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جرعهاي هم از لب لعل مجتبي جباري نچشيديم
و برفت و كك كســي هم نگزيد! باورتان ميشود؟
مجتبي جباري رفــت .خداحافظي كرد .ديگر در
فوتبال نيســت .ديگر در زمين سبز نميبينيمش.
پس چرا كســي اهميت نميدهد؟ چرا براي كسي
مهم نيســت؟ چرا كســي در موردش مطلب بلند
نمينويســد؟ چرا تيتر يك نميشود؟ چرا اينقدر
سرد؟ چرا اينقدر خاموش؟ چرا اينقدر ساكت؟ چرا
اينقــدر بيجوش و خــروش؟ اويارقلي صفرآبادي
اصل فراچغندي بازيكن تيــم هفت دره چغازآباد
كه خداحافظي نكرده! چرا كسي براي خداحافظي
جباري اشــكي نميريزد؟ چرا كســي سرش را به
ديوار نميكوبد؟ چرا براي كسي مهم نيست؟ چرا
آواتار هيچ كســي در فضاي مجــازي به مجتبي
جبــاري تغيير نكــرده؟ چرا هيچ كســي با تو در
اينســتاگرام و توييتر خداحافظي نكرده؟ جوابش
در يك كلمه است .پيتزاهاي اصفهان .يادت هست
براي دو تا برش پيتزاي ســرد شــده در اصفهان
چــه دعوايــي راه انداختي كــه دل منصورخان
پورحيدري شكست؟ آن پيتزاها را نخوردي و دعوا
راه انداختي كه ســرد شده و از دهن افتاده! برادر
من! حاال معني خبر از دهن افتاده را متوجه شــو!
خبر خداحافظيات سرد است .از دهن افتاده .براي
همين اســت كه تو از فوتبال خداحافظي ميكني
و حتي يك گربه هم خميازه نميكشد! حيف! اگر
اينقــدر غرغر نميكردي چه فوتباليســت بزرگي
ميشدي و خودت اجازه ندادي!
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سی و یکمین فرانسوی آرسنال

هافبك فرانسه از شكست سندني درس گرفته

سفر به قطر يا قطر به سفر؟

ســوال پرسيدهاند كه روزبه چشــمي در قطر چه
ميكند؟
الف :وقت تلف ميكند؟
ب :فصل بدنسازي استقالل را ميپيچاند؟
چ :بــا مذاكره كردن با باشــگاههاي قطري قيمت
قرارداد خودش با استقالل را باال ميبرد
د :خودش را لوس ميكند منتش را بكشــند .عين
بقيه!
نتيجــه اخالقي :باز فصل نقل و انتقاالت فوتبال از
راه رسيد و بدبختي هواداران آغاز شد!
سوال روز :كسي خبر دارد روزبه به سفر قطر كرده
يا به قطر سفر كرده؟

پلي استيشن بازي جابر

هي ميخواهيم طنز استقاللي ننويسيم نميشود!
وقتي تمام ســوژههاي روز براي اســتقالل است
انتظــار داريد چه كنيم؟ جابر انصاري تهديد كرده
كه از اســتقالل به فيفا شكايت ميكند .اول اينكه
آقاي انصاري! به قول خارجــي تيك نامبر! يعني
برو تو صف! صد نفر قبل از شــما در صف شكايت
به فيفا زنبيل گذاشتهاند و كسي عين خيالش هم
نيســت! قرار اســت مديرعامل كله شود و جايش
يكي ديگر را بياورند بنابراين شكايت شما موجب
امتنان خاطر اســت! ولي يك مقدار صبر كن ،يك
چنــد روزي خانهات پلي استيشــن بازي كن بعد
كه از اردو برگردند همه چيز درســت ميشــود!
اينطوري كه پندار دارد تالش ميكند قبل از آغاز
ليگ ده نفر هم براي بازي كردن در استقالل باقي
نميمانند و مجبور ميشــوند خودت را ثابت بازي
بدهند! فعال دندان روي جگر بگذار تا بعدش معلوم
شود.

گزارش یک

پوگبا ،از فينال پاريس تا فينال مسكو
سدريك شاپويي
ترجمه :آرمن ساروخانيان

بايد او را در آن شــب ديده باشــيد كه با پاهاي
ســنگين چمن استاد دو فرانس و افتخار ابدي را
ترك ميكرد .نگاهي غمگين به سمت نزديكانش
كه چند متر آنطرفتر در جايگاه بودند و دستها
به سمت آمان ،يعني اينكه يك نفر آن باال چنين
تقديري را براي او خواســته .بايد يكشــنبه شب
دهــم ژوئيه  2016كمي بعد از ســاعت 23:30
پوگبا را ميديديد تا حرفهاي دو ســال بعد او
را درك ميكرديد .سهشــنبه شب ،وقتي فوتبال
فرانســه صعود به فينال جام جهاني را جشــن
گرفته بــود ،پوگبا هيچ چيزي از آن شــب تلخ
پايان يورو را فراموش نكرده بود.
هافبك فرانســه بعد از پيــروزي مقابل بلژيك با
لحن سردي به خبرنگار بيناسپرت گفت« :حس
خيلي زيبايي است ،ولي هنوز تمام نشده .اين تنها
چيزي است كه ميتوانم بگويم .بعد از نيمهنهايي
يورو خيلي خوشحال بودم .ما كار بزرگي كرديم و
با شكست آلمان به فينال رسيديم .ولي در فينال
نمايش خوبي نداشــتيم .حاال نبايد اجازه بدهيم
اين اتفاق تكرار شود».
هرچند جديت پوگبا با فضاي شــاد بعد از بازي
همخواني زيادي نــدارد ،ولي پيامي كه ميدهد
تكاندهنده اســت .اين حســي است كه در بين

تمام كساني كه آن شب ســندني و آن ناكامي
بزرگ را تجربه كردند ،مشــترك اســت و نبايد
اجازه داد كه تكرار شود.
دو ســال پيــش پوگبا هنــوز بازيكــن جوان و
آيندهداري بود ،يك الماس تراشــيده نشــده .او
شكســت را در يك چهــارم نهايي جام جهاني و
فينــال ليگ قهرمانان تجربه كرده بود ،ولي زخم
هيچكدام از آنها با شكست در فينال خانگي جام
ملتهاي اروپا قابل مقايسه نبود ،در ورزشگاهي
كه تنهــا  20كيلومتر با زادگاه و محلهاش فاصله
دارد .در اين دهم ژوئيــه  2016پوگبا جواني را
پشت سر گذاشت و به دوره بلوغ رسيد .يك ماه
بعــد او موقعيت خوبش در توريــن را ترك كرد
تا با فشــار و مســووليت ســنگيني در منچستر
روبهرو شود .او خودش را آماده اين چالش سخت
ميديد و اين لباس را به تن كرد ،هرچند در ابتدا
كمي گشاد به نظر ميرسيد و خودش مجبور شد
آن را اندازه تنش كند.
اين دو ســال خيلي طوالني بود .و البته آموزنده،
وقتــي مجبور شــد با انتظاراتي كه ميدانســت
غيرمنطقي اســت و انتقاداتي كه بيشتر به خاطر
رقم باالي انتقالش بود ،كنار بيايد.
او چند روز پــس از دومين تجربــهاش در جام
جهاني به فرانس فوتبال گفت« :قضاوتها درباره
من با ديگران متفاوت اســت ».در ادعاي او كمي
بزرگنمايي وجود دارد ،ولي نميتوان تا حدودي

حق را بــه او نداد .درباره او هميشــه بحثهاي
زيــادي وجــود دارد ،از پســتش درون زمين تا
قدرت رهبرياش ،از نوســانش تا اعتماد به نفس
بااليش.
هافبك  25ســاله بعد از برد سهشــنبه شب كه
يكي از بهترينهاي فرانســه بود ،يادآوري كرد:
«براي رســيدن به اين فينــال راه درازي را طي
كرديم ».فاصله بين فينال پاريس تا فينال مسكو
دو سال پيش او هم مثل لوريس ،اومتيتي،
متوييدي ،گريزمان يا ژيرو در يك چشم
به هم زدن از اوج هيجان و ذوقزدگي به
ورطه كابوس افتاد .پس در اوج پايكوبي
بعد از برد سنپترزبورگ ،مرتب تكرار
ميكند« :هنوز يك مرحله ديگر باقي
مانده ».اين بازي ميتواند سرنوشت را
رقم بزند؛ ستاره ديگري روي پيراهن نقش
ميبندد يا حسرتي ابدي به دل ميماند.

براي پوگبا شبيه عبور از يك اتوبان هموار نبوده،
بلكه يك رالي پر پيچ و خم را پشت سر گذاشته
كه توانســته چند انحراف جزئي از مســير را به
خوبي كنترل كند.
بايــد به ياد بياوريــم كه حدود چهــار ماه قبل
ســرمربياش در باشــگاه براي بازي يك هشتم

نهايي ليگ قهرمانان يك نوجوان اســكاتلندي را
به او ترجيح داد .اگر اسكات مكتوميني نمايش
پوگبا مقابل آرژانتين ،اروگوئه و بلژيك را تماشــا
كرده باشد ،چيزهاي زيادي ياد گرفته است.
قبل از شــروع جام جهاني شــماره  6آبيها يك
مرد برافروخته بود كه موقعيتش در تيم را هم در
خطر ميديد ،ولي حاال در نقش يك رهبر ميانه
ميدان نمايش مقتدرانهاي داشته .او را گاهي در
حال دوئل در محوطــه جريمه خودي ميبينيم
و دقايقــي بعد در يك ســوم هجومــي در حال
ارسال پاس آخر براي مهاجمان خودي است .در
بزرگترين مســابقات فوتبال جهان ،او در هر دو
سمت زمين مســلط و برتر بوده .در فوتبال همه
چيز به ســرعت تغيير ميكند ،ولي پوگبا اين را
بهتر از هر كس ديگري ميداند.
دو ســال پيش او هــم مثل لوريــس ،اومتيتي،
متوييــدي ،گريزمــان يا ژيرو در يك چشــم به
هــم زدن از اوج هيجــان و ذوقزدگي به ورطه
كابوس افتــاد .پس در اوج پايكوبــي بعد از برد
ســنپترزبورگ ،مرتب تكرار ميكند« :هنوز يك
مرحله ديگر باقــي مانده ».اين بــازي ميتواند
سرنوشت را رقم بزند؛ ستاره ديگري روي پيراهن
نقش ميبندد يا حســرتي ابدي به دل ميماند.
ولي اين بار پوگبــا نميخواهد اجازه دهد تقدير
طور ديگري رقم بخورد.
منبع :فرانس فوتبال

عليرضا جهانبخش از روزگار سخت و از روياهايش ميگويد:

آخرین اخبار

تقاضاي رسمي منتظري:

جدايي از استقالل

مدافع استقالل هم از مديران اين باشگاه درخواست كرده
است كه زمينه جدايي او را فراهم كنند .پژمان منتظري
بعد از  3سال و نيم دوري از استقالل فصل قبل به اين تيم
برگشت تا بتواند با پيراهن آبي از فوتبال خداحافظي كند
اما اين بازيكن از شــرايطي كه در اين باشگاه دارد راضي
نيست .ظاهرا مديران اســتقالل نتوانستهاند خواستههاي
مالــي منتظري را بــرآورده كنند و به هميــن دليل اين
بازيكن امروز با حضور در باشگاه استقالل رسما درخواست
داده است كه از اين تيم جدا شود .گفته ميشود منتظري
پيشــنهادي از ليگ ســتارگان قطر دارد و تصميم گرفته
ســال آينده را در اين كشور به فوتبالش ادامه بدهد تا در
سال بعد از جام از هياهوي فوتبال ايران به دور باشد .در
صورتــي كه منتظري بتواند مجوز جدايي از اســتقالل را
بگيــرد و با توجه به اينكه مجيد حســيني هم به احتمال
فراوان از اســتقالل جدا ميشود ،محمد دانشگر تنها دفاع
وســط حاضر در اردوي اين تيم خواهد بود و مشــخص
نيســت اين تيم براي فصل پيش رو از چــه بازيكني در
اين پست استفاده ميكند .البته منتظري با استقالل يك
ســال ديگر قرارداد دارد و بايد ديد آيا باشگاه رضايت نامه
او را براي حضور در ليگ ستارگان قطر صادر ميكند يا نه.

خدادادعزیزی:

فقط يك تيم سپيدرود وجود دارد

سرمربي ســپيدروديها ميگويد ما فقط يك تيم به اين
نام داريم و آن هم تيمي اســت كه هواداران از آن حمايت
ميكنند و مسووالن نيز به آن مجوز دادند.
خــداداد عزيزي در رابطه با اوضاع تيم ســپيدرود گفت:
همه چيز طبق روال و مطابق با آن چيزي كه برنامه ريزي
شــده بود پيش ميرود .تعدادي از بازيكنان مورد نيازمان
را گرفتيم و تعدادي ديگر را نيز در زمان باقيمانده تا آغاز
ليگ جــذب خواهيم كرد .بهرحــال برنامههاي خود را تا
اينجا به انجام رسانديم و از اينجا به بعد هم بدون مشكل
پيش خواهيم رفت .ســرمربي سپيدرود درباره تكليف اين
تيم و تشابه اسمي با ديگر تيم سپيدرود گفت :ما فقط يك
ســپيدرود داريم و آن هم تيمي است كه هواداران از آن
حمايت ميكنند و ســرتمريناتش ميروند .اصال بحث اين
تيم و آن تيم نيســت ،وقتي هيات فوتبال و اداره ورزش و
استان و سازمان ليگ يك تيم را معتبر ميدانند و از همه
مهمتر هواداران نيــز از آن حمايت ميكنند ديگر لزومي
ندارد ما بگوييم اين ســپيدرود و آن سپيدرود .او در اين
باره ادامه داد :در روزهاي اخير قراردادهاي بازيكنان تيمي
كه آقاي نوين مالك آن هســتند ثبت شده و خود من هم
در زمان توافق با باشــگاه همه چيز را بررسي كردم زماني
كه به يقين رسيدم قراردادم را منعقد كردم ،قراردادي كه
در هيات فوتبال ثبت هم شــد .عزيزي در پايان گفت :ما
كاري به كســي نداريم .شايد برخيها بخواهند جو بدهند
و آب را گل آلود كنند .برخيها هم شــايد دلشان بخواهد
هيجان كاذب درســت كنند .اينها به مــا هيچ ارتباطي
ندارد و هر كســي هر كاري كــه ميخواهد انجام دهد .ما
تمام فكر و ذكرمان شــرايط تيم اســت و آماده سازي آن
براي حضور موفق در ليگ برتر ،بنابراين برايمان اهميتي
ندارد چه كسي چه چيزي ميگويد .هركسي ادعاي چيزي
دارد به خودش مربوط است و ما ترجيح ميدهيم اصال به
اين موضوعــات ورود نكنيم و همه هم و غم خود را روي
اجراي برنامههاي آماده ســازي تيم بگذاريم تا بتوانيم به
اهداف مان برسيم.

متئو گوندوزی که با  8میلیون یورو از لوریان به آرســنال منتقل شــده ،سی و
یکمین بازیکن فرانســوی تاریخ این باشگاه اســت .پاتریک ویرا اولین فرانسوی
آرسنال بود که در سال  1996با آمدن ونگر به این تیم پیوست.
این هافبک دفاعی  19ســاله پنجمین خرید اونای امری ،سرمربی جدید آرسنال
است و طبق سنت باشــگاه از زمان ونگر ،یک سرمایهگذاری بلندمدت محسوب
میشود .چهار خرید قبلی این مربی اسپانیایی ،لیشاشتاینر ،برند لنو ،سوکراتس
و توریرا هستند.

دعوت پسران تایلندی به اسپانیا

ســیزده عضو تیم فوتبــال تایلندی که از غار نجات پیدا کردند ،در بیمارســتان
مراحــل درمان را طی میکننــد و اوضاع خوبی دارند .ایــن یکی از عکسهایی
اســت که از این پســران نوجوان روی تخت بیمارســتان مخابره شده .همزمان
آنهــا دعوتنامههــای مختلفی را هم دریافــت میکنند .پس از دعوت باشــگاه
منچســتریونایتد برای حضور در ورزشگاه اولدترافورد و تماشای یکی از بازیهای
این تیم ،آنها دیروز به تماشای یکی از بازیهای اللیگا دعوت شدند.

در كارخانه دوچرخه سازي كار ميكردم
عليرضــا جهانبخش در مصاحبه با مجله ایافســی
زندگي خود در دوران نوجواني را روايت كرد و درباره
جامجهاني و جام ملتهاي آسيا حرف زد.
مجله « »AFC – Quarterlyدر جلد اصلي خود
عكس جهانبخش را منتشــر كــرد و مصاحبهاي با
ستاره ايراني پس از درخشش در جام جهاني داشت
كه در زير بخوانيد:
عليرضا جهانبخش پســر اهل قزوين در يك خانواده
فوتبالي به دنيا آمد.
او در ايــن رابطه گفت :من از خانوادهای به شــدت
فوتبالي آمدم و پدر ،عمو و پســر عموهايم بسيار به
فوتبال عالقه داشــتند .يكي از بهترين خاطراتي كه
هنوز فراموشــش نكردم لحظه صعــود ايران به جام
جهاني  1998فرانســه بود .من پنج يا شــش ساله
بــودم و بازي دراماتيك صعــود ايران به جام جهاني
و پيروزي مقابل اســتراليا را ديدم .كل كشور بسيار
خوشــحال شده بودند ،همه در خيابانها آمده بودند
و جشــن گرفتند .از پدر و مادرم كه عاشــق فوتبال

هســتند تا مردمي كه براي خوشحالي به خيابانها
آمده بودند.
صعود ايران به جام جهاني  1998فرانســه لحظهاي
مهــم در زندگي جهانبخــش بود .فرزنــد دوم اين
خانواده پنج نفري (يك خواهــر بزرگتر و يك برادر
كوچكتر) به فوتبال عالقهمند شد .البته معلم مدرسه
زياد مشــوق عليرضا نبود و ممكــن بود فوتبالش در
روزهاي آغازين نوجواني به پايان رسد اما جهانبخش
به دليل اســتعدادش در بخش جوانــان ورزشهاي
هندبال و فوتسال انتخاب شد.
عليرضا ميگويد :من ورزشهاي مختلفي را امتحان
كردم حتي كونگفــو و ورزشهاي دووميداني ،براي
تيم ملي هندبال بازي كردم و يكي از انتخاب شدگان
فوتســال تيم جوانان بودم .فكر كنم  12سالم بود كه
معلم ورزشمان به من گفت كه بايد راهم را پيدا كنم.
بايد بين فوتبال و فوتســال يك رشته را برگزينم .در
آن زمان من فوتبال را انتخاب كردم.
به مانند بســياري از فوتباليستهاي ايراني ،عليرضا
فوتبــال را در خيابانهــا و بازي بــا بچههاي محل
زندگي در قزوين آموخت.
جهانبخش در خصوص بازي در كوچهها گفت :كام ً
ال
يادم اســت كه براي زودتر تمام شدن مدرسه عجله
داشتيم تا در كوچه با بچهها فوتبال بازي كنيم .تمام
چيزي كه برايم مهم بــود ،يك توپ كوچك و بازي
در كوچهها و خيابانهــا بود .اينكه دماي هواي بين
 32تا  35درجه است ،زمستان است ،هوا سرد است
برايم مهم نبود .فقط ميخواستم كه خوش بگذرانم.
بهترين چيز بــازي با بزرگترهاي خودم در خيابانها
بود زيرا كه آنان ميگفتند كه عليرضا مهارت جالبي
دارد و براي تيمشــان مرا انتخاب ميكردند .بسيار
زمان خوب و خوشي براي من بود.
عليرضا ميگويد :من از خانواده ثروتمندي نبودم ولي
هميشه پدرم مرا حمايت ميكرد زيرا ميدانست كه
من تنها ميخواهم به دنبال انگيزه و هدفم در زندگي
بروم.
پــدر عليرضا اما بــراي فرزند ارشــدش در روزهاي
تابســتان برنامه خاصي داشت .عليرضا به همراه پدر
در كارخانه دوچرخهسازي كار ميكرد تا مفهوم كار،
تالش و استقالل را ياد گيرد.
جهانبخــش در اين خصوص گفت :مــن چرخهاي
دوچرخهها را درست ميكردم ،پدرم ميخواست كه
من با دستهاي خودم پول دربياورم و مستقل شوم.
درســت كردن چرخها در كارخانه دوچرخهســازي
خاطره خوب و خوشــايندي برايم بود اما چيزي كه
براي من خوشــايند نبود زمان كم براي فوتبال بازي
كردن بود .من از ســاعت  6صبح تا  5بعداز ظهر كار
ميكردم و پس از آن تا ســاعت  8شب وقت داشتم
كه فوتبال بازي كنم .بسيار خسته بودم ولي همچنان
عالقه داشــتم كه در خيابانها مشــغول بازي كردن
فوتبال باشم.
در ســن  15ســالگي جهانبخش بــراي ادامه دادن
به فوتبال خود به تهران آمد .در ســن  17ســالگي
راهي شهر اصلي پدرمادرش يعني گيالن شد و براي
داماش بازي كرد .او از ابتدا در پســت دفاع راســت
بازي كرد زيرا كه هافبك راست در آن زمان كامال در
سيطره مهدي مهدويكيا بود.
عليرضا ميگويد :نخســتين بازي كه من انجام دادم
در ليگ دســته اول در پست دفاع راست بود .در آن

زمان باشــگاه خرجهاي زيادي كرده بود و بازيكنان
بزرگي را خريده بود .دوست داشتم كه هافبك راست
بازي كنم ولي مهدويكيا توســط باشگاه خريداري
شــده بود .مربي در آن زمان جســتجو كرد كه چه
كسي ميتواند در پســت دفاع راست بازي كند .اين
درخواســت را به من كرد و من گفتم چرا كه نه؟ در
بازي اول و دوم در پســت دفاع راســت بازي كردم
ولــي پس از آن به آنها گفتم كه ميخواهم به دروازه
نزديكتر باشم .به همين دليل به پست وينگر راست
منتقل شدم.
در رقابتهاي بازيهاي آسيايي زير  19سال ،2012
جهانبخش  2گل براي ايران به ثمر رســاند و تيمش
را كمــك كرد تا به يك چهارم نهايي برســد :پس از
آن رقابتها شنيدم كه باشگاه نايمخن يك پيشنهاد
به من داده اســت .در آن زمان من پيشــنهادهايي
از فرانســه و تركيه نيز داشــتم امــا آكادمي آنها را
ميشناختم و ميدانســتم كه آنان با جوانان چگونه
كار ميكنند .در ايران بازيكنان خوب زيادي اســت،
كام ً
ال يادم است كه براي زودتر تمام
شدن مدرسه عجله داشتيم تا در
كوچه با بچهها فوتبال بازي كنيم.
تمام چيزي كه برايم مهم بود ،يك
توپ كوچك و بازي در كوچهها و
خيابانها بود .اينكه دماي هواي بين
 32تا  35درجه است ،زمستان است،
هوا سرد است برايم مهم نبود.

بازيكنانــي فردي با مهارتهايي خوب اما ميدانم كه
اگر بخواهم بازيكن بهتري شوم بايد هر روزم بهتر از
ديروز باشد ،به همين خاطر راهي اروپا شدم.
عليرضا ادامه داد :ياد گرفتن زبان برايم اصال ســاده
نبود ،هفتههاي اول بسيار سخت بود زيرا كه هلند با
ايران تفاوتهاي زيادي دارد .فرهنگي متفاوت ،زبان
و تفكري متفاوت دارند .من از كشــوري اسالمي به
كشــوري ديگر نقل مكان كردم كه كار ســختي بود
و من بايد با شــرايط خــودم را وفق ميدادم .ارتباط
با همتيميها هم كار ســختي بود زيرا زبانشان را بلد
نبودم .موقعــي كه از نايمخن پيشــنهادم را گرفتم
تقريبا  2ماه وقت داشتم و بايد تصميمم را ميگرفتم.
در آن زمان معلم خصوصي زبان انگليســي داشــتم
ولــي اين كافي نبود .اينكه چــه ميگويند را متوجه
ميشدم ولي اينكه بخواهم پاسخشان را بدهم خيلي
كار سختي بود .در آنجا معلم زبان گرفتم و همزمان
با يادگيري زبان انگليســي به آموختن زبان هلندي
پرداختم .پس از چند ماه توانســتم با همتيميهايم
معاشرت كنم و صحبت كنم.
پــس از  2فصل بازي در نايمخــن و دريافت كردن
جايزه برترين بازيكن ليگ دســته دوم ارديويزه هلند
اين موقعيت براي جهانبخش ايجاد شــد تا يك پله
جلوتــر برود :اين تصميم بســيار بزرگی بود كه بايد
در ســن  22 - 21سالگي ميگرفتم .من در آن زمان
بهترين بازيكن فصل شده بودم و همه انتظار داشتند
كه قدمي خوب بردارم ،پيشنهادهاي مختلفي داشتم
ولي تصميم گرفتم در هلند بمانم زيرا ميخواســتم
كه بيشــتر ياد بگيرم ،در رقابتها بازي كنم و پس از

 2سال بيشــتر از فرهنگ ،سبك بازي ،زبان و مردم
هلنديها ميدانســتم 3 .پيشــنهاد داشتم و آلكمار
بهترين آنها بود .خيلي خوشــحال بــودم كه چنين
قدمي را برداشــتم .يك مصدوميت بد در نخســتين
فصــل به من اجازه نداد كه آنگونه كه دوســت دارم
بــازي كنم ،در  23بازي تنها  3گل به ثمر رســاندم.
در فصل بعد بهتر شــد و اين آمار به  10گل رسيد.
در فصل ســوم  21گل و دريافت كفش طالي ليگ
هلند 12 .پاس گل ،خودم دوست دارم كه گل بسازم
تا گل بزنم ،احساس بهتري پاس گل به من ميدهد.
البته اين بدان معنا نبوده كه كفش طال ارزشي برايم
ندارد .اين بهترين جايزهاي بوده كه تاكنون گرفتهام.
صادقانــه بگويم اين لحظه مهمترين و بهترين لحظه
زندگــيام بود .خيلي برايم ارزش داشــت و پاســخ
زحماتم را گرفتم.
جهانبخش ادامه داد :اين جايزه متعلق به خانوادهام،
مديربرنامهام ،دوستانم و همه بازيكنان تيم بود .تمام
افــرادي كه به من كمك كردند .هيچوقت اين جايزه
را فراموش نميكنم و ميدانم كه راهي طوالني براي
كسب عنوان فردي براي تيمم دارم.
در زمان بازي در اروپا جهانبخش به يكي از بازيكنان
تيم ملي ايران بدل شد .زماني كه تنها  19سال سن
داشت در فهرست  23نفره كيروش براي جام جهاني
 2014برزيــل جاي گرفت .تنها  49دقيقه بازي كرد
ولي تجربه بزرگي را در آن سطح بازي به دست آورد.
وي در اين خصوص گفت :نخستين جام جهاني برايم
تجربه فوقالعادهاي بود .تنهــا  6ماه بود كه در اروپا
بازي ميكردم .در زمين فوتبال و بيرون آن چيزهاي
زيادي آموختم و در ســن  19سالگي قرار گرفتن در
جام جهاني تجربه گرانبهايي اســت زيرا كه بيشــتر
ميآموزي و بيشتر بهترين بازيكنان دنيا را ميبيني.
جهانبخــش در جــام جهاني  2018روســيه نيز
تاثير فراواني براي تيم ملــي و ثبت اين عملكرد
درخشان در روسيه داشت ،پس از پيروزي مقابل
مراكش ،ايــران مقابل قهرمان جام جهاني 2010
در يك بازي نزديك و ســخت شكست خورد ،در
بازي با پرتغال نيز كه يك بر يك به پايان رســيد
يك موقعيت فوقالعاده داشت كه طارمي آن را به
گل تبديل نكرد .اتمام جام جهاني به اين شــكل
بــراي ايرانيها يك ناراحتي تمــام بود ولي ايران
طرفداران زيادي به خاطر آن  2بازي پيدا كرد.
جهانبخش هنوز  24ســال ســن دارد و خود را
بهعنــوان يكــي از برترين ســتارههاي تيم ملي
ايران معرفي كرده اســت .هيچ افتخاري نيز باالتر
از پوشــيدن پيراهن تيم ملي براي كســي وجود
ندارد .ايران كه از سال  1976تاكنون قهرمان جام
ملتهاي آســيا نشده اســت به خاطر عملكردش
در جام جهاني از فشــار زيــادي در اين بازيها
برخوردار است.
ســتاره ايران گفت :ميدانم كه بــه خاطر يك فصل
فوقالعاده انتظارها از من زياد اســت .تالش خواهم
كــرد كه بهترين توانم را بــراي تيم ملي بگذارم چه
بازي جــام جهاني باشــد چه دوســتانه و چه جام
ملتهاي آســيا .مشخصا اين رقابت بسيار مهم است.
ميدانيــم كه اين  2رقابت براي مردم اهميت زيادي
دارد .يكــي از روياهايم قهرمانــي در جام ملتهاي
آسياســت ،اتفاقي كه مدتهاســت به دست نيامده
است.

دفاع دوباره کلوپ از کاریوس

یورگن کلوپ ،ســرمربی لیورپــول یک بار دیگر از لوریــس کاریوس ،دروازهبان
تیمش دفاع کرد .او در بازی دوســتانه سهشنبه شب مقابل ترانمیر یک بار دیگر
مرتکب اشتباه بزرگی شد .کاریوس در فینال لیگ قهرمانان هم اشتباه مرگباری
داشــت و انتظار میرفت که کلوپ ســراغ دروازهبان دیگری بــرود ،ولی به نظر
میرســد ناکامی باشگاه در جذب آلیسون سرمربی آلمانی را مجبور کرده دوباره
به کاریوس دل ببندد.

بوفون ،همبازی
پسر وهآ

بوفون ،دروازهبان  40ساله ایتالیایی
در پاریســنژرمن با پسر  18ساله
ژرژ وهآ ،تیموتی همبازی شــده .او
در ســالهای جوانی در پارما سابقه
بازی مقابــل ژرژ وهآ ،مهاجم وقت
میالن را دارد.

در چنین روزی

يك روز
در بيلفلد،
يك روز در
تهران
برگزاري بازي بين استقالل و پرسپوليس و در حقيقت شهرآورد تهران آن روزها به موضوع
بحثبرانگيزي تبديل شــده بود ،گمانهزنيها در اين باره خيلي زياد بود و هر روز شايعهاي
شــنيده ميشد ،همين موضوع باعث شــد تا ايران ورزشي در گزارشي به اين موضوع مورد
عالقه هواداران بپردازد .صحبتهاي وزير ورزش درباره دادن پول به ســرخابيها و مبارزه با
فســاد ،حرفهاي جباري درباره بازي در شهرآورد ،هماهنگي خوب عليپور با مهاجم جديد
پرســپوليس ،تاكيد منصوريان به تاييد پزشــكي براي جذب بازيكنان و  ...از خبرهاي مهم
اين روز بود.

روی آنتن

در انتظار بازي ردهبندي

امروز و فردا خبري از فوتبال نيســت و فوتبالدوســتان براي تماشــاي ادامه بازيهاي جام
جهاني بايد تا روز شــنبه و برگــزاري بازي ردهبندي تحمل كنند امــا برنامههاي توليدي
شبكههاي مختلف صدا و سيما همچنان مثل روزهاي گذشته پخش خواهد شد .شبكه سه
ســيما در روز پنجشنبه ســاعت  22:30ويژه برنامه جام جهاني فوتبال  2018را زنده روي
آنتن خواهد داشــت .اين برنامه در روز جمعه در ســاعت  22:30ادامه خواهد يافت .شبكه
ورزش در روز پنجشــنبه برنامه فصل داغ فوتبال را در ســاعت  15:30و  21:00روی آنتن
خواهد رفت .اين برنامه در همين ساعات دوباره در روز جمعه دنبال خواهد شد.

