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اردنعراق
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ایران 2 – بحرین صفر

امارات 4 – قطر 1

وزارت ورزش آتش زد به مالش!
قيمت پايه اي كه براي اس��تقالل و پرس��پوليس تعيين ش��ده، حيرت 
زده مان مي كند. پس از نشس��تهايي كه مي��ان وزارتخانه های ورزش و 
اقتصاد و همچنين مسؤوالن س��ازمان خصوصي سازي برگزارشد، بهاي 
سرخابي ها به عالوه يك ورزشگاه كه روشن نيست چه ورزشگاهي است، 

290ميلياردتومان اعالم شد.
پيش تر صحبت از قيمت گذاري كمتري بود. گفته مي ش��د، قرار اس��ت 
قيمت پايه 150ميليارد تومان باشد، اما در نهايت قيمتي تعيين شده كه با 

محاسبات و پيش بيني ها فاصله اي دارد اززمين تا آسمان. 
آيا به راستي استقالل و پرسپوليس با اين نوع درآمدزايي 290ميلياردتومان 
مي ارزند؟ شايد ارزش و بهاي سرخابي ها درصورت اعمال ساز و كاردرست 
درآمدزايي همين ارقام باشد، اما درش��رايطي كه بزرگترين منبع درآمد 
تيمها حاضرنيست حق پخش را به اندازه واقعي پرداخت كند چه شخص، 
ش��ركت و يا ارگاني حاضربه پرداخت چنين رقمي برای تملك سرخابي 

ها خواهد بود؟
 از س��ويي وزارت ورزش و جوان��ان اعالم كرده، بخش��ي از س��هام بايد 
دراختيار پيشكسوتان اين باش��گاه قرار بگيرد، در حالي كه بيشتر افراد 
اعالم كرده اند، قادربه پرداخت چنين ارقامي نيستند. نه پيشكسوتهاي 
باشگاه پرسپوليس كه به نظرمي رس��د قدرت خريدبيشتري دارند و نه 
پيشكسوتان باشگاه اس��تقالل نمي توانند سهم 30درصدي كه برايشان 

تعيين شده را بپردازند.
پيشكس��وتهاي دو باش��گاه همين ك��ه اعالم ش��د 30درصد ازس��هام 

دراختيارشان قرارمي گيرد، پا پس كشيدند و اعالم انصراف كردند.
 اين عقب نشيني نه فقط حاصل نداشتن بودجه كافي، بلكه به دليل همان 
مشكالتي است كه درس��اختاردرآمد زايي باشگاه هاي بزرگ وجود دارد. 
شايد اگروزارت ورزش و جوانان پيش ازآنكه قيمت اين دوباشگاه را تعيين 
كند، به س��راغ بازكردن منابع درآمد زايي دو باشگاه مي رفت و بخصوص 
مسأله حق پخش را حل مي كرد، امروز مي ش��د با خوش بيني بيشتري 
درباره خريد اين دوباشگاه توسط پيشكسوتها و اشخاصي كه قادربه خريد 
اين دوباشگاه هس��تند، بحث كرد، اما اين دوباشگاه ازساده ترين راه هاي 
درآمد زايي محرومن��د و حتي حق كپي رايت نيز هي��چ گاه درقبال آنها 
رعايت نشده و شركتها و توليدكننده هاي فرعي به راحتي مي توانند ازبرند 

دوباشگاه به نفع منابع اقتصادي خود بهره ببرند.
ديدگاهي كه درمواجه��ه با واگذاري اين دو باش��گاه وج��ود دارد هرگز 
استقالل و پرس��پوليس را در بخش مديريتي و واگذاري به آرامش نمي 
رساند و بعيد اس��ت كه با چنين قيمتگذاري هاي فضايي، كسي حاضربه 

خريد استقالل و پرسپوليس شود.
 انتقادهايي كه با اعالم قيمت دو باش��گاه ازس��وي پيشكسوتها و حتي 
مديران سابق شد، نش��ان مي دهد كه درراه واگذاري چالشهاي عميقي 
وجود دارد و حتي ممكن است هيچ ش��خصي براي خريد اين دوباشگاه 
اقدام نكند. 290ميلياردتومان پول كمي نيست و هرشخصي كه چنين 
مبلغي را براي خريد تيم م��ورد نظرش هزينه كند، انتظ��ار دارد الاقل 
طي 10سال سود قابل توجهي ازاين س��رمايه گذاري ببرد، اما وضعيت 
به گونه اي اس��ت كه حتي پيش بيني مي ش��ود با اين سنگ بزرگي كه 
وزارت ورزش به هم��راه وزيراقتصادي و س��ازمان خصوصي مقابل پاي 
خريداران قرار داده، در نهايت داس��تان فروش اس��تقالل و پرسپوليس 
پايان ناخوشايندي داشته باشد و اين دو باشگاه به همان منوال سابق طي 
طريق كند. البته اين پرسش هم بس��يار مطرح بوده است كه چرا وزارت 
ورزش و جوانان، استقالل و پرس��پوليس را مانند باشگاه هاي سپاهان، 
ذوب آهن، تراكتورسازي و فوالد خوزستان به غولهاي صنعتي واگذارنمي 
كند تا يك باربراي هميشه مشكل نداري هاي اقتصادي اين دوباشگاه به 

پايان برسد.

خط و نشان سربازان پارسی  برای آسیا

پندار توفيقی عضو،هيأت مديره باشگاه استقالل در مورد قيمت گذاری 
دو باشگاه پرس��پوليس و اس��تقالل با پايه 290 ميليارد تومان گفت: 
مطمئنا شخص نمی تواند 2 باشگاه پرسپوليس و استقالل را بخرد. من 
معتقدم كه برند 2 باشگاه بدون هيچ چيز ديگری فقط 2 هزار ميليارد 
می ارزد اما همين قيمت گذاری هم با توجه به شرايط زير ساخت های 
اقتصادی درست نيست. برند 2 باشگاه پرسپوليس و استقالل می تواند 

هيچ قيمتی هم نداشته باش��د بنابراين اين روش واگذاری به صورت 
مزايده كامال اش��تباه اس��ت.توفيقی تاكيد كرد: طبق اصل 44 قانون 
اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی بايد به تعاونی های مردم نهاد 
واگذاری صورت گيرد نه سرمايه داری و كاپيتاليسم. وقتی به تعاونی 
هايی كه مردم نهاد هستند واگذاری صورت گيرد ديگر عمال 2 باشگاه 

از دست دولت خارج می شود اما نظارت دولتی را همراه خود دارد. 

واعظ  آشتیانی: هیچ معیاری برای قیمت گذاری سرخابی ها وجود ندارد عضو هیأت مدیره استقالل: سرخابی ها باید به تعاونی های مردم نهاد واگذار شوند
اميررضا واعظ آش��تيانی،مديرعامل اس��بق باشگاه استقالل 
در خصوص قيمت گذاری 2 باشگاه پرس��پوليس و استقالل 
گفت: از قبل هم پيش بينی می ش��د كه هي��چ معياری برای 
قيمت گذاری 2 باشگاه استقالل و پرس��پوليس وجود ندارد. 
برخی ها می گفتند كه يك شركت خارجی برای قيمت گذاری 

اين برندها اقدام خواهد كرد اما چنين اتفاقی رخ نداد.
وی ادام��ه داد: در مصاحبه های آقايان آم��ده كه 40 درصد 

اين پول پيش پرداخت خواهد شد و مابقی هم ظرف مدت 2 
سال بايد پرداخت شود. تمام استراتژی كه دولت برای اين 2 
باشگاه در نظر گرفته همان 10 خطی بود كه در خبر مخابره 
ش��ده بود. هيچ چيز در اين گزارش مشخص نيست. گفته اند 
كه ورزشگاهی می دهند اما معلوم نيست كه اين ورزشگاه در 
چه مكانی، با چه قيمتی و چگونه در اختيار قرار خواهد گرفت. 

آيا اصال ورزشگاه ساخته شده است؟!
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برنامه بازیهای مرحله 
گروهی

19 دی 93:
استراليا 4 – كويت 1 

20 دی 93:
كره جنوبی 1 – عمان صفر

ازبكس��تان 1 – كره ش��مالی 
صفر

عربستان صفر – چين 1

21 دی 93:
ايران 2 – بحرين صفر

امارات 4 – قطر يك

22 دی 93:
ژاپن – فلس��طين / س��اعت 

 10:30
اردن – عراق / ساعت 11:30 

23 دی 93:
كويت – كره جنوبی / ساعت 

 10:30
عم��ان – اس��تراليا /س��اعت 

11:30

24 دی 93:
كره شمالی- عربستان / ساعت 

 10:30
چين – ازبكس��تان / س��اعت 

 11:30

25 دی 93:
بحري��ن – ام��ارات / س��اعت 

 10:30
قطر – ايران / ساعت 12:30

 
26 دی 93:

فلس��طين – اردن / س��اعت 
 10:30

عراق – ژاپن / ساعت 11:30 

27 دی 93:
استراليا – كره جنوبی/ ساعت 

 11:30
عم��ان – كوي��ت / س��اعت 

 12:30

28 دی 93:
ازبكستان – عربستان / ساعت 

 12:30
چين – كره ش��مالی / ساعت 

 12:30

29 دی 93:
اي��ران – ام��ارات / س��اعت 

11:30
قطر – بحرين / ساعت 12:30 

30 دی 93:
ژاپن – اردن / ساعت 12:30 

عراق – فلس��طين / س��اعت 
12:30

خوشبینی های دژاگه
اش��كان دژاگه بازيكن تيم ملي برابر بحري��ن از بهترين هاي زمين ب��ود و به اعتقاد 

كارشناسان فوق العاده كار كرد.
دژاگه در همين خصوص گفت: پي��روزی در گام اول يك تورنمنت با اختالف 2 گل 
روحيه بخش است و بايد در ساير بازی ها نيز به اين شكل بازی كنيم. اين برد خيلی 
به تيم ملی كمك كرد تا در بازی های آينده با قدرت بيشتری كار كنيم و بتوانيم در 
بهترين شرايط از گروه مان صعود كنيم.با توجه به شرايطی كه از آن برخوردار بوديم، 

انتظار اين پيروزی را داشتيم.

کفاشیان: در آزادي بودیم
علی كفاشيان درباره پيروزی 2 بر صفر تيم ملی ايران مقابل بحرين گفت: خوشحالم 
كه در نخس��تين بازی كه هميشه سخت ترين ديدار محس��وب می شود به پيروزی 
رسيديم. تالش زيادی برای كسب اين برد انجام شد و اين پيروزی می تواند آغاز يك 

راه سخت باشد.
وی افزود: بردن بحرين با 2 گل خيلی خوب بود و ش��ايد تص��ور نمی كرديم چنين 
نتيجه ای رقم بخورد. كفاش��يان با اشاره به حضور تماش��اگران ايرانی در اين ديدار 
تصريح كرد: از حضور تماشاگران ايرانی خيلی خوشحال ش��دم و انگار در ورزشگاه 
آزادی بازی می كرديم. اميدوارم در بازی آينده هم استقبال از تيم ملی اين گونه باشد 

و تماشاگران برای حمايت به ورزشگاه بيايند.

ترکي: گل قوچان نژاد درست بود
محس��ن تركي داور بين المللي ايران معتقد اس��ت كه خطاي حقيقي روي بازيكن 
بحرين مي توانس��ت يك ضربه پنالتي به ضرر ايران و همچنين اخ��راج او را در پي 

داشته باشد.
تركی گفت: داور سه گل ايران را آفسايد اعالم كرد كه دو گل اول را به درستی مردود 
اعالم كرد. اما گل سوم ايران كه توسط قوچان نژاد به ثمر رسيد، صحيح بود و داور به 

اشتباه اين گل را مردود اعالم كرد.
او با توجه به خطای عليرضا حقيقی دروازه ب��ان ايران روی بازيكن بحرين، گفت: به 
عقيده من دروازه بان ما خيل��ی روی آن صحنه بی احتياطی كرد. اين حركت او می 
توانست باعث ش��ود كه داور پنالتی اعالم كند و حتی او را از بازی اخراج كند. برای 
همين هم حقيقی بايد خيلی حواسش جمع باشد كه در ديدارهای آينده تيم ملی 

چنين بی احتياطی هايی را نكند.

سرمربي بحرین: کم تجربه تر از ایران بودیم
مرجان عيد سرمربي تيم ملي بحرين كمبود تجربه بازيكنان تيمش را عامل اصلي 
شكست اين تيم مقابل ايران دانس��ت. مرجان عيد پس از شكست 2 بر صفر تيمش 
مقابل ايران گفت: در نيمه اول موقعيت های گل ايران بسيار كم بود و ما شانس های 
بيش��تری برای بازكردن دروازه حريف داش��تيم اما از لحاظ روحی نسبت به ايران 
كم تجربه تر بوديم و همين مساله ما را دچار مشكل كرد. تك گلی كه ايران در دقيقه 
پايانی نيمه اول به ثمر رساند شرايط آنها را برای نيمه دوم بهتر كرد، ما فرصت های 
خوبی داشتيم ولی استفاده نكرديم تا بازنده بازی شويم.همين مساله باعث افت روحی 

بازيكنان بحرين شد.
او به اشتباه خط دفاعی تيمش اشاره كرد و گفت: گل دوم ايران روی اشتباه دفاع ما 
به ثمر رسيد، در مجموع از عملكرد بازيكنانم راضی هستم، دو بازی ديگر باقی مانده 

و هنوز هم شانس صعود به مرحله بعد را داريم.

سفیر در رختکن
تيم ملی فوتبال كشورمان موفق شد در نخستين بازی خود در گروه C شانزدهمين 
دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آسيا، مقابل بحرين با نتيجه 2 بر صفر به پيروزی 
دس��ت پيدا كند. پس از پايان اين ديدار علی كفاش��يان، رييس فدارسيون فوتبال 
كشورمان و عبدالحسين وهاجی، سفير ايران در استراليا كه در جايگاه ويژه ورزشگاه 
ركتنگوالر ملبورن حضور داشتند، به رختكن تيم ملی رفتند تا پيروزی بر بحرين را 

به بازيكنان ايران تبريك بگويند.

بازگشت تیم ملي به سیدني
تيم ملي فوتبال ايران جهت ديدار مقابل قطر در مرحله گروهي ش��انزدهمين دوره 
مسابقات جام ملت هاي آسيا امروز راهي س��يدني خواهد شد. دومين بازی ايران در 
مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت های 2015 آسيا روز پنجشنبه هفته جاری 

در سيدنی استراليا برگزار خواهد شد.

غیاثي: گل هاي ایران مردود بود
سيد رضا غياثی در مورد نحوه قضاوت بنجامين ويليامز داور استراليايی بازی ايران و 
بحرين گفت: او خيلی دونده و مسلط بر بازی بود و به تمام صحنه ها نزديك بود. 99 

درصد تصميماتش هم درست اعالم شد.
وی ادامه داد: كمك های او هم خوب قضاوت كردند. در دقيقه 22 آفسايد حاج صفی 
به درستی اعالم شد. او نيم  بدن در آفسايد بود كه متاسفانه يا سوت داور را نشنيد يا به 
آن توجه نكرد و توپ را وارد دروازه بحرين كرد كه داور هم به همين دليل به او كارت 
زرد نشان داد البته او می گفت كه سوت داور را نشنيده است. در دقيقه 30 مسابقه هم 
باز كمك داور آفسايد پوالدی را به درستی اعالم كرد اما اين بازيكن ما هم بدون توجه 
به آفسايد دروازه بحرين را باز كرد كه خوشبختانه اين مرتبه داور به بازيكن ما كارت 
زرد نش��ان نداد. در دقيقه 43 هم خطای بازيكن بحرين روی حاج صفی به درستی 

اعالم شد و داور به او كارت زرد نشان داد.
غياثی افزود: گل ايران هم بدون هيچ مشكلی به ثمر رسيد و نيمه اول را پيروز شديم 
در دقيقه 46 فرار قوچان نژاد از آفس��ايد تنها تصميم اش��تباه كم��ك داور بود. او در 

موقعيت آفسايد قرار نداشت كه اين مرتبه بازيكن ما نتوانست دروازه را باز كند.
رئيس سابق كميته داوران تصريح كرد: بنجامين ويليامز نشان داد كه در حد ايرماتوف 

و عليرضا فغانی است و قضاوت خوبی را از او ديديم.

سومین روز جام شانزدهم به روایت تصویر ین
ورب

ه د
یچ

در
از 

كارلوس كي روش با سخت توصيف كردن ديدار تيمش مقابل 
بحرين درباره اين بازي و شرايط آن در نشست خبري توضيح 
داد. سرمربی تيم ملی ايران بعد از برتری دو بر صفر تيمش در 
ديدار اول جام ملت ها مقابل بحرين در نشست خبری حاضر شد 

و درباره اين ديدار به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
كی روش با اع��الم اينكه ديدار برابر بحري��ن عليرغم نتيجه به 
دست آمده سخت بود گفت: بازی سختی را پشت سرگذاشتيم. 
بحرينی ها چند دقيقه بهتر ب��ازی كردند.بايد با تفكر كامل در 
بازی جا می افتاديم.پس از چند دقيقه موفق ش��ديم به بازی 

مسلط شويم.
وی ادامه داد: فكر می كنم بازی دشواری را پشت سرگذاشتيم. 
بحرين تيم خوبی است و خوب بازی كرد. حتی وقتی دو بر صفر 
عقب بود رو به جلو كار كرد. كی روش درباره نتيجه به دس��ت 
آمده گفت: پس از گذشت 10 دقيقه سوار بر بازی شديم. ما بايد 
زودتر از اين ها به گل می رس��يديم. اشكان دژاگه می توانست 

در اين مسابقه زودتر گل بزند. در مجموع تيم ايران استحقاق 
پيروزی را داش��ت و خيلی خوب بازی كردي��م. در 10 دقيقه 
پايانی بازی،من سه مهاجم تيم كه شامل دژاگه،قوچان نژاد و 
شجاعی بود را تعويض كردم تا بتوانند استراحت كنند.در آن 10 
دقيقه از ضد حمالت استفاده كرديم.وی در ادامه با اعالم اينكه 
می توانستند به گل های بيشتری نيز در اين بازی برسيم گفت: 
حتی می توانستيم در آن زمان هم به گل برسيم. در مجموع برد 
خوبی را داش��تيم و به بازيكنان خودم تبريك می گويم. به تيم 

بحرين هم تبريك می گويم كه بازی خوبی را انجام دادند.
وی در مورد گل اول ايران كه در  دقايق پايانی نيمه اول به ثمر 
رسيد گفت: گلزنی خوشايند است و زمانش زياد تفاوتی نمی 
كند. در نيمه نخست تيم برتر ميدان بوديم و به گل هم رسيديم. 
فكر می كنم عملكرد خوبی در زمين داش��تيم. من به شخصه 
خودم تيمی به عملكرد نگاه می كن��م و نه انفرادی چون برايم 

عملكرد تيمی مهم تر است.

كی روش در مورد درخش��ش بازيكنانش در اي��ن ديدار گفت: 
معموال سه، چهار بازيكن در انتهای بازی می درخشند اما در اين 
مسابقه تداوم مدافعان ما خيلی خوب بود. مهرداد پوالدی،سيد 
جالل حسينی و وريا غفوری عملكرد خوبی در كنار هم داشتند.
سرعت مهاجمان بحرين را گرفتند. ما در طول بازی حتی يك 
فرصت هم به بحرين نداديم و اين نش��ان می دهد تداوم تيمی 
ما خيلی خوب بود.كی روش با تحسين بازيكنان جوان تيمش 
گفت: جام ملت های آسيا مهم ترين رويداد فوتبالی در سطح 
آسيا اس��ت. مرتضی پورعلی گنجی كه بازيكن جوانی است و 
تجربه ملی نداشت و البته پست بازی اش هم دفاع ميانی نيست 
عملكرد خيلی خوبی داشت يا بازيكنی مثل وريا غفوری، كه او 
هم تجربه ملی ندارد در زمين خيلی خوب بازی كرد و خواسته 
های ما را اجرا كرد. نبايد فراموش كنيم پيراهن تيم ملی وقتی 
برتن می كنيم و پا به ميدان می گذاريم 100 كيلو وزن دارد و 

كار هر بازيكنی سخت است.

کي روش:

 بازي سختی را پشت سر گذاشتیم

گروه ورزش : تيم ملی فوتبال كشورمان در دومين ديدار گروه 
سوم در ورزشگاه ركتنگيوالر شهر ملبورن با دو گل احسان حاج 
صفی و مسعود شجاعی تيم فوتبال بحرين را در نخستين گام از 
پيش رو برداشت تا اميدواری بيشتری برای صعود از اين گروه 

نسبت به ساير تيمها داشته باشد.
نيمه نخست اين ديدار با نمايشی برابر آغاز شد و دو تيم بيشتر 
سعی داشتند تا يكديگر را محك بزنند. با اين حال قوچان نژاد 
در دقيقه پنجم در زاويه ای نس��بتاً بس��ته تالش كرد تا با يك 
ش��وت شانس��ش را امتحان كند كه ضربه او به تي��رک دروازه 
بحرين برخورد كرد. در ادامه اين ديدار و در دقيقه هشتم اشتباه 
مسعود ش��جاعی باعث ش��د تا جايكی اوكونووانه با يك ضربه 
قيچی دروازه ايران را تهديد كند كه ضربه او هم از باالی دروازه 

راهی اوت شد.
در اواسط نيمه نخس��ت بحرينی ها به صورت مشخص تالش 
داشتند تا با پاسهای بلند، پش��ت دفاعهای ايران را هدف قرار 
دهند. در دقيقه 17 ارسال سامی الحس��ين به پشت مدافعان 
ايران برابر سعيد شوبار قرار گرفت و اين بازيكن با يك ضربه سر 

تالش كرد خطرساز شود كه توپ او با اختالف راهی اوت شد.
در دقيقه 20 اين ديدار بهترين فرصت بازی در نيمه نخس��ت 
برای ايران به دست آمد و دژاگه روی پاس شجاعی در مصافی 
تك به تك با دروازه بان بحرين قرار گرفت كه ضربه او را محمد 
عباس دفع كرد تا حساب كار همچنان بدون گل مساوی باقی 
بماند. پس از اين فرصت، بازی به سمت تعادل رفت تا اينكه در 
دقيقه 40 يك ضربه ايستگاهی برای ايران به دست آمد كه اين 
توپ را نكونام به س��مت دروازه بحرين زد، ولی توپ او از باالی 

دروازه راهی اوت شد.
در اواخر اين ديدار بازی به صورت كامل در اختيار ش��اگردان 
كارلوس كی روش بود، اما بازيكنان تيم ملی در دادن پاس نهايی 

به يكديگر دقت الزم را نداش��تند تا اينكه احس��ان حا ج صفی 
روی توپی كه از كرنر به دس��ت  آمده بود، توانس��ت با ش��وتی 
ديدنی دروازه بحرين را باز كند و ايران با اين گل به عنوان برنده 
راهی رختكن شد.با آغاز نيمه دوم بازهم شاگردان كی روش بر 
بازی س��وار بودند و فرصتهای خوب گلزنی را به دست آوردند 
و در دقيقه 48 اين ديدار بود كه شوت س��نگين قوچان نژاد را 
دروازه بان بحرين با واكنش��ی مناسب در آغوش خود گرفت. با 
اين حال بحرينی ها هم بيكار نبودند و در دقايق 58 و 68 با دو 
شوت سنگين می توانستند به گل برسند كه واكنشهای به موقع 

حقيقی مانع از گلزنی آنها شد.
در دقيقه 71 اين ديدار مسعود شجاعی گل دوم را به ثمر رساند. 
ارسال زيبای تيموريان روی يك ضربه كرنر برای شجاعی، اين 
بازيكن را در موقعيت شوت زنی قرار داد و شجاعی با يك ضربه، 
توپ را به گوشه دروازه بحرين فرستاد تا ايران به دومين گلش 

در اين ديدار دست پيدا كند.
در ادامه اي��ن ديدار، بازی به س��مت تعادل رفت و در بيش��تر 
دقايق اتفاق خاص��ی روی دروازه دو تيم رخ ن��داد تا اينكه در 
دقيقه 87 بار ديگر عليرضا حقيقی با واكنش��ی مناسب مانع از 
گلزنی بحرينی ها شد و ايران با كسب سه امتياز مهم اين مصاف، 

خودش را در قامت مدعی اين رقابتها نشان دهد.
شاگردان كارلوس كی روش پنجشنبه در دومين ديدار خود در 
مرحله گروهی رقابتهای جام ملتهای آسيا در ورزشگاه سيدنی 
به مصاف تيم قطر خواهند رفت ك��ه اگر تيم ملی در اين ديدار 
برنده بازی لقب گيرد، ضمن قطعی كردن صعود خود به مرحله 
بعد، در بازی سوم خود برابر امارات برای صدرنشينی در گروه 

سوم به ميدان خواهد رفت. 
حاج صفی بهترین بازیکن میدان شد

احسان حاج صفی ، بازيكن تيم ملی فوتبال كشورمان به عنوان 

مرحله گروهی رقابتهای جام ملتهای آس�یا 2015 
– گروه سوم

ورزشگاه : رکتنگیوالر – ملبورن
ایران:2

گلها: احسان حاج صفی)45+2(
 مسعود شجاعی)71(

بحرین:صفر
داور : ویلیامز

اخطار: احسان حاج صفی) ایران( عبدا... عمر)بحرین(

ایران 2 – بحرین صفر

خط و نشان سربازان پارسی
 برای آسیا

گل زدهباختمساویبردبازيهاتيم
گل 
خورده

تفاضل 
گل

امتياز

11004133استراليا1
11001013كره جنوبي2
10-100101عمان3
30-100114كويت4

گل زدهباختمساویبردبازيهاتيم
گل 
خورده

تفاضل 
گل

امتياز

11001013ازبكستان1
11001013چين2
10-100101كره شمالی3
10-100101عربستان4

گل زدهباختمساویبردبازيهاتيم
گل 
خورده

تفاضل 
گل

امتياز

11004133امارات1
11002023ايران2
20-100102بحرين3
30-100114قطر4

بهترين بازيكن ديدار تيمهای ملی فوتبال ايران و بحرين شناخته شد.حاج 
صفی كه در اين ديدار عملكرد خوبی را از خود نشان داده بود، گل اول بازی 

را با يك ضربه زيبای پای راست از پشت محوطه جريمه به ثمر رساند.

حاشیه های بازی
*هواداران تيم ملي فوتبال ايران ش��عار ش��ش تايي ها را عليه بحرين سر 

دادند.
 *آنها اش��كان دژاگه را با شعار اش��كان دوس��تت داريم مورد تشويق قرار 

می دادند.
 *در جريان بازی برخی اوقات ماركار آقاجانيان كنار زمين حضور داش��ت 
و برخی اوقات هم كارلوس كی روش برای تذكر به بازيكنان به گوشه زمين 

می آمد.
*گزارشگر س��ايت AFC به تعريف و تمجيد از تماش��اگران ايراني حاضر 
در ورزش��گاه ركتنگوالر ملبورن پرداخت. او در گزارش خود آورده اس��ت: 
تماشاگران ايرانی استقبال خوبی از اين ديدار داشته اند كه البته با توجه به 
جمعيت 70 هزار نفری ايرانی ها در اس��تراليا اين استقبال قابل پيش بينی 

بود. 
*حدود 18 هزار نفر كه تيم كشورشان را از نخستين دقيقه بازی حمايت و 

تشويق كردند بعد از بازی جشن بزرگی در حاشيه ورزشگاه برپا كردند.
*گزارش اين ديدار بر عهده پيمان يوس��فی بود. با توجه حضور يوسفی در 

استراليا، صدای وی چند ثانيه جلوتر پخش می شد.

گروه ورزش : ديدار تيمهای قطر و امارات از گروه سوم 
رقابتهای جام ملتهای آسيا با برتری چهار بر يك قطری 
ها به پايان رس��يد. در اي��ن ديدار دروازه ب��ان قطر روز 
پراشتباهی را پشت سر گذاش��ت و دو تيم در مجموع 
نشان دادند، در س��اختار دفاعی دچار مشكالت زيادی 

هستند.
در نيمه نخس��ت اين ديدار اماراتی ها در مجموع 
بازی برتری نسبت به قطری ها ارايه دادند و تزلزل 
عجيب دروازه بان قطر فرصته��ای خوبی را برای 
اماراتی ها ايجاد ك��رد كه آنها نتوانس��تند از اين 
فرصتها بخوبی استفاده كنند. در اواسط نيمه اول 
اين ديدار خلفان ابراهي��م، بازيكن قطر از فرصت 
به دست آمده بخوبی استفاده كرد و در دقيقه 22 
با يك ضربه چيپ در حال��ی كه دروازه بان امارات 
برای دفع توپ به جلو آمده بود، گل نخست را برای 

قطر به ثمر رساند. 
با اين حال برتری قطری ها چندان دوامی نداش��ت 
و در دقيقه 37 ارس��ال اماراتی ها روی دروازه قطر 

با اش��تباه عجيب دروازه بان قطری همراه شد تا در 
ش��لوغی مقابل دروازه اين تيم، احمد خليل موفق 

شود كار را به تساوی بكشاند.
پس از گل تساوی اين ديدار، بازی به سمت تعادل 
پيش رفت تا نيمه نخست با تساوی يك بر يك به 
پايان برسد. اما در نيمه دوم امارات تيم برتر زمين 
لقب گرفت، ش��اگردان مهدی علی  در نيمه دوم 
اين ديدار بازهم بر بازی س��وار بودن��د و به كمك 
دروازه بان قطر موفق ش��دند، دو گل ديگر هم به 

ثمر برسانند. 
گل دوم امارات��ی ها در دقيق��ه 52 روی يك ضربه 
ايستگاهی به دست آمد كه احمد خليل موفق شد، 
با يك ضربه ايستگاهی كه از گوشه محوطه جريمه 
زده بود، تيمش را به گل دوم برس��اند. در گل سوم 
نيز بازهم اش��تباه عجيب دروازه بان قطر كار دست 
اين تيم داد و علی مبخوت در دقيقه 56 روی دفع 
ناقص دروازه بان قطری گل سوم را برای تيمش به 

ثمر رساند.

مرحله گروهی رقابتهای جام ملتهای آس�یا 2015 – 
گروه سوم

ورزشگاه : کانبرا
امارات: 4

گلها: احمد خلیل)37 – 52( 
علی مبخوط )56 - 89(

قطر :یک
گل: خلفان ابراهیم)22(

داور : کیم جونگ هیونگ
اخطار: ولید عباس، حمدان کمالی ) امارات( احمد السعید)قطر(

امارات 4 – قطر یک

امارات، قطر را 
به چهار میخ کشید

پس از گل سوم امارات، قطری ها تالش كردند تا از شوت زنی 
به گل برس��ند، اما ضربات آنها در چارچوب دروازه  نبود و در 
حالی كه بازی به سمت دقايق پايانی می رفت، بازهم اماراتی ها 
گلزنی كردند و در دقيقه 89 بازهم علی مبخوت برای تيمش 
گل زد تا اين ديدار با برتری چه��ار بر يك امارات برابر قطر به 

پايان برسد.
احمد خلیل بهترین بازیکن میدان شد

احمد خليل ، بازيكن تيم ملی فوتبال ام��ارات به عنوان بهترين 
بازيكن ديدار تيمهای ملی فوتبال امارات و قطر شناخته شد.
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قدس ورزشی

کاپیتان استرالیا به عمان نمي رسد
كاپيتان تيم ملي استراليا بازي بعدي تيمش در جام ملتها را از دست داد. به نقل از سايت 
هرالد سان استراليا، ميل ژدانيك در بازی مقابل كويت از ناحيه قوزک پا مصدوم شد و به 

بازی با عمان نمی رسد.
سرمربی استراليا ترجيح داده كاپيتان تيمش را برای بازی حساس مقابل كره جنوبی در 

اختيار داشته باشد و به همين دليل در بازی با عمان از ژدانيك استفاده نخواهد كرد.
سرمربی اس��تراليا اظهار اميدواری كرده كه بازيكنان ديگر بتوانند جای خالی كاپيتان 
تيمش در ديدار مقابل عمان را پر كنند. احتماال مارک ميليگان يا تری آنتونيس جايگزين 

ژدانيك در بازی با عمان خواهند شد.

اصلی ها ریکاوری می کنند، ذخیره ها تمرین سبک
اعضای تيم ملی فوتبال كشورمان ساعت 11 صبح امروز از ملبورن به سيدنی می روند تا 

با پيگيری تمرينات خود برای ديدار مقابل قطر آماده شوند.
بازيكنانی كه در بازی مقابل بحرين به مي��دان رفتند، در تمرين امروز ريكاوری خواهند 
كرد و ساير بازيكنان هم تمرين سبكی را پشت س��ر می گذارند تا تمرينات جدی از روز 

سه شنبه پيگيری شود.

سرمربی قطر: بازی دشواری برابر ایران داریم
جمال بلماضی سرمربی الجزايری تيم ملی فوتبال قطر با اشاره به اينكه تيمش با شكست 
برابر امارات تحت  فشار است جدال بعدی شاگردانش مقابل ايران را سخت توصيف كرد.

وی افزود: اگر گل هايی كه در اين بازی خورديم را آناليز كنيد، می بينيد كه روی اشتباهات 
فردی گل تس��اوی را  دريافت كرديم و پس از آن در نيمه دوم روی ضربات ايستگاهی و 
ضربات  شروع مجدد گل های بعدی را خورديم. پس از آن بازگشت به بازی برای ما مقابل 
تيم خوب امارات دشوار شد.بلماضی گفت: روز ش��نبه هم گفته بودم كه در گروه خيلی 
دشواری قرار داريم و تمامی تيم های حاضر در گروه C خوب هستند. حاال بايد خودمان 
را برای رويارويی با ايران، تيم��ی كه در جام جهانی 2014 حضور داش��ته، آماده كنيم. 
ايران يكی از قدرتمندترين تيم های حاضر در اين تورنمنت اس��ت و بازی بزرگ ديگری 
در انتظارمان است. به خاطر شكست برابر امارات تا حدودی تحت فشار هستيم و جدال با 

ايران بازی سختی برای ما خواهد بود.

حقیقی: بحرین ضعیف نبود 
عليرضا حقيقی در مورد پيروزی تيم ملی كشورمان مقابل بحرين اظهار داشت: اگر فكر 
كنيم ضعف بحرين باعث شكست اين تيم مقابل ايران شد، سخت اشتباه كرده ايم. ايران 
در اين بازی از نظر فنی و تاكتيكی قدرت خود را به حريفش نشان داد و باعث شد ديگر 
حريفان هم به قدرت باالی تيم ملی پی ببرند.وی ادامه داد: ما از ابتدای بازی برای كسب 
3 امتياز به ميدان رفته بوديم و برای تك تك دقايق مسابقه برنامه ريزی داشتيم. هدفمان 

اين بود كه گام اول را با اقتدار برداريم و به اين خواسته خود هم رسيديم.
دروازه بان تيم ملی يادآور شد: با اين بازی خوب و پيروزی مقتدرانه بار ديگر قدرت خود را به 

رخ مدعيان جام كشيديم و از حاال بايد به پيروزی در ديدار های آينده فكر كنيم.

قضاوت فغانی و کمک هایش در دیدار کره جنوبی و کویت 
عليرضا فغانی داور بين المللی كشورمان كه همراه با 2 كمك ايرانی خود ديدار تيم 
های عربستان و چين را در جام ملت های آسيا سوت زده بود دومين ديدارش را هم 
فردا قضاوت خواهد كرد.بر اين اس��اس عليرضا فغانی، رضا س��خندان و محمدرضا 
ابوالفضلی داوران حاضر كش��ورمان در اين دوره از رقابت ها روز سه شنبه ديدار تيم 

های كره جنوبی و كويت را در روز دوم جام ملت های آسيا قضاوت خواهند كرد.

نکونام به رکورد مهدوی کیا رسید
جواد نكونام،هافبك تيم ملی فوتبال كشورمان پيش از اين در سه دوره از مسابقات 
جام ملت های آسيا در سال های 2004، 2007 و 2011 حضور پيدا كرده بود كه با 
بازی مقابل بحرين، تعداد حضور او در جام ملت های قاره كهن به عدد 4 رسيد. پيش از 
اين مهدی مهدوی كيا با حضور در 4 دوره جام ملت های آسيا )1996، 2000، 2004 

و 2007( از بابت شركت در اين مسابقات در كشورمان صاحب ركورد بود.
به غير از مهدی مهدوی كيا و جواد نكونام، 7 بازيكن ديگر از ازبكستان )3 بازيكن(، عراق، 

عربستان، امارات و چين نيز 4 بار حضور در جام ملت های آسيا را تجربه كرده اند. 

حاج صفي: بهتر مي  شویم
احسان حاج صفي هافبك چپ تيم ملي فوتبال ايران در پيروزي مقابل بحرين نقشي 
كليدي داشت. حاج صفی در پايان مسابقه در پاسخ به خبرنگاران گفت: بازی اول بود 
و طبيعتا سختی خود را داشت. اما خدا را شكر توانس��تيم با پيروزی در اين مسابقه 

هواداران را خوشحال كنيم و حاال روحيه مان هم خيلی بهتر است.
حاج صفی در ادامه درباره شرايط تيم ملی گفت: روز به روز بهتر می  شويم و با وجود اينكه 

بازی تداركاتی خاصی نداشتيم شرايطمان در اين تورنمنت هر روز بهتر می  شود.

پاداش بعد از مرحله گروهی 
طبق اعالم مه��دی محمدنبی دبيركل فدراس��يون فوتبال ايران پ��اداش عملكرد 
بازيكنان در مرحله گروهی پس از اتمام سه بازی اول و پايان مرحله گروهی پرداخت 

خواهد شد. 
وی افزود: بازی اول هر تورنمنت سختی خودش را دارد و خوشحاليم با دو گل بحرين 
را شكست داديم. در ديدار اول امارات با نتيجه 4 بر 1 از سد قطر گذشت و اين نشان 

می دهد كه چقدر كار سختی داريم. اميدوارم همين روند را ادامه دهيم.

دلیل نیمکت نشینی حیدری چه بود؟
خسرو حيدری گفت: 4 - 3 روز است كه به مرز آمادگی رسيدم و كارلوس كی روش 

صالح ديد كه در اين مسابقه به ميدان نروم.
وی افزود: در تمرينات اخير نتوانستم به صورت جدی كار كنم به همين خاطر درون 
تركيب اصلی قرار نگرفت��م. در مجموع پيروزی مقابل بحري��ن در اولين ديدار جام 
ملت های آسيا نتيجه قابل قبولی بود. اين پيروزی شرايط ما را در جدول بهتر كرد و 
به ديدارهای بعدی اميدوار شديم. بازی سختی مقابل قطر داريم و بايد در اين مسابقه 

سه امتياز را كسب كنيم.

امیدواری های غفوری
وريا غفوری درباره پيروزی تيم 
ملی فوتبال كش��ورمان مقابل 
بحرين گفت: خيلی خوشحالم 
كه در اولين بازی رسمی ام برای 
تيم ملی توانس��تيم بحرين را 
شكس��ت دهيم. خ��ود من هم 
سعی كردم كه كمتر نفوذ كنم.

وی ادامه داد: در اين بازی توپ 
كمتری لو دادي��م و برای اولين 
بار بود كه به عنوان دفاع راست 
بازی می كردم و فكر می كنم در 
اولين بازی رس��می ام عملكرد 
ب��دی نداش��تم و به دس��تور 
كی روش در زمين عقب و جلو 
می رفتم و فكر می كنم توانستم 
خواسته های او را در زمين پياده 

كنم.
بازيك��ن تي��م مل��ی فوتب��ال 
كشورمان در پايان خاطرنشان 
ك��رد: امي��دوارم در بازی های 
آينده تي��م ملی ه��م عملكرد 
خوبی داش��ته باش��م و بتوانم 

رضايت كی روش را جلب كنم.

حسینی: بحرین حریف 
آسانی نبود

س��يد جالل حس��ينی پس از 
پي��روزی دو بر صف��ر تيم ملی 
فوتبال اي��ران مقاب��ل بحرين 
گف��ت: بازی س��ختی در پيش 
داش��تيم و بحرين آنطور كه از 
قبل می گفتن��د حريف راحتی 

نبود.
وی افزود: البته آنها خيلی هم 
به ما فش��ار نياوردند. بازيكنان 
بحري��ن را ب��ه خوب��ی كنترل 
كردي��م و توانس��تيم بهترين 
اس��تفاده را از فرصت ه��ای به 
دس��ت آورده ببريم. در اولين 
مس��ابقه نتيجه خوبی گرفتيم 
و ب��ه بازی های آين��ده اميدوار 
ش��ديم و تالش می كنيم تا در 
ديدارهای بع��دی نتايج خوبی 

بگيريم.

زوج رویایي غفوريـ  دژاگه
در نيمه اول بازي ايران � بحرين 
چيزي كه بيش��تر از هر چيزي 
به چش��م مي  آم��د هماهنگي 
فوق العاده وريا غفوري و اشكان 

دژاگه بود.
آنها در طول بازی بارها از جناح 
راس��ت نفوذ كردن��د و تقريبا 
تمام موقعي��ت های اي��ران از 
جناح راست بود. اين در حالی 
اس��ت كه جناح چپ اي��ران را 
كه مهرداد پوالدی و احس��ان 
حاج صفی تشكيل داده بودند، 
كمت��ر توانس��تند روی دروازه 
بحرين موقعيت ايج��اد كنند. 
البته تك گل ايران را احس��ان 
حاج صفی به ثمر رس��اند اما نه 
از س��مت چپ بلكه او از پشت 
محوطه جريمه با يك شوت زيبا 

توپ را وارد دروازه حريف كرد.
وريا غفوری با مصدوميت خسرو 
حيدری راه ب��ه تركيب اصلی 
تيم ملی برده است و به نظر می  
رسد حاال ديگر كی روش روی 
او بيش از گذش��ته حساب می  

كند.

بیژن ذوالفقار نس�ب: تيم ما با برنامه و هدفمند بازی كرد و 
نتيجه بازی عادالنه بود. هميشه بازی های اول يك تورنمنت 
حساسيت خيلی بااليی دارند و قضاوت كردن درباره آنها سخت 
است. معموال نمی شود در بازی اول انتظار كسب نتيجه مطلوب 
داش��ت ولی تيم ملی نتيجه خوبی گرفت. به عقيده من به جز 
10 دقيقه اول بازی، در س��اير دقايق تيم ما با برنامه، منظم و 
هدفمند كار كرد. ايران بر مبنای روش هميشگی 4-2-3-1 
كی روش به ميدان رفت كه به تجمع بازيكنان در زمين خودی 
و سرعت در حمله و گاهی ضدحمله استوار است. در نيمه دوم 
تاكتيك يارگيری من تو من كه از سوی كی روش به بازيكنان 
گفته ش��ده بود به خوبی پياده شد و بدون ش��ك اجرای اين 

تاكتيك نقش بسزايی در پيروزی ايران داشت.
جزء اين من ضربات ايستگاهی را يكی از نقاط برتری تيم ملی 
فوتبال ايران در اين بازی می دانم . هر دو گل ما حاصل ضربات 

ايستگاهی بود و نشان داديم كه حاال بهتر از هر زمان ديگری 
قدر اين ضربات را می دانيم.اين يك امتياز مثبت برای فوتبال 

ايران است.
سمت راست تيم ما در هر دو گل نقش موثر داشت. غفوری و 
اشكان دژآگه عملكرد خوبی داشتند. در مجموع عملكرد تيم 
ملی خوب بود.اما حريف ما يك تيم فيزيكی بود و با شناختی كه 
از آن داشتيم می دانستيم كه با خشونت برابر ما بازی می كند. 
پيشرفت هايی در كار بحرين ديده شد كه از آن جمله حفظ توپ 
بيشتر را می شود مثال زد. در مجموع نتيجه بازی عادالنه بود.

درباره  عملكرد دو بازيكن جديدی كه بر خالف تركيب تيم ملی 
در جام جهانی برابر بحرين در تركيب ثابت تيم ملی به ميدان 
رفتند هم بايد گفت: وريا غفوری و پورعلی گنجی آزمايش بسيار 
خوبی را پشت سر گذاشتند. به خصوص در حركات تركيبی با 
دژاگه، غفوری بسيار مثبت عمل كرد و فكر می كنم جايگاه خود 

را در تيم ملی تثبيت می كند.
پورعلی گنجی هم باهوش بازی كرد و مكمل خوبی برای سيد 
جالل حسينی بود. ساير بازيكنان جديد مثل سروش رفيعی 
و سردار آزمون فرصت چندانی برای بازی پيدا نكردند ولی در 
مجموع احساس من اين است كه تركيب اوليه تيم ملی با حضور 

غفوری و پورعلی گنجی خوب بود.
بازی با بحرين تمام ش��د و بايد به فكر بازی با قطر بود. تيمی 
كه مانند بحرين فيزيكی و خشن نيست بلكه فوتبال كندتر و 
تكنيكی تری انجام می دهد. قطر برای ما قابل كنترل تر است و 
ما مقابل اين تيم راحت تر برنده می شويم. به اين ترتيب معتقدم 
كه به راحتی از گروه مان صعود می كنيم. ما تا پايان جام ملتها 
راه زيادی در پيش داريم و كی روش باي��د در تمرينات بعد از 
اين بازی نقاط ضعف تيم را برطرف كند تا در مقابل تيم های 

پرقدرت تر بتوانيم موفق ظاهر شويم.

گ�روه ورزش : مدافع عن��وان قهرمانی امروز در ورزش��گاه 
نيوكاسل به مصاف تيم ملی فلسطين خواهد رفت. سامورايی ها 
كه حاال به عنوان يكی از بخت های اصلی قهرمانی جام شانزدهم 
از سوی كارشناسان معرفی می شوند قصد دارند همانند ديگر 
مدعيان در بازی نخس��ت خود با برتری كامل بازی را به پايان 
برسانند از اين رو اين بازی می تواند جذابيت های فراوانی را به 

همراه داشته باشد.
شاگردان آگيره در تيم ملی ژاپن با انجام بازی های تداركاتی 
ايده آل خود را برای جدال با تيم های آسيايی از هر نظر آماده 
كردند . با اين حال برخی اتفاقات حاش��يه ای در فوتبال ژاپن 
سبب شد فشارهای كاذبی از سوی رسانه ها به اين تيم تحميل 
شود اما مديران فدراسيون ژاپن با حمايت تمام قد از تيم ملی و 
سرمربی خود هيچ راهی برای ورود حاشيه به فوتبال ملی ژاپن 
را باز نگذاش��تند تا اين تيم بتواند با وجود معضالت فراوان با 

آرامش خاطر وارد مسابقات آسيايی شود.
تيم ملی ژاپن در حال حاضر در رده 54 جهان قرار دارد.ژاپن در 
6 دوره گذشته از اين مسابقات توانسته است 4 قهرمانی بدست 
بياورد كه همين موضوع باعث ش��ده است از ژاپن به عنوان پر 
افتخارترين تيم در اين رقابت ها نام برده شود.بهترين بازيكن 
تيم ملی ژاپن در حال حاضر كيس��وكه هوندا اس��ت كه نقطه 
عطفی برای اين تيم اس��ت به دليل اينك��ه مهاجمان ژاپن در 
حال بازنشستگی هستند و هوندا ميتواند ضعف در اين پست را 
پوشش دهد. تيم ژاپن در پنج بازی پيش از حضور در جام ملت 

ها صاحب 4 پيروزی و يك شكسته شده است.
اما تيم ملی فلس��طين در حال حاضر در رده 115 جهان قرار 
دارد كه برای نخستين بار حضور در اين مسابقات را تجربه می 
كند.نقطه عطف اين تيم در خط هافبك است، در جايی كه ابو 
حبيب بازی می كند و فلس��طينی ها ميتوانند خيال خود را از 
بابت اين نقطه از زمين مسابقه راحت كنند.تيم ملی فلسطين 
در اولين تجربه خود در رقابت های جام ملت های آس��يا با بد 

شانسی محض روبرو شده اس��ت و در گروه D مسابقات قرار 
گرفته اس��ت.گروهی كه در آن پر افتخار تري��ن تيم و يكی از 
مدعيان اصلی قهرمانی قرار گرفته اس��ت. تيم فلسطين پيش 
از شروع مسابقات استراليا در پنج بازی خود سه شكست و دو 

پيروزی را در كارنامه خود به ثبت رسانده است.
ديدار ژاپن – فلس��طين امروز س��اعت 10:30 در ورزش��گاه 

نيوكاسل برگزار خواهد شد.

ژاپن – فلسطین؛ امروز ساعت 10:30

ورود مدافع قهرمانی

گروه ورزش: دومين بازی گروه چهارم مس��ابقات جام ملت 
های آس��يا بين دو تيم عربی عراق و اردن برگزار خواهد شد، 
عراقی كه در سيزدهمين دوره مس��ابقات جام ملت ها عنوان 
ارزشمند قهرمانی را برای نخس��تين بار به دست آورد پس از 
ناكامی در مس��ابقات قطر حاال برای جبران به اس��تراليا سفر 
كرده هرچند كه خود می داند چه كار سخت وطاقت فرسايی 

پيش رو دارند.
عراقی ها پيش از ش��روع جام تالش كردند با ايجاد تغييرات 
روی نيمكت خود زمينه موفقيت در اين مسابقات را فراهم 
كنند چون در آخرين حضور منطقه ای خود در مس��ابقات 
جام خليج فارس توفيق چندانی به دست نياوردند به همين 
دليل شينشل را به عنوان سرمربی خود به كار گرفتند تا به 
واسطه حضور وی بتوانند در استراليا همانند دو دوره پيش 

موفق ظاهر شوند.
آنها در آخرين بازی تداركاتی خود پيش از شروع جام برابر تيم 
ملی ايران به ميدان رفتند كه در اين بازی شاگردان شينشل 

متحمل شكست شدند تا با شكست برابر ايران وارد مسابقات 
مرحله گروهی ش��وند.اما تيم ملی اردن هم شرايط زياد ايده 
آلی برای حضور در اين دوره از مسابقات ندارد اما با اين تفاسير 
اردنی ها هم با ب��ه كار گرفتن يك مربی انگليس��ی اميدوارند 
بتوانند در جام شانزدهم به موفقيتی بزرگ دست پيدا كنند. 
ری ويلكينز با بهره گيری از تمامی مهره های شاخص فوتبال 
اردن بنا دارد در اين گروه به خوب��ی امتياز جمع كند تا بتواند 
جواز حضور در مرحله بعدی را پيدا كند. هرچند او در اين گروه 

بايد با قهرمانان دو دوره اخير جام ملت ها رو به رو شود.
اما با اين ح��ال تيم خود را دارای ش��انس موفقيت می داند به 
همين دليل بايد روی تيم اردن هم حس��اب ويژه ای باز كرد 
چون ری ويلكينز می خواه��د پس از موفقي��ت در تيم های 
مختلف حاال در قاره آسيا نام خود را به عنوان يك مربی موفق 

به ثبت برساند. 
اين ديدار در ورزشگاه سانكروپ  شهر بريزبين از ساعت 12:30 

برگزار خواهد شد. 

عراق – اردن – امروز 12:30

عراق می خواهد دوباره مدعی شود

تجربيات گذشته می  گويد كه خاوير آگيره انتظار رقابت های 
سختی را در استراليا دارد. اين تيم امروز در اولين بازی خود 
مقابل فلس��طين به ميدان می رود. آگيره پيش از اين بازی 
اظهار داشت: از برخی از بازيكنانم كه در دوره های  گذشته 
جام ملت های آسيا سوال كردم و آنها به من گفتند كه اولين 
بازی بسيار بسيار سخت است. با در نظر داشتن اين مساله 
به بازيكنان خواهم گفت كه آنها بايد طوری بازی كنند كه 
گويی آخرين دقيقه فينال در يك بازی سخت است. ما بايد 
از ابتدای بازی اولمان با جنگندگی زيادی بازی كنيم. يكی 
پس از ديگری برای بازی ها آماده می شويم و از حاال به تمام 

مسابقات نگاه نمی كنيم.
وی ادامه داد: ما قهرمان هستيم و مطمئنيم كه می توانيم 
از عنوان قهرمانی خود در آسيا دفاع كنيم. به تيم های ديگر 

احترام می گذاريم. به هر حال ما قهرمان هس��تيم و آماده 
خواهيم بود تا از قهرمانی خود در اين مسابقات دفاع كنيم. 
می دانيم كه فلسطين قهرمان چلنج كاپ شده است و به اين 

مساله احترام می گذاريم.
سرمربی ژاپن خاطرنش��ان كرد: اين اولين بار است كه آنها 
در چنين تورنمن��ت بزرگی به مي��دان می روند و می دانيم 
كه تشنه پيروزی هس��تند. می دانيم كه آنها سرعتی بازی 
می كنند، به خص��وص در ضدحمالت و ما ب��ه اين موضوع 

توجه داريم.
وی اضافه كرد: به تمام 15 تيم ديگ��ر احترام می گذاريم و 
برای هر تيمی امكان قهرمانی در آسيا وجود دارد. ما مدافع 
عنوان قهرمانی هستيم اما استراليا يكی از مدعی ها است زيرا 

در خانه بازی می كنند.

سرمربی اردن: 
شکست نخوردن مقابل عراق بسیار مهم است

ری ويلكينس س��رمربی اردن ب��ر اين باور اس��ت كه تيمش 
نمی تواند در اولين بازی خود در جام ملت های آسيا شكست 
بخورد. وی قبل از بازی مقابل عراق در گروه D اظهار داشت: 
می توانيم با يك تساوی زندگی كنيم اما در اين صورت بايد در 
بقيه بازی ها گل های زيادی بزنيم و اين مش��كل بزرگی برای 
ما خواهد ب��ود. در حالت ايده آل می خواهيم برنده باش��يم اما 

شكست نخوردن هم به همين اندازه مهم است.
وی ادامه داد: در هر تورنمنتی اولين بازی بيشترين اهميت را 
دارد. ژاپن مطمئنا قوی ترين تيم گروه است اما در اين بازی يازده 
بازيكن مقابل يازده بازيكن بازی می كنند بنابراين هر بازی به 

شدت سخت خواهد بود اما اولين بازی بسيار مهم است.
س��رمربی تيم ملی فوتبال اردن خاطرنش��ان ك��رد: من فكر 
می كنم در گروه س��ختی قرار داريم. هر بازی به شدت سخت 
است اما برای شروع مسابقاتمان آماده هستيم. شكست حريفی 
كه مدعی است هم امتياز و هم باعث افتخار است. بيش از حد 
نگران نيستم زيرا پيش��رفت كرده ايم. منتظر اين بازی هستم 
زيرا اين اولين مسابقه ماست. مطمئنم بهترين نتيجه را از بازی 

بازيكنان می گيريم.
سرمربی تيم ملی فوتبال اردن گفت: اگر صعود نكنيم به خاطر 
كمبود تالشمان نيس��ت و اگر از گروه صعود كنيم برای ساير 

تيم ها مشكل ساز خواهيم شد.

آگیره: باید چنان بازی کنیم که گویی آخرین دقیقه فینال است

پايگاه خبری كنفدراسيون فوتبال آسيا پس از پيروزی ايران 
در نخستين ديدارش در جام ملت های آسيا در گزارشی از اين 
بازی نوشت: احسان حاج صفی، با زدن بهترين گل تورنمنت 

تا به اين جا به ايران كمك كرد كه شروع فوق العاده ای برای 
رسيدن به آرزوی خود در راه كسب چهارمين قهرمانی در اين 

تورنمنت داشته باشند.

AFC: حاج صفی بهترین گل تورنمنت را  زد

 ذوالفقارنسب: 

گذرگاه آسان قطر، جوانها و روزهای پیش رو



گوناگون
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قدس ورزشی

 دالرام عظیمی: مانوئل نوير، سنگربان ملی پوش بايرن مونيخ 
اميدوار است در مراسم امشب اهدای جايزه توپ طالی فوتبال 
اروپا به سلطه شش ساله ليونل مس��ی و رونالدو در رده بندی 
بهترين بازيكنان فوتبال جهان پايان دهد. او به همراه مهاجمان 
رئال مادريد و بارسلونا جزو سه نامزد دريافت اين جايزه معرفی 
شده است. رونالدو در س��الهای 2008 و 2013 اين جايزه را 
دريافت كرده و مسی هم چهار س��ال پياپی از سال 2009 تا 
2012 برنده اين جايزه معرفی ش��د. هيچ دروازه بانی از سال 
1991 كه فيفا اين جايزه را برای انتخاب بهترين بازيكن سال 

برگزيده، آن را دريافت نكرده است. 
يواخيم لو، مرب��ی تيم ملی آلم��ان اين هفته به نش��ريه بيلد 
گفت:” نوير در سالهای اخير درخشش خيره كننده ای داشته 
و هيچكس پي��ش از او چنين عملكردی نداش��ته اس��ت.” با 
اينكه نوير ب��ا تيم ملی آلمان قهرمان جام جهانی ش��د، با اين 
حال ش��انس كمتری برای دريافت اين جايزه برای خود می 
بيند، بخصوص كه ركورد گلزنی های رونالدو و مسی در سال 
گذشته هم خيره كننده بود. رونالدو 61 گل برای رئال مادريد 
و پرتغال به ثمر رساند و ركورد 17 گل زده او فصل گذشته در 
چمپيونزليگ به رئال مادريد كمك كرد ت��ا برای دهمين بار 

قهرمان اين رقابتها شود. مسی هم چندين ركورد تازه با بارسلونا 
در اين فصل شكس��ته و خيلی از خبرنگارانی كه در اين مراسم 
جايزه می دهند، همچنان او را شايسته عنوان بهترين بازيكن 
فوتبال جهان می دانند؛ البته مس��ی دراي��ن فصل هيچ جامی 
تصاحب نكرد. آرژانتين فينال جام جهان��ی را به آلمان واگذار 
كرد و بارسلونا هم در ليگ مغلوب اتلتيكو شد و در مرحله يك 

چهارم نهايی چمپيونزليگ هم حذف شده بود؛  حتی جايزه توپ 
طاليی به مسی به عنوان بهترين بازيكن جام جهانی هم سپ 
بالتر را غافلگير كرد و او گفته بود از اين انتخاب متعجب ش��ده 
است. حاميان نوير از جمله اوتمار هيتسفلد او را نمونه بارز يك 
دروازه بان مدرن می دانند و معتقدند كه وقت انتخاب شدن يك 
دروازه بان به عنوان بهترين بازيكن فوتبال جهان رسيده است. 

جايزه توپ طال از سال 1956 از سوی فرانس فوتبال به بهترين 
بازيكن فوتبال اين قاره اهدا می شد. از زمان ادغام اين جايزه با 
جايزه فيفا، اين مراسم هرسال در زوريخ برگزار می شود. سپ 
بالتر دراين مراسم اولين سخنرانی اش را از زمانی كه شاهزاده 
علی حسين همكار او در كميته اجرايی فيفا رسماً نامزدی خود 

را برای رياست فيفا اعالم كرده، ايراد خواهد كرد.

امروز انتخاب برنده توپ طال در زوریخ

»نویر« به سلطه »رونالدو« و »مسی« پایان می دهد؟
ولفسبورگ به عزا نشست
مرگ ماالندا در سانحه 

رانندگی
م��رگ تراژيك جوني��ور ماالندا 
بازيكن جوان ولفسبورگ در يك 
سانحه رانندگی شوک بزرگی به 
اين تيم و فوتبال آلمان در زمان 
تعطيلی زمس��تانی بوندسليگا 
وارد كرد. مرگ ستاره 20 ساله 
بلژيكی در اين سانحه رانندگی 
تأييد ش��ده و علت اين س��انحه 
هم س��رعت ب��االی خودرويی 
كه ماالن��دا در صندلی عقب آن 
حضور داشت، اعالم شده است. 
عالوه بر او دو نفر ديگر هم داخل 
خودرو بودند. ب��اران و وزش باد 
ش��ديد و س��رعت زياد اتومبيل 
موجب انحراف خودرو از مس��ير 
اصلی و برخ��ورد آن به درختی 
شدند. در پی اين حادثه ماالندا 
به بيرون ماش��ين پرتاب شده و 
در دم جان س��پرد. دو نفر ديگر 
هم كه به ش��دت زخمی ش��ده 
اند، راهی بيمارس��تان ش��دند. 
ماالن��دا فصل گذش��ته از زولته 
وارگم راهی ولفس��بورگ شده 
بود. اين سانحه در شمال آلمان 
رخ داد. ماالندا ك��ه دراين فصل 
10 بازی ب��رای تيم��ش انجام 
داده ، قرار بود با پ��روازی راهی 
آفريق��ای جنوبی ش��ود ت��ا به 
ديگر اعضای تيم ولفس��بورگ 
كه در اين كش��ور اردو زده اند، 
ملحق ش��ود. هم تيمی های او 
در پيامهای جداگانه ای به مرگ 
وی واكنش نش��ان دادند. كوين 
دبروينه هم تيمی او در تيم ملی 
بلژيك در توئيتر نوشت:” اينكه 
صبح با دوس��تت ح��رف بزنی و 
بعد اي��ن خبر را بش��نوی، واقعاً 
عجيب اس��ت. خيل��ی زود يك 
دوست خوب را از دست دادم.” 
ني��كالس بنتن��ر دانماركی هم 
دراين مورد نوش��ت:” او نه تنها 
يك بازيكن بزرگ بلكه انس��ان 
خوبی بود. برادر، من هميشه ياد 

تو و خانواده ات خواهم بود.”

برای حضور در تورنمنت 
بین المللی تکواندو

مردانی و آزادانی پنج شنبه 
به یونان می روند

به نق��ل از س��ايت فدراس��يون 
تكواندو، تورنمن��ت بين المللی 
يون��ان )G1( از روز جمعه )26 
دی ماه( به م��دت 3 روز برگزار 
و عليرضا نصرآزادانی و س��جاد 
مردانی تكوان��دوكاران تيم ملی 
برای ش��ركت در اين رقابت ها، 
پنجش��نبه )25 دی م��اه( عازم 
محل مس��ابقات می شوند. ملی 
پوش كش��ورمان بامداد 30 دی 

ماه به ايران بر می گردند.

سرمربی میزان: مهدوی 
پاسور اول ما ست 

رض��ا مومنی مقدم،س��رمربی 
تي��م واليبال ميزان خراس��ان 
درمورد پي��روزی در هفته نهم 
براب��ر ش��هرداری تبريز گفت: 
واقعاً بازی سختی را پشت سر 
گذاشتيم. خوش��بختانه تمام 
بازيكن��ان واقعاً عال��ی بودند و 
نشان دادند كه يك تيم واقعی 
هس��تند. بازيكنان ما با تجربه 
هستند و ش��رايط را به خوبی 
درک می كنند.هر بازيكنی كه 
وارد زمين شد بهترين عملكرد 

را داشت.
س��رمربی تيم واليب��ال ميزان 
درمورد شرايط پتكوويچ، پاسور 
جديد تيمش خاطرنشان كرد: 
در دي��دار برابر تبري��ز به وی 
بازی ندادم، چراكه هنوز كاماًل 
هماهنگ نشده است. مهدوی 
پاس��ور اول ما است و به خوبی 
توانست بازی را مديريت كند. 
مهدوی در دي��دار برابر تبريز 
در تم��ام بخش ها عال��ی بود و 
احساس كردم نيازی نيست كه 

از پتكوويچ استفاده كنم.

نامه  ملی پوشان هندبال به 
رئیس صدا و سیما

به نقل از س��ايت فدراس��يون 
هندبال، در حال��ی  كه كمتر از 
يك هفته تا آغ��از رقابت های 
جام جهانی هندبال باقی مانده، 
ملی پوشان هندبال كشورمان 
با توجه به همزمانی مسابقات 
فوتبال جام ملت های آس��يا و 
مس��ابقات قهرمان��ی هندبال 
جه��ان از رئيس رس��انه ملی 
خواس��تند تا موجبات پخش 
مس��تقيم ديدارهای تيم ملی 
هندبال از رسانه ملی را فراهم 

آورد.

علی عبداحد: هفته هفدهم مس��ابقات ليگ ملی بس��كتبال 
باشگاه های كشور در حالی امروز بعدازظهر پيگيری می شود كه 
قطار تيمهای ليگ ملی به ايستگاه های قبل از پلی آف نزديك 

می شود.
در ديدارهای امروز تيم مهرام با تعيين قرعه استراحت دارد، اما 

بقيه بازی ها سنگين و تعيين كننده هستند.
پتروشيمی بندر امام تيم س��وم جدول در دور برگشت مجدداً 
مقابل رقي��ب ديرينه خود دانش��گاه آزاد كه رتب��ه دوم جدول 
است قرار می گيرد. تيم پتروش��يمی بندر امام در دور رفت در 
كمند بازيكنان دانشگاه آزاد گرفتار ش��د و نتيجه را 83 بر 59 
باخت، بنابراين ام��روز در خانه خود به دنبال جبران شكس��ت 
خود است و عالقه مندان به بسكتبال در انتظار ديداری جذاب 

و زيبا هستند.
تيمهای پمينا اصفهان و شهرداری گرگان رقابتی فشرده خواهند 

داشت.
تيم چهارم جدول »ف��والد هفت الماس قزوين« در ماهش��هر 
ميهمان صنايع پتروشيمی تقويت شده )تيم نهم جدول( است. 

صنايع پتروشيمی در هفته پانزدهم توانست 75-72 شهرداری 
گرگان را شكست دهد.

در مشهد، پااليش نفت آبادان كه رديف پنجم جدول را در اختيار 
دارد، ميهمان تيم ثامن مشهد است كه در مكان هشتم است.

ثامنی ها كه در تمام بازی ها عليرغم اينكه در دقايق يا ثانيه های 
پايانی بنا به عللی كه در آينده ای نزديك به آن خواهيم پرداخت، 
نتيجه نهايی را واگذار كرده اند، اما هيچگاه تيمی از قبل بازنده 

نبوده اند و اكثر تيمها را آزار داده اند.
در تيم پااليش نفت آبادان بازيكنان صاحبنامی چون كاردوست، 
جابر روزبهانی )آس��مانخراش اس��بق تيمهای ملی با قد 223 
سانتيمتر(، يوسف الله زاده، عماد سلمانی، دورقی و... بازيكنان 
امتيازآور و تأثيرگذاری هستند كه امروز در مشهد مقابل ثامن 
مش��هد به ميدان می آيند و كادر فنی ثامن نكات الزم فنی را به 
بازيكنانش��ان تذكر داده اند.اين ديدار ساعت 16 در سالن خانه 

بسكتبال مشهد در مجموعه ورزشی سجاد برگزار می شود. 
همچنين مسابقه دو تيم از شبكه استانی خراسان رضوي و شبكه 

سراسری ورزش به طور زنده پخش می شود.

 اس�ماعیل زاده: چ��ه باش��گاه هايی در جه��ان تواناي��ی 
دراختيارگرفتن ليونل مس��ی را دارد؟ سالهاست كه بحث های 
مفصلی دراين زمينه شكل گرفته والبته  مسی هرگز از بارسلونا 
تكان نخورده است. تابستان 2013 زمانی بود كه امكان جدايی 
او از كاتالونيايی ها بيش از هر زم��ان ديگری محتمل تر به نظر 
می رسيد. درآن فصل ساندرو روسل، رئيس وقت باشگاه با خريد 
نيمار درواقع پروژه فروش مس��ی را آماده كرده بود.  او كه قصد 
داشت هرآنچه را الپورتا در بارسلونا جا انداخته بود، از پايه ويران 
كند، بعد از كريوف و گوارديوال، سراغ مسی رفته بود تا كودتايش 
را عملی كند. دس��امبر همان س��ال خاوير فائوس، معاون مالی 
باشگاه جمله معروف” نمی توانيم هرسال قرارداد مسی را تمديد 
كنيم” به زبان آورده بود. مس��ی هم در پاس��خی تند و تيز به او 
گفته بود كه هيچ چيز از فوتبال نمی داند. ماجرا همان طور تمام 
شد كه همه می دانستند. روسل بدون هيچ توضيحی از سمت 
خود استعفا داد و به خاطر قضيه نيمار و انتقال بحث برانگيز او 
با 57 ميليون يورو كه در واقع برای بارس��لونا دوبرابر اين مبلغ 
تمام شده بود، از سمت خود كنار رفت. مسی كه به تيتو ويالنوا 
قول داده بود كه از اين تيم جدا نش��ود، قراردادش را با اين تيم 
تمديد و بار ديگر گرانقيمت ترين قرارداد فوتبال جهان را از آن 
خود كرد؛ اما روابط او با مديران باشگاه بهبود نيافت و ناسازگاری 
اش با لوئيس انريكه به بدتر شدن اوضاع منجر شد. اختالف نظر 

اين دونفر كه اين روزها كاماًل علنی ش��ده و انريكه را در آستانه 
جدايی از بارس��لونا قرارداده، مسلماً به نفع مس��ی به پايان می 
رسد. اما نشريات انگليسی می گويند كه چلسی و منچسترستی 
حاضر به شكستن يك تابوی ديرينه هستند. سان گزارش داده 
كه عمليات انتقال مسی از اسپانيا به جزيره حدود نيم ميليارد 

پوند معادل 639 ميليون يورو تمام خواهد شد. اين مبلغ شامل 
250 ميليون يورو برای فسخ قرارداد او با بارسلونا و دستكم 20 
ميليون يورو دستمزد ساالنه او برای دستكم شش سال و هزينه 

های ديگر خواهد بود.
*مسی، انریکه هرروز غریبه تر از دیروز

رابطه لوئيس انريكه و ليونل مس��ی طی روزهای اخير نه بهتر و 
نه بدتر شده است. درواقع هيچ رابطه ای بين مهاجم آرژانتينی و 
مربی اسپانيايی اين تيم وجود ندارد. از اتفاقی كه هفته گذشته 
در تمرين بارسلونا رخ داده و مسی در تمرينی كه برای تماشای 
عموم باز بود، ش��ركت نكرد، لوئيس انريكه او را به حال خودش 
رها كرده است. در پايان اين فصل انتخابات داخلی باشگاه برگزار 
خواهد شد و هم بارتومئو و هم بازيكنان درتالش هستد تا بحران 
ش��كل گرفته در اين تيم هرچه س��ريعتر خاتمه يابد. بازيكنان 
مطرح تيم از مسی خواسته اند تا تنش موجود با مربی را كاهش 
دهد و بارتومئو هم چنين چيزی را از انريكه خواسته بود. انتخاب 
بارتومئو برای همه مشخص اس��ت. او مسی را به انريكه ترجيح 
خواهد داد و مهاجم آرژانتينی هم اين را می داند. به نظر می آيد 
كه تا پايان فصل مسی و انريكه رابطه فعلی را نگه خواهند داشت، 
ولی قرار نيست رابطه آنها در ماههای آينده بهبود بخشد. شايد 
پيشنهادی وسوس��ه كننده از سوی چلس��ی هم بهانه ای برای 

جدايی او از بارسلونا بعد از حوادث اخير باشد.

استیلی : نمی توانم پرسپولیس را بخرم
حميد استيلی،پيشكس��وت باش��گاه پرس��پوليس درباره قيمت گذاری باش��گاه 
پرسپوليس گفت: روز شنبه اعالم كردند كه سهام باشگاه پرسپوليس 290 ميليارد 
تومان ارزش دارد، اما به طور ش��فاف نگفتند كه چند درصد س��هام باشگاه را برای 
فروش گذاشته اند و يا نحوه واگذاری چگونه است. وی اضافه كرد: حتی اگر باشگاه 
واگذار شود، باز هم به نوعی دولتی خواهد بود. نهادی مثل همراه اول، باشگاه را می 
خرد كه خود به نوعی دولتی است. البته اميدوارم اگر واقعا می خواهند باشگاه را به 
شخص بفروشند، اهليت آن شخص حتما بررس��ی كنند، زيرا به راحتی می توان از 
برند و نام بزرگ پرسپوليس سوء اس��تفاده كرد. اين باشگاه مثل راه آهن نيست كه 
هوادار نداشته باشد. استيلی در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما برای خريد باشگاه اخذ 
وام می كنيد؟ گفت: من ديگر برای خريد باشگاه اقدام نمی كنم، البته اگر هم بخواهم 

پرسپوليس را بخرم توان مالی آن را ندارم.

حمایت عسگری از عملکرد فغانی در جام ملت های آسیا
حسين عسگری، رئيس دپارتمان داوری گفت: از اعتراض برخی پيشكسوتان داوری 
نسبت به عملكرد فغانی تعجب كردم. چرا كه قضاوت اين ديدار مشكلی نداشت و 
پنالتی كه از سوی فغانی گرفته شد، كامال درس��ت بود. وی افزود: نمی دانم بر چه 
اساسی برخی پيشكس��وتان داوری اظهار نظر می كنند. توقع نداريم كه به غلط از 
داوری حمايت شود اما داور وظيفه اش را به خوبی انجام داده و اين منصفانه نيست 

مطالبی را مطرح كنيم كه طبق قانون نباشد.

احتمال پیوستن چند بازیکن به تیم امید 
محمد خاكپور، س��رمربی تيم ملی المپيك در مورد اردوی عمان گفت: به نظر من 
در اين بازی به يك انسجام رسيديم. ممكن است به لحاظ فنی به آن چيزهايی كه 
مد نظرمان بود نرسيده باشيم و شايد فاصله هم با آنها داشته باشيم اما می توانيم به 
وحدت و همدلی بين بازيكنان تيم چه آنهاي��ی كه داخل زمين بودند و چه آنها كه 

داخل زمين نبودند اشاره كنيم كه در روحيه آنها تاثير بسياری خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: اين تيم به اولين بردش بعد از يك سال رسيده است. اين برد برای 
روحيه بازيكنان الزم بود و يك وحدت و انسجام خوب بوجود آورده و كار ما را سخت 
تر كرده است و بايد بيشتر كار كنيم. اين برد نبايد ما را مغرور كند. ايرادات زيادی 
داشتيم و بايد به خوبی آسيب شناس��ی كنيم و روی آنها كار كنيم تا در مسابقات 
اصلی بهترين عملكرد را داشته باشيم. سرمربی تيم ملی المپيك در پايان افزود: در 
اردوی تركيه بازيكن جديد از ليگ يك به اين تيم اضافه می شود و با نفرات بيشتری 

به تمريناتمان در اردوی تركيه ادامه خواهيم داد.

نوری: دوست داریم علی کریمی در پرسپولیس باشد 
محم��د نوری،بازيكن تي��م فوتبال پرس��پوليس درب��اره حضور عل��ی كريمی در 
پرسپوليس گفت: قطعا حضور او در پرس��پوليس مثبت است. كريمی به بازيكنان 
روحيه می دهد و همه دوست داريم او در پرسپوليس حضور داشته باشد. روزی هم 

كه همراه با تيم تمرين كرد بازيكنان با انگيزه بيشتری تمرين می كردند.

خوشحالی محسن قهرمانی از بازگشت
محسن قهرمانی با ابراز خوش��حالی از قضاوت يك ديدار رسمی فوتبال بعد از 16 
ماه دوری گفت: داوری بخش��ی از وجودم بوده و دوری از آن سخت است. اين داور 
بين المللی فوتبال خراسان افزود: اين 16 ماه س��ختی های زيادی بر من گذشت و 
خوشحالم كه توانستم در ديدار نيمه نهايی ليگ برتر فوتبال استان خراسان رضوی 
س��وت بزنم. وی ادامه داد: تقارن اين اتفاق با ميالد پيامبر اكرم)ص( را به فال نيك 
می گيرم و بابت اين عيدی خوشحالم و اميدوارم مس��ؤوالن فوتبال كشور نيز اين 

عيدی را كامل كنند.
قهرمانی در مورد ادامه فعاليت خود در عرصه داوری عنوان كرد: بعد از اين 16 ماه 
سخت و با اصرار جامعه فوتبالی خراسان و به علت عالقه خودم، تصميم گرفتم دوباره 
قضاوت كنم و در اولين مرحله بنا شد در ليگ برتر خراسان رضوی سوت بزنم و االن 

منتظر تصميم و نظر فدراسيون فوتبال هستم.

بازگشت تراکتوری ها به ایران 
كاروان تراكتورسازی كه از دهم دی جهت برگزاری اردوی تداركاتی به كشور امارات 
رفته بود، به ايران بازگش��ت. تراكتورس��ازان كه بازيكنان سربازشان از جمله سينا 
عشوری، ش��جاع خليل زاده و علی حمودی را با خود در اين اردو نداشتند، 2 بازی 
تداركاتی برگزار كردند كه ابتدا از االمارات يك بر صفر شكست خوردند و در نهايت 

هم برابر الكويت با همين نتيجه تن به شكست دادند.

فسخ یک طرفه قرارداد بازیکن ملوان
عليرضا رمضانی بازيكن تيم فوتبال ملوان به صورت يك طرفه قرارداد خود را با اين 
باشگاه فسخ كرد. رمضانی كه سابقه حضور 9 س��اله در تيم ملوان را دارد، به دليل 
پرداخت كم قراردادش تصميم به جداي��ی از انزلی چی ها گرفت. اين بازيكن از 30 

درصد مبلغ قراردادش در نيم فصل نخست، 25 درصد را گرفته بود

مدافع صنعت نفت به صبا پیوست
حسين كوشكی مدافع تيم فوتبال صنعت نفت آبادان با قراردادی يك سال و نيمه 

به تيم صبای قم پيوست.

االمارات و الوصل حریفان پرسپولیس در اردوی امارات
تيم فوتبال پرس��پوليس در اردوی يك هفته ای خود در راس الخيم��ه امارات 2 ديدار 
تداركاتی برگ��زار خواهد كرد. طبق برنامه كادر فنی پرس��پوليس اي��ن تيم به مصاف 
االمارات خواهد رفت و در دومين ديدار هم در صورت فراهم ش��دن ش��رايط به مصاف 

الوصل می رود. 

احتمال جراحی دست بیک زاده  در استرالیا 
هاش��م بيك زاده،هافب��ك تي��م ملی فوتب��ال اي��ران در خص��وص مصدوميتش 
گف��ت: بس��يار بدش��انس ب��ودم ك��ه پ��س از نب��ودن در ج��ام جهان��ی، ج��ام 
ملت ه��ا را ه��م از دس��ت دادم و اي��ن موض��وع خيل��ی ناراحت كنن��ده 
 ب��ود. هافب��ك مص��دوم تي��م مل��ی ي��ادآور ش��د: احتم��ال دارد فردا)ام��روز

( در استراليا دستم را عمل كنم.

رفع مشکل سقف بودجه سپاهانی ها 
نصرا.... سجادی اخيراً نامه ای به 2 باشگاه سپاهان و استقالل تهران ارسال كرده و به 
2 باشگاه ليگ برتری در خصوص رعايت نكردن سقف بودجه اخطارهايی داده بود. 

با اين حال مشكل باشگاه سپاهان تا حدود زيادی رفع شده است.
نمايندگانی از بازرسی كل كشور در باشگاه سپاهان مستقر شدند و پس از مشخص 
ش��دن ايرادها، اصالحات الزم در خصوص اس��ناد و مدارک مالی باشگاه سپاهان 
صورت گرفت و ابهامات موجود در خصوص س��قف بودجه از بين رفته اس��ت. 10 
درصد ابهامات باقی مانده باشگاه سپاهان نيز مربوط به مسائل ديگری است كه به 

زودی حل خواهد شد.
مهرزاد خليليان،مديرعامل باشگاه سپاهان با تأييد اين خبر اعالم كرد كه 10 درصد 

ابهامات باقی مانده نيز در حال برطرف شدن است.

گروه ورزش: پپ گوارديوال مربی بايرن مونيخ كه همراه اين تيم 
در اردوی زمستانی در دوحه به سر می برد، گفت:” بارسلونا گزينه 
های زيادی برای مربيگری پيش رو دارد و مديران اين تيم بهترين 
تصميم را برای نگه داش��تن بارس��لونا در بين تيمهای بزرگ دنيا 
انجام می دهند.” او در مورد شايعاتی مبنی بر اينكه خوان الپورتا 
قصد دارد، او را بار ديگر بعد از انتخاب شدن به سمت رياست باشگاه 

به نيمكت بارس��لونا ببرد، گفت:” الپورتا چنين حرفی نزده است. 
شما اين اخبار را جای ديگر خوانده ايد.” مربی كاتالونيايی بار ديگر 
حمايتش را از مانوئل نوير در رقابت برای كسب توپ طال با رونالدو 
و مسی اعالم كرد. اين جايزه امروز در زوريخ به نفر برگزيده ارايه می 
شود.” نوير در چهار فصل گذشته فوق العاده عمل كرده بود. اگرچه 
هر سه نامزد اين جايزه بازيكنان بزرگی هستند و مسی و رونالدو 

هم از شانس زيادی برای كسب اين عنوان برخوردارند، بخصوص 
كه گلزنی در فوتبال به مراتب برای هواداران جذاب تراست. نوير با 
حضور در جمع سه نفر نامزد اصلی دريافت اين جايزه، در حقيقت 
برنده اس��ت. دروازه بان به زوريخ می رود تا در اين مراسم حضور 
داشته باشد. نوير از اينكه در كنار رونالدو و مسی برای دريافت اين 

جايزه انتخاب شده، بايد به خودش افتخار كند.”

بعد از تساوی برابر اورتون

تأکید پیگرینی بر اهمیت حضور آگوئرو
مانوئل پيگرينی، مربی منچسترسيتی بعد از تس��اوی 1-1 تيمش مقابل اورتون به نقش 
تعيين كننده سرخيو آگوئرو و بازگشت او به تركيب تيمش اشاره كرد. او گفت اگر بازيكنان 
تيمش فكر كرده اند كه يك گل در پانزده دقيقه پايانی مسابقه برای پيروزی كافی است، اين 
فكر كاماًل احمقانه بوده است:” فكر می كنم تيم ما در اين بازی كاماًل به حريف مسلط بود، 
بخصوص در نيمه اول. ما شانس های زيادی داشتيم ولی گل نزديم. پانزده دقيقه زمان زيادی 
است. می دانستيم كه اورتون تيم سرسختی اس��ت. آنها شانس های خودشان را داشتند و 
گل زدند. ما هرگز قبل از مسابقه فكرنمی كنيم كه بازی آسانی پيش رو داريم. در گوديسون 

پارک اورتون هميشه تيم خوبی است. 
سرخيو آگوئرو پيش از مصدوم شدن در ماه دسامبر در 23 بازی 19 گل برای سيتی به ثمر 
رس��انده بود و غيبت او در اين مدت به ضرر سيتی تمام ش��د. او در اين بازی بعد از يك ماه 
دوری از ميدانها به زمين آمد، ولی هنوز از شرايط آرمانی فاصله دارد. پيگيرينی معتقد است 
كه با بازگشت او، آگوئرو به فرم مطلوب قبلی بازخواهد گشت.” بازگشت او برای تيم خيلی 
مهم است. سرخيو فقط دو س��ه روز با تيم كار كرده و حاال يك هفته كامل برای بهتر شدن 
زمان دارد.” پيگرينی همچنين از پاس��خ دادن به پرسش��های خبرنگاران در مورد موضوع 

قرارداد لمپارد كه اين روزها سروصدای زيادی به پا كرده، خودداری كرد.

ضمن تکذیب حضور احتمالی در بارسلونا

حمایت گواردیوال از نویر برای توپ طال

باشگاه لندنی هنوز ستاره بارسلونا را می خواهد
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لیگ ملی بسکتبال:

امروز ثامن و پاالیش نفت آبادان در مشهد

در روز بازگشت رئال به پیروزی

عصبانیت دوباره رونالدو از بیل
گرت بيل يك بار ديگر خشم هواداران رئال مادريد و كريستيانو رونالدو را به دليل خودخواهی و پاس 
ندادن و اقدام خودسرانه به شوتزنی در ديدار مقابل اسپانيول برانگيخت. اگرچه بيل در اين بازی يك 
گل تماشايی به ثمر رساند،  اما در طول بازی كريس رونالدو را به شدت عصبانی كرد. اين اتفاق در 
دقيقه 72 بازی رخ داد. زمانی كه هافبك ولزی تصميم گرفت پاس ايسكو را به جای پاس دادن به 
مهاجم پرتغالی به شوتی مستقيم به سمت دروازه حريف تبديل كند. رونالدو به شكلی مشخص از 
اين اقدام او خشمگين شد و هواداران رئال هم به خودخواهی ستاره سابق تاتنهام معترض شدند. اين 
ماجرا بار ديگر شرايط بيل را در رئال متزلزل كرد. گزارش های اخير منتشر شده از جدايی او از رئال و 
تمايل منچستريونايتد به جذب بازيكنی كه رئال در سال 2013 با شكستن ركورد نقل وانتقاالت بازار 
فوتبال دراختيار گرفته بود، خبر می دادند. اگرچه آنچلوتی تالش كرد بعد از گل بيل به اسپانيول 
اين اتفاق را كم اهميت جلوه دهد و در كنفرانس خبری گفت:” هواداران می خواستند تا او توپ را به 
رونالدو پاس دهد، ولی مهاجمان وقتی مقابل دروازه بان هستند خودشان مصمم به گل زدن هستند، 
سخاوتمندی در فوتبال خيلی اهميت دارد و اگر بازيكنی خودخواهی كند، ما او را متوجه اين رفتار 
می كنيم. هواداران رئال هم در مورد بازيكنان مهم تيم از جمله بيل متوقع هستند. به هرحال اين 
يك لحظه در جريان بازی بوده و رابطه رونالدو و بيل و همه بازيكنان هم خوب است. ما همه به دنبال 
اين هستيم كه رئال به جايگاه باالتری ارتقا پيدا كند.” البته واكنش هواداران به بيل هم با توجه به 

اينكه او گل دوم رئال را به ثمر رسانده بود تا حدی عجيب و غيرواقعی به نظر می رسيد.


