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نگاه

گفتوگوی «شهروند» با محمد نوری ،کاپیتان پرسپولیس در آستانه سال نو:

گلم به استقالل بهترین
خاطرهام از سال  93است

کارشناسان را رها نکنیم
کاظماولیایی

مدیرعاملسابقاستقالل

بهطور کل��ی ورزش ما سال��ی تلخوشیرین را
پش��تسر گذاشت؛ شاید میپرسی��د در هجمه
این همه ناکامی چطور جرأت کردهام از موفقیت
حرف بزنم .به هر حال فوتبال ما موفقیتهایی را
هم بهدس��ت آورد؛ از جمله اینکه به جامجهانی
راه یافت و به مب��ارزه با بزرگ��ان پرداخت .تحت
هر شرایط��ی ،جهانی ش��دن فوتبال م��ا اتفاق
خوشایندی بود؛ ه��ر چند شخصا اعتق��اد دارم
میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و مثال
مقابلنیجریهوبوسنیتاایناندازهمنفعلنباشیم.
از این بحث که بگذریم ،اعتقاد دارم ما برای بهتر
ن سال رو به پایان نیازمند رعایت چند فاکتور
شد 
بودیم که البته رعایت نشد .یکی اینکه دولت باید
درک درستیتری از مقول��ه فوتبال داشته باشد.
تا زمانی که فوتبال بهعنوان یک مقوله اجتماعی
نزد دولتمردان پذیرفته نش��ود ،نمیتوان انتظار
داشت صرف گذشت سال ،ح��ال ورزش را بهتر
کند.دیگرموضوعآزاردهندهسال1393شمسی،
افتادن کار به دست نااهالن و ریاست آنهایی بود
که عمال استخ��وان خردک��رده ورزش نیستند.
خیلی از فوتبالیهای فهیم ،کنار گود نشستهاند
اما انسانهای خوشذوق و کاربلد به بازی گرفته
نمیشوند .شما در کجای دنیا سراغ دارید کسی
که چیزی از ی��ک رشته خ��اص نمیداند ،جای
شخصیمجربوآشنابهآنحوزهرابگیرد؟
این ،دقیقا از بالیای فوتبال دولتی و بیاعتنایی
ب��ه خصوصیسازی اس��ت .به نظرم رف��ع این 2
مشکل ،میتواند افقهای نوین را فراروی ورزش
ما بگستراند .امسال که گذشت اما سال آینده ،چه
خواهد شد؟ برخالف نظر خیلیها که فقط شعار
میدهن��د و بیتوجه به واقعیته��ا ،سیاهنمایی
میکنند ،من به عملک��رد ورزش درسال 1394
امیدوار هستم .بههر حال همیش��ه باید به آینده
امید داشت؛ آن هم با اتکا به درس گرفتن از تجربه
و عمل به آنچه موجب موفقی��ت میشود.سال
گذشته ناکامیهای زی��ادی داشتیم؛ از تیمهای
رده پایه گرفته تا سومین ناکامی متوالی تیمملی
در رسیدن به نیمهنهایی جام ملتهای آسیا .آرزو
میکنم فدراسیون و متولیان امر به مجمع احترام
بگذارند و متعاقبا مجمع هم به نظرات کارشناس
بها دهد.س��ال  1393ک��ار کارشناسی خاصی
صورت نگرفت و کارشناسان خبره ،عموما بیرون
گود بودند .من امیدوار م سال آینده برای ورزش و
فوتبال بهای بیشتری قایل شوند ،تدارکات الزم
به حد اعال برای تیمملی کشورمان در نظر گرفته
شود و ما خودم��ان را باور کنیم ت��ا انشاءاهلل در
مسابقاتآتیبانهایتتوانبرایاعتالیکشورمان
بجنگیمومقامبیاوریم.

ورزش جهان
کسر    2امتیازدیگرازپارما
بعد از آنکه پارما نتوانست طبق ضرباالجل
تعیین شده ،حق��وق بازیکنان��ش را پرداخت
کند 2 ،امتی��از دیگر هم از ای��ن تیم کسر شد.
باشگاه پارما پیش از ای��ن نیز به دلیل پرداخت
نکردن حقوق ،با یک امتیاز جریمه مواجه شده
بود و اینبار هم به دلی��ل عدم پرداخت حقوق
تا نوامبر 2 ،امتیاز دیگ��ر جریمه شد .با کسر 2
امتیاز از پارما ،آنها اکن��ون  9امتیازی شدند و
همچنان در قعر جدول حاضر هستند.

بررسیپروندهتبانیدراللیگا
 5بازیک��ن ک��ه ب��ه اته��ام تبان��ی تیمهای
اوساسون��ا ،اسپانیول و بتیس م��ورد بازجویی
قرار گرفتند با اتهامهایی روبهرو شدند .پاتسی
پونیال ،کاپیتان سابق اوساسونا ،سرخیو گارسیا
از اسپانی��ول ،ج��وردی فیگوئ��راس و خورخه
مولینا از بتی��س و آنتونیو آمایا ،متهمان حاضر
در دومین دادگاه رسیدگی ب��ه اتهام تبانی در
اللیگا بودند .فرمین اوتامن��دی ،قاضی دادگاه
پامپلونا درح��ال بررسی سرقتی است که گفته
میشود ط��ی آن حداقل 2.4میلی��ارد دالر از
حسابه��ای اوساسونا کم ش��ده و همچنین
درباره تبانی در فصلهای گذشته فوتبال اللیگا
تحقیق میکند .آنگل ویزکای که تا اکتب ر سال
گذشته مدیر باشگاه اوساسونا بود ،تأیید کرده با
سرخیو گارسیا ق��راردادی بسته تا به بازیکنان
اسپانی��ول مبلغ 250ه��زار دالر پرداخت کند
و نتیجه ب��ازی مقابل قرمزپوش��ان را در پایان
فصل تعیین کنند .او در این اعتراف ،همچنین
از ج��وردی فیگوئراس ،آنتونی��و آمایا و پاتسی
پونیال نام برد.

بیلساوتوافقباعربستان
فدراسی��ون فوتب��ال عربست��ان ب��ه دنبال
مارچلو بیلسای آرژانتینی اس��ت و میخواهد
به ه��ر قیمتی ش��ده این مربی را ج��ذب کند.
عدنان المعیبد ،سخنگ��وی فدراسیون فوتبال
عربست��ان از تواف��ق اولیه ب��ا بیلسا خب��ر داد:
«بیلسا موافقت ابتدایی خود را اعالم کرده است
و تنها در بعضی از مسائل جزیی اختالف داریم
که این هم بهزودی حل میش��ود .در روزهای
آینده تکلیف بیلسا مشخص میشود».

امیدوارمدرسالجدیدازلیستسیاهکیروشبیرونبیایم

هرگزخودمراباکاپیتانهایقبلیپرسپولیسمقایسهنمیکنم
عالقهقلعهنوعیبهمندلیلیبرایرفتنبهاستقاللنیست

حسینجمشیدی-شهروند|کاپیتانتیمفوتبال
پرسپولیسکهدرابتدایفصلجاریلیگبرترتاآستانه
جدایی از این تیم هم پیش رفت ،ادعا میکندسال 93
برایش خوشیمن نبوده است؛ چون هم جامجهانی را
از دست داده و هم جام ملتهای آسیا را .او که به تازگی
به جمع  10گلزن برتر تاریخ ای��ن باشگاه نیز پیوسته
برایسال آینده آرزوه��ای بزرگی در سر دارد و به نوعی
مطمئناستکهبهلیستکیروشوتیمملیبازخواهد
گشت ،اگرچه مثل برخی همبازیانش خیلی عادت به
کریخوانی ندارد و از پیروزی در دربی برگشت خیالش
راحت نیست .در ادامه گفتوگوی «شهروند» با محمد
نوری را در آستانه سفر به عربستان برای دیدار با النصر
میخوانید:
 امش�ب راهی عربستان میشوید تا سومین
دیدارخودرادرلیگقهرمانانآسیابرگزارکنید.
دراینخصوصصحبتکن.
شرایطمان خوب اس��ت و در این دیدار هم فقط به
پیروزی فکر میکنیم تا خیلی زودتر از آنچه خودمان
و بقیه فکر میکردیم ،صعودم��ان از این گروه قطعی
شود .میخواهی م سال  93ب��رای خودمان و هواداران
پرسپولیس با خاطرات خوبی به اتمام برسد و بعد از
بازیهمبا خیال راحتبه زیارت خانه خدابرویم.
 بع�د از 2ب�ردی ک�ه پرس�پولیس در لی�گ
قهرمانانآسیاآورد،خیلیهاصحبتازقهرمانی
اینتیمدرآسیامیکنند.بهنظرتازاالنمیتوان
گفتکهمدعیقهرمانیآسیاهستید؟
فعال فقط هدفمان صع��ود از این گروه است و به چیز
دیگری فکر نمیکنیم .اینقدر این کش��ورهای عربی
و تیمهایش��ان کارهای عجیب و غریب انجام میدهند

که نمیتوان اصال گفت که حتی از این گروه صعودمان
قطعی شده است .خیل��ی زود است که بخواهیم درباره
قهرمانی در آسیا حرف بزنیم چون لیگ قهرمانان آسیا
فقط مختص به این فصل هم نمیش��ود و حتی اگر در
جمع  8تیم آسیا هم باشیم ،باید دید که فصل بعد تیم
چطور بسته میشود تا آن موقع به قهرمانی در آسیا فکر
کنیم .فعال این صحبتها یک رویاپردازی و گمانهزنی
است.
  2گل روی  2پنالتی در لیگ قهرمانان آس�یا
زدی .اگ�ر اینطور ادام�ه دهی ،ش�اید آقای گل
شوی...
در آسیا ک��ه اصال بحث اینکه چه کس��ی گل بزند،
مطرح نیست چون بازیها برایمان خیلی مهم است و
بازیکنان برای پیروزی تیم از خودگذشتگی میکنند.
نظر درخش��ان این بود که من پنالتیها را بزنم و باز هم
خوشحال میشوم اگر پنالتی روی بچهها انجام شود و
افتخارگلشدنشنصیبمنشود.شایدبههمینشکل
آقایگلشدم.
ی سال 93رسیده ایم ،امسال
 به روزهای پایان 
برایتودرکلچطوربود؟
نیمه اول امسال که اص�لا برایم خوب نبود چون هم
قهرمانی را با پرسپولیس از دس��ت دادیم و هم اینکه
من جامجهانی را از دست دادم .بعد از تمدید قراردادم با
پرسپولیسکمیشرایطمبهترشد،اگرچهنتوانستمدر
جامملتهایآسیانیزحضورداشتهباشموپرسپولیس
همدرلیگشرایطخوبیپیدانکرد.
در اوایلس�ال  93بود که بح�ث حضورت در
استقالل به خاطر عالقهای که قلعهنوعی به نوع
بازی تو دارد ،مطرح شد .واقعا به این مسأله فکر

کردی؟
قلعهنوعی همیشه به من لطف داشته اما این دلیلی
نمیشود که من بگویم میخواهم به استقالل بروم .من
فقط درسال  2007ب��ا او در تیمملی کار کردهام و دیگر
در تیمی شاگرد قلعهنوعی نبودم اما او از نحوه بازی من
چند بار تمجید کرده است و فکر میکنم شیوه بازیام
را دوست دارد .هیچ وقت این مسأله جدی نشد و یکی
از بهترین اتفاقات درسال  93برای��م تمدید قراردادم با
پرسپولیسبود.
حاال اما شرایط تغییر کرده و به تازگی به جمع
 10گلزن برتر تاریخ پرس�پولیس پیوستی .قصد
داریتاچهزمانیدراینتیمبمانی؟
االن که هستم و همیشه هم گفتهام که دوست دارم
در تیم محبوبم بمانم .اینکه تا چه زمانی شرایط فراهم
خواهد بود ،پیراهن پرسپولیس را ب��ه تن کنم ،دست
خداست .امیدوارم بمانم و تعداد گلهایم نیز همینطور
باالتربرود.
  2سالی است که کاپیتان پرسپولیس شدی،
تا به حال خودت را با کاپیتانهای سابق این تیم
مقایسهکردهای؟
این بازوبند برای من یک افتخار است اما هیچوقت مرا
مغرور نمیکند چون میدانم که از کاپیتانهای سابق
پرسپولیس خیلی کوچکتر هستم .امثا ل هاشمیان،
مهدویکیا ،کریمی و باقری اسطورههای پرسپولیس
هستندومننمیتوانمخودمراباآنهامقایسهکنم.البته
امیدوارم این لیاقت را داشته باشم ک��ه روزی در تاریخ
باشگاهناممدرکنارآنهاثبتشود.
 هنوزهمبهلژیونرشدنفکرمیکنی؟
برای بازی در اروپا که دیگر دیر شده است و میتوان

گفت که جامجهانی  2014آخری��ن فرصت برای من
بود اما برای بازی در کشورهای عربی هنوز دیر نشده و
میتوانم در سالهای آینده در یک تیم خوب بازی کنم.
بایدببینمکهشرایطچطورپیشمیرود.
 در لیس�ت جدید کیروش هم نیستی .فکر
میکنی عدم دعوت از تو به تیمملی تا چه زمانی
ادامهدارد؟
من تمام تالشم را همیشه برای رسیدن به تیمملی
انجامدادهام.االنهمبانظراکثرکارشناساندرآمادگی
کامل به سر میبرم ام��ا بازهم دعوت نمیشوم .این به
نظر سرمربی تیمملی باز میگردد اما امیدوارم مرا در
لیست سیاه نگذاشت��ه باشند و ب��هزودی به تیمملی
برگردم .البته در اولی��ن اردوی تیمملی برایسال 94
که قطعا نیستم چون مدارک از من نخواستند اما برای
اردوهای بعدی امیدوارم که کیروش را متقاعد کنم تا
مرادعوتکند.
 بهترینخاطرهاتازسال 93چهبود؟
گلی که ب��ه استق�لال در درب��ی زدم ،بهترین
خاطرهام ب��ود .ما توانستیم با گلی ک��ه من زدم به
پیروزی برسیم و بعد از مدتها طلسم تساویها را
دردربیبشکنیم.
محسنبنگرهفتهگذشتهدربرنامهنوداعالم
کرد که دربی برگش�ت را نیز حتما پرس�پولیس
میبرد.توهمچنیننظریداری؟
آینده را نمیتوان پیشبینی کرد و اگر چنین قدرتی
داشتم،فوتبالیستنمیشدم.مناهلکریخواندنهم
نیستم و فقط میتوانم قول بدهم که تمام تالشمان را
مثلبازیرفتبرایشکستاستقاللمیکنیمتابازهم
هوادارانماناینطورخوشحالباشند.

جنجالهای کرار؛ این قسمت :کتکزدن خبرنگار!

آقای قلعهنوعی! مماشات تا کی؟!

رئیس هیأتمدیره استقالل :همین االن باید اخراج شود
ش�هروند| انگارهافبک عراق��ی و جنجالی
آبیپوشان دوست ندارد از صفحه اول روزنامهها
و سایتهای ورزشی دور بماند که هر روز با یک
حرکت عجیب نظر همه را ب��ه خودش جلب
ی این بازیک��ن با داور
میکند .بعد از درگی��ر 
در بازی با سایپا و مصاحبه علی��ه فدراسیون،
کتکک��اری با ی��ک خبرنگار قسم��ت جدید
حاشیهسازیهایاینعراقیاست.
نصیحتهایبیحاصلکمیتهاخالق
کرار جاسم که بع��د از مصاحبه جنجالیاش
علیهفوتبالایرانو 3،2هفتهغیبتدرتمرینات
استقالل ،چن��د روزی است به ایران برگش��ته،
دیروزبرایادایتوضیحاتبهکمیتهاخالقرفت.
جالباینکهباوجودتمامتوصیههابهاینبازیکن
پرحاشیه او دیروز هنگ��ام حضورش در تمرین
ب��ا آن خبرنگاری که مصاحب��ه پرحاشیهاش را
منتشر کرده بود ،درگیری فیزیکی پیدا کرد .به
نظر میرسد کرار از حرفهایی که زده ،پشیمان
شده و حاال طاقت فشارهایی که به همین خاطر
روی اوست را ندارد.
حملهبهخبرنگار
کرار جاسم که هر دقیقه از کارها و صحبتهای
خود پشیمان میشود ،دیروز وقتی میخواست
در تمرین حضور یابد با خبرنگاری که مصاحبه
جنجالیاش علیه فوتبال ایران را منتشر کرده

بود روب��هرو شد .حس��ن باب��ازاده خبرنگاری
که م��ورد حمله کرار ق��رار گرف��ت دراینباره
به «شهرون��د» میگوید« :مثل ه��ر روز برای
اطالعرسانی تمری��ن استقالل در محل کمپ
مرحوم ناصر حجازی حاضر شده بودم که وقتی
کرار جاسم به مح��ل تمرین رسید و مرا دید به
شکل عجیبی به من حمله کرد و حتی پیراهنم
را نیز پاره کرد که درنهایت با دخالت سرپرست
استقالل و برخ��ی دیگر از اف��راد این درگیری
خاتمهپیداکرد.اومیگفتکهصحبتهاییکه
با من کرده ،درد دل بوده اما به هیچوجه اینطور
نبود؛ گناه من این است که فقط صحبتهای او
رامنتشرکردم».
صاحبپناه :همیناالنبایداخراجشود
کامران صاح��ب پناه ،رئی��س هیاتمدیره
استقالل در واکنش به تداوم رفتارهای عجیب
جاسم ک��رار ب��ه «شهروند» میگوی��د« :من
میدانستم که این کرار درست شدنی نیست و
با اینکه با او از سوی باشگاه بارها صحبت شده
و حتی جریمهاش کردیم ام��ا به نظر میرسد
هیچ اثری روی این بازیکن ندارد .ما تا االن سعی
کردهایم که فضا را مدیریت کنیم اما این بازیکن
چون فهمیده که تی��م از نظر فنی به او احتیاج
دارد و به او وابسته است ،هر کاری دلش بخواهد
انجاممیدهد».

خبرنگار مضروب :مرا که دید ،حمله کرد

وی همچنین میافزاید« :م��ن کسی بودم
که در زمان مدیریتم در تیم ایرانخودرو وحید
شمسای��ی و مرحوم بابک معصوم��ی را از تیم
کنار گذاشت��م و اگر دست م��ن باشد ،همین
االن ای��ن بازیکن را اخراج میکن��م .شما نگاه
کنید شاید کرار یک��ی از بهترین بازیکنان یک
دهه اخیر عراق باشد اما ب��ه دلیل رفتارش او را
کنارگذاشتهاند.شایداگرکراررفتارشهممثل
بازیاش بود ،االن در بهترین لیگهای اروپایی
بازیمیکرد».
دردستبررسی
علینظریجویباری،معاونباشگاهاستقالل
نیز درباره واکنش باشگاه استقالل به رفتارهای
کرار به «شهروند » میگوید«:ما طبق قراردادی
که با ک��رار داشتیم ،با او پی��ش رفتیم و مقابل
رفتارهایش او را جریمه کردیم .قطعا تخلفات
جدی��د او نیز بررس��ی میشود و ب��ا او برخورد
میکنیم».
میرشاد ماجدی ،سرپرست استقالل که در
صحنه درگیری حضور داشته نیز چنین نظری
دارد«:وقتیمتوجهشدمکهبحثپرتنشیمیان
کرار با خبرنگار در می��ان است سریع واکنش
نشان دادم .قلعهنوعی هم به ماجرای مربوط به
این درگیری ورود کرد .قلعهنوعی گفت که این
خبرنگار بهعنوان یکی از خبرنگاران استقاللی

ش�هروند| افسانههای قدیمی از وج��ود گنج در منطق��های خیالی به نام
«ال��دورادو» حکای��ت داشتند .ح��اال در عصر پرشت��اب فعلی ،گن��ج را نه در
سرزمینهای دور بلک��ه باید در ساقهای کریس رونال��دو جستوجو کرد .اگر
میخواهید بدانید دنیا تازه به این نتیجه رسیده یا نه به این جمله خبری دقت
کنید« :کریس رونالدو با کسب ثانیهای  2.54دالر درآمد ،باالتر از لبران جیمز،
بسکتبالیست معروف آمریکایی ،پردرآمدترین ورزشکار جهان است ».او در هر
ثانیه25سنتبیشازلبرانجیمزبهدستمیآورد؛آنچهنتیجهقراردادجدیداوبا
کهکشانیهااست.ازطرفیامضایقراردادجدیدباکلیولند،لبرانرابادرآمدسالی
20میلیون دالر وبه لطف پول حاصل از قرارداد جدیدی تلویزیونی با بسکتبال
حرفهای آمریکا در رتبهای برت��ر در جدول ثروتمندان ق��رار میدهد؛ هرچند
هنوز قرارداد سالی 33میلیون دالری جوردن افسانهای با شیکاگو بولز در فصل
 ،1997-1998یک نمونه دست نیافتنی است .لیونل مسی با ثانیهای  2.5دالر
پسازکریسولبرانجیمزدرردهسومپردرآمدترینورزشکارانجهانقراردارد.
ثانیههاییبهرنگطال
اولین رکورد کسب درآم��د دردنیای فوتبال توسط الساندرو دل پیرو در

گنجی روی ساقها

اواسط دهه  90شکل گرفت؛ زمانی که طبق برآوردهای آن زمان ،هر ثانیه
یک دالر بهدست م��یآورد .این رکورد بعدها توسط کریستین ویری که از
ترس سروصدای پاپ ژان پل دوم ،بخش��ی از رقم دریافت��یاش را به مادر
خود داد ،شکسته شد؛ با ثانیهای یک و نی��م دالر .رونالدوی برزیلی وفیگو

رقابت
امروز؛ رونمایی از دومین فینالیست لیگ والیبال

نبردسوم شهرداری و پیکان

ش�هروند| شهرداری ارومیه پا روی پا انداخته و
منتظر شناختن رقیب خ��ود در فینال فصل جاری
لیگ حرفهای والیبال ایران اس��ت .البته شهرداری
نمیتواند پیش از بازی تصویر روشنی از رقیب خود
داشته باشد چون هر 4بازی قبلی پیکان و شهرداری
تبریز با  2برد برای طرفین خاتمه یافته است .حاال 2
تیم درحالی سومین و آخرین بازی خود در پلیآف
نیمه نهایی را انجام میدهن��د که پیکان با فوجی از
ستارگان،انگیزهباالیتیمیکدستشهرداریتبریز
رابزرگترینمانعرویاپردازیهایخودمیبیند.وقتی
علیسجادی،دریافتکنندهاصلیشهرداریمصدوم
شد ،خیلیها کار این تیم را تمام شده میدانستند اما
بازی خوب حسن صن��ور ،سرعتیزن تیم و نمایش
قدرت بقیه بازیکنان ،کار را به جایی رساند که حاال
تیم کم امید ابتدای لیگ در یک قدمی فینال است.
در بازی ساع��ت  17امروز در خان��ه والیبال تهران،
سومین پیروزی پیکان ،تداوم افسانه قدرتنمایی این
تیم را در پی دارد اما برتری غافلگیرانه میهمان ،همه
معادالت را به هم میریزد و غیرمنتظرهترین رقیب
فینالبرایشهرداریارومیهراتدارکمیبیند.بازنده
بازی هم باید به مص��اف میزان خراسان برود؛ تیمی
که مقابل قدرت شهرداری ارومیه ،حرف زیادی برای
گفتننداشت.

حاشیه
نتیجه عدم برخورد درخشان با حاشیهسازان

خانزاده ،علیپور را کتک زد!

شهروند| حمید درخشان این روزها خیلی سعی
میکند چشمش را روی برخی از اتفاقات ببندد تا در
روزهایی که دچار کمبود بازیکن است و پش��ت سر
هم تیمش باید در لیگ برت��ر و لیگ قهرمانان آسیا
به میدان برود ،مجبور به اخراج کسی نش��ود .هفته
گذشته بود که خانزاده ،مداف��ع جوان پرسپولیس
با محمد عباسزاده بر سر یک بازی درون تیمی در
تمرین سرخپوشان درگی��ری لفظی شدیدی پیدا
کرد اما هیچ واکنشی از سوی مسئوالن این باشگاه
نسبت به این اتف��اق را شاهد نبودیم .روز گذشته بار
دیگر خان��زاده در تمرین پرسپولی��س حاشیه ساز
شد و با علیپور دیگر بازیکن جوان این تیم درگیری
فیزیکی پیدا کرد تا درخش��ان مجبور ش��ود او را به
روی نیمکت تبعید کند .البته پیش از این درخشان
سعی کرده اتهام بازیکن س��االری را از خود دور کند
و در مقاطعی موقتا چند بازیکن را کنار گذاشته اما
به هر ترتیبی ،این بازیکنان بدون هیچ جریمهای به
تمرینات بازگش��تهاند .حاال باید دید با خانزاده که
هنوز صحنه کتککاریاش با داور و بازیکن حریف
در ترکیب تی��م امید در بازیه��ای آسیایی یادمان
نرفته،چهرفتاریخواهدشد،اگرچهبهنظرنمیرسد
درخشان در آستانه سفر به عربستان خودش را وارد
چالشجدیدیکند.

تیتر بازی

باید کمک کن��د تا حواشی از
مجموعهبرود».
قلعهنوع�ی ،بازه�م
تحملمیکند؟
حاالدیگربهنظرمیرسد
امیر قلعهنوعی که روزی به
خاطر برخ��ورد قاطع با بی
انضباطی بازیکنان مشهور
بود ،تنها حامی ک��رار در ایران
به شمار میآید و همچنان پش��ت
او ایست��اده است چون ب��ه اعتقاد
کارشناسان تیم او بدون کرار چیزی
برای ارایه در زمین ندارد .البته قطعا
این دلیل نمیشود ک��ه قلعهنوعی تا
پایان فصل مجب��ور باش��د از این مهره
پرحاشی��ه در ترکیب تیم��ش استفاده
کند و همه چیز را زیر سوال ببرد .باید دید
باالخره قلعهنوعی هم مقابل کرار میایستد
یا اینکه با همین شیوه این ستاره پوشالی را
تحمل میکند اما چیزی که مشخص است،
جنجالهای بازیکن عراقی حت��ی هواداران
دوآتش��ه استقالل را هم به ست��وه آورده و
به نظر میرس��د وق��ت آن رسیده که
قلعهنوعی به جای مماشات به فکر
برخوردیجدیباشد.

روی خط فوتبال دنیا
رونالدو ،ثانیهای  2.54دالر درآمد دارد
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هم رکوردهای خاص خود را در این زمینه رقم زدند و حاال نوبت به رونالدوی
برزیلیرسیدهاست.
مردانتبلیغات
البته جالب است بدانید برخالف تصور ،رونالدو بیش از مسی از طریق
فوتبال درآمد بهدست م��یآورد و در سوی مقابل ،اسطوره آرژانتینی با
وجود برخوردار نبودن از قیافهای فتوژنی��ک در امور تبلیغاتی موفقتر
از رونالدو اس��ت .در میانه ای��ن معادله هم یک غ��ول بسکتبالی به نام
لبران جیمز ایستاده؛ مردی که طبق ق��ول و قرارهای موجود در لیگ
حرفهای بسکتبال آمریکا ،بخش زیادی از درآمد خود را مدیون کارهای
تبلیغاتی است و اصال همین عامل باعث شده او ج��ای مسی را در رده
دوم ثروتمندتری��ن ورزشکاران جه��ان بگیرد .در ای��ن شرایط موازی
با امپراتوری در میدان ،بیرون میدان هم رقاب��ت رونالدو و مسی ،البته
در حضور لبران جیمزبسیار باال و شدید است .فعال حق با رونالدوست؛
رونالدویی که عالوه بر استفاده از فرصتها ،خیلی خوب هم پول و گل را
توأمان درو میکند.

 در پای��ان هفت��ه هجده��م لیگدست ه اول
فوتب��ال تیمه��ای فوالدنوی��ن اه��واز و مس
رفسنجانبهصدرنشینیخودتداومبخشیدند.
 مگوی��ان ،مداف��ع ارمنستانی تی��م فوتبال
استق�لال  2روز دیگ��ر برای حض��ور در اردوی
تیمملی این کشور راهی کشورش خواهد شد.
 اسامی  ۲۷بازیکن دعوتش��ده به تیمملی
فوتبال زیر ۲۳سال جه��ت حضور در مسابقات
مقدماتی المپیک از سوی محمد خاکپور اعالم
شد که نام جهانبخش و آزمون نیز در آن وجود
دارد.
 فرناندو گابریل بعد از عمل جراحی که انجام
داد دیروز از بیمارستان مرخص و برای استراحت
و طی طول درمان به محل اقامت خود رفت.
 با اع�لام کفاشی��ان و ب��ه دلی��ل مخالفت
کیروش ،مذاکرات دو فدراسیون ایران و ایتالیا
برای برگزاری بازی دوستانه متوقف شد.
کفاش�یان :زورم��ان ب��ه خوابان��دن م��چ
وزارتورزش نمیرسد /ب��رای اردوی اتریش از
کیروش پول قرض میگیریم!
فغانی :من هم جای درخشان بودم فرافکنی
میکردم
افج�های :هدیه من ناپسند ب��ود اما شوخی
مضحکمدیرعاملباخبرنگارنه؟!
افشارزاده :افجهای یک آدم کینهای است
قلعهنوعی :بازیکن با حجازی کار نکرده اما از
مکتب او حرف میزن��د /مثل بعضیها از فروش
بازیکندرصدنگرفتهام
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