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میزبانی ایران در جام جهانی کشتی آزاد 2017 
بعد ازچند سالی که این رقابت ها درکشور آمریکا 
برگزار شــد،  یک اتفاق خوب و مثبت محســوب 
می شود. ازسوی دیگر تصمیم مسئوالن فدراسیون 
کشتی مبنی بر انتقال میزبانی به کرمانشاه می تواند 
شور و شوق را در آن منطقه کشتی خیلی بیشتر از 
قبل کند. کرمانشــاه از قدیم االیام نفرات مطرحی 
درکشتی کشور داشــته و می تواند بار دیگر به اوج 
بازگردد. ایران همواره نشان داده که در هرمسابقه ای 
می تواند بهترین میزبانی را داشته باشد و این بار نیز 
درهنگام ورود تیم های تدابیری الزم برای برخورد 
مناسب با آنها اندیشیده شــده بود و امیدوارم در 
روزهای پنجشــنبه و جمعه این رقابت ها برگزار 
شــود و  این میزبانی شایســته ادامه داشته باشد. 
میزبانی ایران همواره یک امتیاز مثبت برای کشتی 
کشورمان دارد که آن هم حضور پرشور تماشاگران 
است و این بار نیز قطعا تماشاگران کرمانشاهی سالن 
را پر می کنند. ما درسال های اخیر با تیم اصلی خود 
در جام جهانی شــرکت کردیم و این بار هم درکنار 
نفرات باتجربه ای مثل کمیل قاســمی، حســن 
رحیمی، مسعود اســماعیل پور و حسن یزدانی، 
کشــتی گیران جوانی هم هستند که می توانند به 
تیم ملی کمک کنند. این مســابقات که اهمیتش 
در سطح مسابقات جهانی نیست، می تواند بهترین 
فرصت برای میدان دادن به جوانان باشد. به  هرحال، 
درکنار باتجربه ها باید به جوان ها نیز میدان داد و به 
فکر آینده هم بود. مثال روسیه سیاستش این است 
که از نفرات دوم و سوم خود در مسابقات جام جهانی 
استفاده کند و تنها در سال های 2010 و 2011 که 
میزبان بود، از نفرات اصلی اش استفاده کرد. البته 
کشتی گیران اول، دوم و سوم روسیه تفاوت چندانی 
با هم ندارند و این روشی هم که درنظر گرفتن برای 
پشتوانه سازی است. هرکشوری سیاست خودش را 
دارد و ما هم می توانیم برای ششمین دوره متوالی 
قهرمان این مسابقات شــویم. از نظر قرعه ایران با 
شــانس خوبی مواجه شــده، چون درگروه مقابل 
آذربایجان، آمریکا و روســیه رقابت نزدیکی با هم 
دارند اما ایران فقط شاید مقابل ترکیه کمی دچار 
چالش شود. به نظر می رسد ایران سرگروه خواهد 
شــد و باید دید از سمت مقابل چه تیمی به فینال 
می رسد. ایران بدون  شک با توجه به میزبانی شانس 
نخست عنوان قهرمانی است و این اتفاق می تواند 

انگیزه را بین نوجوانان و جوانان افزایش دهد. 

ورزش جهان

حمله مارادونا به خبرنگار اســپانیایی| 
سفر دیه گو مارادونا به مادرید برای تماشای بازی 
ناپولی و رئال یکی از اتفاقات پرحاشیه این هفته 
فوتبال اروپا بود. مارادونا درحال رفتن به ســالن 
غذاخوری هتل خود در احاطه چند خبرنگار که 
قصد داشتند درباره بازی رئال مادرید و ناپولی از 
او سواالتی داشته باشــند، قرار گرفت. در همان 
حال آنخل گارســیا، خبرنگار شبکه کادنا کوپه 
اسپانیا، مارادونا را به ضرب وشتم خودش متهم 
کرد. مارادونا با چهره ای خشمگین در واکنش به 
ادعای این خبرنگار گفت: »من اگر تو را زده بودم، 

االن بینی نداشتی و نابود شده بودی!«
بولت باالتر از رونالدو ورزشــکار  سال 
شد| در مراسم انتخاب بهترین های  سال 2016  
ورزش دنیا تحت عنوان »الروس 2017« مایکل 
فلپس، شناگر آمریکایی صاحب جایزه »بازگشت 
سال« و یوسین بولت، دونده مشهور جاماییکایی 
برنده عنوان »ورزشکار مرد ســال« در رقابت با 
رونالدو شد. بئاتریس ویو، شمشیرباز ایتالیایی 
برنده مدال طالی المپیک 2016 جایزه ورزشکار 
معلول برتر  ســال را به دست آورد. در این بخش 
سیامند رحمان، وزنه بردار طالیی کشورمان هم 
یکی از کاندیداها بود. نیکو روزبرگ، راننده آلمانی 
تیم مرســدس بنز به دلیــل قهرمانی در فصل 
2016 فرمول یک جایزه »شگفتی ساز سال« را 

از رقبایش ربود.
راز لقب جنجالــی میختاریان| هنریک 
میختاریان، ستاره ارمنستانی منچستریونایتد 
درباره »میکــی« لقب خودش کــه این روزها 
ســروصدای زیادی در محافل ورزشی انگلیس 
به راه انداخته توضیحاتی داد. میختاریان درباره 
علت میکی خطاب شــدن گفــت:   »اولین بار 
یورگن کلوپ مرا »میکــی« خطاب کرد چون 
اعتقاد داشت نام فامیلی ام زیادی طوالنی است. 
وقتی اولین بار در دورتموند زیر نظر کلوپ تمرین 
کردم، او مرا به گوشه ای برد و گفت هنریک نام 
خانوادگی تو خیلی طوالنی به نظر می رسد. ما 
مایلیم تو را میکی خطاب کنیم. مشکلی نداری؟ 
من هم گفتم نه و از آن پس میکی خطاب شدم.«

بازگشــت دنیزلی به فوتبال| رسانه های 
مطرح ترکیه ای اعــالم کردند مصطفی دنیزلی 
که سابقه ســرمربیگری پرسپولیس و تیم های 
بزرگ این کشور را در کارنامه اش دارد، برای قبول 
سرمربیگری تیم اِسکی ِشهیر اسپور از لیگ دسته 
اول فوتبال باشگاهی ترکیه با سران این باشگاه 
به توافق رسیده اســت. دنیزلی جانشین آلپای 
اوزاالن خواهد شــد که پس از شکست سنگین 
5 بر یک یکشنبه شب اِسکی شهیر اسپور برابر 
مانیسا اسپور در هفته بیســتم لیگ دسته اول 
ترکیه از پست سرمربیگری این تیم کنار گذاشته 

شد.

شــهروند| رشــته دوچرخه ســواری در ایران 
همیشه از فقیرترین رشــته ها بوده است. امکانات و 
تجهیزاتی که دوچرخه ســواران ایرانــی دارند هرگز 
با همتایان آنها در قاره کهن قابل مقایســه نیســت. 
ایران با کمبود پیســت های دوچرخه سواری مواجه 
است و انواعی از پیست مثل پیســت چوبی در ایران 
ساخته نشده  اســت. همین موضوع باعث می شود 
وقتی یک دوچرخه سوار ایرانی موفقیت بین المللی 
کســب کند، این موفقیت ارزش زیادی داشته باشد. 
محمد دانشور، دوچرخه سوار مشهدی با مدال طالی 
بازی های آســیایی خودش را در ورزش ایران مطرح 
کرد. او مدتی بعد از بازی های آسیایی اینچئون به بهانه 
بی توجهی مسئوالن در برخی از رقابت ها شرکت نکرد 
اما درنهایت با فدراسیون به توافق رسید و در مسابقات 
قهرمانی آسیا شــرکت کرد. دانشور در این مسابقات 
عملکرد بسیار خوبی داشــت و توانست در ماده یک 
کیلومتر تایم تریل مدال ارزشمند طال را کسب کند. 
همین موضوع به صعــود او در رنکینگ جهانی هم 
کمک کرد تا دوچرخه سوار ایرانی در رده ششم جهان 
قرار بگیرد. دانشور در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« 

درباره شرایط سخت دوچرخه ســواری و لزوم توجه 
مسئوالن به این رشته صحبت کرده است.

 از مسابقات قهرمانی آســیا شروع کن. مدال 
باارزشی به دست آوردی.

خوشحالم که توانستم جواب زحماتم را بگیرم و مدالی 
را که  سال گذشته گرفته بودم امسال هم از آن دفاع کنم. 
من در طول یک ســال اخیر تمرینات منظم و سختی 
داشتم و هدف گذاری ام طالی آسیا بود که به آن دست 
پیدا کردم. در این بین نقش مربی ام هم در موفقیت من 
بسیار پررنگ است. درواقع مهم ترین فاکتوری که باعث 
موفقیت من شد حضور ابوحیدری به عنوان مربی ام بود و 

من این مدال را مدیون زحمات او هستم.
 سطح مسابقات چطور بود؟

بعد از بازی های آسیایی مسابقات قهرمانی جهان 
مهم ترین تورنمنت دوچرخه سواری در این قاره است. 
همه کشورها با بهترین نفرات و با آمادگی باال پا به این 
مسابقات می گذارند و همین موضوع سطح کیفی را 
بسیار باال می برد. رقیبان من از کشورهایی مثل چین، 
کره جنوبی، مالزی، ژاپن، تایوان و هنگ کنگ بودند که 

توانستم آنها را پشت سر بگذارم و طال بگیرم.

 در رنکینگ جهانی هم صعــود قابل توجهی 
داشــتی. فکر می کنی بتوانی به رتبه اول هم 

برسی؟
همانطور که می دانید مســابقات قهرمانی آســیا 
از اعتبار زیادی برخوردار اســت به همین دلیل من با 
طالی این مسابقات جهش خوبی در رده بندی جهانی 
داشتم. امید زیادی دارم به این که روزی در رتبه یک 
رنکینگ دنیا قرار بگیرم. اگر شرایط به همین منوال 
پیش برود و ابوحیدری مربی ام باشد می توانم به این 
عنوان دســت پیدا کنم. البته در این میان به کمک و 
همدلی فدراسیون هم نیاز دارم و امیدوارم همکاری 

خوبی بین ما شکل بگیرد.
 نیازی به مربی دوچرخه سواری خارجی نداری؟

من نیازی بــه حضور مربی خارجی بــرای خودم 
نمی بینم. فردی مثل ابوحیدری می تواند به من کمک 
کند عنوان های بهتر از این هم کسب کنم چون او از 
ابتدا مربی من بوده و با شــرایط جسمی و روحی من 
آشنایی کامل دارد. سطح فنی مربی مثل ابوحیدری در 
حد مربیان خارجی است. مهم این است که فدراسیون 
از ما حمایت کند و همین طور کــه تا االن همکاری 

کرده از االن به بعد هم همین شیوه را دنبال کند.
 در ایران مشکالت زیادی برای دوچرخه سواران 

وجود دارد. درباره این مشکالت صحبت کن.
ما از نظر سخت افزاری نسبت به سال های گذشته 
پیشرفت کرده ایم و شرایط مان بهتر شده اما واقعاً در 
بحث پیست مشــکل داریم. در ایران مشکل کمبود 
پیست واقعاً آزاردهنده شده و برای دوچرخه سواران 
مایه دردسر است. مثالً ایران پیست همین ماده ای که 
من مدال طالی آســیا را گرفتم را ندارد. ما حتی یک 
پیست چوبی هم در ایران نداریم و من بدون این که در 
این پیست تمرین کرده باشم توانستم در ماده آن طال 
بگیرم. به هرحال هر پیستی قلق های خاص خودش 
را دارد و اصالً شــرایط پیست ها قابل مقایسه نیست. 
تکنیک های پیست سیمانی با پیست چوبی متفاوت 
است و ما نیاز به تمرین در این پیست داریم. حتی اگر 
بتوانیم در پیست های چوبی کشورهای دیگر تمرین 
کنیم هم خوب است. نکته بعدی که باید بگویم این 
است که بچه های ما باید در مسابقات بزرگ بیشتری 
شرکت کنند. دوچرخه سواران ایرانی با استرس زیادی 
در مسابقات بین المللی شرکت می کنند و همین روی 
عملکرد آنها اثر می گذارد. شرکت در مسابقات مختلف 
باعث می شود دوچرخه ســواران با آرامش روی خط 

استارت قرار بگیرند و استرس نداشته باشند.
 بعد از طالیی شــدن در اینچئــون مدتی از 
دوچرخه ســواری دور بودی. حاال مشــکالت 

برطرف شده است؟
من بعد از اینچئون با مشکالتی روبه رو شدم که برایم 
تحمل آنها سخت بود. خوشبختانه االن دیگر آن مسائل 
حل شده اند و شرایط بهتر شده است. امیدوارم همین 
وضع ادامه پیدا کند و من بتوانم در کمال آرامش برای 

کشورم افتخارآفرینی کنم و بهترین نتایج را بگیرم.
 به عنوان قهرمان این رشــته چه انتظاری از 

مسئوالن ورزش داری؟
دوچرخه سواری مظلوم ترین رشــته ورزش ایران 
است. با این که ورزشــکاران این رشته به تجهیزات 
گرانقیمتی نیاز دارند اما بودجه فدراسیون دوچرخه 
سواری از اکثر فدراســیون ها کمتر است. دوچرخه 
ســواران هزینه های زیــادی دارند چون وســایل 
مورد نیازشان گران هســتند و گاهی خودمان باید 
هزینه ها را متقبل شویم. از وزارت ورزش می خواهم 
بودجه بیشــتری را به فدراســیون دوچرخه سواری 
اختصاص دهد. مســئوالن بدانند اگر روی این رشته 
سرمایه گذاری کنند حتماً نتیجه آن را خواهند دید. 
ما می توانیم با داشــتن امکانات بهتر در المپیک هم 

نمایندگان موفقی داشته باشیم.

شهروند| هفته بیست و دوم لیگ برتر با نبرد جذاب سرخابی های 
پایتخت با تیم های اصفهانی همراه است. استقالل و پرسپولیس چند روز 
بعد از دربی جذاب باید اتفاقات آن بازی را فراموش کرده و به موفقیت در 

ادامه لیگ فکر کنند.
آبی ها باز هم قربانی می گیرند؟

استقالل این روزهای علیرضا منصوریان تبدیل به تیمی مهار نشدنی 
شده اســت. اســتقالل که اهالی فوتبال را در دربی 84 غافلگیر کرد با 
روحیه ای مضاعف ناشی از نتایج خوبش پا به دیدار با ذوب آهن می گذارد. 
استقالل برای بازی ســخت امروز کاپیتانش را به دلیل محرومیت در 
اختیار ندارد اما عملکرد بازیکنان جوان منصوریان آن قدر خوب بوده که 
کسی نگران غیبت مهدی رحمتی نباشد. استقاللی ها با شکست دادن 
پرسپولیس در دربی با امیدواری زیادی لیگ را ادامه می دهند و حتی به 
قهرمانی هم فکر می کنند.استقاللی ها امیدوارند با ادامه همین روند جزو 
سه تیم ابتدای جدول بمانند و سهمیه آسیا را از این طریق کسب کنند. 
در آن سوی میدان اما ذوب آهن روزهای خوبی ندارد. این تیم در 3 هفته 

اخیر در نتیجه گیری ناکام بوده و با از دست دادن 8 امتیاز از رده سوم به 
رده چهارم جدول رقابت ها سقوط  کرده است. اگر استقالل همان تیمی 
باشد که در هفته های گذشته نشان داده می تواند با 3 امتیاز شیرین از 

اصفهان به تهران برگردد و ذوب آهن را قربانی بعدی خود لقب دهد.
چالش سخت پرسپولیس

پرسپولیسی ها بعد از شکست غیرمنتظره در دربی هنوز به شرایط 
عادی برنگشته اند. باخت بد در دربی 84 روحیه بازیکنان پرسپولیس را 
پایین آورده و آنها را برای ادامه لیگ در شــرایط سختی قرار داده است. 
پیروزی در بازی خانگی مقابل ســپاهان فرصت خوبــی برای برانکو و 
بازیکنان خواهد بود که باخت را در دربی را فراموش کنند اما پرسپولیس 
در این دیدار هم مشــکالت زیادی دارد. برانکو در این بازی چند مهره 

تاثیرگذار خود ازجمله سیدجالل حسینی، کمال کامیابی نیا و محمد 
انصاری را در اختیار ندارد و همین مسأله کار را برای او سخت می کند. 
البته پرسپولیس خوش شانس است که در روزهای بحرانی سپاهان باید 
مقابل این تیم قرار بگیرد. سپاهان بعد از نتایج نه چندان خوب با ویسی 
درگیر اختالفات داخلی شده و احتمال می رود تغییراتی در کادر فنی 
این تیم رقم بخورد. درواقع هــر دو تیم به 3 امتیاز این بازی برای خارج 
شدن از بحران نیاز دارند و همین موضوع تقابل همیشه حساس آنها را 

دیدنی تر خواهد کرد.
ادامه برنامه هفته بیست ودوم

پنجشــنبه 28 بهمن:  ذوب آهن- اســتقالل )ســاعت 15(/
 پرســپولیس- سپاهان)ســاعت 10: 17( /فوالد- گســترش فوالد

)ساعت 15(
جمعه 29 بهمن: ســایپا- صبای قم)ســاعت 16(/سیاه جامگان-
تراکتورسازی)ســاعت 30: 14(/صنعت نفت-پدیده)ســاعت 16(/

ماشین سازی- نفت)ساعت 30:  16(

 پیگیری رقابت های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال

»نصفجهان«علیهسرخابیها

گفت وگوی »شهروند« با محمد دانشور، دارنده نخستین مدال طالی دوچرخه سواری ایران در آسیا

دوچرخهسواریمظلومترینرشتهورزشیاست
 می توانم مدال طالی جهان را هم کسب کنم           آرزوی ما تمرین در پیست چوبی است

کیوسک

اینبارسانیست!

روزنامه »اســپورت کاتالونیا« تصویری جذاب از 
واژگونی بارسلونا در بازی مقابل پاری سن ژرمن در 
دور رفت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا در معرض دید عموم قرار داد و تیتر زد: »نه، این 

بارسلونا نیست!«

شگرف

جلــد روزنامه فرانســوی اکیپ هــم به نمایش 
قهرمانانه پاری ســن ژرمن در بازی مقابل بارسلونا 
اختصاص دارد؛ جایی که این نشریه تیتر »شگرف« 
را روی جلد برد. تصویر روی جلد، شــادی دی ماریا 
پس از گلزنی به غول اروپاست. تیم پاریسی به اولین 
باشگاه از فصل 2013-2012 لیگ قهرمانان تبدیل 
شــد که در یک بازی اروپایی 4 بار دروازه بارسلونا را 

باز می کند.

شایعه روز

بازگشتآرمیدهبهتشککشتی
ابوالفضــل آرمیده، 
کشــتی گیر 16 ساله 
که مدال برنز آســیا را 
در کارنامــه خود دارد 
هنوز تحــت معالجه 
آرمیــده که  اســت. 
بــا بیماری ســرطان 

دســت و پنجه نرم می کند و این روزها حال بسیار 
بهتری دارد و از بیمارستان مرخص شده، می تواند 
تا 5 ماه آینده به دنیای کشــتی برگــردد. رئیس 
کمیته پزشکی فدراسیون کشــتی از وضع فعلی 
این کشتی گیر ابراز رضایت کرده و درباره شرایط او 
گفت:   »طبق آخرین آزمایشی که از این کشتی گیر 
گرفته شده، تمام ســلول های بدی که در بدن او 
وجود داشت از مغز استخوانش خارج شده و شرایط 
او رو به بهبودی است. به همین خاطر برای این که 
بتواند تحمل حضور در رقابت ها را داشته باشد، بعد 
از بهبودی کامل و در جهت ارتقای قوای جسمانی 
این ورزشکار، یکســری داروهای تقویتی که فاقد 
مواد ممنوعه هستند و به تازگی از آمریکا تهیه شده 
با هماهنگی دکتر شــاهی به این ورزشکار تزریق 
خواهد شــد تا بتواند روند درمانی خود را سریع تر 
طی کند.« طبق گفته ها آرمیده از شرایط روحی و 
جسمی خوبی برخوردار است و بی صبرانه در انتظار 
بازگشت به تشک کشتی است تا باز هم بتواند برای 
ایران افتخار آفرینی کند. او به تازگی با اجازه پزشک 
معالجش به همراه خانواده راهی مشــهد شده تا 

بازیابی روحی داشته باشد.

آنسوی مرز

جهانبخش
مدلتبلیغاتیشرکتآلمانی

علیرضا جهانبخش ســتاره ایرانــی که درهلند 
با درخشــش خود همه توجهــات را جلب کرده، 
مورد توجه شــرکت های تبلیغاتی هم قرار گرفته 
اســت. جهانبخش که  ســال گذشــته به عنوان 
خوش پوش ترین بازیکن آلکمار انتخاب شــد، به 
تازگی با یک شرکت تولیدی معتبر آلمانی قراردادی 
4ساله منعقد کرده تا نقش مدل تبلیغاتی آنها در 
ایران را برعهده داشته باشد. این شرکت آلمانی که 
دربخش آرایشی- بهداشتی حضور پررنگی در بازار 
ایران دارد و تا پیش از این ازچهره های سرشناسی 
همچون کریس رونالدو برای تبلیغاتــش در بازار 
داخلی استفاده می کرد، با توجه به محبوبیت باالی 
لژیونر جوان ایرانی در اروپا، با جهانبخش قراردادی 
200 هزار یورویی در سال امضا کرده تا محصوالتش 

را با تصویر این بازیکن معرفی کند.

گلزنیطیبیدرقزاقستان
ملی پوش فوتسال ایران باز هم در لیگ فوتسال 
قزاقســتان درخشید. حســین طیبی که اواسط 
 سال جاری به غیرت قزاقســتان پیوست، تاکنون 
عملکرد خوبی داشــته و در بردهای تیمش نقش 
پررنگی ایفا کرده است. غیرت درهفته هفتم لیگ 
فوتسال قزاقســتان با نتیجه 6 بر 2 مقابل آیتا به 
برتری رسید. حسین طیبی دراین دیدار موفق شد 

برای تیمش دو گل به ثمر برساند.
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شهروند| در شــرایطی که اکثر کارشناسان کار 
سختی پیش روی مردان پاریســی در مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا می دیدند، سه شنبه 
شب نتیجه ای در مسابقه پاری سن ژرمن و بارسلونا 
رقم خورد که تمام پیش بینی ها در روزهای اخیر را 
نقض و بار دیگر ضعف های شاگردان انریکه را آشکار 
کرد. به نظر می رسد این بارسلونا نیاز به نفس تازه ای 

دارد تا به روزهای خوب بازگردد.
شب تکرارنشدنی پاریس

بدون شک پاری سن ژرمن از رویارویی با بارسلونا 
در مرحله یک هشــتم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا 
خوشــحال نبود اما اونای امری، ســرمربی این تیم 
و شــاگردانش با طراحی نقشــه ای توانستند تمام 
نیروهای هجومی بارســلونا را از کار انداخته و از نظر 
آماری نیز کامال برتر از حریف اسپانیایی باشند. دبل 
آنخل دی ماریا بازیکن ســابق رئال، به همراه گلزنی 
جولین دراکســلر و ادیســون کاوانی باعث شد تا 
پاری ســن ژرمن پیروزی 4 بر صفر و تکرار نشدنی را 
جشن بگیرد. حاال جبران این نتیجه در بازی برگشت 
به یک کار دشــوار و شاید غیرممکن برای شاگردان 
انریکه تبدیل شــده و آنها را در آستانه حذف از لیگ 

قهرمانان قرار داده است. 
توطئه ستاره های کاتاالن؟!

لیونل مســی که با لو دادن توپ پایه گذار گل دوم 
پاریسی ها بود، در این بازی حتی یک بار هم توپ را 
در محوطه جریمه حریف لمس نکرد تا آماری عجیب 
و فاجعه بار داشته باشد. از سوی دیگر شائبه کم کاری 
فوق ســتاره آرژانتینی و البته توطئه ســتاره های 
این تیم هم مطرح شــده و اظهارنظر مربی بارسلونا 
نیز به این موضوع دامن زده اســت. متئو کارانخال 
بعد از بازی سه شنبه شب گفته اســت:   »نوع رفتار 
برخی از بازیکنان مشــکوک بود. باید بازی بازبینی 

شود. احتمال بازخواست مسی در کمیته انضباطی 
باشگاه وجود دارد نه این که او کم کاری کرده باشد اما 
مشخصا هیچ تالشی برای اجرای دستورات تاکتیکی 

نداشت.«
بارسا و یک سال ناکامی

 نتایــج پرفــراز و نشــیب بارســلونا در فصــل
2016-2017 انتقــاد هواداران این تیــم را در پی 
داشته است. آبی و اناری ها در اللیگا از رئال که 2 بازی 
کمتر انجام داده، عقب تر هســتند و به نظر می رسد 
امیدشــان در لیگ قهرمانان نیز با توجه به شکست 

سنگین مقابل پاری ســن ژرمن از دست رفته است. 
بارسلونا و ستارگانش ســالی پر از ناکامی را سپری 
می کنند تا احتمــال تغییرات در پایــان فصل در 

کادرفنی این تیم بیش از پیش باشد. 
معینی: ستاره های بارسا کم فروغ شدند

فریدون معینی، کارشناس فوتبال کشورمان درباره 
شکست سنگین بارسلونا و نتایج پرفراز و نشیب این 
تیم در فصل جاری به »شهروند« می گوید: »حضور 
ســتاره ها در یک تیم و حفظ آمادگی آنها در سطح 
باال، کار بسیار مشکلی اســت. نباید فراموش کنیم 

که بارسلونا ســبک نوینی را در فوتبال ابداع کرد که 
طبق آمارهــا در جام جهانــی 2014 اکثر تیم ها با 
همین سبک یعنی حفظ توپ بازی کردند. حتی این 
مسأله در لیگ ایران نیز دیده می شود. به همین دلیل 
دیگر مقابله کردن با سبک بازی بارسلونا کار سختی 
نیست و پاری سن ژرمن نیز کامال آمادگی این بازی 
سخت را داشت. آنها از نظر روحی فوق العاده بودند و 
بر مهارت بازیکنان حریف غلبه کردند.« وی همچنین 
می افزاید: »یکی از دالیل اصلی ناکامی بارسلونا کم 
فروغ بودن ستاره هایش است. مسی، اینیستا و سایر 
بازیکنان مثل همیشــه نبودند و کامال تحت تأثیر 
بازی حریف قرار داشتند. حتی بارسلونا که همواره 
 درصد مالکیت بیشتری در حفظ توپ دارد، در این 
بازی در این کار هم موفق نبود. از سوی دیگر به نظر 
می رسد بارسلونا روی نیمکت خود بازیکنی که بتواند 
جریان بازی را تغییر بدهد، ندارد. در فوتبال روز دنیا 
یک بازیکن تاثیرگذار روی نیمکت حتی از بازیکنانی 
که به طور ثابت به زمین می روند، مهم تر هستند. به 
نظر می رسد بارسلونا باید به فکر یک سیستم جدید و 

پرورش ستاره های نو باشد.«
نیاز به تزریق خون تازه

اگر فیلم بازی های بارســلونا در 10 سال اخیر را 
مشاهده کنید،  هنوز هم می بینید که مثل سال های 
اخیر نتیجه گیری این تیم به درخشــش بازیکنانی 
نظیر مسی و اینیستا بســتگی دارد. به نظر می رسد 
بارســلونا در جذب ســتاره های جدیــد و پرورش 
جوان های بااستعداد ضعیف عمل کرده و نیاز به تزریق 
خون تازه دارد. شاید پروژه ای که رئال مادرید از  سال 
گذشته با زیدان آغاز کرده، بتواند الگویی برای رقیب 
سنتی اش در اسپانیا باشد تا رویه خود را تغییر داده 
و همچنان متکی به لیونل مسی و ستاره های قدیمی 

تیمش نماند. 

کاخ بارسلونا چگونه در پاریس فروریخت؟

اتهام بزرگ به مسی
 فریدون معینی در گفت وگو با »شهروند«: ستاره های بارسا کم فروغ شده اند


