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مراكش بدون شکست به روسیه رسید

حملهیوزهابهقلمروشیرهایاطلس
همه
نگا
ب هها به
ن
عطيه

اينكه فرداشــب تيم ملي مراكش با چه تركيبي مقابل تيم ملي كشــورمان قرار ميگيرد تا حدود زيادي قابل پيش بيني اســت.
ســرمربي اين تيم در پنج بازي آخرش از سه سيســتم  4-4-1-2 ،4-1-4-1و  4-2-3-1اســتفاده كرد اما در همه اين بازيها
غير از بازي با ازبكســتان كه تغييرات زيادي در هر دو نيمه داشــت با تركيبي تقريبا ثابت تيمش را به ميدان فرســتاد .نكته مهم
اينكه مهدي بن عطيه ســتاره تيم ملي مراكش و باشــگاه يوونتوس ايتاليا فقط در دو بازي با اســلواكي و استوني به ميدان رفت.

پنج بازي با حداقل تغيير
با بررسي تركيب تيم ملي مراكش در پنج
بازي مقابل ازبكستان ،اوكراين ،استوني،
اسلووني و صربستان ميتوان به تركيب
احتمالي آنها براي بازي امشب دست يافت.
تركيب اصلي مراكش مقابل اسلواكي
ياسين بونو ،بن عطيه ،سائيس ،حكيمي،
منديل ،االحمدي ،بوصوفا ،بالهندا ،زياش،
نورالدين آمرابات ،خالد بوطيب
تركيب مراكش مقابل استوني
مونير المحمدي ،مهدي بن عطيه ،سايس،
نورالدين عمرابات ،اشرف حكيمي ،كريم
االحمدي ،مبارك بوصوفه ،حكيم زيچ،
بلهنده ،امين هريت و يوسف الكعبي
تركيب اصلي مراكش مقابل ازبكستان
(نيمه اول) مونير المحمدي ،سائيس،
حكيمي ،نورالدين آمرابات ،داكاستا،
الحاجم ،هاريت ،فاجر ،لبياد ،الكعبي و بامو
(نيمه دوم) مونير المحمدي ،سائيس،
نورالدين آمرابات ،كريم االحمدي ،بوصوفه،
حكيم زيچ ،بلهنده ،منديال ،بناتيا ،ديار،
بوتايب
تركيب اصلي مراكش مقابل صربستان
مونير المحمدي ،سائيس ،نورالدين آمرابات،
كريم االحمدي ،بوصوفه ،حكيم زيچ،
بلهنده ،منديال ،بناتيا ،ديار ،بوتايب
تركيب اصلي مراكش مقابل اوكراين
مونير المحمدي ،سائيس ،نورالدين آمرابات،
كريم االحمدي ،بوصوفه ،حكيم زيچ ،بلهندا،
منديال ،بناتيا ،داكاستا ،بوتايب
مراكش و هفدهمين بازي بدون باخت
تيم ملي مراكش قبل از بازي فرداشب
مقابل تيم ملي كشورمان در هفده بازي
بدون شكست بود اما پنج بازي آخر اين
تيم براي ما اهميت بيشتري دارد چرا كه
سرمربي حريف قطعا آخرين برنامههاي
تاكتيكياش را در اين پنج مسابقه مرور
كرد .شيرهاي اطلس صربستان را با دو گل
حكيم زيچ و خالد بولتايب و با نتيجه  2بر
یک شكست دادند .ازبكستان را با دو گل
ايوب الكعبي و مانوئل داكاستا از پيش رو
برداشتند و مقابل اوكراين به تساوي بدون

گل رضايت دادند .البته اين تيم ميتوانست
در اواسط نيمه اول با ضربه حكيم زياش
به گل برسد اما واكنش عالي دروازهبان
اوكراين مانع از رسيدن اين تيم به گل
شد .در نيمه دوم هم عليرغم تعويضهاي
زياد دو تيم ،تغييري در نتيجه ايجاد نشد
و در نهايت بازي با تساوي بدون گل به
پايان رسيد .اين تيم اسلواكي را هم  2بر
یک شكست داد .گلهاي مراكش را در اين
بازي ايوب الكعبي و يونس بلهندا زدند .تيم
ملي استوني ديگر حريف مراكش بود كه در
اين بازي هم پيروزي از آن مراكشيها بود.
يونس بلهندا ،حكيم زيچ و يوسف نسياني
گلهاي مراكش را زدند.
استرس بازي با ايران
هميشه نخستين بازي در هر تورنمنتي
سختيها و حساسيتهاي خودش را دارد.
تيمهاي مدعي معموال دستشان را رو و در
واقع همه انرژيشان را در مرحله مقدماتي
هزينه نميكنند .اما خيلي هم محتاطانه
به ميدان نميآيند .اين مساله البته براي
تيمهايي كه روي كاغذ خيلي شانس صعود
ندارند بيشتر صدق ميكند .به همين دليل

توافق مدافع خونه به خونه با صنعت نفت

خونه به خونه كه فصل گذشته و در رقابتي فشرده با نساجي در روز آخر
قافيه را به اين تيم به دليل تفاضل گل باخت ،در حال از دست دادن نفرات
اصلي خود اســت و دیروز نيز وفا هخامنش راه جدايي از اين تيم را در پيش
گرفت و با توافقي يكساله قصد دارد از شمال كشور به جنوب كوچ كند .پيش
از ايــن نيز چند بازيكن كليدي خونه به خونه نظيــر روحا ...باقري و حميد
ديوساالر نيز به تيمهاي ديگر پيوستند و با توجه به اينكه قرارداد بسياري از
بازيكنان نيز به اتمام رســيده ،مالكان باشگاه كار سختي براي ساختن تيمي
منسجم در فصل آينده پيش رو خواهند داشت.

آقاي گل ليگ يك به نساجي پيوست

تيم فوتبال نســاجي قائمشهر آقاي گل فصل گذشــته مسابقات ليگ
دســته اول را به خدمت گرفت .شــاهين مجيدي مهاجم فصل گذشته تيم
فوتبال فجرسپاســي شــيراز با عقد قراردادي يكســاله به نساجي قائمشهر
پيوست و شاگرد جواد نكونام در اين تيم شد .مجيدي فصل گذشته به همراه
فرشيد پاداش هر كدام  17گل براي تيمهايشان زده بودند.

رضايي :هيچ مذاكرهاي با فجرسپاسي نداشتم

وحيــد رضايي ســرمربي فصل گذشــته داماش گيالن درباره شــايعه
حضورش بهعنوان ســرمربي فجرسپاســي ميگويد« :اين خبر به هيچ عنوان
صحت ندارد و باشــگاه فجرسپاســي هيچگونه مذاكرهاي با من نداشته است.
متأسفانه در شيراز همينطور است .شما ديديد که تيم بهمن شيراز امتياز خود
را بعد از صعود به تيم خونهبهخونه بابل فروخت ،چراكه ســعيد زارع مديريت
آن زمان باشگاه نميتوانست با مشــكالت مالي كه داشت تيمداري كند .بعد
از آن هم كه بردبار به اين باشــگاه آمد و تيم موفق به صعود شــد من هفت
ماه بدون مديرعامل تيم را هدايت ميكردم .شــما ببينيد ما چه سختيهايي
در شيراز كشــيديم .هيات فوتبال و مديركل تربيت بدني شيراز هواي تيم را
داشتند و اگر حمايت آنها نبود تيم از هم پاشيده بود .آن تيم با همه مشكالت
بــه ليگ يك صعود كرد و جالب اينكه ســال بعد با فروش امتياز به ما گفتند
بياييد دوباره با همان مشكالت براي صعود بجنگيد .من حاضر نشدم دوباره با
آن شــرايط كار كنم ،چون امكانش نبود و بازيكنان سختيهاي زيادي را براي
صعود تيم به ليگ يك كشيدند».
او با باشــگاه ذوب آهن به توافق رسيده اســت« :من با باشگاه ذوبآهن
مذاكره داشتم و قرار است بهعنوان مربي در اين تيم فعاليت داشته باشم .يك
گروهي در شيراز هستند كه با اسم بردن از من بهعنوان سرمربي فجرسپاسي
به دنبال اهدافي هستند .واقعاً نميدانم آنها چرا اين كار را انجام داده و فضاي
فوتبال شيراز را مسموم ميكنند .البته يكسري چيزها را ميدانم و نميخواهم
به آن بپردازم .آنها خودشان بايد شرمنده تصميمات اشتباه خود باشند و با راه
انداختن اين جوها به چيزي نميرسند».
رضايي پس از چند سال مربيگري در شيراز
به يكباره ســر از اصفهان درآورد« :من در چند
ســالي كه در شيراز كار كردم هم به فوتبال اين
شــهر خدمت كردم و هم به فوتباليستهايش.
اكثر بازيكناني را كه در اين چند ساله از فوتبال
شــيراز به تيمهــاي ليگ برتــري و ليگ يكي
رســيدند ،از جمع بازيكنان تســتي پيدا كردم.
نفراتــي چون داريوش شــجاعيان (اســتقالل)،
پوريــا آرياكيا (پيكان) ،حميد ملي (ســپيدرود
رشــت) ،مجيد بهروزي (نساجي مازندران) ،رضا
فيروزيزاده (اكســين البرز) و ...همگي را از آزمايــش انتخاب كردم و خدا را
شكر با تالش و همت خودشــان پيشرفت كردند .همين تيم برق نوين فارس
فصل پيش شــاكله تيمش را حفظ كرد و تا نيمفصل ديديد كجاي جدول بود.
مربيانــي مثل يورگن كلوپ و كونته از تيمهاي دســته چندم كار مربيگري را
آغــاز كردند .اين مربيان بعد از موفقیــت در ردههاي پايين خيلي زود به آنها
اعتماد شــده و به تيمهاي بزرگتر آمدند اما در ايران اينطور نيســت و مالك
انتخاب مربيان براي تيمها چيز ديگري است .وقتي مربي ميتواند در تيمهاي
رده پايينتر با مشــكالت فراوان لياقت خود را نشــان دهد حقش است كه در
ردههاي باالتر به او اعتماد شود ،اتفاقي كه در كشور ما رخ نميدهد .من وحيد
رضايي از ليگ اســتان كارم را شروع كردم .تيمم از ليگ استان به دسته سه
صعود كرد .با بهمن شــيراز از دسته سه شروع كردم و اين تيم را تا ليگ يك
آوردم و امتيازش فروخته شد .كار كردن در ردههاي پايين بدون امكانات واقعاً
شــاهكار است .ديگر دوست ندارم با كار كردن در تيمهاي ليگ دويي به خانه
اول برگردم بلكه دنبال فضاي جديد براي پيشرفت كاري هستم».

مهدي بنعطيه كاپيتان مراكش و بازيكن
تيم يوونتوس ايتاليا درباره بازي با ايران
اينطور ميگويد« :ما از االن نبايد اميد خود
را از دست بدهيم به دليل اينكه ما يك تيم
سختكوش در اختيار داريم .نخستين بازي
ما مقابل ايران تعيين كننده خواهد بود و
اين تيم نشان داده شانسي به جام جهاني
راه نيافته است .همچنين در گروه ما دو تيم
قدرتمند ديگر وجود دارد كه كار را بسيار
سخت ميكند اما اين حقيقت وجود دارد كه
وقوع هر چيزي ممكن است ».حتي فيصل
فجر هافبك مراكش ،ايران را تيم قدرتمندي
ميداند .او ميگويد« :ديگران كمتر در
خصوص ايران صحبت ميكنند اما آنها يك
تيم قدرتمند هستند و مربي بزرگي دارند.
نخستين بازي در هر تورنمنتی بسيار حايز
اهميت است .ما فقط بايد مقابل ايران پيروز
شويم و راه ديگري نداريم .ما مراكش هستيم
و بايد داخل زمين بجنگيم و تالش كنيم».
همه نگاهها به بن عطيه
مهدي بن عطيه فوتبال حرفهاي خود را
مثل  70درصد بازيكنان حاضر در فهرست
نهايي مراكش خارج از اين كشور در فرانسه

آغاز كرد تا از سال  2005به باشگاه مارسي
در لوشامپيونا بپيوندد .يك سال نيمكت
نشيني بدون انجام يك بازي رسمي باعث
شد تا اين بازيكن به صورت قرضي دو فصل
در تيمهاي تورس و لورينت نزديك به 30
بار در ليگ فرانسه به ميدان برود و در نهايت
با قراردادي چندصد هزار يورويي از مارسي
راهي كالرمونت شود .كاپيتان مراكش در
سال  2010بهعنوان خريدي رويايي سر از
اودينزه ايتاليا درآورد .عملكرد و آماري كه
او بر جای گذاشت رميهاي پايتخت را وادار
كرد به درخواست لوچيانو اسپالتي سرمربي
وقت اين بازيكن را با قراردادي جالب جذب
و يك سال بعد با سودي بالغ بر  29ميليون
يورو او را به باشگاه بايرن مونيخ واگذار
كنند .حضور در جمع باوارياييها براي
بن عطيه چندان خوشايند نبود تا اينكه
يوونتوسيها از اين فرصت نهايت بهره را
بردند و مدافع مراكشي را به صورت قرضي
به ايتاليا برگرداندند ،بازگشتي كه توام شد
با درخشش دوباره اين بازيكن و قهرماني
بالمنازع با بانوي پير در سريآ و جام
حذفي ايتاليا تا يوونتوس قرارداد بن عطيه
را دایمي كند.
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حسنزاده :همه شانس
صعود دارند حتي ايران

رضا حســن زاده مليپوش سابق
كشــورمان درباره بــازي ايران مقابل
مراكش ميگويــد« :در اين بازي هر
اتفاقي ممكن اســت رقم بخورد و هر
نتيجهاي ممكن اســت شكل بگيرد.
مراكــش قهرمان قــاره آفريقا و يكي
از تيمهاي خــوب حاضر در اين جام
اســت اما تيم ما هم حريف دست و پا
بستهاي مقابل آن نيست.
ايران در جــام جهاني قبلي و در
ديدار مقابــل آرژانتين ثابت كرد قادر
است دست به هر كار بزرگي بزند .من
به شــخصه اميدوارم كار خوبي كه در
جام جهاني قبلي ارائه شد در اين جام
تداوم پيدا كرده و كامل شود».
با اينكه تيم كشــورمان در گروه
سختي قرار دارد اما با اين حال حسن
زاده شــانس صعود را هم براي ايران
قايل است « :فوتبال ورزشي است كه
اتفاقــات و نتايــج آن قابل پيشبيني
نيست و علت اصلي جذابيت اين رشته
هم همين اســت .به تعداد بيشماري
تاكنون اتفاقات غير قابل پيشبيني در
فوتبال افتاده كه قبل از آن به مخيله
هيچ فردي خطور نميكرد.
اين درســت است كه به ظاهر و
روي كاغذ شــانس سه تيم ديگر براي
صعود به مرحله بعدي بيشــتر از تيم
ملي ما ميباشــد اما اينطور نيست كه
ما هيچ شانســي براي صعود نداشته
باشــيم .در اين گروه هــر چهار تيم
كم و زياد براي صعود شــانس دارند
فقط همانطور كه گفتم شانس بعضي
تيمها بیشتر و شــانس بعضي تيمها
كمتر است».
حســنزاده مدعي است تيم ملي
بازيكناني دارد كــه ميتوانند در جام
جهاني كارهــاي بزرگي انجام و نتايج
خوبي را رقم بزنند .او كه ســالها در
قلب خــط دفاعي تيم ملــي حضور
داشــته و قهرمانــي آســيا را هم در
كارنامه دارد ساختار دفاعي تيم ملي و
بخصوص خط دفاعياش را ميپسندد.
او ميگويــد« :تيــم ايــران در
خطــوط جلو بازيكنــان خيلي خوبي
دارد كه قادرند مقابل بهترين مدافعان
دنيا خودي نشان دهند .در كار دفاعي
هم بــه طور كلــي تيم ما ســاختار
دفاعي خيلي خوبي دارد و ســازمان
دفاعي ما به قدري مســتحكم اســت
كه اگر اشتباهات فردي صورت نگيرد
ميتوانيم انتظار ســورپرايزهايي را در
جام جهاني داشته باشيم».

جايگاه متزلزل مدافعان خوزستاني تراكتورسازي
لیگ یک

در حالــي تيــم
تراكتورســازي در ليگ
هجدهم حضــور خواهد
داشــت كــه هــر ســه
خريد اين تيم در پســت
دفــاع آخــر از بازيكنان
خوزستاني بودهاند .محمد
طيبي بازيكــن بهبهاني
تيم پــارس جنوبي جم و
علي عبــدا...زاده بازيكن
آبادانــي تيم صنعت نفت
بهعنوان سهميه ليگ برتري به تراكتورسازي
پيوستند .محمد اهلشاخه مدافع اهوازي كه
از محصــوالت آكادمي فوالد خوزســتان نيز
محسوب ميشود بهعنوان بازيكن آزاد به تيم
سرخپوش تبريزي پيوسته است .محمد طيبي
و محمد اهلشاخه در بازيهاي دوستانه تيم
منتخب خوزســتان چندين بار كنار هم بازي
كردهاند .در حالي مدافعــان اين تيم تبريزي
مشــخص شــدند كه هنوز وضعيت سرمربي
آنها به طور كامل مشــخص نيســت و البته

نخستين ملواني
تمديد كرد

پس از ماههــا رايزنــي و مذاكره با
چند متقاضي از بخــش خصوصي جهت
واگذاري  70درصد از سهام باشگاه ملوان
نهايتــا جلســه فوقالعاده هيــات مديره
باشــگاه ملوان ،مورخ  97/3/18با حضور
تمامي اعضــاي هيات مديــره و نماينده
تاماالختيار شركت اتو ،آقاي ميالد رفيعنيا
و همچنين ســرمربي جديد باشگاه ملوان
آقاي فرهاد پورغالمي در محل فرمانداري
تشــكيل و طرح پيشنهادي اعضاي هيات
مديره باشگاه ملوان بندرانزلي در  12بند
به متقاضي خريد سهام جناب آقاي محمد
رفيعنيــا در حضور نماينــده تاماالختيار
شركت اتو جناب آقاي ميالد رفيعنيا اعالم
و مورد موافقت شــركت اتو قرار گرفت و
مقرر گرديد با توجه به موافقت شــركت
مذكور و توافق و تصويــب اعضاي هيات
مديره  70درصد از ســهام باشگاه ملوان
به شكل رســمي در اختيار شركت اتو به
مديريت آقاي محمد رفيعنيا قرار گيرد .بر
همين اساس نخستين بازيكن اين تيم با
حضور در هيات فوتبال ابتدا قرارداد خود
را تمديد و ســپس به ثبت آن اقدام كرد.
محمد پور رحمتا ...هافبك فصل گذشته
تيــم فوتبال ملوان پس از مذاكره و توافق
با فرهاد پورغالمي ســرمربي تيم فوتبال
ملوان بهعنوان نخستين بازيكن با باشگاه
ملوان قرارداد سفيد امضا كرد.
همچنين عصر امــروز پيش از آغاز
دور جديــد تمرينات تيــم فوتبال ملوان
طي مراسم رسمي با حضور اعضای هيات
مديره ،كادر فنــي و بازيكنان تيم فوتبال
ملوان مراســم معارفه پورغالمي سرمربي
فصل آينده ملــوان در فرمانداري برگزار
خواهد شد.

فهرســت  23نفــره تيم ملــي فوتبال
مراكــش براي جام جهاني  2018متشــكل
از  21لژيونر اســت .در تركيــب نفرات تيم
ملي مراكش همه بازيكنان به جز دروازهبان
ســوم و يكي از مهاجمان اين تيــم ،لژيونر
هستند .احمدرضا التكناوتي و ايوب الكعبي
تنها كســاني هســتند كه در ليگ مراكش
و تيمهــاي  Tangerو  Berkaneبــازي
ميكنند .در اين فهرست همچنين فقط يك
لژيونر آســيايي به چشــم ميخورد .مبارك
بوصوفــا ،هافبك باتجربه تيم الجزيره امارات
به همراه مراكش به روسيه ميرود تا نماينده
يك تيم آســيايي در يك تيم ملي آفريقايي

مرزبان :شاگردان كيروش بايد مقابل مراكش خونسرد باشند
مرزبان سرمربي فصل گذشته شهرداري
ماهشــهر درباره بازي فردای تيم ملي فوتبال
ايران و مراكش ميگويــد« :طبيعتا بازي اول
براي ايران و مراكش نقــش تعيين كنندهاي
دارد و هر تيمي كه امتياز كسب نكند ،شانسي
براي صعود به مرحله بعد نخواهد داشــت .به
نظر من بازي درگيرانــهاي بين دو تيم ايران
و مراكش خواهيم ديد .آنها باتجربه هســتند
اما ما هم بازيكنان خوبي در اختيار داريم ».او
همچنين با اشاره به تقابل تيم ملي كشورمان
در مقابل تيمهاي آفريقايي در جامهاي جهاني
قبلي و كسب تســاوي مقابل اين تيمها و آيا

اينكه ايران ميتواند اين بار برنده بازي باشــد
اينطــور ميگويــد« :ما مقابــل تونس يك بر
صفر بازنده شــديم ،آنها توانســتند دو گل به
پرتغــال قهرمان يورو بزنند و با يك گل مقابل
اســپانيا شكست خوردند .تيمهاي آفريقايي از
نظر تاكتيكي ،چون بازيكنانشــان بيشتر در
باشگاههاي اروپايي رشد كردهاند و در فضايي
بودند كه فوتبــال را به خوبي ميشناســند،
تيمهاي خوبي هســتند و هيچوقت نميشود
آنها را دســت كم گرفت ».مرزبان انتظار دارد
كه ملي پوشــان كشورمان فردا بدون استرس
به ميدان بروند« :تيم ملي ايران اگر ميخواهد

در بــازي اول مقابل مراكش پيــروز از زمين
مســابقه بيرون بيايد بايد با روحيه و خونسرد
بازي كند .اگــر روز ،روز خوب تيم ملي ايران
باشــد مطمئن باشيد شــاگردان كيروش با
دست پر از زمين مسابقه بيرون خواهند آمد».
اما چه كسي فردا شانس ايستادن درون دروازه
تيــم ملي را دارد« :ما خــارج از اردو و تمرين
تيم ملي هستيم و نميدانيم تفكرات كيروش
چيســت اما نقش دروازهبان خيلي تاثيرگذار
اســت .اگر يك دروازهبــان در اردو و در ميان
همتيميهايــش محبوب باشــد از نظر روحي
خيلي ميتواند براي بازي موثر باشد».

علوي :بازي با اسپانيا راحتترين بازي ما خواهد بود
محمد علوي بازیکن سابق تيم ملي
كشــورمان بازي فرداشب تيم ملي مقابل
مراكش را سخت بازي شاگردان كيروش
ميدانــد .او ميگويد« :بــازي با مراكش
ســختترين بــازي ايــران و همينطور
سختترين بازي مراكش است ،چون هر
دو براي كسب  ۳امتياز به ميدان خواهد
آمد .بســياري عنوان ميكننــد كه كار
سختي مقابل اسپانيا داريم .به نظر من در
بازي مقابل اين تيم ،چون فشــار كمتري
روي تيم ملي وجود دارد راحتترين بازي
براي ما خواهد بود».
در حالــي كه یک روز بــه بازي با

مراكش باقيمانــده اما همچنان بحث
درباره پست بازي روزبه چشمي مطرح
است« :چشــمي در بازيهاي باشگاهي
در پســت دفاع ميانــي عملكرد خوبي
داشــته اما نظر كيروش مهم اســت.
شــجاعي هم برابر تركيه در اين پست
بازي كرد اما عملكردش در اين بازي به
دل ننشست».
علوي با اشــاره به تيم ايران در جام
جهاني آلمان ميگويد« :تيم ملي ايران در
جام جهاني  2006تيم همدلتري نسبت
به تيم فعلي بود .البته در دوره گذشــته
جام جهاني هم تيم خوبي داشتيم».

نامجومطلق :اميدوارم تيم ملي حال مردم را خوب كند
هافبك پيشين تيم ملي فوتبال كشورمان
اعتقاد دارد كه ســختترين ديدار اين تيم در
جام جهاني  ۲۰۱۸مقابل مراكش خواهد بود.
مجيد نامجومطلــق ميگويد« :خيليها تصور
ميكنند اين بازي آســانترين بازي ماســت،
ولي اعتقاد من اين اســت كه بازي با مراكش
سختترين مســابقه ايران در اين جام خواهد
بود .مراكش يك تيم محكم و ســرعتي است
كه در فاز تهاجمي قدرت بااليي دارد .ما بازي
سختي داريم و اگر در اين بازي امتياز بگيريم
قطعاً با شــرايط بهتري برابر اسپانيا و پرتغال
قرار خواهيم گرفت».

هافبك سابق سرخابيها شرايط تيم ملي
را خيلي مناســب نميداند .او بر اين باور است
كه تيــم ملي بازيهاي تداركاتي خيلي خوبي
برگزار نكرده است « :اعتقاد من اين است كه
تيم ملي با شــرايط ايدهآلي وارد جام جهاني
نميشــود .ما بايد با چند تيم پرقدرت قبل از
شــروع جام بازي ميكرديم تــا محك جدي
ميخورديم اما تنها مســابقهاي كه به دردمان
خورد بازي با تركيه بود .كار ما در روسيه اص ًال
آسان نيست و نميتوان پيشبيني خاصي هم
در مورد عملكرد و نتايج تيم ملي داشــت اما
اميدوارم تيم ملي در جام جهاني طوري بازي

بهــرام رضاييــان،
مديــر عامــل باشــگاه
پــارس جنوبــي درباره
جدايي بازيكنان تيمش
ميگويــد« :نميشــود
مانــع از جدايي برخي از
بازيكنان شد .اينكه گفته
ميشــود اين بازيكنان
به دليل مشــكالت مالي
از جمع ما جدا شــدهاند
درست نيست.
به طور مثــال بازيكني كه از تيم بزرگي
چون اســتقالل پيشــنهاد دارد هر قدر ما را
دوســت داشته باشــد و ما هر قدر به او پول
بدهيم در تيم مــا نميماند چون آرزوي هر
بازيكني حضور در دو تيم محبوب اســتقالل
و پرسپوليس است.
از ســويي وقتــي بازيكني با پيشــنهاد
 2/5ميلياردي يك باشــگاه سرشناس مواجه
ميشــود ديگر به پيشنهاد ما فكر نميكند و
در تيم ما ماندنــي نخواهد بود .ما براي همه

بازيكنــان جــدا شــده
آرزوي موفقيت ميكنيم
و شك ندارم با توجه به
حضور مهــدي تارتار در
راس كادر فنــي تيم او
بار ديگر يك تيم خوب
خواهد ساخت.
توجه داشته باشيد
برخي از ايــن بازيكنان
كــه از جمــع مــا جدا
شدهاند در تيم ما مطرح
شــدند .پس ما ميتوانيم دوبــاره بازيكنان
اينچنيني به خدمت بگيريم.
مشــكالت مالي تيم ما خيلي برجســته
شــده در حالــي كه ما بــه زودي بــا همه
بازيكنان و ســرمربي و دســتيارانش تسويه
حساب خواهيم كرد؛ در حالي كه شما خوب
ميدانيد برخي از تيمها بدون تسويه حساب
با بازيكنان و كادر فني تمرين خود را شــروع
كردهانــد و برخي از آنها حتي توان تســويه
حساب را ندارند».

تصميم مهم ای اف سی براي فوتسال جام ملتهاي آسيا
اين مســابقات را در ســالهاي پيش رو
ادامه دهد .البته اين مســابقات مثل جام
ملتهاي آســيا مرحله مقدماتي خواهد
داشت و اين مرحله ،به صورت منطقهاي
برگزار ميشود .در منطقه آسياي مركزي،
ايران در كنار افغانســتان ،قرقيزســتان
و تاجيكســتان قــرار دارد .نكتــه جالب
اينجاســت كه اين بار از ازبكستان نشاني
نيســت .در منطقه غرب آسيا كشورهاي
عراق ،كويــت ،لبنان ،ســوريه و امارات
قــرار دارند .قطر و عمــان در اين منطقه
غايب هســتند .شرق و جنوب شرق آسيا
هم شامل كشــورهايي مثل چين ،تايپه،

چند پيشنهاد خيلي خوب دارم

سيفاللهي :به احترام تارتار مذاكره نكردهام

روحا ...ســيفاللهي هافبــك فصل
گذشــته پارس جنوبي در مــورد بحث
ماندن يا جدايياش از اين تيم ميگويد:
«قرارداد من شش ماهه بود و االن بازيكن
آزاد هســتم .هنوز هم طلبم را از باشگاه
نگرفتهام و  70درصد از مبلغ قراردادم را
طلبكار هستم .مسووالن باشگاه هم قب ً
ال
گفتهاند كه ابتدا تســويه حساب خواهند
كرد تا بعد از گرفتن طلبم مذاكره كنيم.
من هم منتظرم تا طلبم را بگيرم تا بعدا ً
در مورد فصل آينــده مذاكره كنيم .من
روزهاي خوبي در پارس جنوبي داشــتم
و اين تيم از لحــاظ فوتبالي و مديريتي
شــرايط خوبي داشــت .اگر شرايط مهيا
باشــد دوســت دارم بمانم ولي مهم اين
اســت كه ابتــدا طلبم را بگيــرم تا بعدا ً
مذاكره كنيــم .قب ً
ال هم با آقــاي تارتار

باشد .تقســيمبندي ديگر بازيكنان فهرست
نهايــي مراكش هم به اين صورت اســت كه
ســري آ ايتاليا :مهــدي بن عطيــه ،الليگا
اسپانيا :ياســين بونو ،اشرف حكيمي ،فيصل
فجــر ،نورالدين امرابات ،يوســف النصيري،
ليگ  2اســپانيا :مونير محمدي ،بوندسليگا
آلمان :اميــن حارث ،ليــگ  2آلمان :عزيز
بوهدوز ،لوشامپيونا فرانســه :حمزه منديل،
يوسف بن ناصر ،چمپيونشيپ انگليس :رومن
سائيس ،ليگ هلند :كريم االحمدي ،سفيان
امرابات ،حكيم زيــاش ،ليگ بلژيك :مهدي
كارسال و ســوپرليگ تركيه :مروان داكاستا،
نبيل ضرار ،يوسن بلهندا ،خالد بوطيب.

كند و نتيجه بگيرد كه حال مردم خوب شود».
برخي معتقدند شايد خط دفاعي ،پاشنه
آشيل ايران در جام جهاني باشد .اين در حالي
است كه نامجو مطلق هم مثل ما آخرين بازي
تداركاتي ايــران را نديده اســت« :ما بازي با
ليتواني را نديديم اما در بازي با تركيه در خط
دفاعي نمايش خوبي نداشــتيم و در پوششها
هم ضعيف عمل كرديم .اميدوارم كيروش در
اين مدت روي ضعف خط دفاع كار كرده باشد.
نبايد فراموش كنيم كــه با تيمهاي پرقدرتي
بازي داريم كه هــر لحظه ميتوانند دروازه ما
را تهديد كنند».

رضایيان :جدايي بازيكنان به خاطر پول نيست

طبــق اعالم مالــك اين
تيــم ،تراكتورســازي
در فصــل آينــده نيز از
بازيكنــان ســرباز بهره
خواهد بــرد .در صورتي
كه گفته مالك باشــگاه
درســت از آب دربيايد و
تراكتورســازي همچنان
از بازيكنان ســرباز بهره
بگيرد ،بايد ديد اين ســه
بازيكــن آيا جايگاه ثابتي
در تراكتورســازي خواهند داشت و يا از روي
نيمكت بازيهاي اين تيم را به نظاره خواهند
نشست .تراكتورســازي پيش از اين بازيكنان
خوبي بهعنوان ســرباز جذب كرده كه اگر اين
فصل هم اتفاق بيفتد ،جايگاه اين سه بازيكن
حسابي در خطر خواهد افتاد .جالب است كه
هنوز تيمهــاي صنعت نفت ،فــوالد و پارس
جنوبي جــم جايگزيني براي اين بازيكنان در
قلب خط دفاع پيدا نكردهاند و همچنان درگير
مشكالت داخليشان هستند.

عبــاس ترابيان رييس كميته فني و
توسعه فوتسال درباره آخرين تصميمات
و قوانين فوتســال و فوتبال ســاحلي از
سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا ميگويد:
«اين تصميمات به شــكل غير رسمي به
ما اعالم شده است .كنفدراسيون فوتبال
آسيا قصد دارد مسابقات قهرماني زير ۱۷
ســال را راه اندازي كند .قرار است بخش
اداري  AFCاين موضوع را از نظر شكل
برگزاري ،بودجه و اهــداف مورد مطالعه
قرار دهد تا در سال  ۲۰۲۱انجام شود».
او با اشاره به مسابقات زير  ۲۰سال
آسيا اينطور ميگويد AFC« :قصد دارد
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حــرف زدم ،ولي بــه جمعبندي خاصي
نرسيديم».
او مدعي اســت كه در حال حاضر با
پيشنهادهاي خوبي مواجه شده كه البته
پاســخي به آنها نداده است .سيفاللهي
در اين باره ميگويد« :من چند پيشنهاد
خيلي خــوب دارم اما بــا هيچ تيمي به
احترام آقاي تارتار مذاكره نكردم تا ابتدا
تكليفم با پارس جنوبي مشخص شود».

هنگ كنگ ،ژاپن ،ماكائو ،مغولســتان و...
ميشود .اندونزي و مالزي در منطقه شرق
و جنوب شرق غايب هستند كه اين نشان
ميدهد اين كشورها تمركز خود را روي
باشگاههايشان گذاشتهاند».
اما به نظر ميرســد كشورهايي كه
در جام ملتها شركت نكنند حق حضور
در جــام باشــگاهها را ندارنــدAFC« :
اعالم كرده اســت كشورهايي كه در جام
ملتهاي آسيا (شامل مرحله مقدماتي و
نهايي) شركت نكنند ،حق حضور در جام
باشگاههاي آســيا را نخواهند داشت .اين
تصميم به اين خاطر گرفته شــده است

كه بعضي از كشــورها بــه حضور در رده
باشگاهي بسنده ميكنند».
رييــس كميتــه فني و توســعه در
پاســخ به اين ســوال كه تكليف افزايش
تعداد تيمهاي جام باشــگاههاي آسيا به
كجا رســيده اينطور ميگويــد« :بعضي
از كشورها درخواســت كرده بودند جام
باشگاههاي آســيا با  ۱۶تيم به جاي ۱۲
تيم برگزار شود AFC .هم اين تصميم را
رد نكرده است ولي بخش اداري را موظف
كــرده تا با اين هدف براي ســال ۲۰۱۹
و  ۲۰۲۰مطالعــه كند و نتيجه را گزارش
دهد».

برای دومین سال متوالی

محمدعلي باوي ،نماينده ايران در جام صلح و دوستي

جام صلح و دوســتي براي دومين
سال متوالي در روسيه برگزار ميشود.
تورنمنتي كه قبل از آغاز جام جهاني و
از تاريخ  5ژوئن تا هجدهم همين ماه
عالقهمندان به فوتبال در كشور ميزبان
جــام جهاني را ســرگرم ميكند .جام
صلح و دوســتي از تيمهايي تشــكيل
ميشــود كــه از كشــورهاي مختلف
بازيكناني در رده پايه در اختيار دارند.
آنها دور هم جمع ميشــوند و با
يكديگر رقابت ميكننــد .از ايران هم
يــك نماينده در روســيه حضور دارد.
محمدعلي باوي ،نوجوان خوزســتاني
اســت كه در اين رقابتها بازي كرده
و نمايشهايي درخشان نيز ارائه داده.
سرپرســتي ايران را نيز علي دوســتي
مهر برعهده دارد.

محمود شــيعي كه عضــو هيات
رييســه فدراســيون فوتبال است در
روســيه حضور دارد تا روي كار باوي
نظــارت كنــد و همراه ايــن نوجوان
بااســتعداد باشــد .براي هر تيمي كه
در ايــن رقابتهــا حضــور دارنــد 7
بازیکن وارد زمين ميشوند .بازيكناني
كــه خيليهايشــان ميتوانند آينده
تيمهاي مليشان را بسازند.

فوتسال

ناظم الشريعه تماشاگر
جام جهاني

سيد محمد ناظم الشريعه سرمربي تيم ملي
فوتسال ايران امروز همراه با كارواني از مسووالن
سياسي ،فوتبالي و ورزشي عازم روسيه ميشود
تا بازيهاي تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني
 ۲۰۱۸را نظاره كند .اين اتفاق در شــرايطي رخ
ميدهد كه طي روزهاي گذشته انتقادات زيادي
نســبت به حضور افرادي با هزينه بيت المال در
روسيه براي تماشاي بازيهاي تيم ملي فوتبال
مطرح شــده و با واكنشهايي در جامعه همراه
بوده است .ناظمالشــريعه در زمره افرادي است
كه تــا انتهاي بازيهاي ايران در جام جهاني در
روســيه خواهد بود و نظارهگر همه مصافهاي
ايران در اين تورنمنت است.

حضور دو داور ايراني
در جام باشگاههاي آسيا

رقابتهاي جام باشگاههاي فوتسال ۲۰۱۸
آســيا از  ۱۰تا  ۲۲مردادماه در جاكارتا اندونزي
در حالــي برگزار ميشــود كه از ايــران وحيد
عرضپيما و ابراهيم محرابي افشار بهعنوان داور
اين مســابقات را قضاوت خواهند كرد .همچنين
اميد جمالي نيز بهعنوان ناظر مســابقات در اين
رقابتها حضور دارد .اين مسابقات با حضور ۱۶
تيم در چهار گروه چهار تيمي برگزار ميشود و
تيم مس ســونگون نماينده ايران در اين دوره از
مسابقات است .در دورههاي اخير اين مسابقات
محمود نصيرلو پاي ثابت قضاوت بود كه در اين
دوره خبري از او نيست.

زارعي :به خاطر پاداش
استاندار ،آبرويم پيش
پدرم رفت

فهيمه زارعي مليپوش تيم فوتسال بانوان
درباره وعدههاي محقق نشــده استان هرمزگان
میگويد« :خدا را شــكر براي بــار دوم قهرمان
آسيا شديم .هرچه را كه بايد ميگفتيم در زمين
مســابقه گفتيم و نتيجه آن تكــرار قهرماني در
آســيا شد .پس از بازگشــت از رقابتها در ابتدا
همــه چيز خوب بود و وعدههايي داده شــد اما
تاكنون هيچ چيز از اســتان هرمزگان نديدهام.
انتظار بيشتري داشــتم چراكه براي دومين بار
قهرمان شديم .انتظار داشتم حداقل به ما كمكي
كنند .پس از نايب قهرماني آســيا در بازيهاي
آســيايي اينچئون ،اســتان هرمزگان قول يك
قطعــه زمين را بــه من داد اما اينقــدر بدقولي
كردند كه من از پيگيري آن خسته شدهام .پس
از تكرار قهرماني در آسيا ،مجددا همان قولي را
به من دادند كه عملي نشده بود».
او صحبتهايش را اينطور به پايان ميبرد:
«روز اول استاندار سه كارت  ۵۰۰هزار توماني را
به من داد كه من فكر كردم سكه است و با شوق
و ذوق بــه پدرم دادم اما روز بعد متوجه شــدم
آنها سكه نيستند .آبرويم نزد پدرم رفت و گفتم
اي كاش آن را به پدرم نميدادم .تشكر ميكنم
واقعا شاهكار كردند».

