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حضــور  5هــزار نفــر در
بــه دنبــال ایــن اتفــاق،
در تــاش هســتند تــا

تالش است تا با همکاری مسئوالن شهری ،شرایط را برای میزبانی تماشاگرانش مهیا کند.
بــه ورزشــگاهها بعــد از حــدود دو ســال انتظــار ،در بــازی هفتــه گذشــته تیــم هــای اســتقالل و نســاجی رخ داد و شــاهد
بــازی دو تیــم بودیــم .ایــن هفتــه هــم قــرار اســت پرســپولیس در شــرایطی مشــابه از صنعــت نفــت پذیرایــی کنــد.
دیگــر تیــم هــا نیــز خــود را آمــاده پذیرایــی از تماشــاگران مــی کننــد .تیــم هــای پرهــواداری چــون تراکتــور و ســپاهان
زمینــه ای را فراهــم کننــد تــا بــازی هــای خانگــی آنهــا نیــز بــا حضــور تماشاگرانشــان برگــزار شــود.
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در ایران برعکس دنیا با مالیات به ورزش کمک نمیشود

تصمیم جدایی دوناروما و رونالدو درست بود
جان لوئیجی بوفون گلر افسانه ای ایتالیا از تصمیم جدایی دوناروما و رونالدو از میالن و یووه دفاع کرد.
جان لوئیجی بوفون این روزها برای پارما در سری  Bفوتبال ایتالیا بازی می کند .او پس از سال ها بازی در تیم ملی ایتالیا ،یوونتوس و پی اس جی به روزهای پایانی فوتبالش نزدیک
شده ولی همچنان معتقد است که انرژی الزم را در خود می بیند.
سال  2018بوفون یوونتوس را به مقصد پی اس جی ترک کرد و پس از یک سال به این تیم بازگشت .بوفون در مورد دلیل انتقالش به پاریس به گاتزتادلو اسپورت گفت «:ابتدا هدفم
این بود که در جام جهانی  2018از فوتبال خداحافظی کنم که بهترین سناریوی ممکن بود .پس از اینکه نتوانستیم به جام جهانی صعود کنیم ،به ایجنتم اطالع دادم که اگر از رئال،
بارسا یا پی اس جی پیشنهادی رسید ،حاضر به مذاکره ام و در غیر این صورت بازنشسته خواهم شد 20 .روز بعد پیشنهاد پی اس جی رسید و به خودم گفتم حیف است چنین چالش
بزرگی را رد کنم .پیشنهاد مالی شان نیز بسیار عالی بود».
بازگشت دوباره به یووه «:وقتی در فصل  2018-19بازی رفت یک هشتم نهایی مقابل منچستریونایتد را پیروز شدیم ،یوونتوس  0-2در مادرید به اتلتیکو باخت .من مشخصا برای خودم
خوشحال بودم اما پس از بازگشت به خانه ،به همسرم گفتم خوشحالم اما احساس راحتی ندارم چون یوونتوس  0-2باخته است .وقتی یوونتوس در پایان آن فصل با من تماس گرفت،
من گفتم ایده دروازه بان دوم بودن برایم وسوسه کننده نیست اما باید بگویم فکر قهرمانی با یوونتوس برایم اهمیت ویژه ای داشت .به این خاطر به یوونتوس برگشتم و آن نقش را
قبول کردم ».بوفون در مورد جدایی دوناروما از میالن و انتقالش به پی اس جی که انتقادات شدید هواداران میالن را به دنبال داشت گفت «:تصمیم کامال درستی بود .جیجو در پاریس
روزهای بهتری خواهد داشت و هرچند فعال برای رسیدن به ترکیب اصلی به مشکل خورده ولی او گلر فیکس پی اس جی در آینده خواهد بود».

بلیت  ۱۰۰هزار تومانی برای حضور در ورزشگاه عجیبتر از قیمت پراید!
مبالــغ اعــام شــده بــرای تماشــای دیــدار
تیــم پرســپولیس در هفتــه ششــم لیــگ برتــر
فوتبــال ،تعجببرانگیــز اســت؛ حتــی بیشــتر از
قیمــت خــودروی پرایــد!
بعــد از دیــدار هفتــه گذشــته اســتقالل و
نســاجی ،فــردا) قــرار اســت بــازی پرســپولیس
و صنعــت نفــت بــا حضــور تماشــاگران برگــزار
شــود؛ البتــه بــا شــنیده شــدن یــک خبــر
عجیــب و غیــر منتظــره! بلیتهــای ایــن دیــدار
بــا افزایــش قابــل توجــهای نســبت بــه دوســال
پیــش مواجــه شــده تــا بعــد از عــدم رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی در دیــدار قبلــی ،حــاال
شــوک دیگــری در رونــد بازگشــت هــواداران بــه
ورزشــگاهها ایجــاد شــود.
طبــق اعــام ســایت رســمی باشــگاه پرســپولیس
بلیتهــای ایــن دیــدار بــا قیمتهــای ،100
 80و  50هــزار تومانــی بــه فــروش خواهــد
رســید .بــا افزایــش قیمتهــا در ایــن دو
ســال و تورمــی کــه در بــازار وجــود داشــته،

شــاید افزایــش قیمــت ایــن بلیتهــا از لحــاظ
اقتصــادی منطقــی باشــد ولــی اینکــه ایــن اتفــاق
بــه یکبــاره و از بلیــت  20-30هــزار تومانــی
بــه  100هــزار تومــان میرســد شــوکهکننده
اســت .مجیــد صــدری ،سرپرســت باشــگاه
پرســپولیس کــه شــب گذشــته میهمــان برنامــه
فوتبــال برتــر بــود در واکنــش بــه قیمتهــای
بــاالی بلیتهــا گفــت« :کجــای ایــن گــران
اســت؟ آخریــن بــار قیمتهــا دو ســال پیــش
مشــخص شــده بــود و فکــر میکنــم ایــن
مبالــغ االن هزینــهای نباشــد .قــول میدهیــم
تخفیفــات خوبــی بــرای افــرادی کــه دوســت
دارنــد هزینــه کمتــری پرداخــت کننــد ،در
نظــر بگیریــم».
شــاید اگــر ایــن افزایــش قیمتهــا در ایــن
دو ســال بــه صــورت متوالــی و ماننــد دیگــر
کاالهــا و خدمــات پلــه پلــه گــران میشــد ،االن
دیدگاههــا نســبت بــه بلیــت  100هــزار تومانــی
اینقــدر عجیــب و انتقــادی نبــود .بــرای اینکــه

نامزدهای جوایز  THE BESTفیفا مشخص شدند
فیفــا نامزدهــای منتخــب برای اهــدای جوایز بهترین های دنیای فوتبال در ســال  2021را معرفی
کرده است.
بــه گــزارش «ورزش ســه» ،نشــریه فرانس فوتبال حدود یــک هفته دیگــر جایزه توپ طال را اهدا
خواهــد کــرد ،اما برای مشــخص شــدن برنــده جایزه بهتریــن بازیکن فیفــا باید تا اواخر ماه دی
صبــور باشــیم .فیفــا ســاعتی پیش نــام نامزدهای بخش هــای مختلف جوایز  THE BESTرا
معرفــی کــرد و برندگان این مراســم بــا برگزاری یک مراســم آنالین در  17ژانویه  2022اعالم
خواهند شد.
رای گیری عمومی در ســایت فیفا آغاز شــده و تا ســاعت  23:59تاریخ  10دســامبر  2021ادامه
خواهد داشــت .فیفا در اوایل ژانویه ســال  2022ســه نامزد نهایی در هر یک از هفت فهرســت را اعالم
خواهد کرد .ســال گذشــته رابرت لواندوفســکی این جایزه را از آن خود کرد.

داوران فکر میکنند هوادار هنوز در لیگ یک بازی میکند
ســرمربی تیــم فوتبــال هـوادار بــا اشــاره بــه داوریهــای
مســابقات گذشــته تیمــش گفت :برخــی از دوســتان فکر
میکننــد هنــوز ه ـوادار در لیــگ یــک بــازی میکنــد.
رضــا عنایتــی در نشســت خبــری پیــش از دیدار فــردای
تیمــش مقابل آلومینیوم اراک گفت :بازی بســیار ســختی
داریــم .آلومینیــوم در چنــد هفتــه گذشــته فوقالعــاده
خــوب بــوده و تیمــی منســجم و بــاکالس اســت و فوتبال
خوبــی بــازی میکنــد .بایــد تمــام توانمــان را در ایــن
بــازی بــه کار بگیریــم تــا از ایــن بــازی امتیــاز کســب
کنیــم چــون ش ـرایطمان در جــدول خــوب نیســت .در
بازیهــای گذشــته تجربــه لیــگ برتــر را نداشــتیم.
وی ادامــه داد :از فــردا تمــام توانمــان را بــه کار میگیریــم
کــه نتایجمــان را تغییر دهیم .مطمئن هســتم بــا توجه به
بازیکنانــی کــه داریــم بــا تالش بیشــتر میتوانیم شـرایط
بهتــری را در جــدول بــه دســت بیاوریــم و بــه هدفمان که
مانــدن در لیگ برتر اســت ،برســیم .همیشــه گفتـهام که
مطمئــن هســتیم این اتفــاق خواهــد افتــاد و نتایج خوبی
خواهیــم گرفــت .تمــام کارشناســان از تیــم مــا صحبــت
میکننــد ولــی تــا نتیجــه نگیریــم خیلــی بــه چشــم
نمیآیــد .تــاش میکنیــم در کنــار بــازی خــوب نتایــج

خوبــی هــم کســب کنیــم و شـرایطمان در جــدول بهتــر
شــود .ســرمربی هـوادار در خصــوص داوری دیدار گذشــته
تیمــش مقابــل فــوالد عنـوان کــرد :خیلــی عــادت نـدارم
دربــاره داوری صحبــت کنــم ولــی وقتــی حقــی از تیمــی
ضایــع میشــود بایــد بیشــتر دقــت شــود .از داوری انتظار
خیلی بیشــتری دارم مخصوصــا در  3-2بازی گذشــته که
یدانــم دوســتان بــه تیــم مــا چگونــه
اتفاقاتــی افتــاد .نم 
نــگاه میکننــد .آنهــا فکــر میکننــد هنــوز در لیــگ
یــک بــازی میکنیــم .در بــازی فــوالد بازیکــن ایــن تیــم
بــه حــق اخـراج شــد چنــد صحنــه بحثبرانگیــز وجــود
داشــت کــه میتوانســت ش ـرایط بــازی را تغییــر دهــد.
وقتــی داوران بــا هــم در ارتبــاط هســتند بــه هــم احتـرام
میگذارنــد .در فوتبــال دنیــا دیدهایــم کــه داور چهــارم بــا
داور وســط صحبــت میکنــد و بــا هــم در تعامل هســتند
کداو ِر ســمت مــن  5بــار بــه داور
ولــی در ایــن بــازی کمـ 
یــک صحنــه را خطــا اعــام کــرد ولــی داور اصــا توجهی
بــه ایــن موضــوع نکــرد و در یکــی دو صحنــه دیگــر هــم
میتوانســت داور بـرای مــا پنالتــی بگیــرد و حتــی گل ما
را برگرداندنــد .ایــن اتفاقــات خیلــی عجیــب و غریــب بود.
عنایتــی افــزود :خواهــش مــن ایــن اســت کــه داوران

بتوانیــم منظــور را بهتــر برســانیم تصــور کنیــد
بــه طــور مثــال پرایــ ِد  40میلیــون تومانــی دو
ســال تولیــد نشــود و بــه یکبــاره  170میلیــون
تومــان قیمتگــذاری شــود .ایــن حکایتــی
اســت کــه در بحــث قیمــت بلیتهــا -حداقــل
بــرای بــازی پرســپولیس -رخ داده اســت .شــاید
مقایســه خیلــی جالبــی نباشــد ولــی در حــال
ســینمایی
حاضــر بلیــت تماشــای یــک فیلــم
ِ
تــازه اکــران شــده در بهتریــن ســینماهای
تهــران  30هــزار تومــان اســت ولــی حضــور یــک
تماشــاگر در بخشــی از ورزشــگاه کــه احتمــاال
دیــد خوبــی بــه زمیــن نــدارد و بــا مشــکالت
دیگــری هــم مواجــه اســت ،بــا مبلــغ حداقــل
 50هــزار تومــان خیلــی انتخــاب بهصرفــهای
بــرای هــوادار بــه نظــر نمیرســد.
همــه میدانیــم کــه پــای ثابــت حضــور در
ورزشــگاهها ،معمــو الً قشــر محصــل و کــم

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک گفــت :در قهرمانــی
نیازمنــد ســرمایهگذاری بیشــتری هســتیم و بــا
منابــع موجــود نمیتــوان هدفگــذاری بلنــد مــدت
داشـت.
ســیدرضا صالحیامیــری ،رئیــس کمیتــه ملــی
المپیــک در حاشــیه آییــن رونمایــی از ســردیس
طالیــه داران بازیهــای آســیایی و مــدال آور
پارالمپیــک و در جمــع خبرنــگاران گفــت :امــروز
در سلســله برنامههــای افتتــاح تاالرهــای مــوزه
ورزش ،تــاالر قهرمانــان طالیــی افتتــاح شــد و از
تندیــس قهرمانــان رونمایــی شــد .تــاالر بعــدی
مشــاهیر فوتبــال خواهــد بــود کــه طــی یــک
مــاه آینــده افتتــاح خواهــد شــد و تندیــس
آنهــا آمــاده اســت.
وی تاکیــد کــرد :در آغــاز فصــل تدویــن
بودجــه هســتیم و ورزش نیازمنــد
حمایــت مجلــس اســت .عمــده نقطــه
نظــرات روســای فدراســیونها
حــول چنــد مســئله مهــم
بــود .از جملــه اینکــه
در قهرمانــی نیازمنــد
ســر ما یه گذ ا ر ی
بیشــتری هســتیم و
بــا منابــع موجــود
نمی تــو ا ن
هدفگــذاری بلنــد
مــدت داشــت.
صا لحیا میــر ی
افــزود :امــروز
هز ینه هــا
بــرای زیــر

ســاختها زیــاد اســت .بــرای باز یهــای
آســیایی جاکارتــا و المپیــک جوانــان  2میلیــون
دالر و  8میلیــارد و  400میلیــون تومــان و
بــرای توکیــو یــک میلیــون یــورو و  30میلیــارد
تومــان هزینــه داشــتیم .هزینههــا تــا ایــن حــد
افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک تصریــح کــرد :در
ســال آتــی ســه رویــداد مســابقات کشــورهای
اســامی ،آســیایی و جوانــان آســیا در پیــش
داریــم و  3تــا  4میلیــون دالر هزینــه داریــم .در
شــرایطی هســتیم کــه نیازمنــد بودجــه هســتیم
و تقاضــا داریــم بودجــه متناســب بــا شــرایط
افزایــش یابــد .بــا بودجــه ســال گذشــته
متناســب بــا قیمــت و تــورم امــروز موافــق
هســتیم.
وی افــزود :آقــای قالیبــاف دیــدگاه مثبــت
داشــت و قــرار شــد جلســه تخصصــی بــا
وزیــر ،مــا و فدراســیونها داشــته باشــد
و واقعیتهــای بودجــه بررســی
شــود .بســتن حســاب
برخــی فدراســیونها و
مالیاتهــا ناعادالنــه
اســت.
در دنیــا بــا مالیــات
بــه ورزش کمــک
میشــود ولــی بــرای
مــا بــر عکــس اســت.
اخیــرا حتــی حســاب
شــخصی روســای
فدراســیونها بســته
شــده و رئیــس
مجلــس قــول جلســه
دادنــد تــا مشــکالت همــوار
شــود.

درآمــد جامعــه هســتند ،بنابرایــن هــواداری کــه
«هشــتش گــروی نُــه» اســت و بــرای حضــور در
ورزشــگاه چندســاعتی بایــد کار و بــارش را کنــار
بگــذارد ،بیشــتر از هــر چیــز دیگــری نــگاه بــه
جیبــش میکنــد و همیــن موضــوع میتوانــد
بــه عاملــی تبدیــل شــود کــه ترجیــح دهــد در
خانــه یــا هــر محــل دیگــری بــازی را تلویزیــون
تماشــا کنــد.
ایــن موضــوع البتــه راه حــل دارد و باشــگاهها
میتواننــد طر حهــای خوبــی بــرای بخــش
خاصــی از طرفدارانشــان در نظــر بگیرنــد.
بــه طــور مثــال باشــگاه وســتهام انگلیــس در
بیــن  20تیــم لیــگ برتــری ارزانتریــن قیمــت
بلیــت را بــرای تماشــای باز یهــای خانگــیاش
در نظــر گرفتــه اســت .بــرای تهیــه بســته 18
بــاز ی خانگــی ،یــک هــوادار عــادی بایــد 320
پونــد هزینــه کنــد ولــی ایــن رقــم بــرای افــراد
بــاالی  65ســال و زیــر  21ســال بــه  160پونــد
کاهــش پیــدا میکنــد ،ایــن یعنــی بلیتهــا
مبتنــی بــر درآمــد افــراد بــه صــورت هوشــمند

قیمتگــذاری شــده اســت.
بــرای حضــور در ورزشــگاه و تماشــای یــک
بــازی فوتبــال ،هــوادار فقــط بــه یــک بلیــت
احتیــاج نــدارد و بایــد هزینههــای دیگــری را
نیــز از جیــب مبارکــش خــرج کنــد .رفــت و
آمــد (اگــر خــودروی شــخصی وجــود نداشــته
باشــد ،هزینــه بــه مراتــب بیشــتر میشــود)
و تغذیــه از دیگــر عوامــل هزینهتــراش بــرای
یــک هــوادار فوتبــال بــه حســاب میآینــد کــه
احتمــا الً خرجــش کمتــر از قیمــت خــو ِد بلیــت
نخواهــد بــود.
موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد،
امکانــات و مزایایــی اســت کــه یــک هــوادار
بــا خریــد بلیــت از آنهــا بهر همنــد میشــود.
در همــه جــای دنیــا قیمــت بلیتهــا بــرای
باز یهــای خــاص و جایگا ههــای خــاص
گرانقیمتتــر از حــد معمــول اســت و
نمیتــوان منکــر ایــن پدیــده شــد ولــی آیــا
امکاناتــی کــه در اختیــار خریــداران آن بلیتهــا
یــا حتــی بلیتهــای ســطح پایینتــر قــرار
میگیــرد بــا امکانــات ورزشــگا ههای وطنــی
برابــری میکنــد؟

انتشار تصویر هواداران چقدر اخالقی بود؟
انتشــار یــک کلیــپ عجیــب در برنامــه فوتبــال برتــر با
واکنــش شــدید فضــای مجــازی همــراه شدهاســت.
آذرمــاه همیشــه یــادآور صعــود تاریخــی ایــران بــه جام
جهانــی  ۹۸و کامبــک مقابــل استرالیاســت .امــا یکی از
تصاویــر فرامــوش نشــدنی این صعــود حماســی مربوط
بــه نیمکــت ایــران میشــود؛ جایــی کــه والدیــر ویــرا
ســیگاری آتــش زد و بــر لــب گذاشــت.او از تــرس اینکه
شــکار دوربیــن هــای تلویزیونی نشــود ،ابتدا ســیگارش
را روی زمیــن انداخــت ولــی چنــد ثانیــه بعــد کــه
فهمیــد کار از کار گذشــته دوبــاره ســیگار را بــر لــب
گذاشــت و بــه ســبک خــودش از گل خــداداد لــذت
بــرد.
ویــرا تنهــا مــورد اســتعمال دخانیــات بــه عنــوان یــک
فــرد ورزشــی نبــوده و نیســت و در طول تاریــخ فوتبال،
بازیکنــان و مربیــان صاحب ســبکی بودند(هســتند) که
همــراه بــا ورزشــکار بــودن ،ســیگاری هــم بودهانــد.
رفتــه رفتــه بــا گذشــت زمــان و حرفـهای شــدن دنیای
فوتبــال و تضــاد بــزرگ دخانیــات بــا روح ورزش مصرف
دخانیــات توســط خانــواده فوتبــال حــذف شــد و اکنون
اگــر بازیکنــی در حیــن مصــرف دیــده شــود حاشــیه
بــزرگ و جریمــه ســنگینی در انتظــار او خواهــد بــود.
پــس از بازیکنــان و مربیــان نوبــت بــه تماشــاگران
فوتبــال رســید کــه از مصــرف دخانیــات حیــن دیــدن
مســابقه در ورزشــگاه منــع شــوند .قوانیــن جدیــدی
بــرای تورنمنتهــای مهــم وضــع شــد و تبلیغــات
گســتردهای بــرای منــع مصــرف دخانیــات در یــورو،
لیــگ قهرمانــان و حتــی جــام جهانــی روســیه صــورت
گرفــت .اکنــون در مســابقات تحــت نظــارت فیفــا و
ایافســی مصــرف دخانیــات توســط تماشــاگران
ممنــوع اســت و حتی باشــگاه پرســپولیس در ســال ۹۶
بــه خاطــر اســتعمال دخانیــات تماشــاگرانش در بــازی
مقابــل الریــان ســه هــزار دالر جریمــه شــده و تذکــر
ســفت و ســختی نیز از مســئوالن کنفدراســیون فوتبال
آســیا دریافــت کــرده بــود.
احساســی نشــوند .اگــر پوئنــی را بــه حــق به یــک تیمی
میدهنــد نخواهنــد جبـران کننــد .امیــدوارم دیــد داوران
نســبت بــه هـوادار ایــن نباشــد کــه از لیــگ یــک آمــده و
هــر کاری کــه بخواهنــد ،انجام دهنــد .مطمئن باشــید از
حــق تیممــان دفــاع میکنیــم و امیــدوارم داوران
بیشــتر دقــت کننــد تــا حقــی از تیمهــا
ضایع نشــود.

انگلیــس نیــز یکــی از  ۱۷کشــور اتحادیــه اروپاســت
کــه از ســال  ۲۰۰۷قانــون منــع کامــل اســتعمال همــه
اقســام تنباکــو در اماکــن عمومــی را تصویــب کردهانــد.
براســاس ایــن قانــون اســتعمال هرگونــه دخانیــات در
محلهــای عمومــی ممنــوع اســت و کســانی کــه ایــن
قانــون را نقــض کننــد جریمــه میشــوند .اتحادیــه
فوتبــال انگلیــس از ســال  ۲۰۰۷کلیــه ورزشــگاههای
فوتبــال را مــکان عمومــی اعــام کــرد تــا بتوانــد زیــر
ســایه ایــن قانــون کشــوری اســتعمال دخانیــات در
ورزشــگاههای فوتبــال را ممنــوع کنــد .در حــال
حاضــر ورود هرگونــه دخانیــات بــه اســتادیومهای
فوتبــال در انگلیــس ممنــوع اســت و برگزارکننــدهگان
رقابتهــای ســطوح مختلــف در ایــن کشــور کســانی
کــه در اســتادیوم ســیگار بکشــند را از اســتادیوم اخراج
میکننــد.
امــا در ایــران نیــز هیات رئیســهســازمان لیــگ فوتبال
ایــران در تصمیمــی اعــام کــرد کــه از فصــل 96-97
ورود و اســتعمال دخانیــاتدر تمامــی ورزشــگاههای
کشــور ممنــوع اســت و بــه ایــن ترتیــب ســیگار جــز
اقــام ممنوعــه محســوب شــده و تماشــاگران نبایــد
بــا ســیگار وارد ورزشــگاه شــوند .همــان روزهــا بــود
کــه دوربیــن مخفــی برنامــه نــود میــان تماشــاگران
رفــت و گزارشــی پــر ســر و صــدا تهیــه کــرد کــه
نشــان مـیداد تماشــاگران بــه راحتــی و ماننــد ســابق
مشــغول مصــرف دخانیــات هســتند و حتــا خریــد و
فــروش ســیگار نیــز بــه راحتــی در ورزشــگاه انجــام
میشــود.
در پایــان ایــن آیتــم عادل فردوســی پــور ضمن تمجید
از ایــن قانــون گفتــه بــود کــه در ورزشــگاه بــه غیــر از
ســیگار ،انــواع دخانیــات دیگــر نیــز بــه فــروش مــی
رســید کــه مــن اصــا اســم اینهــا را هــم نشــنیده
بــودم .فردوســی پــور یکــی از راه هــای بهبــود ایــن
وضعیــت را خانوادگــی شــدن اســتادیومها عنــوان
کــرده بــود.
عنایتــی در خصــوص حضــور تماشــاگران در ورزشــگاهها
اظهــار داشــت :حضــور هـواداران خوشــحالکننده اســت.
ت فوتبــال بــه تماشــاگرانش اســت و ایــن اتفــاق
جذابیـ 
بایــد زودتــر رخ دهــد و حضــور ه ـواداران بیشــتر شــود.
در ته ـران ش ـرایطمان نســبت بــه تیمهــای دیگــر بــد
نیســت ولــی همیــن کــه هـواداران را در ورزشــگاهها
میبینیــم بــرای مــا خوشــحالکننده اســت.

رقابت من
و رونالدو
خاطره
زیبایی است
که در تاریخ
میماند

فوقســتاره آرژانتینــی پاریسـنژرمن میگویــد رقابــت او
در ســالهای اخیــر با فوقســتاره پرتغالی منچســتریونایتد
خاطــره زیبایــی اســت کــه در تاریــخ فوتبــال باقــی خواهد
مانــد .لیونــل مســی کــه تابســتان اخیــر بــه حضــور 21
ســالهاش در بارســلونا پایــان داد و بــه پاریســنژرمن
پیوســتی در گفتوگویــی مفصــل بــا روزنامــه اســپانیایی
«مــارکا» چــاپ مادریــد ،دربــاره جدای ـیاش از ایــن تیــم
کاتالونیایــی گفــت :از باشــگاه بــه من گفتند کــه نمیتوانی
یدانــم
بمانــی و نمیتواننــد قـراردادم را تمدیــد کننــد .نم 
کــه آیــا چیــزی غیــر از مســئله مالــی وجــود داشــت یــا
خیــر امــا بــه مــن گفتنــد کــه نمیتواننــد قــراردادم را
تمدیــد کنند .وی همچنیــن در خصــوص وضعیت کنونی
باشــگاه بارســلونا کــه منجــر بــه اخـراج رونالــد کومــان از
ســمت ســرمربیگری ایــن تیم شــد ،اظهــار داشــت :کومان
در دوره دشـواری هدایــت بارســا را برعهــده گرفــت ،دورهای
کــه بازیکنــان مهمــی از تیــم جـدا شــدند امــا او قــادر بــود
بازیکنــان جـوان زیــادی را بــه تیــم اضافــه کنــد .همانطــور
کــه پیــش از این گفتهام ،همیشــه آســانترین کار ســرزنش
یداننــد
ســرمربی اســت و خــود مربیــان هــم ایــن را م 
چــون حرفــه آنهــا ایــن اســت .فوقســتاره آرژانتینــی
پاریس ـنژرمن همچنیــن در خصــوص اظهارنظــر اخیــر
خـوان الپورتــا رئیس باشــگاه بارســلونا کــه پــس از امضای
قـرارداد بــا دنــی آلــوز 38ســاله از احتمــال بازگشــت لیونل
مســی و آنــدرس اینیســتا را مطــرح کــرده بود ،تأکیــد کرد:
بدیهــی اســت کــه اگــر بتوانــم بــه باشــگاه کمــک کنــم،
دوســت دارم بــه بارســا برگــردم .همیشــه این را گفتـهام که
روزی بــه بارســلونا بازخواهــم گشــت ،چــون بارســلونا خانه
مــن اســت و در آنجــا زندگــی خواهــم کــرد.
برنــده  6تــوپ طــا در خصــوص بازگشــت دنــی آلــوز 38
ســاله بــه بارســلونا و امضــای قـرارداد بــا کاتاالنهــا گفــت:
حقیقــت ایــن اســت کــه از بازگشــت آلــوز بــه بارســلونا
ســورپرایز شــد ،بــه خصــوص اینکــه ایــن اتفــاق در ایــن
مقطــع افتــاد .مــن فکــر میکنــم او خریــد خوبــی بـرای
بارســلونا اســت ،درســت بــه ماننــد اســتخدام ژاوی ،او نقش
مهمــی بـرای بازیکنــان جـوان تیم ایفــا خواهــد کــرد .آلوز
بــه پیشــرفت تیــم کمــک خواهــد کــرد .او ذهنیتــی برنده
دارد و بــه بازیکنــان جــوان در داخــل و خــارج از زمیــن
کمــک خواهــد کــرد .مســی  34ســاله دربــاره همتیمــی
فرانســویاش کــه گفتــه میشــود بــا منقضــی شــدن

ورزشی

مقایسه اسکوچیچ با
ویلموتس توهین به اوست!

علیرضــا منصوریــان جــزو اولیــن کســانی بــود کــه پــس
از انتخــاب دراگان اســکوچیچ موضــع گیــری تنــدی علیــه
وی کــرد .منصوریــان کــه در آن روز بــه خصــوص بــه نظــر
میرســید از اینکــه اســکوچیچ کــه بــه هرحــال مربی هیچ
تیــم بزرگــی در ایـران نبــوده ،هدایت تیــم ملی را در دســت
گرفتــه بــه شــدت عصبانــی شــده بــود ،جمالتــی را علیــه
ســرمربی تیــم ملی بــه زبــان آورد کــه بعدها شــاید خودش
از اســتفاده کــردن آن کلمــات خوشــحال نبــود.
او در آن گفــت و گــو انتخــاب اســکوچیچ را مافیایــی و باالتر
از آن دانســت امــا چندمــاه بعــد کــه ســرمربی تیم ملــی در
هیبــت یــک فــرد برنــده بــه اســتودیوی فوتبــال برتــر آمده
بــود بــا اشــاره بــه ظاهــر منصوریــان گفــت او صحبتهــای
بــدی را در مــوردش انجــام داده اســت.
منصوریــان امــروز در نشســت مطبوعاتــی پیــش از بــازی با
پرســپولیس از اســکوچیچ و نتایجــش تعریــف کــرد وبــه او
تبریــک گفــت امــا یــاداوری کــرد کــه کارلــوس کـیروش
ســطح بســیار باالتــری نســبت بــه ســرمربی فعلــی تیــم
ملــی ایـران دارد .وی همچنیــن روایتــی از ماجراهایــی بیــن
خــودش و اســکوچیچ را بــه ســبک خــاص خــود تعریــف
کــرد و دربــاره موضــوع طارمــی و ســرمربی تیــم ملــی
هــم اظهــار نظــر جالبــی داشــت .نکتــه جالــب اینکــه در
صحبتهــای منصوریــان هیــچ اثــری از تحقیــر و توهیــن
نبــود و همیــن مســئله نقــد او را نســبت بــه ســرمربی تیم
ملــی متمایــز میکنــد .ایــن صحبتهــا را در ادامــه خواهید
خوانــد :منصوریــان در ابتــدا در خصــوص برخــوردش بــا
اســکوچیچ گفــت :خــارج از کنفرانس اســت امــا باید بگویم
خــود اســکوچیچ را یــک بــار دیــدم و بــا او صحبــت کــردم.
ایــن مالقــات در هتــل المپیــک بــه صــورت اتفاقــی رخ داد
و یــک ذره هــم تنــش بــا زبــان انگلیســی بــا هــم داشــتیم.
کمــی توقــع او داشــت و کمــی هــم مــن .مــن بــه عنـوان
شــخص نــه بلکــه بــه عنـوان کســی کــه از جانــب فوتبــال
کشــور حــرف میزنــد .بــه لحــاظ نتایــج بــه او تبریــک
میگویــم خیلــی فــوق العــاده نتیجــه گرفتــه و بایــد بــه
لحــاظ نتایجــی کــه گرفتــه بــه او احتـرام گذاشــت .او ادامــه
داد :یادمــان باشــد ســال ۲۰۱۲کــه مــن به عنوان ســرمربی
بــا روســیه بــازی کــردم کـیروش نشســته بــود و میانگیــن
ســنی تیــم مــا  ۳۳.۵ســاله بــود و ظرف یک مقطع هشــت
ســاله تیــم مــا  ۲۳.۵ســاله شــد و بــه  ۲۲هــم نزدیــک بــود
برســد .کاشــتههای آن آدم را االن نــگاه کنیــد؛ ایــن اســت
کــه بیســت و خــردهای نفــر خــارج از کشــورند .یــادم اســت
مجبــور میکــرد بازیکنــان را کــه لژیونــر شــوند و من کلیت
کـیروش را گفتــم .منصوریــان در این بخش صحبتهایش
از چهارمربــی بــزرگ تاریــخ فوتبــال ایـران یــاد کــرد و بیــان
کــرد :نتایج آقای اســکوچیچ فــوق العــاده خوب بــوده و حاال
یــک بــار در برنامـهای یــک حــرف زننده هــم در مــوردم زد و
بــه خــودش هــم گفتــم کــه آن حــرف بــار حقوقی داشــت.
یدانیــد کــه نتایجــش بســیار خــوب بــوده
خودتــان هــم م 
امــا خدمــات چهــار مربــی را باید ثبت کنیــم .اولــی رایکوف،
دوم مرحــوم پرویــز دهـداری که افتخــار زندگیام این اســت
کــه شــاگردش بــودم ،ســوم حــاج محمدآقــای مایلی کهن
کــه امیــدوارم سالمتیشــان را بــه دســت آورنــد .هیچکــس
جـرات نمیکــرد در زمــان آقــای مایلــی کهن نســل حمید
اســتیلی ،منصوریــان و کریــم باقــری را هافبک بگـذارد .اگر
مابقــی مربیــان بودنــد ،میرفتنــد سـراغ  ۲۸تا  ۳۵ســالهها،
ایــن آدم نســل را عــوض کــرد .چهارمیــن مربــی هــم کــه
بایــد نامــش ثبــت شــود کـیروش اســت.

قــراردادش بــا پاریســنژرمن ،تابســتان پیــشرو راهــی
رئــال مادریــد خواهــد شــد ،اظهــار داشــت :حقیقــت ایــن
یدانــم آینــده حرفـهای امباپــه چــه خواهــد
اســت کــه نم 
یدانــد چــه کار خواهــد
شــد .او تنهــا کســی اســت کــه م 
کــرد .تنهــا چیــزی کــه میتوانــم بگویــم ایــن اســت کــه
خوشــحالم کیلیــان در پاریســنژرمن اســت .امباپــه
بازیکــن مهمــی بـرای مــا در راه نبــرد بـرای رســیدن بــه
اهدافمــان در فصــل جــاری اســت.
وی همچنیــن دربــاره فوقســتاره پرتغالــی پیشــین
رئــال مادریــد کــه تابســتان اخیــر از یوونتــوس جـدا و بــه
منچســتریونایتد بازگشــت ،گفت :منچســتریونایتد تیمی
بســیار قدرتمنــد اســت و بازیکنــان بــزرگ هــم دارد.
کریســتیانو از قبــل ایــن باشــگاه را میشــناخت ،امــا ایــن
در مقطعــی دیگــری بــود و حــاال او به روشــی چشــمگیر با
شـرایط جدیــد در منیونایتــد ســازگار شــده اســت .رونالدو
از همان شــروع کار مثل همیشــه گل زده و مشــکلی برای
تطبیــق نداشــت .در لیــگ برتر همــه چیز آنطــور که همه
مــا فکــر میکردیــم ،نیســت امــا رقابتــی بســیار ســخت و
یکنواخــت وجــود دارد کــه در آن همــه چیز تغییر میکند.
اوضــاع در لیــگ برتــر بعــد از مــاه دســامبر خیلــی تغییــر
میکنــد و هــر اتفاقــی ممکــن اســت بیفتــد.
فوقســتاره پیشــین بارســلونا همچنیــن در خصــوص
رقابتــش بــا رونالــدو برای کســب عناویــن انفـرادی یــادآور
شــد :مــدت زیــادی اســت کــه مــا در یــک لیــگ رقابــت
نکردهایــم .مــا بــه صــورت انفـرادی و تیمــی بـرای اهـداف
مشــابه رقابــت کردیــم .رقابــت مــا ،مرحلــه بســیار زیبایی
بـرای خــود مــا و همچنیــن مــردم بــود چــون آنهــا بســیار
از آن لــذت بردنــد .ایــن خاطــره زیبایی اســت کــه در تاریخ
فوتبــال باقــی خواهــد ماند.
لئــو در بخــش دیگــری از صحبتهایــش دربــاره همتیمی
شــدنش بــا مدافــع پیشــین رئــال مادریــد کــه بازیهــای
پرتنشــی را مقابــل او در الکالســیکوهای مختلــف تجربــه
کــرده بــود ،اظهــار داشــت :در ابت ـدا همتیمــی شــدن بــا
رامــوس عجیــب بــود ،آنهــم پــس از ســالها رقابــت بــا
یکدیگــر ،رهبــری تیمهــای بارســلونا و رئــال مادریــد ،پس
از حضــور در چندین الکالســیکو و نبرد در زمین مســابقه،
امــا همــه چیــز در آن مقطــع اتفــاق افتــاده و در زمیــن
مســابقه باقــی مانــده اســت .مــا همیشــه بــه هــم احتـرام
میگذاریــم.

