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نگاهی به مخالفان و موافقان حضور گزینشی زنان در آزادی

همیشه از دیدن بازیهایش حس خیلی خوبی داشتم

عابدزاده :کاسیاس جای من را گرفته است

امیر عابدزاده همیشــه از ایکر کاسیاس بهعنوان یکی از چهرههای
محبوبــش یاد میکرد و او را بهعنوان یکــی از الگوهایش در دروازهبانی
معرفی کرده بود .عابدزاده  25ســاله شنبهشــب فرصت این را داشت تا
در بازی با پورتو روبهروی کاســیاس قرار بگیرد .شبی که پنالتی گرفت
تا خودی نشان بدهد .جدیدترین صحبتهای عابدزاده را میخوانید:
*برای این بازی خدا را شاکر هستیم .پورتو تیم خیلی بزرگی است.
این تیم االن صدرنشــین است و شــانس اول قهرمانی است و سال قبل
هم قهرمان شد .خوشحالم مقابل این تیم بازی کردم هرچند نتیجهاش
برای ما راضیکننده نبود و در این بازی شکست خوردیم .متاسفانه چند
هفتهای اســت خوب نتیجه نمیگیریم و امیدوارم بتوانیم این دوران را
پشت سرگذاشته و به روند پیروزیهایمان برگردیم.
*موقعی که پنالتی را گرفتم بازی صفر ،صفر بود و باعث شــد تیم
روحیــه خوبی بگیــرد و بتوانیم روی دروازه
پورتو فشــار بیاوریم اما مربــی پورتو تغییر
تاکتیک داد و توانســت به مــا ضربه بزند و
بــازی را واگذار کردیم .حــس فوقالعادهای
داشــتم که هرگز فراموش نخواهم کرد و در
آن لحظه از فرصتی که خدا به من داده بود
در دلم خدا را شکر کردم که توانستم خودم
را نشان بدهم.
*شرایط من خوب است .همیشه سعی
میکنم در باشــگاه زودتر از همه سر تمرین
بروم و دیرتر از بقیه از تمرین خارج شــوم.
ســعی میکنم همیشــه در حال پیشرفت
باشــم ،رشــد کنم و یاد بگیرم .دلم میخواهد در همــه بازیها بازیکن
مثمرثمــری بوده و نماینده خوبی برای ایران در لیگ پرتغال باشــم4 .
هفته است بازیهای خوبی نداشتیم البته قرعه طوری بود که ما در این
 4هفته بازیهای خیلی سختی برگزار کردیم .اسپورتینگ ،پورتو و براگا
ســه تیم مطرح پرتغال هستند که در این چهار هفته با آنها بازی کردیم
و نتوانستیم نتایج خوبی بگیریم .فکر میکنم شرایط قرعهای که داشتیم
هم باعث شــد نتوانیم خوب امتیاز بگیریم .اما هفته بعد دربی حســاس
مادیرا را داریم و باید با تیم ناسیونال بازی کنیم .این بازی فرصت خوبی
است که دوباره بتوانیم دل هواداران را به دست بیاوریم و میتواند شروع
دوبارهای برای امتیاز جمع کردن باشد.
*حس فوقالعاده خوبی بود .اتفاقا بعد از بازی با کاســیاس صحبت
کوچکی داشــتم و او به من به خاطر گرفتــن پنالتی تبریک گفت .من
هــم به او گفتم که باعث افتخارم اســت که مقابــل او بازی کردم .یادم
هســت همیشــه در رئال مادرید بازیهایش را میدیدم و از کسانی بود
که همیشــه فیلم بازیهایش را میگرفتم و میدیدم .همیشــه از دیدن
بازیهایش حس خیلی خوبی داشتم و در بازی با پورتو وقتی او را دیدم
بــرای لحظهای به همه اینها فکر کردم .کســی که از بچگی دوســتش
داشتم و بازیهایش را میدیدم االن باید با او رقابت کنم .کاسیاس االن
با ارزشترین گلر لیگ پرتغال اســت اما در  5هفته اول من باارزشترین
دروازهبان بودم .اما کاسیاس در چهار هفته اخیر دو پله از من باالتر آمد
و االن او اول اســت .همه اینها برای من خیلی جالب و الهام بخش است
و مــن را مجــاب میکند که به آرزوهایم فکر کنم و مطمئن باشــم که
میتوانم به آنها دست پیدا کنم.
* با بازی در لیگ پرتغال خیلی دارم رشد میکنم .خودم پیشرفتم
را حس میکنم .هم از لحاظ فردی و هم تیمی خیلی چیزها یاد میگیرم.
خیلی دوســت دارم چیزهایی که از یک سو در پرتغال یاد میگیرم را به
تیم ملی و از ســوی دیگر آنچه در تیم ملی زیر نظر سرمربی خوبمان
یاد میگیرم را به بازیهای باشگاهم بیاورم .این تلفیق خیلی برایم خوب
بوده و معتقدم باعث شــده که مدام در مســیر پیشرفت باشم .همیشه
ســعی کردهام نماینده خوبی از ایران در لیگ پرتغال باشــم و البته دلم
میخواهد نماینده خوبی برای ماریتیمو در تیم ملی ایران باشــم .تا االن
خدا را شــکر روند رشدم خوب بوده است .من االن دنبال ثبات در کارم
هســتم و فکر میکنم کلید اصلی پیشرفتم در آینده ثبات است .دوست
دارم همیــن روند را ادامه داده و بتوانــم پله پله باال بروم و به چیزهایی
که میخواهم برسم.
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ظلم در حق زنان پشت در مانده یا راهی برای مطالبه؟

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

تا کنون با حضور زنان در ورزشــگاه
آزادی برای بازی برگشــت فینال آســیا
موافقت نشده اســت .ورود بانوان تقریباً
منتفی اســت .میگوینــد همان حضور
گزینشــی زنان برای بازی دوستانه تیم
ملی فوتبــال ایران مقابــل بولیوی هم
اینقدر برای فدراســیون فوتبال دردسر
و هجمه به همراه داشــته که حاال برای
مســابقهای چون فینال آســیا ریســک
نکنند .ضمن اینکه مسووالن فدراسیون
معتقدند مســیری که با ورود بانوان در
آن بازی باز شــدهبود ،اگر بخواهد ادامه
پیدا کند ،برای بازیهای ملی اســت نه
باشگاهی .نه فینال لیگ قهرمانان آسیا.
رویارویی پرســپولیس  -کاشیما اما
در چارچوب بازی برگشــت فینال لیگ
قهرمانان آســیا ،چیزی کم از یک بازی
ملی بزرگ ندارد .مسابقهای که در ابعاد
بینالمللــی حایز اهمیت اســت و نگاه
فوتبالیهــا در سراســر دنیــا را به خود

جلب میکنــد تا جای خالی زنان ایرانی
در ورزشگاه  100هزار نفری آزادی بیش
از همیشه به چشم بیاید .البته ممانعتی
بــرای ورود زنان ژاپنی وجــود ندارد و
خانــواده بازیکنــان یا هــواداران ژاپنی
میتوانند در ورزشــگاه آزادی بازی را در
کنار مردان تماشا کنند.
آنچه موجی از اعتراض و ناراحتیها
را در شبکههای اجتماعی به وجود آورده
اما حضور تعدادی از مقامهای مســوول
زن در میان تماشــاگران ویژه این بازی
است .همه این انتقادها از سوی مدافعان
حضور زنان در ورزشگاهها از زمانی آغاز
شــد که معصومه ابتکار بهعنوان معاون
امــور زنان و خانواده ریاســت جمهوری
از احتمــال حضــورش بهعنــوان ایــن
تماشــاگران ویژه گفــت « :برای حضور
در ورزشــگاه برای بازی پرسپولیس قول
صد در صد نمیدهم اما تمام تالشــم را
خواهم کرد تا برای تماشای بازی بروم».
از طرفی لیال صوفیزاده هم بهعنوان
نایبرییس بانوان فدراسیون فوتبال برای
این بازی در ورزشگاه حاضر خواهد شد
و بعید نیست چند تن دیگر از کارمندان
فدراسیون فوتبال و یا چهرههای تیمهای
فوتبال و فوتسال بانوان هم در میان این

تیــم امید ایــران بــرای حضور در
رقابتهای مقدماتی المپیک  2020توکیو
آماده میشود .بهزاد آزاد مدیر اجرای تیم
فوتبــال امیــد در خصــوص مرحله اول
این رقابتها گفت« :مراســم قرعهکشی
مســابقات روز  16آبان در مالزی برگزار
خواهد شــد و حمید استیلی هم بهعنوان
مدیر تیم ملی امید ایران در این مراســم
حضور دارد .ایران پیش از این درخواست
خــودش برای میزبانــی از بازیهای این
مرحلــه را اعــام کرده و بر این اســاس

بحران امیین ،بحران اوئسکا

امیر اسدی
Amir Asadi

برای سامان قدوس ،اوضاع آنچنان
که باید مناســب نیســت و او با امیین
روزهای تلخ و ناامیدکنندهای را ســپری
میکند .امیین بعد از برد ارزشمندی که
مقابل دیژون کســب کرد و البته قدوس
هــم گل  3امتیازی این تیــم را به ثمر
رساند ،شکســتهایی متوالی را پذیرفته
و به رده هجدهم جدول ســقوط کرده.
جایگاهــی که بــه هیچ وجــه نمیتواند
هواداران این تیم را راضی کند.
قــدوس قبل از حضور در فرانســه،
به اسپانیا ســفر کرد و با مدیران باشگاه
اوئسکا نیز دور یک میز نشست و مذاکره
کرد .مذاکرهای کــه در نهایت با امضای
قرارداد نیز همراه شــد اما اوسترسوند با
این انتقال مخالفت کرد تا ســامان تغییر
مســیر بدهد و از اسپانیا به فرانسه برود.
انتقال او به امیین حدود  5میلیون یورو
هزینه داشــت و البته قدوس هم در این
 10هفته اخیر نشــان داده که ارزش این
ولخرجی را داشته است.
نتایــج و جایگاه دو تیم اوئســکا و
امیین را در اللیگا و لوشــامپیونا مقایسه
میکنیم .میخواهیــم بدانیم اگر قدوس
به اوئسکا میرفت چه شرایطی را تجربه
میکــرد و در امییــن وضعیتش چگونه
اســت .امیین از  12بــازی 3 ،برد ،یک
تساوی و  8شکست بهدست آورده و 10
امتیاز کسب کرده .نتایجی که باعث شده
تا این تیم در جدول ردهبندی لوشامپیونا،
فقط از موناکو و گویینگامپ رتبه بهتری
در اختیار داشــته باشد .رده هجدهم در
جدول  20تیمی حاصل تالش قدوس و
همتیمیهایش است .آمار نشان میدهد
تــاش کادر فنــی و بازیکنــان امیین،
نتیجهای دربر نداشته است.
اما اوئســکا در اللیگا ،تیم بیســتم
جدول اســت .این تیم از  11بازی ،فقط
 6امتیاز کســب کرده و در انتهای جدول

ردهبنــدی قــرار گرفته .گزینه نخســت
ســقوط از اللیگا ،بیشــک اوئسکا است.
تیمی ضعیف با بازیکنانی که نه در دنیای
فوتبال مشــهورند و نه توانایی درخشش
مقابل تیمهای قدرتمند اللیگا را دارند.
شــاید اگر قدوس ،به جــای امیین
پیراهن اوئســکا را میپوشید ،االن شرایط
تغییر میکــرد .اوضاع امیین و اوئســکا،
چندان تفاوتی با هم ندارد .حسن حضور در
اوئســکا ،تجربه بازی در اللیگا بود که البته
با مخالفت اوسترسوند ،نصیب قدوس نشد.
اگر سامان در فرانسه پیراهن تیم بهتری را
میپوشــید ،این قیاس غیر منطقی بود اما
او در شــرایطی برای امیین بازی میکند
که میتوانســت پیراهن تیمی در اللیگا را
بپوشد و به جای نیس ،رن و گویینگامپ به
مصاف بارسلونا ،رئالمادرید ،اتلتیکومادرید
و سویا برود.
ســامان البته بــرای امیین بازیکن
موفقی بوده .او  3گل سرنوشتســاز زده
و  3پــاس گل هم برای ســایر بازیکنان
تیمــش مهیا کرده .به این آمار ،کســب
عنوان بهتریــن بازیکن ماه امیین را هم
اضافه کنید .اتفاقی که شــاید باعث شود
قدوس در پایان فصل از امیین جدا شود
و پیراهن تیم قدرتمندتری را بپوشد.
امییــن در  3بازی اخیــر خود3 ،
شکســت در کارنامه ثبت کرده و همین
مهمترین دلیل ســقوط این تیم به رده
هجدهم اســت .باخت  5بــر صفر مقابل
پاریسنژرمن ،شکســت  2بر یک برابر
نانت و سپس شکست یک بر صفر مقابل
نیس .امیین هفته ســیزدهم هم باید به
خانه تولوز رده چهاردهمی برود و نتیجه
بگیرد .اتفاقی که وقوع آن با توجه به افت
این تیم کمی دور از انتظار و بعید است.
قدوس که عالقه بســیاری به حضور
در اللیگا داشــت ،حاال بایــد با امیین و
شرایط بحرانی این تیم کنار بیاید و برای
موفقیت تالش کند .تالشــی که شــاید
نافرجــام بماند .آن وقت ســامان هرگز
مدیر اوسترسوند را نمیبخشد .همانی که
اجازه نداد او به آرزویش برســد .آرزویی
چون بــازی در اللیگا ،حتــی با پیراهن
اوئسکا.

از شهر ناتینگهام خیلی راضی هستم

انصاریفرد :اینجا یک
دنیای دیگر است

فینال لیگ قهرمانان آسیا باز
هم بدون زنان ایرانی در ورزشگاه
آزادی برگزار میشود .دردسرهای
ناشی از حضور بانوان در بازی
دوستانه تیم ملی مقابل بولیوی
به اندازهای بود که مسووالن
فدراسیون فوتبال تمایل ندارند
در برهه کنونی بار دیگر خود را با
این دردسرها روبهرو کنند .همین
موضوع حضور زنان در فینال
آسیا را به چند تن از مقامهای
مسوول زن محدود کرده است.
موضوعی که موافقان حضور زنان
در ورزشگاهها را به دو گروه
تقسیم کرده است .موافقان و
مخالفان حضور گزینشی بانوان
در ورزشگاهها .سوالی که مطرح
میشود این است که حرف هر یک
از این دو گروه چیست و حق با
کدام گروه است؟
میهمانان ویژه باشند.
حضور تعــدادی از زنــان بهعنوان
میهمانان ویژه امــا مدافعان حضور زنان
در ورزشــگاهها را به دو گروه تقســیم
کرده اســت .عدهای که معتقدند مسیر
باز شدن درها به روی زنان از همین راه
حضورهای گزینشــی میگذرد و عدهای
که میگویند« :یــا همه و یا هیچکس!»
و با همین رویکرد افرادی را که بهعنوان
تماشــاگر ویژه در ورزشگاه آزادی حاضر
میشوند را به باد انتقاد میگیرند.
منتقــدان حضور گزینشــی زنان در
ورزشــگاه معتقدند که حضور گزینشی در
شــرایطی که زنان مشــتاق زیادی پشت
درهای ورزشــگاه ماندهاند و اجازه حضور
پیدا نمیکننــد ،ظلم در حق پشــت در
ماندههاست .حال آنکه موافقان این جریان
معتقدند با شــرایط فعلی حاکم بر جامعه،
حضور یکباره زنان عم ً
ال امکانپذیر نیست
و اگر بخواهیم درها به روی زنان باز شود،
باید این مراحــل را طی کنیم و از حضور
گزینشی استقبال کنیم.
کــدام گــروه درســت میگویند؟
کــدام یک از ایــن رویکردهــا میتواند
گامی مثبت باشــد به سمت حضور زنان
در ورزشــگاهها؟ آیــا معــدود زنانی که

بازیهای امید فروردین در تهران

چرا قدوس به اللیگا پشت کرد؟

نقل قول
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مسابقات مرحله نخست در گروه ایران به
میزبانی تهران و بــا حضور  4تیم برگزار
خواهد شد ».آزاد اضافه کرد« :این اتفاق
بســیار خوبی اســت که دور اول بازیها
در ایام ابتدایی ســال و در تهران برگزار
میشــود و امیدواریم تیم امید با استفاده
از این فرصت بتواند مرحله نخست بازیها
را با اقتدار پشــت ســر بگذارد .تمهیدات
اجرایی الزم در این خصوص دیده شده و
انشاءا ...تالش میکنیم میزبانی موفق و
شایستهای از این رقابتها داشته باشیم».

نیمکتنشینی نگرانکننده لژیونرهای ایرانی
در چارچــوب هفته هشــتم لیگ
دســته اول قبرس یکشــنبه شب تیم
آپوئــل میهمــان تیم انتهــای جدولی
پافوس بود و به تساوی بدون گل دست
یافت .رضا قوچاننژاد بــا وجود گلزنی
در بازی هفته قبل تیمش در این بازی
نیمکتنشین بود و از دقیقه  84به جای
زاهید ،مهاجم نروژی وارد میدان شد.
همچنیــن یکشــنبه شــب نبرد
تیمهای ترابزوناسپور و بورساسپور در

هفته یازدهم سوپر لیگ ترکیه با تساوی
یک  -یک به پایان رســید .ابتدا هوگو،
مهاجم کلمبیایی تیم ترابزوناسپور در
دقیقه  25گلزنی کرد و گل تساویبخش
تیم بورساسپور نیز در دقیقه  89حاصل
شــد .مجید حسینی  90دقیقه در خط
دفاعی تیم ترابزوناســپور بازی کرد اما
وحید امیری نیمکتنشــین بــود و از
دقیقه  82وارد میدان شد.
ترابزوناسپور با این تساوی خانگی

 16امتیازی شد و در رده هشتم جدول
 18تیمی سوپر لیگ ترکیه قرار گرفت.
دینامو زاگرب هم یکشنبه شب در
بازی هفته سیزدهم لیگ برتر کرواسی
میهمان تیم اوســیژک بود و  2بر صفر
پیروز شد که صادق محرمی در فهرست
 18نفــره تیم دینامو زاگــرب هم قرار
نداشــت .در جدول ردهبندی  10تیمی
لیگ برتر کرواسی تیم دینامو زاگرب با
 33امتیاز صدرنشین است.

توپهای جدید دغدغه تازه تیم ساحلی در امارات
از نکات قابل توجه مسابقات بینقارهای
فوتبال ســاحلی توپ جدید معرفی شده از
سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی است
که نسبت به استانداردهای توپهای مورد
استفاده قرار گرفته در ادوار گذشته ،بسیار
متفاوت بود .پیمان حســینی دروزهبان تیم
ایران درباره این توپها میگوید« :توپهای
جدید ســازمان جهانی فوتبال ساحلی زیبا
اما بســیار ســبکتر از توپهای سالهای
گذشته است .آنطور که در تمرینات مشهود
بود این توپها سرعت باالیی دارند و دچار

تغییر جهت ناگهانی میشوند که بدون شک
کار را برای دروازهبانها بسیار سخت خواهد
کــرد ».حمید بهزادپور دیگر دروازهبان تیم
ساحلی هم گفت« :سبک وزن بودن توپها
باعث شــده تا در ضربات شوت دچار تغییر
مســیر شــوند که به همین دلیل کار برای
دروازهبانها دشــوار شده اســت .به نظرم
درون چارچوب دروازه باید بسیار بیشتر از
قبل هوشیار باشیم چراکه شرایط توپهای
جدیــد احتمال ضریب اشــتباه را میتواند
افزایش بدهد».

کدام جوان پرسپولیس ،فینال برگشت را از روی نیمکت میبیند؟
بــا محرومیت ســیامک نعمتی از
بازی برگشــت با کاشــیما یکی دیگر
از جوانهای پرســپولیس خوشــبخت
میشود چرا که در کارنامهاش میتواند
حضور در بازی فینــال لیگ قهرمانان
آســیا را تجربه کند و جو اســتثنایی
ورزشــگاه آزادی در ایــن مســابقه به
یادماندنی را تا پایان عمر در حافظهاش
با جزییات کامل نگه دارد.
در بازیهای لیگ قهرمانان آســیا

همچنان فهرست تیمها  18نفره است
و مثل لیــگ برتر یــا بازیهای تحت
نظارت فیفا نیمکت تیمها  9نفره یا 11
نفره نشده است.
به همین خاطــر در بازی رفت با
اینکه  20بازیکن پرســپولیس به ژاپن
رفتنــد دو نفر خــط خوردند و از روی
سکوها تماشاگر این بازی بودند.
ابوالفضل درویشونــد دروازهبان
دوم و محمد احســان حسینی مدافع

میانی جوان ســرخها در بازی رفت از
فهرست نهایی خط خوردند اما حاال با
محرومیــت نعمتی احتماال یکی از آنها
به نیمکت تیمش میرسد که باید دید
کدام یک این شانس را خواهند داشت
تــا از روی نیمکت شــاهد بازی فینال
باشد.
البته بعید است نه یکی از این دو
بازیکن نه جوانهای دیگر شانسی برای
حضور در زمین داشته باشند.

میتوانند در ورزشــگاه حاضر شــوند با
تحریم و ممانعت از رفتن به ورزشگاهها،
میتوانند در مســیر ورود زنان تأثیرگذار
باشند؟
آنهــا کــه حضــور گزینشــی را
پذیرفتهاند ،در پاســخ به این ســواالت
معتقدند منطقیترین حالت ممکن شاید
این باشــد که بپذیریم در چه موقعیتی
قرار داریم و نوع مطالبه یک درخواســت
در میــان هجمههایی که علیه آن وجود
دارد ،چگونه اســت؟ مردم و جامعه چه
میخواهند و چه موانعی بر سر راه است؟
بایــد بپذیریم که شــرایط مطالبه
یک درخواست در کشــورهای در حال
توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت
است و پیچیدن نسخه برای مشکلی در
کشورهای در حال توسعه با راهکارهایی
که در کشــورهای توســعه یافته جواب
میدهد ،میتواند حتــی یک گام رو به
عقب یا شکستی بزرگ به حساب بیاید.
یکی از زنانی کــه مجوز حضور در
ورزشــگاه را پیدا کرده بــود در دفاع از
تصمیمش میگفت« :خــود ما نباید از
حق مســلممان کوتاه بیاییم چون اگر ما
هم نرویم ،هیچکس نمیپرسد چرا هیچ
زنی نیامد اما اگــر برویم میگویند چرا

کفاشیان :غیر از
ازبکستان ،کره جنوبی
و امارات همراه
عربستان بودند

علــی کفاشــیان دربــاره
گزارشهای منتشره در روزنامههای
قطری پیرامون شکســت نقشــه
عربســتانیها در انتخابــات
کنفدراسیون فوتبال آسیا و نقش
برجسته ایران در این موضوع گفت:
«فعالیتهای عربستانیها از چند
ماه قبل در این باره شکل گرفته بود
تا با جمع کردن نفرات موردنظرشان
بــه اهداف خــود برســند .آنها
میخواستند به صورت زودهنگام
نظر مساعد روسای فدراسیونهای
آســیایی را جلب کنند تا کرسی
ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا
را از آن خود سازند».
وی ادامــه داد« :واقعیت این
اســت که پس از اطــاع از این
موضوع بالفاصله بابت این تشکل
نوظهور غیرقانونی به ایافســی
اعتراض کردیم .جالب اینجاســت
که در همان روزهای نخست یکی
از کشــورهای نزدیک به عربستان
از ما هم بــرای حضور در این جمع
دعوت کــرد اما به هیــچ عنوان
زیربار نرفتیم چون از اهداف شوم
عربســتانیها باخبر بودیم ».نایب
رییس اول فدراسیون فوتبال گفت:
«تمام تالش عربســتانیها برای
جلب توجه به یک کشور ازبکستان
رســید که آن هم دلیلش این بود
که رییس فدراســیون فوتبال این
کشــور به تازگی انتخاب شده بود.
در واقع به جز این یک کشور ،فقط
کرهجنوبی و امارات با عربســتان
همراه بودند ».وی ادامه داد« :تالش
ما و قطر دقیقا در راســتای حفظ
ساختار ایافســی استوار بوده و
خواهد بود .این نمیشــود که به
یکباره چند کشور تصمیم بگیرند
با اهدافی غیرمنصفانه دســت به
تشــکیل مجمعی بزنند و شرایطی
را فراهــم کنند که به قصد مباحث
انتخاباتی باشــد ».کفاشیان گفت:
«در واقع تالشهایی صورت گرفته
بود که باعث شــد عربســتانیها
خیلــی زود منزوی شــوند و در
همیــن کنگره اخیر هم شــرایط
بدی را تجربه کنند تا رســانههای
قطری از پیــروزی دیپلماتیک این
کشــور با همکاری ایران ســخن
بگویند .بیشــک کنفدراســیون
فوتبال آسیا این اجازه را نمیدهد
که چنین فضا و جو مسمومی وارد
مباحث این کنفدراســیون شود.
موضوعی که روسای فدراسیونها
به خوبی دریافتند و متوجه شدند
رویه عربســتانیها به هیچ عنوان
جوانمردانه نیست».
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آمدند و همین یعنی یک گام به ســمت
باز شدن درها به روی زنان».
هرچند حــاال حضور بانوان در بازی
فینــال لیــگ قهرمانان آســیا حتی به
صورت گزینشی هم اتفاق نخواهد افتاد
و زنان ایرانی ورزشگاه آزادی احتماالً به
چند مقام مســوول زن محدود میشود.
واقعیت این اســت که تصمیمگیری در
این رابطه از دســت فدراســیون فوتبال
هم خارج شده است .البته که مسووالن
فدراســیون هم با توجه به مشکالتی که
با نزدیک شــدن به اجــرای قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان و تهدید جایگاه
تاج دارند و دغدغههایی که بابت حضور
ریاست کنفدراســیون فوتبال آسیا برای
تماشــای بازی فینال به وجود آمده ،به
درگیری با دردســرهای ناشی از حضور
بانوان در ورزشگاه آزادی تمایل چندانی
ندارند و به نظر میرســد پیگیری درباره
این موضوع را به زمــان دیگری موکول
کرده باشند.
بازی فینال لیگ قهرمانان آســیا با
همه جذابیتهایش بــدون زنان ایرانی
برگــزار میشــود و این شــاید یکی از
بزرگترین حســرتهایی باشــد که تا
همیشه در دل زنان این سرزمین بماند.

کریــم انصاریفــرد که بعــد از پایان
مشکالتش در ناتینگهام برای این تیم بازی
کرده از حضور در فوتبال انگلیس خوشحال
اســت و میگوید« :خیلی خوشــحالم که
وارد فوتبال انگلیس شــدم .شرایط فوتبال
انگلیــس خیلی با یونان فرق میکند و فکر
میکنم اینجا مادر فوتبال دنیاست .به نظرم
اینجا خیلــی میتواند به مــن کمک کند
تــا ادامه فوتبالم بهتر شــود .البته هنوز به
هدفهایــی که دارم نرســیدهام .از اول که
فوتبال را شــروع کردم میخواستم به یک
تیم بزرگ بروم و هنوز هم به تالشــم ادامه
میدهم .هر روز بیشــتر تــاش میکنم و
ســعی میکنم بیشتر یاد بگیرم تا به هدفم
برسم».
انصاریفــرد درباره نخســتین تجربه
بــازیاش در چمپیونشــیپ و انگلیــس
میگوید« :خیلی حس خوبی بود .اصال اینجا
یک دنیای دیگر است .همیشه استادیومها
پر است و مردم حمایت میکنند .امکانات
ســختافزاری و نرمافزاری بســیار خوب
اســت .اینقدر شــرایط برای فوتبال بازی
کردن راحت و در عین حال ســخت است
کــه جذابیتهــا را بیشــتر میکند .لیگ
بســیار سخت و فشردهای است و بازیکنان
درجه یک اروپایــی در آن بازی میکنند
و از نظــر فوتبالی و تجربــه خیلی به من
کمک خواهد کــرد .کل دنیا میدانند که
لیگ انگلیس برترین لیگ دنیاست .خیلی
فشرده است و بازیکنان طراز اول زیادی در
آن بازی میکننــد .باید هر روز در تمرین
و بازیها صددرصد آماده باشی تا عملکرد
خوبی داشــته باشی .خبرنگاران و رسانهها
خیلــی روی این لیگ تمرکــز دارند و در
دنیا بازتاب زیادی دارد بنابراین باشــگاهها
شرایطی را فراهم کردهاند که بازیکنان در
آرامش خاطر بتوانند آمادگی خود را حفظ
کنند».
کریم چند سال است بهعنوان لژیونر
فوتبال ایــران در اروپا حضور دارد و حاال
درباره شــرایط زندگی و کار در انگلیس
میگوید« :این ششــمین سالی است که
بیرون ایران بــازی میکنم و قبال به این
شرایط عادت کردهام .در اروپا از کشوری
به کشــور دیگر رفتن ،تغییــر زیادی در
فرهنگ زندگــیام ایجاد نمیکند و فقط
باید ســریع خــودم را با شــرایط جدید
وفق دهم .خدا را شــکر از شهر ناتینگهام
خیلی راضی هستم .مردم این شهر عاشق
فوتبال هســتند و تیم قدیمی شــهر که
دو بــار هم قهرمان اروپا شــده هواداران
زیادی دارد .امیــدوارم در این تیم مثمر
ثمر باشم».

تایید بازی تیم ملی در دوحه

خبر

بــه نقل از روزنامه الرایه قطر ،بازی دوســتانه تیمهای ملی فوتبال قطر
و ایران روز  31ماه دســامبر ســال جاری میالدی ( 10دی) در شهر دوحه
برگزار خواهد شد.
قطریها در ماه دســامبر چهار دیدار تدارکاتی در دوحه بهترتیب برابر
تیمهای ملی اردن ،قرقیزســتان ،الجزایر و ایران برگزار میکنند .این تیم در
مــاه جاری میالدی در اروپا دیدارهای تدارکاتی با تیمهای ملی ســوییس و
ایسلند انجام میدهد.
تیم ملی فوتبال قطر در گروه  Eجام ملتهای  2019آســیا با تیمهای
ملی لبنان ،عربستان و کرهشمالی قرار دارد.

تشریح قوانین مسابقات بینقارهای ساحلی

مســابقات جام بینقارهای جهــان از روز سهشــنبه پانزدهم آبان آغاز
میشود.
به همین منظور جلسه هماهنگی مسابقات با حضور مدیران و پزشکان
هشــت تیم حاضر در مسابقات صبح دیروز در ســالن کنفرانس هتل گرند
میلنیوم محل اقامت تیمها برگزار شــد .در این نشســت قوانین برگزاری و
همچنین برنامه درنظر گرفته شــده از سوی سازمان جهانی فوتبال ساحلی
توسط جوزف پونست  -رییس کمیته مسابقات سازمان جهانی برای حاضرین
تشریح شد .ضمن اینکه ریکاردو گارسیا نیز درخصوص مراسم گاالی فوتبال
ساحلی به نکاتی اشاره کرد.

رونمایی از سالن کنفرانس جدید آزادی

بــا توجه به حضــور پرتعــداد خبرنگاران
داخلی و خارجی در نشســتهای خبری قبل و
بعد از مسابقه فینال لیگ قهرمانان باشگاههای
آسیا ،سالن تازهای در طبقه دوم ورزشگاه آزادی
برای برگزاری نشســتهای خبــری پیشبینی
شده که مراحل آمادهســازی آن در حال انجام
اســت .بر این اســاس نشســت خبری قبل از
مسابقه فینال و همچنین نشست خبری بعد از
بازی برای نخستین بار در همین سالن واقع در
طبقه فوقانی ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

جهانبخش در توئیتر ایافسی

توئیتر مســابقات جام ملتهای آسیا  2019امارات به تمجید از علیرضا
جهانبخش ،ســتاره ایرانی برایتون پرداخت و نوشت« :علیرضا جهانبخش در
فصل گذشــته در ترکیب آلکمار هلند خوش درخشید و تا جایی خوب پیش
رفت که به باشگاه برایتون انگلیس منتقل شد .جهانبخش میتواند به ستاره و
بازیکن اصلی ایران در جام ملتهای آسیا  2019تبدیل شود تا بعد از 1976
دوباره ایران را قهرمان آسیا کند ».تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی جام
ملتهای آسیا  2019با تیمهای عراق ،یمن و ویتنام همگروه است.

سوشا جراحی شد

روابط عمومی بیمارســتان فوق تخصصی
نورافشار اعالم کرد سوشا مکانی بازیکن باشگاه
میوندالن نروژ برای مداوای زانوی پای چپ خود
جراحی شد .مکانی با اشاره به مصدومیت خود
در لیگ نروژ گفت« :بنا به در خواســت خودم
و با توجه به اینکه بیمارســتان نورافشار دارای
پزشــکان مجرب و امکانات پیشــرفته و مجهز
است ،تصمیم گرفتم جراحی بر روی زانوی چپم
در این بیمارستان انجام پذیرد که خوشبختانه
موفقیت آمیز بود».

اردوی یمن در ریاض

تیــم ملی فوتبال یمن یکــی از حریفان ایران در جام ملتهای آســیا
اردوی آمادهســازی خود را در پایتخت عربستان آغاز کرده است .در اردوی
آمادهســازی تیم ملی فوتبال یمن که در ریاض آغاز شــده اســت ،عالوه بر
بازیکنــان اصلی  13بازیکن جوان نیز حضــور دارند .در مجموع  25بازیکن
راهی این اردو شدند و قرار است روز  16نوامبر نیز یک دیدار تدارکاتی برابر
تیم ملی عربستان برگزار کنند.

