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اخبار

پاسخ تیته به ترامپ

س��رمربی تیممل��ی فوتبال برزیل پاس��خ
رئیسجمهور آمری��کا را داد.به نقل از آ.اس،
جیان��ی اینفانتینو ،رئیس فیفا ای��ن روزها با
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا دیده شده
است .آنها پس از مالقات با یکدیگر با رسانهها
صحبت کردند ،زمانی ک��ه نوبت به خبرنگار
برزیل��ی رس��ید تا از ترامپ س��وال بپرس��د،
رئیسجمه��ور آمریکا به او گف��ت« :از کدام
کشور هستی؟» روزنامهنگار برزیلی در پاسخ
به او گفت« :برزیل؛ ما بهترین تیمملی فوتبال
را در جهان داریم» .ترامپ با کنایه به خبرنگار
برزیلی گفت« :اخیرا در تیمملی مش��کالتی
داش��تید» .ای��ن اظه��ارات خوش��ایند تیته،
س��رمربی تیمملی فوتبال برزیل قرار نگرفت.
او در نشس��ت خبری پیش از بازی دوستانه با
السالوادور نسبت به این موضوع واکنش نشان
داد و گفت :پاس��خ من به ترامپ این است که
ما  5قهرمانی در جامجهانی داریم.

عذرخواهی بهخاطر شعار حمایتی
از «صدام»

فدراس��یون فوتب��ال کش��ورهای عربی از
فدراس��یون عراق بهخاطر ش��عار الجزایریها
در مس��ابقات باش��گاههای عربی عذرخواهی
ک��رد .ب��ه گ��زارش ف��ارس 2 ،روز پیش تیم
فوتبال نیروی هوایی عراق در کش��ور الجزایر
برای حضور در مس��ابقات جام باش��گاههای
کش��ورهای عربی حضور پیدا کرد تا برابر تیم
اتح��اد العاصمه الجزایر قرار بگی��رد .هواداران
تی��م الجزایری ش��عارهایی حمایتی از صدام،
دیکتاتور س��ابق عراق را حین ب��ازی دادند و
این اقدام غیرورزشی و غیراخالقی الجزایریها
در حمایت از دیکتاتور س��ابق عراق باعث شد
بازیکنان تیم نیروی هوایی عراق بازی نکنند
و زمی��ن بازی را ترک کنن��د .داور این دیدار
به خاطر ترک زمین بازی از س��وی عراقیها
تیم الجزای��ری را برنده بازی اع�لام کرد .در
این راستا فدراسیون فوتبال عراق بشدت این
حرک��ت الجزایریها را محکوم کرد و خواهان
عذرخواهی و جریمه آنها ش��د .در این راستا
محمد روراوه ،نایبرئیس فدراس��یون فوتبال
کش��ورهای عربی و رئیس س��ابق فدراسیون
فوتب��ال الجزایر رس��ما در تم��اس تلفنی با
عبدالخالق مسعود ،رئیس فدراسیون عراق از
این کار زشت الجزایریها عذرخواهی کرد.

رئیس فدراسیون شطرنج
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان شد!

هیات ورزش عربستان در انتخابی عجیب
رئیس سابق فدراسیون ش��طرنج را به عنوان
رئیس جدید فدراس��یون فوتبال انتخاب کرد.
هیات ورزش عربس��تان اع�لام کرد که قصی
الفواز تنها کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال
عربستان اس��ت در نتیجه او به عنوان رئیس
جدید فدراس��یون فوتبال عربس��تان انتخاب
ش��ده اس��ت .قصی فواز ،پیش از این ریاست
فدراس��یون ش��طرنج را برعهده داشت .عادل
عزت ،رئیس سابق فدراسیون فوتبال عربستان
از سمتش استعفا کرد تا خود را برای انتخابات
ریاست  AFCبرای سال آینده آماده کند.
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پرسپولیس در دیداری معوقه از هفته ششم لیگ برتر امروز در آزادی میزبان نساجی است

یکی از دیدارهای معوقه از هفته شش��م لیگ
برتر امروز چهارش��نبه در ورزش��گاه آزادی بین 2
تیم پرسپولیس و نساجی مازندران برگزار میشود.
س��اعت  ۲۰:۳۰امروز در ورزش��گاه آزادی در یک
دیدار معوقه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال ،تیم
پرسپولیس میزبان تیم نس��اجی قائمشهر است.
مس��ابقهای که حواش��ی آن از یکی ،دو روز پیش
آغاز شد و مسؤوالن نساجی مدعی بودند جاسوس
برانکو را از تمرین تیمش��ان بیرون کردهاند! برانکو
هم به طنز پاسخ نساجی را داد و گفت جاسوس ما
کالهخود و نیزه داشته است .حال در چنین جوی
پرس��پولیس به مصاف یک تیم پرطرفدار شمالی
میرود .ش��اگردان برانکو با  3مس��اوی متوالی به
رده چهارم جدول رس��یدهاند و برای بازگش��ت به
صدر حداقل یکی ،دو هفته دیگر باید صبر کنند.
سرخپوشان تهرانی اگر بتوانند  3امتیاز را از نساجی
بگیرند در آن صورت به رده دوم جدول میرس��ند
اما نس��اجی تیمی سختکوش اس��ت که براحتی
تسلیم نمیشود .نساجی در  ۵بازی گذشته فقط
یک برد داش��ته اما تیم جواد نکونام سختکوش و
جنگنده اس��ت .محمدعباسزاده ،مهاجم اس��بق
پرس��پولیس هم که دوست داشت به پرسپولیس
بازگ��ردد اما ب��ا مخالفت برانکو روبهرو ش��د حاال
میخواهد تواناییهایش را به رخ برانکو و هواداران
پرسپولیس بکشاند با این حال دروازه پرسپولیس
در این فصل به سختی باز میشود و سرخپوشان
با یک گل خورده مس��تحکمترین خط دفاعی را
دارن��د .حتی اگر بیرانوند ملیپ��وش درون دروازه
پرس��پولیس نباش��د هم گل زدن به پرسپولیس
ت
سخت است .سرخپوشان تالش میکنند با حمای 
ه��واداران ن��وار مساویهایش��ان را قطع کنند و
س��ومین برد خود را به دست بیاورند .نساجی هم
برای نباختن مقابل پرسپولیس قرار میگیرد .برانکو
یکی از مربیانی است که به جواد نکونام میدان داد
تا او تواناییهایش را در میدان اثبات کند هرچند
نکونام اکنون مربی و اس��تاد س��ابق خود را متهم
به جاس��وسبازی کرده است .چهارشنبه شب در
میدان س��بز فوتبال مش��خص خواهد ش��د کدام
مربی این بازی را خواهد برد! رضا کرمانش��اهی به
عنوان داور ،سعید قاسمی به همراه حسن یوسفی
به عنوان کمکها ای��ن دیدار را قضاوت میکنند.
همچنین آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر قرار
ب��ود روز پنجش��نبه بین  2تیم اس��تقالل و نفت
مسجدس��لیمان برگزار شود که به دلیل حضور ۶
توماس توخل ،سرمربی پاریسنژرمن اعالم
کرد آلفونس آرئوال نامزد اصلی پوشیدن پیراهن
ش��ماره یک این باشگاه فرانسوی است و او آرئوال
را به جیانلوئیجی بوفون ترجیح میدهد .بوفون
اسطوره بزرگ فوتبال ایتالیا در پایان فصل گذشته
به عنوان بازیکن آزاد ،باشگاه سابق خود یوونتوس
را ترک کرد و به پاریس��نژرمن پیوست .جالب
اینجا اس��ت که بوفون در  2بازی اول پیاسجی
در الشامپیونه درون دروازه این تیم ایستاده است.
ولی در بازیهای سوم و چهارم پیاسجی در لیگ
فرانسه ،توخل آرئوال را به جای بوفون درون دروازه
تیمش گذاش��ته و بوفون این  2ب��ازی را از روی

بدون بیرانوند

ملیپوش استقالل در بازی با ازبکستان این مسابقه
لغو شد.

■■برانکو :جاسوس پرسپولیس را اخراج کردم!

س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت :فکر
نمیکنم در شرایط فعلی رامین رضاییان بخواهد به
پرسپولیس بازگردد تا حضورش در تیمملی دچار
چالش ش��ود .برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری
پیش از دیدار تیمش مقابل نساجی قائمشهر درباره
ای��ن بازی گفت :بعد از مدت زیادی دور هم جمع
شدیم و مطمئن هستم همه ما بیصبرانه منتظر
آغاز لیگ بودیم ام��ا بازیها مصادف با ایام محرم
ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :با تیمی ب��ازی داریم
که عضو جدید لیگ برتر اس��ت ،بعد از ش��اید ۲۰
س��ال دوباره به لیگ برتر ایران بازگشته ،آنها کار
س��ختی را انجام دادن��د و در ب��ازی آخر به لیگ
برت��ر صعود کردند .بازی دراماتیکی مقابل راهآهن
داش��تند بنابراین انتظار نمایش خاصی از این تیم
داریم .میدانیم هواداران بیش��مار ما در ورزشگاه
حضور خواهند داش��ت .همچنین تماشاگران تیم
نس��اجی هم در ورزشگاه حاضر میشوند .نساجی
معروفترین و مطرحترین تیم استان مازندران است
و ش��انس دارد بخوبی خود را تثبیت و ثابت کند،
وضع مالیش��ان هم خوب است و شرایط این تیم

بهبود یافته .جواد نکونام کارش را در نساجی خوب
انج��ام داده و موفق عمل کرده اس��ت حاال نیازی
نیس��ت که بگویم این تیم چقدر هوادار متعصب
دارد و از روی س��کوها حمایت میشود هرچند در
جدول لیگ در رده س��یزدهم هس��تند .وی ادامه
داد :نس��اجی در تبریز مقابل تراکتورس��ازی بازی
خوبی انجام داد و مساوی کرد اما توشاک گفت اگر
بازی  ۱۰دقیقه بیشتر ادامه داشت ما میباختیم.
نس��اجی به فوالد هم اتفاقی باخت و بازی خوبی
انج��ام داد .در بازی آخر هم موفق ش��دند یک بر
صفر ببرند و شانسهای گل بیشتری هم داشتند.
از طرفی نس��اجی  7-8بازیکن جدید گرفته و به
ه��ر حال یک بازی جدی در انتظار ما خواهد بود.
نس��اجی بعد از بیس��ت و خردهای سال در تهران
یک بازی رسمی مقابل پرسپولیس دارد و میدانیم
که با انگیزه زی��ادی به این بازی میآیند؛ ما همه
این مطالب را میدانیم و آگاه هستیم .برانکو درباره
بحث جاسوس��ی ک��ه در تمرین نس��اجی حضور
داش��ت ،گفت :ما عادت کردهای��م این جوها علیه
پرسپولیس ایجاد شود؛ چه از سوی افراد مختلف و
باشگاهها و چه شاید برخی رسانهها .ما به این مساله
محکوم هستیم و با این وضع زندگی میکنیم و به
بقایمان ادامه میدهیم .درباره جاسوسبازی باید

دروازهبان اول پاریس ،آرئوال است نه بوفون

تصمیم عجیب توماس توخل

نیمکت تماش��ا کرده است.
اتفاقی که برای بس��یاری از
فوتبالدوستان بسیار عجیب
بوده اس��ت .آرئ��وال پیش از
این گفته بود مصمم اس��ت
دروازهب��ان اصلی پیاسجی
شود و حاال با صحبتهای توخل به نظر میرسد
فاصل ه چندانی تا رس��یدن به این ه��دف ندارد.
توخل در گفتوگو با RMC Sportsگفت« :بله!

من انتخابم را کردم .البته این
تصمیم هنوز نهایی نیس��ت
ولی به آلفونس گفتم که به
نظر من او دروازهبان اول تیم
خواهد بود» .توخل در ادامه
درباره  2دروازهبان تیم خود
گفت« :آلفونس از آکادمی میآید و پاریسنژرمن
همه چیز او است .او میخواهد خودش را به این
باش��گاه ثابت کند .این وضعیتی است که باید به

بگویم منچسترسیتی  ۱۰آنالیزور دارد که کارشان
آنالیز است .تمرینات ما هم همیشه باز است ،شما
میتوانید بیایید و تمرینات را مشاهده کنید اما آن
جاسوس��ی که مطرح ش��د را اخراج کردیم چون
او را کش��ف کردند و آن جاس��وس خ��ودش را لو
داد چون کالهخود نظامی بر س��ر داشت و لباس
پلنگی استتاری پوش��یده بود ،لو رفت و به خاطر
ع��دم موفقیتش او را اخراج کردیم ،زیرا س��نگین
بود و نتوانس��ته بود باالی درخت برود .س��رمربی
تیم فوتبال پرس��پولیس درباره ش��ایعه بازگشت
رامین رضاییان و وس��اطت علی پروین افزود :من
ای��ن موضوع را از خبرنگاران ش��نیدم اما تا جایی
ک��ه میدانم رضایی��ان در یک باش��گاه مطرح در
بلژیک بازی میکند و فکر نمیکنم دنبال بازگشت
به پرس��پولیس باش��د تا حضورش در تیمملی را
به چالش بکش��د .از طرف دیگر ماهینی و مهدی
ش��یری که از پیکان میآی��د و آدام همتی در این
لیست هستند و لیست ما پر است .در این بین یکی
از خبرنگاران گفت که رضاییان با تیم بلژیکی فسخ
کرده و برانکو افزود :م��ن این موضوع را نمیدانم
و خب��ر هم ن��دارم اما فکر میک��ردم او در بلژیک
اس��ت ،چرا که ت��ا جایی که خبر دارم ق��رارداد او
 ۲ساله بود.
آن احترام گذاش��ت و رویش سرمایهگذاری کرد.
م��ا باید به چنین بازیکنانی افتخ��ار کنیم .ما به
چنین بازیکنانی نیاز داریم؛ کسانی که با تمام روح
و جانش��ان پیاسجی را دوست داشته باشند.
اما وضعیت جیانلوئیجی بوفون فرق میکند .او
یک اسطوره است .یک بت .البته هر  2دروازهبان
ش��خصیتهای بزرگی دارند .باید بعضی مسائل
جزئی را حلوفصل کنیم .هم بوفون و هم آلفونس
میدانند که در باشگاهی به این بزرگی ،هیچکس
حاش��ی ه امنیت ندارد و همه باید منافع باشگاه را
اولوی��ت خود قرار دهند .من مطمئنم که حضور
این  2دروازهبان بزرگ به نفع ما خواهد بود».

یادداشت

ساوتگیت و مشکل دفاع  3نفره

جیمی کرگر :هیچ سیس��تمی بدون ایراد نیست.
ما هم��ه از نمایش انگلیس در جامجهانی با خط
دفاعی  3نفره لذتبردیم اما مش��کالتی که این
سیستم برایمان پدید آورد را بویژه مقابل کرواسی
دیدیم .وقتی در این سیس��تم وینگبکها عقب
کش��یده میش��وند و عمال خط دفاعیای  5نفره
را تشکیل میدهند ،چه کسی مقابل فولبکهای
حریف قرار میگیرد؟ مقابل اسپانیا هم این موضوع
کامال به چشم میآمد .دنی کارواخال و مارکوس
آلونسو فضای زیادی برای نفوذ و حرکت داشتند
و انگلی��س در زمین خودش گی��ر افتاده بود .این
مشکل بزرگ سیستم گرت س��اوتگیت مقابل
تیمهای درجه یک اس��ت .بیشتر تیمهای بزرگ
فوتبال دنیا از سیستم  4-3-3استفاده میکنند،
سیستمی که در مواقعی و با توجه به شرایط بازی
به دفاع  3نفره هم تبدیل میشود .اگر انگلیس قرار
است با این تیمها رقابتی جدی ،نزدیک و معنادار
داشته باشد باید ساوتگیت فکری برای این مساله
فولبکه��ا کن��د .وینگبکها در سیس��تمی که
ساوتگیت از آن استفاده میکند نمیتوانند تبدیل
به فولبک شوند ،چون وقتی تیم صاحب توپ است
آنها عمال نقش وینگر را بازی میکنند .این یکی از
دالیلی بود که ساوتگیت برای جامجهانی از کایل
واکر به عنوان دفاع راست مرکزی استفاده کرد تا با
توجه به پست طبیعیاش در منچسترسیتی بتواند
در جریان بازی ،دفاعی  4نفره از تیمش بس��ازد و
نقش فولبک راست را بازی کند .در هر صورت هر
تیمی با هر سیستم ابتداییای که به زمین برود در
جریان بازی چینش بازیکنانش مدام در حال تغییر
است .تیمی که با دفاع  4نفره بازی میکند وقتی
یکی از فولبکهایش به خط حمله اضافه میشود
تبدیل به تیمی با دفاع  3نفره میشود .انگلیس در
حال حاض��ر روی کاغذ با دفاع  3نفره یا گاهی 5
نفره بازی میکند .مساله اینجاست که دفاع  5نفره
نباید در دقایق زیادی اجرا شود ،چون عمال تیم را
در زمین خودش حبس میکند .اگر انگلیس راهی
برای حل این مشکل پیدا نکند امکان ندارد موفق
به شکس��ت تیمهای بزرگ ش��ود .همه میدانیم
انگلیس مقابل اس��پانیا نمیتواند کنترل جریان
بازی و مالکیت توپ را در دست بگیرد .این را خود
ساوتگیت هم قبل از بازی میدانست اما او باید
دنبال راهی بگردد که بازیکنانش بتوانند بیشتر از
اینها توپ را از حریف پس بگیرند و اس��تفادهای
درست از آن داشته باشند .مشکل اصلی انگلیس
برابر اس��پانیا همین بود .تیم به قدری با عمق کم
دف��اع میکرد و در زمین خودش فرو رفته بود که
نمیتوانس��ت توپ را از حریف بگیرد و آن را بدل
به یک ضدحمله کند .مساله دیگر در این وضعیت
خط میانی انگلیس اس��ت که یک هافبک درجه
یک و خ�لاق ندارد که بتواند جری��ان بازی را به
سود تیم خودش در دست بگیرد .نداشتن چنین
هافبکی البته به این معنا نیست که شانسی برای
پیروزی شما وجود ندارد .معنای این حقیقت این
اس��ت که انگلیس باید راهی دیگر برای پیروزی
پیدا کند ،راهی که معموال برای چنین تیمهایی
از طریق پس گرفتن توپ از حریف در میانه زمین
و شروع ضدحملهای سریع ممکن میشود .الزمه
چنین رویک��ردی باال آوردن خط دفاعی اس��ت.
مس��اله فوتبال ملی اینجاس��ت که س��اوتگیت
نمیتواند هافبکی را که تیمش در میانه زمین الزم
دارد بخرد.

