
بردمقابلقطروچين،راهصعودراهموارميكند
رويارويي با قطر و چي��ن مي تواند معماي 
صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني روسيه 
را حل كند. بدون ش��ك در صورتي كه در 
دوب��ازي پيش رو ملي پوش��ان نتيجه قابل 
قبولي كسب كنند راه صعود به جام جهاني 
هموار مي شود. از سوي ديگر اينكه درخشش 
تيم كارلوس كرش در مصاف با قطر و چين 
ساير مدعيان گروه را نااميد مي كند. به ويژه 
اينكه مصاف با تيم قطر اهميت زيادي براي 
تيم ما دارد؛ چراكه پيروزي در بازي برگشت فشارها را كاهش مي دهد و براي 
بازي با چين كار را راحت تر مي كند. در حقيقت نتيجه بازي با قطر آن هم 
در دوحه حياتي است و خوشبختانه كارلوس كرش تجربه كافي براي پشت 
سرگذاشتن اين شرايط سخت را دارد. با توجه به آمادگي باالي بازيكنان 
و همچنين جوانگرايي اصولي تيم، شانس موفقيت ملي پوشان كشورمان 
باالست. البته از جمع نفرات حاضر در اردو قطعاً چند نفري حذف و پس از 
آن لژيونرها به تركيب اضافه مي شوند. در سال هاي اخير شرايط تيم ملي 
براي صعود به جام جهاني تا اين اندازه خوب نبوده؛ هماهنگي، انگيزه زياد و 
توانايي باالي سرمربي همگي برتري هاي تيم ملي ايران نسبت به حريفانش 
است. بايد به نتايج تيم هاي ازبكستان و كره جنوبي نيز نيم نگاهي داشته 
باشيم؛ چراكه عملكرد آنها در مشخص شدن تكليف صعود ما تأثير زيادي 
دارد. از طرفي فاصله يك امتيازي ايران و كره جنوبي حاشيه امني براي ما 
محسوب نمي شود. با اين حال وضعيت ايده آل تيم ايران كار را براي رسيدن 
به هدف مان يعني صع��ود به جام جهاني راحت تر مي كن��د. بعالوه اينكه 
لژيونرها نيز به زودي به تركيب اضافه مي شوند و اين مسئله دست كرش را 
براي انتخاب نفرات باز مي گذارد. تجربه باال و انتقال آن لژيونرها به جوان ها 
تأثير زيادي در عملكرد تيم ملي دارد. سال هاست كه از نسل جواد نكونام و 
آندرانيك تيموريان فاصله گرفته ايم و چرخش به سمت جوانگرايي واقعاً الزم 
بود. براي رسيدن به موفقيت بايد از تلفيق جوانگرايي و تجربه استفاده كرد. 
در مقابل قطر و چين نبايد هيچ فرصتي را از دست داد؛ چراكه سخت ترين 
بازي ايران در سئول و مقابل كره جنوبي خواهد بود. گرفتن همه امتيازات 

خيال مان را قبل از بازي با كره راحت خواهد كرد. 

چوب»ستارهها«اليچرخواليبال
ملقب به هيرو و ديوار چين است؛ از معدود 
بازيكناني اس��ت كه تجربه بازي در اكثر 
مسابقات تيم ملي را داش��ته و بي ترديد 
يكي از س��تارگان واليبال ايران و جهان 
است. صحبت از سيدمحمد موسوي عراقي 
سرعتي زن تيم ملي است. وي درباره اينكه 
مي گويند در تيم ملي باند به نام ستاره ها وجود دارد، مي گويد: »اين 
موضوع صحت ندارد. شايد رسانه ها در اين موضوع بي تقصير نباشند. 
قطعاً فضاي مجازي هم مزيد بر علت است. تيم ملي افتخاري است 
كه همه دوس��ت دارند در آن ب��ازي كنند. تم��ام بازيكنان تالش 
مي كنند تا تيم ملي بهترين نتايج را بگيرد؛ چراكه به نفع خودشان 
است. اين حرف ها كامالً بچگانه و به دور از حرفه اي گري است. گفتن 

باند »ستاره ها« چوب الي چرخ واليبال گذاشتن است.«

ورزش96ودرسهاي95
 سال 95 رو  به پايان است، ساعت ها و لحظه ها به شماره افتاده و حاال همه 
در انتظار ورود به بهار و سال جديد هستند، سال 95 سال پر فراز و نشيبي 
براي ورزش كشور بود، سالي توأم با شكست ها و پيروزي ها، سالي همراه با 

سربلندي ها و تأسف خوردن ها.
سال 95 سال المپيك بود سالي كه ايران بايد از عنوان قابل توجه خود در 
المپيك 2012 لندن دفاع مي كرد، اما آنچه در ريو اتفاق افتاد چيزي نبود كه 

تصورش را داشتيم، المپيك ريو درس بزرگي ديگر براي ورزش ايران بود.
در ريو آنجا كه توقع داش��تيم بد ضربه خورديم و آنجا كه  اميدوار نبوديم 
چشم ها را خيره كرديم، كشتي فرنگي با تمام ستاره هاي لندن باخت، اما 
شمشيربازي بدون ادعا همه را مبهوت كرد. سال 95 سال درس گرفتن 
ورزش و مسئوالن آن بود، هرچند كه تا دلتان بخواهد تاريخ ورزش ايران 
از اين درس عبرت ها را تجربه كرده، ولي هيچگاه به كار نبسته تا از اين نوع 

اتفاقات و شرايطي كه در ريو تجربه كرديم بارها برايمان رخ دهد.
ورزش ايران در ريو متوجه شد كه ديگران بعد از المپيك لندن رفتند و كار 
كردند، اما ما بر خالف آنها و مطابق رويه اشتباه قبلي خود در باد پيروزي 
خوابيديم و فكر كرديم ديگر همه چيز تمام شده و دست نيافتني شده ايم، 
ولي المپيك س��خت گيرتر و نامهربان تر از آن چيزي بود كه تصورش را 
داشتيم، اشك هاي محمد بنا ،  عدم توانايي حميد سوريان، فريادهاي بهداد 
سليمي، شكست احسان حدادي همه درس هايي بود كه در ريو گرفتيم، 
درس هايي كه قبل تر هم آموخته بوديم اما هيچگاه آنها را جدي نگرفته 

بوديم تا اينبار در المپيك ريو شالق شكست بدن ورزش را زخمي كند.
در المپيك آنطور كه مي خواستيم نتيجه نگرفتيم چون مطابق معمول 
بعد از لندن همه آنها كه مدال آور بودند را فراموش كرديم و چسبيديم به 
فوتبال، يادمان رفت تيراندازي فش��نگ ندارد، فراموش كرديم بايد روي 
ش��نا و ژيمناس��تيك برنامه ريزي كنيم، ديديم دوچرخه سواري پيست 
مناس��ب براي تمرين ندارد، اما خودمان را به نديدن زديم، رنج و مشقت 
دو وميداني كاران را به وضوح مش��اهده كرديم، اما كاري انجام نداديم، در 
تكواندو و وزنه برداري اينقدر حاشيه درست كرديم كه خودمان با دست 
خود زمينه شكست را فراهم كرديم. بله در المپيك خوب نبوديم در حالي 
كه مي شد بهتر بود. حاال سال 95 روبه پايان است، اينكه ورزش ايران چه 
درسي از 365 روزگذشته گرفته نكته مهمي است كه بايد به آن توجه ويژه 
داشت، اينكه ما براي سال 96 چه برنامه اي داريم، اينكه آيا قرار است همين 

مسير را ادامه دهيم يا كاري نو و طرحي نو داشته باشيم.
سال 96، سال مهمي است، سال رقابت هاي جهاني رشته هاي گوناگون، 
سال كسب سهميه المپيك در برخي رشته ها و سالي كه اگر قرار باشد بدون 
تدبير و برنامه وارد آن شويم آن وقت در پايان آن بايد مثل امروز حسرت 
فرصت هاي از دس��ت رفته را بخوريم و اش��ك بريزيم براي فرصت هايي 
كه مي ش��د بهتر از آنها استفاده كرد. اما سال 95 س��ال درخشش بانوان 
ورزشكار بود، آنها كه به رغم تمامي كج سليقگي ها و كج انديشي ها چنان 
افتخار آفريدند كه مورد تأييد مقام معظم رهبري هم قرار گرفتند و حاال 
همه منتظر درخشش بيشتر آن در سال 96 هستند. سال 95 سال رد و 
بدل شدن پس��ت وزارت هم بود، وزير جديد هر چند تا به امروز خود را با 
برنامه نش��ان داده، اما اين واقعيت را نمي توان منكر شد كه توجه بيش از 
حد س��لطاني فر به فوتبال و به خصوص پيگيري دقيق و منظم معضالت 
يك تيم خاص! مي تواند ضربات جبران ناپذيري را ب��ه بدنه ورزش ايران 
بزند، اميدواريم وزير جديد با توجه بيشتر و بهتر به وضعيت مدال آوران و 
رشته هاي آنها شرايط را به گونه اي فراهم كند كه  در سال 96 ورزش كشور 
در تمامي رشته ها پيشرفت داشته و به گونه اي حركت كند كه فوتبال زدگي 
براي هميشه از ورزش ايران رخت بر بندد. سال 95 سال پر افت و خيز و 
پرنكته اي براي ورزش ايران بود، سالي كه اميدواريم بهترين درس ها را از آن 

گرفته باشيم و به بهترين شكل ممكن در سال 96 آنها را به كار ببنديم.

تيم ملي كش�تي ايران با برت�ري 7 بر يک  
برابر تركيه به عنوان سومي  رقابت  هاي  جام 
جهاني كشتي فرنگي در آبادان دست يافت. 
شاگردان جوان علي اش��كاني در اين رقابت ها 
چهره خوبي را از خود به نمايش گذاشتند و به 
رغم تجربه پايين تري كه نسبت به رقباي خود 
به خصوص روس ها داشتند موفق شدند توقعات 
را بر آورده كنند. البته حضور نداشتن در فينال 
خوشايند نبود، اما نمايش  هاي  خوبي كه جوانان 
فرنگي كار ايران در طول دو روز كشتي نفس گير 
از خود نشان دادند نش��ان از آينده پر افتخار و 

روشن اين رشته مدال آور و المپيكي دارد. 
براي ايران در ديدار رده بندي سامان عبدولي، 
زيدون��د، گرايي، قادري��ان، ف��الح، علياري و 

مهدي زاده پيروزي كس��ب كردند تا شاگردان 
اشكاني خود را ثابت كنند. در فينال رقابت ها 
هم روسيه در ديداري نزديك 5 بر3 آذربايجان 

را برد و قهرمان شد.
 پيروزي پر حرف و حديث روس ها 

اما صبح پنج شنبه و در ش��روع رقابت ها ايران 
ابتدا هفت بر يك آلمان را شكست داد تا خود 
را آماده ديدار حس��اس و سرنوشت ساز مقابل 
روسيه كند، روس ها هم با حساب هشت بر صفر 
قزاقس��تان را بردند تا همانطور كه گفته بودند 

سروحال و قبراق استارت قهرماني را بزنند. 
دو تيم مدعي قهرماني عصر پنج ش��نبه مقابل 
هم قرار گرفتند ديداري نفس گير و پربرخورد 
كه در نهايت با حساب پنج بر سه به سود روسيه 

تمام ش��د، هر چند كه اين پيروزي به ش��دت 
تحت تأثير برخي تصميم  هاي  داوران مسابقات 

قرار داشت. 
در وزن 66 كيلوگرم، داوران علي ارسالن را به 
دليل آنچه استفاده از پا عنوان شد با شكست 
روبه رو كردند تا فرنگي كار جوان كشورمان بعد 
از پايان كشتي بگويد: »روس ها قدرتي دارند كه 

در ايران هم داوران از آنها مي ترسند.« 
محمد دليريان، سرپرست تيم ملي ايران نيز با 
اشاره به اين باخت گفت: »از نظر من ارسالن 
نباخت، اگر اين شكست به نام ما ثبت نمي شد 

برنده مسابقه مي شديم.« 
با اين شكس��ت تيم ايران از رسيدن به فينال 
بازماند و صبح ديروز با غلبه شش بر دو مقابل 

قزاقس��تان راهي ديدار رده بندي برابر تركيه 
شد.  روسيه هم با تحميل شكست هفت بر يك 

به آلمان راهي ديدار نهايي شد. 
 از داوران بپرسيد چرا باختيم 

شكست برابر روسيه شكست تلخ براي مردان 
علي اشكاني بود. س��رمربي جوان تيم ملي كه 
بابت اين باخت بس��يار ناراحت بود، مي گويد: 
»علت باخت مان را از داوران بپرسيد، ما ميزبان 
هستيم، اما به راحتي حق مان را خوردند، اينجا 

در آبادان انگار ما مهمان روس ها بوديم.«
اش��كاني ادامه داد: »س��ر ارس��الن را بريدند، 
حتي به عبدولي هم اشتباه اخطار دادند. ما به 
جوان ها احتياج داريم، ولي بايد فكري به حال 
داوري كنيم اگر در خارج از كشور هم داوري ها 
اين گونه باش��د، حتماً به مش��كل مي خوريم. 
خوشبختانه شوراي فني و كارشناسان تالش 
بچه ها را ديدن��د و خوب مي دانن��د كه به چه 

تيمي باختيم.« 
 با تجربه بيشتري برديم 

اما سرمربي تيم ملي روسيه، با اذعان به اينكه 
براي جبران شكس��ت قبلي، تيم��ش را راهي 
ميدان كرده ب��ود، گفت: »ب��ازي نفس گير و 
سختي بود، ولي ما با تجربه بيشتر به پيروزي 
رسيديم.«  گوگي كوگيا شويلي ادامه داد: »ما 
در شيراز شكست سنگيني برابر ايران متحمل 
شديم و امروز براي جبران آن به ميدان آمديم، 
ما شانس نخس��ت قهرماني در اين مسابقات 
هستيم و فكر مي كنم تيم آذربايجان حريف ما 

در فينال باشد.« 
 پيروزي  هاي  5 بر 3 آذربايجان!

اما در گ��روه دوم آذربايجان در رقابتي نزديك 
با تركيه راه��ي ديدار نهايي ش��د. آذربايجان 
در ديدار اول پنج بر سه تركيه را شكست داد، 
در دومين بازي بالروس را ب��ا همين نتيجه از 
پيش رو برداشت و در اتفاقي جالب صبح ديروز 
باز هم با غلبه پنج بر سه و اين بار مقابل بالروس 
راهي ديدار نهايي اين مسابقات شد.  تركيه هم 
بعد از باخت به آذربايجان با دو پيروزي پنج بر 
سه و شش بر دو مقابل اوكراين و بالروس راهي 

ديدار رده  بندي مقابل ايران شد. 
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چـهـرهها

88498432سرويس ورزشي

اميدبهافزايشمدالالمپيكبانوان
سلطاني وزير ورزش كه به اهواز رفته بود 
در حاش��يه بازديد از پروژه هاي ورزشي 
اين ش��هر گف��ت: »خوزس��تان يكي از 
قطب هاي ورزش كشور است به خصوص 
در حوزه بانوان. ما واقعاً فكر مي كنيم كه 
ظرفيت ورزش بانوان بس��يار زياد است. 
خوشبختانه زنان ورزش��كار ايراني با وجود مالحظات فرهنگي و 
ايدئولوژيكي موجود، در خيلي از رشته ها با پوشش اسالمي حاضر و 
ضمن ايجاد تحول باعث افتخار آفريني هم مي شوند. نگاهمان اين 
است كه در عرصه مديريتي ورزش بتوانيم از حضور بانوان در سطح 
گسترده تر استفاده كنيم و هم اينكه بتوانيم تعداد رشته هايي كه 
بانوان با پوشش اسالمي حضور مي يابند را ارتقا دهيم.  اميدواريم 

در المپيك 2020 تعداد مدال هاي بانوان افزايش پيدا كند. «

وضعيتكودكانسوريقلبمراميشكند
بعد از شش سال جنگ در سوريه  ليونل 
مس��ي اكنون به ابراز تأسف در خصوص 
اين موضوع پرداخته است. مسي ستاره 
بي چون و چ��راي بارس��لونا در صفحه 
اجتماعي اش در راستاي افزايش آگاهي 
از تالش هاي يونيسف در سوريه نوشت: 
»يك روز جنگ هم بيش از اندازه زياد اس��ت. كودكان س��وريه 
شش  سال در نزاعي كه آنها را به گروگان گرفته است، در معرض 
خشونت و بي رحمي بوده اند. به عنوان يك پدر و سفير يونيسف، 
قلب من شكس��ته اس��ت. صداي خودتان را به گوش يونيسف 
برسانيد و پايان جنگ را بخواهيد.« اين براي اولين بار نيست كه 
مسي به مقوله جنگ در جهان مي پردازد. او پيش از اين هم بارها 

و بارها تنفر خود از جنگ را نشان داده بود. 

مرتضيمحصص
كارشناس فوتبال

اخبارليگبرترفوتبالدرنوروز
هفته بيست و پنجم ليگ برتر فوتبال 11 فروردين ماه با انجام چهار 
ديدار آغاز مي شود. پس از وقفه اي چند هفته اي و سه روز پس از بازي 
تيم ملي تيم هاي ليگ برتري دوباره رقابت خود را از س��ر مي گيرند. 
روز جمعه پيكان با ماش��ين س��ازي، پدي��ده با صبا، نف��ت تهران با 
سياه جامگان و اس��تقالل خوزس��تان با ذوب آهن مصاف مي دهند، 
اما حساس ترين بازي هاي اين هفته روز دوازدهم برگزار خواهد شد. 
پرس��پوليس صدرنش��ين در آبادان رودرروي صنعت نفت اين شهر 
قرار مي گيرد. ش��اگردان برانكو كه فاصله امتيازي خود را با تراكتور 
به عدد 10رسانده اند با پيروزي بر تيم رده سيزدهم جدول يك گام 
ديگر به قهرماني نزديك مي شوند. اس��تقالل كه در هفته هاي اخير 
سيري صعودي داشته  در آزادي ميزبان فوالد است. تيم منصوريان 
كه با مشكل بي پولي دست پنجه نرم مي كند نيم نگاهي نيز به بازي 
تراكتورسازي دارد. تراكتورسازان در تبريز دربي اين شهر را در مقابل 
گسترش فوالد برگزار مي كنند. سپاهان نيز در نصف جهان به مصاف 

سايپا مي رود.  
----------------------------------------------------
همگروههایتيماميددرجامملتهامشخصشدند

با انجام قرعه كشي رقابت هاي فوتبال زير 23 سال آسيا 201۸ چين، 
تيم ملي فوتبال اميد ايران در مرحله مقدماتي اين مسابقات، در گروه 

نخست، با عمان، سريالنكا و قرقيزستان هم گروه شد.
---------------------------------------------------- 

بستريشدنشهربانومنصوريان
بهدليلعارضهقلبي

ش��هربانو منصوريان دارنده چند مدال طالي جهان و آس��يا در رشته 
ووشو، پنج شنبه شب به دليل عارضه قلبي در بخش ICU بيمارستان 
شهرستان سميرم بستري ش��د. وي پس از گذشته س��اعاتي شرايط 

جسمي مناسبي دارد و خطري قهرمان كشورمان را تهديد نمي كند.

دنيا حيدري

فريدون حسن 

نمرهقبوليفرنگيكارانجوان
ايران روي سکوي سوم رقابت هاي جام جهاني كشتي فرنگي در آبادان ايستاد

تقسيمموزبينبازيكنانازسويآقايخاص
آقاي خاص معموالً رفتارهاي عجيب و غريب زيادي را از خود نش��ان 
مي دهد و رس��انه هاي جزيره نيز عالقه زيادي به سوژه كردن او دارند. 
رويارويي منچس��تريونايتد با روستوف در ديدار برگش��ت ليگ اروپا 
موقعيتي بود براي خوزه مورينيو تا رفتار عجيب ديگري را به نمايش 
بگذارد. بازي با روستوف در جريان بود كه سرمربي شياطين، موزي را 
كه با خود به كنار زمين آورده بود،   بين بازيكنان تيمش تقسيم كرد! 
اينكه آقاي خاص از اين رفتارش چه هدفي داشته هنوز براي هيچ كس 
معلوم نيست، اما در اين بين رسانه هاي انگليسي تا دلتان بخواهد اين 
صحنه را پوشش دادند و مطالب طنز بسياري را در مورد خوزه مورينيو 

و موز دادنش به بازيكنان منتشر كردند. 

اعتصاب، معضل فوتبال باشگاهي ايران در سال 95
راهحلهاييكهمقطعيجوابميدهد

اعتصاب، معضل جدي فوتبال ايران در س�ال 95 ب�ود، معضلي كه تا 
واپسين روزها نيز ادامه داش�ت. اگر چه در آخرين روزهاي سال با به 
ميان آمدن پاي وزير ورزش و جوانان اين مس�ئله در برخي باشگاه ها 
چون استقالل به طور مقطعي هم كه ش�ده فروكش كرد، اما در برخي 
ديگر از باشگاه ها چون نفت تهران همچنان به قوت خود باقي است. 
بي پولي، لپ كالم تمام مشكالت باشگاه هاي ايراني است، كه البته بي ارتباط 
با مديريت ناكارآمد و ضعيف افرادي كه در رأس امور هستند، نيست. معضلي 
كه  بارها تن و بدن باش��گاه هاي فوتبال ايران را لرزانده، گاه با  توبيخ هاي 
فدراسيون جهاني و گاه با اعتصاب بازيكنان، آنهم در روزهاي حساس. نفت و 
استقالل امسال از جمله اين تيم ها بودند.  البته در كنار اين دو تيم،  بازيكنان 
ديگر تيم ها نيز جسته و گريخته اعتصاب هايي براي رسيدن به مطالبات خود 
داشتند كه نه خيلي به آن پرداخته شد و نه به جايي رسيد! تيم هايي چون 
استقالل خوزستان كه حتي اعالم كرد برابر پرسپوليس به ميدان نمي رود، 

اما باز هم چاره اي جز شكست اعتصاب و ادامه كار نداشت!
 اعتصاب خاموش و بي اثر

نفتي هاي تهران امسال بارها و بارها چنين تصميمي گرفتند. اوضاع اين 
تيم به قدري حاد بود كه حتي علي دايي نيز در لفافه از اعتصاب بازيكنانش 
حمايت كرده و گفت، نمي داند چه بگويد وقتي مي داند مشكل شاگردانش 
از اين اعتصاب ها چيست. اعتصاب هايي كه البته هرگز نه آنقدر كه نفتي ها 
انتظار داشتند در بوق و كرنا شد و نه به نتيجه اي رسيد كه آنها به دنبالش 
بودند. نفتي ها شش هفته مانده تا پايان فصل،  تنها 41 درصد از مطالبات خود 
را دريافت كرده اند و با اين اوصاف بعيد نيست اگر در راستاي اعتصاب هاي 
اين فصل خود، در تمرين سوم فروردين نيز كه نخستين تمرين اين تيم در 
سال جديد است شركت نكنند. همانطور كه عدم شركت در تمرينات باعث 

شد تا دايي زودتر از موعد مقرر تمرينات امسال تيمش را تعطيل كند. 
 پاي وزير هم به ميان آمد

برعكس نفت، اعتصاب استقالل به چشم آمد. آنها كه  چيزي حدود 60درصد 
از قراردادهاي خود را طلبكار بودند، امس��ال چندين مرتبه اعتصاب كردند. 
اعتراض هايي كه ابتدا  با واكنش منصوريان مواجه شد كه  هركس  گاليه دارد 
برود.  اين تهديد اگرچه در مقطعي كوتاه تأثيرگذار بود، اما با نزديك شدن هر چه 
بيشتر به روزهاي پاياني سال 95، دغدغه بازيكنان بابت عدم دريافت مطالبات 
خود آنها را بر آن داشت تا چند مرتبه دست به اعتصاب بزنند. استقاللي ها حتي 
قبل از آخرين ديدار خود در ليگ قهرمانان آسيا نيز در اعتصاب به سر مي بردند، 
اما صحبت هاي افتخاري يكي دو روز مانده به بازي با لوكوموتيو آنها را بر آن 
داشت كه بار ديگر تمرينات خود را از سر بگيرند. بعد از اين بازي و آخرين بازي 
اين فصل ليگ برتر، اما بار ديگر خبر اعتصاب استقاللي ها دنبال شد و اين بار كار 

به جايي رسيد كه حتي وزير ورزش و جوانان نيز به ميان آمد. 
 استقاللي ها به پول رسيدند

بعد از تعطيلي روز چهارشنبه،  استقاللي ها در زمين شماره 2 آزادي حاضر 
شده و قصد پيگيري مطالبات خود را داشتند كه با اقدامي عجيب از سوي 
باشگاه مواجه شدند كه به شدت آنها را ناراحت كرد و برآن داشت تا بار ديگر 
اعتصاب خود را از سربگيرند؛ چراكه به جاي مطالبات خود، با جعبه حمايتي 
شامل شامپو، روغن و وسايل بهداش��تي رو به رو شدند كه از طرف يكي از 
شركت هاي توليد كننده و از طريق باشگاه براي آنها تهيه شده بود، مواجه 
شدند. اما بعد از اتفاقات عجيب و جالب توجهي كه روز پنج شنبه، پاي وزير 
نيز به ميان كشيده شد. به طوري كه نصراهلل عبداللهي، سرپرست استقالل 
خبر از حل شدن مشكالت آبي ها با دستور مستقيم وزير ورزش و جوانان 
خبر داد: » وزير ورزش به مورد پيش آمده ورود كرده و مشكالت استقالل 
در حال برطرف شدن است. افتخاري نيز از نيم ساعت پيش در دفتر يكي از 
اسپانسر ها حضور پيدا كرده و كارها در حال انجام است. « افتخاري نيز خيلي 
زود اين خبر را تأييد كرده و گفت مش��كل حل شده است: »با هماهنگي 
صورت گرفته و پيگيري هاي سلطاني فر و داورزني و مساعدت و همكاري 
مديرعامل يكي از مؤسسه هاي اعتباري، مش��كل پرداخت پول بازيكنان 

مرتفع و درصدي از مطالبات بازيكنان واريز شد.«
 راه حلي كه موقتاً جواب داد

با پرداخت درصدي از مطالبات استقالل، اعتصاب شكسته شد و تمرين روز 
گذشته اين تيم برگزار شد، اما بدون شك اين راه حل مقطعي است و بعيد 
نيست در سال جديد نيز اس��تقالل بار ديگر با مقوله شومي به نام اعتصاب 
مواجه شود. خصوصاً كه اگر چه بازيكنان به درصدي از پول هاي خود رسيدند، 
اما در خصوص مشكالتي كه با اعضاي هيئت مديره داشتند،  به خواسته خود 
نرسيدند. درحالي كه پيشتر افتخاري به آنها قول تغييرات زودهنگام در هيئت 
مديره را داده بود،  وزير ورزش و جوانان تأكيد كرده كه اسير هياهوها نمي شود 

و قصدي براي ايجاد تغييرات در هيئت مديره اين تيم را ندارد.

تيم ملي فوتبال ايران دو بازي حساس 

اشرفرامين
خود را در تعطيالت س��ال ن��و برگزار تيمملي

مي كند. دور برگشت رقابت هاي انتخابي 
جام جهاني 201۸ در منطقه آس��يا روز سوم فروردين ماه آغاز 
مي شود و شاگردان كارلوس كرش در قطر به مصاف تيم ملي اين 
كشور مي رود. در حال حاضر تمرين تيم ملي با حضور 19 بازيكن 
و در غياب مربيان، سرپرس��ت و مترجم ايراني برگزار مي شود. 
شيرهاي ايراني كه از پنج بازي قبلي خود 11 امتياز اندوخته اند؛ 
 A درحالي با قطر پرمدعا روبه رو مي شوند كه صدرنشيني گروه
را در اختيار دارند و باالتر از كره جنوبي و ازبكستان در رده اول 
ايستادند. از سوي ديگر قطري ها هنوز شكست دو بر صفر بازي 
رفت را از ياد نبرده اند و همه توان خود را ب��ه كار گرفته اند تا از 
ملي پوشان كشورمان امتياز بگيرند. خورخه فوساتي، سرمربي 
اروگوئه اي اين تيم از بازيكنانش خواسته تا حسابي حواس شان 

را جمع كنند. آناليز دقيق س��بك واقعي تيم كرش، چگونگي 
كاهش خطر مهاجمان ايراني و حفظ تس��لط بر بازي از جمله 
توصيه هاي فوساتي به قطري ها بوده است. سرمربي اروگوئه اي 

همچنين فشار تمرينات را در چند روز باقي مانده تا ديدار با ايران 
افزايش داده و تصميم گرفت��ه در روزهاي پايان��ي اجازه ورود 
خبرنگاران را به تمرينات ندهد. دومين بازي برگش��ت، اما در 
تهران و در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود. تيم ملي كشورمان در 
هشتمين روز از س��ال جديد به مصاف تيم ملي چين مي رود. 
چيني ها كه در اين دوره عملكردي ضعيف داش��ته اند در بازي 
رفت موفق شدند تيم كرش را متوقف كنند و يك امتياز به جيب 
بزنند. تيم چين تا به اينجاي كار تنها دو امتيازكس��ب كرده و 
قعرنشين بالمنازع گروه اول است. انتظار مي رود ملي پوشان در 
مصاف با چين س��طح واقع��ي فوتبال كش��ورمان را به نمايش 
بگذارند. دو بازي پيش رو براي تيم ملي ايران اهميت زيادي دارد. 
در صورتي كه كرش و شاگردانش در مقابل قطر و چين موفق به 
كسب حداكثر امتياز شوند، راه رسيدن تيم ملي به جام جهاني 

روسيه هموار مي شود. 

روزهايسختتيممليدرتعطيالتنوروز

يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان قرعه كشي شد

جدالتاريخيزيدانوكارلتو

حامدقهرماني
كشتي

شيوانوروزي
فوتبالاروپا

رئ��ال مادريد و بايرن مونيخ حري��ف يكديگر در 
ليگ قهرمانان اروپا ش��دند. قرعه كش��ي مرحله 
يك چهارم نهايي اين رقابت ها ديروز برگزار شد 

و هش��ت تيم حاضر در اي��ن مرحله حريفان 
خود را ش��ناختند. در حس��اس ترين بازي 

بايرن موني��خ به جنگ رئال م��ي رود. اين 
اولين بار در 15 سال گذشته است كه 

اين دو تيم در يك چهارم نهايي 
س��د راه هم مي ش��وند. كارلتو 
در حالي باي��د بايرن را در اين 
ديدار حس��اس هدايت كند 
كه سه سال پيش اين مربي 
با رئ��ال موفق ش��د بايرن 
موني��خ را در نيمه نهايي 
حذف كند. آخرين مصاف 
دو تيم در سال 2014 بود 
كه در مجموع رئال پنج بر 

صفر به پيروزي رسيد و بايرن را حذف كرد. رئال 
و بايرن در دور حذفي 10 بار به مصاف هم رفتند 
و پنج برد سهم هر يك بوده است. زين 
الدين زيدان س��رمربي فعلي بايرن 
دس��تيار س��ابق آنچلوتي در رئال 
بوده است. كارلو آنچلوتي سرمربي 
فعلي باواريايي ها و سرمربي اسبق 
رئ��ال در اولي��ن واكن��ش 
نس��بت به قرعه اي كه 
نصيب بايرن ش��ده 
داش��ت:  اظه��ار 
»بازي وي��ژه اي 
براي من خواهد 
بود. رويارويي با 
رئال براي همه 
ما جذاب است. 
انگي��زه م��ا به 

باالتري��ن حد ممك��ن رس��يده و هدف مان اين 
است كه در اين فصل فاتح ليگ قهرمانان شويم. 
معتقدم كه توانايي شكست رئال را داريم با اين 

حال آنها نيز تيم قدرتمندي هس��تند و 
يكي از بهترين مربي��ان را در اختيار 

دارند. «
 از بين تيم هاي يوونتوس و بارسلونا 
نيز يك تيم بايد از دور رقابت ها كنار 

برود. آبي و اناري ه��ا كه فصلي پرفراز و 
نشيب را گذرانده اند حاال بر بقا در ليگ 

قهرمانان بانوي پير را پيش رو دارند. 
بازگشت دني آلوس مدافع پيشين 
بارسا به نيوكمپ از جمله نكات 

جالب اين ب��ازي خواهد بود. 
آخرين جدال يووه و بارسا 
دو فصل قب��ل در فينال 
انجام شد كه با قهرماني 

كاتاالن ها به پايان رسيد. پاول ندود نايبي رئيس 
باشگاه يوونتوس با اشاره به بازي با بارسلونا گفت: 
» رويارويي با بارسلونا جذاب اس��ت. آنها يكي از 
مشهورترين تيم هاي دنيا هس��تند و بايد 

براي شكست شان تمركز كنيم. 
در واق��ع اميدواريم كه ب��دون ترس 
رودرروي بارس��ا به مي��دان برويم.  « 
بورس��يا دورتمون��د ه��م ب��ا موناكو 
فرانس��ه روب��ه رو مي ش��ود؛ اين 
اولين روياروي��ي دو تيم در 
لي��گ قهرمانان اس��ت. 
اتلتيكومادري��د نيز تيم 
شگفتي ساز لسترسيتي 
را در پيش دارد. فينال 
اين دوره در ورزشگاه 
ميلينيوم شهر كارديف 
ولز برگزار خواهد شد. 


