
س��قوط 73 پله اي بانوان فوتباليست در 
رنكينگ فيف��ا عالقه مندان ب��ه فوتبال 
بانوان را نگران كرد و نبود تيم ملي بزرگساالن بيشتر از 
گذشته احساس شد. چند روز پيش بود كه خبري جالب 
از تيم ملي فوتبال بانوان منتشر شد. نشست هيات رييسه 
فدراسيون فوتبال با حضور مهدي تاج، رييس فدراسيون 
فوتبال و اعضا برگزار ش��د كه در اين جلس��ه موضوعات 
مختلفي مطرح و به آن پرداخته ش��د. يكي از مصوبات 
آن انتخاب سرمربيان و كادر فني تيم ملي فوتبال زنان و 
دختران جوان )زير ۱۹ سال( كشور بود. براساس مصوبات 
نشست هيات رييسه فدراسيون فوتبال، مريم آزمون به 
عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال زنان برگزيده شد تا اين 
تيم پس از دو س��ال و اندي به صورت رسمي با شناختن 
س��رمربي، تمرينات خود را آغاز كند. مري��م آزمون در 
سه سال گذش��ته هدايت تيم ملي فوتبال زنان كويت را 
برعهده داشته اس��ت و در آخرين دوره فعاليت تيم ملي 
فوتبال ايران به عنوان مربي در كنار هلنا كاستاي پرتغالي 
سرمربي اين تيم، فعاليت داشت. همچنين مريم جهان 
نجاتي )مربي تيم شهرداري سيرجان به عنوان قهرمان 
سال گذشته ليگ برتر بانوان( مربي و حميده حميدي به 
عنوان مربي دروازه بانان تيم ملي فوتبال زنان كشورمان 
انتخاب شدند. قدمي رو به جلو از فدراسيون مهدي تاج. 

لزوم انحالل تيم
 اعتراض��ات به انحالل تيم ملي فوتبال بانوان، چند هفته 
قبل اوج گرفته بود. زماني كه فيفا، پايين ترين رتبه تاريخ 
اين رش��ته در ايران را براي تيم ملي فوتبال بانوان درنظر 

گرفت. استدالل فيفا، انحالل تيم ايران بود. موضوعي كه 
علي كفاشيان، رييس سابق فدراس��يون فوتبال اعتقاد 
عجيبي داشت: »صالح ديديم تيم ملي بانوان بزرگساالن 
نداشته باشيم« او اين گونه توضيح داد: »اصال بحث انحالل 
در ميان نيست، چرا كه با توجه به اينكه تيم ملي بانوان در 
سال هاي اخير مسابقه اي نداشت صالح ديديم تيم بانوان 
نداشته باشيم، اما تيم بزرگس��االن بانوان منحل نشده 
است، تمام سرمايه گذاري فدراسيون فوتبال در سال هاي 
اخير روي تيم هاي ملي بانوان پايه بوده است. بايد اشاره 
كنم به دليل مش��كالتي كه در ام��ر بازي هاي تداركاتي 
تيم ملي وجود داش��ت ترجيح داديم مسابقات تيم هاي 
نوجوانان و جوان مسابقات برون مرزي اعزام كنيم، البته 
اعتراف مي كنم تا زماني كه من رييس فدراسيون فوتبال 
بودم، لزومي براي تش��كيل تيم بزرگس��ال بانوان وجود 
نداشت.« اما نايب رييس بانوان فدراسيون فوتبال ايران، 
از اقدام اين فدراسيون براي پيگيري ماجرا گفت: »در سال 
جاري يك بازي رسمي با تيم   ملي سوئد انجام داده ايم كه 
فيفا در مسابقات خود و در رنكينگ محاسبه شده، لحاظ 
نكرده است، از اين رو طي نامه اي مراتب را به فدراسيون 
جهاني فوتبال اعالم و از آنها خواسته ايم تا مجددا موضوع 
را بررسي و بازنگري كنند. اما از آنجايي كه در حال حاضر 
در تعطيالت سال نو ميالدي هستيم اين اتفاق رخ نداده 
و عل��ت عدم پاس��خگويي و دريافت ج��واب آنها همين 
موضوع است. قطعا بعد از اعالم رسمي نظر فيفا موضوع 
را به اطالع عالقه مندان به فوتبال بانوان مي رسانيم. البته 
الزم به توضيح است بسياري از كشورهاي ديگر دنيا مثل 
آرژانتين، پرو و ش��يلي نيز همانند فوتبال بانوان ايران با 
دو ستاره آبي كه نشان دهنده عدم فعاليت بوده است در 

سايت فيفا اعالم شده كه به نظر مي رسد اين موضوع نيز 
از زمره مواردي است كه در سايت فيفا اعالم شده است. 
موارد فوق رنكينگ اعالم شده متاسفانه در روزهاي اخير 
به ابزاري براي فشار به ورزش بانوان تبديل شده است كه 
پس از س��ال ها تالش و زحمت مضاعف جامعه فوتبال و 
حمايت آنها از فوتبال بانوان انتظار مي رود دلسوزان امر 
در دريافت پاسخ صبور باشند و از شتاب زدگي به مسائل 
پرهيز كنند و براي توس��عه فوتبال بانوان، رشد بانوان را 
مورد تحليل و بررسي قرار دهند و با ياري خداوند با هم و 

در كنار هم در راستاي اعتالي آن تالش كنيم.«
چرا گزينه ايراني

نايب رييس بانوان فدراس��يون فوتبال در خصوص علت 
انتخ��اب گزينه ايراني اعتق��اد دارد: »ب��ا گزينه هايي از 
ايتاليا، آلمان، هلند و س��اير كش��ورهاي مطرح اروپايي 
ب��راي هدايت تيم ملي فوتبال بانوان رايزني داش��ته ايم 
اما به توافق دس��ت نيافتيم و به همين دلي��ل از گزينه 
ايراني اس��تفاده كرده ايم. اردوه��اي تيم ملي به صورت 
هماهنگ و برنامه ريزي ش��ده تا نيمه دوم فروردين ماه 
س��ال ۱3۹6 يعني تا زمان اعزام تيم ملي به رقابت هاي 
مقدماتي آس��يايي برگزار خواهد ش��د و در ادامه ساير 
برنامه ها با توجه به نظر مربيان تيم ملي خواهد بود.« او 
با تكذيب انحالل تيم ملي فوتبال بانوان  گفت: »بازيكنان 
تيم ملي بزرگساالن درگير مسابقات ليگ برتر هستند، 
اكثر ملي پوش��ان در تيم هاي مطرح لي��گ برتر فوتبال 
در سطح خوبي هس��تند و همين بازيكنان در قالب تيم 
ملي بزرگس��االن اوايل آبان ماه به سوئد اعزام شدند. در 
س��اير رده هاي س��ني نيز به طور مداوم اردوها تشكيل 
مي شود. در رده سني زير ۱۹ سال اردوها برگزار مي شود 

و در رقابت ها حضور دارند و همين رده س��ني در آينده 
تيم ملي بزرگسال را تش��كيل خواهند داد. از زماني كه 
در سمت خود در فدراسيون فوتبال مشغول به فعاليت 
شده ام مبناي كار خود را روي اردوهاي مستمر تيم ملي 
بزرگساالن گذاشته ام و در سال هاي پيش رو نيز مطابق 

همين روال ادامه خواهم داد.«
رشد فوتبال با برنامه ريزي

يكي از مش��كالت عدم توس��عه فوتبال بان��وان، كمبود 
بودجه و منابع مالي است. خانم صوفي زاده از برنامه هاي 
تازه در اين موضوع مي گويد: »دغدغه و تالش فدراسيون 
فوتبال حض��ور فعال و پوياي بانوان در مس��ابقات ليگ 
اس��ت. آيين نامه اجرايي نحوه توزي��ع دو درصد از پنج 
درصد اختصاص يافته از س��هميه باش��گاه هاي ليگ به 
فوتبال بانوان، تصويب و مقرر شد به سازمان ليگ اعالم 
شود. هدف از سهم دو درصدي به فوتبال بانوان، حمايت 
از ليگ برتر و بسترسازي براي كمك به سالمت جسمي و 
رواني دختران نونهال، نوجوان و جوانان كشور و همچنين 
تسهيل فرآيند رشد و توسعه فوتبال بانوان در ليگ هاي 
مختلف و توزيع متناس��ب و متوازن آن است. همچنين 
حمايت و تدارك مسابقات براي تيم هاي پايه نيز مورد نظر 
است. تيم هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال بانوان با انگيزه و 
شوق حضور دارند اما برنامه ريزي كاملي از نظر مديريت 
مالي و جذب اسپانسر ندارند كه الزم است مورد بررسي 

بيشتري قرار گيرد.«
نگاه  سرمربي تيم ملي به آينده

مريم آزمون در خصوص انتخاب خود به عنوان سرمربي 
تيم ملي فوتبال بانوان گفت: »كميته فني و مس��ووالن 
فدراسيون تغييرات بزرگي را در كادر فني تيم هاي ملي 
رده هاي مختلف س��ني بانوان لحاظ كردن��د. از طرفي 
مس��ائل زيادي را براي انتخاب س��رمربي تيم ها در نظر 
گرفتن��د. رزومه قابل قبول، مدرك مربيگري، مس��ائل 
اخالقي، روحي، رواني و ش��خصيتي به طور كل بررسي 
شده بود. قرار شده جوان ترها در كنار باتجربه ها هدايت 
تيم هاي ملي فوتبال بانوان را بر عهده بگيرند. « سرمربي 
تيم ملي فوتبال بانوان گفت: »براي انتخاب ملي پوشان، 
حتما از نوع بازي بچه ها در مسابقات ليگ برتر فوتبال و 
فيلم مسابقات ليگ استفاده خواهيم كرد. همچنين بنده 
ش��خصا روي برخي بازيكنان ملي پوش رده هاي سني 
پايين تر ش��ناخت قبلي دارم. اصلي ترين مالك انتخاب 
ملي پوش��ان عملكرد مورد قبول آنها در ليگ و داشتن 
سابقه ملي است. به عنوان مثال اگر بازيكني يكي از گلزنان 
برتر ليگ فوتبال بانوان باش��د، مالكي خواهد بود براي 
دعوت به اردوهاي تيم ملي.« او در خصوص مربيگري در 
تيم ملي زير ۱6 س��اله ها افزود: »هدف اين است مربيان 
در فوتبال بانوان در تمامي رده هاي س��ني به هم كمك 
برسانند و شايد در آينده طور ديگري با يكديگر همكاري 
و هماهنگي فكري داشته باشيم. مطمئنم فوتبال بانوان 
در صورت كنار گذاش��تن ش��ادي مهيني از هدايت تيم 
پايه دختران يكي از بهترين ها را از دس��ت خواهد داد.« 
مريم آزمون با اشاره به اينكه چشم انداز چهار ساله براي 
فوتبال بانوان در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: »حاال 
كه س��رمربي تيم ملي فوتبال بانوان شده ام بايد بگويم 
كار بس��يار س��ختي پيش رو داريم. اما قلبا از اين مساله 
خصوصا به خاطر ش��ور و شعف ايجاد شده در بين بانوان 
فوتباليست خوشحال هستم چراكه فدراسيون فوتبال 
حاال مي خواهد ايران هم تيم ملي فوتبال بانوان بزرگسال 
داشته باشد و همانطور كه همه مي دانيم رده بزرگساالن 

هر فدراسيوني ويترين آن رشته ورزشي است.«
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درك فضاي ورزش توسط 
هاشمي رفسنجاني

هاشمي رفسنجاني از شخصيت هايي 
بود كه به نسبت س��اير روحانيون كه 
در مسووليت هاي سياس��ي و اجرايي بوده اند، نگاه 
توسعه گرايانه اي به همه امور از جمله ورزش داشته 
است و اين مساله از جهت گيري هاي دولت سازندگي 
كامال مشخص است. واقعيت اين است كه در دوران 
جنگ و در مش��كالت اقتصادي و تفكر دولت ساالر 
ده��ه اول انقالب )كه البته با توجه به ش��رايط ويژه  
كش��ور يك امر طبيعي اس��ت(، طبيعت��ا به ورزش 
كش��ور نيز اجازه رش��د و پويايي و نشاط داده نشده 
است و با وجود تالش هايي كه صورت مي گرفت اما 
به لحاظ زيرساخت نشد كه سرمايه گذاري هاي الزم 
در ورزش صورت بگيرد، اما بعد از جنگ و در دوراني 
كه هاش��مي مس��ووليت اجرايي را بر عهده داشت 
نگاه توس��عه گرايانه و توجه به تاثير ورزش در عرصه 
اجتماعي باعث شد كه نگاه ها به ورزش قهرماني نيز 
تقويت شود و زيرس��اخت هايي براي رشد و توسعه 

شكل بگيرد.  
در بحث فدراسيون ها و شروع موضوع استقالل ها و 
هماهنگ كردن آنها با نهادهاي بين المللي از جمله 
مواردي بود كه مرحوم هاش��مي رفس��نجاني به آن 
اهتمام داش��ت و در زمان مديريتش در اين مس��ير 
حركت كرد. هاش��مي به نق��ش ورزش همگاني در 
حوزه سالمت عمومي و در ورزش قهرماني در حوزه 
نش��اط و در واقع اجتماعي كه بحث جوانان اس��ت، 
توجه مي كرد و براي ورزش زمان مي گذاش��ت. اين 
نش��ان دهنده اين بود كه او تاثير ورزش را به خوبي 
درك كرده بود.  تفكر او توس��عه ورزش به خصوص 
ورزش قهرمان��ي بود و اينه��ا مهم ترين ويژگي هاي 
ش��خصيت هاش��مي بود. البته اقداماتي كه او انجام 
داده بود ش��روع خوبي ب��ود و در دوره اصالحات در 
بخش هاي مختلف تثبيت شد و فرصت خوبي براي 
توس��عه ورزش و زير س��اخت هاي ورزش ايران را از 
خود بر جاي گذاش��ت. اگر امروز شاهد آن هستيم 
كه در رش��ته هايي به غير از كشتي و وزنه برداري در 
ساير رشته ها مخصوصا رش��ته هاي گروهي تقويت 
شده ايم، دليل عمده آن مربوط مي شود به فعاليت ها 
و كارهايي كه در دوره س��ازندگي آغاز شده بود و در 

دوره اصالحات ادامه  پيدا كرد.  
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به ورزش و تاثيرگذاري 
آن بس��يار اهميت مي داد. به همين دليل نيز توجه 
زي��ادي ب��ه ورزش��كاران و اهالي ورزش داش��ت و 
مالقات هاي مك��رري را انجام مي داد و دغدغه هايي 
كه مطرح مي شد نش��ان دهنده رابطه خوب ايشان 
با جامعه ورزش بود. جامع��ه ورزش نيز مانند ديگر 
اقشار اجتماعي نگاه بسيار مثبت و رابطه مناسبي را 
با هاشمي داشت. در واقع او از معدود چهره هايي بود 
كه اين حالت در آنها وجود داشت. در بين سياسيون 
داشتيم افرادي را كه سعي مي كردند بيشتر به ورزش 
نزديك ش��وند اما واقعيت اين اس��ت كه در رابطه با 
ارتب��اط جامعه ورزش با هاش��مي اين عالقه مندي 

دوسويه همواره وجود داشته است. 

 ك�ي روش، كه به دليل اختالف نظر با س�رمربي 
پرسپوليس و مشكالت تيم   ملي استعفا كرده بود، 
پس از مخالفت هيات رييس�ه با استعفاي خود به 

ايران بازگشت. 
 ب�ا مخالف�ت س�پاهان، ش�جاع خلي�ل زاده از 

پرسپوليس دور شد.
 آندراني�ك كه گفته مي ش�ود در صورت توافق 
نهايي با اين تيم، به استقالل مي پيوندد، در تمرين 

تيم خود تراكتور حاضر شد. 
 حس�ن زاده، بازيكن نيم فصل گذش�ته سايپا با 

عقد قراردادي رسما به سپاهان پيوست. 
 ق�رارداد رفيعي و نريمان جهان با پرس�پوليس 

ثبت شد.
 ۲۰ كش�ور براي حضور در مسابقات بين المللي 
بدمينت�ون دهه فجر اعالم آمادگ�ي كرده اند كه 

به همراه ايران از ۲1 بهمن به رقابت مي پردازند. 

  با توجه به تعهد كنيا براي انجام اقداماتي در جهت 
مبارزه با دوپينگ، قرار اس��ت كه گروهي از پزشكان 
مورد تاييد IAAF از دووميداني كاران اين كش��ور 

تست بگيرند. 
 )NADO( اعضاي سازمان هاي ضددوپينگ ملي  
درخواس��ت كردند كه روس��يه از تمامي مسابقات 
ورزش��ي بين المللي محروم ش��ود. آنها معتقدند كه 
روسيه بايد به دليل دوپينگ سيستماتيك و دولتي 

در اين كشور عذرخواهي كند. 
  بيست و پنجمين دوره رقابت هاي هندبال قهرماني 
جهان شب گذشته با ديدار تيم هاي فرانسه و برزيل 

در سالن آكورنا پاريس آغاز شد. 
  رودريگس، هافبك رئال  مادريد با وجود پيشنهاد 
هنگفت  تي��م هبي چين تصميم گرفت در اس��پانيا 

بماند. 
  دولت كويت دوباره براي برداش��ته ش��دن موقت 
محروميتش از سوي فيفا و IOC تالش كرد. پيش 
از اين نيز وزير ورزش كويت به مسووالن ورزشي نامه 
زده بود كه آنها درخواست او را رد كرده بودند. كويت 
در ماه اكتبر 20۱5 به دلي��ل دخالت هاي دولتي در 
ورزش از س��وي IOC و تعدادي از فدراسيون هاي 

جهاني محروم شد. 
  سوارس، مهاجم بارسلونا تنها به دليل بازي تيمش 
برابر اتلتيك بيلبائو در كوپا دل ري در مراس��م فيفا 

شركت نكرد. 

واكنش رييس AFC به ۴۸ 
تيمي شدن جام جهاني

فدراسيون بين المللي در نشس��ت اخير خود كه در 
زوريخ سوييس برگزار شد، تصميم گرفت كه در جام 
جهاني 2026 تعداد تيم هاي شركت كننده را از 32 
تيم به 48 تيم افزايش بدهد. شيخ سلمان بن ابراهيم 
كه رياست كنفدراسيون فوتبال آسيا را به عهده دارد، 
از موافقان اين تصميم است. او در اين زمينه گفت : اين 
تصميم از هر نظر به س��ود قاره آسياست. چه از نظر 
اقتصادي و چه از نظر رسانه اي و ورزشي. فوتبال آسيا 
به اعتبار اينكه بزرگ ترين قاره است، شايسته سهميه 
بيشتري اس��ت. حضور پنج سهميه براي آسيا كافي 

نيست و بايد اين تعداد سهميه افزايش پيدا كند. 

 بازجويي انگليسي ها 
از رييس جهاني دووميداني 

سباس��تين كو، رييس فدراسيون جهاني دووميداني 
ممكن است از سوي پارلمان بريتانيا مورد پرس و جو 
قرار گيرد. دليل اين مس��اله شواهدي است كه نشان 
مي دهد كو از پيش��نهاد رشوه از س��وي روس ها براي 
پنهان كردن دوپينگ ورزشكاران در سال20۱4 اطالع 
داشته اس��ت. احتمال دارد كه سباستين كو از سوي 
پارلمان بريتانيا براي توضيحاتي فرا خوانده شود. پيش 
از اين در سال 20۱5 نيز اعالم شده بود كه كو در زمان 
رياست دياك از پيشنهاد رشوه روس ها آگاهي داشته 
است. با اين حال كو اين مساله را رد كرده بود. شواهد 
جديدي كه از سوي ديويد بدفورد، مسوول كميسيون 
دوي جاده IAAF، ارايه شده نشان مي دهد كه كو در 
جريان مسائل بوده اس��ت. بدفورد مدعي شده كه در 
آگوس��ت 20۱4 به مقامات مختلف IAAF از جمله 
سباستين كو ايميلي ارس��ال كرده است كه آنهار ا در 
جريان مسائل قرار دهد. او حتي اعالم كرده كه در آن 
زمان قصد داش��ته در اين باره با ك��و و مايك مورگان 
وكيل IAAF جلسه اي بگذارد، اما اين اتفاق نيفتاده 
است. ش��واهد ارايه شده توسط بدفورد تكذيبيه كو را 
كم رنگ مي كند. سباستين كو اعالم كرده كه ايميل 
بدفورد را باز نك��رده و از اطالعات داخ��ل آن آگاهي 
نداشته است. بعد از منتشر شدن اخبار جدي مبني بر 
احتمال فراخوان كو به پارلمان بريتانيا، او در بيانيه اي 
اعالم كرد كه اطالعات جديدي براي ارايه كردن ندارد 
و جواب او به اين مس��اله نامه اي است كه در ماه ژوئن 
ارسال كرده و هر چه مي دانسته را در آن نوشته است. 

جهان

خبر كوتاه

سرخط خبرها نگاه ورزش زنان

دست اندازهاي تيم ملي فوتبال بانوان
گزارش »اعتماد« از انتخاب سرمربي تيم ملي بانوان و چالش هاي پيش رو

استدالل فيفا
 اعتراض�ات ب�ه انح�الل 
تيم ملي فوتب�ال بانوان، 
چن�د هفت�ه قب�ل اوج 
گرفته بود. زماني كه فيفا، 
پايين ترين رتب�ه تاريخ 
اين رشته در ايران را براي 
تيم مل�ي فوتب�ال بانوان 
درنظر گرفت. اس�تدالل 
فيف�ا، انحالل تي�م ايران 
ب�ود. موضوع�ي كه علي 
كفاش�يان، رييس سابق 
فدراسيون فوتبال اعتقاد 
عجيبي داش�ت: »صالح 
ديدي�م تيم مل�ي بانوان 
نداش�ته  بزرگس�االن 
اين گون�ه  او  باش�يم« 
»اص�ال  داد:  توضي�ح 
بح�ث انح�الل در مي�ان 
نيست، چرا كه با توجه به 
اينكه تيم مل�ي بانوان در 
سال هاي اخير مسابقه اي 
نداشت صالح ديديم تيم 
بانوان نداش�ته باش�يم، 
اما تيم بزرگساالن بانوان 

منحل نشده است.«

ج��ام ملت ه��اي آفريقاي 
20۱7 كه هفت��ه آينده در 
گابون شروع مي شود مثل هميشه فرصتي 
اس��ت براي درخشش استعدادهاي جواني 
كه در فوتبال اروپا دنبال دس��ت و پا كردن 
نامي براي خودشان هستند. مارتين لورنس 
در مطلب زير نگاهي مي ان��دازد به 8 تن از 

جذاب ترين جوانان اين تورنمنت. 
برتراند ترائوره )بوركينافاسو( 

بوركينا فاس��و چهار س��ال پيش به شكلي 
ش��گفت انگيز مقام چهارم جام ملت ها را به 
دست آورد. اما در تورنمت 20۱5 تنها يك 
امتياز گرفت. براي پيش��رفت در بازي هاي 
امسال اميد اول بوركينافاسو برتراند ترائوره 
اس��ت. مهاجم 2۱ ساله چلسي كه در حال 
حاضر ب��ه صورت قرض��ي ب��راي آژاكس 
آمس��تردام بازي مي كند؛ همين حاال 30 
بازي ملي در كارنام��ه خودش مي بيند و با 
وجود اينكه آمار گل هاي ملي بااليي ندارد، 
اين فصل را در ارديويزه خوب شروع كرده، 
با چهار گل زده و ميانگين 3/3 دريبل در هر 
بازي )بيش از هر بازيكن ديگري در ليگ(. 

رامي بن سبعيني )الجزاير( 
با اينكه رامي بن س��بعيني اولين بازي اش 
براي الجزاير را در همين بازي هاي دوستانه 
پيش از تورنمنت انجام داده اما اميدوار است 
جاي��ي در تركيب اصلي خ��ط دفاعي تيم 
ملي اش در گابون پيدا كند. بن س��بعيني 

فص��ل پي��ش را به ص��ورت قرض��ي براي 
مونپوليه بازي كرد و اين فصل با بازگش��ت 
به رن اس��تعداد خودش را بيش از گذشته 
به رخ كشيد. بن سبعيني كه هم به عنوان 
مدافع مياني، هم فول بك چپ بازي مي كند 
اين فصل در ليگ يك ميانگين 3/2 پيروزي 
در جدال هاي هوايي و 2/6 قطع توپ در هر 

بازي داشته است. 
مارولس ناكامبا )زيمبابوه( 

جدا از اس��مش ك��ه يك��ي از جذاب ترين 
Marve l )سس��م هاي كل تورنمنت است 

ous(، مارول��س ناكامبا پتانس��يل زيادي 
براي درخشيدن در بازي هاي امسال دارد. 
ناكامباي 22 س��اله كه ۱0 بازي ملي براي 
زيمبابوه دارد در ليگ هلند به عنوان هافبك 
مياني اصلي ويتس��ه بازي مي كند و فصل 
پيش بيشترين تعداد تكل در ارديويزه را به 
خودش اختصاص داد )۱25 مرتبه(. با توجه 
به گروه سختي كه زيمبابوه در آن قرار دارد 
و حضور مدعياني مثل س��نگال و الجزاير، 
ناكامبا در دور گروهي سرش حسابي شلوغ 

خواهد بود. 
جردن ايكوكو )كنگو( 

مصدوميت يانيك بوالزي ضربه بزرگي به 
كنگو بود و كارشان براي صعود از گروه سوم 
را بسيار سخت كرده است. اما در غياب وينگر 
تكنيكي اورتون كنگو بايد اتكاي بيشتري به 
خط دفاعي اش كند، جايي كه جردن ايكوكو 

مي تواند مهره اي كليدي باشد. ايكوكو كه 
پيش از اين در تمام رده هاي سني پايين تر 
براي تيم ملي فرانسه بازي كرده، اين فصل 
انگيز با گنگان در  شروعي عالي و ش��گفت 
ليگ يك داشته. شاگردان آنتوان كومبوراه 
در حال حاضر در رده پنجم ليگ قرار دارند. 
در اين مس��ير ايكوكوي 22 ساله در پست 
دفاع راس��ت با ميانگين 2 قطع توپ و ۱/7 
تكل در هر بازي يكي از ستاره هاي تيمش 

بوده است. 
فرانك كسي )ساحل عاج( 

م��ورد توجه تري��ن بازيك��ن تورنمن��ت 
فرانك كس��ي اس��ت. هافب��ك 20 س��اله 
آتاالنتا كه اين فصل در س��ري آ 6 گل براي 
تيمش زده و در مركز زمي��ن، كنار روبرتو 
گاييارديني كه حاال راهي اينتر شده، يكي 
از ديناميك تري��ن خطوط ميان��ي ليگ را 
ساخته، با يايا توره مقايسه مي شود. تعجبي 
هم ندارد كه به ادعاي ايجنتش همين حاال 
تمام بزرگان ليگ برتر به دنبال خريد كسي 
هس��تند و طبيعت��ا آتاالنتا دنبال كس��ب 

بيشترين درآمد از پديده جوانش. 
 يوسف آيت بن ناصر )مراكش( 

مراكش با گزينه هاي زيادش در خط مياني 
اميد زيادي براي صعود از گروه س��وم دارد. 
يكي از اين گزينه ها يوس��ف آيت بن ناصر 
است. هافبك 20 ساله موناكو كه به صورت 
قرضي براي نانسي بازي مي كند اين فصل در 

ليگ يك ۱2 بار در تركيب اصلي تيمش قرار 
گرفته )سه بار هم به عنوان بازيكن ذخيره به 
زمين رفته(، و در اين بازي ها 3 گل زده )2 
گل از بيرون از باكس(، و در هر بازي به شكل 
ميانگين 2/2 تكل داش��ته است. اگر فقط 
بازي هاي��ي كه بن ناص��ر از ابتدا در تركيب 
نانسي بوده را در نظر بگيريم ميانگين نمره 
او از هواس��كورد 7/۱8 مي شود، كه نشان از 

عملكرد قابل توجه اش دارد. 
ايهالس ببو )توگو( 

ايهالس ببو، بهترين بازيكن نيم فصل اول 
بوندسليگاي دو بوده است. وينگر 22 ساله 
فورتونا دوسلدورف تا اين مقطع از فصل 4 
گل زده و 3 پاس گل داده و بيشترين تعداد 

دريبل بين تم��ام بازيكنان دس��ته دوم را 
داشته )37( و براي همين باالترين نمره از 

هواسكورد را هم گرفته است )7/30(. 
ابنزار اوفوري )غنا( 

اوفوري كه در ابتداي حضورش در تيم آيك 
سوئد به عنوان مدافع كناري يا وينگر بازي 
مي كرد كم كم به ي��ك هافبك مياني بدل 
شد و تا جايي پيشرفت كرد كه لقب بهترين 
هافبك سال 20۱5 ليگ سوئد را به خودش 
اختصاص داد. اوفوري كه اس��تعداد بااليي 
در بعد دفاعي و قطع كردن حمالت حريف 
دارد، فصل پيش 88/۱ درصد از پاس هايش 
به مقصد رسيد و در ضمن 3 گل زد و 4 پاس 

گل هم داد. 

جوانان جذاب آفريقايي در جام
هفته آينده؛ آغاز جام ملت هاي آفريقا

فوتبال جهان

گروه ورزش

محمد دليريان، سرپرس��ت تيم  
 ملي كشتي فرنگي درباره دعوت 
از فرنگي كاران المپيكي به اردوي جديد تيم   ملي، 
اظهار كرد: من هيچ دخل و تصرفي در اين موضوع 
نداش��تم و س��رمربي تيم   ملي تصميم گرفت در 
اين مقطع از اين كش��تي گيران دعوت كنند. اين 
كش��تي گيران همگي از نفرات پرافتخار كشتي 
فرنگ��ي ايران بودند و حضورش��ان در اردوي تيم  
 ملي مي تواند به جوانان انگيزه دهد. به اعتقاد من 
نفرات المپيكي در صورتي كه در اردوي تيم   ملي 
حاضر شوند مي توانند در جام جهاني به تيم   ملي 
كمك كنند، اما ب��راي حضور در جام تختي بعيد 

است كه آنها چنين قصدي داشته باشند. همچنين 
بر اساس فرآيند انتخابي تيم   ملي كشتي گيراني 
مي توانند در مرحله نهايي انتخابي شركت كنند كه 
در المپيك مدال گرفته اند و با توجه به اين اوصاف 
بعيد مي دانم نفراتي مانند س��وريان و نوروزي در 
اردوي تيم   ملي حاضر ش��وند. وي ب��ا بيان اينكه 
سوريان و نوروزي بر اساس قانون انتخابي تيم   ملي 
شانس��ي براي حضور در مسابقات جهاني ندارند، 
گفت : از آن جايي كه اين دو كشتي گير نتوانستند 
در المپيك به مدال برسند شانسي براي حضور در 
مرحله نهايي انتخابي تيم   ملي ندارند. قرار هم نبوده 
در اين باره شوراي فني استثنايي قايل شود، چرا 

كه اگر اين كار صورت بپذيرد همان  آش و همان 
كاسه خواهد شد. در صورتي كه اين كشتي گيران 
به اردوي تيم   ملي بيايند ممكن اس��ت بتوانند در 
جام جهاني به تيم كمك كنند. البته اين موضوع 
منوط به اين است كه به لحاظ بدني بتوانند رضايت 
كادر فني را جلب كنند و مقابل رقيبان داخلي نيز 
در تمرينات پيروز شوند تا در نهايت نظر كادر فني 
را براي حضور در جام جهاني جلب كنند. سرپرست 
تيم   ملي كشتي فرنگي در ادامه با بيان اينكه امير 
قاسمي منجزي، فرنگي كار سنگين وزن تيم   ملي 
در رقابت هاي جام تختي به روي تشك نمي رود، 
گفت : منجزي به دليل حضور در مسابقات مختلف 

مانند اوپن و جام باشگاه هاي جهان در جام تختي 
كه 30 دي و اول بهمن در س��الن شهيد بهشتي 
مش��هد برگزار مي شود كش��تي نمي گيرد و قرار 
است به جاي او شادمان عظيمي كه در مسابقات 
قهرماني كش��ور به عنوان نايب قهرماني رس��يد 
در جام تختي كش��تي بگي��رد. وي درباره اضافه 
شدن محمدعلي چمياني به كادر فني تيم   ملي، 
گفت : چمياني فعال به كادر فني اضافه شده تا در 
رقابت هاي پيش رو به فعاليت بپردازد. البته اسامي 
كادر فني به صورت رسمي و ثابت اعالم نشده و بايد 
پس از تاييد شوراي فني اعالم نهايي شود. بعد از 
جام تختي كادر فني ثابت تيم   ملي معرفي مي شود 

و حدس مي زنم نفرات فعلي حاضر در اردوي تيم  
 ملي همان نفرات اصلي باشند. 

دليريان: دعوت از المپيكي هاي كشتي فرنگي نظر اشكاني بود
سوريان و نوروزي شانسي براي حضور در جهاني ۲۰17 ندارند 

ورزش ملي

علي تاجرنيا
عضو اسبق هيات رييسه فدراسيون فوتبال 

به پيشكسوتان توجه كنيد
l۱ رفيعي، بازيكن خوب و موثري است، اما بازيكني 
كه بخواهد در پرس��پوليس خوب باش��د بايد خيلي 
زحمت بكشد. البته شنيده ام كه او شماره 7 را به تن 
مي كند كه بايد بگويم اين مس��اله توقع را از او زياد 
خواهد كرد؛ چراكه پيراهن اس��طوره اي را مي پوشد 
كه در س��خت ترين روزها مرب��ي و بازيكن اين تيم 
 بوده و يكي از بهتري��ن  بازيكنان تاريخ فوتبال ايران 
اس��ت. به نظ��رم رفيعي باي��د خيل��ي كار كند و به 
حاشيه نرود تا بتواند در پرسپوليس عملكرد خوبي 

داشته باشد. 
l2 واقع��ا ب��ا عدم حض��ور مس��ووالن باش��گاه در 
خاكسپاري پيشكسوت پرس��پوليس، بي احترامي 
بزرگي از سوي مسووالن باشگاه به باشگاه انجام شد، 
آقايان نمي دانند كه سيدعليخاني چه كسي بوده و 
البته حق هم دارند، چون فوتبالي نيس��تند. كاظم 
وقتي از زمين بيرون مي آمد، جاني نداش��ت چون با 
تمام توان در زمين مي دوي��د و مي جنگيد، اما هيچ 
مسوولي از سوي باشگاه، هيات مديره و حتي روابط 
عمومي باش��گاه به اين مراس��م نيامد. به خدا هيچ 
كجاي دنيا اين طور نيست كه مسووالن يك باشگاه 
اينقدر به پيشكس��وتان بي اهميت باش��ند. آقايان 
بگويند چه كاري مهم تر از اينكه در خاكسپاري يك 
پيشكسوت شركت كنند؟ جا دارد كه از مردم تشكر 
كنم كه جمعيت بسيار زيادي براي اين خاكسپاري 
آم��د و واقعا من فك��ر نمي كردم اين همه انس��ان با 
عشق به اين مراسم بيايد. آقايان بدانند اين ميزها به 
هيچ كس وفا نمي كند و خيلي افراد بزرگ تر از اينها 
به باشگاه آمدند و رفتند و هيچ ردي هم از آنها باقي 
نمانده است. سيدعليخاني فقط توجه مي خواست، 

اما او از اين بي توجهي ها دق كرد.
 l3 اي  كاش روزي پرده ها بيفتد و مش��خص ش��ود 
كه برخي بازيكنان مثل اي��ن اوكرايني ها چطور به 
پرسپوليس آمدند. اين مسائل سم است و نمي دانم 
چرا مس��ووالن س��كوت كرده اند. به نظ��ر من وزير 
ورزش بايد به اين مس��اله ورود كند كه چرا يكسري 
افراد دوست و رفقاي خود را به باشگاه مي آورند و به 
آنها پست و مقام مي دهند. براي من جالب است كه 
حتي اعضاي هيات مديره كه دو پيشكس��وت هم در 
آن حضور دارند به اين مراسم نيامدند. آقايان بدانند 
كه اين شتري است كه در خانه هر كسي مي خوابد. 
روي صحبت من به طاهري و دوستانش است؛ آقايان 
باشگاه را رها كنيد و كار را به دست فوتبالي ها بدهيد. 
حاال ش��ما فكر كنيد كه اين آقايان در مراس��م سوم 
يا هفتم س��يدعليخاني ش��ركت كنند، آيا ناراحتي 
خانواده آنه��ا جبران مي ش��ود؟ باور ك��ن خانواده 
اين مرحوم از اينكه مس��ووالن باشگاه به خودشان 
زحمت ندادند تا بهش��ت زهرا بيايند، واقعا ناراحت 

و گله مند هستند. 

نگاه2
فرشاد پيوس

پيام تشييع باشكوه و 
ميليوني آيت اهلل هاشمي 

 رفسنجاني 
اما درست در نقطه مقابل حمله هاي سياسي و فشارهاي 
پردامنه، اقبال مردمي به سويش آمد و در هر انتخاباتي 
كه در سال هاي آخر عمرش ش��ركت جست راي اول 
را به دس��ت آورد. افزون بر همه آن عزت ها كه باالخره 
نصيبش شد، تشييع باشكوه و ميليوني پيكرش از سوي 
مردم آگاه و قدرشناس عزتي هميشگي نثارش كرد. پيام 
پر شكوه تشييع جنازه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني روشن 
و واضح است و نياز به تعبير و تفسير ندارد. مردم بر آن 
همه حمله ها و اتهام ها مهر بطالن زدند و به خردگرايي، 
عقالنيت، اعتدال، انصاف و عدالتي كه او همواره بي وقفه 
منادي اش بود اقبال كردند. كاش نامهربانان دريابند كه 
نه تنها بد كردند و از اين بدي به كشور خسارت زدند كه 
نتيجه عكس گرفتند و مردم خادمان خويش را خوب 
مي شناس��ند و بدرقه جانانه مي كنند و فريب هياهوها 

را نمي خورند. 

ادامه از صفحه اول


