
مایکل اسین در راه استقالل!
 سعید لطفی، مدافع استقالل در دهه 80، با 
انتشار عکسی از احتمال انتقال مایکل اسین، 
ستاره غنایی چلس��ی در سال های نه چندان 

دور به جمع آبی های تهران خبر داد.
لطفی که رابطه خوبی با مدیربرنامه های 
اس��ین دارد، از طریق او توانس��ته موافقت 
اس��ین را برای بازی در لیگ ایران به دست 
آورد و از طرفی ماجرای انتقال این بازیکن 
آفریقای��ی را ب��ه گوش س��رمربی آبی ها 
رسانده و قرار است امروز در جلسه ای با علیرضا منصوریان در این خصوص به 
گفتگ��و بپردازد.مبل��غ پایه ای��ن قرارداد250هزار دالر اعالم ش��ده و به به نظر 
می رس��د با این قیمت، موقعیتی استثنایی نصیب استقالل شده تا این فوتبالیست 
مطرح پیراهن آبی تهران را برتن کند.اس��ین که س��ابقه ب��ازی در تیم های رئال 
مادرید و آ ث میالن را دارد، فصل گذش��ته نیز در تیم پاناتینایکوس بازی کرده 
است. هافبک غنایی از 20سپتامبر2016)30شهریور95( بازیکن آزاد محسوب 
می شود و درصورتی که به تیم آبی های پایتخت بپیوندد، کمک بزرگی در لیگ 

قهرمانان آسیا برای نماینده ایران خواهد بود.

آزموندرروستوفمیماند
 بع��د از پیش��نهادات زی��ادی که برای حضور س��ردار آزمون در 
تیم های مطرح اروپایی مطرح می شد پیش بینی می شد که او در نقل 
وانتقاالت زمس��تانی راهی یکی از این تیم ها ش��ود و دیگر او را در 

روستوف نبینیم. 
غیبت او در تمرینات و اردوی این تیم هم این احتمال را بیشتر 
می کرد. اما صحبت های س��عید عزت الهی نشان می دهد که شاید 
این نیم فصل هم رویای حضور آزمون در تیم های مطرح اروپایی 
به حقیقت نپیوندد. عزت اللهی در مورد وضعیت خودش و آزمون 
گفت:بله، با سردار در مدتی که در ایران بود در ارتباط بودم. فکر 
می کن��م او دی��روز برای حضور در تمرینات روس��توف ایران را 
ترک کرد. تا جایی که از او خبر دارم فعال قرار است روستوف را 
همراهی کند. چون او وضعیتش مثل من نیس��ت و با این باش��گاه 
ق��رارداد دارد.مخالفت های روس��توف و همچنین مبلغ باالیی که 
احتماال باید بابت رضایت نامه به این باشگاه پرداخت شود احتمال 

انتقال سردار را بسیار کم می کند.
ساحلیبازانحریفانخودراشناختند

قرعه کشی مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا دیروز برگزار 
شد و تیم ملی کشورمان در گروه اول این رقابت ها با تیم های بحرین، 

چین، مالزی و افغانستان هم گروه شد.
 این رقابتها ابتدا قرار بود بین تاریخ های 21 تا 29 ژانویه برگزار 
ش��ود، ام��ا برگزاری آن به تعوی��ق افتاد و قرار ش��د در 1۴ الی 21 
اسفندماه به میزبانی کشور مالزی برگزار شود.بر اساس قرعه کشی 

صورت گرفته تیم ها در سه گروه بدین شرح قرار گرفتند:
گروه A: ایران، بحرین، چین، مالزی و افغانستان

گروه B:عمان، لبنان، ازبکستان و تایلند
گروه C:ژاپن، امارات، عراق و قطر

جوانانبههلندمیروند
 تیم ملی فوتبال جوانان ایران با کسب رتبه سوم مشترک مسابقات 
 قهرمانی آس��یا، توانس��ت مج��وز حضور در ج��ام جهانی کمتر از
 20 سال که اردیبهشت ما سال 96 در کره جنوبی برگزار می شود را 
به دست بیاورد.امیرحسین پیروانی، سرمربی تیم ملی زیر 20 سال با 
بیان اینکه تیم ملی در اس��فند ماه اردویی را در هلند برگزار خواهد 
کرد، گفت: این اردو از تاریخ 20 تا 29 اسفند در شهری نزدیک به 
روتردام هلند برگزار می شود. پیش از این تیم ملی امید سال گذشته 
اردویی را در این کمپ برگزار کرده بود. می خواهیم با فراهم کردن 

تمهیدات الزم هر چه بهتر تیم را آماده کنیم.
ذوالفقارنسبرئیسکانونمربیانشد

 جلسه دوم هیئت مدیره جدید کانون مربیان فوتبال ایران با حضور 
کلیه اعضای منتخب تشکیل شد.

 در این نشست ابتدا محمود یاوری و مجید جاللی توضیحاتی در 
مورد فعالیت ها و سیاس��ت های کانون مربیان ارائه کرده و س��پس 
اعض��ای هیئ��ت مدیره کانون برای انتخاب رئی��س، نواب رئیس و 
خزانه دار تصمیم گیری و رأی گیری کردند. براس��اس این گزارش 
اف��راد زیر مس��ئولیت های مختل��ف را در کانون مربی��ان عهده دار 
ش��دند:رئیس: بیژن ذوالفقارنسب، نایب رئیس اول: حسین فرکی، 

نایب رئیس دوم: حمید درخشان.

خبرنگارهابگذارندمیماند
علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره ادامه کار  
کارل��وس ک��ی روش و نحوه همکاری  او با فدراس��یون فوتبال  در 
اظهارنظری جال��ب در این باره گفت: اگر خبرنگارها بگذارند کی 
روش در ایران می ماند.کفاش��یان که باعث و بانی حضور کارلوس 
کی روش در ایران بوده است بارها از سوی تیم ملی مورد لطف قرار 
گرفت��ه با این حال موض��ع او همچنین حمایت از تیم ملی و حضور 

کارلوس کی روش در راس این تیم است.
کیروشاعتقادیبهتعاملندارد

هافب��ک پیکان تهران در خصوص دیدار تیمش برابر گس��ترش 
 ف��والد در هفته ش��انزدهم لیگ گف��ت: بازیهای این تی��م را آنالیز
 کرده ایم. گسترشی ها عملکرد خوبی داشته اند اگر چه نتوانسته اند 
نتای��ج قابل قبولی کس��ب کنند اما با توجه به اینک��ه در خانه بازی 

خواهیم کرد تنها بدنبال کسب سه امتیاز این دیدار هستیم.
علی حمودی در پاسخ به این پرسش که چرا کی روش با مربیان 
داخلی تعامل ندارد، افزود: مشکل از همین جا شروع شده زیرا فکر 
می کنم کی روش اعتقاد چندانی به مربیان داخلی ندارد و عالقه ای 
ب��ه برگزاری نشس��ت و تعامل با آنها را در خ��ود نمی بیند که این 

می تواند باعث شود تا فوتبال ما از مسیر اصلی خود دور شود.
بهتغییرتابعیتنهگفتم

ملی پوش هندبال ایران اظهار کرد پیشنهاد تغییر تابعیت و بازی 
برای تیم ملی هندبال ترکیه را رد کرده است.

محسن باباصفری خاطر نشان کرد: مربی تیم ملی ترکیه اکنون دو 
هفته ای است که به تیم گزتپه آمده و سرمربیگری تیم ما را پذیرفته 
است. او در هفته اول به من پیشنهاد داد که به تیم ملی ترکیه بپیوندم و 
تغییر تابعیت بدهم اما این پیشنهاد را رد کردم. در این رابطه با هیچ کسی 
مذاکره نکردم و تنها گفتم نه. می خواهم در ایران و برای تیم ملی ایران 

بجنگم و برای باال بردن پرچم ایران تمام تالشم را خواهم کرد.
پورقازدرسایپا

 عزت ا... پورقاز که در نیم فصل اول مس��ابقات لیگ برتر در تیم 
استقالل خوزستان بازی می کرد، بعد از عملی نشدن تعهدات مالی این 
باش��گاه، از جمع آبی پوش��ان خوزستانی جدا شد و به باشگاه سایپا 
پیوست.رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا، با تایید این مطلب به 
خبرنگار مهر، گفت: تا االن عالوه بر پورقاز چهار بازیکن جدید دیگر 
یعنی حامد لک، محمدرضا خلعتبری، محمدرضا سلیمانی و ایوب 
کالنتری را گرفته ایم. به احتمال زیاد در روزهای آینده یک بازیکن 

دیگر هم جذب خواهیم کرد.
جداییمجیدیازآبیها

میثم مجیدی مدافع چپ تیم استقالل که از هفته ها پیش صحبت 
جدایی او از استقالل مطرح بود، درخواست رضایتنامه کرد تا از جمع 

آبی پوشان جدا شود.
با توجه به تراکم بازیکن در س��مت چپ دفاعی تیم استقالل و 
شانس کم مجیدی برای حضور در ترکیب ثابت این تیم، مجیدی 
قصد دارد تا با پیوس��تن به تیمی دیگر ش��انس بازی کردنش در 

نیم فصل دوم را افزایش دهد.
انصاریبهنفتنمیرسد

جابر انصاری بازیکن گلزن استقالل در تمرین هفته گذشته این تیم 
آسیب دید و خبرهای متناقضی درباره اش منتشر شد.

 ابتدا گفتند او به اولین بازی دور برگش��ت اس��تقالل مقابل نفت 
نمی رسد. اما کمی بعد خبر رسید او قطعا بازی خواهد کرد. امروز اما 
سرانجام مشخص شد انصاری نمی تواند مقابل نفت تهران به میدان 
برود و این بازی را از دس��ت داده اس��ت. این برای منصوریان خبر 
خوبی نیست. همین انصاری در بازی جام حذفی استقالل در مقابل 
نفت بهترین بازیکن استقالل بود و حاال در بازی اول دور برگشت 

لیگ منصوریان او را در اختیار نخواهد داشت.
بازرسکانونمربیاناستعفاکرد

ناصر فریاد ش��یران، مدیر آکادمی باش��گاه نف��ت تهران که به 
تازگی به عنوان کانون مربیان فوتبال انتخاب شده بود، از سمت 
خود اس��تعفا کرد.فریاد شیران به دلیل حضور مربیان منشوری در 

این کانون، از سمت خود استعفا کرد.

کاروالیو  درشانگهای
ریکاردو کاروالیو ستاره پیشین رئال مادرید و چلسی با باشگاه شانگهای چین به 

توافق نهایی رسید تا یکی دیگر از خریدهای بزرگ این لیگ شود.
هدایت شانگهای را آندره ویاش بواش برعهده دارد و این باشگاه چینی پیش از 
این هم اوسکار را با 60 میلیون یورو جذب کرد.کاروالیو در موناکو بازی می کرد. 
قرارداد این بازیکن پرتغالی با موناکو به پایان رس��یده بود و به همین خاطر راهی 

لیگ چین شد تا پیراهن شانگهای را بر تن کند.

 این باورنکردنی است
کریستیانو رونالدو به عنوان بهترین بازیکن سال 2016 انتخاب شد. او بعد از 
انتخاب به عنوان بهترین بازیکن سال گفت: این باورنکردنی است. قبال این افتخار 
را داشتم تا این جوایز را کسب کنم ولی باز هم باید خوشحالی خودم را ابراز کنم. 
این جایزه را به برادرم، خانواده، مربیان و دوس��تانم تقدیم می کنم. امسال برای من 
سالی رویایی بود و به همه افتخاراتی که می خواستم رسیدم و به همین خاطر باید 
تاکید کنم هیچوقت این سال را از یاد نخواهم برد. این بار نمی خواهد فریاد بزنم فقط 
احساس است و شادی.رونالدو 2 سال پیش هنگام برنده شدن توپ طال فریاد زده 

بود که بازتاب جالبی در رسانه ها داشت.

آلگری جانشین ونگر می شود؟
به نظر می رسد آرسن ونگر بعد از 20 سال در تابستان از این تیم جدا خواهد شد 

و جای خود را به ماسیمیلیانو آلگری خواهد داد.
 در حقیقت مربی پیش��ین میالن و کالیاری در کنار رالف هاس��نهوتل س��رمربی 
الیپزیگ، ادی هو سرمربی بورنموث و دنیس برکمپ یکی از گزینه هایی است که 
نام ش��ان برای جانش��ینی ونگر برده می شود. هرچند نشریه سان، آلگری را به خاطر 
موفقیت های قابل توجه اش در فوتبال ایتالیا و اروپا با وجود بودجه محدودترش نسبت 
به سایر تیم های بزرگ اروپا، گزینه اول جانشینی سرمربی فرانسوی آرسنال می داند.

مجسمه مسی تخریب شد 
مجسمه لیونل مسی که تابستان امسال در بوینس آیرس از آن رونمایی شده بود، 

اکنون بدون بدنه، سر و بازو مانده است.
مسئول سازمان تبلیغات پایتخت آرژانتین در این باره گفت: بخشی از مجسمه 
مس��ی که در تریس��تان آچاوال واقع است، تخریب شده است. اکنون شهرداری 
در حال بازس��ازی آن اس��ت.در خیابان گلوریا مجس��مه برخی از ورزشکاران 
مشهور آرژانتینی همچون گابریل ساباستینی، گیرمو ویالس )تنیسور(، امانوئل 
خینوبیلی )بسکتبالیس��ت(، خوان مانوئل فانخیو )راننده فرمول یک( و لوسیانا 

آیمار )بازیکن هاکی( وجود دارند.

جواهر رئال هم بازی قوچان نژاد 
سایت رسمی باشگاه هیرنفین هلند از توافق نهایی با مارتن اودگارد ستاره نروژی 

رئال مادرید که از او به عنوان استعداد قرن یاد می شود خبر داد.
این باش��گاه هلندی اعالم کرد که اودگارد را به صورت قرضی و تا پایان فصل 
جذب کرده است.اودگارد در تیم دوم رئال مادرید بازی می کند. او امیدوار بود که 
زین الدین زیدان فرصت حضور در تیم اول را به او بدهد اما تراکم بازیکن باعث 

شد تا زیدان از این بازیکن با استعداد استفاده نکند.

جایزه ویژه برای فالکائو
در مراسم ویژه بهترین های فیفا یک جایزه ویژه به ستاره فوتسال برزیل رسید. 
فالکائو که در جام جهانی روی دستان بازیکنان ایرانی قرار گرفت و از دیدارهای 
ملی خداحافظی کرده بود جایزه »یک عمر تالش و دس��تاوردهای ورزش��ی« را 
کسب کرد.همچنین جایزه زیباترین گل سال به فیض سوبری رسید. این بازیکن در 

بخش جایزه پوشکاش جایزه خود را دریافت کرد.

واکنش فوالد ی هابه قرارداد رفیعی با پرسپولیس
مدیرعامل فوالد خوزستان به ثبت قرارداد 
س��روش رفیعی با پرسپولیس واکنش داد و 
گفت: همه در جریان دعوای حقوقی ما با این 
 بازیک��ن بودن��د و از ثبت ق��رارداد تعجب

 می کنم.
به گزارش سایت فوالد خوزستان، علیرضا 
اژدری زاده مدیرعامل فوالد خوزس��تان در 
این رابطه گفت: بنده امروز )20 دی ماه( در 
فاصل��ه ی��ک روز از زمان پای��ان خدمت 

سربازی سروش رفیعی از شنیدن این خبر بسیار متعجب شدم چرا که تمامی تیم ها و 
اهالی فوتبال از دعوای حقوقی ما با این بازیکن خبر داشته و مطلع بودند که یک 
قرارداد بین این باش��گاه و بازیکن نام برده وجود دارد. وی افزود: باش��گاه فوالد با 
احترام به حکم کمیته انضباطی تا پایان خدمت سربازی این بازیکن سکوت کرده 
بود، ضمن آنکه این بازیکن در جلسه کمیته انضباطی و مصاحبه با رسانه ها هرگز 
منکر قرارداد خود با باشگاه فوالد خوزستان نشده و تقاضای رسیدگی درخواست 
فوالد بعد از اتمام خدمت س��ربازی نموده اند. همچنین یک نس��خه از رای ابالغی 
کمیته انضباطی در باشگاه فوالد خوزستان موجود می باشد که در آینده نزدیک آن 
را در اختیار عموم قرار خواهیم داد.اژدری زاده در تشریح این رای اینگونه توضیح 
داد: مطابق این رای باشگاه فوالد خوزستان تصمیم داشت و دارد که الیحه شکوائیه 
خود را به کمیته انضباطی پس از انقضای خدمت س��ربازی بازیکن ارائه نماید و 
تعجب من از آن اس��ت که باش��گاه پرسپولیس و بازیکن نامبرده یک روز پس از 
اتمام خدمت س��ربازی بالفاصله اقدام به عقد قرارداد نموده اند و هیچ توجهی به 
جاری بودن دعوایی که چند ماه پیش در کمیته انضباطی طرح شده بود و همچنان 

قابل پیگیری است، ننموده اند.

ب�ا رای قاطع اعضای فیفا، رقابت ه�ای جام جهانی از 
سال 2026 با 48 تیم برگزار خواهد شد.

در حالی که مخالفتهای زیادی از س��وی فوتبال دوستان و 
بزرگان فوتبال با برگزاری جام جهانی با ۴8 تیم ابراز ش��ده 

 ب��ود، در نهای��ت در رای گیری که دقایقی پیش در ش��ورای
 37 نفره فیفا برگزار شد، تصویب شد که جام جهانی از سال 
2026 با ۴8 تیم برگزار شود.طبق جزئیات منتشر شده، قرار 
اس��ت ای��ن رقابت ها از س��ال 2026، در 16 گ��روه 3 تیمی 
برگزار ش��ود که بدین ترتیب تعداد گروه ها دو برابر خواهد 
شد و از هر گروه 2 تیم برتر به دور حذفی صعود خواهد کرد. 
بدین ترتیب تع��داد بازی ها از 6۴ بازی به 80 بازی افزایش 
پی��دا خواهد ک��رد، هرچند که تعداد بازی ه��ای هر تیم برای 

رسیدن به نیمه نهایی و فینال مثل گذشته است.
جالب اینکه در دور گروهی اگر یک بازی مس��اوی شود، 
کار به پنالتی ها کشیده خواهد شد؛ به عبارتی در این مرحله 
دیداری که به تس��اوی بینجامد نخواهیم داشت.در دور های 
بعدی نیز اگر کار در وقت قانونی به تس��اوی کش��یده شود، 
بالفاصله برنده با پنالتی ها مش��خص خواهد ش��د و دو وقت 

اضافه نخواهیم داشت. 
تنه��ا در نیمه نهایی و فینال، دو وقت اضافه در صورت 

مس��اوی شدن بازی در وقت قانونی منظور خواهد شد. با 
ای��ن حال این تصمی��م نگرانی های زیادی در پی داش��ته 
اس��ت. بیشتر باش��گاه ها با برگزاری جام جهانی با ۴8 تیم 
مخال��ف هس��تند. افزایش تعداد بازی ها و بیش��تر ش��دن 
بازیکنان حاضر در جام باعث شده تا باشگاه ها از افزایش 
احتم��ال مصدومی��ت بازیکنان ش��ان در ج��ام و همچنین 
کوتاه ش��دن مدت حض��ور بازیکن��ان در اردوهای پیش  
فصل نگران باش��ند.افزایش تیم ه��ا از 32 به ۴8، یکی از 
قول ه��ای انتخاباتی جانی اینفانتینو، رئیس جدید فیفا بود 
و او در کمت��ر از ی��ک س��ال توانس��ت ب��ه آن عمل کند. 
بس��یاری از این نظر، او را با ژائو هاوه النژ، رئیس س��ابق 
فیفا، مقایس��ه می کنند که ب��ا وعده افزایش تعداد تیم های 
ج��ام جهان��ی از 16 ب��ه 2۴ س��ال، توانس��ت رقیبش را 
شکس��ت بدهد.دیگو مارادون��ا، ژوزه مورینیو و کارلس 
پوی��ول از جمله چهره های سرشناس��ی بودن��د که از این 

طرح حمایت کرده بودند.

مهاجمان برزیلی و اروگوئه ای بارس�لونا نسبت به فصل 
گذشته کمتر گلزنی کردند.

آمار گلزنی س��ه مهاجم مط��رح دنیا یعنی لیونل 
مس��ی، لوییس س��وارس و نیمار نس��ب به فصل 
گذش��ته کاهش زیادی نداشته است. مهاجمان 
بارسلونا سال گذشته تا هفته هفدهم اللیگا و 
پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۴8 گل 
به ثمر رس��اندند اما در این فصل ۴3 گل را 
وارد دروازه حریف��ان کردن��د. این بحران به مس��ی مربوط 
نمی ش��ود. او توانس��ت از یازده گل آمار خود را به 23 گل 
برساند )مهاجم آرژانتینی سال گذشته دو ماه به علت آسیب 
دیدگ��ی در میادین حضور نداش��ت( اما آمار گلزنی نیمار و 
س��وارس کاهش یافته است. این دو بازیکن نسبت به فصل 
گذش��ته 17 گل کمت��ر به ثم��ر رس��اندند.آمار مهاجم 
برزیلی از س��وارس بدتر اس��ت. نیمار افت ش��دیدی 
نس��بت به سال پیش داشته است. او سال گذشته 16 
گل ب��ه ثمر رس��اند )1۴ گل در اللیگا و دو گل در 
لی��گ قهرمانان( اما در این فصل تنها 6 بار موفق 
به گلزنی ش��ده است. سوارس در شرایط بهتری 

قرار دارد ولی نس��بت به قبل افت 
کرده اس��ت. مهاجم اروگوئه ای 
ت��ا هفته هفده��م 16 گل به ثمر 
رس��اند و در مرحل��ه گروه��ی 

لی��گ قهرمانان پن��ج گل زد اما مجموع 
گل ه��ای او در فص��ل ج��اری ب��ه 1۴ 
درص��د   33.3 گذش��ته  می رسد.س��ال 

گل ه��ای MSN به نیمار و 13.9 درصد به 
سوارس اختصاص داش��ت )۴3.75 درصد 
گل ه��ا توس��ط دو مهاج��م اروگوئ��ه ای و 

برزیلی به ثمر رس��ید( ولی این آمار امسال به 
32.55 درصد رس��ید. در مقابل س��ال گذشته 

22.91 درصد گل ها به مس��ی اختصاص داشت 
که فصل جاری به 53.۴3 درصد رس��ید. درس��ت 

اس��ت که این اختالف به خاطر دوری دو ماهه مس��ی 
از میادین بوده است اما افت مهاجم برزیلی و اروگوئه ای 

آشکار است. بارسلونا اگر می خواهد در اللیگا و لیگ قهرمانان 
موف��ق باش��د نیاز به گلزن��ی دو مهاجم خ��ود دارد، 17 گل کمتر 

نسبت به فصل گذشته اختالف زیادی است.

با رای قاطع شورای فیفا

جام جهانی فوتبال 48 تیمی شد

عملکرد ناامید کننده 2 ستاره

کاهش آمار گلزنی نیمار و سوارس

www.karoondai ly. i r

چهارشنبه 22 دی 1395
 سال بیست و دوم
 شماره  3868

ورزشی10

سوژه روز

ورزش ایران

حاشیه ها

ورزش جهان

پرونده روز

بررس�ی ش�رایط تیم ملی و دیدارهای که در پیش دارد نشان می دهد که 
کن�د تا دعوای بین دو س�رمربی خارجی فدراسیون فوتبال باید تدبیر 

ختم به خیر شود.
فوتب��ال ای��ران را در  استعفای کی روش معادالت 

حال��ی پیچیده تر ک��رد که قاعدتا 
 نمی ت��وان با آن موافقت ک��رد. در واقع

 کی روش دومین حلقه محاصره را هم به سوی 
برانک��و روانه کرد تا جنگ س��ایبری این دو مربی در 

عمل ادامه داشته باشد و سفر مهدی تاج به امارات هم دردی را دوا نکرده 
اس��ت.در رخداد این حوادث عجیب می توان به موارد زیادی اش��اره کرد و 
دالیل زیادی را برشمرد اما واقعیت این است که در شرایط کنونی حتی اگر 
همه ایران هم موافق اس��تعفای کی روش بودند این کار اش��تباه بود چرا که 
درست وسط راه مقدماتی جام جهانی هستیم و کی روش در تمام این ماه ها 
اطالع��ات زی��ادی از رقبا جمع کرده و البته تمرین��ات و برنامه ریزی های 
زیادی هم برای بازی های دور برگشت دارد که مربی جدید از هیچ کدام از 
آنها مطلع نیست.به واقع تا مربی جدید بیاید و بخواهد به کار مسلط شود دو 

بازی اول را از دست داده ایم و راه صعودمان بسیار دشوار خواهد شد. با علم به این موضوع 
و باز هم برانکو را بیشتر تحت فشار قرار داد کی روش شطرنج خود را بازی کرد 
پایان این دوئل اصال پیدا نیس��ت و نمی توان  تا از مواضع خود عقب نشینی کند.

ک��رد اما به هم ریختگ��ی اردوی تیم ملی در سرانجام آن را پیش بینی 
اینسوی میدان و حتی شکست عجیب سه بر یک 
پرسپولیس مقابل یک تیم ضعیف که نشان از عدم 
تمرک��ز این تیم داش��ت نش��انه های خوبی نیس��تند.
پرس��پولیس در آغ��از ورود ب��ه دیدارهای لی��گ قهرمانان 
آسیاس��ت و در آنس��و هم تیم ملی ایران در آغاز دور برگش��ت رقابت های لیگ 
قهرمانان آس��یا. ش��واهد و به هم ریختگی ها را که نگاهمی کنیم به همان متن های 
قبلی می رس��یم که این اتفاقات دو س��ر باخت است. یعنی هم پرسپولیس بازی را 
می ب��ازد و ه��م تیم ملی.به هر حال اتفاقات روزه��ای اخیر مهدی تاج  را متوجه 
روزهای سخت آینده کرد آنجا که او خواهد کوشید صلحی بر قرار کند و البته 
این صلح به این سادگی برقرار نخواهد شد. کما اینکه سفر به امارات رئیس هم 
تنها دست آوردش استعفای کی روش بود که کار را سخت تر کرد. استعفایی که 

از دقایق اول هم مشخص بود موافقت با آن بسیار سخت است و ریسک دار.

همه رقبا خوشحال شدند؛

چرا باید کی روش را حفظ کرد؟

اولین آزمون فیروز با زرد طالیی

آغاز دور برگشت هیجان در زمین سبز
لی�گ برت�ر فوتبال که پس از اتمام نیم فصل نخس�ت به تعطیالت رفته بود، پس از 
چندی�ن روز تعطیل�ی و حرف و حدیث و جنجال هایی که در این ایام رخ داد، ازامروز 
 وارد دور برگش�ت می ش�ود تا بار دیگر تنور رقابت های فوتبال باش�گاهی در ایران 

داغ شود.
لیگ برتر فوتبال ایران در نیم فصل نخست به عقیده کارشناسان کیفیت بهتری نسبت به 
فصول قبل داش��ت و با تغییر و تحولی که در برخی تیم ها رخ داده به نظر می رس��د که در 

نیم فص��ل دوم ای��ن رقابت ها هم می توان ش��اهد بازی های جذاب و تماشاگرپس��ند بود.
آغازگر دیدارهای دور برگشت، مصاف تیم های صنعت نفت آبادان و صبای قم است که از 
ساعت 15 امروز) 22 دی( در ورزشگاه تختی آبادان آغاز می شود.آبادانی ها با 16 امتیازی 
که در دور رفت به دست آوردند اکنون در رده یازدهم جدول رده بندی قرار دارند اما صبا با 
کسب تنها 9 امتیاز از 15 بازی دور رفت در پله پانزدهم جای گرفته است.فیروز کریمی در 
تعطیالت نیم فصل جایگزین دست نشان در نفت آبادان شده و با توجه به انتقادهایی که پس 
از انتخابش وجود داش��ت کار س��ختی برای راضی کردن هواداران آبادانی دارد. از طرفی 
صبای قم نیز پس از پایان نیم فصل اسیر اتفاقات حاشیه ای زیادی شده بود و صمد مرفاوی 
پس از استعفای دستیارش، ساکت الهامی قصد داشت از هدایت تیم کناره گیری کند اما در 

نهایت تصمیم گرفت به کارش در صبا ادامه دهد.

گروه ورزشی: این درست که منصوریان اعالم کرد که 
مشکل استقالل را پیدا کرده و آن را می خواهد جراحی 
کند اما واقعیت این اس�ت ک�ه حتی اگر منصوریان یک 
مش�کل را پی�دا ک�رده باش�د و آن را حل کند مس�ئله 
اس�تقالل بیش از این حرف هاست و مشکالت دامنه ای 
وسیع تر از آن دارد که منصوریان به تنهایی حلش کند. 
در واقع مشکالت استقالل  محدود به یک بازیکن یا یک 
موضوع نیست بلکه این باشگاه مشکالت عدیده ای دارد که 

توسط سرمربی نمی توان آنها را حل کرد.
اول: توهم توطئه

بسیاری از بزرگان و مدیران و بازیکنان باشگاه استقالل به 
غولی اشاره کردند که در حال به هم ریختن باشگاه استقالل 
است. این موضوع آنقدر تکرار شده که حتی خود منصوریان 
هم ممکن است از سایه خودش در استقالل بترسد. اینکه کدام 
باندها در استقالل وجود دارند تصورات را تخریب می کند به 
عن��وان مث��ال حتی وقت��ی کاوه رضایی بابت ع��دم دریافت 
حقوقش رضایت نامه می خواهد برخی تصور می کنند که این 
درخواست هم زیر مجموعه آن باندهاست.با این توضیح باید 
گفت در چنین فضایی مربیگری کردن و موفق ش��دن بس��یار 
سخت است و اعصاب و روانی پوالدین الزم دارد چرا که هر 
مصدومیت و هر درخواس��ت رضایت نام��ه ای در این فایل 
می تواند طبقه بندی شود حتی اگر اصال چنین مواردی وجود 

هم نداشته باشند.
دوم: اختالف های زیر پوستی

در اس��تقالل همچنان همگرایی وجود ن��دارد، عضو هیات 
مدی��ره  ب��ه خبرگزاری مه��ر می گوید: صالح نیس��ت کاوه 
رضایی در اس��تقالل بماند! این در حالی است که مدیر عامل 
سکوت کرده و در مواجهه با بحران ها مدیریت درستی ندارد. 
این وس��ط اما منصوریان اع��الم می کند که به کاوه رضایی 
رضایت نامه نمی دهیم و در اس��تقالل می ماند! این نش��ان از 

اختالف نظر و البته واگرایی همه مدیران اس��ت. در واقع در 
استقالل هر کس ساز خود را می زند.

سوم: دست سرمربی خالی است
ع��دم توفیق در نقل و انتق��االت تا این لحظه عدم رضایت 
عمومی ایجاد کرده اس��ت. تا جایی ک��ه در فضای مجازی و 
حتی حقیقی اعتراض های زیادی ایجاد شده است. با وجود این 
اعتراض ها اما باش��گاه استقالل واکنش درستی نسبت به این 
ماجرا نداش��ته و لیس��ت ورودی های منصوریان هنوز خالی 
اس��ت. این یعنی آنکه این سرمربی در آینده نزدیک و در نیم 

فصل دوم مشکالت زیادی خواهد داشت.
چهارم: نیمکتی خطرناک

اخت��الف بین مهدی رحمتی و علیرضا منصوریان همچنان 
ادام��ه دارد و اگر منصوریان بخواهد رحمتی را روی نیمکت 
استقالل بنشاند روزهای سختی در انتظارش خواهد بود. حتی 

اگر تصور کنیم این دروازه بان بس��یار آرام روی نیمکت 
 می نش��یند اما باز هم هر اش��تباه از حس��ین حس��ینی 

می تواند برای او و استقالل گران تمام شود.
پنجم: فشار حلقه محاصره

استقالل دیدار با السد قطر و دربی را در پیش 
 دارد ک��ه ای��ن دو ب��ازی می تواند بس��یار

 ب��رای این باش��گاه تعیین کننده 
باش��د و در ص��ورت 

عدم موفقیت در 
این دو بازی یا 
ع��دم توفیق 
کلی در ادامه 

مسابقات ممکن 
است تغییراتی وسیع در 

این باشگاه به وجود آید که از هیات مدیره شروع و نهایتا 
تا سرمربی ادامه پیدا کند.

استقالل در حلقه محاصره مشکالت

 وجود »غول« و دست خالی منصوریان!


