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دریافتی بازیکنان تراکتورسازی به نصف رسید
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| باشگاه تراکتورسازی تا این جای فصل  ۹۶ـ  ۹۷نصفی از قرارداد بازیکنان خود را پرداخت کرده است و
تعهد کرد تا ماه دیگر  ۵۰درصد دیگر را به بازیکنان بپردازد.همچنین این باشگاه تعهد کرد تا ماه آینده  ۵۰درصد
باقی مانده از مطالبات بازیکنان را پرداخت کند تا دیگر دغدغ ه مالی ذهن آنها را مشغول نکند.

| دوپینگ سالهای گذشته گریبان وزنه برداری را گرفت تا ورزش ایران از االن ضربه
بزرگی را متحمل شده باشد.زمانی که در بررسی مجدد نمونه های دوپینگ وزنه برداری در دو المپیک  ۲۰۰۸و
 ۲۰۱۲تست های زیادی مثبت شد ،کمیته بین المللی المپیک هم به فدراسیون جهانی هشدار داد در صورتی
که به فکر چارهای نباشد شاهد حذف این رشته از المپیک خواهد بود .این اولتیماتوم باعث شد فدراسیون جهانی
وزنه برداری سفت و سخت تر به مبارزه با دوپینگ بپردازد و حتی سیستم کسب سهمیه المپیک را تغییر داد تا
وزنه بردارانی که به دنبال حضور در المپیک هستند دائما در حال دادن تست دوپینگ باشند.اما فدراسیون جهانی
وزنه برداری در تازه ترین تصمیم خود اعالم کرد کشورهایی که از سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۲۰تعداد دوپینگی های
آنها بیشتر از  ۱۰نمونه باشد با کاهش سهمیه المپیک روبرو خواهند شد.اما ایران که نمونه مثبتی در المپیکها
نداشته و در این سه سال اخیر هم تالش کرده در رویدادهای مهم دوپینگ مثبتی نداشته باشد ،تصورش را هم
نمی کرد ،دوپینگ های قدیمی کار دستش دهد و سهمیه اش از االن در المپیک توکیو کاهش یابد .این اتفاق
نه تنها شوک بزرگی برای وزنه برداری بلکه برای کل ورزش ایران محسوب میشود چراکه تعداد رشته هایی
که ایران را در المپیک صاحب مدال می کنند به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسند و حاال وزنهبرداری هم
بخواهد تعداد سهمیه هایش کاهش یابد عمال شانس کسب مدال ایران کم میشود.در این ماجرا نداشتن کرسی
تاثیر گذار در هیات رییسه یک فدراسیون جهانی مهم شاید بیشتر از قبل به چشم آمد زیرا زمانی که این تصمیم
مهم که سرنوشت ورزش یک کشور را در المپیک رقم می زند گرفته شد ،ایران نماینده ای نه درهیات رییسه و
نه در کمیسیون ورزش پاک فدراسیون جهانی نداشت تا حداقل تالش کند این تصمیم به گونه ای گرفته شود
که به ضرر ایران نباشد یا تالش هایی که ایران در این سالهای اخیر داشته به چشم بیاید.

پیمان فخری :اختالف بین هشت تیم برتر جهان
بسیار کم است
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| سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسحله سابر ایران با اشاره به آغاز اردوهای تی مملی در سال ۹۷
گفت :برای بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸برنامه خاصی داریم.
پیمان فخری در گفتوگو با ایســنا ،درباره برنامه تیمملی شمشیربازی اســلحه سابر در سال  ۹۷و
مســابقات پیش روی سابریســتهای ایرانی ،اظهار کرد :از دیروز اولین روز تمرینات و اردوی تیمملی
اسلحه سابر در آکادمی ملی المپیک با حضور شش شمشیرباز آغاز شد .این اردو برای حضور قدرتمند در
جایزه بزرگ مسکو که از  ۱۸تا بیستم اردیبهشت ماه برگزار میشود تشکیل شده است .در پایان چهار
سابریست عازم این رقابتها خواهند شد .همچنین بنا به دعوت تیمملی روسیه یک اردوی مشترک را
پیش از آغاز جایزه بزرگ مسکو خواهیم داشت و به همین دلیل پنج روز زودتر به روسیه سفر میکنیم،
عالوه بر این باید  ۲۸اردیبهشت ماه در جام جهانی مادرید شرکت کنیم.
سرمربی تیمملی شمشیرباز اسلحه سابر ایران در مورد مهمترین اهداف تیمملی در سال  ،۹۷اظهار
کرد :استارت جدی تیمملی در سال جدید از امروز زده شده است .از مهمترین اهداف ما در سال جدید
حضور درخشان در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا اندونزی است .در سال گذشته شاهد بودید که نفرات
تیمملی تا روزهای پایان ســال در آمادگی کامل بودند و حتی در تعطیالت عید عازم جایزه بزرگ کره
جنوبی شدند .خوشبختانه توانسته ایم روند آماده سازی شمشیربازان را ادام ه دهیم و امیدوارم با تمرکز
بیشتر در سال جدید بتوانیم نتایج درخشانتری کسب کنیم.

قنبرزاده :در کمپ روسیه چیزهای زیادی یاد گرفتم
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| نایب قهرمان پرش ارتفاع آســیا امیدوار است که نتیجه تمرینات خود را در بازی
های آسیایی جاکارتا ببیند و در آن مسابقات بتواند به روی سکو برود.کیوان قنبرزاده در مورد شرایط تمرینی
خود اظهار کرد :خدا را شــکر این مرحله از اردوهایم در کمپ کیسالوت پیگیری میشود .چهار مرحله قبلی
اردوها در شهر مسکو انجام شد ،اما کنون با توجه به گرم تر شدن هوا تمرینات خود را در فضای باز و در یک
کمپ بسیار مجهز ادامه می دهم .در تمرینات که نمی توان رکورد زد ،ولی فاکتورهای بدنی ام خوب است و
هر روز بهتر از روز قبل هم میشود .مربی من رکوردهای وزنه ،جهش و سرعت را زیر نظر دارد و از پیشرفتم
راضی است.وی در خصوص مسابقات پیش روی خود گفت :تا بازیهای آسیایی جاکارتا چند مسابقه تدارکاتی
برنامهریزی شده است و قصد داریم که دو ماه را در اروپا به مسابقه اختصاص دهیم .در آن مدت هر مقدار که
بتوانم بیشتر و بهتر مسابقه دهم تا انشاءاهلل نتیج ه شش – هفت ماه تمرین و تالش را ببینم .باید نتیجه تالشی
که فدراسیون ،من و مربی در این مدت انجام دادهایم را در بازیهای آسیایی ببینیم.
دارنده مدال نقره پرش ارتفاع قهرمانی داخل سالن آسیا درباره بازیهای آسیایی جاکارتا گفت :در بازیهای
آسیایی ورزشــکاران خوبی رقابت میکنند و رکوردهای خوبی نیز ثبت شده اســت .تا این جای کار نیز من
خوب پیش رفته ام و بر خالف ســالهای قبل بیکار و بدون تمرین ننشستهام .شرایط خوبی برایم فراهم شد.
هم من و هم فدراسیون تمام سعی و تالش خود را کردهایم و امیدوارم که دربازیهای آسیایی روی سکو بروم.
ل حاضر در آن به ســر می برم چند روزی است که آغاز شده است و به مدت
او ادامه داد :اردویی که در حا 
 21روز پیگیری میشود .بعد از آن  10روزی برای استراحت و گرفتن ویزای مسابقات پیش رو به ایران برمی
گردم .اردوی بعدی من در روسیه و اردوی تمرینی پایانی من خواهد بود.

چشمی:

باید در حد و اندازه سختترین
گروه جام جهانی آماده شویم
| بازیکن تیم ملــی فوتبال ایــران گفت:
همگروهی با تیمهــای مراکش ،اســپانیا و پرتغال
دشوارترین قرعه تاریخ فوتبال ایران است ،بنابراین
برای رقابت در چنین سطحی باید با باالترین آمادگی
وارد مسابقات شویم.
روزبه چشمی در فاصله  ۵۹روز تا شروع رقابتهای
جام جهانی دربــاره آخرین وضعیت تیم ملی پس از
انجام دو دیدار دوستانه برابر تیمهای تونس و الجزایر
به ســایت فدراســیون فوتبال گفت :فکر میکنم با
انجام این دو بازی شبیه ســازی بسیار خوبی با تیم
ملی مراکش انجام گرفت .تونس تیمی اســت که به
جام جهانی صعود کرده و الجزایر هم رقیبی بود که
بازیکنان بسیار اسم و رسم داری دارد .هر دوی این
تیمها کمک خیلی زیادی به ما کردند .این دو بازی
به ما نشــان داد که باید برای حضور در چه سطحی
از مســابقات آماده شــویم.او ادامه داد :این دو بازی
تصور ذهنی خوبی به ما بازیکنان داد که حاال وقتی
از رقابتهایی در سطح آســیا آماده حضور در جام
جهانی و رقابتهای بینالمللی میشویم ،چند پله و
چند سطح تفاوت وجود دارد .در این دو بازی خیلی
چیزها برای ما بازیکنان مشخص شد ،از جمله این که

باید خیلی بیشتر کار کنیم تا بتوانیم به سطحی که
حضور در جام جهانی نیاز دارد ،برسیم.مدافع تیم ملی
با اشاره به سه حریف ایران در رقابتهای جام جهانی
گفت :با وجود رقبایی که داریم اصال ناامید نیستیم.
تمام تالشمان را میکنیم تا بتوانیم نتیجه شایستهای
برای فوتبال ایران کسب کنیم و بتوانیم این شانس
را داشته باشیم تا برای نخستینبار در تاریخ فوتبال
ایران به مرحله دوم رقابتهای جام جهانی برســیم.
رسیدن به این هدف هم مستلزم این است که بیشتر
کار کنیــم و تمام تمرکزمــان در تمرینات روی این
موضوع باشد که بتوانیم رویای ملی صعود از مرحله
گروهی را تحقق بخشیم .با شرایطی که در تیم ملی
وجود دارد ،تمرینات ریکاوری که انجام می دهیم و
اردوها و بازیهای دوستانه ای که انجام داده و پیش رو
داریم امیدوارم که به این هدف بزرگ و ملی برسیم.
در مدت باقی مانده هم باید دست به دست هم بدهیم
و با اتحاد همگی به دنبال رسیدن به این هدف باشیم.
چشمی با اشاره به امکانات فراهم شده در مجموعه
پک اظهار کرد :فکر میکنم اگر این امکانات ۱۵ ،۱۰
سال قبل برای فوتبال ایران فراهم میشد ،فوتبال ما
االن چند پله جلوتر بود .در پــک هم امکانات و هم

خدماتی که کادر فنی و پزشــکی بــه بازیکنان ارائه
می کنند ،کامال حرفهیی اســت .باید از فدراسیون
فوتبال و آقای کیروش تشــکر کرد که این اتفاق را
برای فوتبال ایران رقــم زدند و امیدوارم ما بازیکنان
بتوانیم با استفاده از این امکانات و خدمات ارائه شده
به بهترین شکل آماده حضور در جام جهانی شویم.
او به رویای بازیکنان فوتبــال برای حضور در جام
جهانی اشــاره کرد و گفت :در این چهار سال هر چه
به جام جهانی نزدیکتر شــدیم ،تالش من و ســایر
بازیکنان برای رســیدن به پیراهن تیم ملی بیشتر
شــد .ما برای حضور در جام جهانــی تالشمان را
کردهایــم و هر کدام از ما امیدواریــم که این افتخار
نصیبمان شود تا بتوانیم در جام جهانی پیراهن تیم
ملی را بر تن کنیم.بازیکــن تیم ملی درباره بازیهای
دوستانه پیش روی تیم ملی هم اظهار کرد :بازیهایی
که انجــام داده ایم و دیدارهایی کــه پیش رو داریم
با توجه بــه در نظر گرفتــن محدودیتهای موجود
بهترین بازیهایی بوده که کادر فنی برای تیم ملی در
نظر گرفته است و قطعا هر کدام از آنها میتواند به
تیم ملی کمک کند .ترکیه و یونان بازیهای خیلی
خوبی هستند و میتوانند چالش خیلی بزرگی برای

ما باشــند .امیدوارم در بازیهای دوستانه هم نتایج
خوبی بگیریم و هم درسهای الزم را کســب کنیم
و با اقتدار وارد جام جهانی شویم.چشمی با اشاره به
رقابتهای جام جهانی  ۲۰۱۴گفت :در آن مسابقات
تیم ملی با آرژانتین همگروه بود؛ دیداری که اگر آن
اتفاق داوری نمی افتاد شاید ما پیروز از زمین خارج
می شدیم اما اکنون اســپانیا و پرتغال به عنوان دو

تیم مدعی قهرمانی جام جهانی و مراکش به عنوان
قهرمان آفریقا رقبای ما در مرحله گروهی هستند .این
نشان دهنده کار بسیار سختی است که داریم .فکر می
کنم دشوارترین گروه تیم ملی ایران در تاریخ است.
بنابراین باید همه تالشمان را بیشتر کنیم و ذهنیتمان
به این سمت باشد که باید در روسیه نتیجه بگیریم.
همه تالشــی که در تیم ملی توسط آقای کی روش،

کادر فنی و بازیکنان تیــم ملی انجام می گیرد برای
این است که تیم ملی برای اولین بار از مرحله گروهی
صعود کند و رسیدن به این هدف مستلزم این است
که با آمادگی باال و در سطح و اندازه سخترین گروه
تاریخ فوتبال ایران خودمان را آماده کنیم .امیدوارم
در نهایت با اتحاد ملی و دســت به دســت هم دادن
بتوانیم به این هدف بزرگ برسیم.

تاج:

امیدوارم خانواده فوتبال از حقوق خود بهره ببرند

| رییس فدراسیون فوتبال گفت :امیدوارم فوتبال و خانواده
فوتبال از حقوق حقه خود بهــره ببرند.به گزارش کائنات و به نقل
از فدراســیون فوتبال ،مهدی تاج در نشست با روسای کمیتهها و
دپارتمانهای فدراســیون فوتبال عنوان کرد :ارزیابی من از تالش
دوستان در کمیتهها و دپارتمانها در سال گذشته مثبت است .ما
سال پرافتخاری را در  ۹۶سپری کردیم و این جز با زحمات شبانه
روزی تک تک اعضای فدراسیون ممکن نمیشد .از این بابت مراتب
تقدیر خود را از تالشهای صورت گرفته اعالم میدارم.
وی ادامه داد :بهترین پاداش برای دوســتان و همکاران ارجمند
در فدراسیون فوتبال ،شادی دل مردم و افزایش امید در میان آحاد
جامعه است .بر این اساس ،فدراسیون فوتبال ،بر خود میبالد که در
سال گذشته با حضور در میدانهای متعدد جهانی ،شادی و نشاط
را در میان مردم عزیزمان پدید آورد .خاطرات زیبای فراوانی در سال
گذشته در ذهن همه ما ثبت شــد .روزی که در نخستین روزهای
سال ،۹۶ورزشگاه آزادی در حضور بیش از  ۱۰۰هزار تماشاگر شاهد
برتری یوزهای ایرانی مقابل چین بود ،روز قطعی شــدن صعود به
روســیه  ،۲۰۱۸روز برتری نوجوانان ایرانی مقابل آلمان و مکزیک
در جام جهانی ،روزهای سومی فوتســال و فوتبال ساحلی در جام
جهانی و روز صعود تیم ملی جوانان به جام جهانی همه و همه جزو
این ویترین پرافتخار بود.
رییس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد :سال گذشته در چنین
ایامی ،نشســتی با وزیر محترم ورزش و جوانان داشتیم که در آن
اولویت ســال  ،۹۶صعود تیم ملی به جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه
تعیین شد .بزرگی از بزرگان فوتبال میگفت کشورهای دنیا به دو
قسمت تقسیم میشوند .کشــورهایی که در جام جهانی هستند و
کشورهایی که نیستند و خوشحالم که به خواست خدا ،تالش کادر
فنی ،غیرت بازیکنان ،حمایت رسانهها و مردم و  ...ایران عزیز امروز
جزو کشورهایی است که در جام جهانی حضور دارند.
وی ادامه داد :امروز در نخستین روزهای سال  ،۹۷هدفگذاری
فدراسیون فوتبال برای سال جاری بخش اقتصادی است .همه تالش
ما در سال جاری در فدراسیون میبایست بر این نکته معطوف باشد
که در بحث اقتصادی فعال عمل کنیم و این دقیقا در راستای نظر
وزیر محترم ورزش و جوانان است .من از آغاز سال جاری ،شخصا
در پنج جلسه طوالنی مدت با محوریت مباحث مارکتینگ شرکت
کردهام .در این جلســات وضعیت امور جاری مربوط به قراردادها
بررسی شده و به جمع بندی خوبی رسیدیم که انشاءاهلل در آینده

دنیای فوتبال
مسی ،نیمار را متحول کرد
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| توصیه ستاره بارسلونا باعث تحول مهاجم برزیلی شد.پینی زهاوی که در انتقال
ن ژرمن نقش کلیدی داشت در مصاحبه اخیرش گفت :اکنون سه ستاره در جهان
نیمار از بارسلونا به پاریس 
فوتبال وجود دارند که لیونل مسی ،کریســتیانو رونالدو و نیمار هستند .آنها نمیتوانند در یک باشگاه بازی
کنند.با این حال مهاجم برزیلی و آرژانتینی چهار فصل در بارسلونا بازی کردند و در این مدت همکاری خوب
خود را نشان دادند .همچنین دوستی صمیمانهای میان آنها برقرار شد که تا امروز ادامه دارد.
عالوه بر این مسی نقش تعیین کنندهای در سرنوشت نیمار داشت .همه چیز از بین دو نیمه یک بازی در
سال  ۲۰۱۳آغاز شــد .نیمار در حالی زمین را ترک کرد تا به رختکن برود که بازی بدی به نمایش گذاشته
بود .او به قدری از این شرایط ناراحت بود که گریست ،مسی به او نزدیک شد و توصیهای کرد .مهاجم برزیلی
در برنامه آلتاس اوراس گفت :اشکهایم سرازیر شد چون در نیمه اول نمایش خوبی نداشتم .مسی متوجه
ت که باید خودت باشی .فوتبال خودت را بازی کن
ناراحتیام شد و شروع به صحبت با من کرد .او به من گف 
و هراس نداشته باش.
پس از آن روز فشار سنگینی از روی نیمار برداشته و دوســتی عمیقی بین دو مهاجم ایجاد شد .بازیکن
ن ژرمن در پایان اظهار کرد :چه بخواهی چه نخواهی بازی کردن در کنار ستارگان تو را تحت تاثیر
پاریس 
قرار میدهد .کمی خجالت میکشیدم .پس از صحبت با مسی توانستم به همراه او به اوج برسم ،فوتبال خود
را نشان دهم و اعتماد به نفس داشته باشم .در آن زمان احساس راحتی کردم و شادی را پیدا کردم .سپس
یک دوستی بزرگ آغاز شد.

ماجدی :الهالل را دست کم نگیریم

اثرات وضعی آن روشن خواهد شد.
رییس فدراسیون فوتبال تصریح کرد :در سال جاری ،همچنین
باید توجه به اولویتها در دستور کار قرار بگیرد .در واقع هر رویدادی
باید بر اســاس هزینه و فایده در فاز اجرا قرار بگیرد و اگر هزینه و
فایده همخوانی نداشته باشد ،قطعا آن رویداد نباید در اولویت قرار
بگیرد.
وی ادامه داد :در مرکز ملی فوتبال ،در حال حاضر وضعیت خوبی
وجود دارد و با زحمات صورت گرفته ،قسمتهای مختلف مطابق
با اســتاندارهای روز فوتبــال ،در حال ارائه خدمــات به قهرمانان
ملی در  ۱۸رده هســتند .به طور حتم ،در سال جاری برنامه ریزی
گستردهای برای احداث ساختمان فدراسیون فوتبال در مرکز ملی
فوتبال هم انجام خواهد گرفت .ضمن این که در سال قبل ،به اندازه
تمامی سالهای گذشته در این مرکز هزینه شد و این موضوع باید
ادامه پیدا کند.
رییس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از اظهارات خود بیان
داشــت :در عصر امروز ،فضای اینترنت ،بر رســانهها سایه افکنده
است .روزگاری در همین مملکت دو هفتهنامه وزین و عزیز منتشر
میشــدند که کل نیازهای جامعه ورزش را پوشــش میدادند اما
امروز میبینیم که فضای سایبر ،لحظه به لحظه اتفاقات جدیدی را
رقم میزند .این موضوع هیچ ایرادی ندارد و ما باید در فدراســیون
فوتبال مهیای نقد باشــیم و در معرض پرســش قرار بگیریم و در
عوض بالدرنگ پاسخگو باشیم و به صورت متصل برنامههایمان را
ارائه کنیم.وی ادامه داد :اخیرا در بحث حق پخش مذاکرات مفصلی
میان فدراسیون فوتبال و رســانه ملی صورت گرفته و نتایجی هم
پدید آمده اســت .امیدوارم فوتبال و خانواده فوتبال از حقوق حقه
خود بهره ببرند .در این باره در آینده نزدیک اطالع رســانی بیشتر
صورت خواهد پذیرفت.
تاج افزود :از همه کمیتهها و دپارتمانها میخواهم در مدت معین
تعیین شده ،برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت خود
را ارائه کنند .طرحی در حال بررســی است که نام آن ویژن ۲۰۲۴
است و در واقع سمت و سوی فوتبال ما را در آن مقطع زمانی نشان
میدهد .بر این اساس ،همه کمیتهها و دپارتمانها و صاحب نظران
باید در این مسیر که در واقع قطب نمای فوتبال کشورمان است به
شکل جدی مشارکت کنند و برنامههای خود را ارائه دهند .امیدوارم
روند توسعه در فوتبال ما در همه ابعاد ،سیر شتابان به خود بگیرد.
*رویترز :ایران امید اول آسیا برای درخشش در جام جهانی
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| سرپرست استقالل میگوید این تیم باید با انگیزه باال برابر الهالل به میدان
برود.میرشاد ماجدی درباره مصاف فردای اســتقالل برابر الهالل عربستان گفت :آرزوی قلبی همه ما
پیروزی استقالل مقابل الهالل است .ما دوســت داریم استقالل برابر تیمهای عربستانی موفق باشد تا
غرور ما حفظ شود و نشان دهیم که حواشی ایجاد شده در کارمان اثر ندارد .با اینحال باید بگویم که
نباید فراموش کنیم که الهالل تیم بسیار قدرتمندی است .آنها درست است که در بازی رفت مقابل ما
شکست خوردند ولی اخیرا قهرمان لیگ عربستان شدهاند و تغییرات مدیریتی در این تیم ،شوک مثبتی
ایجاد کرده است .معتقدم اســتقالل باید با تمام قدرتش وارد زمین شود .استقالل باید انگیزه و قوای
باالیی برای این بازی داشته باشد .من فکر میکنم این تیم مقابل گسترش فوالد انگیزه کافی نداشت و
البته قبول دارم وقتی در سه جام هستید ،طبیعی است که انگیزه بازیکنان خواسته و ناخواسته کمتر
و عطش بازیکنان کم شود .با اینحال فکر میکنم با بحثهای شفر و کارهای او ،استقاللیها میتوانند
با انگیزه باال به میدان بروند.وی در پاسخ به ســوالی درباره بحث تمدید قرارداد شفر ،بیان کرد :من و
امثال من خارج از گود هستیم و به عنوان یک تماشــاگر و کارشناس مسائل را میبینیم و از جزئیات
خبر نداریم .به هرحال مدیریت باشگاه اســتقالل بهتر میداند که چه کاری انجام دهد .من به عنوان
یک تماشــاگر معتقدم که عملکرد او مثبت بوده و مسائل تمدید قرارداد این مربی به مدیریت باشگاه
ارتباط دارد و آنها تصمیم گیرنده هستند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به وضعیت بحرانی تیمهای آسیایی
به جز ایران قبل از جام جهانی اشاره کرد.
تیمهای آســیایی حاضر در جــام جهانی غیر از ایــران به دلیل
کسب نتایج ضعیف با چالش زیادی روبهرو شدند و دست به تغییر
سرمربی خود زدند.
برای اولین بار پنج تیم از قاره آسیا در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
حاضر خواهند بود که بیشترین تعــداد تیمهای این قاره در جام
جهانی است ولی تنها یک تیم آســیایی به جام جهانی میرود که
حداقل در یک سال اخیر دست به تغییر سرمربی خود نزده است.
آن تیم ،ایران است ،حضور هفت ساله کارلوس کیروش در تی مملی
فوتبال ایران قابل مقایسه با وضعیت سرمربیان ژاپن ،کره جنوبی،
عربستان سعودی و استرالیا نیست.
اخیرا فدراسیون فوتبال ژاپن ،سرمربی بوسنیایی خود یعنی وحید
هلیلهودزیچ را از سمت خود اخراج کرد و آرکرا نیشینو را به عنوان
سرمربی خود انتخاب کرد .قبلتر در تی مملی فوتبال استرالیا شاهد
تغییر ســرمربی بودیم .جایی که آنژه پوستج اوغلو جای خود را به
سرمربی سابق عربستان سعودی یعنی برت فان مارویک داد در تیم
ملی فوتبال کره جنوبی هم شاهد چنین تغییر و تحولی بودیم .بعد
از شکست برابر قطر در انتخابی جام جهانی روسیه اشتلیکه آلمانی
از سمت خود برکنار شد و جای خودش را به یک سرمربی داخلی
داد .در نهایت کره جنوبی توانســت جواز حضور در جام جهانی را
هم به دست بیاورد.
در تی مملی فوتبال عربستان سعودی بحران بیشتر بود ،آنها ابتدا
فان مارویک را جانشین بائوســا کردند ولی در ادامه خوان آنتونیو
پیتزی را به عنوان ســرمربی جدید خود انتخاب کردند .این مربی
نیز با مشکل روبهرو شد .تساوی یک بر یک برابر اوکراین و شکست
سنگین چهار بر صفر برابر بلژیک باعث شد این مربی نیز با مشکل
روبهرو شود .با این حال با در نظر گرفتن این که زمان کمی تا آغاز
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه باقی مانده است ،این تغییرات میتواند
تاثیر بدی روی تیمها داشته باشد.
تیمملی فوتبال ایران بهترین تیم آســیا در ردهبندی فیفا که در
رده سی و ششم قرار دارد ،امید اول قاره آسیا برای درخشش در جام
جهانی روسیه است .حتی با وجود این که آنها با تیمهایاسپانیا،
پرتغال و مراکش هم گروه شدند .با وجود اختالف کارلوس کیروش
با فدراســیون فوتبال ایران این مربی پرتغالــی همچنان میتواند
روزهای سختی را پیش روی خود در فوتبال ایران ببیند.

برانکو :راز و رمزی در فوتبال وجود ندارد
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| سرمربی پرسپولیس گفت :ما میخواهیم صدرنشین گروه شویم و به مرحله بعد
صعود کنیم.برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل السد قطر اظهار کرد :هر دو تیم
به مرحله بعد صعود کردند و این یک بازی تشریفاتی است .ما می خواهیم صدرنشین گروه شویم و به مرحله
بعد صعود کنیم .در مرحله بعد با االهلی عربستان یا الجزیره قطر دیدار خواهیم کرد.
او ادامه داد :به عنوان بهترین تیم لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا میخواهیم قدرتمان را به همه نشان
دهیم .میخواهیم بهترین کیفیت را داشته باشــیم .ما بازیهای السد را نگاه کردیم و با آنها در دوحه بازی
کردیم .این تیم را میشناسیم و برای آنها احترام قائل هستیم .من نمیخواهم درباره بازیکنان السد صحبت
کنم .این تیم بازیکنان خوبی دارد که بازیکنان خارجی بخشی از آنها هستند .ژاوی یکی از بهترین بازیکنان
جهان در ســالهای گذشــته بود .همانطور که گفتیم کیفیت خوب بازی خودمان را فردا نشان میدهیم.
بازیکنان برای بازی فردا آماده هستند .فردا فقط ربیعخواه و احمدزاده نیستند .من خوشبینم و با بازیکنانی
که دارم میتوانیم بازی را ببریم.
سرمربی پرسپولیس درباره تغییر دادن تاکتیک تیمش برای بازی برابر السد گفت :قبل از هر چیزی ما تیمی
هســتیم که بیشترین گل زده در لیگ برتر را داریم .شما نمیتوانید از مهاجمان تیم انتظار داشته باشید در
هر بازی گل بزنند .درباره ترکیب تیممان همه چیز را به بازی فردا موکول میکنم.
او درباره کنترل بغداد بونجاح ،بازیکن الجزایری السد برای بازی فردا که در بازی رفت دو گل به ثمر رساند
خاطرنشان کرد :باید ببینیم برای فردا چه پیش میآید.

