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جوابیهوزارتورزشوجوانانبهگزارش»مردمساالری«

سیاستماحمایتازتصمیماتفنی
فدراسیونفوتبالاست

در پی چاپ گزارشی در مورخ 12 آذر ماه 1401 روزنامه مردم ساالری با عنوان 
»تمایل عجیب برای تمدید قرارداد با مرد همیشــه بازنده« روابط عمومی وزارت 

ورزش و جوانان با ارسال جوابیه ای به این موضوع پاسخ داد.
متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به بیســت و دومیــن دوره جام جهانی فوتبال 
به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای ورزش دنیا یک موفقیت بزرگ محســوب 
می شود و استمرار حضور تیم ملی فوتبال ایران برای سومین دوری متوالی نیز در 
نوع خود یک دستاورد بزرگ محسوب می شود، دغدغه نگارنده نیز که اهمیت نتایج 
را مورد توجه قرار داده ارزشــمند است و شکی نیست که توجه و تمرکز دولت و 
فدراسیون فوتبال نیز برای موفقیت این تیم در جام جهانی بود و حمایت الزم نیز 
صورت گرفت، درخصوص عملکرد سرمربی محترم تیم ملی فوتبال نیز نباید از نظر 
دور داشت که او یکی از چهره های سرشناس دنیای مربیگری است و به صرف نتایج 
اخیــر در رویدادی که آلمان قهرمان چهار دوره جام جهانی نیز برای دومین دوره 
متوالی موفق به صعود از مرحله گروهی نشد، نباید عملکرد کلی را زیر سوال ببریم. 
نکته مهم تر آنجاست که وزارت ورزش و جوانان عالوه بر وظایف نظارتی و هدایتی، 
حمایت کامل خود را طی یک سال اخیر از برنامه های فدراسیون فوتبال درخصوص 
تیم ملی اعمال داشته به طوریکه در زمان آقای اسکوچیچ و سپس آقای کی روش 
این حمایت ها تداوم داشــته اســت. وزارت ورزش و جوانان تاکید دارد باتوجه به 
در پیش بودن رقابت های جام ملت های آســیا و لــزوم مدیریت زمان باید هرچه 
ســریعتر تکلیف نیمکت تیم ملی مشخص شود و در این بین سیاست همیشگی 
این وزارتخانه در دوره جدید حمایت از تصمیمات فنی فدراســیون های ورزشی از 
جمله فدراسیون فوتبال است و امید می رود این فدراسیون بهترین تصمیم ممکن 

را برای فوتبال ملی اتخاذ کند.

جوابیه

با پایان کار نمایندگان آسیا در جام جهانی، 
ایران رتبه اول آســیا را از دســت داد و اکنون 
کره جنوبی و استرالیا را بسیار نزدیک به خود 

می بیند.
به گزارش »ورزش سه«، با شکست استرالیا، 
ژاپن و کره جنوبی برابر آرژانتین، کرواســی و 
برزیل، کار نمایندگان آسیا در جام جهانی نیز 
به پایان رسید. ســه تیمی که از قاره کهن به 
مرحله بعد رقابت های جام جهانی صعود کرده 
بودند، نتوانستند راهی مرحله یک چهارم نهایی 

شوند و از دور مسابقات کنار رفتند.
وب ســایت فیفا در پایان رقابت های جام 
جهانی، رنکینگ نهایی خود را به صورت رسمی 
منتشر می کند اما از اکنون نیز می توان جایگاه 
تیم ها را به صورت آنالین مشاهده کرد که در 
آن، تیم ملی ایران پس از ماه ها، صدر آسیا را 
از دســت داد و این سامورایی ها هستند که به 
پاس عملکرد درخشان در جام جهانی، رتبه اول 

قاره کهن را از آن خود کردند.
رقابت های جام جهانی 2022، به طور کلی 
دستاورد 15.29 امتیاز منفی را برای ایران در 
پی داشت و شاگردان کی روش که جام جهانی 
را با حضور در رتبه بیســتم دنیا و اول آســیا 
آغاز کرده بودند، به جایگاه 24 ســقوط کرده 
اند، ضمن اینکه جایگاه نخســت قاره را نیز به 

تیم هاجیمه موریاســو واگذار کرده اند. ژاپن به 
پاس درخشش در این پیکارها و پیروزی برابر 
آلمان و اســپانیا و صعود به عنوان تیم نخست 
گروه، 33.57 پوئن مثبت را به دست آورد و به 

امتیاز 1593 رسید. از آنجایی که ایران 1549 
را اندوخته است، در نتیجه ژاپنی ها 44 امتیاز 
از تیم کی روش پیش افتاده اند که جبران این 
فاصله کار دشواری خواهد بود و به این زودی ها 

اتفاق نخواهد افتاد چرا که ضریب امتیازات در 
مسابقات دوستانه یا دیدارهای جام ملت های 

آسیا بسیار پایین تر از جام جهانی است.
کره جنوبی نیز توانســت از جــام جهانی 

اندوخته مثبتی را کسب کند و امتیازات خود 
را به عدد 1539 رســاند. اکنون آنها فقط 10 
امتیاز از ایران کمتر دارند و فاصله 34 امتیازی 
را کاهش داده اند که این می تواند زنگ خطری 
برای ملی پوشان باشد که حتی رتبه دوم آسیا 

نیز در خطر از دست رفتن قرار دارد.
عالوه بر این، اســترالیا با کسب 45 امتیاز 
مثبت در جام جهانی، میزان نمرات کسب شده 
خود را به عدد 1534 رسانده و آنها نیز فاصله 
چندانی با ایران ندارند. این در شــرایطی است 
که اگر کره جنوبی و استرالیا موفق به عبور از 
سد برزیل و آرژانتین می شدند، ایران به صورت 
قطعی به رتبه چهارم آســیا سقوط می کرد که 
این ســناریو ترســناک برای تیم کارلوس کی 
روش رخ نداد تا آنها بدترین رنکینگ ایران در 

9 سال گذشته را به ثبت نرسانند.
بــه هر شــکل، رنکینــگ فیفــا در پایان 
رقابت های جام جهانی به صورت رسمی اعالم 
می شــود ولی از آنجایی که فدراسیون جهانی 
فوتبــال از فرمــول های مشــخص و از پیش 
تعیین شده ای برای اعطای امتیاز به کشورهای 
مختلف اســتفاده می کند، از دست رفتن صدر 
آســیا برای ایران قطعی اســت و اکنون ملی 
پوشــان، نفس های کره جنوبی و اســترالیا را 

پشت سر خود حس می کنند.

جلسه امروز کمیته داوران فیفا تکلیف علیرضا فغانی و 
کمک های ایرانی او را مشخص خواهد کرد.

به گزارش »ورزش ســه«،  در روزهای گذشــته یکی از 
بحث هــای مهم بــرای فوتبال ایران در جــام جهانی قطر 
ماجرای اشتباه علیرضا فغانی در اعالم پنالتی به سود پرتغال 
در بازی با اروگوئه بوده است. این مساله اعتراض های شدید 
اروگوئه ای ها را در پی داشــت و شایعات و گمانه زنی های 

متعددی در این خصوص مطرح شده است.
برخی شــایعات حکایت از آن دارند که علیرضا فغانی، 
محمدرضا ابوالفضلی و محمد رضا منصوری به واســطه آن 
اشتباه تاثیرگذار دیگر قضاوتی در مسابقات نخواهند داشت 

اما تیم داوری ایران همچنان در قطر حضور دارد.
فغانی و کمک هایش بی توجه به اتفاقات و شــایعات بر 
ســر مسابقه ژاپن و کرواسی حضور یافتند و این بازی را از 
نزدیک تماشا کردند. آنها اما برای روشن شدن وضعیت خود 

منتظر جلسه سرنوشت ساز فیفا هستند.
کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال با روشن شدن 

تکلیف همه تیم های صعود کننــده به مرحله یک چهارم 
نهایی جام جهانی جلســه ای اضطراری تشکیل می دهد تا 
دربــاره وضعیت داوران و قضاوت های آنها در مراحل بعدی 

تصمیم بگیرد.
در این جلســه مهم قرار اســت با تعــدادی از داوران و 
کمک داوران کشورهای مختلف خداحافظی شود و آنها به 
کشورهای خود برگردند. اولین تصمیم مهم و مشخص این 
اســت که کمیته داوران با قاضی هایی که تیم ملی کشور 
آنها به مرحلــه یک چهارم نهایی رســیده و می توانند در 
قضــاوت بازی های آینده تاثیرگذار باشــند در جام جهانی 
قطع همکاری خواهد کــرد و این داوران به خانه های خود 

می روند.
دومین سری داور هایی که قطر را ترک می کنند، آنهایی 
هستند که عملکرد ضعیفی در مسابقات قبلی خود داشتند 
و نمرات پایینی دریافت کرده اند. به عبارت بهتر اگر قرار به 
ترک جام جهانی توســط تیم داوری ایران باشد، در جلسه 

سرنوشت ساز این مساله مشخص خواهد شد.

البته درباره فغانــی، ابوالفضلی و منصوری یک احتمال 
قــوی وجود دارد.با توجه به کنار رفتــن تعدادی از داوران 
مطرح که تیم کشورشــان به جمع 8 تیم برتر جام صعود 
کرده و البته این موضوع که قطعا در مراحل پایانی تیم های 
اروپایی و آمریکای جنوبی حضور دارند و هیچ تیم آسیایی 

نیز به جمع 8 تیم نرسیده، احتمال بقای فغانی و همکارانش 
در تورنمنت بیشتر می شود.

با این حال باید منتظر ماند و دید در جلسه حساس فیفا 
و بعد از تکمیل تیم های صعود کننده به یک چهارم نهایی 

چه اتفاقاتی پیرامون فغانی رخ می دهد.

ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در بیســت و دومین دوره 
رقابتهای جام جهانی خاطره تلخ پنج دوره گذشته را تکرار 
کرد تا مسئوالن فدراسیون به فکر تغییراتی در راس کادر 

فنی این تیم برای جام ملت ها باشند.
به گزارش  مهر، حذف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 
گروهی جام جهانی 2022 قطر بار دیگر فدراســیون را در 
مســیر انتخاب سرمربی برای ملی پوشــان قرار داد تا این 

موضوع مهم تبدیل به دغدغه دوباره مهدی تاج شود.
رئیس فدراسیون فوتبال که پس از جنجال های فراوان 
توانســت ســه ماه مانده به آغاز جام جهانی رأی اعتماد 
مجمع عمومی را بــرای حضور دوباره در این نهاد حقوقی 
بگیرد نخستین تصمیم خود را با بازگرداندن کارلوس کی 
روش به نیمکــت تیم ملی ایران گرفت تا وی جانشــین 

دراگان اسکوچیچ شود.
تاج در نشســت خبری خود دربــاره این انتخاب اظهار 
داشت: »دیدم که شرایط تیم ملی، بازیکنان و شرایطی که 
به دالیلی نمی خواهم مشــکالت بازگو بشود، اردوهایی که 
گذاشته شد، به این نتیجه رسیدیم اگر االن -سرمربی تیم 
ملی را- تعویض کنیم به نفع کشور است. دیدم گفته اند که 
چه کســی نتایج کی روش را در تیم ملی تضمین می کند. 
من خودم هم نمی توانم. هیچکس در دنیا نمی تواند ضمانت 
کند با کی روش حتماً نتایج بهتری می گیرد ولی ســابقه 
کی روش در تیم ملی ما و نتایجی که قباًل گرفته شــده ما 
را بر این باور می کند که مســیر را درست می رویم. به هر 
جهت برای من ساده تر این بود اسکوچیچ بماند. مسئولیتی 
را هــم بر عهده نمی گرفتم و مثــل خیلی ها می گفتم این 
مربی را من نگذاشته ام. این ریسک را کردم فقط به خاطر 
کشــور و ســرزمین عزیزمان می دانم یک عده از عزیزان، 
پیشکســوتان و بزرگان به هر دلیلی بــا آمدن من یا کی 
روش مخالف هســتند. به احترام تیم ملی و پرچم عزیز، از 

تیم ملی حمایت کنند. از شرایط موجود حمایت کنند.«
رئیس فدراســیون فوتبال در ادامه جزئیاتی از قرارداد 
کــی روش و دســتیارانش را اعــالم کرد و افــزود: »یک 
مربــی داخلی عالــی را کنار کی روش قــرار می دهیم تا 

بعدها از داشــتن ســرمربی داخلی امیدوار باشیم. از همه 
مربیان داخلی که یک روز تیم ملی را اداره کردند، تشــکر 
می کنم مثل مهاجرانی، قلعه نویــی، دایی، پروین، قطبی 
و… امیدوارم ما هم یک مربی داخلی موفق را باالی ســر 
تیم ملی داشته باشیم. داریم این کار را مدیریت می کنیم. 
قرارداد کــی روش را موقت تلقی کردیم با ماهی 50 هزار 
یورو. اگر این را نگوییم فردا می گویند شــفاف نیست. او 5 
عضــو کادر فنی با 30 هزار یورو دارد. قرارداد تا پایان جام 
جهانی است و در صورت تمایل دو طرف می توان تا پایان 
جام ملت ها ادامه بدهیم. از کی روش تشکر می کنم که این 

مسئولیت را در همین مدت پذیرفت.«
صحبت های شــفاف تاج در زمان بازگشــت دوباره کی 
روش به نیمکت تیم ملی ایران نشــان از عالج کوتاه مدت 
بــرای نیمکت تیم ملی ایران داشــت. رئیس فدراســیون 
فوتبال کــه همچنان با پرونده جنجالــی بدهی به مارک 
ویلموتس دســت و پنجه نرم می کند بــه خوبی می داند 
انتخاب سرمربی خارجی که بتواند فوتبال دوستان داخلی 
را راضی کند کار سختی است. از این رو در همان نشست 
عنــوان کرد دنبال اســتفاده از گزینه وطنی برای طوالنی 

مدت است.
تــاج که می دانســت بازگشــت کــی روش منتقدان 
همیشگی او در داخل را به همراه خواهد داشت درباره این 
انتخاب گفت: بعد از شــصت و خرده ای سال عاشق چشم 
و ابروی کســی نیســتم که خودم را خرج او کنم؛ آن هم 
مربی ای که از من هم انتقاد کرده اســت. احساس می کنم 
به خاطر کشــور کار درستی است. احساس می کنم داریم 

کار خوبی می کنیم.
امیدوارم کســانی که پشــت در و دیوار ایســتاده اند تا 
هجمه کنند، منصف باشند و بگویند اینها برای کشور این 
کار را کرده اند. تقابل، خیانت، وابســتگی و اجنبی پرستی 
را به ما نچسبانند. چیزهای خوبی نیست. واقعاً به کشور و 
پرچم و شادی مردم فکر می کنم. ابداً اجنبی پرست نیستم. 

با این سابقه، این طوری نیستم.
جمله های تاج درباره اســتفاده از مربی خارجی نشان 

مــی داد او برای انتخاب کی روش چنــدان هم مایل نبود 
اما حمایت همــه جانبه دولت از تیم ملــی فوتبال ایران 
بــرای حضور آبرومندانه در جام جهانی قطر باعث شــد تا 
در کمترین فرصت ممکن سریع ترین تصمیم را با بازگشت 
کــی روش بگیرد. با این حال شکســت ســنگین مقابل 
انگلیــس و عدم صعود به مرحله حذفــی با باخت یک بر 
صفــر مقابل آمریکا حمایت های داخلی از کی روش را نیز 
برداشــت تا تاج دنبال نسخه قدیمی خود برای آینده تیم 

ملی ایران باشد.
تاج پیــش از این درباره احتمــال حضور کارلوس کی 
روش روی نیمکت تیم ملی ایران در جام ملت های 2023 
آســیا گفته بود: »در قرارداد فعلی مــا با آقای کی روش، 
ایشــان االن ســرمربی ما در جام ملت های 2023 آســیا 
نیست. شــاید از کی روش در جام ملت ها به عنوان مدیر 

فنی استفاده کنیم و از نکونام به عنوان سرمربی.«
نســخه ای جدی کــه پیگیری ها نشــان می دهد تاج 
همچنــان روی آن اصرار دارد و می خواهــد نکونام را هر 

طور شده سرمربی تیم ملی ایران تا جام جهانی آینده کند.
رئیس فدراسیون فوتبال فعاًل هیچ گزینه داخلی دیگری 
جــز نکونام ندارد و می خواهد تمام انرژی خود را روی این 
مربی بگذارد تا شاید سرمربی فوالد که دستیاری کی روش 
در جــام جهانی 2022 را نپذیرفــت این بار با نظر جمعی 
هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال، هدایت تیم ملی ایران را 

بر عهده بگیرد. 
در صورتیکــه نکونــام هدایت تیم ملی ایــران در جام 
ملت های 2023 و جام جهانی 202۶ را بپذیرد قطعاً خط 
قرمز روی اسم کی روش خواهد نشست در غیر این صورت 
گزینه های ادامــه فعالیت او در جایــگاه فنی دیگری جز 

سرمربیگری فعال خواهد شد.
رئیس فدراســیون فوتبال قصد دارد پروژه اســتفاده از 
مربی داخلی را با گرفتــن نظر مثبت وزیر ورزش و ارکان 
اجرایی کشــور قطعی کند و سپس ســراغ نکونام برود تا 
ایــن مربی حمایت همه جانبه ای برای امور فنی تیم ملی 

فوتبال ایران داشته باشد.

باپایانکارآسیاییها،بدترینسناریوبرایتیمملیرخنداد

ایراندررنکینگجدیدفیفاچندممیشود؟

فیفادربارهداورانتصمیممیگیرد

جلسهسرنوشتسازدرانتظارفغانیورفقا

نقشهفدراسیونفوتبالبرای»نیمکت«تیمملیمشخصشد

عذرخواهی سرمربی ژاپن از هواداران از صحنه های جالب 
ســومین روز از مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های جام 

جهانی 2022 قطر بود.
به گزارش ایسنا، شانزدهمین روز از مسابقات جام جهانی 
2022 قطر و در مرحله یک هشــتم نهایی این مســابقات، 

برگزار شــد که در مصاف اول، کرواســی در ضربات پنالتی 
موفق شــد از سد ژاپن بگذرد و دور بعدی مسابقات راه پیدا 
کنــد. در بازی دیگر ، برزیل با نتیجه 4 بر یک موفق شــد 
کره جنوبی را شکست دهد و در مرحله یک چهارم نهایی این 

رقابت ها به مصاف تیم ملی فوتبال کرواسی برود.

در این گزارش بــه مرور تصاویر جذاب روز شــانزدهم 
رقابت های جام جهانی 2022 قطر می پردازیم:

شهامت عذرخواهی
هاجیمه موریاسو، ســرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن پس 
از شکســت تیمش مقابل کرواسی در ضربات پنالتی مقابل 
هواداران خود ســر تعظیم فــرود آورد و به خاطر نتیجه به 
دســت آمده از مردم ژاپن عذرخواهی کرد. اقدام سرمربی 
ژاپنی ها، یکی از ســوژه های جذاب عکاسان در این مسابقه 

بود.
باختیم اما از هم نپاشیدیم!

تیم ملی فوتبال ژاپن پس از شکســت مقابل کرواسی، 
حلقه اتحاد زد تا نشــان دهد این تیم هم چنان همبستگی 

خود را حتی پس از شکست حفظ کرده است.
ستاره ضربات پنالتی

دومینیک لیواکوویچ ستاره تیم ملی فوتبال کرواسی در 
ضربات پنالتی بود. او با مهار 3 پنالتی ژاپنی ها موفق شــد 
یک تنه تیمش را به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام 

جهانی ببرد.
اشک های بی پایان!

مردم ژاپن شــاید غمگین ترین افراد در شــب گذشته 
رقابت های جام جهانی باشند. آن ها تیم شان در یک قدمی 
صعود به دور بعد مســابقات بود اما کرواســی در نهایت در 

ضربات پنالتی موفق شد سامورایی ها را شکست دهد و مردم 
ژاپن را در غم و اندوه فرو ببرد.

ادای احترام به پله
در حاشــیه دیدار دو تیم برزیل و کرواســی، زردپوشان 
برزیلی با نشــان دادن عکس پله، اسطوره فوتبال دنیا، یاد و 
خاطره این فوتبالیست بزرگ را زنده نگه داشتند. پله مدتی 

است در بستر بیماری است و شرایط مناسبی ندارد.
داستان مودریچ و ژاپن

کاپیتان تیم ملی فوتبال کرواســی، اولین بازی خود را 
در رقابت هــای جام جهانی، در ســال 200۶ و در تقابل با 
تیم ملی ژاپن انجام داد که آن بازی با تســاوی بدون گل به 
پایان رسید. مودریچ و یارانش بازی شب گذشته خود مقابل 
ژاپن بازهم به نتیجه تساوی دست یافتند اما در نهایت موفق 

شدند در ضربات پنالتی این تیم را شکست دهند.
بازگشت نیمار با چاشنی گل

نیمار پس از گذراندن دوران مصدومیت خود، در مرحله 
یک هشــتم نهایی و در تقابل برزیــل مقابل کره جنوبی به 
میادین بازگشت و موفق شد گل دوم تیمش را از روی نقطه 
پنالتی به ثمر برســاند. بازگشــت نیمار با گلزنی همراه بود 
و این نوید خوبی برای هواداران برزیل اســت که می توانند 
از ســتاره خود با کیفیت باال در مراحل بعدی جام جهانی 

بهره مند شوند.

قابهایماندگارروزشانزدهمجامجهانی

سرمربیتراکتورازاللیگاآمد
تراکتــور با ســرمربی ســابق رایو 
وایه کانو به توافق رســید و با او قرارداد 
بســت. به گزارش »ورزش سه«، پاکو 
خمس ســرمربی ســابق رایو وایکانو و 
الس پالماس به عنوان جانشین قربان 
بردیف انتخاب شد تا نخستین سرمربی 
اســپانیایی تاریخ تراکتور لقب بگیرد.  
خمس 52 ســاله کــه در دوران بازی، 
پیراهــن رایو وایکانو، دپورتیوو الکرونیا، زاراگوزا و... را برتن داشــت، 21 بار هم 
پیراهن تیم ملی اسپانیا را برتن کرد و از سال 2007 به جرگه مربیان پیوست. دو 
دوره سرمربیگری در رایو وایکانو و زاراگوزا، مهمترین بخش کارنامه او را تشکیل 
می دهد و خمز همچنین یک دوره کوتاه نشســتن روی نیمکت گرانادا را تجربه 
کرد. او با رایو وایکانو در فصل 2018-19 موفق شــد در دیداری حســاس رئال 
مادرید را در چارچوب هفته سی و پنجم شکست دهد و همچنین دو هفته بعد 
از سد والنسیا بگذرد. اما در آخرین تجربه سرمربیگری، پاکو با ایبیزا نتایج چندان 
خوبی کســب نکرد و در پایان فصل نیز از این تیم جدا شد. او از تابستان 2022 
بدون تیم است و حاال هدایت تراکتور را برعهده می گیرد.  تنها دوره کاری خارج 
از اســپانیا برای خمس به حضور در لیگ مکزیک برمی گردد که او پس از چند 
بــازی هدایت گرانادا، به تیم معروف کروز آزول رفت و در 48 بازی، 17 برد، 18 
تساوی و 13 باخت را تجربه کرد. به عبارتی تراکتور نخستین تجربه آسیایی این 
چهره اللیگایی خواهد بود. نکته مهم این است که پاکو خمس در تمام این سالها 
مشغول فعالیت بوده و در اللیگا یک و دو تجارب زیادی را به دست آورده و حاال 

به عنوان یک چهره مشهور وارد فوتبال ایران می شود.

نیمار:مارویایقهرمانیداریم
ســتاره تیم ملی فوتبــال برزیل از 
پیــروزی برابر کره جنوبی خوشــحال 
اســت و تاکید کرد کــه او و هم تیمی 
هایش به قهرمانی در جام جهانی فکر 
می کنند. به گزارش ایســنا ، تیم ملی 
فوتبال برزیل در دیدار برابر کره جنوبی 
با نتیجه چهار بر یک به پیروزی دست 
پیدا کرد. نیمار که در دو بازی قبلی برزیل حضور نداشت در این بازی در ترکیب 
اصلی به میدان رفت. او یک گل به ثمر رســاند و در پایان هم به عنوان بهترین 
بازیکن میدان انتخاب شــد. او گفت: ما رویای قهرمانی داریم و برای رسیدن به 
این رویا نهایت تالش خود را به کار خواهیم گرفت. باید  گام به گام پیش رفت 
و بازی به بازی بهتر شــد. خوشبختانه شرایط تیم بسیار خوب است و بازیکنان 
از نظر روحی در بهترین حالت خود هســتند. نیمار ادامه داد: متاسفانه به خاطر 
آســیب دیدگی در دو بازی قبلی نتوانستم به میدان بروم و این ترس را داشتم 
که دیگر نتوانم بازی کنم اما خوشبختانه به شرایط بازی رسیدم و بار دیگر برای 
تیمم به میدان رفتم و این بسیار خوشحال کننده است. نیمار درباره انتخاب به 
عنوان بهترین بازیکن میدان گفت: نباید من به تنهایی به عنوان بهترین بازیکن 
میدان انتخاب شوم. به نظرم همه تیم شایسته این جایزه هستند. هواداران تاثیر 
بسزایی روی تیم داشته اند و باید از آنها به خاطر این حمایت بی نظیر تشکر کرد. 
ما از این پیروزی بسیار خوشحالیم و باید با قدرت کار خود را ادامه داد. برزیل و 
بازیکنان این تیم به رویا سازی خود ادامه خواهند داد و تا پایان خواهند جنگید.

پرسپولیسدرتعطیالتچهکرد؟
تیم فوتبال پرسپولیس در تعطیالت 
لیگ با برگزاری چند دیدار تدارکاتی خود 
را برای داربی آماده کرده است. به گزارش 
ایســنا، بعد از تعطیلی لیــگ به خاطر 
برگزاری اردوهای تیم ملی و مســابقات 
جام جهانــی، بــا تصمیــم گل محمدی 
پرسپولیسی ها  چند روزی را استراحت 
کردند و از 21 آبان تمرینات خود را از سر گرفتند. گل محمدی در ابتدا قصد داشت 
تیمش اردویی در دوبی برگزار کند اما به خاطر فراهم نشدن شرایط، این اردو برگزار 
نشد تا پرسپولیســی ها با ترتیب دادن چند بازی دوستانه خود، خود را برای شروع 
مجدد لیگ آماده کنند. در این مدت دیدار پرسپولیس برابر ستاره سرخ تهران لغو شد 
اما این تیم در ادامه برابر مس کرمان به میدان رفت و در نهایت دو بر صفر برابر این 
تیم شکست خورد. پرسپولیس در ادامه با یک گل پیکان را شکست داد و در دیدار 
تدارکاتی بعدی خود به مصاف شمس آذر قزوین رفت که این دیدار با تساوی دو بر دو 
به پایان رسید. شاگردان گل محمدی در آخرین دیدار دوستانه خود نیز فجرسپاسی را 
دو بر یک شکست دادند و قرار از در روزهای آینده به مصاف سپاهان هم بروند. شاید 
بتوان گفت مهم ترین نکته تمرینات پرسپولیس در تعطیالت اخیر، اعتصاب بازیکنان 
این تیم باشد. بازیکنان پرسپولیس که به خاطر پرداخت نشدن 5 درصد از قرارداد 
خود از مدیران این باشگاه ناراحت بودند، حاضر به تمرین نشدند و اعتصاب کردند اما 
این موضوع با دخالت باشگاه به پایان رسید تا پرسپولیسی ها دوباره به تمرینات باز 
گردند. تیم فوتبال پرسپولیس در جریان هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، 29 

آذر در ورزشگاه آزادی به مصاف استقالل می رود.

رونالدوبهالنصرعربستانپیوست
نشــریه مــارکا اســپانیا خبــر داد 
»کریستیانو رونالدو« از اول ژانویه برای 
تیم النصر عربستان بازی خواهد کرد. به 
گزارش  مهر، نشریه مارکا اسپانیا دیروز 
به صورت قطعی اعالم کرد کریســتیانو 
رونالدو با عقد قراردادی به مدت دو فصل 
و نیم، به تیم النصر عربستان پیوسته و 
از اول ژانویــه )کمتر از یک ماه دیگر( برای این تیم به میدان خواهد رفت. قرارداد 
رونالدو برای هر فصل 200 میلیون یورو خواهد بود که به نوشته مارکا، این بازیکن 
را به پردرآمدترین بازیکن دنیا و باالتر از لیونل مسی و نیمار در پاری سن ژرمن )75 
و 70 میلیون یورو( تبدیل می کند. رونالدو این فصل در تیم منچستریونایتد حضور 
داشت اما به دلیل اختالفاتی که با کادر فنی این تیم پیدا کرد، در نهایت از این تیم 

جدا شد و در حال حاضر با پرتغال در جام جهانی قطر حضور دارد.

اخبار کوتاه


