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ناکامی بزرگ شاگردان ناظم الشریعه با شکست بد به قزاقستان

بازهم نیمه دوم کامبک خوردیم

فوتسال
گروه ورزشــی /تیم ملی فوتسال کشــورمان در آخرین بازی مرحله یک هشتم
نهایی جام جهانی فوتســال  2021لیتوانی دوشــنبه شــب به مصاف قزاقستان
رفــت و در پایــان ،حریف توانســت با یک بازی برتر در نیمــه دوم  2 - 3ایران را
شکســت دهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند .علیرضا صمیمی ،مســلم
اوالد قباد ،علی اصغر حســنزاده ،حمید احمدی و ســعید احمد عباســی در
ترکیب اول بازی قرار داشــتند .در نیمه اول ،شــاگردان ناظمالشریعه توانستند
در دقایق  8و  15توســط اوالد قباد و اســماعیلپور به گل برســند و با پیروزی به
رختکــن برونــد امــادر نیمه دوم ،این قزاقســتان بود که با حمــات پیاپی خود
دروازه صمیمی را  3بار گشــود و به نیمه نهایی راه یافت .تیم ملی در دیدار با
قزاقســتان ،همانند بازیهای پیشــین این دوره در نیمه دوم آسیب پذیر ظاهر
شــد و کامبک خورد؛ درســت مانند دیدار با صربستان ،آرژانتین و ازبکستان که
در نیمه دوم مرتب تیم ملی را تحت فشار میگذاشتند و به گل میرسیدند .در
پایان مرحله یک هشــتم نهایی تیمهای برزیل ،آرژانتین ،پرتغال و قزاقستان
4تیم راه یافته به نیمه نهایی هستند .اما تیم ملی کشورمان که پیش از این در
رده پنجم رنکینگ جهانی قرار داشت ،پس از این باخت 2پله سقوط کرد و پس
از قزاقستان در رده هفتم دنیا ایستاد .تیم ملی برزیل ،اسپانیا ،آرژانتین ،روسیه و
پرتغال در ردههای اول تا پنجم قرار دارند .وحید شمسایی ،نایب رئیس کمیته
فوتسال در مورد باخت تیم ملی به فارس گفت« :در حال حاضر در موقعیتی
نیســتیم که بخواهیم انتقاد کنیم .همه در روند آمادهســازی تیم ملی زحمت
کشــیدند و زندگی ورزشی همین برد و باختهاســت و این روند تا پایان دوران
زندگی ورزشــی ادامه دارد .ما باید آیندهنگر باشیم ».گالره ناظمی که بههمراه
ابراهیم محرابی افشار( 2داور بینالمللی فوتسال ایران) در جام جهانی حضور
دارند ،گفت« :متأسفانه تیم ملی حذف شد ولی ما در جام جهانی هستیم».

تکرار فینال لیگ اروپا در اولدترافورد

آدرینا ورشــینگر /هفته دوم بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا که
دیشــب با برگزاری  8مسابقه آغاز شد ،امشب با برگزاری  8مسابقه دیگر به
پایان میرسد .در گروه  Eو از ساعت  22:30بایرن مونیخ پذیرای دیناموکیف
اســت و بنفیــکا هــم میزبان بارسلوناســت .شــاگردان رونالد کومــان در بازی
قبلشان شکست سنگین  0-3را برابر باواریاییها متحمل شدند و باید دید
آبی و اناری پوشان این بار در لیگ قهرمانان چه نتیجهای میگیرند .در گروه
 Fو از ســاعت  ،20:15آتالنتا با یانگ بویز مســابقه میدهد و منچستریونایتد
هــم از ســاعت  22:30در ورزشــگاه اولدترافــورد بــا ویارئــال دیــدار میکنــد؛
مســابقهای که یادآور دیدار فینال فصل گذشــته لیگ اروپــا میان این دو تیم
اســت .بازی که در وقتهای قانونی و اضافه  1-1شــد ولی ویارئال در ضربات
پنالتی به برتری دســت یافت و قهرمان شــد .نکتهای کــه در این میان وجود
دارد این اســت که شــیاطین سرخ در شرایط خوبی به ســر نمیبرند و پس از
باخت منچســتر برابر استون ویال ،کار برای اوله گونار سولسشر سختتر شده
و بایــد دیــد این تیم که در بــازی قبلش در لیگ قهرمانان هــم به یانگ بویز
 1-2باخت ،برابر ویارئال چه نمایشــی خواهد داشت؟ در گروه  Gو از ساعت
 22:30ســالزبورگ به مصاف لیل میرود و وولفســبورگ رودرروی سویا قرار
میگیرد .در گروه  Hو از ساعت  20:15زنیت میزبان مالمو است .یاران سردار
آزمون در بازی قبلشان  0-1به چلسی باختند و این بار برای جبران به میدان
میروند .در بازی حساس این گروه هم و از ساعت  22:30یوونتوس و چلسی
مقابــل هــم قــرار میگیرند؛ دیــداری هیجان انگیز کــه باید دید کــدام یک از
ستارههای دو تیم ،نتیجه را به سود تیمشان رقم میزنند؟

فعالیت مجیدی و اسماعیلی بالمانع شد

گلمحمدی :از نویدکیا تشکر میکنم

ســرمربی پرســپولیس در حاشــیه تمریــن دیــروز در جمع خبرنــگاران گفت:
«وضعیــت تمرینی بازیکنان در شــرایط خوبی اســت و بچههــا انگیزه باالیی
دارند .البته علی شجاعی قطعاً به بازی با الهالل نمیرسد و کمال کامیابینیا
و مهدی مهدیخانی هم بعید میدانم برسند .فقط احتیاج به بازی تدارکاتی
بیشــتر داریــم تا با آمادگی کامل بــه مصاف الهالل برویم .متأســفانه تداخل
زمان تمرین ما با تیم ملی وجود دارد و کار را ســخت میکند ولی باید ســعی
کنیم مشکالت را به حداقل برسانیم .جا دارد از سپاهانیها بخصوص محرم
نویدکیا تشــکر کنم که با ما همکاری کردند تا بازی دوستانهای انجام دهیم».
یحیــی گلمحمدی افــزود« :امیــدوارم تصمیماتی که در آینده برای باشــگاه
گرفته میشــود ،بتواند به پرســپولیس کمک کرده و مشــکالت را حل کند زیرا
مشکالت حل شدنی است و باید افراد اصلح وارد باشگاه شوند».

آنسو فاتی ستاره بارسلونا که حاال مدتی
اســت صاحب پیراهــن شــماره  10این
تیم که متعلق به لیونل مسی بود شده،
با نمایــش چند دقیقــهای و گلزنیاش
در دیــدار مقابــل لوانتــه کــه بــا پیروزی
 0-3آبی و اناریپوشــان به پایان رسید،
هــواداران را به آینده امیــدوار کرده .این
روزنامه هم تیتر «آنسو روشنایی آورد»
را روی جلدش برد.

دیشــب و در بازیهــای هفتــه دوم
لیــگ قهرمانــان اروپــا ،میــان مقابــل
اتلتیکومادریــد قــرار گرفــت و اینتــر هم
برابر شاختاردونتســک به میــدان رفت.
ایــن دو تیم بزرگ شــهر میــان امیدوار
بودند شکســتهای هفته نخست شان
را جبران کنند .موضوعی که این روزنامه
بــه آن پرداختــه و تیتــر «اکســیژن لیــگ
قهرمانان» را برای آن برگزید.

یکی دیگر از بازیهای حســاس شــب گذشته
هــم میــان منچسترســیتی و پاریســنژرمن
برگــزار شــد .پــپ گواردیــوال ســرمربی
منچسترسیتی قبل از این مسابقه پیشبینی
کــرده بــود بــا توجــه به حضــور مثلــث لیونل
مســی ،نیمــار و کیلیــان امباپــه در ترکیــب
پاریسیها ،منچسترسیتی شب سختی مقابل
پاریسنژرمن داشته باشد .موضوعی که این
روزنامه آن را «درد سیتیزنها» خوانده بود.

محمدمحمــدی ســدهی /مســابقات هندبــال
قهرمانــی آســیا در اردن با کســب مقام چهارمی
زنــان هندبالیســت کشــورمان بــه پایــان رســید.
مســابقاتی که با درخشش و تاریخســازی همراه
شــد و تیم ملی هندبــال بانوان ایران موفق شــد
بــرای نخســتین بــار جــواز حضــور در مســابقات
جهانی را کسب کند .با پایان مسابقات قهرمانی
آســیا ،رقبای ایران در مســابقات جهانی اســپانیا
مشــخص شــدند و تیــم ملــی در گــروه  Cبــا
تیمهــای نــروژ ،رومانــی و قزاقســتان همگــروه
اســت .مسابقاتی که  ۱۰تا  ۲۸آذر برگزار میشود.
خبرنگار«ایران» با  3بازیکن از این تیم تاریخساز
گفتوگــو کــرد .مینــا وطــن پرســت،هانیه لک و
شــقایق باپیــری در خصــوص ایــن اتفــاق مهــم
صحبت کردند.
 ëëوطن پرست :کارشــکنی اردنیها انگیزهمان
را چند برابر کرد
مینا وطن پرســت ،ملیپوش هندبال کشــورمان
گفــت« :همه تیمها با تمام قدرت در مســابقات
حاضر شــدند با وجــود این توانســتیم در مرحله
گروهــی عملکرد درخشــانی داشــته باشــیم و با
صعــود بــه جمع  4تیــم پایانــی جواز حضــور در
مســابقات جهانی را کســب کنیــم .در بــازی رده
بندی کار ســختی داشــتیم چرا که قزاقستان جزو
تیمهای برتر آسیاســت .گرچــه در  15دقیقه اول
بــازی  4گل از ایــن تیم جلو بودیم اما مشــکالت
تیــم باعــث شــد نتوانیــم تاریخســازی مــان را با
کســب مــدال تکمیــل کنیــم ».او صحبتهــای
خــود را ایــن گونــه ادامــه داد« :کادر فنیمــان به
کرونــا مبتال شــد و آنها را روی نیمکت نداشــتیم
و در زمــان برگزاری مســابقات هم کشــور میزبان
(اردن) با کارشــکنیهای فراوان کارمان را سخت
کــرد .در زمان برگــزاری بازی با اردن از ما تســت
کرونا گرفتند و پاســخ تســت را پس از ســاعتها
تعویــق به ما اطــاع دادند .پــس از آمدن جواب
تســت کرونا متوجه شــدیم که مربیانمان تست
شان مثبت است .بازی با اردن حساسیت زیادی
داشــت و اردنیهــا میخواســتند بــا ایــن کارهــا
خودشــان به جمــع  4تیــم برتر صعــود کنند اما
این کار آنهــا انگیزه مان را برای صعود از مرحله
گروهــی چند برابــر کرد ».وطن پرســت با اشــاره
بــه باخــت  ۳۸ - ۳۳مقابــل قزاقســتان اظهــار
داشــت« :مــا  4ســال پیش بــا اختــاف  20گل به
ایــن تیم باختیم امــا در اردن بــا  5اختالف بازی

شقایق باپیری

را واگــذار کردیم .ما نســبت به ســالهای گذشــته
بازیکــن لژیونر داریم و بعد از این مســابقات هم
بازیکنان ما پیشــنهادهایی داشــتند که این نشان
دهنده پیشــرفت خــوب هندبال زنان اســت .رمز
موفقیت ما در این مســابقات همدلی بود .عالوه
بر این جامعه هندبــال و مردم هم حمایتهای
زیادی از ما داشــتند 4 .ماه سخت را در اردو پشت
ســر گذاشــتیم و با تمام وجــود تمریــن کردیم».
ایــن بازیکــن تیــم ملــی هندبــال درخصــوص
قرعهکشی مســابقات جهانی گفت« :تیم ملی با
نروژ ،رومانی و قزاقســتان همگروه شده که قطعاً
کارمان بسیار سخت خواهد بود.
نــروژ جزو  3تیم برتر جهان اســت و رومانی هم
جــزو تیمهای خوب جهــان به حســاب میآید و
قزاقســتان هم جزو تیمهای خوب آسیایی است.
اولیــن تجربــه مــا در مســابقات جهانــی ســخت
خواهد بود اما تالشمان را خواهیم کرد در مدت
باقیمانده به بهترین نحو تمرینات آماده ســازی
مــان را برگزار کنیم و با آمادگی باال در مســابقات
حاضر شویم».
ëëلک :بــا تک تــک ســلولهای بدن مــان برای
لباس تیم ملی جنگیدیم
هانیــه لــک ،دروازهبان تیــم ملی هندبــال گفت:
«متأســفانه ما بدون بازی تدارکاتی در مسابقات
حاضــر شــدیم امــا بــازی بــه بــازی بهتر شــدیم
و توانســتیم مرحلــه گروهــی را بــه بهتریــن نحــو
بــه پایــان برســانیم .اگر بــازی تدارکاتی داشــتیم

مینا وطن پرست

میتوانستیم در بازی اول ژاپن را شکست دهیم.
در بــازی ردهبنــدی مقابــل قزاقســتان هم خوب
بازی کردیم و هدفمان این بود تا با مدال تاریخ
ســازی مان را تکمیل کنیم بــه همین دلیل تمام
توان مــان را برای پیروزی در این بازی گذاشــتیم
اما نشــد .با تــک تک ســلولهای بدنمــان برای
لباس تیم ملی جنگیدیم».
او تأکیــد کرد تاریخســازی در این مســابقات تنها
مختص تیم کنونی نیســت«:در طی این ســالها
خیلیهــا بــرای هندبــال زنــان تــاش کردنــد و
زحمــت کشــیدند .هندبــال ایــران به ایــن تاریخ
ســازی نیاز داشــت و آســیا یک مدال به این نسل
بدهکار است .برای این تاریخ سازی انگیزه زیادی
داشــتیم تا بتوانیم مســیر را برای نسل بعدی باز
کنیــم کــه خوشــبختانه ایــن اتفــاق افتــاد و فعل
خواســتن را در هندبــال صــرف کردیــم ».دروازه
بان شــماره  22تیم ملی با اشاره به اینکه همیشه
حضــور در مســابقات جهانی بــرای هندبال زنان
ایــران یک رویا بــود ،اظهار داشــت« :زمانی که از
بیشــتر شدن ســهمیه آسیا در مســابقات جهانی
مطلــع شــدیم ،بــا انگیزه بیشــتر تمریــن کردیم.
اعــزام تیم بانوان در برنامههای فدراســیون نبود
اما بیشــتر شدن سهمیه باعث شــد تا فدراسیون
تیم ملــی را به مســابقات اعزام کند .فدراســیون
بــا اعزام ما بــه اردن ما را باور کرد و ما هم پاســخ
فدراســیون را بخوبــی دادیــم .همدلــی بچههــا
عاملــی بــرای تاریخ ســازی هندبــال بانــوان بود.

بــه دنبــال این بودیم که با تاریخ ســازی مســیر را
نه تنهــا بــرای هندبال بانــوان بلکه بــرای ورزش
بانوان روشــن کنیم ».لــک درخصوص مصادف
شــدن صعود تیم ملی هندبــال با صعود فوتبال
بانــوان به جــام ملتها ایــن گونه صحبــت کرد:
«این موضوع باعث شد تا صعودمان کمرنگ تر
به نظر برســد چرا که توجه رســانهها تغییر کرد و
همه به سمت فوتبال کشیده شدند .هم تیم ملی
هندبــال و هم تیم ملی فوتبــال کار بزرگی انجام
دادنــد ،کاری که برای نخســتین بار صورت گرفته
و انتظارمان این است که تفاوت چندانی بین این
 2تیم قائل نشــوند ،همان گونــه که مردم تفاوت
قائل نمیشــوند و در زمان برگزاری مسابقات ما
انرژی مثبتی از همه گرفتیم».
 ëëباپیری :رؤیای جهانی شــدن هندبال بانوان با
یکدلی محقق شد
شــقایق باپیــری دیگــر بازیکن تیم ملــی هندبال
درخصوص این تاریخسازی بیان داشت« :رؤیای
جهانــی شــدن هندبال بانــوان با یکدلــی محقق
شــد و ما از همان اردوی اول با همدیگر هم قسم
شــدیم که این سهمیه کسب شود و برای رسیدن
به این موضوع از دل و جان مایه گذاشتیم و همه
بــا تمام توان مــان برای پیراهن تیــم ملی تالش
کردیــم .همه مــا از ایــن موفقیت تاریخی بســیار
خوشحالیم».
او گفــت« :اردنیهــا خیلــی تــاش کردنــد کــه
سهمیه جهان را به هر طریق ممکن کسب کنند

به خاطر کیروش و ویلموتس فشار عجیبی را تحمل کردم
شبکه الجزیره اسپورت در مصاحبهای
مفصل بــا دراگان اســکوچیچ ،به بررســی
وضعیــت تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان
پرداخــت .ســرمربی کــروات ایــران درباره
شــروع به کارش به عنوان جانشین مارک
ویلموتس چنین نظــر داد« :ابتداییترین
هــدف ما این بــود که نتایج قبــل را جبران
کنیــم .تمــام هدف مــا این بــود کــه از این
گــروه صعــود کنیم چون فقــط محکوم به
بــرد بودیــم .من بــه بازیکنانم گفتــه بودم
حــق نداریــد در هیچ مســابقهای مســاوی
کنید یا ببازید .هر وقت زمان سپری شد ،ما
بیشتر پی بردیم که میتوانیم به هدفمان
دســت پیدا کنیم و با  4پیروزی دور اول را با
موفقیتبهپایانرساندیم».
اســکوچیچ درباره تأثیــر موفقیتش در
تیــم ملی بــه خاطر  4باشــگاه ایرانی که در
آنها مربیگری کرده بود را این گونه توصیف
کرد« :من میدانســتم که ایرانیها چگونه
زندگــی میکنند و یاد گرفتم چگونه با آنها
رفتار کنــم .اگر یک مربی میخواهد موفق
شــود ،بازیکنانش بایــد  120درصــد از توان
خود را خرج کنند .بازیکنان ایرانی هر کدام
بــه تنهایــی میتواننــد از مرزهــای توانایی
خود عبور کنند .ایران کشــوری اســت با 80
میلیــون جمعیــت کــه همــه مردمــش با
فوتبال زندگی میکنند .ایرانیها پیشرفت
را فوقالعاده دوست دارند و دوست دارند
هر روز به سطحی باالتر برسند».
او درباره بازیکنان اصلی و برجسته تیم
ملی هــم صحبت کــرد« :مهــدی طارمی
یکــی از این بازیکنان اســت که فصل اخیر

به این دلیل حواشی زیادی برای ما از نظر کرونا
ایجــاد کردنــد اما مــا تمرکزمان را حفــظ کردیم
و ایــن موضوعــات بــه ما انگیــزه داد تــا با تالش
بیشــتر به هدفمان برســیم .فدراسیون هندبال
حمایتهای زیادی از ما داشــت و حامد پاکدل،
رئیس فدراسیون همانند یک پدر پشت مان بود
و تمامــی امکانات را برای تیــم ملی مهیا کرد».
باپیــری کــه در لیگ عــراق لژیونر اســت ،افزود:
«اولیــن اتفاق خــوب من حضــور در لیگ عراق
بــود کــه این مهــم با کمــک فدراســیون هندبال
صورت گرفت و من در آنجا با  70گل زده خانم
گل لیــگ عــراق شــدم .دومین و بهتریــن اتفاق
زندگیام هم همین کســب ســهمیه مســابقات
جهانــی اســپانیا بــود و خــدا را شــکر میکنــم که
هندبال ایران دوباره احیا شد .در دیدار ردهبندی
بازی خوبی با قزاقســتان داشتیم اما تجربه مان
نسبت به این تیم کمتر بود و این موضوع باعث
شــد تا نتوانیم با مدال به کشــور بازگردیم ».این
بازیکن هندبال کشــورمان با اشاره به اینکه هنوز
مأموریتمان تمام نشــده ،افزود« :میخواهیم
نماینده شایستهای در مسابقات جهانی باشیم.
البتــه ایــن را میدانیم کــه کارمان در مســابقات
جهانــی بــه هیچ وجــه آســان نیســت و حریفان
بســیار ســختی در اســپانیا داریــم امــا تالشمان
پیشــرفت هندبــال اســت و تیــم ملــی بــا نتایج
خوب خود در مسابقات جهانی میتواند به این
مسیر ادامه دهد».

کامرانیفر:بهنتیجهپروندهویلموتس
خوشبینهستیم

اسکوچیچ :به بازیکنانم گفتم حق ندارید ببازید یا مساوی کنید
در پورتــو پرتغال عملکرد خوبی داشــته و
ســردار آزمون نیز بازیکنی اســت که نیمی
از اروپا به دنبال جذب او هســتند .علیرضا
جهانبخــش در فاینــورد بــازی میکنــد و
بازیکنــان خــوب دیگــری در تیــم داریــم
که شــاید نشــود تک تک اســم آنهــا را برد.
البتــه شــاید ما در برخــی از پســتها دچار
بیتعادلی شده باشــیم ،اما نفرات خوبی
کــه در تیم ملی ایران حضــور دارند برخی
چالشها را از بین میبرند .تأکید میکنم؛
مــا در خط حمله بازیکنانی داریم که هیچ
کس به گــرد آنها نمیرســد ».اســکوچیچ
دربــاره هدفش از موفقیت بــا ایران گفت:
«من هم انگیزههای بزرگی دارم و زحمات
زیادی کشیدم .شاید یکی از اهداف من کار
کردنباتیمملیدیگریباشدیاحتیرفتن
به اروپا .انگیزههای من بسیار زیاد است اما
همان طــور که گفتم ،تنها هدفــم در حال
حاضر صعود ایران به جام جهانی است».
او رقیبان ایران را هم این گونه ارزیابی کرد:
«مــا در ماه جــاری با تیم ملی امارات و کره
جنوبــی مســابقه داریم .مطمئنــاً تیم کره
جنوبی َق َدرترین تیم در گروه ما محســوب
میشــود ولــی در گــروه ما تیمهــای خوب
دیگری هم حضور دارند که اصالً نمیشود
قابلیتهایآنهارانادیدهگرفت».سرمربی
تیم ملــی درخصــوص تأثیــر تحریمها بر
تیم خودش و فوتبال ایران چنین واکنشی
داشــت« :قطعــاً این موضوع باعث شــده
تا برای ورزش شــرایط سختتر شود .مثالً
بهتر اســت برای باال بــردن کیفیت فوتبال
ایران مربیان و بازیکنان بزرگی به این کشور

هانیه لک

 VARخیلی زودتر از آنچه فکر میکنید وارد ایران میشود

بازتاب

باشگاهاستقاللاینروزهابامدیریتمصطفی
آجورلو دوره جدیدی از فعالیتهایش را آغاز
کــرده اســت .در شــرایطی کــه بعضــی از ایــن
بازیکنــان جدیــد این تیــم به دلیل مشــکالت
مختلف هنوز نتوانســتند مســکن خود را تهیه
کننــد ،باشــگاه اســتقالل در جهــت تمرکز این
بازیکنــان در دوران آمادهســازی ،آنهــا را بــه
صــورت موقــت در یکــی از هتلهای مناســب
تهران اســکان داده است .ضمن اینکه باشگاه
اســتقالل اعــام کــرد اقدامــات الزم جهــت
اســکان و ایــاب و ذهــاب گابریله پین ،دســتیار
فرهــاد مجیــدی انجام شــد .ایــن مربــی ایتالیایــی قصــد دارد تا زمــان حضور
خانوادهاش در تهران در هتل مستقر باشد .همچنین باشگاه استقالل اعالم کرد
از امــروز در تمرینات این تیم یک دســتگاه آمبوالنس جهت ایمنی و ســامتی
اعضای استقالل به صورت ثابت مستقر خواهد شد .گفتنی است کمیته اخالق
دیروز اعالم کرد باتوجه به اجرای رأی قطعی فرهاد مجیدی و پرداخت جریمه
نقــدی ،فعالیــت نامبرده در ایــن خصوص از جانب این کمیته بالمانع اســت.
ضمن اینکه باتوجه به اجرای رأی قطعی فرشید اسماعیلی باتوجه به پرداخت
جریمه نقدی فعالیت این بازیکن هم از جانب این کمیته بالمانع است.

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

توتو اسپورت (ایتالیا)

میرر اسپورت (انگلیس)

قهرمانان بدون مدال

اخبار

شجاعی به نساجی پیوست

مســعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی که در اواخر فصل گذشته از تراکتور
جدا شــد ،بعد از مدتها دوری از فوتبال ،حاال با پیراهن نساجی بار دیگر در
لیگ برتر توپ خواهد زد .شــجاعی کــه گفته بود قصد خداحافظی از فوتبال
را ندارد ،بعد از جلســه با مســئوالن نساجی ،با این تیم به توافق نهایی رسید
و دیروز در تمرین تیم شــهر خسته شــرکت کرد تا فصل آینده او را با پیراهن
این تیم ببینیم.
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بیاینــد .از نظــر مالی هم حضور ایــن افراد
مشکالت زیادی را برای فوتبال ایران ایجاد
میکنــد اما رفتار مردم و مســئوالن فوتبال
ایران در این شرایط من را شیفته خود کرده.
فوتبالایرانباوجودهمینتحریمهاییکه
شما میگویید خودش را در باالترین سطح
حفظ کرده و لیگ این کشور یکی از بهترین
لیگهای مهیج آســیا محســوب میشود.
ایــن عالقه بیــش از حــد مردم بــه فوتبال
باعثچنیناتفاقاتیشدهاست».
اســکوچیچ بــه این ســؤال کــه عالقه و
تمرکز رسانهها روی فوتبال روی شما فشار
ایجاد نمیکنــد ،چنین پاســخ داد« :چرا!
مســئولیت شــما در این کشــور زیاد است،
از همــان ابتــدای کار ایــن فشــار را حــس
کردم .زمانی که مســئولیت ایران را به من
دادند ،این فشار وارد شد که من جایگزین
نفراتی چون کیروش و ویلموتس شدهام
و مرتب ســؤال می کردند که آیا میتوانم
هدایت تیم ملی فوتبــال ایران را برعهده
داشــته باشــم یا خیــر .مردم ایــران خوب

میدانندتیمملیکشورشانچهپتانسیلی
دارد و به همین دلیل آنها همیشه نتیجه
و موفقیت میخواهنــد .باید اقرار کنم که
فشــار بزرگــی روی من بود چــون در ایران
رســانهها بســیار زیاد هســتند و به سختی
میتوان با آنها کنار آمد اما با کسب نتایج
خوب اوضاع بهتر شــد و مطمئنم شرایط
بهتر هم خواهد شد ».او همچنین درباره
اینکه آیا هنوز برای رسانهها ابهامی وجود
دارد یا توانســتهاید نفس راحتی بکشید؟
گفــت« :مــن همیشــه میگویــم فوتبــال
حافظــه نــدارد .همیشــه مســابقه بعدی
مهمتر است .فعالً اوضاع خوبی در ایران
دارم .البتــه در مورد پیروزیهای متوالی و
کســب رکــورد مطالب زیادی در رســانهها
نوشته شده اما این موضوع زیاد برای من
حائز اهمیت نیست ،چون مسابقه بعدی
بــرای مــن مهم اســت و هر مســابقه یک
اهمیتــی دارد .من بخوبی آگاه هســتم که
فوتبال حافظه ندارد و هر مسابقه یک نوع
فینال محسوب میشود».

حســن کامرانیفر سرپرســت دبیرکلی
فدراسیون فوتبال دوشنبه شب با حضور
در برنامه فوتبال برتر ،درباره موضوعات
مختلف توضیحاتی ارائــه کرد .او درباره
بحــث ورود سیســتم  VARبــه فوتبــال
ایــران گفــت« :در  3ســال گذشــته برای
تهیــه  VARهمــه اقدامــات برعکــس
انجام شــده ولی االن اتفاقات خوبی رخ
داده و قرار است بازی ایران و کره جنوبی
در ورزشــگاه آزادی با  VARبرگزار شود.
ما به فیفــا و  AFCاعالم کردیم که همه
موانــع را بــرای میزبانــی از ایــن بــازی
برطرف کردیم و توانایی تجهیز این سیستم را حتی بهصورت اجارهای داریم
تا بهانهای وجود نداشته باشد .در پروسه  VARباید داوران را تجهیز کنیم تا
الیســنس بگیرند ،متأســفانه االن داوری نداریم که در اتاق  VARبنشیند .ما
نیاز به  30داور با مدرک داریم ولی مطمئن باشید خیلی زودتر از آنچه فکر
میکنیــد  VARوارد فوتبال ایران میشــود ».او درخصوص اینکه قرار اســت
بهزودی رأی نهایی پرونده مارک ویلموتس صادر شود ،چنین نظر داد« :به
پرونده مارک ویلموتس خیلی خوشبین هستیم .البته نه اینکه عدد بدهی به
این مربی صفر شود ولی امیدواریم مبلغ کمتر شود».
کامرانی فرهمچنین اعالم کرد« :تصمیم گرفته شــد در لیگ برتر امســال
تفاضــل گل در صــورت هــم امتیــاز بــودن تیمهــا درنظــر گرفتــه نشــود و
بازیهــای رودررو مــاک باشــد .بــا این اتفــاق جلو خیلــی از کارهــا گرفته
میشــود .همچنین تعــداد داوران در لیگ برتر نصف خواهد شــد .حدود
 ۸۰داور حذف شــدهاند و هر داوری که بیشــتر از دو اشتباه تأثیرگذار داشته
حذف شده است .مطمئن باشید اتفاقات بعد از بازی را دیگر بین مربیان
نخواهیم داشــت و اگر کســی بخواهد مثل قبل ادامه دهد عدهای را دیگر
در فوتبال نخواهیم دید ».او درباره علت برگزار نشــدن ســوپرجام و علت
دیرتر شــروع شــدن لیگ هــم صحبت کرد« :بــا توجه به  4بازی حســاس
ایــران به این نتیجه رســیدیم لیگ بعد از بازی با کره جنوبی برگزار شــود.
لیگ فشــردهای داریم اما نتایج تیم ملی بســیار مهم اســت .برای همین
تصمیم گرفتیم سوپرجام فعالً برگزار نشود».

