هفتهها منتظر اين گل بودم

اشكان دژاگه نخستين گل خود را در ليگ برتر انگليس به ثمر رساند.
فوالم در جريان هفته چهاردهم ليگ جزيره به مصاف تاتنهام رفت و تن
به شكست دو بر يك داد .در اين بازي هافبك مليپوش ايراني توانست
پاس خوب برباتوف را به گل تبديل كند .دژاگه از زدن اين گل خوشحال
است :خوشحالم كه توانس��تم اولين گلم را براي تيمم به ثمر برسانم.
مدتها منتظر زدن اولين گلم براي فوالم بودم .در آلمان گلهاي زيادي
به ثمر رسانده بودم به همين خاطر وقتي گل زدم خيلي
خوشحالم شدم و به سمت هواداران رفتم .از اين بابت
خوشحالم كه توانستم دروازه تاتنهام را باز كنم اما
از اينكه شكست خورديم ناراحت هستم .در
نيمه نخست چندين فرصت گلزني داشتيم
و ميتوانس��تيم دروازه حريف را باز كنيم
اما در نهايت نتوانستيم از فرصتهايمان
اس��تفاده كنيم .در نيمه دوم بازي دو تيم
خيلي مستقيم شد .هر دو تيم فكر پيروزي بودند
و به چيزي كمتر فك��ر نميكردند .كل تيم بازي
خوبي انجام دادند و ميتوانستيم بازنده نباشيم.
فوالم امروز به مقابل استون ويال قرار ميگيرد.
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چـهـرهها  /شيوا نوروزي

اعالم رأي پرونده قهرماني تا  15روز آينده

رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال از اعالم راي نهايي پرونده تباني داوري در دو
هفته آينده خبر داد .حسنزاده كه با برنامه ورزش و مردم صحبت ميكرد حواشي
اين پرونده را بيش از مدارك قابل قبول موجود خواند :پرونده مربوط به همين موضوع
كه با نام قهرماني شناخته ميشود هفته پيش به ما ارجاع شد .جلسهاي را با
حضور دايي برگزار كرديم .در اين جلسه از مسئوالن باشگاه پرسپوليس
هم دعوت كرديم كه حاضر نشدند .تمام زواياي آشكار و پنهان اين پرونده
مطرحشدهونتيجهاشاينشدكهبرخيمداركيكهموردنظرمااسترا
دايي ارائه دهد .يك جلسه ديگر را با افراد ديگري برگزار كرديم ،با توجه به
اينكهبايدرويحيثيتافراددقتكنيمحداقلدر 15روزآيندهبهنتيجه
خواهيمرسيد.دليلتأخيراينموضوعهمسنگينبودنپروندهاست.قبال
همگفتهبودمآنچهدرپروندهموجوداستباهياهووصحبتهاييكهمطرح
ميشود خيلي فاصله دارد .ما سعي ميكنيم از هيچ موضوعي غافل نشويم و
رأيي كه صادر ميكنيم در جهت رشد و پيشرفت فوتبال باشد.

حضورمان در جام باشگاهها اتفاقي بود!

تيم داوري ايران براي حضور در جامجهاني تس��تهاي ورودي را با موفقيت پشت سر
گذاشتهاست.ايندرحالياستكهعليرضافغاني،سخندانوكامرانيفربرايقضاوتدر
نالملليكشورماندراينخصوص
جامباشگاههايجهاننيزانتخابشدهاند.فغانيداوربي 
گفت :ما براي حضور در اين رقابتها ابالغي نداشتيم و كام ً
ال اين موضوع اتفاقي بود
چراكه در ابتدا قرار بود داوران اماراتي در اين رقابتها حاضر شوند كه به علت
مصدوميت داور اماراتي و شركت نكردن وي در تستهاي مربوط ،در فاصله
يكهفتهتامسابقاتبهمااعالمكردندكهبرايحضوردراينرقابتهاتست
بدهيم و بعد از آن فيفا به ما اعالم كرد كه در اين مسابقات حاضر شويم.
عملكردمادررقابتهايجامجهانيجواناندرتركيهرضايتبخشبود
و شانس دوبارهاي به ما داده شده كه بايد سعي كنيم مانند رقابتهاي
تركيهعملكردخوبيداشتهباشيم.منبههمراهكامرانيفروسخنداناز
ايرانكانديدايحضوردررقابتهايجامجهانيهستيماميدوارمحضوردرجام
باشگاههايجهانبهانتخابنهاييمانبرايجامجهانيكمككند.

خلعت سومي برتن پرسپوليس

ايتاليا ،غنا و امريكا
حريفان تداركاتي احتمالي ايران در راه جام جهاني

ليگ برتر

دنيا حيدري

پرونده هفت�ه هفدهم رقابتهاي لي�گ برتر كه
پنجشنبه با برگزاري سه ديدار سپاهان -استقالل،
فجر -فوالد و راه آهن -سايپا و تساوي بدون گل
هر س�ه بازي گش�وده ش�ده بود ،روز گذشته با
پيگيري پنج ديدار باقي مانده بسته شد.

سپاهان صفر – استقالل صفر
يكي از مهمترين بازيهاي پنج ش��نبه ديدار دو
تيم سپاهان و اصفهان بود .بازي كه در صورت برد
براي هر دو تيم معناي رستگاري داشت .استقالل
ميتوانست به صدر جدول باز گردد ،حتي اگر اين
صدرنشيني موقت بود و سپاهان هم در بين سه
تيم باالي ج��دول جاي ميگرفت .ام��ا نتيجه بر
خالف بازي رفت كه دو بر يك به س��ود سپاهان
خاتمه يافته بود ،چيزي جز يك امتياز براي تهران
و اصفهان نداشت و فرصتي ايده آل از دست رفت.
قلعهنويي بعد از تساوي خانگي هفته قبل به شدت
به س��ه امتياز اين بازي نياز داش��ت و تيم او چند
مرتبه شانس گلزني و كسب پيروزي را هم داشت.
اما اين تك موقعيتهاي حس��اس را سپاهان هم
داشت و در كل اگر چه دو تيم در دقايقي از بازي
خيلي خوب و هجومي بودند اما نتوانستند چهره

دو تيم مدعي را از خود ب��ه نمايش بگذارند البته
لغزندگي زمين به دليل بارش باران قبل از شروع
بازي هم تاثير خود را روي عملكرد بازيكنان داشت
و كيفيت بازي را تحت تاثير ق��رار داده بود .قلعه
نويي بعد از قبول دو شكس��ت دو ب��ر يك مقابل
س��پاهان و دو بر صفر مقابل ذوب آهن سرانجام
در سومين مسابقه اولين امتياز ليگ سيزدهم را
از تيمهاي اصفهاني گرف��ت ،هر چند كه اين يك
امتياز نتوانست تيم او را به صدر جدول برساند.
پرسپوليس  - 2ذوب آهن يك
ذوب آهن ب��ازي را كام ً
ال هجومي آغ��از كرد ،به
طوري كه در دو دقيق��ه ابتدايي بازي صاحب دو
تك به تك عالي شد كه عكس العمل فوق العاده
نيلسون مانع از باز شدن دروازه پرسپوليس شد.
اما شاگردان دايي خيلي زود به خود آمدند و بازي
را متعادل دنبال كردند وحمالت ذوبيها را پاسخ
دادند .سرخپوشان در يكي از همين حمالت در
دقيقه  20بازي توسط خلعتبري و روي حركت
انفرادي اي��ن بازيكن به گل رس��يدند و با همين
برتري در پايان نيمه اول راهي رختكن شدند .در
نيمه دوم اما باز هم ذوب آهن هجومي آغاز كرد

فوتبال جهان

وحيد صابري

و اين بار خيلي زود در دقيقه  48بازي توانس��ت
توسط قاس��م حدادي فر از زاويه بس��ته دروازه
نيلسون را باز كند و بازي را به تساوي بكشاند .بعد
از اين گل برتري سرخپوشان بر بازي بيشتر شد
ويك مرتبه روي كار انفرادي و عالي علي عسگر
ميتوانست به گل دوم برس��د كه اين بازيكن در
به ثمر رس��اندن ضربه آخر خيل��ي ضعيف كرد.
اما در دقيق��ه  57خلعتبري با يك ف��رار عالي از
سمت راس��ت دروازه حريف توانست دومين گل
خود و پرسپوليس را هم به ثمر برساند .در ادامه
روند حمالت دو تي��م ذوبيها چند مرتبه دروازه
نيلسون را تهديد كردند ويك مرتبه هم تيردروازه
پرس��پوليس را لرزاندند اما ديگر موفق به گلزني
نشدند تا بازي نهايتا با حس��اب  2بر يك به سود
سرخپوشان تمام شود .با اين پيروزي و با توجه به
برد نفت و تراكتور ،پرسپوليس  30امتيازي شد و
به رتبه سوم جدول صعود كرد.
گسترش فوالد يك -تراكتور 2
حساسيت دربي تبريز اما به مراتب بيشتر از دربي
گيالن بود ،چراكه يك سوي اين ميدان تيم تراكتور
صدرنش��ين بود كه با اس��تفاده از فرصتسوزي

موزه افتخارات كاپيت��ان تيم ملي
فوتبال پرتغال و عضو رئال مادريد
در كش��ورش افتتاح ميشود .موزه
هم اكنون آخرين مرحله س��اخت
خود را پشت س��ر ميگذارد و قرار
اس��ت در آن تصاوير ،پيراهنهاي
ورزش��ي ،توپها ،جامهاي افتخار
و ديگر اشياي مربوط به مرد شماره « 7سلسائو اروپا» (تيم ملي
پرتغال) در معرض تماشاي عالقهمندان قرار گيرد .قرار است در
تاريخ ذكرشده،رونالدو و خانوادهاش در مراسم افتتاح اين موزه به
همراه دوستان و برخي مقامات ورزشي حضور يابند.

منتخب هستند.
اسامي هافبكهاي تيم منتخب
ژابي آلونس��و (رئال مادريد) -گرث بيل (رئال مادريد ) -س��رخيو
بوسكتس (بارسلونا) -استيون جرارد (ليورپول) -اينيستا (بارسلونا)-
ايسكو (رئال مادريد) -مس��عوت اوزيل (آرس��نال) -آندرهآ پيرلو

ماندال يك چهره جهاني و دوستي واقعي بود

رئي��س فدراس��يون جهان��ي فوتبال
درگذش��ت رهب��ر آفريقايجنوبي را
تس��ليت گفت .س��پ بالتر پ��س از
درگذشت نلسون ماندال ،اظهار داشت:
ب��ه عنوان مس��ئول فيفا درگذش��ت
قهرماني بزرگ همچون نلسون ماندال
را تس��ليت ميگويم .بس��يار ناراحتم
چراكه يك دوست واقعي و بزرگ ،يك انسان پراحساس و يك چهره
بزرگ جهاني را از دس��ت داديم .اين مقام درخواست كرد در مراسم
قرعهكشي جام جهاني  2014كه جمعه شب انجام ميشود ،ياد قهرمان
ي جنوبي و مبارزه با نژادپرستي گرامي داشته شود.
ملي آفريقا 

ماستمالي!...

طوالني شدن روند رس��يدگي به پرونده فساد در فوتبال رفته رفته اين
گمانهزني كه قرار است همه چيز ماس��تمالي شود را بيشتر به واقعيت
نزديك ميكند .مدتهاس��ت كه از اين ماجرا ميگ��ذرد ،هيجانها و
التهابها فرو نشس��ته و حتي طرفين اصلي دعوا ني��ز ديگر فراموش
كردهاند كه چگونه براي هم شاخ و شانه ميكشيدند.
مدتها از ماجرا گذشته و حتي امروز ميتوان اذعان داشت كه حاال جاي
متهم و شاكي هم عوض شده .چرايياش را هم نبايد زياد جستوجو كرد،
چون از اول هم چيز خاصي از اين جريان مشخص نبود .فقط و فقط تنها
چيزي كه ديده و شنيده ميشد سروصدا و داد و بيداد طرفين بود كه در
شهري پيچيد و همه مات و مبهوت نظارهگر بودند.
مدتها از اين جريان ميگذرد ،علي دايي به كميته انضباطي فراخوانده
ميشود ،اما بدون هيچ سند و مدركي جلوي قاضي حسنزاده مينشيند و
حرفهاي قبل خود را تكرار ميكند .به اين مسئله توجه داشته باشيد كه
در همان روزهاي ابتدايي عليپور از مستنداتي توسط دايي حرف ميزد
كه بسيار قابل تأمل بودند اما اينكه چرا حاال بعد از دو ماه و نيم سرمربي
پرسپوليس بدون سند و مدرك به كميته انضباطي ميرود سؤالي است
كه اگر شما پاسخ آن را پيدا كرديد حداقل به ما نيز بگوييد.
جالبتر از رفتار سرمربي پرسپوليس ،حرفهاي رئيس كميته انضباطي
است كه پس از دو ماه و نيم ميگويد حواشي اين پرونده بيشتر از اصل
پرونده است و اين يعني اينكه شايد نبايد منتظر اتفاق خاصي بود چون
بنا به قول قاضي حسن زاده پرونده چنداني وجود ندارد.
دو ماه و نيم از جريان ميگذرد ،اتهامي زده شد ،حرفهايي رد و بدل شد
اما آنچه كه همه منتظرش بودند اعالم نشد ،فقط جسته و گريخته شنيده
شد كه مث ً
ال حكم صادر شده و در اتاق فالن رئيس خاك ميخورد يا اينكه
ال در جريان ماجرا نيست.
فالن رئيس اعالم كرد كه حكمي نديده و اص ً
دو ماه و نيم پيش بود كه عليپور رئيس منش��ور اخالقي گفت كه به شدت
پيگير جريان هستيم .اين را گفت و رفت؛ رفت به سكوتي  75روزه .در عوض
خيليها به او تاختند و اينكه چرا جناب عليپور بعد از ديدن مدارك قابل تأمل
سرمربي پرسپوليس به ناگاه سكوت كرد و رفت و ديگر خبري از او نشد باز هم
سؤال است كه اگر شما پاسخي براي آن پيدا كرديد به ما نيز بگوييد.
امروز و فردا كردن و كش دادن قضيه و زمانبر شدن پرونده كافي است
كه همه چيز فراموش ش��ود .گفتيم كه امروز متهم اصلي دو ماه و نيم
پيش خود شاكي است ،شاكي از اينكه به او اتهام زده شده و با آبرويش
بازي شده .طبيعي است حتي مجرمترين و گناهكارترين آدمها نيز وقتي
ببينند كه مرجع و جايي براي رس��يدن به تخلفاتشان وجود ندارد بعد
از مدتي مدعي ميش��وند و ادعاي آبرو ميكنند .حاال بگذريم از اينكه
متهم اين پرونده از جمله آدمهاي با شخصيت و بزرگ اين فوتبال است.
طبيعي است كه شاكي هم ميتواند متهم قلمداد شود وقتي نه كسي از
او مدركي ميخواهد و نه ضرباالجلي مشخص ميشود پس ميتواند
متهم نام بگيرد هر چند كه ميگذريم ش��اكي اين پرونده هم از جمله
بزرگان و نامداران اين فوتبال اس��ت .اص ً
ال بگذريم ،گويا قرار است همه
چيز ماستمالي شود ،نه متهمي وجود داشته و نه شكايتي صورت گرفته،
اص ً
ال به قول رئيس كميته انضباطي دو ورق پرونده بوده و كلي حاشيه،
اص ً
ال همهاش حاشيه بوده است و حاشيه را بايد ماستمالي كرد.

 4طال يك نقره و 2برنز ايران
در كاراته قهرمانيآسيا

سومين روز از اين مس�ابقات را نيز كاراته كارهاي ايراني با كسب
چهارطال ،يك نقره و يك برنز در بخش مردان به پايان رساندند.

 5دروازهبان 20 ،دفاع 15 ،هافبك و 15مهاجم

فهرست مدافع تيم منتخب
داويد آالب��ا (بايرنمونيخ) ،ج��وردي آلبا (بارس��لونا) ،دني آلوس
(بارسلونا) ،ليتون باينس (اورتون) ،جرومه بواتنگ (بايرنمونيخ)،
اش��لي كول (چلس��ي) ،دانته (بايرنمونيخ) ،مت هوملس (بورسيا
دورتموند) ،برانيسالو ايوانوويچ (چلسي) ،فيليپ الم (بايرنمونيخ)،
داويد لوئيز (چلسي) ،ويس��نته كمپاني (منچسترسيتي) ،مارسلو
(رئال مادري��د) ،پهپه (رئ��ال مادريد) ،ج��رارد پيكه (بارس��لونا)،
س��رخيو راموس (رئال مادريد) ،تياگو س��يلوا (پاريس��نژرمن)،
رافائل واران (رئال مادريد) ،ويديچ (منچس��تريونايتد) ،پابلو زابالتا
(منچسترس��يتي) از جمله مدافعان كانديدا ب��راي حضور در تيم

افتتاح موزه در جزيره پرتغال

استقالل ،فوالد و سپاهان ميتوانست صدرنشيني
خود را تثبي��ت كند .بازي دو تيم ام��ا آنقدر گرم
نبود كه سرماي هوا و ورزش��گاه پوشيده از برف
را تحت الش��عاع قرار دهد و بيشتر يك بازي آرام
در ميانه ميدان بود كه گزارشگر بازي از آن تحت
عنوان دربي مهربانها ي��اد ميكرد .دقيقه 66اما
گلزني كاظميان روند ب��ازي را تغيير داد .دقايقي
بعد از گلزني كاظميان يكي از بازيكنان گسترش
فوالد هم اخراج شد تا تراكتور بتواند دومين گل
خود را هم توسط مهدي كياني به ثمر برساند .در
حاليكه به نظر ميرسيد با توجه به دقيقه گلزني
كيان��ي( ) 80تراكتور بازي را ب��ا همين نتيجه به
پايان ميرس��اند ،عليرضا نقي زاده در دقيقه 92
يكي از گلهاي خورده گس��ترش را جبران كرد.
هرچند كه اين گل دير هنگام نتوانست تغييري
در نتيجه و صدرنشيني تراكتور ايجاد كند و بازي
دوبريك به سود تراكتور خاتمه يافت.
فجر صفر -فوالد صفر
فرصتسوزيهاي فوالد همچنان ادامه دارد .اين
تيم كه طي شش هفته گذشته نتيجهاي بهتر از
مساوي به دست نياورده با اين نتايج آرام آرام از
صدرجدول به رتبه چهارم سقوط كرد .اين جايگاه
با نتايج س��اير تيمها نيز قابل تغيير است .فوالد
پنجش��نبه در خانه حريف به يك تس��اوي ديگر
رضايت داد و اين بار برابر فجري كه در اهواز موفق
به شكست يك بر صفر اين تيم شده بود .فوالد اگر
طي يكي دو هفته آينده طلسم شكني نكند و به
روند مساويهايش ادامه دهد ،به زودي از كورس
قهرماني و جمع مدعيان جا ميماند.
داماش صفر -ملوان 3
دربي گيالن هم يكي ديگر از بازيهاي حس��اس
ديروز بود .خصوصاً كه دو تيم هم امتياز و همسايه
جدولي هم بودند و در ش��رايط ايده آلي به س��ر
ميبردند .بازي رفت دو تيم مساوي بدون گل تمام
شده بود اما در اين بازي ملوان توانست با سه گل
ميزبان را به زانو در آورد .ه��ر چند كه اخراج زود
هنگام كاردوست در دقيقه  27تاثير زيادي در روند
بازي داماش داشت و ملوان توانست با استفاده از
اين فرصت با س��ه گل برنده دربي گيالن شده و
جايگاهش را در جدول تغيير دهد.
نتايج ساير بازيها
در ديگر بازيهاي ديروز استقالل در خوزستان با
مس كرمان يك –يك مس��اوي كرد .نفت تهران،
يكي ديگر از مدعيان قهرماني دو بر يك از سد صبا
در قم گذشت تا همچنان در رده دوم جدول باشد.

 23دي اعالم تيم منتخب فيفا در سال 2013

فدراسيون جهاني فوتبال فهرست بهترين تيم منتخب 2013
جهان ،را اعالم كرد كه در اين فهرست نام  20مدافع 15 ،هافبك،
پنج دروازهبان و  15مهاجم وجود دارد .البته فيفا و فيفپرو طي
 48ساعت آينده فهرستي 15نفره از برترين مهاجمان سال2013
را نيز اعالم ميكنند تا به اي�ن ترتيب چهره تمامي  55نامزدي
كه ميتوانند در تيم منتخب س�ال قرار بگيرند مشخص شود.

چند فرد ناشناس به خودرو علي دايي سنگ پراني كردند .بعد از تمرين
روز پنجشنبه پرسپوليس كه پشت درهاي بسته انجام شد  50 ،40هوادار
اين تيم بازيكنان را به سمت اتوبوس بدرقه كردند اما در اتفاقي عجيب و
سؤالبرانگيز در هنگامي كه علي دايي قصد خروج از ورزشگاه را داشت
هواداران از او درخواست عكس گرفتن و امضا داشتند كه دايي نيز مثل
هميشه به پيشنهاد آنها جواب مثبت داد .بعد از آن دايي سوار خودرو شد
تا درفشيفر را ترك كند ناگهان سه نفر كه به نظر هوادار ميآمدند با سنگ
به خودروي او حملهور شدند و پس از آسيب رساندن
به خودروي علي دايي در بين هواداران ناپديد شدند.
دايي كه از اين اتفاق ناراحت شده بود از ماشين پياده
شد تا مشخص شود چرا هواداران دست به
اين كار زدند و در بين هواداران نيز ناراحتي
خود را اعالم كرد .البته اعتراض دايي به
جايي نرس��يد و اين افرادي كه معلوم
نيست به چه نيتي اقدام به اين كار كردند
در بين سايرين ناپديد شدند .البته پاي
نيروي انتظامي هم به اين قضيه باز شد
ولي اين افراد شناسايي نشدند.

فريدون حسن

تساوي استقالل و سپاهان ،ادامه صدرنشيني تراكتور

انتقاد دوباره كرش از وضعيت آمادهسازي تيم ملي

كرش :آمادهسازي خوبي نداشتهايم
اختالف كرش و س��ازمان ليگ مس��ئله تازهاي نيس��ت ،اختالفي كه
فدراسيون نتوانسته آن را حل كند و همچنان پابرجاست .اختالف هم
به زمان پايان بازيهاي ليگ و همچنين درخواست كرش براي برپايي
اردو در زمان ليگ بر ميگردد .كرش باره��ا تأكيد كرده كه ليگ برتر
بايد  20فروردين به پايان برسد و مليپوشان بعد از آن تاريخ در اختيار
او باشند ،درخواستي كه هنوز مسئوالن سازمان ليگ با وجود موافقت
اوليه ،جواب مشخصي به كرش ندادهاند.
همي��ن ادام��ه مخالفتها بود كه س��بب ش��ده ك��رش همچنان در
مصاحبههايش نارضايتياش را رس��انهاي كند .او اين ب��ار هم قبل از
قرعهكش��ي جام جهاني در يك گفت گوي انتق��ادي گفت كه ايران با
صعود به جام جهاني به بهشت رسيده است اما اص ً
ال برنامه خوبي براي
اين رقابتها ندارد.
كرش در اين ب��اره به فارس گفته اس��ت « :من از جهنم گذش��تم و با
ايران به جام جهاني صعود كرديم و اكنون به بهشت رسيديم اما روند
آمادهسازي خوبي نداريم .فقط ميخواهم آمادهسازي خوبي براي جام
جهاني داشته باشيم .هنوز كه تا اين مرحله آمدهايم آمادهسازي خوبي
نداش��تيم و نميدانم چه اتفاقي ميخواهد رخ دهد .مهم اين است كه
بين من و برخي از مس��ئوالن فدراس��يون اختالفنظري وجود دارد و
تاكنون همه آنچه كه براي آمادهس��ازي ميخواس��تهام انجام نش��ده
است ».اين سردرگمي باعث شد تا كرش به پيش��نهادهايي كه براي
بازي تداركاتي به او شده است جواب مش��خصي ندهد« :شش ،هفت
كشور به من پيشنهاد بازي دوستانه دادند اما من به آنها گفتهام هنوز
چيزي مشخص نيست».
كفاشيان :پيشنهادهاي زيادي براي بازي تداركاتي داريم
با اين حال علي كفاشيان پنجشنبه گذشته در جريان بازديد از ورزشگاه
 10هزار نفري حاجي بابايي همدان مثل هميش��ه از برطرف ش��دن
مشكالت تيم ملي خبر داد ،همان مش��كالتي كه دغدغه اصلي كرش
است .او گفت « :اعتقاد دارم تمام تيمهاي حاضر در جام جهاني قدرتمند
هستند و مهم اين است كه تيم ملي كشورمان را در بهترين وضع ممكن
تقويت كنيم تا در جام جهاني درخشان ظاهر شويم .در جلسهاي كه با
وزير ورزش و جوانان داشتم وي دستور داد كه هرچه سريعتر برنامههاي
بازيهاي تداركاتي تيم ملي بسته شود .بعد از قرعهكشي جام جهاني
وضعيت بازيهاي تداركاتي تيم ملي مشخص ميشود .نيازهاي تيم
ملي براي قبل از آغاز بازيهاي جام جهاني بخشي از سوي فيفا و بخشي
هم از سوي خود ما بايد تأمين شود .بس��تگي به اين دارد كه برنامهها
چگونه و بازي با چه كشورهايي مدنظر قرار گيرد» .
درباره بازيهاي تداركاتي تيم ملي هم كفاشيان ادعا كرده است تيمهاي
زيادي به ايران پيش��نهاد دادهاند اما همه چيز بستگي به نظر كرش و
قرعه ايران در جام جهان��ي دارد « :تيمهاي اروپايي و امريكاي جنوبي
پيشنهادهايي براي انجام ديدارهاي تداركاتي در ايران يا ساير كشورها
دادهاند ،اما قبول اين پيشنهادها بستگي به نحوه گروه بندي تيم ملي
فوتبال كشورمان در قرعهكشي جام جهاني دارد .بعد از قرعهكشي جام
جهاني پيشنهادها را مورد بررسي قرار ميدهيم و ظرف دو هفته آينده
بازيهاي تداركاتي تيم ملي اعالم ميشود».
رئيس فدراس��يون ادامه داد« :تورنمنت امريكا احتم��اال فروردين يا
ارديبهشت برگزار ميشود و حضور ما در اين جام فع ً
ال مشخص نيست.
البته كشورهايي مثل اسپانيا هم براي برپايي اردو مدنظر ما هستند اما
همه چيز بعد از قرعهكشي جام جهاني و اينكه با چه تيم هايي همگروه
شويم برميگردد».
كفاش��يان در پايان گفت كه هواداران تيم ملي نبايد در انتظار بازي با
تيمهاي بزرگ در مسير آماده شدن براي جام جهاني باشند « :كرش
سرمربي تيم ملي اعتقاد چنداني ندارند كه حتماً تيمهاي بزرگ به ايران
بيايند و فوتبال نمايشي ارائه ش��ود و به كاربردي و مفيد بودن بازيها
براي تيم ملي توجه دارد» .
پيشنهاد رسمي غنا و غيررسمي ايتاليا
هر چند علي كفاشيان نگفت كه گزينههاي بازيهاي تداركاتي تيم ملي
چه تيم هايي هستند اما نبي سرپرست تيم ملي كه همراه با كرش براي
شركت در قرعهكشي جام جهاني به برزيل رفته است از پيشنهاد غنا و
ايتاليا براي بازي با ايران خبر داده است .مهدي محمد نبي اعالم كرد كه
تيم غنا درخواست رسمي براي انجام ديدار دوستانه با ايران داده است.
غنا پيش از اين در مرداد هم قرار بود با ايران در اردوي پرتغال بازي كند
كه آن مسابقه به دليل لغو اردوي تيم ملي برگزار نشد.
همچنين دبير كل فدراسيون فوتبال گفت كه ايتالياييها نيز از طريق
واس��طهها اعالم كردهاند ميخواهند با ايران بازي دوستانهاي را انجام
دهند ،به شرط آنكه اين دو تيم در قرعهكشي مسابقات همگروه نشوند.
از س��وي ديگر رئيس فدراس��يون اياالت متحده هم اعالم كرد تاريخ
برگزاري ديدار اين تيم با ايران بعد از قرعهكش��ي مسابقات ميشود.
البته وي گفته است كه تا قرعهكش��ي انجام نشود برگزاري اين ديدار
قطعي نيست.
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سعيد احمديان

ديش�ب در حالي همه نگاه به ريودوژانيرو و مراس�م قرعهكش�ي
جام جهان�ي برزيل بود كه صحبتهاي انتق�ادي كرش قبل از اين
مراسم بار ديگر نش�ان داد او از شرايط آمادهس�ازي ايران در راه
جام جهاني راضي نيس�ت .مش�خص نبودن بازيه�اي تداركاتي
تيم ملي در راه ج�ام جهاني ،مبهم بودن زم�ان اردوهاي آمادگي
در كنار ادامه اختالف كرش و س�ازمان ليگ باعث شده همچنان
مرد پرتغالي از وضعيتي كه در ايران دارد انتقاد كند .هر چند گفته
ميشود قرار است در حاشيه قرعهكشي جام جهاني درباره انجام
بازي تداركاتي با كشورهاي مختلف رايزني شود و در همين زمينه
گفته ميش�ود تيمهاي غنا و ايتاليا به ايران براي بازي دوس�تانه
پيش�نهاد دادهاند ،هر چند هيچ كدام از اينها عملي نشده است.
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سنگپراني افراد ناشناس به ماشين دايي

(يوونتوس) -ماركو رويس (بورس��يا دورتمون��د) -فرانك ريبري
(بايرن مونيخ) -آرين روبن ( بايرن مونيخ) -شوايناشتايگر ( بايرن
مونيخ) -يحيي توره ( منچسترسيتي) -ويدال (يوونتوس) -ژاوي
(بارسلونا)
فهرست كانديداهاي دروازهبان تيم منتخب
در ادامه فهرست بهترينها نام پنج دروازهبان چون ايكر كاسياس
از رئالمادريد ،پيتر چك از چلس��ي ،ويكتور والدس از بارس��لونا،
مانوئل نوير از بايرنموني��خ و جان لوئيجي بوف��ون از يوونتوس به
چش��م ميخورد .بدون ش��ك اين نفرات برترين دروازهبانان حال
حاضر دنياي فوتبال به ش��مار ميروند و از ميان آنها يك سنگربان
به عنوان دروازهبان برتر انتخاب خواهد ش��د و در تيم منتخب فيفا
جاي خواهد گرفت.
تركيب تيم منتخب فيفا  23دي همزمان با معرفي برنده توپ طالي
سال  2013مشخص ميش��ود .اين بازيكنان از طريق رأيگيري
محرمانه از  50هزار بازيكن حرفهاي عضو اتحاديههاي بازيكنان در
سراسر جهان انتخاب شدهاند.

مصدوميت  6هفتهاي مهاجم بايرن

در جريان بازي بايرن با آگسبورگ
روب��ن از ناحي��ه پا مصدوم ش��د و
حداقل شش هفته قادر به همراهي
تيمش نيست .اين بازي جام حذفي
كه با برد  2 -0باوارياييها به پايان
رس��يد روبن گل دوم تيمش را هم
زد ولي تنها  16دقيقه بعد به خاطر
تكل خطرناكي كه ماروين هيتس دروازهبان آگسبورگ روي پاي
روبن زد باعث مصدوميت مهاجم باير ش��د و او را مجبور به ترك
زمين كرد .گفته ميش��ود روبن از ناحي��ه ليگامنت مصدوميت
شده است.

در  -60كيلوگرم هامون درفشي پور در فينال با كوميته كاي عربستان
روبهرو شد و در حالي كه مبارزه تا يك دقيقه پاياني با تساوي يك  -يك
دنبال ميشد ،اين نماينده ايران بود كه با ارائه تكنيكهاي مختلف به
پيروزي  6بر يك رس��يد .در  -55كيلوگرم مجيد حسن نيا به مصاف
نماينده عربستان رفت و با شكست حريفش طاليي شد .بهمن عسگري
در  -75كيلوگرم ب��ا نتيجه  9بر صفر حريف كويتي را شكس��ت داد و
طال گرفت .در  +84كيلوگرم س��جاد گنجزاده در فينال در حالي كه 8
بر يك از اين حريف عقب بود با ارائه مب��ارزهاي خوب به برتري  14بر
 12دست يافت و طاليي شد .ذبيح اله پورشيب در  -84در ديدار نهايي
مقابل آراگاي ژاپني تن به شكست داد و نقره گرفت .سعيد احمدي در
 -67كيلوگرم صاحب مدال برنز شد.
---------------------------------------------------

اولين برد نيروي زميني در ليگ برتر

هفته هفتم ليگ برتر بس��كتبال در حالي به پايان رسيد كه اولين برد
نيروي زميني بيش از همه تيمها به چش��م آمد .اين تيم ش��هرداري
گ��رگان را  71بر  69از پيش رو برداش��ت .در قزوي��ن ماهان متحمل
شكس��ت برابر حريف تازه ليگ برتري شده خود ش��د .هفت الماس با
نتيجه  67بر 57تيم اصفهاني را برد .دانشگاه آزاد در قشم  77بر  69از
سد استقالل گذشت .همياري در خانه خود نتوانست از پس ذوب آهن
برآيد و  54بر  70تن به شكست داد .پتروشيمي هم با اختالف زياد 95
بر 64صنايع پتروش��يمي را مغلوب كرد .در پايان ديدارهاي اين هفته
جايگاه مهرام صدرنشين و جايگاه چهار تيم ديگر در باالي جدول تغيير
نكرد .در اين ميان همياري زنجان ،استقالل زرين قشم ،هفت الماس
قزوين و نيروي زميني موفق به صعود ش��دند اما صنايع پتروشيمي و
افراي خليج فارس سقوط كردند و البته شهرداري عملكردي متزلزل
از ابتداي مسابقات تاكنون داشت و در نهايت با متحمل شدن ششمين
شكست اين فصل خود به آخرين رده جدول ردهبندي سقوط كرد.
---------------------------------------------------

سپاه مازندران قهرمان ليگ كشتي بسيج

مسابقات ليگ كشتي بسيج به پايان رسيد كه در نهايت ورزشكاران بسيجي
تيم سپاه مازندران با غلبه بر حريفان فاتح اين دوره از مسابقات شدند.

