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آخرین اتفاقات ورزشی

z

یادداشت

وصال روحانی
روزنامه نگار

علیرضا بیرانوند

محمد نادری

محمد حسین مرادمند

نماد گروه  Bجام جهانی

یاغی به استقالل برنمیگردد

بازگشت به ترکیب اصلی

حــدود  60روز تــا شــروع جــام جهانــی باقــی مانــده اســت .ایــران در گــروه
 Bجــام جهانــی  2022قطــر بــا تیمهــای انگلیــس ،ولــز و امریــکا همگــروه
اســت .صفحه رســمی فیفا از کاربران خود درباره این گروه ســؤال پرســید
و نوشــت :از کدام تیم در گروه Bحمایت میکنید؟ همچنین فیفا اقدام
بــه انتشــار تصویــری از علیرضــا بیرانونــد در کنــار هــری کیــن ،گــرت بیل و
کریســتین پولیشــیچ کرد.

روز گذشته خبری مبنی بر توافق باشگاه استقالل و بازیکن سابق این تیم برای
بازگشــت به جمع آبیهای تهران منتشــر شــد .گفته میشد در توافق با باشگاه
ایرانــی قــرار اســت بــرای نیمفصل دوم و پس از مســابقات جــام جهانی به جمع
شــاگردان ســاپینتو اضافــه شــود .این در حالی اســت که هیچ خبــر و مطلبی در
رســانههای معتبر ترکیهای پیرامون مذاکرات اســتقالل و آلتای با وجود تمدید
قــراردادی کــه نادری اخیــرا ًبا این تیم ترکیهای داشــته ،وجود ندارد.

محمدحســین مرادمنــد فصــل قبــل و تا قبــل از اعزام به خدمت ســربازی،
یکــی از ســتونهای دفاعــی اســتقالل بــود امــا او در ایــن فصــل حتــی یــک
دقیقــه هــم فرصت بازی پیــدا نکرد .در این بین ســاپینتو در بازی تدارکاتی
از مرادمنــد و یزدانــی در ترکیــب اولیه اســتقالل اســتفاده کرد تــا آنها هرچه
ســریعتر به شــرایط بازی برگردند .با این شــرایط باید منتظر ماند و دید آیا
ســاپینتو از  2مدافع تیمش در بازیهای رســمی هم استفاده میکند یا نه.
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رتبه تیم

زوج سوارز – نونز؛ آزمون
سرنوشتساز برای خط دفاع
آرمن ساروخانیان

@armen9971

بــازی عصــر جمعــه بــا اروگوئــه در شــهر
ســنپولتن اتریــش ســختترین شــروع
ممکــن بــرای کارلــوس کیروش بازگشــته
اســت ،ولی شــاید این همان چیزی باشــد
کــه تیــم ملــی در آخرین اردو پیــش از جام
جهانی به آن نیاز دارد .اروگوئه با ستارگان
پرشــمارش همان محکی است که کمک
میکنــد مربــی پرتغالــی تواناییهــا و البته
ضعفهــای تیمــش را بهتــر بشناســد .او
در حاشــیه اردوی اتریــش گفــت« :ایــن
اولیــن قــدم مــا بــرای آمادهســازی جــام
جهانــی اســت .مــا داخــل و بیــرون زمین با
تمــام وجــود تــاش میکنیــم تــا بــرای این
مســابقات آماده شــویم .ما مســئولیم که
شرایط تیم را ارتقا بدهیم ،پیشرفت کنیم
و همیشــه رو بــه جلــو برویــم».
تیــم ملــی پیش از ســفر به اتریــش اردوی
کوتاهــی در تهــران بــا بازیکنــان شــاغل در
لیگ برتر داشــت ،ولی فهرســت کیروش
بیشــتر براســاس بازیکنانــی اســت کــه از
قبــل میشــناخته و ترجیــح داده دوبــاره
بــه آنهــا اعتماد کنــد .از جمــع  27بازیکنی
کــه مســافر اتریــش شــدند 16 ،نفــر در
فهرســت نهایی تیم ملی برای جام جهانی
 2018حاضــر بودنــد و انتظــار مــیرود کــه
ترکیــب تیــم هــم شــباهت زیــادی بــه آن
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روزهــا داشــته باشــد .مشــکل کــیروش
در ایــن اردو غیبــت ســه بازیکــن کلیــدی
تیــم ملــی بــوده کــه بهدلیل صادر نشــدن
ویــزای اتریــش نتوانســتند در تمرینــات
حاضــر باشــند .ویــزای احمــد نوراللهــی
سرانجام دیروز صادر شد تا او بتواند شب
گذشــته خــودش را بــه اردو برســاند ،ولــی
هنوز مشــخص نیســت رامین رضاییان و
امیــد نورافکــن چــه زمانی به وین برســند.
اســکوچیچ شــروع فو قالعــاد های روی
نیمکــت تیــم ملــی داشــت ،ولــی نتایــج
در اواخــر دوران حضــور مربــی کــروات
خــوب پیــش نرفــت .تیــم ملــی دو بــازی از
ســه بــازی اخیــرش را مقابــل کــره جنوبــی
و الجزایــر باختــه و ایــن بــرای کــیروش
یــک هشــدار جــدی محســوب میشــود.
دریافــت دو گل در هرکــدام از این دو بازی
بــه معنــی مشــکالت ســاختار دفاعــی تیم
ملی اســت و این احتماال ًمهمترین دلیلی
بود که فدراســیون فوتبال ســراغ کارلوس
کــیروش رفــت .امیــد ابراهیمــی یکــی از
بازیکنانــی اســت کــه میتواند در ســاختار
تیم کیروش نقش پررنگی داشــته باشد.
هافبــک الوکــره در اکثــر اردوهــای دوره
اســکوچیچ غایــب بود و در بــازی با الجزایر
بعــد از  15مــاه دوبــاره بازی بــا پیراهن تیم
ملی را تجربه کرد ،ولی حاال در  35سالگی
بایــد بــه مربی پرتغالی ثابــت کند که هنوز
میتواند ســپر دفاعی محکمی جلوی خط

خط میانی و حمله ترسناک
اروگوئه

دیهگو آلونســو ،ســرمربی اروگوئــه که این
تیم را کمتر از یک سال قبل تحویل گرفته

در دو بــازی مقابــل ایــران و کانــادا بهدنبال
رســیدن به هماهنگی بیشــتر اســت .این
مربــی  47ســاله در خــط دفــاع دیهگــو
گودین ،خوســه ماریا خیمنز و سباســتین
کواتــس را بهدلیــل مصدومیــت در اختیار
ندارد و در این منطقه به بازیکنان تازهوارد
اطمینــان خواهــد کــرد .رونالــدو آرائوخــو
مدافع بارســلونا و مارتین کاسرس مدافع
«ال .ای .گالکسی» تنها مدافعان باتجربه
حاضر در اردو هســتند و این بازی فرصتی
بــرای لئانــدرو کابــررا ،آگوســتین روخــل و
سباســتین کاســرس اســت تا بــرای اولین
بــار پیراهــن اروگوئــه را به تــن کنند.
در خــط میانی اروگوئــه مهرههای آمادهای
مثل لوکاس توریرا هافبک ســابق آرسنال
و فعلــی گاالتاســرای ،فدریکــو والــورده
هافبــک آمــاده رئــال مادریــد ،رودریگــو
بنتانکور بازیکن تاتنهام و ماتیاس وســینو
هافبــک التزیــو را در اختیــار دارد .کنتــرل
مهاجمــان آمــاده اروگوئــه حتــی در غیــاب
ادینســون کاوانــی چالــش ســختی بــرای
مدافعــان میانــی تیــم ملــی خواهــد بــود؛
همــان منطقــهای کــه کــیروش بهدنبــال
شــناختن بهتریــن ترکیــب اســت .داروین
نونز گرانترین خرید تاریخ لیورپول ،لوئیز
ســوارز مهاجم سابق بارسا و دیهگو روسی
مهاجــم فنرباغچه بازیکنان فرصتطلبی
هستند که مدافعان تیم ملی در برابر آنها
اجــازه اشــتباه ندارند.

گزارش

بازی ایران – اروگوئه ،بدون تماشاگران ایران
یکــی از مســئوالن فدراســیون فوتبــال
اروگوئــه خبــر داد کــه بــرای بــازی عصــر
جمعه ایران – اروگوئه در شهر سنپولتن
اتریــش بلیــت فروشــی نخواهد شــد.
خبرگــزاری الدیــارا اروگوئــه در ایــن بــاره
نوشــت« :ایــن تصمیــم توســط مقامــات
اتریشــی گرفتــه شــده اســت .ایــن بــازی
در پــی اتفاقات اخیر ایران پشــت درهای

بســته برگــزار میشــود».
بــه گفتــه آ ند ر یــا ال نفرا نکــو  ،عضــو
فدراســیون فوتبال اروگوئه ،این تصمیم
توســط دولت اتریش گرفته شــده است
و آنها دخالتی در این تصمیم نداشتهاند.
او در ایــن بــاره گفت« :زمانــی که ما اینجا
بودیــم متوجــه موضــوع شــدیم .فکــر
کنــم بــا بلیتهایــی کــه قــرار اســت بــه

مــا بدهنــد ،بتوانیــم بــه همــه هــواداران
اروگوئــهای کــه میخواهنــد به ورزشــگاه
برونــد بلیــت بدهیــم».
او ادامــه داد« :درخواســتهایی از
طرفداران فوتبال در اروگوئه داشتیم که
بلیــت این بــازی را بخرند و بتوانند تیم ما
را همراهــی کننــد و مــا نیز تــا حد توان هر
چقــدر که بتوانیم به این هواداران کمک
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تقویم لیگ برتر | هفته هفتم

ایران – اروگوئه؛ جمعه ساعت 20:30

دفاع باشد .رامین رضاییان دیگر بازیکنی
اســت کــه انتظــار میرفــت بــا بازگشــت
کیروش به تیم ملی دعوت شود ،هرچند
بــه خاطــر از دســت دادن روزهای اول اردو
ممکن اســت مقابل اروگوئه فرصت بازی
پیــدا نکند .مربی پرتغالی بــرای کنارههای
دفــاع بازیکنان فیزیکی را ترجیح میدهد
و رضاییان خواســتههای او را میشناســد.
البتــه صادق محرمــی که برای اولین بار در
دوره کــیروش بــه تیــم ملــی دعوت شــد و
در دوره اسکوچیچ فیکس بود ،در دینامو
زاگــرب شــرایط خوبــی دارد و میتوانــد
گزینــهای جــدی بــرای حضــور در ترکیــب
اصلی باشــد.
دســت کــیروش در خط حمله نســبت به
ســایر خطوط بازتر اســت .او پیشتر برای
خط حمله سه نفرهاش از طارمی در گوش
چــپ و آزمــون در نــوک حملــه اســتفاده
میکــرد ،ولی ممکن اســت این بار فرمول
متفاوتــی را بــه کار بگیرد .قلیزاده که جام
جهانــی روســیه را بهدلیــل مصدومیــت
از دســت داد هــم در کنــار جهانبخــش و
قــدوس میتواننــد مهرههــای کلیــدی در
فــاز حمله باشــند.

بازی برد

مساوی

باخت گل +/-

تفاضل

امتياز

میکنیــم .حیــف اســت که مــا نتوانیم در
ایــن بــازی تماشــاگران را داشــته باشــیم.
بــازی میتوانســت با حضور تماشــاگران،
بهتــر و جذابتــر باشــد».
بدیــن ترتیــب هــواداران اروگوئــه بــه
طــور محــدود میتواننــد تماشــاگر ایــن
بــازی باشــند ،ولــی تماشــاگران ایرانی در
ورزشــگاه غایــب خواهنــد بــود.

شنبه  9 -مهر
ن
آلومینیوم اراک  -ملوا 

18:00

ن
نساجی مازندران  -نفت مسجد سلیما 

18:00

ل
گل گهرسیرجان -استقال 

18:30

ن
فوالد  -مس کرما 

19:00

ذوب آهن  -پیکان

19:00

ن
هوادار  -سپاها 

17:00

یکشنبه  10 -مهر
پرسپولیس  -تراکتو ر

18:30

ن
صنعت نفت آبادان  -مس رفسنجا 

19:00

z

سوژه

ماجرای یزدانی و دبیر به اردوی
تیم ملی فوتبال هم رسید
پدر حســن یزدانی در جریان مراســم استقبال از ملیپوشان کشورمان
بهشــدت علیرضا دبیر را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شــد اشــتباهات
او و کادر فنــی تیــم ملــی کشــتی آزاد نقش مؤثــری در ناکامی قهرمان پر
آوازه ایــران در جــدال فینــال مقابل تیلــور امریکایی ایفا کرد .حرفهای
پدر یزدانی بازتاب بســیار وســیعی داشــت و در تمام رسانههای ورزشی
و حتی غیرورزشــی ما پوشــش داده شــد .نکته مهم اینجاســت که این
ماجــرا در داخــل اردوی تیــم ملــی فوتبــال هــم بــه ســوژهای بــرای بحث
میــان ملیپوشــان بــدل شــده بــود و آنهــا هــر کــدام در مــوردش نظــری
متفاوت داشــتند.
جــدا از هــر اتفاقــی کــه در بلگــراد افتاد ،امیدواریم ســال آینــده یزدانی
را دوبــاره بــر بلندای کشــتی جهــان ببینیم

ترکیبانگلیسمقابلایران
لو رفت!
یــک ابرکامپیوتــر ترکیــب تیــم ملی انگلیس در بــازی اول
مقابــل ایــران را پیشبینی کرده اســت .این ترکیب که
شباهت زیادی به انتخابهای گرت ساوتگیت
در دو سال اخیر دارد نشان میدهد احتماال ً
سهشــیرها بــا سیســتم  3-2-5بــه
مصــاف شــاگردان کــیروش
خواهند رفت .براساس
ایــن پیشبینــی قرار
ا ســت جــو ر د ن
پیکفــو رد د ر و ن
د ر و ا زه ا نگلیــس
قــرا ر بگیــرد و ر یــس
جیمــز ،کایــل واکــر ،جــان اســتونز ،هــری
مگوایــر و بــن چیلــول مدافعــان سهشــیرها
خواهنــد بود .دکالن رایس و میســن مونت در
میانــه میــدان قــرار دارنــد و فیل فــودن ،رحیم
اســترلینگ و هــری کیــن هــم مثلــث هجومی
تیــم ســاو تگیت هســتند.

بهرههای آشنایی
یروش» با
«ک 
شهای کاری
رو 
اروگوئه و سنگال

یــک نکتــه جالــب و مثبــت در
ارتبــاط بــا دیــدار دوســتانه روز
 5مهرمــاه تیــم ملــی فوتبــال
ایــران بــا تیــم ســنگال در شــهر
سنت پولتن اتریش این مسأله
اســت که کارلوس کیروش این
حریــف را بــه طور تــام و تمام و از
هــر جهــت میشناســد.
ســرمربی پرتغالــی و  69ســاله
ایــران از ایــن رو صاحــب ایــن
آگاهــی و اطالعــات الزم دربــاره
ســنگال اســت که تا همین ســه
مــاه پیــش تیــم ملــی مصــر را
هدایــت میکــرد و بــا ایــن تیــم
در یــک مقطــع زمانی ســه چهار
ماهــه دو بــار در موقعیتهایــی
ویــژه و مســابقاتی بســیار مهــم
روبــهروی ســنگال قــرار گرفــت.
درســت اســت که تیم موسوم
بــه فراعنــه در هــر دو موقعیت
بازنــده شــد و هــم فینــال جــام
ملتهــای آفریقــای  2022و
هــم یکــی از دیدارهــای نهایــی
انتخابــی جــام جهانــی قطــر در
قــاره آفریقــا را بــه ســنگالیها
واگــذار کــرد امــا کــیروش طی
ایــن دو دیــدار ســنگین کــه
هــر دو بــه  120دقیقــه کشــید
و نتیجــه نهایــیاش بــا ضربات
پنا لتــی مشــخص شــد  ،بــا
کیفیــت کار و روال حرکــت
ســادیو مانــه و یارانــش بیــش
از پیش آشــنا شــد و فهمید که
بهتریــن راههــای تقابــل بــا آنهــا
کــدام طــرف اســت.
چنیــن وجوهــی بــرای دیــدار
اول مهرمــاه مــا بــا اروگوئــه در
اتریــش هــم صدق میکنــد زیرا
کــیروش قبــل از رفتــن به مصر
حــدود یــک ســال و نیــم رهبــر
تیــم ملــی کلمبیــا بــود و طبعــا ً
بــا ایــن تیــم چنــد بــار روبــهروی
اروگوئه هم ایســتاد و از شــرایط
و حــال و روز لوییــز ســوارس و
یارانــش اطالعاتی بیش از پیش
کســب و ایــن مســأله را شــخصا ً
حــس و لمس کرد .داشــتن این
اطالعــات تــازه و تجربــه کــردن
چنــد مســابقه رودررو بــا ایــن
حریفــان کــیروش را کــه بــرای
دومیــن بــار در عمر ورزشــیاش
بــه پســت ســرمربیگری ایــران
رســیده ،در جایگاهــی قــرار
داده کــه میتوانــد بهتریــن و
عاقالنهتریــن تصمیمهــا را برای
ارنــج تیمــش بگیــرد و برتریــن
تاکتیکهــا را برگزینــد .درســت
اســت کــه نتایــج دیدارهــای
تدارکاتــی چنــدان مهــم نیســت
اما کسب نتیجهای خوب مقابل
دو تیمــی کــه مثــل خــود مــا بــه
آوردگاه قطــر میرونــد ،یوزهــا را
به خودباوری بیشــتر میرســاند
و آنهــا را بــا روحیــهای بهتــر راهی
آنجــا میکنــد.
بعد از برکناری دراگان اسکوچیچ
و بخصــوص نحــوه خلــع وی کــه
فاقــد احتــرام گذاشــتن الزم بــه
او بــود ،صــورت پذیرفــت و ایــن
انتقــادات البتــه صحیــح بــود
امــا اگــر روی کار آمــدن مجــدد
مر بــی مو زا مبیکــی ا ال صــل
د ر تیــم ملــی ا یــرا ن
یــک بهــره عاجــل
داشــته باشــد،
آشــنایی بیشــتر
او بــا دو حریــف
پیــش روی مــا در

ایــام موســوم بــه «فیفــادی» در
مهــر مــاه اســت .اتفاقــی کــه
البته قطع همکاری با ســرمربی

کــروات و موفــق  54ســالهمان و
رویکــرد مجــدد مربــی معــروف

ســابقمان را بــه تنهایی و به حد
کفایــت توجیــه نمیکنــد.

