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یادداشت
سطرهایی در مورد بازی با عراق

اسماعیل شجیع

کاغذ قلم آماده کردم تا به تحلیل یک بازی
ناب آسیایی بپردازم که متاسفانه یک سویه بودن
بازی بد تیم ملی کشورمان همه داشته های ذهنی
ام را ویران کرد.
عراق استراتژی داشت که ما نداشتیم.
عراق انگیزه باالیی داشت که ما نداشتیم.
عراق خود را به آب و آتش می زد تا نبازد و
سه امتیاز این بازی را به هر طریق از آن خود کند
که ما فاقد این ویژگی مهم بودیم
عراق مهره های کلیدی ما رابست و ما بی
توجه به این مورد مهم اجازه دادیم مهره های
کلیدی عراق بدرخشند.
عراق از مهاجمین نام دار ما که اسمشان
در زمین بود هیچ ساخت ( تازه دقیقه  38بازی
فهمیدیم طارمی داخل زمین است)
عراق جواب محکمی به سردار آزمون داد که
گفته بود (عراق با من) که نوعی تبختر و نگاه از باال
بود حال آنکه این میدان بازی است و در نتیجه
سخت کوشی است که می توان در عرصه اش
جواب داد و گرفت.
عراق میانه میدان را از ما گرفت تدبیر خوبی
که کار ساز واقع شد و ما در مقابلش فقط زمان را
از دست دادیم .
عراق از تمام مهره های ناب حال حاظرش
استفاده کرد ،حال آنکه ما قلی زاده و کاوه رضایی
آماده و سرحال را به میدان نیاوردیم
عراق بی برنامه و یا با برنامه گل می خواست
که به آن دست یافت  ،حال آنکه ما فقیر ترین
بازی ملی امان را انجام دادیم که فقط یک ضربه
ایستگاهی داشتیم که رضاییان خوب زد و دیگر
هیچ توپ را به زمین هجوم تماشگران عراقی در
اردن نیندازیم و علل شکست را به گردن هیاهوی
تماشاچی نیندازیم تاثیر روانی داشت اما نه به عنوان
یک اصل تعیین کننده.
اینجا یک سئوال پیش می آید:
چرا تیم قدرتمند ایران سالهاست نمی تواند
عراق را شکست دهد؟
جواب :آنان با فعل خواستن توانستن است به
میدان می آیند یک بازی تحکمی و هول انگیز را
به نمایش می گذارند هرگز نگران ساق پاهایشان
نیستند و کارستان بازی را به نفع خود به پایان می
برند نقطه اوج عراق در بازی اخیر انتقال کشنده
آنان از حمله به دفاع و بالعکس بود که نمی بایست
از این همه شور بازی و میل به پیروزی بی تفاوت
گذشت .فکر می کنم این فاکتور آموزنده عراق را
اگر ما درس بگیریم تحول عظیمی در تیم ما رخ
خواهد داد.
وقتی ویلموتس را مثل ناصرالدین شاه که از
شهر ری آوردیم دو روز به بازی از لندن با کالسکه
زرین به کنار تیم می آوریم پر واضح است که تیم
به انسجام و وحدت ایده آل خود نمی رسد  ،از
درصد پاس های اشتباه شرمنده می شویم و تمام
توپ های اول و توپ های سوم را کادو پیچیده به
عراق می دهیم .
قصد آیه یاس خواندن ندارم به سهم کوچک
خود انجام وظیفه می کنم بعد بازی با بحرین هشدار
های ملموس را گوشزد کردم که کادر فنی تیم ملی
بطور قطع از من بهتر می فهمد اما چرا بدتر شدیم و
بهتر نشدیم این یک سئوال بزرگی است که باید در
مقابل ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند.
حاال تیم افتاد به اما اگر و معجزات جدول که
هرگز نمی تواند در شان و منزلت فوتبال ایران باشد.
نومید نمی شویم تا آخرین ثانیه بازی ها در میدان
خواهیم بود اما این بازی بی رحم قاعده خودش را دارد
که نمی بایست نسبت به هیچ فرآیندش بی تفاوت بود.
ویلموتس از خوش بپرسد چرا شاگردانش این
همه بد و متزلزل بودند چرا بیرانوند از روز های
خوبش فاصله داشت و چرا امید ابراهیمی نمی
دانست در میانه میدان باید چکار کند در تیمی که
ناباورانه محبی اش بهترین بازیکن میدان بود چرا
ده بازیکن دیگر مثل محبی نداشتیم ؟ ویلموتس
می گوید تیم ما کم اشتباه بود به نظرم ایشان باید
چند باره فیلم این بازی را ببیند منصفانه است که
اگر بگوییم با مشکالت موجود دعوا بر سر پول
ویلموتس تیم و ایشان را به حاشیه برد و اینکه
هرگز نتوانستیم در روز های فیفا دی با یک تیم
برجسته به ارزیابی درستی از تیم برسیم .عراق
خواست و توانست و بدون شک صعود هم کرد حاال
ما مانده ایم و بازی های پیش رو که نیاز شدید به
حمیت ملی یکپارچگی تیم و تصمیم بدون قید و
شرط بازیکنانمان داریم که جز برای برد به هیچ
میدانی وارد نشوند و خود را قبل از جمیع جهات
مجهز کنند  .آقای ویلموتس وعده فوتبال تهاجمی
شما هم برآورده نشد همت می طلبد تا این وعده
خود را عملی سازید و گرنه باید دست همان شیوه
های دفاعی را بوسید که حداقلش با مساوی مقابل
عراق جدول بازی ها را به یغما نمی سپردیم.
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فتحی:مگر می شود با سرمربی تیم همسو نباشم؟

موضوع پروپیچ و شعارها علیه من خط و خطوط است

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت :روابط من و
استراماچونی کامال حسنه است و ما هفته ای یکی
دو بار با هم صحبت می کنیم و حتی جلسه داریم.
امیر حسین فتحی در گفت و گو با رادیو
ایران در خصوص اینکه آیا فکر می کرد با تغییراتی
که استقالل در ابتدای فصل داشت تیمش اینگونه
خوب نتیجه بگیرد اظهار داشت :هر تغییر و تحولی
یک سری عوارض خواهد داشت ،بازیکنانی از
استقالل جدا شدند و همین باعث شد تا پوست
اندازی صورت بگیرد.این تیم برای هماهنگی
فرصت می خواست ،خدا را شکر که هواداران
صبوری کردند و تیم آرام آرام در حال رسیدن به
جایگاه اصلی اش است.
وی در خصوص فراهم کردن امکانات برای
باشگاه و دردسرهایی که برای تهیه زمین انقالب
وجود داشت گفت:شاید تیم های دیگر هم درگیر
این مشکالت باشند .باشگاه استقالل امکانات
سخت افزاری و زیرساخت های خوبی ندارد.باشگاه
استقالل در گذشته دور صاحب همه امکانات بوده
ولی امروز فاقد یک زمین تمرین مناسب است.
ما یک مجموعه امام رضا(ع) را داریم که چمن
مصنوعی دارد و در اختیار تیم های پایه قرار دارد.
مدیرعامل باشگاه استقالل تصریح کرد :کمپ
زنده یاد حجازی هم در اختیار ما است که زمین
مناسبی ندارد و اگر قرار بود آن را آماده کنیم بیش
از یک سال زمان می برد.ما امسال بر خالف سال
قبل  2زمین تهرانسر و مجموعه انقالب را در اختیار
داریم ولی در روزهای سرد و بارانی با وجود کاور
کردن زمین ،مشکالت داریم .امیدواریم امسال با
تمهیداتی که باشگاه اندیشیده این اتفاقات رخ
ندهد.
فتحی ادامه داد :امسال  2زمین گرفتیم که
اتفاقات سال گذشته رخ ندهد .امیدواریم دوستان
ما در سازمان لیگ و ...این موضوعات را در نظر
داشته باشند .مثال وقتی باشگاه ها برای مجوز حرفه
ای خیلی مسائل را رعایت می کنند باید ما هم
آیتم هایی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم زمین
اختصاصی داشته باشیم.
وی در خصوص نحوه حضور استراماچونی
در استقالل و اینکه آیا روابط وی با سرمربی
ایتالیایی حسنه است یا خیر گفت :متاسفانه این

روزها بازار شایعات بر علیه استقالل داغ است ،هر
زمان استقالل روند صعودی می گیرد یک عده می
خواهند سدی ایجاد کنند.مگر می شود مدیرعامل
یک باشگاه با سرمربی اش اختالف داشته باشد یا
اصال با هم همسو نباشند؟
به گزارش فارس،مدیرعامل باشگاه استقالل
خاطرنشان کرد :اتفاقا ما با هم همسو هستیم و
هدف هایی مشترک داریم.بارها گفته ام شاید در
مجموعه باشگاه اختالف نظر وجود داشته باشد،
البته نه بین من با سرمربی ،چون وظایف من با
سرمربی استقالل وظایف مشترکی نیست .مگر قرار
است من با سرمربی در مورد سیستم استقالل و
ترکیب تیم تصمیم بگیرم که اختالف به وجود
بیاید؟
فتحی تصریح کرد:من یک وظیفه دارم
و سرمربی هم یک وظیفه دارد .روابط من و
استراماچونی کامال حسنه است و ما هفته ای یکی
دو بار با هم صحبت می کنیم و حتی جلسه داریم.
روز  5شنبه هم جلسه  3-2ساعته و مفصلی در
مورد خروج و ورود بازیکنان در نیم فصل داشتیم
که شرایط برای ادامه کار بهتر باشد .متاسفانه نمی
دانم چرا هر وقت استقالل می خواهد آرامش بگیرد
مسائل مختلفی را مطرح می کنند.
وی افزود :یک روز اختالف من و استراماچونی
مطرح می شود و یک روز مدعی می شوند من

گفته ام اصال مهم نیست این مربی ناراحت است.
استراماچونی یک انتقادی داشت که چند روز پیش
در همایشی که دعوت شده بود اعالم کرد که انتقاد
من انتقاد مثبت است نه منفی .اتفاقا این صحبت
استراماچونی خیلی موثر بود و حتی باعث شد
بخشی از مطالباتمان را از اسپانسر زودتر دریافت
کنیم.
مدیرعامل باشگاه استقالل ادامه داد:دوستان
فراموش نکنند تیم ملی ما مقابل عراق باخت ولی
قسمت عمده این باخت و مشکالت به جز مباحث
فنی به خاطرمسائل اقتصادی بود که گریبان
فوتبال ما را گرفته است .مثال تا شنبه گذشته حتی
بازگشت ویلموتس به تهران مشخص نبود.
فتحی در خصوص اینکه اگر باشگاه ها دچار
مشکالت مالی هستند چرا بازیکنانی با رقم های
کالن جذب می کنند گفت :مسائل اقتصادی روی
ورزش کشور تاثیر گذاشته و شورای برون مرزی
وزارت ورزش حتی خروج تیم ها را از کشور محدود
کرده چون محدودیت بودجه وجود دارد .این مساله
روی تیم های استقالل و پرسپولیس و کل ورزش
کشور تاثیر منفی گذاشته است .شاید چند تیم
باشند که محدودیتی برای بودجه های آنها وجود
نداشته باشد.
وی افزود :متاسفانه برخی باشگاه ها در این
بازار برای بقیه مشکل آفرین هستند .من با بازیکن

با یک رقمی صحبت می کنم اما یک باشگاه دیگر
به همان بازیکن پیشنهاد دالری  2برابر می دهد.
اگر بخواهیم باشگاه را حفظ کنیم با این شرایط
مالی نمی توانیم و اگر هم نخواهیم این کار را انجام
دادیم مورد هجمه هواداران و دیگر دوستانی که به
این فضاها عالقه دارند قرار می گیریم .قبول دارم
در فضای عادی قیمت ها می تواند به این شکل
زیاد نباشد.
مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص اینکه
روی سکوها علیه وی شعار می دهند و او چه حسی
نسبت به این شعارها دارد گفت:اگر تیم ببازد و
نتیجه نگیرد طبیعی است که اگر هواداران صحبتی
داشته باشند بگویند اما در بردها این موضوع کامال
مشخص است .در برد تیم همه عوامل باشگاه و تیم
از باالترین مقام تا پایین ترین مقام سهیم هستند
به همین مقدار هم در باخت همه مقصر هستند.
فتحی در خصوص اینکه آیا قرار است بازیکنی
به جمع استقاللی ها اضافه شود یا خیر گفت:
استراماچونی چند گزینه به باشگاه معرفی کرده
و با هم به توافقاتی رسیدیم ولی منتظر هستیم
تا پنجره نقل و انتقاالت باز شود .امیدوارم بهترین
بازیکنان در موعد مقرر با نظر سرمربی به تیم اضافه
شوند.
وی در خصوص اینکه آیا روابطش با دکتر
نوروزی حسنه شده یا خیر گفت :ما در خدمت
او هستیم،همه تیم روز گذشته در کلینیک باشگاه
بودند و کارهای پزشکی مربوط به آنها انجام شده
است.
مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص مشکل
پروپیچ برای دریافت مطالباتش از فیفا گفت :این
بحث پروپیچ بسیار جالب است 4-3.ماه پیش با
یک رایزنی گسترده هم من و هم خطیر در مقر
فیفا این موضوع را حل کردیم .این کار ما تاثیر
مستقیمی روی پرونده رابسون جانواریو دارد ولی
این مباحث که مطرح می شود همان خط و خطوط
و همان شعارهایی است که روی سکوها صورت می
گیرد.من نمی دانم این وکیل چقدر در دسترس
دوستان رسانه ای است که هر روز به او زنگ می
زنند و می پرسند آیا پولش را گرفته یا نه.در هر
صورت هیچ مشکلی در این زمینه باشگاه را تهدید
نمی کند.

مسعود شجاعی را داور اخراج کرد یا ویلموتس ؟

ما در پروسه تجربه و خطا گیر کرده ایم

جالل چراغپور صحبت های تکان دهنده ای در مورد ویلموتس و
نحوه مربیگری او در دیدار برابر عراق مطرح کرده است.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در کمال تعجب دومین
شکستش را در مرحله مقدماتی جام جهانی  2022قطر و جام ملت
های آسیا  2023چین تجربه کرد ،تا حاال در اولین مرحله مقدماتی،
خطر حذف شدن تهدیدش کند.
با جالل چراغپور کارشناس فوتبال کشور در مورد این بازی و
نمایش های تیم ملی با ویلموتس و همینطور آینده مربی بلژیکی
صحبت کرده ایم که در ادامه می خوانید.
بهتر است باخت به بحرین و عراق را یکپارچه ببینیم

در مورد این بازی خیلی مطلب هست .مطالب زیادی در این باره
می توان نوشت .دو سه در اصلی هم دارد که برای بحث کردن می
توان از طریق آنها وارد شد .با این حال بهتر است که ما باخت مقابل
بحرین و عراق را در یک ظرف ببینیم؛ یعنی یک حادثه و بهتر است
یکپارچه بررسی کنیم.
ویلموتس انتظارات رویایی از بازیکنان دارد

در وهله اول آن چیزی که باید اساس اشکال و عیب قرار بدهیم،
این است که کامال می بینیم تیم ما براساس تجربه و خطا چیده می
شود و این اشتباه است .یعنی با ماجراجوهای پستی و رویایی شدن؛
یعنی انتظاراتی از بازیکنانی دارند که آن انتظارات در توان و پتانسیل
آن آدم نیست ،ولی سرمربی تیم ملی برآن تاکید و اصرار می کند.
وقتی اشتباه می شود ،سرمربی در دفعه بعدی سراغ یک تئوری جدید
می رود !
قایق تیم ملی با پاروزن های قوی بی حرکت است

وقتی ما یک بازی را از دست می دهیم ،این از دست دادن بازی
و باختن به این دلیل که ما متغیرهای زیادی را دستکاری کردیم و
اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم ،بهره ای برای ما به همراه ندارد .در
بازی بعد مجدد باز سراغ چیدمان توهمی و رویایی و استراتژی خالف
آنچه داریم ،می رویم .بدون اینکه سرمربی از توان یک یک بازیکنان
اطالعی داشته باشد ،چیدمانی برای بازی انتخاب می کند .این مانند
این است که ما در قایق دو آدم قوی داشته باشیم ،و این دو آدم یکی
به چپ پارو بزند و یکی به راست و در واقع این دو آدم قوی در حال
پارو زدن برخالف هم هستند و قایق حرکتی نخواهد کرد .خب این
قایق از جایش تکان نمی خورد .وضعیت تیم ما با اتفاقاتی که در دو
بازی بحرین و عراق افتاد در همین وضعیت است.
ما در پروسه تجربه و خطا گیر کرده ایم

آیا االن کسی می تواند بگوید از دو بازی تجربه ویژه ای به دست
آورده ایم که در آینده به این شکل بازی خواهیم کرد .اینکه سیستم یا
ارنج یا آرایش پیدا کردیم .کسی می تواند این ادعا را داشته باشد؟! به

خبر

طور قطع در اولین بازی تیم ملی ،چهار تغییر خواهیم داشت .پس ما
در پروسه تجربه و خطا گرفتار شدیم و این عامل خطرناکی برای تیم
ما است و اگر ادامه پیدا کند برای ما خطرناک تر از این هم می شود.
از شروع بازی واضح بود  10نفره هستیم

در بازی عراق اشکاالت روشنی داشتیم که یک چشم غیرمصلح
هم آنها را می بیند و الزم نیست من به عنوان کارشناس یا شما به
عنوان خبرنگار این ها را ببینید .ما از شروع بازی داشتیم  10نفره
بازی می کردیم .از دقیقه  10که عراق ما را تحت فشار قرار داد و ما
گل خوردیم ،معلوم بود یک یار کم داریم .این اتفاق که باید ترمیم
می شد و نشد ،اشکاالت دیگر تولید کرد.
آیا نباید ویلموتس ،در دقیقه  20 ، 15کاری می کرد؟

اشکال اساسی در بازی عراق این بود که در مهم ترین قسمت
زمین که راس جلو نام دارد؛ یعنی مثلثی که زاویه به طرف زمین
حریف است؛ آنجایی که شجاعی بازی می کرد ،شرایط درستی
نداشت .آنجا که به آن راس جلو ،بازیکن سایه یا بازیکن چرخنده
می گویند؛ یعنی بازیکنی که باید از دو هافبک پشت توپ بگیرد و به
دروازه حریف برگردد .اگر فرض کنیم شجاعی را به این دلیل گذاشته،
وقتی می بیند تا دقیقه  15،20شرایط خوبی دیده نمی شود ،نباید
کاری بکند؟ !
فضای پشت شجاعی شد ،باتالق کارت گیری !

از طرفی شجاعی چون باید از دو بازیکن پشتی اش فاصله می
گرفت ،آن فضا شد باتالق کارت گیری و اینجا بود که همه درگیری ها
آمد وسط نیمه زمین ما و بعد جلوی خط دفاعی تیم ما .از آن طرف به
جز اینکه بازی به آنجا آمد ،اتفاق بعدی این بود که در قوس محوطه
جریمه به آنها کاشته دادیم .دلیل کاشته های زیادی که به آنها دادیم
هم همین بود .پس ما یک مهره ای را نفهمیدیم باید تغییر بدیم که
باعث خطا شد ،توپ را به نیمه ما آورد و تیم را در معرض خطر قرار
داد .آنها خطا می کردند ،بدون خطر؛ ما خطا می کردیم با خطر.
اخراج شجاعی به خاطر فشار زیاد آن منطقه بود

همه این آثار زمانی کامل شد که این بازیکن به خاطر همین
فشارهای زیاد ،تحت فشار روحی و روانی هم قرار گرفت .اخطار
گرفت ،اخطار دوم و اخراج .ضمن اینکه حرکتی کرد که فکر نمی
کنم آسیا از آن بگذرد .با سر می خواست داور را بزند .این تقریبا کل
چیزی بود که برای ما اتفاق افتاد.
مسعود شجاعی را داور اخراج کرد یا ویلموتس؟

مسعود شجاعی را داور اخراج کرد یا سرمربی تیم؟ اگر قرار باشد
کسی از روی نیمکت بازیکنان را حمایت نکند و به موقع از خطر
اخراج رها نکند و خستگی را نبیند ،پس چه نیمکتی است .مسعود
هم بچه همین آب و خاک است و در تیم خودش هم زیاد بازی نمی

کند .در بازی های قبلی هم ویلموتس به طور کامل از او استفاده نکرد.
خب چقدر ماجراجویی می کنی؟ بعد که فهمیدید اشتباه کردید،
چرا تغییر ندادید؟ شاید کاوه رضایی می آمد و بازی می کرد و یک
پتانسیل خوب به تیم می داد و داستان میانه زمین عوض می شد.
چرا این کار نشد؟
آیا سرمربی فعلی می تواند نظم را به تیم بازگرداند؟

در اینجایی که قرار گرفتیم ،در این موقعیت بازی ها و جدولی،
همه چیز تمام نشده است و بحرین دو امتیاز به جدول تزریق کرد.
باید این موضوع را قبول کنیم .اما آیا مربی تیم ملی ما این پتانسیل
را دارد که در باقی مانده بازی ها ،نظم قابل قبولی به تیم بدهد .اگر
می خواهیم شانس هایی که در پیش داریم از دست نرود ،باید به این
موضوع فکر شود .من قبال گفته بودم که ویلموتس را مربی باهوشی
نمی بینم و حاال  10درصد به شک قبلی ام اضافه شد.
چه چیزی برای بردن داشتیم؟

از جالل چراغپور در مورد عدم دعوت از بازیکنانی نظیر عزت
اللهی و جهانبخش و همینطور استفاده نکردن از بازیکنانی نظیر ترابی
و قلی زاده پرسیدیم .او به این سوال اینگونه واکنش نشان داد :آنچنان
اشتباهات چیدمان تیم را فلج کرده بود که اجازه نداد از خوب ها هم
استفاده کنیم .وقتی طارمی و آزمون تقریبا صفر شدند ،باز آن بازیکن
بیست ساله پاس گل را داد .منظور این است که وقتی چیدمان اشتباه
شد ،استراتژی از بین رفت ،وقتی استراتژی از بین رفت ،تاکتیک های
رسیدن به گل از دست رفتند و دیگر نتوانستیم مهاجمان را تغذیه
کنیم .با این وصف ،حاال بگویید چه چیزی برای بردن دارید؟
ویلموتس آنقدر باهوش نیست که از این بحران خارج شود

این آدم (مارک ویلموتس) تفاوت معناداری با یک مربی تیزهوش
که بتواند از این بحران سالم خارج شود ،دارد .البته آن طرف قضیه هم
یک فدراسیون خاص می خواهد که مسئولیت این موضوع را در این
شرایط حساس برعهده بگیرد.

مجید جاللی می گوید اطالعی از
مجتبی جباری و ادامه حضور او در گل
گهر ندارد.
مجید جاللی سرمربی تیم فوتبال
گل گهر سیرجان که امروز تیمش دیدار
عقب افتاده هفته هشتم رقابت های
لیگ نوزدهم را برابر شهر خودرو انجام
داد و با نتیجه یک بر صفر برابر این تیم
شکست خورد ،اینگونه حرف هایش را
در نشست خبری آغاز کرد :تبریک می
گویم به تیم خوب شهرخودرو .ما تیم
پانزدهم جدول هستیم و با صدر جدول
بازی کردیم .کار را دیدید .فقط مهدی
رحمتی بود که باعث شد ما نبریم.
او در ادامه به فرصت طلبی تیم
گل محمدی اشاره کرد و افزود :موقعیت
های زیادی داشتیم ولی آنها با اینکه
موقعیتی نداشتند ،بهتر بودند .تیمی
که خوب است از موقعیت  15درصد

نمی توانم با رویاهایم بازی کنم

یک گل می سازد و این می شود خوبی
تیم .شما دیدید چقدر خوب بازی را
کنترل کردیم .چقدر بچه ها زحمت
کشیدند ولی اشتباهی کردیم که به
دلیل بی تجربگی بود .از بچه ها ممنونم.
بعضی بازیکنانم پایشان گرفته بود ولی
به تالششان ادامه دادند .بازیکن تیم
جوانان گل گهر را بازی دادیم .یک
سری محدودیت ها داریم ولی ادامه می
دهیم تا به زودی ترمیم کنیم.
از جاللی در مورد شرایط گل گهر
پرسیده شد؛ اینکه می تواند تیم را در
لیگ حفظ کند یا خیر .او در این رابطه
بیان کرد :ببینید ما شرایط سختی
داریم .ما االن طوری هستیم که با بدنه
پایینی لیگ  4امتیاز به طور متوسط
فاصله داریم .جبران کردن این امتیازها
سخت است ولی تا پایان نیم فصل می
خواهیم این اختالف را به یک امتیاز

برسانیم و امیدوار باشیم در نیم فصل
دوم کیفیت بهتری داشته باشیم.
جاللی با ابراز رضایت از شاگردانش
عنوان کرد :شما بازی را دیدید .بچه ها
سنجیده بازی کردند .ما کوچکترین
موقعیتی به آنها ندادیم و افسوس بزرگ
این است که چرا وقتی خوب بازی می
کنیم باید بازنده باشیم.
از سرمربی گل گهر در مورد سیستم
تیمش پرسیده شد و تاکتیکش برای ادامه
لیگ .او گفت :ما باید ببینیم چه چیزی
در دست داریم .نمی توانیم با رویاها و
عالیقمان بازی کنیم .من در حال انجام
همین کار هستم .مهم عالیق ما نیست،
مهم این است که می توانیم چه کاری
انجام دهیم .از جاللی در مورد برنامه اش
برای تقویت تیم در نیم فصل پرسیده
شد .او در پاسخ به این سوال بیان کرد:
من بازی به بازی در حال امیدوارم

شدن هستم .شهر خودرو بدون تردید
بهترین فوتبال را در لیگ برتر بازی
می کند .بدون اغراق .ما مقابل این
تیم خیلی با کیفیت بودیم و موقعیت
های زیادی درست کردیم .قبال نمی
توانستیم موقعیت ایجاد کنیم ولی امروز
 5موقعیت خوب داشتیم .دلیلی برای
امیدوار نبودن نداریم .ما امیدواریم و در

اخبار
فرار ناگهانی رنار از اخراج در عربستان

پیروزی تاریخی در تاشکند

تیم ملی عربستان با دو گل سلمان فرج و
سالم الدوساری در دقایق  ۸۵و  ۸۹موفق شد
تا اولین پیروزی تاریخ خود را در ازبکستان به
دست بیاورد.
رنار در اوایل مردادماه به عنوان سرمربی
عربستان انتخاب شد تا این بار پس از حضور
در تیم ملی هایی چون مراکش ،آنگوال و ساحل
عاج در قاره کهن بخواهد مربی گری کند .این
سرمربی که در جام جهانی  ۲۰۲۲با مراکش
علی رغم حذف ،نمایش دلچسبی را نشان
داده بود البته کار سخت تری را در عربستان
داشت چراکه مهرههایی که در مراکش در اختیار
داشت ،اینجا نبودند و سطح فوتبال دو کشور
باهم قابل مقایسه نیست .این سرمربی که حتی
خبرهایی مبنی بر حضورش روی نیمکت ایران
شنیده می شد ،تاکنون در چهار بازی رسمی
تیمش را هدایت کرده و در این چهار بازی در
مسابقات انتخابی هشت امتیاز به دست آورده
است .تساوی برابر تیم ملی مالی پیش زمینه
شروع عربستان در این مسابقات بود ،تیم ملی
عربستان در نخستین بازی انتخابی با مربی گری
رنار ،مقابل یمن به تساوی رسید.
آنها در بازی بعد سنگاپور را با سه گل
شکست دادند و در بازی سوم مقابل فلسطین
در رام اهلل به تساوی رسیدند تا وضعیت رنار با
این تیم به بن بست بخورد ،تساوی برابر دو تیم
فلسطین و یمن شاید اخراج را خیلی زود در فکر
مدیران عربستانی انداخت.
عربستانیها روز گذشته در تاشکند در
حالی به مصاف ازبکستان رفتند که در دو
بازی قبل خود در برابر ازبکستان در این کشور
نتوانسته بودند ،پیروز شوند .بازی با ازبکستان اما
برای رنار گره خورده بود و تا دقیقه  ۸۵این تیم
ازبکستان بود که با نتیجه  ۱_۲از حریف پیش
بود ،اما دو گل سلمان فرج و سالم الدوساری در
دقایق  ۸۵و  ۸۹باعث شد تا ورق برگردد و رنار
بتواند با پیروزی ازبکستان را ترک کند.
حال عربستان با این برد  ۸امتیازی شد و
در صدرجدول قرار گرفت تا حاشیه امنیت برای
رنار در این کشور ایجاد شود و بتواند تفکرات
خود را در فوتبال ملی عربستان راه بیندازد.
عربستان باید در بازی آینده خود برابر پاراگوئه
قرار بگیرد تا در این بازی دوستانه بتواند نقاط
ضعفش را پوشش بدهد و نقاط قوتش را تقویت
کند.

نکته گمشده؛
یک گزارش بد دیگر از خیابانی

جاللی :فقط مهدی رحمتی باعث شد نبریم

عصبانیت روحاهلل باقری از نیمکت نشینی

مهاجم اهل فومن تیم فوتبال شهر خودرو
پس از اتمام دیدار با عصبانیت به سمت رختکن
رفت .دیدار معوقه از هفته هشتم رقابتهای
لیگ برتر که بین دو تیم شهر خودرو و گل گهر
سیرجان در شهر مشهد برگزار شد ،در پایان با
برتری یکبر صفر شهر خودروییها به پایان رسید
تا این تیم با  23امتیاز در صدر جدول لیگ برتر
قرار بگیرد .در این دیدار یحیی گل محمدی در
خط حمله ترجیح داد دو مهاجم باتجربه خودش
یعنی روح اله باقری و یونس شاکری را روی
نیمکت بنشاند تا از حسین مهربان در خط حمله
استفاده کند.این تصمیم گویا به مذاق روحاهلل
باقری خوش نیامد و او بهمحض به صدا درآمدن
سوت پایان بازی نیمکت را به سمت رختکن با
عصبانیت ترک کرد تا بهنوعی اعتراض خودش را
به کادر فنی و مشخصاً گل محمدی نشان دهد.
این در حالی است که او در آخرین بازی شهر
خودرو در مقابل پارس جنوبی جم در دقیقه 60
جای خود را به یونس شاکری داده بود اما در این
بازی به کار گرفته نشد.

ورزش

نیم فصل هم تیم را ترمیم می کنیم.
از مربی گل گهر در مورد همکاری
با مجتبی جباری پرسیدند که او بیان
کرد :من در این زمینه اطالعی ندارم.
خبرنگاری در ادامه توضیح داد که
مدیرعامل باشگاه در این زمینه صحبت
کرده بود که جاللی تاکید کرد :من
اطالعی ندارم.

پنجشنبه صبح یک خبرگزاری خبر
عجیبی را روی خروجی خودش قرار داد« :عادل
فردوسیپور گزارشگر بازی ایران و عراق شد ».با
اینکه افراد نزدیک به تلویزیون میدانستند در
شرایط فعلی امکان چنین تصمیمی ،آن هم در
شبکه سه وجود ندارد اما این خبر مانند برق و
باد در شبکههای اجتماعی پیچید .خیلی زود هم
برخی از کاربران به شوخی نوشتند« :بعید است
این خبر حقیقت داشته باشد و احتماالً مجبوریم
جواد خیابانی را بهعنوان گزارشگر تحمل کنیم».
شوخی آنها اما واقعیت داشت .صفحه برنامه
فوتبال برتر در اینستاگرام به سرعت اعالم کرد
جواد خیابانی گزارشگر ایران و عراق است و همه
متوجه شدند باید منتظر یک گزارش احساسی
دیگر باشند اما واقعیت این است که خیابانی این
بازی را حتی به سبک و سیاق همیشگی خودش
هم گزارش نکرد .او که چندی پیش از اینکه در
صداوسیما برنامهای را اجرا نمیکند گله کرده
بود ،این روزها بیانگیزهتر از همیشه به کارش
ادامه میدهد .خیابانی در بازی ایران و عراق
چندین صحنه را اص ً
ال گزارش نکرد .از جمله گل
تعیینکننده عراق در دقیقه  .92انگار اص ً
ال صحنه
را ندید و بعد از چند ثانیه مکث ،به بدترین شکل
ممکن ،دراماتیکترین صحنه بازی را به اطالع
بینندگان رساند .او حتی بازیکنان تیم ملی را هم
نمیشناخت .در صحنهای که رامین رضاییان آن
ضربه آزاد خوب را زد ،به اشتباه گفت« :محبی
عجب کاشته خوبی زد ».این در حالی است که
استایل ضربه زدن رامین رضاییان در بین بازیکنان
تیم ملی منحصر به فرد است و کام ً
ال مشخص
بود که رامین راست پا ضربه را زده و نه محبی.
البته او چندین بازیکن دیگر را هم با محبی اشتباه
گرفت تا نشان دهد حسابی از روزهای اوجش
فاصله دارد .به نظر میرسد شبکه سه که داعیه
جوانگرایی دارد باید برای سایر بازیهای ملی به
فکر گزارشگران جوان ،باانگیزه و پرشوری باشد که
پشت خط ماندهاند.
پیشبینی عراقیها :ویلموتس برکنار می شود

این تیم ایران در حد آسیا نیست؛

کارشناسان فوتبال عراق پیش بینی کردند
که مارک ویلموتس بعد از دو شکست متوالی از
هدایت ایران برکنار شود.
کارشناسان عراقی پیروزی این تیم برابر
ایران را دروازه صعود کشورشان به مرحله بعدی
می دانند .آنها معتقدند تیم عراق با شایستگی
مقابل ایران به برتری رسیده و حاال بهترین تیم
گروه است .گل عال عباس برای عراقی ها یک گل
تاریخی است و حتی آنها را به یاد دیدار با ایران
در سال  1993انداخته است.
عراقی ها حاال به تیمشان از این بابت
که روند رو به رشدی را طی می کند ،امیدوار
هستند .آنها معتقدند رقابتشان با ایران در این
گروه تمام شده چرا که اگر بحرین را شکست
دهند ،با حاشیه امنیت خوبی در صدر جدول
گروه قرار می گیرند و حتی در صورت باخت دور
برگشت به ایران ،به عنوان سرگروه به دور بعدی
صعود می کنند.
کارشناسان عراقی از عملکرد تیم ایران در
برابر تیم این کشور شگفت زده شده اند .تصور
عراقی ها این بود که ایران با نمایشی بهتر
نسبت به دیدار با بحرین سراغ این تیم برود اما
شاگردان مارک ویلموتس از دیدار با بحرین هم
ضعیف تر ظاهر شدند.

