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سوریه باخت و سرمربی آلمانیاش را برکنار کرد

اردن؛ صعودکننده شگفتی ساز

خدمت االهلی بــوده ،در  129بازی لیگ
عربستان 124 ،گل به ثمر رسانده است.
ایــن دو که ســابقه بارها درخشــش برابر
باشــگاههای ایرانی شــامل پرســپولیس
و همچنیــن تیم ملی ایــران را دارند ،در
جام ملتهای  2019حتی به فلســطین
هم گل نزدند.
 ëëتبعات منفی تعویض مربی
شــاید دلیل نزول شــدید آنهــا و کل تیم
ســوریه ،تغییــر سرمربیشــان و روی کار
آمدن برند اشــتانگه آلمانی بوده باشد.
مــردی که تــاوان این ناکامی را پنجشــبه
شــب و ســاعاتی بعــد از ناکامــی پر ســر
و صــدا مقابــل اردن بدجــوری پس داد
و از ســمت خــود برکنــار و یــک بومی به
نــام ایمــن الحکیــم جانشــین او شــد.
فدراســیون فوتبــال ســوریه کــه ایــن کار
چکشــی و ضربتی را انجام داد ،تصریح
کرده اســت کــه در صــورت صعــود این
کشور به مراحل حذفی ،فراس الخطیب
مهاجم کارکشــته و نامدار سوریها را که
جــزو تیــم اعزامی نبوده ،بــه تیم اضافه
کرده و راهی امارات خواهد کرد .ســوریه
که فقط یک امتیاز دارد ،تنها در صورتی
احیا و صاحب شــانس صعود میشــود
کــه تک بازی باقی ماندهاش را ببرد و به
عنــوان یکی از چهار تیم برتــر حائز رتبه
سوم گروهها باال برود.

وصال روحانـی

وزیر ورزش در سفر به قم و کاشان :

خبرنگار

جام ملتها ،دلیل تأخیرتشکیل مجمع
فدراسیون فوتبال

مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و جوانان روز پنجشــنبه
بــه منظــور بازدیــد از پروژههــای عمرانی و افتتــاح آنها به
گزارش اســتانهای قــم و کاشــان ســفر کــرد .او ابتدا به اســتان قم
رفــت و خانــه اختصاصی هیأت جودو ،جوجیتســو و کوراش این اســتان که
در مجموعــه ورزشــی راحله منطقــه نیروگاه احداث شــده اســت را افتتاح
کرد .او همچنین عصر پنجشــنبه با ســفر به کاشان اقدام به بازدید و افتتاح
پروژههای عمرانی این شهرستان کرد.
ســلطانیفر درحاشــیه آییــن افتتــاح آکادمــی جــودو اســتان قم در پاســخ
بــه ســؤالی درخصوص تشــکیل نشــدن مجمــع فدراســیون فوتبــال ،آن را
بیارتباط با موضوع اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان دانســت و
اظهار داشــت« :دلیل تأخیر در تشکیل این مجمع ،درگیر بودن فدراسیون
در رابطه با مســابقات جام ملتهای آسیاســت ».وزیر ورزش در پاســخ به
سؤالی مبنی بر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستهها در وزارت ورزش
و جوانــان ،گفــت« :ایــن قانون اجرا شــده و همــه مدیران مشــمول آن کنار
رفتهاند».
او همچنین با اشــاره به ســفر خود به قم و افتتاح آکادمی ورزشــی جودو در
این اســتان گفت« :ورزشهای رزمی از جمله رشــتههای ورزشی هستند که
همواره با اســتقبال فراوان قشــرهای مختلف مردم مواجه است که افتتاح
ایــن ســالن میتوانــد بخــش زیــای از نیازهــای این منطقــه به زیرســاختی
ورزشــی را مرتفــع کند ».پــس از آن وزیر ورزش و جوانان بــه همراه محمد
سلطان حســینی مدیرکل ،محمدجوادساداتی نژاد نماینده کاشان و آران،
اســماعیل بایبردی فرمانــدارآران ،علی اکبــر مرتضایی فرماندار کاشــان و
مقدس زاده معاون استاندار اصفهان از مجموعه نیمه تمام ورزشی کریم
شاهی و مجموعه ورزشی مرحوم خوروش بازدید کرد.
وزیــر ورزش و جوانــان پــس از ایــن بازدیــد بــا آیــتاهلل عبدالنبــی نمازی،
امامجمعه کاشــان دیدار و گفتوگو کرد و اظهار داشت« :تیم ملی فوتبال
ایران در ســختترین گروه ممکن بهترین نتیجــه تاریخ حضورش در جام
جهانی را گرفت به طوری که مقام معظم رهبری هم از تالش ملیپوشان
تقدیــر و تشــکر کرد ».ســلطانی فر در ادامــه توضیحاتی را پیرامون ســفر به
اســتان کاشــان ارائــه کــرد و افــزود« :از پروژههــای ناتمام ورزشــی عمرانی
کاشان بازدید کردیم و سعی خواهیم کرد تا دو سال آینده با همکاریهای
استانی آنها را به اتمام برسانیم .امسال حدود  ۵۰۰پروژه ورزشی در سراسر
کشور تا پایان سال افتتاح خواهیم کرد که یک رکورد ویژه بود».
در پایان ســفر یک روزه وزیر ورزش به اســتانهای قم و کاشان ،سلطانیفر در
جمع خیرین و ورزشــکاران کاشــان حضور یافت و در مراســمی ضمن تقدیر
از حمایت شایســته خیرین کاشــان از ورزش این شهر گفت« :شکر خدا با این
حمایت و اراده مسئولین شاهد رشد روزافزون ورزش در این منطقه هستیم.
فضاهای ورزشــی ســاخته شــده پس از پیروزی انقالب در کشــور در  40ســال
گذشته  6برابر به نسبت پیش از انقالب افزایش یافته است».

بخش سوم

چرا فوتبال ایران بیش از  ۴۰سال
قهرمان آسیا نشد؟
 -6ëëافزایش اهمیت جام ملتهای آسیا
در دورههــای اول برگــزاری جــام ملتهای آســیا،
چنــدان ایــن مســابقهها مــورد اقبــال کشــورهای
آســیایی قرار نمیگرفت و بســیاری حتی قهرمانی
اسماعیل
در رشــته فوتبــال بازیهــای آســیایی را ترجیــح
راستی
میدادنــد .در نخســتین دورهای که ایــران در جام
روزنامهنگار
ملتهــای آســیا شــرکت کــرد (ســال  )۱۹۶۸و در
ورزشــگاه امجدیــه آن زمان قهرمان شــد ،فقط  5تیــم در رقابتها حضور
داشــتند و در دورههــای بعد نیز بــه  8تیم افزایش یافت .امــا بتدریج جام
ملتهــا به معظمتریــن و معتبرتریــن تورنمنت فوتبال قاره آســیا تبدیل
گشت و به همین جهت ،کسب این جام هم دشوار و دشوارتر گردید.
 -7ëëافزایش تعداد مدعیان قهرمانی
فوتبال آسیا تا چند دهه قبل ،قدرتهای درجه اول و مدعیان معدودی داشت.
ایــران کــه  3بار به مقام قهرمانی رســید ،کره شــمالی که حتی جواز شــرکت در
جــام جهانــی  ۱۹۶۶را گرفت و در آن جام نیز شگفتیســاز شــد ،برمــه (میانمار
اکنــون) کــه زمانی شــنیدن نامش لــرزه بر انــدام حریفــان با بازی ســرعتیاش
میانداخت ،عربســتان و کویت که برترین تیمهای اطراف خلیج فارس بودند
و ایــن دومــی در حال حاضر همچون میانمار از گردونــه قدرتمندان کنار رفته و
البته کره جنوبی که در رقابت با همســایه شــمالی تالش میکرد و در اوایل راه،
کم تجربه و فاقد صالبت بود .کم کم قاعده بازی عوض شــد .ایران و عربســتان
به عنوان دو قدرت اصلی فوتبال قاره زرد باقی ماندند و امارات و قطر به لطف
احداث ورزشــگاههای مجهز و تأسیس باشــگاههای حرفهای و پولدار و برگزاری
لیگ منظم و پربیننده با جذب مربیان و بازیکنان معروف و ...بتدریج از کویت
مدعی دهههای  ۸۰و  ۹۰میالدی پیشــی گرفتند .اگرچه به لحاظ نیروی انســانی
توانمند (مربی و بازیکن) با مشــکل مواجه هســتند و چگونگی حل این تناقض
نیــاز به تحلیل مفصل و جداگانهای دارد ما اتفاقهای بزرگ در شــرق آســیا به
وقوع پیوســتند .ژاپن کــه در ورزشهای انفرادی تعداد زیــادی از مدالهای طال
را کســب میکــرد و در بازیهــای آســیایی فقط چیــن را باال از خــود میدید و در
والیبــال هم قدرت برتر قاره کهن بــود ،با درک اهمیت فوتبال نه تنها به عنوان
یک ورزش بلکه در قواره صنعت پول ســاز و شــهرتآور ،اســتارت کار را با تولید
فیلمهای انیمیشــنی زد و فوتبال را به میــان خانوادهها برد و با تالش مضاعف
خــاص مردم آن کشــور از دهه  ۸۰میــادی قدمهای بلندی به ســوی موفقیت
برداشــت .بــه گونهای که هر دوره به جــام جهانی نیز راه یافتــه و حتی میتواند
از بازیهای مرحله گروهی صعود کند .کره جنوبی هم مثل ژاپن حســابش را از
همســایه درحال نزول شــمالی جدا کرد و اگرچه در فتح جام ملتهای آسیا به
چند دلیل متفاوت ناکام بوده ،ولی همیشــه «مســافر جام جهانی» بوده و یکی
از چهــار قدرت برتر فوتبال آســیا اســت .نبایــد فراموش کرد که اســترالیا هم در
فوتبال به نبرد مدعیان قاره کهن آمده و ازبکســتان با فروپاشــی اتحاد جماهیر
شــوروی سابق به جمع آسیاییها پیوســته و چین قدرت بالمنازع ورزش جهان
دریافته که بدون داشتن فوتبال درجه اول حتی با قهرمانی در مجموع رشتهها و
مدالهای المپیک نیز مردم کشورش خوشحال نخواهند شد و به همین جهت
انجــام راهکارهــا و برنامههای ژاپــن و قطر را به طور همزمان در دســتور راهبرد
خویش برای رســیدن به سقف فوتبال آسیا قرار داده است .پس عحیب نیست
که فتح جام قهرمانی و حتی حضور در جمع چهار تیم برتر جام ملتهای آسیا
بسیار سختتر از  50سال قبل باشد که فقط  5تیم در بازیها شرکت میکردند!
ادامه مطلب در شماره فردا

اردن را باید بحق شگفتیساز بزرگ جام
هفدهــم ملتهــای آســیا دانســت .این
تیــم که در شــروع جام ،اســترالیا مدافع
عنــوان قهرمانــی را  1-0شکســت داده
بــود ،پنجشــنبه در دور دوم دیدارهــای
گــروه دوم پیکارهــا ،ســوریه را نیــز 2-0
پشــت سر گذاشت تا با رساندن مجموع
امتیازاتــش به عــدد  ،6نخســتین تیمی
باشــد که از مرحله گروهــی صعود کرده
اســت .گل های اردن در دقایق  26و 43
توســط موسی ســلیمان و طارق خطاب
بــه ثمر رســید و آنها حتی میتوانســتند
در نیمــه دوم نیــز گلزنی کننــد ولی هنر
بزرگتر آنهــا مهار فرصتهــای گلزنی
زوج طالیی و معروف خط حمله سوریه
متشــکل از عمر الســوما و عمر خریبین
بود.
پیــدا کــردن دالیــل توفیق بــزرگ اردن
تــا اینجــای کار ،ســخت و آســان اســت.
آســان از آن رو کــه ایــن تیــم بــا هدایت
یــک بلژیکــی کــه کشــورش دو ســالی
اســت در رنکینگ فیفا جــزو  5تیم اول
دنیا اســت ،به توفیق رســیده و این مرد
کــه ویتال فیلمن بورکلمانس نام دارد،
در تشــکیل یــک گروه متحــد و جنگنده

به دنبال انتشار عکس یک کارگر شهرداری امان که از
بیرون کافه بازی اول اردن را تماشا می کرد پادشاه اردن
(عبداهلل دوم) او را به تماشای بازی دوم در کاخ دعوت کرد

بســیار موفق جلوه کرده و سخت از این
بابــت که همین مــرد بلژیکــی فقط در
 4مــاه اخیــر ســکاندار اردن شــده و این
کشــور تنها تیمی اســت که بورکلمانس
در عمــر خــود هدایــت کــرده اســت!
نکتــه عجیبتر آن کــه اردن در  9دیدار
دوستانه خود طی  6ماه گذشته فقط به
یک پیروزی دســت یافته بود و وقتی در
گروهی قرار گرفت که اســترالیا و سوریه
دیگر تیمهای آن بودند ،خوشبینترین

هــواداران فوتبــال در اردن هــم تصــور
نمــی کردند تیمشــان صعــود کند ،آن
هم به عنوان صدرنشــین .با احتســاب
نتایج به دســت آمده و براســاس آنچه
در قوانیــن جــام ملــت هــای آســیا بــه
صراحــت آمــده ،در صــورت تســاوی
امتیازهــا بین تیمهــای یک گــروه ،اول
تقابــل رودررو در نظــر گرفته می شــود
و در مرحلــه بعد تفاضــل گل .بنابراین
اردن قطعاً به عنوان صدرنشین ،راهی

در آوردگاه امــارات خلق خواهند کرد .با
این حــال زوجی که طی ســالهای اخیر
بــرای تیمهــای عربســتانی خــود یعنی
الهــال و االهلــی زننــده مجموعــاً 157
گل بودهانــد ،در جــام ملتهــا ســایهای
از خــود نیــز نشــان ندادهاند .درخشــش
خریبیــن کــه در  55بــازی بــرای الهالل
 33گل زده ،به حدی رســید که در ســال
 2017به عنوان بازیکن برتر آسیا گزینش
شــد و عمرالســوما هــم کــه از  2014در

مرحله حذفی خواهد شد.
 ëëبحران در سوریه
اگــر اردن بــا ایــن بردهــا بــه یــک نقطه
اوج تازه در فوتبال آســیا رســیده ،سوریه
بــا شکســت پنجشــنبه وارد بحران شــد.
ســوریها در حالــی دچار ایــن وضعیت
شــدهاند کــه از تیمهای خطرنــاک جام
محسوب میشدند و خیلیها بر این باور
بودند که به لطف زوج تهاجمی خریبین
و السوما ،رویدادهای مثبت متعددی را

«تولد بازی» در اردوی تیمها

یکــی ،دو روز گذشــته اردوهــا و تمرینات
تیمهای مختلف در فضای شادی برگزار
شد و اعضای تیمها حســابی تولد بازی
کردنــد .ایــن تولــد بــازی از ســالروز تولد
وینفرد شــفر شروع شد .صبح پنجشنبه
آبیهــای پایتخــت از ســاعت  11یــک
جلسهتمرینیدرزمینچمنپژوهشگاه
صنعــت نفت برگــزار کردنــد و در پایان
ایــن تمرین هم بازیکنــان و هم اعضای
کادر فنــی تولد  69ســالگی مــرد آلمانی
را جشــن گرفتنــد .در این جشــن تولدها
معموال مرسوم است فردی که تولدش
اســت ،کیــک مالی می شــود امــا جالب
اینجاست که در تولد شفر آبیها احترام
مرد مو سفید را داشتند و او را کیک مالی
نکردند ،بازیکنان استقالل به جای شفر،
داریوش شــجاعیان را گیر انداختند و به
شــوخی صــورت او را کیک مالــی کردند
بــه گونهای که چهره شــجاعیان به هیچ
وجه شناخته نمیشد .در این کیک مالی
مهدی رحمتی ،یعقوب کریکی و فرشید
اســماعیلی نقش پررنگی داشتند .پس
از اردوی آبیها خبر از اردوی ســرخهای
پایتخــت آمــد کــه جشــن تولــدی را در
روز پنجشــنبه ترتیــب دادنــد .قرمزهای
پایتخــت کــه در قطــر حضــور دارنــد و
تمرینات خود را در کمپ بســیار مجلل
اســپایر برگــزار میکنند در فضایی شــاد
تولد امید عالیشــاه را برگزار کردند .البته
در این فضای شاد وینگر پرسپولیسیها
نتوانســت از کیک مالی شدن فرار کند و
شــجاع خلیلزاده که همیشــه در جشن
تولــد همتیمیهایــش حضــور فعالــی
دارد ،ســر عالیشــاه را داخــل کیــک فــرو
کــرد البته خلیلزاده در این کار تنها نبود

و ســروش رفیعــی هــم بــه او کمک کرد
تــا عالیشــاه هــم کیک مالــی شــود .این
بازیکن مازندرانی پرســپولیس در میان
شــوخی و خنــده همتیمیهایــش وارد
 28ســالگی شــد .پنجشــنبه شــب یکــی
دیگــر از اعضــای فوتبال تولــدش برگزار
شــد و در ایــن شــب مــرد مانــدگار جــام
جهانــی  1998وارد  48ســالگی شــد.
در این شــب اعضــاى تیم ملــى فوتبال
امیــد تولــد حمیــد اســتیلى را در محــل
اردوى این تیم جشــن گرفتند .امیدهای
فوتبــال ایران که خود را بــرای حضور در
مســابقات مقدماتی قهرمانی  23سال
آســیا آماده میکنند برای اســتیلی شعر
خواندند« :حمید خان ما دوست داریم،
ما اینجا تنهات نمیذاریم ،تو ســروری و

هند بازنده دوست داشتنی

تو ساالری ،حمید خان ما دوست داریم،
حمید خــان ما دوســت داریــم ».عالوه
بــر این اعضــای تیم امید برای اســتیلی
کیکــی تهیه کردند که عکس شــادی گل
معــروف او پس از گلزنــی مقابل امریکا
حک شــده بــود .در همین شــب محمد
نــوری  ،هافبک تیــم پــارس جنوبی هم
جشــن تولدش برگزار شد و اعضای تیم
پارس جنوبی جم برای کاپیتان تیم خود
جشــن تولد گرفتند .جمیها برای نوری
کیکــی تهیــه کردنــد و دور کاپیتــان خود
جمع شــدند و عکس یــادگاری گرفتند.
تــک عکســی از این جشــن تولد منتشــر
شــد و در این عکس مشــخص است که
نــوری کیــک مالی نشــده .محمــد نوری
که ســابقه حضور و کاپیتانی پرسپولیس

روز دوم مرحلــه گروهــی جــام ملتهــای آســیا پنجشــنبه و جمعــه بــا
برگــزاری دیدارهایــی ادامه پیــدا کرد .در بازیهای پنجشــنبه و از گروه ،B
اردن در دومیــن دیــدارش به مصاف تیم ملی ســوریه رفت و به پیروزی
 2بــر صفــر دســت یافــت .از گــروه  ،Aتایلند با تــک گل چاناتیــپ ()58
بحریــن را شکســت داد .همچنیــن امــارات بــه مصــاف هند رفــت و  2بر
صفــر و با گلهــای خلفــان ( )42و علی مبخوط ( )88به پیروزی دســت
یافــت .هندیها با پیروزی  4بر یک مقابل تایلند در دیدار نخســت ،یکی
از شــگفتیهای جــام را رقم زدند و به تیم محبــوب این تورنمنت تبدیل
شدند .هندی ها در این بازی هم نمایش بسیار خوبی داشتند و حتی می
توانســتند بازنده نباشــند که این طور نشــد .آنها دو بار تیر دروازه میزبان
مسابقات را به لرزه در آوردند .اماراتیها با این پیروزی  4امتیازی شدند
و در صــدر گــروه قــرار گرفتند .بــا نتایجی کــه در این گروه به دســت آمد،
جدول گروه پیچیده شد ،به طوری که پس از امارات  4امتیازی ،تیمهای
هند و تایلند با  3امتیاز دوم و ســوم هســتند و بحرین با یک امتیاز در رده
چهارم ایســتاده اســت .روز گذشــته و در دیگر دیدار گروه  Bاســترالیا  3بر
صفــر فلســطین را شکســت داد و اولین برد خــود در ایــن تورنمنت را به
دســت آورد .مــک الرن ( ،)۱۸آور مابــل ( )۲۱و آپوســتولیس جیانــو ()۹۰
برای اســترالیا در این بازی گلزنی کردند .امروز هم عالوه بر بازی ایران و
ویتنام ،عراق و یمن از ســاعت  17دیگر دیدار گروه  Cرا برگزار میکنند و
از گروه  Eلبنان و عربستان به مصاف هم میروند.

را در کارنامــه دارد در حالــی دومیــن
فصــل حضور خــود را در پــارس جنوبی
جــم دنبال میکنــد که وارد  36ســالگی
شــده است .ســرخ پوشــان تراکتورسازی
هــم بالفاصله پــس از پایــان تمرین روز
پنجشــنبه با تدارک جشــن تولدی برای
پسر استوکس ،این بازیکن را شگفتزده
کردند .این جشن تولد فضای شادابی در
تمرین تیــم ایجاد کرد و بازیکنان ســرخ
پوش تراکتور روز پرنشــاطی را پشت سر
گذاشــتند .البته این جشن تولد در حالی
گرفتــه شــد کــه پســر مهاجــم ایرلنــدی
تراکتورســازی در ایــران حضــور نــدارد و
هــدف مســئوالن تیــم از برگــزاری ایــن
جشــن ،افزایش روحیه استوکس در نیم
فصل دوم مسابقات لیگ برتر بود.

دالیچ در پی انجام مأموریت ناتمام خود در الهالل

با اینکه زالتکو دالیچ کرواسی را
به نایــب قهرمانی جام جهانی
 2018رســاند ،اخبــار بازگشــت
او بــه فوتبال عربســتان و احراز
مجــدد پســت ســرمربیگری
الهالل ،قوت و شــدت بیشتری
یافته اســت .در حالی که سران
الهالل ،ژرژ جســوس ،سرمربی
خــود را برکنــار کردهانــد ،دالیچ در مصاحبــهای با الکوره گفــت« :زمانی که
از الهالل جدا شــدم ،ناامید بودم اما االن احســاس میکنم میتوانم با این
تیم از نو کار کنم و وظایف نیمه تمامم را به پایان برســانم ».گفتنی اســت
ســلطان فــرج ،هافبک ملیپــوش الهالل که عمــل جراحــی روی زانوی او
صورت گرفته 3 ،ماه غایب اســت و این بــه معنای غیبت او در دیدار رفت
برابر استقالل در لیگ قهرمانان آسیاست.

تقوی جای نکونام را در نساجی میگیرد؟

هم مهاجم کروات آمد ،هم مانوئل نویر!

رقابت اسکوچیچ با هیدینگ بر سر هدایت تراکتور

تمرینات شاداب سرخها در دوحه

استعفایچهارشنبهشبگذشتهمحمد
تقوی از هدایت تراکتورسازی که با وجود
نتایج خوب او و ثبت فقط یک شکست
طی  9مســابقه ایــن تیــم در نیم فصل
اول لیگ برتر حادث شده بود ،ظاهراًبه
بخشهیأتمدیرهباشگاهارجاعشدهتا
دربارهآنتصمیمگیریوتعیینتکلیف
شــود ولی به نظر میرسد با این استعفا
موافقت و رفتن وی حتمی شــده است.
اســتعفای تقــوی را مرتبط بــا انتصاب
قریبالوقــوع وی بــه عنــوان ســرمربی
جدید نســاجی مازندران دانستهاند و با
توجه به اینکه وی اصلیت ساروی دارد،
دالیــل ایــن انتقال محتمــل را می توان
درک کرد .فصل پیش نیز خبر انتصاب
تقوی به عنوان سرمربی تیم لیگ یکی
خونــه بــه خونــه و نشســتن او در جــای

جواد نکونام شنیده میشد و با اینکه آن
واقعه در آن زمان شکل نگرفت ،اما اگر
او به نســاجی برود ،این بار جای نکونام
را در ایــن تیــم قائمشــهری کــه کاپیتان
ســابق تیــم ملــی هفته پیش کوششــی
توأم با ناکامی برای الحاق مجدد به آن
داشت ،خواهد گرفت .در مورد سرمربی
جدیــد تراکتور نیز اخبار متفــاوت و ضد
و نقیــض و دربردارنــده نامهایی بزرگ
شــنیده شده است و ســرآمد این نامها،
گاس هیدینگ معروف و هلندی است
کــه پــس از قهــر جان توشــاک ولــزی با
تراکتوریهــا در اوایــل فصل جــاری نیز
ظاهراً نامزد جانشینی وی بود .از طرف
دیگــر ،اخبــار دیگــری دال بــر انتصــاب
دراگان اســکوچیچ ،ســرمربی کــروات
ســابق ملــوان انزلــی و فوالد خوزســتان

به عنوان ســرمربی جدید تراکتورسازی
در افــواه شــنیده میشــود و ظاهــراًایــن
همان مســألهای اســت که تقوی را وادار
به اســتعفا از ســمت خود و تــرک تبریز
کرده اســت .تقوی شاید بدش نمیآمد
بماند و دستیار آدمی در حد و اندازههای
هیدینگ شــود اما دستیاری اسکوچیچ
را دون شــأن خود دانسته اســت .این در
حالی اســت کــه زنوزی ،مالــک متمول
سرخهای تبریزی در روزهای آخر هفته
سپری شده در خارج از کشور بسر میبرد
و البــد بــه دنبــال جــور کردن ســرمربی
خارجــی بعدی تیمــش بوده اســت .تا
تحقق چنین اهدافی ،هدایت تمرینات
تراکتورســازی بــه امیرحســین پیروانی،
سرمربی سابق تیم ملی جوانان سپرده
شدهاست.

گلریزان جامعه
کشتی برای  ۵۰بیمار
مبتال به سرطان

مراسم گلریزان کشتی گیر سابق و مبتال
به ســرطان با حضور تعدادی از کشــتی
گیران ،پیشکسوتان و ملی پوشان کشتی،
عصر پنجشنبه در سالن کشتی مرحوم
توفیــق جهانبخــت برگــزار شــد .ایــن

مراســم با همکاری فدراســیون کشــتی
و مؤسســه خیریــه ســیدمحمد حســین
رضــوی برگزار شــد و هــدف از برگزاری
آن دادن روحیــه و حمایــت مــادی و
معنــوی از  ۵۰بیمار تحت حمایت این

پرسپولیسیهاکهازچهارشنبهگذشتهدرقطر
اردو زدهاند ،طی دو روز گذشــته چهار جلسه
تمرینی را در کمپ مدرن اسپایر شهر دوحه
پشت ســر نهادهاند .در حالی که تمرین اول
ســرخها بازتاب وســیعی در رسانههای قطر
از جملــه روزنامــه الرایــه این کشــور داشــت
و عکسهایــی هــم که فریــاد شــادی آنها را
نشــان میدهد ،چاپ شد ،تمرین صبح روز
پنجشنبه با شادابی زیادی انجام و البته یک
اتفاق خــاص به این تمرین رنگــی از تنوع و
تفــاوت زد و آن ،واقعــه حضــور مانوئل نویر
دروازهبان مشــهور آلمانــی در محل تمرین
پرسپولیســیها و گفتوگــوی او بــا کادر فنی
پرسپولیس شامل برانکو ایوانکوویچ و ایگور
پانادیچبود.دلیلحضورنویردرقطر،اردوی
تمرینــی اســت کــه بایــرن مونیخ به ســبب
ســرمای زمســتانی اروپــا در هــوای مالیمتر

مؤسسه خیریه ،به ویژه احسان میرزایی
در مبــارزه بــا بیمــاری ســرطان اســت.
ورزشــکاران و حاضران در مراســم ،این
کشتی گیر را برای دقایقی تشویق کردند
تا او را در مبارزه با این بیماری ،حمایت

دوحه برای خود برپا داشته و تیمهای نامدار
دیگــری نیز اینــک در دوحه بســر میبرند و
قرار اســت پاری ســنژرمن هم بــزودی وارد
دوحه شــود .مربی دروازهبانــان بایرن نیز در
زمــان حضــور نویــر در اردوی پرســپولیس،
کنار وی دیده شــد .البته این حضور نیز روند
عادی تمرین ســرخها را مختــل نکرد و آنها
برنامههای مقرر توسط برانکو را یک به یک
به اجرا گذاشــتند و شــوتهای مکرر سمت
دروازه و حفظ توپ و پرســینگ در فضاهای
و همراهــی کننــد .احســان میرزایــی،
کشــتی گیر پیشین در رشته کشتی آزاد و
گراپلینگ ۲۳ ،ســاله است و از یک سال
پیش به بیماری ســرطان لنفاوی مبتال
شده اســت .میرزایی با تشکر از همدلی

فشــرده از جمله این کارها بــود و ایوانکوویچ
در تمامــی مراحل تأکید بــر تمرکز بازیکنان
بــر کارهای محوله داشــت .همچنین برانکو
بــا انجام بازی برابر تیم یوپــن بلژیک در روز
یکشنبه( 23دیماه)موافقتکرد.ایندیدار
پیشتر برای 25دی در نظر گرفته شــده بود
امــا با توجه بــه اینکه یوپن میخواســت 23
دی از قطر برود ،درخواست دو روز تسریع در
انجامایندیداررادادکهسرمربیپرسپولیس
پذیرفت.یوپنهمانتیمیاستکهمرتضی
پورعلی گنجی را در اســتخدام خــود دارد اما
این مدافــع فعالً در امــارات ،محل برگزاری
جامملتهای آسیا بسرمیبرد .در رویدادی
دیگر،ماریوبودیمیرمهاجمکرواتموردنظر
برانکو که در دو سه هفته اخیر دائماًصحبت
پیوستن وی به پرســپولیس شنیده میشد،
سرانجامدیروزبهجمعقرمزهاپیوست.
و همراهی کشــتی گیران بــا او در مبارزه
بــا بیماری ســرطان گفت«:واقعاً از این
حرکت روحیه بخش خوشــحال هستم
و امیــدوارم بتوانــم زودتــر از آنچــه فکر
میکردم ،به کشتی باز گردم».

