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توتو اسپورت (ایتالیا)

( ASاسپانیا)

استار اسپورت (انگلیس)

ایــن روزنامــه به ســبب در پیــش بودن
دیــدار جالــب یوونتــوس بــا میــان در
لیگ فوتبال ایتالیا عکس چهره گونزالو
ایگواین را با دو حالت روبهروی یکدیگر
چاپ کــرده و یکــی از آنها دربــر دارنده
وی بــا لبــاس یوونتــوس اســت کــه او
پیشتــر در عضویــت آن بــود و دیگری
با لباس میالن که تیم فعلی وی است.
توتو اســپورت از نقــل و انتقالهای تازه
اینترمیالن هم خبر داده است.

عکس اول این نشریه نشانگر استقبال
سرخیو راموس ،کاپیتان رئال مادرید
از براهیــم ،صیــد تازه و میــان فصلی
این باشــگاه در جریان تمرینات رئال
اســت »AS« .از جدیدترین اظهارات
دیهگــو ســیمئونه ،ســرمربی اتلتیکــو
مادرید و همچنین تحوالت مسابقات
رالی داکار یاد کرده و متذکر شده است
که جام حذفی اسپانیا گرمابخش این
روزهای فوتبال اسپانیا است.

عکس بزرگی از هری کین که شــادی او را پس
از گلزنــی مقابل چلســی در دیــدار رفت نیمه
نهایــی جــام اتحادیــه فوتبال انگلیس نشــان
میدهد صفحه اول این روزنامه را درنوردیده
و خبــر از عزم راســخ تاتنهام برای رســیدن به
فینال میدهد .اســتار اســپورت به دیدار شب
گذشــته منچسترســیتی با تیم کم نام و نشان
برتون در دیگر دیدار نیمه نهایی این جام نیز
اشاره کرده و پپ گواردیوال را مردی خوشبخت
با احتساب قرعه آسان سیتی خوانده است.

واکنش وزیر ورزش به اختالف ادامهدار کیروش و برانکو

انرژیمان را
صرف حمایت از تیم ملی کنیم

دلیلی ندارد که امکان حضور زنان در ورزشگاهها و
اماکن ورزشی را فراهم نکنیم

مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه
جلســه هیــأت دولــت دربــاره بحــث حضــور زنــان در
بازتــاب ورزشــگاهها گفــت« :ایــن کار در اســتادیومهای مختلــف
نیــاز بــه ورودی مجزا ،معبر و مکان مجزا و ســرویس و خدمــات مجزا دارد.
همــه این امکانات در ورزشــگاههای مختلــف وجود دارد و ایــن امکانات در
کوتاهتریــن زمــان ممکن قابل فراهم کردن اســت .امیدواریم کــه به مرور با
فراهم شــدن شــرایط در مکانهای مختلــف ابتدا در بازیهــای ملی امکان
ایــن موضوع را فراهم کنیم ».وی افزود« :شــورای عالی انقالب فرهنگی در
نیمه دوم سال  84مصوبهای داشته که دوستان دستگاه قضایی به آن اشاره
میکردنــد که مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی حکــم قانون را دارد .در
جلســهای کــه دو هفته قبل داشــتیم ،اعضای کمیســیون فرهنگــی و تربیت
شــورای عالی انقالب فرهنگی این موضوع را مطرح کردند و دبیر شــورا قول
داد کــه تجدیــد نظری در ایــن ارتباط صورت گیرد .شــرایط امروز با گذشــته
متفاوت است و خوشبختانه نظام این امکان را فراهم کرده که زنان در همه
مکانها و مناســبتها و رویدادها حضور داشــته باشــند .دلیلی ندارد که این
امــکان را بــرای زنان در ورزشــگاهها و اماکن ورزشــی فراهم نکنیــم؛ البته با
رعایت همه مسائل شرعی و فرهنگی».
وزیــر ورزش و جوانــان در رابطــه بــا عملکــرد تیــم ملــی فوتبــال در جام
ملتهای آســیا هم صحبت کــرد« :تیم خیلی خوبی داریم و شــروع خوبی
هــم در این رقابتها داشــتیم .امیــدوارم در بازیهــای باقیمانده هم نتایج
خوبــی بگیرنــد .تیــم ملی از حمایــت همه ملــت و دســتاندرکاران ورزش
برخوردار است و امیدواریم با همین حمایتها ،هماهنگیها و عزم و اراده
بتوانیم تا فینال این مســابقات پیش برویم ».ســلطانیفر در رابطه با اینکه
اختالف کیروش و برانکو در جام ملتهای آسیا هم ادامه دارد و آیا وزارت
ورزش قصــد نــدارد تذکری به این افــراد بدهد ،افزود« :بهتر اســت که همه
انــرژی را صــرف حمایت از تیــم ملیمان کنیم و امیــدوارم بتوانیم قهرمان
شــویم .برای تیم ملی پیشبینی پاداش کردیم .امیدوارم در مراحل بعدی
کنار تیم باشم .تا االن همیشه در کنار تیم بودهام و تالش میکنم که باز هم
کنار تیم ملی باشم».

گفتوگوی «ایران» با محمد تقوی ،سرمربی تراکتورسازی

کیروش راه بردن ژاپن و عربستان را بلد است

دژاگه یکی از  5بازیکن برتر تاریخ فوتبال ایران است /متأسفم احترام در باالترین سطح فوتبال ایران رعایت نمیشود
حامد جیرودی
خبرنگار

ëëدرخصوص شروع خوب تیم ملی در
جام ملتها و پیروزی  5بر صفر مقابل
یمن ،چه نظری دارید؟
نمیتوانیــم بازی با یمــن را مالک
و معیــار فوتبــال ایــران قــرار دهیم .نه
میتوانیم بگوییم برد خیلی با ارزشــی
بوده و نــه میتوانیم بگوییم یمن تیم
ضعیفی اســت .این بــرد را نه کمرنگ
و نه پررنگ کنیم .فاصله فوتبال ایران
بــا یمن بــه انــدازه  5گل هســت .البته
نمیخواهیــم ارزش کار بازیکنــان را
پایین بیاوریم و تالششان قابل تقدیر
است.
ëëمهدی طارمــی  2گل زد و یک گل هم
سردار آزمون و سامان قدوس .یک گل
هم اشــکان دژاگه زد که بازیکن شــما در
تراکتورسازیاست.
من فقــط همین یــک گل را دیدم.
چون اشــکان بازیکن تیم خودم است!
(میخندد) .از گلزنی و آمادگی اشکان
خیلی خوشــحالم .اوایــل خیلی تحت
فشــار بــودم کــه چــرا اشــکان تعویض
نمیشــود؟ من اعتقاد داشــتم او فقط
نیازمند این اســت که بــازی کند .چون
در چنــد ســال اخیــر مصدوم بــود و به
این نیاز داشت در چند بازی  90دقیقه
بــازی کند تا هــم از لحــاظ روانی و هم
از لحــاظ بدنی به آمادگی الزم برســد.
بــدون تردیــد اشــکان یکــی از بهترین
بازیکنــان تاریــخ فوتبــال ایــران اســت
و اگــر بخواهــم  5بازیکــن برتــر تاریــخ
فوتبــال ایران را نام ببرم ،اشــکان یکی
از آنهاســت .او هــر زمــان و تحــت هــر
شــرایطی که بــه میــدان رفتــه ،یکی از
بهتریــن بازیکنــان تراکتورســازی بوده
و مــن بــا آنالیــز ایــن موضــوع را ثابت
میکنم.
ëëاما دژاگــه در بازی جام حذفی ابتدای
فصل مقابــل صنعــت نفت آبــادان،
بــه تعویض خود توســط جان توشــاک
واکنــش نشــان داد .این بــرای خیلیها
تعجببرانگیزبود.
اشــکان بــه تعویــض خــود واکنش
نشــان نداد و مــن نمیتوانــم توضیح
بدهــم ،چــون یــک موضوع شــخصی

عکس :سایت باشگاه تراکتورسازی

محمــد تقــوی جــزو مربیــان ایرانــی
اســت که فوتبال را علمی و تخصصی
دنبال کــرده و حرفهــای قابل تأملی
در ایــن بــاره دارد .بازیهــای تیم ملی
در جام ملتهای آســیا ،باعث شــد تا
پای صحبتهای ایــن بازیکن دهه 60
و  70فوتبــال ایــران و اســتقالل برویم.
ســرمربی حــال حاضــر تراکتورســازی
در گفتوگویی که بــا خبرنگار «ایران»
داشــت ،نظــرات خــود را درخصــوص
تیم ملی ،تراکتورســازی و فوتبال ایران
مطرح کرد.

است .اشــکان مثل هر بازیکن دیگری
در دنیــا ،ممکــن اســت نســبت بــه
تعویضش ســؤالی داشته باشد که این
طبیعی اســت .ســؤالش هم معمولی
بود .او کلمهای را به کار برد که در زبان
انگلیســی ،یــک کلمــه متــداول اســت
کــه اگــر بخواهیــم در بدتریــن حالــت
آن را ترجمــه کنیم ،بــاز یک اصطالح
مؤدبانه است .اما اعتقاد دارم واکنشی
کــه گرفته شــد ،واکنش بدی بــود و آن
اتفاق نبایــد میافتاد .بعضــی مواقع،
مربیان میگویند بازیکن حرف زد باید
گردنش را بزنیم ولی یکســری مربیان
دیگــر میگوینــد بایــد بازیکــن را درک
کنیم و اگر قرار است تنبیهی هم انجام
شــود ،بعــداً انجــام شــود تــا تنشــی به
وجود نیاید و در کل به نظر من ،اشکان
در آن موضوع تقصیری نداشت.
ëëبرگردیم بــه تیم ملی! احســان حاج
صفــی دیگــر بازیکــن تراکتورســازی در
بازی بــا یمن در دفــاع چپ بــه میدان
رفت ولــی فرصــت بــازی به مســعود
شــجاعی کــه دیگر شــاگرد شماســت،
نرسید.
ایــن دیگــر بــه تفکــرات مربــی
برمیگــردد .مهــم ترین خبر بــرای ما
ایــن بــود کــه تورنمنــت را بــا پیــروزی
آغــاز کردیــم و فرقــی هــم نمیکند با
یمن بازی میکنیــد یا عراق .مهم این
است که ببرید .در تیم ملی  23بازیکن
حضــور دارند ولی اینکه مســعود بازی
نکــرد ،تصمیم کــیروش بوده اســت.
من دوست دارم مسعود و اشکان کنار
هــم بازی کنند .چــون اعتقاد دارم نوع
بازیشــان همدیگــر را کامــل میکنــد.
روزی کــه مســعود نبــوده ،اشــکان
کاراییاش کمتر شده و روزی که اشکان
نبــوده ،مســعود همیــن طــور .در هــر
حال ،اتفاق خاصی نیفتاده و به نظرم
مســعود در دیدارهای بعــد تیم ملی،
بازی خواهد کرد.
ëëبازی بعدی تیم ملی با ویتنام اســت
که به عــراق  3بر  2باخت .ایــن بازی را
چگونهمیبینید؟
بعیــد میدانــم ایــران در مرحلــه
گروهــی به مشــکل بخــورد امــا ویتنام
تیــم خوبی نشــان داد و بازنده محض
نبود .ویتنــام ،تیم گردن کلفتی اســت
ولی بعید به نظر میرسد حریف ایران
شود .مهمترین موضوعی که کیروش
میخواهد در فوتبال ایران جا بیندازد،
ایــن اســت کــه هیــچ حریفــی را نبایــد
دســتکم گرفت و حتــی همین یمنی
کــه  5گل خــورد ،قابــل احتــرام اســت
و تــا زمانی کــه این تفکــر باشــد ،ایران
مشــکلی برابر حریفانی مثــل ویتنام و
هند که ناشناخته هستند و میخواهند
خودشــان را در فوتبال آســیا بــه اثبات
برســانند ،نخواهــد داشــت .در ضمن
بازی با این تیمها ممکن است سخت
شود .دیدید که اردن ،استرالیا را برد.

ëëبا این شــرایط ،شانس قهرمانی ایران
در جام ملتها را چقدر میدانید؟
کــیروش حــرف خوبــی زد کــه اگر
بــر مبنــای شایســتگی باشــد ،ژاپــن و
اســترالیا شــانس بیشــتری دارنــد .اگــر
جام جهانی را مــاک قرار دهیم ،باید
گفــت کــه اگرچه اســترالیا باخــت ولی
بــاال میآیــد و اگــر ژاپــن و ایــران هم تا
مراحل پایانی پیــش بروند ،میتوانند
شانس قهرمانی باشند .عربستان هم
تیــم بــا کیفیتی بــود .امــا اعتقــاد دارم
ایــن تیم و امارات با وجود امکاناتی که
دارنــد و حتی عراق ،حریفانی هســتند
که کــیروش راه پیروزی بر آنها و حتی
تیمــی ماننــد ژاپــن را بلد اســت .البته
همه چیز دست مربی نیست و مسائل
دیگر هم گاهی دخیل است.
ëëدربــاره اتفاقــی کــه میان کــیروش و
برانکــو به وجــود آمده و مدتهاســت
ادامه دارد ،چه نظری دارید؟
ببینیــد فوتبال یــک مقوله اجتماعی
خیلی وسیع است ولی مهمترین مسأله
در هــر موضوعــی ،احتــرام اســت .شــما
در ورودی هــر بــازی واژه  Fair Palyرا
میبینیــد و  Respectهم یعنــی احترام.
مــن خیلی متأســفم کــه این احتــرام در
باالتریــن ســطح فوتبــال ایــران رعایــت
نمیشــود .ایــن را مــن نــه میتوانــم یاد
بدهم و نه کسی میتواند یاد بگیرد .چون
باید در هر شــرایطی بــه همدیگر احترام
بگذاریم و متأســفم که مسئوالن فوتبال
ما نمیتوانند این موضوع را جا بیندازند.
ëëدر کل به تیم ملی امیدوار هستید؟
بلــه ،همــه بــه امیــد زنده هســتند.
ما همیشــه مدعــی بودهایــم .من یک
جــوان  18 ،19ســاله بــودم کــه بــا تیــم
ملی در جام ملتهای  1988شــرکت
کردیــم .وقتی با رتبه ســوم برگشــتیم،
مــردم ناراضــی بودنــد .مــا آن موقــع
اردویمــان در رســتوران چینیهــا بــود
و مثــل ســربازخانهها در رســتوران
میخوابیدیم .ســرما بود و به پنجرهها
پالســتیک زده بودنــد تــا ســرما مــا را
اذیــت نکند .بــا آن امکانات و در حالی
که داشــتیم ســومین یا چهارمین بازی
ملیمــان را تجربه میکردیم ،مردم از
ما قهرمانی میخواستند.
ëëزنده یــاد پرویز دهداری کــه آن موقع
سرمربیتیمملیبود،خیلیسختگیر
بود؟
دهداری سختگیر نبود .ایشان انسان
بزرگی بود و باید بگویم که در یک کلمه،
جمله یا حتی یک مصاحبه نمیگنجد
که بخواهیم دربــارهاش صحبت کنیم.
من برای همــه مربیانــم از جمله زنده
یــاد ناصر حجــازی یــا مرحــوم منصور
پورحیــدری احترام زیــادی قائلم چون
خیلی چیزها از آنها یاد گرفتم.
ëëبعــد از آن هــم که بــا علــی پروین کار
نکردید؟
بلــه مــن اردو را تــرک کــردم و بــه

دانشــگاه رفتــم .مــن آن موقــع در
دانشگاه تهران ،کشاورزی میخواندم.
البته شــاید هم خــط میخــوردم ولی
زرنگــی کــردم و از اردو بیــرون آمــدم.
یخندد)
(م 
ëëشــما بعد از ســالها به فوتبــال ایران
برگشــتهاید و ســرمربی تراکتورســازی
هســتید .شــرایط تیمتــان در نیم فصل
دوم را چطور ارزیابی میکنید؟
مهمترین مشکل ما در حال حاضر
ایــن اســت کــه ملیپوشــانمان را در
اختیــار نداریم .من مربــی بهانهگیری
نیســتم ولــی وقتــی گاهــی مســائل را
نمیگوییــد ،مشــکالت را نمیبیننــد.
مــا  3بازیکن ملیپوشمــان را تا  4روز
قبــل از بازی نداریــم و این بزرگترین
مشکل ماست 3 .ملیپوش یعنی 30
درصد تیــم و مطمئناً من در بازی اول
آنها را ندارم.
ëëآنتونی اســتوکس هم با شما به ایران
برگشــت .چقــدر امیــدوار هســتید او
کیفیت قبل از رفتنش از ایران را دوباره
ارائه دهد؟
مــن همین امــروز (دیروز) داشــتم
بــا همکارانــم صحبــت میکــردم و
میگفتــم اســتوکس مــن را ســورپرایز
کــرده اســت .ایــن قــدر کــه خــوب و با
انگیــزه تمریــن میکند .این اســتوکس
برای هر تیمی خطرناک است و خیلی
اتفاقات ممکن است بیفتد.
ëëتکلیف لی هری اروین چه شد؟
لــی بایــد تکلیفــش را بــا باشــگاه
مشخص کند و اگر نمیخواهد برگردد،
بایــد یک مهاجم بگیریــم و باتوجه به
اینکه لیســت با حضور «لی» پر است،
مــا نمیتوانیــم بازیکــن جدیــد جذب
کنیم .فکر میکنم تکلیف او تا چند روز
دیگر مشخص شود.
ëëیــک بازیکــن جدیــد بــه نــام کویــن
کنســتانت را هــم گرفتیــد کــه بازیکــن
ســابق میالن بوده است .شما خودتان

درخواست جذب او را داده بودید؟
مــن درخواســت پســت را میدهم
و بازیکــن بــه مــن معرفــی میشــود و
میگوینــد این خوب اســت یــا نه و من
تأیید یــا رد میکنم .مســائل مالیاش
هم به باشگاه مرتبط است .او را به من
معرفی کردنــد و فکر میکنم بازیکنی
با خصوصیات او کمتر به فوتبال ایران
میآیــد .او در میــان و فوتبــال اروپــا
بــوده ولی این برای من مالک نیســت
و بایــد وضعیــت االن بازیکن را ببینم.
من از کوین پرســیدم که آخرین بار کی
بــازی کــرده .ممکــن اســت او از لحاظ
بدنی عقب باشــد و ما باید ســریع این
مشــکل را حل کنیم ولی داشــتن تفکر
حرفهای مهم اســت و به من گفت اگر
الزم باشــد ،روزی  3جلسه هم تمرین
میکند تا برسد.
ëëاین قیمت 5میلیون یوروییاش هم
خیلی برای همه جالب بوده است.
نه  5میلیون یورو قیمت او نیســت.
ایشــان زمانی که از باشگاههای فرانسه
به میالن رفتــه 5 ،میلیون یورو قیمت
ترانسفرش بوده است.
ëëامــا گفتــه میشــود زنــوزی مالــک
تراکتورســازی آنقــدر رقمهــای باالیــی
پیشــنهاد میدهــد کــه ایــن رقــم هــم
باورکردنیاست.
نه اصالً این طور نیســت .من بدون
تردید به شــما میگویم که قــرارداد او،
ماننــد قرارداد نرمال یک فوتبالیســت
خارجی ناشــناخته اســت که به فوتبال
ایران آمده است.
ëëبا این ســتارهها تیمتان رؤیایی شده.
امیــدوار هســتید قهرمــان لیــگ برتــر
شوید؟
قهرمانــی فاکتورهای زیــادی دارد.
مهم این است که یک قهرمان ماراتن،
مســابقهاش خوب تمام کنــد و ما هم
هدفمان این اســت که ماراتن لیگ را
خــوب تمام کنیم .مــا هنوز به یک تیم

کامــل تبدیل نشــدهایم .ایــن بازیکنان
تازه اضافه شــدهاند و تیم دارد باالنس
میشود .اگر چند بازیکن دیگر بگیریم
و در چنــد بــازی اولمــان هــم نتایــج
خوبــی بگیریم ،میشــود امیــدوار بود.
چــون  2 ،3هفتــه طــول میکشــد کــه
ملیپوشــان بــا تیــم هماهنــگ شــوند
و بعــد از آن بــه قهرمانــی هــم فکــر
میکنیم.
ëëخوشــحال هســتید به فوتبــال ایران
برگشت هاید؟
خوشــحالم امــا از یــک طــرف
ناراحــت هــم هســتم .چیــزی کــه در
لیــگ و اتفاقات فوتبال ایران میبینم،
ناراحتــم میکنــد و انتظــار نداشــتم
بعــد از  18دوره همچنان این تفکرات
آماتوری حاکم باشد.
ëëفوتبال ایران نسبت به آن دورهای که
بازی میکردید ،چقدر پیشرفت کرده؟
مهــم اســت پیشــرفت را در چــه
ببینیم .اگر زمینها را بگوییم ،بله بهتر
شده است .بازیکنان هر دوره میگویند
کــه ما بهترین بازیکنان ایــران بودهایم
امــا از لحاظ تکنیــک فــردی میتوانم
بگویم بازیکنان سابق بهتر بودند.
ëëشــما منتقدانی هم دارید و میگویند
تقوی تجربه خاصی در مربیگری ندارد.
چه پاسخی به این انتقادها دارید؟
من مربیگری را در محالت انگلیس
شــروع کــردم .در  Sundayلیــگ ،در
 Saturdayلیگ و بعد به Wednesday
لیــگ .بعــد بــه کنفرانــس و چمپیــون
شــیب و لیــگ برتــر .مــن تمــام ایــن
تیمهــا را در این  14ســال دیــدهام .من
نمیخواهــم بگویم فوتبــال بلدم ولی
از ســال  2007حس کــردم باید نگاهم
بــه فوتبــال را عــوض کنــم و ســالها
طــول کشــید که مــن توانســتم مدرک
مربیگــریام را از انگلیس بگیرم و این
نبوده که برخی بگویند ایشان کجا بوده
است .من در فوتبال بودهام.

بیرانوند نقطه ضعف امیری را لو داد

دومیــن تمریــن تیــم ملی فوتبــال ایران پــس از برتری
برابــر یمــن دیــروز ســاعت  14:30در زمیــن شــماره دو
اخبـــار ورزشــگاه کریکت ابوظبی برگزار شــد .مسعود شجاعی
که به دلیل ســرماخوردگی روز سهشنبه همراه سایرین تمرین نکرده بود،
دیــروز بدون مشــکل تمرین کــرد .علیرضا جهانبخش هــم که مدتها به
دلیــل مصدومیــت اختصاصــی تمریــن میکــرد ،بــا ســایرین تمرین کرد
تا نشــان دهد مشــکلی بــرای همراهی تیــم در دیــدار برابر ویتنــام ندارد.
علی کفاشــیان و محمدرضا ســاکت میهمانان تمرین ملیپوشان بودند و
دقایقــی از تمریــن را تماشــا کردند .این دو در ادامه جلســهای با کیروش
در گوشــهای از زمیــن برگــزار کردند .بازیکنان تیم ملی پــس از گرم کردن
زیــر نظر میک مــک درموت بازی در نیمــهای از زمین فوتبال با اســتفاده
از دروازههــای کوچــک را تمریــن کردنــد و بخــش بعــدی تمریــن هــم به
بازی ســپک تاکرا اختصاص داشــت .زمانــی که بازیکنان ســپک تارا بازی
میکردنــد ،کــری خوانی جالبی میان آنها شــکل گرفته بــود به طوری که
بیرانوند دائم اشــاره میکرد توپ را روی پای راست امیری بفرستند چون
اعتقاد داشــت او در شوتزنی با پای راســت ضعیف عمل میکند و به این
ترتیب نقطه ضعف امیری را لو داد!

برتری خفیف ژاپنیها مقابل ترکمنستان

ژاپــن در اولیــن دیــدار خود در جــام ملتها توانســت ترکمنســتان را  ۳بر ۲
شکســت دهد .قضاوت ایــن دیدار را علیرضا فغانی برعهده داشــت .دیروز
ازبکستان و عمان هم از گروه  Fمسابقات در ورزشگاه شارجه به مصاف هم
رفتند که ازبکستان  2بر یک پیروز شد .هدایت ازبکستان را هکتور کوپر مربی
نامــدار آرژانتینــی بــر عهده دارد .گفتنی اســت در بازی های امــروز و از گروه
 Aبحریــن – تایلند ( )14:30و هند – امــارات ( )19:30با هم دیدار می کنند.
همچنین از گروه  Bاردن – سوریه ( )17به مصاف هم می روند .در بازی های
فــردا جمعه هم از گروه  Cفیلیپین – چین ( )17و قرقیزســتان – کره جنوبی
( )19:30مقابل هم قرار می گیرند و از گروه  Bهم بازی فلســطین – استرالیا
( )14:30برگزار می شود.

جهانبخش :از بازی ویتنام شوکه شدیم

علیرضــا جهانبخــش در حاشــیه تمرین تیــم ملی گفت« :خدا را شــکر بعد
از مــدت طوالنی که بیرون بودم و بدشانســی که داشــتم ،تمرینات خودم را
پشت سر گذاشتم و به طور کامل با تیم تمرین میکنم و اگر کادر فنی صالح
بداند ،حاضرم به تیم کمک کنم و از تمرین کنار سایر بازیکنان لذت ببرم».
او ادامــه داد« :قطعاً بازی اول در چنین مســابقاتی مهم اســت و بازتاب آن
هــم مهــم اســت و بازیکنــان و کادر فنــی از اهمیــت آن باخبر بودنــد .فرقی
نمیکــرد کــه تیــم ملی برابر یمــن بازی کند یــا حریف دیگری .ما بــاز هم با
همین کیفیت بازی میکردیم و خدا را شکر بازیکنان نمایش خوبی داشتند.
بازی عراق و ویتنام را دیدیم و تیمی را نمیشود دستکم گرفت .ما از نحوه
عملکرد ویتنام شــوکه شدیم و انتظار چنین بازی را نداشتیم ».مهاجم تیم
ملی درباره رقیبان اصلی ایران در جام ملتهای آسیا گفت« :رقیبان سنتی
ما یعنی اســترالیا ،ژاپن و کره جنوبی از مدعیان اصلی هســتند .عربســتان و
امــارات هــم میتوانند در این جام نتیجه بگیرند .البتــه با بازیای که ویتنام
مقابل عراق داشت ،ممکن است در این جام شگفتی هم داشته باشیم .ما
هم هدف بزرگی داریم و در راستای آن تالش خواهیم کرد».

لغو اردوی خارجی سایپا به خاطر کارگران

کیروش چند روز دیگر سرمربی کلمبیا میشود!

در حالــی کــه کارلوس کــیروش بــه همراه
تیــم ملــی در مســابقات جــام ملتهــای
آســیا حضــور دارد ،یــک بــار دیگــر ســایت
روزنامــه « »eltiempoکلمبیــا ،مدعی شــد
این مربی پرتغالی گزینه اصلی فدراســیون
فوتبال کلمبیا برای جانشینی خوزه پکرمن
اســت و اگــر اتفــاق خاصــی نیفتــد ،در چند
روز آینــده کــیروش را بــه عنوان ســرمربی
جدیــد معرفــی خواهــد کــرد .او کارش را با
کلمبیــا به محض اتمام قراردادش با ایران
آغــاز میکنــد .در طــول یــک ســال گذشــته
فدراســیون کلمبیا  3جلســه با کــیروش برگزار کرده اســت .اولین جلســه در
تاریخ  24ســپتامبر در حاشیه مراســم بهترینهای فیفا بود .دومین جلسه در
مــاه نوامبــر در مادرید بود و آخرین جلســه نیز  9دســامبر در مادرید در فینال
جام لیبرتادورس برگزار شد».

رسن فارسی صحبتکرد

بشــار رســن ،هافبــک عراقــی
پرســپولیس کــه بــه همــراه تیــم
کشــورش در جــام ملتهــا حضــور
دارد ،در مصاحبــه بــا شــبکه الکاس
قطر در قســمتی از صحبتهایش با
کارشناس ایرانی این شبکه ،به زبان
فارســی صحبت کــرد .رســن درباره
بــازی بــا ویتنــام گفــت« :در ابتــدا
بازی برای ما ســخت شــد .ما ویتنام
را خــوب آنالیــز کرده بودیــم ولی در
نهایــت موفــق شــدیم در نیمــه دوم به بــازی برگردیم .خدا را شــکر که
موفق شــدیم  3امتیاز بازی را گرفتیم و امیدواریم در بازی مقابل یمن
عملکرد بهتری داشــته باشــیم ».وی درباره دیدار با ایــران گفت« :تیم
ملــی ایــران بازیکنان خوبــی دارد و یکی از نامزدهای قهرمانی در آســیا
ولی از ایران ترسی نداریم و با تمام قوا بازی خواهیم کرد».

پیشنهاد مهدویکیا به رئیس AFC

مهــدی مهدویکیا که برای مراســم افتتاحیه
جام ملتها ،در دیدار با رئیس کنفدراســیون
فوتبــال آســیا پیشــنهاد جالبــی را ارائــه کــرد.
کاپیتان سابق تیم ملی ایران که سفیر فوتبال
پایه در آسیا هم هست ،در دیدار خود با شیخ
ســلمان از وی خواســت تــا شــرایطی فراهــم
شود که تیمهای جوانان باشگاههای مختلف
که در لیگ قهرمانان آســیا حضــور دارند روز
قبل از برگزاری بازی بزرگســاالن  2تیم با هم
بازی کنند .این اتفاق در فوتبال اروپا در قالب
یــک جــام در حــال انجام اســت و بــه همین
دلیل مهدوی کیا چنین پیشــنهادی را مطرح کرد .شــیخ ســلمان در این دیدار از
پیشنهاد مهدویکیا اســتقبال کرد اما مدعی شد برگزاری چنین مسابقاتی طبعاً
هزینههــای زیــادی را در پــی خواهد داشــت کــه اگر هزینههــای آن تأمین شــود،
مطمئناً میتواند به رشد و توسعه فوتبال آسیا کمک کند.

علی دایی ،ســرمربی ســایپا با اینکه از وجود مشــکالت مالی در این باشــگاه
ناراضــی اســت ،امــا دیــروز از خیــر برگــزاری اردویــی تدارکاتــی در ترکیه که
پیشتر روی آن توافق شــده بود ،گذشــت تا به حل مشــکالت کارگران سایپا
که مثل بازیکنان فوتبال ســایپا حقوقهای معوقه دارند ،یاری برساند .دایی
ایــن تصمیم بــاارزش را زمانی گرفت که از خط تولید کارخانه ســایپا بازدید
کــرد و آنجــا از نزدیــک با شــرایط و خواســتههای کارگران آشــنا شــد .به این
ترتیــب تمرینات نارنجیها برای نیم فصــل دوم لیگ برتر در همان تهران
پیگیری خواهد شــد و این در حالی اســت که رضا درویش ،مدیرعامل سایپا
مشکالت مالی این باشگاه صنعتی را مرتبط با فشارهای اقتصادی رایج در
کشور در شرایط کنونی عنوان کرده است.

وزیر ورزش حوثیها :این تیم ربطی به یمن ندارد

حســن زید ،وزیــر ورزش حکومت حوثیها (جنبش انصــاراهلل) یمن بعد از
شکســت ســنگین این تیم برابر ایران اظهار نظر جالبی انجام داد .او در این
بــاره گفــت« :این تیمملی ربطــی به ما ندارد و نماینده حوثیها نیســت .ما
مخالف حضور یمن در هر رقابتی که در دو کشــور شــرور و همپیمان ،یعنی
عربستان سعودی و امارات برگزار شود ،بوده و هستیم».

