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اخبار

فتحی :شفر بزرگترین مربی تاریخ
استقالل است

سرپرس��ت باشگاه فوتبال اس��تقالل پیش از
نخستین تمرین آبیپوشان در جمع بازیکنان این
تیم صحبتهایی انجام داد .امیرحسین فتحی پس
از تبریک س��ال نوی مسیحی در جمع بازیکنان
استقالل گفت :مشکالت شما را میدانم و درک
میکنم .از ش��نبه بعد از ب��ازی پدیده دنبال رفع
مشکالت بودیم و روز گذشته بحث مالی ما حل
ش��د و از امروز حوالهها صادر میشود و همچنان
پیگیر کارها هس��تیم تا شما تنها به تمرین فکر
کنید و روحیه باالیی داش��ته باشید .فتحی بیان
داش��ت :به همه خس��ته نباش��ید میگویم و از
صبوری ش��ما تش��کر میکنم .از رحمتی که در
ای��ن مدت کنار من بود و تالش کرد مش��کالت
حل شود هم تشکر میکنم .وی افزود :نظر شفر
اضافه شدن  2نفر به کادرفنی بود .مارتین فورکل
بزودی به جمع ما اضافه میشود .او تجربه خوب
و مدرک باالی مربیگ��ری از یوفا دارد و میتواند
کمک تیم باشد و در زمینه تیمهای پایه نیز به ما
کمک میکند .فرهاد مجیدی نیز سرمایه ،اسطوره
و ذخیره باشگاه است و با پیشنهاد شفر او به تیم ما
اضافه شد تا بتوانیم از توانایی فنی او استفاده کنیم.
ایشان مدارج باالی مربیگری را طی کرده و اکنون
در کنار ش��فر ،یکی از بزرگترین مربیان فوتبال
ایران است .سرپرست باشگاه استقالل گفت :شفر
بزرگترین مربی تاریخ اس��تقالل اس��ت و کسی
مانند او نداش��تیم .کمپ بزودی آماده میشود و
جمعه یا ش��نبه به اردو میرویم .در حال مذاکره
هس��تیم تا بازیکنان مورد نظر کادرفنی به کمپ
ما اضافه شوند.

واکنش وزیر به درگیری
کیروش و برانکو

وزی��ر ورزش در واکنش ب��ه حمله لفظی
کیروش به س��رمربی پرسپولیس گفت :در این
ش��رایط بهتر اس��ت همه حامی تیمملی باشیم.
مس��عود س��لطانیفر ،وزی��ر ورزش و جوانان در
حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران
و در واکنش به حمله لفظی کیروش به سرمربی
پرسپولیس اظهار داشت :در این شرایط بهتر است
همه حامی تیمملی باشیم .پیشبینی میکنیم
نتایج خوبی در جام ملتهای آسیا کسب کنیم و
برای دیدن مسابقات به دوبی خواهم رفت.

پنجشنبه  20دی 1397

به بهانه دیدار پیش روی ایران  -ویتنام

دیداری که برای این  3نفر ویژه است

تیم ملی ایران در شرایطی عصر روز شنبه به
مصاف تیمملی ویتنام میرود که این دو تیم در
بازیهای آسیایی  2014نیز با هم روبهرو شدند
ک��ه بازیکنانی از آن ب��ازی در ترکیب دو تیم به
جا ماندهاند.
یکی از بدترین نتایج کل دوران فوتبال ایران
در بازیهای آسیایی  2014اتفاق افتاد .ایران که
همیشه در طول تاریخ یکی از قدرتهای مطرح
قاره کهن بوده در این مسابقات نتایج ناباورانهای
کس��ب کرد .ش��اگردان وین��گادا در آن دوره با
قرقیزستان و ویتنام همگروه بودند و در شرایطی
ک��ه از هر گروه  2تیم صعود میک��رد ،ایران در
گروه خود س��وم شد و از مس��ابقات خداحافظی
ک��رد .تیمملی امی��د در آن بازیه��ا از بازیکنان
زب��دهای نظیر محس��ن مس��لمان ،کاوه رضایی،
محمدرضا خانزاده ،علی کریمی ،مهدی شریفی،
فرشید اس��ماعیلی و ...اس��تفاده میکرد که در
حال حاضر ج��زو چهرههای مطرح فوتبال ایران

محسوب میشوند.
دیدار اول ای��ران برابر ویتنام بود که تیمملی
امید با نتیجه غیرقاب��ل هضم و تحقیرآمیز  4بر
یک تن به شکس��ت داد .ب��ازی دوم دور گروهی
ایران در جام ملتهای آسیا  2019مقابل ویتنام
میتواند جنبه انتقامی آن شکست تلخ و سنگین
را داشته باشد ،البته ویتنام در بازی نخست خود
مقابل عراق نش��ان داد پیروزی پرگل مقابل این
تیم کار سادهای نیست.
ب��ا تم��ام این اوص��اف ای��ن دیدار ب��رای 3
بازیک��ن تیممل��ی ح��ال و ه��وای متفاوتتری
دارد؛ مرتض��ی پورعلیگنج��ی ،روزبه چش��می
و حس��ین کنعان��یزادگان ج��زو بازیکنان تیم
امی��د در آن دوره از مس��ابقات بودند که طبیعتاً
انگیزه مضاعفی برای این دیدار خواهند داش��ت.
در س��مت مقابل ،تیمملی ویتنام نی��ز از وجود
بازیکنان بازیهای آسیایی  2014بیبهره نیست.
از آن تیم امید ویتنام که در آن دوره از مسابقات

در مرحله یک هشتم نهایی حذف شد  2بازیکن
در تیمملی فعلی ویتنام حاضر هستند« .انگوک
های» مدافع و «هوی هانگ» هافبک تیم ویتنام
 2بازیکن به جامانده از آن مسابقات هستند.
■■تمرکز ما روی بازی با ویتنام است

مربی تیمملی فوتبال ایران تاکید کرد تمرکز
این تیم روی بازی با ویتنام اس��ت و ملیپوشان
جز این مس��ابقه که حکم یک فینال را دارد ،به
چیز دیگری فکر نمیکنند .مارکار آقاجانیان در
حاش��یه تمرین تیمملی فوتبال ایران با اشاره به
دیدار عراق با ویتنام ،گفت :توقع نداشتیم ویتنام
اینقدر خوب باش��د .ویتنام  ۱۳ب��ازی تدارکاتی
برای آمادهسازی داشته است که  ۶بازی آنها در
ماه گذش��ته بوده اس��ت .ویتنام با آمادگی کامل
آم��ده و برابر عراق مس��تحق باخ��ت نبود .وی
افزود :عراق هم طبق ادعای خیلی از کارشناسان
مدعی اول گروه اس��ت؛ نهتنها مدعی اول گروه،
بلک��ه مدع��ی قرارگی��ری در جم��ع  4تیم برتر

است .مقابل ویتنام بازی سختی خواهیم داشت.
ویتنام هم یک فینال دیگر برای ما اس��ت .مربی
تیمملی درباره شرایط تیمملی ایران و ملیپوشان
تاکید کرد :بازیکنان ت�لاش میکنند و همدلی
خوبی دارند .جا دارد بگویم خوش��بختانه شرایط
جهانبخش جوری است که با تیم تمرین میکند
و آماده ب��ازی بعدی با ویتنام اس��ت .با همدلی
بیشتر سعی میکنیم نتایج درخور شأن بگیریم.
باز هم تاکید میکنم فینال اول ما با ویتنام است.
آقاجانی��ان در پای��ان درباره درگیری رس��انهای
ک��یروش با برانکو هم گفت :تاکید میکنم تمام
فکر و ذکر ما بازی با ویتنام اس��ت .این مسابقه،
فینال بازیهاست و جز این به چیز دیگری فکر
نمیکنیم.
تیم ملی فوتبال ایران که در بازی اول خود در
جام ملتهای آسیا با  5گل یمن را شکست داد،
در بازی دوم روز ش��نبه آین��ده به مصاف ویتنام
میرود.

جواب رد اسکوالری

کیروش تنها گزینه کلمبیاست

کارلوس کی روش ،سرمربی پرتغالی تیمملی
فوتب��ال ایران که تا پایان جام ملتهای آس��یا
 ۲۰۱۹با فدراس��یون فوتبال کشورمان قرارداد
دارد ،از مدت��ی پیش و بع��د از برکناری خوزه
پکرمن ،سرمربی تیم ملی کلمبیا ،نامزد اصلی
جانش��ینی این مربی لقب گرفت و به احتمال
زیاد س��رمربی کلمبیا خواهد ش��د .پیشتر از
لوئیس فیلیپه اسکوالری ،روینالدو روئدا ،دونگا،
لوئیس فرناندوز س��وارز و ک��یروش به عنوان
گزینهه��ای اصلی س��هرنگها (لق��ب تیمملی
کلمبیا) نام برده میشد اما در روزهای گذشته
تنها صحبت از اس��کوالری و کیروش بود که
سایت  destakjornalبا انتشار خبری فوری
نوش��ت لوئیس فیلیپه اس��کوالری پیش��نهاد
فدراس��یون فوتبال کلمبیا برای س��رمربیگری
این تیم را رد کرد و کیروش اصلیترین گزینه
مس��ؤوالن این کش��ور برای جایگزینی پکرمن
محسوب میشود.
 destakjornalدر ادامه نوشت :اسکوالری

که گزینه س��رمربیگری تیممل��ی کلمبیا بود،
در نشس��ت خبری خود بیان کرد به پیشنهاد
مسؤوالن فوتبال کلمبیا جواب منفی خواهد داد
ت��ا به این ترتیب کیروش گزینه اصلی هدایت
این تیم باش��د .البته اعضای فدراسیون فوتبال
کلمبیا گفتهاند از پاسخ منفی اسکوالری خبر
ندارند که این موضوع میتواند عجیب باش��د.
اس��کوالری چندی پیش ب��ه پالمیراس برزیل
پیوس��ت و همراه با این تیم قهرمان لیگ این
کشور شد و اکنون میخواهد همراه با این تیم
ادام��ه دهد و قصد حضور در تیمملی کلمبیا را
ندارد .البته در کنار کیروش پرتغالی که گزینه
اصلی کلمبیاست ،از آنتونی ریس ،مربی موقت
تیمملی کلمبیا هم به عنوان یکی از گزینههای
اصل��ی یاد میکنن��د .گفتنی اس��ت ،کارلوس
کیروش اکنون همراه با تیمملی فوتبال ایران
در رقابتهای جام ملتهای آسیا حضور دارد و
قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان این
مسابقات است.

اعتصابکنندگان به تمرین بازگشتند

روز شیرین با فرهاد

زه�ره فلاحزاده :اس��تقالل این روزها ح��ال و روز
خوشی ندارد و هر اتفاق بدی که یک هوادار میتواند
با آن امیدش را برای قهرمان شدن تیمش از دست
دهد ،استقالل آن را یکجا رو میکند .یکی از بدترین
خبرهایی که آبیها در تعطیالت طوالنی نیمفصل با
آن روبهرو شدند ،اعتصاب بازیکنانشان بود؛ اعتصابی
ک��ه اردوی آمادگی در قط��ر را در  2نوبت لغو کرد.
واقعیت امر این اس��ت که اس��تقاللیها از اسپانسر
مالی خود مبلغ��ی را زودتر از زمان پرداخت گرفته
و خرجش کرده بودند ،حاال هم دستش��ان در حنا
مانده و آهی در بساط ندارند اما نکته قابل تأمل ماجرا
اینجاس��ت که به گفته سرپرست باشگاه از ترانسفر
کردن مامه تیام و س��یدمجید حسینی 2 ،بازیکن
فصل گذشته خود مبلغ قابل توجهی به خزانه باشگاه
واریز ش��ده و حتی بیش��ترین س��هم درآمدی یک
باشگاه ایرانی از جامجهانی روسیه را استقالل داشته،
حاال چطور مشکالت مالی گریبانگیر این باشگاه شده
است؟ مشکالتی که ابتدا تمرینات نیمفصل و سپس
اعتصاب بازیکنان و اردوی قطر را لغو میکند.
■■پس�ت مش�ترک اعتصابگران و بازگشت به
تمرین

بر کسی پوشیده نیست که فضای مجازی در این
سالهای اخیر برای فوتبالیستهای ایرانی مهمترین
محل برای خودنمایی شده است؛ محلی که بازیکن

ش��اکی با درج ک��ردن خبر قهر و آش��تیاش ،خبر
پیوس��تن به تیم جدید یا خداحافظی از تیم سابق
خود و کلی حواش��یای را که ب��رای خود و تیمش
ایجاد میکند منتش��ر میکند .ح��اال هم بازیکنان
استقالل پس از چند روز اعتصاب در فضای مجازی
با گذاشتن پستی مشترک و نوشته احساسی خبر
از بازگش��ت به تمرینات پس از اعتصاب چنده روزه
دادند؛ نوش��تهای که احساسات هوادار را جریحهدار
و خود را مبرا از هرگونه اش��تباهی کند! پولی که به
حساب بازیکنی ریخته نشد و تنها با اعتصاب چند
روزه و هماهنگ ش��ده تمرینات لغو شده بود ،حاال
با دیرتر آماده شدن تیم ،ممکن است شرایط همانی
شود که در ابتدای فصل استقالل با آن روبهرو بود.
■■اولین تمرین با مجیدی

اولی��ن تمری��ن اس��تقالل برای نیمفص��ل دوم
سرانجام روز چهارش��نبه  ۱۹دیماه پشت درهای
بس��ته آغاز ش��د و فرهاد مجیدی ،بازیکن محبوب
و س��ابق استقالل که به عنوان دستیار به کادر فنی
وینفرد ش��فر اضافه ش��ده بود ،در نخستین تمرین
آبیپوشان حاضر شد.
اس��تقالل که این روزها با کلی حواش��ی روبهرو
است ،باید دید در ادامه راه میتواند مشکالت عدیده
خود را پش��ت س��ر بگذارد و لبخن��د روی لبهای
هواداران نگرانش بیاورد یا خیر؟!

یادداشت
پشتپرده لغو مجمع فدراسیون فوتبال

بازنشستهها دستبردار نیستند

مرتضی احمدی :فدراس��یون فوتبال در شرایطی
مجم��ع را لغو ک��رد که از ابتدا ه��م برگزاری این
مجمع با توجه به همزمانی با جام ملتهای آسیا
بعید به نظر میرسید .سناریویی که از قبل نوشته
شده بود در حال اجراس��ت .در حالی که قرار بود
مجمع فدراس��یون فوتبال روز چهارشنبه برگزار
شود اما سایت فدراس��یون اعالم کرد این مجمع
«با درخواست تعدادی از اعضای مجمع و همچنین
مالحظ��ه ش��رکت تیممل��ی فوتب��ال جمهوری
اس�لامی ایران در رقابتهای جامملتهای آسیا و
ضرورت تمرک��ز همهجانبه بر موفقیت تیمملی»
لغو ش��د .برنامهریزی برای برگ��زاری این مجمع
و لغو آن  ۲۴س��اعت قبل از برنامه اعالم ش��ده از
چند جهت قابل بررسی است .با باال گرفتن بحث
بازنشستهها در فوتبال و فشار نهادهای نظارتی و
قانونگذار ،اعضای بازنشسته هیاترئیسه فدراسیون
فوتبال مکلف به ترک پستهایش��ان بودند .قرار
بود مجمع فدراس��یون فوتبال هم به همین بهانه
برگزار ش��ود ت��ا درباره ثبتن��ام نامزدهای جدید
برای احراز پس��تهای خالی شده تصمیمگیری
ش��ود .تعدادی از اعضای بازنشس��ته هیاترئیسه
از همان ابتدا مقابل این قانون سرس��ختی نشان
دادن��د و در جلس��ات خصوصی اع�لام کردند از
سمتهایش��ان کنار نمیروند .این در حالی بود
که مهدی تاج ،رئیس فدراس��یون فوتبال توانست
مجوز ادامه فعالیتش را تا پایان جام ملتها بگیرد
تا شرایط تیمملی تحت تاثیر تغییرات قرار نگیرد
ولی برای سایر اعضا ،استثنایی وجود نداشت .ابتدا
عنوان ش��د مجمع دیماه فدراسیون فوتبال برای
انتخاب جایگزینهای اعضای بازنشسته و مستعفی
برگزار میشود اما به مرور زمان و در خبرهایی که
سایت فدراسیون فوتبال منتشر میکرد ،عنوان شد
دستور جلسه این مجمع «عادی» ،گزارش عملکرد
فدراس��یون فوتبال در س��ال  ،۹۶-۹۷پیشبینی
برنام��ه و بودجه فدراس��یون در س��ال  ۹۷-۹۸و
گ��زارش صورتهای مالی منتهی ب��ه  ۳۱تیرماه
 ۹۷بوده است؛ موضوعی که به خودی خود بحث
بازنشس��تهها را در سایه قرار میداد .از سوی دیگر
در نظر گرفتن تاریخ  ۱۹دی برای مجمع با توجه به
همزمانی جام ملتهای آسیا و برگزاری دیدارهای
تیمملی جای س��وال داشت و از همان زمان اعالم
تاریخ مجمع ،به نظر میرسید که فدراسیون فوتبال
همین تاریخ و بازیها را به عنوان دستاویزی برای
تح��ت تاثیر ق��رار دادن مجمع ب��ه کار میگیرد.
با بررس��ی این مس��ائل میتوان اینطور برداشت
کرد که فدراس��یون فوتبال ب��ه دنبال خرید زمان
بیشتر اس��ت .هیاترئیسه که حمایت هیاتهای
اس��تانی را هم پشت خود دارد ،با علم به برگزاری
جام ملتهای آسیا ،سقف تاریخ برگزاری مجمع
( ۱۹دی) را برای پشت سر گذاشتن التهابات قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان در نظر گرفت تا به
یکباره همین تاریخ را هم لغو کند .باید دید مقاومت
بازنشس��تههای فدراس��یون تا کجا ادامه خواهد
داشت .آیا سرنوشت هیاترئیسه فدراسیون فوتبال
با نتایج تیمملی در جام ملتها و قهرمانی در این
مسابقات تغییر میکند؟ آیا هیاترئیسه در انتظار
این است تا با قهرمانی احتمالی تیمملی در آسیا،
فشار قانون بازنشستهها را از روی دوشش بردارد؟
جام هفدهم

پیروزی سخت ژاپن مقابل ترکمنستان

تیمملی فوتبال ژاپن در نخستین دیدار خود
در جام ملتهای آسیا مقابل ترکمنستان به برتری
دس��ت پیدا کرد .در ادامه مس��ابقات فوتبال جام
ملتهای آسیا و از گروه ششم این بازیها ،تیمملی
فوتبال ژاپن روز چهارشنبه به مصاف ترکمنستان
رفت که این بازی با نتیجه  ۳بر  ۲به سود ژاپن به
پایان رس��ید .آمانف ( )۲۷و آتایف ( -۷۹پنالتی)
برای ترکمنستان گلزنی کردند و گلهای ژاپن را
هم یویا اوس��اکو ( ۵۶و  )۶۰و ریتس��و دوان ()۷۱
به ثمر رساندند .قضاوت این دیدار برعهده علیرضا
فغانی بود که محمدرضا منصوری و رضا سخندان
وی را به عنوان  2کمک همراهی میکردند .ژاپن
در این مس��ابقه ابتدا از ترکمنستان عقب افتاد و
نیمه نخست را بازنده به رختکن رفت ولی در نیمه
دوم به خودش آمد و توانس��ت  3گل متوالی وارد
دروازه ترکمنس��تان کند .ترکمنها هم در دقیقه
 ۷۱یکی از گلها را با ضربه پنالتی جبران کردند
تا اختالف گلهایشان با حریف به حداقل برسد.

ازبکستان از سد عمان گذشت

تیم ملی فوتبال ازبکستان نخستین دیدار خود
در رقابتهای جام ملتهای آسیا را با برتری برابر
عمان به پایان رس��اند .در ادام��ه رقابتهای جام
ملتهای آسیا دیروز تیمهای ازبکستان و عمان از
گروه شش��م به مصاف هم رفتند که این دیدار با
برتری  ۲بر یک ازبکها به پایان رسید .در این دیدار
که در ورزشگاه شارجه امارات برگزار شد ،احمدوف
در دقیق��ه  ۳۴و ش��اهمرادف در دقیقه  ۸۶برای
تیمملی ازبکستان گل زدند .محسن القسانی هم در
دقیقه  ۷۳برای عمان گل زد .تالش بازیکنان عمان
برای رسیدن به گل تساوی در دقایق پایانی ثمری
نداشت ،آن هم در شرایطی که ازبکستان در 3دقیقه
پایانی با اخراج یکی از بازیکنانش 10 ،نفره ش��د.

