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یادداشت روز
زلزلهزدگان ،چشم انتظار پهلوانان!

هنوز سفرههای شام روی زمین پهن بود و چشمها
هادی
بیدار که زمین لرزید و گستره عظیمی از غرب ایران
خبرنگار
و شــرق عراق و چند کشــور حوزه خلیجفارس را
لرزاند و سقفها روی مردمان آوار شد .زلزله  7/4ریشتری آوار مصیبت و خرابی
بود که روی مردم نجیب غرب کشــور فرود آمد و متاســفانه جان صدها تن از
هموطنهایمان را گرفت و هزاران مصدوم و آواره و مصیبتزده به جا گذاشت.
داغی سنگین در میانه پاییز سرد غرب که به دل مردمان نجیب و قانع کردستان،
کرمانشاه و ایالم نشســت و سنگینی آن قطعا تا مدتها روی دلشان احساس
خواهد شد .هرچند هیچچیز جای خالی عزیزان از دست رفته را پر نخواهد کرد
و مدتها طول خواهد کشید تا غم و خرابیهای شدید زلزله غرب فراموش و آباد
شود اما شدت تخریب و خسارات وارده اعم از مادی و معنوی به حدی زیاد است
که برای کمکهای سریع ،فوری و ضربتی ،همتی واال و عزمی ملی نیاز است تا
مردم مناطق آسیبدیده از زلزله ،پیش از آغاز زمستان سرپناهی داشته باشند و
نیازهای اولیهشان تامین شود .متاسفانه اخبار رسیده از مناطق زلزلهزده از کندی
سرعت عمل مسئوالن ونیروهای امدادگر برای امدادرسانی و نبود امکانات الزم
برای امداد و نجات حکایت دارد .موضوعی که تازگی ندارد و بارها و بارها هنگام
وقوع بالیای طبیعی اعم از ســیل و زلزله شــاهد آن بودهایم و ظاهرا قرار هم
نیســت تدبیری برای این معضل بزرگ اندیشیده شود تا همچنان در ساعات
اولیه حوادث طبیعی و غیرطبیعی ناهماهنگی ،نبود سرعت عمل و موازیکاری
باعث افزایش تلفات انسانی و مادی شود .در چنین شرایطی مردم و بهخصوص
ن انتظار میرود که مثل همیشه برای کمک به هموطنان
هنرمندان و ورزشکارا 
آسیبدیده پیشقدم شوند و با تشکیل کمپین و جمعآوری کمکهای نقدی و
غیرنقدی و ارســال و رساندن آن به مردم مصیبتزده غرب ،مرهمی کوچک بر
زخم عمیق و داغ بزرگشان باشند .روز گذشته بسیاری از ورزشکاران و هنرمندان
کشورمان با انتشار پیام در فضای مجازی یا رسانهها ضمن تسلیت به هموطنان
مصیبتزده غرب کشور برای هر نوع کمک و حمایتی اعالم آمادگی کردند .علی
دایی ،جواد نکونام و بختیار رحمانی که اصالتی کرمانشــاهی دارد ،روز گذشته
ضمن ابراز همدردی خواهان کمک ســریع به هموطنان آســیبدیده شدند و
به نمایندگی از جامعــه ورزش جهت ارائه هرگونه کمک اعالم آمادگی کردند.
قطعا ورزشکاران بهخصوص جامعه فوتبال که بازیکنان سرشناس کرمانشاهی
یا کردتبار چون ،بختیار رحمانــی ،کاوه رضایی ،محمد نوری و وریا غفوری در
آن حضور دارند ،میتوانند با فراخوان از جامعه ورزش و مردم به تاسی از جهان
پهلوان غالمرضا تختی که در زلزله سال 41بوئینزهرا شخصا به یاری و کمک
مردم آسیبدیده شتافت ،دست هموطنان دردمند و مصیبتزده را بگیرند.

عکس نوشت

به دکتر گفتم پاهایم را قطع کند
باتیســتوتا در یک برنامه تلویزیونــی آرژانتینی
توضیح داد که شدت درد یکی از مصدومیتهایش
باعث شد ه از پزشک معالجش بخواهد که پاهایش را قطع کند تا
دردش کاهش پیدا کند .وی درمورد درد شدید پاهایش که بعد از
بازنشستگی از فوتبال ایجاد شده بود ،گفت« :درد پاهایم غیرقابل
تحمل بود .به حدی که از پزشــک خواست م به من لطف کرده و
پاهایم را قطع کند ،چراکه نمیتوانســتم راه بروم .نمیتوانســتم
صبحها بیدار شــوم و حمام کنم چرا میدانستم بعد از  4 ،3قدم
راه رفتن اشــکهایم جاری خواهند شــد .کوچکترین حرکتی
باعث شدیدترین درد میشد .پس از 5جراحی مختلف و آزمایش
کردن انواع و اقســام درمانها ،یــک روز به دکتر گفتم پاهایم را

باتیستوتا :وقتی مسی رکوردم را زد ،نابود شدم!
قطع کند .وقتی این حرف را زدم دکتر از فرط عصبانیت موهایش
را میکشــید(میخندد) .د ر  4سال اخیر به تدریج با درمانهای
جدید شــرایطم بهتر شــد و حاال خیلی بهتر هستم ».باتیستوتا
در این مصاحبه درمورد بیلســا ،سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین
هم صحبت کرد .بیلســا اعتقادی به اســتفاده از زوج باتیستوتا و
کرسپو در خط حمله نداشــت .ستاره سابق فیورنتینا در اینباره
هــم صحبت کرد« :تنها کســی که تصور میکــرد من و هرنان
نمیتوانیم کنــار هم بازی کنیم ،مربی تیم یعنی بیلســا بود .او
به تفکراتش پایبند بود و از اصولش خارج نمیشــد اما به نظرم
مرتکب اشتباه شد .هیچکس بیش از ما  2نفر گل نمیزد .سبک
بازیمان هم متفاوت بود .هرنان دوست داشت نزدیک تیرک اول

سوژه
سوئیس و کرواسی هم به روسیه رسیدند

یکشنبه شــب تیمهای ملی فوتبال سوئیس و کرواســی به جامجهانی
2018روســیه صعود کردند .کرواتها با برتری  - 4یک درمجموع  2بازی
مقابل یونان به عنوان بیستو هشتمین تیم راهی جامجهانی شدند .آنها
که بازی رفت را  - 4یک برده بودند ،بازی برگشــت را بدون گل مســاوی
کردند.همچنین تیم ملی فوتبال ســوئیس موفق شد با یک تساوی بدون
گل در خانه برابر ایرلندشمالی راهی روسیه  2018شود.

پلی آف جام جهانی
سوئیس صفر – ایرلندشمالی صفر
یونان صفر – کرواسی صفر
دوستانه ملی
مالت صفر – استونی 3
بنین یک – تانزانیا یک
توگو  – 6مائوریتیوس صفر
مقدماتی جام جهانی
غنا یک – مصر یک
کنگو یک – اوگاندا یک

برنامه

مهاجم رئال ناامید از دشان و تیم ملی فرانسه

بنزما :آنقدرها که مردم
میگویندخرابکارنیستم!
کریم بنزمــا ،مهاجم فرانســوی رئالمادرید
بــه تازگی مصاحبــهای جالــب و خواندنی با
کانال پالس داشــته .شــاید یکی از مهمترین
ماجراهایی که طی یکی 2 ،ســال اخیر با نام
شــماره  9لوسبالنکوس پیوند داشته ،پرونده
او و متئــو والبوئنا بوده اســت .این بار بهطور
صریح و شفاف از بنزما پرسیده شد که آیا فکر
میکند ماجرای آن فیلم معروف موجب شده
تا از تیم ملی دور بماند ،که او چنین پاســخی
داد« :میتواند همینگونه باشد .البته که پیش
از ماجرای فیلم ،داستانهای دیگری هم بوده
و آنها نیز میتوانند زمینهســاز این شــرایط
بوده باشــند .همه درگیر این مسئله شدند و
فوتبــال را به خاطر ســپردند .از آخرین بازی
من برای تیم ملی 2 ،سالی میگذرد .مشکلی
بــا مربی ندارم ولی فکر میکنــم تا زمانیکه
او در تیــم ملی حضــور دارد ،فرصتی به من
نخواهد رســید .ما ورزش و آن چیزی که من

میتوانم به تیم عرضه کنم را فراموش کردیم.
افکار عمومی توانست ه تاثیر خود را بگذارد ولی
ما برای قهرمانی در عناویــن نیازی به اینها
نداریم؛ ممکن است دشان زیر فشار قرار گرفته
باشــد تا چنین تصمیمی بگیرد ».او همچنین
از عالقه خود برای حضور در مهمترین رویداد
فوتبالی جهان گفــت« :حضور در جامجهانی
برای من دشــوار اســت .البته که میخواهم
در این بازیها حاضر باشــم و عاشــق فوتبال
هســتم و از طرفی فشار موجود در آن بازیها
را دوســت دارم ».بنزما بار دیگر ضمن تاکید
بر این موضوع که با کســی در فرانسه مشکل
ندارد ،از این گفت که تصور مردم از او و چیزی
که خودش واقعا هســت ،خیلی فرق میکند:
«مشکلی با هیچیک از بازیکنان فرانسه ندارم.
من فرد خرابکاری نیستم؛ تصویری که از من
در میان عامه مردم ساخته شده ،تصویر خوبی
نیست .در فوتبال خودم را یک بازیکن تعویضی

کوتینیو :در لیورپول خوشحالم

حضور مربی جدید اســتقالل به اتفاقی برای انتقــاد مجدد از این
مجموعه تبدیل شده اســت .نصرا ...عبداللهی سرپرست استقالل
عبداللهــی درخصوص انتقاداتی که به فیزیک بدنی ســاناک مربی
جدید استقالل شده ،خاطرنشان کرد« :مشابه فیزیک بدنی شاناک در
فوتبال وجود دارد ،مگر پوشکاش با150کیلو مربی المپیاکوس یونان
نبود؟ در ثانی مگر او بدنساز است که از هیکلش ایراد میگیرند؟»

منتظــر توپ بماند اما من مهاجم تیرک دوم بودم .به نظرم بازی
کردنمان کنار هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد .البته بیلسا خیلی
چیزها به من یاد داد ».باتیســتوتا در مورد شکسته شدن رکورد
گلهای ملی خودش توســط مســی هم صحبت کرد .او در ۷۷
بــازی ملی  ۵۴گل زده بود درحالی که مســی در۱۱۰مین بازی
ملی رکورد او را شکســت« :شکسته شدن رکوردم توسط مسی
مرا ویران کــرد .من به تنهایی صاحب این رکورد بودم ،رکوردی
که عادی نبود .دوســت داشتم آقای گل تاریخ تیم ملی آرژانتین
بمانم .اما حاال خوشــحال هستم که فقط یک فرازمینی باالتر از
است .مسلما یک روز میرسد که یک نفر رکورد تو را بشکند.

من
رکوردها برای شکسته شدن ساخته میشوند».

اسکوربورد

فیلیپه کوتینیو مدعی شــده در لیورپول خوشحال است و بهجای صحبت درباره بارسلونا میخواهد
تمرکــزش را روی موفقیت با تیم ملی کشــورش بگذارد .با نزدیک شــدن به بــازار نقلو انتقاالتی
زمستانی و بعد از تالشهای ناکام تیم فوتبال بارسلونا برای جذب بازیکن در تابستان دوباره شایعاتی
مبنی بر عالقه بارسا برای جذب فیلیپه کوتینیو و اینکه این تیم میخواهد در ژانویه بازیکن برزیلی
لیورپول را بخرد ،مطرح شده است .این درحالی است که خود کوتینیو شایعات را رد کرده و مدعی
شــده که در آنفیلد خوشحال است« :من در یکی از بزرگترین لیگهای فوتبال دنیا بازی میکنم.
همیشــه خوشحال هستم .اما فعال شادی و جشــن در تیم ملی برایم مهم است .باید بگویم درحال
حاضر از زندگیام بســیار راضی و خوشحال هســتم .در نتیجه همه تمرکزم روی این موضوع است
که هر روز تالشم را بیشتر کنم تا پیشرفت کنم و در زمینه فوتبالی بتوانم بازیکن بهتری باشم».

افشای بخشیهایی از بیوگرافی یورگن کلوپ
ســرمربی آلمانــی لیورپــول شــانس برعهــده گرفتــن هدایت
منچستریونایتد را قبال به نوعی رد کرده است .بخشهایی از کتاب
بیوگرافی یورگن کلوپ «ســر و صدا ایجاد کن!» که به زودی قرار
است منتشر شود ،توسط دیلیمیل رونمایی شده است .در این کتاب،
رافائل هونیشتاین ،نویســنده اثر ،فاش میکند که منچستریونایتد
قصد داشته یورگن کلوپ را جانشین دیوید مویس کند« :اد وودوارد
تنها چند هفته قبل از اخراج دیوید مویس ،به آلمان پرواز میکند تا
با یورگن کلوپ دیدار کند .دوران کوتاه مربیگری دیوید مویس در
منچستریونایتد رو به اتمام بود و کلوپ ،گزینه ایدهآل شیاطین سرخ

نمیبینم و قصد نیمکتنشــین بودن را ندارم
امــا اگر الیق حضور در ترکیب اصلی نباشــم
و گزینه بهتری نســبت به من وجود داشــته
باشد ،مشــکلی با این موضوع ندارم ».مهاجم
کهکشــانیها در پایان گفت که فکر نمیکند
تماس با سرمربی تیم ملی فرانسه ،چاره کار او
باشد« :مسئله بر سر برقراری تماس یا نکردن
این کار نیست .پیش از یورو با او تماس گرفتم
و هیــچ توضیحی برای این موضوع نداشــت.
دشــان کسی است که من برایش احترام قائل
هستم .او هم در ابتدا برایم احترام قائل بود اما
ناگهان از من رو برگردانــد؛ این برایم دردآور
اســت ».کریم از  9ســال حضورش در جمع
مادریدیها و بــازی درکنار رونالدو هم حرف
زد« :در رئالمادریــد ،به انــدازه کافی گلزنی
میکنم اما وقتی کسی درکنار شماست که در

هر فصل 50گل میزند؛ کاری از دســتتان بر
نمیآید .شرایط در مقایسه با زمان حضورم در
لیون متفاوت اســت .حاال فقط فوتبال و بردن
عناوین را دوســت دارم؛ فوتبال مرا ســرگرم
میکند .من و رونالدو به خوبی پیش میرویم
و درکنــار یکدیگر خــوب کار میکنیم؛ بازی
کردن کنار او را دوســت دارم .او عالقه خاصی
دارد که تک ضرب کار کند و البته در مقایسه
با من ،خودخواهتر است .اما طبیعی است و این
موضوع مــرا آزار نمیدهد .در نهایت مهم این
اســت که برای تیم ،مفید واقع میشود .اصال
تصور نمیکردم 9ســال در رئالمادرید بمانم؛
وقتی در لیون بودم به این فکر میکردم که با
رفتن به رئالمادرید ،عناوین زیادی میبرم اما
سختترین چیزی که در مادرید با آن روبهرو
میشوید؛ فشار است».

گریزمان میخواهد به پیاسجی برود
درحالی که گمانهزنیها درباره مقصد بعدی آنتوان گریزمان به باشگاههایی مثل بارسلونا و منچستریونایتد
محدود میشــد اما خود این بازیکن در اظهارنظری عجیب همه را شگفتزده کر د .گریزمان در اردوی
تیم ملی فوتبال فرانسه به کنایه گفت« :در اتلتیکو ماندم چون خروج از تیم در آن شرایط هرگز اخالقی
نبــود .امــا ادای دین من به اتلتیکومادرید حدی دارد و آنها باید بــرای فصل بعدی یا حتی نیمفصل
بعدی به فکر چاره باشند .رویای من بازی کردن درکنار امباپه و نیمار است و از پاریسنژرمن پیشنهاد
رسمی دریافت کردهام .از ترافیک شدید ستاره در یک تیم هراسی ندارم و دوست دارم وارد این چالش
بزرگ بشوم .بازی کردن درکنار بازیکنان بزرگ ،باعث رشد و پیشرفت میشود و از اینکه قسمت اعظم
بار یک تیم روی دوشــم باشد خسته شدهام ».ســخنان گریزمان درحالی منتشر میشود که سیمئونه
سرمربی اتلتیکومادرید تاکید کرده بود ،او هرگز از اتلتیکومادرید جایی نمیرود!

آقای معمولی پیشنهاد شیاطین را رد کرد

برای هدایت تیم محســوب میشد .گزینهای برای برگرداندن حس
ماجراجویی به نحوه بازی منچســتریونایتد! وودوارد به کلوپ گفته
بود که تئاتر رویاها شبیه نسخه بزرگسال دیزنیلند است(.دیزنیلند،
شهربازیهای مشــهور کمپانی دیزنی است که با شعار تحقق رویا
برای کودکان فعالیت میکنند) .جای بزرگان که سرگرمی در آن در
ســطح جهانی است و رویاها به حقیقت میپیوندند .کلوپ ،با نحوه
ارائه وودوارد ،خیلی قانع نمیشود و به دوستان نزدیکش میگوید که
مقایسه اولدترافورد با دیزنیلند کمی از جذابیت پروژه را برایش کم
کرده است .با اینحال او به صورت کامل ،پیشنهاد را رد نمیکند .بعدا

یورگن کلوپ با هانس یواخیم واتسکه(مدیر دورتموند) دیدار میکند
و به او میگوید تصمیمش را گرفته و پیشــنهاد منچستریونایتد را
رد خواهد کرد ».منچســتریونایتد درنهایت مویس را اخراج کرد و
هدایت تیم را بهطور موقت به رایان گیگز داد .ســپس از تابستان،
لوئیــز فنگال هدایت تیم را برعهده گرفت .کلوپ تا ســال ۲۰۱۵
در دورتموند ماند و در اکتبر همان ســال ،با عقد قرارداد  ۳ساله ،به
رقیب اصلی یونایتد ،یعنی لیورپول پیوست .در این کتاب همچنین
آمــد ه که کلوپ بعد از رد پیشــنهاد منچســتریونایتد ،موردتوجه
منچسترسیتی و تاتنها م هم قرار گرفته بوده است.

پلی آف جامجهانی
امروز
ایرلند – دانمارک
دوستانه ملی
امروز
کره جنوبی – صربستان
چین – کلمبیا
امارات – ازبکستان
قطر – ایسلند
آرژانتین – نیجریه
اسلواکی – نروژ
روسیه – اسپانیا
رومانی – هلند
مجارستان – کاستاریکا
آلمان – فرانسه
بلژیک – ژاپن
اتریش – اروگوئه
ولز – پاناما
انگلیس – برزیل
پرتغال – آمریکا
گابن  -بوتسوانا
الجزایر – جمهور مرکزی آفریقا
مقدماتی جامجهانی
امروز
بورکینافاسو – کیپ ورده
سنگال – آفریقای جنوبی

گزارش
فرمول یک قهرمانی جهان

سباستین فتل فاتح مرحله
نوزدهم شد

مرحله نوزدهم فصل جــاری رقابتهایفرمول
یک با قهرمانی سباستین فتل ،راننده آلمانی تیم
فراری به پایان رســید تا طلسم اول نشدنهای
این راننده آلمانی بعد از  6ماه شکســته شود.در
این مرحله که در  71دور در پیست برزیل انجام
شــد ،سباســتین فتل زودتر از رقبایش به خط
پایان رســید و پس از او والتری بوتاس فنالندی
از تیم مرســدس و هموطنش ،کیمی رایکونن از
فراری دوم و سوم شدند .لوئیز همیلتون ،راننده
بریتانیایی مرسدس که در مرحله قبل قهرمانی
خودش در فصل جــاری را قطعی کرد ،با وجود
اســتارت زدن از خط بیســتم درنهایت در رده
چهارم قــرار گرفت ،ضمن اینکــه تیم فراری،
فاتح بخــش خودروهای مرحله نوزدهم و ماقبل
پایانی فصل  2017شــد.پیش از این قهرمانی
مرســدس در بخش خودروها قطعی شــده بود.
بــا این نتایج در جدول کلی رانندهها ،همیلتون،
قهرمان زودهنگام  345امتیازی شد.فتل 302
امتیــازی و بوتاس 280امتیازی در ردههای دوم
وسوم قرار دارند.

