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اخبار

بازتاب خوشتیپی بازیکنان ایران
در دیلیمیل

دیلیمی��ل در گزارش��ی ب��ه خوش��تیپی
ملیپوش��ان ای��ران در جامجهان��ی روس��یه
پرداخ��ت .مس��ابقات جامجهان��ی فوتبال در
روس��یه از روز پنجشنبه آغاز میشود .اعضای
تیممل��ی فوتبال ایران نیز اکنون در روس��یه
هس��تند و خودش��ان را برای بازی با مراکش
آماده میکنند .دیلیمیل در گزارشی به عکس
بازیکنان ایرانی در روسیه اشاره کرد و نوشت:
عکس بازیکنان خوش��تیپ ایرانی در توئیتر و
رس��انههای گروهی دیگر بازتاب گستردهای
داشت و خیلیها را به تیمملی ایران عالقهمند
کرد .بازیکنان تیمملی فوتبال ایران اکنون در
کمپ مسکو خودشان را برای جامجهانی آماده
میکنند.

تیتر خندهدار سایت بلژیکی
درباره تیم فوتبال ایران

سایت اسپورت بلژیک در خبری اعالم کرد
ش برای پوشیدن پیدا
که تیم فوتبال ایران کف 
نمیکند .سایتاسپورت در این خبر اعالم کرد
که تحریمهای دونال��د ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا علیه ای��ران پیامدهای غیرمنتظرهای
داش��ت که یکی از آنها امتناع کمپانی نایکی
از دادن کف��ش به بازیکن��ان تیم ملی فوتبال
ایران بوده است .س��ایت بلژیکی در تیتر این
خبر نوشته است که اعضای تیم فوتبال ایران
کفش برای پوشیدن پیدا نمیکنند! در ادامه
خبر آمده است :ایران با عصبانیت به این اتفاق
واکنش نش��ان داده است .کارلوس کیروش،
س��رمربی تیمملی فوتبال ایران به رسانههای
جمعی اعالم کرد که تحریم ش��دن از س��وی
نایکی ی��ک بیاحترامی به ایران بوده اس��ت.
ایران به فیفا ش��کایت خواهد کرد .او در ادامه
افزود :نمیشود در فاصله کمی تا جامجهانی
همچنین ممنوعیتی بر بازیکنان اعمال شود.
همه میدانند که چقدر مهم اس��ت بازیکنان
با کفشهای خودشان در بازیها حضور پیدا
کنند .تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران
از ماه مهاز س��ر گرفته شده اس��ت .ایران در
جامجهانی با مراکش ،پرتغال واسپانیا روبهرو
میشود.

مهدی شریفی
با پرسپولیس قرارداد بست

مهاجم سابق سپاهان و تراکتورسازی تبریز
با باشگاه پرسپولیس قرارداد داخلی امضا کرد.
مهدی شریفی که پس از جدایی از سپاهان برای
گذراندن دوره سربازی به تراکتورسازی تبریز
پیوسته بود با عقد قراردادی داخلی به باشگاه
پرسپولیس پیوس��ت ،البته با توجه به اینکه
باشگاه پرسپولیس از نقل و انتقاالت تابستانی
محروم اس��ت به احتمال فراوان شریفی یک
نیمفص��ل نتواند برای پرس��پولیس به میدان
برود.

رسولی قهرمان پرتاب دیسک
جوانان آسیا شد

در س��ومین روز از مس��ابقات دوومیدانی
قهرمانی جوانان آسیا ،حسین رسولی با پرتاب
 62/29متری به عنوان قهرمانی پرتاب دیسک
جوانان آسیا دست پیدا کرد .در سومین روز از
هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی
جوانان آسیا به میزبانی ژاپن ،حسین رسولی،
نماینده دوومیدانی ایران موفق ش��د با پرتابی
ب��ه طول  62/29متر ضمن شکس��تن رکورد
مسابقات قهرمانی آس��یا به مدال طال دست
یابد .ابراهیم محمد از قط��ر با رکورد 61/50
متر نایبقهرمان شد و کوزی یاماشیتا از ژاپن
نیز با رکورد  56/51متر به مقام س��وم رسید.
محمود منصوری ،دیگر پرتابگر ملیپوش ایران
هم با پرتابی به ط��ول  56/30متر در جایگاه
چهارم ایستاد.

رئیس فدراسیون فوتبال کوزوو
درگذشت

رئیس فدراس��یون فوتبال ک��وزوو دیروز
درگذش��ت تا فوتبال این کش��ور دچار شوک
شود .فدیل وکری رئیس  ۵۷ساله فدراسیون
فوتبال کوزوو روز گذش��ته به شکل ناگهانی
از دنی��ا رف��ت و مردم ای��ن کش��ور را دچار
ش��وک کرد .وکری که خودش زمانی در تیم
یوگس�لاوی بازی میکرد ،از س��ال  ۲۰۱۶به
عنوان رئیس فدراس��یون کوزوو انتخاب شده
بود .کوزوو از کشورهایی بود که برای برگزاری
ب��ازی تدارکاتی مدنظر تیمملی ایران بود ولی
حاضر نشد شرایط ایران (برگزاری بازی پشت
درهای بسته) را قبول کند.
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نگاه

کیروش در جمع خبرنگاران حاضر در روسیه حرفهایش را زد

روزبه چشمی ،مدرنترین دفاع ایران

کارلوس کیروش ،س��رمربی تیمملی فوتبال
ایران در گفتوگویی با حضور خبرنگاران ایرانی
و خارجی به س��واالت پرتعداد آنها پاسخ داد .در
ش��رایطی که صدای هواداران در کمپ لکوموتیو
روی صدای کارلوس کیروش سایه میانداخت او
ابتدا به سوالی درباره مسابقه مقابل لیتوانی پاسخ
داد و گفت :بازی آخر ما یک بازی استثنایی بود
و م��ن آن را به عنوان هدیه از طرف خدا در نظر
میگیرم .ما این ش��انس را داشتیم در یک بازی
آمادهس��ازی مقابل تیم خوبی مثل لیتوانی قرار
بگیریم ،این تنها فرصتی اس��ت که بتوانیم قبل
از جامجهانی در یک بازی دوس��تانه خودمان را
محک بزنیم .خبرن��گار از کیروش درباره برخی
انتقاده��ا در روزهای پایانی دوران آمادهس��ازی
تیمملی س��وال کرد که کیروش چنین پاس��خ
داد :همیش��ه به انتقادهایی ک��ه همراه با احترام
اس��ت روی خوش نش��ان میدهم ،چون فوتبال
مسابقهای است که هرگز نمیتوانید خود را دور
از نظ��رات دیگران قرار بدهید اما وقتی بعضی از
این انتقادها مکرر میش��ود و در بردارنده منافع
آدمهای خاصی است و از جاهای مشخص شده
بیرون میآید ،برای من قابل قبول نیس��ت .این
چیزی اس��ت که در ای��ران اتفاق میافتد و البته
علیه تیم و بعضی از بازیکنان است .من هرگز به
این انتقادها توجه نمیکنم .او سپس حرف خود
را اینطور ادامه داد :ما با  4مدافع وسط به روسیه
آمدهای��م؛ وقتی مرتض��ی پورعلیگنجی را برای
دفاع وس��ط انتخاب کردم انتقادهایی را متوجه
خودم دیدم و حاال هم که سیدمجید حسینی را
به عنوان بازیکن جوان در اختیار داریم اوضاع به
همین ترتیب است .ما همچنین روزبه چشمی را
داریم که متعلق به نسل جوان است و به نظرم 4
مدافع وسط در روسیه برای ما کافی است.
کیروش سپس به تمجید از مدافع استقالل
در تیممل��ی پرداخ��ت و او را مدرنتری��ن دفاع
ایران در  10س��ال گذش��ته نامید و گفت :بعد
از  37س��ال کار در فوتبال این نظر من اس��ت؛
من��ی که چیز زیادی درب��اره فوتبال نمیدانم و
در باش��گاههای بزرگ کار نک��ردهام اما میتوانم
بگویم دفاع وس��ط یا هافب��ک دفاعی خوبی در
حد کیفیت روزبه چشمی در 10سال گذشته در
ایران وجود نداشته است .خبرنگار دیگری درباره
ترکیب احتمالی تیمملی و این مساله که آیا در
بازی مراکش س��ورپرایزی وجود خواهد داشت
یا نه س��وال کرد که کیروش گف��ت :ما قدرت
س��ورپرایز کردن آنها را داریم چون خیلی خوب

سرانجام و پس از کش و قوسهای فراوان در
مذاکرات مسؤوالن تراکتورسازی با گزینههای
ب��ه قول رض��ا مهاج��ری همتراز ب��ا رایکارد و
اس��کوالری قرعه به نام جان توشاک افتاد .یک
مربی با کولهب��اری از تجربه مربیگری در اروپا!
جان توشاک ،سرمربی باتجربه و  69ساله ولزی
برای  3فصل هدایت تراکتورس��ازی را بر عهده
گرفته است .لیست بلندباالی تیمهایی که او در
آنها س��رمربیگری کرده است مشخص میکند
ش��اهد حضور یک مربی صاحب سبک اروپایی
خواهیم بود .او از س��ن پایی��ن کریکتباز بوده
است اما شکستگی از ناحیه چانه باعث میشود
ترک تحصیل کن��د و تمام تمرکز خود را روی
فوتب��ال بگذارد .او فوتبال خ��ود را از نوجوانان
کاردیف س��یتی شروع کرد و پس از حضور در
تیم بزرگساالن این باشگاه به لیورپول پیوست.
ب��ازی در کن��ار کوین کیگان و اس��تیو هایوی
منجر به کس��ب  3قهرمان��ی در لیگ انگلیس،
یک قهرمان��ی در افای کاپ ،یک قهرمانی در
لیگ اروپ��ا و یک قهرمانی در س��وپرجام اروپا
شد .مصدومیت او موجب شد به سوانزی برود
و در آنجا دوران موفق مربیگری خود را ش��روع
کرد .او س��وانزی را از دس��ته چهارم به دسته
اول آورد تا بیل ش��نکلی ب��ه وی لقب «مربی

مراکش را میشناس��یم .راهی ک��ه ما در پیش
گرفتهایم دقیقا به همین منظور است چون آنها
هیچ چیز درباره ما نمیدانند و حاال ما میتوانیم
شگفتزدهشان کنیم .از کیروش درباره کوتاهی
فدراس��یون فوتبال در برآورده کردن برنامههای
تیمملی س��وال ش��د و او چنین پاس��خ داد :من
فک��ر نمیکنم االن وقت خوبی ب��رای پرداختن
به این مس��ائل باش��د اما اگر صادق باشیم فکر
نمیکنم تقصی��ر نبود برنامهری��زی اختصاصی
برای تیمملیای که میخواس��ت در جامجهانی
شرکت کند ،بر گردن فدراسیون باشد .به نظرم
این اشتباه ناشی از عدم مسؤولیتپذیری جمعی
در ایران بود .از رس��انهها آغاز شد ،به باشگاهها
رسید و دیدگاه غلط هواداران را شکل داد و همه
اینها به اضافه من ،باعث چنین تصمیماتی شد.
مطمئنا وزارت ورزش دست باال را دارد که بتواند
باش��گاهها را ملزم به آمادهسازی برنامه تیمملی
کن��د اما مس��ؤولیتش با همه ما بوده و هس��ت.
به نظرم در یک س��ال گذش��ته این هدف غایی
فوتب��ال ایران که آمادهس��ازی ویژه برای حضور
در جامجهانی ب��ود مورد توجه قرار نگرفت .این
مسؤولیت اجتماعی رس��انهها هم بود .شما این
اجازه را دادید یکس��ری مناف��ع خودخواهانه به
برنام��ه آمادهس��ازی تیمملی لطمه بزند .ش��ما؛
رس��انهها ،هواداران فوتب��ال ایران ،باش��گاهها،
مدیران فدراس��یون و وزی��ر ورزش ،هدف اصلی
فوتبال ایران را لیگ قهرمانان آس��یا قرار دادید.
ای��ن انتخاب از بین دو گزینه بود؛ جامجهانی یا
لیگ قهرمانان آس��یا .االن دیگ��ر با این تصمیم
کاری نمیش��ود کرد و بای��د آن را پذیرفت اما
در ی��ک س��ال گذش��ته بارها توجه هم��ه را به
اهمیت جامجهان��ی جلب کردم و گفتم که این
تورنمنت یک لحظه خاص برای ایران است .بعد
از قرعهکش��ی س��عی کردم به همه اطالع بدهم
حض��ور در گروهی ک��ه در آن ق��رار گرفتهایم
نیازمن��د یک برنامه آمادهس��ازی خاص اس��ت
اما شما لیگ قهرمانان آس��یا را انتخاب کردید.
بای��د این موضوع را بپذیرید و با آن کنار بیایید.
همه شما؛ باشگاهها ،رسانهها ،فدراسیون ،وزارت
ورزش و ...اما این نظر من نبود .البته من احترام
میگذارم و س��وءتفاهم نش��ود ام��ا موافق این
اتفاق نبوده و نیس��تم .کیروش به سوال بعدی
درباره تحریم اعمالشده از سوی کمپانی نایکی
چنین پاس��خ داد :موضوع کفش تنها مس��اله ما
نیس��ت ،مس��اله اصلی مش��کالت دیگری است
که در راه آمادهس��ازی ما قرار گرفت؛ مس��ائلی

مارکا

صالح و صحبت درباره همه چیز

■■کریستین پاون (آرژانتین 22 ،ساله 5 ،بازی
ملی ،بدون گل)

برعک��س پاون ،لو سلس��و خیل��ی زود راهی
فوتبال اروپا ش��د و  2س��ال پیش ب��ا مبلغ 8/5
میلیون پوند از روزاریو به پاریسنژرمن پیوست.
لو سلس��و این فصل جایی برای خودش در خط
میانی پاریسیها باز کرد و نقش مهمی در کسب
سهگانه داخلی آنها داشت.
لو سلس��و همین حاال خیلی شناختهشدهتر
از پاون است ،هافبک چپپایی بسیار مستعد که
میتواند تورنمنت بزرگی پیشرو داشته باشد.
■■مارکینیوش (برزیل 24 ،ساله 25 ،بازی ملی،
بدون گل)

ک��ه در چیدمان بازیه��ا ،رزرو هتلها ،انتخاب
کمپه��ا و ...به وجود آمد و م��ا را آزار داد ولی
شما در رسانه شاید این اجازه اخالقی را نداشته
باش��ید از نایکی انتقاد کنی��د ،چون وقتی زمان
آمادهسازی تیمملی بود به تیمملی پشت کردید
و شما هم به نوعی تیم را تحریم کردید ،چرا که
بین جامجهانی با پتانسیل خوشحال کردن 80
میلی��ون و لیگ قهرمانان که هیچکس به خاطر
ندارد قهرمان آخرین دورهاش کیس��ت دومی را
انتخاب کردید .با این کنار بیایید.
کیروش س��پس حرفهای خ��ود را اینطور
جمعبندی کرد 8 :روز مانده به نخس��تینبازی
فقط میخواهم درباره مس��ائلی صحبت کنم که
ن بازی ما اس��ت .مطلب اول
مرتبط به نخس��تی 

خ��ورد .حضور او کم��ک کرد رئ��ال پنجمین
قهرمانی متوالی خود در اللیگا را کس��ب کند
آن هم با رکورد بیشترین گل و امتیاز! در فصل
بع��دی حضور اما نتای��ج ضعیفتر از حد تصور
بود و او به رئال سوس��یداد بازگش��ت .در کنار
آن مربیگ��ری ولز را نیز پذیرفت اما زیر فش��ار

تالش خواهیم ک��رد بهترین عملکردمان را ارائه
دهیم ام��ا اگر بخواهیم بهتری��ن عملکردمان را
ب��ه نمایش بگذاریم پیشش��رطی به نام بهترین
آمادهس��ازی وجود دارد .چند روزی باقی مانده،
بیایید تمرکزمان را روی آمادهسازی بگذاریم ولی
نمیتوانیم چش��ممان را روی افرادی ببندیم که
در یک س��ال گذشته ذهنشان را باز نکردند که
در برنامه آمادهسازی تیمملی به ما کمک کنند.
خیلی ش��فاف بگویم آنهایی که دهانشان را باز
کردند تا نظرات متفاوتش��ان را بیان کنند ،آن
احساس مسؤولیتپذیری را به نمایش نگذاشتند
اما وقتی همین افراد صورتشان را پشت برخی
رنگه��ا پنه��ان میکنند ،هم��ه از آنها خواهند
ترسید نه فقط من.
انتقادها پس از  47روز اس��تعفا کرد .دپورتیوو
الکرونیا و بشیکتاش باشگاههای بعدی او بودند
و با بش��یکتاش قهرمان جام حذفی ترکیه شد.
توشاک در سال  2001بار دیگر به رئالمادرید
بازگش��ت ام��ا  10ماه بعد از هدای��ت این تیم
کنار رفت .پس از حض��وری کوتاه در تیمهای
س��نت اتین فرانسه ،رئال سوس��یداد اسپانیا و
کالچو کاتانی��ا ،دوباره هدایت تیمملی ولز را به
دست گرفت 6 .سال حضور در ولز فقط ناکامی
او در رقابتهای مقدماتی را در پی داش��ت .او
هدایت تیمملی مقدونی��ه را پذیرفت و پس از
آن ب��ه لیگ آذربایجان رفت و س��وپرکاپ این
کشور را با تیم خزر لنکاران بهدست آورد .ویداد
کازابالنکای مراکش آخرین باشگاهی بود که او
در آن مربیگری کرده اس��ت و با این تیم مقام
قهرمان��ی لیگ مراکش را کس��ب کرد .بهرغم
اینکه توشاک  2فصل است هدایت هیچ تیمی
را ب��ه عهده ن��دارد اما باید بدانید وی کاش��ف
گرت بیل بوده است و او را از تیمهای پایه این
کش��ور کشف کرده و در س��ال  1990بهترین
مربی فصل اللیگا ش��ده اس��ت .جالب اس��ت
بدانید جان توشاک شاعر نیز هست و در سال
 1981شخصیت ورزشی سال ولز را از آن خود
کرده است.

کیوسک
موندودپورتیوو

در فاصل��ه کمت��ر از ی��ک هفته به ش��روع
جامجهانی ،تیم ویکری ،کارش��ناس برجس��ته
فوتب��ال آمریکایجنوبی ،به بررس��ی پدیدههای
احتمالی این قاره در روسیه پرداخته است.

■■جووانی لو سلس�و (آرژانتین 22 ،س�اله4 ،
بازی ملی ،بدون گل)

گزینه عالی

لنگلت تهاجمی

سفارش مسی

پ��اون که در  18س��الگی از تایرس د کوردوبا
به بوکا جونیورز پیوس��ت ط��ی  4فصل اخیر در
 60بازی برای بوکا  17گل زده و پیش��رفت قابل
مالحظهای داشته و برای همین بارسلونا ،گویا به
سفارش لیونل مسی ،خواهان به خدمت گرفتن
پاون است .پاون وینگر ریزنقش و راستپایی است
که البته بیش��تر در س��مت چپ به بازی گرفته
میش��ود .بنابراین برای ق��رار گرفتن در ترکیب
تیممل��ی باید با آنخل دی ماریا رقابت کند .او در
بازی دوس��تانه مقابل هائیتی ب��ه عنوان بازیکن
ذخیره ب��ه زمین رفت و هم��کاری و هماهنگی
خوبی با مسی نشان داد.

معرفی جان توشاک ،سرمربی جدید تراکتورسازی

قرن» بدهد .با کنارهگیری از سوانسی به کشور
پرتغال رفت و هدایت اس��پورتینگ لیسبون را
بهدس��ت گرفت و پس از آن رئال سوسیداد را
برای ادامه دوران مربیگری برگزید و در س��ال
 1987کوپادلری را با این تیم فتح کرد .دوران
حض��ور او در رئالمادرید از س��ال  1989کلید

پدیدههای آمریکایجنوبی در روسیه

کوریره

رؤیاهای دشوار

آ.اس

آخرین تمرین برابر تونس

همبازی لو سلسو در پارک دو پرنس ،عنصری
کلیدی در خط دفاعیای بود که در  38بازی لیگ
تنها  29گل خورد .مارکینیوش در اکتبر 2017
برای نخستینبار افتخار بستن بازوبند کاپیتانی
برزی��ل را پیدا کرد ،در حالی که جانش��ین تیاگو
سیلوا ،الگوی خودش ،در زمین شده بود.
مارکینیوش همین حاال بازیکنی شناخته شده
اس��ت اما نه به اندازهای که باید .او مدافعی سریع
و بسیار قابل اطمینان در مرکز خط دفاعی است
که میتواند نقش فولبک راس��ت و حتی هافبک
دفاع��ی را هم ب��ازی کند .مارکینی��وش که در
بازیه��ای مقدماتی مهره ثابت تیمش بود ،از آن
دس��ت مدافعانی است که به قدری ساده و بدون
حاشیه بازی میکنند که کمتر به چشم میآیند.
با این حال قرار گرفتن او در ترکیب ثابت برزیل در
روسیه هنوز معلوم نیست.

■■یریمینا (کلمبیا 23 ،س�اله 12 ،بازی ملی،
 3گل)

پیوس��تن مینا به بارس��لونا ،مدافع��ی که به
پالمیراس کمک کرده بود بعد از  22س��ال لیگ
برزیل را ببرد ،با س��روصدای زیادی همراه بود .او
حتی در جلسه معارفه خودش ،به عنوان نخستین
کلمبیایی تاریخ باش��گاه ،به نشانه احترام با پای
برهنه وارد شد اما چند نمایش سطح پایین از مینا
باعث شد تا حاال به نظر برسد برای ادامه فوتبالش
باید نوکمپ را ترک کند.
مینا به هر حال مدافعی تنومند و مقتدر روی
توپهای هوایی اس��ت و میتواند در جامجهانی
مشتریان زیادی برای فصل آینده جذب کند.

■■خوآن فرناندو کوئینترو (کلمبیا 25،ساله14،
بازی ملی 2 ،گل)

از کوئینترو به عنوان یکی از درخش��انترین
استعدادهای نسل خودش یاد میکردند ،بازیکنی
که در جامجهانی گذش��ته ه��م گل زد اما بعد از
پیوستن به پورتو موفق نشد به روند رو به رشدش
ادامه دهد و مجبور ش��د م��دام به صورت قرضی
برای تیمهای دیگر بازی کند.
کوئینترو هافبک بازیس��از و چپپایی بسیار
مس��تعد بود اما در چند س��ال اخی��ر به دالیل
مختلفی از جمله باال رفت��ن وزنش ،فرمش افت
کرد و حت��ی در یک مقطع حرف از خداحافظی
از فوتبال و پی گرفتن حرفهای موسیقی زد .امکان
ب��ازی در یک جامجهانی دیگر انرژی دوبارهای به
او داده و با اینکه به احتمال زیاد در ترکیب اصلی
کلمبیا قرار نگیرد اما میتواند اسلحهای مرگبار از
روی نیمکت باشد.

■■رودریگو بنتانکور (اروگوئه 20 ،ساله 6 ،بازی
ملی ،بدون گل)

بنتانکور جزو دیگر محص��والت آکادمی بوکا
جونیورز اس��ت که طبق بخش��ی از معامله این
باشگاه با یوونتوس برای بازگرداندن کارلوس توز
در نهایت امس��ال راهی تورین ش��د .اروگوئه در
یک س��ال اخیر دس��ت به جوانگرایی باالیی در
خط میان��یاش زده و بنتانکور در این راه بدل به
شاخصترین بازیکن این پروژه توسط اسکار تاوارز
شده است.
هافبک جوان یوونتوس که این فصل نقش��ی
نهچندان پررنگ برای بیانکونری در راه رس��یدن
ب��ه هفتمین قهرمانی پیاپی س��ری آ بازی کرد،
محبوبیت بس��یار زیادی در اروگوئه دارد و انتظار
میرود به مهره کلیدی تیمش در جامجهانی بدل
شود .بنتانکور توانایی کنترل جریان و ریتم بازیها
را دارد و برای همین اروگوئهایها امید زیادی به
ساقهایش برای یک شگفتسازی بزرگ بستهاند.

