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شاگردان کی روش صدر آسیا را از دست ندادند

آخرین رنکینگ قبل از جام جهانی: ایران در رتبه بیستم دنیا

 حساسیتی بین ما و ذوبی ها وجود ندارد

 محافظت کار: ذوب آهن سازمان یافته 
و منسجم است

مربی تیم فوتبال پیکان با استناد به آمارها و نتایج، ذوب آهن 
اصفهانی را تیمی بسیار خوب و منسجم دانست.

از  پیش  خبری  نشست  در  پیکان  مربی  محافظت کار  مجید 
دیدار تیمش مقابل ذوب آهن در هفته هفتم لیگ برتر اظهار داشت: 
ذوب آهن از تیم های خوب و ریشه دار فوتبال ماست. نتایج هم نشان 
می دهد ذوب آهن از ساختار دفاعی سازمان یافته ای برخوردار است. 
آمار در گل زده و خورده نشان می دهد، ذوب آهن تیمی بسیار خوب 
اشتباه  کمترین  و  باال  تمرکز  با  بچه ها  امیدوارم  است.  منسجم  و 
که  است  تیمی  ذوب آهن  چون  بیاورند،  دست  به  را  خوبی  نتیجه 
امیدوارم   می برد.  را  بهره  بهترین  حریف  اشتباهات  کوچک ترین  از 
بچه ها روز خوبی را رقم بزنند تا دست پُر از اصفهان به خانه برگردیم.

وی در مورد آخرین شرایط شرزود تمیروف گفت: این بازیکن برای 
بازی های فیفا به کشورش بازگشته بود و در زمان بازگشت به دلیل 
مسائل مربوط به ویزای کار به مشکل خورد. تا زمان مسابقه مشخص 
پیکان  تیم  خیر.مربی  یا  دارد  حضور  بازی  در  بازیکن  این  می شود 
در واکنش به این سؤال که تارتار و حسینی سابقه سرمربیگری در 
بازی خواهد  تأثیری در  این شناخت چه  را دارند و  تیم های مقابل 
داشت، گفت: االن با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود فیلم های 
بازی همه تیم ها از هم شناخت دارند. قطعاً حساسیتی وجود ندارد و 
این مسائل در فوتبال طبیعی است. یک مربی ممکن است هر سال 
امیدوارم  و  دارد  را  خودش  جزئیات  بازی  قطعاً  باشد.  تیم  یک  در 
شاهد یک بازی زیبا باشیم.محافظت کار درباره غایبان تیم پیکان در 
از  با مسجدسلیمان  بازی  را در  امیرحسین غالمی  بازی فردا گفت: 
دست دادیم و جا دارد برای او آرزوی سالمتی کنیم. مابقی بچه ها 
در سالمت کامل هستند و در صورت صالحدید سرمربی می توانند 

به تیم کمک کنند.

مربی مس کرمان: فوالد متفاوت با 
سال های گذشته بازی می کند

مربی تیم مس کرمان معتقد است شاگردان جواد نکونام نسبت به 
محمودی نیا  داده اند.محمود  تشکیل  را  متفاوت  تیمی  گذشته  سال های 
فوالد  مقابل  کرمان  مس  فوتبال  تیم  دیدار  از  پیش  خبری  نشست  در 
فوالد  گذشته  دیدارهای  از  که  آنالیزی  مطابق  داشت:  اظهار  خوزستان 
داشتیم، می دانیم که بازی سختی داریم. فوالد تیم خوبی است و کیفیت 
بازیکنان این تیم بسیار باالست. حریف بازیکنان بسیار خوبی جذب کرده 
است و نسبت به فصل های گذشته متفاوت بازی می کند.وی با بیان اینکه 
شاگردان فرزاد حسین خانی روز سختی پیش رو دارند، تصریح کرد: پس از 
تعطیلی سه هفته ای لیگ، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و فرصت 
خوبی در اختیار داشتیم تا بازیکنان را آماده دیدار با فوالد کنیم. بازیکنان 
ما تمرینات خود را انجام دادند و آماده هستند تا در فازهای دفاع و حمله، 
بازی بسیار خوبی مقابل فوالد به نمایش بگذارند.مربی مس کرمان درباره 
پیش فصل،  دوره  در  تیم ها  کرد:  خاطرنشان  بیست ودوم  لیگ  وقفه های 
تأثیر  تیم ها  تعطیلی روی همه  این  و  برتر می شوند  لیگ  به  ورود  آماده 
می گذارد. آنها قطعاً متضرر می شوند. تعطیلی سه هفته ای تیم ها پس از 
برگزاری شش هفت هفته به آنها لطمه می زند. با این حال شرایط همه 
تیم ها یکسان است و فکر می کنم فصل متفاوت و منحصربه فردی داریم. 
پس از چهار یا پنج بازی، برای جام جهانی یک تعطیلی طوالنی خواهیم 
داشت. با این حال همه باید خودشان را آماده این فصل متفاوت کنند.
این  با فوالد گفت:  برای دیدار  محمودی نیا در مورد غایبان مس کرمان 
مسابقه برای ما مهم بود، اما چند محروم و مصدوم داریم. سایر بازیکنان 
ما جوان هستند و تمرینات خوبی پشت سر گذاشته اند. آنها از ابتدا شرایط 

خوبی داشتند و آماده کمک به تیم هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: باید در زمان 
کوتاه باقی مانده تا جام جهانی معجزه کنم و گالیه ای 

ندارم. هم 
کارلوس کی روش در تازه ترین گفت و گوی خود 
گفت:  و  پرداخت  رقبا  و  ایران  ملی  تیم  آمادگی  درباره 
امیدوارم بازگشت مجدد من برای هواداران ایرانی خوب 
مردم  کردن  شاد  اینک  که  گفت  همچنین  وی  باشد. 
همگروهی  درباره  است.وی  ملی  تیم  در  او  وظیفه  ایران 
با انگلیس و ولز اظهار داشت: این گروه خاص است، اما 
با  کوتاهی  فاصله  ما  کنیم.  بازی  محکم  می کنیم  تالش 
شروع جام جهانی در قطر داریم.سرمربی تیم ملی ایران 
گروه  از  برای صعود  ایرانی  هوادار  میلیون ها  امید  درباره 
با توجه به امتیازبندی تیم های همگروه ایران در جدول 
فیفا و اینکه توقع هواداران ایرانی برای صعود  واقع بینانه 
انتظار ما هم همین است و  هست یا خیر اظهار داشت: 
پیش  تازه ای  چالش  شما  می گویم  بازیکنانم  به  روز  هر 
باید  شوید.   ظاهر  بهتر  گذشته  روز  از  باید  و  دارید  رو 
سعی کنیم مقابل بهترین تیم ها بازی کنیم، چون یا برنده 
را  توان خود  باید حداکثر  ما  می گیریم.  یاد  یا  می شویم 
یا در  باشد  بازی ها دوستانه  این  نشان دهیم. حاال خواه 
همه  باشد.او  ولز  و  انگلیس  آمریکا،  مقابل  جهانی  جام 
برابر و مشکل خواند و  را  ایران  تیم های حاضر در گروه 
درباره بازی نخست با انگلیس گفت: به هرحال این بازی 
خاصی است. انگلیس تیم بزرگ با بازیکنان بزرگ است. 
ما هم باید در این عرصه جهانی فوتبال خودمان را نشان 
دهیم. در فوتبال از قبل هیچ تیمی برنده نیست. من گرت 
ساوت گیت سرمربی این تیم را مدتهاست که می شناسم. 
بهتر  باعث  انگلیس  با  هم گروهی  هستیم.  آماده  هم  ما 
شدن تیم ما می شود، بازی مقابل تیم و بازیکنان بزرگ 

ما  برای  انگلیس  با  بازی  اینک  افتخارماست.  باعث  آن  
و  بعدی  بازی  به  تمام شد  بازی  این  وقتی  و  است  مهم 
سپس به بازی آخر مقابل آمریکا فکر می کنیم.وی درباره 
اینکه تیم ایران به شدت در خط دفاعی مستحکم بازی 
می کند و بازی مقبل »هری کین« عنوان کرد: هری کین 
البته که بازیکن بزرگی است و برای او احترام خاص قائلم. 
اختیار  و زمانی که توپ در  یافته است  ما سازمان  دفاع 
ماست می دانیم  چگونه برنده بازی باشیم. باید با ذهنیت 
برتری  مقابل حریفان بازی کنیم. ما تنها با این هدف به 
طور سازمان یافته دفاع می کنیم تا توپ را هر چه زودتر 
وی  شویم.  برنده  چگونه  می دانیم  ما  بگیریم  حریف  از 
درباره »ساوت  گیت« مربی تیم ملی انگلیس و هو شدن 
او توسط هوداران انگلیسی گفت: ساوت گیت مربی خیلی 
خوبی است و می داند چطور به کارش ادمه دهد. برای من 
هم مهم است که تا از سوی هواداران ایرانی »هو« نشوم.

گفت وگو  این  دیگر  بخش  در  روش  کی  کارلوس 
وسط  در  درست  جهانی  جام  از  دوره  این  کرد:  اضافه 
فصل جاری لیگ برتر انگلیس برگزار می شود و این برای  
انگلیس تیمی خیلی  بازیکنان ما آسان نیست. تیم ملی 
خوب است. بنابراین ما هم باید بهترین عملکردمان را به 
نمایش بگذاریم و از فرصت های خود مقابل انگلیس، ولز 
و آمریکا  به بهترین نحو استفاده کنیم.کی روش درباره 
قرعه ایران نیز گفت: این گروه خاصی است، اما مهم این 
است که در جام جهانی رقبای  خود را بزرگ جلوه ندهیم. 
من سعی می کنم  از قدرت خود برابر رقبا استفاده کنم. 
جمله  از  رقیبان  دیگر  درباره  ایران  تیم  سرمربی 
آمریکا و ولز نیز عنوان کرد: تمامی بازی های جام جهانی 
سخت هستند. در بازی اول رویکرد ذهنی تیم خیلی مهم 
است، بازی دوم به نتایج گروه بستگی دارد و وقتی به بازی 

که  می دانم  است.  تیم  روی  زیادی  فشار  می رسیم  سوم 
انگلیس بخت اول صعود از این گروه به عنوان صدرنشین 
است اما این فرضیه  ای بیش نیست. اگر آماده باشید و از 
فرصت ها استفاده کنید، چیزی به اسم از پیش برنده وجود 
ندارد و هرگز کسی نمی تواند پیش از بازی بگوید که سه 
امتیاز این بازی به او تعلق دارد. ما آماده ایم تا از رویارویی 
نگرانی  درباره  پرتغالی  ببریم.سرمربی  لذت  انگلیس  با 
بازیکنان تیم ملی ایران  از بازی مقابل تیم های انگلیس و 
آمریکا باتوجه به مسائل سیاسی موجود بین ایران، آمریکا 
و انگلیس اظهار داشت: این مانند بازی ساده فوتبال است. 
فوتبال  متحد  ملل  از  عضوی  تا  می کند  ما حکم  وظیفه 
باشیم و شادی و سرگرمی ایجاد کنیم. ما باید سعی کنیم 
برنده بازی باشیم. این دقیقا چیزی است که  می خواهم.

کی روش درباره بازگشت مجدد به ایران گفت: ایران در 
طول 9 سالی که آنجا بودم، خانواده و خانه دوم من بود، 
من دوران فوق العاده ای را در ایران گذراندم. برخی از این 
ادامه  در  اما  نبودند،  بیش  پسری  دوره  در آن  بازیکنان 
نامزد کردند، ازدواج کردند و پدر شدند.وی هرگونه تماس 
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای بازگشت به ایران را 
رد کرد و عنوان داشت: بعد از اینکه »مهدی تاج« رئیس 
تازه فدارسیون فوتبال ایران و هیئت رئیسه جدید تصمیم 
به  تغییر در کادر فنی گرفتند، پیام هایی رد و بدل شد، 
ما عضوی از یک خانواده  هستیم و بهتر است که بگویم 

من همچون برادر بزرگ آنها هستم.
از  دیگری  بخش  در  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
انتخاب   به  بی سی«  با شبکه خبری »بی  صحبت هایش 
»سردار آزمون« و »مهدی طارمی« و»علیرضا جهانبخش« 
در سال 2014 اشاره کرد و افزود: من  در آخرین لحظه 
این بازیکنان جوان را صدا زدم و به آنها گفتم که ببینید 

اسم شما در فهرست نهایی سفر به برزیل نیست، اما به 
کارتان ادامه دهید و تمرکزتان را از دست ندهید، چون 
فرصت به شماهم می رسد. علیرضا جهانبخش اینک عضو 
در  می کند،  بازی  »پورتو«  در  طارمی  است،  »فاینورد« 
مورد حسینی نیز باید بگویم که او در حالی با تیم ملی 
پرتغال  و  اسپانیا  مراکش،  مقابل   2018 جهانی  جام  در 
بازی کرد که پیش از آن هیچ بازی ملی انجام نداده بود. 
اگر به مربیان دیگر چنین چیزی را بگویید به یقین آن ها 
می گویند که بازیکنی  با این شرایط نمی تواند در مرحله 
نهایی جام جهانی بازی کند اما حسینی بازی کرد. وقتی 
من بار اول ایران آمدم تنها »جواد نکونام« در اروپا بازی 
می کرد.کی روش همچنین درباره فرصت کم برای آماده  
سازی تیم ایران برای جام جهانی قطر و تحلیل فنی رقبا 
باید  کوتاه  زمان  این  در  و  است  من  چالش  این  افزود: 
و  بازیکنان  تعهد  و تجربیاتم،  از دانش  باید  معجزه کنم. 
کمک فدراسیون در این وقت کم استفاده کنم. گالیه هم 
نمی کنم کاری نمی شود کرد. در فاصله کوتاه باقی مانده 
به جام جهانی باید با آن دست بازیکنان مان که در لیگ 
ایران مشغول به بازی هستند، اردوی  خود را آغاز کنیم و 
وقتی لژیونرهای ما از اروپا به جمع ما اضافه می شوند، تنها 
هفت روز برای آماده سازی خود پیش از مصاف با انگلیس 
زمان داریم. پس از این همه سال کار در فوتبال حرفه ای، 
البته من با بیشتر این  این دشوارترین چالش من است. 
بازیکنان کار کرده ام. آنها حاال باتجربه تر هستند و برخی 
از این بازیکنان در سطح باالی فوتبال اروپا بازی می کنند. 
من در کشورهای بسیاری مربیگری کرده ام اما این نکته 
طول  در  هرگز  که  است  تیمی  ایران  که   گویم  می  را 
دوران زندگی ام فراموشش نخواهم کرد. وظیفه ما برنده 

شدن است.

در نشست خبری سرمربی فوالد عنوان شد؛

 نکونام به تیم ملی نمی رود
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان به اخبار مربوط به حضورش در 

کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان واکنش نشان داد.
جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل مس کرمان 
اظهار داشت: لیگ ما پس از وقفه ای کوتاه مدت شروع می شود و از اینکه 
دوباره شروع خواهد شد برای من و بازیکنان جای خوشحالی دارد. بازیکنان 
مصدوم ما در تعطیالت رسیده اند و خدا را شکر شرایط مان خوب است. مثل 
به  تا  داریم  برنده شدن  و  قوی  کامل، ذهنیت  تمرکز  به  نیاز  بازی ها  تمام 
همراه بازی خوب سه امتیاز را بگیریم. نکته ای که باید به آن توجه داشته 
باشیم باهوش بودن است و اینکه اسیر ضدحمالت مس کرمان نشویم.وی در 
واکنش به اظهارات مهدی محمدنبی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال که 
مدعی شده بود با مربیان لیگ برتری درباره برنامه های تیم ملی صحبت شده 
است، گفت: هنوز این اتفاق نیفتاده است. ما فقط برنامه لیگ را می دانیم و 
بازی ها برگزار می شوند. سازمان لیگ به صورت رسمی اعالم  اینکه چطور 
نکرده است، اما تیم ها می دانند به چه صورت بازی ها برگزار می شوند. اگر 
است.  مهم  ملی مان  منافع  باشید، همیشه  کرده  من گوش  به صحبت های 
ما حتی امین حزباوی را با وجود اینکه دفاع وسط نداشتیم در اختیار تیم 
جوانان قرار دادیم. مشکلی از این بابت نداریم، چون تیم ملی ارجحیت دارد.
سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان همچنین درباره اینکه نبی اعالم 
تیم  فنی  کادر  در  حضور  برای  کی روش  کارلوس  ایرانی  گزینه  تنها  کرده 
ملی او بوده است و گزینه دیگری وجود ندارد، گفت: قبل از هر چیزی باید 
از شخص کی روش تشکر کنم. وقتی مربی بزرگی از شما تعریف و تمجید 
دنیا خواهد  در  اعتباری  می کند،  انتخاب  به عنوان دستیارش  و  است  کرده 
بود. همیشه گفتم و باز هم تکرار می کنم کنار مربیان بزرگ کار کردن مثل 
دانشگاهی برای هر مربی خواهد بود، آنهم برای کسی که عاشق آموزش و 
یادگیری باشد. از این موضوع واقعاً خوشحالم و از کی روش تشکر می کنم و 
امیدوارم در تیم ملی بهترین نتایج را بگیرد.نکونام با بیان اینکه »فکر کنم 
عموم جامعه از شرایط تیم ملی رضایت دارند.«، ادامه داد: درباره حضورم 
در تیم ملی، فدراسیون فوتبال و در رأس آن مهدی تاج و مهدی محمدنبی 
هستند که برنامه ریزی می کنند. حرف من یک جمله است، من تحت قرارداد 
فوالد هستم و به باشگاهم و به جایی که کمک کرده رشد کنم، عرق داشته 
و دوست دارم پاسخ محبت های باشگاه فوالد را بدهم. سال ها در این باشگاه 
کار می کنم و مثل سال های قبل که قبل یا وسط فصل پیشنهاد بود و االن 
هم هست، دوست ندارم یک هوادار فوالد ناراحت شود. ما سال ها خاطرات 
خوبی داشتیم و االن هم تصمیم گیرنده باشگاه فوالد است و دوست دارم به 
بزرگی خودش ادامه دهد، همینطور که االن هم بزرگ است. وی در پایان 
اینکه  به  توجه  با  اول فصل  و  فوالد هستم  قرارداد  تحت  کرد: من  تصریح 
را مدیون هواداران می دانستم.  اینکه خودم  به دلیل  می توانستم جدا شوم 
شاید روزهای اولی که آمده بودم، برای هواداران سخت بود، اما االن ارتباطی 
داریم که جدانشدنی است. هر جای استان خوزستان حاضر می شویم، مردم 
به ما لطف دارند و نمی توانم آن را با چیزی عوض کنم. اگر یک هوادار فوالد 
از کار، رفتارم و اتفاقاتی که می افتد، ناراحت شود، عذاب وجدان می گیرم. 
رسماً  فوالد  گذاشتند.  تمام  سنگ  من  برای  سال  چند  این  در  هواداران 

مخالفت کرده است و دیگر صحبتی در این زمینه نمی بینم.

بیرانوند با لباس شخصی در تمرین پرسپولیس
علیرضا بیرانوند به دلیل مصدومیت با پرسپولیس تمرین نکرد.

در  و  کرد  معرفی  گلمحمدی  یحیی  به  را  خود  دیروز  البته  او 
خود  کار  نتوانست  دیدگی  آسیب  دلیل  به  اما  یافت  حضور  تمرین 
با کادرپزشکی تیم ملی  را دنبال کند.بیرانوند کارهای فیزیوتراپی را 
انجام می دهد تا امکان حضور در میادین را داشته باشد.هنوز مشخص 
کادرپزشکی  و  خیر  یا  شد  خواهد  حاضر  تراکتور  با  بازی  در  او  که  نیست 
پرسپولیس فردا نظر نهایی خود را به یحیی گلمحمدی خواهد داد.این در 
حالی است که دروازه بان ذخیره پرسپولیس احمد گوهری نیز به تازگی از 

بند کرونا رها شده و سرخپوشان چالشی ویژه در این خط دارند.

تیم ملی ایران می داند چگونه برنده شود

کی روش این جام جهانی دشوارترین چالش من است 

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک به انتقاد از برنامه ریزی سازمان 
پرداخت. لیگ 

سیدمهدی رحمتی در نشست خبری پیش از دیدار دو تیم آلومینیوم 
اراک و ملوان بندرانزلی اظهار داشت: 10 روز پیش مصاحبه ای انجام دادم و 
خواهان روشن شدن برخی اتفاقات در هفته ششم شدم. بازی ملوان و فوالد 
به خاطر بدی هوا لغو شد. از سهیل مهدی سؤال کردم و او با خنده و شوخی 
بحث را جمع کرد و به سادگی از آن رد شد!سرمربی آلومینیوم افزود: ما 
و  می کنیم  هزینه  باشگاه ها  بقیه  مثل  برتری  لیگ  باشگاه  یک  عنوان  به 
زمان می گذاریم. همه هوادار داریم. باید جواب قانع کننده ای به ما بدهند. 
شفاف توضیح بدهند که چرا بازی فوالد و ملوان لغو شد؟ هم مربی و هم 
بازیکنان ملوان گفتند شرایط کامال عادی است. حاال آن روز لغو شد باید 
24 بعد برگزار می شد. خیلی جالب است که برای 24 ساعت بعد اصال صبر 
نکردند ببینند شرایط آب و هوایی چگونه است. بازی را لغو کردند.رحمتی 
با پیکان در تهران  تصریح کرد: زمانی که سرمربی پدیده بودم هفته دوم 
این  به اصرار سهیل مهدی  اما  بود  بارندگی خیلی شدیدی  بازی داشتیم. 

بازی انجام شد. دقیقه 15 بازی لغو شد و فردا از دقیقه 15 ادامه را بازی 
کردیم! به تأکید و دستور او که باید قانون انجام شود. نمی دانم قانون برای 
یکسری از تیم های خاص است یا اینکه مختص ما است و باید این شرایط 
را تجربه کنیم؟ سهیل مهدی با من تماس گرفت و گفت اگر بازیکنان فوالد 
از تیم ملی خط بخورند، بازی فوالد و ملوان قبل از بازی ما انجام می شود. 
دیدیم بازیکنان فوالد خط خوردند و در 20 روز تعطیلی لیگ برتر این بازی 
عقب افتاده انجام نشد. چه بسا این بازی می توانست تأثیر مستقیمی روی 
بازی رخ می داد  آن  در  اتفاقاتی که  باشد.  داشته  ملوان  با  ما  فردای  بازی 
مطمئنا روی بازی فردا تأثیر می گذاشت.وی ادامه داد:  او بعد از اینکه بازی 
درحالیکه همه  داده،  برنامه  و گفت  کرد  بهانه  را  نکرد کی روش  برگزار  را 
کرد  اعالم  تلویزیون  در  محمدنبی  مهدی  امروز  صبح  هستیم.  بی خبر  ما 
کی روش با تمام باشگاه ها و مربیان لیگ برتری برای برنامه بازی های هفته 
هفتم و هشتم صحبت کرده  ولی من هم یکی از سرمربیان لیگ برتری 
هستم. با من که صحبتی نشده است. حتی مکاتبه ای هم با باشگاه ما انجام 
بحثی  این  نه.  یا  شده  همکاران مان صحبت  بقیه  با  شاید  نمی دانم  نشده، 

نیفتاده است. سال های  اتفاقی  امروز گفت ولی عمال چنین  نبی  است که 
این مشکالت در فوتبال  قبل هم تیم ملی و سرمربی تیم ملی داشتیم و 
به  می کنم  تاج خواهش  مهدی  از  افزود:  اراک  آلومینیوم  نبود.سرمربی  ما 
این مسأله ورود کند. می خواهند در فوتبال تغییر و تحوالت اساسی انجام 
بدهند باید همه این مسائل را لحاظ کنند. سهیل مهدی جواب سوال من 
را نداد. از کشوری فر خواهش می کنم به عنوان رئیس سازمان لیگ در این 
بحث ورود کند و جواب قانع کننده ای به ما بدهد که چرا چنین اتفاقی در 
همکارانش  و  مهدی  دلخواه  طبق  قوانین  تمام  عماًل  و  می افتد  ما  فوتبال 
پیش می رود و آنچه او در نظر می گیرد باید اتفاق بیفتد.رحمتی در خصوص 
بازی فردا گفت: بعد از بازی با سپاهان به بازیکنان تعطیلی کوتاهی دادیم و 
بعد تمرینات مان را شروع کردیم. از شرایط کل تیم راضی هستم. دو بازی 
تدارکاتی داشتیم. بچه ها قوی و محکم تالش و تمرین کردند. تمام شرایط 
بازی فردا را برای شان توضیح دادیم و آمادگی کامل دارند. ملوان تیم بسیار 
خوب و مردمی است. بازی خیلی سختی داریم به لطف خدا و همت بچه ها 

سعی می کنیم اولین بازی داخل خانه را با برد جشن بگیریم.

رحمتی: مسؤول مسابقات سازمان لیگ کی روش را بهانه کرد

تارتار: مجتبی حسینی زحمات زیادی را برای ذوب آهن کشید
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ارزش بازی می تواند بیشتر از 3 امتیاز باشد. مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار با پیکان اظهار داشت:  مجتبی حسینی زحمات زیادی را برای ذوب آهن کشیده، برای 
او به غیر از بازی آرزوی موفقیت می کنم. امروزهم مثل همه بازی های امسال بازی سختی داریم.وی افزود: پیکان تیم جوان و دونده ای است. مجتبی حسینی ساختار دفاعی خوبی را برای تیمش ایجاد کرده است. جوان ها 
همیشه انرژی مضاعفی دارند ولی اشتباهات بیشتری هم انجام می دهند. باید سعی کنیم به اندازه تیم جوان پیکان دوندگی داشته باشیم و از اشتباهاتشان استفاده کنیم.سرمربی ذوب آهن تصریح کرد: اگر پا به پای آن ها 
بدویم و بجنگیم، فکر می کنم می توانیم روز خوبی را پشت سر بگذاریم. ضمن اینکه بازی بسیار حساسی برای هردو تیم است چون هردو در جدول کنار هم هستند. ارزش این بازی می تواند بیشتر از 3 امتیاز باشد. با توجه 

به تساوی هایی که در 6 مسابقه گذشته داشتیم، ضمن احترام به تیم خوب و منسجم پیکان برای سه امتیاز وارد زمین می شویم. امیدوارم به هدفمان برسیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم.
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از  و  داده  تغییر وزن  برنز جهان که  دارنده مدال 
ابراز  این پس در 130 کیلوگرم کشتی خواهد گرفت 
رنگرز  با حضور حسن  فرنگی  تیم ملی  امیدواری کرد 

باشد. داشته  آزاد  کشتی  مثل  چرخه ای 
مهدی علیاری از انجام تمریناتش برای بازگشت به 
تیم ملی خبر داد و گفت: یکی دو تیم برای حضور در 
لیگ با من صحبت کردند. فرقی نمی کند کجا کشتی 
بگیرم، فقط برایم مهم این است که کشتی بگیرم.وی 
در ادامه افزود: می خواهم در 130 کیلو کشتی بگیرم، 
وزنم هم باال رفته است و فکر می کنم باتوجه به اینکه 
در 97 کیلو بودم، شرایط خوبی برای سنگین وزن دارم.

این کشتی گیر باتجربه که سال 2018 مدال برنز جهان 
را به دست آورد و سال 2019 هم ملی پوش آسیایی 
بود، راجع به آخرین مسابقه ای که در آن شرکت کرد، 
یادآور شد: آخرین مسابقه ام لیگ دو سال قبل بود و بعد 
هم موضوع درگذشت پدر و مادرم پیش آمد.علیاری از 
اظهارنظر در مورد کناره گیری سرمربی تیم ملی فرنگی 
خودداری کرد و افزود: در مورد محمد بنا هیچ صحبتی 
ندارم.وی همچنین درباره انتخاب حسن رنگرز به عنوان 
سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: با 
رنگرز کار کرده ام. امیدوارم فدراسیون مثل کشتی آزاد، 

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی را هم شفاف و 
روشن اعالم و اجرا کند تا نفر ملی پوش براساس عدالت 
انتخاب شود. واقعاً خیلی ها امیدوار هستند اتفاقی که 
در کشتی آزاد طی سالیان گذشته رخ داده است، در 
کشتی فرنگی هم اجرایی شود.علیاری که پیش از این 
و سال  بود  بنا  انتخاب محمد  منتقدین شیوه  از  یکی 
گذشته در فاصله سه ماه پدر و مادرش را از دست داد، 
افزود: روزگار خوبی بر ما نگذشت، هم بر خودم و هم 
خانواده ام. پدر و مادرم در این سال ها خیلی اذیت شدند 
و من واقعاً راضی نبودم که آنها این همه سر این موارد 
خوشحال شان  که  جنگیدم  همیشه  من  شوند.  اذیت 
کنم، مدال بگیرم و االن که آنها دیگر نیستند باز هم 
می جنگم که با مدال آوری روح شان را شاد کنم.علیاری 
از انگیزه هایش برای بازگشت به تیم ملی فرنگی گفت 
و خاطر نشان کرد: پنج شش ماهی می شود که وزنم 
باال آمده و تمرین قدرتی خوبی را زیر نظر استاد بابک 
که  تشکر می کنم  او خیلی  از  انجام می دهم.  غضبانی 
در آن شرایط بد روحی من بعد از فوت پدر و مادرم، 
کنارم بود و کمکم کرد. او بعد از فوت دو عزیزم، من را 
تنها نگذاشت و تمرینات خوبی را زیرنظرش انجام دادم. 
کشور  جوانان  به  که  را  حمایتی  نگاه  نتیجه  امیدوارم 

 33 فرنگی کار  ببیند.این  شخصی اش  زندگی  در  دارد، 
ساله با تأکید بر اینکه برگزاری مسابقه انتخابی باعث 
پیشرفت کشتی می شود، اظهار داشت: در کشتی حتی 
که  وقتی  شود،  اول  نفر  می تواند  گاهی  هم  سوم  نفر 
خواستن، انگیزه و تمرین سنگین پشتش باشد. یعنی 
شاید در یک برهه زمانی نفر دوم و سوم جای نفر اول را 
بگیرند. باید این راه را باز گذاشت که بقیه نفرات بتوانند 
فیلتر  بودن  با  تنها  کار  این  و  بکشند  باال  را  خودشان 
انتخابی انجام پذیر است. این باعث می شود که نفر اول 
هم همیشه بخواهد خودش را به روز و آماده نگه دارد. 
یعنی اگر نفر اول یک فن دارد که همه را با آن شکست 
اینکه نفر دوم و سوم جایش را نگیرند  می دهد، برای 
باید از ترس نفرات بعدی، فن های دیگری به خود اضافه 
کند. باید راه انتخابی باز باشد که امید آرامی از سیستان 
و بلوچستان و کشتی گیران مستعد از آذربایجان شرقی 
بیایند.  بتوانند  ایران  جای  هر  از  و  هرمزگان  غربی،  و 
یعنی هر کسی زحمت بکشد این حق را دارد بر مبنای 
در سال 2018  ملی پوش شود.نفر سوم جهان  عدالت 
ادامه داد: تجربه نشان داده است که با مسابقه انتخابی 
و  می شود  گودرزی  صادق  جایگزین  اکبری  عزت اهلل 
جایگزین  یخکشی  باقر  اینکه  یا  و  می گیرد  هم  مدال 

حسن رحیمِی چند مداله می شود و اگر یک اتفاق رخ 
نمی داد، به فینال جهانی هم می رسید. یخکشی با آن 
شرایط سخت بنایی می کند که کشتی بگیرد. چرا راه را 
باز نگذاریم برای چنین کشتی گیری که شانس آسیایی 
و جهانی دارد؟! امیدوارم حسن رنگرز که خودش دوره 
قهرمانی را طی کرده است، چرخه کشتی فرنگی را به 
مردم  همه  تا  کند  اجرا  آزاد  چرخه  مثل  احسن  نحو 
رد  فیلتری  چه  از  می شود  انتخاب  که  نفری  بدانند 
خیر  دعای  منتخب  فرد  برای  همه  نهایت  در  و  شده 
دکترای  مدرک  تازگی  به  که  داشت.علیاری  خواهند 
مدیریت ورزشی اش را دریافت کرده است، تأکید کرد: 
علیاری  مهدی  از  نمی کنند،  فرقی  هیچ  هم  با  نفرات 
که زمانی آرزوی مدال استانی داشت، ولی خدا کمک 
کرد تا مدال جهانی گرفت تا جوانی که برای اولین بار 
می خواهد صاحب دوبنده تیم ملی شود. اگر رفتار خوب 
و بر مبنای عدالت بود شاید من االن مدال المپیک هم 
چهار  از  کنید،  نگاه  را  المپیک 2016  داشتم. سکوی 
نفر، من سه نفرشان را در فاصله شش ماه بردم. اگر این 
چرخه شفاف باشد هر کسی از دید من این قابلیت را 
دارد که با پشتکار و تمرین سخت مدال جهانی بگیرد.

در  که  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  عضو 
می گوید  کرد  بسنده  پنجمی  مقام  به  بلگراد 
مدال  جهانی  مسابقات  در  حقش  کمترین 
برنز بوده که آن را از دست داده است. ناصر 
مسابقات  در  شکستش  مورد  در  علیزاده 
جهانی 2022 و عدم رسیدن به مدال جهانی 
بدنم  به کشتی  متاسفانه کشتی  کرد:  عنوان 
جهانی  برنز  مدال  یک  می کرد.  افت  بیشتر 
یک  بود،  جهانی  مسابقات  در  حقم  کمترین 
ادامه  وی  بودم.  کشیده  زحمت  برایش  سال 
داد: بعد از وزن کشی خوب ریکاوری نشدم و 
دیدم.این کشتی گیر 23  آسیب  این محل  از 
است،  نور  چمستان  اهل  که  مازندرانی  ساله 
مسابقات  از  پیش  بنا  محمد  اینکه  مورد  در 
گفته  من  به  گفت:  داشت،  باور  او  به  خیلی 

باشی، دیگر نشد،  باید فینالیست من  تو  بود 
آیا  اینکه  نمی دانم چرا.علیزاده در مورد  حاال 
وزن کم کردن باعث تحلیل بدنش شده است، 
تاکید کرد: برخی شاید بگویند من زیاد وزن 
-91 بین  نبود.  اینطور  درحالیکه  کردم،  کم 
92 کیلوگرم بودم و 4-5 کیلو وزن کم کردن 
کشتی  در  اینقدر  بخواهد  که  نیست  چیزی 
تاثیرگذار باشد. اتفاقا خوب هم وزن کم کردم.

وی در مورد اینکه در جام تختی همه حریفان 
مستقیمش را برده بود  و در ادامه حضورش 
در تیم ملی قطعی شد، گفت: در جام تختی 
خیلی سرحال بودم. بعد از مسابقات قهرمانی 
آسیا به مسابقه ای نرفتم که بگویم تحت فشار 
بعد  نمی کردم.  فکر  به چیزی جز طال  بودم. 
از وزن کشی تصویری با پدر و مادرم صحبت 

کردم، خیلی شاداب بودم، اما نمی دانم بعد از 
آن چه اتفاقی افتاد.علیزاده در خصوص تغییر 
چرخه  قطعی  اجرای  و  ملی  تیم  کادرفنی 
انتخابی تیم ملی برای مسابقات سال 2023 
اظهار داشت: من سربازم، هر تصمیمی بگیرند 
همان را انجام خواهم داد. نمی دانم البته چه 
برنامه ای امسال اجرا خواهد شد.عضو وزن 87 
کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی در خاتمه با 
ملی  تیم  از  بنا  محمد  کناره گیری  به  اشاره 
گفت: از کادرفنی تیم ملی تشکر می کنم، در 
این 6-7 ماه خیلی برای مان زحمت کشیدند. 
محمد بنا دلسوز ما بود و درنهایت می خواست 
تیمش نتیجه بگیرد. من شرمنده مردم شدم 
این  می دهم  قول  بگیرم،  مدال  نتوانستم  که 

شکست را در میادین دیگر جبران کنم.

اینکه  بر  تأکید  با  آزاد  کشتی  ملی  تیم های  مدیر 
برخی  اظهارات  به  شود،  دوقطبی  کشتی  فضای  نباید 
نسبت  قبلی  فدراسیون  به  را  رشته  این  موفقیت های  که 
می دهند، واکنتش نشان داد. محسن کاوه درباره مسابقات 
اواخر ماه جاری  کشتی زیر 23 سال قهرمانی جهان که 
برگزار خواهد شد، اظهار داشت: الحمداهلل کشتی ما دارد 
نه چندان  به گذشته های  را  ثبات می رسد و خودمان  به 
رده ها  تمام  در  دنیا  کشتی  که  می کنیم  نزدیک  دورمان 
مثل  هم  امید  سنی  رده  در  ما  می کرد.  حساب  ما  روی 
چند  داریم.  خوبی  بچه های  جوانان  و  نوجوانان  رده های 
دارای سابقه هستند  بزرگساالن هم  رده  آنها در  از  تایی 
و به همه امیدواریم.سرمربی تیم کشتی جوانان کشورمان 
در مورد اینکه چقدر می شود نسبت به قهرمانی امیدها در 
اسپانیا امید داشت، تصریح کرد: غیر از حوادث و اتفاقات 
پیش بینی نشده ورزش، اگر بچه ها خودشان باشند نسبت 
به همه امیدوار هستیم، البته امیدواری بزرگتر ما نسبت 
به این مسیر، انتقال است که جوانان خوِب ما باید به رده 

تیم های ملی کشتی  منتقل شوند.مدیر  بزرگساالن  سنی 
راجع به عملکرد شاگردانش پژمان درستکار در مسابقات 
جهانی بلگراد هم گفت: ما باید قبول کنیم که وقتی در 
10 وزن دو مدال طال و هفت مدال می گیریم، آمار خوبی 
نظر من می توانست حتی  به  نتایج  این  به شمار می آید. 
حتماً  باید  زارع  امیرحسین  مثاًل  باشد.  هم  این  از  بهتر 
یا محمدحسین  اگر آن زیر را نمی گرفت  طال می گرفت، 
درباره  داشت.وی  را  مدال  کسب  شایستگی  محمدیان 
را  حریف  شاید  شد:  یادآور  نیز  سرلک  علیرضا  شکست 
دست کم گرفت و فکر نمی کرد حریف چینی بتواند به او 
آسیب بزند. سرلک جزو کسانی بود که بد کشتی گرفت. 
تجربه  برایش  باخت  این  ولی  نبود،  روزش  شاید  حاال 
گرفت.کاوه  دست کم  نباید  را  حریفی  هیچ  که  می شود 
ادامه داد: به صورت کلی می گویم یکسری عینک بدبینی 
و  منطق  از  که  می کنند  مطرح  را  و صحبت هایی  زده اند 
اصل کشتی گیری به دور است. باید قبول کنیم اگر کشتی 
ما در بلگراد موفق می شود به نفع تمام جامعه کشتی است 

و کشتی از همه آدم ها بزرگتر است. یکسری افراد خاص 
که مشخص هم هستند، هر چیزی را بهانه می کنند، در 
حالی که در چند سال اخیر ششمی و نهمی دنیا واقعیت 
کشتی ما بود.مدیر تیم های ملی کشتی خاطر نشان کرد: 
حاال که تیم دوم شده است، برخی می گویند روسیه نبوده، 
ولی این را هم در نظر نمی گیرند که در برخی اوزان نبودن 
روس ها به ضرر ما تمام شد. ضمن اینکه محرومیت آنها 
دست ما نبود که بخواهیم در این خصوص پاسخگو باشیم. 
ما  حریف  روس  کشتی گیران  اصاًل  هم  اوزان  برخی  در 
از  باالتر  گذشته  سال  که  قاسم پور  کامران  مثل  نبودند، 
حریف روسش قرار گرفت و حریف اصلی اش کاکس بود 
و یا حسن یزدانی و امیرحسین زارع که باالتر از حریفان 
روس خود بودند. واقعیت این است که یکسری از دوستان 
نمی خواهند این را قبول کنند. وی افزود: من نمی خواهم 
فضای کشتی را دوقطبی کنم، اما آنهایی که این نتایج را 
پای فدراسیون قبلی می گذارند یادشان نرود چطور نتایج 
سال های 2012، 2013 و 2014 را پای فدراسیون وقت 

گذاشتند، اما امروز هم بعد از سه سال از تغییر مدیریت 
است،  شده  اداره  سرپرستی  با  فدراسیون  که  مدتی  و 
همچنان نتایج ما را پای فدراسیون قبلی می   گذارند. ضمن 
اینکه مگر کشتی گیری که به تیم ملی بزرگساالن می رسد 
زمانی  پروسه  یک  اتفاق  این  خب  می آید؟  مریخ  کره  از 
تا 2014(  دارد. یعنی موفقیت های آن سه سال )2012 
به نام فدراسیون قبلی است و موفقیت مقطع حاضر هم 
برای فدراسیون قبلی؟ دارند اشتباه می کنند.کاوه در پایان 
و کشتی گیران  فنی  کادر  بین  آرامش خوبی  کرد:  تأکید 
وجود داشت. ما تیم جوانی داریم و این دوستان یادشان 
نرود که بچه های ما شاید دو سال دیگر به اوج کشتی شان 
برسند. رحمان عموزاد، محمد نخودی، امیرحسین زارع و 
امیرمحمد یزدانی، هنوز 20 و 21 ساله هستند و به اوج 
به  بچه ها  این  می کنم  فکر  من  نرسیده اند.  خود  کشتی 
همین شکل رو به جلو می روند و پشتوانه ها هم پشت سر 
آنها حرکت می کنند و اگر یک لحظه تعلل کنند، یک نفر 

جای شان را خواهد گرفت.

ملی پوش تکواندو ایران تاکید کرد: کمتر 
ورزشکاری بعد از دو عمل جراحی زانو در یک 
و  بازگشتم  من  اما  می گردد،  باز  دوباره  سال 

ایستادم. دوباره 
شرایط  خصوص  در  هادی پور  آرمین 
خود  پای  المپیک  از  بعد  داشت:  اظهار  خود 
تمرینات  به  مدتی  از  بعد  و  کردم  جراحی  را 
من  به  را  خود  روی  آن  ورزش  اما  بازگشتم، 
نشان داد و دوباره مینسک پایم در فشار پاره 
و  کردم  آنتروسکوپی  اتفاق  این  از  بعد  شد. 
مینسک را برداشتم. خدا را شکر در حال حاضر 
به شرایط آمادگی نسبی رسیدم و امیدوارم در 
و  برسم  ایده ال  شرایط  به  منچستر  گرندپری 
در  حضور  خصوص  در  کنم.وی  بازی  بتوانم 
رقابت های گرندپری منچستر بعد از چند سال 
المپیک  از  نیم قبل  و  گفت: حدود یک سال 
و  دیدم  آسیب  بعد  و  نشد  برگزار  مسابقات 
نتوانستم در این مسابقات حضور پیدا کنم و 
مستقیم به المپیک رفتم. بعد از المپیک نیز 
شرایط جراحی پیش آمد و مدت ها در میادین 
نبودم. به امید خدا با حضور در چند تورنمنت 
و  می گردم  باز  خود  ایده ال  شرایط  به  دوباره 
افتخارآفرینی می کنم. برای کشورمان  مجدداً 

دارنده دو مدال نقره و برنز مسابقات قهرمانی 
لبنان  تورنمنت  در  جهان در خصوص حضور 
گفت: با صالحدید کادرفنی قرار است ابتدا در 
تورنمنت لبنان بازی کنم و بعد در گرندپری 
منچستر حاضر شوم. حضور در این تورنمنت 
یک  از  بعد  که  است  خوب  نیز  خودم  برای 
و  کنم  بازی  سبک تر  تورنمنت  یک  در  مدت 
به میدان  بعد در مسابقات سنگین گرندپری 
بروم.هادی پور راجع زمان برگزاری رقابت های 
انتخابی خود برای حضور در مسابقات جهانی 
پیش  ماه  یک  حدود  اینکه  خاطر  به  گفت: 
شد  قرار  کادرفنی  تصمیم  با  کردم،  جراحی 

بیندازند  تعویق  به  را  من  انتخابی  رقابت های 
قهرمانان  ایده ال برسم. »معموالً  به شرایط  تا 
بعد از دوران مصدومیت با فشار نتیجه گرایی 
دوباره به میادین باز خواهند گشت.«، وی در 
این خصوص و برنامه هایش برای مدیریت این 
بار  یک  بخواهید  را  راستش  اگر  گفت:  فشار 
پایم  که  دوم  بار  خوردم.  را  فشار  این  ضربه 
و  را خوردم  فشار  همین  من ضربه  پاره شد، 
حال  در  اما  کنم،  کنترل  را  خودم  نتوانستم 
باشم  متفاوت  آرمین  یک  کردم  سعی  حاضر 
و فقط رو به جلو حرکت کنم و فقط خودم را 
با خود مقایسه کنم. همانطور که در میادین 
گذشته آرمین هادی پور هیچ وقت در میادین 
کم نمی گذاشت و حتی با رباط پاره و آسیب 
این بعد  از  انجام می داد،  را  نیز تمام تالشش 
بود.قهرمان  خواهید  آرمین  همان  شاهد  نیز 
امیدوار  چقدر  اینکه  مورد  در  آسیا  تکواندو 
جهانی  مسابقه  در  بار  سومین  برای  است 
حضور داشته باشد و سومین مدال خود را نیز 
کسب کند، گفت: مسابقات جهانی، گرندپری 
اگر  است.  پله  یک  کدام  هر  تورنمنت ها  و 
شدم  فیکس  مکزیک  جهانی  مسابقات  برای 
عملکرد  بهترین  ارائه  برای  را  تالشم  تمام 
نیز  نیفتد  اتفاق  این  اگر  و  داد  خواهم  انجام 
برای  امتیاز  کسب  و  آینده  رویدادهای  به 
در  کرد.  خواهم  فکر  پاریس  المپیک  سهمیه 
میان جوانان تنها بازیکنی که دو مدال جهانی 
دارد، من هستم و دیگر کسی نیست. آرمین 
هادی پور تا به حال امتحان خود را پس داده 
اعزام  نیز به هر رویداد  این به بعد  از  است و 
گذاشت. خواهد  را  خود  صد  در  صد  شود 

هادی پور با اشاره به اینکه به دنبال گرفتن حق 
خود از مسابقات المپیک است، افزود: یکسری 
چیزها برای یک ورزشکار خیلی مهم است و 
کل زندگی خود را برای رسیدن به آن هدف 

می گذارد، اما برخی اوقات اتفاقاتی می افتد که 
در آن دخیل نیست. برای من این اتفاق افتاد 
و خیلی این موضوع سخت بود. سعی کردم با 
این شرایط کنار بیایم و دوباره  تالش کنم تا 
پیش خود شرمنده نباشم و بگویم تمام تالشم 
که  است  باعث شده  موضوع  همین  کردم.  را 
کمتر  چون  باشم؛  جا  این  حاضر  حال  در 
ورزشکاری در یک سال دو عمل جراحی زانو 
دوباره محکم می ایستد.  بعد  و  انجام می دهد 
من برگشتم و اینجا ایستادم و می خواهم تمام 
نسل  تغییر  مورد  در  بگذارم.وی  را  توان خود 
خوب  دوران  به  بازگشت  برای  ایران  تکواندو 
فقط  بازیکن خوب  و  کادرفنی  گفت:  گذشته 
باید  از کار است و خیلی چیزها  یک قسمت 
در کنار هم قرار بگیرد تا دوباره جایگاه اولیه 
وقتی  دورانی  یک  بیاوریم.  دست  به  را  خود 
در مسابقات حضور پیدا می کردیم همه فقط 
متاسفانه  می کردند.  نگاه  را  ما  و  می ایستادند 
خود  جایگاه  از  و  آمد  پیش  اتفاقات  یکسری 
شدند  همدل  بچه ها  همه  اما  آمدیم،  پایین 
بازگردیم.  خود  اصلی  جایگاه  به  دوباره  تا 
کنار  در  نیز  دیگر  موارد  یکسری  امیدوارم 
هم قرار بگیرند تا این اتفاق بیفتد.ملی پوشان 
المپیکی تکواندو ایران تاکید کرد: تکواندو یک 
جهانی  مسابقات  در  و  است  جهانی  ورزش 
حدود 180 کشور شرکت می کنند. اتفاقی که 
در همه رشته ها نمی افتد و در برخی رشته ها 
نهایت 40، 50 کشور حضور دارند. برای کسب 
مدال طالی تکواندو جهان باید حدود 7 بازی 
باال است و  واقعاً سطح مسابقات  و  انجام داد 
همه کشورها به دنبال مدال هستند. به همین 
بچه ها  پشت  قوی  بسیار  حمایت  باید  دلیل 
باشد تا در این مسیر و حتی در مسیر طاقت 
اتفاقات خوب  المپیک  فرسای کسب سهمیه 

بیفتد. گذشته 

کمتر  کرد:  تاکید  ایران  تکواندو  ملی پوش 
یک  در  زانو  جراحی  عمل  دو  از  بعد  ورزشکاری 
سال دوباره باز می گردد، اما من بازگشتم و دوباره 
ایستادم. آرمین هادی پور در خصوص شرایط خود 
اظهار داشت: بعد از المپیک پای خود را جراحی 
اما  بازگشتم،  تمرینات  به  مدتی  از  بعد  و  کردم 
ورزش آن روی خود را به من نشان داد و دوباره 
مینسک پایم در فشار پاره شد. بعد از این اتفاق 
خدا  برداشتم.  را  مینسک  و  کردم  آنتروسکوپی 
نسبی  آمادگی  به شرایط  در حال حاضر  را شکر 
رسیدم و امیدوارم در گرندپری منچستر به شرایط 
در خصوص  کنم.وی  بازی  بتوانم  و  برسم  ایده ال 
حضور در رقابت های گرندپری منچستر بعد از چند 
سال گفت: حدود یک سال و نیم قبل از المپیک 
مسابقات برگزار نشد و بعد آسیب دیدم و نتوانستم 
به  مستقیم  و  کنم  پیدا  حضور  مسابقات  این  در 
المپیک رفتم. بعد از المپیک نیز شرایط جراحی 
امید  به  نبودم.  میادین  در  مدت ها  و  آمد  پیش 
خدا با حضور در چند تورنمنت دوباره به شرایط 
ایده ال خود باز می گردم و مجدداً برای کشورمان 
افتخارآفرینی می کنم.دارنده دو مدال نقره و برنز 
در  حضور  خصوص  در  جهان  قهرمانی  مسابقات 
قرار  کادرفنی  با صالحدید  لبنان گفت:  تورنمنت 
بعد  و  کنم  بازی  لبنان  تورنمنت  در  ابتدا  است 
در گرندپری منچستر حاضر شوم. حضور در این 
از  بعد  که  است  خوب  نیز  خودم  برای  تورنمنت 
یک مدت در یک تورنمنت سبک تر بازی کنم و 
بعد در مسابقات سنگین گرندپری به میدان بروم.

هادی پور راجع زمان برگزاری رقابت های انتخابی 
به  گفت:  جهانی  مسابقات  در  حضور  برای  خود 
کردم،  پیش جراحی  ماه  یک  اینکه حدود  خاطر 
انتخابی  رقابت های  شد  قرار  کادرفنی  تصمیم  با 
من را به تعویق بیندازند تا به شرایط ایده ال برسم. 
»معموالً قهرمانان بعد از دوران مصدومیت با فشار 
نتیجه گرایی دوباره به میادین باز خواهند گشت.«، 
وی در این خصوص و برنامه هایش برای مدیریت 

بار  یک  بخواهید  را  راستش  اگر  گفت:  فشار  این 
ضربه این فشار را خوردم. بار دوم که پایم پاره شد، 
من ضربه همین فشار را خوردم و نتوانستم خودم 
را کنترل کنم، اما در حال حاضر سعی کردم یک 
آرمین متفاوت باشم و فقط رو به جلو حرکت کنم 
و فقط خودم را با خود مقایسه کنم. همانطور که 
در میادین گذشته آرمین هادی پور هیچ وقت در 
و  پاره  رباط  با  حتی  و  نمی گذاشت  کم  میادین 
این  از  می داد،  انجام  را  تالشش  تمام  نیز  آسیب 
بود.قهرمان  خواهید  آرمین  همان  شاهد  نیز  بعد 
است  امیدوار  اینکه چقدر  مورد  در  آسیا  تکواندو 
برای سومین بار در مسابقه جهانی حضور داشته 
باشد و سومین مدال خود را نیز کسب کند، گفت: 
مسابقات جهانی، گرندپری و تورنمنت ها هر کدام 
یک پله است. اگر برای مسابقات جهانی مکزیک 
بهترین  ارائه  برای  را  تالشم  تمام  شدم  فیکس 
عملکرد انجام خواهم داد و اگر این اتفاق نیفتد نیز 
به رویدادهای آینده و کسب امتیاز برای سهمیه 
المپیک پاریس فکر خواهم کرد. در میان جوانان 
تنها بازیکنی که دو مدال جهانی دارد، من هستم 
به حال  تا  و دیگر کسی نیست. آرمین هادی پور 
بعد  به  این  از  و  است  داده  پس  را  خود  امتحان 
را  اعزام شود صد در صد خود  رویداد  به هر  نیز 
خواهد گذاشت.هادی پور با اشاره به اینکه به دنبال 
گرفتن حق خود از مسابقات المپیک است، افزود: 
مهم  خیلی  ورزشکار  یک  برای  چیزها  یکسری 
آن  به  برای رسیدن  را  زندگی خود  و کل  است 
هدف می گذارد، اما برخی اوقات اتفاقاتی می افتد 
که در آن دخیل نیست. برای من این اتفاق افتاد 
با  کردم  سعی  بود.  سخت  موضوع  این  خیلی  و 
تا  کنم  تالش  دوباره   و  بیایم  کنار  شرایط  این 
تالشم  تمام  بگویم  و  نباشم  پیش خود شرمنده 
را کردم. همین موضوع باعث شده است که در 
حال حاضر این جا باشم؛ چون کمتر ورزشکاری 
در یک سال دو عمل جراحی زانو انجام می دهد و 
بعد دوباره محکم می ایستد. من برگشتم و اینجا 

بگذارم. را  توان خود  تمام  و می خواهم  ایستادم 
برای  ایران  تکواندو  نسل  تغییر  مورد  در  وی 
بازگشت به دوران خوب گذشته گفت: کادرفنی 
از کار است و  بازیکن خوب فقط یک قسمت  و 
خیلی چیزها باید در کنار هم قرار بگیرد تا دوباره 
جایگاه اولیه خود را به دست بیاوریم. یک دورانی 
همه  می کردیم  پیدا  حضور  مسابقات  در  وقتی 
فقط می ایستادند و ما را نگاه می کردند. متاسفانه 
یکسری اتفاقات پیش آمد و از جایگاه خود پایین 
آمدیم، اما همه بچه ها همدل شدند تا دوباره به 
یکسری  امیدوارم  بازگردیم.  خود  اصلی  جایگاه 
این  تا  بگیرند  قرار  هم  کنار  در  نیز  دیگر  موارد 
ایران  تکواندو  المپیکی  بیفتد.ملی پوشان  اتفاق 
و  است  جهانی  ورزش  یک  تکواندو  کرد:  تاکید 
شرکت  کشور   180 حدود  جهانی  مسابقات  در 
می کنند. اتفاقی که در همه رشته ها نمی افتد و 
نهایت 40، 50 کشور حضور  رشته ها  برخی  در 
دارند. برای کسب مدال طالی تکواندو جهان باید 
انجام داد و واقعاً سطح مسابقات  حدود 7 بازی 
باال است و همه کشورها به دنبال مدال هستند. 
پشت  قوی  بسیار  حمایت  باید  دلیل  همین  به 
مسیر  در  حتی  و  مسیر  این  در  تا  باشد  بچه ها 
اتفاقات  المپیک  سهمیه  کسب  فرسای  طاقت 

بیفتد. گذشته  خوب 

نفرزاده: سایپا 
و راهیاب ملل، 
فاصله معنی داری 
با هم دارند

سرمربی تیم والیبال سایپا گفت: تیم راهیاب در فصل گذشته در جایگاه نهم جدول قرار گرفت و برای شروع فصل جدید هم تقویت شده است اما سایپا در فصل گذشته سیزدهم 
شد و به دسته پایین سقوط کرد.فرهاد نفرزاده در مورد شکست 3 بر 2 تیمش مقابل راهیاب ملل مریوان در هفته نخست برتر والیبال اظهار داشت:  شاهد بازی خوبی از سوی دو تیم 
بودیم و نتایج ست ها، بسیار نزدیک بود.سرمربی تیم والیبال سایپا ادامه داد:  تیم راهیاب در فصل گذشته در جایگاه نهم جدول قرار گرفت و برای شروع فصل جدید هم تقویت شده 
است اما سایپا در فصل گذشته سیزدهم شد و به دسته پایین سقوط کرد. دو تیم، فاصله معنی داری با هم دارند.نفرزاده ادامه داد: هر دو تیم سایپا و مریوان به دنبال پیروزی در بازی 

نخست لیگ بودند و تعداد امتیازات رد و بدل شده بین دو تیم نشان می دهد که هر دوی آنها شانس پیروزی در این بازی را داشتند. انگیزه حریف اما در بازی نخست، بیشتر بود.

 ایران عضو دائم فدراسیون جهانی 
هاکی روی یخ شد

ایران با اکثریت آرا عضو دائم فدراسیون جهانی،هاکی رو یخ 
نیم  ،کنگره ی  به گزارش روابط عمومی فدراسیون  اسکیت  شد . 
ساالنه ی فدراسیون جهانی هاکی روی یخ )IIHF( امروز با حضور 
فدراسیون های عضو در آنتالیای ترکیه برگزار شد. در این مجمع 
مدیر  فرد  رضا محبوبی  علی  و  رییس  هنرجو  با حضور مجید  که 
روابط بین الملل فدراسیون اسکیت برگزار شد، ایران با اکثریت آرا   
»عضو دائم« فدراسیون جهانی هاکی رو یخ شد. گفتنی است پیش 

از این ایران »عضو موقت« فدراسیون جهانی هاکی روی یخ بود .

سنگدوینی: منتظر صدور کارت بازی 
اسماعیل نژاد هستیم

قهرمان  یک  اسماعیل نژاد،  گفت:  گرگان  پاس  والیبال  تیم  سرمربی 
ملی است و فدراسیون والیبال برای حفظ این بازیکن از نظر کیفی و تامین 
مالی تالش می کند.عیسی سنگدوینی در مورد پیروزی 3 بر صفر تیمش 
مقابل نیان الکترونیک مشهد اظهار داشت:  با توجه به امتیاز میزبانی و 2 ماه 
تمرینی که برگزار کرده بودیم در مقابل تیم مشهد که خیلی دیر تشکیل 
شده بود، بازی سختی نداشتیم. تیم نیان الکترونیک به هماهنگی کامل 
نرسیده بود.سرمربی تیم والیبال پاس گرگان ادامه داد: بازیکنان تیم پاس، 
مجموعه یکدستی را تشکیل داده اند و پس از شرکت در یک تورنمنت 4 
جانبه به هماهنگی قابل قبولی رسیده اند، ضمن اینکه دریافت اول ما در 
این دیدار عالی بود.سنگدوینی در مورد شرایط میزبانی این تیم در لیگ 
برتر با توجه به شرایط اعالم شده از سوی فدراسیون گفت: اداره کل ورزش 
و جوانان گرگان، تمام نواقص سالن این شهر را برطرف کرده و ما از سالنی 
استاندارد برخورداریم.وی در مورد کیفیت تیم پاس در فصل جاری لیگ 
تصریح کرد: بازیکنان ما همگی سرباز هستند. ما چند بازیکن را از دست 
داده و چند بازیکن را جایگزین کرده ایم که باعث ارتقاء کیفیت تیم شده اند.
سرمربی تیم والیبال پاس گرگان در مورد حضور امین اسماعیل نژاد، ستاره 
تیم ملی والیبال در تیم پاس گرگان گفت: منتظر صدور کارت بازی این 
بازیکن هستیم. اسماعیل نژاد، یک قهرمان ملی است و فدراسیون والیبال 
قصد دارد برای حفظ این بازیکن از نظر کیفی و تامین مالی تالش کند. 
ما  نیز مطابق قانون رفتار خواهیم کرد.وی ادامه داد:  مسئوالن بهتر بود به 
جای تمرکز روی اسماعیل نژاد به دنبال یک اسپانسر قوی برای تیم پاس 
می گشتند. ما برای حمایت از والیبالیست های سرباز، شرایط خوبی در حد 
امکانات  مسئوالن،  حمایت  با  داشتیم  دوست  اما  کرده ایم  مهیا  توان مان 

بیشتری در اختیار آنها قرار می دادیم.

لیگ برتر بسکتبال

 پیروزی آویژه صنعت، توفارقان،
 نفت و مهرام در هفته نخست

آویژه  تیم های  برتری  با  بسکتبال کشور  برتر  لیگ  نخست  هفته 
مهرام  و  آبادان  نفت  پاالیش  آذرشهر،  توفارقان  مشهد،  پارسا  صنعت 
تهران همراه بود.هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال کشور، روز 
تهران  و  تبریز، کرمان  پنج شنبه هفتم شهریورماه در شهرهای مشهد، 
آذرشهر،  توفارقان  مشهد،  پارسا  صنعت  آویژه  تیم های   و  شد  برگزار 
به پیروزی رسیدند. آبادان و مهرام تهران مقابل حریفان  پاالیش نفت 
زیر است: به شرح  برتر بسکتبال  لیگ  نتایج دیدارهای هفته نخست 

آویژه صنعت پارسا مشهد 70 - نبوغ اراک 68
توفارقان آذرشهر 70 - صنعت مس رفسنجان 67
صنعت مس کرمان 61 - پاالیش نفت آبادان 71

مهرام 92 - رعد پدافند هوایی 65
بازی تیم های شهرداری گرگان با ذوب آهن اصفهان و همچنین 
مصاف صنایع هرمزگان با کاله مازندران لغو و به زمان دیگری موکول 
شد.هفته دوم لیگ بتر بسکتبال، دوشنبه 11 مهر برگزار خواهد شد.

سومین برد متوالی عزیزپور در وان چمپیونشیپ

 فایتر ایرانی چاوز برزیلی را زمین گیر کرد
برزیلی خود  ایرانی سازمان وان چمپیونشیپ مقابل حریف  ورزشکار 
به برتری دست یافت. ایرج عزیزپور در رویداد سازمان وان چمپیونشیپ در 
سنگاپور به مصاف »برونو چاوز« برزیلی رفت و توانست پس از یک نبرِد سه 
رانده، حریف خود را شکست دهد. عزیزپور با این برد باید در فینال قهرمانی 
به  چمپیونشیپ  وان  سازمان  بوکسینگ  کیک  وزن  سنگین  بزرگ  جایزه 
نهایی  نیمه  مرحله  جدول  سوی  آن  برود.در  اوکراینی  »کریکلیا«  مصاف 
قهرمانی جایزه بزرگ سنگین وزن کیک بوکسینگ، »کریکلیا« اوکراینی، 
ایرج  و حریف  داد  ثانیه شکست  در 52  تنها  را  برزیلی  اینوسنته«  »گوتو 
عزیزپور در دیدار نهایی شد.عزیزپور و »کریکلیا« پیش از این، در دو مبارزه 
به مصاف هم رفته اند که سهم هر کدام یک برد بوده است.عزیزپور پیش 
از مبارزه  با »چاوز« گفته بود که قطعاً مقابل حریف برزیلی خود به برتری 
دست پیدا می کند و دوست دارد در دیدار نهایی به مصاف »کریکلیا« برود 
و باخت قبلی خود به او را این بار جبران کند.همچنین علی فوالدی یکی 
دیگر از مبارزان ایرانی سازمان وان چمپیونشیپ نیز در راند اول »متئوس 
 ONE فیلپه« برزیلی را ناک اوت کرد و پیروز شد.مبارزه و رویداد اصلی
سبک  در  کار  تای  موی  یک  قهرمانی  با  چمپیونشیپ  وان  سازمان   161
مقابل  پنجم  راند  در  سائنچای«  »توانچای  آن  در  و  رسید  پایان  به  وزن 

»پتچموراکوت پیتچیاندی« به برتری دست یافت و قهرمان شد.

کشتی های عموزاد عالی بود

محبی: کشتی گیر 8 مداله نباید 
اینقدر راحت خاک می شد

دارد،  اعتقاد  جهان  کشتی  پیشین  قهرمان  نایب 
کشتی گیری مانند حسن یزدانی نباید در مصاف با حریفی 
بدهد. امتیاز  و  اینقدر راحت خاک شود  تیلور  چون دیوید 
مراسم  در  کرمانشاه  غیبت  درباره  محبی  محمدحسین 
قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد اظهار داشت: از روزی که علیرضا 
دبیر به کرمانشاه آمده است، تمام درها را زدیم تا آن بودجه ای 
مدیریت  سازمان  از   بگیریم.  تیم داری  برای  بودند  گفته  که  را 
هیچ  ولی  و...  شهرداری  استانداری،   تا  استان  بودجه  و  برنامه 
عملکرد  مورد  در  کرمانشاه  کشتی  پیشین  نشد.قهرمان  خبری 
تیم  االن  کرد:  تأکید  بلگراد  جهانی  مسابقات  در  آزاد  ملی  تیم 
ایران شرایطی دارد که تا المپیک بعدی باید همه مدال بگیرند. 
خوشبختانه همه کشتی گیران خوب هستند، ضمن اینکه کشتی 
دنیا هم ضعیف شده است. قباًل امکان نداشت اینقدر سریع در 
اخیر  اما در مسابقات  نتیجه 10 صفر شود،  کشتی های جهانی 
بارها این اتفاق رخ داد. ایران خیلی خوب می تواند از این موقعیت 
در  است.وی  سخت  خیلی  المپیک  که  چند  هر  کند،  استفاده 
وزن  فینال  در  تیلور  دیوید  مقابل  یزدانی  مورد شکست حسن 
86 کیلوگرم گفت: حسن یزدانی در خیال سال گذشته که باز 
کار  خوب  تیلور  که  حالی  در  بود،  خوابیده  ببرد،  را  تیلور  هم 
بار  یک  حتی  نگذاشت  که  بود  کرده  آنالیز  خوب  او  بود.  کرده 
هم حسن یزدانی دست به زیر کتفش ببرد و خیلی راحت هم 
برد. شاید برای حسن یزدانی خیلی سخت بود که به این شکل 
ببازد، شاید هم کادر مربیان کوتاهی کردند، اما روی پای او اصاًل 
کار نشده بود که دست تیلور به پایش می خورد خاک می شد. 
نباید  که  دارد  المپیک  و  جهانی  مدال  هشت  که  کشتی گیری 
اینقدر زود خاک شود. کادر فنی هم باید باید بیشتر روی او کار 
را  عموزاد  رحمان  جهان،  کشتی  پیشین  قهرمان  می کرد.نایب 
پدیده این مسابقات دانست و ادامه داد: کشتی های عموزاد واقعاً 
کشتی  خوب  هم  نخودی  محمد  و  قاسم پور  کامران  بود،  عالی 
گرفتند. امیرحسین زارع در یک لحظه اشتباه کرد که آن جوری 
باخت. اینها باید به خودشان بیایند. طاها آکگول که نباید جوان 
21 ساله را ببرد. متأسفانه امسال زارع دور از طال ماند در حالی 
می کرد، چون  تکرار  را  باید صد درصد طالی سال گذشته  که 
تجربه و اعتمادبه نفس بیشتری هم پیدا کرده بود. حاال یا خودش 
یک جایی کوتاهی کرده است و یا اینکه مقصر کادر فنی بوده اند.

را  پایش  که  خود  برادرزاده  وضعیت  مورد  در  همچنین  محبی 
جراحی کرده است، خاطر نشان کرد: شیروان خوب است. بعد از 
جراحی باید 20 جلسه فیزیوتراپی می کرد و بعد دوباره معاینه 
بهبودی  از  بعد  و  است  خوب  شرایطش  که  گفت  او  می شد. 

بگیرد. کشتی  می خواهد 

بنا گفته بود باید فینالیست شوی

علیزاده: کمترین حقم برنز بود، این 
شکست را جبران می کنم

کاوه: موفقیت های سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برای فدراسیون قبلی بود، موفقیت امروز هم برای آنها؟!

 امتحانم را پس داده ام

هادی پور: بعد از دو عمل جراحی زانو در یک سال مجددًا ایستادم
 امتحانم را پس داده ام

هادی پور: بعد از دو عمل جراحی زانو در یک سال مجدداً ایستادم
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کربکندی: ایران با ترکیب مقابل سنگال در جام جهانی به مشکل می خورد

۲+۱ غایب نساجی برای بازی با نفت مسجد سلیمان
تیم فوتبال نساجی برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل نفت مسجد سلیمان برخی نفرات خود را در اختیار ندارد. تیم فوتبال نساجی شنبه در هفته هفتم لیگ برتر میزبان نفت مسجد سلیمان است.اکبر 
صادقی و صابر حردانی، دو بازیکن مصدوم نساجی هستند که به دلیل تداوم غیبت در تمرینات این تیم، شانسی برای حضور در این دیدار نخواهند داشت.از طرفی وضعیت کریم اسالمی هم که در دیدار با استقالل 
دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده برای شاگردان رصا مهاجری مبهم است . هرچند او به تازگی به تمرینات تیمش بازگشته است.با این وجود احتمال دارد حمید مطهری اسالمی را در ترکیب اصلی تیمش 

برابر نفت قرار ندهد.این مسابقه از ساعت ۱۸ شنبه ۹ مهر در ورزشگاه وطنی برگزار می شود.

برگزاری اردوی 
یک هفته ای 
شاگردان مطهری 
در مازندران

تیم فوتبال نساجی مازندران تمرینات خود را به مدت یک هفته در مازندران برگزار خواهد کرد.تیم فوتبال نساجی مازندران 
براساس قرعه در هفته های هفتم و هشتم لیگ برتر در ورزشگاه شهید وطنی میزبان رقبایش خواهد بود، برهمین اساس قرار است 
شاگردان حمید مطهری اردوی یک هفته ای را در مازندران برگزار کنند و تمرینات خود را در زمین ساالردره ساری پشت سر خواهند 
گذاشت.نساجی امروز شنبه )۹ مهرماه( در چارچوب هفته هفتم از نفت مسجدسلیمان پذیرایی خواهد کرد و روز پنجشنبه )۱4 

مهرماه( میزبان ذوب آهن اصفهان خواهد بود.

سایت گل در گزارشی به بررسی قدرت 
تیم های حاضر در قطر پس از برگزاری آخرین 
مسابقات فیفادی پرداخت. آخرین مسابقات 
 2022 جهانی  جام  آغاز  از  پیش  فیفادی 
قطر نیز برگزار شد و تیم ملی کشورمان به 
یک برد ارزشمند مقابل اروگوئه رسید و در 
تساوی  به  نیز  آفریقا  قهرمان  سنگال،  برابر 
انگلیس  ملی  یافت.تیم  دست  یک  بر  یک 
تساوی  یک  و  ایتالیا  برابر  شکست  یک 
نیز  ولز  و  کرد  تجربه  را  آلمان  مقابل  پرگل 
2 شکست برابر بلژیک و لهستان را به ثبت 
در  اول  بازی  در  نیز  آمریکا  ملی  رساند.تیم 
به شکست 2  ژاپن  برابر  نمایشی مفتضحانه 
بر صفر رسید و در بازی دوم مقابل عربستان 
در  گل  داد.سایت  گل  بدون  تساوی  به  تن 
گزارشی به بررسی قدرت تیم های حاضر در 
را  آنها  خود  نظر  با  و  پرداخت  جهانی  جام 
دسته بندی کرد. این رسانه معتبر مدعی شد 
در  جهانی  جام  تیم   32 میان  در  ایران  که 
تیم های  و  دارد  قرار  و ششم  بیست  جایگاه 
داشتند.پیش  رتبه  آمریکا کاهش  و  انگلیس 

بخوانید: زیر  را در  بینی سایت گل 
30-تونس، ۱-استرالیا،  عربستان،3   -32 
2۹-قطر،2۸-کاستاریکا،27-کانادا،26-ایران

ایران از جام جهانی ۱۹۹۸ ، تنها در 2 
جام جهانی حضور نداشته است. آنها از ۱0 
بازی اخیر خود ۸ بار پیروز شدند و تنها 4 
گل دریافت کردند. در این فیفادی اروگوئه 
یک  به  سنگال  مقابل  و  دادند  شکست  را 
سخت  حریف  یک  تا  یافتند  دست  تساوی 

برای آمریکا، انگلیس و ولز به شمار روند.
25- ولز

ولز از سال ۱۹5۸ ، برای اولین بار است 
به این رقابت راه یافته و به همین خاطر امید 
خالصی دارد که بتواند به مرحله حذفی نیز 
به  نیز  گذشته  یوروی    2 در  آنها  یابد.  راه 
این  می خواهند  و  رسیدند  حذفی  مرحله 
اتفاق را در جام جهانی تکرار کنند.گرت بیل 
بارها و بارها در عرصه ملی نمایشی فوق العاده 
به ثبت رسانده و حاال تصمیم دارد  از خود 
یک  ملی  تیم  برای  خود  آخر  تورنمونت  در 

افتخار بزرگ بدست آورد.ولز با اینکه همان 
این  ولی  نیست   20۱6 سال  قدرتمند  تیم 
انگلیس  مقابل  ایستادن  با  تا  دارد  را  شانس 
به مراحل حذفی تالش کند. برای رسیدن 
، پن ا ژ -2 2 ، ن و مر کا -2 3 ، ر و د ا کو ا -2 4 
2۱-غنا،20-مراکش،۱۹-مکزیک،۱۸-آمریکا

تیم های انگشت شماری را می توان پیدا 
کرد که پیش از جام جهانی به اندازه آمریکا 
در  برهالتر  تیم  داشته اند.  ضعیف  نمایش 
مقابل ژاپن و عربستان ناکام بود و نتوانست 
حتی یک گل نیز به ثمر رساند.آمریکا پس 
از جام جهانی 20۱4 دوباره به جام جهانی 
بازگشته و نسلی جدید از بازیکنان جوان و 
بااستعداد را در اختیار دارد. به همین خاطر 
بسیاری امیدوارند در قطر، تیم ملی آمریکا 
یک نمایشی بزرگ رقم زند. با این حال، با 
برای رسیدن  آمریکا    ، اخیر  نتایج  به  توجه 
به مرحله حذفی بسیار کار دشواری دارد و 
باید مسیر سخت و پیچیده ای را تجربه کند.
جنوبی،۱6-اروگوئه،۱5- ۱7-کره 
-۱2 ۱3-لهستان، ۱4-سوئیس، صربستان،
-۹ ، ل تغا پر -۱ 0 ، ل سنگا -۱ ۱ ، سی ا و کر
نگلیس ا -6 7-هلند، بلژیک، -۸ نمارک، ا د
نمایش نیمه دوم انگلیس مقابل آلمان در 
لیگ ملت های اروپا، امیدهای از دست رفته را 
بازگرداند. بسیاری پس از آن نیمه به انگلیس 
امیدوار شدند تا نتایج ضعیف چندوقت اخیر 
فراموشی سپارد  به دست  در جام جهانی  را 
کند.  بازی  قطر  در  متفاوت  ذهنیتی  با  و 
قهرمانی  نایب  از  که پس  نیست  هیچ شکی 
انگلیس در یورو 2020 این تیم شدیدا افت 
کرده و باید تغییری در مسیر خود ایجاد کند.
با این حال، تیم ملی انگلیس در حال حاضر 
بهترین و بااستعدادترین بازیکنان جهان را در 
روزها  این  که  ساوتگیت  گرت  دارد.  اختیار 
زیر تیغ تیز منتقدین قرار گرفته، می داند با 
انگلیس  تیم ملی  ناکامی دیگر جایی در  هر 
نخواهد داشت و همه از او رسیدن به جمع 4 

تیم پایان را انتظار خواهند داشت.
-2 نتین، 3-آرژا 4-اسپانیا، 5-آلمان،

۱-برزیل نسه، فرا

هفته  این  های  پنالتی  جشنواره  در 
لیگ آزادگان، این شاگردان ایمان رزاقی 
پارس  رسیدند.  پیروزی  به  که  بودند  راد 
جنوبی جم با نتیجه دو بر یک مقابل ون 
پارس به پیروزی رسید و هر سه گل بازی 
رسید.ایمان  ثمر  به  پنالتی  نقطه  روی  از 
رزاقی راد در مورد این دیدار به خبرنگار 
ما گفت: بازی سختی بود از این نظر که 
تبعات شکست پنج بر صفر مقابل شمس 
آذر هنوز روی ما بود و بعد از آن مقابل 
سایپا و چوکا مساوی گرفتیم که به دنبال 

با  بازی  اول  نیمه  در  ها  بچه  بودیم.  برد 
ون پارس استرس داشتند و هنگامی که 
گل را از روی نقطه پنالتی دریافت کردیم، 
ضعف  نقاط  شدند.  تر  عصبی  ها  بچه 
دوم  نیمه  در  و  کردیم  بررسی  را  حریف 
بهتر شدیم. 2 بار از روی نقطه پنالتی گل 
زدیم و من معتقد هستم داور در نیمه اول 
با  وگرنه  نگرفت  ما  برای  پنالتی  یک  هم 
نتیجه تساوی به داخل رختکن می رفتیم.  
حریف  مدافع  دست  به  ما  بازیکن  شوت 
قضاوت  مورد  در  شد.وی  هند  و  خورد 

داور ادامه داد: در مجموع هر سه پنالتی 
انجام  خوبی  قضاوت  داور  و  بود  درست 
داد ولی همان طور که گفتم می توانست 
یک پنالتی برای ما بگیرد.سرمربی پارس 
جنوبی جم در مورد قضاوت داوری ها در 
مشکل  من  کرد:  عنوان  اخیر  های  هفته 
با  بازی  در  اینکه  فقط  ندیدم.  خاصی 
آقاخان  مرتضی  ما  بازیکن  روی  چوکا 
هم  بازی  همین  در  و  افتاد  اتفاق  پنالتی 
یک پنالتی ما گرفته نشد. در برنامه آقای 
پوربخش هم که خدا را شکر بازی های ما 

را نصفه نشان می دهند! نمی دانم مشکل 
از رسانه ما است یا آن ها؟وی در مورد رده 
هشتمی پارس جنوبی در 6 هفته گذشته 
بودیم  هم  مدعی  که  گذشته  سال  گفت: 
ولی  داشتیم  امتیاز  چهار  مقطع  این  در 
پنجره  داریم. سال گذشته  امتیاز  االن ۹ 
چهار  به  هم  امسال  و  بود  بسته  ما  تیم 
مدعی برخوردیم. از خیبر امتیاز گرفتیم، 
مس بابک را بردیم و بازی با شمس آذر 
مقابل  ریخت.  هم  به  را  ما  تیم   شیرازه 
برد  و  گرفتیم  مساوی  هم  مدعی  سایپا 

در بازی قبل خیلی برای ما خوب شد و 
امیدوارم به همین روند ادامه بدهیم.رزاقی 
با  رو  پیش  دیدار  مورد  در  پایان  در  راد 
خلیج فارس ماهشهر افزود: همه بازی ها 
سخت است. امسال به جز امید وحدت که 
بود،  مشکالتی داشت و پنجره اش بسته 
شرایط سایر تیم ها خوب است و بازیکنان 
خلیج  بازیکنان  خصوص  به  دارند  انگیزه 
فارس که از لیگ 2 به لیگ یک آمدند. در 
این هفته بر اساس دیدار با خلیج فارس 

بریم. را پیش می  تمرینات 

دروازه بان ایران در جام جهانی ۹۸ فرانسه می گوید 
از   می تواند  هوشمندانه  بازی  ارائه  در صورت  ملی  تیم 

گروه خود در جام جهانی صعود کند.
ملی  تیم  دوستانه  بازی  دو  درباره  نکیسا  نیما 
تیم  به خبرنگار ما گفت:  اروگوئه و سنگال  برابر  ایران 
هر  در  و  داشت  مسابقات  این  در  خوبی  عملکرد  ملی 
دو بازی هم آقای کی روش تعویض های هوشمندانه ای 
شناخت  ایشان  می دهد  نشان  مسئله  این  و  داد  انجام 
بسیار خوبی از فوتبال ایران دارد؛ اینکه مهدی طارمی 
به جای سردار وارد زمین می شود و گل می زند و سردار 
به جای طارمی می آید و گل می زند، نشان می دهد که 
کی روش در نیمه های اول، زور تیم ها را می بیند و در 
افزود:  براساس آن تصمیم گیری می کند.وی  نیمه دوم 
اینکه کی روش برای حریفان برنامه ریزی می کند و طبق 
آن پیش  می رود می تواند مثمرثمر باشد و به امید خدا 
به دست  خوبی  نتایج  هم  جهانی  جام  در   روند  این  با 
خواهد آمد.نکیسا درباره عملکرد خط دفاعی تیم ملی 

در بازی با سنگال و گل به خودی مرتضی پورعلی گنجی 
گفت: من گل به خودی پورعلی گنجی را روی حساب 
هم  بازیکن  این  اگر  چون  می گذارم  فوتبال  اشتباهات 
و  داشت  حضور  سنگال  بازیکن  او  سر  پشت  نمی زد، 
می توانست اثرگذار باشد و احتمال اینکه نفر پشتی توپ 
را تبدیل به گل می کرد خیلی زیاد بود. البته کاش سید 
به  او  نمی کرد؛  رها  زود  را  یک خود  تیر  زاویه  حسین 
محض اینکه دید بازیکن تیم حریف یک پاس رو به جلو 
داد بازی خوانی کرد و قصد داشت خودش توپ را قطع 
کند که پورعلی گنجی پیش از او روی توپ اثر گذاشت.

خصوص  در  ادامه  در  ایران  ملی  تیم  سابق  دروازه بان 
عملکرد علیرضا بیرانوند و سید حسین حسینی در این 
بیرانوند و هم  دو بازی دوستانه بیان کرد: هم علیرضا 
سید حسین حسینی عملکرد خیلی خوبی داشتند اما 
به نظر من حسینی نمایش فوق العاده ای مقابل سنگال 
تیم ملی، سه  امیدوار کرد که دروازه  را  داشت و همه 
هم  را  نیازمند  پیام  ما  از طرفی  دارد.  آماده  دروازه بان 

باال  توانایی های  با  بین المللی  دروازه بان  یک  که  داریم 
است.او  جمع  ملی  تیم  دروازه  از  ما  همه  خیال  است. 
تیم  اصلی  تفاوت  او  نظر  از  این سوال که  به  پاسخ  در 
تحت هدایت کارلوس کی روش با تیم دراگان اسکوچیچ 
چیست گفت: االن برای صحبت درباره این مسئله زود 
پیدا  بهتری  تیمی  نظم  ملی  تیم  من  نظر  به  اما  است 
معتقدند  برخی  اینکه  به  واکنش  در  است.نکیسا  کرده 
بازی دفاعی تیم کی روش به تیم ملی در بازی با آمریکا 
بله  انگلیس  انگلیس کمک خواهد کرد گفت: مقابل  و 
اما در مقابل آمریکا هرچقدر ما به بازی سرعت بدهیم، 
و  ژاپن  با  آمریکا  تیم  بگیریم.  بهتری  نتیجه  می توانیم 
سیستم  چون  ژاپن  با  بازی  در  و  کرد  بازی  عربستان 
است،  سرعتی تر  ژاپنی ها  فیزیولوژیکی  و  آناتومیکی 
بازی  در  اما  شدند  ژاپنی ها  سرعت  درگیر  کامال  اینها 
با عربستان که فوتبالش به لحاظ سرعتی عقب تر است، 
نتیجه مساوی شد. این اتفاق نشان می دهد که اگر ما 
می گیریم.او  نتیجه  راحتی  به  بدهیم،  سرعت  بازی  به 

در  ایران  تیم هم گروه  دیگر  ولز  در خصوص  همچنین 
جام جهانی بیان کرد: ولز هم می تواند تیم شکننده ای 
باشد؛ اگر ما در بازی با این تیم سرعت پاس ها و سرعت 
انتقال دفاع به حمله و حمله به دفاع را بیشتر کنیم و 
می تواند  باشیم  داشته  بیشتری  در ضدحمالت سرعت 
مثمرثمر باشد. ولز از کناره ها و عمق زمین بیشتر حمله 
می کند و روی گرت بیل حساب زیادی باز کرده است 
هوشمندانه  اگر  اما  نیست  بسته ای  پا  و  دست  تیم  و 
داریم. امید  گروه  از  صعود  برای  بشویم،  بازی ها  وارد 
نکیسا در پایان در پاسخ به این سوال که آیا تیم ملی 
مدنظر  هماهنگی  به  می تواند  باقی مانده  کم  زمان  در 
پیدا کند گفت: خیلی سخت  کارلوس کی روش دست 
است و تیم ما در حال حاضر در شرایط حساسی است 
است  و خوبی  کاربلد  ناخدای  کی روش  من  نظر  از  اما 
با برنامه های خوبی وارد جام جهانی خواهد  و مطمئنا 
برای  ایران  شد. در هر صورت من هم مثل همه ملت 
تیم ملی کشورمان در جام جهانی آرزوی موفقیت دارم.

ایران  تیم ملی فوتبال  سرپرست سابق 
گفت: اختالف و دودستگی بین ملی پوشان 
بود  بیشتر  اسکوچیچ  سرمربیگری  زمان  در 
بزرگتر  تیم  از  نباید احساس کند  بازیکن  و 
تیم  سابق  سرپرست  استیلی  حمید  است. 
دودستگی  خصوص  در  ایران  فوتبال  ملی 
ایران  ملی  تیم  بازیکنان  بین  اختالف  و 
آزمون  سردار  و  طارمی  مهدی  بخصوص 
اگر  است.  مهم  خیلی  تیم  مدیریت  گفت: 
است  بزرگ تر  تیم  از  کند  احساس  بازیکن 
اولویت  در  تیم  می آید.  پیش  مشکالت  این 
و  کنند  تالش  تیم  برای  باید  همه  و  است 
اینکه  درباره  نشود.وی  ایجاد  دستگی  دو 
انتشار  با  اسکوچیچ  زمان  در  اختالف  این 
سرمربی  علیه  و  حمایت  در  بازیکنان  پیام 
کرد:  تاکید  گرفت،  اوج  ملی  تیم  سابق 
آزمون  سردار  که  شد  شروع  وقتی  مشکل 
بازیکنان  سایر  و  گذاشت  هایی  »استوری« 
تیم است.  این بحث مدیریت  شاکی شدند. 
در  قانون  اگر  کنیم.  تبعیت  قوانین  از  باید 
کنند  اجرا  باید  همه  شود  جاری  ملی  تیم 
تیم  تبعیض  نباشد.  بازیکنان  بین  فرقی  و 
ملی  تیم  سابق  می کند.سرپرست  نابود  را 
فوتبال ایران در پاسخ به این سئوال که آیا 
دو  و  اختالف  این  با  ملی  تیم  در  هم  شما 
دستگی مواجه شدید؟ تصریح کرد: بله، بود. 
اسکوچیچ  است.  تاثیرگذار  خیلی  سرمربی 
فهمیده بود. می خواست کاری کند که زمان 
با  قطر  از  بازگشت  از  بعد  نداد.  اجازه  او  به 
می خواست  اسکوچیچ  کردیم.  صحبت  هم 
نبود.استیلی  زمانی  دیگر  که  بکند  کارهایی 
درباره اینکه همین مسائل باعث شد زیر پای 
اسکوچیچ برای ادامه کار در تیم ملی متزلزل 
به  باید  بازیکن  فکر  بله.  کرد:  اظهار  بشود، 
بازی کردن باشد.»چرا این اختالفات در تیم 
تیم  سابق  سرپرست  نشد؟«  مدیریت  ملی 
قوانین  گفت:  سئوال  این  به  پاسخ  در  ملی 

در تیم باید حاکم بشود و اصل آن سرمربی 
هماهنگ  سرپرست  با  باید  سرمربی  است. 
است.  سرمربی  حمایت  نیازمند  این  باشد. 
نکند،  حمایت  سرمربی  از  فدراسیون  اگر 
احساس  بازیکن  اگر  کرد.  کاری  نمی شود 
ایجاد  مشکل  است،  بزرگ تر  تیم  از  کند 
این  هم  دنیا  تیم های  تمام  در  می شود. 
مسئله هست. بعضی از سرمربیان جلوی این 
مسئله ایستاده اند.استیلی در خصوص اینکه 
به تیم کارلوس  از تیم اسکوچیچ  اختالفات 
کی روش منتقل شده است، یادآور شد: االن 
)زمان کی روش( یک مقدار کمتر اتفاق افتاد. 
آن موقع بیشتر بود. این ریشه دارد. کسانی 
که موافق این کار بودند، برای خودشان رخ 
این  اگر جلوی  اتفاق می افتد.  بازهم  و  داده 
مسائل را نگیریم و بازیکن خودش را بزرگ تر 
از تیم احساس کند...  شاید در حرف بگوییم 
این  عمل  در  باید  ولی  هستیم  تیم  سرباز 
اینکه  درباره  همچنین  بدهیم.وی  نشان  را 
دوست  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  آیا 
عنوان  به  او  جای  به  را  دیگری  فرد  داشت 
سرپرست تیم ملی انتخاب کند؟ گفت: مهم 
است کسی در این جایگاه )سرپرستی تیم 
بشناسد.  را  جهانی  جام  که  بنشیند  ملی( 
پست  این  در  فوتبالیست  یک  است  مهم 
شد  کشی  قرعه  جهانی  جام  وقتی  باشد. 
ما  با  خیلی ها  شدیم،  همگروه  آمریکا  با  و 
می شناختند. را  ما  چون  کردند  مصاحبه 
و  محمدنبی  مهدی  حضور  درباره  استیلی 
بهرام رضاییان در پست سرپرست تیم ملی 
انتخاب  نمی کنیم.  انتخاب  که  ما  گفت: 
شخص  یک  باید  نظرم  به  است.  خودشان 
بلد  باید  هم  انگلیسی  زبان  باشد.  فوتبالی 
باشد. یک مدیر اجرایی هم آن کنار است و 
کار زبان را انجام می دهد ولی باید یکسری 
منافع  برای  گاهی  باشید.  بلد  را  نکات 
بگذریم. خودمان  منافع  از  باید  کشورمان 

سرمربی فجرسپاسی شیراز از کیفیت 
فعلی تیمش رضایت کامل داشته و معتقد 
یاوری  مرحوم  دوران  فجر  امروز  که  است 
در  که  زاده  میکند.مهدی رجب  تداعی  را 
توانست  فجر،  رسمی  هدایت  ششمین 
رقابت  صدرنشین  به  را  شکست  نخستین 
ها تحمیل کند، در جمع خبرنگاران گفت: 
حساس  بازی  این  در  پیروزی  باید  ابتدا 
هواداران  و  باشگاه  مجموعه  به  را  مهم  و 
تبریک بگویم. از هواداران تشکر می کنم 
که با عشق از این تیم حمایت می کنند.

گفت:  بازی  فنی  مسائل  خصوص  در  وی 
نخست،  دقیقه   20 در  تنها  ما  های  بچه 
دهند.  انجام  را  خوبی  بازی  نتوانستند 
بود  ها  رقابت  صدرنشین  حریف  بهرحال 
بازی  عملکرد  تاثیر  تحت  ها  بچه  شاید  و 
اما  بودند،  گرفته  قرار  تیم  این  قبل  های 
در ادامه سوار بر بازی شدند. بچه های ما 
خیلی خوب کارهای ترکیبی را انجام دادند 
و توانستیم به خوبی بازی را بگردانیم و در 
به دو موقعیت خوب  اول هم  نیمه  همان 
این  با  نشدند.  گل  به  تبدیل  که  رسیدیم 
احساس  نخست  نیمه  پایان  از  پس  حال 

هاست. بچه  روز خوب  امروز  کردم  می 
رجب زاده افزود: در نیمه دوم نمایش 
کرد  پیدا  را  خود  تیم  بود.  عالی  ها  بچه 
به  توانستیم  می  زدیم،  که  گلی  بجز  و 
شش گل دیگر هم دست پیدا کنیم. باید 

خیلی بیشتر روی ضربات نهایی کار کنیم. 
بار  یک  که  گفتم  ها  بچه  به  رختکن  در 
ممکن است حاشیه امنیت یک گله، ما را 
به پیروزی برساند. در سایر بازی ها نباید 
به یک گل دلخوش کنیم چون یک توپ 
مرده در دقایق پایانی ممکن است نتیجه 

تغییر دهد. را  بازی 
ادامه  ها  فجری  پیشین  کاپیتان 
داد: این بچه ها بی نظیرند و من را یاد 
اندازند  می  فجر   7۸ سال  رویایی  تیم 
بود.  ساخته  یاوری  محمود  مرحوم   که 
زود  خیلی  و  شوم  جوگیر  خواهم  نمی 
اما  کنم،  آینده صحبت  های  موفقیت  از 
مجموعه تیم ما از مدیرعامل باشگاه گرفته 
مربیان  و  بازیکنان  زحمتکشان،  همه  تا 
تیم، بسیار بی حاشیه و کارآمد هستند. 
روز  عصر  سپاسی  فجرشهید  فوتبال  تیم 
ورزشگاه  در  مهرماه  ششم  چهارشنبه 
صدرنشین  تیم  میزبان  شیراز  حافظیه 
شمس آذر قزوین بود و با تک گل دقیقه 
4۹ علی آل کثیر میهمان خود را مغلوب 
کرد. فجر با این پیروزی ۱2 امتیازی شد 
و هم امتیاز با استقالل مالثانی و فقط به 
تیم،  این  به  نسبت  کمتر  زده  گل  خاطر 
در جایگاه سوم قرار گرفت.شاگردان رجب 
زاده در هفته هفتم رقابت ها روز پنجشنبه 
آرمان  مصاف  به  سیرجان  در  مهرماه   ۱4

رفت. خواهند  گهر 

وضعیت مهاجم ازبکستانی تیم فوتبال 
ذوب  مقابل  دیدار  در  حضور  برای  پیکان 

است . مبهم  آهن 
تیم فوتبال پیکان شنبه در هفته هفتم 
میهمان  فوالدشهر  ورزشگاه  در  برتر  لیگ 
که  است  درحالی  است.این  آهن  ذوب 
در  حضور  برای  تمیروف  شیرزود  وضعیت 
مهاجم  است .  مبهم  همچنان  مسابقه  این 
ازبکستانی پیکان با وجود دعوت به اردوی 
بازیکن   46 که  ملی کشورش  تیم  نخست 
در  نهایت  در  بودند،  شده  دعوت  آن  به 
دو  برای  کاتانچ  سرتکو  نفره   23 فهرست 
کامرون  مقابل  ازبکستان  دوستانه  دیدار 

وی  وجود  این  نگرفت.با  قرار  کاستاریکا  و 
به  ازبک ها  اردوی  از  خوردن  خط  از  پس 
به  نتوانست  کارش  ویزای  اتمام  دلیل 
ایران بیاید  و به همین دلیل در یک هفته 
اخیر در تمرینات پیکان غایب بوده است.

کار  ویزای  پیکان  باشگاه  پیگیری های  با 
مدیران  اما  شده  صادر  تازگی  به  تمیروف 
بلیت  دریافت  به  موفق  هنوز  باشگاه  این 
برای بازگشت وی به تهران نشده اند. البته 
ادامه  همچنان  زمینه  این  در  پیگیری ها 
دارد و اگر بلیت برای مهاجم خودروسازان 
تهران  به  را  خودش  امشب  او  شود،  تهیه 

می رساند.

یک پیشکسوت فوتبال می گوید 
به  است  ایران در جام جهانی ممکن 
مشکل بخورد چون سنگالی ها راحت 
از خط هافبک و خط دفاعی ایران رد 
جام  در  است  ممکن  این  و  می شدند 
خطرساز  کی روش  تیم  برای  جهانی 
تساوی  درباره  کربکندی  شود.رسول 
کرد:  اظهار  سنگال  مقابل  ایران 
دیدم.  تیم  در  زیادی  خیلی  ایرادات 
می کند  کمک  کی روش  به  بازی  این 
بازیکنان  ببیند.  را  تیمش  معایب  که 
و  هافبک ها  از  راحتی  به  سنگال 
چند  و  می کردند  عبور  ما  مدافعان 
سه  دو  و  دادیم  آن ها  به  موقعیت 
گل هم نخوردیم. اگر سنگال بازیکن 
شوت زن داشت، موقعیت های بهتری 
ارسال  روی  آن ها  می کردند.  خلق 
به  اما  می کردند  کار  ضعیف  شوت  و 
رد می شدند.او  ما  بازیکنان  از  راحتی 
ادامه داد: البته کی روش ترکیب ثابت 

خودش را پیدا نکرده و در حال پیدا 
این  نظرم  به  بود.  بازیکنانش  کردن 
بازی بسیار به او کمک کرد. ساختار 
ندیدم  تیم  این  در  را  گذشته  دفاعی 
جلو  تیم  وقتی  هم  دوم  نیمه  در  و 
موقعیت  حریف  به  راحتی  به  می آمد 
ضد حمله می دادیم. این اشکاالت در 
این  به  باتوجه  و  شد  دیده  ملی  تیم 
نمی دانم  نداریم،  تدارکاتی  بازی  که 
کرد.  برطرف  را  معایب  این  چگونه 
بیندیشد  برنامه ای  باید  کی روش 
کند.این  برطرف  را  مشکالت  که 
پیشکسوت فوتبال اضافه کرد: در جام 
کارهای  نیمه  دو  هر  در  باید  جهانی 
دفاعی را خوب انجام دهیم و باتوجه 
هجومی مان،  بازیکنان  ویژگی های  به 
اگر  کنیم.  استفاده  فرصت های مان  از 
فشردگی دفاعی را نداشته باشیم، به 
حریف فرصت می دهیم. کی روش گل 
نخوردن را در اولویت دارد و این برای 

است. خوبی  ایده  بسیار  جهانی  جام 
تیم  بازیکنان  عملکرد  با  رابطه  در  او 
صفی  حاج  خوب  روز  گفت:  ملی 
خوب  خودش  سمت  از  و  دیدیم  را 
داد.  هم  گل  پاس  و  می کرد  حرکت 
اسکوچیچ  بین  دیدگاه  تفاوت  البته 
ترکیب ها  و  داشت  وجود  کی روش  و 
که  چیزی  اما  است  متفاوت  احتماال 
دفاعی  کارهای  می کند،  نگران  مرا 
رابطه  این  در  است  ممکن  و  است 
خط  درباره  بخوریم.کربکندی  ضربه 
حمله تیم ملی عنوان کرد: بهتر است 
نزدیک  به هم  و طارمی  آزمون  سردار 
باشند. می توانند با کارهای ترکیبی در 
خطرسازتر  و  بگیرند  نتیجه  هم  کنار 
عمل کنند. البته با این بازی که مقابل 
در  بگویم  کل  در  باید  دیدم  سنگال 
جام جهانی به مشکل می خوریم چون 
خط  از  از  راحت  خیلی  حریف  تیم 
می شد. رد  ما  دفاعی  خط  و  هافبک 

پیش بینی »گل« از قدرت تیم ها در جام جهانی

 ایران در رده 26 و سقوط انگلیس و صدرنشینی برزیل

»بازیکنان از سردار شاکی شدند«

استیلی : اختالف طارمی با آزمون زمان اسکوچیچ بیشتر بود

فالحت زاده: کی روش مصمم 
است تیم ملی را به مرحله 

بعدی جام جهانی ببرد
می گوید  ایران  فوتبال  پیشکسوت  یک 
دور  به  را  ملی  تیم  که  است  مصمم  کی روش 
فرشاد  برساند.  جهانی  جام  رقابت های  بعدی 
درباره  ایران  فوتبال  پیشکسوت  فالحت زاده، 
بازی دوستانه مقابل  عملکرد ملی پوشان در 2 
اروگوئه اظهار کرد: عملکرد  تیم های سنگال و 
بازی تقریبا مشخص  این 2  آقای کی روش در 
شد و اگر این روند ادامه پیدا کند، به نظر من 
وجود  جهانی  جام  بعدی  دور  به  صعود  امکان 
تیم ملی جنگندگی و دفاع و حمله های  دارد. 
خودش را در این 2 بازی داشت و موقعیت های 
گل مختلفی ایجاد کرد. شرایط تیم ملی بهتر 
شده است و تیم یک شخصیت قابل توجهی پیدا 
کرده است. اگر بشود یک بازی دوستانه با روسیه 
برگزار کرد، شرایط خوبی برای تیم ملی در جام 
جهانی به وجود می آید.او ادامه داد: نقاط قوت 
اول  سطح  در  که  هستند  ما  مهاجم های  تیم، 
تاکتیکی،  از نظر  بازی می کنند و  اروپا  فوتبال 
از جناحین به وجود می آورند.  موقعیت های را 
گلی که طارمی به اروگوئه زد، از همین تاکتیک 
به ثمر رسید. مهاجمان ما فیزیک خوبی دارند. 
در خط دفاعی کنعانی زادگان خیلی خوب ظاهر 
از  خلیل زاده  شجاع  جنگندگی  و  است  شده 
اتفاقات خوب خط دفاع بود.فالحت زاده درباره 
عملکرد سید حسین حسینی و علیرضا بیرانوند 
گفت: بیرانوند مسابقات جهانی را تجربه کرده 
اما  دارد  خوبی  روانی  و  روحی  شرایط  و  است 
سال   2 این  در  خوبی  سنگربان  هم  حسینی 
درباره  ایران  فوتبال  پیشکسوت  است.این  بوده 
عملکرد خط میانه تیم ملی گفت: در سیستمی 
که آقای کی روش کار می کند، سعید عزت اللهی 
عملکرد خوبی داشته است و با توجه به پستی 
کارت  دریافت  و  مصدومیت  احتمال  دارد،  که 
در  من  نظر  به  دارد.  وجود  بازیکن  این  برای 
هم تراز  دیگر  بازیکن  چند  باید  زمین،  مرکز 
سیستم  چون  باشند  داشته  حضور  عزت اللهی 
آقای کی روش، سیستم سختی است و نفری که 
روبروی مهاجمان است، کار دشواری در پیش 
دارد.او درباره عملکرد احتمالی کی روش و تیم 
جهانی  جام  رقابت های  در  ایران  فوتبال  ملی 
2022 قطر گفت: به نظر من آوردن کی روش 
حرکت  تاج،  آقای  توسط  ایران  فوتبال  به 
خارجی،  گزینه های  بین  در  است.  بوده  خوبی 
شناخت  چون  بود  گزینه  بهترین  کی روش، 
رقم  کی روش  دارد.  ایران  فوتبال  از  خوبی 
قراردادش نسبت به مربیان دیگر پایین تر است 
نشان  که  است   آورده  خودش  با  دستیاری  و 
افتاده تر شده است و می خواهد  او  می دهد که 
یک همفکری در تیم به وجود بیاید. کی روش 
و  دارد  گذشته  به  نسبت  توجهی  قابل  تفاوت 
از آن تنش ها و حاشیه ها نیست.  دیگر خبری 
کی روش مصمم است که امسال بتواند تیم ملی 
را به دور بعدی رقابت های جام جهانی برساند.

فوتبال دفاعی همیشه نتیجه نمی دهد

قاسمپور: نظم تیِم کی روش را 
در زمان اسکوچیچ نمی دیدیم

تیم  دارد،  اعتقاد  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
اجرای  به  اتکا  نباید  تنها  جهانی  جام  در  ملی 
ابراهیم  باشد.  داشته  تدافعی  تاکتیک های 
فوتبال  ملی  تیم  عملکرد  درباره  قاسمپور 
و  اروگوئه  برابر  دوستانه  بازی  دو  در  کشورمان 
سنگال اظهار داشت: تیم ملی بعد از مدت ها دو 
بازی دوستانه خوب انجام داد. ای کاش اینگونه 
فراهم  ملی  تیم  برای  هم  گذشته  در  بازی ها 
بهتری  نمایش  اول  بازی  در  ملی  تیم  می شد. 
داشت و سعی می کرد با ارائه یک فوتبال تدافعی 
اندک  از  اتفاقاً  و  ندهد  موقعیت  اروگوئه  به 
پیروزی  و  برد  را  استفاده  نهایت  هم  فرصت ها 
دوم  بازی  در  آورد.  دست  به  را  روحیه بخشی 
اما تیم ما نمایش خوبی نداشت و فکر می کنم 
کردن  دفاع  دنبال  بیشتر  و  زد  کرنر  یک  فقط 
بود.وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بازی های 
این  نیست و مهم  نتیجه چندان مهم  دوستانه 
است که کادر فنی به اهداف تاکتیکی اش برسد. 
که  است  این  ما  ملی  تیم  مورد  در  مهم  نکته 
بازیکنان به خودباوری خوبی رسیده اند و دیگر 
نمی ترسند،  هم  دنیا  مطرح  تیم های  از  حتی 
تیم  ضعف  نقاط  روی  کی روش  امیدوارم  ولی 
هم کار کند. ما در بازی با سنگال موقعیت های 
جهانی  جام  در  که  دادیم  حریف  به  زیادی 
فاز  در  از طرفی  باشیم،  اتفاق  این  شاهد  نباید 
تهاجمی بازیکنان بسیار خوبی داریم و کی روش 
کند. کار  هم  تیم  تهاجمی  تاکتیک  روی  باید 

ملی پوش پیشین فوتبال کشورمان در پاسخ به 
این پرسش که »آیا تیم ملی شانسی برای صعود 
به مرحله حذفی جام جهانی دارد؟«، گفت: ما 
از لحاظ فنی پتانسیل صعود را داریم، ولی مهم 
کار  هم  تهاجمی  تاکتیک  روی  که  است  این 
نباشیم. سبک  و فقط دنبال دفاع کردن  کنیم 
کی روش تدافعی و استفاده از حداقل موقعیت ها 
این  نیست  قرار  ولی  است،  فوتبال  اتفاقات  یا 
کمیته  سابق  بدهد.عضو  نتیجه  همیشه  سبک 
کرد:  تصریح  پایان  در  فوتبال  فدراسیون  فنی 
هر چند من مخالف کی روش هستم، ولی باید 
باالتر  دیسیپلین  و  فنی  لحاظ  از  او  که  بگویم 
نظم  هم  حاضر  حال  در  و  است  اسکوچیچ  از 
خوبی را در تیم ایجاد کرده است که در دوران 
اسکوچیچ این را نمی دیدیم. امیدوارم کی روش 
در برخی رفتارهایش تجدیدنظر کند و نگاه باال 
همچنین  باشد.  نداشته  ما  فوتبال  به  پایین  به 
بازیکنان، در جام جهانی  و  این مربی  با تالش 

بگیریم. خوبی  نتایج 

داور می  توانست یک پنالتی برای ما بگیرد

رزاقی راد: مقابل تیم های مدعی خوب عمل کردیم

شجاع 
مصدوم 
به قطر 
برگشت

 رجب زاده: این فجر تیم رویایی مرحوم
 یاوری را تداعی میکند

وضعیت مبهم تمیروف برای بازی پیکان با ذوب آهن

کریمی قبال هم چنین شرایطی را تجربه کرده است

 آقا فیروز و تکرار 
روزهای خوش در آبادان ؟
فیروز کریمی در حالی برای دومین بار هدایت صنعت نفت را بر عهده 
گرفته که در مرتبه اول هم چنین شرایطی را در آبادان تجربه کرده است. 
فیروز کریمی با انتخاب هیئت مدیره صنعت نفت هدایت این تیم را برای 
دومین مرتبه در دوران مربیگری اش بر عهده گرفت.او سال ۹6 نیز پس از 
اخراج مرحوم نادر دست نشان به آبادان رفت و تیمی که در خطر سقوط به 
لیگ یک بود؛ تا رده دوازدهم جدول باال کشاند.حاال او دوباره در شرایطی 
مشابه قرار گرفته است. صنعت نفت با چهار امتیاز در رده پانزدهم جدول 
قرار دارد و پس از برکنار رضا پرکاس سراغ مربی سابق رفته است. کریمی 
بی شک برای رساندن نفت به موقعیت ثابت برای سقوط نکردن کار سختی 
دارد. چرا که آن ها عالوه بر مشکالت مالی، از لحاظ مهره هم با کمبود 
مواجه هستند.نفتی های آبادان در هفته هفتم لیگ برتر در خانه میزبان 
مس رفسنجانی هستند که از تیم های قدرتمند لیگ به حساب می آید و کار 
سختی برای کسب امتیاز مقابل این تیم خواهند داشت.

لیگبرتریهاباشعار»تاپایجانبرایایران«بهمیدانمیآیند
در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال تیم ها با شعار »تا پای جان برای ایران« که شعار تیم 
ملی در جام جهانی 2022 است به میدان خواهند آمد. در مسابقات هفته هفتم لیگ برتر 
فوتبال برای همبستگی بیشتر مردم در تمامی مسابقات تیم ها با شعار »تا پای جان برای 
میدان  به  بود  خواهد  جهانی 2022  جام  در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  شعار  که  ایران« 
جمهوری  مقدس  پرچم  خود  سمت چپ  بازوی  روی  بر  تیم ها  تمامی  است  می آیند.قرار 
اسالمی ایران را                            هم درج کنند و به این ترتیب اتحاد و همبستگی کشورمان را                            در عرصه 

فوتبال به نمایش بگذارند.مسابقات لیگ برتر روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می شود.

نکیسا: مقابل آمریکا باید هجومی و سرعتی باشیم

یک منبع نزدیک به باشگاه االهلی از مصدومیت شجاع خلیل زاده خبر داد. این مدافع ایرانی تبار در فیفادی اخیر 
و در دیدار تیم ملی ایران مقابل اروگوئه دچار درد از ناحیه ای شده که قبال از آن مصدوم شده و بنابراین در ترکیب 
این هفته تیمش نیز حضور نخواهد داشت.خلیل زاده در دیدار ایران مقابل اروگوئه نمایش قابل توجهی داشت و یکی 
از بهترین بازیکنان تیم ملی در متوقف کردن ستاره های نامدار حریف بود اما به دلیل مصدومیت، در دومین دیدار تیم 
ملی که مقابل سنگال برگزار شد، به میدان نرفت.خلیل زاده از مهره های ثابت دراگان اسکوچیچ در مسیر صعود به جام 

جهانی بود که با تغییر کادرفنی تیم ملی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.
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مهدی قایدی که در لیست اولیه کی روش حضور داشت، نتوانست نظر مثبت او را برای حضور در اردو اتریش جلب کند. مهدی قایدی این 
روز ها در تمرینات استقالل نمایش قابل قبولی از خود نشان داده تا بتواند نظر کارلوس کی روش را برای حضور در لیست نهایی جام جهانی 
قطر جلب کند.او به همراه محبی و مهدی پور در لیست ابتدایی قرار داشت اما در نهایت نتوانست تیم ملی را در اتریش همراهی کند. با این 
حال، او انگیزه هایش برای بازگشت به این فهرست و جلب نظر سرمربی تیم ملی را از دست نداده است. قایدی که از اوایل فصل رفته رفته 

به ترکیب ثابت استقالل اضافه شد انگیزه بسیار باالیی برای خودنمایی در جمع آبی پوشان سپس در بین شاگردان کارلوس کی روش دارد.

 تالش قایدی 
 برای بقا 
در لیست نهایی 
کی روش 

امروز  برتر  لیگ  هفتم  هفته  مسابقات 
که  شود  می  آغاز  مسابقه   5 انجام  با  شنبه 
در حساس ترین بازی استقالل میهمان تیم 

است. گهرسیرجان  گل 
بعد  برتر  لیگ  هفتم  هفته  مسابقات 
یکشنبه  و  شنبه  روزهای  در  و  دی  فیفا  از 
برگزار می شود. ملی پوشان اکنون به باشگاه 
هایشان برگشته اند تا تنور رقابت باشگاهی 
کشور دوباره داغ شود البته برخی رسانه ها 
حضور  بدون  مسابقات  برگزاری  احتمال  از 
تماشاگران خبر داده اند. نگاهی به 5 مسابقه 

اندازیم؛ روز شنبه می 
آلومینیوم اراک - ملوان 

به دنبال جبران ناکامی
جدول  قعرنشین  های  تیم  جدال 
است.  مهم  بسیار  باشگاه  دو  هواداران  برای 
سیدمهدی  با  فصل  این  البته  آلومینیوم 
رحمتی به یک تیم ته جدولی تبدیل شده 
برتر  لیگ  به  ها  از سال  بعد  ملوان که  ولی 
دست  به  بردی  نتوانسته  هنوز  بازگشته 
بیاورد و با دو امتیاز آخرین تیم جدول لیگ 
است. شاگردان رحمتی هم فقط سه امتیاز 
بیشتر از ملوان دارند. باید دید در تعطیالت 
لیگ دو تیم چه تغییراتی داشته اند. ملوان 
یک مربی پرتغالی به جمع خود اضافه کرده 
و آلومینیوم هم قطعا در پی رفع نقایص فنی 
اش بوده و در صورت برد در این مسابقه چند 
پله در جدول لیگ صعود خواهد کرد اما اگر 
از  را  امتیاز  ملوان شگفتی ساز شود و  سه 
آلومینیوم حتی  بگیرد در  آنصورت  میزبان 
ممکن است به رده آخر جدول سقوط کند.

برتر  لیگ  در  تیم  دو  مسابقه  نخستین  این 
آلومینیوم  مدیران  البته  شود.  می  محسوب 
به  فوالد  با  مسابقه  بدون  ملوان  اینکه  از 
مصاف آنها می رود گالیه مند هستند. حتی 
هم  لیگ  سازمان  ریزی  برنامه  از  رحمتی 
اما در نهایت این مسابقه برگزار  انتقاد کرد 
خواهد شد و باید دید آلومینیوم دومین برد 
فصل را به دست خواهد آورد یا ملوان اولین 

را دشت می کند. بردش 
نساجی مازندران - نفت 

مسجدسلیمان؛
 تقابل بازندگان سرخابی

این فصل  برد در  هر دو تیم فقط یک 
به دست آورده اند ولی نفت مسجدسلیمان 
8 امتیازی دو امتیاز بیشتر از نساجی جمع 
و  ایستاده  جدول  هشتم  پله  روی  و  کرده 
دو  هستند.  یازدهم  قائمشهری  قرمزپوشان 
استقالل  مقابل  لیگ  تعطیالت  از  قبل  تیم 
بر   3 نساجی  شدند.  بازنده  پرسپولیس  و 
هم  نفت  و  خورد  شکست  استقالل  از  یک 
به  را  امتیاز  سه  خود  خانه  در  یک  بر   2
اینکه  توجه  جالب  نکات  داد.از  پرسپولیس 
سرمربی تیم نساجی به قصد ایجاد همدلی 
و اتحاد بیشتری بین بازیکنان ضیافت شامی 
ترتیب داد اما در همان میهمانی اتحاد هم 
با  نظری  مهدی  و  جعفری  رضا  بازیکن  دو 
مدیرعامل  یزدی  شدند!  درگیر  یکدیگر 
باشگاه نفت هم به دلیل صحبت هایش بعد 
شده  محروم  فعال  پرسپولیس  به  باخت  از 
است. از سویی دیگر سازمان لیگ با ارسال 
از  مورد  نساجی چندین  باشگاه  به  ای  نامه 
ولی  گرفته  ایراد  قائمشهر  وطنی  ورزشگاه 
دیگری  ورزشگاه  در  بازی  این  است  بعید 
گذشته  فصل  در  تیم  دو  نبرد  شود.  برگزار 
برنده نداشت و هر دو بازی رفت و برگشت با 

شد. تمام  مساوی 
گل گهرسیرجان - استقالل

 اولین تقابل ساپینتو با یک مربی استقاللی
امتیازی  در رده  گل گهرسیرجان 12 
دوم جدول ایستاده و استقالل با یک امتیاز 
کمتر روی پله سوم است. بنابراین تقابل دو 
و  است  حساس  بسیار  جدولی  نظر  از  تیم 
موقت  برنده حتی  شانس صدرنشینی  تیم 
استقالل  تقابل  دیگر  سویی  از  دارد.  هم  را 
با تیم های قلعه نویی همیشه جذابیت های 
خاص خود را داشته است. هرچند قلعه نویی 
فصل گذشته مقابل استقالل فرهاد مجیدی 
در هر دو بازی رفت و برگشت بازنده شد اما 
یک برد آن انضباطی و مربوط به حضور غیر 
بازیکن  این  مرتبه  این  اما  بود  بایناما  مجاز 
گهر  گل  تیم  دارد.در  بازی  مجوز  گابنی 
استقالل  در  حضور  سابقه  هم  بازیکن  چند 
را دارند از مرتضی تبریزی گرفته تا آرمین 
برزای  بهنام  و  فروزان  محسن  و  سهرابیان 
استقالل هم ملی پوشانش سرحال و آماده از 
اتریش برگشته اند. ابوالفضل جاللی در تیم 

ملی نشان داد که تبدیل به چه بازیکن تاثیر 
نخستین  مسابقه  این  است.  شده  گذاری 
در  استقاللی  مربی  یک  با  ساپینتو  تقابل 
برد  از  بعد  استقالل  است.موتور  برتر  لیگ 
تعطیل  لیگ  اما  شد  روشن  نساجی  مقابل 
روزه  چند  وقفه  این  دید  باید  حاال  و  شد 
بر روی استقالل گذاشته است.  تاثیری  چه 
یامگا فصل گذشته دو گل به گل گهر زد و 
بلد  را  نویی  قلعه  تیم  به  گلزنی  راه  بخوبی 
مسابقه  صورتیکه  در  امیدواریم  فقط  است. 
برنده  تیم  به  بازنده  سرمربی  داشت  برنده 
داور  گردن  فقط  را  باخت  و  بگذارد  احترام 
شنیدن  از  فوتبال  هواداران  دیگر  نیندازد! 
داوران  علیه  سرمربیان  تکراری  های  گالیه 
ورود  دانیم  می  همه  بله  اند.  شده  خسته 
VAR  به فوتبال از نان شب هم واجب تر 
است اما فعال که این تکنولوژی در فوتبال ما 
زمان  دیگر  فصل  دو  یکی  حداقل  و  نیست 
الزم است.گل گهر در تعطیالت لیگ مقابل 
بر  یک  دوستانه  ای  مسابقه  در  پرسپولیس 
لیگ  در  هنوز  تیم  خورد.این  شکست  صفر 
برتر موفق به شکست استقالل نشده، در کل  
به  مختلف  رقابت های  در  بار   2۹ قلعه نویی 
مصاف استقالل رفته است که 1۰ پیروزی، 
5 تساوی و 1۴ باخت دارد.گل گهر در این 
و  آهن  ذوب  پرسپولیس،  همراه  به  فصل 

است. باخت  بدون  فوالد 
فوالد خوزستان - مس کرمان

مصاف با مربی تیم ملی!
امتیاز   ۹ و  کمتر  بازی  یک  با  فوالد 
مس  و  ایستاده  لیگ  جدول  پنجم  رده  در 
هم  برتر  لیگ  به  برگشته  تازه  تیم  کرمان 
فقط 5 امتیاز دشت کرده است. دو تیم فصل 
گذشته در جام حذفی یکبار مقابل هم قرار 
پنالتی  ضربات  در  کرمان  مس  که  گرفتند 
در  تیم  دو  نبرد  شد.  فوالد  به حذف  موفق 
یک  بر  یک  تساوی  نتیجه  با  بازی  جریان 
تمام شده بود. مهم ترین اتفاق در تعطیالت 
نکونام  جواد  دعوت  فوالد  مورد  در  لیگ 
سرمربی تیم از سوی کی روش به کادرفنی 
تیم ملی بود دعوتی که هنوز پاسخ مثبتی 
در  خودش  هم  نکونام  و  نشده  داده  آن  به 
این مورد اظهار نظر نکرده اما مدیران باشگاه 
فوالد می گویند با توجه به قرارداد نکونام با 
این باشگاه باید رضایت آنها نیز جلب شود.

است  تیم همیشگی  کرمان هم همان  مس 
تیمی که فوتبال را زیبا بازی می کند اما در 
نتیجه گیری ناکام بوده است. شاید گرفتن 
یک امتیاز در اهواز برای این تیم برد خفیفی 
دوستانه  دیداری  در  فوالد  شود.  محسوب 
بر  یک  پوش  ملی  بدون  پرسپولیس  مقابل 

شد. پیروز  صفر 
ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران

 نبرد انتقامی
نه  دوم  و  بیست  لیگ  در  اهن  ذوب 
بازنده می شود نه برنده و با 6 مساوی رقابت 
امتیازی   6 تیم  این  است.  داده  ادامه  را  ها 
دهم جدول است و تیم پیکان هم با 8 امتیاز 
قرار  اش  اصفهانی  حریف  از  باالتر  پله  یک 
دارد. فصل گذشته مجتبی حسینی با پیکان 
برگشت  و  رفت  بازی  دو  هر  در  توانست 
ذوب آهن و تارتار را شکست بدهد و اکنون 
تارتار  برای  انتقامی  بازی  نوعی  این مسابقه 
دیداری  در  آهن  ذوب  شود.  می  محسوب 
تدارکاتی مقابل آلومینیوم شکست خورد  و 
پیکان هم در مسابقه ای دوستانه مقابل مس 

شد. متوقف  رفسنجان 
برنامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر:

شنبه ۹ مهر
بندرانزلی-  ملوان   - اراک  آلومینیوم 
ساعت 18- ورزشگاه امام خمینی)ره( اراک

نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان 
- ساعت 18- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
ساعت   - استقالل   - گهرسیرجان  گل 
18و3۰- ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

فوالد خوزستان - مس کرمان - ساعت 
1۹- ورزشگاه شهدا فوالد اهواز

 - تهران  پیکان   - اصفهان  آهن  ذوب 
اصفهان شهر  فوالد  ورزشگاه   -1۹ ساعت 

یکشنبه ۱۰ مهر
سپاهان  مبارکه  فوالد   - تهران  هوادار 
اصفهان - ساعت 1۷- ورزشگاه پاس قوامین 

تهران
ساعت   - تبریز  تراکتور   - پرسپولیس 

تهران آزادی  ورزشگاه  18و3۰- 
صنعت نفت آبادان - مس رفسنجان - 

ساعت 1۹- ورزشگاه  تختی آبادان

هفته هفتم لیگ برتر

 اولین تقابل ساپینتو با یک استقاللی
تقابل بازندگان سرخابی و ادامه کار فوالد با نکو

جدول رده بندی لیگ برتر

از  پس  استقالل  پوشان  ملی 
بازگشت از فیفادی اخیر، به تمرینات 

شدند. ملحق  تیم  این 
تیم ملی که اردویی را در اتریش 
برپا کرده بود در نهایت، بعد از پشت 
با  دوستانه  بازی  دو  گذاشتن  سر 
امتیاز   ۴ کسب  و  سنگال  و  اروگوئه 
حردانی،  بازگشت.صالح  ایران  به 
ابوالفضل  و  حسینی  سیدحسین 
جاللی که سه نماینده استقالل در تیم 
آبی پوشان  جمع  به  حاال  بودند  ملی 
هم  این  از  پیش  شدند.جاللی  اضافه 
به اردو تیم ملی دعوت شده بود ولی 
سوی  از  شانس  این  بار  اولین  برای 
صورت  به  که  شد  نصیبش  کی روش 
در سمت  اروگوئه  با  بازی  در  فیکس 
برخی  حالیکه  برود.در  زمین  به  چپ 
گمان می کردند که سرمربی پرتغالی 
روی نام این بازیکن جوان خط قرمز 
این گونه  تنها  نه  اما  کشید،  خواهد 
نشد بلکه آمادگی جاللی و درخشش 
اعتماد  او  تا  شد  سبب  تمرینات  در 

مقابل  و  آورده  دست  به  را  کی روش 
ستاره های مطرح اروگوئه از ابتدا بازی 
بسیار  ملی  تجربه  اولین  در  کند.او 
کارشناسان  توجه  تا  داد  نشان  آماده 
میان  رقابت  و  کند  جلب  خود  به  را 
برای  ملی  تیم  چپ  سمت  مدعیان 
از  بیش  را  جهانی  جام  در  حضور 
کارلوس  اکنون  کند.  جذاب تر  پیش 
مواجه  شیرینی  دردسر  با  کی روش 
مدعی،  نفرات  میان  از  باید  و  شده 
کند. انتخاب  را  مدنظرش  بازیکنان 
این بازیکن که می تواند یک آلترناتیو 
در  حاج صفی  احسان  برای  مطمئن 
جام جهانی باشد، به تمرینات استقالل 
آخرین  در  و  دیروز  تنها  اما  بازگشته 
جلسه تمرینی قبل از بازی می تواند با 
هم تیمی هایش تمرین کند.با توجه به 
دوری ملی پوشان از تمرینات استقالل 
دید  باید  فیفادی،  اردوی  خستگی  و 
مدافع  برای  برنامه ای  چه  ساپینتو 
با  حساس  دیدار  در  خود  ملی پوش 

دارد. گل گهر 

تیم فوتبال استقالل در فاصله تعطیالت لیگ 
دیدار  برگزاری  آماده  را  خود  اتفاق  چند  با  برتر 
حساس برابر گل گهر می کند که مهمترین آن شارژ 
مالی بازیکنان از سوی باشگاه برای ادامه مسابقات 
مهرماه   ۹ ازامروز شنبه  برتر  لیگ  هفتم  بود.هفته 
در  امروز  است  قرار  استقالل  و  شد  خواهد  برگزار 
دیداری حساس به مصاف گل گهر سیرجان برود. 
در  شهر  قائم  نساجی  برابر  پیروزی  از  بعد  آبی ها 
هفته هشتم با تعطیالت لیگ به خاطر اردوی تیم 
ملی روبرو شدند و پس از 5 روز استراحت تمرینات 

این تیم مجدداً آغاز شد.
برگزاری دو دیدار تدارکاتی

بازیکنانش  اینکه  برای  پوشان  آبی  سرمربی 
در  را  تدارکاتی  دیدار  دو  دارد،  نگه  آمادگی  در  را 
دستور کار قرار داد تا بتواند نفراتش را محک زده 
و آنها را آماده دیدار برابر گل گهر کند. استقالل در 
دیدار اول مقابل سامیت تهران به میدان رفت که 
صادقی  و  محبی  گل های  با  را  دیدار  این  توانست 
به  دوم  دیدار  در  آنها  برساند.  پایان  به  پیروزی  با 
مصاف تیم ملی دانشجویان رفتند که در این دیدار 
پذیرا  را  شکست  یک  بر  دو  نتیجه  با  پوشان  آبی 
شدند. البته ساپینتو از این دو دیدار رضایت کامل 
داشت و تأکید داشت توانسته نقاط ضعف تیمش 

کند. شناسایی  را 
باشگاه استقالل دست به جیب شد

تا  بود  تالش  در  استقالل  باشگاه  مدیریت 
پرداخت  را  بازیکنانش  قرارداد  از  بخشی  بتواند 
کرده تا بازیکنان تنها تمرکزشان بر روی تمرینات 
باشگاه  یکشنبه  روز  باشد.  استقالل  موفقیت  و 
استقالل دست به جیب شد و 3۰ درصد از قرارداد 
که  استقالل  کرد.  واریز  حسابشان  به  را  بازیکنان 
اش  اصلی  مشکالت  از  یکی  گذشته  سالهای  از 
و  آجرلو  آمدن  با  بود،  بازیکنان  مطالبات  پرداخت 
که  است  فصلی  دو  شد،  جذب  که  اسپانسرهایی 
مشکالت مالی اش بسیار کم شده و بازیکنان دیگر 

ندارند. مالی  دغدغه 
بازگشت ملی پوشان و رضایت ساپینتو

بازی  دو  انجام  از  بعد  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
پنج شنبه  اروگوئه و سنگال، صبح  برابر  تدارکاتی 
به تهران بازخواهد گشت. ملی پوشان استقالل هم 
به تهران خود  بازگشت  از  قرار است بالفاصله بعد 

را به ساپینتو معرفی کرده و در تمرینات استقالل 
حسینی  حسین  حتم،  طور  به  کنند.  پیدا  حضور 
جاللی  ابوالفضل  گرفت.  خواهد  قرار  دروازه  درون 
فنی  کادر  صالحدید  صورت  در  حردانی  صالح  و 

بروند. میدان  به  گهر  مقابل گل  می توانند 
استقالل بدون مصدوم در برابر گل گهر

با بازگشت یزدانی و نیک نفس حاال استقالل 
یک تیم کامل شده است. این می تواند برای ساپینتو 
یک خبر خوش باشد که تمام بازیکنان را در اختیار 
دارد و آماده ها را برای دیدار برابر گل گهر انتخاب 
خواهد کرد. قرار است آبی ها عصر روز جمعه تهران 
را به مقصد سیرجان ترک کرده و بالفاصله پس از 

بازی برابر گل گهر به تهران بازخواهند گشت.

کردتیم های  نخواهد  دوا  را  دردی  تساوی 
استقالل و گل گهر یکی از حساس ترین دیدارهای 
نویی  قلعه  شاگردان  کرد.  خواهند  برگزار  را  هفته 
در رده دوم جدول قرار دارند و شاگردان ساپینتو 
دنبال  به  استقالل  هستند.  تر  پایین  پله  یک  هم 
با پیروزی در این دیدار بتواند جای  این است که 
گل گهر را گرفته و اگر پرسپولیس برابر تراکتور به 
خود  امتیازی  سه  فاصله  همچنان  رسید،  پیروزی 
را با پرسپولیس حفظ کند.در آن سوی میدان هم 
در  را  استقالل  که  است  این  دنبال  به  نویی  قلعه 
جدول  صدر  به  را  خود  و  داده  شکست  سیرجان 
نزدیک تر کند. در آخرین دیداری که این دو تیم 
توانستند  آبی ها  گرفتند،  قرار  یکدیگر  روی  در  رو 

با تک گل یامگا شکست دهند. حاال هم استقالل 
به دنبال پیروزی در این دیدار است و می داند که 
را  امتیاز  او حکم شش  برای  این دیدار  امتیاز  سه 
داشته و از نان شب واجب تر است.قلعه نویی هم 
نمی خواهد مقابل تیم سابقش بازنده باشد. تیم های 
او همیشه برابر استقالل و پرسپولیس نمایش قابل 
قبولی داشتند و حاال باید منتظر بمانیم تا ببینیم 
تفکرات  مقابل  در  استقالل  سابق  سرمربی  جدال 
تیم  کدام  و  بود  خواهد  چگونه  پرتغالی  مرد  یک 
برنده از زمین خارج خواهد شد. زیرا تساوی به درد 
هیچکدام نخواهد خورد و تنها در صورت پیروزی 
پرسپولیس برابر تراکتور فاصله امتیازی سرخپوشان 

برابر این تیم بیشتر خواهد شد.

گزارشی از وضعیت آبی ها

شوکمثبتبهاستقاللیهاووضعیتمبهمملیپوشان

جاللی، با تجربه ای متفاوت راهی سیرجان شد

پاشازاده: از سبک بازی ایران 
مقابل سنگال لذت بردم!

ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  دروازه بان 
با  دیدار  در  ملی  تیم  بازی  فلسلفه  کرد  تأکید 
پاشازاده درباره تساوی  بود.مهدی  سنگال منطقی 
مقابل سنگال در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  یک-یک 
اظهار  اتریش،  کشور  در  تدارکاتی  دیدار  دومین 
باهوش  گذاشت،  که  ترکیبی  با  کی روش  داشت: 
عمل کرد و نمی خواهد دستش برای رقیبان ایران 
داده  که  تغییراتی  با  او  شود.  باز  جهانی  جام  در 
بود، آنالیز کردن ایران را سخت کرد. نکته بعدی، 
تیمی  بود،  سنگال  برابر  کردن مان  بازی  دفاعی 
استفاده کرد.  ایران  مقابل  اصلی اش  ترکیب  از  که 
فراموش نکنیم ما قصد نداریم در بازی با انگلیس 
حریف را تحت فشار بگذاریم و هجومی بازی کنیم. 
موقعیت ها  تک  از  که  است  این  اصلی مان  فلسفه 
و تک شانس هایی که در چنین بازی هایی بدست 
برخی ها  شاید  افزود:  کنیم.وی  استفاده  می آوریم، 
باید  اما  نباشند  موافق  من  صحبت های  این  با 
است  مهم  خیلی  جهانی  جام  در  باشیم.  منطقی 
اینکه  بگیرید.  نتیجه  دارید،  که  فلسفه ای  با  که 
در جام جهانی  را  آمریکا  و  ولز  انگلیس،  بخواهیم 
بازی کنیم، شدنی  تحت فشار بگذاریم و هجومی 
نیست. بنابراین، از سبک بازی ایران مقابل سنگال 

چیست. هدفمان  می دانستیم  چون  بردم،  لذت 
 چنگیز: کی روش

 به خط دفاع ایران نظم داد
به  کی روش  می گوید  فوتبال  پیشکسوت  یک 
ایرانی ها عشق و عالقه  خاصی پیدا کرده است و با 

پختگی اش می تواند به تیم ملی کمک کند.
دو  در  ایران  عملکرد  درباره  چنگیز  عبدالعلی 
اروگوئه و سنگال اظهار کرد:  بازی دوستانه مقابل 
قرار  ایران  مقابل  که  تیمی  دو  هر  خوشبختانه 
باالیی  بسیار  جایگاه  در  کیفیت  نظر  از  گرفتند، 
از  کم تر  داد  نشان  ما  بازیکنان  عملکرد  هستند. 
بازیکنان  از  بسیاری  نیستیم.  دنیا  بزرگ  تیم های 
نشان  این  و  می کنند  زندگی  و  بازی  اروپا  در  ما 
می دهد که  در سطح جهانی قرار داریم. تنها چیزی 
امکانات و  فراهم کردن  نگاه کنیم،  به آن  باید  که 
توجه کردن به آکادمی و رده های پایه است.او ادامه 
داریم،  دوست  که  سطحی  آن  به  هنوز  البته  داد: 
ما  فوتبال  فدراسیون  داریم  دوست  و  نرسیده ایم 
هماهنگ تر شود. طرفداران ایرانی این را می خواهند 
و دوست دارند تیم ملی زیباتر بازی و نتیجه گیری 
کند. فعال باتوجه به این بازی های دوستانه می توان 
گفت تیم خودش را در شرایط مسابقه نگه داشته 
و افت نکرده اند. این اردو امیدبخش بود و می توانیم 
باید  بازیکنان  بمانیم.  امیدوار  جهانی  جام  برای 
حاشیه  وارد  و  دهند  ادامه  آرامش  در  کنند  سعی 
دارد  و چهره جهانی  الگو  یک  نشوند. جام جهانی 
در سطح جهانی  را  ایران  ورزش  می تواند سطح  و 
کرد:  اضافه  فوتبال  پیشکسوت  ببخشد.این  بهبود 
تجربه  که  داده ایم  کسی  دست  به  را  ملی  تیم  ما 
کارهای  می خواست  می آمد،  که  کسی  هر  دارد. 
نداشت.  کار  این  برای  زمانی  و  دهد  انجام  جدید 
اما  این زمان هیچ کس مربی را عوض نمی کند  در 
بازیکنان را  این  با  به هر حال کی روش تجربه کار 
دارد. او به ایرانی ها عشق و عالقه  خاصی پیدا کرده 
کمک  ملی  تیم  به  می تواند  پختگی اش  با  و  است 
داشتیم،  مشکل  همیشه  ما  که  اولین چیزی  کند. 
اشتباهات  به  منجر  که  بود  در حمله  کردن  عجله 
دفاع  به خط  کی روش  داد:  ادامه  می شد.او  زیادی 
ایران نظم داد و اکنون هر کدام از بازیکنان که وارد 
زمین می شوند منظم بازی می کنند و کیفیت شان 

می دهند. نشان  را 
قلعه نویی در تقابل های خود با 

استقالل چه کرده است؟
امیر قلعه نویی در مصاف های خود با استقالل، 
1۰ پیروزی، 5 تساوی و 1۴ باخت کسب کرده است.

دو  برتر،  لیگ  رقابت های  هفتم  هفته  چارچوب  در 
تیم گل گهر سیرجان و استقالل، امروز شنبه، ساعت 
به  سیرجان  سلیمانی  شهید  ورزشگاه  در  18و3۰ 
قابل  و  مهم  نکته های  از  می روند.یکی  هم  مصاف 
عنوان  به  قلعه نویی  امیر  حضور  مسابقه،  این  توجه 
قلعه نویی که  این مصاف است.  سرمربی گل گهر در 
از پیشکسوتان و سرمربیان پیشین آبی پوشان  یکی 
در  مختلفی  تیم های  قامت  در  است،  پایتخت 
مسابقات مختلف به مصاف استقالل رفته است.این 
مربی در فصل 82-81، با تیم استقالل اهواز، 2 بار 
به مصاف استقالل رفته است که یک بازی با نتیجه 
پیروزی و یک بازی با نتیجه تساوی پایان یافت. او 
در فصل 8۷-86 سرمربی مس کرمان شد و در نیم 
فصل دوم به مصاف استقالل رفت و موفق به کسب 
نتیجه پیروزی شد.هم چنین این سرمربی کهنه کار ۹ 
بار با تیم سپاهان با استقالل مصاف داشته که سهم 
او در این بازی ها، 2 پیروزی، 5 شکست و 2 تساوی 
بوده است. او با تراکتور ۷ بار به مصاف استقالل رفته 
است  رسیده  اتمام  به  شکست  با  بازی   2 که  است 
تساوی  نتیجه  با  بازی  یک  و  پیروزی  با  بازی   ۴ و 
تمام شده است.ذوب آهن دیگر تیم قلعه نویی برای 
به  بار   ۴ آهن  ذوب  با  او  بوده.  استقالل  با  مصاف 
پیروزی،  با  بازی   2 که  است  رفته  استقالل  مصاف 
نتیجه  با  بازی  یک  و  تساوی  نتجه  با  بازی  یک 
شکست تمام شده است. او هم چنین در فصل ۹5-

به عنوان سرمربی  بازی،  ملوان در یک  تیم  ۹۴ در 
با  نیز  بازی  این  که  است  رفته  استقالل  مصاف  به 
قلعه نویی  پایان  است.در  یافته  پایان  ملوان  شکست 
است  رفته  استقالل  به مصاف  تیم گل گهر  با  بار   5
به  قلعه نویی  امیر  تیم  شکست  با  مصاف   5 هر  که 
 2۹ قلعه نویی  امیر  کلی  طور  است.به  رسیده  پایان 
رفته  استقالل  مصاف  به  مختلف  رقابت های  در  بار 
و 1۴  تساوی  پیروزی، 5  بازی ها 1۰  این  که  است 
باخت کسب کرده است.تقابل هفته هفتم استقالل 
و گل گهر سیرجان، سی امین تقابل قلعه نویی مقابل 
استقالل است و باید دید این مربی می تواند عملکرد 
ناموفق خود را در گل گهر سیرجان مقابل استقالل 

رقم خواهد خورد. اتفاقات دیگری  یا  جبران کند 

عنایتی: تیم ملی در دفاع و حمله با برنامه بود
پیشکسوت فوتبال ایران و مهاجم اسبق استقالل اردوی اتریش را برای شاگردان 
کارلوس کی روش مثبت ارزیابی می کند و امیدوار است با شناخت کافی از رقبا، موفق 
به کسب نتیجه در این رقابت ها شویم.رضا عنایتی، مهاجم اسبق استقالل که توانسته 
فوتبال حضور  از  دور  اکنون  بیاورد،  برتر  لیگ  به  را  هوادار  دوران سرمربیگری  در 
دارد. او  با اشاره به شرایط تیم ملی طی دو بازی تدارکاتی مقابل اروگوئه و سنگال 
می گوید: اردوی بسیار خوبی بود و همان چیزی که از کی روش انتظار داشتیم اتفاق 
افتاد. مقابل تیم پرمهره اروگوئه کاماًل منطقی بازی کردیم و مقابل سنگال هم که 
از تیمهای پر قدرت آفریقا بود نتیجه منطقی و روحیه بخشی را به دست آوردیم.وی 
در خصوص اینکه گفته می شود تیم ملی دفاعی بازی می کند اینطور توضیح داد: 
دفاع تیم ملی با برنامه بود. دفاع کردن در فوتبال امروز یک هنر است و تیمی که 
بتواند از دروازه اش حراست کند، کار درستی انجام داده است. در هر دو بازی که در 
اتریش انجام دادیم موقعیت های گلزنی هم داشتیم و اینطور هم نبود که فقط دفاع 
کرده باشیم.عنایتی در ادامه گفت: امیدوارم در باد این نتایج نخوابیم و کادر فنی 
بتواند نقاط ضعف تیم را ترمیم کند. بردن اروگوئه و تساوی مقابل سنگال شخصیت 
تیمی ایران را باال برد اما اگر بخواهیم به این نتایج بسنده کنیم، قطعاً در جام جهانی 
ضربه خواهیم خورد.مهاجم سابق استقالل درباره عملکرد سیدحسین حسینی مقابل 
سنگال گفت: حسینی عملکرد بسیار خوبی داشت و این موضوع نکته بسیار مثبتی 
است. حسینی بسیار خونسرد در زمین ظاهر شد و همین یک نقطه مثبت است و 

امیدوارم که وی بتواند همین روند را ادامه دهد.

دیدار تیم های گل گهر و استقالل بدون 
انجام خواهد  در سیرجان  تماشاگران  حضور 

شد.
برتر  لیگ  هفتم  هفته  رقابت های 
یکشنبه،  و  شنبه  روزهای  ایران طی  فوتبال 
از  که  پیگیری خواهد شد  مهرماه  و دهم   ۹
انضباطی  کمیته  رای  طبق  و  قبل  مدت ها 
فدراسیون فوتبال مشخص بود دیدار تیم های 
بدون  هفته  این  در  تراکتور  و  پرسپولیس 
حضور تماشاگران خواهد بود ولی حاال عنوان 
غیاب  در  نیز  دیگر  مهم  مسابقه  یک  شده 
سیرجان  می شود.گل گهر  انجام  هواداران 
همواره  گذشته  سالیان  طی  که  استقالل  و 
رقابت جذابی در لیگ برتر با یکدیگر داشتند، 

روز شنبه باید مقابل هم قرار بگیرند ولی بنابر 
حضور  بدون  دیدار  این  شده،  اتخاذ  تصمیم 
تامین  می شود.شورای  برگزار  تماشاگران 
و شهرستان سیرجان تشکیل  کرمان  استان 
جلسه داده و بنابر تصمیم مسؤالن مربوطه، 
هفته  در  استقالل  و  گل گهر  تیم های  دیدار 
تماشاگران  حضور  بدون  برتر  لیگ  هفتم 
شاگردان  ترتیب،  شد.بدین  خواهد  انجام 
و  خانگی  مسابقه  این  در  قلعه نویی  امیر 
خواهد  باالنشینان جدول  که جدال  حساس 
خودی  هواداران  همراهی  از  نمی توانند  بود، 
مقابل استقالل بهره ببرند و در سمت مقابل 
در  تماشاگر  حضور  از  نیز  پایتخت  آبی های 

هستند. محروم  خانه  بیرون  بازی  این 

دومین بازی هفته هم در غیاب هواداران؛

گل گهر- استقالل بدون تماشاگر

دیدار  گفت:  فوتبال  پیشکسوت 
دیدنی  و  تماشایی  گهر  گل  و  استقالل 
در  که  حساسیتی  دلیل  به  و  بود  خواهد 
فینال شبیه است. به یک  آن وجود دارد 

 مهدی فنونی زاده در خصوص شرایط 
گهر  گل  برابر  تیم  این  دیدار  و  استقالل 
سیرجان گفت: استقالل در آخرین دیدار 
در  توانست  لیگ  تعطیالت  از  قبل  خود 
یک بازی خوب نساجی را با یک برد پرگل 

دهد.  شکست 
روند پیروزی استقالل قطع شد البته 
این تعطیالت نه تنها به سود استقالل بلکه 
بود  برتری  لیگ  تیم های  تمامی  سود  به 
ازلحاظ  و  کرده  تقویت  را  خود  بتوانند  تا 
به  تیمی  هماهنگی  و  تاکتیکی  کارهای 
شرایط مطلوب برسند.وی ادامه داد: آبی ها 
دارند  گهر  گل  برابر  حساس  دیدار  یک 
نویی مربی آن است.  قلعه  امیر  تیمی که 
نویی و استقالل  قلعه  امیر  همیشه جدال 
دیدنی بوده، ساپینتو می داند برای رسیدن 
به صدر جدول باید این بازی را با پیروزی 
بازی  دو  دلیل  همین  به  برساند  پایان  به 
تدارکاتی را در دستور کار قرار داد تا این 
گل  مصاف  به  کامل تر  هماهنگی  با  تیم 
گهر برود.وی تاکید کرد: گل گهر هم برای 
پیروزی به میدان خواهد رفت، آنها میزبان 
هستند و می خواهند با حمایت تماشاگران 

رسانده سه  پیروزی  با  را  دیدار  این  شأن 
در  را  خود  موقعیت  و  کسب  را  امتیاز 

ببخشند. بهبود  جدول 
اشتباه  یک  که  می داند  نویی  قلعه   
آنچه  به  استقالل  شد  خواهد  باعث 
آن  و  کند  پیدا  دست  است  نظرش  مورد 
با  شده  متوجه  کاماًل  ساپینتو  هم  طرف 
سال ها  اش  مربی  که  دارد  بازی  تیمی 
از  خوبی  شناخت  کرده،  کار  استقالل  در 
این تیم دارد و به دنبال شکست آنهاست. 
تمرکز  تمام  استقالل  پرتغالی  سرمربی 
بتواند  تا  گذاشته  دیدار  این  روی  را  خود 
برساند  پایان  به  موفقیت  با  را  دیدار  این 
سه  که  است  خوشحال  او  اینکه  ضمن 
به  بودند  ملی  تیم  اردوی  در  بازیکنی که 
تمرینات بازگشتند و او با نفرات بیشتری 
خواهد  ادامه  گهر  گل  برابر  را  تمریناتش 
کرد:  تصریح  ادامه  در  زاده  داد.فنونی 
استقالل هنوز یک مشکل دارد و آن هم 
که  است  ساز  بازی  هافبک  یک  نبودن 
را  مهاجمان  خود  خالقیت های  با  بتواند 
دهد.  قرار  گلزنی  بیشتر  موقعیت های  در 
اما ساپینتو در حال حاضر مجبور است با 
همین داشته هایش ادامه دهد تا ببیند در 

افتاد. خواهد  اتفاقی  چه  فصل  نیم 
کارشناس فوتبال تصریح کرد: دیدار 
حساسیت  دلیل  به  گهر  گل  و  استقالل 

بازی  است،  فینال  یک  بودن  تماشایی  و 
به  را  امتیاز  سه  تیم  دو  از  کدام  هر  که 
دست بیاورند موقعیت شأن در جدول بهتر 
دنبال  به  کدام  هیچ  بنابراین  شد  خواهد 
امتیاز  یک  می دانند  زیرا  نیستند  تساوی 
داشته  آنها  به  مفیدی  کمک  نمی تواند 

باشد.
هم  ملی  تیم  شرایط  مورد  در  وی 
مقابل  تدارکاتی  بازی  دو  ملی  تیم  گفت: 
اروگوئه و سنگال دارد، کارلوس کی روش 
این  با  بتواند  تا  دارد  را  فرصت  آخرین 
جهانی  جام  برای  را  بهترین ها  دیدار  دو 
صعود  بپذیریم  باید  البته  کند.  انتخاب 
ایران به دور بعد خیلی سخت خواهد بود 
و شاید هرگز تحقق پیدا نکند اما تیم ملی 
می تواند با ارائه سه بازی زیبا فوتبال خود 
اینکه  ضمن  دهد.  نمایش  جهانیان  به  را 
بود  خواهد  فرصتی  بزرگ  تورنمنت  این 
به  را  بیشتری  لژیونرهای  بتواند  ایران  تا 
پایان  در  فوتبال  بفرستد.کارشناس  اروپا 
تمام مردم  خاطرنشان کرد: من هم مثل 
ایران امیدوارم که فوتبال ملی ما در جام 
صعود  انتظار  بدرخشد،  خوش  جهانی 
تیم  داریم  امید  اما  باشیم  داشته  نباید 
ملی کشورمان بازی های خوبی از خود به 
نمایش بگذارد هر چند به دور بعد صعود 

نکند.

تیم ساپینتو هنوز مشکل دارد

مهدی فنونی زاده: دیدار استقالل و گل گهر فینال است
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با ادامه حضور دو بازیکن مصدوم پرسپوليس زیر نظر کادرپزشکی، باید عاليشاه و دیاباته را غایبان این تيم مقابل تراکتور ناميد.تمرین دیروز پرسپوليس 
در شرایطی دنبال شد که دو بازیکن این تيم در اختيار کادرپزشکی بودند و کارهای اختصاصی را دنبال کردند.عاليشاه که در بازی مقابل هوادار تهران آسيب 
دیده، همچنان شرایط حضور در تمرینات گروهی را ندارد تا دیدار مقابل تراکتور را از دست بدهد و با این حال به نظر می رسد او برای دیدار سپاهان در اختيار 
کادرفنی باشد.شيخ دیاباته مهاجم اهل مالی و تازه به خدمت گرفته شده پرسپوليس هم همچنان دوران مصدوميت را پشت سر می گذارد  و بعيد است زودتر 

از سه هفته دیگر در تمرینات گروهی حاضر باشد و به این شکل جدال حساس مقابل تراکتور و سپاهان را به صورت قطعی از دست داده است.

عالیشاه و دیاباته 
غایبان پرسپولیس 
مقابل تراکتور

از  روزها  این  که  پرسپوليس  باشگاه 
رنج  کاظمی  ورزشگاه  چمن  شدن  فرسوده 
ورزشگاه  مورد  در  با چالش جدیدی  می برد 

است. شده  مواجه  نيز  درفشی فر 
نبود ورزشگاه های اختصاصی برای بازی 
بزرگ  تيم های  که  است  چالشی  تمرین،  و 
و  دست  آن  با  زیرساختی  زمينه  در  ایران 
یکی  نيز  پرسپوليس  می کنند.  نرم  پنجه 
فصل  هشتمين  برای  که  تيم هاست  این  از 
متوالی یکی از تيم های مدعی قهرمانی است 
این  دارد.سرخ ها  زمين  مشکل  همچنان  اما 
می کنند  تمرین  کاظمی  ورزشگاه  در  روزها 
باشگاه  به  را  بدن سازی شان  تمرینات  و 
سيدجالل برده اند. استفاده مکرر از ورزشگاه 
تا  شده  زمين  این  فرسایش  سبب  کاظمی 
زمين  موقت  تغيير  فکر  به  پرسپوليسی ها 
سرخ ها  که  شرایطی  بيفتند.در  تمرین شان 
ورزشگاه  از  دارند  رو  پيش  چالشی  چنين 
این  دارایی های  از  یکی  که  درفشی فر 
باشگاه محسوب می شود نيز قابليت استفاده 
ندارند. ورزشگاه درفشی فر که دوره مدیریت 
رویانيان به پرسپوليس داده شد، طی سال ها 
بين  از  از  بعد  اما  بود  تيم  این  تمرین  محل 
مورد  دیگر  عمال  مجموعه،  این  چمن  رفتن 
مدیریت  دوره  نگرفت.در  قرار  تيم  استفاده 
برای  طرح هایی  گرشاسبی،  حميدرضا 
ساخت زمين چمن طبيعی در این مجموعه 
در دست اقدام بود اما ناگهان تصميم مدیران 
و  ورزش  اداره  کمک  با  باشگاه  تا  تغييرکرد 
جوانان استان تهران، اقدام به طرح ریزی و 
اجرای چمن مصنوعی در ورزشگاه درفشی فر 
کافی  بودجه  تامين  با  البته  طرح  این  کند. 

همراه نبود تا اینکه باشگاه مجبور شد اجرای 
باقی مانده  پروژه را به پيمانکاری واگذار کند 
 ۵ برای  را  مجموعه  این  هم  آن  قبال  در  و 
اجاره  پيمانکار  این  به  اندک  هزینه  با  سال 
اجاره  ساله  پنج  زمان  مدت  که  دهد.حال 
روی  به  را  درها  مستاجر  این  شده،  تمام 
پرسپوليس قفل کرده است! دليل این اتفاق 
هم تعطيل بودن هفت ماهه مجموعه به دليل 
نوع  شيوع ویروس کرونا عنوان شده که در 
این  که  حالی  است.در  عجيب  بسيار  خود 
منطقه  در  متری  ۱۸هزار  از  بيش  مجموعه 
جنت آباد تهران ميلياردها تومان ارزش دارد، 
عالوه بر اینکه تيم اصلی پرسپوليس به دليل 
از  قابليت استفاده  چمن مصنوعی شدن آن 
آن را ندارد، عمال این ورزشگاه درآمد خاصی 
از  پس  حاال  و  نکرده  سرخ ها  نصيب  نيز  را 
اجاره، دعوای حقوقی  پنج سال  پایان مدت 
داشت . خواهند  رو  پيش  آن  مورد  در  را 

پرسپوليس  باشگاه  قبلی  مدیریت های  شيوه 
در  راحت  خيلی  سرمایه  این  شده  سبب 
خانه  سرخ ها  و  برود  دست  از  اخير  سالهای 
و  کنند  تجربه  روزها  این  در  را  دوشی  به 
حتی دِر رختکن درفشی فر به روی تيم های 
پایه پرسپوليس نيز بسته بماند.این در حالی 
است که اکنون باشگاه پرسپوليس به دنبال 
این  مجدد،  مزایده  برگزاری  با  تا  است  این 
قرار  جدیدی  پيمانکار  اختيار  در  مجموعه 
گيرد. در صورتی که انتظار می رفت با توجه 
پایه،  رده های  و خصوصا  باشگاه  این  نياز  به 
قرار  پایه ها  اختيار  در  درفشی فر  مجموعه 
اختيار  در  بابت  رده  این  مشکالت  تا  گرفته 
یابد. کاهش  تمرینی  و  بازی  زمين  داشتن 

فوتبال  ملی  تيم  بان  دروازه   
گفت: با دو بازی خوب مقابل اروگوئه 
دادیم که حرف های  نشان  و سنگال 
جهانی  جام  در  گفتن  برای  زیادی 

داریم.
عليرضا بيرانوند پس از بازگشت 
اظهار  اتریش  اردوی  از  ملی  تيم 
و  داشتيم  را  خوبی  اردوی  داشت: 
و  اروگوئه  مقابل  دوستانه  بازی  دو 
کمک  ما  به  می تواند  خيلی  سنگال 
کند. با تيم های خوبی بازی داشتيم 
زیادی  حرف های  که  دادیم  نشان  و 
داریم.  جهانی  جام  در  گفتن  برای 
روحيه  ظاهرا  اینکه  مورد  در  وی 
این یک  بود، گفت:  تيم عوض شده 
اضافه  روش  کی  است.  طبيعی  چيز 

کار  او  با  اکثرا  بازیکنان  و  بود  شده 
خوبی  انضباط  و  نظم  و  بودند  کرده 
حاکم بود. البته زمان زیادی هم نبود 
که با بچه ها کار کند اما با توجه به 
ما  از  او  که  قبلی می دانستيم  تجربه 
چه می خواهد. در مجموع تيم خيلی 
ملی  تيم  بان  هستيم.دروازه  خوبی 
دیدگی  آسيب  وضعيت  خصوص  در 
مشکل  کمرم  کرد:  عنوان  خودش 
اردوی  تيمی  درون  بازی  در  و  دارد 

شدم. اذیت  هم  تهران 
 البته کی روش هم بعد از بازی 
با اروگوئه گفت که ای کاش قبل از 
اما  داری،  درد  که  می گفتی  مسابقه 
همين  بود.  مهم  ملی  تيم  من  برای 
که مربی انگليس بازی ما را از نزدیک 

حساب  که  می دهد  نشان  می بيند 
زیادی روی تيم ملی باز کرده اند. به 
هرحال تابع نظر سرمربی و پزشکان 
مورد  در  هستم.بيرانوند  ملی  تيم 
حوادث رخ داده در کشورتاکيد کرد: 
ناراحت شدیم. ما در اردوی  همه ما 
تيم ملی بودیم و یک مقدار هم فشار 
قانون  خاطر  به  نمی توانستيم  و  بود 
به  دادیم.  نشان  واکنشی  ملی  تيم 
انقدر  که  نيست  مردم  حق  هرحال 
مشکالت  اميدوارم  و  شوند  اذیت 
برطرف شود و همه خوشحال باشند.

معاند  رسانه های  اینکه  مورد  در  وی 
بين  دودستگی  اند  کرده  اعالم 
کرد:  تاکيد  دارد،  وجود  بازیکنان 
ندارد.  وجود  اصال  چيزی  همچين 

چيز  هم  طارمی  مهدی  تعویض 
هم  تعویض  از  بعد  او  نبود.  عجيبی 
داد  دست  نيشنان  نيمکت  همه  با 
بر  قرار  اگر  نبود.  ناراحتی  اصال  و 
دست  کس  هيچ  با  او  بود  ناراحتی 
نمی داد. خودتان بگویيد با آمدن کی 
روش اصال چيزی به نام دو دوستگی 
باشد؟دروزاه  داشته  وجود  می تواند 
کرد:  عنوان  پایان  در  ملی  تيم  بان 
هدف ما خوشحالی مردم است و در 
فقط  گفت  روش  کی  هم  بازی  دو 
کنيد. خيلی  را خوشحال  مردم  باید 
اروگوئه  بردن  از  بعد  دوست داشتيم 
خوشحال شوند اما این اتفاق نيفتاد. 
و  خوشحالی  جهانی  جام  در  باید 

دهيم. هدیه  مردم  به  را  شادی 

نشان دادیم حرف های زیادی برای گفتن در جام جهانی داریم

بیرانوند: اختالف و دو دستگی در تیم ملی وجود ندارد
سورپرایزپرسپولیسیکیروش
مقابلتراکتوربازینمیکند

ملی  هافبک  از  استفاده  قصد  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربی 
با تراکتور ندارد. پوش خود را در دیدار 

تيم فوتبال پرسپوليس پس از تعطيلی رقابت های ليگ برتر به 
دليل برگزاری بازی های دوستانه تيم ملی ایران رقابت های خود در 
ليگ برتر را از سر می گيرد.سرخپوشان پایتخت روز یکشنبه در حالی 
به مصاف تراکتور تبریز می رود که بازیکنان ملی پوش خود را تنها دو 
جلسه تمرینی در اختيار داشت اما با این حال بازگشت وحيد اميری 
به مستطيل سبز در جریان دیدار دوستانه تيم ملی مقابل اروگوئه 
که  محمدی محسوب شد.اميری  یحيی گل  برای  خبر خوشایندی 
به دليل آسيب دیدگی از ناحيه کمر مجبور به جراحی شد پس از 
دوری طوالنی مدت توانست برای تيم ملی بازی کند تا فرصت حضور 
این حال  با  کند.  پيدا  هفتم  هفته  از  نيز  را  پرسپوليس  ترکيب  در 
کادر فنی پرسپوليس برای استفاده از او قصد ریسک کردن ندارد و 
می خواهد اميری با پشت سر گذاشتن زمان مناسب آماده حضور در 

ترکيب اصلی شده و سپس برای این تيم بازی کند.
بنابراین بازیکن ملی پوش پرسپوليس به طور قطع در ترکيب 
بتواند  تا شاید  داشت  نخواهد  تراکتور حضور  مقابل  تيم  این  اصلی 
تيم های  آورد.دیدار  دست  به  بعدی  هفته های  از  را  خود  آمادگی 
فوتبال پرسپوليس و تراکتور تبریز از ساعت ۱۸و۳۰ یکشنبه بدون 

می شود. برگزار  آزادی  ورزشگاه  در  تماشاگران  حضور 
برای برپایی مینی کمپ ها؛

توافقدریکموردصورتگرفتهاست
این تيم را بدون  برنامه تمرینی  سرمربی تيم فوتبال پرسپوليس 

برنامه ریزی می کند. دخالت کارلوس کی روش 
اردوی تيم ملی فوتبال ایران در کشور اتریش با برگزاری دو دیدار 
دوستانه مقابل اروگوئه و سنگال به پایان رسيد تا بازیکنان برای ادامه 
حضور در تيم های باشگاهی خود آماده شوند.با این حال کارلوس کی 
روش از مسئوالن سازمان ليگ خواسته است تا بازیکنان داخلی منتخب 
در  دیدار  هر  از  پس   ۲۰۲۲ جهانی  جام  تا  باقيمانده  هفته های  در  او 
تيم  فنی  کادر  نظر  زیر  را  بدنسازی  تمرینات  تا  بگيرند  قرار  او  اختيار 
ملی انجام دهند.باشگاه های پرسپوليس، استقالل و سپاهان اصفهان که 
بيشترین سهميه بازیکنان داخلی را در ليست کی روش دارند موافقت 
نسبی خود را با این موضوع اعالم کرده اند اما در صورت نياز و با توجه 
به وضعيت تيمی خود درباره هر هفته تصميم گيری می کنند.موافقت 
از سازمان ليگ شایعه  با درخواست کی روش  برتری  سرمربيان ليگ 
هماهنگی تمرینات این باشگاه ها با سرمربی تيم ملی ایران را نيز مطرح 
کرده که پيگيری های خبرنگار مهر نشان می دهد که این خبر تعجب 
یحيی گل محمدی را در خصوص این موضوع به همراه داشته است.

سرمربی پرسپوليس به هيچ وجه حاضر به هماهنگی تمرینات این تيم 
برای ادامه بازی های ليگ برتر با کی روش نيست و برنامه های تاکتيکی 
این تيم را با سرمربی تيم ملی هماهنگی نخواهد کرد.گل محمدی تنها 
در  مسابقه  هر  از  پس  ریکاوری  تمرینات  در  ملی پوشان  حضور  برای 
مرکز ملی فوتبال موافق است و توافق دیگری با سازمان ليگ فوتبال و 

کارلوس کی روش نداشته است.
دوستارهپرسپولیسدرآستانهمحرومیت

تيم  کارته  سه  بازیکنان  رفيعی  سروش   و  گولسيانی  گئورگی  
با  بازی  در  زرد  کارت  دریافت  صورت  در  که  هستند  پرسپوليس  

داد. خواهند  دست  از  را  سپاهان  برابر  حساس  دیدار  تراکتور 
حسنخانمحمدی:پرسپولیس

نیازبهمهاجمداشت
بسيار  مهاجمی  لوکادیا  کرد:  بيان  پرسپوليس  باشگاه  پيشکسوت 
خوب است  و چارچوب را خوب می شناسد. او می تواند به پرسپوليس 
به  مهاجمی  پرسپوليس  اخير  در چند سال  فکر می کنم  و  کمک کند 
به توپ  او در چرخش ها و نحوه ضربه زدن  نداشته است.  این کيفيت 
نشان داده یک مهاجم بسيار خوب استپرسپوليس نياز به جذب مهاجم 
داشت و در آن مقطع هم مهاجمی بهتر از دیاباته نبود که جذب شود. 
درباره مصدوميت این بازیکن نمی توان االن اظهار نظر کرد. باید اجازه 
بدهيم زمان بگذرد و ببينيم مصدوميت این بازیکن چقدر طول می کشد 
و عملکردش چطور خواهد بود. او در باشگاه های قبلی خود نشان داده 

مهاجم خوبی است و می تواند به پرسپوليس کمک کند
پروندهاسدبیگی

نیازبهبررسیهایبیشتریدارد
ماه،  شهریور   ۲۳ تاریخ  در  فوتبال  فدراسيون  وضعيت  کميته 
از  ذوب آهن  باشگاه  شکایت  پرونده  به  رسيدگی  برای  جلسه ای 
مشخص  جلسه  این  در  کرد.  برگزار  اسدبيگی  سينا  و  پرسپوليس 
شد نسخه قرارداد ادعا شده باشگاه ذوب آهن و اسدبيگی با یکدیگر 
همخوانی ندارد و تناقض هایی در این زمينه دیده می شود که نياز به 
بررسی های بيشتر دارد.بر همين اساس، کميته وضعيت به تازگی از 
طرفين پرونده خواسته است تا بار دیگر الیحه  جدیدی را براساس 
جلسه  به زودی مجدداً  تا  ارسال کنند  این کميته  به  ادعاهای خود 
رسيدگی به این پرونده با حضور طرفين برگزار شود. قرار است در 
دومين جلسه رسيدگی به این پرونده نيز وکالی باشگاه پرسپوليس، 

باشند. باشگاه ذوب آهن حضور داشته  و  سينا اسدبيگی 
قراردادپرسپولیسبااپراتورامضا

نشدهاست
روی  اخير  بازی  چند  در  ایرانسل  شرکت  نام  اینکه  وجود  با 
پيراهن پرسپوليس حک شده اما هنوز هيچ قرارداد رسمی بين این 
شرکت و این باشگاه امضا نشده است. باشگاه پرسپوليس مذاکراتی 
با این اپراتور تلفن همراه انجام داده و با وجود توافقاتی که به دست 
آمده اما هنوز قراردادی امضا نشده است.به نظر می رسد عدم امضای 
پرسپوليس  باشگاه  کارگزار  بودن  نامشخص  بحث  به  قرارداد  این 
مرتبط است اما به زودی این قرارداد امضا خواهد شد تا سرخ پوشان 

مشکلی از این بابت نداشته باشند.
دیدارنساجی-نفتمسجدسلیمان

بدونتماشاگرشد
شهيد  ورزشگاه  در  مسجدسليمان  نفت  و  نساجی  تيم های  دیدار 
نساجی  تيم های  شد.  خواهد  برگزار  تماشاگران  حضور  بدون  وطنی 
مازندران و نفت مسجدسليمان در چارچوب هفته هفتم مسابقات فوتبال 
از ساعت ۱۸امروز )شنبه - 9 مهر ماه( در  باشگاه های کشور  برتر  ليگ 
ورزشگاه شهيد وطنی به مصاف هم خواهند رفت.گفتنی است، با تصميم 
مسئوالن مربوطه دیدار دو تيم بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

ابراهیم اسدی: 
شکنکنیدلوکادیاآقایگلمیشود

 لوکادیا واقعا بی نظير است و نشان داده یک مهاجم شش دانگ 
و گلزن است. باید گفت پرسپوليس گمشده اش را پيدا کرده است. 
شک نکنيد با این روند لوکادیا آقای گل خواهد شد. مقابل تراکتور 
باز هم لوکادیا حرف اول را می زند حتما در این بازی گلزنی می کند 

تا پرسپوليس برنده این بازی باشد.

قرمزها صاحب ورزشگاه و بدون زمین؛

دِر ورزشگاه درفشی فر به روی پرسپولیس قفل شد!
فرصت بزرگی که شیخ دیاباته به عبدی داد

مصدوميت شيخ دیاباته فرصت مناسبی برای عبدی شکل داده تا خود را به کادرفنی تحميل کند.با جذب شيخ دیاباته و درخشش یورگن لوکادیا نگرانی برای دیگر مهاجمان پرسپوليس 
برای دستيابی به فرصت حضور در ترکيب تيم افزایش یافته بود.با این حال اکنون در شرایطی که شيخ دیاباته در تالش برای آماده سازی حضور در ترکيب تيم بود، با مصدوميت مواجه شد و 
مدتی دور  از ميادین خواهد بود.شاید این شانس بزرگی برای حامد پاکدل و مهدی عبدی باشد تا از این فرصت برای اثبات بيشتر خود به کادرفنی و دستيابی به شانس حضور در ترکيب سود 
ببرند.عبدی در شرایطی که فصل گذشته با 9 گل زده برترین گلزن پرسپوليس محسوب می شد، در ابتدای فصل عليرغم فرصت هایی که نصيب خود دید نتوانست در امر گلزنی موفق ظاهر شود. 
با درخشش لوکادیا و اضافه شدن دیاباته به نظر می رسيد شرایط کامال عليه دو مهاجم ایرانی سرخپوشان باشد. با این حال مصدوميت شيخ دیاباته و دوری ۴ هفته ای این مهاجم اهل مالی باعث 

خواهد شد تا عبدی و پاکدل بيش از گذشته شانس داشته باشند و باید دید از فرصت سود خواهند برد یا خير.

جام  در  اگر  که  است  معتقد  کشورمان  فوتبال  کارشناس 
جهانی همه چيز خوب برود، تيم ملی ۶۰ تا ۷۰ درصد شانس 
صعود از مرحله گروهی را دارد.ناصر ابراهيمی درباره شرایط تيم 
ملی فوتبال پس از حضور کی روش و برگزاری دو بازی دوستانه 
با اروگوئه و سنگال اظهار داشت: بازیکنانی که در اردوی اتریش 
حضور داشتند در زمان اسکوچيچ هم دعوت می شدند و پس از 
حضور کی روش ليست بازیکنان خيلی دچار تغيير نشد. از سوی 
دیگر هم اکثر ملی پوشان سال هاست که در اروپا بازی می کنند 
و یا تجربه بازی در تيم های خارجی را دارند. آنها تجربه باال و 
شناخت خوبی از هم دارند که می تواند به تيم ملی کمک کند. 
نکته حائز اهميت پس از آمدن کی روش، عالقه بازیکنان به این 
مربی است که باعث پيشرفت و افزایش انگيزه و اعتمادبه نفس 
تيم می شود.»صعود به جام جهانی برای ما عادی شده است و 
باید برای صعود از مرحله گروهی برنامه ریزی داشته باشيم.«، 
وی با اشاره به این موضوع عنوان کرد:  فدراسيون فوتبال هم 

که  گرفت  تصميم  فوتبال  اهالی  و  مردم  خواست  به  توجه  با 
کی روش را در رأس تيم ملی قرار دهد. سرمربی تيم ملی باید 
این موضوع را مدنظر قرار دهد و با توجه به پتانسيلی که تيم 
ملی دارد حداکثر تالش خود را برای صعود به مرحله حذفی 
رقبای  نتایج  به  واکنش  در  باشد.ابراهيمی  داشته  جهانی  جام 
تيم  و شانس  دوستانه  دیدارهای  در  در جام جهانی  ملی  تيم 
ملی برای صعود از گروهش، تصریح کرد: هر سه تيم همگروه 
نباید  و  فوتبال هستند  بزرگ و صاحب سبکی در  تيم های  ما 
بی گدار به آب بزنيم و نتایج آنها در مسابقات دوستانه را مدنظر 
ولی  باشد،  خودمان  کار  روی  تمرکزمان  باید  ما  دهيم.  قرار 
تا   ۶۰ ملی  تيم  برود،  پيش  خوب  چيز  همه  اگر  من  نظر  به 
دارد.کارشناس  را  گروهی  مرحله  از  صعود  شانس  درصد   ۷۰
فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: با توجه به دو بازی تيم ملی 
مقابل اروگوئه و سنگال و همين طور شناختی که از گذشته از 
ضدحمالت  از  استفاده  و  دفاع  روی  بيشتر  او  داریم  کی روش 

از  می تواند  ضدحمالت  در  ملی  تيم  کرد.  خواهد  برنامه ریزی 
توانایی بازیکنانی مثل طارمی، آزمون، جهانبخش و انصاری فرد 
استفاده کند و به حریفانش ضربه بزند. هرچند ضعف هایی هم 
در ساختار دفاعی تيم وجود دارد و باید برطرف شود. ما در دفاع 
که  داشتيم  و سنگال  اروگوئه  مقابل  اشتباهاتی  راست  و  چپ 
باعث می شد بازیکنان حریف فضای خوبی برای حرکت داشته 
به  اشاره  با  پایان  در  شوند.وی  نزدیک  ما  دروازه  به  و  باشند 
یادآور  فاقد یک پلی ميکر است،  این موضوع که تيم کی روش 
شد: مشکل بزرگ تيم ملی نداشتن بازیکن طراح است. بازیکن 
را  مهاجم  و  دهد  پاس  لحظه ای  چه  در  که  می داند  بازی ساز 
در موقعيت گل قرار دهد. موضوع دیگری هم که درباره بازی 
تيم ملی باید مطرح کنم این است که اگر کی روش تصميم به 
استفاده از یک مهاجم دارد، مهدی طارمی پشت سردار آزمون 
بازی کند، چون این دو بازیکن هماهنگی خوبی با هم دارند که 

به ما کمک زیادی خواهد کرد.

طارمی و آزمون باید همزمان بازی کنند

ابراهیمی: تیم ملی ۶۰ تا ۷۰ درصد شانس صعود دارد

لوکادیا با کیت رنگ 
دشمن در تمرین 

پرسپولیس
برتر  ليگ  فصل  این  گلزن  برترین 

است. فصل  ادامه  در  درخشش  آماده 
پيراهن  با  سالها  که  لوکادیا  یورگن 
در  آیندهوون  وی  اس  پی  قرمز  و  سفيد 
ليگ هلند به ميدان رفت و مقابل آژاکس 
را  اردیویسه  حساس  جدال  نارنجی پوش 
برگزار کرد، حاال با پيراهن همرنگ دشمن 
دیرینه پی اس وی در تمرینات پرسپوليس 
مقابل  دیدار  آماده  را  خود  و  شده  حاضر 
تراکتور می کند.برترین گلزن این فصل که 
چهار بار دروازه حریفان را باز کرده، باتوجه 
در  پررنگ تر  نقشی  دیاباته،  مصدوميت  به 
در  خصوص  به  و  دارد  پرسپوليس  تيم 
سپاهان  تراکتور،  مقابل  حساس  بازیهای 
و استقالل، هواداران پرسپوليس اميدوارند 
ببينند.لوکادیا در  را در نقش گلزن  او  که 
مرز  به  هميشه  از  بيشتر  اخير  تمرینات 
با  بيشتر  هماهنگی  با  و  رسيده  آمادگی 
مهره  پرسپوليس،  هجومی  عناصر  دیگر 

می آید. حساب  به  خطرناک تری 

ستاره مصدوم پرسپولیس آماده دیدار تراکتور 
سعيد صادقی با پشت سر گذاشتن مصدوميت، آماده دیدار مقابل تراکتور است.

 ستاره سرخپوشان که در این فصل توانسته دو گل برای سرخپوشان بزند و نقش یک 
بازیکن موثر را ایفا کند، در تمرینات دو روز اخير پرسپوليس آمادگی کاملی را از خود نشان داده 
است.صادقی که در فصول گذشته هميشه نمایش خوبی مقابل تراکتور داشت، حاال در سمت 
راست خط هافبک قرار خواهد گرفت تا به همراه دانيال اسماعيلی فر، زوج خطرناک جناح راست 
را برای پرسپوليس تشکيل دهد.او در اردوی تيم ملی آسيب دید اما با بازگشت به تمرینات، 
آماده رقابت سرنوشت ساز یک ماهه تا اعالم ليست تيم ملی است و این بهترین خبر برای یحيی 

گل محمدی است که با حداکثر انگيزه این ستاره را در اختيار دارد.

برتریپرسپولیسدردربیجوانانمقابلاستقالل
دربی جوانان با برتری پرسپوليس به پایان رسيد. دربی جوانان دیروز با برد تيم پرسپوليس 
استقالل که در ورزشگاه درفشی فر  مقابل  بازی  پرسپوليس دیروز در  پایان رسيد. جوانان  به 

برگزار می شد با تک گل آرش هاشمی مقابل رقيب دیرینه خود به برتری رسيدند. 
جمله  از  حقی  داود  و  شکوری  هادی  مهابادی،  داود  محمدی،  محمد  خبيری،  حسين 

بودند. تماشایی  دیدار  این  ویژه  تماشاگران 

فوالد نسبت به فصل های گذشته متفاوت شده است 

محمودنیا:ازتعطیلیلیگلطمهخوردیم
محمود محمودی نيا در نشست خبری پيش از دیدار مس کرمان مقابل فوالد خوزستان گفت: مطابق آناليزی که از دیدارهای گذشته فوالد داشتيم، می دانيم که بازی سختی داریم. فوالد تيم 
خوبی است و کيفيت بازیکنان این تيم بسيار باالست. حریف بازیکنان بسيار خوبی جذب کرده است و نسبت به فصل های گذشته متفاوت بازی می کند.وی با بيان اینکه شاگردان فرزاد حسين خانی 
روز سختی پيش رو دارند، گفت: پس از تعطيلی سه هفته ای ليگ، تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتيم و فرصت خوبی در اختيار داشتيم تا بازیکنان را آماده دیدار با فوالد کنيم. بازیکنان ما 
تمرینات خود را انجام دادند و آماده هستند تا در فازهای دفاع و حمله، بازی بسيار خوبی مقابل فوالد به نمایش بگذارند.مربی مس کرمان درباره  وقفه ليگ گفت: تيم ها در دوره پيش فصل، آماده 
ورود به ليگ برتر می شوند و این تعطيلی روی همه تيم ها تأثير می گذارد. آنها قطعاً متضرر می شوند. تعطيلی سه هفته ای تيم ها پس از برگزاری شش هفت هفته به آنها لطمه می زند. با این حال 
شرایط همه تيم ها یکسان است و فکر می کنم فصل متفاوت و منحصربه فردی داریم. پس از چهار یا پنج بازی، برای جام جهانی یک تعطيلی طوالنی خواهيم داشت. با این حال همه باید خودشان 
را آماده این فصل متفاوت کنند.محمودی نيا در مورد غایبان مس کرمان برای دیدار با فوالد گفت: این مسابقه برای ما مهم بود، اما چند محروم و مصدوم داریم. سایر بازیکنان ما جوان هستند و 

تمرینات خوبی پشت سر گذاشته اند. آنها از ابتدا شرایط خوبی داشتند و آماده کمک به تيم هستند.

پرسپوليس  با  بازی  در  مصدوميت  دليل  به  رضایی  کاوه 
بزرگ  خرید  عنوان  به  که  رضایی  داشت.کاوه  نخواهد  حضور 
نقل و انتقاالت به جمع پرسپوليس  ها ملحق نشد، این روزها 
به دليل آسيب دیدگی در تمرین تراکتور شرکت نمی کند.او از 
ناحيه مچ پا آسيب دیده و به تشخيص پزشکان تراکتور دو هفته 

البته دیروز در محل تمرین  بود.رضایی  از ميادین دور خواهد 
که  بردیف  قربان   ۱۶:۳۰ ساعت  جلسه  در  و   داشت  حضور 
مربوط به نکات فنی بود نيز حاضر شد.بازیکنان تراکتور هم که 
رابطه گرمی با کاوه دارند، در حاشيه تمرین امروز با او شوخی 
این حال در تمرینات گروهی رضایی غایب بود و  می کردند.با 

تصویری هم از این بازیکن در گزارش تصویری دیده نمی شود.
را  پرسپوليس  بازی  فراوان  احتمال  به  و  ترتيب  این  به  کاوه 
نيز  هشتم  هفته  دیدار  در  دارد  احتمال  و  می دهد  دست  از 
غایب باشد.کادر پزشکی تراکتور هنوز اظهارنظر رسمی درباره 

است. نداشته  رضایی  کاوه  مصدوميت 

کاوه رضایی بازی پرسپولیس را از دست داد

می گوید  ایران  فوتبال  پيشکسوت  یک 
سرمربی تيم ملی فوتبال ایران در حال محک 
زدن بازیکنان تيمش است تا به یک ترکيب 

مشخصی دست پيدا کند.
فوتبال  پيشکسوت  حاج محمد،  مهدی 
بازی   ۲ در  ملی پوشان  عملکرد  درباره  ایران 
و  سنگال  تيم های  مقابل  اخير  دوستانه 
راضی کننده  ملی  تيم  کرد:  اظهار  اروگوئه 
بود.  گرفته  صورت  خوبی  آناالیز  کرد.  عمل 
را  کارش  و  است  باتجربه ای  مربی  کی روش 

تيم های  بهترین  از  یکی  اروگوئه  است.  بلد 
کی روش  هوشياری  با  ملی  تيم  و  دنياست 
بياورد.او  دست  به  را  پيروزی  این  توانست 
درباره عملکرد مهاجمان تيم ملی خاطرنشان 
مهاجم  تک  یک  بازی   ۲ این  در  ما  کرد: 
داشتيم و سخت است یک مهاجم روبه روی 
کی روش  بگيرد.  قرار  سرسخت  مدافع   ۲
می کند  امتحان  را  مختلف  شرایط  دارد 
باهم  را  طارمی  و  آزمون  بازی   ۲ این  در  و 
سر  در  چه  کی روش  نمی دانيم  ما  نگذاشت. 

وظيقه  تمام سيستم ها  در  بازیکنان  اما  دارد 
خود را به خوبی انجام دادند.این پيشکسوت 
تيم  ایران درباره عملکرد دروازه بانان  فوتبال 
ملی گفت: االن حرف اول را بيرانوند می زند 
حسينی  حسين  سيد  و  عابدزاده  امير  اما 
می کنم  فکر  ولی  هستند  خوبی  دروازه بانان 
بيرانوند درون دروازه تيم ملی در رقابت های 
جام جهانی باشد.حاج محمد تاکيد کرد: االن 
کی روش همه بازیکنان را دارد محک می زند. 
االن کسی نمی تواند بگوید من جایگاه ثابتی 

بازی،  هر  در  دارم.  ملی  تيم  ترکيب  در 
بازیکنان عوض شده اند و این نشان می دهد 
که در پست هافبک و پست های دیگر دارد 
بازیکنان  می گيرد.  صورت  الزم  بررسی های 
باید کاری که مربی می خواهد را انجام بدهند 
مد  ترکيب  و  سيستم  آن  به  به  کی روش  تا 
نظر خود برسد.او درباره عملکرد احتمالی تيم 
قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  رقابت های  در  ملی 
گفت: فوتبال قابل پيش بينی نيست و ما در 

داریم. قرار  سختی  گروه 

تيم ملی اندونزی با سرمربی ایرانی خود، 
 C گروه  از  به صعود  و  لبنان گذشت  از سد 

جام ملت های آسيا اميدوار شد.
ملت های  جام  مسابقات  گروهی  مرحله 
سه  برگزاری  با  دیروز  )جمعه(  آسيا  فوتسال 
دیدار از دور دوم مرحله گروهی پيگيری شد.

تيم  در  هاشم زاده  محمد  شاگردان 
ایران  مغلوب  نخست  دیدار  در  که  اندونزی 
لبنان  مقابل   ۲ بر   ۷ برتری  با  بودند،  شده 
در جایگاه دوم جدول گروه C قرار گرفتند. 
امشب   ۲۰:۳۰ ساعت  از  کشورمان  ملی  تيم 
تایپه صف آرایی  مقابل چين  ایران(  وقت  )به 
تيم،  این  بر  غلبه  صورت  در  که  می کند 
 C گروه  صدرنشين  به عنوان  را  خود  صعود 
نيز که  قطعی خواهد کرد.تيم ملی عربستان 

رقم  ژاپن  شکست  با  را  نخست  دور  شگفتی 
زده بود، نتوانست به موفقيت مشابهی مقابل 
ویتنام دست یابد و با نتيجه ۳ بر یک شکست 
سد  از  صفر  بر   ۶ نتيجه  با  هم  ژاپن  خورد. 
و کسب  امتياز  با سه  تا  کره جنوبی گذشت 
جایگاه سوم گروه B، به صعود از گروه اميدوار 
بماند. در صورت برتری ژاپن مقابل ویتنام و 
پایانی  دور  در  جنوبی  کره  برابر  عربستان 
و  ویتنام  ژاپن،  تيم های  گروهی،  مرحله  از 
عربستان شش امتيازی می شوند و تفاضل گل 
تعيين کننده تيم های صعودکننده خواهد بود.

بانوی  دو  فتحی،  زری  و  ناظمی  گالره 
ژاپن  تيم های  دیدار  داوری  تيم  در  ایرانی 
را  مسابقه  این  و  داشتند  قرار  جنوبی  کره  و 

کردند. قضاوت 

جام ملت های فوتسال آسیا

پیروزیشاگردانهاشمزادهوافزایشامیدژاپنبرایصعود

حاجمحمد:کسینمیتواندبگویدجایگاهثابتیدرتیمملیدارد
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معینی: کی روش خیلی تغییر کرده است

سرمربی 
تیم 
صیادمنش 
برکنار شد

باشگاه هال سیتی تصمیم به قطع همکاری با مربی گرجستانی خود گرفت.  باشگاه هال سیتی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که با شوتا آروالدزه برای پایان همکاری طرفین 
به توافق رسیده و این مربی 49 ساله، نیمکت تیم فوتبال این باشگاه را ترک کرده است. آروالدزه ژانویه 2022 هدایت هال سیتی را بر عهده گرفت و به بقای این تیم در لیگ 
چمپیونشیپ انگلیس کمک کرد. اندی داوسون نیز موقتاً به عنوان سرمربی هال سیتی فعالیت خواهد کرد. آچون ایلیچای رئیس باشگاه هال سیتی درباره این تصمیم گفت: 
در طول تعطیالت مسابقات باشگاهی، جلسات زیادی با شوتا داشتیم تا درباره مسیر و آینده تیم صحبت کنیم. در این جلسات مشخص شد که دیدگاه های ما همسو نیست و 

تصمیم به قطع همکاری گرفتیم. اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی هال سیتی اواخر مرداد دچار مصدومیت شد و پس از آن نتوانست برای تیمش به میدان برود. 

است  معتقد  کشورمان  فوتسال  مربی 
جوانان تیم ملی در دیدار با اندونزی توانستند 
بگذارند. نمایش  به  را  ایران  فوتسال  ظرفیت 
صفر  بر   5 برتری  درباره  خوراکچی  محمود 
تیم ملی فوتسال ایران مقابل اندونزی در گام 
گفت:  آسیا،  ملت های  جام  مسابقات  نخست 
سه  می تواند  ایران  فوتسال  می گفتیم  قباًل 
تیم ملی داشته باشد و حاال این موضوع ثابت 
شده است. جوانان فعلی تیم ملی با عملکردی 
فرصتی که شمسایی در  و  دیدیم  آنها  از  که 
اختیارشان گذاشت، توانستند ظرفیت فوتسال 

بگذارند. نمایش  به  را  ایران 
شکست ژاپن برای ایران درس عبرت شد

وی با بیان اینکه حمایت بازیکنان باتجربه 
کمک زیادی به جوانان تیم ملی کرد، اظهار 
ظاهر  فوق العاده  دقیقه   35 ملی  تیم  داشت: 
شد، اما در پنج دقیقه پایانی نیمه اول متزلزل 
نمی تواند  اندونزی  می کردیم  فکر  چون  بود، 
دقایق  این  در  که  باشد  خطرناک  ما  برای 
عربستان  شکست  نظرم  به  بود.  خطرناک 

عبرت شد. درس  ایران  برای  ژاپن  مقابل 
برد 5 بر صفر قابل پیش بینی بود

کشورمان  فوتسال  سابق  ملی پوش 
گل  از  پس  ژاپنی ها  کرد:  تصریح  ادامه  در 
کردند  فکر  رساندند،  ثمر  به  که  زودهنگامی 
می توانند به گل های بعدی برسند که به زانو 
درآمدند. با این حال تیم ملی پس از گل اول، 
ایران  برد  که  زد  هم  را  سوم  و  دوم  گل های 
را تضمین کرد و تیِم شمسایی در نیمه دوم 
به دو  نیمه  این  بود. در  بازی  دنبال مدیریت 
این برد قابل پیش بینی  گل دیگر رسیدیم و 
دوم  تیم  به عنوان  می تواند  هم  اندونزی  بود. 

کند. صعود   C گروه 
نمی توان از تجربه و کیفیت سنگ 

سفیدی چشم پوشی کرد
نام  خوردن  خط  به  راجع  خوراکچی 
ملی  تیم  لیست  از  محمدرضا سنگ سفیدی 
بیان کرد: سنگ سفیدی یکی از پُرافتخارترین 
و  تجربه  از  نمی توان  و  است  ایران  بازیکنان 
کتمان  نباید  کرد.  چشم پوشی  او  کیفیت 
دچار مشکل  او  غیاب  در  ملی  تیم  که  کنیم 
می شود. با این حال شمسایی تا آخرین لحظه 

می خواست این بازیکن را به کویت ببرد و در 
داد. بازی  او  به  نیز  تایلند  تورنمنت 

شمسایی روی سنگ سفیدی ریسک نکرد
در  سفیدی  سنگ  اینکه  بیان  با  وی 
به مصدومیت  تمرین آخر تیم ملی مشکوک 
بود، خاطرنشان کرد: پزشک تیم ملی فوتسال 
نداد.  را  سفیدی  سنگ  حضور  تأییدیه 
شمسایی هم به این نتیجه رسید که او در این 
مسابقات نمی تواند به تیم ملی کمک کند و 

نکرد. ریسک  بازیکن  این  روی  فنی  کادر 
 جوانان تیم ملی می توانند پرچم

 کادر فنی را باال ببرند
مربی فوتسال ایران با اشاره به تغییراتی 
که در ترکیب تیم ملی کشورمان رخ داد، یادآور 
رقابت ها  این  به  دیگری  بزرگ  بازیکنان  شد: 
نیامدند و چشم پوشی از بزرگانی چون جاوید 
و حسن زاده خیلی سخت است، اما شمسایی 
می خواهد رنسانسی در تیم ملی ایجاد کند و 
پرچم  آنها می توانند  بدهد.  فرصت  به جوانان 
کادر فنی تیم را باال ببرند و ملی پوشان سابق 

باید از این جوانان حمایت کنند.
ویتنام را خیلی باصالبت تر از ژاپن دیدم

غیرمنتظره  شکست  مورد  در  خوراکچی 
ژاپن برابر عربستان سعودی به تسنیم گفت: 
ویتنام یک حریف جدی و چغر برای تیم های 
حاضر در جام ملت های آسیا خواهد بود و این 
تیم را خیلی باصالبت تر از ژاپن دیدم. ژاپنی ها 
جبران  را  خورده  گل  نتوانستند  دقیقه   25
سراغ  آنها  از  که  نظمی  و  کیفیت  و  کنند 

به چشم نمی آمد. این مسابقه  داشتیم، در 
از بازی با ژاپن در یک چهارم نهایی 

استقبال می کنم
سامورایی  است  ممکن  اینکه  درباره  وی 
یک  راهی   D گروه  دوم  تیم  به عنوان  آبی 
چهارم نهایی شود و در این مرحله به مصاف 
شاگردان شمسایی برود، تصریح کرد: بازیکنان 
ژاپن اصول حمله و دفاع را رعایت نمی کردند 
و از بازی با ژاپن در یک چهارم نهایی استقبال 
نتوانستند  ژاپن  برزیلی  بازیکنان  می کنم. 
خودشان را نشان بدهند و بعید نیست که این 
تیم در دور گروهی حذف شود. به نظرم این 

داشت. زیادی خواهد  جام شگفتی های 

را  ملی  تیم  قوت  نقطه  زاده  حسن  رضا 
تاج و کی روش اعالم می کند و در خصوص 
مطرح  را  هایی  صحبت  پوشان  ملی  شرایط 
تیم  روند  مورد  در  زاده  رضا حسن  کند.  می 
ملی در دو دیدار با تیم های اروگوئه و سنگال 
برای  تیمی  هر  باالخره  گفت:  ما  خبرنگار  به 
اینکه  و  روانی  و  روحی  و  جسمانی  آمادگی 
کند  مشخص  را  اش  اصلی  نفره  یازده  بتواند 
نیاز به بازی دوستانه دارد تا با آمادگی کامل 
به جام جهانی برود. اروگوئه تیم شناخته شده 
ای است و بازیکنان شاغل در انگلیس، ایتالیا و 
اسپانیا و... در آن بازی می کنند. بازیکنان ما در 
نیمه ی اول کمی سردرگم بودند  و در نیمه دوم 
بهتر شدند و با گل طارمی یک بر صفر بردند. 
پیروزی در بازی دوستانه باعث می شود بچه ها 
انگیزه بگیرند. من هیچ دلیلی نمی بینم ایران 
نتواند انگلیس، آمریکا و ولز را شکست ندهد.
وی ادامه داد: سنگال هم بازیکنان بسیار خوبی 
دارد و اگر گل به خودی نبود می توانستیم این 
تیم را هم شکست بدهیم. پاس های هدفمند 
راضی  می شد  داده  مهاجمان  به  که  بلند  و 
به خصوص  همه  عملکرد  کل  در  بود.  کننده 
بود. خوب  تیم  اول  نفر  عنوان  به  روش  کی 
خصوص  در  ملی  تیم  و  استقالل  پیشکسوت 
و  است  آن  حمله  خط  که  ایران  قوت  نقطه 
بهتر است در جام جهانی با یک مهاجم بازی 
کنیم یا دو مهاجم توضیح داد: نقطه قوت ما 
در حال حاضر رئیس فدراسیون است که کی 
را  شخصیت  که  روش  کی  و  آورده  را  روش 
از آمدن  انتقال داده است. پیش  تیم ملی  به 

بود  شده  ایجاد  بازیکنان  بین  تفرقه  کمی  او 
ملی  تیم  به  را  انضباط  و  نظم  ولی کی روش 
آورده و این موضوع در بیرون و داخل زمین 
مشخص بود. ۶0 درصد بچه ها لژیونر هستند 
و تجربه کافی را دارند فقط باید در خط دفاع 
این  که  کنیم  برطرف  را  ضعف  نقاط  گلر  و 
و  است  پذیر  امکان  زیاد  تمرینات  با  موضوع 
راهی  را  کاملی  تیم  دهیم  پوشش  را  آن  اگر 
ما  ویژگی  ترین  اصلی  می کنیم.  جهانی  جام 
خط هافبک و حمله است که می توانیم برای 
دست  و  کنیم  ایجاد  دردسر  بزرگ  های  تیم 
کی روش باز است. به نظر من استفاده از  یک 
مورد  در  زاده  است.حسن  کارآفرین  مهاجم 
دوباره  دعوت  و  ملی  تیم  و چپ  راست  دفاع 
جاللی  ابوالفضل  حضور  و  رضاییان  رامین  از 
تورنمنت  بهترین  جهانی  جام  کرد:  عنوان 
جهان است و تیم های ملی از بازیکنان جوان 
با تجربه استفاده می کنند. در سمت چپ  و 
عالوه بر جاللی، حاج صفی را هم داریم. رامین 
هم که تجربه دارد و کی روش شناخت کامل 
از او دارد. جاللی هم در دادن پاس و ارسال ها 
خوب کار کرد و کامال ریلکس بازی می کرد 
و استرس نداشت. در سمت راست هم عالوه 
بر رامین، صادق محرمی حضور دارد که لژیونر 
هم است و همگی مثمر ثمر هستند.وی اضافه 
کرد: نکته ای که مهم است این است که ۶0 
درصد بازیکنان تیم ملی ۶ سال است که کنار 
هم هستند و همین موضوع هماهنگی زیادی 
ایجاد کرده و این هماهنگی در بازی با اروگوئه 

بود. و سنگال مشهود 

اسبق  مربی   و  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
تیم ملی با اشاره به کیفیت شاگردان کارلوس 
در  موفقیت  برای  امیدواری اش  از  کی روش 
دو   با  ملی  تیم  می گوید.  قطر  جام جهانی 
نمایش موفق در اردوی اتریش برابر سنگال و 
اروگوئه توانسته امیدواری برای حضوری موفق 
در قطر را فراهم کند.حسین فرکی پیشکسوت 
به شرایط  اشاره  با  ایران  فوتبال  کارشناس  و 
بازی  گفت:  ملی  تیم  آماده سازی  و  اردویی 
نقاط  می تواند  دنیا  مطرح  تیم های  با  کردن 
نظرم  به  و  کند  مشخص  را  ملی  تیم  ضعف 
این دو دیدار به خواسته هایش  تیم ملی در 
تفکرات  با  هنوز  ما  تیم  داد:  ادامه  رسید.وی 
کی روش صددرصد هماهنگ نشده اما مقابل 
اروگوئه و سنگال خوب بازی و دفاع کرد، هر 
انجام  طراحی حمله  به خوبی  خواست  موقع 
با  گرفت.فرکی  هم  خوبی  بسیار  نتایج  و  داد 
اشاره به حضور سرمربی انگلیس در ورزشگاه 

برای تماشای این دیدار گفت: کی روش برای 
بازی با سنگال خیلی دستش را رو نکرد و تیم 
ملی با ترکیب متفاوتی پا به میدان گذاشت. 
زمین  در  را  مختلفی  ارنج های  کی روش 
می گذارد تا سیستم مدنظرش را ارزیابی کند. 
در  باید  بازیکنانی  چه  از  بداند  می خواهد  او 
باالی 95  استفاده کند. هرچند  مناطقی  چه 
درصد این نفرات همان بازیکنانی هستند که 
ملی  تیم  در  مربی  این  قبلی حضور  دوره  در 
برای  ملی  تیم  در خصوص شرایط  بودند.وی 
ملی  تیم  گفت:  نیز  قطر   2022 جهانی  جام 
برابر  داد  نشان  و سنگال  اروگوئه  با  بازی  در 
تیم های اسم و رسم دار بازی قابل قبولی را به 
نمایش می گذارد و ترسی از اسم و ستاره های 
که  است  چیزی  همان  این  ندارد.  حریفان 
فوتبال ما نیاز دارد و کی روش هم به خوبی 
بازیکنان در  تا  باال برد  شخصیت تیم ملی را 

باشند. آماده  لحاظ ذهنی  از  جام جهانی 

داوران  لیست  از  فغانی  علیرضا 
بین المللی ایران در سال 2023 میالدی خط 
جهانی  جام  از  بعد  طبیعتا  و  است  خورده 
2022 دیگر نمی تواند در میادین بین المللی 
سوت بزند. رییس کمیته داوران برای اتخاذ 
زندگی  جغرافیایی  محل  تغییر  تصمیم  این 
او  شرایط سنی  چنین  هم  و  فغانی  علیرضا 
است که  این در حالی  است؛  بهانه کرده  را 
و  برداشته  را  داوران  بازنشستگی  سن  فیفا 
داوران با وجود عبور از سن 45 سالگی و در 
می توانند  هم  باز  تست ها  در  قبولی  صورت 
کنند. قضاوت  بین المللی  مهم  بازی های  در 
به نظر می رسد تصمیم کمیته داوران چندان 
کشورمان  فوتبال  مطرح  داور  میل  باب 
آنچه  گفت:»براساس  این باره  در  او  نیست. 
شنیده ام و دالیلی که خواندم این طور متوجه 
را  بقیه  پیشرفت  جلوی  من  انگار  که  شدم 
گرفته ام؛ این مهم نیست و من به نظر کمیته 
داوران و تصمیمی که آنها گرفته اند احترام 
این  اگر  گفته ام  همیشه  من  گذارم.  می 

پیشرفت  مانع  من  که  دارد  وجود  ذهنیت 
در  تا  می شود  موجب  بودنم  و  شده ام  بقیه 
حق مجموعه ای خیانت شود ترجیح می دهم 
جام  در  که  فغانی  نباشم.«علیرضا  دیگر  که 
جهانی قبلی دیدار رده بندی را سوت زد در 
اصلی  های  گزینه  از  یکی  هم  آتی  ماه های 
برای قضاوت در بازی های مهم جام جهانی 
2022 است. او یکی دو سالی است که برای 
بازی  و  کرده  مهاجرت  استرالیا  به  زندگی 
می  قضاوت  را  کشور  این  برتر  لیگ  های 
را  ارتباط خود  او هیچ گاه  این حال  با  کند. 
هفته های  در  و  نکرده  قطع  ایران  فوتبال  با 
گذشته هم چند بازی از لیگ برتر ایران را 
نساجی  تیم  دو  مصاف  دیدار  کرد؛  قضاوت 
به  صفر  بر  دو  نتیجه  با  که  کرمان  مس  و 
سود تیم نساجی پایان یافت. اما پیش بینی 
می شود با این تصمیم از سوی کمیته داوران 
علیرضا فغانی به همکاری خود با فدراسیون 
فوتبال ایران پایان دهد و دیگر مسابقه ای را 

نکند. قضاوت  برتر  لیگ  در 

سرمربی  می گوید  ایران  فوتبال  کارشناس 
تیم ملی جو خوبی در این تیم ایجاد کرده است.
ملی  تیم  عملکرد  درباره  معینی  مسعود 
فوتبال ایران در دو دیدار تدارکاتی برابر  اروگوئه 
کی روش  کارلوس  هدایت  با  همراه  سنگال  و 
و  کرده  تغییر  کی روش  خوشحالم  کرد:  اظهار 
تمام رفتارهایش تغییر کرده است. او با تغییراتی 
که در رفتار، اخالق و درون خود داد باعث ایجاد 
انگیزه در بین بازیکنان و مسئوالن ما شد. در آن 
ایران کار کرد، درست  ۸ سالی که کی روش در 
است که جامی به دست نیاورد اما تفکر حرفه ای 
و خوب و جهانی به فوتبال ایران داد. او متوجه 
موفق  ما  ملی  تیم  اینکه  برای  که  است  شده 
بشود، نیار به ایجاد تغییراتی در خود است. او با 
مسئوالن فدراسیون فوتبال رفتار بسیار مناسبی 
در پیش گرفت. با تغییراتی که کی روش داشت 
به  ایران آورد می تواند  به  با خود  و تفکراتی که 
فوتبال ایران کمک کند.وی افزود: کی روش مربی 
حضور  جام جهانی  چهار  در  و  است  تجربه ای  با 
داشته است. مربیان پرتغالی افکار مدرنی دارند. 
االن  و  است  بسته  دل  ما  لژیونر  بازیکنان  به  او 
می بینیم بازیکنان لیگ نسبت به لژیونرها کم تر 
دنیا  تیم مطرح  با دو  هستند.او همچنین گفت: 
قبل از جام جهانی بازی کردیم. اروگوئه در اولین 
دوره جام جهانی قهرمان شده است و سنگال هم 
ما  فوتبالیست های  است.  شده  آفریقا  قهرمان 
وقتی با تیم های بزرگ دنیا بازی می کنند انگیزه 
می گیرند. وقتی کی روش را در این دو بازی کنار 
زمین دیدم، متوجه شدم او آرام تر از گذشته در 
کنار زمین حضور دارد و با دستیارانش مشورت 
می کند که  این موضوع باعث خوشحالی ما است. 
با  بازیکنان  اروگوئه  برابر  نمی کردم  فکر  هرگز 
انگیزه بازی کنند. ترکیب تیم در این دیدار بسیار 

شد  انجام  بسیار خوب  هم  تعویض ها  بود  خوب 
و کی روش نشان داد می خواهد به بازیکنانی که 
تجربه کمتری دارند بازی بدهد تا خود را برای 
جام جهانی آماده کنند.معینی در ادامه گفت: بازی 
مالک  بیشتر  آنها  اگرچه  بود.  پایاپای  اروگوئه  با 
بود.  کرده  تغییر  ما  بازی  سبک  اما  بودند  توپ 
بازی  با سیستم ۱-3-2-4  کی روش عالقه دارد 
کند و این سیستم را بیشتر تیم های دنیا استفاده 
قوی تراز  تیم های  برابر  ما  اینکه  برای  می کنند. 
 ۶5 حداقل  داریم  نیاز  می کنیم  بازی  خودمان 
کی روش  کنیم.  توجه  دفاعی  کارهای  به  درصد 
در دو بازی دوستانه به دنبال این بود که اول ما 
گل نخوریم و بازی را کنترول کنیم و اگر اتفاقی 
هم رخ می دهد در نیمه دوم رخ بدهد. استراتژی 
بازی  نتیجه  که  بوده  اینگونه  همیشه  کی روش 
تیم های  برابر  نیمه دوم محول کند. چون  به  را 
شرایط  نخوریم،  گل  اول  نیمه  در  اگر  قدرتمند 
برای ما محیا می شود و تیم های حریف را آشفته 
می کند که به گل برسند. همین موضوع برای ما 
فرصت بسیار خوبی است که با کنترل بازی در 
میانه میدان بتوانیم به گل برسیم. در جام جهانی 
20۱۸ هم به همین شیوه به مراکش گل زدیم.
ما  تیم  گفت:  ادامه  در  ایران  فوتبال  کارشناس 
برابر اروگوئه چه از نظر تکنیکی و چه تاکتیکی و 
چه مسائل روحی و روانی عقب ننشست و بازی 
خوبی انجام داد. تیم ما از نظر تکنیکی متحول 
در  فوتبال  کل  دنیا  برتر  فوتبال  در  است.  شده 
دقیق  پاس های  کنترل خالصه می شود.  و  پاس  
تیم های  بازی های  در  ماهرانه  کنترل های  و 
بزرگ دیده می شود. این پاس کاری ها در شرایط 
من  می شود.  انجام  کم  فضاهای  در  و  مختلف 
نگران بودم که تیم ما بعد از چند پاس توپ را از 
دست می داد اما االن فوتبال ما به سبکی نزدیک 

می شود که در جام جهانی به آن نیاز دارد. یعنی 
پر سرعت، پاس های دقیق، کنترل توپ   فوتبال 
و حفظ شرایط بازی تا آخرین دقایق در دستور 
کار تیم ملی است. اروگوئه آرزو داشت ما را ببرد 
نیمه  ما در  نداد.  اجازه  تیم ملی  بازی خوب  اما 
دوم برابر اروگوئه مثل یک گل مدرسه ای به گل 
رسیدیم. ما بر اثر اتفاق به گل نرسیدیم و با یک 
تاکتیک مشخص و تمرین شده به گل رسیدیم. 
اگر دقت کنید متوجه می شوید که طارمی دقیقا 
او برسد.  به  بود توپ  قرار  بود که  ایستاده  جای 
برابر  بازی  برای  ما  به  اروگوئه  برابر  پیروزی  این 
بازی های  در  تیم ها  اگرچه  داد.  روحیه  سنگال 
نمی دهند  انجام  زیادی   ریسک های  دوستانه 
اما اروگوئه با ۸0 درصد  توانش برابر ایران بازی 
محتاط تر  ما  برابر  سنگال  کرد:  تصریح  کرد.او 
اما  کردیم  مساوی  که  است  درست  کرد.  بازی 
نتیجه  سنگال  برابر  مساوی  بودیم.  برنده  یک 
کی روش  جام جهانی  تا  حاال  بود.  خوبی  بسیار 
را پیاده کند. تاکتیکی خود  برنامه های  می تواند 

او همچنین گفت: در جام جهانی 20۱4 ما فقط 
برای دفاع به میدان رفته بودیم اما در بازی برابر 
طوری  ما  دفاعی  هافبک  دو  دیدم  من  اروگوئه 
و  داشتند  حضور  حمله  در  که  می کردند  کار 
ایران  با 5 و یا ۶ بازیکن حمله می کرد. فکر می 
کنم کی روش به این نتیجه رسیده که اگر قرار 
است بباریم، فوتبالی متشکل از ۶0 درصد دفاع 
و 40 درصد حمله ارائه کنیم. ما دربازی سنگال 
زمانی  می کردند.  پرس  خوبی  به  را  حریف  تیم 
که  برای استقالل بازی می کردم، مربیان حریف 
گل  چون  نخورید  گل  کنید  سعی  می گفتند  ما 
همین  هم  اینجا  است.  استقالل سخت  به  زدن 
تفکر حاکم است. جبران کردن گل خورده برابر 
اروگوئه و سنگال واقعا سخت است. با این حال 

کی روش تیم را برای پیروزی به زمین می فرستد. 
االن میل به پیروزی در تیم ملی حاکم است و 
تیم  برابر  اگر  بزنید.  گل  باید  هم  پیروزی  برای 
گل  کنید  دفاع  صرفا  انگلیس  مثل  قدرتمندی 
به  باید  را  کی روش  تفکر  تغییر  این  می خورید. 
فال نیک گرفت. این تفکر کی روش باعث ایجاد 
اعتماد به نفس بین بازیکنان شده است. مثال با 
همین روحیه بیرانوند درون دروازه برابر اروگوئه 
دهد  نشان  که  گرفت  را  خوبی  بسیار  توپ های 
ایران تیمی نیست که به این راحتی گل بخورد.

معینی تاکید کرد: در فوتبال مطرح دنیا در رابطه 
دارد.  وجود  مهمی  بسیار  نکته  بازیکن  و  مربی 
بازیکنان باید آنقدر میل به پیروزی داشته باشند 
که با ارائه یک بازی خوب خود را برای سرمربی 
فدا کنند. حرکات دو مدافع میانی ایران طوری 
بود که خود را به آب و آتش می زدند و تا مرز 
آسیب دیدگی پیش می رفتند تا تیم گل نخورد. 
پیراهن  و  برای سرمربی  آنها  نشان می دهد  این 
می گذارند.  مایه  از جان  ایران  مردم  و  ملی  تیم 
این موضع به خاطر این است که سرمربی چنین 
جوی را در تیم ملی ایجاد کرده است تا بازیکنان 
خود را برای تیم ملی و مردم قربانی کنند. اگر 
تیمی می خواهد موفق شود بازیکن باید خودش 
را برای ملت خود قربانی کند. ما سه بازی سخت 
بازی  نمی توان  اما  می بریم  را  آمریکا  داریم. 
انگلستان و ولز را نمی توان پیش بینی کرد. با این 
حال ما در جام جهانی تیم از پیش باخته نیستیم. 
فقط  نه  می کنند،  بازی  مغز  با  امروز  را  فوتبال 
ندهند  اجازه  و  کنند  کنترل  را  بازی  باید  پا!  با 
با  بازیکنان لژیونر ما که  حریف خودنمایی کند. 
تغییر  تفکراتشان  می کنند،  کار  خارجی  مربیان 
کرده است. امیدوارم در جام جهانی آن چیزی که 

بدهد. رخ  می خواهیم 

لیست  از  فغانی  علیرضا  حذف 
به  بزرگی  شوک  بین المللی  داوران 
که  اتفاقی  کرده؛  وارد  فوتبال  جامعه 
توضیحات رئیس کمیته داوران هم آن 
را توجیه نمی کند. لیست الیت داوران 
فیفا  به  ایران که روز دوشنبه  فوتبال 
معرفی شده بود، به طور رسمی روی 
خروجی سایت فدراسیون قرار گرفت 
علیرضا  غیبت  آن  عجیب  نکته  و 
برای سال  لیست که  است.این  فغانی 
اعالم  جهانی  فدراسیون  به   2023
شده تاثیری روی قضاوت داوران جام 
جهانی ندارد و فغانی بر اساس لیست 
قبلی ایران و به عنوان داور ایرانی به 
جام جهانی خواهد رفت. مساله مهم 
داور  این  قضاوت  آینده  درباره  اما 
برجسته است.درباره حذف نام علیرضا 
فغانی از لیست الیت خداداد افشاریان، 
ای  مصاحبه  داوران  کمیته  رئیس 
کرد.  ارائه  را  توضیحاتی  و  داد  انجام 

او اما در این مصاحبه دلیل مشخصی 
نیاورد.  زبان  بر  فغانی  حذف  برای 
زحمات  از  قدردانی  ضمن  افشاریان 
 202۱ سال  در  گفت: »فغانی  فغانی 
لیست  در  وقت  داوران  کمیته  توسط 
با  اما  بود،  نگرفته  قرار  بین المللی 
هماهنگی فدراسیون فوتبال مجددا به 
لیست بازگشت. در سال 2022 خودم 
وی  داوران  کمیته  مسئول  عنوان  به 
را به عنوان نفر نخست لیست معرفی 
کردم، چراکه شانس اصلی قضاوت در 
جام جهانی بود و به اعتقادم حق وی 
و  بگیرد  قرار  لیست  در صدر  که  بود 
بسیار  نیز  جهانی  جام  در  امیدواریم 
تغییر  به  باتوجه  اما  موفق عمل کند. 
محل جغرافیایی زندگی فغانی، اینکه 
در اول سال میالدی 44سال و 9ماه 
سن خواهد داشت و تورنمنتی وجود 
ندارد که او تا به حال موفق به حضور 
خط  به  تصمیم  باشد،  نشده  آن  در 

زدن او گرفتیم.«افشاریان در شرایطی 
در مصاحبه خود عنوان کرده فغانی به 
از  قبل  تا  و  می شود  ساله   45 زودی 
45 سالگی او تورنمنتی برای قضاوت 
وجود ندارد که فیفا برای داوران دیگر 
محدودیت سنی ندارد. در ایران داوران 
تا 45 سالگی حق قضاوت دارند اما در 
نظر  زیر  بین المللی  های  تورنمنت 
سنی  محدودیت  دیگر   AFC و  فیفا 
زمان  هر  تا  داوران  و  شده  برداشته 
باشند،   داشته  جسمانی  آمادگی  که 
بین المللی  عرصه های  در  می توانند 
سوت بزنند.بر این اساس فغانی اگر در 
لیست ایران باقی می ماند،  شانس اول 
قضاوت در جام ملت های آسیا 2023 
را داشت. اما خروج نام او این شانس 
مجدد  شانس  گرفت.  خواهد  او  از  را 
برای قضاوت فغانی در جام ملت های 
او  آینده در صورتی داده می شود که 
قرار  استرالیا  داوران  الیت  لیست  در 

نشان  ها  پیگیری  که  باشد  گرفته 
الیت خود  این کشور 7 داور  می دهد 
در  فغانی  از  اثری  و  کرده  انتخاب  را 
دیده  استرالیا  فدراسیون  فهرست 
هنوز  فغانی چون  از طرفی  نمی شود. 
5 سال از اقامتش در استرالیا نگذشته 
در  نمی تواند  قوانین  اساس  بر  است، 
و  باشد  هم  کشور  این  الیت  لیست 
خداحافظی  معنی  به  احتماال  این 
بین المللی  داوری  با  فغانی  همیشگی 
بعد از جام جهانی خواهد بود.اما اینکه 
فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته  چرا 
لیست  از  فغانی  حذف  به  تصمیم 
الیت گرفت، شایعات زیادی را مطرح 
کرده است. در این خصوص یک بحث 
کمیته  مسئوالن  که  است  جوانگرایی 
این  اما  دارند  تاکید  آن  روی  داوران 
با توجه به حضور داوران  موضوع هم 
باالی 40 ساله دیگر در لیست چندان 
منطقی نیست. در این شرایط شایعه 

فغانی  میان  شده  ایجاد  فاصله  شده 
اصلی  دالیل  از  یکی  داوران  سایر  و 
مسئوالن  است.  بوده  کمیته  تصمیم 
کمیته داوران بر این باور هستند که 
خارج  ایران  سرلیست  از  فغانی  اگر 
شود، آنوقت داوران دیگر هم می توانند 
بزرگ  بین المللی  های  عرصه  در 
بیاورند. دست  به  زدن  سوت  شانس 
ایجاد  درباره  شایعاتی  دیگر  سوی  از 
اعضای  برخی  و  فغانی  میان  اختالف 
کمیته داوران و همچنین برخی قاضی 
های لیگ برتری نیز به گوش می رسد 
که ظاهرا این موضوع نیز بی تاثیر در 
است.هرچه  نبوده  فدراسیون  تصمیم 
آخرین  قطر  جهانی  جام  هست  که 
پرچم  زیر  فغانی  که  است  تورنمنتی 
ایران به قضاوت می پردازد و از سال 
ایران  الیت  لیست  او دیگر در   2023
نیست و احتماال شاهد خداحافظی اش 

باشیم. بین المللی  های  قضاوت  از 

فیفا دی سپتامبر، تردیدهای کی روش را کمتر کرد

آخرین آپدیت از فهرست احتمالی 
تیم ملی برای جام جهانی

ملی  تیم  نهایی  لیست  از  بزرگی  بخش  می رسد  نظر  به 
باشد.  شده  قطعی  تیم  سرمربی  ذهن  در  جهانی  جام  برای 
و  اروگوئه  مقابل  پیروزی  با  ایران  تیم   برای  سپتامبر  اردوی 
تساوی برابر سنگال به پایان رسید تا اهالی فوتبال با امید و 
تیمی که  نگاه کنند؛  ملی  تیم  آینده  به  بیشتری  خوش بینی 
قرار است در جام جهانی با انگلیس، ولز و آمریکا رودررو شود.
این جام جهانی تحت تاثیر تغییر قوانینی برگزار خواهد شد که 
شاید مهمترین زمان بندی برگزاری تورنمنت باشد و دیگری 
است  تیم  هر  نهایی  لیست  به  بازیکن  افزودن سه  امکان  نیز 
که لیست هر تیم را 2۶ نفره خواهد کرد. البته اضافه کردن 
سه بازیکن به لیست 23 نفره اختیاری است اما بعید به نظر 
می رسد که کارلوس کی روش از این امکان برای تقویت تیمش 
استفاده نکند.کادرفنی تیم ملی باید تا پایان مهر لیست 35 
تا 55 نفره را تحویل فیفا بدهد که به نظر می رسد این لیست 
متشکل از 24 بازیکن لیگ برتری حاضر در مینی کمپ و ۱۶ 
لژیونر دعوت شده باشد که فهرست چهل نفره را در اختیار 
کی روش قرار می دهد و بسیار بعید و شاید غیرممکن باشد که 

بازیکن جدیدی وارد این چرخه شود.
حضور نیمه قطعی 17 بازیکن در جام جهانی

تاریخ اعالم شده فیفا برای لیست نهایی تیم ملی 24 آبان 
است و به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، نام ۱7 بازیکن 
از همین حاال در این فهرست نهایی قرار بگیرد.باتوجه به الزام 
استفاده از حداقل سه دروازه بان، به نظر می رسد جایگاه علیرضا 
مقابل  در  که  حسینی  سیدحسین  و  عابدزاده  امیر  بیرانوند، 
پست  باشد.در  مستحکم  رفتند،  میدان  به  سنگال  و  اروگوئه 
دفاع مرکزی حضور محمدحسین کنعانی زادگان، مجید حسینی 
و  راست  جناح  در  می رسد.  نظر  به  قطعی  خلیل زاده  شجاع   و 
جایگاه  نظر  به  حاج صفی  احسان  و  محرمی  صادق  نیز  چپ 
و  عزت اللهی  سعید  دفاعی  هافبک  پست  دارند.در  مستحکمی 
و  می بینند  خود  به  را  اعتماد  میزان  بیشترین  نوراللهی  احمد 
سامان قدوس، علی  قلی زاده، علیرضا جهانبخش و مهدی ترابی 
هم نفرات مورداعتماد یک خط جلوتر هستند.سه مهاجمی که 
است، مهدی طارمی،  قطعی  تقریبا  در جام جهانی  حضورشان 
کریم انصاری فرد و سردار آزمون  هستند که در بازی با سنگال و 

اروگوئه هم نقش اصلی را در گلهای تیم ملی ایفا کردند.
شانس باالی 7 نفر برای حضور در لیست نهایی

برای لیست نهایی 9 بازیکن دیگر باید اضافه شوند که 
در این پست ها خواهند بود: یک یا دو دفاع مرکزی، راست 
و چپ/ یک یا دو هافبک دفاعی/ دو یا سه هافبک هجومی 
برای  می رسد  نظر  به  بین  این  مهاجم.در  یک  کناری/  یا 
مرتضی  و  نورافکن  امید  رضاییان،  رامین  دفاعی  پست  سه 
صالح  باشند.  داشته  را  شانس  بیشترین  پورعلی گنجی 
حردانی و ابوالفضل جاللی هم دو گزینه بعدی برای پست 
و  رامین  اتریش  اردوی  در  می روند.  شمار  به  کناری  دفاع 
نورافکن به دلیل مشکل ویزا نتوانستند حاضر شوند و جاللی 
در کمال شگفتی یک بازی فیکس به میدان رفت.در پست 
هافبک دفاعی میالد سرلک موردتوجه کی روش قرار دارد و 
شاید در لیست او جای بگیرد تا اولین جام جهانی خود را 
پشت سر بگذارد. همچنین وحید امیری، ستاره چند پسته 
فوتبال ایران هم در این سالها نشان داده که همیشه جایگاه 
ثابتی در تیم ملی دارد و حتی در این اردو بالفاصله پس از 

توانست جایگاه خود را حفظ کند. مصدومیت 
2 نفر نهایی از بین 16 گزینه

به این ترتیب به نظر می رسد با معادله ۱7+7 بازیکن، تکلیف 
24 سهمیه حاضر در جام جهانی تا حدی روشن باشد اما برای 
به  گرفت.باتوجه  خواهد  شکل  جذابی  جدال  نهایی  سهمیه  دو 
از  را  نهایی خود  نفرات  ترجیح می دهد  کارلوس کی روش  اینکه 
بین اردوی نهایی و مینی کمپ انتخاب کند، بنابراین ۱۶ بازیکن 
باقی مانده در دسترس او خواهند بود.باتوجه به ترافیک در پست 
در  سهرابیان  آرمین  و  فالح  سامان  شیری،  مهدی  دفاعی،  خط 
حالت طبیعی شانس چندانی ندارند. رضا اسدی، مهدی حسینی، 
محمد محبی، سعید صادقی، محمد خدابنده لو و شهریار مغانلو 
نیز به نظر نمی رسد اعتماد نهایی کی روش را متوجه خود ببینند.

در چنین حالتی رقابت بین عارف آقاسی، یاسین سلمانی، امید 
ابراهیمی و مهدی قایدی خواهد بود و شاید دو نفر نهایی از بین 
نگاهی  با چه  باید دید کی روش  انتخاب شود که  بازیکن  این 5 
نفرات نهایی را گلچین خواهد کرد؛ به عنوان مثال برای تجربه 
می تواند به سراغ امید ابراهیمی برود و برای کاهش متوسط سنی، 

بازیکنی نظیر قایدی یا سلمانی در دسترس هستند.
بازیکنان لیگ برتری شاغل در مینی کمپ: 24 + لژیونرها: 

۱۶ = 40 بازیکن
۱7 بازیکن با بیشترین شانس دعوت: علیرضا بیرانوند، 
سیدحسین حسینی، امیر عابدزاده/ صادق محرمی، حسین 
حاج  احسان  و  خلیل زاده  شجاع  حسینی،  مجید  کنعانی، 
صفی/ سعید عزت اللهی، احمد نوراللهی/ سامان قدوس، علی 
قلی زاده، علیرضا جهانبخش و مهدی ترابی/ مهدی طارمی، 

کریم انصاری فرد و سردار آزمون
رامین  دعوت:  برای  توجه  قابل  شانس  با  بازیکن   7
ابوالفضل  نورافکن،  امید  پورعلی گنجی،  مرتضی  رضاییان، 

سرلک میالد  و  امیری  وحید  حردانی/  صالح  جاللی، 
نیازمند/  این نفرات: پیام  از بین  باقی مانده  2 سهمیه 
آرمین  محمدی،  میالد  فالح،  سامان  شیری،  مهدی 
مهدی حسینی،  اسدی،  رضا  پور،  مهدی  مهدی  سهرابیان/ 
یاسین  خدابنده لو/  محمد  و  کریمی  محمد  ابراهیمی؛  امید 
صادقی/  سعید  و  قایدی  مهدی  محبی،  محمد  سلمانی، 

علیپور( علی  )و  مغانلو  شهریار 
لیست  که  دید  و  ماند  آبان  منتظر 29  باید  نهایت  در 

هستند. نفرات  کدام  از  متشکل  نهایی 

قطر میزبان مسابقات انتخابی فوتبال 
المپیک ۲۰۲۴ شد

کشور قطر میزبانی مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا 
در سال 2024 را بر عهده گرفت. سایت رسمی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا )AFC( اعالم کرد که با تصمیم کمیته مسابقات 
این کنفدراسیون، کشور قطر به  عنوان میزبان مسابقات فوتبال 
قهرمانی زیر 23 سال آسیا در سال 2024 انتخاب شده است.
پیشنهادهای  بررسی  جامع  فرایند  از  پس  نوشت؛   AFC
رقابت های  میزبانی  خطرها،   ارزیابی  نیز  و  فدراسیون ها 
جهانی  جام  میزبان  به  آسیا  قهرمانی  سال   23 زیر  قهرمانی 
2022 سپرده شد و با درخواست کشورهای ایران، عربستان 
مسابقات  این  از  میزبانی  برای  ازبکستان  و  امارات  سعودی، 
 ،2024 آسیا  سال   23 زیر  قهرمانی  شد.رقابت های  مخالفت 
مرحله انتخابی المپیک 2024 پاریس خواهد بود و تیم امید 
نیم   به  المپیک که  به  برای شکستن طلسم صعود  کشورمان 

رقابت می کنند. با حریفان  قرن رسیده، در قطر 

 از بازی با ژاپن استقبال می کنم

خوراکچی: تیم ملی ظرفیت فوتسال ایران را نمایش داد

عملکرد همه به خصوص کی روش خوب بود

حسن زاده:ایران می تواند آمریکا و انگلیس را شکست دهد

فرکی: 
تیم ملی 
ترسی  
از اسم 
ستاره ها 
ندارد

فوتسال جام ملت های آسیا

  از پیروزی پرگل شاگردان
  ناظم الشریعه تا دومین

 شگفتی جام توسط کویت
در رقابت های فوتسال جام ملت های 
آسیا کویت میزبان تایلند را متوقف کرد. 
آسیا  ملت های  جام  فوتسال  رقابت های 
در حال برگزاری است. در سومین روز از 
این بازی های 4 دیدار از گروه های اول 
مهمترین  از  یکی  برگزار شد.در  دوم   و 
از  یکی  که  تایلند  تیم  امروز  بازی های 
مصاف  به  بوده  قهرمانی  اصلی  مدعیان 
تیم ملی کویت میزبان رقابت ها رفت که  
تا دومین  بر 2 متوقف شد  با تساوی 2 
شگفتی جام رقم بخورد.در سومین بازی 
تیم ملی عراق که با حضور سید محمد 
مرحله  این  به  توانسته  الشریعه  ناظم 
صعود کند به مصاف تیم ملی عمان رفت 
و توانست این تیم را با نتیجه پر گل 5 
به  بازی های  بر صفر شکست دهد.نتایج 

شرح زیر است :
کویت 2 - تایلند 2

 عراق 5 - عمان صفر
تاجیکستان 2 - ازبکستان 3  

 ترکنستان 4 بحرین 4

 کریمی در تمرین 
کایسری اسپور آفتابی شد

هافبک ایرانی کایسری اسپور تمرینات تخصصی خود را 
زیر نظر کادر پزشکی این تیم آغاز کرد. علی کریمی که در 
چهار هفته گذشته سوپر لیگ ترکیه به دلیل آسیب دیدگی 

دور از فهرست بازیکنان کایسری اسپور بوده و در مسابقه 
تدارکاتی اخیرشان نیز حضور نداشت، همچنان دور از 

تمرینات گروهی تمرین می کند و دوران نقاهت خود را 
پشت سر می گذارد.هافبک ایرانی کایسری اسپور که در 

این فصل دو بار در هفته های اول و سوم مقابل بشیکتاش 
و باشاک شهیر استانبول در ترکیب تیمش قرار گرفته و 
یک کارت قرمز دریافت کرده و در دیگر مسابقه نیز با 

مصدومیت مواجه شده، حاال امیدوار است با بازگشت به 
میادین با پایان این بدشانسی ها همراه شود.علی کریمی 

که طی هفت هفته ابتدایی سوپر لیگ ترکیه دو بازی 
انجام داده، به خاطر این مصدومیت شانس احتمالی دعوت 

به تیم ملی را نیز از دست داد ولی از روز چهارشنبه 
در تمرینات گروهی تیمش دیده شد.این بازیکن دور از 

تمرینات گروهی کایسری اسپور به صورت انفرادی با کادر 
پزشکی تیمش به تمرین پرداخت و امیدوار است هرچه 

زودتر شرایط اضافه شدن به جمع هم تیمی های خود را به 
دست بیاورد و با شروع مجدد بازی ها به میدان برود.سید 
مجید حسینی، دیگر بازیکن ایرانی کایسری اسپور که در 
دیدار تدارکاتی مقابل سنگال به میدان رفت نیز به خاطر 
حضور در اردوی تیم ملی ایران در تمرین روز چهارشنبه 

باشگاه خود غایب بود.

فغانی: اگر بودنم خیانت است ترجیح می دهم نباشم

افشاریان: باتوجه به تغییر محل جغرافیایی زندگی فغانی، تصمیم به خط زدن او گرفتیم
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پی  جنجالی  بازی  از  پس  روز  یک 
تنش  تمرین،  در  و  مون پلیه  و  جی  اس 
و  گرفت  باال  امباپه  کیلیان  و  نیمار  بین 
نزدیک بود کار به درگیری فیزیکی بکشد 
که دخالت سرخیو راموس مانع شد.نشریه 
اکیپ در گزارشی مدعی شد اختالف نیمار 
شده،  شروع  تابستان  فصل  از  که  امباپه  و 
کامال  دو  این  رابطه  و  دارد  ادامه  همچنان 
سرد است. در آن مقطع مدیران پاری سن 

ژرمن در حال بررسی شرایط فروش ستاره 
که  کرد  می  تصور  نیمار  و  بودند  برزیلی 
امباپه چنین خواسته ای داشته و عالقه مند 
به جدایی او از این باشگاه است.تنش بین 
اوایل این فصل و زمانی  امباپه در  نیمار و 
که این دو بازیکن بر سر زدن پنالتی مقابل 
شد.  علنی  کردند،  بحث  هم  با  پلیه  مون 
پس از آن اتفاق در جریان بازی، نیمار یک 
توئیت انتقادی از امباپه در توییتر را الیک 

چیز  همه  دیگر  بود:»  این  پیام  متن  کرد. 
علنی و رسمی شده است، امباپه در پاری 
سن ژرمن پنالتی می زند و تردیدی وجود 
آمده،  قراردادش  در  تصمیم  این  که  ندارد 
زیرا در هیچ باشگاهی در جهان وقتی نیمار 
پنالتی  شانس  باشد،  داشته  اختیار  در  را 
زدن را از او نمی گیرد. پس به نظر می رسد 
امباپه مالک پاری سن ژرمن است.« متنی 
علیه امباپه که انگار حرف دل نیمار بود و 

ادامه گزارش  قرار گرفت.در  او  توجه  مورد 
بازی  از  بعد  اکیپ آمده است که یک روز 
برابر مون پلیه و در جریان تمرین، تنش و 
جر و بحث شدیدی بین امباپه و نیمار در 
گرفت تا جایی که سرخیو راموس و سپس 
ابتدا  مارکینیوش مجبور به مداخله شدند. 
لوئیس کامپوس)مدیر ورزشی( و کریستوف 
گالتیه)سرمربی( برای آرام کردن جو تالش 
کردند ولی نتیجه نداد اما با دخالت سرخیو 

راموس و سپس مارکینیوش، در نهایت کار 
به درگیری فیزیکی بین دو بازیکن کشیده 
نشد. اکیپ نوشته است که لیونل مسی نیز 
جداگانه  نیمار  و  امباپه  با  بعد  روزهای  در 
ها  این تالش  نهایت همه  در  و  زده  حرف 
دعوا  و  تنش  شاهد  دیگر  که  شد  باعث 
بین دو بازیکن نه در جریان بازی و نه در 
رختکن نباشیم. در حال حاضر نیز بین این 

بازیکن صلح موقت وجود دارد. دو 

یولیان ناگلزمان، مربی بایرن، در نشست خبری 
بایرن چه توقعاتی  امروز خود گفت که می داند در 
انتقادات  مقابل  در  نیز  مانه  از سادیو  او  دارند.  او  از 
دفاع کرد. بایرن مونیخ فردا در آلیانز آرنا و از هفته 
دو  هر  است.  بایرلورکوزن  میزبان  بوندسلیگا  هشتم 
با  بایرن  ندارند.  جاری  فصل  در  خوبی  شرایط  تیم 
پنج امتیاز اختالف نسبت به یونیون برلین صدرنشین 
در رده پنجم قرار دارد و لورکوزن هم با تنها کسب 
پنج امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد.یولیان ناگلزمان، 
بازی  این  خبری  نشست  در  مونیخ،  بایرن  مربی 
و  تجزیه  و  تماشا  دوباره  را  اخیر  های  بازی  گفت:» 

اولین منتقد خودمان  باید  ما همیشه  تحلیل کردم. 
همه  امروز  ملی  های  بازی  وقفه  از  پس  باشیم. 
بازیکنانم را در اختیار داشتم و تمرین خوبی داشتیم. 
بود.  بازی خوبی را شاهد خواهیم  مطمئنم که فردا 
لورکوزن در شرایط سختی قرار دارد ولی تیم بسیار 
باکیفیت با بازیکنان و کادر فنی خوب هستند. کاری 
به نتایج بد لورکوزن در بازی های قبل نداریم و می 
دانم که بازی دشواری خواهد شد.«ناگلزمان در مورد 
کینگزلی  هرناندز،  لوکاس  تیمش گفت:»  مصدومان 
کومان، بونا سار و پل وانر در این بازی غایب هستند. 
دیگر بازیکنان را در اختیار دارم. انتظار دارم کومان 

با  بازی  برای  برگردد و شاید  تمرینات  به  بعد  هفته 
ویکتوریا پلژن و دورتموند آماده شود. دوری لوکاس 
طوالنی تر است.«ناگلزمان در مورد افت سادیو مانه و 
انتقادات از او گفت:» با مانه شخصا حرف زده ام و می 
داند چه انتظاراتی از او دارم. مطمئنم خیلی زود به 
فرم خوبش بر می گردد. او می تواند پاسخ انتقادات 
را بدهد.«ناگلزمان در مورد صدرنشینی یونیون برلین 
و  است  خودم  تیم  روی  تمرکزم  همه  من  گفت:» 
برلین  یونیون  به  کنم.  نمی  فکر  دیگر  های  تیم  به 
برای  و  گویم  می  تبریک  اش  خاطر صدرنشینی  به 
و  است  قهرمانی  ما  تیم خوشحالم. هدف  این  مربی 

به چیز دیگری فکر نمی کنیم.« تفاوت سطح بایرن 
زیادی  تفاوت  من  قهرمانان:»  لیگ  و  بوندسلیگا  در 
بوندسلیگا سرعت  در  و  فصل  ابتدای  در  بینم.  نمی 
تیمی بهتری داشتیم و اگر گلی دریافت می کردیم، 
های  گل  نیز  اغلب  دادیم.  می  نشان  واکنش  سریع 
روند مختل شد. در  این  ولی  زدیم  زودهنگامی می 
لیگ قهرمانان نیز برابر بارسا ممکن بود در نیمه اول 
بایرن  در  دانم  می  شود.  کار سخت  و  بیفتیم  عقب 
چه توقعاتی از من دارند با این حال معتقدم در تیم 
همه باید احساس مسئولیت کنند، چون فوتبال یک 

است.« تیمی  ورزش 

تیاگو آلکانترا، کریستین ویری و پرینس 
بواتنگ به همراه 13فوتبالیست دیگر، برادرانی 
دارند که در تیم ملی کشور دیگری به میدان 
از چند  فراتر  این داستان ها  رفته اند. تک تک 
خط و به اندازه یک کتاب، ماجرا برای روایت 
دارند؛ روایت برادرانی با تیم های ملی متفاوت. 
تا  معروف  های  نمونه  از  گزارشی  در  مارکا 
نمونه های کمتر شنیده شده؛ لیست کرده که 
ما با افزودن سرگذشتی کوتاه برای هر کدام، 
عنوان  با  کرده ایم  آماده  شما  برای  را  مطلبی 

تیم های ملی متفاوت: با  داستان 16برادر 
نیکو ویلیامز )اتلتیکو بیلبائو/ تیم ملی اسپانیا( 

و ایناکی ویلیامز )اتلتیکو بیلبائو/تیم ملی غنا(
برادران ویلیامز از پدر و مادری غنایی به دنیا 
آمدند که به عنوان پناهجوی جنگی راهی اسپانیا 
شده بودند. نیکو و ایناکی در پامپلونای اسپانیا به 
دنیا آمدند و با اینکه اینک در اتلتیکو بیلبائو، هم 
باشگاهی هستند، تیم های ملی متفاوتی را برای 
بازی انتخاب کرده اند؛ یکی سرزمین اجدادی و 

دیگری جایی که در آن متولد شد.
تیاگو آلکانتارا )لیورپول/اسپانیا( و رافینیا 

آلکانتارا )العربی SC /برزیل(
 ۹۴ جهانی  جام  قهرمان  مارینیو،  پسران 
را  ملی  تیم  یک  در  بازی  کدام  هر  برزیل،  با 
با  را  پدرش  راه  داد  ترجیح  رافینیا  برگزیدند؛ 
کسب  به  موفق  و  برود  پیش  سلسائو  پیراهن 
طالی المپیک با برزیل شد. برادرش تیاگو هم با 
انتخاب اسپانیا در پی کسب جام جهانی است.

باگان/ موهون   ATK پوگبا)  فلورنتین 
بلفورت/گینه(   ASM( ماتیاس پوگبا  گینه((، 

)یوونتوس/فرانسه( پوگبا  پل  و 
برادران پوگبا از پدر و مادری گینه ای به 
دنیا آمدند؛ پل سرشناس ترین آنهاست که در 
عرصه باشگاهی و ملی به موفقیت های بزرگی 
به  فرانسه  ملی  تیم  با  امسال  و  یافته  دست 
است.  خود  جهانی  جام  دومین  کسب  دنبال 
برادران او فلورنتین و ماتیاس در سطحی پایین 

تر و تیم ملی گینه مشغول فعالیت هستند.
کوین پرینس بواتنگ )هرتا برلین/غنا( و 

لیون/آلمان( )المپیک  بواتنگ  جروم 
جام  ماندگار  لحظات  از  یکی  خالقان 
اهل  پدری  با  بواتنگ  برادران  ۲۰1۰؛  جهانی 
آلمان و  پیراهن  با  آلمانی؛ یکی  مادری  و  غنا 
دیگری با پیراهن غنا مقابل هم قرار گرفتند تا 

شود. ثبت  ماندگار  تصویری 
ژاکا  )بازل/آلبانی( و گرانیت  ژاکا  تاوالنت 

)آرسنال/سوئیس(
آلبانی  بودند  و  کوزووو  اهل  ژاکا  خانواده 
بازل سوئیس  به  تاوالنت  تولد  از  قبل  و کمی 
دنیا  به  گرانیت  که  جایی  کردند،  مهاجرت 
آمد. هر دو برادر فوتبالیست شدند. گرانیت با 
پیراهن تیم ملی سوئیس و تاوالنت در قامت 
بازیکن تیم ملی آلبانی. البته هر دو در رده پایه 
سپس  و  کردند  بازی  سوئیس  ملی  تیم  برای 

بود. متفاوت  نهایی  انتخاب 
و  )بازنشسته/ایتالیا(  ویری  کریستین 

)بازنشسته/استرالیا( ویری  ماسیمیلیانو 
سابق  ستاره  ویری،  کریستین  برادر  بله! 
تیم ملی ایتالیا برای تیم ملی استرالیا بازی می 
است.  جالب  بسیار  خانواده  این  داستان  کرد. 
کازابالنکا  در  ماسیمیلیانو  و  کریستین  مادر 
خانواده  پدر  شد،  بزرگ  فرانسه  در  و  متولد 
بازی  استرالیا  در  هم  که  بود  فوتبالیستی  هم 
می کرد و هم ایتالیا. پسران خانواده ویری که 
ایتالیا  برای  یکی  اند،  شده  بازنشسته  دو  هر 
و  شد  سرشناس  ای  چهره  و  رفت  میدان  به 

شد. استرالیا  ملی  تیم  عضو  دیگری 
و  اسپور/آنگوال(  )آالنیا  ادواردو  ویلسون 

)بنفیکا/پرتغال( ادواردو  ماریو  ژوائو 
ملت های  جام  در  پرتغال  ملی  تیم  عضو 
قهرمانی  مقام  کسب  به  که   ۲۰16 اروپا 
می  بازی  بنفیکا  در  اینک  انجامید،  مسابقات 
از 5۰  بازی های ملی اش برای پرتغال  کند و 
رد شده است. او در کنار دو خواهر، یک برادر 
به نام ویلسون هم دارد که فوتبالیست و عضو 
باشگاه آالنیا اسپور ترکیه است. برادر ژوائو اما 
برخالف خودش در تیم ملی آنگوال، جایی که 

کند. می  بازی  است  اجدای اش  سرزمین 
و  )بازنشسته/کانادا(  گوژمان  دی  جولیان 

روتردام/هلند( )اسپارتا  گوژمان  دی  جاناتان 
و  فیلیپینی  از پدری  برادران دی گوژمان 
مادری جامائیکایی که به کانادا مهاجرت کردند 
به دنیا آمدند. جولیان بازی برای تیم ملی کانادا 
را برگزید و رکورددار بازی ملی برای این کشور 

کانادایی  فوتبالیست  اولین  همچنین  او  است. 
کوچکتر،  بردار  کرد.  بازی  اللیگا  در  که  بود 
انتخاب  بازی  برای  را  هلند  ملی  تیم  جاناتان، 

کرد و 1۴ بازی ملی در کارنامه دارد.
روجلیو فونس موری )مونتری/مکزیک( و 

رامیرو فونس موری )کروز آزول/آرژانتین(
به  آرژانتین  در  موری  فونس  دوقلوهای 
بزرگ شدند.  مکزیک  تگزاس  در  و  آمده  دنیا 
آنها در تیم های ملی پایه آرژانتین به میدان 
اما روجلیو سال گذشته تصمیم گرفت  رفتند 
برای تیم ملی مکزیک در رده سنی بزرگساالن 
سابقه  که  رامیرو  او  برادر  برود.  میدان  به 
دارد، ۲6  را  ویارئال  با  اروپا  لیگ  در  قهرمانی 

است. داده  انجام  آرژانتین  برای  ملی  بازی 
پارفایت  و  )رنس/فرانسه(  مانداندا  استیو 

اکسل/کنگو( )رویال  مانداندا 
سال   ۲ استیو  که  زمانی  مانداندا،  خانواده 
داشت از کشور خود کنگو )زئیر سابق( به فرانسه 
مهاجرت کردند. این اتفاق بزرگی برای استیو بود 
که در ادامه او را به تیم ملی فرانسه رساند. برادر 
فرانسه،  به  خانوادگی  مکان  نقل  وجود  با  اما  او 
ترجیح داد برای تیم ملی کنگو به میدان برود.

و  گراتس/سوئیس(  )اشتروم  آیتی  آلبین 
آلبانی( )پوردنون/  آیتی  آرلیند 

برادران آیتی با اصالتی آلبانیایی در دو تیم 
ملی مختلف بازی می کنند. آنها البته یک برادر 
فوتبالیست دیگر هم دارند که در عرصه ملی هنوز 
که  نامش  برخالف  آلبین  است.  نرفته  میدان  به 

ریشه در نام آلبانی دارد، برای تیم ملی سوئیس به 
میدان می رود و برادر بزرگترش )آرلیند( پیراهن 

تیم ملی آلبانی را به تن می کند.
و  روتردام/تونس(  )اسپارتا  الرقیق  عمر 

)سویا/هلند( الرقیق  کریم 
مادری  و  تونسی  پدری  از  کریم  و  عمر 
هلموند  شهر  در  آنها  آمدند.  دنیا  به  هلندی 
رشد کرده و فوتبال را در کشور هلند آموختند. 
کریم از ابتدا بازی در تیم ملی هلند را از رده 
های پایه در پیش گرفت اما خیلی به او میدان 
داده نشد. عمر در رده پایه برای تیم ملی دو 
نهایت  در  و  کرد  بازی  هلند  و  تونس  کشور 
تصمیم گرفت در رده بزرگساالن برای تونس 

برود. میدان  به 
و  گینه(   /FC )پاریس  گیالوگی  مورگان 

)وولفسبورگ/فرانسه( گیالووگی  ژوسوا 
برادارن گیالوگی با اصالتی گینه ای در فرانسه 
بزرگ شدند. مسیر آنها با توجه به میزان مهارت 
در فوتبال اما کامال متفاوت بود. ژوسوا تیم های 
بزرگتر و بهتری را در عرصه باشگاهی پیدا کرد و 
برای تیم ملی فرانسه به میدان رفت؛ مورگان در 
دومی  دسته   FC پاریس  برای  تر  پایین  سطحی 

بازی می کند و تیم ملی اش، گینه است.
و  کنگو(  اسپور/  )کنیا  پوکو  ام  خوزه  پل 

)آرسنال/بلژیک( لوکونگا  سامبی  آلبرت 
فوتبالیستی  برادران  دیگر  خوزه  و  آلبرت 
هستند که در تیم های ملی متفاوت به میدان 
می روند. این دو در کشور بلژیک به دنیا آمده 

دارند. سامبی در سطحی  ملیتی کنگویی  و  اند 
تیم  و  باشگاهی  عرصه  در  آرسنال  برای  باالتر، 
رود.  می  میدان  به  ملی  عرصه  در  بلژیک  ملی 
برادر او پل خوزه نیز در لیگ کنیا بازی می کند 
و در عرصه ملی نیز برای کنگو به میدان می رود.
آلبیون/ برومویچ  )وست  دایک  داریل 

)تورنتو/نیجریه( دایک  برایت  و  آمریکا( 
خانواده دایک با اصالتی نیجریه ای، سابقه 
ورزشی موفقی در عرصه ملی این کشور دارد 
اما یک نفر از اعضای این خانواده برای تیم ملی 
امریکا به میدان می رود؛ داریل که در اوکلوهاما 
بزرگ شده و برای وست برومویچ آلبیون بازی 
عضو  که  خواهرش  و  برادر  برخالف  کند،  می 
تیم ملی نیجریه هستند، برای امریکا در عرصه 
برای  نیز  آنها  پسرعموی  کند؛  می  بازی  ملی 

تیم ملی نیجریه بازی کرده است.
جان سوتار )رنجرز FC/اسکاتلند( و هری 

سوتار )استوک سیتی /استرالیا(
اسکاتلندی- دورگه  هری  و  جان 
قبال  که  جک  آنها  پدر  هستند.  استرالیایی 
فوتبالیست بود، اهل اسکاتلند است و مادرشان 
اسکاتلند  در  دو  این  دارد.  استرالیایی  اصالتی 
به دنیا آمده و رشد کردند و اینک در فوتبال 
می  سپری  را  خود  باشگاهی  دوران  جزیره، 
بود  متفاوت  اما  برادر  دو  ملی  انتخاب  کنند. 
خود  پدری  سرزمین  در  داد  ترجیح  جان  و 
فوتبال بازی کند و هری تصمیم گرفت برای 

برود. میدان  به  مادرش  کشور  ملی  تیم 

احتمال  درباره  اخیر  شایعات  کونته  آنتونیو 
پیوستنش به یوونتوس را تکذیب کرد و گفت این 
اخیر  روزهای  در  می داند.  توهین آمیز  را  شایعات 
صورت  در  اینکه  بر  مبنی  بود  مطرح  شایعاتی 
آنتونیو  یوونتوس  از  آلگری  ماسیمیلیانو  اخراج 
را  ایتالیایی  تیم  این  هدایت  او  جای  به  کونته 
عهده دار خواهد شد. آلگری در شروع فصل جدید 
تحت  شدت  به  و  آورده  دست  به  ضعیفی  نتایج 

فشار قرار دارد. آنتونیو کونته سابقه هدایت یووه 
را دارد و در سه فصلی که روی نیمکت این تیم 
است.  شده  آ  سری  قهرمان  بار  سه  می نشست 
روند  شروع  کونته  با  یوونتوس  قهرمانی های  این 
۹ قهرمانی پیاپی بیانکونری در سری آ بود.کونته 
تا پایان فصل جاری با تاتنهام قرار داد دارد ولی 
این گزینه برخوردار است که  از  انگلیسی  باشگاه 
ایتالیایی  سرمربی  این  کند.  تمدید  را  او  قرارداد 

رد  را  یوونتوس  به  انتقالش  درباره  شایعات  امروز 
کرد و گفت از شرایط خود در تاتنهام کامال راضی 
است.سرمربی ایتالیایی تاتنهام در این باره گفت:« 
من  حالیکه  در  می شود  مطرح  که  صحبت هایی 
برای سرمربی  تاتنهام هستم هم  در  کار  مشغول 
یوونتوس و هم برای من توهین آمیز است. ما فصل 
را تازه شروع کرده ایم. من بارها درباره این موضوع 
در  شرایطم  از  گفته ام  همیشه  و  کرده ام  صحبت 

تاتنهام راضی هستم و واقعا از کار در این تیم لذت 
می برم.هنوز بخش بزرگی از فصل باقی مانده و ما 
اقدام  باید تصمیم بگیریم بهترین  در پایان فصل 
باشگاه  مالک  با  من  چیست.  تاتنهام  و  من  برای 
رابطه خیلی خوبی دارم و رابطه ام با پاراتیچی هم 
مشکلی  آینده  در  می دانم  بعید  پس  است.  عالی 
پیش بیاید. در حال حاضر تنها چیزی که اهمیت 

دارد تمرکز ما روی کار خودمان است”.

سن  پاری  سرمربی  گالتیه،  کریستوف 
ژرمن، تایید کرد که اگر یک مهاجم جدید به 
خدمت بگیرند، کیلیان امباپه با آزادی بیشتری 
بازی خواهد کرد.امباپه بعد از گلزنی در دیدار 
این هفته فرانسه مقابل اتریش، اعالم کرد که 
الیویه  کنار  بازی  دلیل  به  ملی  های  بازی  در 
او  زیرا  بیشتری می کند  آزادی  ژیرو احساس 
باعث به هم خوردن تمرکز مدافعان حریف می 

شود. این در حالی است که او در ترکیب پاری 
سن ژرمن در خط حمله سه نفره در کنار نیمار 
و لیونل مسی بازی می کند و وظایف متفاوتی 
برعهده دارد.گالتیه با نظر امباپه مخالف نیست 
به  در  جی  اس  پی  ناکامی  که  کرد  اعالم  اما 
خدمت گرفتن یک مهاجم جدید در تابستان، 
بازی  متفاوتی  سبک  با  تیمش  تا  شده  باعث 
درست  او  گفت:«تحلیل  خبرنگاران  به  کند.او 

است. او در ترکیب تیم ما در آرایش مشابهی با 
تیم ملی فرانسه نیست. این مکالمه ای است که 
من با او در تمرینات پیش فصل داشتم و همین 
لوئیز  همین طور  و  باشگاه  رئیس  با  را  مکالمه 
کامپوس هم داشتم.همه ما هم نظر بودیم که به 
یک بازیکن چهارم با ویژگی های متفاوتی نیاز 
نیامد.  هیچ وقت  چهارم  بازیکن  این  اما  داریم 

واقعا حیف شد که این طور شد. 

کوتاه و خواندنی از اخبار و حواشی 
فوتبال اروپا

لیگ جزیره
برایان رابسون درباره انتقال بلینگهام : »فکر می کردیم در سال 

۲۰۲۰ جود بلینگام را به خدمت خواهیم گرفت.
متاسفانه جود تصمیم گرفت به آلمان نقل مکان کند. ما فکر 
می کردیم کم و بیش او را از آن خود کرده ایم. خود من، سر الکس 
و اریک کانتونا همگی او را با مادر و پدرش در کارینگتون مالقات 
آید.  به منچستر می  او  از آن جلسه فکر کردیم که  بعد  کردیم و 
اکنون صحبت هایی در مورد انتقال او در تابستان آینده وجود دارد 
و می بینید که از عالقه لیورپول به این بازیکن هم صحبت های 
زیادی می شود. ما فکر می کردیم که او را در اختیار داریم و او 
خریدی عالی برای ما خواهد بود. بلینگام قطعاً این شانس را دارد که 

به بازیکنی بزرگ برای تیم ملی انگلیس تبدیل شود.«
کانته   « مصدومان:  مورد  در  پاتر  گراهام  های  صحبت   *
کوکوریا  بود.  خواهد  دسترس  در  آینده  هفته  زیاد  احتمال  به 
نیست.« دسترس  در  نیز  چوکواومکا  کارنی  است.  سرماخورده 
. قرارداد تا  با آدیداس تمدید کرد  * آرسنال قرارداد خود را 

است. معتبر  سال ۲۰3۰ 
به  یورو  میلیون   1۴ کوتینیو،  جذب  بابت  هنوز  بارسلونا    *

است. بدهکار  لیورپول 
* نیوکاسل استعداد استرالیایی گارانگ کوول )متولد ۲۰۰۴( 
به  او  که  جایی  مارینرز،  کوست  سنترال  از  دائمی  قراردادی  با  را 

صورت قرضی در آنجا می ماند، به خدمت گرفت.
اشورث، مدیر ورزشی نیوکاسل: »کوول، استعداد جوان و بسیار 
سرمایه  آینده  برای  جوان  بازیکنان  روی  ما  است،  کننده  امیدوار 

گذاری خواهیم کرد«.
پروژه  بهترین  »این  سیتی:  من  مورد  در  هالند  ارلینگ    *
اینجا جایی است  ورزشی در دنیای فوتبال در حال حاضر است... 
که فکر می کنم بهترین عملکرد ر۹6ا خواهم داشت .پس از انتقال 
از دورتموند به سیتی در سال ۲۰۲1، تقریباً 15 نفر گفتند که من 

بروین…« بیایم. استونز، دیاس، فودن، دی  باید 
سری آ

* به گفته گاتزنا ، استفانو پیولی از بازی با سه مدافع میانی 
می کند:   قدردانی  هرناندز  تئو  مصدومیت  دلیل  به  امپولی  مقابل 
کالولو ، کایر و توموری نام هایی هستند که از دقایق اولیه در کارلو 

کرد. خواهند  بازی  کاستالنی 
* بازگشت آقای خاص به سن سیرو ؛ امروز اینتر - رم 

*رم در حال آماده سازی برای دیدار امروز مقابل اینتر در سن 
سیرو می باشد.

بازیکنان جیالوروسی اوایل امروز در تریگوریا تمرینات خود را 
زیرنظر خوزه مورینیو انجام دادند.پائولو دیباال نیز پس از گذراندن 

دوهفته درکنار تیم ملی آرژانتین در تریگوریا حضورداشت.
مشکالت  به  توجه  با  جنوبی  آمریکای  اهل  مهاجم  وضعیت 

است. نامشخص  همچنان  اینتر  با  دیدار  برای  عضالنی 
است  دیباال ممکن  که  است  آن  از  گزارشات حاکی  از  برخی 

نماید. آغاز  نیمکت  روی  از  را  نراتزوری  با  دیدار 
*گاتزتا: پائولو دیباال که در تابستان 1 ماه نیم منتظر پیشنهاد 
اینتر ماند و باشگاه عالقه ای به جذب او نشان نداد اکنون میخواهد 

امروز خودش را به مدیران اینتر ثابت کند.
این حال  با  کرد  انتخاب  را  لوکاکو  دیباال؛  و  لوکاکو  بین  اینتر 
بیگ روم در این فصل فقط 3 برای اینتر انجام داده و دیباال یکی 
از موثر ترین بازیکنان لیگ با آمار ۴ گل و ۲ پاس گل بوده است.

آلگری  پیروزی  شانزدهمین  شود،  برنده  یکشنبه  یووه  اگر   *
در دوران مربیگری اش مقابل بولونیا خواهد بود. این برابر با رکورد 
تاریخی 16 پیروزی برابر کیه وو است که آن هم به نام آلگری به 
این  به  امتیازی  سه  دوران  در  مربی  هیچ  زیرا  است،  رسیده  ثبت 

تعداد پیروزی مقابل همان تیم نرسیده است.
* ناپولی و الکس ِمِرت برای قرارداد تا سال ۲۰۲۴ به توافق رسیدند.

یک  برای  تمدید  گزینه  یک  شامل  همچنین  جدید  قرارداد 
شود. می  نیز  دیگر  فصل 

 اللیگا
ممفیس  قرارداد  تمدید  ارزیابی  حال  در  بارسلونا  *مدیریت 
را  مختلف  های  پست  در  بازیکن  تنوع  فنی  کادر  هستند.  دپای 

میداند. مثبت 
همچنین دوران نقاهت ژول کنده عالی  پیش می رود او می 
تواند خیلی زود بازگردد و در شرایط عالی برای ال کالسیکو باشد.

* به گفته فابریزیو رومانو:
»قرارداد مودریچ و کروس کوتاه مدته و رئال مادرید بلینگهام 
رو در لیست خرید داره و باید با لیورپول، یونایتد و چلسی رقابت 

کنه. خود او به این زودی ها تصمیمشو نمیگیره.«
بوندس لیگا

در  آزاد  انتقال  برای  و  می خواهد  را  الیمر  همچنان  بایرن   *
ارتباط  باشگاه  رسیده.  شفاهی  توافق  به  بازیکن  با  بعدی  تابستان 
مانه هم می باشد.  مدیربرنامه ی  دارد که  مدیربرنامه اش  با  عالی ای 

بکشیم. را  انتقال  این  انتظار  باید  نیفتد  اتفاق خاصی  اگر 
* جولیان برانت درباره آنتونی مودست:

»از زمانی که من به اینجا آمده ام، تیم ما هرگز با سانترهای 
خود برجسته نشده است. اما من مطمئن هستم که به زودی تونی 
بیشتر درگیر بازی خواهد شد. او را در تمرینات می بینم، می بینم 
که چقدر سخت کار می کند. مطمئن هستم که به زودی او قادر 

خواهد بود به اهداف خود اعتماد کند.«
سایر لیگها

و  بین مسی  تلفنی  پیام  که  گویند  می  باشگاهی  منابع  از   *
الپورتا وجود داشته است، اما مالقاتی صورت نگرفته است، بازسازی 
الپورتا  که  است  شخصی  چالش  یک  باشگاه  و  مسی  بین  روابط 
برای  بزرگ  چالشی   ، گفتگوها  این  است.  کرده  ایجاد  خود  برای 

بود. خواهد  ژرمن  پاریسن  و  ناصرالخلیفی 
را  جدید  مرکزی  مهاجم  ژرمن،  پاریسن  سرمربی  *گالتیه، 
است  کرده  ذکر  تابستان گذشته  رفته  از دست  های  اولویت  جزو 
می  را    بارسا  فقط  او  چون  بود  ممکن  غیر  هدفی  .لواندوفسکی، 
اما هیچ  بود،  برای مدت طوالنی در لیست  نیز  خواست. اسکاماکا 

نداشت. وجود  هزینه  مورد  در  ساسولو  با  توافقی 

رافائل واران، مدافع منچستریونایتد، در آستانه دیدار تیمش مقابل منچسترسیتی اعالم کرد که به خاطر هواداران باید در این بازی به پیروزی برسند. منچستریونایتد بعد از شروعی ضعیف 
در رقابت های این فصل، در هفته های اخیر نتایج خوبی گرفته بود و اکنون بعد از تعطیالت بازی های ملی در دیداری حساس به مصاف رقیب همشهری خواهد رفت.واران در گفتگو با نشریه 
اکیپ تاکید کرد که ارائه نمایشی خوب در چنین دیداری اهمیت زیادی برای هواداران دارد.او گفت:«رقابت در واقع بین هواداران است. این مسئله برای آنها اهمیت دارد و ما به آن احترام می 
گذاریم. ما می خواهیم آنها را خوشحال کنیم بنابراین باید بجنگیم و مقابل تیم هایی مانند منچسترسیتی و لیورپول پیروز شویم. باید آنچه هواداران می خواهند را احساس کنید. این مسئله 

خیلی مهم است.”منچستریونایتد در حال حاضر با 1۲ امتیاز از 6 بازی در رتبه پنجم قرار دارد، در حالی که منچسترسیتی با 7 بازی و 17 امتیاز در رتبه دوم جدول جای گرفته است.

واران: بخاطر 
هواداران 
می خواهیم 
سیتی را ببریم

پایان دوران سلطه سیتی

 شهرآورد منچستر دوباره جذاب شد!
دربی منچستر این هفته در حالی برگزار خواهد شد که بازگشت 
می دهد.  را  تماشایی  دیدار  یک  نوید  اوج  دوران  به  منچستریونایتد 
هفته  رقابت های  چارچوب  در  آینده  هفته  یکشنبه  منچسترسیتی 
نهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اتحاد میزبان منچستریونایتد است 
چند  طول  در  سیتی  کند.  برگزار  را  هفته  این  دیدار  حساس ترین  تا 
و  است  شده  تبدیل  انگلیس  برتر  لیگ  بالمنازع  قدرت  به  اخیر  سال 
و  رقبا  دیگر  دسترس  از  که  شده  باعث  تیم  این  متعدد  قهرمانی های 
خصوصا منچستریونایتد خارج شود. شیاطین سرخ پس از جدایی سر 
الکس فرگوسن با مشکالتی جدی روبرو شدند و هرچند در طول این 
مدت موفق شدند دو بار به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کنند اما 
اختالف امتیازشان با صدرنشین به حدی زیادی بود که عمال در کورس 
قهرمانی قرار نداشتند. دیدار این دو تیم نیز در طول این مدت به بازی 
یک طرفه برای سیتیزن ها تبدیل شده بود. بسیاری از هواداران یونایتد 
می شدند  نگران  منچستر  شهر  دربی  برگزاری  تاریخ  شدن  نزدیک  از 
اریک  است. حضور  کرده  فرق  بار شرایط  این  که  نظر می رسد  به  اما 
شکل  به  تیم  این  که  است  شده  باعث  یونایتد  نیمکت  روی  تن هاخ 
بازی  دو  در  شکست  دو  قبول  از  پس  و  کند  پیشرفت  توجهی  قابل 
ابتدایی، آنها حاال به تیمی یک دست و منسجم تبدیل شده اند که آماده 
رویارویی با شاگردان پپ گواردیوال هستند. میکا ریچاردز در مقاله ای 
برای روزنامه دیلی میل نوشت:»من از دربی سال های اخیر لذت نبردم. 
دربی منچستر هرگز نباید تشریفاتی باشد. هر دو تیم باید برای کسب 
برد.  برنده لذت خواهد  این صورت است که تیم  امتیاز بجنگند و در 
حاال می توانم با خوشحالی بگویم که مشخص نیست چه تیمی برنده 
دیدار روز یکشنبه خواهد بود. یونایتد بار دیگر سر حال است، اعتماد به 
نفسش را به دست آورده و به تیمی خطرناک تبدیل شده است. همین 
موضوع بدون شک باعث درد سیتی در بازی این هفته خواهد شد.«

برای مقابله با بارسا

 پیشنهاد تمدید پی اس جی به مسی
مدیران باشگاه پاری سن ژرمن برای خنثی کردن تالش بارسلونا 
ارائه  آرژانتینی،  ستاره  مسی،  لیونل  به  را  قراردادی  تمدید  پیشنهاد 
کردند. قرارداد مسی با پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری به اتمام 
می رسد و این بازیکن می تواند به صورت آزاد پارک دو پرنس را ترک 
کند. تالش های بارسا و صحبت های مطرح شده از سوی مدیران این 
باشگاه و همچنین ژاوی هرناندز باعث شده است که زنگ خطر برای 
مدیران پی اس جی به صدا دربیاید و حاال کادناسر اعالم کرده است 
که این باشگاه فرانسوی پیشنهاد جدیدی را برای تمدید قرارداد این 
بازیکن تا ژوئن ۲۰۲3 به او ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل تمدید 
قرارداد یک ساله با گزینه افزایش برای یک سال دیگر است و دستمزد 
در نظر گرفته شده برای این بازیکن همان دستمزد فعلی او به ارزش 
قرارداد شباهت  این  شرایط  واقع  در  است.  سال  در  یورو  میلیون   3۰
زیادی با قراردادی دارد که دو سال پیش باعث پیوستن مسی به این 
باشگاه شد. مدیران پاری سن ژرمن در امضای قرارداد جدید با این این 
ستاره آرژانتینی بسیار جدی هستند و عالقه زیادی به حفظ  مسی در 
این تیم دارند. خصوصا ناصر الخلیفی به عنوان رییس باشگاه پی اس 
جی تصمیم دارد که تمام تالشش را برای حفظ این بازیکن در پارک 
دو پرنس به کار بگیرد و آماده است که مذاکرات را در فاز نهایی با او 
دنبال کند. بارسلونا در چند ماه اخیر بارها به احتمال بازگشت مسی به 
نوکمپ پس از پایان مهلت قراردادش با پی اس جی اشاره کرده است. 
مدیران این باشگاه امیدوار هستند که بتوانند با بازگرداندن این بازیکن 
به نوکمپ حتی برای یک سال در آخرین سال های فوتبال او، خاطره 
بد جدایی ناراحت کننده او از این باشگاه را پاک کنند و نشان دهند که 

اهمیت و ارزش بسیاری برای این ستاره آرژانتینی قائل هستند. 

تست پزشکی مخفیانه ستاره الپیزیش برای 
پیوستن به چلسی

پیوستن  قدیمی  یک  در  الیپزیش،  مهاجم  انکونکو،  کریستوفر 
از  پس  انکونکو  دارد.  قرار  انگلیس  برتر  لیگ  در  و حضور  چلسی  به 
قرار  بسیاری  باشگاه های  توجه  مورد   ۲۰۲1-۲۲ فصل  در  درخشش 
گرفت و این فصل نیز تا اینجا شش گل و یک پاس گل به نام خودش 
ثبت کرده است. او فصل گذشته موفق شد آمار 35 گل و ۲۰ پاس گل 
در 5۲ بازی در تمامی رقابت ها را از خودش به جای بگذارد که شامل 
هت تریک در بازی پر حادثه برابر منچسترسیتی در لیگ قهرمانان بود 
که با شکست 3-6 الیپزیش به پایان رسید. این بازیکن ۲۴ ساله با آمار 
درخشانی که به ثبت رساند توجه بسیاری از باشگاه های بزرگ اروپایی 
را به خود جلب کرد و باعث شد که پیشنهادهای بسیاری برای جذب 
او ارائه شود اما در نهایت تصمیم گرفت به حضورش در الیپزیش ادامه 
دهد. با این حال، به نظر می رسد که مدت زمان حضور او در الیپزیش 
و بوندسلیگا چندان طوالنی نخواهد بود و این بازیکن به زودی راهی 
لیگ برتر انگلیس خواهد شد. روزنامه انگلیسی سان مدعی شده است 
که انکونکو ماه گذشته تست پزشکی مخفیانه ای را در شهر فرانکفورت 
انجام داده تا مقدمات انتقالش به چلسی فراهم شود و تصمیم تاد بولی 

برای جذب این بازیکن کامال جدی است. 

کونته: 
یوونتوس؟ 
این شایعات 
توهین آمیز 
است

 از پدر و مادر مشترک، از تیم ملی جدا!

وقتی راموس مانع درگیری فیزیکی نیمار و امباپه شد!

ناگلزمان: می دانم مربی چه تیمی هستم؛ مانه اوج می گیرد

پوگبا: همه می دانند بازگشتم به یونایتد فاجعه بود
پل پوگبا می گوید دومین دوره حضورش در منچستریونایتد ناامیدکننده بود و او در بهترین زمان ممکن تصمیم گرفت به یوونتوس برگردد. پل پوگبا می گوید بازگشت او به منچستریونایتد اشتباه بوده است. پوگبا در دومین دوره 
حضورش در شیاطین سرخ شش سال برای این تیم بازی کرد ولی در این مدت یونایتد تنها موفق شد دو جام قهرمانی بدست بیاورد.پوگبا که امسال تابستان به یوونتوس بازگشت می گوید با اینکه شیاطین سرخ پیشنهاد دادند برای 
تمدید قرارداد او دستمزدی معادل 3۰۰هزار پوند در هفته بدهند ولی او در نهایت به این نتیجه رسید که زمان مناسب برای بازگشت به یوونتوس فرا رسیده است.سه فصل آخر حضور پوگبا در یونایتد با مصدومیت های مداوم همراه بود. 
او حاال از این دوره به عنوان دورانی فاجعه بار یاد کرده و می گوید انتظار داشت در بازگشت به شیاطین سرخ شرایطی به مراتب بهتر را تجربه کند.پوگبا در یک مصاحبه گفت:« قبال هم گفته ام که با قلبم تصمیم گرفتم یونایتد را ترک کنم 
و به یوونتوس برگردم. این تصمیمی بود که در بهترین زمان گرفته شد. سه سال آخر حضورم در یونایتد اصال خوب پیش نرفت که البته یکی از دالیلش مصدومیت های من بود. این را همه می دانند.یوونتوس هم دو سال بود که نتوانسته 

بود قهرمان سری آ بشود. پس پیوستن به یووه هم برای من و هم برای آنها چالش هیجان انگیزی بود. برای همین احساس کردم زمان آن رسیده که برگردم و تالش کنم تا به جایگاه واقعی مان برسیم؛ چه من و چه باشگاه یوونتوس”.

گابریل اسلونینا : فکر می کردم شایعه است
گابریل اسلونینا، گلر آمریکایی جدید چلسی، تصور می کرد اخبار 
انتقالش به چلسی شایعه هستند. اسلونینا حتی پس از تماس پتر چک 
هم فکر می کرد کسی در حال شوخی با او است. دو ماه قبل گابریل 
این  در  راهی چلسی شد.او  آمریکایی،  ساله  بان 18  دروازه  اسلونینا، 
به  انتقالم  مورد  در  اینترنتی  شایعات  دوستانم همیشه  گفت:»  رابطه 
باشگاه های بزرگ اروپایی برایم ارسال می کردند. هنوز هم انتقال به 
چلسی برایم کمی عجیب است چون چلسی یکی از بزرگترین باشگاه 
های دنیاست و وقتی به این فکر می کنم که از کجا شروع کردم تا 
به این نقطه رسیدم، همه چیز غیر قابل باور می شود.«اسلونینا ادامه 
داد:» زمانی که پتر چک)مشاور فنی وقت چلسی( تماس گرفت، فکر 
کردم یکی از دوستانم در حال شوخی با من است. باید خوب گوش 
می دادم تا مطمئن شوم. خوشبختانه تلفن را قطع نکردم. اصال باورم 
نمی شد که در حال صحبت با پتر چک هستم و برایم غرورانگیز بود. 

داستان 16+1 برادری که تیم ملی متفاوتی دارند

 ژسوس: به آرسنال آمدم
 تا در زمین آزاد باشم

گابریل ژسوس، مهاجم آرسنال، درباره دالیلش برای ترک منچسترسیتی 
و پیوستن به این باشگاه صحبت کرده است. ژسوس در پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی امسال تصمیم گرفت از منچسترسیتی جدا شود و با 
قراردادی به ارزش ۴5 میلیون پوند راهی ورزشگاه امارات شد تا با پیراهن 
آرسنال به حضور در لیگ برتر ادامه دهد. این بازیکن ۲5 ساله برزیلی 
تا به حال موفق شده است چهار گل برای تیم میکل آرتتا به ثمر برساند 
و سه پاس گل نیز ارسال کند تا نقش مهمی در صدرنشینی این تیم 
پس از هفت بازی ایفا کرده باشد. او در گفتگو با ESPN برزیل درباره 
جدایی از سیتی و حضور در شمال لندن اظهار داشت:»مسئله سبک 
درک فوتبال توسط پپ گواردیوال و درخواست هایی بود که او از بازیکنان 
در زمین داشت. این بستگی به شما دارد که شرایط را بپذیرید یا خیر. 
اگر شما آن را نپذیرید، باید از مربی تشکر کنید و به دنبال چالش بعدی 
باشید.«ژسوس درباره تصمیم خودش در این زمینه گفت:»من مدتی این 
شرایط را پذیرفتم اما زمانی رسید که با خودم گفتم باید برای راحتی 
خودم اقدام کنم. از او تشکر کردم، او هم به خوبی من را درک کرد و همه 
به مسیر خودشان ادامه دادند.«این بازیکن برزیلی درباره شرایطش در 
آرسنال اضافه کرد:»در آرسنال همه چیز متفاوت است. فوتبال و بازیکنان 
متفاوت هستند. سبک بازی فرق دارد. مهاجم در سیتی فرصت زیادی 
برای لمس توپ ندارد. حاال من در زمین آزاد هستم. با لبخند فوتبال بازی 
می کنم و سعی دارم بهترین عملکرد ممکن را در زمین داشته باشم.«

گالتیه: یک مهاجم دیگر داشتیم، امباپه آزادتر بود
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عملکرد ضعیف تیم ملی آمریکا پیش از 
جام جهانی

 بزرگترین ضعف رقیب ایران چیست؟
عملکرد  خصوص  در  آمریکایی  رسانه 
ضعیف تیم ملی فوتبال این کشور نوشت و از 

برداشت. پرده  آنها  ضعف  بزرگترین 
سومین  در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
بازی از مرحله گروهی جام جهانی در تاریخ 
8 آذر به مصاف تیم ملی آمریکا خواهد رفت.

تیم ملی آمریکا که با جوانانی مثل پولیسیچ، 
مک کنی و ِدست امیدوار به صعود است، در 
آخرین مسابقات فیفادی نمایشی مفتضحانه 

از خود به ثبت رساند تا حتی رسانه آمریکایی 
نگران شود.تیم ملی  تیم  این  از عملکرد  نیز 
آمریکا در گام اول مقابل ژاپن بسیار ضعیف 
ظاهر شد و حتی نتوانست در طول 90 دقیقه 
شلیک  سامورایی ها  چارچوپ  به  شوت  یک 
در  ایران  رقیب  نیز  مسابقه  دومین  در  کند. 
تا  به تساوی بدون گل رسید  برابر عربستان 
خصوص  در  گزارشی   CBS معروف  سایت 
عملکرد ضعیف شاگردان برهالتر منتشر کند.

در  که  است  این  زمان  االن  نوشت:   CBS
به  نسبت  جهانی  جام  به  زمان  نزدیک ترین 
عملکلرد تیم ملی آمریکا نگران شویم. آمریکا 

جهانی  جام  از  پیش  خود  آخر  بازی   2 در 
به سمت  شوت   2 توانست  تنها  و  بود  ناکام 
شاید  کند.  شلیک  عربستان  و  ژاپن  دروازه 
این  آمریکا  ملی  تیم  برای  سوال  بزرگترین 
باشد که »گرگ برهالتر« چه اندیشه  ای برای 
تنها  پِپی،  دارد.ریکاردو  خود  تهاجمی  خط 
ثمر رساند  به  روز گذشته  یک گل در 360 
 13 تنها  عربستان  مقابل  در  این  از  بدتر  و 
آمریکا  مهاجم  دیگر  کرد.  لمس  را  توپ  بار 
به نام »خسوس فریرا« که در لیگ حرفه ای 
آمریکا 18 گل به ثمر رسانده در مقابل ژاپن 
و عربستان نمایشی ضعیف داشت تا همچنان 

شک ها نسبت به این مهاجم تیم داالس باقی 
نوریچ  تیم  بازیکن  سارجنت،  بماند.جاش 
سیتی که در لیگ دسته اول انگلیس توانسته 
تیم  در  رساند  ثمر  به  بازی   10 در  گل   6
از سال  و  نکرده  آمریکا اصال خوب کار  ملی 
کشورش  برای  نشده  موفق  تاکنون   2019
گلزنی کند. او یک نیمه مقابل ژاپن نیز بازی 
نداشت.بزرگترین  خوبی  نمایش  اصال  و  کرد 
ضعف تیم ملی آمریکا در جام جهانی نداشتن 
باعث شده  یک مهاجم گلزن است و همین 
مرحله  در  آمریکا  حذف  برای  نگرانی ها  تا 

یابد. افزایش  گروهی 

دستیار کی روش اطمینان داد به مرحله 
بعد جام جهانی صعود خواهند کرد.

 به نقل از سایت »timeslive«، راجر 
دی سا که به عنوان مربی تیم ملی ایران در 
از  دارد، پس  کارلوس کی روش حضور  کنار 
آنکه هفته گذشته اروگوئه را با نتیجه یک بر 
صفر شکست داد و در آخرین رده بندی فیفا 
است. خوشحال  کرد،  صعود  بیستم  رتبه  به 

روش  کی  کارلوس  و  سا  دی  به  نتیجه  این 
در  بار  اولین  برای  توانند  می  داد،  اطمینان 
حذفی  مرحله  به  قطر  جهانی  جام  مسابقات 
 B صعود کنند. بازی افتتاحیه ایران در گروه
جام جهانی مقابل انگلیس در ورزشگاه الریان 
دارد،  قرار  سیزدهم  رده  در  که  است.اروگوئه 
داده  شکست  ایران  که  است  تیمی  باالترین 
است. برد روز جمعه آنها به عنوان بخشی از 
اردوی آماده سازی ایران قبل از جام جهانی 
باعث شد تا ایران امتیاز قابل توجهی در رده 
بافانا  بان سابق  فیفا کسب کند.دروازه  بندی 
بافانا و مربی اورالندو پیراتز این ماه به تهران 
به کی روش که روزها قبل منصوب  تا  رفت 
شده بود، بپیوندد تا ایران را برای جام جهانی 
چشمگیر  ای  دوره  مربی  دو  کند.این  آماده 

های  ملت  جام  فینال  به  که  داشتند  مصر  با 
آفریقا 2022 در کامرون در ماه فوریه رسیدند 
سنگال شکست  مقابل  پنالتی  در ضربات  اما 
خوردند.دستیار کی روش درباره مربیگری در 
ایران، گفت: آرزو می کنیم که بتوانیم مدتی 
را  ما  اروگوئه  برد  باشیم.  داشته  وقت  تیم  با 
مان  نفس  به  اعتماد  و  کرد  تر  زده  هیجان 
را  مختلفی  بازیکنان  ما  افزود:  رفت.وی  باال 
زمان  بشناسیم.  را  آنها  تا  کنیم  می  امتحان 
بسیار کمی وجود دارد. ما پنج روز با بازیکنان 
باشگاه  با  تا آن زمان  بازیکنان  وقت داشتیم. 
زیادی  کار  توانیم  نمی  ما  و  هستند  خود 
سا  است.دی  بسته  مان  دست  دهیم،  انجام 
اما  و گفت:  داد  را  بعد  به مرحله  قول صعود 
ما در مورد رسیدن به مرحله حذفی مطمئن 
این  بود،  تاریخی خواهد  اتفاقی  این  هستیم. 
دست  آن  به  ایران  که  است  بار  اولین  برای 
می یابد. در دو جام جهانی گذشته خیلی به 
صعود نزدیک شدند. ما فقط می توانیم دوباره 
تالش کنیم.دستیار کی روش در پایان گفت: 
اما روحیه جنگندگی شگفت انگیزی و  نگرش 
های خوبی در این تیم وجود دارد و امیدوار 

به درخشش در جام جهانی هستیم.

از میان 32 تیم حاضر در جام جهانی، 29 
رونمایی  خود  سوم  تا  اول  پیراهن های  از  تیم 
تونس  و  کامرون  اضافه  به  ایران  اما  کرده اند 
نکرده اند.  منتشر  را  خود  نهایی  طرح  هنوز 
تیم های ملی حاضر در جام جهانی 2022 قطر 
رفته رفته آماده حضور در این رویداد می شوند 
از دو ماه دیگر در بیست و دومین  تا کم تر  و 
جهان حضور  فوتبالی  رویداد  بزرگ ترین  دوره 
خواهند داشت.شرکت های تامین کننده البسه 
انتشار  به  اقدام  گذشته  هفته های  از  ورزشی 
پیراهن های اول تا سوم تیم های حاضر در این 
رقابت ها کرده اند تا از هم اکنون تماشاگران و 
هواداران پیراهن تیم محبوب خود را تهیه کنند 
و به نوعی موجب درآمدزایی برای تیم های ملی 
جهانی،  جام  در  حاضر  تیم   32 میان  شوند.از 
لباس 2۵ تیم توسط سه شرکت بزرگ نایکی، 
تیم)از  و شش  می شود  تامین  پوما  و  آدیداس 
استفاده  متفاوت  برند  شش  از  ایران(  جمله 
خواهند کرد که سهم کم تری در دنیای فوتبال 
تولیدات  با  دوره  این  در  ایران  ملی  دارند.تیم 
خواهد  حاضر  مسابقات  در  ایرانی  شرکت  یک 
شد که از سال گذشته لباس این شرکت را به 
تن می کند اما هنوز از طرح نهایی ایران برای 
حضور در جام جهانی رونمایی نشده است.به جز 
ایران، دو کشور کامرون و تونس که از برندهای 
مختلفی استفاده می کنند، اقدام به رونمایی از 
لباس خود در این رقابت ها نکرده اند اما 29 تیم 
جدید  پوشاک  مسابقات،  این  در  حاضر  دیگر 

خود را در دسترس عموم قرار داده اند و از هم 
اکنون قابل خریداری در فروشگاه های ورزشی 
است.یک شرکت پوشاک ورزشی داخلی در این 
دوره جایگزین آدیداس شده و طی هفته های 
گذشته نیز طرح این شرکت برای حضور ایران 
در جام جهانی به تصویب فیفا رسید و شنیده 
می شود در ماه جاری در مراسمی از لباس ایران 
رونمایی خواهد کرد.انتظار می رود ایران به طور 
عنوان  به  قرمز  و  سفید  پیراهن های  با  سنتی 
پیراهن اول و دوم خود در بازی ها حاضر شود 
اما هنوز مشخص نشده طرح نهایی لباس تیم 
ملی چیست و آیا همانند دو دوره گذشته نشان 
یا خیر. دارد  لباس وجود  این  ایرانی روی  یوز 
این  به  تیم های حاضر در جام جهانی  پیراهن 

است: شرح 
پوما:مراکش،سنگال،اروگوئه،غنا،صربستا

ن،سوییس
نیوباالنس:کاستاریکا

هومل:دانمارک
ماراتن:اکوادور

کاپا:تونس
Le Coq Sportif کامرون : ال کاپ اسپورتیف
جنو نایکی:لهستان،پرتغال،عربستان،کره 
بی،کانادا،آمریکا،برزیل،قطر،هلند،انگلیس،کروا

سی،فرانسه،استرالیا
آدیداس:اسپانیا،بلژیک،ژاپن،مکزیک،آرژان

تین،آلمان،ولز
مجید )مروژ(:ایران

شاگردان کی روش صدر آسیا را از دست ندادند

آخرین رنکینگ قبل از جام جهانی: ایران در رتبه بیستم دنیا

نمازی: کانادا شبیه سازی بسیار خوبی برای بازی با آمریکاست

در تهران و با یک کشور عربی

زمان آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال 
ایران مشخص شد

تیم  تدارکاتی  بازی  آخرین  است  تالش  در  فوتبال  فدراسیون 
برگزار  تهران  در  را  قطر  جهانی  جام  در  حضور  از  قبل  ایران  ملی 
کند.تیم ملی فوتبال ایران از روز 30 آبان و با دیدار مقابل انگلیس، 
کارش را در مسابقات جام جهانی 2022 قطر آغاز می کند.شاگردان 
کارلوس کی روش اخیراً اردوی آماده سازی اتریش را با بازی مقابل 
اروگوئه و سنگال به پایان رساندند و آخرین بازی تدارکاتی را هم 
قبل از اعزام به قطر انجام خواهند داد.به گفته مهدی محمدنبی نایب 
رئیس فدراسیون فوتبال، این بازی با یکی از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس برای روز 19 یا 20 آبان در تهران حال برنامه ریزی است. تیم 

ملی هم روز 2۵ آبان به قطر پرواز می کند.
 جزئیات دستمزد کی روش و همکارانش 

در تیم ملی مشخص شد
میزان دستمزد کارلوس کی روش و اعضای کادرفنی تیم ملی 
مشخص شد.مبلغ دستمزد سرمربی پرتغالی تیم ملی و ۵ دستیار او 
با  در کادرفنی مشخص شد.بر اساس توافقی که کارلوس کی روش 
فدراسیون فوتبال کشورمان داشته، او تا پایان جام جهانی ماهیانه 
دستیار   ۵ دریافتی  اینکه  کرد.ضمن  دریافت خواهد  یورو  هزار   ۵0
ترتیب  این  به  بود.  خواهد  یورو  هزار   30 ماهیانه  به صورت  نیز  او 
کادرفنی تیم ملی به صورت ماهیانه 80 هزار یورو برای فدراسیون 
فوتبال هزینه خواهد داشت.همچنین در صورت صعود تیم ملی به 
مرحله بعد جام جهانی، کادرفنی 12 درصد پاداش صعود را دریافت 
نیز  خوب  نتایج  کسب  و  پیروزی  برای  این  بر  عالوه  کرد.  خواهد 

پرداخت خواهد شد. پاداش جداگانه  
رونمایی از کلید موفقیت مجیدی در امارات

همراه  به  ایرانی  مربی  موفقیت  کلید  معرفی  به  اماراتی  رسانه 
اتحاد کلباء پرداخت.فرهاد مجیدی سرمربی سابق استقالل در این 
فصل هدایت اتحاد کلباء را در لیگ امارات برعهده دارد و تا پایان 
با  هفته سوم لیگ نتایج قابل قبولی را گرفته است.مجیدی اکنون 
کسب 6 امتیاز در رده چهارم جدول لیگ امارات قرار دارد. به نظر 
می رسد انقالب مجیدی در لیست لژیونرها در تابستان جواب داده 
است.در همین  رابطه روزنامه اتحاد کلباء به معرفی ۵ خرید خارجی 
موفق مجیدی در تابستان گذشته پرداخت که کلید موفقیت مربی 
ایرانی در بازی های اخیر دانست. در زیر می توانید ۵ شکار مجیدی 

را در قاب ببنید.
1-پینیل ماالبا)توگویی(
2-دنیل بیسا)ایتالیایی(

3-فلیپ کیچ)اسلوواکی(
4-ایگور روسی)برزیل(

۵-الکساندرو چیکاداو)رومانی(

ازبکستان در حضور ناظمی برنده شد

قضاوت داور بانوی ایرانی در جام ملت های آسیا
قضاوت دیدار دو  تیم ازبکستان و تاجیکستان در جام ملت های 

فوتسال آسیا بر عهده گالره ناظمی از ایران بود.
کویت  در  آسیا  فوتسال  ملت های  جام  که  است  روزی  چند 
قاره کهن تالش  بام  بر  ایستادن  برای  آغاز شده و قدرت های آسیا 
ایران قضاوت گالره ناظمی در  اتفاق مهم برای فوتبال  می کنند.اما 
بازی ازبکستان و تاجیکستان بود. این داور بین المللی فوتسال ایران 
که سابقه قضاوت در جام جهانی هم در کارنامه دارد، اولین مسابقه 
خود در کویت را پشت سر گذاشت که با برتری ازبک ها همراه بود.

در صورت صعود نکردن ایران به مراحل نهایی، ناظمی حتی شانس 
چه  ادامه  در  دید  باید  و  دارد  را  نهایی  نیمه  و  فینال  در  قضاوت 

رقم می خورد. او  برای  سرنوشتی 

 سرمربی پورتو: طارمی از تخریب ها 
خسته شده است

نقش  که  را  تیمش  ایرانی  ستاره  پورتو،  تیم  سرمربی 
انکارناپذیری در دو قهرمانی فصل گذشته اژدها داشت، به صورت 

ستود. ویژه ای 
مهدی طارمی در هفته های گذشته یکی از نام های پُرتکرار 
فوتبال پرتغال بوده و بارها مورد انتقاد و تخریب قرار گرفته است. 
آخرین نمونه این اتفاقات، حمله گزارشگر رشته پدل این کشور 
ملی  تیم  مهاجم  از  پورتو  وجود، سرمربی  این  با  بود.  طارمی  به 
کشورمان دفاع کرد.سرجیو کونسیسائو در نشست خبری پیش از 
دیدار دیشب )جمعه( پورتو برابر براگا درباره طارمی اظهار داشت: 
کردیم.  بازی  ریوآوه  مقابل  پیش  سال  چند  که  می آورم  یاد  به 
طارمی در این تیم به میدان می رفت و احساس می کردم از لحاظ 
بازیکنان است. دستیارانم می دانند که  از سایر  باالتر  هوشمندی 
این موضوع را همان زمان هم گفتم.وی به تمجید از مهاجم تیم 
ملی ایران پرداخت و گفت: طارمی خیلی سریع نیست، اما بسیار 
شخصیتی  است؛  همین گونه  نیز  زندگی اش  در  او  است.  باهوش 
این  از  که  مهدی  برای  حرفه ای.  و  فوق العاده  باهوش،  بسیار 
تخریب ها خسته است، صحبت کردن درباره فوتبال اهمیت دارد. 

همه چیز برای طارمی خوب پیش می رود.

منصور رشیدی:دفاع ایران بی نقص است
مشکل  ایران  حمله   خط  می گوید  فوتبال  پیشکوست  یک 
هماهنگی دارد اما کی روش مقصر نیست چون فرصت زیادی برای 

ندارد. بازیکنان  انتخاب  و  کار  شناخت، 
منصور رشیدی درباره دیدارهای دوستانه ایران مقابل اروگوئه 
و  کرد  کار  عالی  اول  بازی  در  ما  دفاع  خط  کرد:  اظهار  سنگال  و 
هماهنگی کامل داشتند. در بازی دوم هم کمی سبک تیم عوض شد 
اما به هر حال همان تیم بود و هماهنگی الزم را داشتند. بازی دوم 
بهتر از بازی اول بودیم و مخصوصا در نیمه  دوم بازیکنان توانستند 
به برنامه کی روش عمل کنند و سنگ تمام گذاشتند. تیم ملی مقابل 
نمایش  به  خودش  از  را  باالیی  سطح  بازی  دوم،  نیمه  در  سنگال 
دفاعی  را  تیم  ابتدا  حریف  تیم  شناخت  برای  ما  سرمربی  گذاشت. 
این  می کند.  بازی  جلو  به  رو  دوم  نیمه   در  آن  از  بعد  و  می چیند 
استراتژی خوبی است.او ادامه داد: حاج صفی و صادق محرمی بسیار 
خوب کار کردند و هم در کارهای دفاعی و هم حمله به خوبی شرکت 
قابل  بازی عملکرد  بازیکن خط میانی هم در هر دو  می کردند. دو 
قبولی را به نمایش گذاشتند. خط دفاعی ما بسیار با کیفیت است و 
به نظر من هیچ نقصی نداشتند. البته ما در خط حمله هنوز مشکل 
آزمون،  است.  بسیار محدود  زمان  به خاطر  این  و  داریم  هماهنگی 
طارمی و انصاری فرد آماده هستند و این مساله کار را برای کی روش 

می کند. سخت 

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال گفت: 
اردوی تیم ملی منظم و همبستگی خوبی بین 
بچه ها وجود داشت، بنابراین هدف رسانه های 

معاند را بهتر از من می دانید.
اردوی  اتمام  درباره  نبی  محمد  مهدی 
اظهار  اتریش،  فوتبال کشورمان در  تیم ملی 
وین  در  را  ای  روزه   12 اردوی  ما  داشت: 
داشتیم و بچه ها صبح و بعد از ظهر تمرینات 
کارلوس  اینکه  از  برگزار کردند. جدا  را  خود 
تیم های  آنالیز  فنی  جلسات  در  کی روش 
خوبی  خیلی  نظم  از  اردو  داشت،  را  رقیب 
باید  که  است  جایی  ملی  تیم  بود.  برخوردار 
و  تمرین  انضباط،  نظم،  حرفه ای،  اخالق 
باشد.وی  حاکم  آن  در  مسابقه  برای  انگیزه 
افزود: خوشبختانه در این دو بازی هم نتیجه 
خوبی به دست آوردیم . نایب قهرمان آمریکای 
جنوبی که قهرمان دو دوره جام جهانی است 
یعنی اروگوئه را به راحتی شکست دادیم. البته 
دیدار با سنگال، قهرمان آفریقا هم می توانست 
خیلی بهتر باشد اما تمرکز مقداری کمتر شده 
و  کرده  بازی  بسیار خوب  بچه ها  معهذا  بود. 
اول  رئیس  گرفتند.نایب  هم  خوبی  نتیجه 
فدراسیون فوتبال درمورد اینکه آیا تیم ملی 
از  قبل  قوی  و  خوب  تدارکاتی  بازی  هم  باز 
جام جهانی برگزار خواهد کرد، گفت:  دیدار 
با روسیه منتفی شد. تیم ما 2۵ آبان به قطر 
اعزام می شود. می خواهیم 12 نوامبر خواهیم 
یک دیدار دوستانه برگزار کنیم که با توجه به 
با کی روش  تاریخ میالدی طبق صحبتی که 
کرده ایم می خواهیم دیدار دوستانه ای را در 
تهران قبل از اعزام به قطر انجام بدهیم. تیم 

۵ روز قبل از مسابقات به قطر اعزام می شود.
نبی تصریح کرد: در تالش هستیم یک بازی 
روز   ۵ و  آبان   20 یا   19 تاریخ  در  تدارکاتی 
قبل از اعزام به قطر با تیمی از حاشیه خلیج 
فارس هماهنگ کنیم. در این مسیر با توجه 
مانده کی روش  باقی  که  به چند هفته کمی 
را  نظرات خودش  نقطه  فنی اش  تقویم  طبق 
دارد . امیدوارم در این مدت طبق تعاملی که 
قبل  تا  را  خوبی  تمرینات  شده  باشگاه ها  با 
باشیم.وی  داشته  جهانی  جام  به  اعزام  از 
ایران  به  کی روش  بازگشت  زمان  درخصوص 
توضیح داد: آخر هفته آینده در تهران است.

درمورد  فوتبال  فدراسیون  اول  رئیس  نایب 
در  تیم  این  سرپرست  به  مربوط  حواشی 
اردوی اتریش و اینکه حمیرا اسدی در بازی 
اول به عنوان مدیر تیم معرفی شده بود، گفت: 
دنبال حاشیه نباشید.)باخنده(نایب رئیس اول 
فدراسیون فوتبال درخصوص انتخاب محسن 
معتمدکیا به عنوان مدیر رسانه ای تیم ملی 
به صورت موقت، گفت: من هم شنیده ام او به 
عنوان مدیر رسانه ای انتخاب شده است.نبی 
معاند  رسانه های  برخی  فعالیت های  درمورد 
نظام برای ایجاد حاشیه در اردوی تیم ملی، 
عنوان کرد: هیچ حاشیه ای در تیم ملی وجود 
نداشت. مطالبی عنوان شد اما دیدید تیم ملی 
نتایج خوبی  چه شرایط فنی خوبی داشت و 
انجام دادیم و  بازی های بسیار خوبی  گرفت. 
و  بود  منظم  ما  اردوی  این ها  همه  کنار  در 
داشت.  وجود  بچه ها  بین  خوبی  همبستگی 
من  از  بهتر  خودتان  را  ها  رسانه  این  هدف 

می دانید.

وضعیت 
آل کثیر برای 
پرسپولیسی 
شدن هنوز 
قطعی نیست

رسانه آفریقایی بهترین تیم کنونی 
این قاره را با توجه به عملکرد 10 بازی 

اخیرش معرفی کرد.
در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم 
اردوی  در  اش  دوستانه  بازی  آخرین 
آفریقا  قهرمان  سنگال  مقابل  اتریش 
بر  یک  تساوی  نتیجه  به  و  گرفت  قرار 
 Actu Foot« یک رسید.امروز سایت
Afrique« به بررسی بهترین تیم های 
قاره سیاه با توجه به عملکردشان در 10 
سنگال  ملی  پرداخت.تیم  گذشته  بازی 
اخیر  بازی   10 در  عملکردش  توجه  با 
آفریقا  قاره  تیم  ترین  آماده  عنوان  به 

برتر و آماده کنونی  انتخاب شد. ۵ تیم 
است: زیر  ترتیب  به  آفریقا  قاره 

1-سنگال
2-تونس/مالی

3-مراکش
4-الجزایر

۵-بورکینافاسو/مصر
در  روش  کی  کارلوس  شاگردان 
اولین بازی دوستانه خود هم با پیروزی 
تیم  کردند.  بزرگی  کار  اروگوئه  مقابل 
مرحله  مسابقات  در  کشورمان  ملی 
تیم های  با  گروهی جام جهانی 2022 
ولز رقیب است. و  انگلیس  آمریکا،  ملی 

 رونمایی از پیراهن ۲۹ کشور حاضر در جام جهانی
 و جای خالی ایران

در آخرین رنکینگ فیفا قبل از آغاز جام 
رسمی  صورت  به  دیگر  روز  چند  که  جهانی 
قرار  بیستم  رتبه  در  ایران  شود،  می  اعالم 
آخرین  که  سپتامبر  دی  فیفا  پایان  دارد.با 
آغاز  از  پیش  المللی  بین  های  بازی  پنجره 
انتشار  انتظار  در  همه  حاال  بود،  جهانی  جام 
آخرین رنکینگ فیفا پیش از شروع بزرگترین 
تورنمنت فوتبالی در جهان هستند. رنکینگی 
که البته از اآلن نیز مشخص است و بدون نیاز 
به اعالم رسمی فدراسیون جهانی فوتبال، رتبه 
تیم ها مشخص و تعیین شده است.از آنجایی 
که فیفا چند سالی است که فرمولی ثابت برای 
و  در هر مسابقه رسمی  ها  تیم  امتیاز  تعیین 
بدون  نتیجه  در  است،  کرده  تعیین  دوستانه 
توان  می  فیفا  رنکینگ  رسمی  انتشار  به  نیاز 
کردن  سپری  از  پس  کشوری  هر  که  فهمید 
بازی های اخیر خود در فیفا دی، چه امتیازاتی 
کسب یا از دست داده و در چه جایگاهی قرار 
بررسی  به  اساس،  همین  گرفت.بر  خواهد 
آخرین رنکینگ فیفا پیش از آغاز جام جهانی 
)که قرار است طی ساعات یا روزهای آتی به 

پردازیم: می  شود(  اعالم  رسمی  صورت 
 تیم کی روش صدر آسیا را از دست نداد، 

ایران در رتبه بیستم دنیا
کارلوس  و  ایران  برای  اخیر  دی  فیفا 
رسید.  پایان  به  و خوشی  خوبی  با  روش  کی 
و  قیمت  گران  با ستاره های  اروگوئه  بر  غلبه 
مطرح، نتیجه ای بود که کمتر کسی انتظارش 
را می کشید. اما ملی پوشان توانستند با تک 
خود  پرآوازه  رقیب  از سد  طارمی  مهدی  گل 

گذشته و با روحیه باال برای جام جهانی آماده 
توانست  ملی  تیم  نیز  دیدار  دومین  شوند.در 
به  سنگال  یعنی  خود  قدرتمند  رقیب  مقابل 
تساوی یک – یک دست پیدا کند. شاگردان 
ستاره  داشتن  اختیار  در  وجود  با  سیسه  آلیو 
اسماعیل  مانه،  سادیو  همچون  مطرحی  های 
سار، کالیدو کولیبالی، بوالی دیا و... نتوانستند 
دروازه ایران را باز کنند و تنها گل حریف نیز 
با اشتباه پورعلی گنجی به ثمر رسید.پیروزی 
برابر اروگوئه ۵.78 و تساوی مقابل سنگال نیز 
0.20 امتیاز مثبت به تیم ملی اضافه کرد تا در 
امتیاز مثبت، مجموع  با کسب ۵.98  مجموع 
و  برسد   1۵64.62 عدد  به  ایران  امتیازات 
را  رتبه صعود، خود   2 با  روش  شاگردان کی 
را  بیستم دنیا رسانده و صدر آسیا  به جایگاه 

باشند. داشته  اختیار  در  همچنان 
  فیفا دی فاجعه بار برای رقبای ایران

هر سه تیم همگروه ایران در رقابت های 
جام جهانی 2022، روزهای تاریکی را سپری 
را  بدی  دوران  که  انگلیس  ملی  تیم  کردند. 
سپری می کند، با شکست برابر ایتالیا و تساوی 
در  و  داد  از دست  امتیاز  آلمان، 8.99  مقابل 
مجموع با کسب 1728 امتیاز در همان رتبه 
پنجم دنیا باقی ماند اما اختالف آنها با ایتالیا 
انتظار  از  دور  رسید.شکست  امتیاز   2 تنها  به 
برابر ژاپن و تساوی مقابل عربستان باعث شد 
تا آمریکا 2 پله در رنکینگ فیفا سقوط کند. 
آنها با 7.۵4 امتیاز منفی روبرو شدند و از رتبه 
چهاردهم به جایگاه شانزدهم سقوط کردند.ولز 
از  فیفا دی  این  در  را  امتیاز ممکن  بیشترین 

دست داد ولی رتبه نوزدهم خود را حفظ کرد. 
آنها برابر بلژیک و لهستان شکست خوردند تا 
با کاهش 12.31 امتیاز روبرو شوند. اکنون آنها 
1۵69 امتیازی هستند و تنها پنج امتیاز با تیم 

ملی ایران فاصله دارند.
  برزیل در صدر فاصله را 

افزایش داد
تیم ملی برزیل در این فیفا دی 2 دیدار 
دوستانه را برابر غنا و تونس برگزار کرد که در 
بدین  سلسائو  رسید.  پیروزی  به  دیدار   2 هر 
آورد  دست  به  را  مثبت  امتیاز   3.7۵ ترتیب 
به عدد 1841 رساند. را  نمرات خود  و شمار 
سنگین  آنها  برای  هلند  برابر  بلژیک  شکست 
تمام شد و 9.48 امتیاز از تیم روبرتو مارتینز 
کسر شد. البته پیروزی برابر ولز 4.27 امتیاز 
مثبت را به اندوخته های آنها اضافه کرد اما در 
مجموع برآیند کاری شیاطین اروپا در این فیفا 
اکنون  امتیاز،  با 1816  آنها  و  بود  منفی  دی 
فاصله خود را با برزیل بیشتر از قبل می بینند.
پیروزی در تقابل با هندوراس و جاماییکا نیز 
سبب شد تا آرژانتین در رتبه سوم باقی بماند. 
با وجود پیروزی برابر اتریش، اما شکست مقابل 
دانمارک سبب شد تا جمع امتیازی فرانسه از 
این فیفا دی منفی باشد. در خصوص انگلیس 
نیز توضیح داده شد.اما 2 پیروزی مهم مقابل 
ایتالیا  تا  شد  سبب  مجارستان  و  انگلیس 
از  استفاده  و  منفی  امتیاز   12.29 کسب  با 
با یک  آتزوری  برابر سوئیس،  اسپانیا  شکست 
پله صعود به رتبه ششم رسیده و جای اسپانیا 
را بگیرد. تیم های هلند، پرتغال و دانمارک نیز 

در رده های هشتم تا دهم ایستاده اند.
  صعود عربستان به جمع

 50 تیم برتر دنیا
همانطور که باالتر گفته شد، صدر رنکینگ 
به  ژاپن  است.  ایران  اختیار  در  آسیا همچنان 
شاگردان  کننده  تعقیب  ترین  نزدیک  عنوان 
مقابل  تساوی  و  آمریکا  بر  غلبه  با  روش،  کی 
اکوادور، در مجموع دستاورد مثبتی داشت و 
امتیازات خود را به عدد 1۵۵9 رساند. اختالف 
آنها با ایران فقط ۵ امتیاز است.کره جنوبی نیز 
کامرون،  بر  غلبه  و  کاستاریکا  برابر  تساوی  با 
رتبه  در  و  کرد  کسب  مثبت  امتیاز   4.27
بازی   2 در  نیز  استرالیا  ماند.  باقی  آسیا  سوم 
دستاورد  و  دهد  شکست  را  نیوزیلند  توانست 
مثبتی داشته باشد.با وجود 2 تساوی بدون گل 
برابر اکوادور و آمریکا، اما عربستان توانست در 
پله   3 با  و  کرده  کسب  امتیاز   2.04 مجموع 
جای  آنها  برسد.  دنیا  پنجاهم  رده  به  صعود، 
میزبان  گرفتند.  آسیا  پنجم  رتبه  در  را  قطر 
جام جهانی مقابل کانادا شکست خورد ولی در 
دیدار با شیلی و جاماییکا به تساوی رسید که 
در مجموع 4.28 امتیاز منفی را برای آنها در 
پی داشت.عراق نیز پس از پیروزی برابر عمان 
و سوریه، 2 پله در رده بندی جهان و یک رتبه 
در رنکینگ آسیا صعود داشت و جای امارات 
را در جایگاه هفتم آسیا گرفت.این جدول 2۵ 
تیم نخست جهان در رنکینگ جهانی است که 
مشاهده می کنید. در روزهای آینده، این رتبه 
اعالم  فیفا  سوی  از  رسمی  صورت  به  بندی 

شد. خواهد 

نبی: هیچ حاشیه ای در تیم ملی وجود نداشت

مهاجم پیشین پرسپولیس این روزها با حضور در تمرینات این تیم به دنبال جلب رضایت کادر فنی است.با رسیدن به بهبودی کامل، عیسی آل کثیر چند روزی است در 
تمرینات تیم پرسپولیس حضور پیدا کرده و همراه با سایر بازیکنان به تمرین می پردازد.این اتفاق در حالی رخ داده که آل کثیر قراردادی با پرسپولیس ندارد و قرارداد دو ساله او 
با سرخ پوشان در پایان فصل گذشته لیگ به اتمام رسید و او این روزها بدون قرارداد در تمرینات پرسپولیس حاضر است.از طرف دیگر در روزهای اخیر عنوان شده که نام آل کثیر 
در نیم فصل به لیست پرسپولیس اضافه خواهد شد اما این در حالی است که کادر فنی سرخ پوشان هنوز تصمیم قاطعی درباره این موضوع نگرفته است.مربیان پرسپولیس در 
ابتدا قصد دارند تا میزان آمادگی مهاجم سابق خود را بررسی کنند و در صورتی که آل کثیر بتواند خود را به کادر فنی تحمیل کند آن زمان بحث قرارداد جدید با این بازیکن 
به میان خواهد آمد اما در حال حاضر هیچ تصمیمی برای عقد قرارداد با این بازیکن گرفته نشده است.آل کثیر که عملکرد تأثیرگذاری در پرسپولیس داشت، در هفته چهاردهم 
لیگ گذشته و در مشهد از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد و بعد از چند ماه زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد. او این روزها تمرینات خود را آغاز کرده تا بتواند نظر 

مساعد کادر فنی پرسپولیس برای عقد قرارداد دوباره با این باشگاه را جلب کند.

کی روش، ترمز آماده ترین تیم آفریقا را کشید

 به صعود تاریخی در جام جهانی  مطمئن  هستیم

دستیار کی روش: ایران تیمی شگفت انگیز است!

کی روش یک هفته دیگر برنامه می دهد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از هفت روز مجددا به تهران برمی گردد.کارلوس کی روش که پس از انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی ایران از نخستین روز اردو در تهران حضور یافت 
و تمرین شاگردان اش را زیر نظر گرفت، حاال با اتمام اردوی اتریش به پرتغال سفر کرده است.کی روش به همراه دستیاران خود به مرخصی یک هفته ای رفته اند و قرار است در بازگشت مجدد به 
ایران، برنامه جدید تمرینی که برای ملی پوشان مدنظر دارد را اعالم کند تا طبق آن، برنامه مسابقات لیگ برتر نیز مشخص شود.پیش از این مسؤول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ اعالم 
کرده بود مسابقات لیگ برتر تا هفته دوازدهم در روز سیزدهم آبان ماه برگزار خواهد شد ولی با این وجود ممکن است این برنامه بازهم دستخوش تغییر شود.تیم ملی فوتبال ایران روز نوزدهم یا 
بیستم آبان ماه در تهران یک مسابقه دوستانه مقابل یکی از تیم های حاشیه خلیج فارس برگزار می کند که بنابر این، به صورت قطعی یک هفته زودتر از این تاریخ لیگ برتر تعطیل خواهد شد 
ولی ممکن است بازهم زودتر از روز سیزدهم آبان بازی ها دچار وقفه شود.بنابر اعالم محمدمهدی نبی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال، کارلوس کی روش اواخر هفته آینده به تهران برمی گردد 

و برنامه ریزی جدید فنی و زمان بندی تمرینی خود را اعالم می کند.


