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ایــن روزنامــه بــا چــاپ عکســی از تقابل
لوئیس سوارس و فیلیپه لوئیس ،تفاوت
در سرنوشــت اروپایــی تیمهــای آنان در
هفتــه گذشــته را مــورد اشــاره خــود قرار
داده اســت .آنجا که ســوارس با بارسلونا
بــه تســاوی بــدون گل بــا لیون اکتفــا کرد
امــا لوئیــس و اتلتیکومادریــد ،یوونتوس
قدرتمنــد را با نتیجه  2-0ســاقط کردند.
موندو نتایج پنجشنبه شب «لیگ اروپا»
را هم دارد.

این نشریه ،جدیدترین رویدادها و ستارههای
مســابقات فوتبــال لیگ قهرمانــان اروپا را به
تصویر کشیده است .عکسهای پوگبا و کانتی
از منچســتریونایتد و چلســی در کنــار تصاویر
اگــهرو از منچسترســیتی و مانــه از لیورپــول
نمادهای انتخابی اســتار برای این مسابقات
و بــا تمرکــز بــر سرنوشــت بریتانیاییهــا در
رقابتهای اخیر است که البته بحث چلسی
به «لیگ اروپا» مربوط میشود .استار از لیگ
کریکت آفریقای جنوبی هم گزارشی دارد.

ایــن نشــریه بــا تیتــر «قتــل عــام در مادرید»
بــه شکســت  2-0یوونتــوس در زمیــن
اتلتیکومادریــد کــه در صــورت انصــاف داور
میتوانســت از ایــن هــم ســنگینتر باشــد،
پرداخته و استراتژی انتخابی الگری ،سرمربی
یوونتــوس برای این دیــدار را معیوب خوانده
اســت .کوریره در نقطه مقابل از تاکتیکهای
اینترمیالن که پنجشنبه شب در «لیگ اروپا»
به صعود نائــل آمد ،تمجید کــرده و پیروزی
قاطع این تیم مقابل راپیدوین را ستوده است.

ëëداورزنی :تاج مشکلی برای ادامه کار ندارد
محمدرضــا داورزنــی ،معاون وزیــر ورزش دربــاره وضعیت
مهــدی تــاج بهعنــوان رئیــس فدراســیون فوتبال و حواشــی
اخبــــــار بهوجود آمده برای وریا غفوری گفت«:تاج هیچ مشکلی برای
ادامه کار ندارد .قصد داریم تا پایان ســال مجمع فدراسیون فوتبال را برگزار کنیم
و در مورد برنامههای آتی تصمیمگیری شــود .در مورد وریا غفوری وزارت ورزش
اقدامی نداشــته .هر فدراســیونی در رابطه با ورزشکاران رشته خود تصمیمگیری
میکند .بعضی از امور به حوزههای امنیتی کشور برمیگردد که طبیعی است چه
حراست چه سایر نهادهای امنیتی پرسشهایی در این باره داشته باشند».

ëëصعود بسکتبال ایران به جام جهانی به تعویق افتاد
دیــدار تیمهــای ایــران و ژاپــن در پنجره ششــم انتخابی جام جهانی بســکتبال،
پنجشنبه با استقبال خوب هواداران از جمله بانوان در تاالر بسکتبال آزادی برگزار
شد .با وجود اینکه به نظر میرسید شاگردان مهران شاهین طبع بتوانند با برتری
مقابل حریف ،به تمام اما و اگرها پایان دهند و صعود به جام جهانی را قطعی
کننــد امــا چنین اتفاقی نیفتــاد و ژاپن با برتــری  97بر  89صعود خــود را بهجام
جهانی قطعی کرد .تیم ملی بســکتبال کشــورمان برای صعود به جام جهانی
باید منتظر دیدارهای روز یکشنبه باشد ،روزی که خود باید با استرالیا رودررو شود.
درپایان دیدار با ژاپن ،آرن داوودی کاپیتان تیم ملی از بازیهای ملی خداحافظی
کرد .او پس از خداحافظیاش گفت«:در دورهای که ما بودیم تیم ملی توانست
چند بار قهرمان آســیا شــود و المپیــک و جام جهانی را تجربه کنــد .االن باید به
جوانان بیشتر بها دهیم تا افتخارات بزرگتری نصیبمان شود».

زنیت با دبل و پاس گل آزمون ،فنرباغچه را حذف کرد و به ویارئال رسید

غوغای سردار در لیگ اروپا

آزمون ،رکورد علی دایی را شکست

نفتمسجدسلیمان-پرسپولیس؛هدفطلسمشکنیاست

هفته نوزدهم لیــگ برتر فوتبال امروز
با برگزاری دیدار نفت مسجدسلیمان
و پرســپولیس ادامــه پیــدا میکند و دو
تیم از ســاعت  16در ورزشــگاه شــهید
بهنام محمدی مسجدســلیمان برابر
هم قرار میگیرند .شــاگردان علیرضا
مرزبان با قرار گرفتن در رده سیزدهم
جدول ،وضعیت ایدهآلی ندارند .این
تیــم که هفته گذشــته برابر فــوالد 0-1
بازنده شــد ،آخرین پیروزی خود را در
هفته چهاردهم جشــن گرفــت و در 4
بازی اخیر خود یکی در میان مســاوی
کــرده و باخته .مرزبــان و یارانش برای
بقــا در لیــگ برتــر بــه چیزی بیشــتر از
تنهــا  3بــرد در طــول فصــل احتیــاج
دارند و در این میان ،بازیهای خانگی
میتواند برای این تیم اهمیت زیادی
داشــته باشــد .در آن ســوی میــدان،
پرسپولیسی قرار دارد که جزو تیمهای
مدعــی اســت و پــس از پیــروزی 0-2
برابــر اســتقالل خوزســتان میخواهد
دیگــر تیم این اســتان را هم شکســت
دهــد .البتــه ســابقه تقابلهــای  2تیم
نشــان میدهــد شــاگردان برانکــو کار

راحتی برای پیروزی ندارند .نخســتین
رویارویــی  2تیــم در لیــگ چهاردهــم
شــکل گرفت ،بازی رفت در ورزشــگاه
آزادی  1-1شــد و بازی برگشــت هم با
تســاوی  2-2خاتمه یافت .بازی رفت
 2تیــم در لیــگ جــاری هم بــدون گل
مســاوی شــد .سرخپوشــان پایتخــت
در ایــن مســابقه ســیدجالل حســینی
و شــجاع خلیــلزاده را بــه دلیــل
مصدومیــت در اختیــار ندارنــد و ایــن
کار را برای قرمزها سخت خواهد کرد.
بــا تمــام این اوصــاف هدف مشــترک
نفــت مسجدســلیمان و پرســپولیس،
کســب  3امتیاز است و اگر بازی برنده
داشــته باشــد ،تیــم پیــروز دســت بــه
طلسمشکنی زده است.
ëëشکســت جادوگر و امپراطور ،اولین
بردهای جاللی و فرکی
هفته نوزدهم لیگ برتر روز گذشــته با
انجــام  4دیدار ادامه پیــدا کرد .پدیده
و ســپیدرود در ورزشــگاه امام رضا(ع)
مشــهد بــه مصاف هــم رفتند کــه این
بــازی بــا نتیجــه  2بــر صفــر بــه ســود
پدیده به پایان رســید .یونس شــاکری

عکس یادگاری مجیدی با هوادار ویلچرنشین

تمریــن روز گذشــته
اســتقاللیها که در زمین
چمــن مجموعــه نفــت
تهران برگزار شــد ،حاوی
بخــش هایــی چــون کار
بــا تــوپ ،پاســکاریهای
ســریع و بــازی درون
تیمی بود .قبل از شــروع
تمریــن ،وینفــرد شــفر
بــا شــاگردانش در مــورد
دیــدار فــردا مقابل ذوب
آهن گفتوگــو کرد .یکی
از هــواداران اســتقالل کــه دچار معلولیت اســت ،با ویلچــر به محل
تمرین رفته بود و با فرهاد مجیدی عکس یادگاری گرفت.

( 39و  )80بــرای تیــم گلمحمــدی
گلزنــی کــرد .پدیــده بــه رده دوم
جدول صعــود کرد .مصاف اســتقالل
خوزســتان و صنعــت نفت آبــادان در
ورزشــگاه غدیــر اهــواز بــه تســاوی 1-1
انجامیــد .وفــا هخامنــش ( )69بــرای
صنعــت نفت و ایــوب کالنتری (-۷۷
پنالتــی) بــرای اســتقالل خوزســتان
گلزنــی کردنــد .دیدار نســاجی و فوالد
در ورزشــگاه شــهید وطنی قائمشهر با
 2گل به ســود نساجی به پایان رسید تا
این تیم بعــد از  4هفته طعم پیروزی
را بچشــد و بــه اولیــن پیروزی خــود با
سرمربیگری مجید جاللی دست یابد.
در طرف مقابل ،فوالد اولین شکســت
خــود را بــا افشــین قطبی تجربــه کرد.
دیــدار ماشینســازی و پیــکان نیــز کــه
در ورزشــگاه بنیــان دیزل تبریــز برگزار
شــد ،با نتیجــه  0-1به ســود پیــکان به
پایان رسید .سعید واسعی ( )44برای
خودروســازان گلزنــی کــرد تــا این تیم
هــم بــه اولین بــرد خــود بــا مربیگری
حســین فرکــی دســت یابد و پــس از 9
هفته ،طعم شیرین پیروزی را بچشد.

دومین روز اعتصاب بازیکنان سایپا

اعتصاب بازیکنان سایپا و پرهیز آنها از تمرین
که به ســبب تأخیر در دریافت مطالباتشــان
صورت پذیرفتــه ،دومین روز خود را در حالی
سپری کرد که شایعه استعفای رضا درویش،
مدیرعامــل این باشــگاه نیز منتشــر شــد .این
اتفــاق در شــرایطی افتاد کــه نارنجیهــا باید
فردا در ادامه لیگ برتر روبهروی تراکتورسازی
بایســتند .محمد دایی مربی ســایپا و دستیار
علی دایی به ایلنا گفت«:بازیکنان تنها پیش
پرداخــت اول فصل را گرفتند و  10درصد هم
در طــول فصــل .مــا نماینــده ایــران در آســیا
بودیم و شــاید اگر مشکالت برطرف شده بود
حذف نمیشــدیم ولی سایپا در فوتبال ایران
بچه یتیم است».

ëëنگهبان ورزشگاه ،مانع برگزاری یک مسابقه لیگ فوتبال زنان شد
در چارچــوب لیــگ برتر فوتبال زنــان قرار بود دیروز تیمهــای آذرخش تهران و
شــهرداری سیرجان در ورزشــگاه اکباتان تهران به مصاف هم بروند اما وقتی 2
تیم و عوامل برگزاری مسابقه به ورزشگاه رفتند ،نگهبان ورزشگاه رسالت اعالم
کــرد که با او هماهنگ نشــده و اجازه برگزاری بازی را نــداد! دیدار دو تیم پس از
 4ســاعت معطلی برگزار شــد و شهرداری ســیرجان با نتیجه پرگل  13بر صفر
آذرخش تهران را شکست داد.

عکس :سایت یوفا

پنجشنبه شب ،شب پرخبر و خوبی برای
لژیونرهــای فوتبــال ایران بــود .در هفته
هفدهم لیــگ ســتارگان قطــر ،العربی
میزبان الشحانیه بود و به پیروزی-2یک
رســید .در دقیقه  ۲۸تک گل الشــحانیه
به ثمر رســید کــه رامین رضاییــان روی
ایــن گل تأثیرگــذار بود .ارســال تند و تیز
رضائیان را محمــود ابراهیم ،دروازهبان
العربی دفع کرد و در ادامه یوسف هانی
گل تســاوی تیمــش را به ثمر رســاند2 .
دقیقــه بعــد مرتضــی پورعلیگنجی با
ضربه ســر شــیرجهای گل دوم و برتری
العربی را زد .پورعلی گنجی 90دقیقه در
ترکیب تیمش حاضر بود .در دیگر بازی
االهلــی در خانه با حضــور  90دقیقهای
امیــد ابراهیمــی بــا یــک گل مغلــوب
الســیلیه شــد .از لیگ قطر کــه بگذریم،
خبرهای خوب و دلنشــین بــرای ایرانی
ها از دل مسابقات لیگ اروپا بیرون آمد.
پنجشنبه شــب مســابقات دور برگشت
مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی «لیگ
اروپا» برگزار شــد و فوتبال ایران در چند
بــازی نماینده داشــت .دیناموزاگرب که
صــادق محرمــی را  90دقیقه در ترکیب
داشت ،میزبان ویکتوریا پلژن چک بود.
یــاران محرمــی کــه در دیدار رفــت 1-2
باختــه بودند ،بــا پیــروزی  0-3در بازی
برگشــت به مرحله بعد صعود کردند.
کلوب بروژ بلژیک هم کــه بازی رفت را
 1-2برده بود ،در بازی برگشت در غیاب
کاوه رضایــی بــا شکســت ســنگین 0-4
مقابل سالزبورگ از این رقابتها حذف
شــد .با تمام ایــن اوصاف ،پنجشــنبه را
باید شــب ســردار آزمون دانســت .او که
مــدت کوتاهــی از حضــورش در زنیــت
ســنپترزبورگ میگــذرد ،حــاال به یکی
از ســتارههای این تیم روســیهای تبدیل

شــده اســت .زنیت که دیدار رفت را 0-1
باخته بود ،پنجشنبه شــب در استادیوم
«گازپروم آرنــا» میزبان فنرباغچه بود و
برای صعود باید با اختالف  2گل حریف
ترکیــهای را شکســت مــیداد .اتفاقــی
کــه بــا درخشــش خیــره کننــده ســردار
آزمون افتــاد و هواداران زنیت به هنگام
تعویض بازیکــن ایرانیشــان در دقیقه
 ،80ایســتاده او را تشــویق کردند .زنیت
بازی را هجومی آغــاز کرد و در حالی که
ســردار را برای اولین بار پس از پیوســتن
بــه این تیم جزو  ۱۱نفر ابتدایی داشــت،
در دقیقــه  ۴بــا پــاس عالــی ملیپــوش
ایرانیاش و ضربه تمام کننده ماگمیید
آزدوف به گل رســید .آزمــون دقیقه ۱۸
کارت زرد گرفت اما در دقیقه  ۳۷ارسال
دقیق سباستین درییوسی از جناح چپ
زمین را در شرایطی نامتعادل ،با پرش
بلند و با ضربه سری استثنایی تبدیل به
گل کرد تا هواداران حاضر در ورزشگاه به
وجد آیند .البته فنرباغچه دو دقیقه قبل
از پایــان نیمه اول اختــاف را به حداقل
رســاند تــا زنیت برای صعود بــاز هم به
گل نیــاز داشــته باشــد؛ گلــی که بــاز هم
توسط ســردار به ثمر رسید .او در دقیقه
 ۷۶هنرنماییاش را تکمیل کرد و پاس
در عمــق همبــازیاش را بــا توپگیری
از مهمت توپــال ،کاپیتــان فنرباغچه با
ضربه بغل پا تبدیل به گل کرد .در ادامه
توپی از خط دروازهها عبور نکرد تا زنیت
در مجمــوع  2بــازی رفــت و برگشــت با
نتیجه  ۲ -۳به مرحله یک هشتم نهایی
لیگ اروپا صعود کند .یوفا برای هر یک
از تیمهای صعود کــرده به مرحله یک
هشتمنهاییلیگاروپا،مبلغ 1.1میلیون
یورو اختصاص داده و ســردار با نمایش
فوقالعادهاش ســهم مهمی در کسب

ایــن درآمــد بــرای زنیت داشــته اســت.
آزمــون بــا  2گلی کــه مقابــل فنرباغچه
به ثمر رســاند ۸ ،گل در لیگ قهرمانان
اروپا و لیــگ اروپــا زده و حاال گلزنترین
بازیکن ایرانی در این رقابتها محسوب
میشود .پیش از این علی دایی و سردار
با  ۶گل مشترکاً صاحب این رکورد بودند
اما پنجشــنبه شــب آزمــون ،شــهریار را
پشت سرگذاشت .پس از آزمون و دایی،
مهدی مهدویکیا و سامان قدوس با ۵
گل و کریــم انصاریفرد با  ۲گل ،گلزنان
اروپایی ایران هستند.
رکــورد شــخصی دیگــری که ســردار
صاحــب آن شــد ،اینکــه او هفتمیــن
بازیکــن در تاریخ فوتبال روســیه اســت
که با پیراهن  3تیم مختلف این کشــور
در رقابتهای باشــگاهی اروپــا گل زده
اســت .آزمون فصل  ،۲۰۱۳-۱۴دو بازی
در لیــگ اروپــا برای روبیــن کازان انجام
داد و یــک گل بــه ثمــر رســاند .او فصل
 ۲۰۱۶-۱۷در  ۱۰مســابقه پلــیآف و دور
گروهــی لیگ قهرمانان اروپا  ۴گل برای
روســتوف بــه ثمــر رســاند و در همیــن
فصــل در  4بــازی لیــگ اروپــا یــک گل
بــرای ایــن تیــم زد .عملکرد درخشــان
ایرانــی زنیــت ،از دیــد ســایت
مهاجــم
ِ
معتبــر هواســکورد نیــز پنهــان نمانــد.
آزمــون عالوه بــر زدن  2گل و دادن یک
پاس گل ۶ ،شــوت به ســمت دروازه زد
که چهار شوت داخل چارچوب بود و در
 ۶نبرد تن به تن برتری داشت 3 ،پاس
کلیدی داد و  2دریبل موفق از خود ثبت
کرد تا نمره فوقالعاده ۱۰از  ۱۰را بگیرد.
بوریــس چوخلــوف پیشکســوت
فوتبــال روســیه در مصاحبــه با ســایت
یــورو فوتبــال ایــن کشــور ،بــه تعریف و
تمجیــد از ســردار پرداخــت« :او پــس

از ایــن بــازی در خاطرههــا میمانــد.
ســردار آنقــدر باانگیــزه بــود که مبــارزه
کند تــا به گل برســد و در واقــع هر کاری
خواســت در بــازی مقابــل فنرباغچــه
انجــام داد ».گفتنــی اســت ســردار بــه
عنوان بهترین بازیکن هفتــه لیگ اروپا
نیز انتخاب شــد .داکا از تیم سالزبورگ،
ســارابیا از تیــم ســویا و هادســون اودوی
از تیم چلسی برای کســب این عنوان از
ســوی یوفا کاندیدا بودند که با رأیگیری
صورت گرفته ،آزمون از رقبایش پیشــی
گرفت.
 ëëآزمــون :وقتــی حمایت میشــوید،
نمایش خوبی دارید
ســردار پــس از درخشــش و صعــود
شــیرین تیمــش گفــت« :وقتــی در کنار
شــما همبازیهــای توانمنــدی حضــور
دارند ،باعث میشود که شما با تمام قوا
بازی کنید و هر چه در توان دارید را برای
تیم بگذاریــد .در بازیهای آینده تالش
میکنم تا صد درصد توانم را برای تیم
بگــذارم .تیــم مــا آنالیزورهــای قویای
دارد .به نظرم ما خیلی خوب فنرباغچه
را آنالیــز کردیــم ».آزمــون در واکنش به
شکســتن رکورد دایی در اینســتاگرامش
نوشت« :مرسی بابت پیامهای تبریک،
شکســتن رکــورد علــی آقــا هــم باعــث
افتخــار مــن بــود ».ســرگئی ســماک،
سرمربی زنیت در نشست خبری پس از
این بازی به سؤال درباره دلیل تعویض
آزمــون در دقیقــه  80چنین پاســخ داد:
«ایــن یک تعویض اجباری بود .ســردار
کمی احساس مشکل کرد .باید به خاطر
حفــظ ســامتی ســردار ،او را تعویــض
میکردیــم .اگــر او ســامت بــود ،هیــچ
تردیــدی برای باقی ماندنــش در زمین
نداشتیم».

ëëکاراته از المپیک  ۲۰۲۴کنار گذاشته میشود
براساس اعالم فدراسیون جهانی کاراته ،این رشته رزمی از بازیهای المپیک
 ۲۰۲۴پاریس کنار گذاشــته شــد .ایــن تصمیم در حالی اتخاذ شــده که کاراته
برای نخستین بار قرار است در المپیک  ۲۰۲۰توکیو حضور داشته باشد .در این
میان ،محسن آشوری سرپرست فدراسیون کاراته گفت« :فکر میکنم فرانسه
بهعنوان میزبان المپیک  ۲۰۲۴حســاب ویژهای روی مــدالآوری در کاراته باز
کــرده و قطعــاً بهصورت جــدی این موضــوع را پیگیری میکنــد ».به گزارش
ایســنا ،رشــتههای اســکواش ،اســنوکر و شــطرنج در تالش بودند تا خود را به
المپیک پاریس برسانند اما حضور  4رشته برک َدنس ،ورزشهای صعودی،
موج سواری و اسکیت برد در المپیک  2024قطعی شده است.

زنیت مقابل زیردریایی های زرد

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا ظهر دیروز برگزار شد.
بر این اســاس ،زنیت به مصاف ویارئال اســپانیا ملقــب به زیردریایی
هــای زرد خواهــد رفــت .اینتــر ،چلســی و آرســنال نیــز بــا قرعــه های
مناســبی روبه رو شــدند .بازی های رفت یک هشــتم نهایی پنجشــنبه
دو هفته دیگر برگزار می شــود و بازی های برگشــت نیز یک هفته پس
از آن خواهد بود .بر اســاس قرعه ،این دیدارها شــکل گرفت :چلســی
 دیناموکیــف ،آینتراخــت فرانکفورت – اینترمیــان ،دیناموزاگرب –بنفیکا ،ناپولی – سالزبورگ ،والنسیا – کراسنودار ،سویا  -اسالویاپراگ،
آرسنال – رن ،زنیت  -ویارئال

آیا موفقیت فوتبال قطر تداوم می یابد؟

ا « -استفان کواچ» مربی ،مدرس و
معلم بزرگ رومانیایی فوتبال که
یادداشت
آن تیم آژاکس جادویی را در هلند
ســاخت و در دو بــار حضــور پیاپی
نارنجی پوشان مقابل میزبانهای
جــام جهانی (آلمــان غربی ۱۹۷۴
و آرژانتیــن  )۱۹۷۸در بازیهــای
اسماعیل
فینال نقشــی بیبدیل داشــت ،در
راستی
ســال  ۱۹۷۲کتــاب ارزشــمندی بــا
روزنامهنگار
عنــوان «فوتبال کامل» نوشــت که
مــدت کوتاهی بعد توســط زنده یاد مهدی اســداللهی
بــه فارســی ترجمــه شــد .هــر جملــه از کتــاب «فوتبال
کامــل» نه فقط در آن زمان که امروز و فرداهای بســیار
آینده نیــز ،برای همه اهالی فوتبــال آموزنده و یاری گر
اســت .حتی این جمله به ظاهر ســاده «کواچ» فقید که
ماحصــل و مخلص تمام حادثههــا و فعل و انفعالها
در فوتبال ،تنها یک کلمه است :نتیجه.
 - ۲بازیهای دو تیم ایرانی (ذوب آهن و سایپا) مقابل
حریفهــای قطری بــرای گرفتن جواز شــرکت در لیگ
قهرمانــان آســیا ،یک بــار دیگر نــام قطــر و فوتبالش را
کــه دربــاره آن نظرهــای متفاوتــی وجــود دارد ،بــر ســر
زبانها انداخت و این ســؤال را بازهم مطرح کرد که آیا
قهرمانــی قطــر در جام ملتهای آســیای  ۲۰۱۹اتفاقی
بود که تا ســالها و دههها قابل تکرار نیســت یا حاصل
برنامهریــزی بلنــد مــدت پــس از کســب میزبانــی جام
جهانــی  ۲۰۲۰اســت و آغاز جهش و پرواز به ســوی قله
فوتبال آسیا؟
 - ۳اهمیت طرح این سؤال بویژه از آن جهت است که
خیلیها در فوتبال ایران عملکرد قطریها در سالهای
اخیر را به ســخره میگرفتند که همیشه تیم درجه دوم
فوتبال آســیا باقی خواهند مانــد و حتی پس از دریافت
حــق میزبانی جــام جهانی نیز پیشــرفت نخواهند کرد.
قطــر در یــک دهه گذشــته بخصوص پس از شــروع کار
«کارلــوس کــی روش» اغلب بــه فوتبال ایــران باخته و
برخی که در  20یا  15سال اخیر همیشه به لطف حضور
در تلویزیون ایران تحت عنوان «کارشــناس» مشــغول
فعالیــت بوده و از زیــدان و کلوپ و گواردیــوال هم ایراد
میگیرنــد! اما خودشــان باوجــود داشــتن قراردادهای
میلیــاردی شکســت خوردهانــد ،پیروزیهــای فوتبــال
ایــران حتــی در دوحــه را بــه حســاب ضعــف قطریها
میگذاشتند و به «کی روش» طعنه میزدند که دنباله

روی قطریها در اســتفاده از بازیکنان دوملیتی شــده و
بــه انتقــاد از نحوه بازی دژاگه ،قــدوس ،قوچاننژاد و...
میپرداختنــد و غلبــه بر قطر را کاری ســهل و همیشــه
ممکن میدانستند!
 - ۴قهرمانــی در جــام ملتهــای آســیای  ۲۰۱۹و
بخصــوص پیــروزی در برابــر ژاپــن و فتح جــام باوجود
کارشــکنیهای امــارات میزبــان ،ناگهــان موضــع و
ســخن این مربیــان میلیاردی اغلب شکســت خورده و
میهمانهــای دائمی شــبکه ورزش و بویژه شــبکه ســه
تلویزیون ایران را  ۱۸۰درجه عوض کرد و آنها اســتفاده
از بازیکنان خارجی و تغییر ملیتشان توسط قطریها
را اقــدام درســتی خواندنــد! و البته نظــارت «فیلیکس
ســانچز»بر تیمهــای ســطوح پایــه قطــر و بهرهگیــری
درست از «اســپایر»را نیز در کسب مقام قهرمانی جام
ملتهای آسیا مؤثر دانستند.
 - ۵برخــی آقایــان از سهشــنبه شــب کــه ذوب آهــن
بــر الغرافــه پیــروز شــد و ســایپا به الریــان باخــت ،باید
بهدنبال گزینه و گزاره ســوم جدیــدی بگردند! چون در
ظاهــر ماجرا همان گونه که «اســتفان کواچ» ســال قبل
نوشــته بــود ،ماحصل فوتبــال یک کلمه اســت :نتیجه.
اما موفقیت مســتمر در فوتبال برآیند یک فرآیند بلند
مدت ،داشــتن راهبرد و راهکار مشــخص و پیشبرنده،
اســتفاده از افراد دانا و توانا (نه کسانی که برای بهترین
مربیهــای جهــان ایراد میگیرند و خودشــان هرســال
چنــد بــار تیــم عــوض میکننــد و حتــی در لیــگ ایران
هشــتم نمیشوند!) و مهمتر از همه داشتن فدراسیون
فوتبــال قــوی با مــردان بواقــع فوتبالــی و باشــگاههای
توانمند و با امکانات و مدیران ورزشی است.
 - ۶فرامــوش نمیکنیــم که تیــم عراق ســال  ۲۰۰۷در
اوج جنــگ دوم خلیــج فــارس به مقــام قهرمانی جام
ملتهــای آســیا رســید و یونان بــا «اتو رههــاگل» و آن
فوتبال اقتصادی و تک گلهایش با ضربات ایستگاهی
و کرنر در ســال  ۲۰۰۴قهرمان اروپا شــد! عــراق و یونان
اکنون در کجای فوتبال آسیا و اروپا هستند؟ با قهرمانی
قطــر در جــام ملتهــای آســیای  ۲۰۱۹نیــز نمیتوان و
نبایــد رأی و حکم قطعی دربــاره آینده فوتبالش صادر
کــرد .شــاید در جــام جهانــی  ۲۰۲۰و با نتایجــی که تیم
میزبــان بــا «ســانچز» به دســت مــیآورد ،تا انــدازهای
بتــوان قضاوت منصفانهتــر و واقع بینانه تــری درمورد
راه طی شــده و کیفیــت فنی فوتبال قطر داشــت .تکرار
میکنم :در آن زمان هم شاید و تا اندازهای.

ëëروایت شطرنجباز جوان کشورمان از دیدار با سردار سلیمانی
آریــن غالمــی اســتاد فیده شــطرنج کشــورمان یک مــاه پیش در مســابقات
بینالمللی ریلتون سوئد ،حاضر به رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی
نشــد و قیــد عنوان قهرمانی و جوایز دالری رقابتهــا را زد و مورد تقدیر قرار
گرفت .این شــطرنجباز  18ساله که پنجشنبه با سردار قاسم سلیمانی دیدار
کــرد ،در اینســتاگرامش نوشــت« :حاج قاســم بارها بهم گفت تــو کار بزرگی
کردی ،دل همه رو شــاد کردی ،من خیلی از کارت خوشــحال شــدم .ایشــان
انگشــتر خودشــونو از دستشــون درآوردند و توی دســت من گذاشتند .بزرگ
بود مثل روح خودش اما بهترین مدال دوران زندگیم بود تا امروز».

