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بارسای انریکه انگیزه ندارد

بارسلونا در بازی های اخیر خود نشان داده که 
افت محسوســی داشــته و فاصله اش در جدول 
اللیگا با رئال مادریــد نیز کامال ایــن موضوع را 
نشــان می دهد. به  هر حال این افت و خیزها برای 
باشــگاه های بزرگ هــم رخ می دهد و مســائل 
انگیزشی در آن تأثیرگذار است. البته قطعا در تیمی 
مثل بارسلونا روش هایی برای ایجاد انگیزه وجود 
دارد اما شاید گاهی اوقات روند رو به رشد یک تیم 
که متوقف می شود، دیگر بازگرداندن آن به حالت 
عادی کار سختی است. مثال لیونل مسی نسبت 
به چند  ســال قبل ســنش باالتر رفته و از انگیزه 
کمتری برخوردار اســت تا خودش را مطرح کند. 
شاید محتاط تر بازی می کند و فقط می خواهد از 
تجربه ای که دارد، استفاده کند. دیگر آن جسارت 
دوران جوانی همراه با انجام کارهای پرریسک در 
زمین را ندارد. صحبت از کنار رفتن لوئیس انریکه 
هم شده که شــاید برای خودش هم بد نباشد، در 
پایان  سال از بارسلونا خارج شود. وقتی یک مربی 
در یک باشگاه به بن بست می رسد، قطعا می تواند 
راه جدیدی را برای خــودش باز کند و نباید روی 
نیمکت یک تیم درجا بزند. جدایی انریکه با وضع 
فعلی می تواند به نفع بارســلونا و خودش باشد تا 
یک تفکر جدید به این تیم وارد شــود. به  هر حال 
با اینکه انریکه در  سال نخست حضورش توانست 
سه گانه را فتح کند اما باز هم انگیزه هایی داشت 
که جام های بیشــتری کســب کند و به رکورد 
گواردیوال برسد اما به نظر می رسد دوران او هم در 
بارسلونا به اتمام رسیده است. مشکل تیم انریکه 
اینجاست که حریفان ســبک بازی ستاره های 
بارسلونا را که شباهت زیادی به 3 سال قبل دارد، 
می دانند و راه های مقابله با آن را در نظر گرفته اند. 
مثال در همین 2 بازی اخیر بارسلونا نیمار، مسی و 
سوارز کم فروغ بوده اند چون راهی برای نفوذ پیدا 
نمی کنند و تیم های مقابل اکثر راه بستن مسیر 
گلزنی آنها را بلد هستند. شاید فقط درباره مسی 
بتوان این نکته را هم در نظر گرفت که موفقیت های 
اخیر رونالدو ناخودآگاه روی او تأثیر منفی گذاشته 
اســت. به  هر حال لیونل مسی هر ساله مدعی به 
دست آوردن چنین جایگاهی اســت اما امسال 
تمام جوایز به رونالدو رقیب همیشگی او رسید و 
این یک نمره منفی در کارنامه ســتاره آرژانتینی 
محسوب می شود. جدا از اینکه هر ستاره ای باید در 
قالب تیم فرو برود، افتخارات شخصی باعث ایجاد 
انگیزه در یک بازیکن می شود که فعال دنیا به کام 

رونالدو است. 

ورزش جهان

حمایــت  AFC  از جام جهانی 48 تیمی| 
رئیس کنفدراســیون فوتبال آســیا از ۴۸ تیمی 
شدن مســابقات جام جهانی حمایت و اعالم کرده 
این تصمیم به مصلحت فوتبال آسیاست، چرا که 
برگزاری جام جهانی با ۴۸ تیم دستاوردهای زیادی 
در زمینه های ورزشی، تبلیغاتی و اقتصادی خواهد 
داشت و قاره کهن شایســته سهمیه بیشتری در 
مقدماتی جام جهانی است. شــیخ سلمان گفته:   
»این تصمیم فرصت خوبی را پیش روی بسیاری از 
تیم های ملی قرار می دهد تا بتوانند برای اولین بار به 
بزرگترین تورنمنت جهان راه پیدا کنند. ایمان دارم 
که قاره آسیا با توجه به این که بزرگترین قاره جهان 

است مستحق سهمیه بیشتر از 5 تاست.«
میالن یک دروازه بان 40 ساله جذب کرد|   
میالن تأیید کرد که  مارکو اســتوراری، دروازه بان 
باتجربه کالیاری را تا پایان فصل به خدمت گرفته 
اســت. این دروازه بان ۴0 ساله قبال بین سال های 
2007 تا 2010 عضو میالن بود و در این مدت تنها 
13 بازی برای این تیم انجام داد. استوراری درحالی 
جذب شده که دوناروما، دروازه بان 1۸ ساله میالن 
در بازی های اخیر آمادگی خوبی را از خود نشان داده 
و میالن هم پیشنهاد هنگفتی برای تمدید قرارداد 

تقدیم او کرده است.
ناسیونال اروگوئه دنبال خرید رونالدینیو|  
رونالدینیو در یک سال و نیم اخیر بیشتر در بازی های 
خیریه و دوستانه شــرکت کرده و در ماه های اخیر 
شــایعاتی در مورد حضورش در تیم چاپکوئنسه 
برای احیای تیم برزیلی مطرح بود اما حاال درهای 
جدیدی به رویش گشوده شده است. بازیکن اسبق 
بارسلونا در 3۶ سالگی با پیشنهاد باشگاه ناسیونال 
اروگوئه مواجه شــده تا با این تیم در لیبرتادورس 
حضور یابــد. خوزه لوئیز رودریگز، مالک باشــگاه 
اروگوئه ای امیدوار اســت که با حضور رونالدینیو 
تیمش از بُعد رســانه ای مورد توجه قــرار گیرد.
بازجویــی پارلمان انگلیــس از رئیس 
فدراسیون جهانی دوومیدانی| احتمال دارد 
که سباســتین کو از ســوی پارلمان بریتانیا برای 
توضیحاتی فراخوانده شــود. پیش از این در  سال 
2015 نیز اعالم شــده بود که رئیس فدراســیون 
جهانی دوومیدانی در زمان ریاست دیاک از پیشنهاد 
رشوه روس ها آگاهی داشته است. با این حال کو این 
مســأله را رد کرده بود. بدفورد مدعی شده که در 
آگوست 201۴ به مقامات مختلف IAAF ازجمله 
سباستین کو ایمیلی ارسال کرده است که آنهار ا در 
جریان مسائل قرار دهد. او حتی اعالم کرده که در 
آن زمان قصد داشته دراین باره با کو و مایک مورگان 
وکیل IAAF جلسه ای بگذارد، اما این اتفاق نیفتاده 
است. شواهد ارایه شده توسط بدفورد تکذیبه کو را 

کم رنگ می کند.

حسین قهار- شهروند|  در یک تعریف ساده جاه طلب 
کسی است که برای رسیدن به مقام و منصب حاضر است 
تن به انجام هــر کاری بدهد. منتهی از جاه طلبی می توان 
برداشت های مثبت هم داشت؛ به طور مثال بعضی ها برای 
پیشرفت کردن،  روی اصول تالش می کنند و می خواهند 
بزرگ  شوند. درست است که آنها به نوعی برای رسیدن به 
مقصود جاه طلب هستند ، اما چون درست قدم برمی دارند، 
می توان آنها را با یک نگاه مثبت جاه طلب نامید که تعداد 
چنین افــرادی در جامعه اصال کم نیســت. جمله ای که 
می خواهیم بنویسیم یک کلیشه محض است که همه آن 
را بلد هســتند، اما چیزی جز واقعیت نیست: »خواستن، 
توانستن است.« با در نظر گرفتن این ضرب المثل معروف، 
شما می توانید به عنوان یک تایپیســت در یک مجموعه 
استخدام شوید  و ۸ ســال بعد به صندلی ریاست برسید. 
پریا شهریاری چند سال اســت به عنوان رئیس دپارتمان 
فوتبال ساحلی در فوتبال ایران مدیریت می کند  و در تمام 
این سال ها حواشی درباره او در رسانه ها وجود داشته است. 
خیلی ها پارتی بازی و ... را عامل رئیس شدن او می دانند، اما 
نکته اینجاست که او از ابتدا مدیر نبود. شهریاری متولد  سال 
13۶3 است و از  سال 13۸2 به عنوان کارمند دبیرخانه در 

فدراسیون فوتبال مشغول به کار شد اما...
استخدام به عنوان تایپیست

خیلی ها فکر می کنند این اســتخدام با داشتن رابطه و 
پارتی بزرگی چون مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون 
فوتبال اتفاق افتاده است اما توضیحات شهریاری مشخص 
می کند که این خبرها صحت نداشــته اســت: »مادر من 
مهندس تکنیسین گروه چهار بود که دفتر این مجموعه در 

همان کوچه فدراسیون فوتبال قرار داشت. تازه دیپلم خودم 
را گرفته بودم و در دوره پیش دانشگاهی تحصیل می کردم 
که مادرم یک روز متوجه می شود فدراسیون فوتبال آزمون 
استخدامی برگزار می کند. از آنجایی که من دنبال کار کردن 
کنار تحصیل بودم،  در آزمون اســتخدامی که تسلط روی 
زبان و کامپیوتر محور اصلی آن بود، شرکت کردم. خیلی ها 
در تمام این  سال ها فکر کرده اند و حتی بعضی ها مطالبی 
منتشر کردند که من به خاطر داشتن رابطه فامیلی با مهدی 
محمدنبی، دبیرکل سابق فدراسیون وارد فدراسیون شدم. 
در این مدت هرچه دوســت داشتند، نوشتند و گفتند. اما 
یک بار برای همیشه باید به افرادی که دنبال سوژه هستند 
بگویم که من در زمان دبیرکلی آقای دانشور در فدراسیون 
فوتبال استخدام شدم. روزی هم که وارد فدراسیون شدم، 
سنم کم بود و دیپلم داشتم و نمی توانستم پستی مهم تر و 

باالتر از تایپیستی و حضور در دبیرخانه داشته باشم.«
ارتقای سمت بعد از 10 روز

پله های ترقی را با ســرعت طی می کنــد. پس از تنها 
گذشت 10 روز فعالیت در دبیرخانه اتفاق بزرگی برای او با 
تغییر محل کارش رخ می  دهد. پریا شهریاری به این شکل 
ماجرا را روایت می کند:  »هر انسانی وقتی برای کار کردن 
وارد یک مجموعه می شود، فرصت دارد تا پیشرفت کند. 
من تایپیست دبیرخانه بودم. به واسطه همین کار با سایر 
کمیته ها و مسئوالن مجموعه ارتباط نزدیک کاری داشتم. 
من تقریبا 10 روز به همین عنــوان کارها را انجام می دادم 
که آقای دانشور وقتی تالش ها و کار من را زیر نظر داشت، 
تصمیم گرفت از دبیرخانه به دفتر ایشان منتقل شوم. به 
همین ترتیب بعد از 10 روز من شدم رئیس دفتر و منشی 

دبیرکل فدراسیون فوتبال.«
کار، ادامه تحصیل و تقویت زبان انگلیسی

اگر پریا شهریاری در همان دبیرخانه فدراسیون به کارش 
ادامه می داد امروز به سمت ریاست کمیته فوتبال ساحلی 
می رسید؟ جواب این سوال بدون شک منفی است. حضور 
در کلیدی ترین دفتر کاری مجموعه فدراسیون فوتبال بعد 
از دفتر رئیس،  فضای بهتــری را برای فعالیت در اختیار او 
قرار داد و از طرفی بهترین فرصت بود برای پیشرفت بیشتر. 
خودش می گوید: »همزمان با این که در دفتر دبیرکل کار 
می کردم،  در  سال 13۸3 با موفقیت در کنکور وارد دانشگاه 
شدم و در رشته تربیت بدنی ادامه تحصیل دادم. با زحمت 
بسیار زیاد با معدل ممتاز لیسانس تربیت بدنی گرفتم و وارد 
دوره کارشناسی ارشــد در گزارش مدیریت ورزشی شدم. 

زبان انگلیسی را نیز فرا گرفتم.«
انتقاد از فردوسی پور و رسانه  ها

دوره دبیرکلی نبی،  نقطه اوج پیشرفت های شهریاری 
بود. شاید به همین دلیل است که خیلی ها تصور می کنند به 
خاطر پارتی این مقام مسئول، بعد از مدتی به یکباره از سمت 
منشــی  و هماهنگ کننده امور دفتر دبیرکل،  به عضویت 
دپارتمان فوتبال ساحلی بانوان در آمد. پریا شهریاری درباره 
تمام حرف وحدیث ها و جنجال های رســانه ای که برای او 
به وجود آمد این صحبت ها را مطرح می کند: »من خیلی 
اذیت شدم. پیشرفت کردن یک خانم در یک مجموعه جرم 
نیست! خیلی ها بدون این که تحقیق کنند، گفتند با پارتی 
آقای نبی به این سمت رسیدم. حتی فردوسی پور در برنامه 
نود به این نکته غلط اشاره و طوری به مردم وانمود کرد که 

من با رابطه و پارتی وارد چارت مدیریتی فدراسیون شدم.«

 راه اندازی فوتبال ساحلی زنان
 و رسیدن به عنوان ریاست

پریا شهریاری براســاس آنچه خودش تعریف می کند 
در  ســال 13۸۸ و با حمایت مهدی محمدنبی و مدیران 
فدراســیون فوتبال به عضویت دپارتمان فوتبال ساحلی 
بانوان درآمد. یک پیشرفت بزرگ بعد از ۶ سال فعالیت که 
به این شکل روایتش می کند: »براي قبول این مسئولیت 
برنامه ریزي مفصلي انجــام دادم. به محض شــروع کار، 
پیشنهاد تشــکیل فوتبال ســاحلي بانوان را به مدیریت 
فدراسیون ارایه دادم. آن روزها  مخالفت هاي بسیار زیادي 
با تشکیل فوتبال ساحلي بانوان وجود داشت اما ایستادم و 
در جلسات مختلف هیات رئیســه از این طرح دفاع کردم. 
من تالش بســیار زیادي کردم که مسئوالن فدراسیون و 
دستگاه هاي دیگر را متقاعد کنم تا فوتبال ساحلي بانوان 
راه اندازي شود. به آنها با دلیل  و مدرک ثابت کردم مي شود 
ایــن کار را در ایران انجام داد. خوشــحالم که تالش هاي 
من نتیجه داد و این اتفاق افتــاد.« او ادامه می دهد: »آقاي 
کفاشیان بارها به من گفت که به بخش آقایان هم کمک 
کنم و این تغییرات را در آن جا هم انجام بدهم. اما با مدیریت 
وقت کمیته فوتبال ساحلي به هیچ عنوان نمي توانستم کار 
کنم. همیشه عذر و بهانه مي آوردم که این اتفاق رخ ندهد. 
در نهایت وقتي مدیریت تغییر کرد، در  سال 1390 به عنوان 

رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی کل کشور انتخاب شدم.«
 تغییرات اساسی 

در فوتبال ساحلی با حمایت دبیرکل
روزهای ابتدایی کار در کمیته فوتبال ساحلی، تیم ملی 
در جام جهانی در بین 1۶ تیم حاضر رتبه آخر را کســب 
کرده بود. فوتبال ساحلی ایران ورزشگاه استاندارد نداشت 
و مربیان بدون داشتن مدرک مربیگری فعالیت می کردند. 
لیگ فوتبال ســاحلي هــم در گروه شــمال و جنوب با 
بي نظمي هاي غیرقابل تحمل برگزار مي شد و درواقع لیگ 
سراسري وجود نداشت. به همین ترتیب باز هم برنامه ای 
5 ساله برای توسعه فوتبال ســاحلی تدوین می شود و با 
نفوذ نبی این برنامه به تصویب هیأت رئیسه برای اجرایی 
شدن می رسد. ورود توپ های استاندارد، تغییرات مثبت 
در تیم ملی و رسیدن به رنکینگ ششم جهان و قهرمانی 
در جام بین قاره ای و همچنین ساماندهی لیگ از اقدامات 

انجام شده بود. 
اشکم را درآوردند اما...

هنوز خیلی ها او را نمی شناسند. بسیاری از افرادی هم 
که با نام او آشنایی دارند همچنان فکر می  کنند که به خاطر 
حمایت های بی دریغ دبیرکل ســابق فدراسیون از منشی 
بودن به سمت ریاست کل دپارتمان فوتبال ساحلی کشور 
رسیده است. جالب اینجاست که چند ماه قبل شهریاری 
حتی گزینه نایب رئیسی فدراسیون فوتبال هم شد و قرار 
بود جانشین الهه عرب عامری شود که خودش این پیشنهاد 
را نپذیرفت. او به خاطر تمام شایعاتی که درباره اش وجود 
داشته در تمام این  سال ها ســعی کرده است که در سایه 
فعالیت هایش را ادامه بدهد. پریا شهریاری در پایان درباره 
شــایعات جمالت جالب دیگــری هم به زبــان می آورد: 
»نمي دانم چرا بعضي ها برایم شــایعه درست کردند. من 
در تمام این  سال ها مي توانســتم یک کارمند معمولي در 
فدراسیون باقي بمانم. اما تالش کردم پیشرفت کنم. جرم 
نکردم که برایم شایعه درســت کنند. من کارهاي زیادي 
انجام دادم و خیلي ها برایم مشکل ایجاد کردند. بعضي مواقع 
از فشار شایعات و تندی آنها، اشک من را هم درآوردند اما 
باز هم به هدفي که داشــتم فکر کردم. در تمام این سال ها 
خیلي ها تالش من را ندیدند و اذیتم کردند. سعي کردند من 
را زیر سوال ببرند. اما شرایط امروز فوتبال ساحلي و پنجمي 
ما در جهان شــاید بهترین جواب براي تمام آن افراد بوده 

باشد.«

شــهروند|   براســاس اعالم محمد دلیریان سرپرست تیم ملی 
کشــتی فرنگی حمید ســوریان و امید نوروزی به دلیل قوانین وضع 
شده در فدراسیون کشتی شانســی برای حضور در مسابقات جهانی 
2017 را ندارند. اخیرا علی اشــکانی سرمربی تیم ملی تصمیم گرفته 
در مقطع کنونی قاسم رضایی و سعید عبدولی دو کشتی گیری که در 
المپیک به مدال برنز رســیدند در اردوی تیم ملی حضور داشته باشند 
تا با حضورشــان در اردو جوانان برای ادامه کار انگیزه بیشتری داشته 
باشند. منتهی فعال هیچ خبری از حمید سوریان و امیدنوروزی نیست.

غیبت ناکام های مشهور المپیکی
محمد دلیریان سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی روز گذشته اعالم 
کرد: »نفرات المپیکی درصورتی که در اردوی تیم ملی حاضر شــوند 
می توانند در جام جهانی به تیم ملی کمک کنند، اما برای حضور در جام 
تختی بعید است که آنها چنین قصدی داشته باشند. همچنین براساس 
فرآیند حضور کشتی گیران درتیم   ملی، فقط کشتی گیرانی می توانند در 

مرحله نهایی انتخابی شرکت کنند که در المپیک مدال گرفته اند و با 
توجه به این قانون وضع شده، نفراتی مانند حمید سوریان و امید نوروزی 
دو چهره مشهور کشتی فرنگی چون نتوانســتند در المپیک به مدال 
برسند،  شانسی برای حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی ندارند. قرار 
هم نبوده دراین باره شورای فنی استثنایی قایل شود، چراکه اگر این کار 

صورت بپذیرد همان  آش و همان کاسه خواهد شد«.
شرط بازگشت

طبق گفته  های سرپرست تیم ملی  تنها شــرط بازگشت سوریان و 
نوروزی به تیم ملی منوط به این است که به لحاظ بدنی بتوانند رضایت 
کادر فنی را جلب کنند و مقابل رقیبان داخلی نیز در تمرینات و مسابقات 
انتخابی پیروز شوند تا درنهایت نظر دوباره بتوانند دوبنده تیم  ملی را در 

مسابقات مختلف برتن کنند.
تصمیم بنا وتو شد

پیش از این محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی اعتقاد 

خاصی به برگزاری مسابقات انتخابی نداشــت و کشتی گیران را برای 
حضور در ترکیب تیم با نظر شخص محمدبنا انتخاب می شدند. درآن 
مقطع فدراسیون هم به خاطر حاشیه های به وجود آمده برای امور فنی 
کشتی فرنگی اختیار تام به بنا داده بود که درنهایت نتایج کسب شده در 
المپیک و حذف ستاره های پرافتخار و عدم کسب مدال طال باعث شد به 
عملکرد کادر فنی انتقاد داشته باشند. حاال که بنا دیگر در تیم  ملی جایی 
ندارد، با دستور فدراسیون،  مالک برای حضور کشتی گیران در تیم ملی،  
شرکت کردن آنها با آمادگی کامل در تمرینات و سپس موفقیت آنها در 
مسابقات انتخابی است. سیستمی که باید دید سوریان و نوروزی و سایر 

چهره ها آیا حاضر هستند وارد آن شوند یا خیر.

تصمیم بنا برای عدم حضور المپیکی ها در انتخابی وتو شد

پایان سوریان و نوروزی در تیم ملی کشتی
حسین عبدی
کارشناس فوتبال
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کیوسک

قدرت اینفانتینو

روزنامه اســپانیایی »آس« تصویب ۴۸ تیمی 
شــدن جام جهانی از جام  ســال 202۶ را روی 
جلد برد. چهره اینفانتینو، رئیــس فیفا در انبوه 
پوســترهایی ادوار قبلی جام جهانی به چشــم 
می خورد. در جایی دیگر اوضاع و احوال والنسیای 

بحران زده زیر ذره بین رفته است.

تب و تاب هندبال

روزنامه فرانسوی »اکیپ« تب و تاب تیم ملی 
هندبال فرانسه در رقابت های انتخابی جام جهانی 
را مورد تأکید قرار داد و بازی مقابل برزیل را حیاتی 
دانسته است. در بخش باالی جلد برتری موناکو 
در ضربات پنالتی مرحلــه یک چهارم نهایی جام 
اتحادیه فرانسه مورد تجلیل قرار گرفته و از نانت 

نوشته شده است.

شایعه روز

پایان سریال شجاع- پرسپولیس
با مخالفت مسئوالن باشــگاه سپاهان حضور 
شجاع خلیل زاده در پرسپولیس منتفی شده است. 
پرسپولیسی ها پیش از شروع فصل هم به دنبال 
جذب شجاع خلیل زاده بودند اما سپاهان آن موقع 
هم با جدایی این مدافع ملی پوش مخالفت کرد. 
در نقل و انتقاالت زمستانی با نظر برانکو مدیران 
پرســپولیس موظف به جذب یک مدافع میانی 
شدند و باز هم گزینه ای جز خلیل زاده نداشتند. 
در روزهای اخیر در برخی از شبکه های اجتماعی 
شایعه شد که باشگاه سپاهان با صدور رضایتنامه 
خلیل زاده موافقت کرده اســت. حتی این شایعه 
تا جایی پیش رفت که شــجاع  از ســپاهانی ها 
رضایتنامــه گرفته و به تهران ســفر کــرده تا با 
پرسپولیس وارد مذاکره شود. این شایعات درحالی 
مطرح شده که مدیران سپاهان و خلیل زاده از آن 
ابراز بی اطالعی می کنند. اخوان، سرپرســت تیم 
ســپاهان در این باره می گوید: »خلیل زاده اکنون 
در اصفهان اســت و در تمرینــات تیم ما حضور 
دارد. متاسفانه در روزهای گذشته شایعات زیادی 
پیرامون این بازیکن ایجاد شده که صحت ندارد. 
خلیل زاده بازیکن تیم ماســت و با ما قرارداد دارد. 
ما هم به او نیاز داریم و به کارش در سپاهان ادامه 
می دهد.« با این شــرایط باید حضور شجاع را در 

پرسپولیس منتفی بدانیم.
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آنسوی مرز

روستوف تکلیف سردار را مشخص کرد
باشگاه روستوف تکلیف مشتریان ستاره ایرانی خود 
را روشن کرد. سردار آزمون در بازار نقل و انتقاالت 
زمستانی از باشگاه هایی مثل لیورپول، دورتموند، 
آژاکس، آیندهوون، مارســی و ... پیشنهاد داشت 
اما باشگاه روســتوف این اخبار را تأیید نمی کرد. 
درنهایت یکی از مدیران باشگاه روستوف از پیشنهاد 
وسوســه انگیز یک تیم اروپایی برای خرید سردار 
خبر داد، اما ظاهرا تصمیم سران باشگاه این بوده که 
آزمون تا پایان قراردادش در تیم روسی بماند. شنیده 
می شــود خود آزمون هم با این تصمیم باشــگاه 

روستوف موافقت کرده است.

جایگاه منتظری محکم شد
باشــگاه االهلی به جای مدافع بحرینی خود یک  
هافبــک آرژانتینی را جایگزین می کند. باشــگاه 
االهلی با کریستیان مایدانا، لژیونر آرژانتینی به توافق 
رسیده و او جایگزین سید عدنان، مدافع بحرینی 
می شود. با جدایی این مدافع بحرینی که هم پستی 
پژمــان منتظــری در االهلی بود جایــگاه مدافع 
ملی پوش کشورمان بیش از پیش مستحکم تر شد 

زیرا دیگر رقیبی ندارد.

سرنوشت دژاگه دست فدراسیون قطر
باشگاه العربی به دلیل مشــکالت مالی نمی تواند 
بازیکنی را به لیست خود اضافه کند؛ به همین دلیل 
هنوز تکلیف بازگرداندن اشــکان دژاگه مشخص 
نیســت. روزنامه الشرق نوشته باشــگاه العربی با 
فدراسیون قطر وارد مذاکره شده تا بتواند دژاگه را 
به لیست تیم خود اضافه کند. مسئوالن باشگاه این 
آرزو را دارند تا به توافق برسند و اشکان را دوباره به 
ترکیب تیم برگردانند و امیدوارند فدراسیون فوتبال 

قطر این درخواست آنها را قبول کند.

شهروند| نیم فصل دوم لیگ برتر امروز با برگزاری  3 دیدار آغاز می شود 
که در حساس ترین دیدار این هفته استقالل و نفت با هم دیدار می کنند و 

پرسپولیس به مصاف سایپا می رود.
نفت-استقالل؛ تسویه حساب

جنجال بازی استقالل و نفت در جام حذفی هنوز ادامه دارد و حتما روی 
دیدار امروز این دو تیم هم تاثیرگذار خواهد بود. تقابل منصوریان و دایی به 
اندازه کافی برای یک بازی هیجان انگیز خواهد بود؛ چه برسد به اینکه اتفاقات 
بازی جام حذفی و حذف تراژیک استقالل هم انگیزه آبی ها را برای انتقام دو 
چندان کرده باشد. ضمن اینکه علی دایی هم در کنفرانس قبل از بازی بسیار 
عصبانی بود و تا جایی که توانست به فدراسیون و تمام مدیران آن تاخت. 
منصوریان بعد از ناکامی استقالل در نیم فصل اول قول داد با تقویت تیم در 

نیم فصل دوم اتفاقات خوبی بیفتد. البته استقالل نتوانست بازیکنان موردنظر 
خود را جذب کند و هنوز تکلیف خروجی هایش هم مشــخص نیســت. 
استقالل با فاصله 10 امتیازی تا صدر اگر به دنبال قرار گرفتن در میانه باالیی 
جدول باشد باید از همین بازی جمع آوری امتیازات را آغاز کند. مهم ترین 
چالش استقالل در بازی امروز درون دروازه است که معلوم نیست رحمتی 
فیکس است یا حسینی. تیم علی دایی با رسیدن به فینال جام حذفی حال 
و روز خوبی دارد. آنها در نیم فصل اول نتایج قابل قبولی گرفته اند و به دنبال 

ادامه این روند هستند.
پرسپولیس- سایپا؛ تحت تاثیر تصمیم کی روش

پرســپولیس تا حــدودی از جو ملتهب ناشــی از دیپورت شــدن 
ملی پوشانش و اســتعفای کی روش خارج شده اســت. جذب سروش 
رفیعی هم باعث شد آرامش به مجموعه ســرخ ها برگردد. این تیم در 
حالی نیم فصل دوم را آغاز می کند که بــا قهرمانی به تعطیالت رفت و 
حاال به دنبال جمع آوری امتیازات است تا بعد از 9 سال طلسم قهرمان 
نشدن را بشکند. پرســپولیس برانکو امروز در ورزشگاه آزادی میزبان 
سایپاست. ســایپای بحران زده با حســین فرکی در انتهای جدول جا 
خوش کرده و در صورت ادامه روند نیم فصل اول یکی از مدعیان اصلی 
سقوط به لیگ دسته اول خواهد بود. البته سایپا با عزت اهلل پورغاز، حامد 

لک و خلعتبری تقویت شده و شاید از روزهای بد فاصله بگیرد.

استقالل خوزستان-تراکتور؛ جبران مافات
شکست تراکتور مقابل پرسپولیس باعث شد حاال بین دو تیم فاصله ای 
2 امتیازی بیفتد. تراکتور امروز به خوزستان می رود تا مقابل قهرمان فصل 
گذشته قرار بگیرد. قلعه نوعی که حاال ســروش رفیعی را هم از دست داده 
می داند برای ماندن در کورس با پرسپولیس کار سختی دارد و باید از همین 

بازی امتیازات را جمع کند.
برنامه هفته شانزدهم

پنجشنبه23 دی: پیکان- گسترش )ساعت 15(/ استقالل خوزستان- 
تراکتور)ساعت 15:30(/ نفت- استقالل )ساعت1۶:35(

جمعه  24 دی: ماشین سازی- )ساعت 1۴(/ پرسپولیس-سایپا)ساعت 
1۶:35(/ پدیده- سپاهان)ساعت 1۴(/ ذوب آهن- سیاه جامگان)ساعت 15(

منصوریان نگران دایی، برانکو تحت تاثیر کی روش

نیمه دوم لیگ استارت خورد

درباره دختر تایپیستی که به ریاست دپارتمان فوتبال ساحلی رسید 

شهریارِی پریا
  اشکم را درآوردند، اما ایستادم و ادامه دادم


