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تیــم ملی امید کشــورمان در مرحله نهایی انتخابی المپیــک 2016 به مصاف 
حریفان خود می رود و در دو دیدار گذشته یک برد و یک باخت ثبت کرده است. 
ســوای شکست روز جمعه شــاگردان خاکپور که حرف و حدیث هایی به همراه 
داشت، مهمترین مساله تیم ملی امید دعوای رسانه ای است که بین مسئولین 
این تیم و وزارت ورزش به راه افتاده و ظاهرا این شکست باعث شده تا اختالفات 

رسما خود را نشان دهند!

حضور کاشانی
آذرماه سال گذشــته بود که  پس از حذف تیم ملی امید و موجی که در رسانه ها 
و در خصوص عملکرد ضعیف تیم های پایه کشور به راه افتاد، علی کفاشیان، 
حبیب کاشانی را به عنوان مدیر تیم ملی امید انتخاب کرد تا وی به عنوان نماینده 
فدراسیون به دنبال انتخاب ســرمربی و برطرف کردن مشکالت عدیده باشد. 
کاشــانی که  پیش از این سرپرست و مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس بود ولی در 
ســالهای اخیر آنچنان به فوتبال نزدیک نبود، صفر تا صد تیم ملی را در اختیار 
گرفت یعنی وی انتخاب ها را انجام دهــد، برنامه ریزی و هزینه کند و تیم ملی 
را به المپیک برســاند! البته این بار اولی نیســت که فدراســیون فوتبال چنین 
شاهکارهایی را انجام می دهد و در آن مقطع این سوال مطرح می شد  آیا واقعا 
می توان یک نفری را که هیچ وابســتگی به فدراســیون فوتبال ندارد، مسئول 
چنین امر مهمی کرد. اگر قرار بود تیم ملی امید به صورت پیمانکاری در اختیار 
فردی خارج از فدراسیون قرار بگیرد دوستانی که در فدراسیون نشسته اند می 
توانســتند مزایده برگزار کنند!بعد از ماجراهای فــراوان باالخره محمد خاکپور 
ســرمربی تیم ملی امید شــد. جالب بود فردی که تا قبل از آن  حتی حاضر نبود 
اسمش در بین گزینه های مربیگری تیم ملی المپیک باشد سرمربی شد.  تیم 
ملی در یکســال گذشــته اردوهای مختلفی را در داخل و خارج از کشور برگزار 
کرد و در مرحله مقدماتی انتخابی المپیک 2016 پس از چند برد پیاپی در تهران 

مقابل عربستان تن به شکست داد.

کمک 400 میلیونی وزارت ورزش
فارس روز یازدهم دیماه نوشــت:» تیم ملی امید ایران که این روزها خود را برای 
کسب ســهمیه المپیک ریو 2016 آماده می کند، قرار است امشب سفری را به 
مشهد مقدس داشته باشد و بعد از آن اردوهای خود را در قطر پیگیری می کند. 
وزارت ورزش و جوانان هم برای حمایت از این تیم روز چهارشــنبه 400 میلیون 

تومان کمک کرد تا این تیم با شارژ مالی برنامه های خود را پیگیری کند.«

وزارت کمکی نکرده است!
بالفاصله پــس از اعالم کمــک وزارت ورزش به تیم ملی امیــد، مدیر این تیم 
واکنش نشان داد. حبیب کاشانی در حاشیه مراسم بدرقه تیم فوتبال امید با ابراز 
امیدواری از اینکه این تیم بتواند به طلسم 40 ساله نرفتن به المپیک پایان دهد 
گفت: زمانی که برنامه های تیم امیــد را تنظیم می کردیم نگران اختالف بین 
مثلث کمیته المپیک، وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال بودیم که خدا را شکر 
االن شرایط خیلی خوبی وجود دارد و همه برای حمایت آمدند. وی در مورد کمک 
هایی که به این تیم شده و کمک 400 میلیونی وزارت ورزش گفت: ما هیچ هزینه 
ای از وزارت ورزش ندیدیم. کمیته ملی المپیک هم یکصد و سی دو دو میلیون 
تومان برای آماده سازی تیم ما در نظر گرفت که هنوز دنبال آن هستیم. کاشانی 

درمورد حضور کی روش در قطر گفت: به مناسبت سال نو میالدی یک ایمیل 
برای کی روش فرستادم و سال نو را به او تبریک گفتم و در همان ایمیل به او گفتم 
که خوشحال می شویم او را در قطر ببینیم. وی درمورد اینکه کی روش در هتل 
تیم امید نمی تواند حضور داشته باشد، گفت: این قوانین AFC است که برای 
سرمربی و مربی و کسانی که می توانند اطراف تیم باشند، کارت صادر کرده و به 
ما ربطی ندارد و اینکه کی روش در کدام هتل مستقر خواهد شد، ارتباطی به ما 
پیدا نمی کند و این قوانین است. ان شاءالله کی روش را در قطر ببینیم و با حضور 

او بازیکنان تیم امید انگیزه بیشتری می گیرند.

دعوای اینستاگرامی ورسانه ای
بعد از پایان بازی ایران با قطر مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان 

در پیج اینســتاگرامی خودش بــه تعریف و تمجیــد از کارلوس کی روش 
پرداخت و نوشــت :»اگر کی روش بــه تیم قطر باخته کــه .. بماند.کلی 

داســتان داشــتیم ســر ماندن آقای کی روش حاال که با کلی هزینه 
هســت و یک فرصته برای فوتبــال ایران،حاال راهش بدهید ســر 
تمرین امید، از فکر و نظرش اســتفاده کنیم . فرصت ها را از دست 
ندیم برای این تیم کلی هزینه شــده و ســرمایه تمام مردم، اعم از 

آقای کی روش و کی روشــی پور اســت این تیم فرصت تاریخی 
صعــود دارند لج بــازی نکنیــم و ...«. علیپور مدیر رســانه ای 
تیم المپیــک ایران در کامنتی برای ناظمی نوشــت:»برای تو 

و رئیســت که بدنیست چون همه ی تالشــتون را برای نابودی 
فوتبال می کنیدچون آدم خودتون رئیس فدراسیون نیست، ضمنا 

ادای حامیان کی روش رو در نیار که بهت نمیاد، شما و رئیست اول 
مشــکلتون رو با کی روش و هر کسی که به رشد فوتبال کمک کنه حل 

کنید و بعد به تیم امید بپردازید و ...«. بعد از این ماجرا پایگاه خبری وزارت 
ورزش و جوانان نوشت: فدراسیون فوتبال هزینه های تیم فوتبال امید ایران 
را در فاصله مرداد سال نود و سه تا سی ام اذر امسال اعالم کرد. بنا بر گزارش 
فدراسیون، هزینه های اردوهای تیم امید ایران دو میلیارد و دویست و چهل 

ونــه میلیون تومان بوده اســت. در بخش هزینه های مســابقات تیم امید 
ایران، مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشــتاد و دو میلیون تومان هزینه شده 

است. فدراسیون فوتبال ایران در بخش حق الزحمه مربیان و کادرفنی 
کرد در فاصله چهارده ماه تیم امید ایــران اعالم 

یک  میلیارد و صد گذشته 
هفتــاد  و 
و  د و 
و  میلیون 
ششــصد 

پنجــاه  و 
و ســه هزار و 

ســیصد و چهل و هفت تومــان برای تیــم امید 
ایران پرداخت شــده که مجموعا تنها در این فاصله 
زمانی پنج میلیارد تومان برای برنامه های تیم امید 
هزینه شده است. بنا بر گزارش فدراسیون فوتبال 
در این مدت از ســوی کمیته ملی المپیک ایران 

مبلغ یکصد و ســی و دو میلیون تومان برای هزینه بلیــط تیم ملی امید ایران 
پرداخت شده است ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان چند روز قبل از عزیمت 
تیم امید به مســابقات فوتبال زیر 2۳ ســال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک 
ریو در کشــور قطر مبلغ چهارصد میلیون تومان بــرای تامیم هزینه ها و حتی 
بخشی از پاداش امیدها به حساب فدراســیون فوتبال واریز کرد. در گزارش 
مالی فدراســیون که در اختیار پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته 
درباره ســایر مبالغی که تحت عنوان کمک های مردمی و افراد خیر از آن در 
روزهای گذشــته در رسانه ها  یاد شــده بود آمده است. مبلغ ســیصد و پنجاه 
میلیون تومانی که آقای کاشــانی مدیر تیم امید در مورد آن صحبت کرده بود 
در نزد فدراسیون چنین رقمی موجود نیست 
و به حســاب واریز نشــده است ضمن 
اینکــه در این مدت تنها از طریق 
شهرداری منطقه یک، مبلغ 
دویســت میلیــون تومان 
به حســاب فدراســیون 
واریز شد و در همان روز 
آقای کاشانی ان را برای 
هزینه کردهای تیم امید 

دریافت کرده است.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

تیم فوتبال تاتنهام عصر امروز 
شنبه در چارچوب هفته بیست 
و دوم رقابتهای لیگ برتر 
انگلیس به مصاف ساندرلند 
رفت و این تیم را با شکست 4 
بر یک بدرقه کرد.

تیتر دو

 محسن ترکی؛ 
داور برتر ایران

مراســم تجلیل از داوران لیگ برتر در هتل المپیک 
تهــران با حضور علی کفاشــیان رئیس فدراســیون 
فوتبــال، مهدی تاج رئیس ســازمان لیــگ و دیگر 
مســئولین فوتبال ایران برگزار شــد. در این مراســم 
محســن ترکی به عنوان برترین داور نیم فصل لیگ 

برتر انتخاب شد و جایزه سوت نقره ای کسب کرد.

انتخاب بهترین داور
محسن ترکی داور بین المللی فوتبال ایران که همیشه 
در صحبت هایش از حقوق همکاران خود دفاع کرده 
اســت این بار نیز تغییر عادت نداد و در این خصوص 
صحبت کرد. وی پس از کســب عنوان بهترین داور 
نیم فصل لیگ برتر گفت: کسب این عنوان را مدیون 
کمک هایم هســتم. محســن ترکی با بیان اینکه از 
کسب این عنوان غافلگیر شدم، افزود: بهترین داوران 
ایران هم اکنون در قطر بسر می برند و درحال قضاوت 
رقابت های انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا هستند. 
بهترین داور ایران در نیم فصل لیگ پانزدهم اضافه 
کرد: امیدوارم تیم داوری ایــران در قطر بتواند مجوز 
قضاوت دربازی ها المپیک و جام جهانی روســیه را 
کسب کند تا ســطح بین المللی داوری ایران بیش از 
بیش افزایش یابد. ترکی درباره جایگاه داوری در ورزش 
ایران گفت: متاســفانه انتظارات زیادی از داوران به 
ویژه در رشته فوتبال وجود دارد، اما حمایت های الزم 
از آن ها به عمل نمی آید به طوریکه بسیاری از داوران 
با مشکالت عدیده مالی روبه رو هستند. به اعتقاد وی 
یک داور حرفه ای باید تمرینات آمادگی جسمانی را در 
طول هفته پشت سر بگذارد، اما حقوق و دستمزد وی 

کفاف زندگی اش را نمی دهد.

به ترکی نیاز داریم
مسعود عنایت در حاشیه مراســم تقدیر از داوران در 
خصوص اینکه آیا فدراســیون بــرای حضور فغانی 
در جام جهانی اقدامــی انجام می دهد یا خیر،اظهار 
داشت: این مسئله به شایستگی خود او بازمی گردد. 
فدراسیون هیچ نقشی ندارد. در انتخابی جام جهانی 
پارتی بازی نیســت. او پس از اشــتباهی که در دیدار 
پرسپولیس داشت دیگر مشکلی نداشت و به عنوان 

داور هفته هم انتخاب شد. 

آلکس فرگوسن »جان لنون« 
فوتبال است

ســرمربی تیم فوتبال لیورپول از سرآلکس فرگوسن 
به عنــوان جان لنون فوتبال یاد کرد. کســی که باید 
پای حرف هایش نشســت و گوش سپرد. تیم فوتبال 
لیورپول فردا یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم 
رقابتهای لیگ برتر انگلســتان در ورزشگاه آنفیلد با 
منچســتریونایتد دیدار خواهد کرد. یورگن کلوپ در 
نشســت خبری پیش از این بــازی، صحبت کردن 
در خصوص فرگوســن که پس از 2۷ سال از این تیم 
جدا شــد را برای خود افتخاری می داند. وی گفت: 
اول از همه باید بگویم من با فرگوســن خاطرات کم 
خوبی داشتم. البته در مقایسه با او من مربی جوانی 
هســتم. برای من افتخار بزرگی اســت کــه درباره 
فرگی صحبت کنم. برای شــما به عنوان یک مربی 
فوتبــال بهترین کاری که می توانید انجام دهید این 
اســت که بنشــیند و به او گوش ســپارید. سرمربی 
لیورپول افزود: فرگوســن شــاید بزرگ ترین مربی 
تاریخ فوتبال باشــد؛ چیزی مثل جان لنون فوتبال. 
اینکه می توانم در خصوص این مربی صحبت کنم 
واقعا اتفاق تاثیرگذاری اســت.  از نظر من فرگوسن 
بسیار قابل احترام اســت چراکه کاری که این مربی 
برای فوتبال انجام داد شــاید از سوی مربی دیگری 

قابل تکرار نباشد.

مسوت اوزیل بازیکن سال 
آلمان شد

بازیکــن میانی تیم فوتبال آرســنال با پشــت ســر 
گذاشــتن توماس مولــر به عنــوان بازیکن ســال 
فوتبال آلمان برگزیده شــد. مسوت اوزیل عملکرد 
درخشانی در سال گذشــته برای تیم فوتبال آلمان 
داشته است. اوزیل با ۵1 هزار رای به عنوان برترین 
بازیکن انتخاب شــد و مولر و جوناس هکتور از تیم 
کلن در رده های دوم و ســوم ایستادند. اوزیل برای 
چهارمین بار است که به چنین افتخاری دست پیدا 
می کند. وی در سال های 2011، 2012 و 201۳ 
به این عنوان دســت پیدا کرده بود.اوزیل در ســال 
201۵ هشــت بار برای آلمان به میدان رفت که در 

پنج بازی برنده شد.

بارسلونا در دیدار برگشت هم 
اسپانیول را برد

دیدار برگشت تیم های فوتبال اسپانیول و بارسلونا 
در جام حذفی باشــگاه های اســپانیا با برتری آبی 
اناری ها خاتمه یافت تا ایــن تیم در مجموع با یک 
برد قاطعانه راهی مرحله بعد شــود. دور برگشــت 
مرحلــه یک هشــتم نهایی رقابتهــای جام حذفی 
باشــگاه های اسپانیا چهارشــنبه شب ادامه یافت 
که در یکی از مهمترین دیدارها تیم اســپانیول در 
دربی کاتالونیا میزبان بارســلونا بــود که رویارویی 
این دو تیــم با پیروزی 2 بــر صفر بارســلونا خاتمه 
یافت. بارســلونا که ســوارز را بخاطر محرومیت در 
این بازی در ترکیب نداشــت به چنــد بازیکن دیگر 
خود نیز اســتراحت داد با این حال مســی از ابتدا 
بازی کــرد و در دقیقه ۳2 روی پــاس عمقی خود 
منیر الحدادی را در موقعیــت گلزنی قرار داد تا او 
با دریبل گلر حریف توپ را درون دروازه اســپانیول 
قرار دهد. این بازیکن جــوان در دقیقه ۸۸ نیز گل 
خــود و تیمــش را وارد دروازه میزبان کــرد. بدین 
ترتیب بارســلونا در مجمع حریــف خود را 6 بر یک 

شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

کاپیتان زیر تیغ انتقادات
یکــی از پدیده هــای ایــن فصــل لیــگ برتــر 

بی شــک روزبــه چشــمی هافبــک تدافعــی 
باشــگاه استقالل تهران اســت. بازیکنی که 
نقــش موثری در موفقیت های اســتقالل در 

ایــن فصل داشــته و دارد. او بــه دلیل همین 
شایســتگی هم بازوبند کاپیتانــی تیم ملی امید 

را بر بازو بســته اســت. با این حــال خراب کردن 
آن پنالتی مهم در بازی برابر قطر و شکســت ایران 

موجب شــد تا خیلی هــا از این بازیکن جــوان انتقاد 
کننــد. اگرچه چشــمی تازه در ابتدای این مســیر 

قــرار دارد و حاال حاالها بایــد انتقادات را 
به جان بخرد. 

باخت به میزبان اختالفات را علنی کرد
دعوای کاشانی و ناظمی بر سر هزینه های تیم ملی امید

درحالی کــه طی ســال های اخیــر کشــورهای حوزه 
خلیج فارس مقصد بســیاری از فوتبالیســت های ایران 
بود حاال برخی از این بازیکنان مسیر راحت تری را برای 

ادامه فوتبال پیدا کرده اند و راهی تایلند می شــوند!
پس از مسابقات جام ملت های 1۹۹6 در امارات بود که 
برخی بازیکنان مطرح و تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران 
راهی کشورهای اروپایی شدند و در تیم های مطرح قاره 

سبز به فوتبالشان ادامه دادند.
علی دایــی، مهــدی مهدوی کیــا، خــداداد عزیزی، 
مهــرداد میناوند، کریــم باقری جزو این نفــرات بودند 
که راهی تیم های اروپایی شــدند و البتــه کمی بعد هم 
نســل های آنها در اســتقالل مثل علیرضا منصوریان، 
مهدی پاشازاده، علی موســوی، علی سامره، سیروس 
دین محمدی و ... راهی تیم های مختلف اروپا شــدند.

این روند تا چند ســال به خوبی پیش مــی رفت و بازیکنان 
دیگری نیز به تیم های اروپایی رفتند اما با اتمام دوره فوتبال 
اینها، مسیر لژیونرهای ایرانی نیز تغییر کرد و امارات کشور 
آرزوهای فوتبالیست های ایرانی شد. فرهاد مجیدی، جواد 
نکونام) که البته بعدا به اروپا رفت(، ایمان مبعلی، علیرضا 
نیکبخت واحدی، جواد کاظمیان، مهرداد اوالدی و ... از 

جمله این بازیکنان بودند.

اماراتــی هــا در شــرایطی با پرداخــت مبالــغ کالن به 
فوتبالیســت های ایرانــی آنها را جذب مــی کردند که 
حتــی برخی بازیکنان شــاغل در اروپــای ایران راضی 
شــدند قاره سبز را رها کنند و به این کشور کوچک حوزه 
خلیج فارس بپیوندند. علی دایی، مهرداد میناوند، علی 
کریمــی و ... از جمله این بازیکنــان بودند که از اروپا به 

فوتبال امارات رفتند.
امــا چنــد ســال بعد دوبــاره ایــن مســیر تغییــر کرد و 
فوتبالیســت های ایرانی کــه انگار راه اروپــا را به روی 
خودشــان بســته می دیدند یا آنقدر کیفیت شان پایین 
بــود که اروپایــی ها آنها را نمی خواســتند، مســیر را به 
ســمت قطر تغییــر دادند و حضــور پرتعــدادی در این 

کشور داشتند.
مســعود شــجاعی، اشــکان دژاگه، مهرداد پوالدی، 
حســین کعبی، محمد نوری، مجتبــی جباری، پژمان 
منتظــری و .. از جمله ایــن بازیکنان بودنــد که راهی 
تیــم هــای مختلف قطر شــدند و چند ســالی را در این 
کشــور بازی کردند و البته برخی از آنها هنوز در این تیم 
ها هســتند و پول خوبی را هم نســبت بــه فوتبال ایران 

دریافت می کنند.
این پایان پسرفت فوتبالیست های ایرانی نیست و حاال 

مســیر تازه ای باز شــده اســت. برخی بازیکنان ایرانی 
حاال راهی تایلند شــده اند تا فوتبالشان را در این کشور 
درجه سومی فوتبال آســیا دنبال کنند. بهشاد یاورزاده 
بازیکن پیشن اســتقالل که ســابقه حضور در تیم ملی 
ب ایران را هم داشــت چند سالی اســت که در فوتبال 

تایلند حضور دارد.
محســن بیاتی نیا بازیکن پیشین پاس و استقالل دیگر 
بازیکنــی بود که راهی تایلند شــد و هنوز هم در فوتبال 

این کشور حضور دارد.
درحالی که تصور می شد حضور وی در تایلند یک اتفاق 
اســت اما چند روز پیش رضا حقیقی بازیکن پیشین تیم 
پرسپولیس هم راهی این کشور شــد. محمد اسماعیل 
نظر مدافع پیشــین اســتقالل اهواز هم دیگر بازیکنی 
اســت که راهی تایلند شــده اســت و طبیعتــا بازیکنان 

دیگری هم در راه هستند.
ظاهرا برخی واسطه ها کشور جدیدی را برای درآمدزایی 
خود و البته پســرفت فوتبالیســت های ایرانی انتخاب 
کرده اند و رایزنی با برخــی بازیکنان دیگر برای حضور 
در لیگ درجه ســوم تایلند آغاز شــده اســت و باید طی 
روزهــای آینده منتظر شــنیدن خبرهایــی در این مورد 

باشیم.

تغییر مسیر فوتبالیست های ایرانی به سمت تایلند

ورزش


