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زیر چاپ

پیشبازی

بازخوانی خاطره پیروزی  14گله در حضور زنان در آزادی

آزمون :عاقبت توهین به سرود ملی ما همین است

در کشـور مـا هنـوز در جریـان اسـت و بعـد از
بازیهـای تیمهـای هفتههـای پایانـی آن
برگـزار خواهـد شـد .همـه اینهـا دالیلـی اسـت
کـه ایـده اسـتراحت دادن اسـکوچیچ بـه
بازیکنـان اصلـی منطقیتریـن تصمیـم در
حـال حاضـر بـه نظـر برسـد.
در دیـدار رفـت ،علیرضـا بیرانونـد،
مرتضـی پورعلیگنجـی ،محمدحسـین
کنعانـیزادگان ،میلاد محمـدی ،رامیـن
رضاییـان ،احمـد نوراللهـی ،احسـان
حاجیصفـی ،محمـد محبـی ( - 73مهرداد
محمـدی) ،سـردار آزمـون ( - 47مسـعود
شـجاعی) ،کریـم انصاریفـرد و مهـدی
طارمـی بـرای تیـم ملـی ایـران بـازی کردنـد
کـه از آن ترکیـب رضاییـان ،محمـد محبـی،
مهـرداد محمـدی و مسـعود شـجاعی در تیم
کنونـی حضـور ندارنـد.
مـارک ویلموتـس بلژیکـی هـم کـه در
دیـدار رفـت روی نیمکـت ایـران مینشسـت
جـای خـود را بـه دراگان اسـکوچیچ داده
اسـت.
در دیـدار رفـت دو تیـم در ایـن مرحلـه
احمـد نوراللهـی ،سـردار آزمـون ( 3گل)،
محمدحسـین کنعانـیزادگان ،سـوئی (گل
بـه خـودی) ،کریـم انصاریفـرد (4گل)،
محمـد محبـی ( 2گل) ،مهـدی طارمـی و
مهـرداد محمـدی بـرای تیـم ملـی فوتبـال
کشـورمان گل زدنـد.
در آن سـوی زمیـن هـم البتـه فلیکـس
داالمـاس در بـازی رفـت روی نیمکـت ایـن
تیـم حضـور داشـت کـه هونـدا بازیکـن ژاپنـی
او را کمـک میکـرد امـا حـاال ایـن مربیـان از
تیـم ملـی کامبـوج جـدا شـده و جـای خـود را
به ریـو هیـروز دادهاند .ایـن تغییرات هـم البته
وضعیـت کامبـوج را در کسـب نتایـج تغییـر
نـداده اسـت.
کامبـوج در دور برگشـت مسـابقات هـم
تـا کنـون بـازی بـا بحریـن را  8بـر صفـر باختـه
و مقابـل عـراق هـم بـه نتیجـه  4بـر یـک تـن
داده اسـت کـه احتمـاالً به دلیـل تأثیر نداشـتن
نتیجـه بـازی تیمهـا بـا کامبـوج ،اصـراری بـه
زدن گلهـای بیشـتر دیـده نشـده اسـت ،وگرنه
کامبـوج همـان کامبـوج اسـت.
تصاویـر منتشـر شـده از تمرینـات تیـم
ملـی ایـران بعـد از پیـروزی مقابـل بحریـن
نشـان میدهـد کـه بازیکنـان در شـرایط
جسـمی و روحـی مناسـبی هسـتند ،تمرینـات
شـاد و پـر انـرژی تیـم ملـی ادامـه پیـدا میکنـد
و همـه اینهـا از شـرایط خوبـی خبـر میدهـد
که بر ملیپوشـان حاکم اسـت .درسـت اسـت
کـه بیشـتر تمرکـز آنهـا بـر بـازی بـا عـراق اسـت
امـا میداننـد کـه در مسـیر صعـود بیچـون و
چـرا ،در هـر دو بـازی پیـش رو نیـاز بـه پیـروزی
داریـم.

گفت و گو

امیر اسدی

بـــرای پیـــروزی مقابـــل بحریـــن ،تیـــم
ملـــی یکدســـت بـــود و ایـــن مســـأله را
بخصـــوص در نیمـــه دوم بـــه رخ حریـــف
کش ــید .س ــردار آزم ــون ام ــا مث ــل خیل ــی
از دیدارهـــای دیگـــر ،آغازکننـــده یـــک
ماجـــرای شـــیرین بـــود .او بـــا پـــاس
مه ــدی طارم ــی و ف ــرار از می ــان مدافع ــان
حری ــف ،ضربـ ـهای آموزش ــی ب ــه ت ــوپ زد
تـــا ایـــران از رقیـــب خـــود پیـــش بیفتـــد .او
گل دوم را نی ــز ب ــا ف ــراری زیب ــا زد و نش ــان داد
فقـــط موقعیـــت میخواهـــد تـــا همچنـــان
یـــک بازیکـــن کلیـــدی بـــرای ایـــران باشـــد.
او بعـــد از درخشـــش در ایـــن بـــازی حســـاس،
س ــؤالهای ای ــران ورزش ــی را اینگون ــه پاس ــخ داد.
اول از همــه دوســت داریــم نظــرت را دربــاره ایــن
بــرد ارزشــمند بدانیــم.
در س ــؤال گفتی ــد ب ــرد ارزش ــمند .واقعـ ـاً درس ــت
اس ــت چ ــون اتفاق ــات مختلف ــی ب ــرای م ــا رق ــم خ ــورد
تـــا بـــه ایـــن بـــازی برســـیم .بـــازی رفـــت را در منامـــه
انج ــام دادی ــم و ب ــازی برگش ــت را نی ــز
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ح ــدود ی ــک م ــاه قب ــل ه ــم گفت ــم ک ــه بحرینیه ــا 30
درصـــد مـــا هـــم نیســـتند .االن حـــرف مـــن را همـــه در
زمی ــن دیدن ــد .آنه ــا را تح ــت فش ــار ق ــرار دادی ــم و اج ــازه
ندادی ــم نف ــس بکش ــند .ه ــر ک ــس ب ــه س ــرود مل ــی م ــا
توهی ــن کن ــد ،عاقبت ــش همی ــن خواه ــد ب ــود.
فک ــر میکن ــم همدل ــی خاص ــی ه ــم در تی ــم مل ــی
وجـــود دارد .نمونـــهاش را بعـــد از گل نخســـت تـــو
دیدی ــم ک ــه تم ــام بازیکن ــان اصل ــی و ذخی ــره خودش ــان
را ب ــه ت ــو رس ــاندند ت ــا در خوش ــحالیات س ــهیم باش ــند.
ای ــن مس ــأله چق ــدر در موفقی ــت ش ــما نق ــش دارد؟
مـــن خیلـــی کـــم تیـــم ملـــی را در ایـــن شـــرایط
دی ــدهام .هم ــه بازیکن ــان ،چ ــه آنهای ــی ک ــه در ترکی ــب
اصلـــی هســـتند و چـــه آنهایـــی کـــه روی نیمکـــت
مینشـــینند ،برایشـــان فرقـــی نـــدارد چـــه کســـی
گل بزنـــد و بدرخشـــد .حتمـــاً در تصاویـــر دیدیـــد کـــه
همـــه بـــه هـــوا پریدنـــد و چگونـــه شـــادی کردنـــد .ایـــن
یکـــی از رازهـــای موفقیـــت مـــا مقابـــل بحریـــن بـــود
و نقـــش اساســـی در پیـــروزی مـــا داشـــتً .
مثـــا اگـــر از
کریـــم انصاریفـــرد بپرســـید کـــه چقـــدر از گلزنـــی مـــن
خوشـــحال شـــده ،قطعـــاً در پاســـخ خواهـــد گفـــت
کمتـــر از خـــود مـــن شـــادی نکـــرده .همـــه مـــا در تیـــم
مل ــی ب ــرادر و رفی ــق ه ــم هس ــتیم و ش ــک نکنی ــد ب ــرای
موفقی ــت ت ــا جای ــی ک ــه ان ــرژی داش ــته باش ــیم ت ــاش
میکنیـــم .فرقـــی هـــم نمیکنـــد مـــن بـــازی کنـــم یـــا
مهاجمــی دیگــر .هــدف همــه مــا صعــود از ایــن مرحلــه
بــه عنــوان تیــم نخســت اســت و در ایــن مســیر مســئوالن
فدراس ــیون ه ــم پ ــای کار آمدهان ــد و تم ــام امکان ــات را
مهی ــا کردهان ــد ت ــا ب ــدون دغدغ ــه وارد زمی ــن بش ــویم.
تـــو و مهـــدی طارمـــی مـــا را یـــاد زوجهـــای
هماهنـــگ در تاریـــخ فوتبـــال ایـــران میاندازیـــد.
مـــن و مهـــدی سالهاســـت کنـــار هـــم بـــازی
میکنیـــم و از خصوصیـــات یکدیگـــر خبـــر داریـــم.
مث ـ ً
ـا او ک ــه حرک ــت میکن ــد م ــن میدان ــم بای ــد چ ــه
کار کنـــم و برعکـــس .خیلـــی خوشـــحالم کـــه ایـــن
هماهنگـــی مقابـــل بحریـــن بـــه تیـــم ملـــی کمـــک
ک ــرد ت ــا ب ــه پی ــروزی برس ــد .ه ــر چن ــد بقی ــه بازیکن ــان
ه ــم از ج ــان مای ــه گذاش ــتند ت ــا بتوانی ــم در ای ــن ب ــازی
حس ــاس س ــه امتی ــاز را کس ــب کنی ــم .ای ــن پی ــروزی را
ب ــه ن ــام کادرفن ــی ،بازیکن ــان و مس ــئوالن فدراس ــیون
بنویســـید و نـــه فقـــط مـــن و مهـــدی.
بـــازی مقابـــل کامبـــوج و عـــراق را چطـــور
میکنـــی؟
پیشبینـــی
مـــا از روزی کـــه بحریـــن را بردیـــم ،جشـــنمان
تمـــام شـــد چـــون دو بـــازی ســـخت دیگـــر پیـــش رو
داریـــم و تـــاش میکنیـــم ســـربلند باشـــیم .عـــراق
بخصـــوص تیمـــی قدرتمنـــد و باکیفیـــت اســـت امـــا
شـــک نکنیـــد دو بـــازی بعـــد را هـــم میبریـــم و بـــه
مرحلـــه بعـــد صعـــود میکنیـــم.
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همینطـــور .ایـــن عیـــن بیعدالتـــی بـــود امـــا خـــم بـــه
ابـــرو نیاوردیـــم چـــون نمیخواســـتیم حاشـــیهای
ایجـــاد بشـــود .بـــا اتحـــاد و همدلـــی پـــا بـــه مســـابقات
گذاش ــتیم و البت ــه نی ــاز ب ــه هماهنگ ــی داش ــتیم ک ــه ای ــن
اتفـــاق مقابـــل هنگکنـــگ و نیمـــه نخســـت دیـــدار
بـــا بحریـــن رخ داد .در نهایـــت هـــم بـــه بـــرد شـــیرینی
دســـت یافتیـــم .فکـــر میکنـــم بـــرای اولیـــن بـــار تیـــم
ملـــی در بحریـــن بـــه پیـــروزی رســـید و ایـــن بـــرای مـــا
ارزش فراوان ــی دارد .ه ــر چن ــد ب ــه ای ــن مس ــائل ن ــگاه
نمیکنیـــم و فقـــط میخواهیـــم از ایـــن گـــروه بـــه
مرحلـــه بعـــد صعـــود کنیـــم و تاریخســـاز بشـــویم.
البتـــه در بـــازی رفـــت اتفاقاتـــی هـــم رخ داد کـــه
ب ــه نظ ــر ،ش ــما را ب ــا ان ــرژی و انگی ــزه ب ــاال ب ــه ای ــن دی ــدار
فرســـتاد .از جملـــه توهیـــن بـــه ســـرود ملـــی ایـــران و
مس ــائل دیگ ــری ه ــم در منام ــه ب ــا آن مواج ــه ش ــدید.
مـــرور ایـــن اتفاقـــات چقـــدر انگیـــزه شـــما را بـــرای
موفقیـــت بیشـــتر کـــرد؟
صددرصـــد بـــه مـــا انگیـــزه داد تـــا بـــا تمـــام قـــوا
ب ــرای شکس ــت بحری ــن ت ــاش کنی ــم .مگ ــر میش ــود
ب ــه س ــرود مل ــی ش ــما توهی ــن بش ــود و ناراح ــت نش ــوید.
مـــا اتفاقـــات بـــازی رفـــت را از یـــاد نبردیـــم ،هـــم بـــه
لحـــاظ فنـــی و هـــم حاشـــیهای .متأســـفانه اتفاقاتـــی
رقـــم خـــورد تـــا در دیـــدار رفـــت شکســـت بخوریـــم و
کارمـــان بـــه دور برگشـــت بکشـــد .از بحریـــن انتقـــام
س ــختی گرفتی ــم و ح ــاال بای ــد ب ــه دو ب ــازی بع ــدی فک ــر
کنی ــم .م ــن در گف ــت و گ ــو ب ــا خ ــود ش ــما ،فک ــر میکن ــم

من خیلی کم تیم ملی را در این
شرایط دیدهام .همه بازیکنان،
چــه آنهایــی کــه در ترکیب
اصلی هســتند و چــه آنهایی
کــه روی نیمکت مینشــینند،
برایشــان فرقی نــدارد چه
کســی گل بزنــد و بدرخشــد
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جمعـه  21خـرداد  ،1400دور برگشـت
مسـابقات مقدماتـی جـام جهانـی 2022
قطـر ،گـروه  ،Cورزشـگاه ملـی منامـه
ایـران – کامبوج بـرای ایرانیهـا عالوه بر
یـادآوری بـرد تاریخی  14بـر صفـر در دور رفت
مسـابقات ،یـادآور خاطـره شـیرین این بـرد در
حضـور هـواداران زن در ورزشـگاه آزادی هـم
هسـت .روزی کـه زنـان اجـازه حضـور بـدون
محدودیـت در ورزشـگاه آزادی را پیـدا کـرده
بودنـد و ملیپوشـان با پیـروزی  14گلـه مقابل
کامبـوج ایـن روز را خاطرهانگیزتـر کردنـد.
از آن مسـابقه تـا امروز که در دور برگشـت
ایـن دو تیـم در منامـه دوبـاره مقابـل هـم
قـرار میگیرنـد ،تغییـرات زیـادی در شـرایط
مسـابقات و همچنیـن شـرایط دو تیـم ایجـاد
شـده اسـت .کادرفنـی دو تیـم تغییـر کـرده و
بعـد از کنارهگیـری کرهشـمالی از رقابتهـا،
شـرایط محاسـبه امتیـاز ایـن بـازی هـم
دسـتخوش تغییـر شـده اسـت.
بـا توجـه بـه انصـراف کـره شـمالی از
حضـور در ادامـه مسـابقات و بـا تصمیـم
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا نتایـج تیمهـای
پنجـم در گروههـا پـاک میشـود و پـس از آن
شـرایط تیمهـا برای صعود بررسـی میشـود.
در گـروه  Cرتبـه پنجمـی از آن کامبوج خواهد
شـد و تیـم ملـی بـا هـر نتیجـهای در برابـر
ایـن تیـم بـه پیـروزی برسـد در مسـیر صعـود
ثمربخـش نخواهـد بـود .بـه نوعـی ایـن بـازی
برگـزار میشـود تـا نتیجـه آن در پرونـده
فوتبـال ایـران بایگانـی شـود.
همیـن موضـوع باعـث میشـود
اسـکوچیچ بـه احتمـال زیـاد از بازیکنـان
اصلـی خـود در ایـن بـازی اسـتفاده نکنـد و
تیـم دومـش را راهـی زمیـن مسـابقه کنـد.
بخصـوص کـه او بـرای بـازی حسـاس بـا تیـم
ملـی عـراق  4بازیکـن  2کارتـه دارد کـه در
صـورت گرفتـن کارت زرد ،از بـازی بـا عـراق
محـروم خواهند شـد .سـردار آزمون ،احسـان
حاجیصفـی ،محمدحسـین کنعانیزادگان
و مهـدی ترابـی 4 ،بازیکنـی هسـتند کـه بـدون
شـک اسـکوچیچ در اسـتفاده از آنهـا مقابـل
کامبـوج بیشـتر احتیـاط خواهـد کـرد .ضمـن
اینکـه او نمیخواهـد بازیکنـان اصلـیاش را
خسـته کنـد و برای بـازی با عـراق بـه بازیکنانی
تـازه نفـس و پرانـرژی نیـاز دارد .همـه اینهـا
باعـث میشـود ترکیـب متفاوتـی از تیـم ملی
فوتبـال ایـران را در بـازی بـا کامبـوج ببینیـم.
بـا توجـه بـه آب و هـوای گـرم و شـرجی
منامـه ،اینطـور کـه در مسـابقات گـروه C
مشـاهده میشـود ،بازیکنـان از نظـر بدنـی
شـرایط ایدهآلـی ندارنـد .از سـویی تیمهـا در
حالـی مهیـای حضـور در ایـن بازیهـا شـدند
کـه بازیهـای لیـگ بـه تازگـی پایـان یافتـه و
بازیکنـان کمـی خسـته هسـتند .لیـگ برتـر
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عرشیا برزگر
همانطــور کــه پیشبینــی میشــد تکلیــف
تیمهــای صعــود و ســقوط کننــده از لیــگ یــک بــه
هفتههــای پایانــی کشــیده شــده اســت .در حالــی کــه
شــش هفتــه تــا پایــان ماراتــن لیــگ باقــی مانــده  ۹تیــم
بــاالی جــدول بــرای خودشــان شــانس صعــود قائــل
هســتند .دو تیــم تهرانــی بــادران و هــوادار صــدر را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد و مــس کرمــان و شــش تیــم
دیگــر ،آنهــا را تعقیــب میکننــد.
در هفتــهای کــه گذشــت دو بــازی فوقالعــاده
حســاس را شــاهد بودیــم .در اهــواز تیــم اســتقالل
خوزســتان کــه تــا دقیقــه  ۶۱از میهمانــش هــوادار عقــب
بــود بــا گلــی کــه فرشــاد جانفــزا از روی نقطــه پنالتــی زد
بــازی را بــه تســاوی کشــاند .ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده
بــرای هــر دو تیــم و بخصــوص میزبــان نتیجــه خوبــی
نبــود.
در خرمآبــاد هــم خیبــر مقابــل تیــم مدعــی فجــر
سپاســی بــه تســاوی بــدون گل رضایــت داد .هــر دو تیــم،
فوتبــال قابــل قبولــی را بــه نمایــش گذاشــتند کــه تــا
حــدودی برتــری نســبی از آن شــاگردان ویســی بــود .آرش
ملــک گلــر فجریهــا چندیــن فرصــت طالیــی گلزنــی
را از مهاجمــان ســختکوش و گلــزن خیبــر خرمآبــاد
گرفــت .ایــن نتیجــه هــم بیشــتر باالنشــینهای جــدول را
خوشــحال کــرد.
امــا بــادران کــه حــاال یکــی از مدعیــان اصلــی
صعــود بــه لیــگ برتــر اســت در تهــران تیــم اســتقالل
مالثانــی را از پیــش رو برداشــت تــا یــک گام دیگــر بــه
هدفــش نزدیــک شــود .بــادران بــازی را خــوب شــروع
کــرد و پــس از ایجــاد یــک حملــه ،در دقیقــه  ۸روی ضربــه
کرنــر علــی خســروی از جنــاح راســت زمیــن بــه مقابــل
تیــرک اول و ضربــه ســر مرتضــی خراســانی بــه گل اول

دســت پیــدا کــرد .مرتضــی خراســانی کــه زننــده گل اول
بــود ،در دقیقــه  ۳۸بــا نفــوذ از ســمت چــپ محوطــه
جریمــه اســتقالل مالثانــی و خطایــی کــه روی او اتفــاق
افتــاد ،یــک پنالتــی گرفــت تــا حمیــد کاظمــی آن را
تبدیــل بــه گل کنــد.
مــس کرمــان در دربــی ایــن اســتان فرصــت عالــی
صدرنشــینی را بــا شکســت مقابــل آرمانگهــر از دســت
داد .مســیها کــه پــس از پنــج هفتــه ناکامــی در کســب
پیــروزی و بــه دســت آوردن تنهــا دو امتیاز و ســه شکســت،
در بــازی هفتــه قبــل توانســتند بــه برتــری دســت پیــدا کنند
و دوبــاره بــه رونــد نــه چنــدان خــوب گذشــته بازگردنــد،
ایــن بــار در زمیــن آرمانگهــر ســیرجان مغلــوب شــدند.
آرمانگهــر ســیرجان پــس از کســب چهــار بــرد
خــارج از خانــه اخیــرش ،ایــن هفتــه هــم بــا تــکگل
حســین شوشــتری کــه در دقیقــه  ۳۹بــه ثمــر رســید،
موفــق شــد بــه برتــری یــک بــر صفــر برابــر مــس کرمــان

دســت پیــدا کنــد تــا  ۳۶امتیــازی شــود و ضمــن فــرار از
جمــع تیمهــای پاییــن جــدول ،در رتبــه یازدهــم قــرار
بگیــرد .ایــن شکســت پایــان کار بــرای تیــم شــهر کرمــان
نبــود و مدیرعاملــش بعــد از ایــن باخــت اســتعفا داد.
علــی رمضانــی مدیرعامــل باشــگاه مــس کرمــان بــا
حضــور در رختکــن ایــن تیــم بــا بازیکنــان و کادرفنــی تیــم
مــس خداحافظــی کــرد و از ســمت خــود اســتعفا داد؛
بایــد دیــد واکنــش مدیــران کارخانــه نســبت بــه اســتعفای
رمضانــی چــه خواهــد بــود و چــه سرنوشــتی در انتظــار
کادر مدیریتــی باشــگاه مــس در روزهــای آینــده اســت.
ملــوان انزلــی هــم دربــی گیــان را بــا پیــروزی پــرگل
 ۳بــر صفــر مقابــل شــهرداری آســتار پشــت ســر گذاشــت.
شــاگردان مازیــار زارع اگــر چــه شــانس زیــادی بــرای
صعــود ندارنــد امــا بــا ایــن ســه امتیــاز خیالشــان تــا
حــدود بســیاری زیــادی راحــت شــد.
جــدال دو تیــم شــمالی و جنوبــی رایــکا بابــل و

محمـــد ربیعـــی ســـرمربی مـــس رفســـنجان بـــا
تمجی ــد از خ ــط حمل ــه تی ــم مل ــی کش ــورمان معتق ــد
اســـت مهاجمـــان ایـــران در بیـــن تیمهـــای آســـیایی
ســـرآمد هســـتند .ربیعـــی دربـــاره پیـــروزی تیـــم ملـــی
ایــران برابــر بحریــن میگویــد« :بــرد شــیرین و دلچســبی
را در ی ــک ب ــازی حس ــاس ب ــه دس ــت آوردی ــم ک ــه ای ــن
بســـیار خوشـــحالکننده اســـت .در  20دقیقـــه ابتدایـــی
بــازی آشــفته بودیــم ،ولــی بــه مــرور زمــان اوضــاع بهتــر
شـــد و در نیمـــه دوم بـــا تعویضهـــای خـــوب و ورود
س ــامان ق ــدوس ب ــه زمی ــن ش ــرایط ف ــرق ک ــرد .ق ــدوس
ی ــک پ ــل ارتباط ــی خ ــوب بی ــن عق ــب و جل ــوی زمی ــن
ب ــود و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه م ــا در نیم ــه دوم عم ــق دف ــاع
بحریـــن را نشـــانه گرفتـــه بودیـــم ،تغییـــرات صـــورت
گرفتــه توانســت بازدهــی مثبتــی بــرای تیــم ملــی داشــته
باشد».
س ــرمربی م ــس رفس ــنجان ب ــا بی ــان اینک ــه س ــرعت

یک رسانه عراقی خبر داد  3بازیکن تیم
ملی عراق در آستانه محرومیت از بازی با تیم
ملی کشورمان قرار دارند.
سایت «اسپورت» عراق خبر داد مهند
علی (مهاجم) ،ایمن حسین (مدافع) و همام
طارق (هافبک)  3بازیکن یک اخطاره تیم ملی
عراق هستند که در صورت دریافت کارت زرد در
بازی با هنگکنگ ،بازی آخر و حساس مقابل
تیم ملی ایران را از دست میدهند.
شاگردان اسکوچیچ سهشنبه آینده در
یک بازی حساس و سرنوشتساز به مصاف
عراق میروند و در صورت برد به مرحله نهایی
انتخابی جام جهانی صعود خواهند کرد .سردار
آزمون ،مهدی ترابی ،احسان حاجیصفی و
محمدحسین کنعانیزادگان  4بازیکن یک
اخطاره تیم ملی کشورمان هستند که در صورت
دریافت کارت زرد در بازی با کامبوج بازی
حساس با عراق را از دست میدهند.
واکنش نایب رئیس فدراسیون به شکست
تیم زنان

شهامت شروع
با یک تیم قدرتمند

تیم ملی فوتبال زنان ایران در دیداری
دوستانه در کشور بالروس ،مقابل تیم ملی
فوتبال زنان این کشور با حساب  6بر صفر
شکست خورد تا در اولین بازی تیم ملی فوتبال
زنان پس از تعطیلی دو و نیم ساله رقابتهای
این تیم ،شکستی سنگین در کارنامه شاگردان
مریم ایراندوست ثبت شود .هر چند که در
این مسابقه عدم هماهنگی و فرصت کم
آمادهسازی نمایان بود و هدف سرمربی تیم
ملی از بازی با یک تیم باکیفیت اروپایی،
شناخت نقاط ضعف تیمش بود.
پس از این مسابقه ،شهره موسوی نایب
رئیس زنان فدراسیون فوتبال ،درباره شرایط
بازی مقابل بالروس گفت« :بازی کردن در
هر شرایطی در مقابل یک تیم خوب است و
باختن در این مسابقات هم حداقل این است
که در مقابل یک تیم خوب توانستهایم بازی
کنیم و شکست خوردهایم .واقعاً از رویارویی با
یک تیم خوب و باکیفیت اروپایی مثل بالروس
خوشحالم ».او تأکید کرد« :بازی با بالروس،
برای ما شروع یک اتفاق خوب و بزرگ است
و ما آنقدر شجاع بودیم که حتی برای شروع
بازیهایمان دنبال یک تیم قدرتمند بودیم و
نیامدیم در مقابل یک تیم ضعیف خودمان
را محک بزنیم و این مسأله نشان از آن دارد که
ما برای آمادهسازی تیم ملی فوتبال زنان در راه
مقدماتی جام ملتهای آسیا ،با قدرت وارد
شدهایم».

خبر

شــاهینبوشــهر گلــی بــه همــراه نداشــت .شــاهینیها
میخواســتند در بابــل چهارمیــن بــرد متوالــی خــود
را جشــن بگیرنــد و ســیر صعودیشــان در جــدول
بــه ســوی ســهمیه لیــگ برتــر را ادامــه دهنــد کــه نــوار
پیروزیهایشــان پــاره شــد.
امــا چــوکا تالــش کــه از چنــد روز پیــش فرشــاد
پیــوس ســرمربی محبوبــش را دوبــاره روی نیمکــت
میدیــد ،ســه امتیــاز بــا ارزش را مقابــل خوشــهطالیی
ســاوه بــه دســت آورد تــا امیدهــای هــواداران ایــن تیــم
بــرای بقــا افزایــش پیــدا کنــد .تــک گل ایــن بــازی را حســین
پاپــی زد.
پــارس جنوبــی جــم حکایــت جالبــی دارد.
مدیرعامــل باشــگاه امــروز حکــم برکنــاری موقــت
ســرمربیاش را رســانهای میکنــد و فــردا دوبــاره بــا او
ادامــه میدهــد .محمــد نصرتــی کــه اصــراری بــه مانــدن
نداشــت حــاال بعــد از جلســه بــا مدیــران باشــگاه دوبــاره
بــه تیــم برمیگــردد .بــه نظــر میرســد شــوک جدایــی
دو ،ســه روزه او جــواب داد و آنهــا توانســتند تیــم نــود
ارومیــه را بــا یــک گل شکســت دهنــد .نودیهــا پــس
از تجربــه اولیــن پیــروزی بــا هدایــت علــی لطیفــی بــه
دنبــال دومیــن بــرد متوالــی بــا کادرفنــی جدیــد خــود
بودنــد تــا بتواننــد بــرای بقــا در لیــگ یــک امیــد بیشــتری را
داشــته باشــند امــا جریــان بــازی از همــان ابتــدا در اختیــار
جمیهــا بــود.
تیــم انتهــای جدولــی گل ریحــان البــرز هــم بــا
قبــول شکســت  2-3مقابــل قشــقایی یــک گام دیگــر بــه
ســقوط نزدیــک شــد .تیــم شــهر کــرج کار بســیار ســختی
بــرای بقــا در لیــگ یــک دارد.
بــه همــان انــدازه کــه تکلیــف تیمهــای
صعودکننــده بــه لیــگ برتــر هنــوز مشــخص نیســت در
انتهــای جــدول هــم چنیــن وضعیتــی را شــاهد هســتیم.
فاصلــه کــم ســه ،چهــار تیــم (بــه غیــر از گلریحــان) بــا
یکدیگــر حساســیت بازیهــای پایانــی را دو چنــدان
خواهــد کــرد.

ربیعی :ایـــران قویتـــرین خط حملــــه را دارد
تیم ــی م ــا ه ــم در نیم ــه دوم بیش ــتر ش ــد و در نیمــهای
ک ــه کام ـ ً
ـا تی ــم برت ــر می ــدان بودی ــم س ــه گل ب ــه حری ــف
زدیـــم ،در رابطـــه بـــا اینکـــه آیـــا تیـــم ملـــی بـــه جـــام
جهان ــی صع ــود خواه ــد ک ــرد ی ــا ن ــه ،توضی ــح میده ــد:
«بل ــه ،انش ــاءاهلل صع ــود خواهی ــم ک ــرد .مس ــأله مه ــم
ای ــن اس ــت ک ــه ابت ــدا از ای ــن گ ــروه صع ــود کنی ــم و بای ــد
دی ــد ب ــرای ب ــازی آخ ــر ب ــا ع ــراق چ ــه ش ــرایطی ب ــرای
تیــم ملــی رقــم خواهــد خــورد ،حتــی شــاید مــا در بــازی
آخ ــر ب ــا ی ــک تس ــاوی ه ــم ب ــه دور بع ــد صع ــود کنی ــم».
ســـرمربی مـــس رفســـنجان بـــا تمجیـــد از خـــط
حملـــه تیـــم ملـــی ایـــران ادامـــه میدهـــد« :بـــدون
ش ــک خ ــط حمل ــه تی ــم مل ــی قویتری ــن خ ــط حمل ــه
در ی ــک ده ــه اخی ــر اس ــت و م ــا در ای ــن پس ــت در بی ــن
تیمه ــای آس ــیایی ه ــم س ــرآمد هس ــتیم .خوش ــبختانه
فوتبالیســـتهای تیـــم ملـــی کیفیـــت بســـیار خوبـــی
دارن ــد و وج ــود ای ــن بازیکن ــان دس ــت کادر فن ــی را ب ــاز

 3بازیکن کلیدی عراق در
آستانه محرومیت از بازی
حساس با ایران

میگـــذارد تـــا
از سیســـتمها
یـــا تاکتیکهـــای
متفـــاوت اســـتفاده
کننـــد».
محمـــد ربیعـــی در مـــورد
عملکــرد اســکوچیچ در تیــم ملــی و اینکــه برخــی
همچنــان نســبت بــه موفقیــت تیــم ملــی بــا ایــن مربــی
تردی ــد دارن ــد ،میگوی ــد« :وقت ــی اس ــکوچیچ بهعن ــوان
ســرمربی تیــم ملــی انتخــاب شــد ،برخــی خــرده گرفتنــد
ولــی آن زمــان هــم نظــر مــن ایــن بــود کــه رفتــن بــه جــام
جهانــی مهــم اســت و بایــد از تیــم ملــی حمایــت کنیــم.
االن ه ــم همی ــن ح ــرف را میزن ــم و میگوی ــم صع ــود
ب ــه ج ــام جهان ــی مه ــم اس ــت .ای ــن صحبته ــا مرب ــوط
بــه االن نیســت و بعدهــا میتــوان در مــوردش صحبــت
کرد».

هفته آینده ،رسیدگی
استیناف به پرونده
سایپا-پیکان

مهــدی دادرس عضــو کمیتــه اســتیناف
اعــام کــرد پرونــده بــازی ســایپا و پیــکان،
هفتــه آینــده در ایــن کمیتــه مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .دادرس در رابطــه بــا اینکــه چــرا
کمیتــه اســتیناف دربــاره پرونــده بــازی پیــکان
و ســایپا کــه بــا حکــم کمیتــه انضباطــی  3بــر
صفــر بــه ســود نارنجیپوشــان شــده ،تشــکیل
جلســه نمیدهــد ،میگویــد« :ایــن پرونــده
یــک پرونــده حســاس اســت .سرنوشــت
خیلــی از تیمهــا بــه ایــن بــازی و نتیجــهاش
بســتگی دارد .بــه همیــن خاطــر بایــد همــه
جوانــب را در صــدور رأی در نظــر بگیریــم.
هفتــه آینــده از نماینــدگان دو باشــگاه ســایپا
و پیــکان دعــوت میکنیــم تــا نظــرات و
دفاعیــات آنهــا را بشــنویم .میخواهیــم
حکمــی بدهیــم کــه عادالنــه باشــد و بــه
همیــن خاطــر بایــد همــه چیــز را در نظــر
بگیریــم ».دادرس دربــاره زمــان رســیدگی بــه
ایــن پرونــده ادامــه میدهــد« :هفتــه آینــده
قطعــاً ایــن کار صــورت میگیــرد .مســابقات
کــه فعـ ًا تعطیــل اســت و زمــان بــرای تشــکیل
جلســه داریــم امــا حتم ـاً در هفتــه آینــده ایــن
کار را بــه ســرانجام میرســانیم ».در ایــن
بــازی ،تیــم پیــکان تهــران  6تعویــض انجــام
داد و همیــن موضــوع بــا اعتــراض ســایپاییها
همــراه شــد .از ســوی دیگــر صــدور رأی کمیتــه
انضباطــی مبنــی بــر  3بــر صفــر شــدن بــازی
بــه ســود ســایپا در حالــی کــه نارنجیپوشــان
در زمیــن دو بــر یــک بازنــده شــده بودنــد،
صــدای تیمهایــی مثــل ذوبآهــن و نســاجی
را هــم درآورده و حتــی کار بــه نماینــدگان
مــردم اصفهــان و قائمشــهر در مجلــس هــم
کشــیده شــده اســت.

چهارمین مصاف سپاهان
و مس؛ اینبار کرج

سپاهان از پنجشنبه هفته گذشته اردوی
خــود را در کردان کرج آغاز کــرده و امروز این
اردو با انجــام دومین بــازی تدارکاتی مقابل
مــس رفســنجان خاتمــه پیدا خواهــد کرد.
پیــش از ایــن شــاگردان محــرم نویدکیا در
اولین بــازی دوســتانه این اردو بــه مصاف
صنعتنفت آبــادان رفتــه بودنــد که این
بــازی با گلهــای طالــب ریکانی و ســجاد
شــهباززاده با تســاوی یک بر یــک خاتمه
پیدا کرد .مس و ســپاهان تا اینجای فصل
دو مرتبــه در لیــگ و یــک بار هــم در جام
حذفــی در نقشجهــان بــا هــم مصاف
دادهانــد کــه ســهم شــاگردان نویدکیــا
ســه پیروزی بوده و امروز در شــرایطی
برابر هم قــرار میگیرند کــه آخرین
بازی رســمی این دو تیم برابر هم در
نقشجهان برگزار شــد و بــا پیروزی
پرگل زردپوشان خاتمه پیدا کرد.

