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کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

گزارش و عکس نخست این نشریه متمرکز
بــر بــازی شــب گذشــته پورتو بــا کراســنودار
روســیه از ســری دیدارهای برگشت دور دوم
مقدماتیلیگقهرماناناروپااستکهبرنده
آن با ورود به دور ســوم پلیآف قدمی دیگر
به جــدول اصلــی این مســابقات نزدیکتر
میشــود .اوجوگــو نگاهــی بــه جدیدتریــن
مسابقه مهم بوکس ســنگین وزن هم دارد
که یک سوی آن برایان روییز است.

این روزنامه خبــر از دوئل بزرگ و تازه رئال
مادریــد و بارســلونا داده ولی ایــن رویارویی
خــارج از میــدان مســابقه و دور از چمــن
فوتبــال و در رقابت بر ســر تصاحــب نیمار
شکل گرفته است .نیمار برزیلی در شرایطی
میــل به بازگشــت به بارســا دارد کــه رئال با
یــک رقم نجومی تــازه ،او را بــرای آمدن به
برنابئو وسوسه کرده است و حاصل آن ،باید
هر چه زودتر مشخص شود.

مقصــد بعــدی مائــورو ایــکاردی ،مهاجــم
آرژانتینی اینترمیــان که بعد از الحاق روملو
لوکاکــو به این باشــگاه باید در پــی جایی تازه
باشد ،به گزارش اول کوریره تبدیل شده است
و این در حالی است که ناپولی با هدف تقویت
خــود برای فصل آینده و بــا اختصاص دادن
رقمــی  100میلیــون یورویی بــدش نمیآید
در معاوضهای مســتقیم با اینتــر ،ایکاردی را
بگیرد و یکی از نفراتش را به اینتر بدهد.

در ورزشگاهها عملی شود

سوپرجام اروپا؛ دوئل لیورپول سرحال با چلسی ناآماده
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نشــد .اســتراماچونی بشــدت بــه دنبــال
جذب این مهاجم  ۳۶ساله بود تا در کنار
دیاباتــه یک خــط حمله قوی در ســطح
آســیا داشته باشد ۲۵۸ .بازی و  ۷۵گل در
ســری  Aرکورد کمی نیســت .این بازیکن
زمانــی که اســتراماچونی در اینتر نیز بود،
در برنامههــای این مربی قرار داشــت .در
حالی که این توافقات با بازیکن و باشــگاه
فیورنتینا به دســت آمد ،باشگاه استقالل
از جــذب ایــن بازیکــن منصــرف شــد که
به نظر میرســد بــه خاطر مســائل مالی
باشــد .قرار اســت جلســهای بین فدریکو
پاستورلو ،مدیر برنامههای استراماچونی
و امیرحسین فتحی رئیس باشگاه برگزار
شود ».با تمام این اوصاف ،روزنامه «توتو
مرکاتو» ایتالیا اعالم کرد که استراماچونی
بر ســر تصمیمش باقی مانــده و ُمصر به
جدایی است« :اســتقالل و استراماچونی
به ســمت خداحافظی میروند .با توجه
به اتفاقاتی که رخ داده به نظر نمیرســد
که راهکارهای مختلفی وجود داشته باشد
و طرفیــن بــه دنبال راه حلی برای فســخ
قراردادهستند.ماجراجوییاستراماچونی
با اســتقالل با وجــود نتایــج مثبت پیش
فصل میتواند زودتر به پایان برسد».
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خود ،اســتقالل را به تنهایی میچرخاند.
مباشــری که بیماری قلبــی دارد و خطیر
هم کــه کنارهگیــری کرده اســت .ایــن کار
خیلیسنگیناست».
پس از این واکنشها ،دی مارزیو ،خبرنگار
ایتالیایی از جلسه وکیل سرمربی ایتالیایی
اســتقالل با فتحی درباره مشکالت پیش
آمــده خبر داد و نوشــت« :بعــد از منتفی
شدن حضور درامه ،میلیچ و پوکیارلی که
در ابتدا توافقات اولیه به دست آمده بود،
جاهطلبیهای این باشــگاه و برنامههای
استراماچونی خدشهدار شد .رقابتهای
لیگ  ۹روز دیگر شروع میشود و در حالی
که استقالل میتوانست 4بازیکن خارجی
داشته باشد ،تنها یک بازیکن خارجی در
فهرست خود دارد .سیریل ترئو ،مهاجم
ســابق فیورنتینــا یــک قــدم بــا اســتقالل
فاصله داشت ولی این انتقال هم نهایی
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گــروه ورزش  /احتمــال جدایــی آنــدرهآ
اســتراماچونی از اســتقالل به مســأله روز
آبیپوشــان پایتخت تبدیل شــده اســت.
پــس از اینکــه جیــان لــوکا دی مارزیــو
خبرنگار ایتالیایی اعالم کرد این مربی به
دلیل عملکرد باشــگاه اســتقالل در نقل
و انتقــاالت ،در  48ســاعت آینــده درباره
اســتعفایش از ســرمربیگری آبیپوشــان
تصمیمگیــری میکنــد ،هــواداران و
مســئوالن ایــن باشــگاه واکنشهــای
مختلفی بــه این موضوع داشــتند .پیش
از ظهر دیروز ،شــماری از هواداران مقابل
ســاختمان باشــگاه اســتقالل تجمــع و
انتقاداتــی را علیــه مدیــران ایــن باشــگاه
مطــرح کردنــد .ایــن افراد علیه مســعود
ســلطانیفر وزیــر ورزش و جوانــان،
امیرحســین فتحی مدیرعامل اســتقالل
و ابراهیــم شــکوری سرپرســت دبیرکلــی
فدراســیون فوتبــال شــعار دادنــد .آنهــا
معتقــد بودنــد اســتقالل نبایــد درگیــر
مســائل حاشــیهای از جملــه اســتعفای
استراماچونی باشد و از وزیر ورزش سؤال
داشتند که چرا باشگاه استقالل معاونتی
جــز معاونت پزشــکی نــدارد؟ ایــن عده
مقصر عــدم حضور مدافع کــروات مورد
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توتو مرکاتو :طرفین به سمت خداحافظی میروند /استقاللیها :استراماچونی میماند
نظر آبیهــا در ایــران و همچنین جدایی
چند بازیکن را فتحی و همچنین شکوری
دانســتند .در ایــن میان ،محمــد نوریفر
مدیر رسانهای استقالل به میان هواداران
معتــرض آمــد و توضیحاتــی در رابطه با
مسائل اخیر ارائه کرد.
از سویی انتقاد از فدراسیون فوتبال توسط
استقاللیها باعث شــد تا روابط عمومی
فدراسیون بیانیهای صادر کند .در بخشی
از ایــن بیانیــه آمــده« :کوتاهــی عوامــل
باشــگاه اســتقالل را گــردن مــا نیندازید و
از نیروهــای متخصــص اســتفاده کنید».
اسماعیل خلیلزاده ،عضو هیأت مدیره
باشــگاه اســتقالل در ایــن خصــوص بــه
رادیــو تهران گفــت« :اختالف ســلیقهای
بین اســتراماچونی و باشــگاه ایجاد شــده
کــه عمــده آن به خاطــر نیامــدن میلیچ
بود اما ما با اســتراماچونی قــرارداد داریم
و یک مربی حرفــهای در فاصله چند روز
تا آغــاز لیگ برتــر ،کنارهگیــری نمیکند.
این موضوع شــدنی نیســت ».خلیلزاده
درخصــوص اختالفات اســتراماچونی با
فتحی در جلسه یکشنبه شب آنها چنین
واکنشــی داشــت« :این اختالف سلیقهها
پیش میآیــد .فتحی در غیاب دو معاون
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معمای استراماچونی و اخبار ضد و نقیض از ایتالیا تا تهران
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شکســت  4-3دوشــنبه شــب ذوب
آهن برابر االتحاد عربســتان که پرونده
حضور ایران در پیکارهای امســال لیگ
قهرمانان آسیا را با حذف تنها نماینده
باقــی ماندهمــان بســت ،بازتابهــای
متعددی در رسانههای منطقه داشت.
در پایان دیــداری که خط دفاع ذوبیها
بســیار ضعیف عمــل کــرد و دروازهبان
آنهــا (محمدباقــر صادقــی) هــم روی
گل دوم حریــف اشــتباهی وحشــتناک

داشــت و گلهــای هــادی محمــدی،
کریســتانتوس و گل بــه خــودی مدافع
االتحاد نیز نماینده ایران را نجات نداد.
علیرضــا منصوریــان ،ســرمربی ذوب
آهن گفت« :بهتریــن گلرهای دنیا هم
اشــتباه میکننــد امــا گلــی کــه حاصل
اشــتباه صادقی بود ،شلیکی به قلب ما
بود و همه چیز را از ما گرفت .اگر اینقدر
بدشانس نبودیم ،دچار این اتفاق نادر
نمیشدیم و شیرازه ما چنان پاشید که

گلهای بعدی را هم دریافت کردیم».
در حالی که تغییرهای مکرر در ترکیب
ذوبیهــا از ســوی منصوریــان از دالیــل
ناکامــی آنها تلقی شــده ،ســایت عربی
«اســپورت  »360نوشــت« :درخشــش
رومارنیو برزیلی که  2گل از  4گل االتحاد
را زد ،اشــتباهات پایان ناپذیر مدافعان
ذوب آهــن و بازی تهاجمــی االتحاد که
محصــول شــجاعت ســییرا ،ســرمربی
حریفبود،درخلقایننتیجهبیشترین

ســهم را داشــت ».روزنامــه «عــکاظ»
عربستان هم با انتخاب تیتری سیاسی
و ناپسند ،این مسابقه ورزشی را پوشش
داد و نوشــت« :االتحاد ،خاری در حلق
تهــران!» ناگفتــه نمانــد کــه ذوبیها با
وجود محسوب شدن به عنوان میزبان،
کمتریــن حمایت را در ورزشــگاه دوحه
قطر شــامل حال خویش دیدند و شاید
هوادارانش به  10نفر هم نمیرسیدند.
ذوب بازی رفت را هم  2-1باخته بود.
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جــــدول
سـودوکو

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

پیامدهای حذف تنها نماینده باقی مانده ایران در آسیا

منصوریان :گل دوم االتحاد ،شلیکی به قلب ما بود

امشــب چهل و چهارمین دوره ســوپرجام فوتبال اروپا بین دو تیم انگلیسی لیورپول
(فاتح لیگ قهرمانان اروپا) و چلسی (فاتح لیگ اروپا) در شهر استانبول ترکیه برگزار
میشود .استانبول همان شهری است که لیورپول قهرمانی تاریخی سال  2005خود
را در اروپا در شــرایطی کســب کرد که در نیمه اول  3-0از آ.ث.میالن عقبافتاده بود.
حال و روز دو تیم در آســتانه دیدار چهارشــنبه شب به کلی متفاوت است .لیورپول با
حفظساختارعالیفصلگذشتهاشفصلجدیدلیگبرترانگلیسرابابردقاطع4-1
بر نوریچ شروع کرده اما چلسی یکشنبه شب در همین چارچوب با نتیجه 4-0توسط
منچستریونایتددرهمکوبیدهشدوبهنظرمیرسدتجربهفرانکلمپارد،ستارهسابق
این تیم و ســرمربی فعلی آبیهای لندن الاقل برای کار در این ســطح ،اندک باشــد.
جدایــی ادیــن آزار و داوید لوئیس نیز آبیها را کمرنگتر کرده اما در آن ســوی میدان
لیورپولی قرار دارد که ســاحهای تهاجمی کارسازی مثل صالح و فرمینو را در اختیار
دارد و ضلع سوم این مثلث نیز که سادیو مانه سنگالی است ،با رهایی از مصدومیت
اخیرش به این مسابقه میرسد .یورگن کلوپ سرمربی لیورپول دیشب گفت :برنامه
فشردهمان در ابتدای فصل ما را واقعاًتحت فشار قرار داده اما موظفیم که چهارشنبه
شــب بهترین نتیجه ممکن را بگیریم .لمپارد نیز روز سهشنبه گفت :کارمان سخت
اســت اما هیچ کس مثل ما و لیورپول به ویژگیهای یکدیگر آشــنا نیستیم و این یک
حســن بزرگ اســت .شایان ذکر است که با وجود انگلیســی بودن کامل دیدار امشب
سوپرجام،بیشترینقهرمانیهادراینجامبهباشگاههایایتالیاییواسپانیاییرسیده
که هر یک 15بار این جام را باالی سر بردهاند .لیورپول سه بار و چلسی فقط یک مرتبه
این جام را بردهاند.
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کارشناســان فوتبــال ایــران همــواره
معتقدند به واســطه داشتن استعدادها
و پتانســیلهای زیــاد ،فوتبالیســتهای
کشــورمان فاصلــه زیــادی از لحــاظ
«تکنیکی» با فوتبال دنیــا ندارند و آنچه
وجه تمایز اســت به مســائل «تاکتیکی»
و «تاکتیکپذیــری» بازیکنــان مربــوط
میشــود .امــا در شــرایط فعلــی ،مجید
جاللــی نقطه قوت فوتبالمــان را هدف
گرفتــه و بــا طرح مســائلی تأکید میکند
که ضعــف اصلیمــان اتفاقــاً در بخش
«تکنیکــی» اســت .ایــن کارشــناس و
مربی فوتبال صحبتهایش با خبرنگار
«ایران» را با اشاره به شکست ذوبآهن
از االتحاد عربستان و حذف از آسیا ،شروع
میکند« .من هر دو بازی رفت و برگشت
را کامل دیدم و خیلی هم با حساســیت
نگاه کردم .واقعاً دلم میخواســت تنها
تیــم ایرانی باقــی مانده در مســابقات از
این مرحله عبور کند .خیلی هم متأسف
شدم .باید بپذیریم که به دالیلی حریف
تیمهای عربی نیستیم .فاصلهای که ما
بــا این تیمها پیــدا کردهایم ،یک فاصله
تکنیکی اســت و اصالً نمیتوانیم انتظار
داشته باشیم که این فاصله را یک مربی
در لیگ برتر برطرف کند .چه این مربی
ایرانی باشــد یا خارجی ».این کارشناس
فوتبــال بــه حضــور تیمهــای ایرانــی در
دورههــای گذشــته لیگ قهرمانان آســیا
اشــاره کــرد« :در  20ســال گذشــته  3بــار
توســط تیمهــای ســپاهان ،ذوب آهن و
پرســپولیس به فینال رســیدهایم .اگر به
بازیهای این تیمها نگاه کنید ،میبینید
کــه ما فاصله تکنیکی را داشــتهایم اما از
طریــق یــک بــازی فوقالعاده فشــرده و

ضعف های تکنیکی باید بین
 12تا  17سالگی برطرف شود.
برای این مهم باید نظام آموزشی
هماهنگایجادکنیم
قطعاً باید یک روز حضور بانوان

2

خبرنگار

حوزههای تکنیکی نمیتوانند تأثیرگذار
باشند .ما اگر میخواهیم فوتبالمان در
 5ســال آینده توان رقابت داشــته باشد،
باید روی مشکالت تکنیکیمان متمرکز
شویم .البته اگر از امروز شروع کنیم .این
یک تشکیالت میخواهد و بودجه زیادی
هم نمیخواهد .شاید در حد یک باشگاه
در لیگ برتر هزینه داشته باشد و یک نفر
که آن را در کل کشور رهبری کند».
جاللی شروع نشدن لیگ برتر و این که
ذوب آهن زیاد در شرایط مسابقه نبوده
را تأثیرگــذار دانســت و دربــاره تأخیر در
شــروع لیگ برتر به دلیــل آماده نبودن
زیرساختها چنین نظر داد« :این کار در
نهایت به سود ماست .ما یک روزی باید
این زیرســاختها را آماده کنیم .قطعاً
این کار را  15ســال پیش نمیتوانستیم
انجــام دهیــم .شــاید آن موقــع بــرای
آماده شــدن زیرســاختها باید  4ســال
صبــر میکردیم .االن نزدیــک  40یا 50
درصــد زیرســاختها آماده شــده .االن
تأخیر یکی ،دو ماهه به ســود ما بود ،هر
چنــد که ممکــن اســت چالشهایی در
مقطــع کوتاه بــرای یک ســری از تیمها
بــه وجــود آورد ».بحث حضــور زنان در
ورزشگاهها یکی از سوژههای روز فوتبال
ایــران اســت .جاللــی با اشــاره بــه نامه
جیانی اینفانتینو و تأکید بر حضور زنان
در ورزشــگاهها ،گفــت« :قطعاً باید یک
روز ایــن کار عملــی شــود .ما  40ســال از
ایــن کار ممانعــت کردهایم و هــر روزی
کــه بخواهیــم ایــن کار را شــروع کنیــم،
چالشهایــی خواهیم داشــت ولی باید
شــروع کنیــم و هزینههایــش را بدهیم.
حضــور زنــان در بــازی پرســپولیس و
کاشــیما آنتلرز به صورت گزینشی بود و
نمیتواندمالکدقیقیباشدولیقطعاً
نگاهم به حضور بانوان مثبت است».

حیدر بهاروند ،رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد فصل جدید لیگ برتر کشور
کــه بارهــا در شــروع ان تأخیر افتاده ،ســرانجام از روز  31مرداد بــه جریان میافتد و کل
 8دیدار این هفته در روزهای 31مرداد و اول شهریور برگزار خواهند شد .وی متذکر شد که
این امر به معنای بینقص شدن تمامی ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات و تأمین
خواستههای فدراسیون نیست و به همین سبب هنوز احتمال دارد که برخی مسابقات
لیــگ نوزدهم بدون تماشــاگر و در نزدیکترین شــهر به تیمهای فاقد اســتادیومهای
اســتاندارد برگزار شود .در همین راســتا ظاهراً سازمان لیگ به باشگاهها زمان برگزاری
مســابقات را اعالم کرده و بازی افتتاحیه بین تیم های پرسپولیس و پارس جنوبی هم
پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود که ساعت برگزاری آن هنوز مشخص نشده.
ســایت استقالل هم اعالم کرد این تیم روز جمعه یک شهریور ماه در تبریز به مصاف
ماشین سازی خواهد رفت .ساعت برگزاری مسابقه بزودی اعالم می شود.
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حامد جیرودی

فیزیکــی توانســتهایم از ســد حریفان رد
شــویم و ایــن نمیتوانــد برای مــا امتیاز
ویژهای محسوب شود».
آقا معلم برای برون رفت از این شــرایط،
راهکار هم ارائه داد« :اگر میخواهیم این
فاصلــه و عقــب ماندگی تکنیکــی از بین
برود،قطعاًبایدنظامآموزشیهماهنگی
در ردههای پایه داشته باشیم .این فاصله
تکنیکیچیزینیستکهبتواندر 4،5ماه
یا یک سال برطرف کرد یا مثالً من مربی
بتوانمدرسطحیکتیمحرفهایدرلیگ
برتــر برطرف کنــم .ضعفهای تکنیکی
باید بین 12تا 17سالگی برطرف شود».
جاللی در ادامه به آنالیز بازی ذوب آهن
پرداخــت« :ایــن بــازی  7گل داشــت که
 3گل برای مــا (ذوب آهن) و  4گل برای
آنهــا (االتحاد) بــود .حتــی  3گل هم در
بازی رفت به ثمر رسیده که مجموعاً 10
گل میشود .از این  4گلی که ما به دست
آوردیــم 3 ،گل روی ضربــه ایســتگاهی
بــوده و یــک گل مــا در جریــان بــازی به
ثمــر رســیده .اگــر بخواهیــم گلهایمان
را بــا گلهایی که آنهــا در جریان بازی به
ثمر رساندند مقایسه کنیم ،باید ببینیم
کــه مــا قبــل از گل چنــد پــاس دادهایــم
و بــرای هــر پــاس چنــد ضربــه بــه توپ
زدیــم .اگر بــه اینها دقت کنیــد ،منظور
مــن از ضعفها یــا فاصلههای تکنیکی
را متوجــه میشــوید .ما بــرای دادن یک
پــاس به زمان زیادی نیــاز داریم .ضمن
اینکــه ضربــات زیــادی را هــم بــه تــوپ
میزنیــم .در حالی که آنهــا ،هم زمان را
پاییــن آوردهاند و هم تعــداد ضربات را.
موقعیتهایی کــه آنها در نیمــه اول به
دســت آوردند ،مانند یک شــوک بود که
مــا اصطالحاً به آنهــا پاسهای ناگهانی
میگوییــم .در حالــی که ما اصــاً در این
شکل از بازی تبحری نداریم».

او منظــور خــود از نظــام آموزشــی
هماهنــگ را چنیــن توضیــح داد« :باید
مرکزی در فدراسیون وجود داشته باشد
که یک نفر در رأس آن قرار داشــته باشد
و در آن تعــدادی از مدیــران تکنیکــی
باشــند تا ایــن نظام آموزشــی هماهنگ
را تدویــن کننــد و به هر کســی کــه در این
کشــور مدرســه فوتبال یــا آکادمــی دارد،
بدهند .ما در ایــن زمینه ظرفیت زیادی
داریم .شــاید نزدیک به  20هزار مدرسه
فوتبــال در کل کشــور داریــم ولــی به این
دلیــل خروجی ندارد که نظام آموزشــی
هماهنگــی ندارند .اگــر ایــن کار را انجام
دهیم و نظارت هم داشته باشیم ،تردید
نکنیــد که در کوتاهتریــن زمان ممکن به
پیشــرفتهای اعجابآوری میرســیم.
شــاید ظــرف  5ســال بــه پیشــرفتی
برســیم کــه هیــچ کســی فکــرش را هم
نمیکــرده اســت ».آیــا حضــور مربیانی
مانند کالدرون ،دنیزلی و اســتراماچونی
میتوانــد از لحــاظ تکنیکــی در فوتبــال
ایــران تأثیرگــذار باشــد؟ پاســخ جاللــی
منفی است« :قطعاً خیر .به خاطر اینکه
برای برطرف کردن ضعفهای تکنیکی
باید ســراغ  12تا  17ســالهها برویم .مثالً
بازیکنــی که  29ســالش اســت ،پاس 30
متــر روی زمین ،ســر زدن یا تــکل زدن را
بلد نیست .شما در 29سالگی نمیتوانی
ایــن چیزها را بــه او یاد بدهــی .او هر چه
بایــد یاد میگرفتــه را گرفته و شــما باید
از مهارتهــای او در تاکتیکهــای تیمی
استفادهکنی».
او دربــاره اینکــه ایــن مربیــان و در رأس
آنها مــارک ویلموتــس در تیم ملی چه
کاری میتوانند انجام دهند ،گفت« :آنها
فقــط در حوزههای مدیریــت و رهبری و
مقداری هم در حوزه تاکتیکی میتوانند
تأثیرگــذار باشــند ولــی به هیــچ وجه در

ســیدرضا صالحیامیــری صبح دیــروز در یــک برنامــه تلویزیونی
حضــور یافــت و درخصــوص موضوعــات مختلــف بــه گفتوگــو
اخبــــار پرداخت .رئیس کمیته ملی المپیک در ابتدا درباره شــایعه نامزد
شــدنش برای انتخابات فدراســیون فوتبال تأکید کرد که انگیزهای برای حضور در
هیچ فدراســیونی ندارد .او همچنین دربــاره تیم ملی امید گفت« :فرهاد مجیدی
منتخب فدراســیون فوتبال اســت و رســالت ما حمایت از ســرمربی انتخاب شده
اســت .مجیدی یک دســتیار خارجی را پیشــنهاد کرد ،ما هم مشــکلی نداریم و او
اضافه میشود .ما در انتخاب مربی دخالت مستقیم نداریم ،تالشمان این است
که آنها موفق باشند .ما در تالشیم که مسأله تیم امید در چارچوب تیم ملی ما دیده
شــود و اکنــون هــم وزارت ورزش و هم کمیته المپیک و هم فدراســیون به صورت
جدی پشتیبان تیم امید هستیم تا شاهد راهیابی آن به المپیک  2020باشیم».

لیگ نوزدهم از  31مرداد کلید میخورد

مجید جاللی در گفتوگو با «ایران» ضعف فعلی فوتبالمان را تشریح کرد

از لحاظ تکنیکی عقب ماندهایم

صالحیامیری :رسالت ما حمایت از مجیدی است

