
 توقع از تيم هاي ايراني در آسيا 
به اندازه داشته هايشان باشد  

در حالي مرحله گروه��ي ليگ قهرمانان 
آس��يا از ديروز آغاز ش��ده که در فوتبال 
بايد هم��واره اميدوار ب��ود و نمي توان به 
نداشته هايش تکيه کرد. به هر حال فوتبال 
ايران به جهت پتانسيل نيروي انساني از 
همه کشورهاي آسيايي باالتر است، اما به 
دليل زيرساخت ها و امکانات با مشکالت 
فراواني دست به گريبان است. ما همواره 
با مشکالتي به نام عوارض بيروني روبه رو 
هستيم که اين مش��کالت به تيم هاي کش��ورمان در آستانه بازي هاي 
مهم ضربه مي زند، مانند پرس��پوليس که اگر سال گذشته با مشکالت 
حاشيه اي روبه رو نمي ش��د، چه بس��ا از نيمه نهايي هم باالتر مي رفت. 
در آستانه يک بازي حس��اس بازيکن محروم مي ش��ود و باشگاه هم با 
محروميت از دو پنجره نقل و انتقاالت مواجه مي ش��ود. اين مسائل به 
تيم ضربه روحي و رواني مي زند. با توجه به ش��رايطي که فوتبال ايران 
دارد براي موفقيت چهار نماينده کشورمان در آسيا نبايد نااميد بود، اما 
نگاه خوشبينانه اي مانند اينکه يک تيم ايراني قهرمان شود نيز نمي توان 
داشت. البته پس از تماشاي بازي هاي دور اول تيم ها در ليگ قهرمانان که 
در فصل جاري براي اولين بار خارج از ليگ کشورمان مسابقه مي دهند، 
درباره ش��رايطي که باش��گاه هاي ايراني در ادامه بازي هايشان در آسيا 
خواهند داشت، مي توان بهتر نظر داد. با اين حال براي شکستن طلسم 
قهرماني بايد شرايط يک فوتبال مدرن را داشت، فوتبالي که از سه بخش 
مديريت، برنامه ريزي و س��رمايه گذاري تشکيل ش��ده باشد که هرگاه 
باشگاه هاي ايراني اين سه مقوله را با هم داشته باشند، شانس نمايندگان 
کشورمان براي موفقيت در آسيا باال مي رود. البته حتي با يک مديريت 
قوي يا يک برنامه ريزي مدون و امکانات مالي خوب نمي توان با قطعيت 
درباره قهرماني صحبت کرد، اما شانس مان افزايش پيدا مي کند، چون 
مسلح هستيم و مي توانيم تا مراحل باالتر برويم. حاال يک سؤال، آيا چهار 
نماينده ايران اين سه ويژگي را براي باال بردن شانس خود در آسيا دارند؟ 

پاسخ اين سؤال با توجه به شرايط فوتبال در ايران خيلي سخت نيست!

گريه ام از سر شوق بود
پرچمدار کاروان ورزشي ايران در المپيک 
زمستاني پيونگ چانگ از اينکه اين افتخار 
نصيبش شده، خدا را ش��کر کرد. سمانه 
بيرامي باهر، پرچم��داري را بزرگ ترين 
سورپرايز زندگي اش خواند: »هرگز فکرش 
را نمي کردم پرچمدار ش��وم و اين افتخار 
بزرگي برايم بود. بايد از فدراسيون اسکي بابت لطفي که به من داشت، 
تشکر کنم. احساس شعف داشتم که به نمايندگي از طرف همه مردم 
ايران توانسته بودم پرچم کشورم را حمل کنم و گريه ام از سر شوق 
بود. بعد از آن نيز به ياد سختي هايي افتادم که در مسير حضور در 
المپيک پشت  سر گذاشته بودم. واقعاً تمام اين سختي ها مثل يک 
فيلم و در يک لحظه از جلوي چشمانم عبور کرد. اين شرايط که برايم 

شکل گرفت، ناخودآگاه اشکم سرازير شد.«

چالش عدم شفافيت مالی سرخابی ها 
سخنگوي فراکسيون ورزش مجلس شوراي 
اس��المي از بررس��ي گزارش کميسيون 
فرهنگي مجلس مبني بر تقاضاي تحقيق 
و تفحص از منابع، مصارف و نظام مديريتي 
دو باشگاه پرسپوليس و استقالل در صحن 
علني مجلس پس از اتمام بررسي بودجه 
97 کل کشور خبر داد. سيدفريد موسوي، نماينده مردم تهران گفت: 
»دو تيم پرطرفدار تهران نقش پررنگي در اعتالي ورزش کشور به طور 
عام و فوتبال ملي داشته اند، اما متأسفانه عدم شفافيت کاري، مالي و 
اجرايي اين دو باشگاه چالش هاي اساسي در ورزش و فوتبال کشور 
به وجود آورده و رفتارهاي خالف مقررات و تخلفات عديده اين دو 
باشگاه عالوه بر تبعات اجتماعي در جامعه و نظام اجرايي و مديريتي، 

ساير باشگاه ها را نيز تحت الشعاع خود قرار داده است.«

مهرباني ايراني ها فراتر از همه دنياست
ايگور کوالکوويچ از اينکه پيش��نهاد تيم 
ملي ايران را قبول ک��رده، رضايت کامل 
دارد. سرمربي تيم ملي واليبال کشورمان  
نيز مانند بسياري از مربيان خارجي پس از 
سفر به کشورمان نظرش نسبت به ايران 
تغيير کرده اس��ت. او در گفت وگو با يک 
سايت مونته نگرويي به اين موضوع اشاره کرد: »پيشنهاد ايران مطرح 
شد و من نمي توانستم آن را رد کنم و از اين بابت خيلي خوشحال 
هس��تم. من در هر جاي کره زمين با مسائل و چهره هاي متفاوتي 
روبه رو شدم، اما از مهرباني مردم ايران که واقعاً فراتر از ديگر مردم 
جهان است، لذت بردم. من قبل از حضور در ايران تصور مي کردم که 
اين کشور از نظر ورزشي و فرهنگي در سطحي ابتدايي قرار دارد، اما 

حاال نظرم کامالً عوض شده است.«

رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا که روز گذشته با 
برگزاري ديدارهاي تراکتور و ذوب آهن استارت 
خورده بود، امروز با برگزاري ديدارهاي پرسپوليس 
و استقالل، ديگر نماينده هاي ايران ادامه خواهد 
يافت، جايي که پرس��پوليس در آزادي از نسف 
قارش��ي پذيرايي مي کند و اس��تقالل در قطر به 

مصاف الريان مي رود. 
   استارت ليگ قهرمانان در آزادي

پرسپوليس با توپ پر به ليگ قهرمانان بازگشته تا کار 
نيمه تمام سال گذشته اش را تمام کند، اين را مي توان 
از ال به الي صحبت هاي برانکو که به کم قانع نيست، 
فهميد: »پرسپوليس بايد برنده شود، چه در ايران و 
چه خارج از ايران. نبايد اجازه دهيم نسف قارشي يا 
هر تيم ديگري غافلگيرمان کند«. البته رسيدن به 
اين موفقيت، کار آساني نيست و اين را مرد کروات 
نيمکت پرسپوليس خوب مي داند. او در نخستين 
گام ساعت 17:15 امروز شاگردانش را در آزادي به 
مصاف نسف قارشي ازبکستان مي فرستد، تيمي که 

با پيروزي در پلي آف به اين رقابت ها راه يافته و حاال 
در اولين بازي بايد با صدرنشين بالمنازع ليگ برتر 
ايران رو به رو شود. ميزباني در نخستين بازي مزيت 
بزرگي براي پرسپوليس محسوب مي شود، با وجود 
اين برانکو به درستي تأکيد مي کند که بازي نخست 
هميشه سخت تر و حساس تر است، خصوصاً که ليگ 
جديد ازبکستان هنوز آغاز نشده و پرسپوليس جز 
ديدار نسف قارش��ي با الفيصل اردن، فرصت آناليز 
ديگر ديدارهاي اين تيم را نداشته است. اين تيم در 
10 بازي اخير خود که شامل ليگ ازبکستان، جام 
حذفي و پلي آف ليگ قهرمانان بوده، 9 پيروزي به 
دست آورده و فقط در ديدار تشريفاتي هفته آخر ليگ 
شکست خورده است که اين نشان مي دهد نماينده 
ازبک ها، حريف ساده اي نيست. از سوي ديگر برديف، 
سرمربي اين تيم ابايي ندارد از اينکه بگويد از اين بازي 
خارج از خانه تس��اوي مي خواهد: »آرزوي بازي در 
آزادي را داشتيم. بازي هاي سختي در پيش داريم. 
پرسپوليس و الس��د تيم هاي قدرتمندي هستند، 

اما فوتبال بازي با نام ها نيس��ت. با وجود اين، برابر 
پرسپوليس در آزادي ادعاي بازي هجومي نداريم، 
خصوصاً که ما تيم بس��يار جواني هستيم که چند 

بازيکن مان در المپيک ازبکستان بازي مي کنند.«
 اوديلجون هامروبکوف، هافبک 21 ساله نسف قارشي 
يکي از اصلي ترين مهره هاي اين تيم است که يک 
ماه پيش با تيم ملي زير 23 سال ازبکستان قهرمان 
آسيا شد. او نه تنها در حذف ژاپن و کره جنوبي بلکه 
در کسب عنوان قهرماني يکي از عناصر مهم تيمش 
بود که پس از پايان مسابقات نيز به عنوان بهترين 
بازيکن و ارزش��مندترين فوتباليست زير 23 سال 
آسيا رسيد، اما دراگان سران صربستاني اصلي ترين 
اميد ازبک ها ب��راي باز کردن دروازه پرس��پوليس 
است. مهاجم 30 ساله اي که فصل گذشته در 15 
بازي، 19 گل براي تيمش به ثمر رس��انده و برانکو 
بايد برنامه اي براي مهار او داشته باشد. با تمام اين 
تفاسير، اما قهرمان فصل گذش��ته ليگ ايران که 
اين فصل نيز در پي تکرار اين عنوان است، حريف 

سرسختي در آزادي است که مي خواهد با يک برد 
خانگي گام نخست را محکم بردارد و در اين راستا 
نيز حساب ويژه اي روي عليپور، مهاجم جوان و 17 

گله خود باز کرده است.
   مهماني استقالل در قطر

شفر با حضور در جمع آبي پوشان پايتخت تحولي 
بزرگ در اين تيم ايجاد کرده و توانسته جاني دوباره 
به استقالل ببخشد و اين تيم را به رده هاي باالي 
جدول نزديک کند، اما امروز نوبت امتحان آسيايي 
مرد آلماني نيمکت آبي پوشان است. استقاللي ها که 
فصل گذشته تا يک چهارم نهايي نيز پيش رفتند، 
اميدوارند با کادر فني جديد به موفقيتي به مراتب 
بهتر دست يابند، خصوصاً که با نتايجي که در ليگ 
گرفته اند، از روحيه و انگيزه خوبي هم برخوردارند. 

اولين بازي استقاللي ها در گروه  D که گروه مرگ 
خوانده مي شود، ساعت 18:40 امروز برابر الريان در 
قطر برگزار مي شود. تيم پرستاره اي که در چند سال 
اخير رودريگو تاباتا، سباس��تين سوريا و عبدالرزاق 
حمداله سه  ستاره ثابت و هميشگي آن بوده اند. دو 
نفر اول در تيم ملي قطر و حمداله در تيم ملي مراکش 
بازي مي کند و شانس بازي برابر ايران در جام جهاني 
را هم دارد. همين کافي است تا نشان دهد کار ياران 
شفر در نخس��تين بازي تا چه اندازه سخت است. با 
وجود اين، کادر فني استقالل با هدف برد به مصاف 
ميزبان قطري مي رود و ش��فر تأکي��د مي کند که 
تيمش تنها به برد مي انديشد نه نتيجه ديگري مثل 
تساوي. سرمربي آلماني استقالل همچنين بارها در 
مصاحبه هايش از باخت سنگين استقالل مقابل العين 
امارات به بدي ياد کرده و گفته که استقالل بايد به 
موقعيت سال هاي نه چندان دور خود در آسيا بازگردد 
و ديگر تيمي نباشد که با آن باخت هاي اسفبار ميدان 

رقابت با تيم هاي آسيايي را ترک مي کند. 
 الدروپ، سرمربي حريف قطري آبي ها که اين روزها 
رده سوم ليگ ستارگان اين کشور را در اختيار دارد 
و با افتي شديد مواجه شده نيز قصد ندارد بازنده اين 
ديدار خانگي باشد: »اس��تقالل تيمي با ستارگان 
بزرگ نيس��ت و قدرتش متمرکز به عملکرد تيمي 
است که گذشتن از سد آن غيرممکن نيست. ضمن 
اينکه فصل گذشته يک بازي خوب نبوديم و تاوانش 
را داديم. مي دانيم بايد قدر فرصت هايمان را بدانيم.«

   ذوب بازي برده را باخت!
در چارچ��وب مرحل��ه گروهي مس��ابقات ليگ 
قهرمانان آسيا دو تيم الدوحيل قطر و ذوب آهن 
ايران ديروز در ورزشگاه عبداهلل بن خليفه شهر 
دوحه به مصاف هم رفتند که اين بازي با نتيجه 3 
بر يک به سود ميزبان به پايان رسيد. گل هاي اين 
بازي را کي روش استنلي )13( براي ذوب آهن و 
کريم بوضياف )74 و 7۶( و يوسف مساکني )84( 

براي الدوحيل به ثمر رساندند.

آغاز مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا
 يوونتوس با تاتنهام روبه رو مي شود 

سيتي به سوئيس مي رود
ليگ قهرمانان اروپا با برگزاري دو بازي از مرحله يک  هشتم نهايي پيگيري 
مي شود تا تنور اين رقابت ها پس از نزديک به دو ماه تعطيلي دوباره داغ 
شود. در اولين شب بازي ها  بازل سوئيس ميزبان منچسترسيتي است و 

يوونتوس هم در تورين از تاتنهام ميزباني مي کند. 
  يوونتوس – تاتنهام

تقابل فوتبال ايتاليا و انگليس هميش��ه مي تواند جذاب از آب در آيد، 
مانند بازي امش��ب يوونتوس و تاتنهام در تورين که يکي از بازي هاي 
داغ يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان اس��ت. يوونتوس پس از رقابت 
شانه به شانه با ناپولي در صدر جدول سري آ حاال آماده بازي با تاتنهام 
است. شاگردان آلگري در آخرين بازي شان پيش از رويارويي با حريف 
انگليسي خود، در ليگ ايتاليا 2 بر صفر فيورنتينا را در فلورانس شکست 
دادند تا با ۶2 امتي��از و قرار گرفت��ن در رده دوم ج��دول جدي ترين 
تعيقب کننده ناپولي ۶3 امتيازي و صدرنشين باشند. شاگردان آلگري 
به عنوان تيم دوم در مرحله گروهي پس از بارس��ا از گ��روه  D راهي 
يک هشتم نهايي شدند و در اين مرحله طبق قرعه بايد به مصاف تاتنهام 
بروند. وضعيت حضور آندره آ بارتزالي و ديباال، دو ستاره بيونکري ها به 
دليل مصدوميت در بازي سه شنبه شب مشخص نيست و آلگري شايد 
بدون دو بازيک��ن تأثيرگذارش به خصوص ديب��االي آرژانتيني راهي 
ميدان شود. با اين حال يوونتوسي ها اميدوارند که ديباال براي بازي با 

تاتنهام شرايط بازي را پيدا کند. 
در س��وي ديگر تاتنهام در ش��رايطي راهي ايتاليا ش��ده که شاگردان 
پوچتينو پس از پيروزي مقابل آرس��نال در دربي شهر لندن با روحيه 
بااليي راهي تورين شده اند تا مقابل تيم آلگري قرار بگيرند. تاتنهام در 
حال حاضر با 52 امتياز در رده چهارم ليگ جزيره قرار دارد و با توجه 
به اختالف 20 امتيازي با منچسترسيتي صدرنش��ين، آنها تنها براي 
گرفتن س��هميه ليگ قهرمانان س��ال آينده در ليگ خواهند جنگيد. 
تاتنهام شروع خوبي در سال 2018 نداشته، با اين حال آنها رفته رفته به 
فرم خوبي رسيده اند و در هفته هاي اخير موفق به کسب پيروزي مقابل 

يونايتد و آرسنال شده اند. 
 حال پوچتينو به تمجيد از عملکرد شاگردانش پرداخته و مدعي شده 
که آنها بهترين عملکرد ممکن را داشته اند و آماده مقابله با يوونتوس 
هستند: »بهترين روزها را پس از اينکه هدايت تاتنهام را برعهده گرفته ام 
پشت سر مي گذاريم. االن بهترين زمان براي روبه رو شدن با يوونتوس 
است. آنها دو فينال چمپيونزليگ را در عرض سه سال تجربه کرده اند، 
ولي ما آماده هس��تيم و با اعتماد به نفس براي استفاده از اين فرصت 
طاليي پا به مي��دان مي گذاريم.« تاتنهام در ش��رايطي به اين مرحله 
رس��يده که در مرحله قبل در گروهي که رئال و دورتموند هم حضور 
داشتند توانستند به عنوان صدرنشين راهي يک هشتم شوند و نشان 

دهند که در اروپا هم مانند ليگ جزيره رؤياهاي بزرگي در سر دارند. 
هري کين، مهاجم گلزن تاتنهام که بدون ش��ک يک��ي از آماده ترين 
مهاجمان ليگ هاي اروپايي است و گل پيروزي بخش تيمش را در دربي 
لندن به ثمر رسانده، يکي از ستاره هاي بازي امشب خواهد بود، ستاره اي 
که نشان داده راه دروازه ها را خوب بلد است و بايد ديد مقابل يوونتوس و 

دفاع مشهور ايتاليايي ها هم مي تواند کاري از پيش ببرد يا نه. 
  بازل سوئيس – منچسترسيتي

دومين بازي ش��ب اول يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان، مصاف بازل 
با منچسترس��يتي خواهد بود. بازل ش��ايد يکي از تيم هاي بدشانس 
قرعه کشي يک هشتم باش��د که با توجه به قرعه اش امشب بايد از تيم 
قدرتمند سيتي پذيرايي کند. بازل در گروه  A توانست پس از منچستر 
صدرنشين با پشت سر گذاش��تن تيم هاي بنفيکا و زسکاي مسکو به 

عنوان تيم دوم به جمع 1۶ تيم برتر ليگ قهرمانان صعود کند. 
در سوي ديگر ش��اگردان گوارديوال عملکرد ش��گفت انگيزي در ليگ 
جزيره داشته اند و با اختالف 1۶ امتيازي نسبت به تيم دوم، صدرنشين 
بالمنازع ليگ برتر هستند و خودش��ان را براي يک قهرماني مقتدرانه 
آماده مي کنند. ش��اگردان گواردي��وال در اروپا هم با هم��ان اقتدار در 
گروه F با 15 امتياز به عنوان تيم اول راهي يک هشتم شدند و با مثلث 
هجومي شان يعني ديبرون، استرلينگ و آگرو شانس زيادي براي تيم 
مقابل شان باقي نمي گذارند، به خصوص که پپ با خرج هاي ميلياردي 

مالک اماراتي سيتي قهرماني اروپا را هدف قرار داده است. 

قهرماني با 3 نفر اضافه!
اولين تصاوير دوازدهمين قهرماني تيم ملي فوتس��ال که منتشر شد 
به وضوح مي توانستي سه نفر اضافه را در آن مشاهده کني، سه نفري 
که تقريباً هيچ تناس��بي با افراد ش��اد تصاوير نداش��تند، ولي با ژست 

مديريتي شان مثل هميشه آمدند، عکس يادگاري گرفتند و رفتند. 
مهدي تاج، عباس ترابيان و علي کفاشيان، سه کت و شلوارپوش حاضر 
در تصاوير بودند که البته هيچ تناسبي با محمد ناظم الشريعه ديگر کت 
و شلوارپوش حاضر در عکس ها نداش��تند، چراکه اين آخري براي باال 
رفتن دوازدهمين جام قهرماني ايران تا مرز سکته پيش رفت و هزار و 
يک حرف شنيد، اما آن سه تاي اولي رفتند چين تايپه گشت و گذاري 
کردند و برگشتند، حتي کفاش��يان که مثاًل سرپرست کميته فوتسال 
است تا قبل از بازي هاي نيمه نهايي اصاًل در جمع ملي پوشان ديده نشد 

تا ثابت کند آقايان چقدر خوش سفر هستند.
به هر حال تيم قهرمان ش��د و وقت عکس يادگاري همه ظاهر شدند، 
چقدر هم سعي کردند که خودشان را فعال نشان دهند تا جايي که حتي 
اينجا مجري پرطمطراق و پراشتباه برنامه هم براي آنها نوشابه باز کرد 

و لقب مترجم بين المللي به يکي از آنها داد.
تاج، ترابيان و کفاش��يان عکس هاي يادگاري ش��ان را گرفتند و حاال 
فکر مي کنيم که چقدر خوب ش��د آنها در عکس هاي يادگاري همين 
تيم وقتي روي سکوي س��وم دنيا قرار گرفت، نبودند چون به هر حال 
جام جهاني بود و ورود نفرات اضافه ممنوع! ش��ايد هم به همين خاطر 
است که اين عنوان ارزشمند ش��اگردان نام الشريعه را اصاًل به حساب 
نياوردند و قرار نيست که پاداش آن را پرداخت کنند. حاال اما قصه فرق 
مي کند، آقايان عکس هايشان را گرفتند و اين شايد دست آخر به سود 
ناظم الشريعه و بچه هاي تيم ملي فوتسال تمام شود و حداقل پاداش اين 

قهرماني شيرين به آنها پرداخته شود.
اصل کار اما اين است که گرفتن عکس يادگاري درد بي درمان ورزش 
ماست، اينکه غروب 22 بهمن  9۶؛ تاج، کفاش��يان و ترابيان با ژستي 
پيروزمندانه و مديريتي کنار بچه هاي عرق ريخته فوتسال و سرمربي 
حرص و جوش خورده ش��ان حاضر ش��دند و با خنده عکس گرفتند، 
رشته اي است که سردراز دارد. حتماً اين تصاوير و اين افراد اضافه هنگام 
بازگشت تيم ملي از چين تايپه با تعدادي باالتر تکرار مي شود، در اين 
هيچ شکي وجود ندارد، چون مديران ورزش کشور عادت کرده اند که 
فقط در ايام پيروزي و قهرماني خودي نشان دهند که در زمان مديريت 

ما اين اتفاق افتاده است.
نمونه هاي اين اتفاق کم نيس��ت. اين اتفاق بد بع��د از المپيک، بعد از 
بازي هاي آس��يايي و بعد از رقابت هاي قهرماني جهان در رش��ته هاي 
گوناگون زياد تکرار شده، اينقدر که نوشتن از آن واقعاً سخت است، ولي 
مديران ورزش را ابايي از آن نيست، چراکه عدم پاسخگويي را خوب ياد 

گرفته اند، اما از آنجا که بايد خودنمايي کنند، حضور داشتند.
فوتسالي ها سال هاست فرياد مي  زنند به خاطر نداشتن امکانات، وجود 
تبعيض هاي موجود ميان آنها و برادر ناتني شان فوتبال، مدت هاست که 
فرياد مي  زنند فوتسال هيچ سروصاحبي ندارد و اگر غيرت بچه هاي تيم 
ملي نبود همين عناوين هم مدت ها قبل توسط آسيايي هاي تا دندان 

مسلح و پرانگيزه براي بردن ايران از دست مان رفته بود.
آقايان عکس ي��ادگاري گرفتيد؛ قبول، براي ي��ادگاري قابش کنيد و 
به مابقي تصاويرتان اضاف��ه کنيد، اما حداقل يادت��ان نرود که مردان 
ناظم الشريعه با س��خت ترين ش��رايط راهي رقابت هاي قهرماني آسيا 
شدند. فراموش نکنيد که آنها بايد ش��انه به شانه حريفان جهاني شان 
قدم بردارند، چون ثابت کرده اند لياقتش را دارند. از ياد نبريد که تکرار 
عنوان سومي جام جهاني با ثبت اين تصاوير يادگاري ميسر نمي شود. 
بايد کار کرد، کاري که وظيفه ناظم الشريعه و شاگردانش است، اما در 

سايه حمايت هاي شما.
جناب تاج، آقاي کفاش��يان و ترابيان، يک شنبه بعدازظهر خنده کنان 
عکس يادگاري گرفتيد و تصاوير قهرماني مردان بي ادعاي ناظم الشريعه 
را خراب کرديد، ايرادي ندارد اما در پاسخ به اين تصاوير به يادماندني 
براي خودتان حداقل کمي، فقط کمي به درددل هاي سرمربي تيم ملي 
فوتسال گوش کنيد و کمي بيشتر با شاگردان او مهربان  باشيد. حداقل 
براي خودتان، براي اينکه بتوانيد عکس هاي يادگاري زيادي با اين تيم 

جهاني بيندازيد بيشتر به آنها برسيد. 

اشکانی قيد عبدولی را زد
اردوي آمادگي تيم ملي کش��تي فرنگي بزرگساالن به منظور شرکت 
در رقابت هاي قهرماني آسيا از روز 28 بهمن ماه در محل خانه کشتي 
برپا مي ش��ود. به همين منظور علي اش��کاني، س��رمربي تيم ملي از 
31کش��تي گير دعوت کرده تا در اين اردو حاضر ش��وند. رقابت هاي 
کشتي فرنگي قهرماني آس��يا طي روزهاي هفتم تا نهم اسفند ماه در 
قرقيزس��تان برگزار مي شود. غيبت س��عيد عبدولی در ليست نفرات 
دعوت ش��ده به تيم ملی کش��تی فرنگی مهم ترين نکته ای است که 
به چشم می خورد. به نظر می رس��د  پس از غيبت مکرر  عبدولی در 
اردوهای تيم ملی س��رانجام کادر فنی به اين نتيجه رس��يده که قيد 

دارنده مدال برنز المپيک ريو را بزند و او را به تيم ملی دعوت نکند.
------------------------------------------------------------

آماده حضور در مسابقه اسکي صحرانوردي هستيم
حسين ساوه شمشکي، سرمربي تيم ملي اس��کي صحرانوردي گفت: 
»دو نماينده کشورمان تمام تالش خود را مي کنند تا بهترين عملکرد 
را در المپيک زمستاني داشته باشند. ما کار سخي براي کسب سهميه 
داشته ايم و اميدوارم که بچه ها بتوانند نماينده شايسته اي براي ايران 
باش��ند. ان ش��اءاهلل بتوانيم جواب زحمات و حمايت هاي مسئوالن و 
همچنين مردم خوب کش��ورمان را بدهيم.« وي ادامه داد: »س��مانه 
بيرامي هم تمام تالش خود را به کار گرفته تا باعث س��ربلندي بانوان 
ايران شود. ما در دو، سه روز گذش��ته تمرينات خوبي انجام داده ايم و 

بچه  ها آمادگي کامل براي حضور در مسابقه را دارند.«
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سعيد احمديان

ديدار پاياني فينال ليگ برتر بس��کتبال در شهر تبريز برگزار و از 
قهرمان فصل جاری بسکتبال رونمايی می شود.پس از دو برد هر 
تيم  در چهار بازی گذش��ته،  بازي پنجم بين دو تيم ش��هرداري 
و مهرام امروز س��رانجام تکليف قهرمان اين فص��ل از رقابت ها را 
مش��خص مي کند. ش��اگردان مهران حاتمي در شهرداری تبريز  
برخالف انتظارها تا فينال پيش آمده اند و قطعاً در مقابل هواداران 
خودي فقط به کسب س��ومين پيروزي و باال بردن جام قهرماني 

مي انديشند. در س��وي ديگر مهرامي ها نيز شش بار قهرماني در 
ليگ را تجربه کرده اند. مصطفي هاشمي در گفت وگو با مهر ابراز 
اميدواري کرد که بازيکنانش با سختکوشي شهرداري را شکست 
دهند: »بازيکنانم تا اين مرحله از مسابقات نيز شايستگي هاي خود 
را نشان دادند. من از زمان ش��روع پلي آف گفتم که تيمم مدعي 
قهرماني اس��ت و حاال هم نظرم تغييري نک��رده و تأکيد مي کنم 

مهرام مدعي اول قهرماني اين فصل از مسابقات است.«

جمع کردن تيم فعلي دشوار است
مرتضي کريمي، عضو سابق تيم ملي تکواندو با اشاره به احتمال 
تغيير کادر فني  تيم ملی گفت: » اگر قرار است تغييراتي در تيم 
ملي صورت گيرد، بايد افراد باتجربه و دنياديده را انتخاب کنيم. 
توقعات مردم از تکواندو زياد است و جمع کردن تيم افسارگسيخته 

فعلي با توجه به زمان کم، کار را بسيار دشوار مي کند.«

4 مدال دوچرخه سواری در آسيا
در آخرين روز مسابقات دوچرخه سواري جاده قهرماني آسيا در  
رقابت ماده استقامت جاده رده بزرگسال مهدي سهرابي، صاحب 
مدال برنز شد. رکابزنان ايران در اين دوره چهار مدال در ماده هاي 
تايم تريل تيمي، تايم تريل انفرادي رده بزرگساالن، استقامت جاده 

رده اميد و استقامت جاده رده بزرگساالن کسب کردند. 

ليگ بسکتبال امروز قهرمانش را می شناسد

فريدون حسن

بدشانسی بهداد در نيوکمپ!
حضور در نيوکمپ و تماشاي نزديک بازي بارس��لون بدون ترديد يکي از 
رؤياهاي عالقه مندان به ورزش و ورزشکاران است. تفاوتي هم نمي کند که به 
چه رشته اي عالقه داشته باشي يا ورزشکار چه رشته اي باشي، اين حقيقت 
وقتي ثابت مي شود که باخبر شوي بهداد س��ليمي، قهرمان وزنه برداري 
ايران و المپيک يک شنبه ش��ب در نيوکمپ بود تا از نزديک بازي مسي و 
هم تيمي هايش را تماشا کند. البته بايد بدشانس باشي تا در شب بد مسي و 
بارسا به نيوکمپ برسي، اتفاقي که براي سليمي افتاد و به قول خودش بعد 
از سال ها بارس��ا در يک بازي گل نزد تا حسرت آن به دل سليمي بماند. او 

مي گويد: »انگار مسي جادو شده بود و اين کالً از خوش شانسي من است.«

امير حاج رضايي

 کارشناس فوتبال

آزمون خارجی های موفق در آسيا
پرسپوليس ميزبان نسف قارشی ازبکستان است، استقالل به مصاف الريان قطر می رود

شيوا نوروزي
   خبر

 دنيا حيدري
   گزارش

شاهين طبع اسنادش را رو کند
ورژ آبکاريان، رئيس کميته داوران فدراسيون بسکتبال در واکنش 
به صحبت هاي س��رمربي تيم پتروش��يمي مبني بر داوري هاي 
مشکوک از مهران شاهين طبع خواست تا اس��نادش را رو کند: 
»اگر داوران مشکلي داشتند و سندي در اختيار دارند به ما بدهند 

و ما نيز استقبال خواهيم کرد.«

شيريني قهرماني اين دوره بيشتر از هميشه بود
آقاي گل فوتسال آسيا همه موفقيت هايش را مديون پدر و مادرش است. حسين طيبي يک بار ديگر موفق 
شد عنوان بهترين گلزن قاره را از آن خود کند. ملي پوش ايران در گفت وگو با مهر از سختي هاي قهرماني 
در آسيا گفت: »از اول بازي ها هدفمان اين بود که از قهرماني خود دفاع کنيم. خدا را شکر که به اين هدف 
رسيديم. جام ملت ها هر دوره سخت تر از قبل مي شود. جديداً تيم هاي آسيايي مربيان 
برزيلي و اسپانيايي مي آورند تا به فوتسال روز دنيا نزديک شوند. در اين دوره از جام 
ملت ها با تمام مدعيان قهرماني بازي کرديم و آنها را شکست داديم. اين قهرماني 
شيرين تر بود چون تايلند، ازبکستان و ژاپن را پشت سر هم شکست داديم. ايران 

يک بار ديگر قدرتش را به آسيا نش��ان داد. تيم خوبي داشتيم و همه يک هدف را 
دنبال مي کرديم. کسب اين جام در 22 بهمن  باعث شد تا سبب شادي مضاعف 

مردم شويم. در جام ملت هاي 2014 ويتنام آقاي گل شدم. در سال 201۶ 
با اختالف دو گل به اين عنوان نرسيدم، ولي خدا را شکر مي کنم 
که يک بار ديگر در سال 2018 اين عنوان را تکرار کردم. اين 
آقاي گلي زحمت تک تک بچه هاي تيم ملي بود. اين 
عنوان را به مادرم تقديم مي کنم، چون هميشه دعاي 
خيرش پشت سر من اس��ت. تمام اين موفقيت ها به 

خاطر دعاي خير پدر و مادرم است.«

قهرماني شانسي معني ندارد
سرمربي تيم ملي فوتس��ال به مطرح ش��دن بحث قهرماني شانسي واکنش نش��ان داد. فوتساليست هاي 
کشورمان در پايان رقابت هاي قهرماني آسيا با شکست ژاپن روي سکوي نخست قاره ايستادند و يک بار ديگر 
شايستگي هاي خود را ثابت کردند. محمد ناظم الشريعه در گفت وگو با ميزان گفت: »مديريت کردن چنين 
تيمي واقعاً سخت است، تيمي که بهترين خط حمله، بهترين خط دفاع و بيشترين گل زده را 
دارد، مديريتش بسيار سخت است و اصاًل شانس معنايي ندارد. ما سال 201۶ قهرمان آسيا 
شديم، آقايان گفتند شانسي بوده و به حريف خوبي نخورده ايم. در جام 
جهاني سوم ش��ديم، باز هم گفتند شانسي بوده! قهرمان بازي هاي 
کشورهاي اسالمي شديم، باز هم گفتند شانسي بوده! در اين دوره 
از مسابقات قهرماني آسيا مقتدرانه قهرمان شديم، آن هم در 
شرايطي که در سخت ترين گروه حضور داشتيم و در مرحله 
حذفي هم با تيم هاي قدرتمند آسيا يعني تايلند، ازبکستان و 
ژاپن بازي کرديم، آيا اينها هم شانسي است؟!« ادامه همکاري 
ناظم الشريعه با تيم ملي موضوع ديگري بود که سرمربي تيم در 
خصوص آن گفت: »چه کسي گفته قرارداد من يک ساله است و 
سال به سال تمديد مي شود؟ بعد از جام جهاني قراردادم را به مدت 

چهار سال تمديد کردم و تا جام جهاني آينده هم قرارداد دارم.«


