
عصر برانكو به پايان 
دنیا حیدری
    گزارش

رسيد و پرسپوليس 
بعد از چه�ار فصل 
موفق با چهار جام، حاال با بالتكليفي و آينده اي 
مبهم و چه بسا بحراني و پرچالش رو به روست، آن 
هم درحالي كه برانكو فصلي تازه را با االهلي آغاز 
خواهد كرد؛تيمي كه با استفاده از بي تدبيري هاي 

پرسپوليس، پروفسور را روي هوا زد! 
قرار بود پيشنهاد فس��خ قرارداد را برانكو بدهد، 
يعني داس��تان بايد به گونه اي پيش مي رفت كه 
مديرعامل پرسپوليس آدم بده نباشد و همه كاسه 
كوزه ها سر سرمربي شكسته شود. به همين دليل 
هم از روز اول همه مانور و تأكيد باشگاه به ادامه 
همكاري با برانكو بود، اما درست زماني كه عرب و 
دوستانش در هيئت مديره تأكيد داشتند كه پول 
سرمربي تيم براي ادامه حضورش روي نيمكت 
پرسپوليس آماده است، ايميل هاي رد و بدل شده 
با برانكو داس��تاني متفاوت داشت و گفت وگو ها 
اندك شباهتي به آنچه كه طي اين مدت به خورد 
رسانه ها و هواداران داده شده بود، نداشت؛ چراكه 
به مرد كروات گفته شد 600هزار يورو تا از طلبش 
آماده است و پول دستيارانش را هم سعي دارند 
تا قبل از شروع فصل پرداخت كنند كه برانكو با 
توجه به شناخت اين چند ساله و تجربه اي كه از 
وعده هاي داده شده آقايان داشت زير بار نرفت و 
تضمين خواست، البته نه فقط براي خودش و كادر 
فني. او تأكيد كرد كه پيش پرداخت هاي بازيكنان 

هم بايد قبل از ش��روع فصل داده شود و بابت آن 
تضمين خواس��ت كه پرواضح بود عرب نخواهد 
پذيرفت. اصاًل قرار هم بود كه داس��تان به همين 
ش��كل پيش برود تا قهرمان داستان مديرعاملي 
باشد كه تا لحظه آخر براي نگه داشتن سرمربي 
تيم تالش كرده و آدم بده ماج��را بايد برانكويي 
مي شد كه به دليل مسائل مالي عطاي ادامه حضور 
در پرسپوليس را به لقايش بخشيده و راهش را به 

سمت عربستان كج كرده !
   لجاجت عرب و دوستان

انتشار اخبار توافق برانكو با االهلي و عكس هاي 
حضور او در كم��پ اين تيم در بلژيك نش��ان از 
پايان عصر موفق او در پرسپوليس دارد اما عرب، 
مديرعامل سرخپوش��ان همچنان س��عي در رد 
جدايي پروفسور دارد: »درخواست برانكو قانوني 
نيست؛ چراكه فسخ قرارداد بايد با رضايت ما باشد 
اما ما چنين رضايتي نمي دهيم و به ادامه همكاري 
با او  اص��رار داريم. « مهدي ذاك��ر، مدير حقوقي 
باشگاه پرسپوليس هم اگر چه تأييد مي كند كه 
بندي در قرارداد برانكو وجود دارد مبني بر اينكه 
اگر س��ه ماه حقوق نگيرد، مي تواند جدا شود، اما 
همچنان تأكيد مي كند كه فسخ قراردادي صورت 
نگرفته است: » ما پيشتر به برانكو گفته بوديم كه 
طلبش آماده پرداخت است و با حضور در باشگاه 
مي تواند آن را دريافت كند، اما او عصر يكش��نبه 
در نامه اي رس��مي گفت كه مي خواهد دوستانه 
جدا ش��ود كه ما هم البته به ش��دت مخالفت و 

تأكيد كرديم كه عالوه بر مطالبات فصل گذشته، 
پيش پرداخت فصل آين��ده او نيز آماده پرداخت 
اس��ت. « ادعايي كه البته با ايميل هاي رد و بدل 
شده بين باشگاه و برانكو نمي خواند. « حال آنكه 
تمام آنچه اين روزها مسئوالن پرسپوليس به زبان 
مي آورند بازي ای بيش نيست، براي فريب افكار 
عمومي و فرار از ناراحت��ي و عصبانيت هواداراني 
كه روز گذش��ته مقابل در باش��گاه با شعارهايي 
عليه مديرعامل، خواهان استعفاي عرب بودند؛ 
چراكه به خوبي مي دانس��تند االهلي به واسطه 
بي كفايتي مسئوالن پرس��پوليس بود كه برانكو 

را روي هوا زد ! 
   دست و پازدن هاي بي نتيجه

دوران پسا برانكو حاال آغاز ش��ده و ادامه اين بازي 
از سوي مديرعامل باش��گاه پرسپوليس و اعضاي 
هيئت مديره آن سودي به حال شاگرد اول ليگ 
كه حاال از فردايش بي خبر اس��ت، ندارد. باشگاه 
پرسپوليس همچنين در اقدامي جالب توجه يك 
نامه با رونوش��تي به كميته حل اخت��الف فيفا و 
همين طور فدراسيون فوتبال عربستان و به باشگاه 
االهلي عربستان ارسال كرده است با اين مضمون 
كه برانكو سرمربي پرسپوليس اس��ت و قرارداد او 
معتبر است و تأكيد كرده با استناد به ماده ۱۷ قانون 
نقل و انتقاالت، االهلي را بابت تحريك برانكو براي 
به خدمت گرفتن او به فيفا ارجاع مي دهد و مدعي 
اس��ت كه به برانكو هم گفته اند پنجم تير بايد در 
تهران باشد. حال آنكه پروفسور برنامه هايش را هم 

به االهلي داده است و به فصلي تازه مي انديشد!
   نيمكتي با نام هاي متعدد

البته با وجود تمام اين نمايش ها، پرسپوليس در 
پش��ت پرده همچنان به دنبال انتخاب گزينه اي 
مناس��ب براي نيمكت خود در فصل جديد است. 
نيمكتي كه باي��د ديد بعد از برانكو به دس��ت چه 
كسي سپرده مي شود. افشين قطبي اولين نامي 
بود كه براي نشستن به جاي برانكو روي نيمكت 
پرسپوليس مطرح شد. اگرچه مذاكره با او كه سابقه 
قهرماني با سرخپوشان را هم دارد تكذيب شد، اما 
قطبي به عنوان يك مربي آزاد و البته رابطه خوبي 
كه با خليلي دارد گزينه دور از دسترس��ي نيست. 
هرچند نام هاي ديگري همچون يحيي، سرمربي 
جوان و موفق پديده، دايي كه بعد از اخراج از سايپا 
تيمي ندارد و همچنين كرانيچار كه پيش از اين در 
2۱ بازي روي نيمكت پرسپوليس نشسته است نيز 
مطرح شده اند. اما بدون ترديد پرسپوليس بعد از 
دوران موفقي كه با برانكو داشته است، نيازمند يك 
مربي بزرگ، باتجربه و البته با اقتدار است تا بتواند 
به موفقيت هاي خود ادامه دهد. مربي ای كه البته 
مسئوالن باشگاه زمان زيادي را با بي تدبيري براي 
انتخاب آن از دست داده اند و حاال در اين اندك زمان 
باقي مانده كه ساير رقباي آنها از مدتها قبل كار خود 
را چه در زمينه آماده سازي و چه جذب بازيكنان 
جديد آغاز كرده اند كار بسيار سختي در پيش دارند؛ 
چراكه به واسطه ندانم كاري هاي آقايان حاال شاگرد 

اول ليگ از قافله عقب مانده است ! 
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 گزارش »جوان« از پايان هفته سوم ليگ ملت ها 
به ميزباني اروميه

 وقتي غول هاي واليبال
 برابر ايران زانو زدند

هفته سوم ليگ ملت هاي واليبال در حالي يك شنبه شب به ميزباني 
اروميه به پايان رسيد كه تيم كش�ورمان با سه برد، گام بلندي براي 

صعود به مرحله نهايي برداشت. 
ليگ ملت هاي واليبال براي ايران در سال 20۱9 متفاوت تر از هر دوره 
ديگري است، اگر در چند سال اخير واليبال دوستان بيشتر از آنكه تعداد 
بردهاي واليبال را بشمرند، شكست هايشان را مي شمردند، اما در فصل 
جاري ليگ ملت ها همه چيز تفاوت دارد. هفته س��وم ليگ ملت ها در 
حالي يك شنبه شب در اروميه به پايان رسيد كه صدر ليگ ملت ها نه 
در قرق تيم هاي بلند آوازه و پرافتخار واليبال دنيا بلكه در اختيار ايران 
است و شاگردان كوالكوويچ با كارنامه اي كه كمتر كسي آن را پيش بيني 
مي كرد، با هشت برد و تنها يك باخت در سه هفته گذشته از ليگ ملت ها، 
در باالي جدول ايستاده اند. حاال آنها خودشان را مهياي هفته چهارم ليگ 
ملت ها در اردبيل مي كنند تا بتوانند يك امتيازهايشان را براي فينال ليگ 
ملت ها در شيكاگو جمع كنند و پس از پنج سال دوباره در جمع شش تيم 

برتر مرحله نهايي ليگ ملت ها باشند. 
   3برد از 3 بازي

هفته س��وم ليگ ملت ها، بهترين نمايش شاگردان كوالكوويچ در اين 
رقابت ها بود؛ هفته اي كه با سه برد برابر تيم هاي كانادا، لهستان و روسيه 
براي كش��ورمان همراه بود. پيروزي 3 بر صفر مقابل كانادا و روسيه و 
3 بر 2 برابر لهستان كارنامه موفق تيم كشورمان در اروميه بود آن هم 
با واگذاري تنها دو ست و كسب هش��ت امتياز كه سبب شد تا جايگاه 
ش��اگردان كوالكوويچ در صدر جدول محكم ش��ود. البته واليبالي ها 
فرصتي براي جشن گرفتن ندارند و بايد خودشان را آماده ادامه ماراتن 
پنج هفته اي مرحله گروهي ليگ ملت ها كنند، اما اين بار قرار نيست بار 
سفر را ببندند و براي هفته چهارم راه دوري بروند، آنها در هفته چهارم 
هم ميزبان هس��تند و پس از اروميه، اين بار در اردبيل از حريفانشان 
پذيرايي مي كنند. در هفته چهارم اين مسابقات كه از جمعه در اردبيل 
آغاز مي شود، تيم كشورمان به ترتيب در روزهاي 3۱خرداد، اول و دوم 
تيرماه به ترتيب به مصاف تيم هاي پرتغال، استراليا و فرانسه مي روند. 

كوالكوويچ در حالي شاگردانش را مهياي هفته چهارم مي كند كه برخالف 
كارنامه اش در دو فصل گذشته ليگ ملت ها همراه ايران، اين بار از همه 
چيز راضي است و وعده صعود به مرحله نهايي را مي دهد: »كيفيت باالي 
ملي پوشان ايران موجب مي شود تا براي هر امتياز بجنگند و تمام تالش 

خود را مي كنيم كه به فينال مسابقات راه پيدا كنيم.«
   پرشورها

پس از پايان هفته س��وم ليگ ملت ه��ا در اروميه به نظر مي رس��د همه 
از برگزاري مس��ابقات در خارج از تهران راضي هس��تند، به خصوص كه 
تماشاگران اروميه اي با حضور پرشورشان صحنه هاي به يادماندني را براي 
ليگ ملت ها ثبت كردند و با اين حضور پرشور در سالن 6هزار نفري غدير، 
مي توانيد اس��تقبال چند ۱0هزار نفري از نمايش بازي ها در پارك هاي 
اروميه را اضافه كنيد تا دستتان بيايد كه براي مردم اروميه، واليبال تنها 

يك ورزش نيست بلكه زندگي است. 
توصيف توماس ساملوو سرمربي روسيه و ويتال هنين سرمربي لهستان 
از جو سالن جالب توجه است. ساملوو مي گويد: »فشار زيادي از طرف 
تماشاگران به ما وارد ش��د و بازيكنان من حس كردند كه بايد توپ را 
به گونه اي بزنند كه بتركد.« هنين هم معتقد اس��ت: »ما با تمام توان 
جنگيديم، اما فكر مي كنم به هواداران باختيم، بايد به اين هواداران كه 

يكي از عوامل باخت ما بودند افتخار كنيد.«
   يك تجربه فوق العاده براي همه

ايگور دولينسك ناظر فدراس��يون جهاني واليبال در هفته سوم ليگ 
ملت ها در گفت وگو ب��ا »جوان« هم ب��ر ميزباني موف��ق ايران صحه 
مي گذارد. دولينس��ك ارزياب��ي اش از ميزباني ارومي��ه را اينطور بيان 
مي كند: »يك هفته خيلي موفق را در اروميه ديديم، همه تيم ها براي 
پيروزي مي جنگيدن��د و مبارزه هاي خيلي خوب��ي را ديديم كه قطعاً 

نشان دهنده كيفيت باالي ليگ ملت هاست.«
ناظر فدراسيون جهاني واليبال، تماشاگران ايراني را هم بي نظير مي داند: 
»ميزباني خيلي خوب بود، حضور 5هزار نفر در سالن، سروصداي خيلي 
زيادي ايجاد و به شدت تيم شان را تشويق مي كردند، چنين جوي را در 
هر روز هر جاي دنيا نمي توان ديد، سالن برگزاري مسابقات خيلي زيبا و 
شكيل بود و هر بازيكني دوست دارد در اين سالن بازي كند و همه چيز واقعاً 
باورنكردني زيباست. خيلي خوشايند است كه اين همه تماشاگر در سالن 
حضور داشتند. فقط جالب بود كه براي تماشاي بازي ميزبان تماشاچي به 
مسابقات نمي آمد و براي بقيه بازي ها هم سالن پر مي شد.وقتي هم حتي 
سالن خالي بود، منظره زيبا و جالبي داشت. هر كسي كه به اينجا آمد يك 

تجربه خوب برايش بود.«

آيا دوره سخت پسا برانكو رقم می خورد

مديريت »عربی« برانكو!

به خاطر خودتان هم شده المپيكي فكر كنيد
فرصت ها مثل برق و باد در حال س��پري شدن هستند. اين روزها تمام 
اهالي ورزش گوش به حاش��يه هاي پر س��ر و صداي فوتب��ال و نگاه به 
پيروزي هاي درخشان واليبال دارند و مس��ئوالن هم ظاهراً اين فضا را 

مي پسندند و از وظيفه اصليشان كاماًل غافل شده اند. 
المپيك 2020 با سرعت بااليي در حال نزديك شدن به ماست؛ ميداني 
كه به اذعان تمام كارشناسان ورزشي كسب موفقيت در آن با هيچ متر و 
معياري قابل اندازه گيري نيست و نمي توان به اميد اينكه در طول يك سال 
در مسابقات مختلف موفقيت كسب شده به آن راه يافت و پيروز هم شد. 
اصاًل همين واليبال را كه با پيروزي هاي اين روزهايش موجي از نشاط و 
غرور را در سطح جامعه سبب شده است نگاه كنيد، فدراسيونش ماه هاست 

كه با سرپرست اداره مي شود و خبري از برگزاري انتخاباتش نيست. 
سؤال اصلي اين روزها اين اس��ت كه مگر مي شود رشته هاي المپيكي 
و مدال آور را بدون تعيين تكليف رؤسايشان براي المپيك آماده كرد؟ 
مگر مي شود بدون انتخاب نفر اول يك فدراسيون براي موفقيتش در راه 
المپيك و خود المپيك برنامه ريخت ؟ به كشتي نگاه كنيد اوضاعش هر 
روز پيچيده تر و بدتر از روز قبل مي شود. حضور يك چهره كاماًل سياسي 
به عنوان سرپرس��ت در رأس فدراس��يون ورزش اول و پر افتخار ايران 
دستاورد نگاه وزارت ورزش به اين رشته اس��ت؛ نگاهي كه بدون هيچ 
ترديدي باعث شكست كشتي خواهد شد.  وزنه برداري نيز اوضاع بهتری 
ندارد و واليبال هم كه صحبتش به ميان آمد. در اين ميان كس��ي پيدا 
نمي شود كه از آقايان مسئول ورزش بپرسد چه اقدام خارق العاده اي بايد 
صورت گيرد كه شرايط براي برگزاري انتخابات رياست اين رشته هاي 
تأثيرگذار و مدال آور مهيا شود؟ آنچه مش��خص است اينكه مسئوالن 
ورزش كشور و در رأس آنها وزارت ورزش و كميته ملي المپيك ظاهراً 
بدشان هم نمي آيد كه اوضاع همين طور پيش برود، حاال با چه هدف و 
چه نيتي اين را بايد از خودشان پرسيد اما اگر متوجه باشيم كه در همين 
دو ارگان متولي اصلي ورزش آقايان پش��ت ميز نشين با برخي رؤساي 
موفق فدراسيون ها مش��كل دارند و حتي براي ش��ركت نكردنشان در 
انتخابات تهديد هم كرده اند و حضورشان را لحظه اي تاب نمي آورند، آن 
وقت است كه خود به خود پاسخ اين دست دست كردن ها براي برگزاري 

انتخابات هاي رياست چند فدراسيون مهم داده مي شود. 
نكته اين اس��ت كه ظاهراً وزارت ورزش و كميت��ه ملي المپيك دنبال 
گزينه هايي هس��تند كه بتوانند صد در صد روي آنها حساب باز كنند؛ 
گزينه هايي حرف شنو كه قدمي بر خالف نظرات آقايان برندارند. البته 
اين يك امر طبيعي اس��ت كه هم وزارت و هم كميته دنبال آدم هاي 
مورد تأييد خود باشند و كسي هم نمي تواند براي در پيش گرفتن اين 
سياست به آنها ايراد بگيرد، اما وقتي رسيدن به اين هدف باعث از دست 
رفتن زمان و هدر رفتن فرصت هاي كسب سهميه و آمادگي براي حضور 
در المپيك  مي شود حداقل اين انتظار از آقايان مي رود كه براي حفظ 
آبروي خود و پر كردن رزومه شان هم كه شده جلوي اين فرصت سوزي 
را بگيرند. حداقل براي خودتان در اين چن��د ماهه المپيكي ببينيد و 

المپيكي فكر كنيد تا ورزش هم سودش را ببرد. 
واليبال، كشتي، وزنه برداري يا هر رشته المپيكي ديگر جداي از تمام 
موفقيت ها در تم��ام تورنمنت هاي قبلي و بعدي ب��راي حضور موفق 
در المپيك  2020 نيازمند برنامه ريزي و مديريت درس��ت است و اين 
برنامه ريزي بايد توسط رئيسي انجام ش��ود كه با رأي مجمع عمومي 
فدراس��يون و حمايت قاطع انتخاب ش��ود. قبول و باور اين مسئله نه 
سخت اس��ت و نه پيچيده يك امر عادي است كه در ورزش حرفه اي و 
المپيكي جهان به راحتي آب خوردن انجام مي شود، اما نمي دانيم چرا 
در كش��وري كه حداقل در زمينه برگزاري موفق انتخابات هايي نظير 
رياست جمهوري، مجلس و... تجربه 40 ساله و بي نظيري دارد، برگزاري 
انتخابات رياست چند فدراسيون اينچنين با چالش روبه رو شده است. 
فقط بايد به مس��ئوالن ورزش تأكيد كرد كه باور كنيد المپيك توكيو 
نزديك است، بايد اين را تأكيد كرد و البته كمي هم اميدوار بود حداقل 

هر چه زودتر به اهميت اين تأكيد پي ببرند.

فريدون حسن

نقره آسيا براي سابريست هاي ايران
تيم ملي سابر ايران در فينال شمشيربازي قهرماني آسيا شكست خورد 
و نقره گرفت. فينال مسابقات سابر تيمي شمشيربازي قهرماني آسيا در 
ژاپن، بين دو تيم ايران و كره جنوبي برگزار شد و تيم كشورمان در پايان اين 
ديدار با نتيجه 45 بر 42 مغلوب كره جنوبي شد و عنوان نايب قهرماني آسيا 
را به دست آورد. تركيب تيم ايران مجتبي عابديني، علي پاكدامن، محمد 
رهبري و محمد فتوحي بود. ژاپن هم با نتيجه 45 بر 39 چين را شكست 
داد و مقام سوم را به دست آورد. امروز در آخرين روز مسابقات رقابت تيمي 
اپه مردان و فلوره بانوان برگزار مي شود. ايران تاكنون موفق به كسب برنز 

سابر انفرادي توسط مجتبي عابديني و سابر تيمي شده است. 

موسوي 2 بازي آينده را از دست داد
سيامك افروزي پزشك تيم ملي واليبال پس از پيروزي سه بر صفر ايران 
مقابل روسيه درباره آخرين وضعيت بازيكنان تيم ملي براي حضور در 
هفته چهارم ليگ ملت هاي 20۱9 گفت: »سيدمحمد موسوي در حين 
بازي از ناحيه مچ پا دچار آسيب ديدگي ش��د. نظر من اين بود كه بازي 
را ادامه ندهد، اما خودش دوست داشت كه بازي كند و با درد مسابقه را 
ادامه داد. اين آسيب ديدگي موسوي از مصدوميت قبلي او كمي جدي تر 
است و به نظر من يك تا دو بازي آينده را از دست مي دهد. او از همين االن 

درمانش را آغاز كرده و بايد ديد كه در ادامه چگونه خواهد شد. 

ديپلم افتخار جهاني در دست نعمتي
بانوي اول تير و كمان ايران يك افتخار ديگر براي كش��ورمان به دست 
آورد. زهرا نعمتي به س��بب درخش��ش در رقابت هاي پاراآس��يايي و 
پاراالمپيك و همچنين حضور در رقابت هاي المپيك سخت مورد توجه 
فدراسيون جهاني و كميته بين المللي المپيك قرار دارد و موفق به كسب 
ديپلم افتخار از س��وي اتحاديه المپين هاي جهان شد.  اين سازمان به 
ورزشكاران المپيني كه دستاوردهاي ويژه اي در المپيك و رويدادهاي 
جهاني داشته اند، مدرك افتخار اهدا مي كند و زهرا نعمتي از كشورمان 
كه توانسته بود به عنوان ورزشكار معلول در المپيك 20۱6 ريو حضور 
داشته باشد، توانست اين مدرك افتخار را به نام ايران از آن خود كند. 
الزم به ذكر است نعمتي در مسابقات جهاني هلند موفق شد، سهميه 
پاراالمپيك 2020 توكيو را بگيرد، اما در تالش براي كس��ب سهميه 

المپيك موفق به انجام اين كار نشد.

 اقتدار در ليگ ملت ها 
در المپيك هم تأثيرگذار است

تيم ملي واليبال شروع خيلي خوبي در ليگ 
ملت ها داشت و همين مسئله موجب شد 
تا در بازي هاي بعدي نيز نتايج درخشاني 
كسب كنيم. بس��ياري از تيم هاي حاضر 
در اي��ن دوره جوانگرايي كرده اند، ولي اين 
موضوع نبايد باعث شود كه منكر توانايي ها و 
بازي هاي خوب تيم مان شويم،  ضمن اينكه 
در سال هاي گذشته در بحث سرويس ها 
مشكالتي داشتيم، اما امسال در اين بخش 
نيز پيشرفت قابل قبولي داشته ايم. از همه مهم تر اينكه در بازي هاي سه 
هفته نخست، سعيد معروف حكم موتور تيم ملي را داشت و به خوبي به 
تيم كمك كرد. معروف نعمت بزرگي براي واليبال ايران اس��ت. عالوه بر 
او موسوي هم با عملكردش در پيروزي هاي تيم ملي نقش مهمي را ايفا 
كرد. در كل مي توان گفت، در اين س��ه هفته كم اشتباه ظاهر شديم و به 
همين خاطر توانستيم نتايج فوق العاده اي را كسب كنيم. در حال حاضر 
همه اعضاي تيم شرايط حساس رقابت ها را درك كرده اند و مي دانند در 
بازي هاي پيش رو بايد از چه جايگاهي دفاع كنند. با درك شرايط موجود 
قطعاً ملي پوشان با دقت و تمركز باال به مصاف حريفان بعدي خواهند رفت. 
حفظ جايگاه و كسب پيروزي هاي قاطعانه عالوه بر ليگ ملت ها در آينده 
واليبال مان نيز تأثيرگذار است. صدرنشيني در ليگ ملت ها واليبال ما را به 
خودباوري مي رساند و قدرت ايران را به حريفان ديكته مي كند. اقتدار ما در 

ليگ ملت ها در بازي هاي المپيك هم تأثيرگذار خواهد بود.

جبار قوچان نژاد 

كارشناس واليبال
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آبي ها اسير حواشي فصل نقل و انتقاالت

حسيني 6 و غفوري 9 ميليارد مي خواهند!
اوض��اع باش��گاه 

شیوا نوروزي
     حاشیه

استقالل در فصل 
نق��ل و انتقاالت 
آشفته اس��ت تا جايي كه هواداران نگران آينده 
تيم ش��ان براي فصل آتي هس��تند. در حالي كه 
تيم ها باي��د بازيكنان مدنظرش��ان را به خدمت 
بگيرند، اما امسال نيز همانند سال گذشته حواشي 
آنقدر زياد اس��ت كه اصل قضيه به حاشيه رفته 
است. آبي ها كه پس از مدت ها حرف و حديث و 
گمانه زني باالخره با سرمربي ايتاليايي به توافق 
رسيده اند، حاال با مشكل تمديد قرارداد با بازيكنان 
خود روبه رو هستند. البته هنوز استراماچوني به 
ايران نيامده تا خيال ه��واداران الاقل از اين بابت 
راحت شود، اما به غير از اين ماجرا، بحث تمديد 
قرارداد با بازيكناني چون سيدحسين حسيني و 

وريا غفوري حسابي س��روصدا به پا كرده است. 
مهدي رحمتي فصل آينده براي پديده به ميدان 
مي رود و ديگر كاپيتان استقالل نخواهد بود. با اين 
حساب باشگاه بايد به دنبال گزينه جانشين براي 
دروازه خود باشد. حسيني ديگر سنگربان آبي ها 
نيز گويا براي ادامه همكاري با اين تيم ش��رط و 
ش��روط خاصي را مطرح كرده است، هرچند كه 
گفته مي ش��ود  اين بازيكن با مس��ئوالن باشگاه 
توافق كرده، اما خطير معاون باش��گاه ديروز در 
مصاحبه اي نس��بت به خواس��ته هاي حسيني 
موضع گيري كرد: »حسيني كس��ي است كه از 
استقالل به تيم ملي رسيده اس��ت. او در مذاكره 
اوليه خود و قبل از اتمام فصل با باشگاه، شرطي 
مبني بر عدم حضور سيدمهدي رحمتي مطرح 
كرد كه در همان ابتدا با توجه به اينكه باش��گاه 
شرط و شروطي را از هيچ بازيكني قبول نمي كند، 
مذاكرات متوقف شد. بعد از رفتن رحمتي نيز او 
درخواست 6ميليارد براي دو فصل به اضافه پاداش 
و شرايط غيرقابل قبول و در شأن باشگاه به ميان 
آورد. رقم درخواستي حس��يني فاصله زيادي با 
استقالل دارد و به او 24ساعت فرصت داده شد تا 
به اس��تقالل پاس��خ دهد.«  نكته جال��ب اينكه 
حسيني خيلي زود به اين اظهارات واكنش نشان 
داد و هر نوع شرط و ش��روط از طرف خودش را 
تكذيب كرد. عالوه بر اين بازيكن، هنوز تكليف 
غفوري نيز مشخص نيست؛ خطير درخصوص 
اين بازيكن نيز گفته وريا خواس��تار تمديد 
سه ساله قراردادش آن هم به ارزش 9ميليارد 
تومان شده اس��ت. جالب تر اينكه معاون 
ورزشي باشگاه مدعي شده براساس مصوبه 
هيئت مديره باش��گاه آبي ها نمي توانند با 
بازيكنان باالي 30 س��ال قراردادي بيش از 
يك سال امضا كنند! علي كريمي و پژمان منتظري 
نيز فعاًل واكنشي به پيشنهاد استقالل نداده اند و 
گويا مسئوالن باشگاه منتظر پاسخ آنها هستند. 
آشفتگي آبي ها در فصل نقل و انتقاالت و باال رفتن 
نجومي رقم هاي درخواس��تي بازيكنان در حالي 
است كه سرمربي ايتاليايي استقالل هنوز پايش به 
تهران نرسيده و بعيد است كه استراماچوني خبري 

از مذاكرات و خريد بازيكنان داشته باشد. 

اعتراض پاراگوئه به حضور آسيايي ها در كوپا آمه ريكا

تساوي ارزشمند قطر در گام اول
نماينده آسيا در 

اشرف رامین
      فوتبال جهان

ج��ام ملت هاي 
امريكا، پاراگوئه را 
به دردسر انداخت. در ادامه رقابت هاي كوپاآمه ريكا 
تيم ملي قطر كه به عنوان يكي از مهمانان آسيايي 
در اي��ن رقابت ها حضور دارد در نخس��تين بازي 
مقابل پاراگوئه به تساوي 2 -2 رسيد. اين نتيجه در 
حالي رقم خورد كه قهرمان قاره كهن تا دقيقه 68 
با دو گل از حريفش عقب بود، اما در نهايت توانست 
كار را به تس��اوي بكش��اند. فيليكس س��انچس، 
سرمربي عنابي پوشان ضمن ابراز رضايت از عملكرد 
بازيكنانش تقسيم امتيازها را عادالنه خواند: » هر 
دو نيمه را بد شروع و دو گل دريافت كرديم و اين 
نگران كننده است اما هر چه به اواسط بازي نزديك 
شديم بهتر و بهتر شديم. واكنش بازيكنان ما بعد از 
دريافت گل ها مناسب بود و حريف را تحت فشار 
قرار داديم. براين باورم كه با شايستگي بازي را به 
تساوي كشانديم و شايسته اين تك امتياز بوديم. 
نتيجه بازي عادالنه بود. بايد به بازي برابر كلمبيا 
فكر كنيم و اميدوارم كه در اين ديدار بهتر ظاهر 
ش��ويم. « ادواردو بريتزو اما نظر ديگري داش��ت؛ 
سرمربي پاراگوئه كه شاگردانش سه امتياز مهم را 
از دست داده اند از حضور تيم هاي آسيايي دركوپا 
انتقاد كرد: » منطق حكم مي كند كه كوپا آمه ريكا 
تنها با حضور تيم هايي از قاره امريكا برگزار شود. به 

جاي دعوت از تيم هايي از قاره هاي ديگر بايد به فكر 
برگزاري تورنمنتي باشيم كه تيم هايي از كل قاره 
امريكا در آن شركت كنند، يعني امريكاي جنوبي، 
مركزي و شمالي. تا حاال نديده ام اروپا از تيم هاي 
امريكاي جنوبي براي شركت در جام ملت هاي اروپا 
دعوت كند. اشتباه نكنيد، شايد بعد از بازي با قطر 
اين حرف جالب به نظر نرسد ولي من معتقدم كوپا 
آمه ريكا بايد با حضور تيم ه��اي امريكايي برگزار 
ش��ود كه همه در ي��ك تورنمنت ب��ه مصاف هم 
بروند. « اروگوئه ديگر تيم حاض��ر در رقابت ها در 
اولين ديدار از گروه C موفق شد با چهار گل اكوادور 
را درهم بكوبد و براي حريفان خط و نشان بكشد. 
لوئيز سوارز ستاره اين تيم كه اولين گل خود در 
كوپا 20۱9 را نيز به ثمر رساند ابراز اميدواري كرد 
اروگوئه در ادامه بازي ها نيز خوش بدرخشد: »اين 
نتيجه خيلي خوبي اس��ت چون م��ا در اين بازي 
همانطور كه دلمان مي خواس��ت و هدف مان بود 
بازي كرديم. ما در ادامه تورنمنت با همين شور و 
اش��تياق كه ديديد بازي خواهيم كرد. « در ادامه 
بازی های كوپا آمه ريكا بامداد فردا دو ديدار از گروه 
اول برگزار مي شود؛ بوليوي، قعرنشين گروه با پرو 
بازي مي كند و برزيل، ميزبان هم ونزوئال را در پيش 
دارد. قناري ها كه بازي ها را با يك برد پرگل آغاز 
كرده ان��د حاال ب��راي كس��ب دومي��ن پيروزي 

لحظه شماري مي كنند.


