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تونل زمان

اتفاق عجیب برای بهداد و عبداهلل
یک سال قبل در چنین هفته ای )23 تا 29دی ماه  
سال 1395( اتفاقات ریز و درشتی در ورزش ایران 
و جهــان رخ داد که مرور برخی از آنها خالی از لطف 

نیست.
عکس دردسرساز برای بهداد

25دی ماه  سال گذشــته بود که عکسی از بهداد 
سلیمی که با فتوشاپ روی آن کار شده بود، در فضای 
مجازی دست به دست چرخید تا این که بازتاب زیادی 
پیدا کرد. یک شرکت تولید کننده موادمخدر)ماری 
جوانا( این تصویر دردسرساز را منتشر کرده بود. در 
این تصویر به جای وزنه هایی که بهداد سلیمی باالی 
سر می برد، ماری جوانا نقش بسته بود که با واکنش 
تند او و فدراسیون وزنه برداری همراه شد. همچنین 

کمیته ملی المپیک قول پیگیری این ماجرا را داد. 
بختیار رفت، جپاروف آمد

بختیــار رحمانی که در ابتدای لیگ شــانزدهم 
به عنوان یک ســتاره بزرگ به اســتقالل پیوسته 
بود، با عملکرد ضعیفی که از خود در نیم فصل اول 
نشان داد، 26 دی ماه  سال گذشته در نقل و انتقاالت 
نیم فصل از جمع آبی پوشــان جدا شــد و به فوالد 
پیوست. از سوی دیگر وقتی استقاللی ها رضایتنامه 
بختیار را صادر کردند، با یک  هافبک ازبکستانی به نام 
سرور جپاروف به توافق رسیدند؛ اگرچه این بازیکن 
به دلیل محرومیت نقل وانتقاالتی اســتقالل فصل 

گذشته نتوانست برای این تیم به میدان برود. 
کاراته رئیس خود را شناخت

28دی ماه  ســال 95 اهالی کاراته برای انتخاب 
رئیس این فدراســیون بعد از نزدیک به یک ســال 
بالتکلیفی و اداره فدراســیون با سرپرست دور هم 
جمع شدند. انتخابات فدراسیون کاراته با حضور 25 
کاندیدا و به ریاست نصراهلل سجادی در سالن فارسی 
آکادمی ملی المپیک برگزار شد. البته پیش از آغاز 
رأی گیری تعدادی از کاندیداهای پرشمار انتخابات 
کاراته به نفع سایر رقبا انصراف دادند. درنهایت این 
محمدصادق فرجی بود که توانست سکان هدایت 
رشــته تازه المپیکی شــده کاراته را برای 4 سال به 

دست بگیرد. 
ویسی کنار زمین غش کرد!

دیدار تیم های سپاهان اصفهان و نفت تهران به 
میزبانی زردپوشان اصفهانی در جریان بود که عبداهلل 
ویسی، ســرمربی ســپاهان بعد از گل دوم تیمش 
بشدت هیجانی شــد. این اتفاق در شرایطی رخ داد 
که بازی به دقایق پایانی نزدیک می شــد اما ویسی 
نتوانست هیجان خودش را کنترل کند و در دقیقه 
77 به دلیل افت فشار از کنار زمین توسط آمبوالنس 
به بیمارستان منتقل شد. البته سرمربی سپاهان بعد 
از چند ساعت که در بیمارستان تحت  مراقبت بود، 
درنهایت مرخص شد اما همان اتفاق در ادامه جدایی 

ویسی از زردپوشان اصفهانی را به همراه داشت. 

ورزش جهان

تعویض تاریخی مسی| در جریان بازی بارسلونا 
و ســلتاویگو در نوکمپ در دور برگشــت از مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا، اتفاق جالبی 
رخ داد. مســی در دقیقه 59 بازی بعد از زدن دو گل 
از میدان خارج شــد و جای خود را به عثمان دمبله 
داد. این اتفاق درحالی رخ داد که مســی از تاریخ 29 
سپتامبر  سال 2007 )بازی بارسلونا در خانه لوانته در 
اللیگا( هرگز قبل از دقیقه 60 از میدان خارج نشده 
بود. آخرین باری که مسی پیش از دقیقه 60میدان را 
ترک کرد، فرانک ریکارد سرمربی بارسلونا بود. این 
برای نخستین بار در 10 سال اخیر بود که مسی قبل از 

دقیقه 60 در شرایطی که مصدوم نبود، تعویض شد.
ازار ماندنی شدنش در چلسی را تأیید کرد| 
ادن ازار مدعی شد که هرگز چلسی را ترک نخواهد 
کرد و اشــاره ای هم به این موضوع داشــت که او و 
هموطنش تیبو کورتا به زودی قرارداد هایشــان را با 
آبی  های لندن تمدید خواهند کــرد. اخیرا ازار برای 
تمدید قرارداد خود پیشنهاد دســتمزد 400 هزار 
دالری داده بود تــا گران ترین بازیکن لیگ انگلیس 

شود. پیشنهادی که آبراموویچ آن را قبول کرد.
بن عطیه، مرد  سال فوتبال مراکش| مهدی 
بن عطیه، مدافع مراکشی یوونتوس به عنوان مرد  سال 
2017 فوتبال کشورش انتخاب شد. او که با بازی های 
زیبا در رده ملی نقش مهمی در صعود کشــورش به 
جام جهانی پس از 20 سال انتظار داشت، پس از ترک 
بایرن و پیوستن به یوونتوس هم نمایش مستحکمی 
در خط دفاعی بانوی پیر ارایه کرد. گفتنی اســت، 
بن عطیه و تیمش در گــروه دوم جام جهانی 2018 

رقیب تیم ملی ایران هستند.
کنایه اینیستا به کوتینیو| شایعه بزرگ روزهای 
اخیر دربــاره این که با آمدن کوتینیو به بارســلونا، 
آندرس اینیستا از این تیم جدا خواهد شد، کاپیتان 
آبی و اناری ها را مجبور به واکنش کرد. اینیستا گفته 
است: »هیچ بازیکنی با پیوستن به بارسلونا نمی تواند 
موجب بازنشستگی ام شود. کوتینیو فضای خیلی 
خوبی برای پیشرفت دارد و قیمت او )160 میلیون 
یورو( یک مشکل محسوب نمی شود. مهمتر از همه 
این است که همان طور انتظار می رود در بارسا بازی 

کند«
لغو موقت فناوری ویدیوچک در فرانسه| 
اتحادیه فوتبال فرانســه اعالم کرد برای مسابقات 
هفته جاری رقابت های لیگ لوشامپیونه از تکنولوژی 
ویدیوچک استفاده نمی شــود. دیدیه کویلو، دبیر 
اتحادیه فوتبال فرانسه در این باره گفت: »بعد از بروز 
دو اشتباه داوری در مســابقات جام اتحادیه در روز 
چهارشنبه میان آمینس و پاری سن ژرمن همچنین 
آنژه و مون پلیه از این سیســتم استفاده نمی شود تا 
اصالحات الزم در مکانیزم استفاده از آن اعمال شود. 

شــهروند| درحالی که نزدیک به 5ماه به آغاز 
رقابت های جام جهانی باقی مانده، تکلیف چند بازی 
تدارکاتی تیم ملی ایران مشــخص شده است. با این 
حال، هنوز هم کی روش و مســئوالن فدراسیون در 
تالشــند تا برای ماه های آینده بازی های تدارکاتی 
مناسبی را برای تیم ملی هماهنگ کنند که وزارت 
ورزش و حتی مقامات باالتر دولتی هم در این ماجرا 
دســت به کار شــده اند. یکی از بازی های تدارکاتی 
هماهنگ شده برای تیم ملی با کشور همسایه یعنی 
ترکیه است که دفتر رئیس جمهوری به طور مستقیم 
اقداماتی برای قطعی شدن این دیدار انجام داده است. 

نقش رئیس جمهوری در بازی ترکیه
چندی پیش بود که برخی رســانه های ترکیه ای 
از برگــزاری دیدار دوســتانه میــان تیم های ملی 
ایران و ترکیه قبــل از جام جهانی 2018 خبر دادند. 
خبرگزاری آناتولــی به نقل از فدراســیون فوتبال 
ترکیه از موافقت این فدراسیون با مسابقه دوستانه 
با تیم ملی ایران، قبل از آغــاز بازی های جام جهانی 
2018 روســیه خبر داده بود. این بازی قرار است در 
ماه می  که مصادف با اردیبهشت و خردادماه  سال 97 
است، برگزار شــود. روز گذشته اخباری منتشر شد 
که نشان می دهد بعد از مکاتبات مقامات فدراسیون 
فوتبال ایران با همتایان ترکیــه ای، یکی از معاونان 
دفتر رئیس جمهوری که پیش از این سال ها سابقه 
تصدی نمایندگی سیاسی کشــورمان در ترکیه را 
برعهده داشته، نقش اساسی در موافقت طرف ترک با 
این بازی داشته است. گفته می شود وی که به همین 
مناسبت ارتباط خوبی با مقامات ترکیه ای دارد، در 
تماس با وزیر ورزش و مقامات ارشــد دولت ترکیه 
موضوع مکاتبه فدراسیون فوتبال را پیگیری و موافقت 
نهایی در این زمینه را اخذ کرده است. بدین ترتیب، 
به نظر می رسد خیال کی روش و فدراسیون از بابت 
برگزاری یک دیدار تدارکاتی مناسب قبل از برگزاری 

جام جهانی راحت باشد.
تقابل با الجزایر در نوروز

یکی دیگر از بازی های تدارکاتی تیم ملی که قطعی 
شده، مقابل الجزایر است. اخیرا مسئوالن فدراسیون 
فوتبال این کشور آفریقایی دیدار با شاگردان کی روش 
را در فروردین ماه تأیید کرده اند. البته الجزایر برخالف 
دوره قبلی که شگفتی ســاز جام جهانی شــده بود، 
در این دوره نتوانســت به جام جهانی راه پیدا کند. با 
این که هنوز از سوی فدراسیون فوتبال ایران زمان و 
مکان دقیق این بازی اعالم نشده، مهدی تاج اخیرا 

در واکنش به شایعه لغو این مسابقه اعالم کرده ممکن 
اســت زمان بازی تغییر کند، اما خبــری از لغو آن 
نیست. با این حال، طبق گزارش رسانه های خارجی 
قرار اســت به احتمال فراوان دیدار دوستانه ایران و 

الجزایر 7 فروردین ماه در کشور اتریش برگزار شود.
لیبی، قبل از  سال جدید

با این که روزهای فیفا با ایام عید و نخستین روزهای 
 سال 97 همزمان می شود، طبق هماهنگی های به 
وجود آمده، قرار اســت چند روز قبل از شروع  سال 
جدید، شاگردان کی روش یک بازی تدارکاتی انجام 
دهند. دیدار ایران و لیبی احتماال 27 اســفندماه در 
تهران و البته پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. 
رویارویی با یک تیم آفریقایی دیگر نشان می دهد که 
کی روش تمرکز زیادی روی بازی نخســت تیم ملی 
مقابل مراکش کرده است. طبق توافق کادر فنی دو 
تیم، این مسابقه پشت درهای بسته و به دور از چشم 

رسانه ها برگزار خواهد شد. 
با برزیل و ایتالیا بازی می کنیم؟

در ماه های اخیر شایعات زیادی پیرامون برگزاری 

بازی های تدارکاتی تیم ملی در راه آماده سازی برای 
جام جهانی وجود داشته است. چندی پیش بود که 
سفیر برزیل در ایران در مالقات با مهدی تاج وعده داد 
به دلیل ارتباط خوبش با مدیران فدراسیون فوتبال 
این کشور، می تواند امکان یک بازی تدارکاتی را بین 
دو تیم فراهم کند. مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران 
هم به این وعده دل بســتند تا شاید امکان برگزاری 
بازی دوســتانه با برزیل قبــل از جام جهانی وجود 
داشته باشد. از ســوی دیگر، از ایتالیا به عنوان یکی 
از پرافتخارتریــن تیم های جهــان به عنوان حریف 
احتمالی تیم ملی ایران نام برده می شود. عدم راهیابی 
الجوردی پوشان به جام جهانی ممکن است دلیلی 
شود تا ایران در این شرایط با ایتالیا یک بازی تدارکاتی 
انجام دهد. البته از کشورهای دیگر همچون لهستان 
و اتریش هم به عنوان حریفان احتمالی شــاگردان 

کی روش نام برده می شود. 
برنامه تیم ملی تا جام جهانی

کارلوس کی روش بعد از قرعه کشی جام جهانی 
تمامی برنامه هــای خــود را در جلســاتی که با 

مسئوالن فدراسیون فوتبال داشت، تنظیم کرد. با 
این که سرمربی پرتغالی قید برپایی اردو در نیم فصل 
لیگ برتر را زد، طبــق برنامه جدید هر هفته یکی، 
دو روزی ملی پوشــان داخلــی را در اختیار دارد تا 
ریکاوری آنها در کمپ تیم ملی صــورت بگیرد. با 
این حال، نخســتین برنامه تیم ملی بــرای برپایی 
اردوی متمرکز در اسفندماه خواهد بود؛ زمانی که 
4 تیم آسیایی در لیگ قهرمانان بازی خواهند کرد. 
سپس اواخر اســفندماه که روزهای فیفا محسوب 
می شود، با اضافه شــدن لژیونرها اردوی تیم ملی 
شکل رســمی به خود می گیرد. هنوز تکلیف بازی 
تدارکاتی تیم ملــی در اوایل فروردین مشــخص 
نیست، اما به نظر می رسد ملی پوشان در نوروز به 
یک کشور اروپایی ســفر کنند. برنامه بعدی هم 
بعد از پایان لیگ در اردیبهشــت ماه خواهد بود 
که تا شــروع جام جهانی ادامه دارد. طبق اعالم 
فدراســیون، بازی خداحافظی تیم ملی احتماال 
12 خردادمــاه خواهــد بود که هنوز مشــخص 

نیست مقابل چه تیمی است. 

شهروند| نزدیک به 40روز قبل بود که محمود 
مشــحون بعد از چند دوره حضور متوالی در رأس 
فدراسیون بسکتبال به دلیل بازنشستگی از سمتش 
کنار رفت و ظهر امروز از جانشین او رسما رونمایی 

خواهد شد.
تعداد کاندیداها به 15 رسید

درحالی کــه چنــد روز قبل در لیســت اولیه 
کاندیداهای تأیید صالحیت شده نام 11نفر به چشم 
می خورد، در فاصله یکی، دو روز مانده به انتخابات 
صالحیت 4 نامزد دیگر هم تأیید شد؛ جواد داوری، 
محمد رضاعلی، حســن میرزاآقابیــک و داریوش 
ســلیمی. بدین ترتیب تعداد کاندیداهای ریاست 

فدراسیون بســکتبال قبل از برگزاری انتخابات به 
15نفر رســید که باید دید کدام نفرات در مجمع 
حاضر می شــوند و چه نفراتی تصمیم به انصراف 

می گیرند. 
مهندسی یا آرای منطقی؟

در روزهای اخیر شایعات زیادی پیرامون مهندسی 
انتخابات فدراسیون بسکتبال به گوش می رسید. 
برخی از رسانه ها از فعالیت های پشت پرده محمود 

مشحون به نفع یک کاندیدای خاص و تماس رئیس 
سابق فدراسیون با روسای هیأت های استانی خبر 
دادند. این اتفاقات باعث شــد تا شــائبه مهندسی 
انتخابات به وجود بیاید و حتــی برخی از اقدامات 
وزارت ورزش برای رســیدن یکی از کارمندانش به 
ریاست بســکتبال خبر بدهند. با این حال مدیران 
وزارتخانه در روزهای اخیر اعالم کردند مثل ســایر 
فدراســیون ها از هیچ کاندیــدای خاصی حمایت 

نمی کنند. ضمــن این که 5، 6نفــر از کاندیداهای 
حاضر در انتخابات فدراسیون بسکتبال از کارمندان 
وزارت ورزش هستند و هرکدام به صورت مستقل در 
انتخابات شرکت کرده اند. البته از سوی دیگر، جامعه 
بسکتبال نگرانی هایی دارد و برخی از اهالی این رشته 
اعالم کردند یکی از کاندیداهایی که سابقه بسکتبالی 
دارند، برای ریاست فدراسیون مناسب تر هستند. 
رامین طباطبایی، حسن میرزاآقابیک، جواد داوری 
و رضا مهندسی ازجمله این افراد هستند که باید دید 
در رقابت با کارمندان وزارت ورزش کدام طرف ظهر 
امروز درنهایت برنده از آکادمی ملی المپیک بیرون 

می آید.

جانشین مشحون امروز رسما معرفی می شود

دوئل بسکتبالی ها و وزارتی ها

کیوسک

با نیمار سر می شویم

روزنامه »مارکا« به احتمال جذب نیمار توسط 
رئــال پرداخت و تیتــر زد: »با نیمار دوباره ســر 
می شــویم«. این روزنامه به درهم شکسته بودن 
کهکشانی ها نیز اشاره کرده که نیمار می تواند تیم 

را دوباره به اوج برگرداند.«

سالم 124 میلیون یورویی

روزنامه »میرر« انگلیس عکســی از آلکسیس 
سانچس، ستاره شیلیایی آرسنال روی جلد برد و 
تیتر زد: »سالم 124 میلیون یورویی به یونایتد«. 
میرر از احتمال رفتن سانچس به منچستر خبر 

داده است.

شایعه روز

لژیونر کره ای در ایران یا قطر؟
ایرانــی  مدافــع 
تیم اف ســی ســئول 
قــراردادش را بــا این 
تیــم فســخ کــرد و 
رســما جدا شد. خالد 
سابق  مدافع  شفیعی 
کــه  تراکتورســازی 

در ابتدای فصل هفدهم لیگ برتــر راهی فوتبال 
کره جنوبی شــد و با اف ســی ســئول قــرارداد 
1.5ســاله ای امضا کرد. در این تیم بدشانسی های 
زیادی آورد. شفیعی که در نیم فصل کی لیگ راهی 
کره جنوبی شده بود، دو مصدومیت شدید برایش 
پیش آمد و بعد از آن نتوانســت از نظر هماهنگی 
با سایر بازیکنان به شرایط خوب برسد و به همین 
خاطر کمتر در ترکیب اف سی سئول به میدان رفت. 
شفیعی با وجود این که یک سال دیگر از قراردادش 
با اف سی سئول کره جنوبی باقی مانده بود، پس از 
مذاکره با مسئوالن باشــگاه خواهان جدایی شد و 
درنهایت با توافق طرفین امروز قرارداد او فسخ شد. 
این مدافع برای ادامه فوتبالش هنوز تصمیم خاصی 
نگرفته اما عالوه بر چند باشگاه ایرانی یک تیم قطری 
نیز به او پیشنهاد همکاری داده است. با این وجود با 
توجه به شرایط نه چندان مساعد تیم قطری در لیگ 
ستارگان شــفیعی احتماال راهی یکی از تیم های 
ایرانی شود. یکی از تیم های ایرانی که تالش خود 
را برای جذب شفیعی آغاز کرده، ذوب آهن است که 

البته با مشکالت مالی زیادی مواجه است.

آن سوی مرز

التزیو به دنبال ستاره های ایرانی
روزنامه گاتزتا اسپورت ایتالیا خبر داد که باشگاه 
التزیو عالوه بر مهاجم ایرانی روبین کازان به دنبال 
 هافبک ایرانی آلکمار هلند نیز است. این روزنامه 
معتبر ایتالیایی خبر داده بعد از این که ســران 
باشگاه التزیو به دنبال جذب سردار آزمون بودند، 
حاال یک نام دیگر هم از بین بازیکنان ایرانی در 
این  تیم مطرح شده اســت. درخشش علیرضا 
جهانبخش ستاره ایرانی باشگاه آلکمار هلند باعث 
شده نام او در میان بازیکنانی که التزیو به آنها نیاز 
دارد، قرار بگیرد. التزیو هنوز پیشنهاد رسمی خود 
را برای خرید جهانبخــش ارایه نکرده و منتظر 
فرارسیدن نقل و انتقاالت تابستانی است تا بعد از 
درخشش در جام جهانی برای خرید این بازیکن 

اقدام کند.

 بازی آزمون و عزت اللهی
در ورزشگاه جام جهانی

نخستین بازی آزمایشی ورزشگاه اکاترینبورگ 
که یکی از 11 ورزشگاه جام جهانی 2018 روسیه 
است، در هفته بیست وچهارم لیگ برتر این کشور 
میان تیم های اورال و روبین کازان برگزار خواهد 
شد. سردار آزمون، ملی پوش ایرانی روبین کازان 
پیش از آغاز جام جهانی 2018 روسیه می تواند 
بازی در یکی از 11 ورزشگاه رسمی این رقابت ها 
را تجربه کند. همچنین تیم اورال در روزهای 15 
آوریل و 6 ماه می  2018 میالدی در ورزشــگاه 
اکاترینبورگ پذیرای تیم های اسپارتاک مسکو 
و آمکار خواهد بود. سعید عزت اللهی، ملی پوش 

ایرانی عضو تیم آمکار است.
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عکس نوشت

مانع جالب در مسیر احداث استادیوم چلسی
احداث استادیوم جدید و یک میلیارد پوندی ورزشگاه چلسی در غرب لندن، باعث نرسیدن نور خورشید 
به یکی از منازل قدیمی اطراف این خانه خواهد شد و مالکان این منزل که 50 سال در آن اقامت داشته اند، 
برخالف دیگر اهالی منطقه نتوانسته اند با باشگاه چلسی از نظر مالی به توافق برسند. چلسی برای احداث 

استادیوم 60 هزار نفری جدیدش هنوز نتوانسته نظر خانواده کروس ویتس را با پول عوض کند.

نوستالژی

مظلومی و تولد 68 سالگی
غالمحسین مظلومی، ستاره کم نظیر استقالل و فوتبال ایران که در دوران بازیگری  خود مهاجمی ارزنده 
و باهوش بود، 23دی ماه 1328 در کازرون چشم به جهان گشود. مظلومی آبان ماه  سال 93 به دلیل بیماری 
سرطان درگذشت اما اگر اکنون در قید حیات بود، امروز تولد 68سالگی اش را جشن می گرفت. مظلومی 

جزو نخستین لژیونر های فوتبال ایران بود که راهی الوصل امارات شد.

دیدار با ترکیه، الجزایر و لیبی تقریبا قطعی است، شاید مقابل ایتالیا و برزیل هم به میدان برویم

رئیس جمهوری پیگیر بازی های دوستانه تیم ملی
  دفتر حسن روحانی در برگزاری دیدار ایران و ترکیه نقش بسزایی داشته است

شهروند| در شرایطی که همه منتظر خداحافظی 
مسن ترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان بودند ، 

این فوتبالیست برای یک فصل دیگر قرارداد خود 
را با تیم باشــگاهی اش تمدید کرد. او کسی 
نیست جز کازیوشی میوراي مشهور ژاپنی 
که چند نسل از هواداران فوتبال ایران با او 

خاطرات زیادی دارند.
تمدید قرارداد در آستانه 51 

سالگی
میــورا همان طــور که 

مسن ترین  شــد  اشاره 
فوتبالیست حال حاضر 
جهان است و با وجود 
این خیلی هــا بر این 
باور بودند کــه او در 
50 ســالگی با پایان 

قرارداد ش کفش های خود را خواهد آویخت. 
منتهی میورا که ماه آینده میالدی 51 ساله 
خواهد شد،  قرارداد خود را با باشگاه یوکوهاما 
اف سی ژاپن تمدید کرد. میورا در  سال 
2000 و وقتی 33 ســاله بود به این 
باشگاه پیوســت و تا کنون هم در 
این تیم به عنوان بازیکن باقی مانده 
است. یوکوهاما در شرایط کنونی 
در لیگ دسته دو ژاپن موسوم 

به »جی لیگ 2« حضور دارد.
رزومه قابل  توجه

توجه  جالــب  نکتــه 

درباره میورا این اســت که او در آســتانه 51سالگی 
سی وسومین فصل حضور خود را در سطح حرفه ای 
فوتبال پشت سر می گذارد. مهاجم خستگی ناپذیر 
یوکوهامــا، از  ســال 1986 فوتبالــش را از برزیل و 
سانتوس شــروع کرد و پس از درخشش در تیم های 
دیگر برزیلی مثل پالمیراس و کورتیبا در  سال 1990 
به تیم ملی ژاپن دعوت شد. دو  ســال بعد او در جام 
ملت های 1992 آسیا تک گل پیروزی بخش تیمش را 
به کشورمان زد. دوران طالیی میورا در کاوازاکی رقم 
خورد، جایی که او در 8  ســال حضور، از 198 بازی، 
100 گل را به ثمر رساند. بعد از درخشش در کاوازاکی، 
میورا به فوتبال اروپا ترانسفر شد و برای جنوا و دینامو 

زاگرب بازی کرد اما در  سال 2000 به ژاپن بازگشت 
و تاکنون که در  سال 2018 هستیم، به صورت ثابت 
در تیمش بازی می کند. او همچنین در 90 بازی ملی 
برای سامورایی ها از  سال 1990 تا 2000، 50 گل را 

به ثمر رساند.
به دنبال صعود به جی لیگ

 king kazu در فوتبــال ژاپن میورا معروف بــه
است. این مرد خســتگی ناپذیر به خوبی نشان داده 
که با داشــتن یک زندگــی حرفــه ای و اراده قوی 
می توان در آستانه 51 سالگی هم فوتبال بازی کرد و 
سن برای او هیچ محدودیتی نمی آورد. به این ترتیب 
با توجه به تمدید قرارداد یک ساله با یوکوهاما او یک 
فصل دیگر هم در زمین فوتبال خواهد بود تا با این 
تیم به لیگ دســته اول ژاپن صعود کند. بعد از آن 
معلوم نیست باز هم به فوتبال خود ادامه خواهد داد 

یا رسما در 52 سالگی خداحافظی خواهد کرد.

ستاره ژاپنی در 50سالگی قراردادش را با یوکوهاما تمدید کرد
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