ت ملت ایران برخوردار است
سلطانیفر :تیم ملی از حمای 
قلعهنویی :شاید تیمهای دیگر هم بتوانند  ۵گل به یمن بزنند
بگوویچ :برانکو و کیروش نباید وارد این جنگ میشدند
حوثیهای یمن :این تیم ملی به ما ربطی ندارد
خطر از بیخ گوش ژاپن گذشت
هند و رویای یک پایان بالیوودی
کاتانچ جبران کرد 3 :روش در  53دقیقه
عجله کلمبیاییها برای معرفی کیروش
آقاجانیان :عراق مدعی اول گروه است!
نقدی به حرفهای انصاریان :همه چیز با عذرخواهی تمام نمیشود

نتیجه بازیهای دیروز

ژاپن

2- 3

ترکمنستان

برنامه بازیهای امروز

ازبکستان 1 - 2

عمان

بحرین 14:30

تایلند

اردن 17:00

سوریه

پورحيدري ،حجازي و
قلعهنويي الهامبخش فرهاد
هنــد 19:30

بازيکنان استقالل به فرهاد:

امارات

بيـا براي ما
بازي کـن

12
صفحه

0
0ان10
توم

تمرین برای جشن شنبه
www.iran-varzeshi.com
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فتحي :مجيدي
پيشنهاد خود شفر بود

رفاقت و رقابـت
در تیمکیروش

عکسهای اختصاصی ایران ورزشی :نعیم احمدی  /امارات

برنامه بازیهای امید؛ نوروز فوتبالی

ت ملت ایران برخوردار است
سلطانیفر :تیم ملی از حمای 

سرمقاله

تاپایانجامملتهاژورنالیستنباشیم
سعید زاهدیان
Saeed Zahedian

همهچیز آرام بود؛ تیمملی با بهترین شرایط روحی و آمادهترین بازیکنان ،برای
حضور در جام ملتها به امارات سفر کرد؛ تیم ایران در آخرین بازی تدارکاتی ،قطر
پرمدعا را شکســت داده و در رسانههای آسیایی بخت نخست قهرمانی جام ملتها
معرفی میشد .در آستانه بازی اول برابر یمن ،مصاحبه برانکو ایوانکوویچ و شیطنت
او باعث شد تا آرامش از تیم ملی کمی فاصله بگیرد .سرمربی پرسپولیس که خوب
میدانست چه حرفهایی میزند ،چند ســاعت قبل از بازی با یمن در مصاحبهای
از مربــی عراق تعریف و تمجید کرد و پیــروزی تیمملی در مرحله گروهی را امری
بدیهی خواند و حتی مدعی شد که این تیم باید قهرمان آسیا شود .شیطنت برانکو
در این مصاحبه مشهود بود و تمام مربیان فوتبال میدانند که روز یک بازی رسمی
حســاس نباید در مورد تیمی که در آن مسوولیت ندارند ،حرف بزنند .این موضوع
در مورد برانکو حساسیت بیشتری داشت و جدلهای اخیر او با کیروش باعث شده
تا هرگاه ســرمربی پرسپولیس در خصوص تیمملی اظهارنظر میکند ،با واکنش تند
کارلوس کیروش مواجه شود.
برانکو در مصاحبه خود ســوای تعریف و تمجیــد از کاتانچ و تیم عراق ،درباره
عدم تمایل به جذب طارمی هم صحبت کرده بود که در فاصله چند ساعت مانده به
نخستین بازی تیم ایران در جام ملتها ،این حرفها میتوانست اثر منفی در روحیه
طارمی بگذارد و بحثهای حاشیهای و نقل و انتقاالتی را به اردوی تیمملی بکشاند.
همانطــور که انتظار میرفــت ،کیروش هم آدمی نبود که در قبال این شــیطنت
ســکوت کند و درکنفرانــس مطبوعاتی پس از بازی مقابل خبرنگاران رســانههای
داخلی و خارجی علیه برانکو صحبت کرد.
اگر از بازتاب این صحبتها در رســانههای خارجی بگذریم ،باید این واقعیت را
بپذیریم که مصاحبه دو مربی خارجی علیه هم  -در شرایطی که هردو تحت قرارداد
با ایران هســتند -مصداق ســوءمدیریت در فوتبال ایران است .در اینکه فدراسیون
فوتبال نمیتواند ســرمربی تیمملی را کنترل کند کــه تردیدی وجود ندارد و بارها
در موضوعات مختلف این مساله اثبات شده است اما ظاهرا باید بپذیریم که باشگاه
پرســپولیس هم کنترلی بر سرمربی خود ندارد و نمیتواند او را مجاب به پذیرفتن
اصول باشــگاه کند .وقتی تیمملــی ایران در یک تورنمنت حســاس و مهم حاضر
میشود -حتی اگر یک بازی ساده مقابل یمن پیش رو داشته باشد -باید منافع ملی
برای همه حتی مربیان و بازیکنانی که در فوتبال ایران شــاغل هســتند ،در اولویت
قرار بگیرد و صحبت علیه مربی تیمملی به این شــائبه دامن میزند که آنها در پی
ناکامی تیم ایران هســتند تا جایگاه شخصی خود را مستحکم کنند و حتی نیمکت
تیمملی را از چنگ مربی آن درآورند.
مصاحبــه برانکو و متعاقب آن کیروش ،حکایت «هر ســخن وقتی و هر نکته
مکانی دارد» است که در بدترین زمان و بدترین مکان سر و صدا به پا کردند تا اغلب
هواداران تیمملی آزرده و نگران شــوند .در این میان رسانهها هم نقش مهمی دارند
و رفتار غیرحرفهای ما هم جای نقد دارد .اگر خاطرمان باشــد ،پس از دوئل کالمی
برانکو و کیروش که به اوج خود رســیده بود ،بســیاری از رسانهها تصمیم جالبی
گرفتند که بــا بیتفاوتی به حرفهای این دو مربی ،به آتش این جنگ ندمند و در
نتیجه تشنج شدیدی که سراسر فوتبال را فرا گرفته بود ،بهتر شود.
رسانهها که از پینگپنگ دو مربی خارجی شاغل در ایران به ستوه آمده بودند،
بــا تصمیمی جمعی ،اختالف این دو مربی را با تحریم مصاحبههای جنجالی آنها به
شــکل خوبی مدیریت کردند؛ در شرایط فعلی هم بهنظر میرسد که رسانهها برای
کمــک به منافع ملی باید از مصاحبهها و نقدهای جدی پرهیز کنند و تا پایان جام
ملتها ،قید موضوعاتی که در شــرایط عادی برای مخاطبان جذاب است را بزنند و
سراغ حاشیههای پر سر و صدا نروند.
این بزرگترین کمک رســانهها به تیمملی ایران اســت .بعد از جامملتها ،فارغ
از هــر نتیجهای میتوان با شــدت زیاد عملکرد همه مربیان -چــه تیمملی و چه
باشگاهی -را نقد کرد و از کیروش و برانکو برای رفتارهای اخیر جواب قانع کننده
خواست اما تا تکلیف تیم ایران در این تورنمنت روشن نشده ،هر مصاحبه و تحلیلی
کــه پیرامون تیم ملــی صورت بگیرد پیش از آنکه بــه کادر فنی و بازیکنان کمک
کند ،اثر منفی بر روند تیم ایران خواهد گذاشت .این روزها پیرامون تیم ملی آنقدر
موضوع جذاب و ژورنالیســتی وجود دارد که اگر بــه آنها توجه کنیم ،دیگر زمان و
فضایی برای پرداختن به حواشــی نمیماند و مخاطبان هم به اندازه کافی ســرگرم
جام ملتها ،بازیها و اتفاقات آن میشوند.

زیرساخت حضور بانوان در ورزشگاه فراهم است
مسعود ســلطانیفر در حاشیه جلسه
هیــات دولت درباره بحث حضــور زنان در
ورزشــگاهها توضیحاتــی داد« :این کار در
استادیومهای مختلف نیاز به ورودی مجزا،
معبر و مکان مجزا و سرویس و خدمات مجزا
دارد .همــه این امکانات در ورزشــگاههای
مختلف وجــود دارد و یا در کوتاهترین زمان
ممکن قابل فراهم کردن اســت .شــورای
عالی انقــاب فرهنگی در نیمه دوم ســال
 84مصوبهای داشــت که دوستان دستگاه
قضایی به آن اشــاره میکردنــد که مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی حکم قانون را
دارد .در جلسهای که دو هفته قبل داشتیم،
اعضای کمیسیون فرهنگی و تربیت شورای
عالی انقالب فرهنگی این موضوع را مطرح
کردند و دبیر شورا قول داد که تجدیدنظری
در این ارتباط صورت گیرد .شرایط امروز با
گذشته متفاوت اســت و خوشبختانه نظام
این امکان را فراهم کــرده که زنان در همه
مکانهــا و مناســبتها و رویدادها حضور
داشته باشــند .دلیلی ندارد که این امکان را
برای زنان در ورزشــگاهها و اماکن ورزشی
فراهم نکنیم ،البته با رعایت همه مســائل

شرعی و فرهنگی».
وزیــر ورزش و جوانــان تأکیــد کرد:
«زیرســاختها در این ارتباط کام ً
ال فراهم
اســت و مشــکلی برای ورودی مجزا ،معبر
و مکان مجــزا و ســرویس و خدمات مجزا
نداریــم .امیدواریــم با گزارشــی که برای
دبیرخانه شــورای عالی انقــاب فرهنگی
ارســال کردهایم ،کارهای کارشناســی در
این ارتباط انجام و این مصوبه اصالح شــود.

امیدواریم که به مرور با فراهم شدن شرایط
در مکانهــای مختلف ابتــدا در بازیهای
ملی این موضوع را فراهم کنیم».
سلطانیفر در رابطه با عملکرد تیم ملی
فوتبال در جام ملتهای آســیا گفت« :تیم
خیلــی خوبی داریم و شــروع خوبی هم در
این رقابتها داشتیم .امیدوارم در بازیهای
باقیمانده هم نتایج خوبی بگیرند .تیم ملی
از حمایت همــه ملت و دســتاندرکاران

ورزش برخوردار است و امیدواریم با همین
حمایتهــا ،هماهنگیهــا و عــزم و اراده
بتوانیم تا فینال این مسابقات پیش برویم».
وزیــر ورزش و جوانــان در رابطــه
با اینکــه اختــاف کارلوس کــیروش و
برانکــو ایوانکوویچ ،ســرمربیان تیم ملی
و پرســپولیس در جــام ملتهای آســیا
هم ادامــهدار شــده و آیــا وزارت ورزش
قصد نــدارد تذکــری به این افــراد بدهد،
این واکنــش را نشــان داد« :بهتر اســت
که همــه انــرژی را صرف حمایــت از تیم
ملیمــان بکنیــم و امیــدوارم بتوانیــم
قهرمان شویم».
سلطانیفر در مورد پاداش ملیپوشان
در صــورت موفقیت هم گفــت« :برای تیم
ملی پیشبینی پاداش کردیم».
آیا وزیــرورزش و جوانان قصد ســفر
بــه امارات بــرای دیــدن بازی تیــم ملی
فوتبال ایران را دارد؟ ســلطانیفر در پاسخ
گفت« :امیــدوارم در مراحــل بعدی کنار
تیم باشــیم .تا االن همیشــه در کنار تیم
بــودهام و تــاش میکنم که بــاز هم کنار
تیم ملی باشم».

قرارداد ارزی ،ریالی به خاطر دوتابعیتی ایشان بود

باشگاه ذوبآهن 30 :درصد از قرارداد نمازی کسر شد
باشــگاه ذوبآهن اصفهان در راســتای شفافسازی
اذهــان عمومی و رفع برخی شــبهات مهندســی شــده
و هدفــدار افراد معلــوم الحال طی روزهای گذشــته در
خصوص چگونگی قرارداد امید نمازی سرمربی سابق این
تیم بیانیهای به شرح ذیل صادر کرد:
 )1پــس از پایــان فصل هفدهم لیــگ برتر فوتبال
باشگاههای کشور و کسب عنوان نایب قهرمانی این باشگاه
به دلیل مشکالت مالی با سرمربی وقت به تفاهم نرسید.
 )2مراحل عقد قــرارداد با آقای نمازی بدین صورت
بوده اســت که پس از تایید کمیته فنی باشــگاه ،هیات
مدیره محترم باشــگاه ،میزان قرارداد (با توجه به تابعیت

آمریکایی ایشــان و اینکه قرارداد آقای نمازی با تیم زیر
 21سال آمریکا  2ساله بود) و نوع ارز پرداختی به ایشان
مشخص و تصویب شــد و سپس با هماهنگی مدیر عامل
وقت شــرکت سهامی ذوب آهن قرارداد مذکور با نامبرده
منعقد شــد که در آن زمان و با توجه به نرخ دالر (4200
تومان) ،قرارداد منعقد شده از قرارداد سال قبل کمتر بود.
 )3دلیل دو قراردادی بودن ایشــان (ارزی ،دالری)
قوانین فدراســیون فوتبال مبنی بر ارائه قــرارداد ریالی
معادل دالری اتباع خارجه بوده اســت کــه البته مالک
جهت مراجع ذیربط بینالمللی فوتبال ،قراردادهای دالری
اتباع خارجی است.

 )4پــس از اینکــه در پایان هفته یازدهــم لیگ با
عنایت به هماهنگی با مدیر عامل محترم شرکت سهامی
ذوبآهن و سهامدار باشــگاه و اعضا محترم هیات مدیره
مقرر شــد همکاری با نامبرده پایان یابد و با وجودی که
ایشان میتوانست تمامی حق و حقوق خود تا پایان فصل
را دریافت کند با توافقات انجام شــده میزان  30درصد از
قرارداد موجود کسر شد.
شــایان ذکر اســت باشــگاه ذوبآهن ضمن احترام
به هواداران فهیم و دلســوز باشــگاه و همچنین پرسنل
زحمتکش و غیور کارخانه ذوبآهن؛ پیگیر احقاق حقوق
قانونی خود مبنی بر اتهام و تشویش اذهان عمومی است.

یادداشت

بازیهای گروه ســوم مرحله مقدماتی قهرمانی زیر  23ســال آسیا از روز
دوم فروردینماه با حضور تیمهای فوتبال امید ایران ،عراق ،یمن و ترکمنستان
در ورزشــگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شــد.برنامه و ساعت برگزاری
مسابقات به این شرح است:

دوم فروردین 1398

عراق  .......................................................................................................یمن15:45 ،
ایران  ..........................................................................................ترکمنستان18:45 ،

چهارم فروردین

ترکمنستان  ..........................................................................................عراق15:45 ،
ایران  .......................................................................................................یمن18:45 ،

ششم فروردین

ترکمنستان  ...........................................................................................یمن15:45 ،
ایران  ......................................................................................................عراق18:45 ،

اوساکو :باید نمایش بهتری
برای هواداران ژاپن داشته باشیم

یویا اوســاکو بعد از دیدار مقابل ترکمنســتان که با پیروزی  3بر  2ژاپنیها
همراه شــد ،در گفتوگو بــا خبرنگاران در میکسزون خبــری بازی گفت« :فکر
میکنم میتوانیم خیلی بهتر بازی کنیم .انتظارم از خودم و همبازیهایم این است
که نمایش بهتری برای هواداران ژاپن داشته باشیم .این خیلی خوب است در روزی
که خوب نبودیم به سه امتیاز رسیدیم و البته به نظرم امروز این فرصت را داشتیم
که گلهای بیشتری بزنیم ».اوساکو که دو بار برای ژاپنیها مقابل ترکمنستان گل
زد ،در این مورد افزود« :حس خوبی دارم که دو گل برای تیم ملی زدم و االن هم
میخواهم استراحت و تمرین خوبی برای دومین بازی داشته باشیم تا صعودمان به
دور بعد قطعی شــود .این بازی از لحاظ فردی برای ما خیلی خوب بود ولی مهمتر
کسب سه امتیاز بود .کار سختی بود ولی خوشحالیم انجام شد».

اماراتیها از سکه جام ملتها هم استقبال نکردند

بانک مرکزی امارات به مناســبت برگزاری جام ملتهای آســیا دست به
اقدام جالبی زده است .آنها با تغییر دادن پشت سکه یک درهمی به نماد جام
ملتهای آسیا سعی کردند تا تب این مسابقات را هرچه بیشتر داغ کنند.
بانک مرکــزی عالوه بر این کار اقدام به ضرب ســکه  50درهمی جدید
نیز کرد که منقش به نمادهای جام هجدهم اســت که این روزها در امارات در
حال پیگیری است .بنا به اخبار دریافتی از امارات شنیده شده مردم این کشور
اســتقبال چندانی از برگزاری این جام انجام ندادهاند و این اقدامات صرفا برای
تهییج اماراتیها برای حضور هر چه بیشــتر و بهتر در ورزشگاههایی است که
خرج بسیار زیادی برای ساختن هر کدامشان شده است.

دوی مان :نخستین اشتباه مقابل ایران میتواند
آخرین اشتباه باشد

دوی مان درباره شکســت مقابل عراق و کمرنگ شــدن شانس این تیم
برای صعود به مرحله بعدی جام ملتهای آسیا گفت« :ما در بازی اول بهترین
نمایش خودمان را به اجرا گذاشــتیم اما یک پایان تلخ برای ما داشــت .بعد از
بازی سرمربی با همه بازیکنان صحبت کرد و ما اکنون کامال آماده بازی بعدی
هستیم ».بازیکن تیم ملی ویتنام در ادامه صحبتهایش گفت« :ما نمیخواهیم
این نتیجه را قبول کنیم و باور شکســت برای ما مقابل عراق امکانپذیر نیست.
ما ویدئوی بازی را دیدیم و از آن درس گرفتیم چون بازی بعدی به زودی فرا
میرسد و ما همچنان به دنبال شانس صعود هستیم .باید سخت تالش کنیم».
دوی مــان درباره بازی برابر تیم ملی ایــران هم گفت« :همه ما میدانیم
که نخستین اشتباه برابر ایران میتواند آخرین اشتباه ما در این بازی محسوب
شود و کار را سخت کند».

یوشیدا :از عملکرد خودمان راضی نیستیم

بعد از برد خفیف و سخت ژاپن مقابل ترکمنستان کاپیتان ژاپن قول داد در
بازیهای بعدی عملکرد بهتری ارائه دهد .یوشــیدا گفت« :من فکر میکنم باید
از خودمان ســوال کنیم آیا اینگونه قصد داریم در رقابتها شــرکت کنیم؟ ما از
عملکرد خودمان راضی نیســتیم و من فکر میکنم که دلیل این نمایش داشتن
زمانی فقط یک هفتهای برای سازگاری با آب و هوا و شرایط محیطی امارات بوده
است اما ما امیدواریم در بازی بعدی مقابل عمان نمایش بهتری ارائه دهیم».

