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به حدود  19ســال قبــل برمیگردیم و درباره تیمی مینویســیم که
همه انتظار درخشش بازیکنانش را داشــتند .تیم المپیک با ستارههایی که
بهترین بازیکنــان فوتبال ایران در دوره خود بودند .در فاصله یک ســال تا
شــروع مســابقات مقدماتی المپیک  ،2000علی پروین بهعنوان مدیر فنی
تیــم المپیک کار خود را آغاز کرد .اندکی بعد اگون کوردس آلمانی بهعنوان
سرمربی این تیم انتخاب شد .نخستین تورنمنت تدارکاتی که امیدها در آن
شرکت کردند ،مسابقات ویتنام بود .مشخص نبود که چرا شاگردان پروین تا
این اندازه عصبی هســتند .در همین بازیها علی کریمی به دلیل کتک زدن
داور به مدت یک سال محروم شد.
کمی بعد پروین از تیم کنار رفت اما شاگردان
کوردس همچنان عصبی بودند .انگار که مشکالتی
در تیم وجود داشت که بازیکنان یکدل نبودند .در
نخســتین بازی ،ایران با دو گل رسول خطیبی در
حالــی بحرین را برد که جو موجود در اســتادیوم
وحشتناک بود .به دلیل برگزاری بازی در روزی که
پرســپولیس هم باید در ورزشگاه آزادی به میدان
میرفت ،قریب به اتفاق تماشــاگران پرسپولیسی
بودند و تنهــا کاری که کردند ،توهین به داریوش
یزدانی بود که آن روزها در لورکوزن آلمان حضور
داشــت .آنها البته رســول خطیبی را هم در امان
نگذاشــتند و او را نیز با شــعارهای خود محکوم
کردند .تنها به این دلیل کــه در حضور مهدی مهدویکیا ،بازوبند کاپیتانی
تیم المپیک را بسته است .برد  2بر یک مقابل بحرین تنها نتیجه قابلقبول
تیم المپیک بود ،چرا که دو شکســت  2بر صفــر برابر لبنان و بحرین باعث
شــد تا تنها با  3بازی ،حذف ایران از صعود به المپیک مســجل شود .بازی
آخر تیم المپیک در ورزشــگاه حافظیه شیراز برگزار شد و شاگردان کوردس
حتی در این دیدار نیز موفق نشــدند از پس لبنان بربیایند و با تســاوی یک
بر یک ،قعرنشــین گروه خود شــدند .آن روزها در تیم المپیک ،بازیکنانی
چون جواد نکونام ،سبو شهبازیان ،رسول خطیبی ،لیث نوبری ،حمید فرزانه،
علیرضا واحدینیکبخت ،یونس باهنــر ،مهدی مهدویکیا ،داریوش یزدانی،
فراز فاطمی ،حامد کاویانپور و چند ستاره دیگر بازی میکردند .تیم المپیک
از حیث داشــتن بازیکن ،غنی بود اما نتوانست نتایج درخشانی کسب کند.
در این گروه بحرین با  9امتیاز صدرنشــین شــد و لبنان و ایران با  4امتیاز
از صعود به دور دوم بازماندند .در آن تیم المپیک 3 ،لژیونر حضور داشــتند.
بازیکنانی که البته تنه به تنه ســتارههای بوندسلیگا شده و در باشگاههای
بزرگی حضور داشــتند .مهدویکیا و خطیبی در هامبورگ و یزدانی در بایر
لورکوزن .تیم فعلی که کرانچار ســرمربیاش است ،از یک جهت به تیم 19
ســال قبل شباهت دارد .در این تیم هم  3لژیونر حضور دارند .امید نورافکن
که در شارلروا و لیگ بلژیک بازی میکند ،رضا شکاری که عضو روبینکازان
در روســیه است و رضا کرمالچعب که در لیگ دو فنالند چشمها را به خود
خیره کرده .این بازیکنان ،قدرت اصلی تیم المپیک هستند .تیمی که با اتکا
به تواناییهای آنها و استفاده از چند بازیکن داخلی تالش میکند به طلسمها
پایان بدهد و راهی المپیک  2020شود .اتفاقی که سخت است اما نشدنی نه.

انتقاد از الکساندر لوپز :ارسال به کجا؟

فصــل  ،2005-2006لوپــز مربــی
دروازهبانهای باشگاه فلگویراس در لیگ دسته
دوم پرتغال بــود .او فصل  2006-2007را نیز
در همین سطح و البته باشگاه لیکسا گذراند.
برای فصــل  ،2007-2008لوپز به کادر
فنی باشگاه دسپورتیوو لوسادا اضافه شد و فصل
بعد از آن هم او مربیگری را در باشــگاه ریبرائو
تجربه کرد .ویزوال و چاوز ،ســایر باشگاههایی
بودند که لوپز را جذب کردند .باشگاههایی که
جملگــی در لیگ  2پرتغال حضور داشــتند و
البته هرگز قدرتمند و پرافتخار نبودند.
لوپز در فصــل  2011-2012از اروپا به
آســیا آمد و با باشــگاه بنیاس همکاری کرد.
یــک همــکاری کوتاهمدت و بهعنــوان مربی

رقابت 1+3
جذاب دنبال میشود

دروازهبان تیم ملی
مقابل بولیوی کیست؟

دروازهبانها .او ســپس به الشعب امارات رفت
و با این تیم نیز موفقیتی کســب نکرد .الشعب
نه در لیگ برتر بلکه در لیگ یک امارات حضور
داشــت و از وجــود لوپز نیز فقــط چند هفته
اســتفاده کرد .مربــی دروازهبانهای تیم ملی
ایران ،فصل  2014-2015به پرتغال برگشت و
وظیفه کار با دروازهبانهای باشگاه دسپورتیوو
آوز در لیگ  2را بر عهده گرفت .او بعد از امضای
قرارداد با خلیجاسسی به آسیا برگشت ،مدتی
در ایــن تیم کار کرد و ســپس به لیگ کویت
رفت و به کادر فنی النصر اضافه شد .تنها بعد از
چند ماه حضور در کویت ،لوپز راهی هند شد تا
دوران مربیگری خود را با مومبایســیتی ادامه
بدهد .باشگاهی که البته توفیقی در سوپرلیگ

هند بهدست نیاورد .جدایی از مومبایسیتی و
پیشــنهاد کار در تیم ملی ایران باعث شــد تا
لوپز جانشین دن گاسپار شود و دروازهبانهای
ایرانــی را در چند بازی پایانــی مقدماتی جام
جهانــی  2018تمرین بدهد .لوپز بدون افتخار
خاصــی و تنها با مــدرک  Bیوفا در مربیگری
دروازهبانها پا به کادر فنی مهمترین و بهترین
تیم آســیا گذاشته و جای دن گاسپار را با کلی
کارنامــه و انواع و اقســام افتخارها گرفته .لوپز
در تمرین با دروازهبانها ،از هر  10ارسالی که
انجام میدهد 9 ،تا از آنها به هدف نمیرسد و
به همین دلیــل  2تدارکاتچی مقابل او حضور
دارند تا توپهــا را به مربی دروازهبانهای تیم
ملی برگردانند .جالب اینکه تدارکاتچیها ،توپ

فعال ســه بازی دوستانه برای تیم ملی تا قبل از جام
ملتهای آسیا نهایی شده و بعد از مصاف با ازبکستان قرار
اســت با بولیوی ،ترینیداد و توباگو و ونزوئال بازی کنیم.
احتماال قبل از شــروع جام ملتها هم در قطر یا امارات
یکی دو بــازی دیگر برگزار خواهیم کــرد و با انجام این
بازیهــا درباره ترکیب تیم ملی میتوان بیشــتر صحبت
کرد و قضاوت درستتری داشت.
شاید از حاال یکی از کم ابهامترین پستهای ترکیب
تیم ملی پســت دروازهبان باشــد و بعد از نمایش خوب
بیرانوند در جام جهانی از حاال همه نام او را در ارنج اصلی
جام ملتها بنویسند اما گلر موفق پرسپولیس شاید نباید
اســیر این پیشبینیها شود .تصاویر تمرینات دو سه روز

اخیــر تیم ملی و جدیت بیرانوند نشــان میدهد او کمتر
از هر کســی باور کــرده که حتما در جــام ملتها ثابت
بازی خواهد کرد و بقیه شانسی برای بازی کردن در آن
تورنمنت نخواهند داشت.
نمایش درخشان امیر عابدزاده در تاشکند کاری کرد
تا بیرانوند بالفاصله بعد از جام جهانی احساس خطر کند
ضمن اینکه رشــید مظاهری و حسین حسینی هم آماده
به نظر میرســند و از حاال کیروش و لوپز با این چالش
مواجه شدهاند که کدام گلر را به امارات نبرند.
در این میان حاال این پرسش وجود دارد که در بازی
با بولیوی گلر تیم ملی کیســت؟ آیا کیروش باز هم یکی
از گلرهــای ذخیره را آزمایش میکند یا بیرانوند را مقابل

کرانچار :مشکل زمین داریم ،بازی دوستانه میخواهیم
کرانچار میگوید« :با توجه به شرایط
خاص مسابقات جاکارتا 20 ،بازیکن بیشتر
در لیستمان نداشتیم برای همین بعضی
از بازیکنان مثل صیادمنش نتوانستند در
فهرست با توجه به محدودیتی که داشتیم،
قرار بگیرند اما حاال فرصت داریم و با توجه
به اردو و مســابقاتی که پیش رو داریم از
بســیاری از بازیکنان استفاده کنیم ».وی
در ادامه گفت« :سعی میکنیم طبق تاریخ
فیفا اردوها را برگزار کنیم .در آینده طبق
همین تاریــخ اردو برگــزار خواهیم کرد

بازی با تیمهای درجه دو و درجه سه هم برای ما خوب است

چشمی :تیمهای درجه یک نشد
حداقل فیفادیها را از دست ندهیم

روزبه چشــمی در حاشــیه تمرین تیم
ملــی گفــت« :اردوی خوبی اســت و از روز
سهشــنبه تیم کامل شده اســت .امیدوارم از
امروز (چهارشــنبه) تمرینها را کامل انجام
دهیــم و اردوی خوبی داشــته باشــیم تا به
اهدافمان برسیم ».چشمی در خصوص دیدار
دوستانه سهشنبه آینده مقابل بولیوی گفت:
«بازیهای دوســتانه در راه جام ملتها به ما
کمک میکند .در این اردو یک فیفادی را هم
از دست دادیم ،اگر بازیهای دوستانه بیشتر
شــود ،به ما کمک میکند ».مدافع تیم ملی
درباره اینکه رقابــت در خط دفاعی با حضور
بازیکنان لژیونر ســختتر شده و چقدر برای
بازی در جــام ملتها امیدوار اســت ،گفت:
«رقابــت در تمام خطوط وجود دارد .در خط
حمله ،دروازه و دفاع رقابت زیاد است که هم
انگیزه را بیشتر میکند و هم رقابت را .سعی
میکنیم رقابت کنیم که ابتدا تیم ملی نتیجه
بگیرد و اگر فرصت به ما رســید بتوانیم مؤثر

باشــیم ».چشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه عراق ،حریــف ایران در جام ملتها در
مســابقات چهار جانبهای با حضور عربستان،
آرژانتین و برزیل حاضر خواهد شــد اما تیم
ملــی ایران بازیهای دوســتانه بزرگی ندارد
و با این شــرایط چقدر تفاوت در آمادهسازی
تیم ملی و حریفانش میبیند ،گفت« :تفاوت
که مشــخص اســت اما فدراسیون هم تالش
خودش را میکند .شاید شرایط ما برای بازی
دوستانه دشــوار باشد اما باید تالش شود هم
بازیهای دوستانه بهتری انجام بدهیم و هم
اینکه فیفادی را از دســت ندهیم .حداقل اگر
نمیتوانیــم بازیهای درجه یک انجام دهیم،
روزهای فیفا را از دســت ندهیم .مسلماً بازی
با تیمهای درجه دو و درجه ســه هم برای ما
خوب است ،به شرط اینکه روزهای فیفا را از
دست ندهیم .با این حال همانطور که گفتم
تفاوت مشخص اســت و این مساله کار ما را
سختتر میکند».

ســایت روزنامه «دامــگا» ترکیه
نوشت وحید امیری بدترین عملکردش
در پنــج هفته ابتدایــی تمامی دوران
حرفــهای خود را به نمایش گذاشــته
است .به نوشته این سایت وحید امیری
که در پی الیــی انداختن به پیکه در
جام جهانی راهی ترابزوناســپور شد،
در پنج بازی اولش در ترابزون اســپور
نــه موفق بــه گلزنی شــده و نه گل
ساخته است .در ادامه این مطلب آمده

این ســتاره ایرانی که از ســال 2017
ارزش خــود در بازار نقــلو انتقاالت
را  1/2میلیون یــورو حفظ کرده ،در
پنج بازی ابتدایی پنج فصل گذشــته
این عملکرد را بر جای گذاشته است:
فصل  :2013-14یــک گل و  2پاس
گل در  5بازی برای نفتتهران ،فصل
 3 :2014-15پــاس گل در  5بــازی
بــرای نفتتهران ،فصــل :2015-16
یــک گل و یک پــاس گل در  5بازی

برای نفتتهــران ،فصل 2 :2016-17
گل در  5بازی برای پرسپولیس ،فصل
 :2017-18یــک گل در  5بازی برای
پرسپولیس.
البته این ســایت ترکیهای یادش
رفته بنویســد امیری در ســه هفته از
آن  5هفتــه مصدوم بــوده و اصال در
فهرســت تیمــش نبوده و مشــخص
نیســت چطور کیفیت لیگ ایران را با
سوپر لیگ ترکیه مقایسه کرده است.

یک چهره مرموز و ناشناخته عضو ثابت تمرین تیم ملی
طی دو سه سال اخیر تغییرات زیادی
در کادر فنــی تیــم ملی صــورت گرفته و
همین حاال بســیاری از دستیاران کیروش
برای اهالی فوتبال ناشــناختهاند .دور تازه
تمرینات تیم ملی چند روزی است در زمین
پژوهشــگاه صنعت نفت پیگیری میشــود.
زمینی که در این چند روز عالوه بر بازیکنان
و اعضای مشخص کادر فنی تیم ملی ،میزبان
فرد تــازهوارد دیگری هم هســت .این فرد
تازهوارد که با لباس متحدالشــکل کادر فنی
تیــم ملی در تمرینات حضــور دارد ،در این

کفگیر فدراسیون به ته دیگ خورد

مثل جام جهانی یک ماه
مانده به بازیها مشکالت
یادشان نیفتد

چند روز بیشــتر نزدیک کارلوس کیروش
حضور داشته است .فردی که هنگام حضور
کیروش در زمیــن تمرین و میان بازیکنان
هم کنار زمین روی صندلی مینشیند .با این
حال کنجکاوی خبرنگاران برای شناســایی
این فرد بینتیجه بوده و مسووالن تیم ملی
در پاسخ خبرنگاران یا سکوت کرده یا اعالم
کردهاند که نمیدانند این فرد کیســت تا به
نوعــی از معرفی این شــخص امتناع کنند.
نکته جالب اینکه این شــخص با لباس کادر
فنی در تمرینات حضور دارد.

عزم ملت و برد قاطع کریمی ؛بهترین هافبک هم مال ماست
دومین نظرســنجی اینترنتی سای 
ت
ای اف ســی را هم ایرانیهــا بردند چرا
که ملــت فوتبالدوســت ایرانی از کلیک
کردن خسته نمیشــوند و البته دوست
دارند اسطورههایشــان را همیشه در قله
ببینند .البته نــه اینکه حق کریمی نبود
که بهعنوان بهتریــن هافبک تاریخ جام
ملتها انتخاب شود اما وقتی تعداد آرای
شرکت کننده و درصد آرای علی کریمی
را در مقایســه با دیگر گزینهها میبینید

بایــد به خبرگزاریها و ســایتهایی که
لینک نظرســنجی را روی خروجیشان
گذاشــتند یا دربــاره این نظرســنجی
اطالع رســانی کردند آفرین بگویید که
چقدر دوست دارند گزینه ایرانی همیشه
باالترین رای را بیاورد و به همین منظور
زود دســت به کار شدند .کیم جو سونگ
(کرهجنوبی) ،شونسوکه ناکامورا (ژاپن)،
هری کیول (اســترالیا) ،کیســوکه هوندا
(ژاپن) ،فهد الحریفی (عربســتان) ،نشاط

اکرم (عراق) ،کو جا چئول (کرهجنوبی)،
شــائو جیای (چیــن)و ســرور جباروف
(ازبکستان) نامزدهایی بودند که کاربران
میتوانســتند به آنهــا رای دهند .تعداد
آرای کریمی بیش از  432هزار نفر بود و
او  91درصد آرا را به خود اختصاص داده
در حالی که نزدیکترین فرد به او یعنی
نشاط اکرم عراقی فقط  4درصد آرا را به
خــود اختصــاص داده و آرای او کمتر از
 17هزار تاست.

جانشــین کسی شــده که در آمریکا و پرتغال،
دروازهبانهای بزرگی نظیر ویتور بایا را پرورش
داده و در قریب به اتفاق روزهای سال ،تدریس
مربیگــری میکند .برای آنهایی که میخواهند
روزی به مربی دروازهبانی مجربی تبدیل شوند.
لوپز اما با چند ســال کار در لیگهای ســطح
پایین پرتغال و البته امارات پا به تیمی گذاشته
که نفــر اول کادر فنــی آن کارلوس کیروش
باتجربــه و موفق اســت و دروازهبانهایش هم
جملگی در زمره بهترینهای آســیا قرار دارند.
لوپز ،انتخاب کیروش بوده اما آیا با او میتوان
به آینــده دروازهبانهای تیم ملی امیدوار بود؟
پاســخ را بعد از تماشای یک جلسه تمرین تیم
ملی بدهید.

بولیوی به میدان خواهد فرستاد؟ یا در هر نیمه به یکی از
گلرهایش میدان میدهد؟
از بیــن گلرهای تیــم ملی غیر از حســینی که در
لیگ و حذفی بازی نکرده سه نفر دیگر جزو بهترینهای
تیمشــان بودهاند و اگر مالک آمادگیشــان در مسابقات
باشگاهی باشد هر سه نفر شانس بازی دارند اما کیروش
کــه خودش گلر بوده و البته کارهای غیر قابل پیشبینی
کم نکرده شاید با بازی دادن به گلر استقالل دنبال روحیه
دادن به او بعد از ماجراهای اخیرش باشد.
او حتما نقشــههایی بــرای دروازهبانهایش دارد و
با حرکت بعدیاش در دیــدار با بولیوی میتوان بهتر در
اینباره نظر داد.

با آمریکا ،تاهیتی و روسیه
همگروه شدیم

خوب شد ساحلی به
برزیل نخورد

قرعهکشــی هشتمین دوره
از رقابتهای جام بین قارهای -
امارات  2018انجام شد و هشت
تیم حاضر رقبای خود در مرحله
گروهی را شــناختند .بنابراین
قرعهکشی تیم فوتبال ساحلی
ایران در گروه دوم این مسابقات
با تیمهای تاهیتــی ،آمریکا و
روســیه همگروه شد و در گروه
اول نیز امــارات ،مصر ،برزیل و
اسپانیا با هم رقابت خواهند کرد.
بعد از این قرعهکشی عباس
هاشمپور مربی تیم ساحلی گفت:
«دو تیم تاهیتی و روسیه حریفان
قدرتمندی هســتند و چند بار
برابر یکدیگر بــازی کردهایم.
تیم آمریکا هم روند رو به رشد
اما بسیار آرامی را در چند سال
اخیر پشت سر گذاشته است .به
هرحال با توجه به اینکه هشت
تیم قدرتمند جهان در مسابقات
جام بین قــارهای حضور دارند،
پس هیچکدام از بازیها آســان
نیســت ،بخصوص که چند مهره
اصلی و باتجربه خود را به دلیل
مصدومیت در اختیــار نداریم.
باید بازی به بــازی پیش برویم
و با تمرکــز روی حریفهایمان
خود را به مرحله بعدی مسابقات
برسانیم».
در عین حال مسلم مسیگر
شــماره  10با تجربه تیم ساحلی
درباره این رقابتها گفته است:
«هدفمان برای مسابقات امسال
هم از اهداف ســال گذشــته
مستثنی نیســت .تمام سعی و
تالشمــان را به کار میگیریم تا
بهترین نتایج را کســب کنیم .با
این تفاوت که امسال با بازیکنان
جوان و کم ســن و سال راهی
این مســابقات میشویم .وظیفه
خودم ،احمــدزاده کاپیتان تیم
و دیگر بازیکنان باتجربهتر این
اســت که تجربیات خود را در
اختیار جوانان مســتعد اضافه
شده به تیم بگذاریم تا نتیجهای
خوب و در شأن فوتبال ساحلی
کشورمان کسب کنیم».
تیــم ایــران از  15الی 19
آبانماه در مســابقات جام بین
قارهای جهان شــرکت خواهد
کرد .هشتمین دوره این رقابتها
که پس از مسابقات جام جهانی،
بهعنــوان معتبرتریــن رویداد
جهانی فوتبال ساحلی به شمار
میرود ،مثل هفــت دوره قبلی
به میزبانی امارات برگزار خواهد
شد.

سعید عزتاللهی در حاشیه تمرین
تیم ملــی در جمع خبرنــگاران گفت:
«داریم برای جام ملتها آماده میشویم
و این دومین اردوی آمادهســازی است.
مثل همیشــه همه هدفمان این است
که خودمــان را به باالترین حد آمادگی
برسانیم .بازی با بولیوی هم فکر میکنم
چون تیم نســبتا خوبــی در آمریکای
جنوبی اســت ،گام مثبتی برای ما باشد
با اینکه میتوانســتیم حداقل دو بازی
داشته باشیم اما با توجه به امکاناتی که
هســت ،این بازی نهایی شــده و ما هم
باید حداکثر استفاده را از آن بکنیم».
او دربــاره هماهنگــی موجود بین
بازیکنــان تیــم ملــی افــزود« :قطعا
همینطــور اســت .مربی مــا نزدیک 8
سال است که روی اسکلت این تیم کار
میکند .بازیکنــان باتجربهای قبل از ما
در این تیم بودهانــد و االن هم کنار ما
هســتند .ممکن است اســکلت تیم در
این هشت ســال تغییر کرده باشد ولی
ســاختار مدنظــر همان اســت و تفکر
تکنیکی و تاکتیکی و روند آمادهســازی
مثل قبل است.
باید روی نقــاط ضعف و قوت کار
کنیم تــا در زمان جــام ملتها به مرز
آمادگی برسیم و موفق باشیم».
هافبــک تیم ملــی در مورد اینکه
بقیــه تیمها بازیهای دوســتانه خوبی
دارنــد و این مســاله کار ما را ســخت
میکند ،گفت« :فکــر میکنم خودتان
جــواب را دادیــد .آنقــدر امکانــات و
بازیهــای تدارکاتی بــرای آنها در نظر
گرفته شــده و همه تیمها با صددرصد
آمادگی میآیند که کار برای ما ســخت
میشــود .این را از االن همه باید بدانیم
و امیــدوارم از االن همــه کنار هم قرار
بگیریم و مثل جام جهانی نشود که یک
ماه آخر همه یادشان افتاده بود تیم نیاز
به همدلی دارد .بــاز هم خیلی زمان از
دست دادیم ولی از همین امروز هم اگر
شروع کنیم ،دیر نیست .فکر میکنم اگر
بعد از چند ســال ایران میخواهد یک
بار قهرمان آســیا شود ،برای همه مردم
خوب اســت .همانطور که وقتی در جام
جهانــی بازی کردیم ،باعث ســربلندی
همه مردم چه در داخل و چه در خارج
میشــد و وقتی جلوی هر فرد خارجی
حرف از تیم ملی میشد ،همه ایرانیها
واقعا افتخار میکردند».

غیبت دژاگه در تمرین تیم ملی
تیم ملی

کیروش پای کار آمد

تمرین تیم ملی از ســاعت  16چهارشنبه در زمین پژوهشگاه پیگیری شد
که در این تمرین غیر از اشــکان دژاگه و مرتضی پورعلیگنجی بقیه ملیپوشان
حضور داشــتند .پورعلیگنجی به دلیل مصدومیت در ساختمان پک تمرین کرد
اما غیبت دژاگه به دلیل مصدومیت نبود و به گفته مدیر رســانهای تیم ملی این
بازیکن شــرایط خوبی دارد .ســعید عزتاللهی و روزبه چشــمی که برای انجام
مصاحبه 15 ،دقیقه زودتر در محل تمرین حاضر شده بودند قبل از حضور سایر
بازیکنان با یکدیگر ســعی داشتند توپ را از پشت خط عرضی زمین وارد دروازه
کنند که این رقابت آنها با کنایه و شــوخیهای بســیاری همراه بود .کیروش با
ی رنگ  5دقیقه بعد از اتوبوس بازیکنان با ماشین شخصی
لباس گرمکن مشــک 
به زمین تمرین آمد .بعد از حضور کیروش و سایر بازیکنان ،ملیپوشان به چند
گروه تقســیم و مشغول بازی آقاوسط شدند ،بعد از انجام بازی آقاوسط کیروش
لحظات کوتاهی بازیکنان را جمع و با آنها صحبت کرد .در ادامه هم ملیپوشــان
دور زمین دویدند .کیروش دیروز حضور فعالی در تمرینات داشــت و از ابتدا در
میــان بازیکنان بود و عملکرد آنها را با دقت زیر نظر داشــت .همچنین یکی از
آنالیزورهای تیم ملی روی پشتبام ساختمان مجاور محل تمرین ملیپوشان بود
که با دوربین فیلمبرداری ،تمرین را ضبط میکرد و زیر نظر داشت .اهالی رسانه
در این جلســه تمرینی فقط اجازه حضور در  15دقیقه ابتدایی را داشــتند و تا
پایان این زمان محل تمرین را ترک کردند.

عکس ها :نعیم احمدی

مشــکالت مالی باشــگاهها کم بود حاال
فدراسیون فوتبال هم صراحتا از بیپولی ناله
میکند تا جایی که خزانهدار هشدار داده که
شاید برنامههای تیمهای ملی با اختالل جدی
مواجه شود.
البته این مشکل فعال دامن تیم فوتسال
را گرفته و بازیهایش مقابل برزیل لغو شــده
اما تیم ساحلی به زودی راهی پرتغال میشود
و در مورد برنامههای تیم ملی بزرگساالن هم
فعال خبر بدی نشــنیدهایم چراکه بازیهای
دوســتانه همه در تهران برگزار میشود .علی
سلیمانی خزانهدار فدراســیون فوتبال گفته:
«با توجه به اینکه منابع درآمدی فدراســیون
با نبود حق پخش ،تنها قرارداد اسپانســری و
تبلیغات محیطی اســت و فدراسیون در حال
حاضر با شرکت فناپ که یکی از شرکتهای
زیرمجموعه بانک پاســارگاد قرارداد دارد که
متاسفانه این شــرکت به تعهدات خود عمل
نکرده و این موضوع باعــث اختالف در روند
آمادهســازی تیمهای ملی شــده اســت ،به
گونهای که فدراسیون مجبور به لغو مسابقات

و حتــی در زمانی که تیــم ملی در جام
ملتهای آسیا حضور دارد سعی میکنیم
اردوهای منظمی برگزار کنیم اما شــرایط
و امکانــات آنطور که باید نیســت .ما نیاز
به بازیهای دوستانه داریم تا نقاط ضعف
و قوت را شناســایی کنیم و بازیکنان باید
ارزیابی شــوند .از طرفی ما مشکل زمین
داریم .زمین تمرینی باکیفیت وجود ندارد
و با توجه به آب و هوا خیلی از زمینهای
تمرین شرایط ایدهآلی ندارند و نمیتوانیم
کارهای تاکتیکی زیادی انجام دهیم».

آمار عجیب سایت ترکیهای از امیری؛ بدترین  5هفته 5فصل

حامی مالی به تعهداتش عمل نکرده ،پولهای فیفا نرسیده

تدارکاتــی و اردوهای داخلــی و برون مرزی
خواهد شد».
وی گفت« :با توجه بــه زمان باقیمانده
تا شــروع جام ملتهــای آســیا در صورت
عدم تامین اعتبار الزم شــرایط آمادهسازی،
بخصوص نســبت به وضعیت رقبای حاضر در
جام ملتها بسیار متفاوت و سختتر خواهد
بود .فراموش نکنیم همین شــرایط ســخت
برای تیمهای ملی فوتبال ،فوتبال ســاحلی و
بانوان نیز وجود دارد .در صورتی که بخواهیم
انتظارات مردم و مســووالن را برآورده کنیم،
علیالخصوص قهرمانی و کســب نتیجه قابل
قبول در آســیا ،باید مشــکالت مالی چه از
طریــق فیفا و چه از طریــق بانک مرکزی و
غیره مرتفع شود».
خزانهدار فدراســیون گفت« :فدراسیون
فوتبــال تاکنون موفق به انتقــال درآمدهای
خود از فیفا نشده و هیچگونه کمکی از نهادی
دیگر بابت تیم ملی نداشــته است .امیدواریم
بتوانیم حداقل ارز مورد نیاز خود را به قیمت
مصوب از دولت دریافت کنیم».

امیدواری و هشدار عزتاللهی
درباره تیم ملی:

کافی است یک بار به تمرین تیم ملی
بروید ،از کارلوس کیروش و بازیکنان
چشم بردارید و روی کارهای الکساندر لوپز
با دروازهبانها تمرکز کنید .بعد از پایان یک
جلسه تمرین ،حتما به این نکته میرسید
که لوپز به هیچوجه در حد و اندازههای تیم
ملی و حضور در کادر فنی کیروش نیست.
مربی کم حاشیهای که پا به بزرگترین
تجربه دوران مربیگری خود گذاشته و
البته بدون رزومهای آنچنانی در حال کار
با دروازهبانهای مشهور ایرانی است .اما
کارنامه الکساندر لوپز .اگر این کارنامه را
کنار تماشای تمرینهای او بگذارید ،حتما
به حرفهای ما اعتقاد پیدا میکنید .لوپز
که اهل پرتغال است ،هرگز در لیگبرتر
این کشور فعالیت نکرده و سالها حضور او
در پرتغال ،فقط به مربیگری در لیگ  2این
کشور خالصه شده است.

امیدها :امکانات نداریم اما باید به المپیک برویم

رضا کرمالچعب هم که در فنالند بازی میکند گفته« :شــرایط سخت
است .فکر میکنم نزدیک به  ۴۴سال است که تیم ملی به المپیک نرفته اما
همه بازیکنان همقسم هستیم تا با همه وجود تالش کنیم و به نتیجه برسیم.
شــرایط و امکانات ســخت اســت اما چارهای نداریم ،باید با همین امکانات
به همان اهدافمان که از گذشــته برنامهریزی کردهایم ،برســیم .باید تالش
کنیم با همین شــرایط سخت در المپیک حاضر شویم ».مهدی مهدی خانی
بازیکــن پدیده هــم میگوید« :ما در ماههای اخیر در اردو حاضر شــدیم و
با اینکه ســن و ســال کمتری داشتیم به مســابقات جاکارتا رفتیم .در این
بازیها با تجربهتر شــدیم و امیدواریم طلســم نرفتن به المپیک را بشکنیم.
کمبود امکانات همیشه وجود داشته و چیز جدیدی نیست اما همه ما تالش
میکنیم و امیدواریم تا شرایط بهتر شود و بتوانیم به المپیک صعود کنیم».

نقل قول

مربی
در
وازه ب
سوژه تا ان ها
زه
تم
رین تی
م ملی

را بــه جایی برمیگردانند که او حضور دارد اما
لوپــز نمیتواند آنها را به جایی که دروازهبانها
ایســتادهاند ارسال کند! برای پوشش این نقطه
ضعف ،کادر پشتیبانی تیم ملی ،دستگاه ارسال
توپ نیز برای الکســاندر لوپز تدارک دیده اما
انگار مربی پرتغالی کار با آن را هنوز یاد نگرفته.
توپهایی که لوپز با دستگاه ارسال میکند ،یا
خیلی بلند اســت یا کوتــاه و برخی اوقات هم
مســیرش با مســیر حرکت دروازهبانها یکی
نیست .همین مساله باعث شده تا حرکات لوپز
به ســوژه تمرین تیم ملی تبدیل شود .برای ما
کــه پیشتر ،دن گاســپار و تمرینهای مدرن
او را برای دروازهبانهــای تیم ملی میدیدیم،
عملکــرد لوپز چنــدان قابل قبول نیســت .او
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