
  ليست جديد تيم ملي 
 سعيد احمديان

    گزارش
با دعوت از لژيونرهاي 
سکونش�يني مانن�د 
فرش�اد احمدزاده و دعوت نک�ردن بازيکنان 
آماده اي مثل شجاع خليل زاده و فرشيد باقري 
اس�ت.  ش�ده  خبرس�از  ديگ�ر  ب�ار 
کارلوس کي روش انگار اين روزها و در ميانه خط و 
نشان هاي بازنشسته هاي فدراسيون فوتبال براي 
ماندن بايد يادمان بيندازد که قرار است کمتر از سه 
هفته ديگر تيم ملي در جام ملت ها به ميدان برود، 
مانند دوشنبه شب که ليست 35 نفره اي از تيم ملي 
فوتبال را براي جام ملت هاي امارات منتشر کرد تا در 
هياهوي مديراني که نمي خواهند از قانون تمکين 
کنند همه هوش و حواس ها متوجه جام ملت ها شود. 
کي روش فارغ از هياهوهاي بازنشستگان ساختمان 
معروف کوچه سوم خيابان سئول جنوبي تهران، 24 
ساعت پس از اينکه در جايگاه ويژه سانتياگو برنابئو 
فينال ليبرتادورس را تماشا کرد، پيش از آنکه پايش 
به ايران برسد ليست 35 نفره تيم ملي فوتبال را که 
به ليست آماده باش شهرت پيدا کرده از اروپا براي 
فدراسيون  ايميل کرد تا دوشنبه شب اسامي اين 
بازيکنان روي خروجي س��ايت رسمي فدراسيون 

منتشر شود. 
   دعوت شبانه از 35 بازيکن 

دوش��نبه ش��ب بود که ليس��ت 35 نفره از سوي 

کي روش منتشر شد. قرار است او شنبه آينده ليست 
23 نفره نهايي و مسافران جام ملت ها را انتخاب کند 
تا بليت امارات برايشان رزرو شود. طبق ليست اعالم 
شده توسط کي روش؛ عليرضا بيرانوند، امير عابدزاده، 
محمدرشيد مظاهري، سيدحسين حسيني و پيام 

نيازمند دروازه بانان دعوت شده هستند. 
رامين رضائيان، وريا غفوري، صادق محرمي، مرتضي 
پورعلي گنجي، پژمان منتظري، محمدرضا خانزاده، 
سيدمجيد حسيني، روزبه چشمي، محمدحسين 
کنعاني زادگان، احسان حاج صفي، ميالد محمدي و 
سعيد آقايي هم مدافعان راه يافته به ليست آماده باش 
هستند. در پست هافبک نيز سعيد عزت اللهي، اميد 
ابراهيمي، احمد نوراللهي، سامان قدوس، اشکان 
دژاگه، علي کريمي، وحيد اميري، مسعود شجاعي 
و احمد عبداهلل زاده دعوت شده اند. در نهايت و در 
پس��ت مهاجم مهدي طارمي، علي قلي زاده، علي 
عليپور، عليرضا جهانبخش، مهدي ترابي، فرشاد 
احمدزاده، س��ردار آزمون، کريم انصاريفرد و کاوه 

رضايي در ليست 35 نفره قرار گرفته اند. 
   بدون شگفتي نمي شود

کارلوس کي روش ثابت کرده ليستي که از تيم ملي 
منتشر مي کند نمي تواند بدون شگفتي باشد و اگر 
چش��م  هواداران از ديدن برخي اسامي گرد نشود، 
روزش شب نمي شود، درست مثل همين ليست 35 
نفره تيم ملي فوتبال که منتشر شده است. مانند تمام 

ليست هاي اخير تيم ملي باز هم محمدرضا خانزاده و 
محمدحسين کنعاني زادگان نام هاي پرابهام ليست 
کي  روش هستند. مدافعاني که با توجه به کيفيت 
پاييني که در رقابت هاي باشگاهي نشان داده اند، 
دعوت شان به تيم ملي همواره با عالمت سؤال هاي 

زيادي همراه بوده است. 
اين در حالي اس��ت که برخي از مدافعان باکيفيت 
ليگ جايي در ليس��ت کي روش ندارند. نمونه اين 
بازيکنان ش��جاع خليل زاده مدافع پرس��پوليس 
اس��ت که در نيم فصل اول با نمايش درخشاني که 
داش��ته، يکي از بهترين مدافعان ليگ لقب گرفته 
که البته گل هاي حساس��ي هم به ثمر رسانده، اما 
حتي در ليست 35 نفره تيم ملي هم جايي ندارد. 
البته عدم دعوت از بازيکني مثل شجاع خليل زاده 
را شايد بتوان به حضور برانکو در پرسپوليس ارتباط 
داد. اينکه کي روش با توجه به اختالفش با سرمربي 
کروات روي خوشي به قرمزها نش��ان نمي دهد و 
در ليست جديد تيم ملي تنها س��ه بازيکن از اين 
تيم را دعوت کرده است.  يکي ديگر از شگفتي ها، 
قرار گرفتن نام فرش��اد احمدزاده هافبک س��ابق 
پرسپوليس است که در حال حاضر در ليگ لهستان 
و تيم شالسک وروتسواف بازي مي کند. بازيکني 
که با توجه به عملکرد ضعيفش در ليگ لهس��تان 
خودش نيز شايد از شنيدن خبر دعوت به تيم ملي 
متعجب شده باشد!  احمدزاده که در روزهاي اوجش 

در پرسپوليس به تيم ملي دعوت نمي شد، امروز در 
حالي در ليس��ت 35 نفره کي روش قرار گرفته که 
در لهستان سکونشين است و به او بازي نمي رسد. 
دعوت از اين مهاجم آنقدر عجيب بود که حتي عادل 
فردوسي پور که از حاميان کي روش است در برنامه 
نود دوشنبه شب به س��رمربي پرتغالي کنايه زد و 
گفت: »حتي باباي فرشاد احمدزاده هم اين بازيکن 
را به تيم ملي دعوت نمي کند.«  دعوت از احمدزاده 
و پيش از او،  صادق محرمي بالفاصله بعد از جدايي از 
پرسپوليس و رفتن به ليگ هاي اروپايي نشان دهنده 
اوج دعواي کي روش و برانکو است. به نظر مي رسد 
بازيکنان پرسپوليس بايد از اين تيم جدا شوند تا به 
تيم ملي دعوت شوند، حتي اگر در باشگاه جديدشان 

سکونشين باشند. 
   پيام کي روش پس از اعالم ليست

با وجود سروصداهاي ليست جديد تيم ملي، کارلوس 
کي روش پس از انتش��ار اين اس��امي در پيامي در 
شبکه هاي اجتماعي نوشت: »ديگر زمان اين نيست 
که نسبت به وظايف خود سهل انگار يا راحت طلب 
باشيم. وقت رستگاري اس��ت، االن زمان اين است 
که با تمرکز، تعه��د و اراده به اهدافمان برس��يم. 
براي رس��يدن به موفقيت بايد از تمام تهديدات و 
فداکاري هاي سفر لذت ببريم. يا صعود مي کنيد و 
باال مي رويد و مي درخشيد يا نه؛ شکست مي خوريد 

و به اعماق تاريکي فرو مي رويد.«

گنجهاييکهقدرشانرانميدانيم
اولين باري نيست که مي شنويم يکي از پيشکسوتان ورزش اوضاع معيشتي 
خوبي ندارد و به سختي زندگي اش را مي گذراند. از آنجا که در ورزش ما 
توجهي به قديمي ها و باتجربه ها نمي شود، بسياري از آنها پس از فاصله 
گرفتن از دنياي قهرماني براي داشتن يک زندگي آبرومند به مشاغل ديگر 
از جمله دستفروشي و مسافرکشي روي مي آورند، در حالي که اگر پروسه 
مديريتي مان درست بود، همان ها مي توانستند با انتقال تجربيات خود به 
نسل هاي بعدي هم آينده ورزش کشور را بيمه کنند و هم عزت نفس شان 
حفظ شود.  انتشار مصاحبه  مدافع پيشين تيم ملي و پرسپوليس يک بار 
ديگر ثابت کرد که خبري از احترام به موس��فيدکرده ها نيست. منوچهر 
شفقتيان 40 بازي ملي در کارنامه ورزش��ي اش دارد، اما اين روزها براي 
داشتن درآمد حالل پيک موتوري اس��ت تا خرج داروهاي مادر و همسر 
بيمارش را درآورد. متأسفانه ورزش ما پر از چنين افرادي است که روزگاري 
در اوج بودند و پس از کناره گيري از دنياي قهرماني روزهاي سختي را سپري 
مي کنند. پيدا کردن ورزش��کاران قديمي که به سختي خرج يوميه شان 
را درمي آورند اصالً کار سختي نيس��ت، ولي مهم تر از آن، اين است که به 
آسيب شناسي اين مسئله بپردازيم و مسئوالن قدمي براي بهبود اوضاع 

معيشتي ورزشکاران نسل هاي قبل بردارند. 
پرواضح است که ورزشکاران حرفه اي براي موفقيت در رشته خود تمام 
عمر و جواني شان را صرف تمرين و حضور در ميادين مي کنند. آنها براي 
آنکه بتوانند براي کشورش��ان مدال بياورن��د، مجبورند بهترين روزهاي 
زندگي شان را در اردو باش��ند و دوري هاي طوالني مدت از خانواده را نيز 
تحمل کنند به اين اميد که شايد قدر زحماتشان را بدانند و به اندازه فراهم 
کردن فرصت هاي شغلي برابر و مرتبط برايشان ارزش قائل شوند. با اين حال 
سال هاست که آقايان دم از رسيدگي به معيشت پيشکسوتان و استخدام 
قهرمانان مي زنند، اما متأسفانه در عمل عکس ادعاهاي آنها ديده مي شود. 
ورزشکاران پا به سن گذاشته اسير مشکالت زندگي هستند و اميدي به 
آينده ندارند. از سوي ديگر مدال آورانمان نيز با ديدن شرايط پيشکسوتان 
نگران آينده شان مي شوند و به اين فکر مي کنند که به زودي به حال روز 

نسل هاي قبلي دچار خواهند شد. 
نسلي که قرار بود الگوي جوانان باشد حاال آرزويش داشتن حداقل هاي 
زندگي است؛ داشتن ش��غل و حقوق بازنشس��تگي که ديگر مجبور به 
مسافرکشي نباشد و خيالش از بابت آينده خانواده اش راحت باشد. وقتي 
شرايط زندگي پيشکسوتانمان را با نس��ل هاي قديمي کشورهاي ديگر 
مقايسه کنيم، تازه مي فهميم که تا چه اندازه در حق موسفيدکرده هايمان 
اجحاف شده و مي شود. کشورهاي رقيب به خوبي قدر داشته هايشان را 
مي دانند و از نسل هاي قبلي  خود مي خواهند تجاربشان را در اختيار جوانان 
قرار دهند. اينگونه است که آنها بهترين سرمايه هايشان را در اختيار رده هاي 
پايه قرار مي دهن��د و در عين حال احترام پيشکسوتانش��ان را هم حفظ 
مي کنند؛ اين يعني يک تير و دو نشان. در صورتي که در ورزش ايران خبري 
از اين نوع مديريت نيست. کساني که کوهي از تجربه هستند در بي خبري 

محض گوشه خانه مانده اند و روزهاي عمرشان را شمارش مي کنند. 
با کمي درايت و دلسوزي مي توان از اين گنج هاي نهفته به بهترين شکل 
ممکن استفاده کرد. ضمن اينکه تأمين معيشت و ايجاد شغل براي قهرمانان 
و ورزشکاران از جمله وظايف مسئوالن ورزش است، اما در اين سال ها همه 
شعار داده اند و از مس��ئوليت فرار کرده اند. صندوق حمايت از قهرمانان و 
پيشکسوتان هم با قوانين دست و پا گير و البته تبعيض آميزش نتوانسته 
دردي از دردهاي ورزشکاران را دوا کند. تبعيض فاحش بين ورزشکاران 
المپيکي و پارالمپيکي، تأخيرهاي طوالني مدت در پرداخت حقوق ها و 
گاليه هاي زياد اهالي ورزش از جمله انتقادهاي وارد به اين صندوق است. در 
کل بايد گفت مصاحبه هاي مطبوعاتي و اظهارنظرهاي پرطمطراق سودي 
به حال پيشکسوتان ندارد. پيش از آنکه ساير قديمي ها به حال و روز منوچهر 

شفقتيان دچار شوند بايد چاره اي انديشيده شود.

شيوا نوروزي

رودستکيروشبهکيروش!
حاشيه اي بر ليست جديد تيم ملي فوتبال که نام هاي عجيبي در آن به چشم مي خورد 

سکوت وزير و آينده مبهم نايب قهرمان آسيا
نگرانيبازيکنانپرسپوليسرا

دستبهقلمکرد
 قانون منع به کارگيري بازنشسته ها، اوضاع پرسپوليس را به هم ريخته، به 
طوري که بازيکنان تيم اين بار دست به قلم شدند و بيانيه دادند. بازيکناني 
که پيشتر تصميم داشتند در اعتراض به شرايط نامساعد باشگاه از رفتن 
به اصفهان خودداري کنند، اما با پادرمياني گرشاسبي منصرف شدند. 
نگراني را مي توان در چهره تک تک بازيکنان پرسپوليس ديد، همان هايي 
که ابتداي فصل قرارداد بيشترش��ان به پايان رس��يده بود و اين حرف هاي 
گرشاسبي بود که به ماندن در کنار پرس��پوليس و همراهي آن در شرايط 
سخت دلگرمش��ان کرد. حاال اما قانون در خروجي باشگاه را به گرشاسبي 
نشان داده و همين مسئله باعث نگراني بازيکناني شده که آينده خود و تيم 

را مبهم مي بينند.
      

 مديرعامل پرسپوليس برخالف بسياري از بازنشسته هاي ديگر براي ماندن 
به در و ديوار نزد، برعکس او حتي يک مرتبه گفت که خيلي هم از رفتن بدش 
نمي آيد، چراکه کار در پرسپوليس بسيار سخت و سنگين است. واقعيت هم 
همين بود، روزي که بر صندلي مديريت باشگاه نشست، چيزي حدود 80 
پرونده در حال اجرا مقابلش گذاشته شد. اکثر بازيکنان قراردادهايشان تمام 
شده بود، بسياري ساز جدايي کوک کرده بودند و اين تازه مشکالت کوچکي 
بود برابر محروميت از دو پنجره نقل و انتقاالت و پرونده اي که طارمي و مدير 
قبلي با ندانم کاري برايش باقي گذاشته بودند. گرشاسبي اما توانست اوضاع 
را سروسامان دهد و با وجود مشکالت فراوان مالي شرايطي را فراهم کرد که 
پرسپوليس با موفقيت به کار خود ادامه دهد. حاال با سکوت وزير که قول داده 
بود کاري براي ماندن او انجام دهد،  گرشاسبي بايد براي هميشه پرسپوليس 
را ترک کند و بعد از عرب که حاال به طور موقت امور را به دست گرفته، شخص 
ديگري به جاي او بنشيند. شرايطي که بازيکنان را بر آن داشته تا دست به قلم 
شوند و نگراني هاي خود را در قالب بيانيه به اطالع هواداران باشگاه برسانند. 

      
زمان زيادي تا پايان نيم فصل اول باقي نمانده و بازيکنان که خود را بالتکليف 
مي دانند، معتقدند که هواداران بايد در جريان مشکالت متعدد تيم باشند: 
»ابتدا بايد از مسائل مديريتي نام ببريم،  در کوران مسابقات با تغيير مديرعامل 
شرايط ما سخت شد و در حالي که فکر مي کرديم خيلي زود مسئله مديريت 
باشگاه مشخص مي شود اما تا امروز همه در بالتکليفي هستند و واقعاً مشخص 
نيست که تکليف باشگاه پرسپوليس چه خواهد شد. از طرف ديگر با وجود 
فرا رسيدن نيم فصل، حدود 10 درصد دريافتي داشتيم و اين مسئله فشار 
زيادي به بازيکنان آورده، در حالي که تيم هايي که 10، 15 بازيکن جديد 
گرفته اند دريافتي هايي به مراتب بيشتر از ما داشته اند، اما باشگاه پرسپوليس 
که در دو پنجره نقل و انتقاالت بازيکن نگرفته و شرايط سختي از نظر نيروي 

انساني را پشت سر گذاشته، دريافتي بسيار کمتري داشته است.« 
بازيکنان پرسپوليس که پيشتر اميدشان به مديريت گرشاسبي بود، حاال با 
کنار گذاشته شدن او نگران آينده هستند و از وزارت ورزش که دست روي 
دست به تماشا گذاشته و سکوت اختيار کرده، گاليه دارند: »ما )بازيکنان( 
در اين بين با مشکالت تنها هستيم و کسي به داد ما نمي رسد. ما مشکالت 
زيادي داريم و ديگر کارد به استخوانمان رسيده و مردم بايد بدانند در چه 

شرايط سختي قرار داريم. .«
      

گرشاسبي اما روز گذشته راهي باشگاه پرسپوليس شد. او که دو روز 
قبل به دليل بازنشسته بودن و پايان موعد حضورش بر مسند مديريت 
پرسپوليس از حضور در باشگاه خودداري کرده بود، ديروز براي انجام 
اموري که از آن تحت عنوان کارهاي عقب افتاده ياد کرد، راهي باشگاه 
پرسپوليس ش��د، آن هم در حالي که از روز دوشنبه، ايرج عرب يکي 
از معاونان باشگاه پشت ميز گرشاسبي نشسته و به صورت غيررسمي 
به عنوان سرپرست پرسپوليس فعاليت هاي خود را آغاز کرده و وزير 
ورزش هم که تصور مي ش��د به دنب��ال کارهاي مديرعامل باش��گاه 
پرسپوليس اس��ت به گفتن اين جمله که »با توجه به الزام قانوني که 
داريم به زودي تکليف اين موضوع را روش��ن مي کنيم« اکتفا کرده تا 

آينده نايب قهرمان آسيا همچنان مبهم و نگران کننده باشد! 

دنيا حيدري

ليستتيممليمبهماماسليقهسرمربياست
 ليست جديد تيم ملي و 35 بازيکن دعوت 
شده به اردو با انتقادهاي زيادي مواجه شده 
است، اما قبل از هر چيز بايد بدانيم که هر 
مربي، سليقه  خاص و منحصر به فرد خود را 
دارد. س��ليقه اي که البته در ادامه مي تواند 
با انتقادهايي ه��م رو به رو ش��ود. با وجود 
اين در فهرس��ت جديد تيم ملي، نام هايي 
ديده مي شود که به نظر مي رسد بي دليل 
انتخاب شده اند. مثاًل فرشاد احمدزاده که 
در پرسپوليس بازي مي کرد و فيکس بود 
به تيم ملي دعوت نش��د، اما وقتي لژيونر مي ش��ود و در تيم هاي اروپايي 
بازي مي کند به تيم ملي دعوت مي ش��ود. اين مسئله براي جامعه ورزش 
مبهم است، اما ش��ايد نظر مربي اين است که هر لژيونري مي تواند به تيم 
ملي دعوت شود. در کل اين مسئله ايرادي ندارد و به سليقه مربي مربوط 
مي شود. يکس��ري اتفاقات در تيم ملي رخ مي دهد که ما از آن بي اطالع 
هستيم و اين بي اطالعي باعث مطرح شدن انتقادات مي شود. براي نمونه 
مي توان به دعوت شدن بازيکني مثل پژمان منتظري اشاره کرد که با وجود 
مصدوميت و سن باال به تيم ملي دعوت مي شود، اما سيدجالل حسيني 
دعوت نمي شود. در حالي که سيدجالل حسيني يکي از بهترين هاي ليگ 
است و با زحمات او بود که پرسپوليس توانست به فينال ليگ  قهرمانان و 
قهرماني ليگ  برتر برس��د. به ش��خصه فکر مي کنم دليل اين مشکالت و 
کج سليقگي ها اختالفات برانکو و کي روش اس��ت. به نظر من باتجربه ها 
با اينکه دوست دارند سال ها در تيم  ملي باشند خودشان بايد از تيم  ملي 
کنار بروند يا مربي تيم ملي با استراتژي جوانگرايي نفرات جوان و جديد را 
جايگزين کند. شايد دليل حضور باتجربه ها در فهرست تيم ملي اهميت 
باالي جام ملت هاي آسيا باشد. البته ابهامات ليست جديد نبايد باعث شود 
چشم بر ديگر مشکالت ببنديم. مشکالتي نظير مهاجمان تيم ملي که در 
زمان افت شان هس��تند، مهاجماني که در مقدماتي جام  جهاني عملکرد 
خوبي داش��تند، اما در جام  جهاني کيفيت الزم را نداشتند و االن هم در 
بازي هاي باشگاهي شان بازي داده نمي شوند. آنها بازيکنان خوبي هستند 
و اگر بخواهند مي توانند بهترين باشند. جام ملت هاي آسيا مي تواند انگيزه 
خوبي باشد و اميدواريم در ادامه اين نفرات به آمادگي و شرايط الزم برسند، 

چرا که راه سختي در پيش داريم. 

خوددارياسنوکربازايراني
ازروياروييبانمايندهرژيمصهيونيستي

حسين وفايي به دليل بازي نکردن با نماينده رژيم صهيونيستي از گردونه 
رقابت هاي اوپن اسکاتلند باز ماند. وفايي نخستين باري که از رويارويي 
با نماينده رژيم صهيونيس��تي خودداري کرد با جريمه نقدي از س��وي 
فدراسيون حرفه اي هاي جهان روبه رو شد. با توجه به تکرار اين مسئله، 

احتمال دارد که جريمه نقدي سنگين تري در انتظار اين ورزشکار باشد. 

نيمنگاهپيکانبهصدر
درهفتهاستراحتورامين

هفته دوازدهم ليگ برتر واليبال امروز با انجام هشت مسابقه پيگيري 
مي شود. خاتم اردکان مهمان کاله مازندران است و تيم آملي در خانه 
برابر تيمي قرار مي گيرد ک��ه در رتبه چهارم جدول ق��رار دارد. فوالد 
س��يرجان ايرانيان ميزبان عقاب تهران اس��ت. درناي اروميه پذيراي 
شهرداري است تا دو تيم قعرنشين يکي از بازي هاي حساس را برگزار 
کنند. يکي از جذاب ترين ديدارهاي هفته در شهر گنبد برگزار مي شود 
و شهرداري اين شهر ميزبان پيام خراسان سوم جدولي است. شهروند 
اراک در خانه سايپا را پيش رو دارد و در آخرين ديدار نيز پيکان تهران 

رده دومي به مصاف شهرداري تبريز مي رود. 

و  هفت��ه شش��م 
مرحل��ه  پايان��ي 
گروهي رقابت هاي 
ليگ قهرمانان اروپا امش��ب در حال��ي به پايان 
مي رسد که مشخص بودن تيم هاي صعودکننده 
باعث ش��ده فوتبال اروپا ش��ب آرامي را پيش رو 
داشته باشد. حس��اس ترين بازي هاي امشب در 
گروه F برگزار مي ش��ود، جايي که تيم ها فاصله 
امتيازي زيادي با هم ندارن��د و احتمال جابه جا 
ش��دن جايگاه ها زياد اس��ت. در اين گروه ليون 
هفت امتيازي مهمان ش��اختار پن��ج امتيازي 
است و منچسترسيتي 10 امتيازي از هوفنهايم 
سه امتيازي پذيرايي مي کند، هرچند که خيال 

من سيتي بابت صعود راحت تر از بقيه تيم هاست، 
اما م��ردان گوارديوال براي مان��دن در صدر بايد 
مقابل حريف آلماني خود پيروز ش��وند تا نگران 

نتيجه بازي ليون و شاختار نباشند.
در ساير گروه ها اما تکليف تيم هاي صعودکننده 
مشخص شده است. در گروه E، بايرن با 13 امتياز 
و آژاکس با 11 امتياز صع��ود کرده اند و مصاف 

امش��ب آنها تنها براي صدرنشيني است. بنفيکا 
و آ.ا.ک نيز يک بازي تشريفاتي برگزار مي کنند. 
در گ��روه  G، رئال مادري��د و آ.اس رم کار صعود 
خود را قطعي کرده اند. رئال 12 امتيازي اس��ت 
و رم هم با 9 امتياز تعقيب کننده اين تيم است. 
آنچه مشخص اس��ت اينکه به نظر نمي رسد اين 
رده بندي امشب تغيير کند، چراکه رئال ميزبان 

زسکاي چهار امتيازي است و تشنه گرفتن انتقام 
شکست يک بر صفر بازي رفت. بنابراين مي آيد 
تا با اقتدار صعود کند، رم ه��م مهمان ويکتوريا 
پلژن است که بعيد به نظر مي رسد کار دشواري 
در پيش داشته باشد. در گروه H ، اما يوونتوس و 
منچستريونايتد از حاال به فکر قرعه کشي مرحله 
بعد و مشخص شدن حريفانشان هستند. يووه 12 
امتياز از بازي هاي اين مرحله تا اينجا کسب کرده 
و امشب با يانگ بوير تيم يک امتيازي و قعرنشين 
جدول گروه روبه رو مي شود و همه مي دانند که 
يانگ  بوير تيمي نيس��ت که حتي در زمين خود 
بتواند براي ياران آلگري دردسرساز شود. جدال 
منچس��تريونايتد 10 امتي��ازي و والنس��ياي 5 
امتيازي هم حساس است، اما نه به جهت تعيين 
وضعيت دو تيم، بلکه فقط به خاطر نام آنهاست 
که اين بازي مي تواند يک بازي زيبا و ديدني از آب 
دربيايد، به خصوص اينکه دو تيم کوچک ترين 

استرسي بابت شرايط جدول ندارند.

شبآرام
ليگقهرماناناروپا
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بازديدآقايوزير
ازامکاناتورزشيکهريزک

آسايشگاه کهريزک يکي از مراکز خيريه اي است که وظيفه نگهداري 
معلوالن و سالمندان زيادي را برعهده دارد. در اين مرکز جوانان معلول 
زيادي حضور دارند که به رغم تمام مشکالت شان همچنان به زندگي 
و آين��ده اميدوارند و براي زندگ��ي بهتر تالش مي کنن��د. عالقه زياد 
مددجويان کهريزک به ورزش يکي از همان مواردي اس��ت که نشان 
مي دهد معلوالن به س��ادگي دست از تالش نمي کش��ند. وزير ورزش 
و جوانان روز گذشته س��ري به اين مرکز زد تا شرايط مددجويان را از 
نزديک بررسي کند. سلطاني فر در کهريزک از 45 مددجوي ورزشکار 
اين آسايشگاه که در رش��ته هاي بوچيا، تيروکمان، بسکتبال، تنيس 
روي ميز، پرتاب نيزه، پرتاب ديسک و پرتاب وزنه موفق به کسب مدال 
ش��ده اند، قدرداني کرد. همچنين حضور برخي از ورزشکاران از جمله 
حميد استيلي، احسان حدادي و حسين توکلي روحيه اين ورزشکاران 

را براي کسب موفقيت هاي بيشتر افزايش داد. 

علي اصغر مديرروستا

 پيشکسوت فوتبال

امباپه:مسيبهتريناست
ظه��ور و افول س��تاره هاي فوتب��ال ام��ري طبيعي اس��ت. تاريخ 
پرهياهوترين رش��ته ورزش��ي جهان س��تاره هاي زيادي به خود 
ديده، مرداني که امروز ديگر نام و نشان چنداني از آنها باقي نمانده 
و ستاره هاي جديد جاي آنها را گرفته اند. س��تاره هاي امروز نيز چنين سرنوشتي خواهند داشت، 

اينکه جوان ترها جاي آنها را بگيرند، اما در اين ميان برخي هستند که تمام 
نشدني به نظر مي رسند و ادعاي اينکه کسي جاي آنها را بگيرد، امري 
غيرممکن است. ليونل مس��ي يکي از همين ستاره هاي تکرار نشدني 
اس��ت، مردي که هرگاه افت مي کند و همه مي گويند که تمام شده، 
ناگهان سر بلند مي کند. درست بعد از جام جهاني بود که فوتبال جهان 
با معرفي ستاره اي به نام امباپه فرانس��وي، او را جانشين مسي معرفي 

کرد. جواني سرعتي، گلزن و باتکنيک، شايد خودش هم باورش 
شده بود که مي تواند جانش��ين مسي شود، اما درخشش 

فوق س��تاره آرژانتيني حتي امباپه را نيز به تحسين 
واداشته است. گلزن جوان فرانسه که به نقل از او گفته 
بودند فوتباليست بهتري از مسي خواهد شد حاال 
مي گويد: »مسي يک استثناست. من معتقدم اگر 
با تالش و پشتکار به کارم ادامه دهم، مي توانم 
تا س��ه، چهار س��ال ديگر مثل او شوم. مسي 
بهترين و البته قابل تحسين و ستايش است. 
او و رونالدو وقتي تمام مي شوند که کسي بهتر 
از آنها ظهور کند. بنابراين عصر آنها هنوز تمام 

نشده، چراکه همچنان در آسمان فوتبال جهان 
مي درخشند و به جلو حرکت مي کنند.«

مادريدبرندهديداربوکاوريورپالته!
       بازتاب برگزاري فينال 
جام ليبرتادورس 
هرچند با س��روصداي زياد و حواش��ي تمام 
نشدني همراه بود و کلي مصدوم و محروم روي 
دست تيم هاي بوکاجونيورز و ريورپالته گذاشت، 
اما آنک��ه در اين مي��ان س��ود کالن 42 ميليون 
يورويي به جيب زد، رئال مادريد بود! براساس آمار 
منتشر شده، اين بازي 42 ميليون يورو به صورت 
مستقيم به شهر مادريد سود رسانده است. البته 
کل اين رقم چيزي حدود 55 ميليون يورو است که 
بر اين اساس مادريد براي ميزباني اين بازي بيش 

از شهرهاي ليسبون و ميالن که ميزبان فينال ليگ 
قهرمانان اروپا در سال هاي 2014 و 2016 بوده اند، 
س��ود برده اس��ت. در جريان اين بازي سانتياگو 
برنابئو پر نشد، اما همان 62 هزار و 282 نفري که 
راهي ورزشگاه شده بودند با خريد بليت هاي 80 تا 
270 يورويي باعث ش��دند مادريد فقط از فروش 
بليت 2/5 ميليون يورو به دس��ت آورد.  البته اين 
نکته را نيز نبايد فراموش کرد که مادريد با توجه به 
زيرس��اخت ها و آماده س��ازي خوبي که داشت از 
 امتح��ان برگزاري اين بازي پرحاش��يه س��ربلند

 بيرون آمد.

حامد قهرماني
  چهره 

 فريدون حسن
    ليگ قهرمانان 
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