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بهترین دوئلهای مرحله گروهی
جام ملتهای آسیا

مجله ورلدساکر :دربی تهران
حساسترین بازی آسیا

 ســایت رســمی کنفدراســیون فوتبال آسیا در
گزارشــی بــه بررســی  ۱۰دوئل حســاس مرحله
گروهــی مســابقات جــام ملتهای آســیا ۲۰۱۹
پرداخت .ســایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا
) (AFCیــک هفته مانده به آغاز مســابقات جام
ملتهای آسیا  ۲۰۱۹نوشت :مانند همیشه مرحله
گروهی جام ملتهای آسیا چندین رقابت جذاب
بین تیمهای حاضر در این رقابتها خواهد داشت؛
ازایــنرو  ۱۰بازی برتری که باید چشــمهایمان را
بــه آنها دوخت ،در این گزارش آمده اســت .یکی
از ایــن بازیهایی که در گزارش  AFCآمده ،تقابل
تیمهــای ملی فوتبال ایران و عراق اســت .در این
گــزارش آمده اســت» :بهطــور حتم ،مشــتاقانه
منتظر رویارویــی تیمهای ایران و عراق در مرحله
گروهی هســتیم که تکرار تقابل دو تیم در مرحله
یکچهارم نهایی جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۵است؛
بــازی جذابی که به تســاوی  ۳ - ۳انجامید و در
نهایت این عراق بود که در ضربات پنالتی با نتیجه
 ۷بر  ۶به پیروزی رســید .شــاید تیم ملی فوتبال
ایــران رکورد بهتــرش در این تورنمنــت را به رخ
بکشد ،اما آنها از ســال  ۱۹۷۶تاکنون به قهرمانی
در جام ملتها نرسیدهاند؛ هرچند تاریخچه اخیر
قهرمان جام ملتهای  ۲۰۰۷بهتر است و بار دیگر
دنبال شکست همسایه خود خواهد بود«.
تیمهــای ایران و عــراق  ۱۶ژانویــه ) ۲۶دی(
در ورزشــگاه آلمکتــوم واقع در شــهر دوبی به
مصــاف هم میروند .دیگر بازیهــای مدنظر این
گزارش عبارتاند از :امارات  -بحرین ،کرهجنوبی-
فیلیپین ،ویتنام  -عراق ،ژاپن  -ترکمنستان ،امارات
 هند ،ازبکستان  -ترکمنستان ،استرالیا  -سوریه،کرهجنوبی  -چین و عربستان  -قطر.

 از دربــی اســتقالل و پرســپولیس بهعنــوان
حساسترین رقابت باشگاهی در آسیا یاد میشود.
شــماره جدید مجله معتبر » «WorldSoccerبه
رقابت حساس اســتقالل و پرســپولیس اشاره کرده
اســت و گزارشی از این جدال حساس برای مخاطبان
خود نوشــته شده اســت :با وجود اینکه هر دو تیم از
ورزشگاه  ۱۰۰هزار نفری آزادی برای بازیهای خانگی
خود اســتفاده میکننــد ،ولی این رقابت را میشــود
در همه شــهرهای ایران نیز دید .پرسپولیس در سال
 ۱۹۶۳تأسیس شد و شناختهشدهترین تیم ایران است
و قهرمان فعلی لیگ این کشــور محسوب میشود و
 ۱۱بار توانســته به عنوان قهرمانی دست یابد که یک
رکورد اســت .از نظر ســنتی ،تیم طبقه کارگر ایران ،از
انحالل تیم محبوب شاهین ایجاد شد .وقتی خیلی از
بازیکنان تیم شــاهین تصمیم به رفتن به پرسپولیس
گرفتند ،هواداران شاهین نیز هوادار پرسپولیس شدند.
در طول  ۲۵سال فعالیت شاهین ،این تیم رقابتهای
محلی در ایران انجام مــیداد و رقابت خوبی با تاج،
تیم مــورد حمایت حکومت وقت داشــت و طبیعتا
به طبقه باالیی جامعه ارتباط داده میشــد .اما بعد
از انقــالب اســالمی ،در ســال  ۱۹۷۹میــالدی ،تمام
نشــانههای رژیم شاهنشاهی ممنوع شــد و بنابراین
تاج ،به استقالل تغییر نام داد .هر چند استقالل ،رقیب
آبیپوش پرســپولیس ،ســه قهرمانــی در لیگ کمتر
از پرســپولیس دارد ،در رقابتهای آســیایی عملکرد
بهتری داشــته و دو بــار در ســالهای  ۱۹۷۰و ۱۹۹۱
به قهرمانی در جام باشــگاههای آســیا رسیده است.
کارلوس کیروش بهعنوان کســی که در الکالسیکو
رئالمادرید را مربیگری کرده است ،درباره دربی تهران
میگوید :هر دو تیم  ۲۰میلیون هوادار دارند .این دربی
در تمام دنیا ،دیداری خاص اســت .بایــد این دیدار را
ببینید تا آن را بفهمید.

همه مصیبتهای تیم ملی
و کیروش به روایت رویترز
 خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی به بررســی
اتفاقــات تیم ملی ایران و شــرایط کیروش پیش
از جام ملتها پرداخته اســت .به گزارش ایسنا و
به نقل از رویترز ،آشفتگی و عدم اطمینان ،همراه
همیشگی تیم ملی فوتبال ایران بودهاند؛ بااینحال
کارلوس کیروش امیدوار اســت این موانع را کنار
بگذارد و به  ۴۳سال انتظار تیم ملی فوتبال ایران
برای قهرمانی پایان دهد .ایران آخرینبار در ســال
 ۱۹۷۶توانست عنوان قهرمانی را در جام ملتها
به دســت آورد؛ جایی که میزبــان رقابتها بود و
برای سومینبار توانست قهرمانی در جام ملتها
را به دســت بیــاورد .از آن فینــال و غلبه ایران بر
کویت ،پنج صعود به جام جهانی و سه قهرمانی
در بازیهای آسیایی ،دستاوردهای مهم تیم ملی
فوتبال ایران بوده اســت ،اما در این ســالها ایران
نتوانسته قهرمان جام ملتها شود.
هرچند سعید عزتاللهی ،بازیکن محوری تیم
ملــی فوتبال ایران ،جام ملتها را از دســت داده
اســت ،این تیم با امید به کســب عنوان قهرمانی
وارد امارات میشود .مصدومیت بازیکن ۲۲ساله
آخرین دردســر تیم کیروش بــرای جام ملتها
بوده و آینده خود کیروش نیز بعد از جام جهانی
همواره حواسپرتی بزرگی برای آمادگی تیم ملی
ایــران بوده اســت .بعد از آنکه تیــم ملی فوتبال
ایــران با فاصله کمی از صعود بــه دور دوم جام
جهانی بازماند ،کیروش پیشــنهاد تمدید قرارداد
چهارســاله خود را به فدراسیون فوتبال ایران داد
که این پیشنهاد رد شد تا آینده این مربی تا روز آخر
حضور او در تیم ملی ایران در جام ملتها ادامه
داشته باشد.
سردار آزمون ،مهاجم گلزن تیم ملی ایران ،نیز
با خداحافظی خود بــه دلیل توهینهایی که بعد
از جام جهانی شنید ،از تیم ملی ایران کنار رفت و
خیلیها را شــوکه کرد .مشکالت دیگری در اوایل
ماه دســامبر رخ داد و زمزمههایی مبنی بر تعلیق
فوتبال ایران از ســوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال
آســیا به دلیل دخالت دولت در امور فدراســیون
شنیده شد .تیم ملی فوتبال ایران با مشکالت مالی
دستوپنجه نرم کرده اســت .تحریمها نیز باعث
شــده کارلوس کیروش نتواند بــه خوبی ایران را
برای حضور در جام ملتها آماده کند.
مجادلــه طوالنیمــدت کــیروش بــا برانکو
ایوانکوویچ ،سرمربی سابق ایران که اکنون هدایت
پرسپولیس -شناختهشــدهترین تیم فوتبال ایران-
را بــر عهده دارد ،در پشــت صحنــه همچنان با
جوش و خروش ادامه داشته است.
با همه اینها ،یکی از بااســتعدادترین تیمهای
فوتبال آسیا وارد جام ملتهای آسیا خواهد شد.
ســردار آزمون به تیم ملی ایران بازگشــته اســت
و عــالوه بــر او ۱۸ ،بازیکن دیگر از جــام جهانی
روســیه نیز به جام ملتهــا خواهند رفت .تیمی
که توانست در بازی برابر مراکش در جام جهانی،
دومین برد تاریخ ایران در این رقابتها را به دست
بیاورد؛ هرچند تســاوی برابر پرتغال برای صعود
ایــران به مرحله بعد کافی نبود ،ولی باعث شــد
بهتریــن عملکــرد این تیم در تاریــخ جام جهانی
ثبت شــود .کیروش که تیمش در جام ملتها با
تیمهای عراق ،یمن و ویتنام همگروه شده ،امیدوار
اســت دوباره با ایران تاریخسازی کند و برای ایران
چیــزی کمتر از قهرمانی در این رقابتها موفقیت
محسوب نمیشود.

سیاسیترین جام فوتبالی
با توجه به اختالفات سیاسی و تنشهای دیپلماتیک در غرب و شرق آسیا
به نظر میرسد جام ملتهای آسیای امسال سیاسیترین جام دوران
خودش باشد
ســپهر خرمــی» :ورزش و در رأس آن فوتبــال باید از
سیاست جدا باشد«؛ روی کاغذ »شعار« قشنگی است،
ولی وقتی پای عمل به میــان میآید ،نهتنها فوتبال از
سیاست جدا نمیشود ،بلکه چنان درهمتنیده میشود
کــه جدایــی آنها محال بــه نظر میرســد .تنشهای
سیاســی و اختالفهــای دیپلماتیک بین کشــورهای
مختلف هرکجا دیده نشــود یا کمرنگ باشد ،در فوتبال
و آنهــم در تورنمنتهــای مهم ،بیشــتر و بهتر دیده
میشــود .رقابت در میدانی که توجه رســانهای زیادی
به دنبــال دارد ،بهترین مکان برای بــروز اختالفهای
سیاســی و تنشهــای دیپلماتیک اســت؛ چراکه هیچ
تیمی فــارغ از قدرت فنی خود ،عالقــهای به واگذاری
بازی به رقیب خود ندارد .در آســتانه شروع رقابتهای
جام ملتهای آسیا ،این رقابت کهن هم خالی از تنش
و اختالفات سیاســی نیست؛ خالینبودن پیشکش! این
جام ملتهای آســیا به نظر میرســد بیش از هر زمان
دیگری درگیر سیاســت و سیاستبازی شــده است؛ از
اختالف بین چندین همســایه عربی با همدیگر گرفته تا
اختالف تعدادی از آنها با ایران و ســرانجام اختالفاتی
که بین دو کره ریشه دوانیده است .جام ملتهای آسیا
 ۲۰۱۹بیش از هر زمان دیگری صحنهای برای رویارویی
کشورهایی است که دســتکم در عرصه سیاست دل
خوشی از هم ندارند.
قطر؛عاملاتحادواختالفکشورهایخاورمیانه!
حدود  ۱۸ماه پیش عربستان ،مصر ،امارات و بحرین
بدون اخطار قبلی قطــر را تحریم کردند .بعدها ریاض
به همراه ســه متحد عربی خود ،بیانیهای منتشــر کرد
که در آن عنوان شــده بود» :پاسخ منفی قطر به شروط
مطرحشده از سوی این چهار کشور ثابت میکند دوحه
حامی تروریســم اســت و تالش میکند امنیت و ثبات
را در خلیجفــارس و منطقه تضعیف کند« .قطر در پی
رخدادن فعل و انفعاالتی که بیشــتر شبیه بهانهجویی
بود ،منفور کشــورهای یادشده شــد .دوحه پس از این
اقــدام همســایگانش ،بهســرعت مســیرهای تجاری
جدیدی ایجاد کرد؛ ترکیه ،چین ،ایران و اروپا به شرکای
تجاری قطر برای رفع نیازهای این کشور در زمینه تأمین
مــواد غذایی ،دارویی و فنی تبدیل شــدند .هرچند قطر
توانســت از پس مدیریت این بحران برآید ،اما تحریمها
برای این کشــور بدون هزینه هم نبوده است .حاال چند
صباحی از آن اختالفات سیاســی نگذشته است که در
گروه پنجم جام ملتهای آسیا ،اتفاق جالبی رخ داده و
عربستان و قطر با یکدیگر همگروه شدهاند؛ دو کشوری
که تمام معامالت تجاری ،اقتصــادی و هوایی خود را

قطع کردهاند ،باید در زمین فوتبال با یکدیگر تقابل کنند؛
دیداری که بعید به نظر میرسد شعار »جدایی سیاست
از ورزش« را محقــق کند .این بــازی اولین و مهمترین
شوک سیاسی جام ملتها محسوب میشود.
ائتالف با ایران در امارات
حمایــت همهجانبه ایران از قطــر در دوران بعد از
تحریم عربســتان ،باعث شد در فدراســیون فوتبال دو
کشــور ایران و قطر مراودات خوبی داشــته باشند .تیم
ملی ایران بــا مربیگری کارلوس کــیروش در یکی از
بهترین و باامکاناتترین کمپهای دنیا به اسم »اسپایر«
آخرین اردوی پیش از اعزام به کشــور امارات را برگزار
کرده که در قبال آن فدراســیون فوتبال قطر همهجوره
با همتای ایرانــیاش راه آمده تا بهنوعی برای خودش
یک شــریک در جام ملتهای امارات داشــته باشــد.
امارات در کنار بحرین ،دیگر کشــورهای حاضر در جام
ملتها هستند که قطر را در فهرست تحریم خود قرار
دادهانــد ،ولی از آنجا که میزبانی با امارات اســت ،این
کشور و اختالفهای سیاسیاش با قطر بیشتر به چشم
میخورد .حاال قطر بدش نمیآید با شــعار دوســتی با
ایران به جام ملتهایی برود که دســتکم سه کشور را
مخالف خودش میبیند.
ایران-عربستانوآنداستانسفارت
بهجز عربســتان و قطر ،دیگر کشــورهایی که با هم
تنــش دیپلماتیــک دارند ،عربســتان و ایران هســتند؛
باالرفتن از دیوار ســفارت عربســتان در تهران ،بهانهای
دســت عربســتانیها داد تا همه مراوادتشــان با ایران
ازجمله مــراودات ورزشــی را قطع کنند .پــس از آن
اتفاق ،فدراســیون فوتبال عربستان در اقدامی سیاسی،
به درخواســت باشــگاههای الهالل ،النصر ،االتحاد و
االهلی نامهای به کنفدراســیون فوتبال آســیا )(AFC
ارسال کرد تا بازیهای این تیمها مقابل تیمهای ایرانی
در لیگ قهرمانان آســیا در زمینی بیطرف برگزار شود.
این اعتراض با موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه
شــد تا تیمهــای ایرانی در ســه فصل اخیــر نتوانند از
شرایط میزبانی مقابل باشگاههای عربستانی بهره ببرند.
نکتهای که شــاید منجــر به برخورد ایران و عربســتان
مقابل هم شــود ،این اســت که اگر تیم ملــی ایران در
گروه خود نتواند سرگروه شود ،در صورت دومشدن باید
مقابل تیم صدرنشین گروه پنجم که به احتمال فراوان
عربستان است ،قرار بگیرد .با این اوصاف ،دومین تقابل
)بعد از دیدار عربســتان و قطر( دو کشوری که از لحاظ
سیاسی در چند سال اخیر اختالف زیادی دارند ،در جام
ملتها رخ خواهد داد.

عربستانویمن؛دوستیخالهخرسه!
دخالت نظامی دولت عربستان در کشور یمن باعث
افزایش تنش بین دو کشور شده است .شاید عجیبترین
دیدار تدارکاتــی تاریخ فوتبال در ســال  ۲۰۱۸برگزاری
دیدار دوســتانه یمن و عربستان باشــد؛ دو کشوری که
کامــال از لحاظ سیاســی در تضاد با یکدیگر هســتند و
نیروهای عربستانی در خاک یمن به قصد جنگافروزی
حضور دارند اما این مســئله باعث نشــد تــا این دیدار
تدارکاتی برگزار نشود .درواقع یمن از این مسابقه بیش
از عربستان سود کرد .لیگ فوتبال یمن با توجه به ادامه
تنش در این کشــور ،مدتهاســت که به حالت تعلیق
درآمده اســت و تیم ملی یمن در ابتــدا و از آغاز جنگ
بلندمدت در این کشــور ،اردوهای خود را در کمپهای
قطر برگــزار میکرد اما برای حضــوری موفق در جام
ملتها ،اردوی این تیم در ریاض برگزار شــد که باعث
تعجب مردم این کشور شد .با توجه به جنگ عربستان
و یمن ،برگزاری این اردو کمی عجیب بهنظر میرســد.
البته با توجه به اختالفنظرهای شــدید سیاســی بین
عربستان و قطر ،شایعاتی مطرح شد که عربستانیها به
یمنیها دســتور دادند که دیگر نباید اردوی خود را در
قطر برگزار کنند .سیاست در اردوی تیم ملی این کشور
بسیار پررنگتر از چیزی است که همگان تصور میکنند.
پایان تنش ۲کره به فوتبال هم میرسد؟
بیش از  ۶۰ســال از تنش میان دو کشور کرهجنوبی
و شــمالی میگذرد و بارها این اختالفات به بحرانهای
جــدی سیاســی در منطقه تبدیل شــده اســت .هفتم
اردیبهشت  ۱۳۹۷اما بزرگترین اتفاق تاریخ مشترک دو
کره رقم خورد؛ جایی که رهبران دو کرهشمالی و جنوبی
در روســتای مرزی پانمونجوم در مرز دو کره با یکدیگر
دیدار کردند و رهبر کرهشمالی برای نخستینبار در تاریخ
حیاتش پا در خاک همسایه جنوبی گذاشت و در اقدامی
غیرمنتظره دســت رئیسجمهوری همسایه جنوبی را
گرفت و با عبور از خط مرزی ،چندثانیهای را نیز در خاک
کرهشمالی عکس یادگاری گرفتند .با وجود این ،احتمال
رویارویی کرهجنوبی و شمالی در جام ملتهای این دوره
تقریبا نزدیک به صفر است چون تیمهای صعودکننده
گروه ســوم مقابل تیمهای صعودکننده گروه پنجم قرار
نخواهند گرفت مگر اینکه اتفاق نادری رخ دهد و این دو
تیم در مراحل باالتر با یکدیگر روبهرو شوند.
ایران-عــراق؛ از جنگ تحمیلی  ۸ســاله تا میزبانی
برایهم!
دیگر کشورهایی که در عرصه سیاست با هم مشکل
داشــتهاند و حاال همزمان در جام ملتها حضور دارند،

ایران و عراق هستند؛ اختالفات سیاسیای که البته حاال
به نظر میرســد مربوط به گذشــته بــوده و آن تنشها
تبدیل به دوســتی نرمی در طول ســالهای اخیر شــده
است؛ طوالنیترین جنگ قرن بیستم از تاریخ  ۳۱شهریور
 ۱۳۵۹آغــاز و در تاریخ  ۲۹مرداد  ۱۳۶۷به پایان رســید.
اختالفات سیاســی دو کشور تا پایان دوران حضور صدام
پابرجا بود .فقط چند روز بعد از آغاز جام ملتهای ۱۹۸۰
در کویت حمله نظامی عراق به خاک ایران آغاز شــد و
همین امر باعث شد تا روحیه ملیپوشان ایران در کویت
به پایینترین حد خود برســد .شهادت برادر حسن روشن
نیز مزید بر علت شــد تا بازیکنان ایران از حســن حبیبی،
ســرمربی وقت ،درخواست بازگشت و ترک مسابقات در
کشــور کویت را داشته باشــند .بااینحال ،حسن حبیبی
فقط اجازه بازگشت حسن روشن برای شرکت در مراسم
درگذشــت برادرش را داد .تلویزیون کویــت که در آغاز
جنــگ از حامیان سرســخت عراق به شــمار میرفت،
گزارشهایی علیــه ایران و در حمایت از عراق منتشــر
میکرد تا روحیه ملیپوشان ایرانی را در کوران مسابقات
از بین ببرد .همه این مســائل دســت به دست هم داد
تا مدعی اصلی قهرمانی یعنی ایران با شکســت مقابل
کویــت در مرحله نیمهنهایی و بعد بــا پیروزی در دیدار
ردهبنــدی به مقام ســوم و مدال برنز برســد و به ایران
بازگردد .به مرور اما روابط دو کشــور در بعد سیاســی و
بهویــژه در بعد ورزش بهبود پیدا کرد .تیم ملی ایران در
سال  ۲۰۰۱با مربیگری میروسالو بالژویچ با تیم ملی عراق
در مرحله مقدماتی جام جهانــی همگروه بود و هر دو
تیم به کشور رقیب سفر کردند و مشکلی نیز پیش نیامد.
بعد از سرنگونی دولت صدام و حمله نظامی آمریکا به
این کشــور ،روابط ایران و عراق بهمرور بهتر شد .ارتباط
خوب مقامات دو کشور باعث شد تا تیم فوتبال ذوبآهن
اصفهان ورزشگاه کربال را به عنوان ورزشگاه میزبان خود
بــرای رویارویی مقابل تیمهای عربســتانی انتخاب کند.
پیشتــر نیز تیم ملی عراق در چند دیدار رســمی ،ایران
را بــه عنوان میزبان خود معرفی کرده بود .حاال در گروه
چهارم ،تیم ملی ایران و عراق باید دیدار ســوم خود که
دست بر قضا حساسترین بازی این مرحله نیز به شمار
میرود ،را برگزار کنند .حضور بازیکنان عراقی در لیگ برتر
ایران در ســالهای اخیر ،کمک شــایانی به بهبود روابط
ورزشــی میان دو کشور کرده است .بشــار رسن و طارق
همام ،دو بازیکن خالق و بازیســاز تیــم ملی عراق ،در
لیگ برتر امســال در تیمهای پرسپولیس و استقالل توپ
میزنند و در هفتههای اخیر با احترام از فوتبال ایران در
رسانههای محلی خود یاد کردند.

کسب اولین مدال جهانی بزرگساالن شطرنج ایران

ﻧﻘﺮه ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎرا
شرق :سارا خادمالشریعه باز هم شــگفتی دیگــری برای شطرنج ایران خلق
کرد .او که پیشتر در رده جوانان این رشته صاحب مدال جهانی شده بود ،بار
دیگر دســت به کاری بزرگتر زده که برای نخستینبار است در ورزش کشور
اتفاق میافتــد .کار بزرگ این بانوی نابغه ،نایبقهرمانی رقابتهای ســریع
 ۲۰۱۸جهان اســت؛ عنوانی که تاکنون هیچیک از اســتاد بزرگها و استادان
بینالمللی مرد ایرانی هم موفق به رســیدن به آن نشــدهاند .خادمالشریعه
جمعهشــب در هفتمین دوره این مسابقات با کسب  ۹امتیاز از  ۱۲امتیاز کل،
صاحب مدال نقره شــد و به جایزه ارزشــمند  ۲٥هزاردالرى دست پیدا کرد.
او در دور نهم مقابل اســتفانوای بلغارستانی ،قهرمان سابق بانوان جهان ،با
ریتینگ دوهزار و  ۴۶۶و در دور دهم مقابل ماریا موزیچوک اوکراینی با ریتینگ
دوهزار و  ۴۹۳به برتری رسید .سارا در دور یازدهم مقابل ونجون جو چینی با
ریتینگ دوهزار و  ۵۸۴و در دور دوازدهم و پایانی برابر شــونگیی تان چینی با
ریتینگ دوهزار و  ۴۴۲به تســاوی رسید و نایبقهرمان شد .ونجون جو چینی
با  ۱۰امتیاز و الکســاندرای روسی با  ۹امتیاز در ردههای اول و سوم ایستادند.
خادمالشــریعه با این عنوان توانست با افزایش  ۲۰امتیاز ریتینگ در جمع ۲۰
شطرنجباز برتر دنیا در بخش سریع قرار گیرد .او پیش از این نیز در رقابتهای
بخش استاندارد در جایگاه نوزدهم برترین شطرنجبازان زن جهان قرار گرفته
بود .ســارا که عنوان نایبقهرمانی جوانان جهان را در سال  ۲۰۱۴در کارنامه
دارد ،نخستین شطرنجباز زن کشور است که عالوهبر کسب درجه استاد بزرگ
بانوان در ۱۸ســالگی ،در هشتادوچهارمین کنگره شــطرنج جهان ،توانست

عنوان استاد بینالمللی را هم به دست آورد .استاد بینالمللی دومین عنوان
معتبر شــطرنج پس از استادبزرگی در دنیاست .عضو تیم ملی شطرنج زنان
بعد از کســب عنوان نایبقهرمانی مســابقات جهانی روسیه گفت» :من دو
ســال قبل در این مسابقات چهارم شــده بودم ،برای همین تمام تالشم این
بود که امســال هم جزء  ۱۰نفر اول قرار بگیرم .چون جوایز دالری مســابقات
خیلی باال بود ،همه بهترینهای دنیا آمده بودند تا شانس خودشان را امتحان
کنند .با توجه به این موضوع من اصال انتظار نداشــتم که بتوانم مدال بگیرم،
اما خدا خواســت و توانستم به این عنوان برسم« .او حاال با این مقامی که به
دست آورده امیدوار به کسب عنوان در مسابقات برقآسا هم هست» :بخش
برقآسای مسابقات امروز برگزار میشــود که باید تمرکزم را روی این رقابت
بگذارم .جوایز این بخش هم مثل بخش ســریع اســت .انشــاءاﷲ اینجا هم
بتوانم کاری کنم«.
ششمیارزشمندفیروزجاه
افتخارآفرینی تیم ملی شــطرنج ایران در رقابتهای جهانی روسیه تنها
محدود به سارا خادمالشریعه نبود و علیرضا فیروزجاه هم توانست درخشش
بینظیری در این میدان معتبر داشته باشد .او که  ۱۵سال دارد و از پدیدههای
نوظهور شــطرنج کشور است ،درمجموع  ۱۵دور رقابتهای سریع مردان۱۰ ،
امتیاز کســب کرد و در جایگاه ششــم قرار گرفت .او کــه چندی پیش عنوان
قهرمانی رقابتهای برقآسای آسیا را از آن خود کرده بود ،در حالی ششمی
جهان را از آن خود کرد که تا دور چهاردهم از شــانسهای کسب مدال بود،

اما باخت به »کربف« از اوکراین با ریتینگ دوهزار و  ۷۴۰او را از جمع مدعیان
کسب مدال دور کرد.
فیروزجاه توانســت باالتــر از »آنیش گیــری« ،نفر پنجم جــدول برترین
شــطرنجبازان ســریع ،ســرگئی کاریاکین ،نایبقهرمان جهان در سال ،۲۰۱۶
قهرمان ســابق رپید و بلیتس جهان ،الکســاندر گریشــوک ،قهرمان بلیتس
جهان در سال  ،۲۰۱۲نایبقهرمان رپید سال  ۲۰۱۶و ویشوانتان آناند ،قهرمان
سابق جهان و مدافع عنوان قهرمانی رپید جهان قرار گیرد .نکته مهم حضور
فیروزجاه در بین شش شطرنجباز برتر این رقابتها ،ریتینگ اوست .درحالیکه
این پدیده تنها با نیم امتیاز اختالف نســبت به نفر دوم در جایگاه ششــم قرار
گرفته اســت که مگنوس کارلســن ،قهرمان جهان در ســال  ۲۰۱۸با ریتینگ
دوهــزار و  ۹۰۳در جایگاه پنجم قرار دارد و فیروزجاه با ریتینگ دوهزار و ۴۱۲
در جایگاه ششمی است .پرهام مقصودلو ،قهرمان جوان جهان در سال ۲۰۱۸
و احسان قائممقامی ،ملیپوش باسابقه کشورمان ،دیگر نمایندگان شطرنج
ایران در این دوره از رقابتهای جهانی سریع بودند که هشت امتیاز از  ۱۵دور
کسب کردند .عناوینی که تاکنون شطرنجبازان ایرانی در رقابتهای قهرمانی
جهان )اســتاندارد ،سریع و برقآسا( کســب کردهاند تاکنون منجر به کسب
مدال نشــده بود که سارا خادمالشریعه توانست این طلسم را بشکند .این در
حالی اســت که هیچیک از نمایندگان کشورمان نتوانسته بودند در جمع ۲۰
شــطرنجباز برتر دنیا هم قرار بگیرند که در این دوره این مهم توسط علیرضا
فیروزجاه به دست آمد.

منتفیشدن حضور نکونام
در پیکان
 حضور جواد نکونام در باشــگاه پیکان با دســتور
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایرانخودرو منتفی شــد.
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایرانخــودرو در نامهای،
سیاستهای انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال پیکان
را به مدیرعامل این باشگاه فرهنگی ،ورزشی ابالغ کرد.
در نامه هاشــم یکهزارع خطاب به محمود شــیعی،
مدیرعامل باشــگاه پیکان آمده است» :نظر به اینکه
سیاستهای حاکم بر باشــگاه فرهنگی و ورزشی در
درجه نخست ،احترام به مســئولیتهای فرهنگی و
اجتماعی بوده و بدیهی است کسب هرگونه موفقیت،
مقام و عنوانی با زیر پا گذاشــتن این مسئولیت ارزشی
ندارد .علیرغم اینکه هیچ عالقــهای به دخالت در
امور اجرائی باشــگاه را ندارم ،حسب وظیفه بهعنوان
سیاســتگذار باشــگاه پیکان اعالم میکنم احترام به
تیمهای دیگر بهخصوص تیمهای شهرســتانی لیگ
برتر با طرفدارانی عاشق ،پرشور و دلسوز شرط اصلی
فعالیتهای اصلی آن باشگاه است .بنابراین انتخاب
سرمربی از این تیمها اکیدا ممنوع بوده و باشگاه فقط
مجاز به انتخاب سرمربی از میان سرمربیانی است که
قبل از اتمام نیمفصل لیگ برتر  ۹۷بهعنوان سرمربی
آزاد شــناخته شــوند« .باشــگاه پیکان روز پنجشنبه
قــراردادی به مدت یکفصلونیم را بــا جواد نکونام
امضا کرده بود که با توجه به عدم فســخ قرارداد این
مربی با باشــگاه نســاجی مازندران ،یکهزارع مقابل
ایــن اقــدام را گرفــت و بهاینترتیب حضــور نکونام
در این تیم منتفی شد.

اولین خرید پرسپولیس
از بلژیک آمد
 بازیکــن کوتریــک بلژیک بــا قــرارداد قرضی به
پرســپولیس ملحق شــد .به گزارش ســایت رسمی
باشگاه پرسپولیس ،محمد نادری ،بازیکن حالحاضر
تیم کوتریک بلژیک ،به صورت قرضی به پرسپولیس
منتقل شــد .او دیروز )شــنبه( در باشگاه پرسپولیس
حضور پیدا کرد و پس از جلسهای با ایرج عرب ،طبق
توافقهای قبلی برای نیمفصل دوم به صورت قرضی
به جمع سرخپوشــان پیوست .باشــگاه پرسپولیس
پیش از این ،نامهای را از باشــگاه بلژیکی در تأیید این
انتقــال دریافت کرده بود .محمد نــادری که اصالت
تبریزی دارد ،با یک متر و  ۸۸ســانتیمتر قد در پست
دفــاع چپ و مرکزی بازی میکند .او در ردههای پایه،
سابقه بازی در تیمهای سایپا و مقاومت تهران را دارد
و در تیمهای تراکتورسازی و نساجی قائمشهر نیز بازی
کرده است.

شهرآورد پایتخت
در تعطیالت نوروز برگزار میشود
 شــهرآورد هشــتادونهم پایتخــت بیــن تیمهای
استقالل و پرسپولیس در یکی از روزهای هشتم یا نهم
فروردین ســال  ۹۸برگزار خواهد شد .به گزارش ایرنا
طبق برنامه تنظیمی ســازمان لیگ فوتبال ،نیمفصل
دوم مسابقات لیگ باشــگاههای ایران از  ۱۴بهمنماه
آغاز خواهد شــد .در این راســتا ،شــهرآورد تهران در
چارچوب هفته بیستوســوم لیگ برتر در تعطیالت
نــوروز برگزار میشــود .دیــدار رفت ســرخابیهای
تهران با تســاوی بدون گل به پایان رســید .هماکنون
پرســپولیس با  ۳۱امتیاز در رتبه سوم جدول ردهبندی
لیگ برتر باشــگاههای ایران قرار دارد و استقالل با ۲۵
امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده است.

