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تمرين ويژه كيروش در گوام

یادداشت
تيم ملي و پرسشهاي بيپاسخ

دروازهبانهاي بيدروازه!
وصال روحاني

Vesal Rohani

بحث دروازهباني در تيم ملي فوتبال و اينكه چه كس��ي حائز اين پس��ت خطير باشد ،با
وقاي��ع يك ماه اخير و با كاري كه كارلوس كيروش در كنفرانس مطبوعاتي هفته پيشاش
انجام داد ،داغتر از هر زماني شده است.
س��رمربي پرتغالي تيم ملي ايران براي نش��ان دادن حمايتش از دروازهباناني كه با آنها
كار ميكند و بخصوص جواب دادن به كس��اني كه ميگويند سيد مهدي رحمتي بايد درون
دروازه تيم ملي بايس��تد ،چهار س��نگربان منتخب خويش براي مسابقه با تركمنستان را كه
پنجش��نبه گذشته انجام شد و ديدار با گوام كه صبح فردا برگزار ميشود ،به نشست خبري
بازي با تركمنها در تهران برد و با اين كار حساس��يتها را بيش��تر كرد .او حتي به هنگام
عكس يادگاري با اين چهار سنگربان روي پنجه پايش بلند شد تا بگويد آنها چقدر رشيد و
بلندقامت و البد توانا هستند اما فقط  24ساعت بعد از آن واقعه ،يكي از همان  4سنگربان
كه دروازهبان محبوب كيروش در دو سال اخير و انتخاب نخست وي بوده ،گل بسيار بدي
برابر تركمنستان خورد و عامل اصلي به دست آمدن آن گل بود و به اين ترتيب يك بار ديگر
فرياد حمايت از رحمتي در ورزشگاه طنينانداز شد كه هر چند به سبب گل جبران كننده
س��ريع س��عيد عزتاللهي ،اين بحثها روي سكوها ظاهرا خاموش شد اما مبحث دروازهباني
در تيم ملي را و اينكه عقايد س��رمربي ملي در اين خصوص چه بايد باش��د ،عمدهتر از هر
زماني ساخت.
بدون اينكه بگوييم واقعا چه كسي بهترين دروازهبان فعلي ايران است ،ابتدا اين پرسش
به ذهن مي آيد كه دليل رويكردهاي مكرر سرمربي ايران به دروازهباناني كه در باشگاههاي
خود به هر دليلي نيمكتنش��ين هس��تند ،چيس��ت و آيا مبنا ،آمادگي و حضور هر هفتهاي
در ديدارهاي باش��گاهها نيست يا ش��رط انتخاب دروازهبانها اين است كه حتما بازي نكنند
و فقط تماشاگر مسابقات باش��ند؟! عليرضا بيرانوند در حالي در فهرستهاي اخير كيروش
حاضر اس��ت كه به س��بب مسائل انضباطي سه ماه اس��ت كه در تيم نفت به وي بازي داده
نميش��ود و عليرض��ا حقيقي اگ��ر دوره حضورش در لي��گ پرتغال ناديده گرفته ش��ود ،در
روبينكازان و در يك سال آخر حضورش در پرسپوليس يعني در مدتي قريب به سه سال و
نيم يك نيمكتنش��ين صرف بوده و در روبين در برخي روزها حتي جزو  18نفر هم نيست.
وارد بحث سوش��ا مكاني نميش��ويم زيرا ضعيف يا قوي او به ج��ز در هفتههاي محروميت،
درون دروازه پرسپوليس حاضر است و تشخيص ضعف يا قوت او و تبعات تصميم مرتبط با
آن را ميتوان به خود كيروش سپرد اما در فهرست اخير كيروش به واقع فقط محمدرضا
اخباري اس��ت كه ب��راي فراخواني به تيم ملي بر پايه دادههاي ف��وق و نتايج و كارنامههاي
يك فصل شايس��تگي داشته اس��ت .رش��يد مظاهري دروازهبان ذوبآهن كه هم در ميدان
حاضر است و هم در اكثر ديدارهاي ذوبآهن نمره قبولي گرفته راهي به فهرستهاي اخير
كيروش نيافته و هر چند اين مربي در كنفرانس مطبوعاتي هفته پيشاش به نام وي اشاره
كرد اما آوردن نام يك بازيكن به معني دعوت از وي در حال حاضر و در اردوي كنوني نيست
و فايدهاي عاجل به حال وي ندارد.
ك��يروش فصل پيش نيز در ش��رايطي چند بار محس��ن فروزان را دع��وت كرد كه او
در اس��تقالل دوران بيثباتي را س��پري ميكرد و روزي خوب و در مس��ابقه بعدي ،يكي از
ناموفقترينهاي تيمش بود .ش��هاب گردان و رحمان احمدي كه هر دو س��پاهانياند اصوال
در آزمونه��اي اخير تيم ملي حضور نداش��تهاند و اگر فراموش ش��دن احمدي را به خاطر
نيمكتنشين شدنش در اكثر روزها در سپاهان بدانيم ،گردان از اين عيب مبرا است .معلوم
نيست چرا سوشا مكاني با پيشينه گلهاي بد متعدد ،مكررا دعوت ميشود اما حامد لك كه
امسال به تيم صبا كوچ كرده و بالنسبه خوب هم نشان داده و بيشتر از او گل بد نخورده و
شايد هم كمتر خورده باشد بيش از يك سال است كه در اردوها چك نميشود؟ چرا جايي
در اين تستها براي علي سليمي فوالدي متصور نيست و آيا نبايد با احتساب كارنامه برخي
دعوتشدهها يك روز پرويز كريمي را هم آزمود.
يك بحث اشتباه
يك بحث اشتباه در ايران كه بارها آن را شنيدهايم اين است كه هر گاه چنين مباحث
و س��والهايي پيش ميآيد ،ميگويند مربيگري يك بحث س��ليقهاي اس��ت و بايد به سليقه
س��رمربي احترام گذاش��ت اما دو ايراد اساس��ي به اين فرضيه وجود دارد كه آن را به كلي
باط��ل ميكند؛ يكي اينكه مربيگري و فراخواني نفرات اصال س��ليقهاي نيس��ت و بر مبناي
لياقتها اس��ت و فقط بهترينها بايد جذب ش��وند و نه افرادي كه يك مربي شخصا دوست
دارد و دوم اينكه حتي اگر اين غلط مصطلح (مربيگري س��ليقهاي اس��ت!) را بپذيريم ،دايره
كاربرد آن فقط ميتواند باشگاهها باشد و نه تيم ملي كه به فراخور نامش فقط محل اجتماع
بهترينهاي كش��ور اس��ت و نه فقط براي افرادي كه س��رمربي تيم ملي بر اس��اس باورهاي
شخصياش بر ديگران ترجيح ميدهد .منافع يك ملت و تيم ملي مرتبط با آن كجا و اميدها
و گرايشهاي فردي يك سرمربي كجا و چگونه ميتوان بين اين دو مورد سنخيت صددرصد
پيدا كرد؟ چنين س��نخيتي فقط زماني يافت ميشود كه مربي بپذيرد فقط «دلخواه»هايش
را دع��وت نكند و تنها بهترينها را گرد آورد و اينك در مورد برخي افراد و بعضي پس��تها
بخصوص دروازهباني ترديد اساسي در اين خصوص وجود دارد.
اينها سواالت بيپاسخي است كه از عملكرد سرمربي تيم ملي در گزينش دروازهبانهايش
حاصل آمده و به نظر ميآيد دن گاس��پار مربي دروازهبانهاي تيم ملي سهم چنداني در آن
نداشته باشد و يك بار ديگر سررشته امور در دست سرمربي باشد.
قرصهاي سردرد
ك��يروش در مصاحبه مطبوعاتي هفته پيش گفت از اطرافيانش خواس��ته اس��ت به او
قرص س��ردرد بدهند زيرا در انتخاب نفرات اصلي از بين بازيكنان توانمند و كامال همسطح
دچار اين عارضه ش��ده است .او شايد پس از اشتباه حقيقي در مسابقه با تركمنستان دوباره
چن��ان قرصي را طلب كرده باش��د ولي براي درمان س��ردرد واقعيتر و اگرچه بس��ياري از
ناظران بعد از تماش��اي برخي اشتباهات مكرر در كار سنگربانان تيم ملي قرص سردردي را
نطلبيدهاند اما اين به س��بب كوچك و عادي بودن اين عارضه نيس��ت و شايد از اين خصلت
برخيزد كه مردم عادت كردهاند در فهرس��تهاي كيروش مكررا افرادي را ببينند كه لزوما
بهترينهاي روز نيس��تند بلكه كساني هستند كه با نوع نگرش وي همخواني بيشتري دارند
و اينگون��ه قضايا نميتواند بدون ضررهايي باش��د كه در س��الهاي اخي��ر اينجا و آنجا و در
اين مس��ابقه و آن مسابقه ديدهايم و استمرار آن نيز بس��يار محتمل نشان ميدهد .به واقع
كيروش كه با طراحي جوانگرايي و يكدس��ت كردن تيمش و بخشيدن يك حالت ممتد به
نفرات منتخب ،ميخواهد تيم ملي را بدون وابس��تگي شديد به «افراد» بسازد ،با رويكرد به
برخي نفرات ناآماده در بعضي پستها ،پايههاي لغزش همين جمع متحد را نيز فراهم آورده
و اين اسباب افسوس است.

امیدها

ويدمار دنبال انتقام از خاكپور!
دو تيم اميد ايران و اميد اس��تراليا قرار
اس��ت امروز برابر يكديگر بازي دوستانهاي
در كش��ور ام��ارات برگزار كنن��د و يكي از
تقابله��اي ج��ذاب اي��ن دو تي��م ميتواند
روياروي��ي محمدخاكپ��ور و آئورليو ويدمار
باشد.
ويدم��ار ك��ه س��ابقا بازيك��ن تيمهاي
فاينورد ،آداليدس��يتي و استاندارد ليژ بوده،
در اواخر دهه  1990در تيم ملي اس��تراليا

عضويت داشته است و در دومسابقه معروف
و به ياد ماندني انتخابي جام جهاني 1998
بين ايران  -اس��تراليا ب��ه ميدان رفت .او در
ديدار برگشت گل دوم استراليا را در دقيقه
 48به ثمر رس��انده ب��ود .او در آن دوبازي
با محمدخاكپور دوئلي جذاب داش��ت و بعد
از آن حذف تلخ براي اس��ترالياييها اميدوار
اس��ت بتوان��د به نوع��ي آن نرفت��ن به جام
جهاني را جبران كند.

درهاي تيم اميد به روي همه باز است

طباطبايي:پيشرفتتاكتيكيتيمخيرهكنندهبوده
ه��ادي طباطبايي مربي تي��م ملي اميد
معتقد است او و همكارانش در تيم ملي اميد
فوتبال ايران ثابت كردهاند كه درهاي اين تيم
به روي همه باز اس��ت .طباطبايي مربي تيم
ملي اميد درباره ش��رايط اردوي آمادهس��ازي
اي��ن تي��م در ام��ارات گف��ت« :در راس��تاي
اردوهاي پيوسته و برنامهريزي بلندمدتي كه
داشتيم اردوي امارات برپا شده و خوشبختانه
امكانات خوبي به لحاظ اس��كان و تمرين در
اختيار تيم قرار گرفته است».
وي ادام��ه داد« :تمرينات ما بر اس��اس
اهداف تاكتيك��ي كه داريم طراحي ش��ده و
س��عي كرديم تا در اين اردو روي نقاط ضعف
و قوتي كه در مس��ابقات غرب آسيا داشتيم،
كار كني��م .خوش��بختانه تمرينات با كيفيت،
منظ��م و ب��ا برنام��ه برگزار ش��ده و بازخورد
خوبي از سوي بازيكنان گرفتهايم و به اهداف
تاكتيكي كه مد نظر كادر فني است ،نزديك
شدهايم».
طباطبايي با اشاره به پيشرفت چشمگير
تاكتيكي تيم مل��ي اميد بيان كرد« :با وجود
اينكه تيم را زمان زيادي در اختيار نداشتهايم
ام��ا پيش��رفت تاكتيكي تيم ظرف يكس��ال
گذشته چشمگير بوده و بازيكنان را به خوبي
ب��ا تفكرات كادر فني هماهن��گ كردهايم .به
لحاظ فني هم تيم اميد شكل كامال جديدي

به خودش گرفته كه نس��بت به زماني كه در
اختيار داشتيم ،راضيكننده است».
مرب��ي تيم فوتب��ال اميد اي��ران درباره
حض��ور نفرات جديد در اردوي تيم ملي اميد
و عملك��رد آنها اضافه كرد« :ظرف يكس��ال
گذش��ته كادر فني تيم اميد تمامي بازيكنان
رده سني اميد را زير نظر گرفت و اين ادعا را
به اثبات رس��اند كه درهاي تيم ملي به روي
هر بازيكني كه كيفيت الزم را داش��ته باش��د
باز اس��ت .در اين اردو ه��م از نفرات جديدي
كه در مس��ابقات ليگ عملكرد خوبي داشتند
دعوت كرديم و ش��رايط فني آنها را زير نظر
گرفتي��م .قطعا اين وضعي��ت انگيزه بازيكنان
داخل اردو و بازيكنان ش��اغل در ليگ داخلي
را باال ميبرد تا براي اثبات توانايي خودشان،
تالش كنند».
طباطباي��ي در پاي��ان ب��ازي تداركاتي
مقاب��ل اس��تراليا را محكي جدي ب��راي تيم
اميد دانس��ت و گفت« :تمام تالش مجموعه
ما اين ب��وده كه با برگزاري اردوهاي خارجي
و بازيه��اي تداركات��ي ،تجرب��ه بينالمللي
بازيكن��ان را باال ببريم .اس��تراليا تيم صاحب
س��بك و يكي از قدرتهاي فوتبال آسياست
و قطعا بازي مح��ك خوب و جدي براي تيم
اميد خواهد بود تا بيش��تر از قبل نقاط ضعف
و قوت خودمان را بشناسيم».

فوتبالباچشمانسيــاه!

دومي��ن روز اقامت مليپوش��ان در گوام يك روز
خاص ب��ود .صبح با جلس��ه آناليز آغاز ش��د و بعد از
ظهر نيز تمرين پرفش��ار در دس��تور كار قرار گرفت تا
تيم ملي در گوام يك روز فوتبالي كامل را پش��ت سر
گذاشته باشد.
مليپوش��ان صبح روز يكش��نبه خ��ود را هم با
حضور در جلسه فني آغاز كردند .در اين جلسه كه از
ساعت  11صبح آغاز شد ،كادر فني به صورت تئوري
و علمي با استفاده از فيلمهاي تهيه شده و آناليزهاي
انج��ام گرفته بازيكنان را با وظايفش��ان در بازي روز
سهشنبه آشنا كرد.
بع��د از تمرين صبح ،بازيكن��ان تيم ملي فوتبال
ايران كه براي انجام ششمين ديدار خود در رقابتهاي
انتخابي جام جهاني و جام ملتهاي آسيا در گوام به سر
ميبرند ،عصر ديروز (يكش��نبه) به وقت محلي دومين
جلسه تمريني خود را برگزار كردند.
بازيكن��ان تيم ملي پس از ص��رف ناهار در هتل
محل اقامت خود و اس��تراحتي كوتاه ،س��اعت  ۱۵به
محل انجام بازي روز سهش��نبه رفتند و در اين زمين
تمرين به مدت  ۹۰دقيقه تمرين كردند.
اين تمرين مانند تمرين روز قبل در زمين چمن
مصنوعي ورزش��گاه برگزار ش��د .آفتاب تند گوام هم
باعث شده بود تا با نظر كادر فني ،بازيكنان با استفاده
از واكس زير چشمشان را سياه كنند تا انعكاس آفتاب
در چشمش��ان تا حد زي��ادي گرفته ش��ود .كارلوس
ك��يروش نيز خود براي جلوگي��ري از انعكاس آفتاب
از اين راهكار بهره برد .سرمربي تيم ملي فوتبال ايران
پ��س از گرم كردن بازيكنان ،برنامه ويژهاي با توجه به
برگ��زاري بازي روي چمن مصنوعي در تمرين تدارك
دي��د و راهه��اي انجام ب��ازي بهت��ر روي زمين چمن
مصنوع��ي را به بازيكنان ديكته كرد .او قبل از تمرين
دقايقي براي بازيكنان صحبت كرد.
كاره��اي تاكتيكي مورد نظر س��رمربي تيم ملي
ب��ا نظارت دقيق او و كمك دس��تيارانش انجام گرفت
تا بازيكنان  ۴۸س��اعت تا پيش از ديدار برابر گوام به
آمادگي بيش��تري براي انجام اين بازي برسند .پس از
پايان اين تمرين ،مليپوش��ان به استخر آب يخ رفتند
تا خستگي اين تمرين از بدنهايشان خارج شود.
مس��ووالن گوامي برگزاري بازي روز سهش��نبه
ني��ز با توجه به نزديك ب��ودن انجام اين بازي در حال
ايجاد ش��رايط بهتر در برگزاري بازي هستند .بخشي
از س��كوهاي س��يماني كه محل ورود دو تيم است به
رن��گ زرد در آمده و مكان هر ي��ك از ميهمانان ويژه
اين بازي هم روي نيمكتهاي فلزي مش��خص ش��ده
اس��ت .ناظر اي��ن بازي هم در اواخ��ر تمرين به زمين
بازي آمد و دقايقي با افش��ين پيرواني ،مدير تيم ملي
به گفتوگو پرداخت.
هواي گ��وام حين برگزاري تمرين متغير بود .در
ابت��داي تمري��ن ،آفتاب تندي در آس��مان گوام ديده
ميش��د .پس از دقايقي بارش باراني تند آغاز ش��د و
پ��س از آن رنگين كمان زيبايي بر فراز آس��مان اين
ش��هر به وجود آم��د .در اواخر تمري��ن هم باد خنكي
وزيدن گرفت.
س��ازمانهاي جهاني هواشناس��ي پي��ش بيني
كردهاند كه همزمان با برگزاري ديدار روز سهش��نبه،
دماي هوا در گوام به  ۳۱درجه سانتيگراد ميرسد.

ورزشگاهدددوگواهينامهبينالملليندارد

بازي در ورزشگاه ديدارهاي آماتور!

تيم ملي فوتبال ايران  26آبان ماه سال جاري از سري رقابتهاي مرحله گذش��ته توسط شركت دسو بلژيك نصب و مورد تاييد آزمايشگاه البو اسپورت
انتخاب��ي ج��ام جهاني  2018روس��يه در گروه  Dبه مصاف تي��م ملي فوتبال فرانسه قرار گرفته است .عالوه بر اين فيفا در بخش زمينهاي چمني كه مورد
گ��وام خواهد رفت ،ديداري كه بايد در زمين چمن مصنوعي ورزش��گاه دددو تاييد قرار داده زمين چمن ورزشگاه دددو ( )Dededoگوام را تا سال 2018
( )Dededoبرگزار ش��ود .ورزش��گاهي ك��ه گويا ح��دود  500نفر گنجايش تايي��د ك��رده اما اين زمين در گ��روه زمينهايي قرار ميگي��رد كه گواهينامه
دارد و زمي��ن چمن آن طبق گفتههاي مس��ووالن تيم مل��ي فوتبال ايران كه « »qualityدارن��د نه گواهينام��ه « .»quality proآنچه در زمينه اعتراض
هماكنون در اين كش��ور به سر ميبرند چيزي ش��بيه به موكت است .فيفا در مس��ووالن فدراسيون فوتبال ايران به كارش��كنيهاي اخير گواميها در ديدار
بخش زمينهاي چمني كه مورد تاييد قرار داده ورزش��گاه دددو ( )Dededoمقابل ايران مغفول مانده ،اين است كه به هيچ وجه مساله اعتراض به كيفيت
زمي��ن چمن مصنوع��ي ورزش��گاه دددو ()Dededo
گوام را تا س��ال  2018تاييد كرده اس��ت اما نكته حايز
اهميت اين اس��ت كه بر اساس قوانين فدراسيون جهاني گوام – ايران لغو نميشود مدنظر قرار نگرفته اس��ت .مسووالن فدراسيون فوتبال
شايعه مربوط به عدم برگزاري بازي ايران با اعالم شكايت و اعتراض خود به فيفا در ارتباط
فوتبال زمينهاي چمن مصنوعي مورد تاييد به دو گروه
تقسيم ميشوند؛ گروه اول زمينهايي هستند كه داراي در زمين ورزشگاه دددو ( )Dededoرد با عدم صدور رواديد برخي لژيونرهاي تيم ملي فوتبال
گواهينام��ه « »qualityبوده و براي برگزاري ديدارهاي ش��د .در حالي كه عنوان ميشد با توجه ايران همچن��ان در انتظار واكنش فدراس��يون جهاني
محلي ،دوستانه و آماتور در نظر گرفته ميشوند اما گروه به چم��ن مصنوعي ورزش��گاه گواميها فوتب��ال به اين اتفاق هس��تند .اما آنچه ك��ه ميتواند
دوم زمينهايي هس��تند كه داراي گواهينامه « qualityاحتمال لغو اين بازي از س��وي شاگردان عاملي براي اس��تيفاي حقوق تيم ملي فوتبال ايران در
 »proهس��تند و اي��ن زمينها حايز ش��رايط ميزباني از كيروش براي حفظ سالمتي شان وجود اين ديدار ش��ود اين است كه هر چه سريعتر مسووالن
رويدادهاي بينالمللي هستند .بر اساس جستوجوهايي دارد اي��ن اتف��اق رد ش��د .عض��و ايراني فدراس��يون فوتبال ايران نسبت به اين مساله اطالعات
كه ميتوان در س��ايت فيفا انجام داد كه لينك مربوط به كنفدراس��يون آس��يا در اين باره اينطور الزم را كس��ب ك��رده و اعتراض خ��ود را اعالم كنند.
آن نيز در انتهاي اين خبر آورده ش��ده ،ورزش��گاه دددو توضيح داد« :ما قبال در كره ش��مالي هم قطع��ا با توجه به صحت اين مس��اله تي��م ملي فوتبال
( )Dededoگوام تنها گواهينام��ه « »qualityرا دارد در چمن مصنوعي بازي كرديم و مساله اي��ران ميتواند از رويارويي با تيم ملي فوتبال گوام در
و بناب��ر قواني��ن فيفا ايران ميتواند براي حفظ س�لامت ريتين��گ چمن نداري��م ».وي ادامه داد :ورزش��گاه دددو ( )Dededoاين كشور خودداري كند
ورزش��كارانش از حض��ور در اين زمين س��ر باز زند .پس «تنها كس��ي كه ميتواند درب��اره بازي چرا كه قطعا سالمت بازيكنان تيم ملي از هر مسالهاي
از ورود تي��م ملي فوتبال ايران ب��راي رقابت با تيم ملي در اي��ن چمن نظر بده��د ،ناظر  AFCواجبتر اس��ت .عالوه بر اين نباي��د در مورد مواضع و
گ��وام در قال��ب رقابتهاي انتخابي جام جهاني روس��يه اس��ت .بايد اين مس��اله را در نظر گرفت حقوق تيم ملي فوتبال ايران با توجه به كارشكنيهاي
گوي��ا بازيكنان اي��ران با چمن بيكيفيتي مواجه ش��دند ك��ه اين چمن مطمئنا م��ورد تاييد فيفا گواميه��ا كوتاه آم��د چرا كه چندي��ن و چند بازيكن
ك��ه اعتراض آنه��ا و مربيان تيم مل��ي را برانگيخته ،اين ب��وده ك��ه گواميه��ا پيش از اين س��ه گرانقيم��ت ميلياردي در تيم مل��ي فوتبال ايران توپ
در حالي اس��ت كه بر اساس مستندات موجود در درگاه بازي خ��ود را در اين مرحله از مقدماتي ميزنند كه سالمت ساقهاي آنها از هر چيزي واجبتر
الكترونيكي فيفا زمين چمن ورزشگاه مركزي گوام سال ج��ام جهان��ي در آن برگ��زار كردهاند ».است.

نشست خبري كيروش در گوام

بر اس��اس برنامهريزي انج��ام گرفته قرار اس��ت امروز
نشست خبري س��رمربيان تيمهاي ملي ايران و گوام برگزار
شود.
نشس��ت خبري كارلوس كيروش از ساعت  12به وقت
محلي در هتل هيلتون برگزار خواهد شد .اين ساعت مطابق
ايران  5:30خواهد بود.
تيم ملي سهش��نبه در مقدماتي جام جهاني به مصاف
تيم گوام ميرود.

تيم ملي ايران در حالي سهشنبه به مصاف گوام ميرود
كه گوام در زمين اختصاصي خود تا كنون سه بازي را برگزار
كرده است.
تي��م گوام با كم��ك چمن مصنوعي زير اس��تانداردش
توانسته از سه بازي خانگي خود  7امتياز را كسب كند ،گوام
كه بيرون از خانه هيچ امتيازي كس��ب نكرده است سه بازي
خانگي خود را موفق بيرون آمده اس��ت .آنها تركمنس��تان و
هندوستان را شكس��ت دادند و برابر عمان به نتيجه تساوي
رسيدند.
بايد ديد آنها ميتوانند برابر ايران اين بي شكستي خود
در خانه را ادامه دهند يا كيروش و ش��اگردان طلسمشان را
ميشكنند.

جايگاه ويژه عجيب ورزشگاه گوام

ورزش��گاه گوام كه ميزبان ب��ازي تيم ملي ايران و گوام
خواهد بود ،جايگاه ويژه عجيبي دارد .ورزشگاه محل مسابقه
تيمه��اي ملي اي��ران و گوام عالوه بر ضم��ن چمن عجيب،
جايگاه ويژه جالبي نيز دارد.
بخشي از سكوهاي سيماني كه محل ورود دو تيم است
به رنگ زرد در آمدهاند و مكان هر يك از ميهمانان ويژه اين
بازي هم روي نيمكتهاي فلزي مشخص شده است.

فوتبال آسیا
قضاوت فغاني در جام باشگاههاي جهان

رقابتهاي جام باشگاه جهان  2015با ميزباني ژاپن
از  19لغاي��ت  29آذر  94برگ��زار ميش��ود و  AFCاز
انتخاب عليرضا فغاني جهت قضاوت اين مس��ابقات خبر
داد.
در گزارشي كه در وب س��ايت رسمي كنفدراسيون
فوتبال آسيا منتشر ش��ده ،آمده است« :فغاني به عنوان
داور بينالمللي ايراني از سال  2008تاكنون قضاوتهاي
كلي��دي همچون حضور در مرحله نهايي رقابتهاي جام
رياست جمهوري  2009آسيا و مرحله نهايي چلنج كاپ
 2010آسيا را با حضور تيمهاي تركمنستان و كره شمالي
برعهده داش��ته اس��ت .وي همچنين مرحله نهايي ليگ
قهرمانان  2014آس��يا با حضور تيمهاي وسترن سيدني
اس��تراليا و الهالل عربس��تان را قضاوت كرده است .رضا
س��خندان و محمدرضا منصوري به عنوان كمك داوران
فغاني در رقابتهاي جام باشگاههاي جهان  2015حضور
خواهند داشت».

وايت :فقط يك بازيكن در  MLSداريم

جهانبخش :كليشه است اما براي تيم ملي انگيزه دارم!

بازگش�ت عليرض�ا جهانبخش به تيم
مل�ي يكي از اتفاقات خ�وب بود .در ميان
سيل اخبار بد و نوميدكننده مصدوميتها
و محروميته�ا و ماجراهاي ويزا در گوام،
حض�ور او در تي�م مل�ي بع�د از دو دوره
غيبت و يك مصدوميت طوالني يك اتفاق
اميدواركنن�ده اس�ت؛ هافب�ك – مهاجم
تي�م ملي ك�ه در بازي برابر تركمنس�تان
يك نيمه در گوش چ�پ به ميدان رفت و
البته خوش درخشيد .س�تارهاي كه البته
عطش گلزني هم داش�ت و چندين و چند
بار قصد دروازه حريف را كرد اما بدشانس
بود كه توپهايش راهي به دروازه نيافت.
جهانبخش در آستانه بازي برگشت درباره
حال و ه�واي اين روزهايش صحبت كرده
است...

) (02جوانگرايي در تيم ملي
در همان زم��ان برگزاري ج��ام ملتهاي
آس��يا ه��م كادر فن��ي اعالم كرد ك��ه هدفش
پوس��ت اندازي تي��م ملي و كاه��ش ميانگين
سني بازيكنان است و حاال ميبينيد اين اتفاق
رخ داده و اين امتيازي بس��يار مثبت براي تيم

تیم ملی

كيروش طلسم گوام را ميشكند؟

در گوام زمين مهمترين حريف ما است

) (01بازگشت به تيم ملي
در مس��ابقات ج��ام ملته��اي آس��يا ب��ا
مصدوميتي روبهرو ش��دم و بعد از آن به خاطر
مصدوميت��ي ديگ��ر و ش��رايطي كه ب��ه وجود
آمد ديگر نتوانس��تم در تي��م ملي بازي كنم و
ديدارهاي بزرگي را هم از دست دادم اما اكنون
خوش��حالم كه دوباره به تيم ملي برگش��تهام.
دوست داش��تم اين اتفاق زودتر بيفتد اما خدا
را ش��كر اكنون دوباره در تيم ملي هستم و اين
افتخ��ار را دارم كه مج��ددا پيراهن تيم ملي را
بر تن كنم.

2

كني��م .بدترين نكتهاي ك��ه اينجا با آن روبهرو
هس��تيم ،وضعيت زمين است .هيچ كدام از ما
بازيكن��ان در چنين زمينهايي بازي نكردهايم.
چمن مصنوعي اي��ن زمين يك طرف ،كيفيت
بد آن طرف ديگر .ش��رجي ب��ودن هوا هم كه
كار را س��ختتر ميكند اما با اي��ن همه تمام
تالشمان را براي كس��ب نتيجه دلخواه انجام
خواهيم داد.

)(06

پيشبيني
در نبود چند بازيكن اصلي ،تيم ايران بازي
س��ختي خواهد داش��ت اما اميدوارم بازيكنان
جانش��ين بتوانند انتظارات كادر فني تيم ملي
را ب��رآورده كنند .معتقدم مليپوش��ان فوتبال
ايران با برتري مقاب��ل گوام ،كار صعود خود را
به مرحله بعدي رقابتهاي جام جهاني 2018
روسيه يكسره خواهند كرد.
ملي اس��ت .تيم ملي در ش��رايط فعلي تلفيقي
از بازيكن��ان جوان و بازيكنان با تجربه اس��ت.
بازيكنان جوان ميتوانن��د از انگيزه باتجربهها
استفاده كنند و بازيكنان با تجربه هم از انگيزه
بازيكن��ان جوان انگيزه ميگيرند و اين موضوع
در نهايت به سود تيم ملي است.

)(03

انگيزه
مطمئن��ا انگيزه بس��يار زي��ادي دارم كه
بتوان��م دوباره در تيم ملي به كش��ورم خدمت
كنم .ش��ايد جملهاي كليشهاي باشد اما آرزوي
همه بازيكنان بازي براي تيم ملي كشورش��ان
است و من صددرصد انگيزه دارم تا بتوانم براي
تيم ملي بازي كنم.
انگيزه من براي بازي ملي خيلي زياد است
و اين را براي خ��ودم افتخار ميدانم كه بتوانم
براي تيم ملي بازي كنم.

)(04

برد تركمنستان
ج��دا از پيروزي تيم ملي در اين بازي فكر
ميكنم مهمترين موضوع حضور خوب هواداران
در ورزش��گاه بود .طبقه اول ورزش��گاه آزادي
در آن روز پر ش��د و اي��ن ميتواند خبر خوبي
براي فوتبال ما باش��د .خوش��حالم با بردي كه
كس��ب كرديم ،آنها را دست پر به خانههايشان
بازگردانديم .تيم ملي برابر تركمنستان نمايش
با اقتداري ارائه كرد و موقعيتهاي زيادي براي
گلزني داش��تيم و اين نمايش ب��راي هواداران
راضيكننده بود.

)(05

بازي با گوام
بالفاصل��ه بعد از ديدار برابر تركمنس��تان
در يك س��فر طوالن��ي به گوام پ��رواز كرديم.
اكنون دو ،س��ه روز اس��ت كه در اينجا حضور
داريم و تالش ميكنيم با ش��رايط تطبيق پيدا

)(07

آلكمار
متاسفانه به دليل مصدوميت نتوانستم در
تركيب اصلي تيم آلكمار در ابتداي ليگ دسته
اول باش��گاههاي هلند قرار گيرم .خوشبختانه
به ش��رايط مطلوب باز گشتهام و در سه ديدار
پاياني تيم آلكمار در ليگ هلند به ميدان رفتم.
آلكمار در آذرماه امس��ال چند ديدار س��خت و
سرنوش��ت س��از را در ليگهاي اروپ��ا و هلند
پي��ش رو دارد ،فرصت بس��يار گرانبهايي برايم
ب��ه وجود آمده تا بتوانم جاي��گاه ثابتي در تيم
آلكمار به دس��ت آورم .بع��د از پايان ديدار تيم
ملي فوتبال ايران برابر گوام در مرحله مقدماتي
جام جهاني ،به هلند باز خواهم گشت تا هر چه
سريعتر به تمرينات آلكمار ملحق شوم.
جايگاه ثابتي را در تيم آلكمار در ديدارهاي
سرنوش��ت ساز آينده در ليگهاي اروپا و هلند
به دست ميآورم.

از آقایان ظريف و نهاونديان تشكر ميكنم

تيموريان :بايد با مشكالت گوام كنار بياييم

آندراني��ك تيموريان كاپيتان تيم مل��ي فوتبال ايران از
كساني كه در اخذ ويزاي گوام به او كمك كرده اند ،قدرداني
كرد .تيموريان درباره مراحل اخذ ويزايش اظهار كرد« :حدود
دو ماه پيش مداركم را براي گرفتن ويزاي گوام به سفارتخانه
آمري��كا در دوحه تحويل دادم .بع��د از مصاحبهاي كه انجام
دادم ،م��دارك را نگه داش��تند و پاس��پورتم را تحويل دادند
و قرار ش��د من را خبردار كنن��د اما بعد از دو هفته خبري از
صدور ويزا نش��د ».وي افزود« :پ��س از اين موضوع به تهران
آم��دم تا در تمرينات تيم ملي ش��ركت كن��م .در ميانههاي
اردوي ته��ران ،س��فارت آمريكا در قطر به باش��گاه امالصالل
اعالم كرد كه من براي گرفتن ويزا بايد شخصا به سفارت اين
كش��ور بروم .به همين خاطر به قطر رفتم تا مراحل دريافت
وي��زا را دوباره انجام دهم .در اين مدت ،با پيرواني در ارتباط
بودم و سرمربي تيم ملي هم مدام پيگير اين موضوع بود .در
اينج��ا بايد از دكتر نهاوندي��ان ،رييس دفتر رييس جمهوري
و دكتر ظريف و همينطور اس�لاميان هم تش��كر كنم .دكتر

نهاوندي��ان و دكتر ظريف با وجود موضوعاتي كه در دس��ت
داش��تند و ديدارهايي ك��ه بعد از توافق هس��تهاي در برنامه
ش��ان داشتند ،دستور تس��هيل در دريافت ويزا را با توجه به
ارتباطهايي كه داش��تند ،صادر كردند ك��ه جا دارد از نگاه و
كمك اين مسووالن دولتي قدرداني ويژه كنم».
تيموريان درباره بازي ايران برابر تركمنستان و پيروزي
تي��م ملي در اين ديدار هم گف��ت« :ميانه بازي بود كه من
از س��فارت به خانه برگش��تم و يك نيمه از ب��ازي را ديدم.
خدا را ش��كر كه توانس��تيم س��ه امتياز اين بازي را بگيريم.
بايد به بازيكنان هم خس��ته نباش��يد بگويم كه توانس��تند
ب��ه خوب��ي برنامههاي كارلوس ك��يروش را در زمين پياده
كنند .درس��ت اس��ت كه ما اكنون تيم اول گروه هستيم اما
هنوز كار تمام نش��ده است .حتي به دوم شدن در گروه فكر
ه��م نميكنيم و بايد در ديدار برابر گ��وام با ارائه يك بازي
خوب و منطقي اين حريف را هم شكست بدهيم تا انشاءا...
صعودي بيدغدغه به مرحله بعد داشته باشيم».وي با اشاره

به سفر طوالني تيم ملي به گوام هم گفت« :سفر طوالني
مدتي بود اما با برنامههاي كادر فني خودمان را تا زمان
بازي با شرايطي كه اينجا وجود دارد ،تطبيق ميدهيم
ت��ا بتوانيم بازي خوبي را با وجود ش��رايط موجود در
گوام ارائه كنيم».
كاپيتان تيم ملي درباره وضعيت چمن مصنوعي
گوام هم گفت« :به هر حال اين شرايطي است كه
در اي��ن كش��ور وجود دارد .تنه��ا زميني كه در
گوام به تاييد كنفدراسيون فوتبال آسيا رسيده،
همين زمين اس��ت .بازي در چمن مصنوعي
ش��رايط خاص خودش را دارد .بايد با اين
شرايط كنار بياييم .وضعيت آب و هوايي
اينجا ه��م تفاوت عمدهاي با تهران دارد
ام��ا تمام تالشم��ان را ميكنيم كه در
طول  90دقيقه بازي با فكر و منطقي
را انجام دهيم».

گري وايت س��رمربي تيم فوتبال گوام ،به اين شايعه
كه  ۹بازيك��ن تيمش در ليگ فوتب��ال آمريكا ()MLS
بازي ميكنند ،واكنش نشان داد.
تيم فوتبال گوام روز سهشنبه ميزبان تيم ملي ايران
اس��ت .گوام نسبت به گذش��ته خيلي تفاوت كرده است.
اين تيم شكس��تهاي  - ۲۱صف��ر و  - ۱۶صفر را مقابل
كره شمالي و تاجيكستان در پرونده دارد.
گري وايت در خصوص ب��ازي با هند در رقابتهاي
مقدمات��ي جام جهان��ي  ۲۰۱۸گفت« :ش��انس ما براي
صعود خوب اس��ت .وقت��ي نتايج قرعهكش��ي در آوريل
منتشر شد چه كسي فكر ميكرد تا اينجاي كار  7امتياز
كس��ب كنيم؟» گري وايت در ارتباط با اين شايعه كه ۹
بازيكن گوام در ليگ فوتبال آمريكا بازي ميكنند ،گفت:
«ك��دام  ۹بازيكن؟ ما فقط ي��ك بازيكن در ليگ فوتبال
آمريكا داريم».

ژاوي :السد شانس قهرماني دارد

ژاوي هرناندز كاپيتان س��ابق بارسلونا كه در اين فصل
ب��راي الس��د قطر بازي ميكن��د ،از حض��ورش در قطر ابراز
رضايت كرد و اظهار داش��ت كه تيم الس��د كماكان ش��انس
قهرماني را دارد.
كاپيتان س��ابق بارس��ا درباره زندگياش در قطر گفت:
«زندگي خيلي خوبي در اين كش��ور دارم ،با وجود اينكه از
تيمهاي مختلف پيش��نهاد داشتم السد را انتخاب كردم و از
اين انتخاب خود بسيار رضايت دارم».
ژاوي در اي��ن فصل براي تيم الس��د قطر بازي ميكند.
او ب��ه خاط��ر بازيهاي خوبي كه در ماه س��پتامبر به همراه
تيمش ارائه داده بود توانست جايزه بهترين بازيكن ماه ليگ
س��تارگان قط��ر را از آن خود كند .اكنون تيم الس��د با 18
امتياز در رده سوم قرار دارد.

وزير ورزش كويت متهم اول تعليق

نماينده كميته بينالمللي المپيك ،وزير ورزش كويت
را متهم به دخالت و عدم درك متقابل در امور ورزش اين
كشور كرد.
وزي��ر ورزش و جوانان و وزي��ر اطالعات كويت بعد از
تعليق كميته ملي المپيك و فدراس��يونهاي ورزشي اين
كش��ور متهم به دخالت و عدم درك متقابل شد .پير ميرو
مدير رواب��ط كميته بينالمللي المپي��ك گفت« :اقدامات
اخير شيخ س��لمان صباح وزير ورزش كويت جزو بدترين
دخالتهايي اس��ت كه م��ن تاكنون دي��دهام .دخالتهاي
دولت در امور ورزش اين كشور باعث شد تا كويت از سوي
 IOCب��راي دومين بار در طول  5س��ال گذش��ته تعليق
شود .اين كشور در سال  2010نيز تعليق شده بود .قانون
جديدي كه در اين كش��ور وضع ش��ده ب��ود اجازه ميداد
ت��ا دولت در امور ورزش اين كش��ور دخال��ت كند .كميته
بينالملل��ي المپي��ك تا  27اكتبر به كوي��ت فرصت داد تا
قوانين خود را تصحيح كند اما اين اتفاق رخ نداد».
پي��ر مي��رو خاطرنش��ان ك��رد« :وزي��ر ورزش كويت
نميخواهد قوانين فدراس��يونهاي بينالمللي را بفهمد .ما
ش��رايطي داريم كه دولتها بايد آن را دنبال كنند .توماس
باخ رييس كميته بينالمللي المپيك در حاش��يه نشس��ت
عمومي آنوك با نخس��توزير كويت ديداري داشت كه به
اين توافق رسيدند تا گفتوگوهاي بيشتري را درباره اين
اتفاقات داشته باشند».
ب��ه دنبال اين اتفاقات و ناآراميها ش��يخ احمد
الفهد الصباح رييس شوراي المپيك آسيا كه خود
نيز كويتي اس��ت مس��ووالن دولتي اين كشور را
م��ورد س��رزنش ق��رار داد .مي��رو ادع��ا ميكند
جزييات قانون در نامهاي توس��ط شيخ سلمان
ب��ه  IOCارس��ال ش��ده اس��ت .در صورت
باق��ي ماندن تعليق تا زم��ان المپيك 2016
ريو ،ورزش��كاران كويتي ب��ا پرچم  IOCدر
مسابقات شركت ميكنند اگرچه شيخ سلمان
اعالم كرده ورزشكاران اين كشور مجاز به اين كار نيستند.
تاكنون  10فدراسيون از جمله بسكتبال ،فوتبال ،هندبال،
تيراندازي ،جودو ،واليبال و كاراته تعليق ش��دهاند و امكان
تعليق فدراسيون دووميداني اين كشور نيز وجود دارد.

