فوتبـــال ایـــران

11

@iranvarzeshi

سال بیست و دوم |پنجشنبه 24خرداد 29 | 1397رمضان  | 14Jun 2018 | 1439شماره5946

كعبي :پرتغال  2006را با اين پرتغال مقايسه نكنيد!

مصاحبه

نصرتي :تيم ملي ايران از
مراكش هماهنگتر است

محمد نصرتي ،بازيكن ســابق تيم
ملي فوتبال ايران به نتيجه بازي ايران
– مراكش اميدوار اســت .او هماهنگي
بيشتر بازيكنان ايران نسبت به مراكش
را دليــل اين اميــدواري ميداند و در
همين رابطه توضيح ميدهد« :هميشه
در رقابتهاي بزرگ بازي اول بســيار
سخت است ،مخصوصاً جام جهاني كه
حــال و هواي خاص خودش را دارد اما
با توجه به اينكه مــن بازيهاي ايران
را نگاه كردم ،به نظرم شرايط بازيكنان
تيم ملي در حال حاضر بســيار خوب
است .وقتي بازي تركيه را ديدم متوجه
شدم كه بازيكنان آمادگي بدني بااليي
دارند .بازيهاي دوستانه خوبي برگزار
كردند .با اين شــرايط ميتوانيم مقابل
مراكش نتيجه خوبي كسب كنيم».
مدافع سابق تيم ملي فوتبال ايران
درباره شــرايط دفاع تيم ملي ايران در
نبود ســيدجالل اينطور ميگويد« :به
نظر من كــيروش از هــر مربي و هر
كارشناسي شناخت بيشتري نسبت به
بازيكنان تيم ملي ايران دارد ،چراكه ۷
ســال در فوتبال ايران حضور داشته ،با
سيدجالل هم كار كرده است و كام ً
ال او
را ميشناسد اما بايد به سليقه كيروش
احترام گذاشــت؛ چراكه او با تيم ملي
نتيجه خوبي كســب كرده اســت .ما
نميدانيــم كيروش چــه تفكراتي را
زيرنظــر دارد .پس بايد بــه او احترام
گذاشــت .مطمئناً حضور سيد جالل يا
وريا غفوري يا ســاير بازيكناني كه در
تيم ملــي حضور ندارند ،ميتوانســت
تأثيرگذار باشــد اما هميشــه شرايط
خوب بازيكنان مالك دعوت شــدن به
تيم ملي نيست .بعضي وقتها سرمربي
به دنبال تفكرات تاكتيكي است كه آن
را پياده كند».
تيــم ملــي ايــران در گــروه ب
رقابتهاي جــام جهاني چنــد امتياز
كســب ميكند؟ نصرتي به اين سوال
اينطور پاسخ ميدهد« :به نظر من تيم
ايران شانس صعود ندارد و احساس من
ميگويد كه در ايــن رقابتها  ۳امتياز
كســب ميكنيم ،ميتوانيــم مراكش
را ببريــم؛ چراكــه تيم ايران نســبت
به مراكش هماهنگتر اســت .شــايد
بازيكنان مراكش از لحاظ فردي و فني
شرايط خوبي داشته باشند اما بازيكنان
تيم ملي ايران همدل هســتند و حسم
ميگويــد كه ميتوانيــم در بازي اول
مقابل مراكش پيروز شويم».
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حسين كعبي بهترين خاطرات
فوتبالياش را مربوط به جام جهاني
 2006ميداند كه ايران با پرتغال
همگروه شده بود .او يكي از بهترين
بازيكنان تيم ملي بود و حاال گويي
كه خودش چند روز ديگر بايد
مقابل مراكش بازي كند ،از جزييات
حال و هواي بازيكنان در اين روزها
ميگويد .او به هيچ عنوان حاضر
نيست درباره اين رقابتها پيش
بيني كند و به همين خاطر تنها به
توصيف سبك بازي حريفان ايران
در اين دوره از رقابتها ميپردازد و
نكات مثبت و منفي بازيهاي پيش
رو .نكاتي كه دانستن آنها براي
اهالي فوتبال كه براي شروع شدن
جام جهاني لحظه شماري ميكنند،
خالي از لطف نيست.

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

ســالها در تيم ملي توپ زدي و
حال اين روزهــاي بازيكنان تيم ملي
را خوب درك ميكني .روزهاي قبل از
بازي چطور ميگذرند؟
بازيكني كه به مســابقات ســنگيني
چــون جــام جهانــي آمــده و ميخواهد
خــودش را امتحان كنــد ،االن دارد ثانيهها
را ميشــمارد تا ببيند كي بازي اول شروع
ميشــود كه برود و خودش را نشان بدهد.
نميگويم بازيكن اســترس ندارد كه حتي تا
داخل تونل ورزشــگاه هم استرس دست از
ســر بازيكنان برنمي دارد اما  5تا  10دقيقه
از بازي كه ميگذرد ،ديگر خبري از استرس
نيست .اين را فقط من نميگويم و ميتوانيد
از هر بازيكن ديگري هم بپرسيد.
 12ســال پيش مقابل پرتغال بازي
كردي .آن ســال كريســتين رونالدو
نخســتين جام جهانــياش را تجربه
ميكرد.
بهترين خاطرات زندگي فوتبالي من
به همان دوره از جام جهاني برمي گردد كه
با پرتغال بازي داشتيم.
آن تيم پرتغــال را با تيمي كه اين
دوره با آن رو به رو ميشــويم ،چطور

مقايسه ميكني؟
اص ً
ال نميتوان ايــن دو تيم را با هم
مقايســه كرد .پرتغال ســال  2006پربود از
بازيكنان اســمي و بزرگ مثل لوئيس فيگو،
دكــو ،كارواليو و اص ً
ال بازيكنــان بزرگ آن
تيــم را با تيم فعلي نميتوان مقايســه كرد.
االن از بچه  20ســاله هم بپرسي ،جز پپه و
كريستين رونالدو بازيكن بزرگ ديگري را در
پرتغال نام نميبرد.
يعني ميخواهي بگويي تيم ملي در
اين دوره كار راحتتری مقابل پرتغال
خواهد داشت؟
نه .مــن ك ً
ال معتقدم كــه فوتبال را
نميتوان پيش بينــي كرد .ضمن اينكه من
معتقــدم پرتغال هم روز ســختي مقابل ما
خواهد داشــت .البته قب ً
ال هم تأكيد كردهام
كــه كار تيم ملي در اين دوره واقعاً ســخت
اســت و ما نبايد توقع مــردم را باال ببريم.
صعود كار ســختي اســت اما مــا بازيكنان
فوقالعادهاي داريم كه اســم شان هم براي
هر تيمي نعمتي است.
درباره نخســتين بازي تيم ملي
مقابــل مراكش ،گروهي ايــن بازي را
خيلي سخت ميدانند و گروهي خيلي
آسان! شما جزو كدام گروه هستي؟
مــن در هيــچ يك از ايــن دو گروه
نيستم .من ميگويم فوتبال  90دقيقه است
و نميتوان دربــارهاش پيش بيني كرد .تيم
ملي ايــران چيزي از حريفانش كم ندارد اما
مراكش هم تيم ضعيفي نيســت و بازيكنان

اين تيم جزو بهترينهاي دنيا هستند .واقعاً
كار سختي داريم.
به نظر ميرسد بازيكنان مراكش از
نظر فيزيكي خيلي بهتر از ملي پوشان
ما باشــند و همين موضوع بازي را به
سمت يك فوتبال فيزيكي خواهد برد.
مراكــش بازيكنــان قدبلند زيادي
دارد .مــن بازيهاي آخرشــان را ديدهام.
دو مهاجم قدبلند خطرناك دارند اما نكته
خوب تاكتيك شــان اين اســت كه روي
زميــن بازي ميكنند و اين براي ما خيلي
خوب است .اگر بخواهند بازي را روي هوا
ببرند ،به خاطر قد و قامت شان ،ما خيلي
ضرر ميكنيم.
ممكن است تاكتيك تيمي شان را
مقابل ما تغيير بدهند؟
بعيد ميدانم چون سبك بازي شان
روي زمين است.
سبك بازي پرتغال و اسپانيا از اين
منظر چطور است؟
قد بازيكنان پرتغال خيلي از بازيكنان
ما بلندتر است .ما فقط در خط دفاعي يكي،
دو بازيكن قدبلند داريم .اســپانيا اما معموالً
بازيكنانش در رنج بازيكنان ما اســت و روي
زمين هم بازي ميكنند.
مراكــش در نخســتين بــازي
تداركاتياش خيلي ضعيف حاضر شد.
نبايد گــول بازيهــاي تداركاتي را
بخوريم چــون تيمها در بدنســازي بودند.
مثل مسابقهاي كه ما مقابل تركيه داشتيم و

خيليها از عملكرد تيم ناراضي بودند.
در مجموع با توجه به تغييراتي كه
كيروش در تركيب تيم ايجاد كرده ،فكر
ميكني در اين مسابقه به بازي هجومي
روي بياورد يا همچنــان رويكردهاي
دفاعي خود را داشته باشد؟
واقعاً نميتــوان در اين رابطه پيش
بيني خاصي داشت .ضمن اينكه ما بازيهاي
تداركاتي زيادي هم نداشــتهايم كه بتوانيم
ســبك بازي تيم ملي را از روي اين بازيها
پيــش بيني كنيم .بازي آخر هم كه پشــت
درهاي بسته بود.
خيليهــا معتقدند ايــن ترفند
كيروش اســت كه دست خود را براي
حريفان رو نكند.
نميدانــم اما بايد ايــن را بدانيم كه
مــردم ما فوتبال را ميفهمند .آنها هم بردن
را دوست دارند و هم خوب بازي كردن تيم
را .قطعــاً اگر تيم ملــي هجومي بازي كند،
بازيهــاي زيباتــري خواهيم داشــت .من
بهتريــن آرزوها را بــراي بازيكنان تيم ملي
دارم.
بهترين بازيكن تيــم ملي به نظر
شما كيست؟
من بيشتر از همه عليرضا جهانبخش
و ســيد جالل حسيني را دوســت دارم كه
متأســفانه جالل حســيني در اين دوره از
مســابقات نيســت .عليرضا جهانبخش هم
از نظــر فوتبالي ،بازيكن خوبي اســت و هم
شخصيت خوبي دارد.

محمد محمــدي ،دروازهبان ســابق
فوتبال ايران معتقد اســت كــه كيروش
شايد در هر پستي ســورپرايز داشته باشد،
جز پســت دروازهبان .او عليرضا بيرانوند را
دروازهبــان قطعي تيم ملــي در اين دوره از
رقابتها ميدانــد و در اين رابطه ميگويد:
«اصال چنين چيــزي را از ذهنتان بيرون
كنيد كــه امير عابــدزاده درون دروازه تيم
ملي در جام جهاني قرار بگيرد».
او در همين رابطه تأكيد ميكند« :اگر
به شــرايط چهار ســال پيش فكر ميكنيد
بايد بگويم كــه آن زمان مهــدي رحمتي
از تيم ملي كنار گذاشــته شــد و شــرايط
خاصــي به وجود آمد امــا االن فكر ميكنم
كــيروش خيلــي هدفمنــد كار ميكند
و بــا برنامهريزي كــه انجــام داده و من در
جريان هســتم بيرانوند دروازهبان تيم ملي
در جام جهانــي خواهد بــود .همانطور كه
شــنيدهام و در جريان هستم سرمربي تيم
ملي ميخواهد در جــام جهاني و بخصوص
بازي اول از پرتاب دســتهاي بيرانوند بهره
ببرد ،چون ما مهاجمان ســرعتي داريم».
محمــدي درباره ســورپرايزهاي احتمالي
كيروش ميگويد« :خوشبختانه كيروش
هنوز دست خودش را براي تركيب اصلي رو
نكرده به جز دروازهبان كه مشــخص است.
احتماال او در جام جهاني چند ســورپرايز را
به همراه خواهد داشــت .كيروش هميشه
نشــان داده كه در چيــدن تركيب تيمش
مبهم عمل و حريفان را ســردرگم ميكند.
درست اســت تركيب ايران تا حدودي براي
همه مشخص اســت اما همانطور كه گفتم
ســرمربي تيم ملي هيچ وقت دســتش را
مقابل حريفــان رو نميكنــد ».دروازهبان
ســابق فوتبال ايران در رابطه بــا اينكه تيم
ملي ايران  2بار مقابل تيمهاي آفريقايي در
جام جهاني قرار گرفته و هر دو بازي با نتيجه
تساوي به پايان رسيده ،توضيح ميدهد2« :
بازي كه ما مقابل  2تيــم آفريقايي آنگوال و
نيجريه داشــتيم كامال متفاوت نســبت به
بازي با مراكش خواهد بود .تيم ملي مراكش
بازيكنانش در اروپا رشــد كرده و با فوتبال
روز اروپا آشــنا هستند .بازي مقابل اين تيم
به مراتب ســختتر از دو بازي مقابل آنگوال
و نيجريه خواهد بــود ».او همچنين تأكيد
ميكند« :شــما اگر دقت كرده باشيد چهار
ســال پيش بعد از بازي با نيجريه ما در بازي
مقابل آرژانتيــن چقدر خوب بازي كرديم و
آبرومندانه شكست خورديم .ما در يك گروه
ســخت قرارگرفتهايم و بايد منطقي به اين
قضيه نگاه كنيم كه دو تيم پرقدرت اروپايي
و مدعي قهرماني يعني اســپانيا و پرتغال در
گروهمان قرار دارند .هرچه كه هست ما بايد
دنبال يك بازي آبرومند باشيم».

نصيرزاده :هر وقت جهانبخش صحبت كرد ما هم حرف ميزنيم

جهانبخش :به وقتش ميگويم در گسترش چه گذشت

بسياري از بازيكنان گسترش فوالد به دنبال فسخ قراردادهاي خود هستند .هوشنگ نصيرزاده ،مديرعامل اين باشگاه
با اشــاره به شرايط ايجاد شده ،ميگويد« :از بازيكناني كه با گسترش قرارداد دارند و بدون هيچ دليلي قراردادشان را با ما
فسخ ميكنند شكايت خواهيم كرد و مطمئن ًا محروميتهايي را در پي خواهد داشت .حتي افرادي كه بهعنوان كارگزار به
دنبال تحريك بازيكنان فوتبال براي فسخ قرارداد هستند را به كميته اخالق معرفي خواهيم كرد».
جهانبخش ،بازيكن فصل گذشــته اين تيم گفته اســت سال گذشته در تيم گسترش بســيار اذيت شدم و به موقع
راجعبه بعضي مسائل صحبت ميكنم .نصيرزاده در اين رابطه ميگويد« :هر وقت جهانبخش صحبت كرد .ما هم در مورد
صحبتهايــش صحبت ميكنيم .او از ما طلب دارد و طبق قرارداد طلبــش را پرداخت ميكنيم .او يك بازيكن حرفهاي
بود و حتي زماني كه بازيكنان به خاطر مسائل مالي در تمرين شركت نكردند ،او خودش را درگير اين مسائل نكرد».

اميد جهانبخش ،پديده فصل گذشــته ليگ برتر از شرايطي كه فصل گذشته در گسترش فوالد داشت ،بسيار ناراحت
اســت .او در همين رابطه توضيح ميدهد« :بدترين سال زندگيام را پشت سر گذاشتم و چيزهايي كه در فصل قبل ديدم
كه باورم نميشــد در فوتبال چنين چيزهايي وجود داشــته باشد! اكنون حرفي نميزنم اما به زودي در مورد كساني حرف
ميزنم كه يكسال سخت را براي من رقم زدند و براي بازي دادن من چه شرايطي بهوجود آوردند».
او همچنين تأكيد ميكند« :گســترش فــوالد بدترين اتفاق زندگيام بود .آنقدر در مــورد آنجا حرف دارم كه تمام
نميشــود .در طــول فصل فقط  ٢٣درصد قــراردادم را به من پرداخت كردنــد و نه پول قراردادم را بــه من دادند و نه
بــازي كردم .با اين حال نه مشــكلي به وجود آوردم و نه اعتراض كردم  .بــه وقتش صحبت خواهم كرد كه چه اتفاقاتي
بر من گذشت».

غالمي :تن زاده چيزي از
فوتبال نميداند

جهاني :سرجيو را نميشناسم
اما كارنامه خوبي دارد

عاشوري :شرايط فوالد با
بازيكنان خارجي بهتر ميشود

ميرزازاد :حضور نكونام باعث
پيوستنم به نساجي شد

گروه : A
بازي اول 14 :ژوئن  24( 2018خرداد ماه  )97روســيه  -عربســتان ،ورزشــگاه لوژنيكي
بازي دوم 15 :ژوئن  25( 2018خرداد ماه  )97مصر -اروگوئه ،ورزشــگاه اكاترينبورگ آرهنا
بازي هفدهم 19 :ژوئن  29( 2018خرداد ماه  )97روســيه  -مصر ،ورزشگاه سن پترزبورگ
بازي هجدهم 20 :ژوئن  30( 2018خردادماه  )97اروگوئه  -عربستان ،ورزشگاه روستوف آرهنا
بازي سيوســوم 25 :ژوئن  4( 2018تيرماه  )97اروگوئه  -روســيه ،ورزشگاه سامارا آرهنا
بازي سيوچهارم 25 :ژوئن  4( 2018تيرماه  )97عربستان -مصر ،ورزشگاه وولگوگارد آرهنا

گروه : B
بــازي ســوم 15 :ژوئــن  25( 2018خردادمــاه  )97پرتغــال -اســپانيا ،ورزشــگاه فيشــت
بازي چهــارم 15 :ژوئــن  25( 2018خردادماه  )97مراكش -ايران ،ورزشــگاه ســن پترزبورگ
بازي نوزدهــم 20 :ژوئــن  30( 2018خردادمــاه  )97پرتغــال -مراكش ،ورزشــگاه لوژنيكي
بــازي بيســتم 20 :ژوئــن  30( 2018خردادماه  )97ايــران -اســپانيا ،ورزشــگاه كازان آرهنا
بازي ســيوپنجم 25 :ژوئــن  4( 2018تيرمــاه  )97ايران -پرتغــال ،ورزشــگاه موردويا آرهنا
بازي سيوششــم 25 :ژوئن  4( 2018تيرماه  )97اسپانيا -مراكش ،ورزشــگاه كالينينگراد آرهنا

گروه : C
بــازي پنجم 16 :ژوئــن  26( 2018خردادمــاه  )97فرانســه -اســتراليا ،ورزشــگاه كازانآرهنا
بازي ششــم 16 :ژوئــن  26( 2018خردادماه  )97پــرو -دانمــارك ،ورزشــگاه موردويا آرهنا
بازي بيســتويكم 21 :ژوئن  31( 2018خردادماه  )97فرانسه -پرو ،ورزشگاه اكاترينبورگ آرهنا
بازي بيســتودوم 21 :ژوئن  31( 2018خردادماه  )97دانمارك -استراليا ،ورزشگاه سامارا آرهنا
بــازي سيوهشــتم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرمــاه  )97اســتراليا -پرو ،ورزشــگاه فيشــت
بازي ســيوهفتم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرمــاه  )97دانمارك -فرانســه ،ورزشــگاه لوژنيكي

گروه : D
بازي هفتم 16 :ژوئن  26( 2018خردادماه  )97ايسلند -آرژانتين ،ورزشگاه اتكريتيه آرهنا (اسپارتاك)
بازي هشــتم 16 :ژوئن  26( 2018خردادماه  )97كرواسي -نيجريه ،ورزشــگاه كالينينگراد آرهنا
بازي بيستوسوم 21 :ژوئن  31( 2018خردادماه  )97آرژانتين -كرواسي ،ورزشگاه نيژني نووگورود
بازي بيستوچهارم 22:ژوئن ( 2018اول تيرماه  )97نيجريه -ايسلند ،ورزشگاه وولگوگارد آرهنا
بازي ســيونهم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرماه  )97نيجريه -آرژانتين ،ورزشــگاه ســنپترزبورگ
بــازي چهلم 26 :ژوئــن  5( 2018تيرماه  )97ايســلند -كرواســي ،ورزشــگاه روســتوف آرهنا

گروه : E
بــازي نهم 17 :ژوئــن  27( 2018خردادماه  )97برزيل  -ســوييس ،ورزشــگاه روســتوف آرهنا
بازي دهم 17 :ژوئن  27( 2018خردادماه  )97كاســتاريكا -صربســتان ،ورزشــگاه ســامارا آرهنا
بازي بيستوپنجم 22 :ژوئن ( 2018اول تيرماه  )97برزيل  -كاستاريكا ،ورزشگاه سن پترزبورگ
بازي بيستوششم 22 :ژوئن ( 2018اول تيرماه  )97صربستان -سوييس ،ورزشگاه كالينينگراد آرهنا
بازي چهلويكم 27 :ژوئن  6( 2018تيرماه  )97صربستان -برزيل ،ورزشگاه اتكريتيه آرهنا (اسپارتاك)
بازي چهلودوم 27 :ژوئن  6( 2018تيرماه  )97ســوييس -كاســتاريكا ،ورزشگاه نيژني نووگورود

گروه : F
بــازي يازدهم 17 :ژوئــن  27( 2018خــرداد مــاه  )97آلمــان -مكزيك ،ورزشــگاه لوژنيكي
بازي دوازدهم 18 :ژوئن  28( 2018خردادماه  )97ســوئد -كرهجنوبي ،ورزشگاه نيژني نووگورود
بــازي بيســتوهفتم 23 :ژوئــن  2( 2018تيرمــاه  )97آلمان -ســوئد ،ورزشــگاه فيشــت
بازي بيستوهشتم 23 :ژوئن  2( 2018تيرماه  )97كرهجنوبي -مكزيك ،ورزشگاه روستوف آرهنا
بازي چهلو ســوم 27 :ژوئــن  6( 2018تيرمــاه  )97كرهجنوبي -آلمان ،ورزشــگاه كازانآرهنا
بازي چهلو چهارم 27 :ژوئن  6( 2018تيرماه  )97مكزيك -ســوئد ،ورزشگاه اكاترينبورگ آرهنا

گروه : G
بــازي ســيزدهم 18 :ژوئــن  28( 2018خردادمــاه  )97بلژيــك -پاناما ،ورزشــگاه فيشــت
بازي چهاردهم 18 :ژوئن  28( 2018خرداد ماه  )97تونس -انگليس ،ورزشــگاه وولگوگارد آرهنا
بازي بيست و نهم 23 :ژوئن  2( 2018تيرماه  )97بلژيك -تونس ،ورزشگاه اتكريتيه آرهنا (اسپارتاك)
بازي ســيام 24 :ژوئــن  3( 2018تيرمــاه  )97انگليــس -پاناما ،ورزشــگاه نيژنــي نووگورود
بــازي چهلوپنجم 28 :ژوئن  7( 2018تيرماه  )97انگليس -بلژيك ،ورزشــگاه كالينينگراد آرهنا
بازي چهلوششــم 28 :ژوئــن  7( 2018تيرمــاه  )97پاناما -تونــس ،ورزشــگاه موردويا آرهنا

گروه : H
بازي پانزدهم 19 :ژوئن  29( 2018خردادماه  )97لهستان -سنگال ،ورزشگاه اتكريتيه آرهنا (اسپارتاك)
بازي شــانزدهم 19 :ژوئــن  29( 2018خردادمــاه  )97كلمبيا  -ژاپن ،ورزشــگاه موردويا آرهنا
بازي ســيويكم 24 :ژوئــن  3( 2018تيرماه  )97لهســتان -كلمبيــا ،ورزشــگاه كازانآرهنا
بازي ســيودوم 24 :ژوئــن  3( 2018تيرماه  )97ژاپن -ســنگال ،ورزشــگاه اكاترينبورگ آرهنا
بازي چهلوهفتــم 28 :ژوئن  7( 2018تيرماه  )97ژاپن -لهســتان ،ورزشــگاه وولگوگارد آرهنا
بازي چهلوهشــتم 28 :ژوئن  7( 2018تيرماه  )97ســنگال -كلمبيا ،ورزشــگاه ســامارا آرهنا

يك هشتم نهايي:
برنامه بازيها

جام ملتهاي آسيا
دوشنبه 97/10/17

ايران  .....................يمن ،ساعت 20:30

شنبه 97/10/22

ايران  ..................ويتنام ،ساعت 15:30

سهشنبه 97/10/25

ايران  ....................عراق ،ساعت 20:30
بازيهاي تيمهاي همگروه ايران
در جام ملتهاي آسيا

سهشنبه 97/10/18

عراق ....................ويتنام ،ساعت 18:00

شنبه 97/10/22

يمن  .....................عراق ،ساعت 18:00

محمــد غالمــي ،مهاجم فصل گذشــته
ســپيدرود براي تصميم گيــري درباره مقصد
بعدياش فعــ ً
ا در انتظار وضعيت ســپيدرود
اســت .غالمي همچنين توضيح ميدهد« :در
حال حاضر چند پيشــنهاد دارم اما منتظرم تا
تكليف ســپيدرود مشخص شــود .متأسفانه
تنزاده هم استعفا نميدهد تا سپيدرود آرامش
پيدا كند! حتي من شنيدم كه برخي از هواداران
مــا در خيابان با تــنزاده درگير شــدند و از او
خواستند كه اين تيم را ترك كند ».او ميگويد:
«تنزاده چيــزي از فوتبال نميداند و فقط ادعا
دارد .من تا جمعه صبــر ميكنم و اميدوارم كه
تكليف تيم روشن شــود .اگر علي كريمي بماند
و تنزاده برود ،با كمال ميل در اين تيم ميمانم
در غير اينصورت بايد تصميم ديگري بگيرم».

ميــاد جهانــي ،هافبك صنعــت نفت
آبادان در فصل گذشــته اولويت خود را ماندن
در اين تيم آبادانــي ميداند .جهاني همچنين
ميگويد« :دوســت دارم بمانــم چون صنعت
نفت ،هواداران و آبادان را دوست دارم .االن هم
چند پيشنهاد خوب دارم و بايد ابتدا تكليفم با
صنعت نفت مشخص شود .حدود  500ميليون
هم از باشــگاه طلب دارم كه اميدوارم قسمتي
از آن را بگيرم ،هر چند كه به باشــگاه هم بابت
طلبم تخفيف خواهــم داد ».جهاني در رابطه
با انتخاب پائولو ســرجيو بهعنوان ســرمربي
جديد صنعت نفت آبادان تأكيد ميكند« :من
شناختي از اين مربي ندارم اما او كارنامه خوبي
دارد .اميدوارم صنعت نفــت با اين مربي نتايج
خوبي بگيرد».

جدايي بازيكناني چــون مهدي رحيم
زهيوي ،حامد لك و آرش افشــين ،شرايط
فوالد را تا حدودي براي فصل آينده سخت
كرده است و احتمال جدايي ساير بازيكنان
را هم به وجــود آورده .با اين حال اما علي
اصغر عاشــوري ،هافبك فوالد خوزستان از
اولويتش بــراي ماندن در اين تيم ميگويد:
« بــا چند تيم ديگر هــم مذاكره كردهام و
تا چند روز ديگر تصميــم نهايي را خواهم
گرفــت .با اين حال دوســت دارم در فوالد
بمانم ».او دربــاره جدايي بازيكنان از فوالد
تأكيد ميكند« :طبيعتاً آقاي پورموســوي
براي جذب بازيكنان جديد تالش ميكند و
فكر ميكنم اگر بتوانيم بازيكن خارجي هم
جذب كنيم شرايط تيم بهتر خواهد شد».

نيما ميرزازاد ،دروازهبان جديد تيم فوتبال
نساجي مازندران ،در خصوص عقد قراردادش
با باشــگاه نســاجي مازندران ،اينطور توضيح
ميدهد« :از چند تيم اروپايي پيشــنهادهايي
داشــتم امــا مذاكراتمان به تاخيــر افتاد و در
نهايت تصميم گرفتم راهي نســاجي شوم ».او
در مورد اينكه جواد نكونام ســرمربي اين تيم
تا چه انــدازه در انتقال او از ملوان به نســاجي
نقش داشته ،اينطور ميگويد« :حضور نكونام
در نســاجي باعث انتقال من به اين تيم شــد.
پيشنهاد باشگاه نساجي از نظر مالي ضعيفتر
از پيشنهادهای ديگر من بود اما تصميم خود را
گرفتم و قرارداد امضا كردم .احســاس ميكنم
در نساجي ميتوانم به هدفم برسم و اميدوارم
به اين تيم در فصل آينده كمك كنم».

سهشنبه 97/10/25

يمن .....................ويتنام ،ساعت 20:30

مرحله يك چهارم
پاياني ليگ قهرمانان آسيا
دور رفت

دوشنبه 97/6/5

استقالل  ..................................السد قطر
ساعت 20:30

سهشنبه 97/6/6

الدحيل قطر ........................پرسپوليس
ساعت 20:00
دور برگشت

دوشنبه 97/6/26

السد قطر ....................................استقالل
ساعت 20:30

سهشنبه 97/6/27

پرسپوليس .........................الدحيل قطر
ساعت 19:45

مقصد بعدي،
سپاهان قلعه نويي

خداحافظي
كياني از
سرخها با
پرچم زرد

بحث ماندن يا جدايي مهدي كياني در تيم تراكتورسازي
در يك هفته گذشــته يكي از سوژههاي نقل و انتقاالتي اين
باشــگاه بوده اســت .كياني با محمدرضا زنوزي مالك جديد
باشــگاه روابط خوبي ندارد و اختالفهاي بين اين دو نفر بعد
از مصاحبههاي شان شديدتر هم شده است.
بعد از درگيريهاي رســانهای كياني با زنوزي و رســول
خطيبي ،شــائبه جدايي اين بازيكن از تراكتورســازي قوت
گرفته است .اين شــائبه وقتي پررنگتر ميشود كه كياني با
انتشار عكســي معنادار از هواداران تراكتورسازي خداحافظي
كرده است.
كياني كه در اين عكس پيراهن تراكتورسازي تبريز را بر
تن دارد پرچم باشگاه سپاهان اصفهان را در دست گرفته تا به

اين طريق از هواداران تراكتورسازي خداحافظي كند.
مهــدي كياني كه روز ســه شــنبه رســماً از باشــگاه
تراكتورســازي تبريز جدا شــد ،در آســتانه عقد قــرارداد با
ســپاهان قرار دارد .او با ســپاهانيها به توافق كامل رسيده
و در حــال حاضر فقط عقد قــرارداد او با باشــگاه اصفهاني
باقي مانده است.
قلعه نويي هم كه روز ســه شنبه ميهمان تيم اميد بود،
در حاشــيه تمرين و در پاسخ به اين سوال كه آيا براي جذب
كيانــي اقدام خواهــد كرد يا خير ،اينطــور ميگويد« :وقتي
كياني با ســپاهان صحبت كرد با زنوزي تماس گرفتم و گفتم
خودت شخصاً با كياني صحبت كن و اين مساله را حل كنيد.
دوست نداريم كياني جدا شود اما اگر او از تراكتورسازي جدا

شريف :كادر فني فوالد با مربي خارجي كامل ميشود
بعد از اينكه فوالديها تصميم خود را درباره ســرمربي گرفتند ،ديگر خبر خاصي از فعاليتهاي نقل و انتفاالتي اين
تيم شــنيده نميشــود .محمدرضا شريف ،مديرعامل باشــگاه فوالد اما درباره آخرين وضعيت فوالد توضيح ميدهد« :بنا
داريم در سكوت و آرامش و ورود به مباحث خبري ،كار را پيش ببريم .درباره جذب بازيكنان جديد هم نتايجي گرفته شده
است اما بعد از تكميل و نهايي شدن ،آن را در يك نشست خبري اعالم خواهيم كرد ».شريف در خصوص حضور مربيان
خارجي در كادر فني فوالد هم ميگويد« :قول داديم كادر فني با دانش فني خارجي تقويت ميشــود .ما كادر را كاملتر و
متفاوتتر از فصل گذشته خواهيم داشت».

شد ما حتماً اين بازيكن را جذب ميكنيم .حداقل  ۱۰تيم او
را ميخواهند .اگر جدا شود چرا ما او را نگيريم؟»
اين بازيكن ســابقه همكاري با اميــر قلعه نويي را در دو
برهه زماني مختلــف در تبريز دارد .آنها در نخســتين دوره
همكاري خود به شــدت مشــكل پيدا كردنــد و دعواي بين
طرفين سبب شد تا امير قلعه نويي حدود  ۵ماه او را از تيمش
كنار بگذارد اما در بازه زماني دومي كه قلعه نويي در تراكتور
حضور پيدا كرد مهدي كياني تبديل به عصاي دستش شد تا
به موفقيتهاي زيادي دست پيدا كنند.
حاال كياني براي ســومين بار قصد همكاري با قلعه نويي
را دارد اما اين بار خبري از همكاري در اردوگاه ســرخ تبريز
نيست .بلكه مقصد سپاهان است.

محمد دايي :ترابي نميتواند جايي برود
در مورد احتمال جدايي مهدي ترابي و پيوســتنش به پرسپوليس ،هر روز اخبار و شايعات جديدي به گوش ميرسد.
محمد دايي دســتيار علي دايي و مربي تيم فوتبال ســايپا در اين مورد ميگويد« :ترابي با ما قرارداد دارد .او بايد در سايپا
بماند اما تصميم نهايي را باشــگاه ميگيرد .اگر آنها به خواســته ما عمل كنند ،ترابي را حفظ خواهند كرد .از سوي ديگر،
پرســپوليس هم تا نيم فصل از جذب بازيكن محروم اســت و نميتواند بازيكن جديدي بگيرد .از اين رو ترابي برود ،شايد
براي مدتي مجبور به سكونشيني شود و بابت اين موضوع احتمال از دست دادن جام ملتهاي آسيا را نيز دارد .بعيد ميدانم
او اين ريسك را بپذيرد و شرايط خوب خود را رها كرده و به پرسپوليس برود».

بازي چهلونهم:
 30ژوئن  9( 2018تيرماه  ،B2 – A1 )97ورزشگاه فيشت
بازي پنجاهم:
 30ژوئن  9( 2018تيرماه ،D2 - C1 ) 97ورزشگاه كازان آرهنا
بازي پنجاهويكم:
اول جوالي  10( 2018تيرماه   ،A2 -B1)97ورزشگاه لوژنيكي
بازي پنجاهودوم:
اول جوالي  10( 2018تيرماه  ،C2 - D1 )97ورزشگاه نيژني نووگورود
بازي پنجاهوسوم:
 2جوالي  11( 2018تيرماه  ،F2 – E1 )97ورزشگاه سامارا آرهنا
بازي پنجاهوچهارم:
 2جوالي  11( 2018تيرماه  ،H2 - G1 )97ورزشگاه روستوف آرهنا
بازي پنجاهوپنجم:
 3جوالي  12( 2018تيرماه  ،E2 - F1 )97ورزشگاه سن پترزبورگ
بازي پنجاهوششم:
 3جوالي  12( 2018تيرماه  ،H11 - G2 )97ورزشگاه اتكريتيه آرهنا (اسپارتاك)

يك چهارم نهايي:
بازي پنجاهوهفتم:
 6جوالي  15( 2018تيرماه  )97برنده بازي  - 49برنده بازي  ،50ورزشگاه نيژني نووگورود
بازي پنجاهوهشتم:
 6جــوالي  15( 2018تيرمــاه  )97برنده بازي  - 53برنده بازي  ،54ورزشــگاه كازان آرهنا
بازي پنجاهونهم:
 7جــوالي  16( 2018تيرمــاه  )97برنــده بازي  - 51برنده بازي  ،52ورزشــگاه فيشــت
بازي شصتم:
 7جــوالي  16( 2018تيرماه  )97برنده بازي  - 55برنده بازي  ،56ورزشــگاه ســامارا آرهنا

نیمــهنهــايي:
بازي شصتويكم:
 10جــوالي  19( 2018تيرمــاه  )97برنــده بازي  - 57برنده بازي  ،58ورزشــگاه ســن پترزبورگ
بازي شصتودوم:
 11جــوالي  20( 2018تيرمــاه  )97برنــده بــازي  - 59برنــده بــازي  ،60ورزشــگاه لوژنيكــي

ردهبنــــدي:
بازي شصتوسوم:
 14جوالي  23( 2018تيرماه  )97بازنده بازي  - 61بازنده بازي  ،62ورزشگاه سن پترزبورگ

فينــــــــال:
بازي شصتوچهارم:
 15جــوالي ( 24تيرمــاه  )97برنــده بــازي  - 61برنــده بــازي  ،62ورزشــگاه لوژنيكي

