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تایمز (انگلیس)

اسپورت (اسپانیا)

رکورد (پرتغال)

اوضاعبداندیماری،تنیسوراسکاتلندیپساز
بازگشت به میدان در پی مصدومیتی  20ماهه
و نتایج ضعیفی که او را به اندیشــیدن پیرامون
اعالمبازنشستگیواداشته،عکساولضمیمه
ورزشــی ایــن روزنامــه سیاســی را تشــکیل داده
اســت .گزارش اول تایمز هم مربوط به مناقشه
مارکو آرناتوویچ ،مهاجم صربتبار وســتهام با
ســران این باشــگاه و ارائه درخواســت جدایی از
ت باشگاه با این امر است.
جانب او و مخالف 

ایننشریهباچاپعکسبزرگیازبازیپریشب
بارســلونا با لوانته در چارچوب دیدارهای رفت
مرحلــه ســوم جــام حذفــی فوتبــال اســپانیا،
شکســت  2-1بارســا را زیــر ذرهبیــن بــرده و
حرفهای ارنســتو والورده ،ســرمربی این تیم
را هــم که گفته اســت از این نتیجــه ابایی ندارد
و زمان آزمــودن جوانترهای تیم رســیده بود،
آورده اســت .اســپورت از شــرایط جدید موراتا،
مهاجمبالتکلیفاسپانیایینیزیادکردهاست.

گزارشهایــی ویــژه دربــاره آخرین وضعیت
بنفیکا و تشریح شرایط چند بازیکن جوان این
تیم شامل فلیکس باالی صفحه اول «رکورد»
را گرفتــه اســت و این نشــریه بــا ژوزه مورینیو
نیــز کــه ســابقه هدایــت ســرخهای لیســبون
را در شــروع دهــه  2000دارد ،مصاحبــهای
اختصاصی انجام داده است .درخششهای
تــازه تیــم پورتــو هــم از چشــم خبرنــگاران
«رکورد» دور نمانده است.

وینگادا آنالیزور جدید تیم ملی در جام ملتها

امروز دومین دیدار تیم ملی در جام ملتها برگزار میشود

ویتنام؛ حریف نوبرانه!

تمرینات پر نشاط ایران قبل از بازی با ویتنام

ملیپوشان گرگم به هوا بازی کردند

تیم ملی پنجشــنبه و جمعه تمرینات خود را در ورزشــگاه کریکت ابوظبی دنبال
کرد .تمرین پنجشنبه در حالی از ساعت  13:30برگزار شد که پیش از آغاز تمرین،
کریم انصاریفرد و اوســیانو کروز پاسخگوی خبرنگاران رسانههای گروهی بودند.
علــی کفاشــیان هم مثــل روزهای اخیر در تمریــن تیم ملی حضور پیدا کــرد و در
اقدامی جالب با لباس ورزشــی و گرمکن مشــغول گرم کردن در کنار ملیپوشان
شــد .شــور و نشــاط در چهــره ملیپوشــان نمایان بــود و آنها در بخشــی از تمرین
مشغول بازی «گرگم به هوا» شدند .اتفاق خوب بعدی هم تمرین آماده و سرحال
علیرضا جهانبخش بود که در تمرین تاکتیکی تیم حضوری فعال داشت و نشان
داد مشکلی برای همراهی تیم ملی در بازی با ویتنام ندارد .در بخشی از تمرین،
بازیکنان به گرم کردن بدنهای خود پرداخته و سپس مشغول آقا وسط شدند .در
گروه منتظری ،شجاعی ،دژاگه و حاجصفی که همگی کاپیتانهای تیم ملی ایران
هستند ،صحبتهای جالبی رد و بدل میشد .هنگامی که یکی از این بازیکنان توپ
را لو میداد ،آنها سر و صدای زیادی میکردند و وقتی یکی از کاپیتانها چند بار این
کار را تکرار کرد ،بازیکنان دیگر با خنده و صدایی بلند خطاب به او گفتند«:پیرمرد
پرحاشیه اینقدر توپ لو نده!»
تیم ملی ساعت 11دیروز نیز یک جلسه تمرین در زمین اصلی ورزشگاه آل نهیان
برگــزار کــرد .در تمرین دیروز ،خبرنگاران طبق قوانین  AFCفقط میتوانســتند
 ١۵دقیقه ابتدایی تمرین را پوشش دهند .بازیکنان با انجام تمرینات کششی زیر
نظر مک درموت بدنهای خود را گرم کردند تا برای تمرین آماده شوند.

مارکا :کیروش از اسفندماه روی نیمکت کلمبیا

بحث انتخاب کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کلمبیا
روز پنجشــنبه با خبــری که روزنامــه مطرح «مارکا»ی اســپانیا اعالم کــرد ،جدیت
بیشتری یافت و مصاحبهای که سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در امارات محل
برگزاری جام ملتهای آســیا انجام داد ،نه تنهات روشن کننده موضوع و تأییدی
بــر رفتــن یا ماندن او نبود ،اما این احتمال را به گونهای قوت بخشــید .مارکا متذکر
شد با اینکه پیشتر گفته میشد لوئیس فیلیپه اسکوالری برزیلی سرمربی کلمبیا
خواهد شــد اما در معــادالت تازه کیروش از وی پیش افتاده اســت .به ادعای این
نشــریه ،کــیروش از اســفندماه هدایت کلمبیا را در دســت میگیرد و حتــی در دو
دیدار دوستانهای که کلمبیا در این ماه برای خود جور کرده ،هدایت این کشور را در
دست خواهد داشت .شش دلیل برای رویکرد فدراسیون فوتبال کلمبیا به کیروش
عنوان شده است که عبارتند از -1 :زمان مناسب :چون کلمبیاییها عجلهای در این
زمینه نداشــتند ،صبر میکنند تا جام ملتهای آسیا پایان یابد و قرارداد کیروش
بــا ایران به پایان برســد -2 .عالقه به اســتعدادهای جوان :کــیروش که پیشتر با
نسل طالیی پرتغال در جام جهانی جوانان قهرمان شد ،در ایران نیز دست به یک
جوانگرایی گســترده در تیم ملی این کشــور زده است -3 .مدیریت قوی :مسئوالن
کلمبیا معتقدند سرمربی جدید این کشور باید مدیریت قوی و قاطعانهای داشته
باشد و چنین خصلتی از مشخصههای همیشگی کیروش بوده است -4 .گسترش
تیمهای پایه :کیروش انگشت روی نام هر بازیکن نوجوانی میگذارد ،در درازمدت
آنهــا را متحول میکند و کلمبیا این را نیز بــرای فوتبال خود میخواهد -5 .تجربه
بینالمللــی :کــیروش با بیش از  30ســال کار در عرصههای بینالملل و چهار بار
رســاندن تیمهای مختلف به ادوار نهایی جامهای جهانی ،میتواند کلمبیا را هم
به اهدافش برساند -6 .با اینکه تکرار موفقیتهای اخیر پکرمن آرژانتینی در تیم
کلمبیا ســخت اســت ،اما کلمبیاییها معتقدند کیروش این توان را دارد ،ضمن
اینکه کلمبیا از اکثر مربیان خارجی خود خاطرات خوبی دارد.
کیروش طبعاً نسبت به این موضوع بیتفاوت نماند و در نشست خبری مسابقه
روز شــنبه برابر ویتنام در مورد این مســأله گفت :االن زمان مناسبی برای صحبت
درباره این موضوع نیســت زیرا من در حال حاضر پست و مسئولیت دیگری دارم
و باید بهترین تدارک را برای مســابقه با ویتنام ببینم و فقط روی این دیدار تمرکز
کنم .وی در ادامه گفت :تنها نکتهای که نســبت به آن مطمئن هســتم ،این اســت
که مســئوالن فوتبال ایران با نظارت وزارت ورزش از ماه جوالی به بعد نخواســتند
اقامــت مــن در ایــران طوالنیتر از این شــود .البته مــا همچنان یکــی از مؤثرترین
خانوادههای فوتبالی هستیم و شرایط فوقالعادهای در تیم ملی وجود دارد.

نعیم احمدی -ابوظبی /ایران

تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه در گــروه
 Dجــام ملتهــای آســیا  ۲۰۱۹امــارات
حضــور دارد ،از ســاعت  ۱۴:۳۰امروز در
دومین دیدار به مصاف ویتنام میرود.
دیــداری کــه در ورزشــگاه آل نهیــان
ابوظبی برگزار میشــود و قضاوت آن را
محمدتقی جعفری از سنگاپور برعهده
خواهد داشت .تیم ملی پس از پیروزی
قاطع  5بر صفر در بازی نخست مقابل
یمن ،جام را مقتدرانه آغاز کرد و از خود
چهره یک مدعی جدی قهرمانی نشان
داد .امــروز شــاگردان کارلوس کیروش
میخواهنــد بــا پیــروزی مقابــل ویتنام
صعودشــان بــه مرحله بعد را مســجل
کننــد و احتماالً بازی آخــر مقابل عراق
جنگ صدرنشینی گروه خواهد بود.
کیروش و شــاگردانش امروز به مصاف
تیمــی میروند که شــاید خیلیها آن را
با «جنگ ویتنام» به یاد بیاورند .جنگی
که از ســال  ۱۹۵۵تا  ۱۹۷۵بین نیروهای
ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادیبخش
ویتنــام جنوبــی از یــک ســو و نیروهــای
ویتنام جنوبی و متحدانش بویژه ایاالت
متحــده امریــکا از ســوی دیگــر رخ داد.

«دوایــت آیزنهــاور» رئیــس جمهــوری
وقــت امریــکا بــود و بهانــه حضــور
امریکاییهــا در جنــگ را جلوگیــری از
گســترش و کنترل کمونیســم در ویتنام
جنوبــی اعــام کــرده بود .جنگــی که در
نهایــت به شکســت امریکا منجر شــد و
امــروز جمهــوری سوسیالیســتی ویتنام
به نام ویتنام معروف اســت و تیم ملی
فوتبــال ایــن کشــور نیــز از نوامبــر 1991
فعالیتهای خود را از سر گرفته است.
بازیهای ویتنام نشان میدهد که تیم
ملی کار سادهای برابر این تیم نخواهد
داشــت .ویتنــام در بــازی اول برابــر
عــراق در حالی  3بر  2شکســت خورد
که بسیار ســختکوش و جنگنده نشان
داد .ویتنامیهــا در این دیــدار دو بار از
حریف پیش افتادند ولی نهایتاً دست
خالــی زمین مســابقه را تــرک کردند.
این باخت ،پایانی بود بر روند  ۱۸بازی
بدون شکســت ویتنــام در رقابتهای
مختلف .آنهــا در این بازیها صاحب
 ۹تســاوی و  9برد شــده بودند .هرچند
کــه اکثــر رقیبــان ویتنــام از کشــورهای
ضعیــف منطقــه جنوب شــرق آســیا

بودنــد ولی این عملکرد باعث شــد تا
ایــن تیــم در پایان ســال  ۲۰۱۸در رتبه
 ۱۰۰جهان و هفدهم آســیا قرار بگیرد.
ایــن رتبــه بهتریــن رتبــهای اســت که
ویتنام پــس از ســال  ۲۰۱۱تجربه کرده
اســت .چرا کــه در آن ســال در جایگاه
 ۹۹جای گرفته بود .با این حال ،فوتبال
ویتنام ســیر صعودی داشــته و از سال
 ۲۰۱۵تاکنــون  ۴۷رده در رتبهبنــدی
فیفا ،ارتقا یافته است.
ک هانــگ ســئو ،ســرمربی کــرهای
پــار 
ویتنام که از ســال  ۲۰۱۷هدایت این تیم
را برعهــده گرفــت ،موفق شــد در ســال
 ۲۰۱۸فاتــح مســابقات جــام ملتهای
جنــوب شــرق آســیا (آســهآن) شــود .از
 ۲۳بازیکــن ویتنــام  ۲۲بازیکن در لیگ
داخلی این کشــور شــاغل هستند و تنها
یکی از دروازهبانهای این تیم ،در لیگ
تایلنــد بــازی میکنــد .ایــن چهارمیــن
حضــور ویتنــام در جام ملتهای آســیا
محسوب میشود .دو حضور اول ویتنام
در دو دوره نخســت جــام ملتهــا و
تحت عنوان ویتنــام جنوبی بود که بین
چهار تیــم حاضر در مســابقات چهارم

شــد .حضور ویتنامیها در جام ملتها
وقفــهای  ۴۷ســاله داشــته و آنهــا ســال
 ۲۰۰۷بــه عنــوان میزبــان به مســابقات
بازگشــتند و توانســتند بــا حــذف قطر و
امــارات ،از مرحلــه گروهی صعود کنند
و در مرحلــه یکچهــارم نهایــی بــا دو
گل مغلــوب عــراق ،فاتــح آن دوره از
مسابقاتشدند.
ایــران و ویتنــام از جملــه کشــورهای بــا
ســابقه فوتبــال آســیا به شــمار میآیند
ولی این بازی اولین رویایی دو کشــور در

بازیهــای ملی رده بزرگســاالن اســت.
این دو تیم در ردههای ســنی پایه با هم
روبهرو شدهاند که آخرین آن به سه ماه
پیــش برمیگردد کــه در رقابتهای زیر
 ۱۶سال آسیا ،تیم نوجوانان ایران با پنج
گل ویتنام را درهــم کوبید اما تلخترین
جــدال ایــران و ویتنــام ،بــه بازیهــای
آســیایی  ۲۰۱۴اینچئــون برمیگــردد که
تیم ملی امید متحمل شکست سنگین
و غیرقابــل باور  ۴بر یک شــد و در پایان
نیز در گروه ســه تیمی ،ســوم شد و حاال

ایــن دیــدار فرصت مناســبی اســت که
ایــران ،آن نتیجه را جبــران کند و قدرت
خود را به رخ بکشد.
نکتــهای که درخصوص ایــن دیدار باید
به آن اشاره کرد این است که به احتمال
زیــاد در این بازی پژمان منتظری که در
نیمه دوم بازی قبل به میدان رفته بود،
از ابتدا بازی خواهد کرد .ضمن اینکه با
توجه به بهبــودی علیرضا جهانبخش،
احتمــال اینکــه او نیــز در ایــن بــازی به
میدان برود هم وجود دارد.

کیروش :مسئوالن نخواستند ماندن من طوالنیتر شود

گرفتــه .ما بــه هیچ شــرطی اینگونه فکر
نمیکنیم .تفکر ما این است حریف هم
میخواهــد فوتبال بازی کند و ویتنام هم
همینطــور خواهد بود و احتــرام کامل را
برای حریف قائل هستیم».
او دربــاره حضــور نلــو وینــگادا در کنــار
تیــم ملــی نیــز توضیــح داد« :در طــول
مربیگریام همیشــه تالش کــردم افراد
الیــق را بیــاورم تــا بتوانند بــه تیم کمک
کننــد تا برنــده ،پیروز و موفق باشــیم .در
طــول مربیگری دوســتان و متحدینی در
سراســر دنیــا داشــتم که همیشــه به من
کمــک کردنــد .ایــن دوســتان در  ۸ســال
گذشــته بدون هیچ چشمداشــتی به من
کمــک کردنــد و بازیهــای دوســتانه و
اردوهای مختلف ،همینطور اســتادیوم
و هتلهایــی بــرای تیــم ملــی هماهنگ
می کننــد .این بار نلو وینگادا به ما کمک
خواهــد کرد .تیــم ملی کــه از ابعاد مالی
با مشــکالتی روبهرو اســت و این دوستان
توقعاتشــان وفــاداری و کمــک بــه تیم
بوده اســت .مثل آقای دکتــر کریک و نلو
وینگادا.خیلیخوشبختمکهایندوستان
را دارم کــه مــن را در راســتای رســیدن به
موفقیتکمکمیکنند».
کی روش ادامه داد« :اعتقاد راســخ دارم
اگــر میخواهیــم بــه موفقیــت برســیم،
همیشــه احتیــاج بــه  2تیــم داریــم .یک
تیــم موفــق درون زمیــن و تیمــی کــه از
تیم درون زمیــن حمایت کند و کارش را
خــارج از زمین انجام دهد .خوشــبختانه

قدردانی از اندی ماری پس از بازنشستگی اجباری

پس از اعالم بازنشستگی اجباری اندی ماری ،تنیسور برجسته و  31ساله اسکاتلندی
به ســبب ناراحتــی مزمن لگن خاصره ،بســیاری از بــزرگان تنیس دیروز بــا وی ابراز
همــدردی کــرده و قــدرت و پیروزیهای او را که شــامل فتح  3گرند اســلم میشــد،
ســتودند .مــاری پس از غیبتی طوالنــی ،اخیراً به صحنه تنیس بازگشــته اما احتمال
میدهد پس از شرکت در مسابقات قریبالوقوع اوپن استرالیا ،نخستین گرند اسلم
تنیس سال  2019برای همیشه از ورزش قهرمانی کناره بگیرد.

کادر و دســتیاران بســیار متعهــدی دارم
که کارشان را به نحو احسن انجام دادند.
در کنــار بازیکنانــی مثل جــواد نکونام در
گذشته و مسعود شجاعی در حال حاضر
که الگــوی بازیکنان اســت و رهبر میدان
بودهاند .ما یک خانواده متحد هســتیم.
به غیر از خانواده شخصیام ،این بهترین
خانواده فوتبالیام بوده است».
او در مــورد بازی ویتنام برابر عراق گفت:
«مــن بازیهای ویتنــام را از قبل پیگیری
کردهام .مخصوصاً بازی برابر کرهشمالی
و بــه نظــرم ،این تیــم در گروه مــا یکی از
مدعیان اصلی است .ویتنام با دیسیپلین
و تمرکــز بــاال یــک فوتبــال بســیار مثبت
ارائــه می دهد .مربی بســیار خوبی دارند
که در گذشــته با گاس هیدینگ کار کرده
و مطمئناً دیدن بــازی ویتنام برابر عراق
خیلی خوب بود و هشــداری بــود تا برابر
این تیم با تمرکز باال ظاهر شویم».
کــی روش درباره پیشــنهاد کلمبیــا برای
قبول ســرمربیگری تیم ملی این کشــور
چنیــن واکنشــی داشــت« :االن زمــان
مناســبی بــرای مطــرح کــردن اینگونــه
صحبتها نیســت .چون مــن وظیفهای
دارم و بایــد تــا بینهایــت تمرکــز و
انگیزهمــان را در بــازی مقابــل عــراق و
ویتنام نشــان دهیم .االن زمانی نیســت
که بخواهم در مورد مسألهای فکر کنم یا
تمرکزم را برای مســائل دیگری بگذارم.
تنهــا مطلبی که از آن مطمئن هســتیم،
این اســت کــه مســئوالن فوتبال ایــران با

جابر صادقزاده پهلوان ایران در سال ۹۷

در جریــان برگزاری رقابتهای کشــتی پهلوانی قهرمانی کشــور
کــه در اوزان مختلف در ســالن انقالب شــهر کرج برگزار شــد ،در
اخبـــــار دیــدار فینــال وزن  +۱۰۰کیلوگــرم ،جابــر صــادقزاده برابــر امیــر
محمدی بهروی تشــک مبارزه رفت و در پایان با نتیجه  ۶بر  ۲و ضربه فنی مقابل
امیرمحمدی به برتری رســید و برای دومین ســال پیاپی صاحــب بازوبند پهلوان
کشــور و بازوبند پهلوان کشــور در سال  ۹۷توســط خانواده معظم شهیدان حسین
علی و سعید یساولی بر بازوی جابر صادقزاده بسته شد.

کوالکوویچ تا  2020ماندنی شد

جلسه افشین داوری ،سرپرست فدراسیون والیبال و ایگور کوالکوویچ ،سرمربی
تیم ملی برگزار شد .افشین داوری در این خصوص گفت«:تا  ٢٠٢٠با کوالکوویچ
به توافق رسیدهایم و به زودی به صورت رسمی قرارداد امضا میکنیم».

االن زمان صحبت کردن درباره کلمبیا نیست

کارلــوس کــیروش ،ظهــر روز گذشــته
درنشســت خبری پیش از بــازی تیمش
برابــر ویتنام چنین صحبت کــرد« :بازی
دوممــان را برابــر ویتنام پیــشرو داریم.
تیمــی کــه از کادر مربیگــری خوبــی
برخوردار اســت و برای آمادهســازیاش
تالش زیــادی صورت گرفتــه .البته ایران
هم کامالً آماده است .تک تک بازیکنان،
آمادگــی حضــور در بــازی را دارنــد و در
حــال جنگیــدن بــرای حضــور در یکی از
جایگاههــای بــازی هســتند و امیدواریــم
تیم برتر میدان باشیم و فوتبال برتری را
نسبت به ویتنام ارائه دهیم».
ســرمربی تیــم ملی بــه این ســؤال که آیا
بــرای بازی بــا ویتنام هم بــازی هجومی
را در دســتور کار دارید؟ این پاســخ را داد:
«تفاوتی که بیــن ورزش فوتبال و صحنه
تئاتر وجود دارد ،این اســت که در فوتبال
بایــد رقابــت کــرد .در فوتبــال شــما یک
حریفی را پیــشرو داریــد و آن آرزوهایی
را که شــما دارید ،تیم حریف هــم دارد و
تالش میکنند تا به برد برسند .خانواده،
دوســتان و هوادارانــی دارنــد کــه از آنها
حمایــت میشــود .همانطــور کــه در
بازیهــای اول دیــدم ،مســابقات بســیار
دشــواری را پیــشرو داریم .تمــام تیمها
به هم نزدیک هســتند .ویتنــام بازیکنان
صــادق و متعهــدی دارد .از اکتبــر ۲۰۱۸
حدود  ۱۳بازی دوســتانه داشتند .در یک
ماه گذشته  ۵بازی دوستانه انجام دادند
ولی ما هم تــاش میکنیم در بازی تیم
برتر میدان باشیم.
کــیروش ایــن کــه بــه تفاضــل گل فکــر
میکنــد را رد کرد« :فکر نمیکنیم .چون
ما تیم مغروری نیســتیم .تیم ما از افراد
فروتــن شــکل گرفته اســت .همیشــه به
عنوان رهبر تیم ســعی کردم یک ســری
از مســائل اصولــی را در اختیار بازیکنانم
قرار دهم .تالش ما این بوده که مســائل
پایهای خصوصاً از بعد شــخصیتی را به
بازیکنانــم خــوب بیاموزم .باید همیشــه
به حریــف احتــرام گذاشــت .درغیر این
صــورت تبدیــل بــه آدمهایی میشــویم
کــه مغــرور هســتند و غــرور آنهــا را فــرا

تمرین پنجشــنبه تیم ملــی در ابوظبی یک چهره ویژه داشــت .نلو
وینگادا که سابقه سرمربیگری پرسپولیس و تیم ملی امید ایران را در
بازتاب کارنامه خود دارد ،با لباســی متفاوت در این جلســه تمرینی حضور
داشت و تیم را زیر نظر گرفت .وینگادا و کیروش دوستی نزدیک و طوالنی با یکدیگر
دارند و او در تورنمنتهای مختلف ،به کیروش در آنالیز حریفان کمک کرده است.
وینگادا دســتیار کیروش در تیم ملی جوانان پرتغال بود که همــراه با وی در دو جام
جهانی جوانان ۱۹۸۹عربســتان و  ۱۹۹۱پرتغال به قهرمانی رسید .این مربی پرتغالی
به عنوان ســرمربی عربســتان در جام ملتهای آسیا  ۱۹۹۶امارات به قهرمانی رسید
ولی در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی  ۱۹۹۸برکنار شد .وینگادا در سال ۲۰۰۴
به همراه الزمالک قهرمان مصر شــد و سپس هدایت تیم ملی امید مصر در جریان
مسابقات مقدماتی المپیک پکن را برعهده داشت که به صعود این تیم نینجامید.
او در لیگ هشتم حرفه ای با سرمربیگری پرسپولیس پا به فوتبال ایران گذاشت و در
 3جام لیگ برتر ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا به توفیقی دست نیافت و ناکام
مانــد .وینگادا ســابقه هدایت تیم ملی فوتبال امید ایران را هــم دارد .او در بازی های
آســیایی  2014با شکســت  4بر یک برابر ویتنام و تســاوی  1-1مقابل قرقیزســتان ،در
گروه  3تیمی ،سوم شد و از صعود به مرحله بعد بازماند و از هدایت این تیم نیز کنار
رفت .نلو حاال آنالیزور تیم ملی در جام ملتهاست و قرار است به کیروش در کسب
موفقیت کمک کند .بنا بر اعالم فدراسیون وینگادا بهمنظور بررسی سایر تیمهای ملی
شرکتکننده در جام ملتهای آسیا و تهیه گزارش و آنالیز دیگر رقیبان برای تیم ملی
از روز گذشــته فعالیتش را آغاز کرده اســت .او در اولین روز حضورش ،دیدار تیمهای
ملی اردن و سوریه را در محل ورزشگاه مشاهده کرد .حضور وینگادا در کنار تیم ملی
بهصورت رایگان بوده و با توجه به سابقه قهرمانی وی در جام ملتهای آسیا میتواند
کمک شایانی برای شناسایی سایر تیمها برای تیم ملی باشد.

نظــارت وزارت ورزش از مــاه جــوالی بــه
بعــد نخواســتند مانــدن مــن طوالنیتر
شــود ولــی در حال حاضر وظیف ه دشــوار
و بــی نهایــت را پیــشرو داریــم و آن هم
بازیهایی اســت کــه باید انجــام دهیم.
بــا تمرکز بــاال هــم روی این مســأله فکر
میکنیم و تأکید میکنم یکی از قویترین
خانوادههای فوتبالی هســتیم .مســعود
شجاعی هم اینجاســت و با سابقهای که
دارد و از لحــاظ اتحــاد و همدلــی که بین
اعضــای کادر و بازیکنان اســت ،شــرایط
فوقالعادهای در تیم وجود دارد».
 ëëشــجاعی :در بهترین شــرایط فیزیکی و
روانیقرارداریم
مســعود شــجاعی کــه او هــم بــه همراه
کیروش در نشست خبری پیش از دیدار
بــا ویتنــام حضــور داشــت ،درخصوص
ایــن دیــدار گفــت« :بــرد بــازی اول برای
روحیــه بازیکنــان و تیــم ملــی خــوب
بــود .االن در بهتریــن شــرایط فیزیکــی
و روانــی قــرار داریــم .همانطــور که قبالً
اعــام کــرده بودیم ،بازی بــه بازی پیش
میرویــم .از بــازی اول شــروع کردیــم و
آن را با موفقیت پشــت سر گذاشتیم .به
بــازی دوم رســیدهایم و همــه تمرکزمان
را بــرای بازی دوم گذاشــتهایم .صادقانه
بگویــم کــه انتظار چنیــن بــازی خوبی را
از ویتنــام در بازی اولشــان مقابل عراق
نداشــتیم ».کاپیتــان تیم ملی در پاســخ
به ســؤال یک خبرنــگار خارجی مبنی بر
اینکه شما میگویید ایران به همه تیمها
احتــرام میگــذارد ،آیــا به آن معناســت
که ســایر حریفــان به تیــم ایــران احترام
نمیگذارند؟ گفت« :من نگفتم تیمهای
دیگر به ایران احترام نگذاشتند؛ مطمئناً
همینطــور اســت .مــن ایــن موضــوع را
بیان کردم که ما برای همه تیمها احترام
قائلیم و فرقی نمیکند با چه تیمی بازی
میکنیم .چون سؤالها در این زمینه بود
که شــاید تیمی ضعیفتر باشــد و تیمی
قویتــر و گفتم که فقط بــه تیم خودمان
فکــر نمیکنیــم و با احتــرام مقابل همه
حریفان قرار میگیریم و سعی میکنیم
بهترین عملکردمان را داشته باشیم».

گلمحمدی :در تهران و ترکیه اردو میزنیم

ت اگر حمیــداوی ،مالــک جدید این
یحیــی گلمحمدی ،ســرمربی پدیــده گف 
باشــگاه وارد عمل نمیشــد ،پدیده به ســبب بدهکاریهایش بــه یک بازیکن
خارجی ســابقش (ســوبا) توســط فیفا محکوم به کسر  6امتیاز میشــد و در آن
صــورت تمامــی زحمــات و دســتاوردهای ایــن تیــم در لیگ هجدهــم به هدر
میرفــت .وی همچنیــن متذکر شــد کــه پدیدهایهــا در راه تقویت خــود برای
نیمفصل دوم لیگ ،در تهران و ترکیه اردو خواهند زد.

مدال نقره دوچرخه سواری در پاراآسیایی 2019

رقابــت فینال تعقیبی انفرادی مســابقات دوچرخه ســواری پاراآســیایی 2019
پنجشنبه در اندونزی برگزار شد و مهدی محمدی از ایران موفق شد مدال نقره
این رقابت ها را به دست آورد .دو دوچرخه سوار کشور میزبان نیز به ترتیب در
جایگاه های اول و سوم این رقابت ها قرار گرفتند.

بازگشتخلعتبریبهجمعذوبیها

محمدرضا خلعتبری که در ســال  2010با ذوب آهن ،نایب قهرمان آســیا شد و در
ســالهای بعدی در تیمهای متعددی بازی کرد ،دیــروز در پی چدایی از پدیده به
ذوب آهن بازگشت و قراردادی یک سال و نیمه با تیم سابق خود بست .مأموریت
او ،نجات ذوبیها از شرایط تیرهشان در فصل جاری لیگ برتر است که حتی پس
از تعویــض مربیشــان و روی کار آمدن علیرضا منصوریان به جــای امید نمازی،
مانع از سقوط تیم به رده چهاردهم جدول نشده است .خلعتبری دیروز متذکر شد
جداییاش از «پدیده» ،خالف میل او و به سبب مشکالت شخصیاش بوده است.

دیدار با تیم نهم لیگ رومانی جور شد

استقرار استقاللی ها در آنتالیا

کاروان اســتقالل ســاعت  4:40دقیقــه بامــداد جمعــه (دیــروز) برای
اردوگاه برگزاری اردوی آماده سازی خود راهی آنتالیا شد .آخرین تمرین تیم
آبـــــی فوتبال استقالل قبل از سفر به آنتالیای ترکیه و برپایی اردویی تدارکاتی
دراینکشورپیشازظهرپنجشنبهدرزمینپژوهشکدهصنعتنفتدرتهرانانجامشد.
ازآنجاکهوینفردشفرروزپنجشنبه 69سالهشدهبود،بازیکناناینتیمبااطالعقبلیازاین
موضوع ،هنگام ورود این مربی آلمانی با دست زدن و سوت کشیدن مقدم وی را گرامی
داشــته و جشــن تولدش را گرامی داشــتند و شــفر نیز بابت این محبت از آنها ابراز تشکر
کرد .در قســمت اول تمرین دیروز ،آبیها ابتدا بدنهای خود را گرم کرده و ســپس به کار
با توپ پرداختند و در انتها به یک فوتبال درون تیمی مشغول شدند .تمرین روز جمعه با
دروازههای کوچکتر از استاندارد انجام شد تا مهاجمان با زحمات بیشتری برای گشودن
دروازه مواجه باشند و دقت ضربهزنی آنها باال برود .غایب عمده تمرین دیروز استقالل،
علی کریمی بود که یک بار دیگر مصدوم شــده اســت .دیروز همچنین ســایت اینترنتی
اســتقالل تصریح کرد این تیم در نخســتین بازی تدارکاتیاش در ترکیه با تیم اسپورتیوو
مونیسیپال رومانی مصاف خواهد کرد که در لیگ کشورش در رده نهم جدول قرار دارد.
شــایان ذکر اســت اضافه بر آبیهای تهرانی ،تیمهایی دیگر از اوکراین ،چک و جمهوری
آذربایجان با توجه به شرایط مناسب تمرینی در آنتالیای ترکیه ،به این شهر آمدهاند .اردو
زدن در آنتالیا پس از منتفی شدن سفر آبیها به قطر که اواخر هفته پیش به سبب بی پول
بودنآنهاصورتنپذیرفت،دردستورکاراستقاللقرارگرفت.هفتهپیشبههمینسبب
تمریناتاستقاللبهمدتسهروزتوسطبازیکنانتحریمشدوفقطبعدازارائهقولهایی
تازهازسویمدیرانباشگاهبهبازیکنان،ازروزچهارشنبهبازگشاییشد.

من و شفر از  15سال پیش یکدیگر را میشناسیم

مجیدی :آینده استقالل بسیار روشن است

فرهاد مجیدی ،عضو نامدار جدید کادر فنی استقالل گفت با وجود پنج سال عدم
حضور در این باشــگاه ،هیچ گاه از آبیها دور نبوده و شــرایط آنها را زیر نظر داشته
اســت .وی با درود فرســتادن به روح حجازی ،پورحیدری و غالمحسین مظلومی،
گفــت :پــس از پنج ماه حضور در تمرینات تیم جوانان اســپانیول ،مدرک  Aآســیا
را هــم گرفتــه و مدرک اتحادیه فوتبال انگلیس را هم دارم و در انتظار درخواســت
همکاری از ســوی ســران اســتقالل بودم که این نیز حاصل آمد .بد نیســت بدانید
ســالها پیش وقتی از بهمن به استقالل میآمدم ،همین آقای فتحی مدیرعامل
بهمن بود .وی اضافه کرد :من  15سال پیش با هدایت شفر قهرمان لیگ امارات
شدم و در نتیجه من و او یکدیگر را بخوبی میشناسیم و امروز به صراحت میگویم
که آینده ترکیب فعلی استقالل بسیار روشن است .مجیدی همچنان با تعریف از
تیم ملی و درایت کارلوس کیروش گفت این تیم صالحیت فتح جام ملتهای
آسیا را دارد و چنین توفیقی خستگی را از تن همه فوتبالیها بدر خواهد کرد.

