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ورزشی

وطن امروز شماره 2654

اخبار

حمله شفر به چهرههای موذی
استقالل!

برد پرگل اس��تقالل مقابل پیکان نویدبخش
روزه��ای خوب��ی برای اس��تقالل ب��ود ولی تنها
 24س��اعت بعد از این بازی وینفرد ش��فر پستی
اینس��تاگرامی منتش��ر کرد که نش��ان میدهد
حاش��یهها و اختالف��ات اط��راف باش��گاه هنوز
پابرجاس��ت و میتواند در ادامه مسیر دردسرساز
شود .وینفرد شفر ،سرمربی استقالل بعد از دیدار
با پیکان گف��ت قصد دارد ب��زودی درباره برخی
اتفاقات صحبت کند و حاال در پستی اینستاگرامی
صحبتهایی جنجالی را مطرح کرده ،بدون اینکه
نامی از کسی ببرد .در این پست آمده است« :خیلی
خوشحالم درباره دیشب» ولی هنوز خیلی کارها
مانده که باید انجام دهیم! ما از سخت تالش کردن
نمیترسیم .میخواهم یک بار دیگر از طرفداران
شگفتانگیزمان تشکر کنم .ما هرگز نمیتوانستیم
بدون شما موفق شویم .شما به ما قدرت و نیروی
زیادی میدهید .میخواستم از شما خواهش کنم
لطفی به من کنید؛ شما ،حاشیهسازان چه بیرون
و چه داخل باشگاه ،شما ،کسانی که به نوبه خود
موذی هستید و سعی میکنید زمانی که با یک
بحران مواجه میش��ویم ما را متوقف کنید ،االن
ک نگویید و وانمود نکنید
در نور پیدا نشوید ،تبری 
جزئی از خانواده استقالل هستید .فوتبال ،احساس
و شور (اشتیاق) ،استرس و کشمکش است .شما
به شجاعت ،شخصیت ،خونسردی و کرامت نیاز
دارید تا زمانهای دشوار را تحمل کنید .متاسفانه
هرکسی این چیزها را ندارد .اگر نمیتوانید در زیر
فشار وفادار و درستکار بمانید ،فوتبال ،برای شما
یک ورزش اشتباه است؛ یک کسب و کار اشتباه!
سرنوشت والورده

فع ً
ال در بارسا میماند

به ادعای رسانههای معتبر اسپانیایی ارنستو
والورده ،سرمربی تیم فوتبال بارسلونا قصد دارد
در ای��ن تیم بماند و ب��ه کارش تا پایان قرارداد
ادامه دهد .قرارداد فعلی وی تا پایان فصل جاری
است .پیش از این گفته شد که احتمال جدایی
یواناریها وجود دارد اما
این مربی از جم��ع آب 
به نظر میرس��د وی با اعتمادی که از س��وی
مسی و باشگاه بارسلونا دارد در این تیم میماند.
البته کسب جام در فصل جاری میتواند نقش
تعیینکنن��دهای در ادامه هم��کاری والورده با
بارسا داشته باشد.
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گزارش

آغاز هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال و تقابل پرسپولیس و فوالد

روز سخت قرمزها مقابل قطبی

کیروش-کواچ
داستان تازه در کلمبیا

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال امروز یکش��نبه
با انجام  5مس��ابقه آغاز میش��ود و پرس��پولیس
صدرنشین میهمان فوالد خوزستان است 5 .دیدار
از هفته هفدهم لیگ برتر امروز برگزار میشود .این
هفته ذوبآهن و س��ایپا به دلیل حضور در پلیآف
لی��گ قهرمانان آس��یا به میدان نمیرون��د و بازی
اس��تقالل و ذوبآهن و س��ایپا با پی��کان در زمان
دیگری برگزار خواهد شد .نگاهی به دیدارهای این
هفتهمیاندازیم.
■■گذر قطبی به پرسپولیس افتاد

پرس��پولیس که در اولین هفته دور برگشت به
صدر جدول مس��ابقات برگشته اس��ت ،یک بازی
س��خت را در اهواز پی��ش رو دارد .فوالد اگرچه در
رده هفتم جدول اس��ت اما با حضور افشین قطبی
تبدیل به تیم��ی قدرتمند و با روحیه برتریجویی
شده است .قطبی یکی از مربیان محبوب هواداران
پرسپولیس است .او یک مقام قهرمانی دراماتیک را
ب��رای این تیم به ارمغان آورد ولی این مرتبه باید با
قلب شیر مقابل پرسپولیس قرار بگیرد .پرسپولیس با
برانکو تیمی منسجم شده که حتی به فینال آسیا هم
رسیده است .حضور بازیکنان جدید در پرسپولیس
این تیم را قدرتمندتر از نیمفصل اول کرده اس��ت.
دوئل تاکتیکی افشین قطبی و برانکو دیدنی است.
 2تی��م قرمزپوش ته��ران و خوزس��تان میتوانند
جذابترین مسابقه هفته را رقم بزنند بویژه اینکه هر
دو تیم برای برد به میدان میروند .پرسپولیس برای
حفظ صدرنشینی باید پیروز شود و فوالد هم برای
رسیدن به رتبه ششم جدول تالش میکند .فوالد
هفته گذشته مقابل پارسجنوبی به نتیجه مساوی
رسید .دیدار  2تیم در تهران با نتیجه  3بر صفر به
سود پرسپولیس به پایان رسید .افشین قطبی که در
فوتبال ایران به امپراتور مشهور شده میخواهد اولین
باخت را به پرسپولیس تحمیل کند ولی پروفسور
برانکو میخواهد دهمین برد تیمش را جشن بگیرد.
■■ماشینسازی تبریز و صنعت نفت آبادان

نب��رد تیمه��ای نه��م و یازده��م ج��دول هم
یک مس��ابقه حس��اس اس��ت .ماشینس��ازی 17
امتی��ازی به لط��ف تفاضل گل بهت��ر  2پله باالتر
از نف��ت آب��ادان در جدول ایس��تاده اس��ت .برنده
این مس��ابقه ش��انس صعود به رده شش��م جدول

را دارد .ب��ازی رف��ت  2تی��م در آب��ادان یک -یک
مس��اوی ش��د .هر  2تیم محتاطان��ه در این هفته
بازی خواهند کرد و دوس��ت ندارند بازنده ش��وند.
ماشینس��ازی هفته پیش تیم استقالل خوزستان
را شکس��ت داد و صنعت نفت هم از تیم قدرتمند
سپاهان یک امتیاز گرفت.

■■بازی راحت شاگردان یحیی

پدی��ده بعد از باخت به پرس��پولیس این هفته
مسابقهای آسان را پیش رو دارد .استقالل خوزستان
آخرین تیم جدول است که ضعیفترین خط حمله
لی��گ را ب��ا  10گل زده در اختیار دارد .ش��اگردان
گلمحمدی میتوانند  3امتیاز این بازی را به حساب
خود واریز کنند .مگر اینکه واقعا آبیپوشان اهوازی
دچار تحولی اساس��ی شده باشند که بعید است ،با
این حال در فوتبال هرچیزی امکان دارد! پدیده بازی
رفت را هم  2بر یک برده بود.

■■تقابلقدیمیهایپرهوادار

تقابل  2تی��م پرهوادار و قدیم��ی فوتبال ایران
جذابیت زیادی خواهد داشت .تراکتورسازی هفته
قبل مقابل نفت مسجدس��لیمان نش��ان داد شیوه
فوتبالش با لیکنز بلژیکی تغییر کرده است و فوتبالی

مدرن را به نمایش میگذارد .تراکتورس��ازی از نظر
بازیکن هم بسیار غنی اس��ت اما نساجی مازندران
حواشی زیادی داشت و بعد از جدایی نکونام اکنون
مجید جالل��ی هدایت این تی��م را برعهده گرفته
اس��ت .جاللی در تبریز هم مربیگری کرده و مقابل
تیم سابقش قرار میگیرد .تراکتورسازی در صورت
برد ش��انس صعود به رده س��وم جدول را هم دارد.
نس��اجی مازندران اما برای مان��دن در میانه باالیی
جدول تالش میکند .بازی رفت  2تیم بدون جاللی
و لیکنز با نتیجه مساوی یک -یک به پایان رسید.

■■تقابل قلعهنویی و کریمی

سپاهان که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است
این هفته مقابل تیم قرمزپوش رشت قرار میگیرد.
زردپوش��ان اصفهانی ب��رای قهرمانی میجنگند و
سپیدرود برای بقا در لیگ برتر .این مسابقه یک نبرد
نابرابر است بین تیمهایی که از نظر کیفیت بازیکن
قابل قیاس نیستند .بازی رفت  2تیم در رشت  6بر
یک به سود سپاهان به پایان رسید و به همین دلیل
س��پیدرود اکنون ضعیفترین خط دفاع لیگ را در
اختیار دارد و در رده پانزدهم جدول ایس��تاده است
اما سپاهان با  28گل زده بهترین خط حمله لیگ را

در اختیار دارد .شاگردان قلعهنویی به دنبال بازگشت
به صدر جدول هس��تند و علی کریمی در اندیشه
گرفتن حداقل امتیاز از تیم قدرتمند سپاهان است.

■■اسامی داوران و برنامه مسابقات هفته هفدهم
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ماشینس��ازی تبری��ز -صنع��ت نف��ت آبادان
(ورزشگاه بنیان دیزل تبریز)
داور :حسن اکرمی
پدیده مشهد -استقالل خوزستان (ورزشگاه امام
رضا(ع)
داور :اشکان خورشیدی
ساعت 17

نساجی مازندران -تراکتورسازی تبریز (ورزشگاه
شهید وطنی قائمشهر)
داور :سیدمهدی سیدعلی
فوالد -پرسپولیس (ورزشگاه غدیر اهواز)
داور :رضا کرمانشاهی

ساعت ۱۷:۱۵

فوالد مبارکه سپاهان -سپیدرود رشت (ورزشگاه
نقش جهان اصفهان)
داور :سیدمهدی مرجانزاده

تغییرات وسیع استقالل با  4گلی که وارد دروازه پیکان کرد

انقالب آبی

زهره فالحزاده :اس��تقالل روز پنجش��نبه  ۱۸بهمن
م��اه در نخس��تین دیدار خود در دور برگش��ت لیگ
برتر توانس��ت با  ۴گل پیکان تحت هدایت حس��ین
فرک��ی را از پی��شرو ب��ردارد و ب��ا ب��ردی مقتدرانه
خط و نشان جدیای برای رقبا بکشد! آبیها با تغییرات
اساسی پا به نیم فصل دوم گذاشتند و با هیات مدیره
و خریدهای جدید و مصدومان تازه به تیم برگشته به
مصاف پیکانیها رفتند ،البته پیش از این دیدار حواشی
بس��یاری آرامش تیم را تهدید میکرد و اس��ترس و
نگرانی هواداران از این بابت منجر به این شده بود که
برد اس��تقالل آن هم با  ۴گل غیر قابل تصور باش��د.
استقالل در حالی به مصاف پیکان رفت که سروصدای
زیادی بابت خرید بازیکن جدید آنها به گوش میرسید
و حواش��یای که درباره حضور یا ع��دم حضور آیاندا
پاتوس��ی در تیم ایجاد ش��ده بود ،مدیران این تیم را
با چالشی بزرگ مواجه کرده بود .البته پاتوسی مثل
هندوانه در بس��ته میماند و کسی نمیداند او با تمام
این حواشی به راه افتاده و در صورت صادر شدن کارت
بازیاش برای حضور در استقالل چه عملکردی خواهد
داشت و آیا این همه پیگیریها برای جذب این بازیکن
برای تیم آبیپوش س��ود و فایده دارد یا خیر؟! با تمام
ی و دل نگرانیهایی که استقاللیها را تهدید
حواش�� 

میکرد اما این تیم توانس��ت از نخستین آزمون خود
س��ربلند بیرون بیاید .سوای اینکه داریوش شجاعیان
پس از بازگش��ت از مصدومیت طوالنیمدت ،یکی از
ستارههای زمین بود و به هواداران آبی این نوید را داد
که در لیگ قهرمانان میشود به حضور مؤثر او امیدوار
بود 2 ،خرید جدید استقالل -اسماعیل گونسالوس و
گادوین منشا  -هم در نخستین حضور هنر خود را به
رخ رقیبان کشیدند .گونسالوس برای آنکه اثبات کند
با الحاجی گرو ،مهاجم بخت برگش��ته نیم فصل اول
آبیها قابل قیاس نیست ،تنها یک دقیقه نیاز داشت تا
حرف خود را به کرسی بنشاند و انتقادات احتمالی را از
سر خود باز کند .این مهاجم به محض ورود به زمین
نخستین گل خودش را با پیراهن آبی به ثبت رساند
و این گل درحالی به ثمر رسید که پاس آن را منشا،
مهاجم سابق پرس��پولیس برای او ساخته و پرداخته
کرده بود .برد  ۴گله آبیها باعث شد در نخستین دیدار
نیمفصل دوم ،مدیران استقالل نمره قبولی بگیرند و
هواداران خشنود از اینکه خریدهای هرچند دیرهنگام
آبیها عصای دست تیم شد.
حاال باید منتظر ماند و دید این استقالل در ادامه
فصل و بویژه در لیگ قهرمانان چه عملکردی خواهد
داشت و آیا میتوان به این تیم امیدوار بود یا خیر؟

نیکو کواچ ،س��رمربی کروات بایرن مونیخ،
پاسخ نخس��تین مصاحبه کیروش در کسوت
هدایت تیمملی کلمبیا را داد .کارلوس کیروش
ک��ه بتازگی هدایت تیمملی کلمبیا را بر عهده
گرفته ،گف��ت خامس رودریگز س��تاره بایرن
مونیخ که در فصل جاری بارها نیمکتنش��ین
بوده ،برای رس��یدن به مرز آمادگی باید مرتب
در ترکیب قرار بگیرد و کواچ نیز در پاسخ گفت
خامس هرگاه آماده باشد این اتفاق رخ خواهد
داد.
خام��س رودریگ��ز ک��ه در ح��ال حاض��ر
مش��هورترین س��تاره تیمملی کلمبیا اس��ت،
فصل جاری تنها در  6ب��ازی در ترکیب ثابت
باواریاییها قرار گرفته و نیمکتنش��ینیهای
متوالی باعث شده اخبار زیادی درباره احتمال
جدای��ی او در پایان فصل و انتقال به تیمهایی
چون یوونتوس یا بازگشت به رئالمادرید منتشر
شود.
خامس اوایل فصل با نیکو کواچ درگیر شد
و بسیاری این اتفاق را دلیل نیمکتنشینیهای
او میدانند اما س��رمربی بای��رن در کنفرانس
مطبوعات��ی پی��ش از دیدار با ش��الکه ،حضور
خام��س در ترکیب را تنها منوط به آمادگی او
دانست.
کواچ درباره مصاحبه اخیر کارلوس کیروش
درب��اره خامس رودریگز گف��ت« :من قبال نیز
گفتهام که خامس رودریگز بازیکن فوقالعادهای
است .ما تصمیم گرفتیم تا پس از سپری کردن
دوران مصدومی��ت طوالن��ی ،ش��رایط را برای
او آسانتر و س��بکتر کنیم .زمانی که شرایط
خامس مناسب باشد ،او مانند دیدار در برابر هرتا
در ترکیب اصلی بایرن مونیخ قرار گرفته و اتفاقا
نمایش فوقالع��ادهای هم ارائه میدهد؛ از نظر
من این بهترین استدالل برای انتخاب خامس
در ترکیب است».
اخبار

برانکو همچنان بزرگترین طلبکار
پرسپولیس!

س��رمربی پرس��پولیس تاکنون مبلغی بابت
قرارداد فصل جاری خود از پرس��پولیس دریافت
نکرده است .باشگاه پرسپولیس در حالی تغییرات
مدیریت��ی را در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر
داشته است که مشکالت مالی این باشگاه همچنان
پابرجاست .بازیکنان این تیم مدعی هستند هنوز
بخش قابل توجهی از قراردادهای فصل جاری خود
را دریافت نکردهاند .ایرج عرب ،سرپرست باشگاه
پرسپولیس نیز در تالش است این تیم با کمترین
مشکل رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را آغاز کند تا
مبادا در نبود هیاتمدیره ،سرخپوشان تمرینات را
تحریم کنند .نکته جالب توجه بدهی باالی باشگاه
پرسپولیس به سرمربی این تیم است .از قرار معلوم
برانک��و ایوانکوویچ هنوز هیچ پول��ی بابت قرارداد
فصل جاری خود دریافت نکرده است تا بزرگترین
طلب��کار پرس��پولیس لق��ب بگی��رد .کادر فنی
پرس��پولیس نیز از این نظر وضعیت خوبی ندارند
اما برانکو برای اینک��ه نظم تیمش را حفظ کند،
اعالم کرده است اول پول بازیکنان و دستیارانش
پرداخت شود و سپس قرارداد او را بدهند؛ مبلغی
که سرپرس��ت باشگاه در تالش است تا بخشی از
آن را تا پایان س��ال جاری به س��رمربی این تیم
بدهد تا از بدهکاری باشگاه به برانکو کاسته شود.

روایت روزنامه هلندی از مذاکره
ایران با جانشین کارلوس کیروش

www.vatanemrooz.ir

ی��ک روزنامه هلن��دی اعالم کرد ن��ام «فان
مارویک» س��رمربی پیش��ین تیممل��ی فوتبال
هلن��د برای هدایت تیم ای��ران به جای کارلوس
کیروش مطرح ش��ده است .رس��انههای کشور
هلند طی روزهای گذش��ته از عالقه چند کشور
در منطقه خاورمیانه برای استخدام فان مارویک
خبر دادهاند .این کشورها ایران و امارات هستند
که بعد از جام ملتهای آسیا به همکاری خود با
مربیانشان پایان دادهاند .روزنامه البیان امارات به
نقل از روزنامه « ِد تلگراف» هلند نوشت« :با وجود
اینک��ه نام مارویک برای هدایت تیمملی ایران به
جای کارلوس کیروش مطرح شده است اما اگر
تیمملی امارات به صورت رسمی با مارویک وارد
مذاکره ش��ود ،ش��اید این مربی به طور جدی به
هدایت این تیم فکر کند» .اولینبار چند روز پیش
بود که یک خبرنگار عربستانی اعالم کرد مارویک
یکی از گزینههای فدراسیون فوتبال ایران بوده و با
این فدراسیون در حال مذاکره است .مارویک طی
سالهای گذش��ته هدایت تیمهای ملی فوتبال
عربستان و استرالیا را بر عهده داشت .این مربی
توانست عربستان را به جامجهانی روسیه برساند
ولی قبل از این مس��ابقات از سمتش کنار رفت
و سرمربی استرالیا شد .همچنین تیمملی هلند
با هدایت مارویک در س��ال  ۲۰۱۰نایب قهرمان
جامجهانی ش��د .تیمملی فوتبال ای��ران در جام
ملتهای آسیا در مرحله نیمهنهایی مقابل ژاپن با
 3گل شکست خورد و از این مسابقات کنار رفت.
بعد از این بازیها ،کارلوس کیروش از تیم ایران
جدا و به عنوان سرمربی جدید کلمبیا معرفی شد.

