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اخبار

پایان انتظار چند ساله بانوان
بسکتبال ایرانی

فدراسیون بینالمللی بسکتبال (سهشنبه) اعالم
کرد بازیکنانی که محدودیت پوش��ش سر به دلیل
مذهب خود دارند ،میتوانند بهصورت آزمایشی در
بعضی از مسابقات با پوشش اسالمی ظاهر شوند .به
گزارش ایسنا ،هیاتمدیره  FIBAدر جلسه خود در
حاشیه بازیهای جهانی تصمیم گرفت برای دو سال
به صورت آزمایشی بازیکنان زن بتوانند از پوشش سر
استفاده کنند.در قوانین قبلی  ،FIBAبازیکنان تنها
میتوانستند از هدبندهایی با عرض  5سانتیمتر برای
نگه داشتن موهای خود استفاده کنند .با این حال
بازیکنانی در دنیا وجود دارند که مذهب آنها اسالم و
سیک است .این افراد به دالیل مذهبی از پوشش سر
استفاده میکنند.ابراهیم هوپر ،مدیر روابط عمومی
ش��ورای ارتباطات آمریکایی – اسالمی در این باره
گفت :ما از این تغییر در قوانین  FIBAاس��تقبال
میکنیم ،زیرا بدین ش��کل مسلمانان و سیکها و
همه کس��انی که میخواهند باورهای خود را حفظ
کنند ،میتوانند در مسابقات بسکتبال شرکت کنند.
بای��د به  FIBAتبریک گفت که به همه بازیکنانی
که باورهای مذهبی خود را دارند پاسخ مثبت داده
اس��ت .در این دوره آزمایشی هر فدراسیون ملی که
بخواهد بازیکنانش با پوشش در مسابقه ظاهر شوند
باید درخواس��تی به  FIBAارائه دهد و در صورت
قبول ش��دن درخواست باید س��الی دو بار گزارش
به  FIBAداده ش��ود FIBA.همچنین اعالم کرده
است در مسابقات بسکتبال  3به  3نیز اگر خطری
برای بازیکنان ایجاد نش��ود اجازه خواهد داد تا آنها
از پوشش سر اس��تفاده کنند .هیاتمدیره FIBA
دوباره در س��ال  2015این مساله را ارزیابی خواهد
کرد و بررسی کلی در سال  2016انجام خواهد شد
و تصمیمگیری میشود که آیا برای المپیک 2016
این قانون پا بر جا بماند یا خیر .آکرمن یکی از اعضای
 FIBAکه طرفدار این حرکت اس��ت میگوید :این
یک شروع است و بس��یار هم حرکت خوبی است.
در بعضی از مناطق جهان لباسهای فرهنگی شرط
بازی کردن هستند .با قرار دادن این قانون زنان این
کش��ورها میتوانند بسکتبال بازی کنند و این یک
امتیاز بزرگی اس��ت.از س��ال  2012نیز فیفا بعد از
تشکیل شدن یک کمپین توس��ط یکی از اعضای
کمیت ه از اردن ،به زنان مسلمان اجازه داد با حجاب
در مسابقات ظاهر شوند.

پرسپولیس با دستیاران دایی
تسویهحساب کرد

باشگاه پرسپولیس با دستیاران علی دایی تسویه
حس��اب کرد .کادر فنی سابق پرس��پولیس پس از
برکناری از این تیم بالفاصله جلسهای با حمیدرضا
سیاس��ی ،رئیس هیاتمدیره باشگاه برگزار کردند و
با وجود ناراحتی از نحوه برکناریشان ،راضی شدند
درصد زیادی از مبلغ قرارداد خود را ببخشند .بهمن
دهقان که به عنوان نماینده دس��تیاران دایی برای
دریافت مطالباتشان انتخاب شده بود ،توانست در
مذاکره با سیاسی رضایت دو طرف را برای پرداخت
بخش��ی از پول که مورد توافق دوطرف باشد ،جلب
کند .بر همین اس��اس سیاس��ی در روزهای اخیر با
تکتک دستیاران دایی (افشین پیروانی ،محمد دایی،
رضا فروزانی ،جواد منافی ،بهزاد غالمپور و محمدرضا
موالیی) تسویهحس��اب کرد و در حال حاضر طلب
خود دایی باقی مانده که بستگی به زمان حضور او در
باشگاه و نحوه توافق با مسؤوالن دارد.

سوریان :شکستن رکورد کارلین
کار سختی است

دارنده  7مدال طالی جهان و المپیک با اش��اره
به اینکه شکستن رکورد الکساندر کارلین روس کار
بسیار سختی است ،گفت :قول میدهم تا جایی که
توان داشته باشم برای کش��تی ایران بر روی تشک
ب��روم و افتخارآفرینی کنم .حمید س��وریان پس از
بازگشت تیم ملی کشتی فرنگی از مسابقات جهانی
ازبکستان با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
در این مس��ابقات به مردم ،اظهار کرد :خوشبختانه
توانستیم دست به کار بزرگی بزنیم و تیم ملی کشتی
فرنگی ایران برای نخس��تین بار قهرمان مس��ابقات
جهانی شد .همانطور که والیبالیستها نیز این روزها
خوب نتیج ه میگیرن��د ،امی��دوارم ورزش ایران در
مجموع نتایج خوبی کسب کند و به افتخارات زیادی
برسد .انشاءاهلل این قهرمانی که شایسته کشتیگیران
ایران است تا سالها ادامه داشته باشد .دارنده  7مدال
طالی جهان و المپیک در خصوص شکستن رکورد
عب��داهلل موحد در ایران ،تصریح ک��رد :من به دنبال
شکستن رکورد نبودم ،بلکه همیشه سعی کردهام به
عنوان یک س��رباز برای ایران مبارزه کنم .خوشحالم
که توانستم به شش��مین مدال جهان برسم .وی در
پاس��خ به این سوال که آیا میتوانید رکورد  9طالی
جهان توسط الکس��اندر کارلین را بشکنید یا خیر؟
خاطرنشان کرد :تا آنجایی که توان داشته باشم این
ق��ول را میدهم که آمادگی خود را حفظ کنم .قطعا
رقابت نزدیکی با رقبای جهانی دارم .هدف من کسب
مدال طالی المپیک برزیل است .انشاءاهلل بتوانم با
تمام توان در المپیک ش��رکت کنم .قطعا شکستن
رکورد کارلین کار س��ختی اس��ت .من هیچوقت به
دنبال شکستن رکورد نبودهام و تنها به موفقیت تیم
ملی فکر میکنم .وی در پاسخ به این سوال که آیا تا
المپیک برزیل در مسابقات جهانی نیز شرکت خواهید
کرد یا خیر؟ گفت :اگر خدا بخواهد و شایستگی این را
داشته باشم که به عنوان نماینده ایران بر روی تشک
بروم قطعا با تمام وجود برای کشورم کشتی خواهم
گرفت .ما مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا را پیش
از المپیک ریو پیشرو داریم که انشاءاهلل با دعای خیر
مردم اتفاقات خوبی برای کشتی ایران رقم بخورد.
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لیگقهرمانان

گزارشی از هفته نهم لیگ برتر فوتبال

پرسپولیس در ایستگاه راهآهن

گروه ورزش�ی :لیگ برتر به ایستگاه نهم رسید؛ جایی
که پرسپولیس در حس��استرین شرایط خود باید به
مصاف تیم زخمخورده راهآهن برود .این دومین آزمون
جدیای اس��ت که حمید درخشان باید با آن روبهرو
ش��ود .بعد از تمام اتفاقهای ریز و درشتی که رخ داد
و پرسپولیسیها هفته پرآشوبی را پشتسر گذاشتند،
بازی ب��ا راهآهن ب��رای آنها از لحاظ کس��ب امتیاز و
آش��تی کردن با هواداران در درجه اهمیت باالیی قرار
گرفته است .پرسپولیس باید راهآهن حمید استیلی را
شکس��ت دهد تا شاید کمی آرامش به اردوی سرخها
تزریق شود.
■■راهآهن-پرسپولیس
تقابل  2مربی سرخ یکی از جذابترین مصافهای
هفته نهم است .حمید درخشان ،سرمربی پرسپولیس
ادعا کرده تیمش در این دیدار مصافی متفاوت از گذشته
ارائه میدهد .این در حالی است که آنها هفته گذشته
به سختی یک تساوی از نفت مسجدسلیمان گرفتند و
هنوز درگیر حواشی برکناری دایی و رحیمی هستند.
پرس��پولیس در این دیدار بنگر را به دلیل محرومیت
در اختی��ار ندارد و باید دید این مس��اله چه تغییراتی
در ساختار دفاعی پرسپولیس ایجاد میکند البته این
تمام مساله نیست و باید دید آیا درخشان در این دیدار
مکانی را به نیلسون ترجیح میدهد یا نه .این دروازهبان
بعد از بازی با نفت به سختی از کادرفنی تیمش انتقاد
کرد و نحوه برخورد با وی میتواند از نگرش کادر فنی
خبر دهد .در آن س��وی میدان راهآه��ن قرار دارد که
هفته گذشته با  4گل مغلوب تراکتورسازی شد .آنها
در خط دفاعی مشکالت زیادی دارند .شاید این وجه
اشتراک  2تیم باعث زیبایی این دیدار شود و در نهایت
بازی پرگلی را شاهد باشیم .شکست یا تساوی در این
دیدار برای پرسپولیس میتواند آغاز یک بحران دیگر
باشد و بیشک حمید درخشان برای جلوگیری از این
مساله دست به هرکاری خواهد زد.
■■استقاللخوزستان-تراکتورسازی
صدرنش��ین لیگ برتر درحالی به مصاف استقالل
خوزستان میرود که آنها به طلسم نبردنهایشان در
ب��ازی با صبا پایان دادند و ب��ه لحاظ روحی وضعیت
مناس��بی پیدا کردهاند .عبداهلل ویسی که نمیخواهد
روند بد گذشته تیمش بار دیگر تکرار شود ،میخواهد
تیمش امتیاز را در اهواز نگاه دارد .این اتفاق میتواند
به عوض ش��دن صدرنش��ین لیگ برت��ر کمک کند.
تراکتورس��ازی در این دی��دار احم��دزاده را به دلیل
مصدومی��ت در اختیار ندارد .این بازیکن که به همراه
دلی��ر ،ادینی��و و نریمانجهان خط آت��ش تراکتور را
تشکیل میدهند در این دیدار حضور ندارد و باید دید
خطیبی برای جایگزینی او چه فکری میکند.
■■سپاهان -صبای قم
حس��ین فرک��ی در اولی��ن گامش موفق ش��د با
س��پاهان ،پدیدهای که تا هفته قبل نباخته بود را در
مشهد شکس��ت دهد و حاال شاگردان او برابر صبایی
به میدان میروند که ش��باهتی ب��ه تیم اول فصلش
ندارد و در هفتههای گذش��ته ناکامیهای مختلفی را
تجربه کرده اس��ت .ظاهرا اختالفاتی میان مرفاوی و
دس��تیارانش وجود دارد که آرام��ش داخلی تیم را از
بین برده است .ش��اید این دیدار بازی نسبتا سادهای

تیم ملی امید در بازیهای آس��یایی در اولین گام
بدترین شکست تاریخ فوتبال ایران را در این تورنمنت
پذیرا ش��د .ش��اید کمتر زمانی را میت��وان به خاطر
آورد که تیمملی ایران در بازیهای آس��یایی اینچنین
نتیجهای کسب کرده باشد .وقتی به نوستالژی گذشته
و تورنمنتهای قبلی مثل  1990یا  98یا  2002نقب
میزنید تازه افسوس گذشته را میخورید .واقعا کجای
این فوتبال لنگ میزند که باید مقابل تیمی مثل ویتنام
شکست سنگینی بخوریم؟ کجای کار ما ایراد دارد که
باید با اما و اگر قرقیزس��تان را شکست دهیم؟ بازی با
قرقیزستان که پنجش��نبه ظهر به وقت تهران برگزار
میشود آخرین شانس شاگردان وینگاداست .تیم امید
با تمام حاشیههای ریز و درشتش که در این تورنمنت
بجا گذاشته تنها یک ش��انس دارد تا برای حفظ آبرو
تالش کند .تیم ملی فوتبال امید ایران در آخرین بازی
مرحله گروهی بازیهای آس��یایی اینچئون به مصاف
قرقیزستان میرود و ش��اید پیش از افتتاحیه رسمی
این بازیها حذف شود! تیم ملی فوتبال امید ایران که
شروع ضعیف و غیرقابل تصوری در بازیهای آسیایی
اینچئون داشت و  4گل از ویتنام خورد امروز در آخرین
مسابقه مرحله گروهی به دیدار قرقیزستان میرود .این
بازی ساعت  12:30( 17به وقت تهران) انجام میشود.
آخرین مص��اف تیمهای امید ایران و قرقیزس��تان به
اسفند س��ال  1389و مقدماتی المپیک  2012لندن
بازمیگردد که در  2بازی رفت و برگش��ت توانس��تیم
یک گل به قرقیزس��تان بزنیم .بازی رفت در تهران را
ی��ک بر صفر بردیم و در بازی برگش��ت هم بدون گل
متوقف شدیم .آن زمان هومن افاضلی که االن مدیر تیم
ملی امید است ،به صورت موقت سرمربی تیم امید بود.
ای��ن روزها تمام اتفاقات بد برای تیم امید در حال رخ
دادن است .از ناهماهنگی تیمی به خاطر تصمیمهای
غلط و تحمیلی کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال
گرفته تا از کنترل خارج شدن رفتار ملیپوشان چه در
زمین مسابقه و چه خارج از آن ،شرایط سختی را برای
نماینده فوتبال ایران در کرهجنوبی رقم زده است .ایران
در گروه هشتم بازیها که تنها  3تیم دارد کنار ویتنام
و قرقیزس��تان قرار گرفت و در شرایطی که خیلیها 6
امتیاز قطعی را برایش کنار گذاش��ته بودند ،اکنون در
صورت شکست از قرقیزستان خیلی زود از این بازیها
حذف میشود .تیم امید در صورت تساوی هم با توجه

برای سپاهان باشد چرا که آنها به لحاظ تیمی هم به
مراتب بهتر از صباییها هستند و دستان فرکی برای
چینش نفرات به مراتب بازتر از دستان مرفاوی است.
سپاهان در صورت کسب سه امتیاز این دیدار در جمع
مدعیان قهرمانی باقی میماند و البته با این تفاوت که
با توجه به احتمال از دست دادن امتیاز توسط استقالل
و تراکتورسازی ،آنها به نزدیکی صدر جدول میرسند.
محمدامین آرامطبع از صبا به دلیل محرومیت در این
دیدار غایب است.
■■پیکان -ملوان
 2تیم بحرانزده این فصل روز جمعه برابر هم قرار
میگیرند .احتماال بازنده این دیدار سرمربیاش تغییر
میکند .هر دو تیم بس��یار ناامیدکننده در این فصل
ظاهر ش��دهاند و در حالی که انتظ��ارات زیادی از آنها
ش خوبی داشته باشند .در دو
میرود ،نتوانستهاند نمای 
سوی این میدان دو گروه بازیکن متفاوت حضور دارند.
یکی از دو تیم پر از اسمهای بزرگ است و دیگری پر
از بازیکنان جوان و کمادعا .با توجه به اینکه پیکان در
رده پانزدهم و ملوان در رده س��یزدهم قرار گرفتهاند،
برنده این دیدار احتماال از انتهای جدول فاصله میگیرد
و بازنده وارد بحران بزرگی میش��ود .به همین دلیل
احتم��اال دو تیم بازی محتاطانهای درپیش میگیرند
و شانس به تساوی کشیده شدن این دیدار باالست.
■■گسترش فوالد -ذوبآهن
مه��دی تارت��ار در این فصل لیگ را خوب ش��روع
نکرده و روی لبه تیغ اخراج گام برمیدارد .شاید دیدار
با ذوبآهن آخرین ش��انس او باشد .تیم او در حالی به
مص��اف ذوبآهن میرود ک��ه این تیم اصفهانی هفته
گذش��ته موفق ش��د طعم پیروزی را بچشد .ذوبآهن
برای رسیدن به نزدیکی میانههای جدول نیاز مبرمی به
سه امتیاز این دیدار دارد و گسترش فوالد هم برای فرار
از انتهای جدول محکوم به کس��ب امتیاز در این دیدار
است .این دیدار دومین دیدار این هفته لیگ است که دو

سرمربی آن پیشکسوت پرسپولیس هستند.
■■استقالل -فوالد
مصاف اس��تقالل و فوالد همیش��ه از جذابترین
بازیهای لیگ محسوب میشود .این دو تیم درحالی
به مصاف یکدیگر میرون��د که چند نکته درباره آنها
قابل اش��اره اس��ت .فوالد در این فصل با نمایشهای
فصل قبلش فاصل��ه دارد و البته آنها هنوز از مدعیان
لیگ محسوب میشوند .نمایشهای نهچندان جالب
آنها منجر به اعتراض تماشاگران اهوازی به اسکوچیچ
شده است .شاید او خوششانس بود که هفته گذشته
تیمش در آخرین دقایق به گسترش فوالد گل زد و به
یک پیروزی دست یافت .در آن سوی میدان استقالل
ب��ه لحاظ نفرات دچار مش��کالت زیادی اس��ت .آنها
کرار ،حیدری ،بی��گزاده و عمرانزاده را در این دیدار
در اختی��ار ندارند .در این میان احتماال صادقی هم به
این دیدار نمیرس��د و قلعهنویی بشدت دستش برای
ترکیب دفاعی استقالل بشدت بسته است .استقالل
هفته گذش��ته برابر نفت تهران تن به شکست داد و
آنها برای برگش��ت به صدر جدول محکوم به پیروزی
برابر فوالد هستند در این میان کسب یک امتیاز هم
در این دیدار برای شاگردان اسکوچیچ نتیجه بدی به
شمار نمیرود هرچند غیبت پرشمار مدافعان استقالل
در این دیدار فرصت بسیار خوبی را در اختیار مهاجمان
باه��وش فوالد مثل ش��ریفات قرار میده��د تا برای
پیروزی فوالد تالش کنند.
■■سایپا-پدیده
شاگردان مجید جاللی هرقدر شروع ناامیدکنندهای
داش��تهاند در ادامه رقابتهای لیگ برتر در قامت یک
تیم خوب نشان دادند .آنها در رده ششم جدول ایستاده
و از وضعیت خوبی برخوردار هستند .آنها روز جمعه به
مص��اف پدیده میروند؛ پدیدهای که فراتر از انتظارات
ظاهر شده است .این دیدار شاید کم استرسترین بازی
هفته به شمار برود .هر دو تیم از حاشیه امنیت خوبی

تیم ملی امید تنها یک شانس برای بقا دارد

ناامیدی و یک دنیا حاشیه

به تفاضل گل منفی  ،3شانس ضعیفی برای صعود دارد
و حت��ی پیروزی بر قرقیزس��تان هم حکم به صعود از
این گروه نمیدهد .با این اح��وال امیدواریم مربیان و
بازیکنان این تیم با پیروزی قاطع در بازی امروز بتوانند
حداقل تلخیهای اخی��ر را جبران کنند .دردناکتر از
همه اینکه شاید امیدهای ما پیش از افتتاحیه رسمی
بازیها که جمعه  28شهریور برگزار میشود ،از بازیها
حذف شوند و به این ترتیب حضوری تمام تشریفاتی در
رژه مراسم افتتاحیه داشته باشند!
حاشیه

■■آیا انتخاب وینگادا درست بود؟
انتخاب وینگادا به عنوان سرمربی تیم ملی امید و
ادعای آغاز یک فرآیند پیشبینی شده با هدف رساندن
این تیم به المپیک  2016ریو و پایان دادن به حسرت
40س��اله حضور در المپیک ،همه را امی��دوار به آغاز
فصلی نوین در فوتبال پایه کش��ورمان کرد اما با اعالم
اسامی بازیکنان حاضر در بازیهای آسیایی اینچئون
مش��خص شد رویه کار همان رویهای است که سالها
ما را از رسیدن به المپیک محروم کرده و هیچ تغییری

مدیر تدارکات تیم فوتبال امید ایران از اینچئون اخراج شد
سهشنبه پلیس کرهجنوبی یکی از اعضای کادر فنی تیم فوتبال المپیک ایران را به آزار و اذیت دختری جوان که
به عنوان داوطلب در ورزشگاه آنسانوا مشغول فعالیت بود ،متهم کرد .پلیس اعالم کرد این فرد  38ساله ایرانی
روز دوشنبه در جریان دیدار این تیم برابر ویتنام در چارچوب بازیهای آسیایی  2014در شهر اینچئون کرهجنوبی
در راهروی ورزش�گاه آنس�انوا دختر  20سالهای را به بهانه عکس گرفتن آزار و اذیت کرده است .پلیس گفته بود
این پرونده در جریان است و نتایج متعاقب ًا اعالم خواهد شد .شورای المپیک آسیا ( )OCAروز چهارشنبه با انتشار
بیانیهای اعالم کرد مدیر تدارکات تیم فوتبال المپیک ایران به علت تخلفی که مرتکب ش�ده از حضور در محل
برگزاری بازیهای آسیایی ،دهکده بازیها و هتلهای واقع در اینچئون منع شده است OCA.از کمیته ملی المپیک
ایران خواسته این فرد خاطی را به خانه بازگرداند.
متن بیانیه شورای المپیک آسیا به این شرح است:
ش�ورای المپیک آسیا سیاس�ت بیتحملی درباره آزار و اذیت جنسی هنگام برگزاری بازیهای آسیایی اینچئون
دارد .کار مدیر تدارکات ایران حمله فیزیکی نبوده بلکه تنها آزار و اذیت جنسی کالمی بوده است OCA .در چنین
مواردی هیچگونه تعارفی ندارد و موضع سختی خواهد گرفت .ما چنین رفتارهایی را نمیپذیریم پس تصمیم به
اخراج وی از محل برگزاری بازیها گرفتیم.

برخوردار هستند و به این ترتیب میتوان انتظار یک
بازی زیبا را از سوی دو تیم داشت.
■■نفتمسجدسلیمان-نفتتهران
دو تیم نفتی لیگ برتر درحالی به مصاف یکدیگر
میروند که تیم خوزستانی نیاز مبرمی به  3امتیاز دارد.
آنها هفته گذش��ته اگر خوششانس بودند  3امتیاز از
پرسپولیس میگرفتند .نفت تهران باید به مصاف تیمی
برود که هفته گذش��ته پرس��پولیس را غافلگیر کرده
اس��ت .این دیدار میتواند یکی از جذابترین بازیهای
لیگ باش��د .هر دو تیم از مهرهه��ای جوانی برخوردار
هس��تند و این مس��اله میتواند به جذابیتهای بازی
بیفزاید .نفت مسجدسلیمان در حال حاضر با  4امتیاز
در قعر جدول ایس��تاده و اگر نمیخواهد گزینه اصلی
سقوط به لیگ یک محسوب شود ،باید سه امتیاز این
دیدار را کسب کند .نفت تهران نیز در حال حاضر در
میانههای جدول قرار دارد و باید دید آنها میتوانند با
کسب امتیاز از این دیدار به وضعیتشان در میانههای
جدول ادامه دهند یا نه.
پنجشنبه 27شهریور

راهآهن -پرسپولیس ،ساعت  ،18:30ورزشگاه تختی
اس��تقالل خوزس��تان -تراکتورس��ازی تبریز ،ساعت
 ،18:40ورزشگاه غدیر
سپاهان -صبای قم ،ساعت  ،18:30ورزشگاه فوالدشهر
جمعه  28شهریور

پی��کان ته��ران -مل��وان بندرانزلی ،س��اعت ،18:30
دستگردی
گس��ترش فوالد تبریز  -ذوبآهن ،ساعت  ،17یادگار
امام
نفت مسجدس��لیمان -نفت تهران ،س��اعت ،18:40
ورزشگاه بهنام محمدی
سایپای البرز -پدیده مشهد ،ساعت  ،17انقالب کرج
اس��تقالل تهران -فوالد خوزستان ،س��اعت ،18:30
آزادی
در آن ایجاد نشده است .عدم حمایت از بازیکنان جوان
و فراه��م نس��اختن آکادمیهای فع��ال و مجهز برای
شناخت و پرورش استعدادهای جوان معضلی قدیمی
در فوتبال ما است و تنها کاری که در این سالها برای
فوتبال کشورمان در این زمینه انجام شده این است که
دالرهای زبان بسته را میلیونی در جیب خارجیهایی
میریزیم که نتیجه کارشان فرسنگها با ایدهآل فاصله
دارد .از بین نفرات دعوت ش��ده ب��ه تیم ملی امید7 ،
بازیکن در صورت حضور تیم ملی در بازیهای المپیک
که البته با شرایط کنونی بعید به نظر میرسد ،از لحاظ
س��نی نمیتوانند تیم ملی را در این رقابتها همراهی
کنند .نکته قابل توجه درباره این  7نفر این اس��ت که
آنها تش��کیلدهنده شاکله اصلی تیم فعلی هستند و
ح��ذف آنها از ترکیب ک ً
ال تیم را دگرگون خواهد کرد.
حال س��وال اینجاس��ت که آیا فکری در این باره شده
است؟ به نظر میرسد بار دیگر سیاست نتیجهگرایی در
فوتبال پایه مانع از توجه کافی به هدف اصلی که همانا
کشف استعدادهای جدید است ،شده است .بازیکنان
که شرایط سنی الزم برای حضور در المپیک را نخواهند
داش��ت با چه هدفی به تیم ملی دعوت شدهاند؟ این
مس��اله یک عالمت سوال بزرگ است که مسلماً کادر
فنی تیم ملی امید نیز پاس��خ قانعکنن��دهای برای آن
نخواهد داش��ت .در حالی که میتوانستیم با دعوت از
بازیکنانی با میانگین سنی پایینتر عرصه را برای حضور
چهرههای جوان و جدید در فوتبال ملی فراهم کنیم و
با خیالی آسوده از بابت حضور این نفرات در بازیهای
المپیک ،بدون حاشیه و نگرانی پای در میدان بگذاریم؛
اینک با دعوت از بازیکنان یاد ش��ده راهی را در پیش
گرفتهایم که س��رانجام مبهمی دارد.کس��ب مدال در
بازیهای آسیایی بدون تردید قابل توجه و تقدیر است
ول��ی باید در مقابل به ه��دف بزرگتری که داریم نیز
بیندیشیم .از دست دادن شانس حضور در المپیک یا
سرمایهگذاری روی بازیکنانی که فاقد شرایط الزم برای
حضور در المپیک هستند ،خیانت به فوتبالی است که
حس��رت حضور در المپیکش رفته رفته به دهه پنجم
میل میکند .افتخار عدم استفاده از بازیکنان بزرگسال
مسالهای بود که کادر فنی تیم امید به آن میبالید ولی
دعوت از  7بازیکنی که در شرف رد کردن سن قانونی
برای حضور در تیم امید هستند هیچ تفاوتی با دعوت از
بازیکنان بزرگسال به تیم ملی امید ندارد.

رئال توفان کرد

بروس��یادورتموند و رئالمادرید گام اول را در
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا محکم برداشتند.
دور گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا سهشنبه
با برگزاری  8دیدار آغاز ش��د که در حساسترین
بازیها رئال مادرید و بروسیادورتموند برابر حریفان
خود به پیروزی رس��یدند .بروس��یادورتموند در
ورزش��گاه زیگن��ال ایدونا پارک میزبان آرس��نال
بود که در نهایت موفق ش��د ب��ا  2گل به برتری
برسد .برای دورتموند در این دیدار چیرو ایموبیله
در دقیق ه  45و پی��ر امریک در دقیق ه  48گلزنی
کردند تا ش��اگردان یورگن کل��وب گام اول را در
لیگ قهرمانان اروپا محک��م بردارند.رئال مادرید،
مدافع عنوان قهرمانی نیز در اولین دیدار خود در
لیگ قهرمانان اروپا به پیروزی پرگلی دست یافت
و موفق شد با نتیج ه  5بر یک بازل سوییس را در
هم بکوبد .در دیگر دیدار لیورپول پس از مدتها
در لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت و موفق شد
با نتیج ه  2بر یک لودوگراتس را شکس��ت دهد.
ماریو بالوتلی در دقیق ه  82توانس��ت گل نخست
بازی را به ثمر برس��اند ،ولی آبال��و در دقیق ه 90
لودوگراتس را به گل تساوی رساند .این پایان کار
نبود .استیون جرارد ،کاپیتان لیورپول موفق شد
در ثانیهه��ای پایانی از روی نقطه پنالتی گل دوم
تیمش را به ثمر برس��اند تا این دیدار با برتری 2
بر یک «لکلکها» به پایان برس��د .یوونتوس نیز
در توری��ن به دیدار مالمو رفت و در پایان صاحب
برتری  2بر صفر شد .برای بیانکونری در این دیدار
کارلوس توس  2بار در دقیق ه  59و  90گلزنی کرد.
اتلتیکو مادرید نایب قهرمان فصل گذشته نیز در
اولین دیدار خود ناامیدکننده ظاهر شد و برابر تیم
یونانی المپیاکوس با نتیجه  3بر  2شکست خورد.

رکورد ویژه رئال
 1000گل در رقابتهای اروپایی

رئال مادرید با پیروزی  5بر یک در دیدار مقابل
بازل ،به اولین باشگاهی تبدیل شد که توانست تعداد
گلهایش در رقابتهای اروپایی را از مرز  1000عبور
دهد .رئالیها در دیدار سهشنبهش��ب کامال برتر از
حریف بودند و در همان نیمه اول 4 ،بر یک از حریف
سوییسی پیش افتادند .گل اول رئال را مارک سوچی
به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و گرت بیل ،کریس
رونالدو و خامس رودریگس ،دیگر گلهای رئال در
نیمه اول را به ثمر رسانند .درلیس گونسالس ،تنها
گل بازل در این دیدار را وارد دروازه کاس��یاس کرد.
ش��اگردان آنچلوتی در نیمه دوم تالش زیادی برای
رس��یدن به گل انجام ندادند اما توانستند در فاصله
 11دقیقه به پایان بازی ،توس��ط کریم بنزما به گل
پنجم برسند و به این ترتیب ،تعداد گلهایشان در
اروپا به  1000رس��ید .ستاره فرانسوی بعد از یک و
دو ب��ا رونالدو ،با یک ضربه پای چپ دقیق ،این گل
را به ثمر رس��اند .این پیروزی پرگل برای شاگردان
آنچلوت��ی که در  3دیدار ابتداییش��ان در اللیگا2 ،
شکست داشتند ،میتواند روحیه بخش باشد.
گزارش
گزارش رویترز درباره تمدید قرارداد کیروش

پایان یک ماجرای طوالنی

تمدید قرارداد کارلوس کیروش با فدراس��یون
فوتبال در خبرگزاری رویترز هم بازتاب داشته است.
به نوشته این سایت ،داستان طوالنی ادامه همکاری
کیروش با تیم ملی ایران در نهایت با تمدید قرارداد
4ساله سرمربی سابق رئالمادرید و تیم ملی پرتغال
با فدراسیون فوتبال ایران به پایان رسید .کیروش
بع��د از پایان جامجهانی ب��ه دلیل اختالفاتی که با
فدراس��یون فوتبال داش��ت از سمتش کنارهگیری
کرده ب��ود .البته او یکماه بعد دوب��اره به ایرانیها
چراغسبز نشان داد ،منتها مسائل مختلف باعث شد
ادامه همکاری او با ایرانیها تا سهش��نبه به تعویق
بیفتد .در ادامه این گزارش به صحبتهای کیروش
در کنفرانس خبری سهشنبه اشاره شده و اینکه او
گفته آدمی نیست که فقط قول بدهد و میخواهد به
هدفش یعنی قهرمانی در جام ملتهای آسیا برسد.
این هدف اول کیروش است و بعد از آن او به دنبال
رساندن ایران به جامجهانی  2018است .کیروش
توانست ایران را به جامجهانی برساند اما باخت مقابل
آرژانتین و بوسنی ،شاگردان کیروش را از رسیدن
به مرحله بعد بازداشت .در آن دوران تمام رسانههای
ایرانی از ک��یروش و عملکردش تعریف کردند اما
او رابطه خوبی با علی کفاش��یان ،رئیس فدراسیون
فوتبال ایران نداشت .کیروش که جانشین افشین
قطبی شده بود ،بارها از ضعف فدراسیون در فراهم
کردن امکانات برای تی��م ملی گالیه کرده بود و
عل��ی کفاش��یان را مقص��ر
تاخیر در امض��ای قرارداد
میدانس��ت .درست است
که او و کفاشیان همدیگر
را در مراسم تمدید قرارداد
در آغ��وش گرفتن��د ام��ا
ک��یروش میداند برای
مان��دن در تی��م ملی
باید در جام ملتها
نتیجهبگیرد.

