فشــار آورد. در واقع چهارده روز زمان داریم و همه 
تیم ها چند هفته ای اســت که کار را آغاز کرده اند و 
مــا باید یارگیری کنیم و عــاوه بر آن جای چهار، 
پنج بازیکنی که از تیم جدا شده اند را هم پر کنیم 
و این بازیکنان نیاز به زمان دارند تا با هم هماهنگ 
شوند ولی به هر حال باید تاش کرد تا تیم مردمی 
و دوست داشتنی نساجی را به جایگاه خود برسانیم. 
مگر به همین ســادگی نساجی به اینجا رسیده که 
حاا به راحتی اگر نتوانم کاری انجام دهم، ســکان 

هدایتش را به دست بگیرم.«

مرزبان: دعوای کی روش و برانکو مثل 2 کودک است کریمی: اگر نتوانم کاری برای نساجی کنم، قبول نمی کنم

از خیلــی وقــت پیش خبر می رســید 
باشگاه تراکتورســازی تبریز به دنبال انتخاب 
ســرمربی بزرگی است تا در نیم فصل دوم کار 
را با او پیش ببرنــد. از آنجایی که محمدرضا 
زنوزی مالک باشــگاه تراکتورسازی از حاشیه 
و شــایعه های عجیب و غریب بدش نمی آید، 
ترجیــح می دهــد کار انتخاب ســرمربی را 
خودش دنبال کند. البته همین پیگیری ها هم 
شایعه های زیادی به دنبال داشت. مثا مذاکره 
با گاس هیدینگ که بعد از آن شایعه یهودی 
بودن آن منتشر شــد. در حالی که هیدینگ 
یهودی نیســت و فقط به خاطر اینکه پدرش 
در جنگ جهانــی دوم به یهودی هایی که در 
محبوبیت  بودند، کمک می کرد،  روســتایش 

خاصی در بین یهودیان پیدا کرده بود.
به هر حال شــاید همین شایعه ها باعث 
شــد هیدینگ از بین گزینه های سرمربیگری 
تراکتورســازی تبریز خیلــی زود کنار برود. 
البته ظاهــرا او گزینه جدی هم نبود و معلوم 
نیست به چه دلیل بحث حضور او در تراکتور 
جدی دنبال شد. به هر حال، زنوزی که هفته 
گذشته قول داده بود یکشنبه سرمربی جدید 
تراکتورســازی تبریز را انتخــاب کند، خیلی 
زود بــا گزینه های مورد نظــرش وارد مذاکره 
شد. گفته می شــود زنوزی ۳ گزینه در دست 
بررسی داشت که یکی از آنها اهل ترکیه بود، 
دیگری بلژیکی اما نفر سوم مشخص نشد. به 
هر حال مذاکره با این ۳ گزینه دنبال شد که 
خبر رســید توافقات خوبی بین زنوزی و ژرژ 
لیکنز به وجود آمده. سرانجام عصر دیروز خبر 

توافق قطعی تراکتور و لیکنز منتشر شد.
 ســرمربی ۷0 ساله بلژیکی که حضور در 
تیم های ملی زیــادی از جمله بلژیک، تونس، 

الجزایــر، مجارســتان و... را در کارنامه دارد. 
البته ژرژ لیکنز در تیــم ملی بلژیک خاطرات 
چندان خوبی ندارد. او به عنوان بازیکن چندان 
شــانس حضور در زمین پیدا نکــرد، به عنوان 
سرمربی هم در جام جهانی 1998 فرانسه، در 
گروهش به خاطر شکســت به ایرلند شمالی، 
سوم شــد تا از این تیم هم کنار گذاشته شود. 
ژرژ لیکنز در باشــگاه های نام آشــنای زیادی 
هم ســرمربیگری کرد که یکــی از آنها الهال 
عربســتان بود. این سرمربی بلژیکی، در الهال 
هم بعد از 5 هفته اخراج شــد. البته این اخراج 
خیلی عجیب بــود. چراکه ژرژ لیکنز در حالی 
که تیمش در 4 هفته ابتدایی لیگ، 4 پیروزی 
ارزشمند به دست آورده بود، در هفته پنجم با 
۳ گل به الشباب باخت تا به خاطر همین یک 

شکست، به راحتی اخراج شود. البته ژرژ لیکنز 
اخراج های دیگری هــم تجربه کرد. ژرژ لیکنز 
در سال 2018 ســرمربی تیم ملی مجارستان 
بود که در 4 بازی ۳ شکســت و یک تســاوی 
تجربــه کرد و در نهایت اخراج شــد. لیکنز در 
دهــه 80 و 90 میادی ســرمربی اندرلخت، 
شارلروا و... در بلژیک هم بود. ژرژ لیکنز اگرچه 
در مدت 25 ســال سرمربیگری، هیچ قهرمانی 
یا عنــوان در خور توجهی به دســت نیاورد اما 
حاا تجربه خوبی دارد و شاید در تیم پرستاره 
تراکتورسازی تبریز بتواند نتایج خوبی به دست 
بیاورد. تیمی که بازیکنان ملی پوش زیادی دارد 
و با یک سرمربی بزرگ خارجی می توانند موفق 
باشــند، البته شــاید یک مرد بدون جام و ۷0 
ســاله بهترین گزینه نباشــد. ناگفته نماند که 

اگرچه ژرژ لیکنز، ســرمربی بلژیکی، نتوانست 
موفقیت های درخور توجهی به دســت بیاورد 
اما در کشــف استعداد تبحر خاصی دارد. او در 
ســال 2012 استعدادهای زیادی کشف کرد و 
به تیم ملی کشورش تحویل داد. استعدادهایی 
که بعدا توانســتند به خوبی بدرخشند و موفق 
باشند. پس لیکنز عاوه بر اینکه تاش خواهد 
کرد تــا تراکتورســازی را در نیم فصل دوم به 
روزهای خوبی برساند و نخستین قهرمانی خود 
را به دست بیاورد، شــاید بتواند استعدادهای 
فوتبــال تبریز را کشــف کند. اســتعدادهای 
منطقه ای فوتبال خیز که نیــاز به توجه دارند. 
فعا باید دلخوش بود به همین حرف ها تا شاید 
بعدها مرد کهنه کار بلژیکی در تبریز کاری کند 

و تبریزی ها را به اوج شادمانی برساند.

بلژیکی باتجربه سرمربی تراکتورسازی شد

چهار بازیکن 
لیگ برتری در فهرست 

صنعت نفت
مســووان باشــگاه صنعت نفــت 
آبــادان مذاکره با چهــار بازیکن لیگ 
برتری را به شــکل جدی آغاز کرده اند. 
تکلیف فهرست ورودی تیم صنعت نفت 
تا پایان هفته مشــخص خواهد شــد. 
در حــال حاضــر صنعت نفتی ها عاوه 
بــر بازیکنانی که پیــش از این نام آنها 
مطرح شــده بود، مذاکرات جدی را با 
سجاد مشکل پور، عیسی آل کثیر، میاد 
سرلک و رســول نویدکیا آغاز کرده اند 
ولی هنوز تا ایــن لحظه با هیچ یک از 
آنها به توافق نرســیده اند. صنعت نفت 
در طــول نیم فصل اول نتوانســت نظر 
هوادارانــش را جلــب کنــد. از این رو 
مســووان این تیم مذاکــره با برخی 
بازیکنان شناخته شده را آغاز کردند و 
امیدوارند به زودی نفرات مورد نظر خود 

را جذب کنند.
 

جدایی قطعی ۳ بازیکن 
از پدیده

یحیی گل محمدی سرمربی پدیده 
برای تقویــت تیمش درصدد جذب دو 
بازیکن خارجی اســت. سرمربی پدیده 
بعد از اینکه در بین بازیکنان ایرانی به 
گزینه ایده آلی دســت پیدا نکرد حاا 
دنبال بازیکنان خارجی است و درصدد 
اضافه کــردن یک مهاجم و یک مدافع 
چپ به تیمــش. او فیلم های زیادی از 
سری B لیگ برزیل دیده و قصد دارد 
دو بازیکن را در نهایــت انتخاب کند. 
بعد از جدایــی محمدرضا خلعتبری از 
پدیده، فریبــرز گرامی، امیر منصوریان 
و محمد قنبری بازیکنانی هستند که از 

این تیم جدا شدند.
 

انتقال ابراهیمی به سپاهان 
در حال نهایی شدن

ابراهیمی مهاجم اکســین  محمد 
اصفهان  پیراهن سپاهان  به زودی  البرز 
را بــر تن خواهد کرد. امیــر قلعه نویی 
سرمربی سپاهان درصدد تقویت تیمش 
است و محمد ابراهیمی مهاجم پیشین 
تراکتورســازی که در حــال حاضر در 
اکسین بازی می کند، یکی از بازیکنان 
موردنظــر ایــن مربی اســت. یکی از 
مسووان باشــگاه سپاهان خبر داد که 
انتقــال ابراهیمی به ایــن تیم در حال 
نهایی شدن است و قرارداد رسمی این 

بازیکن به زودی امضا خواهد شد.

نقل و انتقاات

برگزاری نشست کمیته فوتسال 
با انصاری فرد و شمسایی

نشست داود پرهیزگار سرپرست کمیته 
فوتسال فدراسیون فوتبال با وحید شمسایی 
و محمدحســن انصاری فرد برگزار شد. داود 
پرهیزگار سرپرســت کمیته فوتسال درباره 
نشســت خود با محمدحســن انصاری فرد و 
وحید شمســایی می گوید: »ســعی مان این 
است که کمیته فنی توسعه فوتسال و فوتبال 
ســاحلی با اســتفاده از نیروهــای کارآمد و 
شــاخص در مسیر رشد و توسعه گام بردارد. 
در این جلســه درباره اعضای کمیته فنی به 
بحث و بررســی پرداختیم تا با حضورشان به 
مجموعه کمیته فنی کمک کنند. نخســتین 
نشســت با حضور وحید شمسایی برگزار شد 
و قصد داریم در جلســات آتی از محمدرضا 
حیدریان کاپیتان پیشین تیم ملی هم دعوت 
کنیم. هدف ما ارتقا و توســعه بیش از پیش 
فوتسال و فوتبال ساحلی است که با استفاده 
از نفراتــی که در این زمینــه تاش کرده و 
زحمات زیــادی در این بخش کشــیده اند، 

شرایط را بهتر از گذشته کنیم.«
 

صانعی مسوول استعدادیابی 
رده های سنی فوتسال

در حکمــی از ســوی مهدی تــاج رییس 
فدراسیون فوتبال، علی صانعی به عنوان مسوول 
اســتعدادیابی رده های ســنی فوتســال کشور 
منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده: »بدون 
شک مسوولیت پذیری و درایت شایسته شما در 
این امر همچون گذشته نقش موثر و بسزایی در 
پیشبرد اهداف عالیه فدراسیون فوتبال و کمیته 
فوتســال خواهد داشــت. امید است با اتکال به 
پروردگار متعال در جهت توســعه و شــکوفایی 

فوتسال کشور موفق و موید باشید.«
 

هاشم زاده: 10 بازیکن جدید 
به اردو دعوت کردیم

تیم فوتسال ایران با دعوت از 10 بازیکن 
جدیــد اردوی تدارکاتــی اش را بــرای بازی 
دوستانه با صربســتان برگزار می کند. محمد 
هاشــم زاده مربی تیم فوتسال درباره برگزاری 
این اردوی تدارکاتی می گوید: »در این مرحله 
از اردو تقریبا حدود 10 بازیکن جدید را دعوت 
کرده ایم تا عملکردشان را ارزیابی کنیم.در این 
مرحلــه از اردوی تدارکاتی تمرکزمان بر روی 
تمرینات تاکتیکی و هماهنگی تیمی است تا 
با یکدیگر هماهنگ شــوند. حضور  بازیکنان 
بازیکنــان جوان در اردوها نشــان دهنده این 
است که کادر فنی با دقت تمام مسابقات لیگ 
را مد نظر داشــته و مرتبــا بازیکنان را آنالیز 
می کنــد. در این اردو هــم بازیکنان جدید را 
دعوت کردیم تــا ببینیم کدام بازیکن قابلیت 
این را دارد که در شــرایط تیمی قرار بگیرد و 
عملکرد مناسبی از خود به جای بگذارد. بدون 
شــک هر بازیکنی که قابلیــت حضور در تیم 
ملی را داشته باشد می تواند در کنار بازیکنان 

برای تیم ملی فوتسال افتخار کسب کند.«

فکری: نمی دانم از 
کم طاقتی بازیکنانم بنالم 

یا بی توجهی مسووان
شــاهین شــهرداری بوشهر در 
یکــی از مهمتریــن بازی های هفته 
هجدهــم مقابل گل گهر ســیرجان 
شکست خورد تا شانس لیگ برتری 
شــدنش کم شــود. محمود فکری 
ســرمربی این تیم بوشهری در مورد 
شکســت به گل گهــر می گوید: »ما 
در دو مســابقه شــش امتیازی برابر 
گل گهر  و  پاکدشــت  سرخ پوشــان 
اینجا  نباید کار به  شکست خوردیم. 
می رســید که در دو بازی مهم هیچ 
امتیازی نگیریم. این اتفاق خیلی بد 
بــود و در آینده بایــد این دو باخت 
را جبران کنیم.« فکری درباره اینکه 
آیا قول مسووان شورای شهر بوشهر 
برای حل مشکات مالی عملی شده 
یا نه، توضیــح می دهد: »تا به امروز 
کــه برطرف نشــده و شــاید بعد از 
حرف های من برطرف شود! خیلی ها 
تصور می کنند که موفقیت یک تیم 
فقط بــه بازیکنان و کادر فنی مربوط 
است ولی باشگاه و مسووان استانی 
هــم باید به بهترین شــکل کارهای 
پشــتیبانی را انجام دهنــد. اگر این 
اتفاق رخ ندهد قطعاً با مشکل مواجه 
می شویم. شرایط تیم ما طوری است 
که نمی دانــم از کم طاقتی بازیکنانم 
بنالــم یــا بی توجهی مســووان. از 
طرفی رقیبــان ما هم دنبال کارهای 
کثیف هستند. شــاید برای مقابله با 
این موضوع بتوان راهکاری پیدا کرد 
ولی نمی دانیم چه کار باید کرد که از 

درون خودمان ضربه نخوریم.«

فوتسال

 دومین 
مربی خارجی 

در تبریز

 هنــوز محمد تقــوی از مربیگری تراکتورســازی تبریز اســتعفا نــداده بود که خبر رســید محمدرضا زنــوزی مالک این 
باشــگاه، بــه دنبال ســرمربی جدید اســت. در این مــورد خبرهای زیادی بــه گوش می رســید که کمتر کســی آنها را 
جــدی می گرفــت. از دراگان اســکوچیچ گرفته تــا گاس هیدینگ باتجربــه. گزینه هایی کــه خیلی زود کنــار رفتند.در 
نهایت مشــخص شــد باشــگاه تراکتورســازی تبریز  با ژرژ لیکنز به توافقات خوبی رســیده  و دیروز این مربی ۷۰ ســاله 
بلژیکــی به عنوان جانشــین تقوی معرفی می شــود تا هدایت قرمزپوشــان تبریــزی را در نیم فصل دوم بــه عهده بگیرد.

مدیرعامل باشــگاه تراکتورســازی طی روزهــای آینده انتخاب 
خواهد شد.

 بعد از قطع همکاری باشــگاه تراکتورســازی با علیرضا اسدی 
مدیرعامل پیشــین این باشــگاه با نظر محمدرضا زنوزی فعا عباس 
الیاسی عهده دار امور مدیریتی باشگاه شده است. الیاسی که ریاست 
هیات مدیره تراکتورسازی را برعهده دارد، طی روزهای گذشته حضور 
فعالی در دفتر باشگاه و تمرینات داشته و امور را زیر نظر گرفته است. 

با این حال او قصد ندارد ســمت مدیرعاملی تراکتورســازی را قبول 
کند. عباس الیاســی رییس هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز 
درباره بحث مدیرعاملی این باشگاه می گوید: »من رییس هیات مدیره 
باشــگاه تراکتورسازی هستم و اان هم مشــغول بررسی گزینه های 
مدیرعاملی هســتیم. قطعاً من به عنوان مدیرعامل در باشــگاه حضور 
نخواهم داشــت و مدیرعامل جدید تا چند روز آینده انتخاب خواهد 

شد.«

الیاسی: قطعا 
مدیرعامل تراکتور 
نخواهم بود

۴ بازیکن جدید در کارون اروند خرمشهر
بــرای نیم فصل دوم 4 بازیکــن جدید به تیم لیگ یکــی کارون اروند 
خرمشــهر پیوستند. آرام عباسی مدافع سابق صبای قم و صنعت نفت آبادان، 
محمد اوســانی مهاجم سرخ پوشان پاکدشت، رحیم آلبوغبیش هافبک سابق 
صنعت نفت آبادان و جهانبخش طاهر چهار بازیکنی هســتند که پس از عقد 
قرارداد، در نیم فصل زمستانی تیم کارون اروند خرمشهر را همراهی می کنند. 
تیم کارون اروند خرمشهر در هفته هجدهم لیگ یک در تهران با پرسپولیس 
پاکدشت به تساوی یک بر یک رضایت داد. این تیم با هدایت هومن افاضلی 
به دنبال ماندن در لیگ یک اســت و قصد دارند برای صعود به لیگ برتر از 

فصل آینده کار خود را شروع کنند. 
 

تمدید قرارداد حسینی با اکسین به صورت مشروط
مجتبی حســینی سرمربی اکســین البرز قراردادش را با این باشگاه 
تمدید کرد. مسووان باشگاه اکسین البرز بعد از مذاکراتی که با مجتبی 
حسینی داشــتند، در نهایت قرارداد این مربی را یک فصل دیگر تمدید 
کردند. البته قرارداد حســینی برای فصل آینده مشــروط بر آن اســت 
که اگر این مربی برای فصل آینده از تیم لیگ برتری پیشــنهاد داشــته 
باشد می تواند از اکســین جدا شود. حسینی ظاهرا این فصل هم پس از 
امضای قرارداد با اکســین البرز، پیشنهاد لیگ برتری داشت اما به خاطر 
داشــتن قرارداد نتوانست این پیشنهاد را بپذیرد. مجتبی حسینی سابقه 

سرمربیگری در ذوب آهن اصفهان را دارد.

لیگ یک

تیم فوتســال گیتی پسند اصفهان 
این فصل هم به عنوان اصلی ترین مدعی 
کسب قهرمانی پا به رقابت ها گذاشت و 

در حال حاضر صدرنشین است.
 البتــه قهرمــان ایــن فصــل در 
می شود.  مشــخص  پلی آف  رقابت های 
رضا لک ســرمربی گیتی پسند اصفهان 
کــه تیمــش را شــانس اول قهرمانی 
پلی آف  مرحلــه  مــورد  در  می دانــد، 
می گوید: »ان شــاءا... ســعی می کنیم 
هماننــد نیم  فصــل اول و دوم لیــگ 
شــرایط خوب خــود را در این مرحله 
هم حفظ کنیم. البته در مرحله پلی آف 
»بلو« بازیکن برزیلی به جمع ما اضافه 
می شــود و قرار است در هفته آینده در 
بازی با حفاری هم از حضور او استفاده 

کنیم.«
 لــک در رابطــه با اینکــه برخی 

معتقدند او مدیریــت خوبی در کنترل 
حواشی پیش آمده در بازی با شهروند 
ســاری در اصفهان نداشــته و البته در 
تیمش بازیکن ســااری حــرف اول را 
می زنــد، توضیــح می دهــد: »اتفاقات 
اصفهان ربطی به کادر فنی و گیتی پسند 
نداشــته و همیشــه در همه مسابقات 
تماشــاگران مستقل هســتند. در خود 
ســاری از اول بازی تا آخــر بازی ما را 
مورد توهین و ناســزا قرار می دهند اما 
هیچ وقت واکنشی نشان ندادیم و حتی 
قبــل از بازی به بازیکنــان و کادر فنی 
خود اعام کردیم حق پاســخ دادن به 
تماشــاگران را ندارند. من نمی دانم این 

حرف ها چیست که می گویند. 
کارنامه من مشــخص است و همه 
می داننــد به هیــچ وجه اعتقــادی به 

بازیکن سااری ندارم.«

لیگ  دوره ای  رقابت هــای  پایان  با 
برتر فوتســال بانوان، چهار تیِم حفاری 
اهــواز، نامی نو اصفهــان، دختران کویر 
مس کرمــان و مس رفســنجان راهی 
دور پلی آف شــدند تا قهرمان مسابقات 
مشــخص شــود. مرحله پلی آف از 12 
بهمن مــاه به صورت رفت و برگشــت 
شــروع می شــود و حفــاری در بازی 
نخســت خــود مقابل مس رفســنجان 
قرار می گیرد. زیور بابایی ســرمربی تیم 
فوتسال بانوان حفاری اهواز درباره پایان 
نیم فصــل دوم رقابت هــای لیگ برتر و 
آغاز مرحله پلی آف می گوید: »در اواخِر 
رقابت ها خستگی و آسیب دیدگی، کمی 
بازیکنانــم را اذیت کــرد. چند بازیکن 
هم درگیر ســرماخوردگی بودند. دست 
مــن خالی بــود و نتوانســتیم در چند 
بازی آخر عملکرد خوبی داشــته باشیم. 

پلــی آف از 12 بهمن ماه آغاز می شــود 
و در نخســتین بازی مقابــل تیم مس 
رفسنجان قرار خواهیم گرفت. تا شروع 
مرحله پلی آف ریکاوری می کنیم تا تیم 
برای مسابقات مهیا شود. در پلی آف کار 
سختی در پیش خواهیم داشت، هر بازی 
حکم فینال دارد و فرقی ندارد مقابل چه 
تیمی قرار می گیریم.« بابایی در رابطه با 
هــدف تیمش توضیح می دهد: »هر تیم 
در مرحله پلــی آف بهترین بازی خود را 
با هدف کسب پیروزی به نمایش خواهد 
گذاشت. هر چهار تیم برای کسب عنوان 
قهرمانــی می آینــد و به همیــن دلیل 
پیش بینی تیم قهرمان کار سختی است. 
ُحســن این شیوه برگزاری این است که 
بــه تیم هــای رده دوم، ســوم و چهارم 
هم شــانس دوباره بــرای قهرمانی داده 

می شود.«

وحید شمســایی کاپیتان ســابق 
تیم فوتســال ایران که در جلسه کمیته 
فوتســال حضور داشــت، در مورد این 
جلسه با حضور محمدحسن انصاری فرد 
رییس کمیته فنی توســعه فوتســال و 
فوتبال ســاحلی و پرهیزگار سرپرست 
کمیته فوتســال، می گویــد: »از زمان 
انتخاب پرهیزگار به سرپرســتی کمیته 
فوتســال تاکنــون چندین جلســه با 
او داشــتم. پرهیــزگار فــردی جوان و 
جویــای نام اســت کــه در بخش های 

مختلــف فدراســیون فوتبــال حضور 
داشــته. طبق صحبت هایی که از قبل 
شده بود جلسه ای با حضور انصاری فرد 
و  فوتســالی  فــردی زحمتکــش،  که 
فوتبالی اســت برگزار کردیم. او 4 سال 
به عنوان ســرمربی تیم ملی فوتســال 
بود و خاطرات خوشــی بــا انصاری فرد 
داشتیم. قرار شــد با همکاری همدیگر 
و پیشکسوتان راهکار های مناسبی برای 
پیشــرفت فوتسال ارائه شــود. در این 
جلســه قبل از هر چیــزی اعام کردم 

برای من پیشرفت فوتسال مهم است نه 
چیز دیگری. اگر به این جلسه آمدم به 
خاطر اسم و رسم و پست و مقام نبوده 
و قبل از حضورم از بزرگان فوتسال مثل 
امیر شمسایی، درودگر  حسین شمس، 
و... اجازه گرفتم.« شمســایی در رابطه 
با اهداف جلســه هــم توضیح می دهد: 
»هدف از تشــکیل این جلســه بررسی 
یکســری اتفاقاتی است که در این چند 
ساله در فوتسال کشور رخ داده و باعث 
شــده تیم ها و باشــگاه های قدیمی از 

حضــور و فعالیت در لیگ  ایران انصراف 
دهند. مطمئنــم  با آمدن انصاری فرد به 
فوتســال ایران مجــددا روزهای خوش 
فوتسال تکرار می شــود. در کل جلسه 
خوبی برگزار و مقرر شــد در چند روز 
آینــده جلســه تکمیلی برگزار شــود. 
امیدوارم با آمدن پرهیزگار و انصاری فرد 
بــه فوتســال و همچنین بــا کمک و 
بتوانیم قدم های  همدلی پیشکســوتان 
خوبی برای این رشته برداریم و فوتسال  

را به جایگاه واقعی اش برسانیم.«

لک: به بازیکن سااری اعتقادی ندارم پلی آف شانس دوباره به تیم ها است

شمسایی: به خاطر اسم و مقام به جلسه نرفتم

بهزودیبازیکنبرزیلیبهمااضافهمیشود سرمربیتیمفوتسالبانوانحفاری:

کریم بوستانی رسماً به عنوان سرمربی 
استقال خوزستان در نیم  فصل دوم لیگ 
برتر معرفی شــد. استقال خوزستان که 
فصل گذشــته با عبدا... ویســی موفق به 
حفظ ســهمیه خود در لیگ برتر شــد، 
فصل هجدهم را با داریوش یزدی به عنوان 
ســرمربی جدید خود آغاز کرد ولی نتایج 
نه چندان خوب باعث شــد او از هدایت 
تیم کنار گذاشته شود. در این میان کسر 
6 امتیاز از باشگاه هم شرایط را بدتر کرد 
تا کریم بوستانی به عنوان سرمربی موقت 
انتخاب شود و ایمان مبعلی هم به عنوان 
بازیکن مربی در کنــار تیم کار کند. قرار 

بود برای نیم فصل دوم ســرمربی دیگری 
هدایت اســتقال خوزســتان را به عهده 
بگیرد اما مشکات مالی مانع شد. به این 
ترتیب در جلســه ای که با مدیران باشگاه 
برگزار شــد، قرار بر این شــد بوستانی تا 
پایــان فصل بــه کار خود ادامــه دهد و 
بــرای حفظ تیم در لیگ برتر تاش کند. 
استقال خوزستان در پایان نیم فصل اول 
مســابقات 6 امتیازی و قعرنشین جدول 
است )با کسر 6 امتیاز( و سپیدرود با 10 
امتیاز و ماشین ســازی تبریز با 1۳ امتیاز 
را بااتر از خود می بیند؛ وضعیتی که کار 
بوستانی برای حفظ تیم را سخت می کند.

ســایپا  کاپیتان  شاه علی دوســت  روزبه 
تأکیــد کرد جــای خالــی مهــدی ترابی و 
علــی قلــی زاده بایــد در این تیم پر شــود. 
شاه علی دوســت درباره اینکــه آیا قرار گرفتن 
در رده هشــتم جدول در پایان نیم فصل اول 
برای ســایپا راضی کننده بوده یا نه، می گوید: 
»با تاشــی که در نیم  فصل اول داشتیم، باید 
موقعیت بهتری در جدول پیدا می کردیم. اگر 
در بعضی از بازی ها هم باهوش تر بودیم قطعاً 
بیشــتر امتیاز می گرفتیم ولی مساله مهم این 
اســت که مصدومیت بازیکنان به تیم ما ضرر 
زد و دست سرمربی هم خالی بود. در مجموع 
عملکرد و جایگاهی که در جدول داریم، برای 

ما راضی کننده نیست و قطعاً در نیم  فصل  دوم 
باید نتایج بهتری بگیریم.« کاپیتان ســایپا در 
مورد جدایی مهدی ترابی از سایپا و اینکه آنها 
در ابتدای فصل هم علی قلی زاده را از دســت 
دادند، توضیح می دهد: »ترابی و قلی زاده جزو 
محصوات تیم های پایه ای ســایپا هستند که 
هر دو بازیکن در تیم ما تأثیرگذار بودند. برای 
آنها آرزوی موفقیــت دارم ولی معتقدم جای 
این دو بازیکن در ســایپا باید پر شــود. آقای 
دایــی هم چند بازیکــن را از تیم های پایه به 
تیم بزرگساان اضافه کرده و امیدوارم باشگاه 
هم با جذب چند بازیکن تیم را تقویت کند تا 
بتوانیم نتایج خوبی در نیم  فصل دوم بگیریم.«

محمود شــیعی مدیرعامل باشگاه پیکان 
که عضو هیات رییســه فدراسیون فوتبال هم 
هست، در مورد لغو مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبــال که قرار بــود 19 دی برگزار شــود، 
می گوید: »به دلیل شرایط تیم ملی نخواستیم 
خبری منتشر شــود که روی تمرکز بازیکنان 
تأثیر بگذارد به همیــن خاطر مجمع به زمان 
دیگری موکول شــد اما این اتفاق خیلی زود 
رخ خواهد داد. هیأت رییســه در نخســتین 
جلســه خود که خیلی زود هم تشکیل خواهد 
شد زمان مجمع را مشخص می کند. ان شاءا... 
تیم ملی به فینال برسد و به این خاطر جلسه 

دیرتر برگزار شــود. ما دوست داریم تیم ملی 
قهرمان شــود و باعث شــادی مردم شــود.« 
مدیرعامل پیــکان در رابطه با اینکه آیا فرکی 
فهرســت نفرات خود را به باشــگاه ارائه داده، 
توضیح می دهد: »خیر او لیســتی به ما نداده. 
در صحبتــی که فرکی با بازیکنان داشــت به 
آنها اعام کرد هیــچ کس حق خروج ندارد و 
همه در کنار تیم هســتند. ما تمرینات مان را 
برگزار می کنیم و اگر تیم نیاز به تقویت داشت 
باشگاه تمام تاشــش را می کند. ما به دنبال 
سازماندهی بخش پایه هســتیم و این مساله 
فقط به پیکان مربوط نیست بلکه می خواهیم 

تحولی در سطح کشور داشته باشیم. با کمک 
مســووان تاش می کنیم در مورد قراردادها 
هم شفافیتی به وجود بیاوریم تا حق باشگاه ها 
ادا شــود.« شیعی درباره شایعاتی که در مورد 
جذب گادوین منشا از سوی این باشگاه مطرح 
شده، می گوید: »با مشــکات ارزی که وجود 
دارد بعید اســت این اتفاق بیفتد، منشــایی 
که با ما قرارداد بســت و سپس از ما جدا شد 
اان قیمتش بســیار متفاوت با آن زمان است 
و جــذب او نه به صاح ما و نــه در توان مان 
اســت. به همین خاطر صحبتی در این ارتباط 

نکردیم.«

باشگاه سپاهان  مسعود تابش مدیرعامل 
از اینکه مجمع فدراســیون فوتبال لغو شــد، 
ناراحت اســت. تابــش در مورد این مســاله 
می گویــد: »مــا در این مورد خیلــی  گله مند 
بودیــم . هفته قبــل از این تاریخ بــه ما اعام 
کردنــد مجمــع فدراســیون فوتبــال برگزار 
خواهد شــد. در  اباغ هم اصرار داشتند حتما 
مدیرعامل شرکت کند . متأسفانه شب قبل از 
برگزاری مجمع، با یک پیــام اعام کردند به 
زمان دیگری موکول شده. من به شخصه برای 
این مجمع برنامه ریزی کرده بودم، بلیت رفت 
و برگشت تهیه شده بود و برنامه های دیگرمان 

را هم لغو کرده بودیم. خوشــبختانه حضورم 
در تهــران مصادف شــد با برگــزاری کنگره 
حقوق ورزشــی که کمیته ملی المپیک آن را 
سازماندهی کرده بود. کنگره مفیدی بود و در 
کنار کمیته حقوقی و بین الملل خودمان از آن 
اســتفاده کردیم . اگر به خاطر همزمانی با جام 
ملت های آســیا بوده که از مدت ها قبل تقویم 
جام  ملت ها مشــخص بود و بایــد پیش بینی 
می کردند. در کل کار خوب و قشــنگی نبود. 
دلیــل خاصــی هم عنــوان نشــد و فقط در 
پیام شان نوشته بودند با تصمیم هیأت رییسه 
فدراسیون به تاریخ دیگری موکول شد که من 

از این اتفاق خیلی تعجب کردم.« تابش درباره 
اردوی سپاهان در ترکیه هم توضیح می دهد: 
»تیــم در تاریخ 28 دی ماه به مدت 10 روز به 
ترکیه می روند و سه بازی تدارکاتی خوب هم 
برنامه ریزی شــده که قرار است انجام بدهند. 
برگزاری اردو در ترکیه کار سختی بود                   اما خدا 
را شکر با کمک حامی مالی توانستیم این کار 
را انجام بدهیم.« مدیرعامل باشــگاه سپاهان 
درباره اعتراض به رای محرومیت قلعه نویی هم 
می گویــد: »اعتراض مان را به کمیته انضباطی 
ارائه کردیم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم و 

منتظر  جواب کمیته  انضباطی هستیم.«

کار بوستانی در استقال خوزستان سخت تر شد

شاه علی دوست: جای خالی قلی زاده و ترابی باید ُپر شود

شیعی: جذب منشا به صاح و در توان مان نیست

تابش: لغو مجمع فدراسیون فوتبال کار قشنگی نبود
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مارتیــن فــورکل، مربــی جدید 
کارهای  تخصصــش  کــه  اســتقال 
بدنسازی اســت به اردوی استقال در 
شهر آنتالیای ترکیه ملحق شد. فورکل 
که مدرک مربیگری A یوفا دارد قبل 
از شــروع کار به بازیکنان معرفی شد. 
البته معارفه او بسیار هم عجیب بود به 
این دلیل که برخی بازیکنان از فورکل 
خواســتند با حرکات موزن ورودش به 
اســتقال را اعام کند که فورکل هم 
بازیکنان تعجب  از درخواست  اینکه  با 
کرده بــود اما این کار را کرد! در ادامه 
هم سیدحســین حســینی و فرشید 
اســماعیلی نیز مارتین را به هوا پرتاب 
کرده تا نخســتین حضور مربی بدنساز 
جدید متفاوت تر از همه مربیان باشد. 
به طــور تخصصی  فورکل قرار اســت 
زیر  را  بازیکنــان  بدنســازی  وضعیت 
بگیرد. اســتقالی ها در تمرینات  نظر 
ترکیــه روزی دو نوبت تمرین خواهند 
کرد که صبح ها مختص تمرین هوازی 
اســت و عصرها به تمرینات تاکتیکی 
اختصــاص دارد. ایــن رویه تــا پایان 

اردوی استقال در ترکیه که دو هفته 
طول خواهد کشید ادامه خواهد داشت 
اما مساله ای که عمیقا بازیکنان را آزار 
می دهد ســرمای هوای شهر آنتالیای 
ترکیه اســت. شدت ســرما به گونه ای 
اســت که بازیکنان با کاه و دستکش 
در تمرینات حاضر می شوند تا خود را 
از هوای ســرد مصون نگه دارند. طبق 
اطاعاتی که از هوای شــهر آنتالیا به 
دست آمد، این شــهر تا پایان اردوی 
استقالی ها به همین منوال است؛ هم 
سرمای ســختی دارد و هم با بارندگی 
همراه اســت. به هر حال شــاید برای 
اســتقالی ها راه دیگری وجود نداشت 
تا منطقه خوش آب و هواتری را در این 
سرمای سخت انتخاب کنند و به دلیل 
صرفه جویی در برخــی هزینه ها راهی 
ترکیه شــدند. برای استقالی ها بدون 
شــک بهترین حالت ممکن حضور در 
کشور قطر بود که مقدماتش هم فراهم 
شده بود اما مشکات مالی ظاهرا دلیل 
اصلی لغــو این اردو و حضور آبی ها در 

کشور سرد ترکیه بوده است.

 با وجود اینکه کمتر از ســه هفته 
دیگر بازی هــای نیم فصل دوم لیگ برتر 
فوتبال آغاز می شود اما باشگاه استقال 
نتوانســته بازیکنی را در نقل و انتقاات 
زمستانی به خدمت بگیرد. سرور جباروف 
و امید نورافکن در آســتانه پیوســتن به 
استقال هســتند اما چون باشگاه پولی 
ندارد، انتقال آنها ســرانجامی نداشــته 
اســت. جذب بازیکن بــرای خط حمله، 
معضل جدی  برای استقالی هاست. فارغ 
از اینکه برخی از گزینه ها حاضر به بازی 
کــردن در لیگ فوتبال ایران نیســتند، 
اصلی ترین مساله باشگاه نداشتن بودجه 
کافی برای جذب بازیکن است. مسووان 
باشگاه در تاش و رایزنی های مختلف با 
اسپانســرها هستند تا هر چه زودتر پول 

تهیه کرده و بتواننــد بازیکن مدنظر در 
بــازار نقل و انتقاات را جذب کنند. دی 
ماه رو بــه پایان اســت و در بهمن ماه 
هــم طبق اعام ســازمان لیگ تیم ها تا 
ســیزدهم فرصت دارند تا بازیکن جذب 
کنند، اســتقالی ها در این فرصت باید 
فکری برای جــذب بازیکن جدید بکنند 
اما مدعی هستند که پول ندارند و همین 
معضل باعث شده که فعا بازیکنی جذب 
نکنند. در این میــان اما یک نکته حایز 
اهمیت است؛ شفر در یکی از پست های 
خود عنوان کــرده بود که بدون اجازه او 
با بازیکنان مذاکره می کنند همین نکته 
هم اختافات درونی را پیش آورده است. 
باید دید طــی روزهای آینده شــرایط 

چطور پیش می رود؟

فورکل با حرکات موزون آمد

پول مشکل اصلی این روزهای استقال

استقالیهاباکاهودستکشتمرینمیکنند

 آذری بهترین گلزن
استقال در حالی نیم فصل نخست لیگ برتر را پشت سر گذاشت که 
بازیکنان این تیم در مجموع ۱۵ بازی، ۱۸ بار موفق به گل زدن شــدند. 
همه گل های تیم استقال توسط ۱۱ بازیکن به ثمر رسیده است و تعداد 
گل هــای بهترین گلزنان ایــن تیم از عدد ۳ 

بیشتر نیست. 
در حالــی وریا غفوری و فرشــید باقری 
هر کدام با زدن ۳ گل بیشــترین تعداد گل 
را در بیــن بازیکنان اســتقال دارند که به 
لحاظ نســبت تعداد گل زده به دقایق بازی، 
رضــا آذری هافبک جوان این تیم را می توان 

بهترین بازیکن آبی ها دانست. 
جابــر انصــاری که نامش در فهرســت 
خروجی شفر برای نیم فصل دوم قرار گرفت، 
از این نظر دومین گلزن برتر آبی پوشان است 
و اللهیــار صیاد منش ملی پوش جوان آنها که در نیم فصل اول ۲ گل به 

ثمر رساند، سومین گلزن برتر این تیم است.

بهتاش فریبا: بازی با عراق سخت نیست
 فریبا عضو کمیته فنی استقال با اشاره به نمایش ملی پوشان ایرانی 
برابر ویتنام می گوید: »برخاف ســال های گذشته، احساس کردم انگیزه 
بازیکنان کم اســت. شــاید برای نخســتین بار بود که در تیم کی روش 
می دیدم بازیکنان در خط حمله کمی خودخواه هســتند. در ســال های 
اخیــر، همدلی در بازیکنان ملی پوش دیده می شــد و فرقی نمی کرد چه 
کســی گل بزند و چه کسی پاس بدهد. اما در بازی با ویتنام در جاهایی 
کــه باید پاس داده می شــد، این کار صورت 
نگرفت. با وجود این مسأله، تأکید می کنم که 
مهمتر از این مسائل، گرفتن سه امتیاز بازی 

و قرار گرفتن در صدر جدول بود.« 
عضو کمیته فنی در ادامه می گوید: »در 
چنین تورنمنتی، خیلی بد است که در ابتدا 
بــا تیم های معمولی بازی کنید، چون ممکن 
است تبدیل به عادت شــود و در دیدارهای 
ســخت دچار مشکل شــویم. بازی با عراق، 
سخت نیست چون تیم شان به تازگی پوست 
اندازی کرده و کاما جوان شــده است. عراق 
تیم دونده و جنگنده نشان داده و همیشه با این تیم مساله فنی داشتیم. 
دو بازیکن عراقی )طارق همام و بشار رسن( که در استقال و پرسپولیس 
بازی می کنند، جزو بهترین های عراق هســتند و در بازی با یمن دیدیم 
که خط هافبک روی این دو بازیکن می چرخد. امیدوارم عراق را شکست 
دهیــم و عاوه بر گرفتن انتقام دوره قبلی جام ملت های آســیا، بتوانیم 

به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله بعد شویم.« 
عضو کمیته فنی اســتقال در ادامه صحبت هایش در مورد وضعیت 
ایــن تیم می گوید: »تیــم در حال حاضر در آنتالیــای ترکیه اردو زده و 
تمریناتش را برگزار می کند. متأسفانه در نیم فصل، بازیکن گرفتن خیلی 
سخت است. قرار بود ســرور جباروف ازبکستانی بیاید اما ظاهرا وضعیت 
باشــگاه آنقدر مناسب نیســت که پول این بازیکن را بدهد. شنیده ام که 
بخشی از پول حامی مالی نیز در ابتدای فصل پیش خور شده و باید حامی 
مالی جدید بگیرند. در مجموع، اســتقال نیاز به هافبک بازیساز دارد و 

امیدوارم شرایط طوری پیش برود که چنین بازیکنی جذب شود.« 
فریبــا در واکنش بــه اظهارات مارکــوس نویمایــر آلمانی که در 
گفت وگویی مدعی شده که در استقال شرایط عادی نداشته و بازیکنان 
به او پاس نمی داده اند، می گوید: »اینکه بازیکنان به او پاس می دادند یا نه 
را، من نمی توانم پاســخ دهم. نویمایر را به لحاظ فنی خیلی پایین ندیدم 
اما جزو بدشــانس ترین بازیکنان خارجی بود که به ایران آمد. او از ناحیه 
شســت پا مصدوم شــد، مصدومیتی که خودم با آن ماه ها درگیر بودم. 

آسیب دیدگی شست پا باعث شد نویمایر نتواند در استقال جا بیفتد.«

خرج بیشتربرای مهاجمان گل نزن!

کجاست ماه گردون استقال؟!

 از این مردان بسیارند
قسمت دوم این سوال )در لید مطلب( را 
باید بی پاسخ گذاشت زیرا پیدا کردن جانشین 
او به قوت و درستی کار جست و جوگران مربوط 
می شــود و اگر در این زمینه ناکام مانده اند به 
این معنا نیست که تیام بی بدیل است و اگر او 
اینچنین بود در باشگاه های قبلی اش و سپس 
عجمان امارات نیز همانقدر می درخشــید که 

در جمع آبی ها درخشید. 
فرصت شــناس  مهاجم  یک  البتــه  تیام 
و اســتاد در زدن ضربات آخــر از درون ۱۸ 
قــدم و گل کردن »تقه«هایــی بود که روی 
توپ های ارســالی از دو سمت نواخته می شد 
امــا در فوتبال دنیا چه آفریقایی های مهاجر و 
چه مردان ســایر قاره ها که شــانه به شانه او 
بســایند اندک نیســتند و این اسارت آبی ها 
در نوســتالژی های گذشــته و ضعف در کار 
است  آنها  استعدادیاب های  و  جست و جوگران 
که سبب شــده تیام ماه گردون جلوه کند و 
سایرین قمرهای کوچکی که تاریک اند و هیچ 

هنری ندارند.
 جلــوه این طــرز فکــر را می توانید در 
اظهارات چنــدی پیش اصغــر حاجیلو پیدا 
کنید، آن هنگام که سرپرســت اســتقال با 
اعتراضی به روش هــای کار مربیان و مدیران 
باشــگاه گفــت: »الحاجی گرو بــه چه درد 
می خورد؛ او حتی یک هزارم تیام هم نیست.«

 
گمشده آنها کجاست؟

عمومیــت و البته صحــت چنین باوری 
ســبب شــد آبی ها در نیم فصل عذر گرو را 
بخواهنــد و جابر انصاری هــم به رغم تمامی 
اصرار و ســماجت اش بر ماندن، رفتنی شد و 
اگر قواعد لیگ اجازه می داد، استقال مرتضی 
تبریــزی را هم که در ذوب آهــن غول بود و 
در اســتقال به مهره ای میکروسکوپی تبدیل 
شــده، جواب می کرد اما سوال اینجا است که 
گمشــده آبی ها و مردی که قرار است تیام وار 

گل بزند و اســتقال را از مهلکه های نیم فصل 
دوم لیگ نجات بخشــد، کجاســت و چرا از راه 
نمی رسد و اگر نمی رسد این ضعف از چه کسی 
است زیرا اگر انتخاب کننده خوب بود، یک گلزن 
مؤثــر ثانوی هم پیدا می کرد و اینجا مشــخص 
می شــود که گزینش تیام نیز در زمستان سال 
پیش بیشتر یک رویداد شانسی و تصادفی بوده 
و ریشه در قوت اقدامات انتخاب کننده ها نداشته 

است.
 

به چه سبب او را حفظ نکردید؟
حال که چنین اســت، باید این ســوال را 
مطرح کــرد که چرا مدیران اســتقال تیام را 
که در اواخر بهار و ابتدای تابســتان سرکشــی 
می کرد و دنبال تیمی بهتر و پولی بیشــتر بود، 
بــا ارائه پولی فزون تر راضــی نکردند تا وی در 
جمــع آبی ها بماند و از خیال جدایی به در آید. 

مبلــغ اضافه ای که تیام برای ابقا می خواســت 
شاید یک بیســتم مبلغی هم نبود که استقال 
در ماه هــای بعــد از جدایــی وی صرف جذب 
گرو، تبریــزی، صیادمنش، باقــری، آقاخان و 
تیموری کرده اســت و اگر سیاســت و کیاست 
ازم در کار بود، مدیرعامل وقت استقال )رضا 
افتخــاری( به جای ابــراز اطمینان های بیهوده 
و دادن وعده هــای مکرر در  مــورد بازگرداندن 
تیام، وی را در همان ماه نخســت تمردش غل 
و زنجیــر و در تهران ماندنــی می کرد و کار به 
اینجا نمی کشــید که ۵ ماه و نیم پس از شروع 
فصل 9۸-۱۳97 فوتبال باشگاهی ما و ۳ ماه و 
نیم تا پایان فصل آبی ها همچنان در پی »ماه« 
تازه خود باشــند و کسی مثل او را نیابند و کار 
گلزنی را امثال باقری و اســماعیلی و چشــمی 
انجام بدهند که وظیفه نخست شان نه باز کردن 
دروازه رقبا بلکه گل سازی و )در مورد چشمی( 

گل نخوردن است.

 مگر مجیدی گل بزند!
متأســفانه فقدان دوراندیشــی در سطوح 
باای مدیریت و حتی مربیگری استقال سبب 
شــده این تیم در دو سه ســال اخیر در نقل و 
انتقال هــا ضعیف عمل کند و امثــال تیام را به 
آســانی از دســت بدهد و هرچند آمدن فرهاد 
مجیدی به جمع آبی ها و راهنمایی های او باعث 
پیشرفت نســبی کل مهاجمان استقال خواهد 
شد اما ماه گردون آنها همچنان در دل شب های 
سرد زمســتان منطقه گم شده و ناپیدا است و 
از درون مهاجمــان فعلــی این تیــم هیچ تیام 
تازه ای بیرون نمی آید و شــانس و توان مجیدی 
برای گلزنی به ســود اســتقال به رغم گذشت 
چند سال از بازنشســتگی اش اگر بیشتر از این 

فورواردها نباشد، کمتر هم نیست!

فتحی:رمزموفقیتباشگاههاتوجه
بهتیمهایپایهاست

مربیان پایه در همه جای 
دنیا دانش خوبی دارند

امیرحســین فتحی، سرپرســت باشگاه 
اســتقال درباره وضعیت تیم هــای پایه این 
باشگاه توضیحاتی داده است: »رمز پیشرفت 
باشگاه ها در دنیا توجه به تیم های پایه است. 
اگر روزی بخواهیم از بازیکن بی نیاز شــویم، 
باید توجه و اهمیت ویــژه ای به فوتبال پایه 
داشــته باشیم. کشــورهای صاحب سبک از 
اینجا شروع کرده اند و باید از آنها الگوبرداری 
کنیم. باید از استعداد جوانان به خوبی استفاده 
کنیم و آنها را هدایت کنیم و با ایجاد بســتر 
مناسب از اســتعداد آنها به خوبی بهره برداری 
کنیــم؛ رمــز مانــدگاری همین اســت. اگر 
فدراسیون فوتبال هم بخواهد توفیقی داشته 
باشد، باید به رده های پایه بیشتر توجه کند. 
توجه به امور جاری ما را از امور پایه دور نگه 
می دارد. من در کنار همکارانم تاش می کنم 
تا در رده پایه موفق باشــیم. امیدوارم روزی 
در اســتقال بازیکنانی باشند که سال ها در 
استقال و پایه این باشگاه کار کرده باشند.« 
فتحی درباره مربیان رده پایه هم نظری 
دارد: »استفاده مطلوب از بازیکنان برمی گردد 
به اســتفاده از مربیان خوب در رده پایه. در 
همــه جای دنیا مربیان حــوزه پایه از لحاظ 
روحی و فنی از دانش خوبی برخوردارند. قرار 
نیســت کســی که در تیم بزرگساان موفق 

است، در رده پایه هم موفق باشد.«
 فتحــی دربــاره بــازی با عــراق هم 
حرف هایــی دارد: »تیم ملــی فوتبال ما در 
ســال های خوب فوتبالش به ســر می برد و 
در دوره ای غنی به ســر می بریــم. امیدوارم 
بــا حمایت مــردم و کمــک باشــگاه ها و 
فدراســیون، عراق را شکســت دهیم و در 

نهایت به قهرمانی دست پیدا کنیم.« 
سرپرست موقت باشگاه استقال درباره 
وضعیت کنونی اســتقال هــم گفت: »تیم 
شــرایط خوبی دارد. همه توان خود را برای 
حمایــت از بازیکنان گذاشــته ایم و در حد 
توان مان مشکات را حل کرده ایم و در حال 
حاضر با نظر سرمربی محترم در یک اردوی 
خوب حاضر شــده ایم و امیدوارم یک شروع 
خیلی خوب در نیم فصل دوم داشته باشیم.«

 امیدها هم پاداش 
گرفتند

 اعضای تیم امید استقال که قهرمان 
امیدهای کشــور شده اند، شــب شنبه در 
جشنی که حامی مالی باشگاه تدارک دیده 
بود، شرکت کردند. باشــگاه و حامی مالی 
پاداش هایی به مناسبت قهرمانی به اعضای 
تیم اهدا کردند. ضمــن اینکه، هزینه های 

جشن نیز برعهده حامی مالی باشگاه بود.

آتیا زیر تیغ جراحی
آتیــا حجــازی فرزند اســطوره 
استقالی ها که سابقه بازی و مربیگری 
در تیــم اســتقال را هــم در کارنامه 
دارد دیروز مجبور شــد عمل جراحی 
کوچکــی در پــای خود انجــام دهد. 
حجازی به دلیل وجود یک میخچه در 
پای راستش که از مدت ها قبل آزارش 
می داد روز گذشــته بستری شد و پای 
خــود را جراحی کرد. عصر دیروز آتیا 
از بیمارســتان مرخص شــد تا دوران 

نقاهتش را در منزل سپری کند.
 

مجیدی امروز به ترکیه 
می رود

فرهاد مجیــدی در ۲ روز اول تمرین 
اســتقال در تهران شرکت کرد اما به دلیل 
مسائل شخصی نتوانســت همراه با تیم به 
ترکیه برود. با این حال فرهاد مجیدی امروز 
راهی ترکیه می شــود تا در اردوی این تیم 
حضور پیدا کند و کار خود را به عنوان مربی 
اســتقال آغاز کند. مارتیــن فورکل دیگر 
مربی اســتقال هم به تمرینات اضافه شد 
و با حضور مجیدی کادرفنی آبی ها شــکل 
کاملی به خود خواهد گرفت. البته استقال 
هنوز بازیکن جدیدی جذب نکرده اســت و 
با این شرایط شاید خریدهای جدید نتوانند 
از ابتدای بازی های نیم فصل دوم در ترکیب 

این تیم به میدان بروند.
 

مرادی هم به جمع 
استقالی ها ملحق 

می شود
زکریا مــرادی یکی از مهاجمان موفق 
تیم امید اســتقال بود کــه توانایی هایش 
را در مســابقات امیدها نشان داد و همین 
موضوع باعث شــد مورد توجه شــفر قرار 
گرفته و در تمرینات استقال قبل از اعزام 
به ترکیه حضور داشــته باشد. آبی پوشان از 
روز جمعه به کشــور ترکیه اعزام شدند تا 
تمرینات شان را در این کشور پیگیری کنند 
و ایــن احتمال وجــود دارد که این مهاجم 
جوان آبی پوشــان هم بــرای همراهی تیم 
بزرگســاان در تمرینات ترکیــه عازم این 

کشور شود.

خبرکوتاه

کارشناس

مصاحبه

خبرکوتاه

عکس نوشت

هفت ماه

 پس از جدایی 
تیام

باید این سوال 
را مطرح کرد 

که چرا مدیران 
استقال تیام 
را که در اواخر 
بهار و ابتدای 

تابستان 
سرکشی 

می کرد و دنبال 
تیمی بهتر و 
پولی بیشتر 
بود، با ارائه 

پولی فزون تر 
راضی نکردند 
تا وی در جمع 
آبی ها بماند و 

از خیال جدایی 
به در آید. 

مبلغ اضافه ای 
که تیام برای 

ابقا می خواست 
شاید یک 

بیستم مبلغی 
هم نبود که 
استقال در 
ماه های بعد 

از جدایی وی 
صرف جذب 

گرو، تبریزی، 
صیادمنش، 

باقری، آقاخان 
و تیموری کرده 

است

جابــر انصاری ســرانجام از فهرســت 
اســتقال کنار گذاشــته شــد؛ بازیکنی که 
فارغ از حاشیه ها در همه روزهایی که لباس 
اســتقال را پوشــید همواره در خدمت تیم 
بود. انصاری چه آن زمان که دائما در ترکیب 
اســتقال قرار می گرفت و چه در یک فصل 
و نیم اخیرکه با آمدن وینفرد شــفر آرام آرام 
از ترکیب اســتقال دور شد، هرگاه به بازی 
گرفته شــد کوشــید بهترین عملکرد را در 
اســتقال داشته باشد. حسن حضور انصاری 
در همــه این ایام در ترکیب اســتقال این 
بود کــه به معنای واقعی ســعی می کرد در 

خدمت تاکتیک های تیم باشد. آماری که از 
حضور این بازیکن در ترکیب اســتقال نیز 
باقی مانده نشان می دهد وی همواره مهره ای 
موثر در ترکیب استقال بوده است. انصاری 
در بیشــتر بازی هایی که پیراهن استقال را 
پوشــید یا برای تیمــش موقعیت گل ایجاد 
کرد و یــا اینکه خودش گل زد. ویژگی مهم 
انصاری اما تداوم بود. انصاری بر خاف برخی 
بازیکنان دائم المصدوم اما همواره آماده بازی 
بــود اما او با همه ویژگی هایی که در ترکیب 
استقال داشــت، در نیم فصل لیگ هجدهم 
در نهایت از لیســت اســتقال کنار گذاشته 

شد تا خیال برخی مسووان این باشگاه هم 
آسوده شود. سوالی که پس از کنار گذاشتن 
انصاری از استقال به وجود می آید این است 
که دلیل اخراج او چه بود؟  گرچه نمی شــود 
لفظ اخــراج را در برابر این بازیکن قرار داد، 
زیرا انصــاری اگر به جدایی رضایت نمی داد، 
باشگاه استقال باز هم ناچار بود او را تا پایان 
قرارداد حفظ کند اما اســتدال فنی از کنار 
گذاشتن این بازیکن چه بود؟ آیا انصاری در 
حد و اندازه اســتقال نبود؟ آیا این بازیکن 
به لحــاظ فنی با معیارهای اســتقال فاصله 
داشــت؟ شــگفت انگیز اســت که می بینیم 
پست های او در شــرایطی حفظ شده اند که 
بیم مصدومیت اغلب آنها می رود، اما انصاری 
ااقل حسنی که داشت همین تداوم حضور 
بود. بازیکنانی همچون شجاعیان، کریمی و 
حتی قائدی )با آن دایره از بی ظرفیتی( بارها 
به دلیل مصدومیت نتوانسته اند برای استقال 
بــازی کنند اما جابر در همــه روزها بازیکن 
حــی و حاضر ترکیــب تیمش بــود. اینکه 
بازیکنــان مصدوم یا بازیکنانــی که همواره 
ترس از مصدومیت آنهــا می رود به انصاری 
ترجیح داده شــده اند، از اتفاقات عجیب این 
روزهای استقال است و البته گذشت زمان 
ثابت می کند که کنار گذاشــتن انصاری آیا 

تصمیم درستی بوده یا تصمیمی اشتباه؟

مســووان باشگاه اســتقال این 
روزها قید بازیکن داخلی را زده و فقط 
تصمیم دارند بــا مهاجمان خارجی مد 

نظرشان مذاکره کنند. 
این در حالی اســت که اردوی تیم 
استقال در ترکیه چند روزی است که 
آغاز شــده و مســووان این باشگاه در 
تاش هســتند تا به هر شــکل ممکن 
مهاجــم خارجــی مد نظر خــود را به 
اردوی تیــم در ترکیــه اضافــه کنند. 

تاکنون در نیم فصل دوم حضور آقاخان 
و شجاعیان در فهرست این تیم قطعی 

شده است. 
با جدایی جابــر انصاری، مارکوس 
نویمایر و الحاجی گرو از استقال و البته 
اضافه شدن مرتضی آقاخان و داریوش 
شجاعیان فهرســت بازیکنان بزرگسال 
این باشگاه هم اکنون چند جای خالی 
دارد اما هنوز مدیران این باشگاه موفق 
بــه جذب بازیکنی نشــده اند اما جذب 

یک مهاجم هدف بعدی آبی ها است که 
هنوز مدیران باشــگاه موفق نشده اند با 
بازیکنی به توافق برسند و این موضوع 
باعث شده اردوی ترکیه استقال بدون 
بازیکن جدید برگزار شــود. در این بین 
به نظر می رسد اســتقال نیاز مبرم به 
جذب یک مهاجم تمام کننده دارد ولی 
فعا مدیران باشگاه در جذب بازیکنانی 
که شــفر فهرســت آنهــا را در اختیار 

باشگاه قرارداده ناکام بوده است.

اخراج جابر، تصمیم درست یا تصمیم غلط؟
مصدومهاماندند،بازیکندرخدمتتیماخراجشد!

 همچنان دنبال مهاجم خارجی

 وضعیت بازگشــت کاپیتان تیم امید به 
استقال برای نیم فصل دوم، تا یک هفته آینده 
مشــخص خواهد شد. امید نورافکن ملی پوش 
جوان تیم اســتقال که در ابتدای فصل این 
تیم را به مقصد شارلروا ترک کرد و با قرارداد 
بلنــد مدتی به این تیم اروپایی پیوســت، در 
حال حاضر در تهران حضور دارد. استقالی ها 
در صدد هستند تا ملی پوش جوانشان را برای 
نیم فصل دوم بار دیگــر به خدمت بگیرند اما 
این بازیکن تحت قرارداد باشگاه بلژیکی است 
و رقم خوردن این اتفاق ملزم به جلب رضایت 

باشگاه مبدا می باشد. شــرایط این بازیکن تا 
یک هفته آینده مشــخص می شــود و آنگاه 
شفر می داند که آیا می تواند در نیم فصل دوم 
روی این بازیکن حساب کند یا خیر. نورافکن 
توانایی بازی کردن در دو پست هافبک دفاعی 
و دفاع چپ را دارد و در صورت اضافه شــدن 
به اســتقال، بر قدرت تدافعی این تیم اضافه 
خواهد شــد. نورافکن می توانــد در نیمه دوم 
کمک زیادی به اســتقال بکند و شفر هم از 
مدیران استقال خواسته این بازیکن را به این 

تیم برگردانند.

وضعیت نورافکن هفته آینده مشخص می شود

هفت مــاه پــس از جدایی مامه تیــام گلزن اول فصل گذشــته اســتقال جســت و جوی عبث برای یافتن جانشــینی همســطح بــا وی همچنان 
ادامــه دارد. آبی های تهرانی البته ســه روزی اســت که بــه جای اســتقرار در هوای مطلــوب و معتدل دوحه قطر در ســرمای لــرزش آور آنتالیای 
ترکیــه اردو زده و مشــغول تمریــن بــرای نیم فصــل دوم لیــگ برتر و شــروع فصل جدیــد لیگ قهرمانان آســیا هســتند. با ایــن حال یک 
ســوال هرگز آنهــا را در ماه هــای اخیر رها نکــرده و مضمــون آن از این قرار اســت؛ چرا تیام رفت و به چه ســبب مثل او یافت نشــده اســت؟

شفر: از سفر به ترکیه بسیار شگفت زده شدم

 سهرابیان برای نیم فصل دوم آماده می شود

با انتشــار پستی  ســرمربی اســتقال 
کنایه آمیز گایه غیر مســتقیمی به برگزاری 
اردوی ایــن تیم در ترکیه داشــت. پیش از 
برگزاری اردوی ترکیه مدیران اســتقال خبر 
از برگزاری اردوی این تیم در قطر داده بودند 
اما ظاهرا به دلیل مشکات مالی مکان اردوی 

این تیم تغییر کرد و این موضوعی اســت که 
ظاهرا شــفر را ناراحت کرده اســت. وینفرد 
شفر در صفحه شــخصی خود نوشت: »شما 
این روزها ســواات زیادی را برای من ارسال 
کردید، من ســعی می کنم که به تعدادی از 
آنها پاســخ بدهم. ما انتظار داشــتیم به قطر 
برویــم و از اینکه در نهایت به ترکیه ســفر 
کردیم بســیار شگفت زده شــدیم. اینجا هوا 
مثل قطــر آفتابی و گرم نیســت اما قطعا از 
تهران گرمتر اســت، نه خیلی گرم نه خیلی 
ســرد اما برای تمرینات پرفشار بد نیست. ما 
اینجا هیچ شــخصیت مشهوری را نمی بینیم، 
شما برای کار باید به قطر بروید اما به هرحال 
ما برای تمرین کردن در اردوگاه هستیم. ما به 
بهترین شــکل ممکن آماده می شویم، باشگاه 
هنوز هم تاش می کند تا نظر بازیکنان جدید 
را جلب کند. بازیکنان ما با کمترین مشکات 
به لحاظ سامتی، ســخت تمرین می کنند و 
همه آماده هســتند.« به این ترتیب سرمربی 
آلمانی اســتقال به شکل زیرکانه ای ناراحتی 
خود را تنها با گذاشتن یک پست مطرح کرد.

باشگاه اســتقال در اقدامی تحسین برانگیز برای بازیکنان 
تیم امیدش که در لیگ تهران به قهرمانی رســیدند جشن 
گرفت و به آنها هدایایــی هم تقدیم کرد. این تصویرگویای 
اهمیت دادن مســووان این باشــگاه بــه تیم های پایه 
اســت. کاری که باید در باشــگاه اســتقال جدی تر هم 
گرفته شــود تا نســل های آینده بهتر ســاخته شــوند.

 آرمین ســهرابیان تا قبل از اینکه از 
ناحیه دست مصدوم شــود، شرایط خوبی 
در استقال داشت و حتی به اردوهای تیم 
ملی هم دعوت می شــد اما این بازیکن از 
ناحیه دست مصدوم شد تا هم جام ملت ها 
را از دســت بدهــد و هــم بازی های اخر 
نیم فصل اول را. تا همین چند روز پیش هم 
سهرابیان بدون محافظ دست نمی توانست 
در تمرینات حاضر شــود امــا چند روزی 
است که مشکل سهرابیان به صورت جدی 
حل شد و این بازیکن در تمرینات استقال 
مثل سایر بازیکنان شرکت می کند. حضور 
ســهرابیان در تمرین استقال، خیال شفر 
را برای نیم فصــل دوم راحت می کند. این 

بازیکــن به عنوان دفاع وســط می تواند در 
ادامه لیگ در کنار منتظری برای استقال 

بازی کند. 
سهرابیان نشــان داده بازیکن بزرگی 
اســت و می تواند در ادامه راه بازیکن قابل 
اتکایی برای اســتقال باشــد. شــاید اگر 
این بازیکن قبل از جام ملت ها بدشانســی 
نمی آورد یکی از بازیکنان ملی پوش باشد. 
ســهرابیان این روزها در ترکیه خودش را 
برای رســیدن به شــرایط ایــده آل آماده 
می کند. چنــد بازیکن دیگر اســتقال از 
جمله فرشــید باقری و فرشید اسماعیلی 
هم مصدوم بودند که بعید اســت در حال 

حاضر مشکلی داشته باشند.

وصال روحاني
Vesal Rohani
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تیم ملی عراق برابر یمن در جام 
ملت های آســیا 2019 با نتیجه 3 بر 
صفر پیروز شــد تا خود را برای دیدار 
ســوم و آخر در مرحله گروهی با تیم 

ملی کشورمان آماده کند. 
ایــن درحالی بــود که ســتاره 
عراقــی پرســپولیس در ترکیب تیم 
ملی کشــورش نمایش خوبی داشت 
و توانســت در نخســتین گل تیمش 
تاثیرگذار باشــد و دومین گل عراق را 

هم به ثمر برساند.
 بشار رســن هافبک پرسپولیس 
و تیم ملی عــراق درباره بــازی تیم 
ملی عراق مقابل تیم ملی کشــورمان 
می گویــد: »بازی ما با ایران ســخت 
خواهد بود. تیم ملــی ایران بازیکنان 
خوبی را در ترکیب خود دارد اما ما نیز 

تیم قدرتمندی هستیم. جو ورزشگاه 
و حضور هواداران تعیین کننده برنده 
خواهد بــود. امیدوارم هواداران عراقی 
ما را حمایت کننــد. هر دو تیم با دو 
برد پا به میدان مســابقه می گذارند و 
امیدوار هســتند از ایــن دیدار پایانی 
با حداکثر امتیاز خارج شــوند. تاش 
مــا این خواهد بود که به ســه امتیاز 
این بازی هم برســیم و بــا 9 امتیاز 
صعــود کنیم. بــه طور حتــم حتی 
تفاضل گل هم می تواند در این دیدار 
سرنوشت ساز باشــد. به همین جهت 
باید تاش مــان را بکنیم تــا بتوانیم 
حتما به ســه امتیاز برســیم. بازی را 
جدی تر از او بازی قبلی خواهیم گرفت 
 و با تاش بیشــتر در فکــر پیروزی 

خواهیم بود.«

شــماره 13 تیم ملی عــراق یک 
بازیکن نام آشــنا و پرطرفدار در فوتبال 

ایران است. 
بشار رســن هافبک تکنیکی و 22 
ساله تیم ملی عراق که با پرسپولیس در 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نمایش 
خوبی داشت بعد از حضور موفق در تیم 
المپیــک عراق حاا یکــی از مهره های 
کلیدی ســرکو کاتانچ در جام ملت های 

آسیا است. 
بشار در برابر ویتنام بازی را از روی 
نیمکت آغاز کرد اما سرمربی اسلوونیایی 
عراق او را در همــان نیمه اول و دقیقه 
35 بازی به میدان فرســتاد و توانست 
با کمک همبازی اســتقالی اش، طارق 
همام بازی باخته را به برد تبدیل کنند. 
کاتانچ اما در بازی برابر یمن بشــار 
رســن را از ابتدا بازی داد و او با نمایش 
خوبش توانست در برد 3 بر صفر تیمش 

تاثیرگذار باشد. 
او در دقیقه یــازده بازی روی گل 
مهنــد علی نقش داشــت و خودش در 
دقیقه 19 با یک شــوت دروازه حریف 

را باز کرد. 

این دومین گل بشار رسن در بیست 
و چهارمین بازی ملی اش بود. بی شــک 
آمادگی بشــار رسن و دیگر هافبک های 
خوب عراق مثل اســامه رشید و طارق 
همام می تواند بازی تیم های ملی ایران 
و عراق را در روز ســوم مرحله گروهی 

تبدیل به جدال جذاب هافبک ها کند. 
بشــار رســن با تکنیــک و هوش 
باایی که دارد می تواند حریف دشواری 
برای هافبک های تیم ایران باشــد. طی 
روزهای گذشــته صحبت هایــی درباره 
تمدید قرارداد این بازیکن با پرسپولیس 
وجود داشــت اما آنطور که از باشــگاه 
پرســپولیس بــه گوش می رســید این 
بازیکــن تمدید قــراردادش را به بعد از 
موکول  آســیا  ملت های  بازی های جام 

کرده بود. 
بــا ایــن اوصــاف و با درخشــش 
بشار رســن به نظر می رسد کار باشگاه 
پرســپولیس برای جذب ایــن بازیکن 
سخت تر خواهد بود. هر چند هم برانکو 
و هم پرسپولیس تمایل چندانی برای به 
خدمت گرفتــن بازیکنانی که در بوق و 

کرنا می شوند، ندارند.

رسن: بازی با ایران سخت است

درخشش ستاره سرخ در تیم ملی عراق

جو ورزشگاه و حضور هواداران تعیین کننده است

بشار با توپ پر در جام ملت های آسیا

از رقابت با بازیکنان جدید هراس ندارم
مصلح: منطقی نبود که در فهرست مازاد باشم

شایان مصلح، بازیکن پرسپولیس خوب می داند که در نیم فصل 
دوم کار سختی را برای بازی در پرسپولیس پیش رو دارد. خریدهای 
تازه پرسپولیس کار او را برای رسیدن به ترکیب دشوارتر می کند و 
عده ای از منتقدان حضور او در پرسپولیس، معتقدند که بسته بودن 
پنجره نقل و انتقاات باعث حفظ او در پرسپولیس شد، وگرنه شاید 
در آغاز همین فصل شــایان مصلح باید با پرسپولیس خداحافظی 

می کرد. شایان مصلح درباره پرسپولیس و این روزهایش می گوید.
  

پنجره نقل و انتقاات پرسپولیس بااخره باز شد و شاهد حضور 
بازیکنان جدید هستیم. نقل و انتقاات تیم را چطور ارزیابی می کنی؟ 
 به هر حال فشــار بازی ها زیاد اســت و بازی ها پشت سر هم برگزار 
می شــود، ما در چند جبهه باید بجنگیم و فرصت زیادی برای آماده ســازی 
خودمان نخواهیم داشــت و به همین دلیل نیاز 
به بازیکنان تازه نفس و جدید داریم. بازیکنانی 
که به ما اضافه شــدند بدون شک باعث تقویت 
پرسپولیس خواهند شــد. ما در همه نقاط که 
نیاز داشتیم بازیکن گرفتیم و مطمئنا نسبت به 

ماه های قبل تقویت خواهیم شد.
می کند  بازی  پستی  در  نادری  محمد 
که  نیســتی  نگران  می کنی.  بازی  تو  که 
جایگاهت در ترکیب اصلی پرسپولیس به 

خطر بیفتد؟ 
 نادری بازیکن خیلی خوبی اســت و در 
این مدت خیلی خوب با هم هماهنگ شــدیم و او از دوســتان خوب من به 
حســاب می آید. از رقابت چه با نادری چه با محمد انصاری و چه هر بازیکن 
دیگری هراسی ندارم چرا که ما در عین رقابتی که با هم داریم رفاقت خوبی 
هم با هم داریم و رقابت ما در شــرایط خوب و ســالمی انجام می شود. برای 
بازیکنان پرســپولیس نتیجه گیری تیم از هر چیزی مهمتر اســت و چه من 
بازی کنم و چه ســایر بازیکنان مهم این است که پرسپولیس نتیجه بگیرد. 
البته نادری به جز دفاع چپ در دفاع وســط هم بازی می کند و می تواند در 

هر دو پست به تیم کمک کند.
قبل از نیم فصل این مســاله به گوش می رســید که نام تو در 
فهرســت مازاد پرســپولیس قرار دارد اما در نهایت در تیم ماندنی 

شدی. 
 من فکر می کنم عده ای با من مشــکل دارند که این مسائل را مطرح 
می کنند تا مثا به من ضربه بزنند اما این مســائل برای من مهم نیست بلکه 
برای من این مهم است که سرمربی تیم از من راضی است و خوشبختانه در 
تیم جا افتادم. به هر حال هر انســانی در هر شرایطی که باشد عده ای درباره 
او مغرضانه نظر می دهند و من هم از این مســاله جدا نیســتم. هر بار بحث 
از فهرست مازاد می شــد نام من هم به میان می آمد اما هیچ کسی از درون 
باشگاه به من نگفته بود که در فهرست مازاد هستم و فکر می کنم این مساله 
منطقی هم نبود چرا که محمد انصاری مصدوم شده بود و دفاع چپ نداشتیم 

و در این شرایط منطقی نبود که نام من در فهرست مازاد باشد.
فضای رقابت در فوتبال ایران از شــرایط معمول خارج شده و 
برخی عنوان می کنند از تیم پرســپولیس حمایت های خاص مالی و 
غیرمالی می شود و به نظر می رســد فضای رقابت دیگر جوانمردانه 

نیست. نظر تو در این خصوص چیست؟ 
 من بازیکنی نیســتم که درباره حاشیه ها حرف بزنم و همیشه سعی 
می کنــم خودم را از ایــن فضا دور کنم اما واقعا کســانی که این حرف ها را 
می زننــد اوج بی انصافی را انجام می دهند. در مورد مســائل مالی نمی گویم 
حتمــا کمتر از بقیه پــول گرفتیم اما با اطمینان خاطر می گویم بیشــتر از 
بقیه نگرفتیــم. تیم هایی که علیه ما صحبت می کنند وجدانشــان را قاضی 
کنند و ببینند که ما بعد از چند وقت دریافتی داشــتیم. ما چندین ماه بود 
که پول نگرفته بودیم و حتی برخی از بازیکنان از فصل گذشــته هم طلبکار 
هســتند. شــرایط مالی ما را همه می دانند و نیاز نیست که من دوباره تکرار 
کنم. درباره داوری ها هم چیزی نیســت که کســی بتواند آن را کتمان کند 
چرا که داوری ها عمدی نیســت و اگر در یک بازی به صورت سهوی به سود 
یک تیم سوت می زنند شــاید در یک بازی دیگر هم به صورت سهوی علیه 

آن تیم سوت بزنند.

پرسپولیس 2 - یوپن بلژیک یک
جوان ها گل کاشتند

دیدار تدارکاتی پرســپولیس و یوپن بلژیک از ساعت 17 به وقت محلی 
)17:30 دقیقه به وقت تهران( در ورزشــگاه اســپایر آغاز شــد. ترکیب تیم 
پرســپولیس به این شرح بود: رادو شویچ، ســید جال حسینی )کاپیتان(، 
شــجاع خلیل زاده، شایان مصلح، مهدی شــیری، کمال کامیابی نیا، سروش 

رفیعی، امید عالیشاه، علی علیپور، سیامک نعمتی و مهدی شریفی.
این دیدار در پایان نیمه نخســت با تساوی بدون گل خاتمه یافت. آدام 
همتی در دقیقه 65 به جای مهدی شریفی وارد زمین شد و در همین دقایق 
سرخ پوشان دو موقعیت بسیار خوب را به دست آوردند که توپ با بدشانسی 
راهی دروازه نشد اما در دقیقه 67 در پی یک پاس عمقی و ضربه بازیکن تیم 

یوپن، دروازه پرسپولیس باز شد.
برانکــو در نیمه دوم این دیــدار، به صورت پی در پــی بازیکنان را به 
زمین فرســتاد. در دقیقــه 74 موقعیتی مشــابه گل اول بــرای تیم یوپن 
 ساخته و پرداخته شــد که این بار رادو شویچ به زیبایی ضربه بازیکن حریف 

را مهار کرد.
در دقیقه 75 احســان حسینی به جای شجاع خلیل زاده به زمین آمد و 

در دقیقه 76 سعید کریمی جایگزین علی علیپور شد.
در دقیقه 80 ضربه ایستگاهی پرسپولیس توسط امید عالیشاه به سمت 
دروازه یوپن شــلیک شد که توپ با فاصله خیلی اندک از کنار تیرک دروازه 

حریف گذشت و این فرصت نیز از دست رفت.
در دقیقه 85 ارسال روی دروازه یوپن با خروج دروازه بان این تیم همراه 
شــد که توپ با ضربه ســر ســعید کریمی وارد دروازه حریف شد و بازی به 

تساوی رسید.
در دقیقــه 90 امید عالیشــاه پاس زیبایی را برای محمد امین اســدی 
ارســال کرد که این مهاجم جوان پرســپولیس با ضربــه ای دقیق، گل دوم 

پرسپولیس را وارد دروازه حریف کرد.
این دیدار دوســتانه در پایان با نتیجه دو بر یک به ســود پرســپولیس 

خاتمه یافت.

ترکیب جدید مقابل یوپن
رونمایی از بازی ستاره 

جدید سرخ
شــاگردان برانکــو کارشــان را بــرای 
آماده ســازی تیم برای رقابت هــای نیم فصل 
دوم لیگ برتر، از تهران و تقریبا از ده روز پیش 
استارت زدند و با یک برنامه ریزی خوب بعد از 
چند روز تمرین در تهران، راهی قطر شدند تا در 
یک شرایط عالی و با امکانات مناسب تمرینات 
پرفشاری را پشت سر بگذارند. این برنامه ریزی 
خوب باشگاه و کادر فنی پرسپولیس باعث شد 
که عاوه بر اســتفاده بازیکنان از شرایط آب و 
هوایی خوب و امکانات مناسب اردوگاه اسپایر، 
این تیــم بتواند در کنار ســایر تیم های مطرح 
حاضر در این کشــور، تمرینات بسیار خوبی را 
داشته باشــد. همزمانی حضور سرخ پوشان در 
قطر با حضــور برخی تیم هــای اروپایی باعث 
شــد تا دســت پرسپولیســی برای برگزاری 
بازی های تدارکاتی نیز باز باشــد. شــاگردان 
برانکــو ایوانکوویچ بر همین اســاس به عنوان 
نخستین بازی تدارکاتی خود در قطر به مصاف 
تیم یوپن بلژیک خواهنــد رفت. این بازی روز 
یکشنبه در ساعت 17 به وقت محلی در اردوگاه 
اسپایر برگزار خواهد شد و به احتمال زیاد بازی 
سرخ پوشــان مقابل این تیم بلژیکی ســخت 
خواهد بود. بــازی با این تیــم بلژیکی تفاوت 
محسوســی با بازی های قبلی پرســپولیس و 
حتی بازی های آینده ایــن تیم چه بازی های 
تدارکاتی و چه بازی های رسمی خواهد داشت. 
بازی با یوپن بلژیک نخستین بازی سرخ پوشان 
بعد از تغییرات و جذب بازیکنان جدید خواهد 
بود. هر چند سرخ پوشان، بازی بازیکنانی مثل 
سروش رفیعی، عالیشــاه و ... را قبا نیز در این 
تیم دیده اند اما برخی بازیکنان برای نخستین 
بار در ترکیب پرســپولیس به میدان خواهند 
رفت. از طرف دیگر بعد از حاشیه ســازی های 
فراوان، مهاجم جدید پرســپولیس چند روزی 
است که در کنار سرخ پوشــان در حال تمرین 
اســت و به احتمال زیاد برانکو از ماریو بودیمیر 
در نخســتین بــازی تدارکاتی پرســپولیس 
اســتفاده خواهد کــرد و به نوعــی این بازی 
رونمایی از ســتاره جدید پرسپولیس خواهد 
بود. یوپن بلژیک، در سال 1945 تاسیس شده 
و ظرفیت ورزشــگاه خانگی اش حدود 9 هزار 
نفر است. این تیم در فصل گذشته رقابت های 
لیگ بلژیک و در جدول 16 تیمی با 27 امتیاز 
در رده پانزدهم قرار گرفــت و به دلیل تفاضل 
گل بهتر نســبت به مشــان به دسته پایین تر 
ســقوط نکرد. از 26 بازیکن ایــن تیم، تنها 6 
بازیکن بلژیکی هســتند و بیشتر نفرات هم از 
تیم های آفریقایی تشکیل شده است. یوپن در 
این فصــل از رقابت ها هم اوضاع چندان خوبی 
ندارد. مرتضی پورعلی گنجی بازیکن ملی پوش 
ایرانی تیــم یوپن به دلیل حضور در اردوی تیم 
ملی در جام ملت های آسیا در این بازی حضور 

نخواهد داشت.

میهمان های خوانده و ناخوانده
پرسپولیس در تسخیر 

کروات ها
حضــور تیم هــای کوچــک و بزرگ 
اروپایــی در اردوگاه مجهز و بزرگ اســپایر 
دوحه باعث شــده تمرین پرســپولیس هر 
چند روز یک بار شــاهد یک سورپرایز جالب 
و میزبان یکی دو چهره نامدار فوتبال باشــد. 
در نخستین روزهای همسایگی پرسپولیس 
و بایرن مونیــخ در این اردوگاه برادران کواچ 
که حــاا بایرن مونیخ قدرتمنــد و بزرگ را 
هدایــت می کنند در محل تمرین ســرخ ها 
حاضر شــدند. نیکو کواچ که حاا سرمربی 
بایرن مونیخ است و البته در مقطعی هدایت 
تیم ملی کرواســی را به عهده داشت در تیم 
ملی کرواســی و به عنوان بازیکن شــاگرد 
برانکــو بود هر چند در جــام جهانی 1998 
و آن نســل طایی کرواســی که تیم شــان 
به مقام ســوم جهان رســید کواچ بازیکنی 
نیمکت نشــین به حســاب می آمد. رابرت 
برادر کوچکتر نیکو که ســه سال کم سن تر 
از اوســت اما بعــد از برانکو عضــو تیم ملی 
کرواســی و دیناموزاگرب بوده است. روبرت 
از ســال 1999 ملی پوش شد و همچنین از 
سال 2009 به دینامو زاگرب پیوست . یعنی 
یک سال بعد از ســومی جهان برانکو با تیم 
ملی و یک ســال پس از دو قهرمانی متوالی 
پروفسور در قامت ســرمربی دیناموزاگرب. 
میهمان بعدی تمرین پرسپولیس که مانوئل 
نویر بزرگ را همراه خود داشــت کسی نبود 
جز تونی تاپالوویچ دســتیار کواچ در بایرن و 
مربی دروازه بان های این تیم. البته تاپالوویچ 
کروات بازیکن مهمی نبــوده و ضمن اینکه 
کل فوتبالش را در آلمان ســپری کرده عضو 
تیم های دوم شالکه، بوخوم و ماینتس بوده 
و برای اوردینگن هم در دسته های پایین تر 
بازی کرده است. بین تاپالوویچ و برانکو نقطه 
مشــترکی پیدا نمی کنید امــا احتماا او با 
ایگور پانادیچ ارتباط خوبی دارد و البته مثل 
همه مربیان هموطن حتما از برانکو شناخت 
دارد و طرفین با ســوابق و کارنامه هم آشنا 
هســتند. نفر بعدی ایوان لکو مربی کروات 
تیم کلوب بروژ بلژیک اســت. سرمربی کاوه 
رضایی که جمعه عصر تمرین پرســپولیس 
را تماشا کرد برعکس برانکو، دیناموزاگربی 
نیست و به تیم هایدوک اشپیلیت دیگر تیم 
بزرگ کرواســی تعلق دارد . لکو که در زمان 
بازیگری در خط میانی بازی می کرد در تمام 
رده های سنی کرواسی بازی کرده و درست 
سالی ملی پوش شد )1999( که دیگر خبری 
از برانکو در تیم ملی کشــورش نبود. لکو در 
دوران بازیگری هــم در بلژیک و همین تیم 
بروژ بازی کرده اســت و ظاهرا او نیز با ایگور 
پانادیچ رابطه خوبی دارد. همچنین می توان 
انتظار داشــت با ورود تیم های دیگر اروپایی 
بــه اردوگاه اســپایر باز هم شــاهد مربیان 
و چهره های کــروات در تمریــن یا اردوی 

پرسپولیس باشیم.

سوال وجواب

سوژه

گزارش

گزارش

 ســیامک نعمتی در خصوص شرایط 
بســیار  پرســپولیس می گوید: »شــرایط 
خوبی داریم. امکانات اردوگاه اســپایر هم 
بی نظیر اســت محلی کــه مطمئنا خیلی 

به آماده ســازی تیم ما کمــک خواهد کرد 
و شــرایط مــا را ایده آل خواهد ســاخت. 
بازی های تدارکاتی خوب در کنار تمرینات 
عالــی بازیکنان مان را در شــرایط بســیار 
خوبــی قرارداده و ما می دانیم که باید برای 
نیم فصل دوم به بهترین شکل آماده شویم 
چون مســابقات در نیم فصل دوم بســیار 
ســخت و دشوار اســت و برای پیروزی در 
بازی های نیم فصــل دوم تیم مان که مدافع 
عنوان قهرمانی هم هســت باید شــرایطی 

بهتر از سایر تیم ها داشته باشد.« 
او حرف هایش را اینطور ادامه می دهد: 
»تیم بسیار خوبی داریم و با هدایت برانکو 
و حمایــت هواداران مــان می توانیم باز هم 
قهرمانی دیگری را کســب کرده و سومین 
قهرمانی متوالی مان را کسب کنیم.« نعمتی 

اشــاره ای به حضور مهاجم جدید تیم دارد: 
»مهاجم کروات تیم مان قد و قواره و فیزیک 
بســیار خوبی دارد؛ بازیکنــی که از دینامو 
زاگــرب آمده و من خیلــی امیدوارم که او 
بتواند به تیم ما کمک کند. مهاجم کروات 
ما از کیفیت فنی باایی برخوردار اســت؛ 
بازیکنــی که برانکو او را با وســواس خوب 
و زیادی انتخاب کرده اســت.« سیامک در 
خصوص مدعیان لیگ برتر معتقد اســت: 
»در این فصل تعداد مدعیان برای کســب 
عنوان قهرمانی بیشــتر از فصول قبل است 
به همیــن دلیل ما خــوب می دانیم که از 
ابتدای نیم فصــل دوم باید بهترین بازی ها 
را ارائه داده و بیشــترین امتیازها را کسب 
کنیم تا بیشترین امتیازها را کسب کرده و 

قهرمان شویم.«

این برای نخســتین بار نیست که 
باشگاه پرسپولیس  اموال  حکم توقیف 

گرفته می شود. 

متاسفانه در سال های گذشته نیز 
با شکایت ها این اتفاق برای پرسپولیس 
رخ داده است اما این بار کمی متفاوت 

است.
 در حالی ایــن اتفاق رخ می دهد 
که بازیکن مورد نظر هیچ سودی برای 
پرســپولیس نداشــته و اصا مشخص 
نیست با چه هدفی جذب پرسپولیس 

شد. 
باشــگاه پیکان از مسعود همامی 
دروازه بان ســابق این تیم و باشــگاه 
پرســپولیس به دلیل پرداخت نکردن 
مبلــغ آزادی رضایتنامه اش شــکایت 

کرده بود. 
در همین رابطه باشــگاه پیکان با 

رای دادگاه حکم توقیف اموال باشگاه 
پرســپولیس را به مبلغ 400 میلیون 

تومان گرفته است. 
محمود شــیعی مدیرعامل باشگاه 
پیکان در ایــن باره می گوید: »با حکم 
دادگاه ایــن رای را گرفته ایــم امــا با 
باشگاه پرسپولیس تعامل داریم و این 

مساله را حل خواهیم کرد.« 
جالب اســت که باشــگاه پیکان 
هم از باشــگاه شــکایت کرده اســت 
و هــم از بازیکــن و به همیــن دلیل 
به نظر می رســد پیکانی ها بیشــتر به 
دنبال پولشــان هستند و توقیف اموال 
پرســپولیس دردی از آنها دوا نخواهد 

کرد.

ماریــو بودیمیر مهاجــم بلندقامت 
پرســپولیس کــه در اردوی قطر حضور 

دارد بــه زودی قرارداد نهایی اش را با این 
باشــگاه امضا خواهد کــرد. بودیمیر 32 
سال سن دارد و در صورت رسمی شدن 
قراردادش سومین بازیکن مسن سرخ ها 

در نیم فصل دوم خواهد بود. 
در واقع بعد از ســیدجال حسینی 
کاپیتان 37 ســاله ســرخ ها و حســین 
ماهینــی که 32 ســال ســن دارد این 
مهاجــم کروات بــا چند مــاه کمتر از 
ماهینی سومین بازیکن مسن تیمش به 
حساب می آید. با این اوصاف پرسپولیس 
فقط چهار بازیکن باای 30 ســال سن 

دارند که ماریو یکی از آنهاست. 
نفر چهارم هم محســن ربیع خواه 

اســت که 31 ســال ســن دارد. بدون 
شک با حضور بودیمیر در ترکیب اصلی 
پرســپولیس میانگین ســنی سرخ ها در 
نیم فصل دوم بااتر خواهد رفت. در نگاه 
دیگر باید گفت پرسپولیس در خط دفاع 
و خط حملــه از بازیکنان باتجربه ای در 
نیم فصــل دوم رقابت ها بهره خواهد برد 
و ایــن می تواند فرصت مناســبی برای 
سرخ پوشان باشــد. اگر عملکرد بودیمیر 
در خــط حملــه مثــل عملکرد ســید 
جــال در خط دفاع باشــد که آن وقت 
پرســپولیس خیلی زود، در صدر جدول 
رده  بندی رقابت ها جایگاه خود را تثبیت 

خواهد کرد.

نعمتی: ماریو کیفیت فنی باایی دارد

توقیف اموال باشگاه پرسپولیس

حمله و دفاع پرسپولیس در اختیار باتجربه ها
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 کارلوس کی روش تفکراتی در ســر 
دارد که شاید هیچ یک از رسانه ها و حتی 
مربیان حریف هم به آنها آگاه نباشند. او 
بازیکنان تیم ملــی را طوری در ترکیب 
و زمین قرار می دهد که بررســی آنها به 
نگاهی ریزبینانه نیاز دارد. به عنوان نمونه، 
انتقــال مهدی طارمی از بال چپ به بال 
راست. آیا کســی می داند چرا کی روش 

دست به چنین کاری زد؟
کی روش با توجه به بازیکنانی که در 
سمت راســت یا چپ خط دفاع استفاده 
می کند، پســت ستاره های خط تهاجمی 
تیم ملی در کناره هــا را تعیین می کند. 
به عنوان نمونه همیشــه و در طول یکی 

دو ســال اخیر، مهدی طارمی در نقش 
بال چپ ظاهر شده. شاید بپرسید چرا؟ 
دلیلش حضور رامیــن رضاییان در دفاع 

راست است.
امــا رامین چــه خصوصیاتی دارد؟ 
مهمترین خصیصه رضاییان و نقطه قوت 
او، ارسال های بی نقص اش است. بازیکنی 
که شــاید در ســرعت به گرد پای وریا 
غفوری نرســد اما توپ را از هر نقطه ای 
به بهترین شــکل ممکن برای مهاجمان 
می فرســتد و ارســال های تند و تیزی 
انجام می دهد. این نکته را بارها در بازی 
رضاییان دیده ایم. چه در پرســپولیس و 

چه تیم ملی.
با حضور رضاییان در دفاع راســت، 
بازیکنــی در بال چپ و نوک خط حمله 
به میدان می رود که یکی از خصوصیاتش 
ســرزنی باشــد. بازیکنی چــون مهدی 
طارمی که خوب به هــوا می پرد و قد و 
قامتــی بلند هــم دارد. طارمی در طول 

سال های اخیر، گل های فراوانی با ضربه 
ســر زده و دروازه بان هــای بســیاری را 

مغلوب کرده.
برای حضور رضاییان در دفاع راست، 
نیاز اصلی تیم ملی یک بال چپ ســرزن 
اســت. بازیکنی که از ارسال های دقیق 
رضاییان که بیشــتر برای مهاجم هدف 
و بال چپ است اســتفاده کند و آنها را 
به تور دروازه حریف برساند. نمونه اش را 
مقابل یمن و روی گل دوم طارمی دیدیم. 
رضاییان از آن ارسال های بی نقص انجام 
داد، طارمی خود را بــه محوطه جریمه 
حریف رســاند و در نهایت با ضربه ســر 

دروازه یمن را باز کرد.
اما بــازی مقابــل ویتنــام در جام 
ملت های آســیا با تغییر در دفاع راست 
تیم ملی آغاز شد. وریا غفوری به ترکیب 
اصلی رســید و جای رامیــن رضاییان 
را گرفت. بــا این تغییر، پســت مهدی 
طارمی نیز عوض شــد. این مهاجم 26 

ســاله از چپ به راســت آمــد و وظیفه 
موقعیت ســازی برای آزمــون را در این 

منطقه از زمین بر عهده گرفت.
دلیــل اصلی تغییر پســت طارمی، 
خروج رضاییان از ترکیب ثابت بود. وریا 
را با خصوصیاتی می شناســیم که ارسال 
از کناره ها در اولویت بازی اش قرار ندارد. 
او بیشــتر نفوذ می کند و با اســتفاده از 
سرعت باا سعی در دور زدن دفاع چپ 
حریف دارد. مقابل ویتنام و روی گل اول 
دیدیم که وریــا آغازگر یک حمله بود و 
با همان خصوصیات همیشــگی توپ را 
به ســامان قدوس رساند و وظیفه ارسال 
برای آزمون را مهاجــم امی ین بر عهده 

گرفت.
با توجه به ایــن خصوصیات وریا و 
البته ارسال هایی که احسان حاجی صفی، 
گاه و بی گاه انجام می دهد، پســت بازی 
مهدی طارمی تغییــر کرد. حاجی صفی 
را با این ارســال های مورب می شناسیم 

که هدف اصلــی اش خلق موقعیت برای 
مهاجم نوک و بال راست است. اتفاقی که 
مقابل ویتنام و در غیاب رامین رضاییان 

بارها رخ داد اما به نتیجه نرسید.
مهدی طارمی به این دلیل در پست 
بال راســت بازی کرد که از ارســال های 
ارسال هایی  کند.  اســتفاده  حاجی صفی 
که مثل رضاییان دقیق نیســت اما بهتر 
از وریا غفوری است. پست بازی طارمی 
مقابل عراق هم با انتخاب دفاع راســت 
مشــخص می شــود. باید ببینیم رامین 
رضاییان در ترکیــب ثابت قرار می گیرد 

یا وریا غفوری؟
 با توجه به حضور یک بازیکن کوتاه  
قامــت و تند و تیز به نام حســین علی 
در پســت بال چپ عراق، انتخاب ارجح 
وریا غفوری است. آن وقت طارمی دوباره 
بال راســت می شــود و ســامان قدوس 
 همیــن وظیفه را در ســمت چــپ ایفا 

خواهد کرد.

امیر اسدی
Amir Asadi

مهاجم جدید در جمع پیرمردها

پیکان با رأی دادگاه حکم گرفت

نگاهی ریزبینانه به تفکرات کی روش

دلیل تغییـر پست طارمی: 
نیمکت نشینـی رضاییـان
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جولیا رابرتس بازیگــر هالیوودی در مزایده خرید 
بلیت های جــام جهانی ۲۰۲۲ شــرکت کرد. در 
مراســم خیریه ای در لس آنجلس، جولیا رابرتس، 
بازیگر معروف هالیوودی شرکت کرد و ۸۰۰ هزار 
پوند بــرای دو بلیت جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برای 
خود و همسرش پرداخت. در این مراسم همچنین 
بازیگران و شــخصیت های ســینمایی دیگری نیز 
حاضر بودند و در این مراسم خیریه شرکت کردند. 
رابرتس ۵۱ ساله که عاقه زیادی به فوتبال دارد، 
بارها از عاقه خود به منچستریونایتد سخن گفته 
و حتی در بعضــی از اردوهای این تیم نیز حاضر 
بوده اســت و اکنون حضــورش را در جام جهانی 
قطر قطعی کرده است که قرار است کم تر از چهار 

سال دیگر در کشور قطر آغاز شود.

 مهنــد علــی را پیــش تر بــه عنــوان یکی از 
اســتعدادهای ناب فوتبال عراق می شناختیم اما 
حــاا او بهتریــن بازیکن حریف ســوم ایران در 
مرحله گروهی جام ملت های آسیا است. مهاجمی 
۱۸ ســاله که در امارات، ۲ بــار دروازه ویتنام و 
یمــن را باز کرده و نام خــود را به عنوان یکی از 
مدعیان کسب عنوان آقای گلی و تصاحب کفش 

طا مطرح کرده.
 اگر کمــی به عقب برگردیــم و بخواهیم درباره 
مهند علــی و آغــاز فوتبالش بنویســیم، به نام 
تکراری علی بابا می رســیم. یک مدرســه فوتبال 
قدیمی کــه بهترین بازیکنان فوتبال عراق در آن 

پرورش یافته و به سطح عالی رسیده اند.
مهنــد علی هم مثل خیلی از ســتاره های دیگر، 

فوتبــال را از آکادمی علی بابــا آغاز کرد و بعدها 
پیراهن پلیس را در لیگ عراق پوشید.

۲۵ سپتامبر ۲۰۱3، مهند علی نخستین قرارداد 
حرفه ای خود را با باشــگاه پلیس امضا کرد. او آن 
زمان عضوی از تیم زیر ۱4 ســاله های عراق بود 
و در مســابقات قهرمانی آسیا می درخشید. مهند 
علی در تیم زیر ۱4 ساله های عراق، در ۱۰ بازی 
۱۲ گل زد. یعنی به ازای هر بازی، کمی بیشــتر 
از یک گل. همین درخشــش باعث شد تا حکیم 
شاکر، ســرمربی پلیس از او در ترکیب تیم اصلی 
اســتفاده کند. این اتفاق در بغدادکاپ رخ داد و 
مهند در ۱۵ سالگی نخستین بازی رسمی خود را 

برای تیم اول پلیس انجام داد.
مهند علی در شــرایطی که برای پلیس در لیگ 
عراق بازی می کرد، پیراهن تیم زیر ۱6 ســاله ها 
را هم پوشــید و در 4 بازی، ۵ گل به ثمر رساند. 
آمار درخشــانی که در کنار گلزنی های متعدد او 
در لیگ عراق، نشــان از شــکوفایی یک استعداد 

درخشان می داد.
 استعدادی که درباره اش می گویند جانشین خلف 

یونس محمود. همان چیزی که ما درباره ســردار 
آزمون می گوییم و او را جانشــینی مناسب برای 

علی دایی می دانیم.
می می- لقب مهند علی در عراق- از فصل ۲۰۱۵ 
تــا امروز پیراهن پلیس را بــر تن کرده و در 4۵ 
بازی، ۲4 گل به ثمر رســانده. او البته یک فصل 
را هــم با انتقالی قرضی به کربــا رفته و در 3۰ 
بازی، ۱۲ گل برای این تیم زده. آماری درخشان 
برای مهاجمی که متولد ۲۰ ژوئن ۲۰۰۰ میادی 

است. یعنی تازه ۱۸ ساله شده.
۲3 دســامبر ۲۰۱7، ســرمربی تیــم ملی عراق 
تصمیم به اســتفاده از مهند علــی گرفت. مقابل 
بحریــن و در جام خلیج فارس، این مهاجم که در 
آن مقطع تنها ۱7 سال داشــت پیراهن عراق را 
پوشــید و برای تیم اصلی این کشــور بازی کرد. 
می می نخســتین گل خود را نیــز در تاریخ ۲۸ 
فوریه ۲۰۱۸ وارد دروازه عربســتان کرد. دیداری 
که در بصره برگزار شد و مهند علی ستاره اش بود.

می می که در ماه ها و سال های اخیر پیشنهادهای 
بســیاری از اروپــا دریافــت کرده، مــورد توجه 

باشگاه هایی نظیر سانتاکارا در پرتغال، قوزتپه و 
بشــیکتاش در ترکیه قرار گرفته اما فعا پاسخی 
به آنها نداده. ســانتاکارا همان تیمی اســت که 
اوســاما رشید، هافبک شماره ۸ تیم ملی عراق را 

در اختیار دارد. تیمی متوسط در لیگ پرتغال.
مهنــد علی تــا امــروز، ۱3 بــار در ترکیب تیم 
ملــی عراق قــرار گرفتــه و ۸ گل زده. گل هایی 
که مقابل عربســتان- دو گل- ســوریه، کویت، 
چیــن- دو گل-، ویتنام و یمن به ثمر رســیده و 
آماری جــذاب را به نام ایــن مهاجم ثبت کرده. 
شــوت های می می را که حمایــت یونس محمود 
را هم پشــت ســر خود دارد، با دیباا مقایســه 
 می کننــد. هافبــک آرژانتینــی یوونتــوس در 
سری آ. می می با قدی در حدود ۱۸3 سانتی متر، 
پرش های در جا و بلندی دارد و همین مساله در 
کنار آمادگی بــاای این روزهای او، کار مدافعان 
ایــران را برای مهارش ســخت می کند. بازیکنی 
کــه در 4 بازی اخیر عــراق، 4 گل زده و مترصد 
کوچکترین فرصتی است تا دروازه ایران را هم باز 

کند. او امید اول عراق برای غلبه بر ایران است.

بازی ژاپن و عمان هر اندازه درون مســتطیل ســبز پرحرارت، جذاب و پر از درگیری دنبال می شد، روی سکوها یک لطافت و آرامش خاصی داشت. 
حضور یک هوادار ژاپنی با خانواده اش و فرزند خردســالی که بی اعتنا به اتفافات داخل زمین در آغوش پدر به خواب رفته بود، سوژه هیجان انگیزی 

بود که از چشم دوربین ها دور نماند تا جذابترین تصویر بازی ژاپن و عمان نه درون زمین بلکه روی سکوها نقش ببندد.

آرامش غلیظ

 جولیا رابرتس
 ستاره 800 هزار پوندی

قاب روز

طنزیم

کامنت

خاطره یک
 جایی جمع شده بودیم برای ماقات با احمد جانعلی. 
ســاعت ۱۲. همه جمع بودیــم از جمله چند بازیکن 
سابق پرســپولیس. ما مشــغول خوردن غذا بودیم و 
دوستان مشغول جویدن برانکو! کامشان هم این بود 
که چرا برانکو مربی ســازی نمی کند و چرا ما کنارش 
نیســتیم. حرف هــم نمی توانیم بزنیم چــون تیم را 
قهرمان کرده ولی کا اعتقاد ما بر این اســت که باید 
مربیــان خارجی بروند و مربیــان ایرانی بیایند! حیف 
که غذایش خیلی خوشمزه بود و خاطر احمد جانعلی 
هم خیلــی عزیز بود وگرنه در دفاع از مربیان خارجی 
رســتوران را به هــم می ریختیم! آقا ولی از شــوخی 

نگذشته عجب خندیدیم.
 

خاطره 60
ایــن هم جای طنــز امروز از ما قبــول کنید که یک 

خاطره واقعی است!
یکی از بازیکنان پرســپولیس دهه 6۰، پیکان داشت. 
دوتــا بازیکن جوان می روند دم خانه اش که ســوییچ 
ماشــین را بده برویم بیرون ناهار بخوریم. ســوییچ را 
می دهد. می روند در تاکسی را باز می کنند ولی هرچی 
اســتارت می زنند روشن نمی شود. یک نوار کاست که 
داخل ماشــین بود را می پیچاننــد و می روند دم خانه 
طرف که ماشین اســتارت نمی خورد. می پرسد: کدام 
ماشین را روشن کردید؟ گفتند: آنی که آن سر کوچه 
بود؟ گفت: نه اشــتباه رفتید. ماشــین من این سمت 
کوچه اســت. می گویند آهان! بعد می روند و ماشین را 
روشــن می کنند و دوسه ساعتی می روند مسافرکشی 
و بعد بــا پولش ناهار می خورند. بعد موقع برگشــتن 
می بینند کوچه شلوغ است و پلیس آمده. تا از ماشین 
پیاده می شوند پلیس می ریزد سرشان که شما ماشین 

دزدید!
می گویند: نه بابا! ما فوتبالیستیم. این تاکسی رفیقمان 
اســت. برداشــتیم برویم دور بزنیم برگردیم! باورتان 

نمی شود بروید صدایش کنید!
در می زننــد. طرف می آیــد بیــرون و می گوید: چرا 
تاکسی همسایه را برداشتید؟ تاکسی من این یکی بود!
یعنی خودتان ببینید چه مهارتی داشتند که با سوییچ 
یک ماشــین در دوتا ماشین دیگر را باز کرده بودند و 

یکی را هم برده بودند توی خیابان مسافرکشی!
نتیجه اخاقــی: اگر حس می کنید من بامزه تعریفش 
نکردم، دلیلش این اســت که حرف های دهه شصتی 
علی پروین وار را از داخل این خاطره بیرون کشیده ام! 
مجســم کنید همین ســطرها را علی پروین برایتان 

تعریف کند! کف زمین ولو می شوید!
 

نفرین بر دهانی که بی موقع باز شود!
این ضرب المثل را برای وقتی می گویند که یک بازیکن 
سابق فوتبال با کلی چک برگشتی و حکم جلب دست 
مردم، برود داخل تلویزیون و یک مصاحبه داغی انجام 
بدهــد که توجه همه بدهکارها به او جلب شــود. بعد 
موقع ضبط برنامه بعدی بریزند سرش و بگیرندش! این 

ضرب المثل دقیقا کاربردش همینجاست!

هومن جعفري
Houman Jafari

قیل و قال

السوماکنارگذاشتهمیشود
ســوریه پس از ناکامی در مقابل فلسطین و اردن سرانجام 
برند اشــتانگه سرمربی آلمانی خود را کنار گذاشت و حاا 
با فجر ابراهیم کار را جلو می برد. در شــرایطی که سوریه 
یک بازی بســیار مهم را در مقابل استرالیا در پیش دارد، 
فجر ابراهیم تصمیمی جنجالــی گرفته و در نظر دارد دو 
بازیکــن تیم ملی ســوریه را از ترکیب اصلی کنار بگذارد. 
عمر الســوما گران ترین بازیکن ایــن تیم که در دو بازی 
نخست نتوانست گلزنی کرده یا موقعیت خاصی خلق کند، 
نخستین بازیکنی است که از ترکیب کنار گذاشته خواهد 
شــد. او که در تیم ااهلی عملکرد بسیار خوبی داشت، در 
تیم ملی نتوانســته فرم همیشــگی را پیدا کند و پایین تر 
از حد انتظار ظاهر شده اســت. بازیکن دیگر احمد صالح 
مدافع این تیم خواهد بود. با کنار گذاشتن این دو بازیکن 
باید دیــد فجر ابراهیم چه ترکیبی را در مقابل اســترالیا 
اســتفاده می کند. ســوریه برای صعود به عنوان تیم دوم 
باید اســترالیا را شکست دهد و حتی امکان دارد با نتیجه 
تســاوی نیز نتواند به عنوان بهترین تیم سوم راهی مرحله 
حذفی شود. همچنین نباید فراموش کرد که احتمال دارد 
در صورت سوم شدن آنها با تیم قدرتمند ایران دیدار کنند 

که مصاف سختی است.
 

عمادهاشم:ایرانآزمایشواقعی
عراقاست

عماد هاشــم مربی تیم الشــرطه عراق درباره بازی پایانی 
تیم ملی فوتبال کشــورش برابر ایــران در مرحله گروهی 
جام ملت های آســیا ۲۰۱۹ اظهارنظر کرد. هاشم در این 
باره گفت: یکــی از برنامه های تاکتیکی ســرچکو کاتانچ 
ســرمربی اسلوونیایی تیم ملی فوتبال عراق فشار گسترده 
در منطقه یک ســوم دفاعی حریفان اســت که در ۲ بازی 
اخیر برابر ویتنام و یمن شــش گل را بــرای ما به دنبال 
داشت. این یک استراتژی جدید و خوشحال کننده در تیم 
ملی فوتبال عراق است که باعث بروز بیشتر توانمندی های 
فردی بازیکنان خط میانی و حمله می شــود. در نیمه دوم 
بازی برابر یمن شــاهد نمایش دیگری از ســوی بازیکنان 
عراق بودیم که طبیعی به نظر می رسید. اطمینان ازم از 
سوی کادر فنی برای کسب 3 امتیاز حاصل شد و بازیکنان 
کلیدی همانند همام طارق و مهنــد علی برای رویارویی 
با ایران را در نیمه دوم تعویــض کردند. بازی که آزمایش 
واقعی بــرای تیم ملی عراق خواهد بود. عماد هاشــم در 
خاتمه اظهار داشت: فکر می کنم تیم ملی فوتبال عراق در 
صورت شکست دادن ایران می تواند تا آخرین مرحله جام 
ملت های آسیا پیش برود و در میان چهار تیم نیمه نهایی 

قرار بگیریم.

چتریدررویایصعود
هند در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت های 
آســیا باید با بحرین دیدار کند. هندی ها با یک برد و یک 
باخت، سه امتیازی هستند و در شرایط نسبتا خوبی برای 
صعود از گروه قرار دارند. سونیل چتری برترین گلزن تیم 
ملی فوتبال هند امیدوار است این تیم بتواند در بازی برابر 
بحریــن راه صعود به مرحله بعدی رقابت ها را هموار کند. 
سونیل چتری مهاجم دو گله تیم ملی فوتبال هند درباره 
بازی با بحرین گفت: ما آماده هســتیم تــا در این دیدار 
بجنگیم و سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم. این برنامه ما 
برای بازی با بحرین است. خوشبختانه همچنان از شانس 
صعود به مرحله بعــد برخورداریم و می خواهیم تا آخرین 
ثانیه برای رســیدن به هدفمان تــاش کنیم. تاش هند 
برای کســب برد برابر بحرین خواهد بود تا صعودمان را به 
مرحله بعدی رقابت ها قطعی کنیم. هند در صورت صعود 
به عنوان تیم دوم گروه، باید با تیم دوم گروه C دیدار کند 
کــه یکی از دو تیم کره جنوبی یا چین خواهد بود. چتری 
بــا زدن دو گل در این رقابت هــا در رده دوم جدول آقای 
گل های جام ملت های آســیا بعد از سردار آزمون سه گله 

قرار دارد.

رصد کردن کی روش و نوشتن از او یکی از سوژه های روتین رسانه های کلمبیایی 
است. توافق شفاهی کارلوس کی روش با کلمبیا برای هدایت تیم ملی این کشور 
بعد از رقابت های جام ملت ها سبب شده تا رسانه های کلمبیایی به دقت عملکرد 
کــی روش را زیر ذره بین برده و عملکرد او را تحلیــل کنند. در این میان پایگاه 
اینترنتی »تیمپو« کلمبیا درباره کارلوس کی روش گزارشی تحلیلی منتشر کرده 
و نگاهی متفاوت به کی روش داشته و او را از منظر فنی تحلیل کرده است. تیمپو 
در این مطلب به بررســی ابعاد فنی شــیوه مربیگری این مرد پرتغالی پرداخته و 
می نویســد: سیســتم تاکتیکی کی روش از ۲-4-4 و 3-3-4 و ۱-3-۲-4 تغییر 
کرده اســت. در حال حاضر و در واقع پس از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ایران با 
سیســتم تاکتیکی ۱-4-۱-4 بازی می کند که در آن فشار روی خط میانی تیم 
اســت و متناســب با رویارویی با رقبایی است که بازیسازی را از خط دفاعی آغاز 
می کنند. نظم دفاعی یکی از اصول اولیه بازی تیم کی روش است و او بر باا بردن 
تراکــم بازیکنانش در میانه میدان و کم کردن فاصله میان خطوط تأکید دارد. او 
می تواند با تمام نفرات تیمش دفاع کند و سبک دفاعی تیمش را منطبق بر شیوه 
بازی حریف تغییر دهد. توازن میان دفاع و حمله و برقراری تعادل در خطوط تیم 
مطابــق با خصوصیات بازیکنان موجود در تیم یکی دیگر از توانایی های کی روش 
اســت. او جزو سرمربیانی نیســت که در فاز هجومی دست به ریسک می زنند و 
دوست ندارد که تیمش بی نظم و بدون حساب و کتاب دست به حمله بزند. یکی 
دیگر از ویژگی های بارز تیم کی روش، تاش شــدید و گسترده تمام بازیکنان و 
شــرکت منسجم آنها در دفاع به هنگام از دست دادن توپ است. در این شرایط، 
بال های تیم هم به عقب می آیند و فاصله شان با مدافع کناری را کاهش می دهند 

و به این ترتیب دو ایه دفاعی در جناحین تشکیل می شود.
هافبک میانی هم در تیم تحت هدایت کی روش نقشــی کلیدی دارد و می تواند 
نقطه آغاز حرکات هجومی تیم باشــد. تملک توپ بدون ریســک نیز جزو دیگر 
خصوصیــات برجســته تیم کی روش اســت. در جام جهانــی ۲۰۱۸ با توجه به 
خصوصیات تیم های حریف )اســپانیا و پرتغال( مردان کی روش به طور متوسط 
تملک توپ 33 درصدی داشتند اما در تورنمنت فعلی، جام ملت های آسیا ایران 
مقابل یمن تملک توپ 7۰ درصدی داشــت. ضدحمات سریع نیز یکی دیگر از 
نقاط قوت تیم  تحت هدایت کی روش اســت هرچند ایران هنوز هم در حماتش 

نقاط ضعفی دارد.
 

روزنامه آس: کی روش یک قدم تا نیمکت کلمبیا
روزنامه آس اسپانیا مدعی است کارلوس کی روش تنها یک گام با نیمکت کلمبیا 

فاصله دارد.
 آس در این باره نوشت: کارلوس کی روش در مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ 
به همراه ایران خوب پیش می رود و به مرحله یک شــانزدهم نهایی صعود کرد. 
مربی پرتغالی به نیمکت مربیگری کلمبیا بســیار نزدیک است و بعد از مسابقات 
جام ملت ها خواهد رفت. ایران یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام ملت های آسیا 
۲۰۱۹ اســت. این تیم زیر نظر کی روش عملکرد خوبی داشــته و در جام جهانی 
روســیه این را نشان داد. اگرچه در مرحله گروهی حذف شد ولی مقابل تیم های 

قدرتمند اسپانیا و پرتغال نمایش خوبی داشت.

پخش بازی های جام ملت های آسیا در امارات مهم ترین برنامه صداوسیما در این روزهاست 
و امروز ۲ بازی هم زمان روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت؛ امارات - تایلند ساعت ۱۹:3۰ 
و هند - بحرین ســاعت ۱۹:3۰. از هفته ۲۲ لیگ برتر دیدار منچسترسیتی - ولورهمپتون 

ساعت ۲3:3۰ روی آنتن شبکه ورزش خواهد رفت.

یک ســال پیــش در چنین روزی جلد ایران ورزشــی به مصدومیت دوباره محســن کریمی هافبک 
اســتقال اختصاص داشت و با تیتر »جا پای جباری« آن را روی جلد برد. در این مطلب می خوانیم: 
محســن کریمی به دلیل مصدومیتی که از ناحیه همســترینگ برایش به وجود آمد، مجبور شــد در 
اواخر نیمه اول بازی با ســایپا جای خود را به خسرو حیدری بدهد. این بازیکن دیروز از پای مصدوم 
خود عکسبرداری کرد و در حالی که این شایعه مطرح شده بود که رباط او آسیب دیده اما در نهایت 
مشخص شد که این بازیکن دو تا سه هفته از ترکیب تیمش دور خواهد بود. کریمی در این مدت به 
درمان پای مصدوم خود خواهد پرداخت و بعد از این مدت زمان به ترکیب آبی پوشــان اضافه خواهد 
شــد. در چنین شرایطی شفر باید به فکر جانشــینی برای بازیکن مصدوم خود باشد و در طول هفته 
جاری بازیکنان دیگر را برای پست کریمی محک بزند. محسن از وقتی برگشته عملکرد خوبی داشته 

است اما این مصدومیت او را برای هفته ها از استقال دور می کند.

کیروشبهروایتکلمبیاییها
منظم، محتاط و بدون ریسک

جام ملت های آسیا

جا پای 
جباری

گزارش دو

روی آنتن

در چنین روزی
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امیر اسدی
Amir Asadi

جام ملت های آســیا به روز پایانی و حساس 
خود رســیده و بعد از گذشت دو هفته از آغاز 
رقابت ها چهره تیم های مدعی مشخص شده 
اســت. از همین رو تحلیل رسانه های خارجی 
و به ویژه اروپایــی از این رقابت ها جذاب تر و 
دقیق تر است. نشــریه معتبر لوفیگارو فرانسه 
در گزارشــی جالــب دو هفته نخســت این 
رقابت ها را زیر ذره بین برد و نکات برجســته 
ایــن جام را مورد ارزیابی قــرار داد. لوفیگارو 
معتقد اســت که این جام سه مدعی قهرمانی 
دارد؛ ایــران، کره و ژاپن. گــزارش لوفیگارو 

خواندنی و جذاب است.
 

 * مدعیان قهرمانی، ایران و 
چشم بادامی ها

ایران، ژاپن و کره جنوبی را باید مدعیان قهرمانی 
در جام ملت های آســیا دانست. ایران با هدایت 
کارلوس کی روش در جام جهانی عملکرد خوبی 
داشت و توانست مراکش را شکست دهد و روند 
خوبی نیز در جام ملت ها داشــته اســت. ژاپن 
موفق ترین تیم قاره با چهار قهرمانی را باید یکی 
دیگر از مدعیان قهرمانی دانســت و کره جنوبی 
نیز در این جام حاضر است که ستاره های خوبی 

در ترکیب دارد و از مدعیان قهرمانی است.

 * یمن و فراموشی جنگ
یمن در حالی در این رقابت ها حاضر اســت 
کــه در داخل شــرایط ســختی را تجربه 
می کنــد و حاا جام ملت هــا فرصتی برای 
مردم این کشــور اســت که اوضــاع بد را 
فراموش کنند. ورزشگاه ها در یمن تخریب 
شده است. خیلی از بازیکنان اصلی این تیم 
در ســال های اخیر از بین رفتند و اردوهای 
این تیم برای جام ملت ها نیز مختل شــده 
بود. البته یمنی ها در نخستین دیدار در جام 
ملت ها با ۵ گل شکست خوردند، با این حال 
حضور در جمع بــزرگان اتفاق خوبی برای 

این کشور است.

 * قطر و عربستان، بعد از بحران
دو تیم قطر و عربستان در دیداری حساس 
در مرحله گروهی بایــد برابر هم به میدان 
بروند. بعد از بحران خلیج فارس، این دیدار 
می تواند نقطه عطفی بین دو کشــور باشد. 
بــه همین خاطر بوده اســت کــه جیانی 
اینفانتینو، رییس فیفا عنوان کرده اســت 
که فوتبال پلی برای ارتباط بین کشــورها 
است و نباید مسائل سیاسی را با این رشته 

ورزشی در هم آمیخت.

 * قطر در اندیشه جام  جهانی
قطر خودش را برای حضور در جام  جهانی آماده 
می کند. این کشــور در ســال ۲۰۲۲ نخستین 
کشــور عرب خواهد بود که میزبان جام جهانی 
می شــود با این حال حاشــیه هایی چون آب و 
هوا، شــرایط بد کارگران و 4۸ تیمی شدن جام 
جهانی این میزبانی را تهدید کرده است. قطر در 
رشــته هایی چون هندبال و دوومیدانی توانسته 
اســت بازیکنان خارجی را جذب کند ولی این 
قوانین در فوتبال ســختگیرانه است و به همین 
خاطر قطری ها با به خدمــت گرفتن بازیکنان 
خارجی خوب و ایجاد اردوگاه اسپایر، سعی در 
پرورش بازیکنانی بزرگ بــرای آینده دارند که 

اکرم عفیف یکی از همین بازیکنان است.
 

* فرانسوی ها؛ از ساکایی تا قدوس
بازیکنان خیلی کمی در لیگ فرانسه هستند که 
در جام ملت های آســیا بازی می کنند. هیروکی 
ســاکایی مدافع تیم ملی ژاپن در تیم مارســی 
است و کاواشیما دروازه بان تیم استراسبورگ در 
این رقابت ها حضور ندارد. دیگر بازیکن حاضر در 
این رقابت ها که در لیگ فرانســه بازی می کند، 
سامان قدوس است که در بازی برابر یمن گلزنی 
کرد و در بازی برابر ویتنام نیز یک پاس گل داد.

روایتفیگاروازجامملتهایآسیا
ایران، چشم بادامی ها، بحران زده ها و فرانسوی ها تایم اوت

آغازتوفانیعلیهانتقادات
کارلوس کی روش با انتظارات و البته انتقادات فراوانی میان رسانه ها 
و هواداران فوتبال ایران روبه رو اســت اما سایت عربی کوره اعتقاد 
دارد که آغاز خوب ایران در جام ملت ها ســبب شــده تا انتقادات 
خاموش شــود. کوره با ستایش از کی روش در این باره نوشت: ایران 
در هر دو دیدار خود در جام ملت های آســیا توانســت به پیروزی 
برســد. ایران با ۵ گل یمن را شکست داد و برابر ویتنام هم دو گل 
به ثمر رساند تا با شش امتیاز در صدر گروهش قرار گیرد. کارلوس 
کی روش قبل از جام ملت های آســیا ســخنانی را بر زبان آورد که 
ایرانی ها را خشمگین کرد. او گفت که رسیدن به نیمه نهایی رویای 
فوتبال ایران است و این باعث شد بسیاری مثل خداداد عزیزی از او 
انتقاد کنند اما شــدت این انتقادها این روزها با نمایش خوب ایران 
در امارات کم شده است. اگر ایران به درخشش خود در جام ملت ها 
ادامــه دهد این انتقادات از کی روش بــه کلی از بین می رود. ایران 
نمایش بســیار خوبی در جام ملت ها داشته و این باعث شده بعضی 
سخنان کی روش را قبل از شروع بازی ها به باد تمسخر گیرند، البته 

این تمسخر باعث خشم سرمربی تیم نمی شود.

9 گل
کی  روش استنلی سوارز )سپاهان(

8 گل
آنتونی استوکس )تراکتورسازی(

7 گل
 علی علیپور)پرسپولیس(

6 گل
  امین قاسمی نژاد )پدیده(

5 گل
وحید خشتان )استقال خوزستان(، یونس شاکری )پدیده(، عیسی آل کثیر )پیکان(
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قطر با نتیجه ای عجیب و غریب کره شــمالی را شکست 
داد. آنهــا 6 بــار دروازه کره را باز کردند و موفق شــدند 
بهترین خــط حمله جام تاکنون لقــب بگیرند. تا قبل از 
بازی های دیــروز تیم ملی ایران با پیــروزی برابر یمن و 
ویتنام بــا 7 گل زده بهترین خط حملــه جام ملت ها را 
در اختیار داشــت اما قطر با برد خیــره کننده برابر کره 
شمالی عنوان بهترین خط حمله جام را از این تیم گرفت. 
قطــر در بازی اول خود برابر لبنــان به پیروزی ۲ بر صفر 
دســت یافت و در دومین بازی نیز بــا 6 گل زده به کره 
شــمالی با ۸ گل زده موفق شــد آمار بهترین خط حمله 
جام را به خود اختصاص بدهد. با این شــرایط صعود قطر 

و عربستان به مرحله یک هشتم نهایی جام ملت ها قطعی 
شده اســت و قطر در صورت کسب یک تساوی در بازی 
روز آخر به عنوان ســرگروه جواز حضور در مرحله بعد را 

کسب می کند.
در برد خیره کننده قطر، معز علی ستاره بی چون و چرای 
زمین بود و از این 6 گل تیم ملی قطر، 4 گل را معز علی 
به تنهایی به ثمر رســاند تا پوکر کرده باشد. مهاجم تیم 
الدحیل که در بازی قبلی هم گلزنی کرده بود، با این گل 
۵ گله شد و بااتر از ســردار آزمون قرار گرفت. معز علی 
با این پوکــر در کنار علی دایی و بهتاش فریبا ایســتاد؛ 
مهاجمانــی که در تاریخ جام ملت ها توانســته اند در یک 

بازی 4 گل به ثمر برســانند. همچنین مهاجم قطری در 
کنار علی دایی و بهتاش فریبا به همراه بازیکنانی از اردن 
و بحرین، تنها پوکرکننده های تاریخ جام ملت های آســیا 
هســتند. دایی در بازی با کره جنوبــی در جام ملت های 
۱۹۹6 پوکر کرد و در پایان رقابت ها نیز با ۸ گل آقای گل 
تورنمنت شد. بهتاش فریبا نیز در سال ۱۹۸۰ در بازی با 
بنگادش توانست در یک بازی 4 گل بزند و ایران هم در 
پایان 7-صفر بنگادش را شکســت داد. عاوه بر این حاا 
ستاره جوان قطری ها با ۵ گل زده برترین گلزن تیم ملی 
قطــر در تاریخ جام ملت ها اســت. در این رده  بندی علی 

دایی با ۱4 گل صدرنشین است.

قطربادرخشش
معزعلیبهترین
تیمشد
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