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دوگل به نساجی

دو گل تا صعود آسیایی
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بیتفاوت نباشید
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سهم شش استقاللي در تيم ملي
فقط  75دقيقه
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نساجي

پرسپولیس
به رده دوم
جدول رسید

پرسپوليس و دايي
بازگشت به نقطه صفر

سرمقاله

الگوهایی نازیبا اما مؤثر

کیروش؛  7سال و نیم بعد
وصال روحانی
Vesal Rohani

برد یک بر صفر در خانه ازبکستان در دیدار دوستانه سهشنبه شب در شهر
تاشــکند هر چند واقعهای تکراری بود اما ارزشی بیشتر از دفعات قبلی و موارد
مشــابه داشت زیرا حریف که تصور میکرد الگوهای بازی را یافته با بسیج اکثر
قریب به اتفاق نیروهایش و تالشــی عظیم هر کاری را برای پرهیز از شکستی
تازه صورت داد و با این وجود در همان دام همیشگی افتاد و مغلوب دفاع چند
الیه ایران و فرصتطلبیها در حمالت نه چندان زیاد اما مؤثرمان شد.
هفت سال و نیم پس از شروع زمامداری کارلوس کیروش در فوتبال ایران
وی با محکمتر کردن باورهای تاکتیکی و رسیدن به درجهای باالتر از کارآییها
در زمینــه تدوین روشهای دفاع و ضدحمله عم ً
ال به رقیبی بســیار ســخت و
دستنیافتنی برای رقبای آسیایی تبدیل شده است.
آیا این بدان معنا اســت کــه تیم ملی هم میتواند مدعــی اول فتح جام
ملتهای آســیا پس از فترتی  42ساله در این زمینه باشد؟ جواب این سوال را
فقط گذشــت زمان میدهد اما در این شــکی نیست که هر چقدر سیستمهای
انتخابی و اجرایی کیروش غیر چشمنواز و نازیبا و تکراری و بازیهای تیم وی
سخت و سنگین و تانک وار است او در کسب نتایج مورد نظر مهارتی فوقالعاده
دارد و محکوم کردن وی در این شرایط کاری عبث و بیهود نشان میدهد زیرا
حقی در تیمها و کشورهایی که فوتبال زیبا و سرشار از ظرایف فنی را مبنا قرار
میدهند و تیکیتاکوار عمل میکنند ابتدا کســب نتیجه مورد نظر است و اگر
چند نتیجه نامساعد از راه برسد عذر مربی را خواهند خواست و این جور قضایا
شوخی بردار نیست.
در آستانه پاییز  1397امضای قرارداد تازه کیروش و رسمی کردن مجدد
کار وی الاقل با نگاه به جام ملتهای آسیا اجتنابناپذیر است زیرا ملی پوشان
فعلی چنان به انگارههای وی خو گرفته و با روشهای انتخابی او بزرگ شدهاند
که هر تغییر اساسی در این امر و رویکرد به مربی به جز او و اجرای روشهایی
به جز آرایشهای اخیر ،ریسکی با درصد باالی ناکامی در آوردگاه امارات خواهد
بود.
میتــوان رویاپردازی کــرد و گفت که با یک مربی وطنــی نیز در همین
مــدت انــدک (عددی بیش از  110روز) تیمی را ســاخت کــه بتواند در جام
ملتهای آســیا آبروداری کند و حتی مدعی جدی فتح این مسابقات باشد اما
اگر از آســمان خیــال پایین آمدیم و پا بر زمین گذاشــتیم و به اهداف واقعی
و اهرمهای کســب آن بهویژه در کوتاه مدت اندیشــیدیم ،چــارهای جز ادامه
کار بــا کیروش الاقل تا جام ملتهــا نداریم و اگر تیــم او آنجا خوب نتیجه
بگیرد (که بعید اســت نگیرد) الزام فوق عم ً
ال تا جام جهانی  2022هم بســط
خواهد یافت.
شــاید برخی رفتارهای ناخوشــایند او و داســتان آن بیانیههای تکراری و
تحقیرکننده برخی افراد به ذهن آید که قطعاً دلپذیر نیست اما گاهی حسنهای
فراهم آمده توســط یک فرد به قدری خوب و مثبت است که باید بر عیبهای
ولو پرتعداد او چشــم بســت و کیروش در فاصله شش ماه و اندی تا فروردین
 1398که زمان پایان هشتمین سال زمامداری و شروع نهمین سال حکومتش
بر تیم ملی ایران خواهد بود ،چنین آدمی نشــان میدهد .آدمی که دوری از او
اسباب رضایت روح است اما قطع همکاری با وی به صالح نیست.
به محصوالت سالهای اخیر او در تیم ملی بنگرید تا به این نتیجه برسید.
تیم ملی که هم کارآمد است و هم جوان و امیدساز و آیندهدار و برخی نفراتش
نــه تنها جــام جهانی  2022را به راحتی پوشــش میدهند به جام  2026هم
میرسند.
بازیهای تیم ملی در ماههای باقیمانده تا جام ملتها و طی آن مسابقات
به سبب الزامها و اصرارهای کیروش همان چیزی خواهد ماند که تاکنون بوده
اســت و چون این الگــو جواب داده و تغییر آن عقالیی نیســت باید فقط ابزار
اجرای هر چه بهتر آن را برای کیروش فراهم آورد.
میتوان به او یک بار دیگر توصیه کرد که بیش از پیش به تقویت فاز حمله
در تیم ملی فکر کند اما او در  65سالگی و پس از فزونتر از  35سال مربیگری
به مؤلفههایی رســیده که ورود به آن ســخت است و رهنمود دادن به او طریق
عقل نیســت .در نتیجه به تماشا بنشــینیم و امیدوار باشیم که او در جامهای
بعدی نیز همانقدر نتیجهگیر باشــد که از ســال سوم به بعد حضورش در ایران
بوده است.

چهارشــنبه  ،97/6/21بــازی معوقه
از هفته ششــم هفدهمیــن دوره لیگ
برتر ،ورزشــگاه آزادی ،ساعت،20:30:
تماشاگر 20:هزار نفر
پرسپولیس 2
گلها :علی علیپور ( )49و (حامد شیری،
مدافع نساجی)69 -
نساجی یک
گل :گئورگی گولسیانی ( 90+6پنالتی)
داور :رضا کرمانشاهی
کمکها :سعید قاسمی و حسن یوسفی
اخطار :کمال کامیابینیا (پرســپولیس)،
محمد آبشک (نساجی)
اخراج :علی شــجاعی ( -63نســاجی
مازندران)
بازیکــن برتــر :ســیامک نعمتــی
(پرسپولیس)
پرســپولیس :بوژیــدار رادوشــویچ،
ســیدجالل حســینی ،شــجاع خلیــلزاده،
حسین ماهینی (-84شــایان مصلح) ،محمد
انصاری ،کمــال کامیابی نیا ،احمــد نوراللهی
( -69حمیدرضا طاهرخانی) ،امید عالیشــاه،
سیامک نعمتی ،علی علیپور ( -81آدام همتی)
و گادوین منشا
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
نســاجی :امیــن رضایــی ،حمیدرضــا
دیوساالر ،حامد شــیری ،گئورگی گولسیانی،
فرشــاد فرجی ،محمد آبشــک ،احمد عبدا...
زاده ،سجاد آشــوری ( -74امید سینک) ،علی
اصغر عاشــوری ( -84ســید محمــد میری)،
علی شــجاعی و محمــد عبــاس زاده (-66
محمدمهدی نظری)
سرمربی :جواد نکونام
پرســپولیس که قبل از این بازی علیرضا
بیرانوند و بشــار رســن را از فهرست خود کنار
گذاشت با ترکیب متفاوتی نسبت به بازیهای
قبلیاش به میدان رفت.
در همان لحظات ابتدایی شــوت محکم

منشــا توســط مدافع نســاجی بالک شد که
مهاجــم پرســپولیس اعتقاد به هنــد پنالتی
داشت اما چنین اتفاقی نیفتاد.
دقیقه  11موقعیت نصف و نیمهای نصیب
نساجی شد اما شوت بازیکن این تیم فقط یک
کرنر به همراه داشت.
دقیقه  15نفوذ نســاجی از جناح راســت
پرسپولیس با ارسال خطرناک بازیکن این تیم
مواجه شد و در حالی که توپ از رادوشویچ عبور
کرده بود انصاری توپ را به بیرون فرستاد و تن
به کرنر داد.
دقیقــه  24و بعــد از ارســال کرنــر
پرسپولیســیها و دفع آن موقعیتی برای ضربه
به سمت دروازه پیش آمد که ضربه فنی نعمتی
دقیق نبود.
دقیقه  30باالخره پرسپولیس موفق شد
از روی یک ضربه ایستگاهی موقعیت صددرصد
گل بسازد .در این صحنه ارسال نرم نوراللهی با
ضربــه روی پای علیپور همراه شــد اما توپ به
تیرک افقی خورد و گل نشد.
دقیقه  36ارســال ایســتگاهی از سوی
نوراللهی با ضربه ســر چکشی شــجاع همراه
شد اما توپ به شکل خطرناکی از مقابل دروازه
نساجی عبور کرد و بیرون رفت.
دو دقیقه بعد مشابه همین صحنه از جناح

عکس :ایران ورزشی

ميثاق معمارزاده هم حکمش عليه
پرسپوليس را به ايافسي فرستاد

مقابل اتفــاق افتاد اما منشــا در حالی که هیچ
مزاحمی نداشت ضربه سر بسیار بدی زد و توپ
با اختالف زیاد بیرون رفت.
دقیقــه  39حمله همه جانبــه دیگری از
ســوی پرســپولیس با ضربه مورب نوراللهی
همراه شد اما منشا به توپ نرسید.
دقیقــه  42ارســال ایســتگاهی
نســاجیچیها با ضربه سر گولســیانی دروازه
رادوشویچ را تهدید کرد.
نیمه دوم بدون تغییر شروع شد و نساجی
باز هم شــجاعانه حمله میکرد اما پرسپولیس
در دقیقه  49با حرکتی ســازماندهی شــده با
ســانتر عالی ماهینی و ضربه سر علیپور به گل
رسید.
دقیقــه  54ارســالی تیــز روی دروازه
پرسپولیس از ســوی فرشــاد فرجی ،دروازه
ســرخها را تهدید کرد اما عبــاس زاده با توپ
فاصله داشت.
با تکل خشن شــجاعی روی پای کامیابی
نیا این بازیکن کارت زرد دومش را دریافت کرد
و از بازی اخراج شد که البته با اعتراض زیاد کادر
فنی نساجی و بازیکنان این تیم همراه بود.
دقیقه  65شــوت علی اصغر عاشــوری با
فاصله نسبتا زیادی از باالی دروازه پرسپولیس
عبور کرد.

والیبال قهرمانی جهان

دقیقه  69حرکت انفرادی زیبای سیامک
نعمتی از گوشه زمین و عبور از دو مدافع حریف
با پاس به جلوی تند و تیز او همراه شــد تا حامد
شیری اشتباه کرده و دروازه خودی را باز کند.
در حالــی که پرســپولیس دنبال کنترل
بازی بود نســاجی ده نفره دو سه حمله تدارک
دیــد امــا موقعیتهــای خلق شــده چندان
خطرناک نبودند.
دقیقه  80عاشــوری بعــد از عبور از یکی
دو مدافــع پرســپولیس میتوانســت دروازه
پرســپولیس را باز کند اما در لحظه آخر شجاع
توپ او را دفع کرد.
دقیقه  86ضدحمله ســریع پرسپولیس
باعث شــد تا نعمتی موقعیت شوتزنی پیدا کند
اما ضربه او دقیق نبود.
دقیقه  82نعمتی یک تنه به دفاع نساجی
زد و تا آســتانه گلزنــی پیش رفــت اما ضربه
نهاییاش دفع شد.
در وقتهــای تلف شــده بعــد از اینکه
منشــا نتوانســت همتیمیاش را در موقعیت
گلزنی قــرار دهــد قدر ارســال عالیشــاه را
هم ندانست.
در آخریــن دقیقه وقتهای تلف شــده
نعمتی از گوشــه محوطه جریمه نفوذ کرد و در
موقعیت تک به تک قرار گرفت اما گلر نساجی
موفق بود و توپ را مهار کرد.
در آخریــن ثانیههــای بــازی خطــای
کامیابی نیا روی مهاجم نســاجی یک پنالتی
برای میهمان به ارمغان داشــت کــه بازیکن
گرجستانی نساجی این ضربه را گل کرد و بازی
دو بر یک تمام شد.
با این برد پرســپولیس  12امتیازی شــد
و به رده دوم جدول رســید .پرسپولیس برای
صعود آســیایی مقابــل تیم الدحیــل به برد
با اختــاف  2گل نیاز دارد .شــاگردان برانکو
اگر هفته آینــده همین فوتبــال را به نمایش
بگذارنــد صعود آســیایی برای پرســپولیس
در دسترس است.

پیروزی مقابل پورتوریکو ،قابل پیشبینی و آسان
تیم ملی والیبال ایران در نخســتین
بــازی خود در مســابقات قهرمانی جهان
 2018به پیروزی آســان  3بر صفر مقابل
پورتوریکــو رســید .ایگــور کوالکوویچ،
ســرمربی تیم ملــی والیبال ایــران برای
نخســتین بــازی تیمــش در مســابقات
قهرمانی جهــان با توجه بــه مصدومیت
مرتضی شــریفی از ســعید معروف ،امیر
غفور ،محمد موسوی ،علی شفیعی ،فرهاد
قائمی ،میــاد عبادیپور و مهدی مرندی
(لیبرو) استفاده کرد.
با توجه به ســابقه دیدارهای دو تیم
و اصوالً تفــاوت کیفیت تیمهــای ایران
و پورتوریکــو ،برتری محتمل شــاگردان
کوالکوویــچ بر حریف آمریــکای مرکزی
پیش بینی میشد .سعید معروف ،بازیساز
تیم ملی والیبال ایران در ســت نخســت
بیشــتر با اسپکهای قدرتی خود و در دو
سر آنتن استفاده کرد ،ضمن اینکه مدافعان
وســط ایران نیز در مهار و کنترل حمالت
پورتوریکو ،بسیار باهوش و قدرتمند عمل

کردند .پالمن کنستانتینوف ،سرمربی تیم
ملی والیبال بلغارستان نیز که شاگردانش
با ایــران بازی دارند با حضور در ســالن،
شاهد بازی حریف آینده تیمش از نزدیک
بود .امتیاز  25ســت نخســت برای ایران
توسط صابر کاظمی از منطقه  2به دست

آمد در حالی که بازیکنان پورتوریکو تنها
 19امتیاز کسب کردند.
ست دوم نیز با برتری تیم ملی ایران
آغاز شــد به طوری که ســرمربی حریف
پس از اینکه تیمش  3بر صفر عقب افتاد،
نخستین وقت اســتراحت را برای تیمش

تقاضا کــرد .آنالیزورهای تیم ملی والیبال
پس از پایان ست نخست ،معتقد بودند که
تیم ملی ایران میتواند به راحتی این بازی
را به ســود خود تمام کنــد .نتیجه  13بر
 6در ســت دوم ،دست کوالکوویچ را برای
محک زدن بازیکنان دیگر باز گذاشــت و
جواد معنوینــژاد ،لژیونر تیم ایران ،جای
فرهــاد قائمی را گرفــت .در امتیاز  21بر
 13به سود ایران نیز صابر کاظمی به جای
امیر غفور وارد زمین شد .محمد وادی نیز
در امتیازات پایانی به خوبی جای ســعید
معروف را پر کرد .نتیجه  25بر  14ســت
دوم نیز نشــان دهنده برتری مطلق تیم
ملی ایران بود.
حدود  100تماشاگر ایرانی حاضر در
ســالن فرهنگ و ورزش شهر وارنا در ست
سوم نیز شــاهد هنرنمایی بازیکنان ایران
بودنــد که با نتیجه  25بر  18تمام شــد.
تیم ملی والیبال کشورمان در بازی بعدی
خود از ساعت  22:10پنجشنبه به مصاف
بلغارستان ،میزبان مسابقات خواهد رفت.

پدیده در هر دوجام مدعی میماند

مصاحبهوخبر

گل محمدی :ذوب آهن از داوری سود برده

یحیی گلمحمدی درباره دیدار آتــی تیمش برابر ذوبآهن اصفهان در
چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی حرفهایی دارد« :امیدواریم
بازی خوبی را از هر دو تیم شاهد باشیم .ذوبآهن یکی از تیمهای خوب لیگ
برتر ایران اســت و کار ســختی مقابل این تیم داریم .هر دو تیم در لیگ برتر
نشان دادهاند که از کیفیت خوبی برخوردارند و برنده آن تیمی خواهد بود که
اشتباهات کمتری داشته باشد.
برای باشــگاه ذوبآهن و تیــم قابلی که دارد ،احتــرام زیادی قایلیم و
امیدواریم شاهد بازی زیبا و تماشاگرپسندی باشیم».
گل محمــدی در پاســخ بــه اولویتبنــدی پدیده
دربــاره لیگ و جــام حذفی گفــت« :االن نمیتوان
در این بــاره صحبت کرد .با تمام قــدرت در هر دو
جام ســعی میکنیم عملکرد خوبی داشــته باشیم و
اینگونه نیســت که صرفاً تمرکزمان را روی یک جام
بگذاریــم .مثل بقیه تیمها روی جام حذفی حســاب
کردهایــم و امیدواریــم بتوانیــم تا آخریــن لحظه
پیش برویــم ».ســرمربی پدیده به حل مشــکالت
مالــی این باشــگاه امیدوار اســت« :خبرهای خوبی به گوشــی ما رســیده
و امیدواریــم در هفتــه آینــده این صحبتها عملی شــود و دیگر شــاهد
مشکالت نباشیم».
اشــتباهات داوری دیگر موضوعی است که یحیی به آن میپردازد« :در
کل باید بگویم که اشتباهات داوری برای تمام تیمها وجود داشته است .خب
ما و ذوبآهن آخرین بازی رســمی که انجام دادیم در هفته ششم لیگ برتر
مقابل هم بود و بعد از قرعهکشــی جام حذفی اما موج انتقادات از سوی تیم
ذوبآهن نسبت به داوری این بازی حسابی باال رفت .پدیده هم در طول چند
هفته اخیر از اشــتباهات داوری متضرر شدهاســت .نکته جالب اینجاست که
در بررســی که برای اشتباهات داوری در شــش هفته اول لیگ برتر از سوی
کارشناسان انجام شد و اتفاقاً در رسانهها نیز منتشر شد ،تیم ذوبآهن در بین
سه تیم اولی قرار دارد که اشتباهات داوری بیشترین سود را برای آنها داشته
اســت و تیم پدیده در بین تیمهایی اســت که بیشترین ضرر را از اشتباهات
داوری متحمل شــده .با این حال هیچ وقت ســعی نکردیم با جار و جنجال
درباره داوریها صحبت کنیم ،ولی اگر قرار اســت تیمی همیشــه به مسائل
داوری معترض باشــد و بعد از آن سود هم ببرد ،کار درست پیش نمیرود و
یک جای آن اشکال پیدا میکند».
گل محمدی اما به حفظ داوران تاکید دارد« :ما باید تالش کنیم فشــار
را از روی داور برداریــم نه اینکه همه چیز را تشــدید کنیم و تمرکز داوران
را از بیــن ببریم .اعتقاد دارم که همه داوران فوتبال بهدنبال این هســتند که
قضاوت عادالنه داشــته باشند و در این مسیر نقش مربیان بسیار اهمیت دارد
که فضا را برای قضاوت عادالنه مســاعد و فضایی به دور از تنش ایجاد کنیم.
من از کمیته داوران هم میخواهم روی این موضوع زمان بیشــتری بگذارند
تا خدای ناکرده حق تیمی تضعیف نشود .ما در پدیده سعی کردهایم همیشه
فنی نتیجه بگیریم و از حواشی دور باشیم».

مظلومی و فریبا در کمیته فنی استقالل

پرویــز مظلومی ،بهتاش فریبــا ،مجید نامجو مطلــق ،مجید رضایی و
امیدرضا روانخواه بهعنوان اعضای کمیته فنی باشگاه استقالل منصوب شدند.
پیش از این نفراتی مثل ســتار همدانی ،سیروس دین محمدی ،جواد قراب،
علی جباری و  ...در کمیته فنی اســتقالل حضور داشتند که این نفرات یکی
یکی از این کمیته جدا شــدند و با آمدن فتحی نفرات جدید انتخاب شدند.
حضور مظلومی در کمیته فنی اســتقالل به همراه فریبا خیلیها را یاد زوج
مربیان این باشگاه در فصل دهم میاندازد.

آخرین تمرین استقالل پیش از پرواز به قطر

سیدحسین حسینی ،آرمین ســهرابیان ،وریا غفوری ،پژمان منتظری،
روزبه چشــمی و علی کریمی بعد از حضور در تمرینهای تیم ملی در محل
تمرین اســتقالل حاضر شــدند و در کنار بقیه بازیکنان تمرین کردند .پیش
از شروع تمرین بازیکنان با بچههای مدرسه فوتبال پیشگامان قوچان عکس
یادگاری گرفتند .شــفر قبل از شــروع تمرین برای استقاللیها جلسه فنی
برگزار کرد .در مرحله ابتدایی تمرین بازیکنان زیر نظر فیلیپ به گرم کردن
پرداخته و ســپس کار تاکتیکی زیر نظر کولی و طاهری انجام شــد .شــفر
نیــز روی تمرین نظارت کرد و تذکــرات الزم را به بازیکنــان منتقل کرد.
استقاللیها پنجشنبه راهی قطر میشوند .این تمرین آخرین تمرین استقالل
پیش از سفر به قطر بود.

