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ي  ي ه�ا ز با

پاراآسيايي در حالي با کسب مدال هاي رنگارنگ 
به رده س�وم جدول رده بندي صع�ود کرد که 
شاهين ايزديار، شناگر کشورمان پنجمين مدال 
ک�رد.  اي�ران کس�ب  ب�راي  را  طالي�ش 
کارنامه ملي پوش معلول و جانباز کشورمان در روز 
چهارم بازي هاي پاراآسيايي پرمدال تر از بقيه روزها 
بود. در رقابت هاي روز چهارم، ش��اهين ايزديار در 
شنا)دو مدال(، هاشميه متقيان، مهدي اوالدعارف و 
حسين خرسنداميري در پرتاب ديسک، اميد کريمي 
در شطرنج نابينايان، عاطفه نقوي در شطرنج بانوان، 
مدال طالي تيمي شطرنج استاندارد بانوان، عليرضا 
مختاري و عارف بهاروند در پرتاب وزنه، محمدرضا 
زندي در تيروکمان، وحيد نوري و احسان موسي نژاد 
در جودوي نابينايان و  مهناز  امينی در پرتاب نيزه 

طاليي هاي ايران در روز چهارم بودند. 
صالح فرج زاده و اس��داهلل عظيمي در پرتاب وزنه، 
فريبا زنده بودي در شطرنج نابينايان، تيم شطرنج 
تيمي آقايان ش��امل اميد کريمي، مجيد باقري و 
عليرضا قورچي بيگي، تيم شطرنج بانوان نابيناي 
ايران ش��امل مليحه صفايي، ليال زارع زاده و زهرا 
محمدي راد، نادر مرادي در دس��ته ۸۰ کيلوگرم 
وزنه برداري، محمدرضا خيراهلل زاده در دو نابينايان، 

هاشم رستگاري در دو 4۰۰ متر و اسداهلل عظيمي 
در پرتاب ديسک نيز براي کشورمان به مدال نقره 

رسيدند. 
شيال حدادی در پرتاب ديس��ک، احمد اجاقلو  و 
هاجر صفرزاده در دو 1۰۰ متر، آرين لطفي و عليرضا 
مختاري در پرتاب ديسک، قاسمي و فرهاد کهريزي 
در دو 4۰۰ متر، فاطمه برقول و لي��ال زارع زاده در 
ش��طرنج نابينايان و مجيد کاکوش در تيراندازي 

باکمان براي کشورمان مدال برنز کسب کردند. 
   اعجوبه شناي ايران

ش��اهين ايزديار در رقابت هاي شناي پاراآسيايي 
همچنان در حال درو کردن خوش رنگ ترين مدال 
براي ايران است. ايزديار که تا پيش از اين سه  مدال 
طال کسب کرده بود، ديروز هم در ادامه رقابت هاي 
شناي بازي هاي پاراآسيايي در ماده قورباغه 1۰۰ 
متر بار ديگر قهرمان شد تا چهارمين مدال طالي 
خود را براي کاروان ايران در جاکارتا به دست آورد. 
ايزدي��ار در ادامه رقابت هاي ديروز در ش��ناي 5۰ 
متر هم موفق به کسب مدال طال شد. با اين مدال 
تعداد مدال هاي طالي ايزديار که مي گويد مايکل 
فلپس ايران است به عدد 5 رسيد تا رکوردار کاروان 
کشورمان باشد. اعجوبه شناي ايران پس از کسب 
مدال طالي پنجم براي کس��ب مدال در دو ماده 
ديگر شنا عزمش را جزم کرده، البته مي گويد کار 
آساني نيست: »در ماده 4۰۰ متر آزاد که پنج شنبه 

رقابت دارم، بهترين رکورد ممکن متعلق به شناگر 
قزاقستاني است، اما تالشم را مي کنم که بتوانم او را 
شکست بدهم. البته اين را هم بگويم که چون دو روز 
پشت سر هم دو ماده سخت را بايد پشت سر بگذارم، 
شايد انرژي ام را براي هر دو شنا ذخيره کنم. به هر 
حال طالي فردا براي من 5۰ – 5۰ اس��ت.« اين 
شناگر طاليي کش��ورمان در نهايت به شوخي با 
تعداد طالهايش پرداخت: »البته خودم هم دوست 
دارم به خاطر پرسپوليس صاحب شش مدال طال 

شوم، نه هفت مدال!«
   تير نعمتي طاليي نشد

بازگشت دوباره زهرا نعمتي به جاکارتا براي جبران 
بود، جبران حذف عجيب و غريبش در بازي هاي 
آسيايي، آن هم به دليل عدم اطالع رساني ساعت 
مسابقه اش که باعث شده بود او در زمان مسابقه 
به س��الن ناهار برود و خيلي راحت حذف شود. 
نعمتي که چند هفته بعد از بازي هاي آس��يايي 
براي شرکت در بازي هاي پاراآسيايي به اندونزي 
برگش��ته، يکي از ش��انس هاي طالي��ي کاروان 

کشورمان بود. 
 با اين حال کماندار معلول کش��ورمان ديروز در 
فينال رقابت هاي ريکرو در مسابقه نهايي با نتيجه 
6 بر 4 مغلوب وون از کش��ور چين شد و به مدال 
نقره بسنده کرد. اين نتيجه براي کماندار طاليي 
پارالمپيک و پاراآسيايي نمي تواند نتيجه موفقي 

باشد، به خصوص که به گفته خودش حريفش را 
پيش از اين دو بار شکست داده بود: »دو بار با اين 
کماندار بازي کرده ام که در بازي هاي پارالمپيک 
ريو او را شکست دادم و در بازي ديروز هم رقابت 
خوب و تنگاتنگي داشتيم. ورزش باد روي عملکرد 
ما تيران��دازان تأثيرگذار اس��ت و تمرکز من را از 
بين مي برد، اما مي پذيرم که در رقابت  ورزش��ي 
چنين اتفاقي مي توانست رخ دهد و مي توانست 

بهتر باشد.«
    مدال مي دهم، اورژانس بدهيد!

در بين مدال آوران ديروز کشورمان در بازي هاي 
پاراآس��يايي، عليرض��ا مختاري که ت��ا امروز در 
مسابقات دووميداني توانسته يک مدال طال و يک 
برنز براي کاروان ايران به ارمغان بياورد، درخواست 
جالبي از وزير بهداشت داشت. مختاري در پايان 
گفت وگويش با خبرنگاران با اينکه درخواس��تي 
از دکتر قاضي زاده هاشمي دارد، گفت: »اصليتم 
اصفهاني است و از توابع شهرستان زرين شهر، اما 
متأسفانه اين منطقه به لحاظ تجهيزات پزشکي و 
داشتن آمبوالنس با سختي روبه رو است. به همين 
دليل در خواس��تي از وزير بهداشت دارم. در اين 
دوره دو مدال گرفتم که ه��ر دو مدال را مي دهم 
و مي خواهم که ب��ه ج��اي آن دو، آمبوالنس به 
روستاي همام از توابع شهرستان زرين شهر بدهند 

تا وضعيت اورژانس بهبود پيدا کند.«

توهم توطئه آقاي سرمربي
س��رمربي تيم ملي فوتبال دقيقاً به دنبال چيست؟ کرش اين روزها از 
مواجهه با رسانه ها اجتناب و در عوض آن مرتب در صفحه شخصي اش 

بيانيه صادر مي کند.
کرش در اين بيانيه ها مثل هميشه شرايط را اسفبار و غيرقابل تحمل 
توصيف مي کند. از اينکه حق فوتبال را نمي دهن��د، از اينکه امکانات 
نيس��ت و همه کمر همت بس��ته اند تا تيم ملي را زمين بزنند و آماده 
شکس��ت تيم هس��تند. مرد پرتغالي اما در آخرين بيانيه خود به نکته 
جديد و جالب توجه ديگري اشاره کرده که به نظر مي ر سد فدراسيون 

فوتبال حداقل اين بار نبايد مقابل اين سياست سکوت کند.
س��رمربي تيم ملي مي گويد: »مثل هميشه پش��ت بازيکنانم را خالي 
کرده اند. هيچ احترامي حتي براي مس��ائل توافق شده، قائل نيستند. 
بازيکنانم از محل درآمدش��ان هزينه مي کنند تا ب��راي تيم ملي بازي 
کنند. آنها نمي توانند اين مس��ائل را بازگو کنند، اما م��ن وظيفه ام را 

انجام مي دهم.« 
اينجاست که بايد يکي پيدا ش��ود و اين سؤال را بپرسد که کدام يک از 
بازيکنان با هزينه شخصي س��ر تمرين تيم ملي حاضر شده  است که 

سرمربي تيم ملي اينگونه براي اين هزينه ها بيانيه صادر مي کند؟!
البته شايد بتوان منظور کرش را متوجه شد. مثاًل بازيکني بي تيم و بيکار 
چون رامين رضائيان که حتي به اردو هم دعوت نشده، اما بنا بر داليلي 
که کسي نمي داند به صورت مرتب در تمرينات چند روز اخير تيم ملي 
حاضر شده است. شايد اين نورچشمي کرش براي حضور در تمرينات از 
جيب خرج مي کند که البته بي راه هم نيست و باالخره براي گنجاندن 

نامش در ليست تيم ملي، حتي به زور بايد دست به جيب شود.  
صدور اين قبيل بيانيه ها و ايجاد س��روصدا و حاشيه از سوي کارلوس 
کرش امري تکراري است، اما اين حاشيه آخر، آن هم در شرايطي که 
کشور در شديدترين بحران  اقتصادي قرار دارد بايد با پاسخي درست  
و به موقع روبه رو شود. کرش بايد متوجه باشد که اينجا و در ايران فضا 
براي کار با ديگر کش��ورها متفاوت اس��ت. او بعد از هفت، هشت سال 
حضور در ايران امروز بايد به خوبي بداند که کش��ور ما در تحريم است 
و شرايط کار کردن در ايران با ديگر کش��ورها فرق دارد. ما نمي توانيم 
سر کيسه را تنها براي او و فوتباليس��ت هاي تيم ملي شل کنيم تا آنها 
به راحتي آماده حضور در رقابت هاي بين المللي شوند، هرچند که در 
همين شرايط هم 5 ميليون و ۸۰۰ هزار دالر براي اين تيم هزينه شده 

که ظاهراً به چشم او نمي آيد.
سرمربي تيم ملي فوتبال بايد اين را به خوبي درك کند که بازيکن تيم 
ملي به وقتش براي اعتالي کش��ورش حتي بايد دست به جيب شود. 
مگر ادعاي مردمداري ندارند، مگر شرايط کش��ور را درك نمي کنند، 
مگر تا همين جا از بيت المال کم براي آنها خرج ش��ده است؟ پس اين 

منت گذاري ها براي چيست؟
تازه اين پرسش ها در شرايطي درست محسوب مي شود که حرف هاي 
آخر کرش درس��ت باش��د، واال همه خوب مي دانيم ک��ه هيچ کدام از 
بازيکنان تيم ملي براي حضور در تمرين��ات ريالي از جيب خود خرج 
نمي کنند و اي��ن اوهام حاصل دشمن تراش��ي ها و توهم هميش��گي 

توطئه اي است که در ذهن سرمربي تيم ملي مي گذرد.
به نظر مي رسد فدراسيون فوتبال و شخص رئيس آن بايد اين بار پاسخ 
کرش را بدهند و نقطه پاياني بر اين همه حاشيه  و جار و جنجال بگذارند. 
کرش بايد متوجه شود در روزهايي که رشته هايي چون کشتي، فوتسال، 
کاراته و تکواندو با لغو سفر و اعزام تيم هاي نصف و نيمه روبه رو مي شوند 
يا با هزينه هاي شخصي به مسابقات مي  روند، تيم او در بهترين شرايط 

رسيدگي قرار دارد.

فريدون حسن

شیرجه های طالیی شاهین 
روز پرمدال کاروان ايران در بازي هاي پاراآسيايي و صعود به رده سوم جدول رقابت ها

حاج موسي در تمرین تیم ملي 
اگر سالم بود، به طور حتم امروز يکي از بزرگان فوتبال ايران محسوب 
مي شد. حرف از موسي سالمت که به ميان مي آيد، بايد عشق و عالقه 
به فوتبال را به گونه اي ديگر معنا کرد. جانباز گرانقدر جنگ تحميلي 
را همه در ورزش��گاه آزادي مي شناس��ند، به خصوص وقتي پاي تيم 
ملي يا پرسپوليس در ميان باشد. البته اين روزها برخي قوانين دست 
و پاگير مانع مي شود که او مثل هميشه در کنار نيمکت شاهد بازي ها 
باشد و همين مسئله هم مشکالتي را برايش به وجود آورده، اما عشق 
و عالقه حاج موسي به فوتبال چيزي نيست که اين قبيل مسائل بتواند 
جلودارش باشد. حاج موسي اين روزها به تمرين تيم ملي مي رود تا براي 
ملي پوشان بمب روحيه باشد. نکته جالب، اما استقبال بازيکناني چون 
سامان قدوس از حاج موسي است. بازيکني که به طور حتم از دوران دفاع 

مقدس و رشادت هاي حاج موسي و امثال او چيز زيادي نمي داند.

دستور ديوان محاسبات به وزارت ورزش
بازنشسته ها را معرفي کنید

ديوان محاس��بات کش��ور از وزارت ورزش خواست تا اس��امي رؤساي 
بازنشسته فدراسيون هاي ورزشي را هرچه سريع تر اعالم کند. با اينکه 
بيش از دو ماه از تصوي��ب قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشس��ته ها 
مي گذرد، اما هنوز هيچ مدير ورزشي از سمتش کنار نرفته و حتي عده اي 
تالش مي کنند تا از راه هاي مختلف پس��ت رياست شان را حفظ کنند. 
دستور اکيد ديوان محاسبات، وزارتخانه ورزش و جوانان را ملزم به اجراي 
هرچه سريع تر اين قانون کرده است.  با تصويب قانون منع حضور مديران 
بازنشسته در پست هاي دولتي، 12 رئيس بازنشسته فدراسيون ها بايد از 
پشت ميز رياست شان بلند شوند و جاي خود را به مديران ديگر بدهند. 
اين در حالي است که برخي از اين رؤسا براي بقا همچنان مي جنگند و 
بعضاً پاي فدراسيون هاي جهاني را نيز وسط کشيده اند. از طرفي يکي، دو 
مدير بازنشسته نيز در مصاحبه هايشان از سپردن مسئوليت به جوان ترها 
استقبال کرده اند، با اين حال تاکنون حتي يک نامه استعفاي خودجوش 
نيز به دست وزير ورزش نرسيده است!  ديوان محاسبات در نامه خود بر 

اجراي تمام و کمال قانون در تمامي فدراسيون ها تأکيد کرده است. 
   تأکيد دوباره داورزني

معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش ابراز اميدواري کرد با روشن شدن 
تکليف رياست فدراسيون ها برنامه ريزي براي المپيک توکيو به خوبي 
انجام شود. در شرايطي که افرادي براي رسيدن به اهداف خود به مجامع 
بين المللي متوسل شده اند، محمدرضا داورزني در پايان مجمع انتخاباتي 
فدراس��يون گلف بر اجراي قانون مصوب مجلس در ورزش تأکيد کرده 
است: »اين قانون ابالغ شده و هر نهادي که از دولت، حتي کمترين پول را 
دريافت مي کند شامل اين قانون مي شود. طبيعي است، وزارت ورزش با 
هماهنگي همه نهادها به دنبال اجراي اين قانون خواهد بود. اين کار را به 
نحوي انجام خواهيم داد تا در محافل بين المللي دچار مشکل نشويم. بايد 
تعامل کنيم تا فدراسيون ها زودتر به ثبات برسند و براي المپيک 2۰2۰ 
برنامه ريزي کنند.« داورزني در ادامه در خصوص حساس شدن FIVB و 
IOC نسبت به موضوع بازنشستگي رئيس فدراسيون واليبال هم اينطور 
توضيح داده است: »تا جايي که من در جريان هستم واليبال مکاتبه اي 
انجام نداده، بلکه به صورت تلفني سؤالي را پرسيده است. آنها به دنبال 

ايجاد مشکل نبودند و در خصوص اساسنامه سؤال کردند و در مقابل 
فدراسيون جهاني نيز اين موضوع را از IOC پيگير شده است. من هم 
عضو هيئت رئيسه فدراسيون جهاني هستم، از من هم سؤال کردند که 

تالش کردم شرايط را به صورت کامل به آنها توضيح دهم.«
   فوتبال خصوصي، ارز دولتي

رئيس فدراسيون فوتبال از جمله رؤساي بازنشسته اي است که با تصويب 
قانون در مجلس شوراي اسالمي بايد از سمتش دل بکند. مهدي تاج در 
حالي مشمول قانون بازنشسته ها مي شود که خود را ملزم به اجراي قانون 
مي داند، اما بر خصوصي بودن فدراسيون متبوعش تأکيد دارد. مديران 
فدراسيون فوتبال معتقدند اين رش��ته پولي از دولت دريافت نمي کند، 
به همين خاطر قانون منع به کارگيري مديران بازنشس��ته شامل حال 

تاج نمي شود. 
اين ادعا در شرايطي مطرح شده که فوتبالي ها آشکار و پنهان از کمک هاي 
دولتي استفاده مي کنند. تالش براي گرفتن ارز دولتي تنها يکي از اين 
موارد است. در روزهايي که تيم هاي ورزشي براي اعزام هاي برون مرزي 
خود به دنبال گرفتن ارز ثانويه هس��تند تا حداقل ب��ا ترکيب کامل به 
مسابقات اعزام شوند، مديران فوتبالي نيز براي حل مشکالت مالي خود 
سعي مي کنند ارز دولتي بگيرند. خزانه دار فدراسيون فوتبال نياز مبرم اين 
رشته به پول و نرسيدن درآمدهاي فيفا به ايران را دليل تالش براي گرفتن 
ارز دولتي عنوان مي کند. ايسنا در گزارشي به نقل از علي سليماني نوشت: 
»با توجه به زمان باقيمانده تا ش��روع جام ملت ها در صورت عدم تأمين 
اعتبار الزم به خصوص نس��بت به وضعيت رقباي حاضر در جام ملت ها 
شرايط آماده سازي  بسيار متفاوت و س��خت  خواهد بود.همين شرايط 
سخت براي تيم هاي ملي فوتبال، فوتبال ساحلي و بانوان نيز وجود دارد. 
در صورتي که بخواهيم انتظارات مردم و مسئوالن را برآورده کنيم، بايد 
مشکالت مالي چه از طريق فيفا و چه از طريق بانک مرکزي و غيره مرتفع 
شود. اميدواريم بتوانيم حداقل ارز مورد نياز خود را به قيمت مصوب از 

دولت دريافت کنيم.« 

شيوا نوروزي

چه بالیي سر غول هاي اروپایي آمده  است؟
اين هفته از فوتبال اروپا پر از سورپرايزهاي 

مارتین لورنس

کارشناس فوتبال

 
بزرگ بود، به خصوص در بوندس��ليگا و 
الليگا. دو غول سنتي قاره سبز اين هفته 
تن به شکست هايي باور نکردني دادند، در 
حالي که پرافتخارتري��ن تيم تاريخ ليگ 
انگليس هم با بازگش��تي ب��زرگ از يک 
شکس��ت خانگي فرار کرد. ب��ا وجود اين 
پيروزي، قهرمان 2۰ دوره از ليگ انگليس 
حاال در رده هشتم جدول ليگ برتر بين 
ول��وز و واتفورد قرار مي گيرد. ش��ياطين 
سرخ اما تنها تيم بزرگ اروپايي نيستند که اين فصل با شرايط نابساماني 
روبه رو شده اند. بايرن مونيخ به رهبري نيکو کواچ فصل را با پيروزي 5 بر 
صفر در سوپرجام و چهار پيروزي پياپي ساده در ليگ شروع کرد، اما بعد 
از اين بازي ها بود که يکدفعه همه چيز براي باواريايي ها به هم ريخت. 
بايرن حاال چهار بازي بدون پيروزي را پشت سر گذاشته که سه بازي از 
اين ديدارها در آليانتس آرنا بوده اس��ت. تيم کواچ حاال به رده شش��م 
جدول سقوط کرده و چهار امتياز کمتر از بوروسيا دورتموند صدرنشين 
دارد. در هفته اي که بايرن تن به اين شکست سنگين خانگي داد، رقيب 
سنتي آنها در چمپيونزليگ، يعني رئال مادريد هم براي سومين بار در 
چهار بازي اخيرش شکس��ت خورد. البته تنها خبر خ��وب براي تيم 
لوپتگي در اي��ن روزها فرم به ه��م ريخته بارسلوناس��ت، تيمي که در 
هيچ کدام از چهار بازي اخيرش در الليگا به پيروزي نرسيده است. با اين 
حال فرم بارسا به اندازه رقيب سنتي اش افت نکرده و شاگردان ارنستو 
والورده حداقل در تمام اين چهار بازي گل زده اند، اما اين طوالني ترين 
روند بدون پيروزي آنها در ليگ از فصل 2۰16 -2۰15 بدين سو بوده 
است. نتايج ضعيف بارس��ا و رئال باعث ش��ده جدول الليگا هم شکل 
معمول خودش را از دست بدهد. در حال حاضر بين تيم اول و ششم اين 
جدول تنها دو امتياز فاصله اس��ت. با وجود تمام لغزش هاي برخي از 
بزرگان اروپايي، يوونتوس و پاري سن ژرمن با اقتدار در صدر ليگ هاي 
خود قرار دارند و منچسترسيتي هم به رده اول ليگ برتر رسيده، البته 
با امتيازي برابر با ليورپول و چلسي. آيا اين فصل پر از سورپرايز گريبان 

بيانکونري، پاريسي ها و سيتيزن ها را هم خواهد گرفت؟

آزادي براي فینال 15 میلیارد تومان
 خرج دارد

فرهاد نيکوخص��ال، مدير ورزش��گاه آزادي با بيان اينکه بهس��ازي اين 
ورزشگاه براي ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا 15 ميليارد تومان هزينه 
دارد، گفت: »وظيفه وزارت ورزش است که با پرداخت اين مبلغ آزادي را 

هرچه سريع تر براي اين ديدار بزرگ آماده کند.«
او با رد شايعه اخذ اين هزينه از باشگاه پرسپوليس ادامه داد: »ما هيچ جا 
اعالم نکرده ايم که پرداخت هزينه ها برعهده پرسپوليس است. متأسفانه 
برخي در اين زمينه خبرس��ازي جعلي انجام دادند و من آن را تکذيب 
مي کنم. تمام اين هزينه بايد توسط وزارت ورزش انجام شود، نه از سوي 

باشگاه پرسپوليس.«

فوتسال ایران و  برزیل لغو شد
سفر تيم ملي فوتسال کش��ورمان به برزيل براي انجام بازي دوستانه با 
اين کشور به دليل آنچه فدراسيون مشکالت و کمبودهاي مالي عنوان 
مي کند، لغو شد. سفر تيم قهرمان آس��يا و سوم جام جهاني در حالي به 
دليل مشکالت مالي لغو مي شود که فدراسيون فوتبال همين چند روز 
قبل 5 ميليون و ۸۰۰ هزار دالر براي برنامه هاي آماده س��ازي تيم ملي 
فوتبال هزينه کرد. ضمن اينکه چيزي حدود 2 ميليارد تومان هم براي 
حضور تيم پنجاه و هشتم فوتبال دنيا در ايران هزينه کرده و اين در حالي 
است که آنها به راحتي سفر فوتسال را لغو مي کنند. اين اتفاق در شرايطي 
رخ داده که فوتس��الي  ها هنوز پاداش قهرماني خود در آس��يا را دريافت 
نکرده اند. همان قهرماني که آقاي کفاش��يان هميش��ه خندان در تمام 

عکس هايش حضور دارد و با هزينه بيت المال هم راهي سفر شده بود.

 

کریمي بهترین هافبک تاریخ جام ملت ها
علي کريمي، بهترين هافبک تاريخ جام ملت  هاي        چهره
آسيا شد. سال ها از آخرين باري که وی  در ترکيب 
تيم ملي به ميدان رفت، مي گذرد. بعد از آنکه علي دايي، آقاي گل فوتبال جهان 
و کاپيتان سابق تيم ملي ايران موفق به کسب 
عنوان بهترين مهاج��م تاريخ جام ملت هاي 
آسيا ش��د، نوبت به  کريمی رسيد تا از سوي 
کارب��ران س��ايت AFC به عن��وان بهترين 
هافبک تاري��خ جام ملت هاي آس��يا انتخاب 
شود.  در آس��تانه جام ملت هاي 2۰1۹ 
توسط سايت کنفدراسيون فوتبال 
آس��يا يکي نامزدهاي بهترين 
هافبک تاريخ جام ملت هاي 
آسيا شد و توانست در بين 
نفرات��ي چون کي��م جو 
س��ونگ)کره جنوب��ي(، 
شونسوکه ناکامورا)ژاپن(، 
هري کيول)استراليا(، کي 
س��وکه هوندا)ژاپ��ن(، فه��د 
الحريفي)عربس��تان(، نش��اط 
اکرم)ع��راق(، کو ج��ا چئول)کره 
جنوبي( و سرور جبارف)ازبکستان( را 
پشت سر بگذارد و با اختالفي فاحش در 
صدر اين نظر س��نجي قرار بگيرد و به 
عن��وان بهتري��ن هافبک تاري��خ جام 

ملت هاي آسيا انتخاب شود.

مانند همیشه پشت تان را خالي کردند
سرمربي تيم ملي در سومين         بازتاب
بيانيه رسانه اي خود در مسير 
جام ملت هاي آسيا از ش��اگردانش خواست فرصت جام 
ملت  ها را به سرنوشت تبديل کنند: »جام ملت ها فرصتي 
بي همتا و تاريخي در زندگي شماس��ت ک��ه مي توانيم با 
يکديگر آن را به يک واقعيت در سرنوشت مان تبديل کنيم. 
بايد بدانيم که هم��ه تيم ها با آمادگي کام��ل مي آيند و 
مي خواهند که تيم اول آس��يا را از پيش رو بردارند. اجازه 
ندهيد غرور ش��ما را بگيرد. فوتبال حرفه اي سرسخت، 
دشوار و تجارت سردي است. فرقي نمي کند در گذشته چه 
کرديد. امروز اگ��ر نتواني��د آن کار را انج��ام دهيد، بايد 
تغييراتي ايجاد کنيد تا درجا نزني��د.« کرش اما در پايان 

بيانيه خود از بازيکنانش خواست تا با وجود همه مشکالت 
براي موفقيت تيم ملي تالش کنند: »امروز همانند هميشه 
آنها پشت تان را خالي کردند و شما را پشت همه قرار دادند 
و هيچ احترامي حداقل براي حق توافق ش��ده شما قائل 
نشدند. امروز مي دانم که ماوراي اين مسائل، اکثر شما از 
محل درآمدتان هزينه مي کنيد تا ب��راي تيم ملي بازي 
کنيد. با اين حال تيم ملي هنوز روي شما حساب مي کند 
و ما هنوز به استعداد، شخصيت و استحکام شما احتياج 
داريم. مطمئن هستم که شما نمي توانيد اين موضوعات را 
عنوان کنيد، ولي هيچ چيز نمي تواند مانع از انجام وظايف 
و تعهدات من باشد، اينکه به صورت شفاف از زحمات شما 

عذرخواهي و تشکر نکنم.«

ليگ ملت هاي اروپا         فوتبال اروپا
امروز و فردا با سه 
 A  بازي پيگيري مي ش��ود. اولين ديدار سطح
رقابت هاي ليگ ملت هاي اروپا مصاف لهستان 
با پرتغال اس��ت که س��اعت 22:15 پنج شنبه 
برگزار مي شود. پرتغالي ها که در نخستين بازي 
خود موفق به شکست يک بر صفر ايتاليا شده اند 
و صدر جدول گروه سوم را در اختيار گرفته اند، 
امشب در دومين ديدار خود به مصاف لهستان 
مي روند، آن هم در شرايطي که اين بار نيز رونالدو 
را به همراه ندارند، چراکه فوق ستاره حريف ايران 
در جام جهاني روسيه از مدت ها قبل اعالم کرده 

بود که براي بازگشت به روزهاي اوج و رسيدن به 
موفقيت در تورين ترجي��ح مي دهد تمرکزش 
روي بازي هاي باشگاهي باشد. به همين دليل او 
تيم ملي کش��ورش را در لي��گ ملت هاي اروپا 
همراهي نمي کند تا پرتغالي ها بدون رونالدو به 
مصاف لهستان بروند. تيمي که با تساوي برابر 

ايتاليا توانست سکوي دوم جدول اين گروه را از 
آن خود کند. در ادامه، فردا ش��ب نيز دو ديدار 
همزمان برگزار مي شود. در گروه دوم، دو تيم سه 
امتيازي سوئيس و بلژيک به مصاف هم مي روند. 
بلژيکي ها که با پيروزي پرگل برابر ايسلند صدر 
جدول گروه را از آن خود کرده اند،  فردا شب به 

مصاف سوئيسي مي رود که برابر همين حريف 
)ايسلند( با سه گل به برتري رسيده، اما با توجه 
به تفاضل گل کمتر نس��بت به بلژيک، رده دوم 
جدول را در اختيار دارد و بازي امشب مي تواند 
آنها را به صدر جدول برساند. البته به شرط آنکه 
قدر موقعيت هايش را بدانند و از اين بازي خانگي 

به سود خود استفاده کند.
 همزمان با اين بازي، در کرواسي نيز تيم ملي 
اين کشور از انگليس پذيرايي مي کند. سه شيرها 
که يک ماه قبل برابر اسپانيا تن به شکست داده 
بودند، حاال براي جبران مافات و عقب نماندن 
از صدرنشين ش��ش امتيازي گروه، اميدوارند 
کرواسي را شکست دهند و با دست پر به خانه 
برگردند، البته به شرط اينکه نايب قهرمان جام 
جهاني که در دي��دار قبلي برابر اس��پانيا طعم 
شکست را چشيده براي جبران شکست قبلي 

سه شيرها را قرباني نکند. 

ادامه لیگ ملت ها  
بدون رونالدو
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