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ورزشی

وطن امروز شماره 2719

گزارش

جشن قهرمانی در جم یا اصفهان؟

■■پرسپولیس :شانس اول فتح جام

سرخپوش��ان پایتخت که در  2دوره قبلی به
قهرمانی رسیدهاند بهرغم ناکامی در کسب پیروزی
در  4دیدار گذشته ،همچنان شانس اصلی قهرمانی
محسوب میشوند .این تیم  3امتیاز از نزدیکترین
رقیب خود یعنی سپاهان پیش است و در مجموع
 9حالت��ی که در دیدارهای پرس��پولیس با پارس
جنوبی و سپاهان مقابل استقالل خوزستان ممکن
است اتفاق بیفتد تنها در یک حالت قهرمان نخواهد
بود و آن در حالتی اس��ت که پرسپولیس در هفته
آخر بازنده و سپاهان پیروز از میدان خارج شوند.

■■س�پاهان :خوشبین به س�همیه ،امیدوار به
قهرمانی

ب��ر اس��اس احتم��االت ریاضی ،س��پاهان در
 93درص��د حاالت جزو  3تی��م باالی جدول قرار
خواهد گرفت و س��همیه لیگ قهرمانان آس��یا را
کس��ب خواهد کرد .این تیم در بدترین حالت در
رتبه چهارم قرار خواهد گرفت و چشمانتظار اتفاقات
جام حذفی که در مرحله نیمهنهایی آن حضور دارد
خواهد بود .البته این تیم امروز به امید قهرمانی پا
به میدان خواهد گذاش��ت و در کنار پرسپولیس
تنه��ا تیمی اس��ت که ش��انس قهرمان��ی دارد.

■■استقالل :پیروزی و قطعی کردن سهمیه

استقالل شانسی برای قهرمانی ندارد و منتظر
لغزش س��پاهان در روز پایانی اس��ت ت��ا بتواند
نایبقهرمان لیگ شود .استقالل با پیروزی برابر
سپیدرود س��همیهاش در لیگ قهرمانان آسیا را
قطعی خواهد کرد ول��ی در صورت توقف مقابل
این تیم ممکن اس��ت به رتبه چهارم سقوط کند
و کسب سهمیه برای این تیم به اما و اگر بکشد.
■■پدیده :در جستوجوی اولین تجربه آسیایی

پدیده در مقایسه با سایر تیمهای باالی جدول
از تفاضل گل کمتری برخوردار است .این تیم در
بهترین حالت حت��ی میتواند نایبقهرمان لیگ
شود .توقف پدیده مقابل ماشینسازی و پیروزی
تراکتورسازی مقابل فوالد باعث میشود این تیم
که ش��روع فوقالعادهای در لیگ این فصل داشت
امیدی به کسب سهمیه نداشته باشد.

تیم ملی

برادران فنونیزاده در گفتوگو با «وطنامروز» از قهرمان لیگ هجدهم میگویند

بررسی معادالت قهرمانی و کسب سهمیه

هجدمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با تمام
حساسیتها و جذابیتهای خود به ایستگاه آخر
رس��ید .رقابت در باالی جدول ب��رای قهرمانی و
کس��ب س��همیه در جریان اس��ت و هر کدام از
 4تیم نخست شانس متفاوتی برای قرار گرفتن در
جایگاههای چهارگانه دارند.

پنجشنبه  26اردیبهشت 1398

زهره فالح زاده :لیگ برتر فوتبال ایران به ایس��تگاه
آخر رس��ی د و امروز پنجشنبه تیم قهرمان و دومین
تیم سقوط کرده به دسته پایینتر مشخص میشوند.
دیدار پارسجنوبی -پرسپولیس و سپاهان -استقالل
خوزستان حساسترین بازیهای هفته پایانی لیگ
هس��تند که تکلیف قهرمان را مش��خص میکنند.
قرمزپوشان پایتخت با یک تس��اوی هم بر سکوی
قهرمان��ی تکیه خواهند زند اما طالییپوش��ان دیار
اصفهان هم باید بازی خود را ببرند و هم نیم نگاهی
به باخت پرسپولیس در جم داشته باشند .عالوه بر
این  ۲بازی مهم ،استقالل هم در ورزشگاه آزادی در
حالی برابر سپیدرود قرار میگیرد که به فکر گرفتن
سهمیه آسیایی است و حریف به دنبال گرفتن نتیجه
مقابل آبیپوشان تا در لیگ ماندگار شود .برای بررسی
هفته آخر و بازی  2تیم پرهوادار ایران سراغ برادران
فنونیزاده که سابقه بازی در سرخابیهای پایتخت
را دارند ،رفتیم .در ادامه گفتوگوی «وطنامروز» با
مهدی و مرتضی فنونیزاده را میخوانید.
***

■■مهدی فنون�یزاده :دوس�ت دارم س�پاهان
قهرمان شود

اس�تقالل میتوانس�ت با برد مقابل صنعت نفت
همچنان مدعی باقی بمان�د و حداقل هفته پایانی
لیگ جذابتر دنبال شود اما اشتباه داوری و تساوی
برابر تیم آبادانی ،تمام معادالت را بههم ریخت؛ نظر
شما درباره این بازی پرحرف و حدیث چیست؟

استقالل یک گل سالم در این بازی زد اما نمیدانم
چه دستهای پشتپردهای وجود دارد که هم به اشتباه
پنالتی علیه س��پاهان میگیرند و هم گل استقالل را
مردود اع�لام میکنند و هم یک پنالتی اش��تباه به
س��ود پرس��پولیس میگیرند .نمیدانم در فوتبال ما
چه خبر اس��ت اما به هر حال استقالل هنوز امیدوار
اس��ت که بتواند در بازی آخر سهمیه آسیایی بگیرد.

یعنی ش�ما ه�م اعتق�اد داری�د داوریهای هفته
بیستونهملیگبرترشائبهبرانگیزبوده؟

صددرصد! اص ً
ال شکی نیست .نه من بگویم ،بلکه
کل ایران این را میگوید .پنالتی پرسپولیس آیا پنالتی
بود؟ یا پنالتیای که به سود پدیده گرفتند ،پنالتی بود؟

پرسپولیس در آستانه قهرمان شدن است؛ به نظر
شما این امر محقق میشود؟

پرسپولیس یا سپاهان؟

من دوست دارم سپاهان قهرمان لیگ شود.

مجی�دی بع�د از بازی ب�ا صنعت نف�ت در صفحه
اینستاگرامش پستی قرار داد اما بعدا آن را پاک کرد
و موضع�ش را تغییر داد؛ او نبای�د رفتار حرفهایتری
نشان دهد؟

فره��اد نباید در ش��بکههای اجتماعی خودش را
سر زبانها بیندازد .او دیگر بازیکن نیست ،بلکه مربی
یک تیم بزرگ آسیایی است و باید کمی در رفتارش
تجدیدنظر کند .من اگر میگویم دوست دارم سپاهان
قهرمان ش��ود برای اینکه در باشگاه استقالل سمتی
ندارم و میتوانم راحت نظر ش��خصی بدهم اما فرهاد
مجیدی و امثال او که در باشگاهی فعالیت دارند ،نباید
چنین نظراتی داشته باشند.

به نظر ش�ما فصل بعد مربی اس�تقالل باید ایرانی
باشد یا خارجی؟

انتخاب س��رمربی دس��ت من و ش��ما نیست و
مدیران باشگاه بهتر از ما به شرایط تیم آگاهی دارند
اما نظر ش��خصی من این است که تنها کسی مثل
امیر قلعهنویی میتواند این تیم را به موفقیت برساند.
آخرین قهرمانی اس��تقالل با همین مربی است .او
خوب تیم را میشناس��د و میتواند کمک کند۶ .
فصل است تیم قهرمان نشده و ما در خیابان سرمان
همیشه پایین است ،چون نتوانستیم مقامی در لیگ
بیاوریم .تنها قلعهنویی میتواند سر ما را باال بیاورد.
البته باید تعاملی ایجاد ش��ود تا فرهاد مجیدی هم
کنار او کار کند .مگر کریم باقری بازیکن کمی بوده

شکوری :با ویلموتس تقریبا توافق کردهایم

در حق او و رزومهاش کملطفی
میشود

سرپرس��ت دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت:
با ویلموتس تقریبا به توافق رس��یدهایم و او هم از
جو کشورمان خوشش آمده است .ابراهیم شکوری
که به صورت تلفنی با بخش ورزش��ی شبکه خبر
صحب��ت میکرد ،درباره آخری��ن وضعیت مارک
ویلموت��س گزینه س��رمربیگری تیمملی فوتبال
کش��ورمان گفت :در حال حاضر با ویلموتس در
حال مذاکره هس��تیم و تقریبا مراحل نهایی طی
میش��ود اما هنوز قرارداد نهایی امضا نشده است.
باید مس��ائلی که در یک ق��رارداد حرفهای وجود
دارد بررسی شود و رایزنیها از سوی هر دو طرف
در حال انجام اس��ت و انش��اءاهلل سعی میکنیم
طی چند روز آینده این قرارداد نهایی ش��ود .وی
در پاس��خ به این س��وال که آیا با این شرایط قرار
نیست قراردادی امضا ش��ود ،افزود :فعال در حال
مذاکره هستیم اما این مساله را حتما اطالعرسانی
خواهیم کرد .در حال مذاکره هستیم و امکان دارد
امروز یا طی روزهای آینده این قرارداد امضا شود.
سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال درباره اینکه
مهدی تاج ،رئیس فدراس��یون فوتبال به صورت
قطعی اعالم کرده بود ویلموتس سرمربی تیمملی
شده اما هنوز قراردادی امضا نشده است در صورتی
که در س��ایر کش��ورهای دنیا انتخاب س��رمربی
تیمملی در نهایت یکی،دو روز مبهم است اما در
ایران کش��دار شده ،افزود :با توجه به شرایطی که
داخل آن هستیم باعث شده شرایط ما با همه جای
دنیا فرق داش��ته باش��د ،به هر حال ما در شرایط
اقتصادی و سیاسی خاصی قرار داریم و به همین
دلیل مجبور بودیم دس��ت به عصاتر پیش برویم.
پنجشنبه هم که بازیهای لیگ است و بهتر است
هواداران تمرک��ز خود را روی این بازیها بگذارند
و بع��د از آن م��ا هم اطالعرس��انی خواهیم کرد.
قطعا اولویت ما ،هواداران و همه مردم این اس��ت
یک قرارداد خوب بسته شود .از هر چیزی مهمتر
موفقیت تیمملی اس��ت و اگر این ق��رارداد خوب
بسته شود ،ضامن موفقیت تیمملی خواهد بود .وی
در پاسخ به صحبتهای مجری برنامه که گفته بود
ویلموت��س افتخارات زیادی ندارد و تیمملی ایران
برای او یک گزینه پرافتخار است ،تصریح کرد :البته
باید این را بگویم که نس��ل طالیی فوتبال بلژیک
را او پ��رورش داده و روی رزومه او بعدا میتوانیم
صحبت کنیم ،این حرفها کمی کملطفی است.

سپاهان با تیم س��قوط کرده استقالل خوزستان
بازی دارد ،در نتیجه کار س��ختی ن��دارد و از االن من
میگویم  ۳امتیاز این بازی به حس��اب سپاهان واریز
خواهد شد اما پرسپولیس قهرمانیاش دست خودش
اس��ت و با یک تس��اوی هم قهرمان میشود ولی من
به مساوی هم راضی نیستم .بازیکنان نباید به خیال
مساوی وارد زمین شوند و باید به فکر کسب  ۳امتیاز
بازی باش��ند .البته تیم برانکو همیشه احتیاط داشته
و ای��ن بازی باید محتاطتر ب��ازی کند که خدا نکرده
قهرمانی از دست نرود.

اش�تباهات داوری در هفته بیس�تونهم در نتایج
بهدس�ت آمده تیمه�ا تأثیرگذار ب�ود و  2تیم مدعی
سپاهان و استقالل حق تیمهای خود را تضییع شده
میدانستند؛ نظر شما درباره داوریهای هفته گذشته
چیست؟

که چند سال است به عنوان کمک کنار برانکو کار
میکند؟

اگر بخواهیم حق را بگوییم انصافاً گل اس��تقالل
س��الم بود و پنالتی پدیده هم به اش��تباه به سود این
تیم گرفته شد ،البته دقایق پایانی بازی پرسپولیس و
ماشینسازی یک پنالتی هم برای سرخپوشان نگرفتند
و به ضرر این تیم ش��د .به هرحال کمیته داوران باید
کمی با داورانش صحبت کند که سریع پرچم نزنند.

■■مرتضیفنونیزاده:مطمئنباشیدپرسپولیس
قهرمانمیشود

شرایط پرسپولیس را چطور میبینید؟ این تیم در
آستانه قهرمانی در لیگ است.

مطمئن باشید تیم ما پنجشنبه قهرمان میشود.
ح��اال یک هفته قهرمانی به تعویق افتاد .بازیکنان در
مصاف با ماشینس��ازی با اس��ترس ب��ازی کردند اما
به هر حال صدرنش��ین هس��تند و با یک تساوی هم
پرسپولیس قهرمان میشود.

پرس�پولیس در  ۴هفته اخیر نتوانسته به بردی در
لیگ دست پیدا کند؛ مشکل تیم برانکو در چیست که
نمیتواند به برد برسد؟

مشکل اصلی پرسپولیس و دیگر تیمهای آسیایی
ایران ،بازیهای فشرده لیگ است ،بویژه  2تیم بزرگ
ای��ران که بازیهای س��ختی هم در لی��گ قهرمانان
داش��تند .اگر پرسپولیس مثل فصل گذشته  3هفته
زودتر قهرمانیاش مس��جل شده بود با خیالی آسوده
در آسیا هم ظاهر میشد و بهتر هم نتیجه میگرفت.
در لیگ هم مدعیان لیگ زیاد بودند و تیم با احتیاط و
استرس و البته خسته بازی میکرد.

ارزیابیتان از بازی با پارس جنوبی جم چیست؟

اتفاقاً ب��ا مهدی تارت��ار هم صحبتی داش��تم .او
میگفت اگر در این دیدار پیروز نشوم مدیران باشگاه
اخراجم میکنند و اگر برنده شوم هواداران پرسپولیس
علی��ه من موضع میگیرند .من ه��م به او گفتم مرد
و مردان��ه فوتبالت��ان را بازی کنید .ب��ه هرحال تیم
پرسپولیس کجا ،تیم پارس جنوبی کجا!

موافقید برانکو همچنان سرمربی پرسپولیس باشد؟

پس کری هم برای تارتار و پارس جنوبیها خواندید؟

بل��ه! صددرص��د .منتها باید کم��ی در کوچینگ
دقت بیش��تری کند .مشکل تیم برانکو این است که
تمام هافبکهای تیم فیزیکی هستند و برانکو بازیکن
ی ندارد .نمیدان��م چرا باید رفیعی و
بازیس��از و فانتز 
رس��ن روی نیمکت باش��ند؛ بازیکنانی که میتوانند
بازی را به نفع پرسپولیس دربیاورند اما به هر حال نظر
سرمربی مهم است.

نه (با خنده جواب میدهد) بنده خدا تارتار خودش
را در مخصمه انداخته بود که من گفتم تیم شما که
نمیتواند پرس��پولیس را ببرد .البته این را هم گفتم
که فوتبال اس��ت و هزار اتفاق؛ ش��اید شما توانستید
پرسپولیس را ببرید.
احتم�ال نمیدهی�د س�پاهان ب�ازیاش را ببرد و
پرسپولیس ببازد و تیم اصفهانی قهرمان شود؟

نگاهی واقعی به یک جنگ خیالی
ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
ترام��پ در ط��ول حضورش
در کاخ س��فید ثاب��ت کرده هر چه باش��د ،دیوانه
نیس��ت و بلکه بس��یار خودشیفته و منفعتطلب
هم هست .رئیسجمهور آمریکا میداند در اولین
لحظات جنگ ،اگر اس��رائیل هم سالم بماند -که
هرگ��ز نمیماند -ج��ان حداقل  20ه��زار نیروی
نظامی آمریکایی حاضر در منطقه از دست خواهد
رفت و همین ب��ه معنای باخت��ن  100درصدی
انتخابات  2020خواهد ب��ود .جامعهای که روزانه
 20کهنهسرباز آن خودکشی میکنند ،همین حاال
ه��م به زور ترامپ را تحمل میکند و او را موجب
سرشکستگی ملت آمریکا در جهان میداند .برگ
برنده ترامپ برای انتخابات  2020اما دستاوردهای
قابل توجه اقتصادی او در زمینه اش��تغال و رشد
اقتصادی با تاکید بر ش��عار انتخاباتیاش با عنوان
«اول آمریکا» اس��ت .در این شرایط ،او باید چقدر
کودن باشد که با شروع جنگی که میتواند هزاران
برابر هولناکتر از جنگهای لیبی ،عراق ،افغانستان
و ویتنام باشد ،تمام دستاوردهای خود را نابود کند؟!
عقل میگوید نه ترامپ ،که هیچکس دیگری
جرأت و جس��ارت جنگ با ای��ران را ندارد .قدرت

نظامی ایران ،هر بازیگر دیگری را هم برای رویارویی
با آن به هراس میاندازد .آمریکا در همین  20سال
اخیر  2تجربه شکس��تخورده مطلق را بهصورت
مستقیم در عراق و افغانستان داشته که به لحاظ
قدرت نظامی با ایران قابل مقایس��ه نیس��تند ،در
جنگ نیابت��ی با ایران در س��وریه نیز شکس��ت
مفتضحانهای را متحمل شده است .شروع جنگ
آمریکا با ایران ،معنای بس��یار بس��یار متفاوتی با
جنگه��ای ویتنام ،عراق ،افغانس��تان و هر جنگ
دیگری -جز جنگهای اول و دوم جهانی -دارد و
به معنای دگرگونی نظم کنونی جهان خواهد بود.
دگرگونی مذکور منافع و جایگاه تمام کشورها را در
فردای پس از جنگ ،دچار تغییر خواهد کرد و طبعا
آنها در طول این جنگ خیالی ،س��اکت نخواهند
نشست تا در سلس��له مراتب هرم قدرت جهانی،
س��قوط خود را نظاره کنند یا طعمه بعدی آمریکا
باشند ،هر چند در یک نگاه واقعبینانه ،آمریکا تنها
جنگ را ش��روع خواهد کرد و این ما هس��تیم که
نقطه پایان آن را خواهیم گذاشت! آمریکاییها این
را هم بخوبی میدانند! رئیسجمهور آمریکا اما برای
تکمیل دستاوردهای اقتصادی خود برای انتخابات
 2020نیازمند آن است با عقد توافقی دیگر با ایران،

در سختترین پرونده سیاست خارجی آمریکا هم،
روی دست اوباما بزند.
در آن صورت آنها که پرزیدنت موبور و کالش
خود را موجب سرشکستگی ملت آمریکا در جهان
میدانند نیز ماستها را کیسه خواهند کرد و خیال
عموترامپ برای تکیه مجدد بر تخت راحت خواهد
ش��د .قبال درباره روانشناسی خاص ترامپ گفتهام
«او یک ب��ازاری کهنهکار اس��ت؛ از آنها که پیش
مشتری ،برای نفس کشیدنشان هم برنامه دارند!
ترامپ معتقد اس��ت برای موفقی��ت در چانهزنی،
همان ابتدا باید باالترین قیمت ممکن را پیشنهاد
داد و به قولی ،به طاق زد تا حریف آچمز ش��ود و
اجبارا ً در زمین ش��ما بازی کند» .پرونده مذاکرات
او با کرهش��مالی به وضوح درس��تی این مطلب و
همچنین کالش بودن این فرد را نش��ان میدهد.
اصالحطلبان اما چنانکه چشم و گوش بسته تکرار
میکنند ،دوست دارند چش��م و گوش بسته و از
ترس جنگی که نیس��ت ،پای مذاکرهای ذلیالنه و
بیفایده با ترامپ بنشینیم .کسی هم نیست بگوید
مگر برجام مرده است که شما اینقدر از سایه جنگ
میترس��ید عزیزان؟! یا افطاری س��فارت به جای
پلوخورش ،پلوجنگ بوده است؟!

