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بازیکنان تأثیرگذار ایران در جام ملتها

از جادوگر و شهریار تا ستارهای که  3جام دارد

وزیر ورزش در سفر به مشهد مطرح کرد

همه چیز برای چهارمین قهرمانی
آماده است

وزیــر ورزش و جوانــان دیروز ســفری یک روزه به مشــهد
داشــت و اســتادیوم  ۵هزار نفری آزادی تربت حیدریه را
گزارش افتتاح کرد .مســعود ســلطانی فر در حاشــیه این مراسم
گفت«:خــدا را شــاکرم که این توفیق را کســب کردم ،بعد زیارت ســاحت
ملکوتی امام رضا(ع) در جمع مردم تربت حیدریه حاضر شویم ،قرار بر
این شــد هدیهای از طرف دولت به این مردم اهدا شــود ».او درخصوص
اســتادیوم آزادی تربــت حیدریــه اظهارداشت«:اســتادیوم  ۵هــزار نفــره
تربــت حیدریــه ششــمین اســتادیومی اســت کــه از ابتــدای ســال تاکنون
افتتــاح میکنیم و در اختیار جوانان قــرار میدهیم ،به امید خدا با تالش
همکارانــم در وزارت ورزش و جوانان تا پایان ســال  4اســتادیوم دیگر نیز
افتتاح میشود».
ســلطانیفر ادامــه داد« :تعــداد پروژههایــی کــه بــه افتتــاح میرســد
در همــه بخشهــا قابــل توجــه اســت ،بــا تأکیــد ریاســت جمهــوری بــا
وجــود محدودیــت درآمــدی که داشــتیم امســال را بــه ســال کار و تالش
تبدیــل کردیــم ،با توجــه به ســخن رهبری که خطــاب به اعضــای دولت
فرمودنــد ،مســئوالن و دولتمــردان بایــد تــاش ویــژهای را در ایــن ســال
که با مشــکالت بیشــتری دســت و پنجه نرم میکنیم انجــام دهند ،تمام
تــاش خــود را بــه کار گرفتیم که بــه این ســخنان جامه عمل بپوشــانیم.
مــردم همیــن کــه میبیننــد مســئوالن در بیــن آنهــا هســتند و تــاش
میکننــد حتــی اگر تمام آن به ثمر نرســد ،خوشــحال هســتند و قدردانی
میکنند».
وزیــر ورزش و جوانــان درخصــوص تیــم ملــی در جــام ملتهــای آســیا
گفــت« :بهتریــن تیــم فوتبال آســیا را داریــم ،بهترین کادر فنــی ،بهترین
بازیکنــان و بهتریــن تدارکات و حمایت را داشــته و همه چیز برای کســب
چهارمیــن قهرمانــی در جــام ملتهــای آســیا آمــاده اســت .امیــدوارم
ملی پوشــان با تالش و کوشش برای کشــور افتخارآفرین باشند ».مسعود
ســلطانیفر بــا بیــان اینکــه اعضــای هیــأت مدیــره پرســپولیس در هفته
جاری مشــخص میشوند ،درباره خصوصیسازی ســرخابیها گفت«:ما
مصرانه ،محکم پای خصوصیســازی دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس
ایســتادهایم تــا حتمــاً ایــن کار انجــام شــود .تــا جایــی کــه مــا مســئولیت
داشــتیم کارهــا صورت گرفتــه و از این مرحلــه به بعد در اختیار ســازمان
خصوصیسازی است».

بخش چهارم

چرا فوتبال ایران بیش از  ۴۰سال
قهرمان آسیا نشد؟
 -8ëëمربیهای سازنده کجا هستند؟
برمــی گردیــم به فوتبال ایــران .زمانی بــود که در
هــر محله از شــهرهای کشــور ،نوجــوان و جوانهایی
را میدیدیــم کــه زیرنظــر مربیهای بواقع عاشــق و
اسماعیل
بســیار زحمتکش بهدنبال توپ میدویدند و الفبای
راستی
فوتبــال را میآموختنــد .اغلــب بازیکنهایی که تیم
خبرنگار
قهرمان آســیا را ســاختند ،به جام جهانی و المپیک
رفتنــد و مقابــل تیمهــای نیرومنــد چهــار دهه پیــش همچون لهســتان و
اســکاتلند درخشــیدند یــا آنها کــه به راحتی خــوردن لیوانــی آب به مقام
قهرمانی نوجوانان و جوانان آســیا رســیدند ،در همان زمینهای خاکی و
بــا همت مربیان بیتوقع و بدون مــزد و مواجب پرورش یافتند و بزرگ و
ســتاره شــدند .امروز آن زمینها را تبدیل به برجهای ســر به فلک کشیده
کردهانــد و مربیان ســازنده و زحمتکش نیز گوشــه عزلت گزیده یا چشــم
از این جهان بربســتهاند که نام و یادشــان همیشــه در فوتبال ایران گرامی
اســت .هماکنــون بــا پدیــدهای تحــت عنــوان «آکادمــی» مواجه هســتیم
کــه حدود بیســت درصــد آنها نقش مثبــت و مؤثر در ارتقای ســطح فنی
جوانــان دارنــد و بقیــه کــه تحت هیــچ نظارتی از ســوی مســئوالن فوتبال
نیســتند و گاه حــوادث ناگــواری را نیــز رقم میزننــد ،تنها به پــول و پول و
پــول میاندیشــند .ایــن چنین اســت کــه اکنون اکثــر تیمها در زمــان نقل
و انتقــال نیــم فصــل لیــگ فوتبــال ایران حتــی بــرای جذب ســه  -چهار
بازیکــن کارآمــد هــم دچار مشــکل هســتند و در ســطحی باالتــر کارلوس
کــی روش نیز بــا اســتفاده از روش «گلخانــه ای» باید تیم ایــران را آماده
شــرکت در جام ملتهای آســیا کنــد و برای تکمیــل مجموعه تحت نظر
خویــش در چنــد پســت از بازیکنانــی که فوتبــال را در اروپا آغــاز کردهاند،
سود ببرد.

مرحوم ناصر حجازی

مرحوم غالمحسین مظلومی

عربســتان بــود کــه ایــن بازیکــن تکنیکی
با هنــر منحصر بــه فرد خــود ،مدافعین
عربســتان را یکی پــس از دیگری از پیش
رو برداشت و دروازه حریف را باز کرد .این
گل در پایــان رقابتهــا زیباترین گل جام
معرفی شد .عزیزی در دیدار نیمه نهایی
برابر عربســتان دروازه این تیــم را باز کرد
که داور ایــن گل را نپذیرفت تا تیم آماده
ایران در آن سال به رتبه سوم قناعت کند.
مهــدی مهدویکیــا :موشــک فوتبــال
ایــران وهامبــورگ ،بــا  ۴دوره حضــور در
جام ملتها ،یکی از رکورداران بیشترین
حضــور و با  ۱۷بــازی رکورددار بیشــترین
تعداد بازی بــرای تیم ملی در تاریخ این
رقابتهاســت .این بازیکن به همراه تیم
ملــی در ســالهای  ۱۹۹۶و  ۲۰۰۴عنــوان
ســومی را به دســت آورد .اوج درخشــش
مهدویکیــا در جام ملتهــای  ۲۰۰۴بود
که جناح راست تیم ملی را برای حریفان
غیرقابــل مهار کرده بــود .این بازیکن نیز
در تیــم منتخــب تاریخ جــام ملتها که
توسط کاربران سایت  AFCانتخاب شده
است ،قرار دارد.
علــی پرویــن :کاشــته بــه یادماندنــی

علی کریمی

ســلطان در فینال جام ملتهــای ۱۹۷۶
برابــر کویت ،آخریــن قهرمانی ایــران در
ایــن مســابقات را رقــم زد .پرویــن نیــز با
نمایــش تحســینبرانگیز خــود در پایــان
آن مســابقات ،جایــزه بهتریــن بازیکــن
مسابقات را به دست آورد.
حسین کالنی :این مهاجم سابق تیم
ملی و پرسپولیس ،با  ۷گل سومین گلزن
برتــر ایــران در تاریخ جام ملتهاســت.
کالنــی در  ۲قهرمانــی ایــران در ســالهای
 ۱۹۶۸و  ۱۹۷۲نقــش کلیــدی ایفــا کــرد و
عنوان آقای گلی  ۱۹۷۲را به دســت آورد.
حساسترین گل این بازیکن در آن دوره،
گل قهرمانی ایــران در وقت اضافه دیدار
فینال برابر کره جنوبی بود که باعث تنها
قهرمانی خارج از ایران تیم ملی در تاریخ
جام ملتها شد.
علــی جبــاری :ایــن بازیکــن ســابق
تیــم ملــی و آبیهــای پایتخــت ،یکــی از
مؤثرتریــن بازیکنان ایــران در  ۲قهرمانی
 ۱۹۶۸و  ۱۹۷۲بــود .علــی جبــاری در ۸
بــازی ۵ ،گل برای ایران به ثمر رســاند که
به یادماندنیترین آن در سال  ۱۹۷۲برابر
تایلنــد میزبان بود .ایران در شــرایطی که

گفتوگوی «ایران» با جودوکاری که با اهدای مدال به موزه آستان قدس رضوی به آرزویش رسید

محجوب :خوشحالی اهدای مدال به موزه بیشتر از کسب مدال بود

برنامــه «ورزش و مــردم» از این
هفتــه بــا اجــرا و تهیهکنندگــی
اخبـــار پیمــان یوســفی روی آنتــن
مــیرود .پیمــان یوســفی مجــری و تهیهکننــده
برنامههای تلویزیونی در این خصوص به باشــگاه
خبرنــگاران گفــت«:از ایــن هفته برنامــه ورزش و
مردم روزهای جمعه از ساعت  ۱۲تا  ۱۴روی آنتن
شــبکه یــک میرود .اجــرا و تهیــه کنندگی ایــن برنامه برعهده خودم اســت.
تالش مدیران این بود که نام این برنامه حفظ شــود؛ چرا که برنامه «ورزش
و مردم» قدمت  ۴۰ساله دارد ».او عنوان کرد« :اجرای این برنامه مسئولیت
بزرگــی بــه گردن من اســت .امیــدوارم بتوانم در ایــن کار موفق باشــم .یاد و
خاطره مرحوم بهرام شفیع همواره در این برنامه زنده خواهد بود».

فوتبال ما با پیشرفتی که داشته ،میتواند قهرمان جام ملتها شود
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

جــواد محجوب ،دارنــده مدال طالی
کاپ اروپــا ،مدالهــای طــا و نقــره
آســیا و  7مدال رنگارنگ رقابتهای
مختلف گرند اسلم و گرندپری ،یکی
از بهترینهای جودو ایران است .این
جــودوکار ســنگین وزن که دســتش از
کســب مــدال در بازیهــای آســیایی
جاکارتــا کوتــاه مانــد ،آســیب دیدگی
دارد و امیــدوار اســت  5مــاه دیگــر
بــه میادیــن بازگــردد و در مســابقات
حاضر شــود .او پنجشــنبه گذشــته 3
مدال ارزشمند خود را به موزه آستان
مقــدس امــام رضــا(ع) اهــدا کــرد و
طبــق گفته خودش بــه آرزوی دوران
کودکیاش رسید.
جــودوکار وزن مثبت  100کیلوگرم
کشــورمان در ایــن خصــوص بــه
خبرنــگار «ایــران» گفــت« :طــای
کاپ اروپــا ،طــای قهرمانــی آســیا
و نقــره گرندپــری ترکیــه  3مــدال
ارزشــمندی بــود کــه به موزه آســتان
قــدس رضــوی اهــدا کــردم .پــس از
اهــدای مدالهایم به موزه احســاس
بســیار خوبــی داشــتم و تــا بــه حــال
چنیــن حســی را تجربه نکــرده بودم.
حقیقتــاً خوشــحالی اهــدای مدال به
موزه بیشتر از کســب مدال بود ».وی
افــزود« :برخیهــا میگفتنــد که چرا
مدالهایــت را بــه مزایده نگذاشــتی
تا با پولش به نیازمندان کمک کنی؟
باید بگویم نیت من این بود و به این
دلیل مدالهایم را به موزه امام رضا
(ع) اهــدا کــردم .مــن همیشــه پیش

از برگــزاری مســابقات بــه او توســل
مــی کردم و امام رضا(ع) در شــرایط
ســخت کمک حال من بــود و جوابم
را داد ».این جودوکار کشــورمان بیان
داشت« :اهدای مدال به موزه آستان
قدس یکی از آرزوهای کودکیام بود.
هر زمان به موزه میرفتم مدالهای
پهلــوان احد وفادار و غالمرضا تختی
را میدیــدم آرزو میکــردم تــا روزی
مــدال بگیــرم و مدالهایم را به موزه
اهــدا کنــم .دوســت داشــتم مــدال
المپیــک باشــد امــا انشــاءاهلل مدال
المپیــک هم میگیــرم و این مدال را
بــه امام رضــا (ع) اهــدا میکنم .من
بچه خراسان رضوی هستم .همیشه
پیــش از برگزاری مســابقات در حرم
بودم و بعد از مســابقات هم به حرم
مــیروم و همیشــه از ایشــان کمــک
خواسته ام».
محجــوب تصریــح کــرد« :یک بار
در مؤسســه خیریــه فیــاض بخــش
مشــهد گرم کن تیم ملی در المپیک
 2016را بــه مزایــده گذاشــتم و حدود
 60میلیــون بــرای بچههــای خیریــه
جمع شــد این مراسم خیریه در عید
نوروز برگزار شــد که شــب قبــل از آن
علــی کریمــی پیراهــن بایــرن مونیخ
را بــه مزایــده گذاشــته بــود و من هم
گرمکن تیم ملی را به مزایده گذاشته
بودم .من حاضــرم تمام مدالهایم
را بــه مزایده بگذارم تــا حداقل پولی
برای هموطنان مان در سرپل ذهاب
جمــع شــود چــرا کــه ارزش مــردم
کشورم بیشتر از مدالهایم است».
ایــن جــودوکار کشــورمان
درخصــوص دوران مصدومیتــش

علی دایی

تــا دقایــق پایانی بــا  ۲گل از حریف عقب
افتــاده بود با هت تریــک علی جباری که
در کمتر از  ۸دقیقه اتفاق افتاد ،باخت را
با برد عوض کرد.
ابراهیــم آشــتیانی :ایــن بازیکن فقید
فوتبــال ایــران و پرســپولیس ،یکــی از
بهتریــن مدافعان راســت تاریــخ فوتبال
ایران محســوب میشود .او به همراه تیم
ملی یک قهرمانی بدست آورد و در جام
ملتهــای  ۱۹۷۲با  ۴پــاس گل به عنوان
بهتریــن بازیکن مســابقات معرفی شــد
و انتخــاب یــک مدافع به عنــوان بهترین
بازیکن جام نشان دهنده بازیهای عالی
آشتیانی در آن جام است.
علــی کریمــی :جادوگر که بــه انتخاب
کاربران سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا،
ن هافبــک تاریــخ جــام ملتهــا
بهتریــ 
انتخاب شــد ،در  ۳دوره حضور داشــت و
در  ۱۴بازی  ۵گل به ثمر رســاند .هر  ۵گل
علی کریمی در جام ملتهای  ۲۰۰۴بود
و آقای گل آن مســابقات شد .هت تریک
تاریخــی کریمی برابر کــر ه جنوبی یکی از
خاطرهانگیزتریــن بازیهــای ایــران را در
تاریــخ جام ملتهــا رقــم زد .کریمی در

«ورزش و مردم» با پیمان یوسفی روی آنتن
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عکس :ایران

 -9ëëفوتبال ایران چند باشگاه دارد؟
کشــورهایی که بهدنبال رســیدن به درجات باالی فوتبال دســت کم در
قاره خودشان هستند ،یکی از مهمترین الزامها برای رسیدن به این هدف
را داشتن «باشگاه» به معنای واقعی آن میدانند .به کشورهای اروپایی و
ژاپن و کره جنوبی و استرالیا اشاره نمیکنیم .همین قطر که لیگ ستارگان
و پــول زیاد و نقد آن برای بســیاری از بازیکنان ایران وسوســه انگیز شــده،
چگونــه به این جا رســیده که مجــوز میزبانی جام جهانــی را میگیرد و در
ایران اصالً چند «باشگاه» وجود دارد که مدیر و اعضای هیأت مدیرهاش
ورزشــی باشند یا مشاوران ورزشــی و فوتبالی در کنار آنها مشاهده شوند؟
این باشــگاهها چند ورزشــگاه اختصاصی و چند زمیــن تمرین و امکانات
الزم و درآمد مشــخص و شــفاف و کافی داشــته و چند تا از این باشــگاهها
بدهــکار نیســتند و از بیت المــال مردم ایران ارتــزاق نمیکنند؟ در چنین
فوتبالی با تیمهایی که اســم باشگاه بر خود گذاشتهاند و در هرفصل چند
میلیــارد تومان خرج بســتن قــرارداد با مربیــان خود و بعد اخــراج آنها و
آوردن مربیان جدید میکنند (قراردادهای ســنگین با بازیکنان به کنار) و
در اغلب سالها هم شکست میخورند ،اما پول اندکی را نیز به تشکیل و
تقویت تیمهای نوجوانان و جوانان تخصیص نمیدهند ،چگونه میتوان
توقع ســاختن نســل جدید و کمک به آینده فوتبال ایران را داشــت؟ پس
عجیــب نیســت که هیچ تیم ایرانــی از زمان برگــزاری طوالنی مدت لیگ
قهرمانــان آســیا به مقــام اول و جام قهرمانی نمیرســد ،اما یک باشــگاه
قطری این جام را میبرد و یک باشــگاه اماراتی اگر چه به لطف میزبانی،
از سد حریف قدرتمند آرژانتینی گذشته و حتی نایب قهرمان باشگاههای
جهان میشــود! آیا براســتی بــرای فوتبال ایــران با این تفــاوت فاحش از
بســیاری جهات بــا حریفانش ،فتح جام ملتهای آســیا نباید به آســانی
میسر شود؟
ëëادامه مطلب در شماره فردا

تیم ملی در حالی روز گذشــته در دومین
بــازی خــود در جام ملتهای آســیا برابر
ویتنــام به میــدان رفــت و با دبل ســردار
آزمون به پیروزی رسید که با  ۳قهرمانی و
 ۴بار عنوان سومی ،سومین تیم پرافتخار
تاریــخ این مســابقات بــه شــمار میآید.
در ایــن بیــن ،بازیکنــان برجســتهای بــا
درخشــش در این بازیها ،نقش بسزایی
در کســب این عناوین بــرای فوتبال ایران
داشــتهاند و توانســتند جوایــز فــردی این
مســابقات نظیر بهترین بازیکــن یا آقای
گل رقابتها را نیز دریافت کنند.
جعفر کاشانی :این پیشکسوت فوتبال
ایران که حاال رئیس هیأت مدیره باشگاه
پرسپولیس است ،مدافع مستحکم ایران
در نخســتین دورههــای حضــور ایــن تیم
در جــام ملتها بــود و با  ۲قهرمانی جزو
پرافتخارتریــن بازیکنــان ایــران در تاریخ
این مسابقات محسوب میشود .کاشانی
در  ۸دیدار ایران در جام ملتهای آسیا در
ســالهای  ۱۹۶۸و  ۱۹۷۲کــه بــه قهرمانی
ایران منجر شد به میدان رفت.
غالمحســین مظلومی :ایــن مهاجم
فقید فوتبال ایران و باشگاه استقالل ،در ۲
قهرمانی ایران در سالهای  ۱۹۷۲و ۱۹۷۶
در ترکیب حضور داشــت .این بازیکن در
جام ملتهای  ۱۹۷۶با به ثمر رساندن ۳
گل آقای گل مسابقات شد و در  ۸بازی در
این  ۲دوره به میدان رفت.
منصور رشــیدی :این دروازهبان سابق
فوتبال ایران و استقالل ،چه در بازیهای
ملــی و چــه در دیدارهــای باشــگاهی،
زیــر ســایه زنده یــاد ناصــر حجــازی قرار
داشــت اما در جام ملتهای آسیا ۱۹۷۶
مصدومیت حجازی فرصت درخشــش
را برای رشیدی فراهم کرد تا این بازیکن،
دروازهبان اول ایران در جام ملتها شود
و بــا رکورد بینظیر  ۴کلینشــیت و بدون
گل خــورده نقــش بســزایی در قهرمانــی
ایران ایفا کند.
کریــم باقــری :ایــن مربــی فعلــی
پرســپولیس در  ۲دوره جــام ملتهــا،
در تیــم ملــی حضــور داشــت و موفق به
کســب یــک عنــوان ســومی شــد .او یکی
از ســتونهای ایــران در جــام ملتهــای
 ۱۹۹۶بــود که با نمایــش زیبای خود همه
چشمها را به خود خیره کرد .باقری در آن
بازیها 2 ،گل برابر عربستان و کره جنوبی
به ثمر رســاند .او در جام ملتهای ۲۰۰۰
ماننــد تیــم ملــی درخشــش دوره قبل را
نداشــت ولی باز هم  ۲گل به ثمر رساند.
گل از راه دور باقــری برابــر کــرهجنوبــی
در مرحلــه یکچهــارم نهایــی ،یکــی از
زیباتریــن گلهــای ایــران در تاریــخ جام

ملتهاســت .هرچنــد کــه ایــن گل برای
صعود ایران به مرحله نیمه نهایی کافی
نبــود .باقــری در ســال  ۲۰۰۱از تیــم ملی
کنارهگیری کــرد و فرصت حضور در ادوار
بعدی جام ملتها را از دست داد.
احمدرضــا عابــدزاده :کنارهگیــری
چندیــن بازیکــن از تیــم ملــی ،فرصــت
مناســبی بــرای بازیکنــان جــوان در جام
ملتهــای  ۱۹۸۸ایجــاد کــرد کــه یکی از
این بازیکنــان ،احمدرضا عابــدزاده بود.
ایــن بازیکــن در دیــدار نیمــه نهایی جام
ملتهــا برابــر عربســتان ،پنالتــی ماجد
عبداهلل اسطوره فوتبال این کشور را مهار
کــرد ولی ایران در رســیدن به فینال ناکام
مانــد .در دیــدار ردهبنــدی بــاز هم نوبت
هنرنمایــی عابــدزاده بــود که در بــازی با
چین در ضربــات پنالتی اجازه باز شــدن
دروازه ایــران را نــداد و حتــی یک گل هم
دریافت نکــرد .در دیــدار ردهبندی ۱۹۹۶
هم دوباره عابــدزاده فریادرس تیم ملی
شــد و با توفیــق در ضربات پنالتی مقابل
کویت بــرای دومیــن بار به مقام ســومی
آســیا دســت یافت .این آخریــن دیداری
اســت که تیــم ملی در یک دیدار رســمی
در ضربات پنالتی موفق به پیروزی شــده
است.
بهتــاش فریبا :این مهاجم ســابق تیم
ملی و استقالل ،دومین گلزن برتر ایران در
تاریخ این مسابقات است .این بازیکن در
تنها حضور خود در جام ملتها در ســال
 ۱۹۸۰با  ۷گل آقای گل شد .فریبا در دیدار
ردهبندی برابر کره شمالی گل اول بازی را
به ثمر رســاند تا ایران رتبه سوم مسابقات
را کســب کند .این بازیکن بــا زدن  ۴گل در
برابر بنگالدش اولین بازیکن ایرانی لقب
گرفــت که در یک دیدار رســمی بیش از ۳
گل به ثمر رسانده است.
ناصر حجــازی :ایــن دروازهبــان فقید
فوتبــال ایــران و اســتقالل چنــدی پیــش
به عنــوان دروازهبان تیــم منتخب تاریخ
جــام ملتهــا که توســط کاربران ســایت
کنفدراســیون فوتبــال آســیا انتخــاب
میشــدند ،برگزیــده شــد .حجــازی
دروازهبــان ثابــت تیم ملــی در قهرمانی
ایران در جام ملتهــای  ۱۹۷۲بود .او در
جام ملتهای  ۱۹۸۰هم با ایران در رتبه
سوم قرار گرفت.
خداداد عزیزی :غــزال تیزپای فوتبال
ایران ،اولین بازیهای ملی رســمی خود
را در جــام ملتهــای  ۱۹۹۶انجــام داد و
در همان مسابقات چهره شد .درخشش
او بــه حــدی بــود کــه در پایــان رقابتها،
عنوان بهترین بازیکن مســابقات را از آن
خود کــرد .اولیــن گل ملی خــداداد برابر

دیدار رده بندی نیز گلزنی کرد تا به همراه
تیم ملی عنوان ســومی آن دوره را کسب
کند .درخشش کریمی در آن دوره ،منجر
به دریافت جایزه مرد ســال آسیا در سال
 ۲۰۰۴توسط این بازیکن شد و انتقال او به
بایرن مونیخ را استارت زد.
همایون بهزادی :این ســرطالیی فقید
فوتبال ایران و پرسپولیس ،در  ۲قهرمانی
ایــران در جــام ملتهــا نقــش کلیــدی
داشــت .او در ســال  ۱۹۶۸بــا  ۴گل آقــای
گل بازیها شــد .او در هر  ۴بازی ایران در
آن دوره گلزنــی کرد و در بــازی آخر برابر
رژیــم صهیونیســتی بــه عنــوان بازیکــن
تعویضی به میــدان آمد و تنها پس از ۱۵
دقیقــه موفق به گلزنی شــد .بهــزادی در
جام ملتهای  ۱۹۷۲نیز جزو چهرههای
شاخص ایران بود.
علــی دایی :شــهریار فوتبال ایــران که
رکورددار گلزنی در بازیهای ملی جهان
اســت ۱۴ ،گل از  ۱۰۹گل خــود را در جــام
ملتهــای آســیا به ثمر رســانده اســت و
رکورددار گلزنی در ادوار این بازیهاست.
از ایــن  ۱۴گل ،پوکــر او برابر کره جنوبی در
جام ملتهــا  ۱۹۹۶که در  ۲۲دقیقه ثبت
شــد ،هیچ وقت از اذهان پاک نمیشود.
دایــی تنها بازیکنی اســت که در  ۶۰ســال
گذشــته در یک بــازی رســمی دروازه تیم
ملی کرهجنوبی را  ۴بار یا بیشــتر باز کرده
اســت .او در همان دوره با  ۸گل آقای گل
مســابقات شــد که ایــن بیشــترین تعداد
گلی اســت که یــک بازیکن در یــک دوره
در تاریــخ ایــن رقابتها به ثمر رســانده.
این بازیکن با گل کردن  ۴پنالتی ،بهترین
پنالتــیزن ایــران در تاریخ ایــن رقابتها
نیز هســت .دایــی در  ۳دوره حضور خود
در جــام ملتها ۲ ،بار به همراه تیم ملی
عنوان سومی را کسب کرد.
پرویز قلیچخانی :در  ۱۷دوره برگزاری
رقابتها ،قلیچخانی نه تنها یک بازیکن
ممتاز برای ایران بلکه یک چهره متمایز
بــرای کل ادوار ایــن بازیهــا محســوب
میشــود .قلیچخانی تنها بازیکنی اســت
که  ۳بار موفق به قهرمانی جام ملتهای
آســیا شــده .قلیچ خانی در  ۱۲بازی  ۲گل
برای تیم ملی زد که یکی از این گلها ،گل
تاریخی پیروزی برابر رژیم صهیونیســتی
در آخریــن دیــدار جــام ملتهــای ۱۹۶۸
بــود که اولین قهرمانی ایران را به ارمغان
آورد .قلیچخانی در جام ملتهای ۱۹۷۲
نیــز در نیمــه نهایــی گل پیــروزی بخــش
برابر کامبوج را به ثمر رســاند .او در ســال
 ۱۹۷۶نیــز کاپیتان تیم ملی بود تا آخرین
بازیکن ایرانی باشد که جام قهرمانی این
مسابقات را باالی سر میبرد.

گفت« :به نظــرم دوران مصدومیت
دوران تلخــی نیســت! ایــن دوران
تجربــه جالبــی اســت .یک ورزشــکار
بــا حضــور در ایــن دوران درسهایی
میگیــرد کــه باعث میشــود حداقل
در کارهایــش صبورتــر شــود .دوران
مصدومیــت باعــث میشــود تــا از
دوران اوج دور شــوی و مثــل زمانــی
کــه در اوج هســتی دیگــر مــورد توجه
قــرار نمی گیــری و در واقع شــرایطی
به وجود میآید که ســختی بیشــتری
بکشــی .االن انگیــزه مــن از زمانــی
کــه در اوج بــودم  100برابــر شــده.
مطمئنــم در بازگشــتم متفاوتتــر
از گذشــته خواهــم بــود .بــرای رفــع
مصدومیــت نیــاز بــه زمــان دارم
و حداقــل بایــد  5مــاه از ورزش

دور باشــم .بــا برنامهریزیهایــی
کــه داشــتم ،قطعــاً بــه المپیــک
خواهــم رســید .البتــه صحبتهایــی
درخصــوص خداحافظیام از ورزش
مطــرح شــد کــه ایــن صحبتهــا بــه
هیــچ وجه صحت ندارد .با قدرت در
المپیک  2020حضــور خواهم یافت
تا بتوانم مدال المپیک را بگیرم».
صحبتهــای پایانــی جــواد
محجــوب درخصــوص بازیهــای
تیــم ملی فوتبــال اســت« :بازیهای
تیــم ملــی را میبینــم و بــا بردهــای
تیم ملی خیلی خوشــحال میشــوم.
تمــام مردم توقع دارنــد که تیم ملی
قهرمان جام ملتها شود و به نظرم
با پیشرفتی که تیم در سالهای اخیر
داشته ،میتواند قهرمان آسیا شود».

طبــق هماهنگــی صــورت گرفته میان فدراســیون بوکس و ســازمان منطقه
آزاد چابهــار ،تورنمنــت بینالمللی بوکس در بندر چابهار ســوم بهمن ماه
ســال جاری با حضــور تیم های خارجــی برگزار خواهد شــد .تاکنون حضور
کشــورهای پاکستان ،عراق ،سوریه ،فیلیپین ،هندوستان و قزاقستان قطعی
شــده و مسئوالن فدراسیون در حال رایزنی با کشــورهای ترکیه ،ازبکستان و
روســیه هســتند تا شرایط حضور این کشــورها نیز مهیا شــود .از ایران نیز دو
تیم «الف» و «ب» در این تورنمنت حضور خواهند داشت.

محرومیت تماشاگران والیبال شهروند اراک

ســازمان لیــگ والیبــال در اطالعیــهای اعالم کــرد که تا اطــاع ثانــوی دیدارهای
خانگی تیم شــهروند اراک بدون حضور تماشــاگران خواهد بود .در این اطالعیه
آمــده اســت«:با توجــه به بــی نظمی بــه وجود آمــده در دیــدار دو تیم شــهروند
اراک و شــهرداری ورامیــن و تهدیــد ســامت و امنیــت بازیکنــان و کادر اجرایی و
برگزار کنندگان مســابقات ،تا اطالع ثانوی و برگزاری جلسه کمیته انضباطی تیم
شــهروند اراک از داشــتن تماشــاگر محروم خواهد بود ».شــهروند اراک از ســری
رقابتهای هفته هجدهم امروز (یکشنبه ۲۳دی ماه) میزبان پیام خراسان است.

حضور  12کاراته کا ایران در تاتامی پاریس

اولین دوره لیگ جهانی کاراته وان  2019با حضور  776کاراته کا از  82کشور
از پنجــم تــا هفتــم بهمــن ماه بــه میزبانــی فرانســه برگــزار خواهد شــد که
نمایندگان کشــورمان در دو بخش مردان و زنان نیز در این پیکارها شــرکت
خواهنــد داشــت .امیــر مهــدی زاد ،ســامان حیــدری ،مهــدی خدابخشــی،
ذبیحاهلل پورشــیب ،بهمن عســگری ،هامون درفشــی پور ،ســجاد گنج زاده
در بخش مردان و ســارا بهمنیار ،طراوت خاکســار ،شــیما آل سعدی و رزیتا
علیپور در بخش بانوان ملی پوشــان کشورمان هستند .ضمن اینکه حمیده
عباسعلی نیز در پاریس به جمع کاراته کاها اضافه خواهد شد.

