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سلطانيفر :استقالل و
پرسپوليس در بهترين
شرايط قرار دارند

مسعود سلطانيفر ،وزير ورزش و جوانان
با اشاره به وضعيت دو تيم فوتبال استقالل و
پرســپوليس ،گفت« :اين دو تيم در بهترين
شــرايط قرار دارند و در فصل گذشته قهرمان
جام حذفي و ليگ برتر كشــور شــدهاند و به
جمع هشت تیم برتر ليگ قهرمانان آسيا صعود
كردهاند .دو تيم فوتبال استقالل و پرسپوليس
به لحاظ برگــزاري اردوها ،اسپانســرينگ و
مربيان و بازيكنان خوب تأمينشده و وضعيت
خوبي دارند تا پشتوانههاي خوبي براي فوتبال
كشور باشند».
ســلطانيفر همچنيــن با بيــان اينكه
اقدامات خوبي از ســوي دولت بــراي ايجاد
امكانــات ورزشهاي همگانــي و قهرماني در
سراســر كشــور در حال انجام اســت ،گفت:
«نزديك به چهار هزار پروژه ورزشي نيمهتمام
در سراســر كشور وجود دارد كه با تالشهاي
متعــددي كه در دولت تدبيــر و اميد صورت
گرفته از اين تعداد  600پروژه تا پايان ســال
جــاري تكميل و بــه بهرهبــرداري خواهند
رسيد».
او ادامه داد« :پروژههاي بزرگي همچون
سالنهاي ورزشي ششهزارنفره ،استخرهاي
بزرگ و پيســتهاي دوچرخهســواري نيز تا
پايان ســال  98در استانهاي مختلف كشور
تكميل خواهند شد».
وزير ورزش و جوانان گفت« :به مناسبت
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي نيز
پروژههــاي متعدد ورزشــي از هفته دولت تا
دهه فجر ســال جــاري در عرصههاي ورزش
همگاني و قهرماني در ايران اســامي افتتاح
ميشوند».
سلطانيفر با بيان اينكه استان هرمزگان
قهرمانان بسياري در عرصه ورزش دارد ،گفت:
«ورزشكاران خوبي از اين استان در اردوهاي
تيم ملــي حضور دارنــد كه اميد بســياري
بهافتخــار آفرينــي آنها در عرصه مســابقات
بينالمللي وجود دارد».
ســلطانيفر گفــت« :در ســال جاري
رويدادهاي مهمي براي ورزش كشــور برگزار
ميشود كه اين رويدادها با جام جهاني فوتبال
آغاز شد و خوشبختانه تيم ملي فوتبال ايران
بــا تدابيــر و هماهنگــي و هدايت مناســب
توانســت نتيجهاي تاريخي در اين مسابقات
رقم بزنــد و موجب عزت و ســربلندي ايران
اســامي در سراسر جهان شــد .در ادامه نيز
بازيهاي آســيايي جاكارتا را در پيش داريم
كه كاروان گستردهاي از ورزشكاران جمهوري
اســامي ايران در قالب  40رشته ورزشي در
ايــن رويداد حضــور خواهند يافــت و تعداد
بانوان ورزشكار كشورمان نيز در اين مسابقات
افزايش چشــمگيري مييابد كــه اميدواريم
بتوانيم نتايج بسيار خوبي نيز كسب كنيم».

پورعلي گنجي-ترابوزان و يك سنگ بزرگ
لیگ
مق هلند
صد ب
مرتض عدی
ی؟
پورعلي گنجي عالقه
بسياري به حضور در ليگ
تركيه ندارد .او بازي در
مركز و غرب اروپا را ترجيح
ميدهد .به همين دليل
هم هست كه مبلغ بااليي
از مديران ترابوزان اسپور
طلب كرده تا آنها از جذب
او منصرف شوند .به نظر
ميرسد مقصد مرتضي
پورعلي گنجي ليگ هلند
باشد .ليگي كه عليرضا
جهانبخش در آن پرورش
يافت ،درخشيد و حاال
هم در آستانه حضور در
باشگاهي مطرح در سطح
اروپا است .بايد ببينيم
مرتضي پورعلي گنجي چه
تصميمي براي آينده خود
ميگيرد.
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مرتضــي پورعلي گنجــي دو فصل و نيم
بــراي الســد بازي كــرد و در خط دفــاع اين
تيم يك بازيكن كليدي بــود .بازيكني كه هم
خوب دفاع ميكــرد و هم خوب گل ميزد .در
همين حال پورعلي گنجــي در خط دفاع تيم
ملي ايران نيز به يــك بازيکن موثر و غير قابل
گذشــت تبديل شــد .با توجه به ســن و سال
باالي پژمان منتظري و جالل حسيني ،پورعلي
گنجي انتخاب نخست كي روش در مركز خط
دفاع تيم ملي بود .بازيكني كه در مقدماتي جام
جهاني فوقالعاده كار كرد و نشان داد كي روش
بي جهت به او اطمينان نكرده است .آمار تعداد
گلهاي خــورده ايران در مقدماتي جام جهاني
هم ســند ديگري براي اثبات عملكرد كم نقص
پورعلي گنجي در تركيب تيم ملي بود.
پورعلي گنجي در نقل و انتقاالت زمستاني
ليگ ســتارگان قطر ،قرارداد خود را با السد به
مــدت نيم فصل تمديد كــرد .او با پايان فصل

بايد به تيم ملي بيشتر احترام بگذاريم

ماركار :كره و ژاپن در زمين  60متري تمرين
نميكنند

مربي تيم ملي فوتبال ايران ميگويد با نمايشي كه اين تيم در جام جهاني ارائه
كرد بايد احترام بيشتري براي آن قايل شد.
ماركار آقاجانيان با ابراز تشــكر و قدرداني از مقام معظم رهبري گفت« :جا دارد
بهعنوان عضوي از تيم ملي فوتبال از ايشــان تشكر خاص داشته باشم كه با پيامهاي
محبت آميزشــان انرژي مثبت بيشــتري را به اعضاي تيم ملي دادند و در آينده هم
مطمئنا اعضاي تيم با روحيه و توان مضاعفي براي سربلندي پرچم ايران عزيز خواهند
جنگيد».
ماركار به خوشــحالي و رضايت مردم از عملكرد تيــم ملي ايران در رقابتهاي
جام جهاني اشــاره كرد و گفت« :بنده به نوبه خودم و از طرف كادر فني و بازيكنان
از تمام هواداران خوب تيم ملي تشــكر ميكنم؛ چه هواداراني كه در طول مسابقات
و حتــي قبلتــر از آن از داخل ايران و همينطور در ورزشــگاهها از تيم ملي حمايت
كردند و چــه هواداراني كه براي قدرداني از عملكرد
تيم ملي در ســاعت چهار صبح به فرودگاه آمدند و
از تيم ملي آنچنان اســتقبال كردند .اميدوارم با اين
حمايتها تيم ملي هميشه رو به جلو حركت كند و
باعث افتخار ايران شود».
آقاجانيان با بيان اينكه پيش از شروع رقابتها
گروهي خاص مســائلي را درباره تيــم ملي مطرح
كردند و حتي براي تيم ملي جوك ســاختند ،گفت:
«ايــن گروه تيم ملــي را به پرايد تشــبيه كردند و
حريفان به فراري تشبيه شدند اما واقعيت اين است
بعد از قرعهكشــي با برنامهريزي كه آقاي كيروش
انجــام دادند تيم ملي تمرينات  2روزه ريكاوري بدني و كارهاي ذهني را آغاز كرد .از
همان روز نخســت كل گروه تيم ملي به كارش اعتقاد داشــت و آرام آرام خودمان را
بــه هدفمان نزديكتر كرديم .البته هدف نهايي گروه صعود به دور دوم رقابتها بود و
در حالي كه خيليها پيــش از جام جهاني فكر اين موضوع را هم نميكردند اما تيم
ملي با همين هدف وارد مسابقات شد و اگر كمي خوش شانس بوديم يا از نگاه فني،
اگر اردوي اوليهمان با حضور تمامي بازيكنان برگزار ميشود و بعضي از بازيهاي تيم
ملي لغو نميشــد ،ميتوانستيم به غير از كسب بهترين نتيجه تاريخ فوتبال ايران به
مرحله حذفي هم صعود كنيم».
آقاجانيــان گفت« :قبــل از بازيها خيليها حتي اين شــانس را براي ما قايل
نبودند كه به روياي صعود به دور دوم جام جهاني فكر كنيم اما وقتي كار با تمرينات
ريكاوري ذهني و بدني اســتارت خورد و تا زماني كه در جام جهاني تمريناتمان را
پيش ميبرديم به اين موضوع اعتقاد داشتيم و نقش آقاي كيروش بهعنوان فرمانده
تيم غيرقابل انكار است».
او در پاسخ به اين سوال كه پس از صعود ژاپن از مرحله گروهي فضاي دو قطبي
در برخي رســانهها ايجاد شد و بسياري بين ايران و ژاپن به مقايسه پرداختند ،گفت:
«براي پاســخ به اين سوال بايد اين واقعيت را بگوييم كه ژاپن و كره جنوبي از لحاظ
سيستماتيك ،سخت افزاري و برنامه ريزي براي تيمهاي پايه و همچنين آينده نگري
چشم انداز سي ساله داشــته و دارند .براي درك بهتر اين موضوع يك مثال ميزنم.
ژاپن و كرهجنوبي  16ســال قبل ميزباني جام جهاني را بر عهده داشتند و توانستند
يك رويداد بزرگ را برگزار كنند .بر اساس همين واقعيت شما ميتوانيد متوجه شويد
كه آنها از چند ســال قبل جام جهاني  2002كار سيستماتيك خود را آغاز كردهاند؛
برنامهاي كه همچنان تداوم دارد».
آقاجانيان گفت« :كره ،ژاپن و اســتراليا برنامه يك ســاله يا كوتاه مدت
ندارند و هميشه بلند مدت به آينده نگاه ميكنند و هيچ چيز نميتواند جلوي
آنها را بگيرد بنابراين نميشود مقايسهاي انجام داد .ما بر اساس داشتههايمان
حركت كرديم .در دو ســال اخير ما به زمين  60متري پژوهشگاه نفت قانع
بوديم و جا دارد از مســووالن اين پژوهشگاه تشــكر كنم اما تيمي كه همه
از آن توقــع دارند تا بهترين نتيجه را بگيرد و توانســت بهترين نتيجه تاريخ
فوتبال ايران را در جام جهاني كســب كنــد در زمين  60متري تمرين كرد
و اين يك واقعيت اســت .اين مقايسه را ميشود از لحاظ بازيهاي دوستانه
هم انجام داد كه رقبايمان بدون مشــكل مالي به مصاف حريفان ميرفتند.
فدراســيون فوتبال ايران هم تمام تالشــش را كرد تا بهترين امكانات را در
اختيار تيم ملي بگذارد اما اين واقعيت اســت كه محدوديت بودجهاي وجود
داشت؛ موضوعي كه به هيچ وجه ژاپن و كره جنوبي با آن روبهرو نيستند».
مربي تيم ملي در پاسخ به اين سوال كه پس از پايان جام براي ايران مهمترين
دســتاورد فوتبال ايران از اين رقابتها را چه ميدانيد ،گفت« :حضور در جام جهاني
دســتاوردهاي زيادي براي فوتبال ايران داشت كه يكي از اين دستاوردهاي مهم اين
بود كه آينده فوتبال ما حداقل براي  10ســال با توجه به بازيكنان جواني كه در تيم
ملي بازي كردند ،تامين شد و اين براي آينده فوتبال ايران بسيار مهم است»..

نقل قول

 2017-2018ليگ ســتارگان قطــر بهعنوان
بازيكــن آزاد به اردوي تيم ملــي ايران ملحق
شد تا آماده حضور در جام جهاني  2018شود.
كيروش براي جام جهاني ،برنامههاي بسياري
در بخش دفاع در ســر داشت .برنامههايي براي
موفقيت در دفاع و انجام ضد حمله .بنابراين او
نياز مبرمي به حضور مدافعــان آماده و قبراق
داشــت .مدافعاني كه بتوانند در طول بازي كم
اشتباه يا بياشــتباه باشند و فرصت خودنمايي
به مهاجمان حريــف را ندهند .پورعلي گنجي
از جمله اين مدافعان بود كه توانست بازيهاي
قابــل قبولي به نمايش بگذارد و حتي در جمع
بهتريــن بازيكنان آســيا در جــام جهاني قرار
بگيرد.
هميــن بازيهاي درخشــان باعث شــد
تا الســد دوباره براي تمديد قــرارداد با مدافع
ايراني خود ابراز عالقه كند .تيمي كه به مرحله
يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا صعود
كرده و حريف استقالل شــده .پورعلي گنجي
به پيشــنهاد الســد پاســخ مثبت نداد ،چون
ميخواســت آرزوهاي خــود را در اروپا دنبال
كنــد .او حتي الريان و الغرافــه را نيز خواهان
خود ديد ،آن هم با ارقامي جذاب اما ترجيح داد
به اين پيشنهادها نيز پاسخ منفي بدهد .هدف

پورعلي گنجي جدايي از ليگ ســتارگان قطر و
كوچ به فوتبال اروپا است .اتفاقي كه شايد بهتر
بود چنــد فصل قبل رخ بدهد اما چه خوب كه
همين حاال هم به ذهن پورعلي گنجي رســيده
و او را براي بازي در اروپا ترغيب كرده است.
ترابوزان اســپور مرتضي پورعلي گنجي و
مجيد حســيني را همزمان ميخواهد .عملكرد
خط دفاع تيــم ملي ايران در جــام جهاني به
قدري درخشــان بوده كه تيم پنجم سوپرليگ
تركيه ،هر دو مدافع مركــزي ايران را زير نظر
گرفتــه و براي جــذب آنها اقدام كرده اســت.
سايت  gazetedamgaتركيه انتقال حسيني
را آســانتر از پورعلي گنجي ميداند« :باشــگاه
استقالل در شرايط كنوني با بحران مالي مواجه
شده است و اين باعث شده تا حسيني بند فسخ
قرارداد خود در صورت انتقال به تيم خارجي را
فعال كند .البته رييس باشــگاه استقالل با اين
انتقال موافق نيست و دوست دارد كه حسيني
در باشــگاه اســتقالل بماند اما با وجود كسري
بودجه شرايط براي جدايي حسيني مهيا شده
اســت .درباره پورعلي گنجي تماسهاي زيادي
با او از سوي باشگاه ترابوزان اسپور گرفته شده
است .او با باشــگاه السد قطر تمديد نكرد و در
يك برنامــه تلويزيوني زنده در ايران نيز مدعي

ترابوزان اسپور
مرتضي پورعلي
گنجي و مجيد
حسيني را همزمان
ميخواهد .عملكرد
خط دفاع تيم
ملي ايران در جام
جهاني به قدري
درخشان بوده
كه تيم پنجم
سوپرليگ تركيه،
هر دو مدافع
مركزي ايران را زير
نظر گرفته و براي
جذب آنها اقدام
كرده است.

احمدزاده :از يك واليباليست مشورت گرفتم و به لهستان رفتم

ايــران ورزشــي آنالين /فرشــاد
احمدزاده بعــد از چند فصل موفقي كه

در پرســپوليس ســپري كرد ،تصميم
گرفت براي فصل جديد راهي وروتسواف
لهستان شود .بازيكن سابق پرسپوليس
كه نخستين فوتباليست ايراني در ليگ
لهســتان به شــمار ميرود ،در گفت و
گو با ســايت  slaskwroclawدرباره
چگونگي انتقالش به لهستان و همچنين
شــرايط فوتبــال ايران و پرســپوليس
صحبت ميكنــد .او دربــاره چگونگي
آشنايياش با كشــور لهستان ميگويد:
«دوســت من ميالد عبادي پور بازيكن
تيم ملي واليبال اســت و در لهســتان
بازي ميكند .هر دو اهل اروميه هستيم.
مــن با او صحبت كردم و همه چيزهاي

خــوب در مــورد اين كشــور را به من
گفت .او دوست دارد اينجا زندگي كند
چون مردمش مهربان هستند .من واقعا
خوشحالم كه به لهستان آمده ام».
احمدزاده درباره دوران حضورش در
پرسپولس هم به سايت لهستاني توضيح
ميدهد« :پرســپوليس مشــهورترين
باشگاه ايران است .اين تيم توسط دهها
ميليون نفر پشــتيباني ميشود .من در
 3سال گذشته عضو پرسپوليس بودم و
رابطه خوبي با هواداران داشتم .اميدوارم
آنها از من ناراحت نباشند كه به لهستان
آمدم ،چــون ميدانم كه آنها دوســت
داشتند در پرسپوليس بمانم».

خانزاده لژيونر ميشود؛ آرزويي كه عيب نيست
محمدرضــا خانزاده كــه فصل قبل
براي پديده بازي كرد ،به تيم ملي دعوت
شد و همراه  22بازيكن ديگر در فهرست
نهايي كيروش قرار گرفت قصد ترك ليگ
ايران و حضور در يك تيم خارجي را دارد.
خانزاده هنوز براي فصل آينده تيم خودش
را معرفي نكرده است .گفته ميشود او در

طول جام جهاني با تماسهايي از ســوي
برخي ايجنتها مواجه شده و اميدوار است
كه بتواند در اين فصل به يك تيم خارجي
منتقل شود .خانزاده تجربه حضور در دو
جام جهاني و يك جام ملتهاي آســيا را
در كارنامه دارد .البته نه تجربه بازي بلكه
تجربه تماشاي جام جهاني و حركات ساير

بازيكنان از روي نيمكت .به نظر شما آيا او
ميتواند لژيونر شــود ،آن هم در شرايطي
كــه فقط چند تيم ليــگ برتري خواهان
امضاي قرارداد با او هســتند؟ اصال كدام
تيــم خارجي خانــزاده را ميخواهد؟ اگر
به پاسخ اين ســوال رسيديد ما را هم در
جريان بگذاريد.

جهانبخش در فهرست خريد تابستاني رئال سوسيداد

نشــريه معتبر چاپ بارسلونا خبر
از عالقه باشــگاه سوسيداد به علي رضا
جهانبخش ،ســتاره تيم ملي كشورمان
داد .سوســيداد فصلي نااميدكننده را
پشت سر گذاشت و كار خود را در رده

 12جدول الليگا به اتمام برد .در اواخر
فصل شــاهد اخراج اوزه بيو ،سرمربي
اين باشگاه نيز بوديم.
تيم اول شــهر ســن سباستين،
براي فصل بعد بــه دنبال تقويت خود
بخصوص در فاز حمله اســت و در نظر
دارد تا يك وينگر باكيفيت را به خدمت
بگيرد .كار انتقال ميكل مرينو در حال
نهايي شدن است اما اين باشگاه به يك
بازيكن با خصوصيــات تهاجمي ديگر
نيــز نياز دارد ،بازيكني كه اســپانيايي
نخواهــد بود و هزينــه بااليي نيز براي
اين تيم خواهد داشت.
در حــال حاضــر  5بازيكــن در
سوسيداد حضور دارند كه قابليت بازي
بهعنوان وينگر را دارند اما تنها يانوزاي
و اويارزابال در يكي دو سال آخر حضور

موثري در اين منطقه داشتهاند.
طبق گزارش موندودپورتيوو ،مدير
ورزشي سوسيداد دو بازيكن را بيش از
همه مدنظر قرار داده است.
اولي ماكســيميليانو مســا ،ستاره
جــوان اينديپندينته آرژانتين اســت
كــه در جام جهانــي نيز بــراي آلبي
سلســته به ميدان رفت و مورد اعتماد
ســمپائولي قرار داشــت و دومي علي
رضا جهانبخش ،ســتاره تيم ملي ايران
و باشگاه الكمار كه فصل گذشته با ثبت
 21گل در  33بــازي ،آقاي گل ليگ
هلند شد.
در واقــع فعــا پــان  ،Aمكس
مســاي آرژانتيني اســت و در صورت
شكست اين انتقال ،جهانبخش مدنظر
قرار دارد.

بازگشت ميالد با حركات موزون
ميــاد محمدي پــس از دو هفته
اســتراحت و حضــور در برنامههــاي
تلويزيوني سرانجام به روسيه بازگشت تا
در ايــن فصل نيز فوتبال خود را در تيم
احمد گروژني ادامه دهد.
محمــدي كــه اميــدوار بــود با
درخشش در جام جهاني فصل آينده به

تيم بهتري بــرود ،در نهايت در گروژني
ماند.
تيمي كه فصل گذشــته در ليگ
روسيه در رتبه نهم قرار گرفت .اين تيم
يــك ملي پوش در فوتبال روســيه نيز
دارد كه البته هنــوز به تمرينات ملحق
نشده است.

محمــدي كــه در تورنمنت جام
جهاني  2018روسيه موفقيت چنداني
نداشت ،با پرتاب اوت عجيب و غريبش
بــه تصاويــر مانــدگار جام پيوســت.
همتيميها از او با حالتي جالب استقبال
كردند و محمدي ورود خود به تمرينات
را با انجام حركات موزون جشن گرفت.

شــد قصد جدايــي از اين تيــم را دارد .انتقال
پورعلي گنجي نسبت به حسيني سختتر است
چون مدافع  26ساله از چند باشگاه اروپايي نيز
پيشــنهاد دارد و به همين خاطر بايد مسووالن
باشــگاه ترابوزان اسپور ســريعتر دست به كار
شــوند و با افزايش دستمزد پيشــنهادي ،او را
جذب كنند».
مرتضي پورعلي گنجي عالقه بســياري به
حضور در ليگ تركيه ندارد .او بازي در مركز و
غرب اروپا را ترجيح ميدهد .به همين دليل هم
هست كه مبلغ بااليي از مديران ترابوزان اسپور
طلــب كرده تا آنها از جذب او منصرف شــوند.
به نظر ميرســد مقصد مرتضي پورعلي گنجي
ليگ هلند باشــد .ليگي كه عليرضا جهانبخش
در آن پرورش يافت ،درخشــيد و حاال هم در
آستانه حضور در باشگاهي مطرح در سطح اروپا
اســت .بايد ببينيم مرتضي پورعلي گنجي چه
تصميمــي براي آينده خود ميگيرد .تصميم او
قطعا كــوچ از ليگ قطر و بازي در قاره ســبز
اســت .اتفاقي كه در  26سالگي ميتواند براي
او يك موقعيت ويژه بســازد .چه در تيم ملي و
چه در فوتبال ايران كه مدتهاســت يك مدافع
مركزي را به اروپا ترانسفر نكرده است.

هدف ما قهرماني جام
جهاني است

چمنيان :با ميالن و
اينتر بازي ميكنيم

عباس چمنيان اين روزها
آماده ســازي تيم نوجوانان
را در دســتور كار قرار داده و
روي آن تمركز كرده .او درباره
اردوي آماده سازي و دو بازي
تداركاتي تيــم نوجوانان با
تيم زير  ۱۷ســال آذربايجان
گفــت« :آماده ســازي براي
قهرماني آسيا و انتخابي جام
جهاني  ۲۰۱۹كه شهريور ماه
در مالزي برگزار ميشــود،
از اهداف عمــده بازيهاي
تداركاتي در آذربايجان بود.
معتقدم بازيكنان در اين رده
ســني نياز به افزايش تجربه
بازي در ســطح بينالمللي
دارند .بنابراين با حمايتهاي
فدراســيون فوتبال به باكو
ســفر كردهايــم و دو ديدار
تداركاتي با تيم زير  ۱۷سال
آذربايجان برگــزار كرديم».
چمنيــان صحبتهايــش را
اينگونه ادامــه ميدهد« :با
توجه بــه اينكه مســابقات
آســيايي دو ماه و نيم ديگر
برگزار ميشــود ،تصميم به
برگزاري ديدارهاي تداركاتي
در رده ســني نوجوانــان
گرفتيــم .در اين دو بازي كه
با آذربايجان انجــام داديم
توانســتيم از تمام بازيكنان
اســتفاده كنيم و آنها را در
شرايط مسابقه قرار داديم .با
توجه به اينكه تيم آذربايجان
يــك ســال از بازيكنان ما
بزرگتر بود ،هر دو بازي را با
نتيجه خوب به پايان رسانديم
اما هنــوز ضعفهايي داريم و
تا شروع مســابقات قهرماني
آسيا بايد آنها را برطرف كنيم.
تيم جمهوري آذربايجان ،تيم
خيلي خوبي است و قبال نيز با
اين تيم دو بار بازي كردهايم.
به نظرم اين دو بازي تداركاتي
به ما در زمينه آماده ســازي
و هماهنگــي تيم ملي كمك
زيادي كــرد .هدفگذاري ما
اين اســت كه در جام جهاني
قهرمان شويم ».سرمربي تيم
نوجوانان تاريخ اردوي بعدي
را نيز اعالم ميكند« :اردوي
بعــدي از  ۳۰تيرمــاه آغاز
ميشود و اواســط مردادماه
اردوگاه تمريني را در ايتاليا
برگزار و دو بازي تداركاتي با
تيمهاي جوانان آث ميالن و
اينترميالن انجام خواهيم داد
تا به آمادگي كامل برسيم».

آنها در روسيه منقلب نشدند
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سهيال صديقي

نگاه روز

soheila Seddighi

درست است كه شــما مردها ما زنها را به استاديوم راه نميدهيد .درست
است كه همه تصور ما زنهاي ايراني از فوتبال ،زل زدن به يك قاب يخزده روي
مبل خانههايمان اســت اما قرار نيست ما زنها قلبمان نتپد براي اين چهارگوشه
سرسبز و آن توپ دو رنگ سپيد و سياه.
ميدانيد آقايان عزيز! ما زنها هم درســت لحظهاي كه كريستيانو رونالدو
پشــت توپ قرار گرفت براي آن ضربه پنالتي حساس ،درست مثل شما نفسمان
در ســينه حبس شد و وقتي همان توپ در دســتان بيرانوند جاي گرفت ،نفس
عميق كشــيديم و اشــك شوق در چشــمانمان جمع شــد .ما هم بعد از اعالم
شدن آفسايد ،پس از ضربه ســعيد عزتاللهي در چهارچوب دروازه اسپانياييها
آه حســرت كشــيديم و بعد از پيروزي ايران مقابل مراكش بــا تمام وجودمان
شــادي كرديم؛ ميخواهم بگويم خوشحاليهاي
فوتبالي فقط براي شما مردها نيست .ما زنها هم
ميتوانيم عاشق فوتبال باشيم.
همانطور كه خيلي خانمهــا تمايل چنداني
براي حضور در اســتاديوم و تماشــاي فوتبال را
ندارنــد اما در عين حال خانمهايي هم كه آرزوي
تماشاي مســابقه فوتبال را دارند ،تعدادشان كم
نيســت .روسيه امسال ميزبان جام جهاني فوتبال
بود و خيلي از آنهايي كه دوســت داشــتند اين
بازيها را از نزديك تماشا يا تيم فوتبال كشورشان
را تشويق كنند ،به اين كشور سفر كردند.
درست است كه خانمهاي ايراني از اين حق
در كشورشــان محروم هستند اما خيلي از آنها ترجيح دادند رويايشان را در يك
كشــور ديگر به حقيقت تبديل كنند؛ زنهايي كه خودشان را به روسيه رساندند
تا بتوانند تيم ملي كشورشــان را تشــويق كنند و باالخره بدانند اين چهارگوشه
سرسبز كجاست كه اين همه سال از آن محروم هستند؟
كتايون ۳۹ ،ساله كه امسال براي تماشاي فوتبال به روسيه سفر كرده بود،
ميگويــد« :تمام دنياي ذهني من از يك جايــي به بعد ،فكر كردن به فضاهايي
بوده كه پسرها در آن راه داشتند و ما دخترها نه؛ يعني فضاهايي كه گفته ميشد
رفتن و حضور در آنجا براي دخترها پســنديده نيست .يكي از اين مكانها براي
من استاديوم بود .بچه كه بودم پدرم صبحها براي دويدن به ورزشگاه نيمهساخته
نزديك محل زندگيمان ميرفت .من هم در دوران نوجواني با او همراه ميشدم و
دويدن روي پلههاي سيماني و زمين خاكي برايم لذت داشت .از همان سالهايي
كه پدر و برادرم بليت ورود به ورزشــگاه ميخريدند ،اين حســرت در دلم ماند.
تا اينكه در  ۳۰ســالگي نخستين بار حضور در ورزشگاه را براي بازي فوتبال در
كشــور مالزي تجربه كردم .فقط يادم است كه از هيجان ،دهانم قفل شده بود و
بهــتزده اطرافم را نگاه ميكردم .من هيچوقت طرفدار جدي فوتبال نبودم ولي
بهعنوان يك زن كه يكي از حسرتهاي دوران كودكي و جوانياش تشويق كردن
تيم كشورش بوده ،تصميم گرفتم كه جام جهاني امسال به روسيه بروم.
بايــد بگويم من در آن فضــا بهتزده بودم و برايم ســوال بود كه چرا اين
شــادي كوچك از نيمي از مردم كشور ما دريغ شــده است؟ اينكه خانوادههاي
زيادي به استاديوم آمده بودند و در كنار هم فقط و فقط براي همصداشدن براي
تشويق تيم يك كشور كنار هم بودند ،برايم بينظير بود .تماشاي آن همه ايراني
در اســتاديوم خيلي برايم هيجانانگيز بود .من نه تنها در اســتاديوم احســاس
امنيــت ميكردم كه به اين موضوع هم فكــر ميكردم كه آدمهايي كه امروز در
استاديوم هستند همانهايي هســتند كه ما در جامعه در جايگاههاي مختلف با
آنها تعامل داريم .خب چرا بايد اين همه فاصله وجود داشــته باشد؟ به نظر من
يكــي از ابتداييترين لذتها و تفريحات ســالمي كه از ما خانمها و به طور كلي
خانوادههاي ايراني دريغ شده رفتن به ورزشگاه و تجربه هيجان و فرياد زدن براي
پيروزي اســت ».مينا  ۳۰ساله ،امسال نخســتين مواجهه خود را با استاديوم در
روسيه تجربه كرده اســت و در اينباره ميگويد« :فوتبالي نبودم؛ يعني راستش
را بخواهيد در مملكت ما يكســري فعاليتهاي ورزشــي ناخــودآگاه انگار براي
مردان ســند خورده و اگر يك زن بخواهد به آن وارد شود ،آنقدر جلويش سنگ
مياندازند كه خودش خسته شــود و خواستهاش را رها كند .البته از كودكي به
خاطر تماشــاي كارتون محبوب دهه شــصتيها يعني «فوتباليستها» عشق به
فوتبال درونم وجود داشت اما هيچ وقت اجازه رشد به آن نميدادم .سالها وقتي
اســم جامجهاني ميآمد ذوق زيادي داشتم اما فكر حضور در آن برايم رويا بود.
از آنجا كه هيچ رويايي دســتنيافتني نيست ،بليت بختآزمايي من برنده شد و
خيلي اتفاقي و به شكل حيرتآوري راهي روسيه شدم.
باالخره روز موعود رســيد و من راهي اســتاديوم شدم .آنقدر شلوغ بود كه
حتي صداي نفر بغلي را به ســختي ميتوانســتيد بشــنويد .هر كسي به كاري
مشــغول بود .يك نفر مسووليت كشــيدن پرچم روي دست و صورت ديگران را
داشت؛ يكي لباس و سربند ايران را پخش ميكرد و ...
ما يكنفس تشويق ميكرديم و زن و مرد با هماهنگي پيش ميرفتيم و در
نهايت با نظم كامل روي صندلي نشستيم .اولش مثل كسي كه مسخ شده ،محو
بزرگي و ابهت آن شده بودم و كالمي به زبانم جاري نميشد؛ فقط پلك ميزدم!
بعد از بازي ايران و مراكش كه من شاهدش بودم ،همه حتي روسها در شادي ما
شــريك شده بودند .اين شادي تا پايان شب در محلي بهعنوان «فن زون» وجود
داشت و در نهايت هيچ كسي هم از بودن در كنار جنس مخالفش منقلب نشد!»
ليالي  ۳۹ســاله نيز كه براي نخستين بار همراه با خانوادهاش استاديوم را
در كشور روســيه از نزديك ديده است ،برايمان تعريف ميكند« :نخستين باري
بود كه مسابقه فوتبال را از نزديك تماشا ميكردم .برايم تجربه خيلي جالبي بود.
من هيچوقت خيلي اهل فوتبال نبودم امــا به صرف اينكه بازيهاي جامجهاني
را در كنار خانواده از نزديك تماشــا كنيم ،راهي روســيه شديم .آنجا زنهايي را
ديدم كه خيلي به فوتبال عالقه داشــتند .خيلي بيشتر از من .با اين حال فضاي
استاديوم بسيار روي من تاثيرگذار بود و مني كه اصال با قواعد بازي فوتبال آشنا
نبودم ،داشــتم افســوس ميخوردم كه چنين هيجاني سالهاي سال از ما دريغ
شده است ».ســولماز هم برايمان تعريف ميكند« :من با همراهي همسرم براي
تماشــاي بازي ايران و مراكش به سنپترزبورگ سفر كردیم و براي نخستينبار
توانســتم از نزديك فوتبال ببينم .من آن روز حسي را تجربه كردم كه هيچوقت
آن حس را در زندگي نداشتم».
منبع :ايسنا

مسعود به ليگ ايران برنمي گردد

اعالم رقم شجاعي به آپولون

مدير برنامههاي مسعود شجاعي درها
را بــه روي باشــگاه آپولون آتن نبســت و
اعالم كرد امــكان مذاكره و امضاي قرارداد
در صــورت پرداخت مبلــغ  ۲۰۰هزار يورو
از ســوي اين باشگاه امكانپذير خواهد بود.
ايران ورزشــي آنالين /يك رسانه يوناني با
اشــاره به پيشنهاد باشگاه نساجي مازندران

براي جذب مسعود شجاعي از ادامه مذاكره
 ۲۰۰هــزار يورويي اين مليپــوش ايراني
بــا تيم آپولــون آتن خبــر داد .به گزارش
سايت  FWSيونان ،باشگاه آپولون ۱۰روز
قبل از مســعود شجاعي پرســيده بود كه
آيا تمايلي بــه ادامه بــازي در يونان دارد
و مديــر برنامههاي اين مليپوشــي ايران
پاسخ داد او پيشــنهادي از يك تيم ايراني
دارد و ميخواهد به كشــورش بازگردد .بر
اساس اين گزارش مدير برنامههاي مسعود
شجاعي درها را به روي باشگاه آپولون آتن
نبســت و اعالم كرد امكان مذاكره و امضاي
قــرارداد در صــورت پرداخــت مبلغ ۲۰۰
هزار يورو از ســوي اين باشگاه امكانپذير
خواهد بود .از آن زمان باشگاه آپولون هيچ
حركتــي انجام نداد اما آنها آماده انجام يك
انتقال ديگر هستند .شايد اين انتقال جديد
مســعود شجاعي باشد .هر چند اين بازيكن
پيشنهادي از تيم نساجي مازندران دارد اما
بازيكن ســابق تيمهــاي پانيونيوس و آا ِك
همچنان با باشــگاه آپولون صحبت ميكند
تا در يونان به فوتبالش ادامه بدهد.

هنديهادنبالجذبمسعود
تيم فوتبال «اف ســي» شهر «گوا» از
ايالتهــاي جنوبي هند به دنبال به خدمت
گرفتن مسعود شــجاعي كاپيتان تيم ملي
فوتبــال ايران اســت .به نقــل از تايمز او
اينديا ،باشگاه فوتبال گوا قصد دارد مسعود
شجاعي را جايگزين مانوئل النزروت بازيكن
اســپانيايي خود كند .به گفته مقامات اين
باشگاه ،مسعود شــجاعي ميتواند در هند
طرفداران زيادي پيدا كند .مسعود شجاعي
كه در بازي ايران با مراكش در جام جهاني
 2018روسيه كاپيتان تيم ملي ايران بود با

سرگيو لوبرا مربي باشگاه فوتبال گوا آشنايي
دارد .لوبرا در سال  2014در لوس پالماس
اســپانيا مربي شجاعي بوده است .يك مقام
باشــگاه فوتبال گوا گفت :شــجاعي داراي
پيشنهاد از دو باشگاه بزرگ ديگر هم است.
مربي اين باشــگاه از زمان حضور در اسپانيا
با وي آشنايي دارد.
باشــگاههاي هند همچنيــن به دنبال
به خدمت گرفتن ديگــر بازيكنان تيمهاي
ملي از جمله اوروگوئه ،پاناما ،كاســتا ريكا و
ايسلند هستند.

