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گزارش

از کومان تا مارتینز؛ گزینههای
سرمربیگری بارسا

در حالی که بازار شایعات درباره سرنوشت
وال��ورده و صندلی س��رمربیگری این تیم داغ
اس��ت ،مون��دو دپورتیوو گ��زارش صفحه اول
خود را به این موضوع اختصاص داد .شکس��ت
بارس��لونا در فینال کوپا دلری مقابل والنسیا،
داغ ه��واداران بلوگرانا را تازه کرد و خاطره تلخ
شکست دراماتیک در نیمهنهایی لیگ قهرمانان
را به یادش��ان آورد .به همین خاطر اس��ت که
ارنستو والورده ،سرمربی بارسا در روزهای اخیر
بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارد
و ب��ازار گمانهزنی درباره ادام��ه کار یا اخراج او
و حتی معرف��ی گزینههای احتمالی باش��گاه
بارس��لونا برای معرفی به عنوان سرمربی آینده
این تیم داغ اس��ت .روزنامه اس��پانیایی موندو
دپورتیوو که در ش��هر بارسلونا منتشر میشود
و ب��ه نوعی یک��ی از ارگانهای رس��انهای این
باش��گاه به حس��اب میآید صفح��ه اول خود
را به ای��ن بحث اختصاص داد و حتی س��عی
کرد به صورت تلویحی به این ش��ایعات جهت
بدهد ،چرا که این روزنامه عکس بزرگ صفحه
اول خ��ود را به رونالد کوم��ان اختصاص داد و
در عکس دیگ��ر نامزدهای مطرحش��ده برای
پس��ت هدایت بارس��ا را به ص��ورت کوچکتر
در کن��ار صفح��ه کار کرد تا این تلق��ی را در
مخاطب ایجاد کند که احتمال منصوب شدن
رونالد کومان به عنوان س��رمربی جدید بارسا
بیش��تر از سایر گزینههاس��ت .موندو از روبرتو
مارتینز س��رمربی اس��پانیایی تیمملی بلژیک،
اری��ک تنهاگ س��رمربی آژاکس آمس��تردام
و ماس��یمیلیانو آلگ��ری س��رمربی اخراج��ی
یوونتوس به عنوان گزینههای دیگر بارس��ا یاد
کرده و ش��انس آنها را مس��اوی دانسته است.
در همین حال موندو میگوید دیانای رونالد
کومان با دیانای بارسلونا هماهنگ است و او
این را در تیمملی هلند نشان داده است .موندو
میگوید نارنجیپوشان در دوران هدایت کومان
همانط��ور ب��ازی میکنند که هواداران بارس��ا
دوست دارند تیمشان بازی کند .این در حالی
اس��ت که دیگر روزنامه ورزشی شهر بارسلونا،
اسپورت ،عکس بزرگ صفحه اولش را به روبرتو
مارتینز ،سرمربی تیمملی بلژیک اختصاص داد و
نشان داد تحریریه این روزنامه بیشتر به انتخاب
یواناریها تمایل دارند.
مارتینز برای هدایت آب 
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خبر

تقابل سپاهان و پرسپولیس این بار در جام حذفی

به ارزش یک فینال
دیدار نیمهنهایی جام حذفی ساعت  ۲۱امشب
در ورزش��گاه نقش جهان اصفهان در حالی برگزار
میش��ود که بی��ش از یک هفته اس��ت  2تیم در
فضای رس��انهای کش��ور در حال زورآزمایی برای
تصاحب س��کوهای بیشتر در ورزش��گاه هستند.
پرسپولیس��یها خواهان تقس��یم مساوی سکوها
هستند اما سپاهان میگوید میزبان هستیم و باید
تماشاگر بیشتری در ورزشگاه خانگی داشته باشیم.
تا لحظه نوش��تن این مطلب  ۷۰درصد از ظرفیت
ورزشگاه نقش جهان به س��پاهان اختصاص داده
شده و  ۳۰درصد به پرسپولیسیها .این اتفاقات در
حالی رقم خورده که به جذابیتهای فنی و زیبایی
این مسابقه در رسانهها کمتر پرداخته شده است؛
مسابقهای که بین تیمهای قهرمان و نایبقهرمان
لیگ برتر برگزار میش��ود و میتواند بهترین بازی
فصل از نظر فنی محس��وب ش��ود؛ مسابقهای که
جمع��ی از بهترینهای فوتبال کش��ورمان در آن
حضور دارند؛ از بازیکنان گرفته تا سرمربیان دو تیم.
شاید به همین دلیل است که به این مسابقه لقب
الکالس��یکوی ایرانی داده شده است .با این حال
از آخرین مس��ابقه  2تیم در لیگ برتر صحنههای
دلخراشی در اذهان ورزشدوستان و اهالی فوتبال
ثبت شده است .درگیری و سنگپرانی و کتککاری
روی س��کوهای ورزشگاه آزادی آنقدر تلخ و سیاه
بود که حتی نمایندگان مجلس به ماجراهای این
مس��ابقه ورود کردند .هواداران پرس��پولیس علیه
سرمربی سپاهان ش��عار دادند و هواداران سپاهان
علیه پرسپولیس��یها ،حتی بازیکن سپاهان رسما
هواداران پرس��پولیس را تهدید ک��رد! اینها تمام
تصاویری بود که از الکالسیکوی ایرانی ثبت شد.
با این شرایط شاید حق با رسانههاست که فقط به
حواشی این بازی میپردازند و نمیگویند قهرمان
 3دوره لیگ برتر مقابل سپاهانی قرار میگیرد که
تهاجمیترین تیم این فصل مس��ابقات بوده است.
هر چند مدیران  2باش��گاه تالش کردند خاطرات
سیاه آن بازی را پاک کنند و سپاهان به مناسبت
قهرمانی پرس��پولیس تبریک گفت و پرسپولیس
هم به این نامه پاسخ محبتآمیزی داد ولی هنوز
کلنجار رفتن  2باش��گاه بر سر اختصاص ظرفیت
ورزش��گاه ادامه دارد .برانکو که با پرس��پولیس در

قهرمانی لیگ برتر هتتریک کرده در جام حذفی
یک ناکام بزرگ بوده است .پرسپولیس با او مقابل
قشقایی ش��یراز باخت ،از ذوبآهن و صنعت نفت
آبادان هم در  2دوره مختلف جام حذفی شکست
خورد و از گردونه رقابتها کنار رفت اما پرفس��ور
قطعا در ای��ن بازی به دنبال کس��ب دومین جام
قهرمانی اس��ت .او میگوید برای بازی با سپاهان
هیجانزده اس��ت .در آن سوی میدان هم سپاهان
با امیر قلعهنویی انگیزهه��ای زیادی برای پیروزی
در این مس��ابقه و فینالیست شدن در جام حذفی
دارد .بس��یاری از کارشناسان این مسابقه را فینال
واقعی جام حذفی میدانند و میگویند برنده این
بازی قهرمان خواهد ش��د ،البته داماش گیالن را
که تیم دسته دومی است نمیتوان از پیش بازنده
دانست ولی حداقل روی کاغذ شانس این تیم برای
قهرمانی زیاد نیست .در هر صورت امیدواریم شاهد
یک بازی جذاب فوتبالی باشیم با کمترین حاشیه
ی و خش��ونتهای بیمورد روی سکوها!
و درگیر 
امیدواریم فوتبالدوس��تان ایران��ی این نکته مهم
را به خودش��ان یادآوری کنند که بازنده شدن در
یک مس��ابقه به معنای پایان دنیا نیست .بارسلونا
در چند روز اخیر  2جام مهم قهرمانی را از دس��ت
داد؛ ابت��دا حذف از لی��گ قهرمانان اروپا و بعد هم
جام حذفی در اسپانیا اما هواداران مغموم بارسلونا
نه سنگی پرتاب کردند نه روی سکوهای ورزشگاه
کت��ککاری کردند ،فقط زان��وی غم بغل کردند و
روی س��کوهای ورزشگاه ش��اهد جشن تیم برنده
بودند و آرام اش��ک ریختن��د .کاش بدانیم فوتبال
برای دوستی بیشتر اس��ت و میدان جنگ و نبرد
نیست ،آن هم بین هموطنان در  2شهر مختلف.
به ه��ر حال هم��ه ورزش ایران چهارشنبهش��ب
تماشاگر جذابترین مسابقه باشگاهی ایران خواهد
بود و امیدواریم  2تیم پرس��پولیس و س��پاهان و
هوادارانش��ان در این رقابت بزرگ سربلند شوند؛
فارغ از اینکه کدام تیم برنده میش��ود و کدام تیم
بازنده.

■■تابش :در طبقه دوم هم هواداران پرسپولیس
را اسکان میدهیم

مدیرعامل باش��گاه س��پاهان گفت :این بازی
آبروی کشور است که در کشورهای دیگر نمایش

ویلموتس ،تک و تنها در تهران

سرمربی تیمملی فوتبال ایران صبح دیروز
وارد تهران شد تا اقدامات الزم برای آمادهسازی
تیمش را انج��ام دهد .ویلموتس ب��رای آماده
کردن ش��رایط الزم برای رویارویی با تیمهای
سوریه و کرهجنوبی صبح دیروز به تهران آمد .او
در حالی به ایران آمده که هیچ دستیار و مربی
خارجیای او را همراهی نمیکند .پیش از این
رسانههای بلژیکی از حضور  3مربی خارجی در
کنار او خبر داده بودند .از  2نفر همراه ویلموتس
در عکس منتش��ره در رس��انهها یکی وکیل و
مدی��ر برنامههای او اس��ت .اخیرا ً یک س��ایت
بلژیکی دیگر از حضور مانو فریرا به عنوان یکی
از دستیاران ویلموتس در تهران خبر داده بود.
مارک ویلموتس در نخستین روز فعالیت خود
در ایران جزئیات حضور ملیپوشان دعوت شده
به تیمملی در جامجهانی و جام ملتهای آسیا
را بررسی کرد .وی از صبح دیروز در ساختمان
پک در مرکز ملی فوتبال مستقر شده است.

قوچاننژاد جانشین علیپور در
پرسپولیس میشود؟

داده میشود و باید فرهنگ خوب ایرانی را نشان
بدهیم .مس��عود تابش درب��اره آخرین وضعیت
تقسیمبندی تماشاگران در مسابقه بین سپاهان
و پرس��پولیس گف��ت :بر اس��اس تصمیم گرفته
ش��ده ،اینطور مصوب شد که تقسیم تماشاگران
ب��ه ص��ورت  70به  30باش��د .در این یک هفته
صحبتهای زیادی انجام و جلس��ات بس��یاری
برگزار ش��د و باالخره مراج��ع ذیصالح تصمیم
گرفتند نس��بت جمعیت  2تیم اینگونه باشد .ما
هم موظفی��م آن را اجرا کنیم .س��عی میکنیم
انش��اءاهلل میزبان خوبی باشیم و پذیرایی خوبی
از تیم میهمان ب��ه عمل آوریم .وی درباره اینکه
آیا صحبتی درباره این نحوه تقس��یمبندی دارد،
گفت :صحبت خاصی ندارم .فقط از هوادارانمان
میخواهم به ورزش��گاه بیاین��د و فرهنگ باالی
هوادار اصفهانی را نشان دهند .از آنها میخواهم
تیم خودشان را تشویق کنند و فرهنگ هواداری

و میزبان��ی را به نمایش بگذارند .انش��اءاهلل یک
بازی جوانمردانه برگزار ش��ود که مردم از دیدن
آن ل��ذت ببرند و هواداران م��ا هم ضمن احترام
به تی��م مقابل ،فرهنگ مردم خ��وب اصفهان را
نشان دهند.
مدیرعامل باشگاه س��پاهان درباره اینکه چه
جایگاهی را برای هواداران پرس��پولیس در نظر
گرفتهاند و آیا ممکن اس��ت جایگاه پشت دروازه
را برای آنه��ا در نظر بگیرند ،گفت :خیر! جایگاه
پشت دروازه را برای هواداران پرسپولیس در نظر
نگرفتهایم .همیش��ه در ورزش��گاه نقش جهان
محل هواداران تیم میهمان مشخص است و برای
بازی فردا (امروز) هم ما در همان محدوده یعنی
تقریباً از پش��ت نیمکت خودشان آنها را اسکان
میدهیم ،اگر جمعیت بیش��تری هم داشتند با
توجه به تعداد آنها ،در طبقه دوم همان قس��مت
هواداران خودشان را اسکان میدهیم.

رض��ا قوچاننژاد بعد از اتم��ام قراردادش با
سیدنی اس��ترالیا یکی از گزینههای جانشینی
عل��ی علیپور در پرس��پولیس اس��ت .به نقل
از البواب��ه ،رض��ا قوچاننژاد مهاج��م ایرانی در
نقلوانتقاالت زمستانی با جدایی قرضی از تیم
آپوئل نیکوزیای قبرس با قراردادی  ۶ماهه راهی
تیم س��یدنی استرالیا شد و به نخستین ایرانی
لیگ اس��ترالیا تبدیل ش��د .او نخستین گلش
را برای س��یدنی برابر آدالید به ثمر رس��اند و
در ادامه گل قهرمان��ی تیمش را از روی نقطه
پنالتی زد تا سیدنی فاتح لیگ استرالیا شود .او
بعد از اتمام قراردادش از همتیمیها و باش��گاه
سیدنی خداحافظی کرد و گزارشها حاکی از
آن است که باشگاه پرسپولیس تمایل به جذب
این بازیکن دارد تا او را جانش��ین علی علیپور
در پرس��پولیس کند که از اروپا و کش��ورهای
بلژی��ک و یونان پیش��نهادهایی دریافت کرده
است .این مهاجم  ۳۱س��اله موفق شده است
در  ۴۴بازی برای تیمملی فوتبال ایران  ۱۷گل
به ثمر برس��اند که از جمله آنها تنها گل ایران
در جامجهانی برزیل بود که وارد دروازه بوسنی
کرد .او بعد از جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه تصمیم
گرفت از تیمملی فوتبال ایران خداحافظی کند.

