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ورزش | سعید فتاحی مسئول مسابقات سازمان لیگ تاریخ دقیق دیدار دو تیم پرسپولیس و  استقالل در لیگ برتر 

را اعالم کرد.وی گفت: با توجه به صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ  قهرمانان آسیا  بازی دو تیم پرسپولیس و 
استقالل در هفته دهم لیگ برتر در روز   ۵ آبان ۹۶ ساعت ۱۵ برگزار می شود.

حاال یک کشور شاد است
| مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس گفت: پرسپولیس 
سفیر ایران در آسیا اســت. االن یک کشور شاد است، مسئوالن 
از پرســپولیس حمایت کنند تا کمی از مشکالت کاسته شود.
علی اکبر طاهری مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
بعد از برد سرخپوشــان و صعــود به مرحله نیمــه نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا ۲۰۱۷ در جمع اصحاب رســانه اظهار داشت: 
بازی بســیار خوبی بود. این نتیجه با تالش کادر فنی، بازیکنان 
و همه مسئوالن و زحمت کشــان کنار تیم مثل کادر پزشکی، 
تدارکات و ... بدســت آمد. هــواداران تیم را تنها نگذاشــتند و 
توانستیم االهلی را شکســت دهیم. با همین حمایت می توانیم 
وارد مرحله نیمه نهایی شــویم و الهالل را شکســت دهیم و به 
فینال برسیم.وی افزود: موفقیتی که بدست آمده، کار ساده ای 
نبود، شرایط بسیار سختی داشتیم، واقعا فشار مادی بسیار زیاد 
اســت و پرونده هایی که بود حساب باشگاه را دچار مشکل کرد. 
وضعیت خوبی نداریم و عزیــزان همه باید کمک کنند.طاهری 
تصریح کرد: عزیزان همه باید کمک کنند چرا که ما سفیر ایران 
در آسیا هســتیم. همانطور که تیم ملی راهی جام جهانی شده 
است و نماینده خوبی برای فوتبال ایران است ما هم در آسیا این 
عملکرد خوب را داریم. در بازی رفت مســابقه ۲ بر صفر باخته 
را با تســاوی عوض کردیم و در این مسابقه در شرایطی که ۱۰ 
نفره بودیم و با نتیجه یک بر یک حذف می شــدیم، توانستیم ۳ 
بر یک حریفمان را شکســت دهیم. بدون شک با این هواداران 
می توانیم موفقیت های بیشتری بدست بیاوریم. رسانه ها هم باید 
کمک کنند و نقش هدایتگری داشته باشند. این تیم مردمی و 

در اختیار دولت است،  باید از مسائل جاری خارج شود و کارش را 
پیش ببرد. موفقیتی که بدست آمده حاصل دو سال برنامه ریزی 
است که کار به اینجا رسیده و ما باید در سال های بعد هم مدعی 
قهرمانی باشــیم. می توانیم هر ســال این ادعا را داشته باشیم 
که جامی را به هواداران هدیه دهیم.مدیرعامل پرســپولیس در 
پاسخ به این ســوال که گفته می شــود الهالل ابوظبی را برای 
میزبانی انتخاب کرده و بار دیگر پرسپولیس در مسقط میزبان 
است و آیا نمی توانســتند مکان دیگری را انتخاب کنند، اظهار 
داشت: حضور در کشور ثالث بستگی به عوامل مختلفی دارد. ما 
هماهنگی داخلی را انجام  می دهیم و کشور ثالث هم باید اجازه 
بازی کردن را بدهد. در امارات این همکاری با ما نمی شود و حتی 
زمانی که در باشگاه ایرانیان اردو داشتیم ورزشگاه دیگری را برای 
مســابقه به ما نمی دادند. نمی توانیم امارات و شهر دبی که برای 
ما خیلی بهتر است را انتخاب کنیم. ما به ناچار مسقط را معرفی 
کردیم.طاهری در رابطه با این که چرا قطر که با عربستان مشکل 
دارد را انتخاب نکرده اند، گفت: در آن زمــان که اختالفات باال 
گرفته بود اقدامات الزم شد اما این اتفاقات صورت نگرفت حتی 
ما تیمی را به کشورهای شمالی ایران اعزام کردیم اما متاسفانه 
آنها جواب ندادند و به دلیل مســابقاتی که داشتند از این مساله 
اســتقبال نکردند. حتی برخی کشــورها را معرفی کردیم که از 
لحاظ امنیتی مورد قبول قرار نگرفت. ما ســعی و تالشــمان را 
کردیم اما نتوانســتیم این مســاله را به نتیجه برسانیم. در این 
مسابقه هم بیش از ۴۰۰ نفر ایرانی از کشورمان به اینجا آمدند. 
کانون هواداران زحمت کشید و توری به راه انداخت و هواداران 

با دو کالس مختلف اعزام شــدند و خیلی ها هم انفرادی آمدند. 
معاونت اقتصادی باشــگاه هم تالشش را کرد و بلیت ها را هم به 
خوبی در اختیار گذاشت. فکر می کنم در تلویزیون هم مشخص 
بود. هواداران پرسپولیس چهار، پنج برابر االهلی بودند که این 
مساله جای تقدیر دارد و باید از آن قدردانی کرد که در این گرما 
تیم خود را تنها نگذاشــتند.مدیر عامل پرسپولیس در مورد این 
که با وجود محرومیت کمال کامیابی نیا، احمد نورالهی شــرایط 
بازی پیدا می کند گفت: در بحث سربازی نورالهی یک موضوع به 
لیگ داخلی ایران بازمی گردد. ما انتظار داشتیم هماهنگی های 
الزم صورت بگیرد تا این بازیکن را از ابتدا داشــته باشــیم اما 
محدودیت هایی که وجود داشــت مانع از این اتفاق شــد. برای 
حضور در آسیا تدابیری اندیشیده شده که در چند روز آینده این 
خبر خوش را به هواداران می دهیم.وی در مورد بازی نیمه نهایی 
پرســپولیس مقابل الهالل و این که آیا تدبیری برای هواداران 
اندیشیده شده است گفت: باید تمهیدات الزم را بیندیشیم و از 
شرایطی که موجود اســت بهترین بهره را ببریم. اگر بازی ها در 

ایران بود شرایط بسیار بهتر بود. 
ما برای روادید امارات هم با مشــکل روبــه رو بودیم و حتی 
نگرانی زیادی در مورد اعضای تیم وجود داشت که خدا را شکر 
با کمک یکی از هواداران این مســاله را حل کردیم. آژانس ها 
می توانند در این راســتا کمک حال باشگاه باشند. هر دوره که 
بازی ها برگزار می شود تجربه مان بیشــتر می شود. البته بحث 
حمل و نقل و اسکان هم مشکالت خودش را دارد که باشگاه با 
تمام توان این مســاله را دنبال می کند.مدیر عامل سرخپوشان 

در پایان گفت: بعد از بازی به رختکــن رفتم و به بچه ها گفتم 
قدردان تالششان هســتیم و پاداش مناسبی در نظر می گیریم 
که می دانیم هر کاری کنیم نمی توانیم این شادی که در مردم 
به وجود آوردند را جبران کنیم. االن یک کشــور شــاد است. 
مســئوالن از پرســپولیس حمایت کنند تا کمی از مشکالت 
کاسته شــود. ما از لحاظ مالی به شــدت دچار مشکل هستیم 

اما توانستیم بسیاری از این مشکالت را به خوبی کنترل کنیم. 
باید به باشــگاه نگاه خاص و ویژه ای شود و می دانیم با کمک و 
حمایتی که از سمت هواداران و مســئوالن انجام می شود این 
بحران ها به راحتی حل می شــود. این موفقیت ها اول با عنایت 
خدا و بعــد لطف هــواداران و تالش بچه ها به دســت آمده و 

امیدواریم تداوم داشته باشد.

طاهری:

 مهسا جاور: 
جیوگانیک دوباره خودش را ثابت کرد

| بانوی المپیکی قایقرانی ایران با اشــاره به عملکرد خوب پاروزنان رویینگ در قهرمانی آسیا اظهار 
کرد: مربی رومانیایی ثابت کرد که نتایج خوبش در سال ۲۰۰۸ با ایران اتفاق نبوده است.

مهســا جاور درباره عملکرد تیم ملی رویینگ ایران در رقابت های قهرمانی آسیا اظهار کرد: در مجموع باید 
تاکید کرد که عملکرد همه ملی پوشان خیلی خوب بود. واقعا نتایج شایسته ای کسب شد که نشان داد چقدر 
قایقران های ایران پتانسیل باالیی دارند. درباره مسابقات نیز باید بگویم که با شرایط بسیار دشواری وارد رقابت ها 
شدیم اما اجازه ندادیم چیزی بر نتایج مان تاثیر بگذارد. در تایلند مشکالت قایق زیاد بود و بسیاری از بچه ها 
تا شب مسابقه درگیر بودند اما بازهم خدا را شکر که همه ملی پوشان تالش کردند و به نتیجه خوبی رسیدند. 

من هم خوشحالم که توانستم به دو مدال طال برسم و دست خالی به ایران بازنگشتم.
قایقران المپیکی ایران درباره ســطح رقابت های قهرمانی آسیا بیان کرد: کشورهای مختلف جهان از جمله 
آسیایی ها بر رشته های پرمدال سرمایه گذاری زیادی کرده اند. قایقرانی هم به عنوان یک رشته پرمدال همین 
شرایط را دارد و هر دوره شاهد رشــد چشمگیر کشورها هستیم. رقابت های قهرمانی آسیا واقعا باالتر از آنچه 
بود که فکر می کردیم. این موضوع کاماًل از روی زمان ها مشخص است. در تمام مواد مدال ها با اختالف بسیار 

کم تغییر می کرد که نشان می داد همه کشورها با آمادگی باال راهی تایلند شده بودند.
ملی پوش رویینگ ایران تاکید کرد: باید از تالش های کادرفنی تشــکر کنم. آقای جیوگانیک واقعا در این 
مدت برای تیم ملی شبانه روز زحمت می کشید. تالش های او رشد زیادی در تیم ایجاد کرد و به نظرم نتیجه 

فوق العاده ای گرفت.

 وکیل گیالنی: 
چوگان در ایران ناشناخته است

| رییس فدراسیون چوگان می گوید چوگان بازی  ملی ماست و در دنیا همه چوگان را به اسم ایران 
می شناسند ولی متاسفانه در داخل ایران کسی این ورزش را نمی شناسد.

گلنار وکیل گیالنی درباره وضعیت تیم ملی چوگان اظهار کرد: در حال حاضر فدراسیون جهانی در حال 
آماده شدن برای برگزاری رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ در سیدنی است و هیچ رقابتی بین المللی در آینده 
نزدیک در تقویم این فدراسیون وجود ندارد. تیم ملی چوگان ایران هم در تیرماه امسال در گروه E رقابت های 
مقدماتی جام جهانی حضور داشت که نتوانست جواز صعود به مرحله نهایی را بگیرد. بنابراین تیم ملی در حال 

حاضر تورنمنتی در پیش رو ندارد و ملی پوشان هم در باشگاه های خود در حال فعالیت هستند.
او در پاسخ به این سوال که آیا فدراســیون در رده های پایه هم برای توسعه چوگان فعالیتی دارد یا خیر، 
گفت: یکی از کارهای زیرساختی فدراسیون، بحث نونهاالن، نوجوانان و جوانان است.  ما برای نونهاالن مدرسه 
چوگان تاســیس کرده ایم که کودکان، از ۷-۶ سالگی تا حدود ۱۷ سالگی در این مدرسه آموزش می بینند. 
خوشبختانه خانواده ها استقبال خیلی خوبی از این مدرســه کرده اند و حدود ۴۸ نفر در این کالس ها ثبت 
نام کرده اند. این بچه ها در حال حاضر دو تیم دارند که دو هفته پیش یک مسابقه نمادین هم برگزار کردند.

وی افزود: ما این مدرسه را به صورت پایلوت در تهران راه اندازی کرده ایم و قصد داریم در سایر استان ها هم 
چنین کاری را انجام دهیم. در حال حاضر در تبریز و قزوین این مدارس در شرف راه اندازی است.

گیالنی با بیان اینکه در این مدارس از اسبچه های خزر برای آموزش کودکان استفاده می شود، توضیح داد: 
اسبچه های کاسپین ایرانی در استان گیالن پرورش پیدا می کنند. 

 کوالکوویچ:
 با فرصت طلبی آمریکا را شکست دادیم

| سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بازیکنان تیم آمریکا فوق العاده بازی کردند اما می دانستیم 
این روند تا پایان ادامه ندارد.

پس از پیروزی ۳ بر ۲ تیم  ملی والیبال ایران برابر آمریکا در دومین دیدار از جام بزرگ قهرمانان جهان، 
ایگور کوالکوویچ در نشســت خبری پایان بازی درباره بازگشت طوفانی ایران به بازی و پیروزی در ست 
پنجم گفت: بازی بسیار دشواری را پشت سر گذاشــتیم و در طول دیدار لحظات سختی برای ما اتفاق 
افتاد. بازیکنان آمریکا در دو ست نخست در دریافت، حمالت پس از دریافت و زدن سرویس بسیار عجیب 

و درخشان ظاهر شدند.
سرمربی تیم ایران ادامه داد: من در طول دو ست اول همواره به بازیکنانم می گفتم که در صورت بازی 
با همین روند نمی توانیم کاری از پیش ببریم. آمریکا فوق العاده والیبال بازی کرد. در چنین شــرایطی 
باید برای خودمان فرصت به وجود می آوردیم. خوشبختانه از فرصت هایی که حریف در طول ست ها در 

اختیارمان قرار داد، به خوبی استفاده کردیم.
کوالکویچ: آمریکا نمی توانست در کل بازی با یک روند بازی کند. باید از فرصت ها استفاده می کردیم 
و خوشحالم که توانســتیم با فرصت طلبی از شــانس هایمان بهره ببریم. با تبدیل توپ های برگشتی به 
امتیازات بازیکنان انرژی زیادی گرفتند و به این باور رسیدند که می توانند به پیروزی برسند. از پیروزی 

امروز برابر آمریکا خوشحالم.

مسی رهبر ارکستر بود!
| رسانه های جهان به تمجید ستاره آرژانتینی پرداختند و او را رهبر ارکستر خواندند. 

لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب آغاز شد و لیونل مسی به نحو فوق العاده ای این بازی ها را شروع کرد. دبل او برابر 
یوونتوس و نقش موثرش در گلزنی ایوان راکیتیچ باعث شد رسانه های جهان به تمجید از او بپردازند.اوله نوشت: 
باز هم او، یک بار دیگر مسی درخشید. این بار توانست دو گل برابر یوونتوس به ثمر برساند و نقش موثری در گل 
راکیتیچ داشته باشد. این گل پایانی بر ناکامی مسی برابر جان لویجی بوفون بود و او توانست باالخره دروازه  دروازه بان 
ایتالیایی را باز کند.ال ناسیون آرژانتین نیز به تمجید از ستاره بارسلونا پرداخت و نوشت: درخشش مسی با بارسلونا 
ادامه  دارد. مهم نیست برابر چه تیمی بازی کند، او مقابل  اسپانیول ضعیف، هت تریک و برابر  یوونتوس قدرتمند 
دبل کرد. مسی متوقف نمی شود و نقش مهمی در پیروزی ۳ بر صفر برابر آخرین نایب قهرمان لیگ قهرمانان داشت.

ساکرنت مسی را رهبر ارکستر نامید و نوشت: اکنون MSN در بارسلونا حضور ندارد اما مسی بارسلونا باقی  مانده 
است. او تنها پیانو زدن را بلد نیست بلکه در زمین بازی بهترین رهبر ارکستر است.گلوبو  اسپورت برزیل مهاجم 
آرژانتینی را تحسین کرد و نوشت: مسی یک بار دیگر همچون فرا زمینی ها ظاهر شد و ظهور بارسلونای جدید را 
در لیگ قهرمانان اروپا نشان داد. مهاجم آرژانتینی  در نخستین آزمایش خود پس از جدایی نیمار دبل کرد و نقش 
مهمی در گل راکیتیچ داشت. او نقش مهمی در پیروزی ۳ بر صفر برابر یوونتوس داشت.رکورد پرتغال عملکرد مسی 
را شگفت آور ندانست و نوشت: او دوباره نشان داد یک ستاره است و پس از هت تریک در شروع هفته  برابر  اسپانیول، 
مقابل یوونتوس هم دو گل به ثمر رساند و تعداد گل هایش را در بازی های رسمی با بارسلونا در این فصل به هشت 
رساند.اکیپ فرانسه نوشت: برابر  اسپانیول، مسی برای بارسلونا درخشید. این بار برابر یک حریف کامال متفاوت 
یعنی یوونتوس قرار گرفت و بارسلونا دوباره با هوشمندی مهاجم آرژانتینی اش توانست نتیجه  درخشانی کسب کند.

کونته: همه در این برد عالی بودند
| ســرمربی چلســی عملکرد بازیکنان تیمش را در جریان برد پرگل برابر قره باغ 

آذربایجان ستود.
در یکی از دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا چلسی برابر قره باغ قرار گرفت و به راحتی این تیم را با نتیجه پر 

گل ۶ بر صفر شکست داد. 
گل های چلسی را پدرو رودریگس، داوید زاپاکاستا، آسپلیکوئتا، باکایوکو و باتشوایی به ثمر رساندند.آنتونیو 
کونته سرمربی چلســی بعد از برد پرگل تیمش برابر حریف نه چندان قدرتمند گروه گفت:  تغییرات زیادی 
در این دیدار داشتیم و توانستیم نشان دهیم که تیم قدرتمندی داریم حتی اگر بازیکنان اصلی خودمان را 
در اختیار نداشته باشیم. خوشبختانه بازیکنانی را در اختیار داریم که قادرند مانند بازیکنان اصلی در زمین 
ایفای نقش کنند و این بهترین خبر برای مربی است که تیم قدرتمند و بازیکنان آماده زیادی داشته باشد. 
عالوه بر این دلیل تغییری که باعث شــد در تیم داشته باشــیم این بود که می خواستیم فرصت بازی را به 
خیلی از بازیکنان تیم از جمله کریستینســن بدهیم که از تیم آکادمی به تیم اصلی رسیده است.او در ادامه 
صحبت های خود گفت: بازیکنانم باید بدانند که من ۱۷ بازیکن آماده دارم و به هر کدام اعتماد دارم و برای 

من به یک اندازه مهم هستند.
 خوشبختانه بازیکنان واکنش خوبی در این دیدار داشتند و دیدید که هر کدام به اندازه نقشی که در زمین 
داشتند موثر بازی کردند و توانستند گلزنی کنند. در تیم من تیم اصلی و تیم دوم وجود ندارد و هر بازیکنی 
که در تیم به میدان می رود تیم اصلی است.چلسی باید این هفته در لیگ برتر در داربی لندن برابر آرسنال 

به میدان برود که این دیدار در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن برگزار خواهد شد.

 کریمی: کارت مربیگری صادر نشود
 از سکو تیم را هدایت می کنم

| سرمربی تیم فوتبال نفت طالییه تهران گفت: در زمان کوتاهی که داشتم بیشتر روی مسائل 
روحی و روانی کار کردم.دیدار تیم های نفت تهران و گسترش فوالد تبریز در چارچوب هفته ششم لیگ 
برتر امروز در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود.علی کریمی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش، 
اظهار کرد: اولین اولین بازی است که به عنوان سرمربی روی نیمکت نفت می نشینم و چون زمان زیادی 
برای تمرین نداشتیم بیشتر روی مسائل روحی و روانی تمرکز کردیم. ما در کنار جوانگرایی از بازیکنان 
باتجربه هم استفاده کردیم.او افزود: زمان قرارداد من به مدت دو فصل است. از ماجرای رفت و برگشت 
من به نفت خبر دارید. تمام تالش ما این است که از عنوان قهرمانی مان در جام حذفی دفاع کنیم. سعی 
می کنیم از مربیان سابق و دوستان متخصص برای گرفتن نتیجه بهتر کمک بگیریم. فکر نکنید آمده ام 
که برای همیشه بمانم. ممکن است فردا کنارتان نباشــم و به قول مربی االهلی هر وقت به تیمی رفتی 
چمدانت را کامل باز نکن.ســرمربی تیم فوتبال نفت طالییه درباره دیدار این تیم مقابل گسترش فوالد، 
اظهار کرد: بازی کردن مقابل تیم های انتهای جدولی همیشــه از بازی با تیم های باالی جدول سخت تر 
است. گسترش فوالد بازیکنان خوبی در اختیار دارد اما گرفتار بدشانسی شده است. به نظر من بازی فردا 
)پنج شنبه( بازی خوبی خواهد شــد و هر دو تیم شانس پیروزی دارند.کریمی درباره دیدار شب گذشته 
پرســپولیس مقابل االهلی، تصریح کرد: به هواداران پرسپولیس تبریک می گویم که پس از مدت ها این 

تیم توانست به جمع چهار تیم برتر آسیا بپیوندد. 
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گزارش سایت بلژیکی در مورد درخشش کاوه رضایی

| سایت اســپورت مگزین در مقاله ای به قلم گیوم گوتیه و با تیتر »من 
سبک یک گلزن را دارم« به تشریح مسیر طی شده توسط کاوه رضایی از کرمانشاه 
تا بلژیک پرداخته اســت. به گزارش کائنات به نقل از ورزش سه، درخشش کاوه 
رضایی در مدت کوتاه حضورش در بلژیک باعث شد تا توجه رسانه های بلژیکی 
جلب شود. در ادامه گزارش سایت اســپورت مگزین را در مورد ستاره این فصل 
شارلوا بخوانید:او شارلروا را دچار شک و تردید کرد و صدای منتقدین را در ایران 
درآورد ولی دو ماه زمان کافی بود تا همه از کاوه رضایی حرف بزنند.  این ایرانی 
که مثل یک ناشناس وارد بلژیک شد، حاال یکی از پدیده های شروع فصل است. 
حتی قبل از شروع تابستان، شارلروا فعل »بیات« را در سوم شخص جمع صرف 
می کرد، برخی خاطرات عمو عباس)بیات( را زنده کردند که اوایل سال های ۲۰۰۰ 
جمعی از بازیکنان ایرانی را به سرزمین سیاه آورد که در بین همه آنها تنها داریوش 
یزدانی موفق بود. دالیلی برای حرص خوردن که در فضای پیوستن کاوه رضایی 

به گورخرها موج می زد، یک تازه وارد کامال ناشــناس در دوره نقل و انتقاالت . 
ناشناسی که در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش، همه »ایرانی« خطابش می کردند 
بدون آنکه متوجه شوند که آیا تلفظ نامش سخت است یا بی اهمیت.شک و تردید 
زیاد بود چون کاوه رضایی بدون هیچ شناختی از زبان فرانسه به اینجا آمد و فقط 
چند کلمه ای انگلیسی در چمدان زبانی اش داشت که پر از کردی و فارسی بود. 
تعجب همگان بیشتر هم می شد وقتی به یاد می آوردند صحبت هایی را که چند 
ماه قبل از این انتقال، مهدی بیات انجام داده بود: »از نظر روانشناسی، واضح است 
که فلیســه ماتزو با ظرافتی که در استفاده از لغات دارد، بسیار راحت تر می تواند 
بازیکنی که فرانسه را خوب می فهمد از این رو به آن رو کند. امروز من در جذب 
بازیکن جدید واقعا این فاکتور را در نظر می گیرم«.بعضی اوقات اتمسفر حاکم در 
اولین تمرینات عجیب بود. نوریو فورتونا و خصوصا کریســتیان بنوانته که از ابتدا 
به این ایرانی نزدیک تر بودند حداکثر ســعی خودشان را به کار می بندند تا کاوه 

تمرینات تدوین شده توسط ســرمربی را درک کند.اما هنوز مدت زمان زیادی از 
دو ماه نگذشته که این کوچک بیات هاست که لبخند روی لب دارد، مهدی باز هم 
درست هدف گرفته است و این نماینده هیئت مدیره گورخرها با روی خوش در 
لباس مترجم بازیکنی که تابستان جذب کرده ظاهر می شود. رضایی خالق یک 
َدبِل  پیروزی بخش مقابل زولت وارگام شــد و خودش را مانند یک ماهی در آب 
توصیف می کند و خوشحال از اینکه کنتور گل زده خود را به کار انداخته است: 

»چون من نوعی فشار روی خودم حس می کردم.«

انتقاد در ایران
انتقادها در ایران از شــبکه های اجتماعی سرچشمه می گرفت که صدها هزار 
هوادار را در ۵۰۰۰ کیلومتری شارلروا درگیر می کرد. »در کشورم به من انتقادات 
زیادی شد. خیلی از هواداران این انتخاب و ترک یکی از بهترین باشگاه های ایران 
برای نشســتن روی نیمکت در اروپا را درک نکردنــد«. از انتقادات روی نیمکت 
ذخیره ها، کاوه خیلی ســریع به تمجید رسانه ها رسید. برای بازی با وارگم، یک 
خبرنگار تلویزیون ایران خودش را به محل رساند و رضایی و مهدی بیات را جلوی 
دوربین برد. تحولی سریع که برای فهم آن باید نگاهمان را بیشتر به ایران معطوف 
کنیم. رضایی قبل از پیوســتن به شارلروا پیراهن استقالل تهران را بر تن داشت. 
یکی از دو باشگاه بزرگ پایتخت که بیش از ۷۰۰۰۰ تماشاگر را در بازی های مهم 
فصل گرد هم می آورد. از همان ابتدای پوشــیدن پیراهن »آبی«، کاوه در مرکز 
توجهات قرار گرفــت. او که قراردادش با ذوب آهن به پایان رســیده بود، به نظر 
نزدیک به »قرمزهای« پرسپولیس رقیب بزرگ استقالل می آمد. رابطه قهرآمیزی 
که بین آبی پوش های باشگاه اعیان های شــهر با قشر طبقه پایین تهران حکم 
فرماست. کاوه رضایی خیلی زود ارزش های تهاجمی خود را به رخ کشید و فصل 
را با عنوان بهترین پاسور تمام کرد ضمن اینکه در دربی داغ »سرخابی« پایتخت 

یک گل به ثمر رساند.

مسیری که این ستاره ملی طی کرد
مهدی بیات دوســت دارد تاکید کند: »کاوه در ایران یک ستاره واقعی است«. 
مشــکل می توان به او ایرادی گرفت، چرا که شــماره ۹ گورخرها از کودکی در 
کشورش مورد تحسین قرار گرفته است. با این حال سرنوشت این بچه شهرستانی 
در کرمانشاهی که بیشتر به سرزمین وزنه برداری و کشتی معروف است تا ضربه 
زدن به توپ، از پیش تعیین نشــده بود. منطقه ای که دل مردمانش با موفقیت 
های کیانوش رستمی برنده مدال برنز المپیک لندن با وزنه هایی که باالی سر برد 
به لرزه در می آید.ولی کاوه در سنین پایین کودکی دچار ویروس فوتبال شد. ۵ 
ساله بود که در سال ۱۹۹۷ ایران به لطف گل زده در خانه حریف موفق می شود 
در پلی آف، استرالیا را از پیش رو بردارد و بیست سال بعد از آخرین و تا آن زمان 
تنها صعودش، به جام جهانی فرانسه راه یابد. پیروزی در برابر آمریکا در تابستان 
فرانسه بدجوری به دل رضایی می نشیند و اولین شیرین کاری ها با توپ، دروازه 
های اهواز را به رویش می گشاید. اوایل سال های ۲۰۰۰ باشگاه فوالد یک آکادمی 
فوتبال را با هدف شــکوفایی استعدادهای خوزســتان افتتاح می کند. امروز این 

آکادمی، بهترین مرکز آموزش فوتبال در کشور محسوب می شود، جایی که به کاوه 
اجازه می دهد در آن پیله کند و به همراه سه هم تیمی خودش به درهای تیم های 
ملی پایه ایران بزند.درخشش رضایی با جام ملت های آسیای زیر ۱۶ سال آغاز می 
شود وقتی با زدن ۶ گل، هم عنوان قهرمانی قاره را کسب می کند و هم آقای گلی 
جام را. آن هم در رقابتی که هیونگ مین سون، ستاره این روزهای تاتنهام در آن 
حضور داشت. سال ۲۰۰۹ برای جام جهانی زیر ۱۷ سال عازم نیجریه می شود تا 
در کنار نیمار، کوتینیو، ایسکو، تراشتگن یا خاکا، خودی نشان دهد.نوجوانان ایرانی 
به مرحله یک هشــتم صعود می کنند ولی در وقت های اضافی مغلوب اوروگوئه 
می شوند. کاوه رضایی زننده یکی از گل های برجسته بازی ها، سرمربی فوالد را 

متقاعد می کند که وی را به مصاف بزرگساالن در لیگ برتر بفرستد.

رسیدن به جام جهانی از طریق شارلروا
رضایی هیچگاه وقتش را از دست نداد. او با یک جاه طلبی ِمُتدیک راه حرفه ای 
خود را ساخت. ابتدا برای افزایش زمان بیشتر بازی، اعتماد به نفس و گل زنی به 
سایپا می رود. انتخابی عاقالنه که او را به ذوب آهن می رساند، باشگاهی که به او 
امکان درخشش در لیگ قهرمانان آسیا را می دهد و باشگاه های ثروتمند قطری را 
مجذوب خود می کند. ولی کاوه استقالل را به یک تشییع جنازه لوکس در خلیج 
فارس ترجیح می دهد تا از چشمان کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی 
که یک بار در ســپتامبر ۲۰۱۵ دعوتش کرده بود، دور نماند.خبر امضای قرارداد 
رضایی با شارلروا، یک باردیگر رسانه های ایرانی را شگفت زده کرد. همان باشگاهی 
که از ۱۵ سال پیش و از مهاجرت های دوره عباس بیات، نامش به گوش ایرانی ها 
آشناســت. رضایی، نزدیکان و پیشکسوتان گورخرها را مورد سوال قرار می دهد، 
ویدئوهای باشگاه را روی یوتیوب رصد می کند و برای دلبری دوباره از کی روش، 
تصمیم به جهش بزرگ به اروپا می گیرد. اگر در نظر داشته باشیم که این تصمیم 
در شرایطی اتخاذ شده اســت که چند ماه تا جام جهانی که ایران از اولین صعود 
کننده ها بوده فاصله هست و نزدیک نیمی از ترکیب تیم این سرمربی پرتغالی در 
اروپا شاغل هستند، کاوه رضایی انتخابی هوشمندانه کرده است. »روحیه او مثال 
زدنی است«. این را فلیســه ماتزو بعد از نخستین بازی فصل مقابل کورتره که در 
آن کاوه تنها چند دقیقه به زمین آمده بود گفت. »برای تطبیق به زمان نیاز دارد. 
این زمان برای او بیشتر از بقیه خواهد بود ولی خب واضح است چون با مانع زبان 
مواجه اســت«. کاوه برای محدود کردن حداکثری این زمان، کالس های فشرده 
زبان انگلیســی و فرانســه را می گذراند. و در زمین این مانع را از بازی سوم برابر 
اندرلشــت رد می کند. ماتزو او را به کریس بدیا ترجیح داد تا در کنار داوید پوله 
بازی کند.فلیسه ماتزو که جزو عالقه مندان به مهاجمان سخاوتمند است، خیلی 
زود مجذوب اشتهای تالش و دندان های تیز کاوه در پرسینگ شد: »کاوه با نوع 
بازیش خطوطی از دوندگی، فشردگی و پرســینگ  را به همراه می آورد ... مثل 
پوله، او دوندگی دارد و همیشــه گفته ام اگر مهاجمان من به وظایفشان درست 
عمل کنند از آنها راضی خواهم بود حتی اگر گلی به ثمر نرسانند. تالش های آنها 
به تیم اجازه می دهد که ۳ امتیاز بازی را به دست آورند.«رضایی دویدن را دوست 

دارد، ولی ترجیح می دهد گل زنی کند. 

دنیای فوتبال

منهای فوتبال

یک ایرانی ناشناس، پدیده لیگ بلژیک

داربی ۸5 پایتخت، 5 آبان برگزار می شود
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