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کیروش :نمیخواهم مثل عراق  4گل بخوریم و ایجنتها خوشحال شوند

در مواجهه با حسینی و کیروش

شاهرودی و بختیاریزاده از استیلی
دفاع کردند ،خودش عقب کشید!
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گزارش

بعــد از اینکــه حمید اســتیلی در مصاحبهای اعالم کرد حتــی اجازه دیدن
مجموعه پک را به دســت نیاوردند ،حسینی مدیر رسانهای تیم ملی به این موضوع
واکنش نشان داد و اعالم کرد این صحبتها برای پوشش دادن عملکرد تیم امید در
بازیهای آسیایی مطرح میشود! به همین خاطر مسووالن تیم امید نامهای خطاب
به محمدرضا ســاکت تنظیم و درخواست کردند به آنها در مورد اینکه آیا میتوانند
از امکانات مجموعه پک اســتفاده کنند یا نه به صورت کتبی تا روز یکشنبه پاسخ
بدهــد و تیم امید تکلیف خودش را بداند .این البته ظاهر رســمی ماجرا بود و در
حالی که اســتیلی سکوت کرد و کرانچار هم حرف خاصی نزد سهراب بختیاریزاده
و رضا شــاهرودی دو مربی تیم امید به کیروش و حســینی تاختند .ابتدا سهراب
بختیاریزاده در مصاحبهای گفت« :حقیقت امر این است که حسینی را نمیشناسم
اگــر او را از نزدیک ببینم برای شــناختش نیاز به معرفی دارم .او چه ســمتی در
فدراسیون دارد؟»
بختیاریزاده وقتی شــنید او مدیر رسانهای تیم
ملی بزرگساالن است ،گفت« :اگر او مدیر رسانهای تیم
ملی بزرگســاالن اســت در ابتدا توصیه من به او این
اســت که سعی کند در مســائل فنی دخالت نکند .از
حســینی افراد فوتبالیتر زیاد هستند که بخواهند در
مورد مسائل فنی و کیفی تیم امید صحبت کنند .او کار
خودش را انجام دهد و به امور رسانهای تیم بزرگساالن
بپردازد .تیم ملی بزرگساالن مسابقات بسیار مهمی در
پیش دارد و موفقیت این تیم خواســته همه است .ما
تا به االن در این اردو ســمت اردوگاه تیم ملی نرفتیم،
این اتفاق در شرایطی رخ داد که کرانچار این درخواست را داشت ولی ما با توجه به
شــرایط موجود محل تمرینمان را تغییر دادیم .االن فاصله زمین تمرین ما با محل
استقرارمان  40دقیقه است .کرانچار آنقدر حرفهای رفتار کرد و با سکوت خود هیچ
مشکلی به وجود نیاورد».
وی ادامه داد« :حســینی که در مــورد بازی با میانمار و بازیهای آســیایی
صحبت میکند باید بداند که در جایگاهی نیســت که در مورد مسائل فنی صحبت
کند .این نکته را باید یادآور شــوم زمانی که من ،حمید اســتیلی و رضا شاهرودی
در تیــم ملی بازی میکردیم،احتماالً او در حال یادگیری نوشــتن روی کاغذ بوده
است اما با همین شــرایط برای او آرزوی موفقیت دارم ولی این قبیل اظهارنظرات
فقط برای تیمهای ملی مشــکل ایجاد میکنــد .امیدوارم او فنی و در مورد فوتبال
اظهارنظر نکند ».رضا شاهرودی دیگر دستیار کرانچار هم گفت« :وقتی کمپی با آن
بزرگی برای تیمهای ملی ســاخته شده چرا نباید تیم امید در اردوگاه تمرین کند؟
به ما گفتهاند کارلوس کیروش ایــن اجازه را نمیدهد .نمیدانم کیروش که ادعا
میکند مربی حرفهای اســت چرا این رفتارها را میکند .او چه مشکلی با تیم امید
دارد که اجازه نمیدهد در زمین اردوگاه تمرین کنیم؟ بدتر از آن به دروغ میگویند
که تیم امید خودش نخواســته از امکانات ساختمان «پِک» استفاده کند در حالی
که ما اصال رنگ این ســاختمان را هم ندیده و مثل همه مردم از تلویزیون امکانات
چنین ساختمانی را مشاهده کردهایم».
شــاهرودی با اشاره به اینکه برای استفاده از امکانات ساختمان پک و اردوگاه
تیمهای ملی به فدراسیون فوتبال نامه زده بودیم ،گفت« :وقتی امکانات باشد قطعا
ما هم استقبال میکنیم اما وقتی در جواب نامه ما اعالم میکنند کارلوس کیروش
گفته ساختمان پِک و اردوگاه تیمهای ملی فقط باید در اختیار تیم ملی بزرگساالن
باشــد دیگر چه کاری از دست ما ساخته است؟ کرانچار سرمربی تیم امید چند بار
نســبت به شرایط موجود ابراز نارضایتی کرده اما پرداختن به این مسائل در حیطه
کاری او نیست و تالش حمید استیلی مدیر تیم هم بیفایده بوده است».
مربی تیم امید گفت« :از فدراسیون میخواهیم امکانات ساده را در اختیار تیم
امید قرار دهد تا حداقل دغدغه زمین تمرین نداشــته باشیم .نباید تصمیم گیرنده
در همه موارد کیروش باشــد .من و حمید اســتیلی سالها عضو تیم ملی بودهایم
و هیچ وقت چنین رفتاری را از مربیان تیم ملی ندیدهایم .اگر قرار اســت تیم امید
راهی المپیک  2020توکیو شود باید مورد حمایت قرار گیرد».
با وجود این مصاحبههای تند حمید اســتیلی در مصاحبه با سایت فدراسیون
فوتبال بعد از کلی تشــکر از فدراسیون و تاکید بر اینکه مشکالت باید رفاقتی حل
شــود ،گفت« :ما و تیم ملی بزرگســاالن در کنار هم هستیم و از هم جدا نیستیم.
امیدوارم در ادامه همکاری دو جانبه برای تقویت تیمهای ملی هم بیشــتر شــود.
قطعا باید از بروز هرگونه حاشیه و خدای نکرده اختالفی جلوگیری کنیم و به دنبال
تقویت تعامالت باشیم که مانع از بروز هرگونه حاشیهای خواهد شد».

یکی را پیدا کنید  1میلیون دالر بدهد تا پرتغال بیاید

فرصت نداشتیم نزد ایشــان رفته و تشکر
کنیم اما میخواســتم مراتب تشــکرم را
به ایشــان ابالغ کنم .مطمئنا فرمایشــات
مقــام معظــم رهبری الهامبخــش خواهد
بود و تالش میکنیــم در رقابتهای جام
ملتهای آسیا به قهرمانی دست پیدا کنیم.
فرمایشات ایشــان و همچنین صحبتهای
رییس جمهوری باعث خواهد شــد تالش
کنیم به موفقیت برســیم و قدمهای رو به
جلو برای موفقیــت برداریم اما اعتقاد من
این اســت که با این فرمایشات و کالمهای
الهامبخش اولویت باید برای حمایت از تیم
ملی باشــد .باید از آمادهسازی ما حمایت
شود چرا که فقط  3ماه تا آغاز جام ملتها
زمان داریم.
*در ماههای سپتامبر و اکتبر  2بازی
در تاریــخ فیفا را از دســت دادیم و تالش
میکنیــم برای روز فیفــا در آبان ماه یک
بازی دوســتانه با ترینیداد و توباگو داشته
باشــیم .یک بازی هم بــا ونزوئال در تهران
برگزار خواهیم کرد .بســیار تالش خواهیم
کرد تا قبل از جام ملتها  3بازی در تهران
انجام دهیم.
* شــما بهعنوان عضوی از رســانهها

در حالی که تا بعد از ظهر روز شنبه
مشــخص نبود تمرین امیدهــا در کدام
زمین انجام میشود باالخره تیم کرانچار
در زمین پیکانشــهر حاضر شد .تمرین
روز پنجشنبه تیم امید در زمین کارگران
برگــزار شــد و روز جمعه هــم این تیم
تمرین خود را در ورزشــگاه خیریه عمل
برگزار کرد اما برای تمرین شنبه تیم امید
با مشکل زمین مواجه شد .به مربیان این
تیم اعالم شد با مسووالن زمین پیکانشهر
هماهنگیهای الزم برای برگزاری تمرین

آوارگی تمام شد ،تیم ملی به خانه برگشت

در فینال جام ملتهای آسیا
منتظرتان هستیم
تمرین دیروز تیم ملی در آکادمی تیمهای
ملی در شرایطی برگزار شد که پیش از شروع
تمرین ،از زمین شماره  2اردوگاه تیمهای ملی
که بهتازگی آماده بهرهبرداری شــده رونمایی
شــد .پیش از شــروع تمرین ،ملیپوشــان با
گرفتن عکس تیمی و با لباسهای یکدســت
قرمزرنــگ در ایــن زمین بهنوعــی افتتاحیه
چمن این اردوگاه را جشن گرفتند .این عکس
میتواند در فوتبال ایران ماندگار شود ،اگر این
تیم بتواند در جام ملتهای آســیا به قهرمانی
برســد 110 .روز دیگر مســابقه فینال برگزار
میشود و امیدواریم شاگردان کیروش را آنجا
ببینیم .اشــکان دژاگه و مســعود شجاعی در
عکس تیمی حضور داشــتند اما هنگام تمرین
تاکتیکی به ســاختمان یک رفتند .مهدی تاج
هم پیش از شــروع تمریــن در اردوگاه حاضر
شد و با کیروش و ســایر ملیپوشان صحبت
کرد .تاج همچنین بعــد از مصاحبه کیروش
با خبرنــگاران ،حدود  ۵۰دقیقه با ســرمربی
پرتغالــی تیــم ملــی صحبت کــرد و تمرین
زیرنظر اوســیانو و مکدرمورت برگزار شد .در
حاشیه تمرین مثل یکی ،دو روز اخیر بیرانوند

باید به مــردم توضیح دهید کــه چرا این
اتفاق رخ میدهد(کیفیــت پایین حریفان
تدارکاتی تیم ملی) .وقتی شما به مغازهای
میرویــد و با بودجــهای کــه در اختیار
دارید نمیتوانیــد فراری بخرید باید پیکان
بخرید .شــاید هم مجبور شــوید دوچرخه
بگیریــد مثل مــا که قبل از جــام جهانی
 2014برزیــل واقعــا با دوچرخــه خود را
آماده مســابقات کردیم .این افرادی که نام
میبرید قبل از جام جهانی  2018روســیه
کجا بودند؟ قبل از جام جهانی یک حریف
به نام لیتوانی داشــتیم و  3بازی دوستانه
را از دســت دادیم .چند روز پیش ایمیلی
داشــتیم از برزیل ،وقتی این ایمیل رسید
همه جشن گرفتیم .در پاسخ ایمیل برزیل
پرسیدیم شرایطتان برای بازی دوستانه با
ما چیســت اما تا االن جوابی ندادهاند .اگر
عراق بــا آرژانتین بازی میکند این وظیفه
شماست که بهعنوان یک شخص از اصحاب
رســانه به مردم توضیح دهید که چرا این
اتفاق رخ میدهد .مــا هم تالش میکنیم
با منابع محدودی کــه در اختیار داریم به
دنبال حریف تدارکاتی باشیم.
* از من میپرســید آیا خوشــحالید

درخشــش محمــد العویــس
دروازهبان  28ساله االهلی تنها دلیلی
بود که عربستانیها با اختالف دو گل
به برزیل ببازند.
اوج هنرنمایی عویس در دقیقه
 26روی ضربه ســر گابریل ژسوس
بود ،صحنهای که با ســیو فوقالعاده
محمــد العویس تــوپ از روی خط
دروازه بیرون کشیده شد.
مقاومت دروازهبان عربستانیها

در نهایــت روی فــرار مهاجم گلزن
این روزهای منسیتی شکسته شد تا
سعودیها با شکست یک بر صفر به
رختکن بروند.
در نیمــه دوم امــا اوضاع برای
العویــس ســختتر هم شــد چون
شــدت حمالت سلســائو اوج گرفت
چون نیمــار و همتیمیهــای او در
پی گلهای بیشتری بودند از همین
رو گلر عربســتان در یکی از روزهای

خوب خود بارها دروازه را نجات داد
تا سیوهایی به یادماندنی ثبت کند.
البته اوضاع برای محمد العویس
خوب پیش نرفت چون درخشش او
در نهایت پایانی تلخ داشت تا VAR
حکم بــه اخراج او مقابــل برزیل از
ســوی داور بدهد .با خروج او بود که
برزیلیها توانستند به گل دوم برسند
و بردی نســبتا مناســب به نام خود
برابر میزبان آسیایی ثبت کنند.

تورنمنت سهجانبه درون تیمی به جای بازی تدارکاتی
در حالی که تیم امید حریف تمرینی
ندارد کرانچار بیــن بازیکنانش تورنمنتی
ســهجانبه برگزار کرد! بازیکنان تیم امید
بــه  ۳تیم  ۱۱نفره تقســیم شــدند که
گاهی برای تکمیــل تیمها نفرات گروهها
بــا یکدیگر جابهجا میشــدند .این  ۳تیم
که لباسهای قرمز ،ســبز و سفید به تن
داشتند در  ۳وقت  ۴۵دقیقهای به مصاف
یکدیگــر رفتند که در نهایت تیم ســفید
با  ۴امتیاز بهعنوان قهرمانی رســید .تیم
قرمز در دیدار با تیم ســفید به تســاوی

قدوس در کانون توجه؛ کنار امباپه در
عملکرد و زیبایی گل
بــه نقل از ســایت شــبکه تلویزیونی
فوتبــال ســوئد ،اوال لیدمارک اریکســون
که در برنامهای پیرامــون تیم ملی فوتبال
ســوئد صحبت کرد با اشــاره بــه عملکرد
ســامان قدوس در فصل جاری لوشامپیونا
گفت« :نمودارهای عنکبوتی سامان قدوس
در باالترین سطح هســتند و مسالهای که
همیشــه باید در نظر گرفت مقایســه یک
بازیکــن با برترینهای همان لیگ اســت.
ســامان قدوس االن همراه نیمار و امباپه و
دیگر ستارگان در لوشامپیونای فرانسه بازی
میکند».
این مفســر فوتبال ســوئد ادامه داد:
«سامان قدوس در آمار و ارقام فصل جاری
لوشامپیونای فرانســه همراه نیمار و امباپه
در یک ســطح است و بدینخاطر در جمع
برترینهــای این رقابتها قــرار میگیرد.

انجام شــده اما این اتفاق به شــرطی رخ
میداد که باران نبارد .خوشــبختانه باران
هم نبارید و تورنمنت سه جانبه تیم امید
در زمین پیکانشــهر برگزار شد .در واقع
روز شــنبه هم با هر مشقتی بود اینگونه
برای امیدها گذشت و باید دید در این دو
ســه روز باقیمانده تا پایان اردو کادر فنی
امید با این معضــل چگونه کنار میآیند.
خوشبختانه زمین ورزشــگاه پیکانشهر
کیفیت مناســبی داشــت و این مســاله
رضایت کادر فنی را در بر داشت.

عویس ستاره ناکام عربستان مقابل برزیل

نمودارهای عنکبوتی سامان در باالترین سطح هستند

البتــه او همطراز نیمار و امباپه نیســت اما
یکی از بهترین بازیکنان لوشــامپیونا است
زیرا فصــل را به خوبی شــروع کرد .با آن
نمودار عنکبوتی هم روشــن است در تیم
ملی کشورش نیز بازی کند».
همچنین بخش فرانســویزبان سایت
وان فوتبــال با توجه به وقفــه کوتاهمدت
لوشــامپیونای فرانســه دســت به انتخاب
زیباتریــن گلهای این رقابتهــا تا پایان
هفتــه نهم زده که گل ســامان قدوس در
هفته نهم لوشــامپیونا بــه دیژون در صدر
فهرست  15گل زیبای این رقابتها از نگاه
سایت وان فوتبال قرار گرفته است.
امباپه ،مهاجم مطرح پاریســنژرمن
نیز پایینتر از ســامان قدوس قرار گرفت و
رتبه دهم زیباترین گلهای لوشامپیونا را به
خود اختصاص داد.

چطور استیلی وقت داشت به روسیه
بیاید اما به پک سر نزد؟

کیروش به مربیان امید:
دروغگوها را دوست ندارم

باران نبارید؛ شنبه هم برای امیدها به خیر گذشت

برخورد جالبی با آزمون داشــت و شوخیهای
ایــن دو نفر مورد توجه عکاســان قرار گرفت.
مفرحتریــن بخــش تمرین بازی آقاوســط با
ضربات ســر بود کــه بازیکنــان در گروههای
مختلف این مســابقه را انجــام میدادند .در
یکی از تیمها بیرانوند ،سیدحســین حسینی،
قدوس ،عابدزاده و محمدی حضور داشتند که
بیرانوند بعد از پایان این مســابقه ،شادی خود
را از پیــروزی همبازیانش پنهان نکرد و رو به
دوربین عکاسان با همان حالت عکس یادگاری
گرفت .در تمرین تاکتیکی هم آزمون و طارمی
برخورد جالبی داشتند بدین ترتیب که طارمی
بارها و بارها از آزمون توپ میخواســت و او را
مرتب صدا میکرد و ســردار هم جواب میداد
پاسی که میخواستی گرفتی؟ تمرین که تمام
شــد بیرانوند در قالب بازیکن تیم برنده رفتار
جالبی با علی کریمی داشت و با حالت شوخی
ســر خود را به سمت ســینه هافبک استقالل
چســباند و او را به عقــب میراند .کریمی هم
که ذاتا بازیکنی آرام و سر به زیر است پاسخی
به کری بیرانوند نداد و بالفاصله بین بازیکنان
دیگر رفت.

سوژه

باالخره نوبت کارلوس کیروش رسید
تا در حاشیه تمرین تیم ملی مصاحبه کند.
مصاحبهای که در زمین شــماره  2اردوگاه
تیــم ملی برگزار شــد .زمینی کــه بعد از
سه ســال سرانجام آماده شــد و کیروش
بخــش ابتدایی حرفهایش را به این زمین
اختصاص داد:
* نخســتین روز را اینجا به یاد دارم
که با کفاشــیان تقریبا  8سال پیش حضور
یافتیم .آنجا گفتم که نخستین مطلب مهم
بهبود زمین تمرین اینجاست .امروز پس از
گذشــت تقریبا  8ســال زمین جدید را در
آکادمی فوتبال آزمایش میکنیم .مطمئنم
و امیدوارم کــه خیلی از افــراد مخصوصا
مربیان تیمهای ملــی بتوانند لبخند بزنند
چرا کــه میتواننــد از این صحنــه برای
رویدادهای بینالمللی استفاده کنند .پایبند
بودن به این زمین و ایجاد ســاختمان پِک
باعث شد تا یکســری دشمن پیدا کنم اما
امروز بار دیگر همانطور که شــاهد هستید
میتوانیــم یک زمین بــرای تیمهای ملی
فوتبال داشته باشــیم .ما صحبتهایمان
را در رسانهها انجام نمیدهیم و این زمین
میراثی اســت که از طرف من برای فوتبال
ایران باقی میماند .تحت ریاســت مهدی
تاج ،شــما آقایان یک زمین دارید .شــاید
برای برخیها هضم این مساله دشوار باشد
اما مهمترین مطلب این اســت که تیمهای
ملی امروز یک قدم رو به جلو برمیدارند.
*از تک تک کســانی که باعث شدند
این مهم به واقعیت تبدیل شــود ،تشــکر
میکنم .از  8ســال پیش گفتم که ما نیاز
به زمین درجه یک داریم و امروز این اتفاق
افتاد .امیدوارم خدای متعــال نگهدار این
زمین و مردم باشد .زمین جدید ،یک قدم
رو به جلو خواهد بود اما تنها موضوع برای
پیشرفت فوتبال ایران نیست .فکر میکنم
همه مربیان با من موافق باشند که ما تنها
نیاز به یک زمین نداریم و زمینهای زیادی
میخواهیم.
*پیــش از آغاز جــام جهانی 2018
روســیه ،حســن روحانی رییسجمهوری
محترم ایران صحبتهای الهامبخشی کرد
و با بیان «یک کشــور ،یک ضربان» باعث
ایجاد انگیزه و الهام برای بازیکنان شــد تا
برای غرور کشــور ایران بجنگند .همانطور
که مطلع هســتید ،مقام معظم رهبری در
سخنانشــان از تیم ملــی قدردانی کردند
که ایــن صحبتها برای مــن و بازیکنان
باعــث افتخــار و قوت قلب بــود .مطمئنا
فرمایشهای ایشــان برای مــا الهام بخش
خواهــد بود و از صمیم قلب از طرف خودم
و تک تک بازیکنان از ایشان تشکر میکنم.

یک بر یک رســید ،تیــم قرمز مقابل تیم
ســبز یک بر صفر پیروز شــد و در دیدار
پایانی تیم ســفید با نتیجه  ۳بر یک تیم
ســبز را شکســت داد و هم امتیاز با تیم
قرمز به دلیل تفاضل گل بهتر قهرمان این
تورنمنت درون تیمی شد.
حدود  ۵۰هــوادار از جمله خانواده
بازیکنان نظارهگر ایــن بازی بودند ضمن
اینکه کرانچار هم بخشی از این بازیها را
از روی سکوها نظاره کرد .در بازی سوم با
توجه به تاریکی هوا نورافکنها روشن شد.

عبدالغنی و سه بازی مقابل سلسائو؛ از روماریو تا نیمار
در دقیقــه  90بازی بــا برزیل،
حســین عبدالغنی  41ساله برای تیم
ملی عربستان وارد میدان شد.
عبدالغنی نخستین بازیاش برای
تیم ملی عربســتان ســعودی را سال
 1996انجــام داد و حاال در آســتانه
ســال  2019همچنان پیراهن ســبز
ســعودیها را بر تــن میکند .مدافع
چــپ تیم عربســتان یکبــار در 19
سالگی مقابل برزیل به میدان رفت که
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در آن مسابقه روماریو 2بار برای برزیل
گل زد و گل بعــدی را هم ســامپایو
بهثمر رساند.
دو ســال بعد عبدالغنی بار دیگر
مقابــل پرافتخارتریــن تیــم جهان
بازی کرد کــه در آن بازی رونالدینیو
هتتریک کــرد و الکس دو گل زد و
زی روبرتــو ،رونالدو و ژوآ کارلوس هر
کــدام یک گل زدند تا برزیل با نتیجه
 8بر  2برابر یاران حسین عبدالغنی به

برتری برسد.
عبدالغنی همبازی چند نســل از
فوتبالیستهای برزیلی بود ،همچنین
مقابل چند نسل از ملیپوشان ایرانی
هــم به میدان رفــت؛ از دیدار با علی
دایی در قرن  21بهعنوان همبازی تا
صفآرایی مقابل شهریار در مقدماتی
جام جهانی .2010
هر چند که دایی آن زمان مربی
تیم ملی بود.

مقابــل  3تیــم از آمریــکای جنوبی بازی
میکنید؟ بله خوشحالم چون از اروپا هیچ
تیمی نمیتواند با مــا بازی کند .در آفریقا
همه درگیر جام ملتهای این قاره هستند،
در آسیا هم تیمی نمیخواهد با ما بازی کند
چون تقویمش را بســته است .در آمریکای
جنوبی از برزیل گرفته تا آرژانتین مبلغ 1/5
میلیون دالر از ما میخواهند تا با آنها بازی
کنیــم .از جاهای دیگر و با دوســتان خود
تالش کردیم تا با تیمهای بولیوی و ونزوئال
بازی کنیم .این وظیفه شــما رسانههاست
که به مردم این توضیحــات را ارائه دهید
و واقعا شــرایطی که ما داریم چیست .باید
جلــوی بازی تظاهرگونــه را بگیریم .وقتی
شــخصی میگوید شما (کیروش) با توجه
به ارتباطی که با پرتغــال دارید چرا بازی
دوســتانه با این تیم را هماهنگ نمیکنید
باید یک شــخص پیدا شــود یک میلیون
دالر پرداخت کند تا این بازی برگزار شــود
و آن فــرد بگوید چه منبعی وجود دارد که
این پول پرداخت شــود؟ حقیقتا بیایند و
بازیهای تظاهرگونه را انجام ندهند.
*تیمهــای ونزوئال و بولیــوی برای
مسابقاتی که پیشرو دارند رقابت میکنند

بیخبری کرانچار از
داشتن اتاق در پک

بعد از باال گرفتن دعوای تیم
امید با تیم بزرگســاالن درباره
استفاده از امکانات پک خیلی از
اعضای کادر فنی دیگر تیمهای
ملی حاضر بــه مصاحبه در این
باره نیستند چرا که اگر صحبتی
بر خالف سیاســتهای کیروش
داشته باشند ممکن است جایگاه
خود را از دست بدهند.
گفته میشود تیم نوجوانان
که اخیــرا درگیر مســابقات
قهرمانی آســیا بوده مثل تیم
امید تنها یکی دو بار از اســتخر
ایــن مجموعه اســتفاده کرده
و بازیکنــان این تیــم هم مثل
بازیکنان تیم امید ســاختمان
پک را از نزدیک ندیدهاند .البته
منظور استفاده از امکانات داخل
ساختمان است.
جالب اینکه هنوز اتاقهایی
که مربــوط به مربیــان دیگر
تیمهای ملی است تجهیز نشده
و مربیان استفادهای از این اتاقها
نداشتهاند .این در حالی است که
حسینی مدیر رسانهای تیم ملی
مدعی شده استیلی و کرانچار در
این ساختمان اتاق دارند .کرانچار
هم در واکنش به این حرف گفته:
«من در واقع به وســیله همین
مصاحبه مدیر رسانهای تیم ملی
مطلع شدم که چنین اتاقی برای
من در نظر گرفته شده است .قبل
از آن من فقط یادم میآید یک
بار در خردادماه میخواســتم به
همراه دوستانم از مجموعه پِک
بازدید داشته باشم که به ما گفته
شــد مجموعه در حال بازسازی
و تعمیر است .این تنها فرصتی
بود که ما به آن مجموعه مراجعه
کردیم اما کسی نگفت اتاقی برای
ما در نظر گرفته شــده است تا
اینکه از مصاحبه مدیر رسانهای
تیم ملی ایــن موضوع را مطلع
شدم .تا االن و قبل از بازیهای
آسیایی ،تا زمانی که در اردوگاه
تیم ملــی و هتل آکادمی حضور
داشتیم بسیار از وضعیت راضی
بودیــم و امکانات برای ما فراهم
بود .االن هم طبیعتا روزهای فیفا
اســت و تیم ملی بزرگساالن به
تیم امید اولویت دارد .اگرچه ما
هم دقیقا در همان تاریخها قرار
است اردو داشته باشیم».
ســاختمان پک درون خود
امکانات بهروزی برای تمرین در
داخل سالن و همچنین تمرینات
بدنسازی دارد .مدیررسانهای تیم
ملی اخیرا گفتــه دیگر تیمهای
ملی هم میتوانند از ســاختمان
پک با نامهای کــه از قبل اعالم
میکنند ،استفاده کنند.

و حریفــان خیلــی خوبی هســتند .حاال
میخواهــم فنی و فوتبالی جواب شــما را
بدهم .مــن به دنبال این هســتم تا تیمم
مقابــل تیمی به میــدان برود کــه بتواند
حداقل  70درصد مالکیت توپ را در اختیار
داشــته باشد .شما بازی عراق و آرژانتین را
دیدید؟ من دیدم .در این مسابقه آرژانتین
 90درصــد مالکیت توپ و میــدان را در
اختیار داشــت و در نهایت  4بر صفر پیروز
شد .در پایان این مســابقه بازیکنان عراق
اعتماد به نفسشان را از دست داده بودند.
در ایــن میان فقــط ایجنتهــا بودند که
کمیسیون خوبی از این مسابقه نصیبشان
شــد .من نمیخواهم ایــن اتفاق برای تیم
ملــی رخ دهد .مــن میخواهــم تیمم با
حریفانی بــازی کند که  70درصد مالکیت
توپ در اختیارش باشــد تا بتوانیم چگونه
حمله کردن و دفاع کردن را تمرین کرده تا
در جام ملتها از آن بهره ببریم .نمیتوانیم
با اســپانیا تمرین کنیــم و  90درصد توپ
و میــدان در اختیار آنها باشــد اما در جام
ملتها بیاییم با یمن بازی کنیم .امیدوارم
ایــن نکته فنی من را به صــورت کامل به
مردم انتقال دهید.

کارلوس کیروش دربــاره اظهارات
اخیر رضا شــاهرودی که گفته کیروش
اجــازه اســتفاده از اردوگاه تیمهای ملی
و ســاختمان پک را به تیم امید نمیدهد
و همچنیــن گالیههای حمید اســتیلی
گفت« :من لباســم  4جیــب دارد .یک
جیب را برای ســاختمان پک گذاشــتم
و جیــب پایینتر را بــرای زمین اردوگاه
تیمهای ملی .جیب دیگر را برای مقامها
و جامهایی که به دست خواهیم آورد قرار
دادهام و  ...تا بتوانم همه اینها را با خود به
منزل ببرم .فقط االن دنبال یک مهندس
هســتم که ببینم چطور اینها را در جیبم
جای دهم!»
او ادامه داد« :دو ســال پیش وقتی
ســاختمان پک آماده شــد جلسهای با
مسووالن فدراســیون در محل ساختمان
پک داشتیم .در آن جلسه کادر تیم ملی
زیر  17ســال ،کادر تیم ملی بانوان و تیم
ملی زیر  23سال نیز حضور داشتند .تک
تک آنها محلهایی (دفتر کار) برای خود
در اینجــا انتخاب کردند امــا تا به امروز
هیچ یک از آنها در دفتر خود حضور پیدا
نکردند و این دفترهــا همانند همان روز
اول افتتاح ســاختمان پک اســت .دلیل
ساختن این ساختمان این بوده که تمام
تیمهــای ملی از آن اســتفاده کنند .من
در این ســاختمان با علی پروین ،وینفرد
شفر و علی دایی دیدار کردم و شخصا به
آنها گفتم حتی باشــگاهها هم در صورت
لزوم میتوانند از امکانات ســاختمان پک
اســتفاده کنند .این زمین کمپی هم که
آماده شــده فرصت خوبی اســت تا تمام
تیمهای ملی از آن استفاده کنند».
کیروش گفت« :اینکه استیلی ادعا
میکند نتوانســته برای دیدن ساختمان
پــک به آنجا برود به ایــن دلیل بوده که
احتماال ســرش خیلی شــلوغ اســت .او
چطــور وقت کــرد به روســیه بیاید و از
تماشــای بازیهای تیم ملی لذت ببرد؟
چطور وقت کرد به اردوی تیم ملی بیاید
و با بازیکنــان مالقات کند اما تا به امروز
وقت نکرده به ســاختمان پک سر بزند؟
ایشــان خودشــان در این مورد توضیح
خواهند داد .به غیر از این موارد مدارکی
داریــم که ثابــت میکند ایــن تیمها از
امکانات ساختمان پک استفاده کردهاند.
اینکه میگویند من چه مشــکلی با تیم
امید دارم تاکید میکنم من در زندگیام
مشکلی با شخصی ندارم اما افرادی را که
دروغ میگویند دوست ندارم».

نسبت به شرایط منتقدم

مصاحبه

کرانچار :از آن مربیها نیستم
که دنبال حریف بدوم

زالتکو کرانچار در حاشــیه تمرین شــنبه تیم امید درباره مشــکالت
این تیم از جمله نداشــتن زمین تمرین و اســتفاده نکــردن از امکانات تیم
بزرگساالن مصاحبه کرد:
*من انتقادم را قبال هم ارائه کردم و در واقع منتقد هســتم نســبت به
زمینهای تمرین که برای ما فراهم شــده .به غیر از شــماره یک کارگران و
زمین پیکانشهر بقیه زمینها مناسب نیست .امیدوارم شرایطی فراهم شود
که در اردوها بتوانیم ملیپوشان را آماده کنیم تا به هدفمان برسیم.
* بعــد از تورنمنت  3جانبهای که بیــن خودمان برگزار میکنیم چون
بعد از بازیهای آســیایی این نخستین گردهمایی ما است ،میتوان پذیرفت
که چنین کاستیهایی داشته باشیم .در رابطه با نحوه اسکانمان که چندان
جالب نبود یا همین زمین و ســایر شــرایط که به مســووالن ذیربط مربوط
میشود باید توجه بیشــتری شود .من به فدراسیون اعالم کردم از االن باید
روی تمام این موارد کار شــود و آنهــا را در نظر بگیریم و اصالحات الزم به
عمل بیاید چون آن زمان دیگر ما مســابقات جدی را پیش رو داریم .در آن
زمــان باید بازیکنان را برای مســابقات مقدماتیمان صیقل بدهیم .من فقط
از فدراســیون درخواست دارم و به این دلیل نیست که معترض هستم .ما به
نتایجی که میخواستیم رسیدیم و آن هم لیستی بود که بتوانیم از آن چند
بازیکن جدید پیدا کنیم و در این زمینه موفق هم شــدیم لذا با همه این کم
و کاستیهایی که نام بردم هیچ خللی در برنامههای ما به وجود نیامده است.
* از زمانی که سرمربی تیم امید شدم برنامهام را طبق تاریخ فیفا اعالم
کردم و در هر تاریخ فیفا که ما پیش رو داریم حداقل  2مســابقه با حریفان
قدر بینالمللی درخواست کردم .در واقع از شهریورماه زمانی که از بازیهای
آســیایی برگشــتیم ،این موضوع برعهده بخش ذیربط فدراسیون و نفراتی
که در امور بینالملل حضور دارند ،بود .آنها یک توافقی با فدراســیون عراق
کرده بودند که عراقیها اعالم کردند نمیتوانند
تیمشان را تشــکیل دهند .فقط در این زمینه
یک اشتباه رخ داده ولی من از آن دسته آدمها
نیستم که بهعنوان مربی به دنبال حریف بدوم و
بخواهم با حریفی توافق کنم ،این جزو شغل من
نیست .در فدراسیون بخشهای مربوطه باید در
این زمینه کار کنند .االن هم برای اردوی بعدی
کــه قصد داریم در نوامبر برگــزار کنیم باید به
دنبال حریف باشیم ،اگرچه قولهایی داده شده
و توافقاتی صورت گرفته است.
*ما همیشه گفتیم اسکان بهتر به تیم ملی
بزرگساالن تعلق دارد .االن بحث کیروش نیست و بحث تیم ملی بزرگساالن
اســت که همیشه به همه تیمها اولویت دارد و حتی اگر قرار باشد کسی در
اختیار کســی باشــد باید تیم امید کامال در اختیار تیم بزرگســاالن باشد و
بــه نوعی تیم امید حکم تیم «ب» را برای تیم بزرگســاالن دارد .پس بحث
هماهنگی بین من و کیروش نیست و باید هماهنگی از مدتها پیش انجام
میشد ،آن هم توسط قسمتی از فدراسیون فوتبال که وظیفهاش هماهنگی
اســت ،نه تمام فدراسیون .از اردیبهشت ماه که من طرح و برنامهام را دقیقا
اعالم کردم متأســفانه این هماهنگی انجام نشــده و طبیعی است وقتی ما
اسکان را به تیم بزرگساالن بدهیم باید در جای دیگر اسکان پیدا کنیم .حاال
چرا این اســکان به موقع و به خوبی برای تیم ما تهیه نشــده ،به قسمتی از
فدراسیون فوتبال برمیگردد که مسوول این کار است.
*تا این لحظه که چراغ ســبزی به ما برای استفاده از مجموعه «پک»
نشان داده نشــده اما اگر چنین پیشنهادی شود با وجود اینکه ضرورتی هم
ندارد چون فقط ســه روز از اردو باقیمانده اما با کمال میل از مجموعه پک
اســتفاده خواهیم کرد .با این حال برای اردوهای بعدی بخصوص اردوی ماه
ژانویه (دی ماه) قطعا به اســتفاده از مجموعه کاملی مانند پک نیاز خواهیم
داشت.
*چهار ســال پیش من و کیروش درگیری نداشتیم و یک اختالف در
بینش بود .من در ایــران با هیچ مربی اختالفی ندارم .تعجب میکنم از این
ســواالت .من ســرمربی تیم امید هســتم و فقط حق دارم در مورد این تیم
صحبت کنم .دوســت هم دارم هر چه بهتر تیمم را آماده کنم و سایر موارد
حاشیه هستند و ممکن است افکار اشخاص دیگر باشد که به آن نمیپردازم.
*مطمئنم کیروش درگیر مسائلی است که به خودش مربوط میشود.
اول امضای قراردادش و بعد اجرای برنامههایش در تیم ملی .بازهم میگویم
به نظرم نیاز نیست ارتباطی ایجاد شود برای همکاری ،چون هر طرف بینش
خاص خودش را دارد و عمال ما باید حال تیم ملی بزرگساالن را درک کنیم.

