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اســتاد پندار توفیقی از سر شــکم سیری و با
خیــال راحت در پاســخ به فجایعــی که در
اســتقالل راه انداخت و هیچ کس هم کارش
نداشت ،می گوید« :فوتبال ارزش جواب دادن
ندارد! با من از دالر و نفت و گاز صحبت کنید!»
ظرف مدت دو روز بالیی سرش آمده که نمی
داند چطوری ســوراخ موش پیدا کند! استاد!
گذشت دورانی که فامیلت همه کاره بود و شما
را همین طوری آورد سرکار!گذشت دورانی که
شما کاره ای بودی.
حاال وقت حســاب پس دادن است.اگر ورزش
بلد نیست ،افکار عمومی خیلی خوب بلد است!
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وقتی مسعود آژان می آورد

مســعود همامی تهدید کرده که فقط یک روز
دیگر منتظر می ماند تا از پرســپولیس پولش
را بگیرد.
حاال اینکه بعد از این یک روز چه می کند را ما
خبــر نداریم .یعنی چه می کند؟ زنگ می زند
پیتر والپان شــماره بن همام را می گیرد که
از طریق او به بن ســلمان وصل شود؟ می رود
مالزی حکم جلب می گیرد بعد ماموران پلیس
مالزی را می برد داخل باشــگاه پرسپولیس و
کامپیوتر و آباژور باشــگاه را برمی دارد؟ زنگ
می زند صاحبخانه اثاث پرســپولیس را بیرون
بریزند؟ اگر کسی می داند مسعود می خواهد
چکار کند به ما خبر بدهد.

هوشنگ کو؟

ســوالی که برای کلیه آحــاد ملت پیش آمده
اینجاست که هوشنگ کجاست؟ هوشنگی که
ما می شــناختیم سرش می رفت حرفش نمی
رفت.یعنــی فیفا رو هم کفن می کردی امکان
نداشت حرفش دوتا شود.
وقتی هوشنگ خون جلوی چشم هایش را می
گیــرد و مصاحبه می کند که اگر فیروز تا فردا
از من عذرخواهی نکند هر چه از او دارم رو می
کنم ،یعنی اگر فیــروز عذرخواهی نکند همه
چیزهایش رو می شود.
فیروزخان که عذرخواهی نکرد .اما هیچ چیزش
رو نشــد! چرا؟ چرا هوشنگ؟ چرا حرف هایت
دو تا شــد؟ آن سیبیل ها در بازار حکم اعتبار
چک زنوزی را داشــتند.چرا آن حرف ها که از
تار ســیبیلت هم گرانتر بود ،اینگونه بی اعتبار
شــد؟ سکوت نکن هوشــنگ! بریز بیرون! بگو
عموجون! بگو غریبگی نکن .بگو عمو منتظریم.

فارسی سخت

با این بردی که اسپانیا مقابل کرواسی به دست
آورد واقعا باید خدا را شــکر کنیم که در جام
جهانی جای انریکه  ،هیرو روی نیمکت اسپانیا
نشسته بود و ما به فارسی سخت دچار نشدیم!
کرواسی که شد!

گزارش دو

امیر اسدی
Amir Asadi

میدانید چرا  ۶گل از اسپانیا نخوردیم؟

گزارش یک

کیروش مربی ماست ،نه دالیچ
سهراب صداقت
Sohrab Sedaghat

چند ســاعت پس از پیروزی تیم ایران در خانه
ازبکســتان ،تیم کرواسی شــش گل در اسپانیا
خورد تا صحت یا ســقم برخــی دعاوی یک بار
دیگر مشخص شود.
 - ۱پس از شکســت تیم ایــران با یک گل مقابل
اســپانیا در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه بعضیها
گفتند که استراتژی مورد عالقه و استفاده کارلوس
کیروش در این بازیها که مبتنی بر دادن توپ به
حریفان و دفاع با هفت نفر و بستن فضاها و حتی
روزنهها و بهرهگیری از ضدحملههای سرعتی بود،
از اساس نادرســت است .آنها میگفتند که اللیگا
و فوتبــال تهاجمی تیمهایش و به ثمر رســیدن
گلهای زیاد در این لیگ به دلیل حضور بهترین
مهاجمان غیراسپانیایی از سراسر جهان بخصوص
درخشــش لیونل مســی و کریس رونالدو دو مرد
برتر فوتبال دنیا در دهه اخیر است .اگرنه ،فوتبال
اســپانیا با بازیکنان داخلیاش را میتوان شکست
داد و مشروط به اینکه کیروش نمیترسید و تیم
ایران بازی پایاپای انجام میداد ،به ثمر رســاندن
گل تســاوی مقابل اســپانیای کم خطــر و فاقد
مهاجمان ممتاز جهانی نظیر بنزما ،بیل ،مســی و
رونالدو و گرفتن یک امتیاز از حریف ممکن بود.
 - ۲تیم کرواســی در جام جهانی به رغم ساختار
قدرتمند و بازیکنان درجه اول ،شبیه به تیم ایران

زاویه دید

(البته در ســطح باالتر) بازی کرد :توپ را در وقت
زیــادی از مســابقههای خود به حریفان ســپرد،
ســازمان دفاعی چند الیه تشکیل داد و سپس در
زمان الزم به لطف تکنیک و نبوغ و تجربه مودریچ
برای ســه مهاجم ضربهزن خود ،فرصت گل ایجاد
کرد و در حالی که از سوی تیمهای دیگر چندان
جدی گرفته نمیشــد ،با همین شــیوه تا فینال
پیــش رفت و در آنجا به نیمکت قویتر فرانســه
(چــه کادر فنی و چه بازیکنــان ذخیره) و تجربه
افزونتر حریف خود باخت و عنوان نایب قهرمانی
جام جهانی را به دست آورد.
 -۳بعد از جام جهانی اما دالیچ ،سرمربی کرواسی
دچار یک اشتباه بزرگ (اگر ننویسیم :توهم) شد.
او پنداشت که فوتبال کرواسی به لحاظ ساختار و
ســازمان و کیفیت فنی و توان فیزیکی و تکنیکی
مــردان داخل میــدان ،تیم دوم جهان اســت و
میتواند و باید حتی در اســپانیا فوتبال پایاپای و
تهاجمی با ماتادورهــا انجام دهد .دالیچ بابت این
اشــتباه بزرگ خود هزینه سنگینی پرداخت کرد
که شــش گل از اســپانیا خورد و شانس آورد که
شش گل دیگر نخورد.
 - ۴دالیــچ پــس از دریافــت گل ششــم ،روی
نیمکــت نشســت و به احتمــال فــراوان در آن
زمان و ســاعتهای بعد ،به تحلیل تصمیم بسیار
خوشبینانــهاش پرداخــت .کرواســی در ادامه
رقابتهــا نتایج خوبی خواهــد گرفت و متحمل
شکست ســنگین دیگری نخواهد شــد ،چرا که

دالیچ سه شنبه شــب به وضوح دریافت کرواسی
به رغم کســب عنوان نایب قهرمانی جهان ،هنوز
در ســید دوم فوتبال دنیا قرار دارد و پیش از این
یونان حتی به مقام قهرمانی اروپا رسید اما یکی از
قدرتهای درجه دوم فوتبال قاره سبز نیز نیست.
دالیچ در بازیهای آینده ،بازیکنان تیم کرواسی را
با همان استراتژی و تاکتیکهای هوشمندانه جام
جهانی  ۲۰۱۸به میدان خواهد فرســتاد و باز هم
رییسجمهوری کرواسی را پس از کسب موفقیت
در بازیهای بعدی به پرواز در خواهد آورد.
 - ۵برگردیــم بــه بحث اول و اصلــی خودمان:
اســپانیا در جام جهانی نیز ضعیــف نبود و اگر
کیروش مثــل دالیچ در تحلیــل قدرت حریف
دچار اشــتباه میشد و تیم ایران گلهای زیادی
میخورد ،چه اتفاقی رخ میداد؟ آیا در آن صورت
بعضیها با شدت به کیروش نمیتاختند و حتی
او را به سخره نمیگرفتند که چرا مقابل قهرمان
اســبق جهان ریســکی و پایاپای و بدون ارتقای
قدرت دفاعی بازی کرده است؟ همان زمان البته
همین بعضیها به طیفی از ژورنالیستها به طور
سازمانیافته حملهور شــدند که چرا شکست با
یک گل برابر اســپانیا و تســاوی یــک بر یک با
پرتغال را آن هم در شرایطی که تیم ایران فرصت
به ثمر رســاندن گل دوم در واپســین ثانیههای
مســابقه و صعود به مرحله حذفی رقابتها برای
نخستین بار در تاریخ جام جهانی را داشت ،نتایج
راضیکننده نام گذاشــتهاند؟ اکنون میتوان از

ترابی ،گربه سیاه ازبکستان

اســتقاللیها به بازی برگشــت مقابل السد امید
بســتهاند .یکــی از آنهــا مرتضی تبریزی اســت.
مهاجمی کــه انتظار مــیرود همچــون بازی با
تراکتورســازی دوباره در خط حمله تیمش نقش
آفرین اصلی باشــد« :میدانیم کــه در بازی رفت
نتیجه قابل قبولی کســب نکردیم و باور کنید که
خودمان هم ناراحــت بودیم .من با توجه به اینکه
نخســتین بازی آســیایی خود را انجام میدادم،
انگیزه زیادی داشــتم اما این اتفاق رخ نداد .به هر
حال این دیدار برای ما تمام شده و کادرفنی هم با
مــا صحبت کردند که این نتیجه را فراموش کنیم
و به بازی برگشت فکر کنیم تا یک نتیجه مطلوب
در دوحه رقم بخورد».
تبریــزی دربــاره وضعیت اســتقالل توضیحات
بیشــتری میدهد« :دیدار با نفت مسجد سلیمان
لغو شــد و ما تمرینات خوب و یک دیدار دوستانه
مناســب داشــتیم .کادرفنــی و آقای شــفر با ما
صحبــت کردند و از خاطره دیدار کارلســروهه با
والنسیا گفتند که شکست را با پیروزی هفت گله
جبران کردند و راهی مرحله بعدی شــدند .ایشان
همچنین در رختکن به ما گفتند که اگر کسی به
صعــود باور ندارد ،نام خــود را اعالم کند تا با تیم
به قطــر نیاید و این اتفاقات به ما روحیه مضاعفی
داد .آقای فتحی و مدیران باشگاه نیز روز سه شنبه
در محل تمرین حاضر شــدند و صحبتهای مهم

و امید بخشــی را انجام دادنــد و همگی میدانیم
که برای موفقیت تیم زحمات زیادی کشــیدهاند.
میدانیم که کار ســختی داریم اما در فوتبال غیر
ممکن وجود ندارد .کار سختی داریم و باید با همه
وجود در دوحه بجنگیم .حریف ما بازیکنان بزرگی
مانند ژاوی و گابی در اختیار دارد اما ما این را باور
داریــم که میتوانیم و غیر ممکن برای اســتقالل
تعریف نشده است».

تبریزی به ابهامهایی که درباره پســت بازیاش به
وجود آمده نیز واکنش نشــان میدهد« :برای من
اثر گذاری مهم است .من بازیکن تهاجمی هستم و
در دو پست مهاجم نوک و وینگر تجربه بازی دارم
و بازیکن کم تجربهای محســوب نمیشــوم .برای
من جلب رضایت کادرفنی در اولویت اســت و هر
پستی که مربی صالح بداند ،به میدان میروم و با
تمام انگیزه پا به میدان خواهم گذاشت .سالهای

زیادی برای رسیدن به پیراهن استقالل صبر کردم
و حاال با تمام توان و انگیزه برای درخشش در تیم
محبوب خودم خواهیم جنگید و به این موضوعات
توجهی ندارم».
تبریزی به شــرایط روحی و روانی اســتقالل هم
اشــاره دارد« :تیم ما از نظر روحی و روانی شرایط
بهتری دارد .بازیکنان بعد از شکســت برابر الســد
با اســتراحت کوتاهی که داشتند ریکاوری کردند.
در ایــن مدت به بازی رفت فکر کردیم و فیلمهای
زیادی از بازی دیدیم تا درک کنیم چرا این نتیجه
رقم خورده است .طبق برنامه ریزی کادرفنی چند
روزی زودتــر به قطر میرویم تا تمرکز بیشــتری
روی بازی داشــته باشیم و با شرایط آشنا باشیم».
مرتضی حرفهایش را با ایــن جمالت تمام کرد:
«امیدوارم دعای خیر هواداران بدرقه راه ما باشــد.
انــرژی مثبت آنها به ما کمــک میکند و ما نباید
اشــتباهات بازی رفــت را تکرار کنیــم .فراموش
نکنیــد که ما در این بازی شــانس داریم و وقتی
آنها توانســتند ما را در خانه شکســت دهند ،چرا
ما نتوانیم؟ همه تیم چــه آنهایی که داخل زمین
هســتند و چه افرادی که بیرون زمین هســتند با
تمام قلب خود میخواهند کــه برنده این مرحله
باشــیم و درخواســت من از هواداران ،بزرگترها،
پیشکســوتان و دلسوزان استقالل این است که به
تیم خود انرژی مثبت بدهند».

کامنت

قاب روز

پیراهن سوم بارسا صورتی است

باشــگاه بارســلونا از پیراهن سوم این فصلش رونمایی کرد که به رنگ صورتی است .طرح روی این پیراهن عکسی هوایی از شهر بارسلوناست .بارسا
ممکن است هفته آینده در بازی خارج از خانه مقابل سوسیهداد از این پیراهن استفاده کند.

کمتر بازیکنی را میتوان در ســطح بینالمللی پیدا کرد که چند ماه دور از
تمرین باشــد اما در زمین بهترین بازی ممکن را به نمایش بگذارد .ســعید
عزتاللهی اما مقابل ازبکســتان ،اگر نگوییم بهترین امــا یکی از موثرترین
بازیکنان تیم ملی بود .هافبکی مقتدر که نقش یک لیدر را در زمین به خوبی
ایفا کرد و نشان داد اصرار کیروش به استفاده از او بیهوده نیست.
عزتاللهی فصل  2017-2018را با آمکار به پایان رســاند .تیمی نه چندان
مشــهور در فوتبال روسیه که البته با تالش عزتاللهی و سایر بازیکنانش در
لیگ برتر روســیه ماند و پروژه بقا را با موفقیت به پایان رساند .بعد از پایان
فصل ،سعید طبق قراردادی که با روستوف داشت باید به این تیم برمیگشت
و شــاگرد والری کارپین مشهور میشد .مربی جوانی که فصل قبل روستوف
را از منطقه ســقوط نجات داد و مدیران باشگاه نیز رأی به ادامه همکاری با
او دادند.
روســتوف و کارپین ،سعید را میخواســتند و برای استفاده از او برنامههای
ویژهای نیز تــدارک دیدند .برنامههایی چون افزایش مبلــغ قرارداد و البته
اســتفاده بیشــتر در ترکیب .عزتاللهی اما این شــروط را نپذیرفت ،چون
میخواســت روســیه را ترک کند و به لیگی بهتر و معتبرتر برود .به همین
دلیل هافبک شــماره شــش تیم ملی مذاکره با تیمهایی از بلژیک ،ایتالیا،

آلمــان و انگلیس را آغاز کــرد و البته در همه این روزهــا دور از تمرین و
مسابقه بود.
سعید تا یکقدمی پوشیدن پیراهن استانداردلیژ و بروژ در لیگ بلژیک پیش
رفت اما انتقال او ،درســت در لحظات پایانی منتفی شد .روستوف و این دو
باشــگاه بر ســر مبلغ رضایتنامه به توافق نرسیدند و این مساله باعث شد تا
ســعید روزهای ســختی را در نقل و انتقاالت تابستانی سپری کند .روزهای
بدون تیم ،آن هم در شــرایطی که جام جهانی سپری شده و اغلب بازیکنان
با باشگاههای جدید خود در اردو بهسر میبردند.
عزتاللهــی وقتی دید با تیمهای بلژیکی به توافق نرســیده ،برای حضور در
تمرین روســتوف به روسیه رفت .او دو جلســه کنار سایر بازیکنان این تیم
تمرین کرد ،چون قرارداد داشت و به این باشگاه متعهد بود .پیشنهاد ردینگ
در همین روزها به دست سعید رسید .او خیلی زود با باشگاه انگلیسی و برای
امضای قراردادی قرضی و به مدت یک فصل به توافق رسید و سپس به ایران
برگشت تا در اردوی تیم ملی شرکت کند.
هافبک جدید ردینگ ،تنها با انجام دو جلســه تمرین با روســتوف-در طول
 3مــاه -پا به پای بازیکنان تیم ملی تالش کرد و البته طبق پیشبینیها در
ترکیب ثابت ایران در تاشکند قرار گرفت .عزتاللهی مقابل ازبکستان ،آماده
و پرصالبت نشــان داد .همان هافبکی که کیروش انتظارش را داشت .سعید
با وجود حضور امید ابراهیمی ،آزادی عمل داشــت تا به تمام نقاط زمین سر
بزند و بیشتر از قبل به محوطه جریمه حریف نزدیک شود.
نتیجه این آزادی عمل ،حضور سعید در هجده قدم حریف و شوتی بود که او
زد و به ترابی رسید تا تک گل پیروزی تیم ملی ایران ثبت شود .عزتاللهی
که پیشــتر او را فقط کمی جلوتــر از مدافعان و بهعنوان یک هافبک دفاعی
صرف دیده بودیم ،ثابت کرد که میتواند نقش یک هافبک محوری را نیز به
بهترین شکل ممکن انجام بدهد.
سعید اگر قدر خودش را بداند و در ردینگ هم تواناییهایش را به نمایش بگذارد،
از حــاال میتوانیم پیشبینی کنیم که او در انگلیس بماند و به تیمهای مطرحتر
نیز منتقل شود .هافبک  21سالهای که پختهتر از سن خود بازی میکند و ما را
کم کم یاد ســتارهای به نام کریم باقری میاندازد .بازیکنی که در دوره  15ساله
فوتبالش ،با اختالف بهترین هافبک میانی فوتبال ایران بود.
الگوی سعید عزتاللهی ،همین کریم باقری است .او میخواهد برای فوتبال
ایران یکی مثل او شود .سبک بازی و استایلشان کمی شبیه است اما سعید
باید بیشتر تالش کند ،بیشتر شــوت بزند تا به سطح باقری برسد .هر چند
کــیروش او را بهعنوان یک هافبک میانی مقتدر قبول دارد و این بهترین و
مهمترین اتفاق برای عزتاللهی است.

اسپانیا ،نامزد
میزبانی یورو 2028

در جریان مالقات پدرو ســانچز ،نخست وزیر اسپانیا،
لوئیز روبیالس ،رییس فدراســیون و جانی اینفانتینو،
رییس فیفا این کشــور نامزدیاش برای یورو 2028
را اعالم کرد.
بعد از میزبانی جام جهانی  1982اســپانیا به دنبال
میزبانی از یک تورنمنت بزرگ دیگر اســت و احتماال
این میزبانی را با پرتغال تقسیم کند.
این پیشــنهاد در حالی مطرح شــده که درخواست
اســپانیا برای میزبانی جام جهانــی  2023همچنان
برقرار است .برای این مسابقات تا به حال «پاراگوئه -
آرژانتین  -اروگوئه» و مراکش اعالم میزبانی کردهاند،
ولی ممکن است این کشور آفریقایی به فکر میزبانی
مشــترک با اسپانیا و پرتغال باشــد ،هرچند در این
زمینه هنوز توافق نهایی به دست نیامده.
اســپانیا در میزبانــی یورو  2020که در شــهرهای
مختلف اروپا برگزار میشــود سهیم خواهد بود ،چرا
که سنمامس قرار است یکی از ورزشگاههای میزبان
باشد .جام جهانی  2022در قطر و جام جهانی 2026
در سه کشور کانادا ،آمریکا و مکزیک برگزار میشود.
همچنین دو کشور آلمان و ترکیه نامزدهای میزبانی
یورو  2024هستند که کشــور میزبان  27سپتامبر
مشخص میشود.

تمدید قرارداد خدیرا با یوونتوس

سامی خدیرا ،هافبک آلمانی یوونتوس ،قراردادش را تا
سال  2021تمدید کرد .هافبک آلمانی که سال 2014
از رئال مادرید به یوونتوس پیوســت ،بر اساس قرارداد
جدید تا ســال  2021در این تیم باقی میماند .در این
قرارداد بند تمدید یکساله هم وجود دارد.
او از زمان پیوســتن به یووه ،ســه قهرمانی ســری آ
کســب کرد و در فصل گذشته  9گل به ثمر رساند .او
همچنین نخســتین هتتریک دوران فوتبالش را فصل
گذشته به ثبت رساند .این هتتریک به پیروزی  3بر
 2تیمــش مقابل کیهوو باز میگــردد .او همچنین در
جریان پیروزی مقابل التزیو و پارما نیز گلهای مهمی
به ثمر رســاند .خدیرا از سال  113 ،2015بازی برای
تیمش انجام داده و یکی از پرافتخارترین بازیکنان اروپا
به حساب میآید .هافبک  31ساله در آلمان ،اسپانیا و
ایتالیا موفق به کســب قهرمانی لیگ شده و همچنین
جام جهانی را در ســال  2014کســب کرده است .به
عالوه او همراه رئال مادرید یک قهرمانی لیگ قهرمانان
نیز به دست آورده است.

مدعیان پرســید که آیا انجام بــازی متفکرانه و
هوشــمندانه و خوردن یک گل از اسپانیا که در
برابر نایب قهرمان جهان جشنواره گل به پا کرد،
سزاوار تحسین نیست؟
 - ۶چند ساعت قبل از پیکار اسپانیا و کرواسی،
شــیوهای دیگر از تصمیمهای کارلوس کیروش
را دیدیم .او این بار با اســتراتژی و تاکتیکهای
متفاوت ،برای حمله کردن و گل زدن (و البته باز
هم به آســانی گل نخوردن) بازیکنان تیم ایران
را در تاشــکند به میدان فرســتاد و مثل دفعات
قبل ازبکســتان را در خانهاش شکست داد .این
یعنی کیروش در جام ملتهای آســیا روشها
و برنامههایــی بــه کلی متفاوت بــا جام جهانی
 ۲۰۱۸خواهد داشــت ،اگرچه امــارات میزبان،
عربســتان و به ویژه ژاپن ســرعتی و تاکتیکی و
استرالیای فیزیکی و باتجربه ،به مراتب قویتر از
ازبکستان با فوتبال فاقد ابتکار در قواره کوچکتر
نسبت به روســیه هستند .ژاپن ،اســترالیا ،کره
جنوبی ،امارات ،عربستان و حتی عراق میتوانند
حریفانی گلوگیر به شــمار آینــد و بدون تردید
برای پیروز شــدن در برابر تیم ایران انگیزههای
گوناگــون و متعدد با روایت خودشــان دارند اما
آنچه امیدوارمان میکند عقل اســت ،گاهی عقل
و ترس ،گاهی عقل و تدبیر برای حمله ۶ .گل اما
هیچ کجا منتظر ما نیست ،شاید چون دالیچ روی
نیمکت ایران نیست ،حتی اگر برانکو ایوانکوویچ
دوستش داشته باشد.

تبریزی :سالها برای استقالل صبر کردم

دومین گل سه امتیازی بال سایپا در تاشکند

مهدی ترابی حدود  4ســال است که در تیم ملی بازی
میکنــد و البته هیچوقت به طور مــداوم در ترکیب
ثابت کیروش حضور نداشــته .ترابی در این مدت18 ،
بار برای تیم ملی بازی کرده و  5گل به ثمر رســانده.
گلهایی که ســه تا از آنها حســاس و سرنوشتســاز
بودهاند .ترابی نخســتین گل ملی خود را در ورزشگاه
ملی تاشکند و در حضور  9هزار تماشاگر ازبک به ثمر
رساند .گلی که در دقیقه  90+4و با نفوذ ترابی از سمت
چپ و ضربه زمینی او وارد دروازه میزبان شــد تا ایران
بازی را با پیروزی یک بر صفر به پایان برساند.
دومیــن گل مهم ترابــی ،مقابل ژاپن به ثمر رســید.
دیداری تدارکاتی که در تهران برگزار شــد و با نتیجه
یک بر یک به پایان رسید .ترابی این گل را در برگشت
ضربه ایســتگاهی وارد دروازه ژاپن کرد تا ابتدا ایران از
حریف پیش بیفتد و ســپس گل تســاوی را با اشتباه
علیرضا حقیقی دریافت کند.
سومین گل سرنوشتســازی که ترابی به ثمر رساند،
باز هم وارد دروازه ازبکســتان شــد .دوباره در تاشکند
و مقابل ازبکســتان .این گل را ترابی روی پاس سعید
عزتاللهی به ثمر رســاند .این بار هم تیم ملی با ضربه
ترابی توانست به پیروزی یک بر صفر برسد.
بال تکنیکی سایپا ،دو گل دیگر هم برای تیم ملی زده.
گلهایی که البته چندان در نتیجه بازی تأثیر نداشتند.
یکی مقابل قرقیزستان در روز برد  6بر صفر تیم ملی و
دیگری در برد ایران مقابل گوام با همین نتیجه .ترابی
در این چند ســال اخیر ،هر وقــت به زمین آمده موثر
بازی کرده و نشان داده که میتواند بازیکن مهمی برای
تیم ملی باشــد .هر چند ایران در پســت او ،بازیکنان
مطرحی چون مهدی طارمــی و علیرضا جهانبخش را
در اختیار دارد و بعید اســت فرصت حضور در ترکیب
ثابت کیروش به این بازیکن برسد.

درباره سعید ،به یاد کریم

در چنین روزی

رویین تن
ســال گذشــته در چنین روزی مهمترین خبر فوتبالی را میشد پیروزی پرسپولیس مقابل
االهلی دانســت .شاگردان برانکو در یک دیدار حساس توانستند حریف را با وجود  10نفره
شــدن ،شکســت دهند .کمال کمیابینیا در دقیقه  11بازی اخراج شد اما پرسپولیس سه
بر یک حریفش را از پیش رو برداشــت .البته برخی از کارشناســان معتقد بودند که حتی
یــک پنالتی هــم روی طارمی اتفاق افتاده بــود که داور از کنار آن گذشــت .مدت زمان
قرارداد کیروش با تیم ملی کشورمان ،اجرای برنامه تیم ملی برای آمادهسازی ،حاشیههای
بازیهای هفته ششم رقابتهای لیگ برتر و  ...از جمله اخبار منتشر شده در ایران ورزشی
بود.

روی آنتن

ترکیبی از والیبال ،فوتبال و بسکتبال

پنجشنبه و جمعه شلوغی را برای ورزشیها خواهیم داشت.
روز پنجشنبه ساعت  16:45بازی بسکتبال مقدماتی جام جهانی بین ایران و فیلیپین را از
شبکه ورزش خواهیم داشت.
بعد از آن در ســاعت  18:30یک دیدار از جام حذفی فوتبال کشــورمان بین ذوبآهن و
پدیده از شــبکه شما پخش خواهد شد .بازی والیبال بین ایران و بلغارستان هم از مسابقات
والیبال قهرمانی جهان در ساعت  22:00از شبکه سه سیما به طور زنده پخش میشود.
یک دیدار دیگر از همین رقابتها بین اســترالیا و آمریکا در ساعت  19:30از شبکه ورزش
پخش خواهد شد .روز جمعه ساعت  20:00یک دیدار دیگر از جام حذفی فوتبال کشورمان
بین صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی از شبکه شما پخش میشود .بازی پاریسنژرمن و
ســنتاتین از هفته پنجم لوشامپیونای فرانسه هم در ساعت  23:15از شبکه ورزش پخش
خواهد شد.

