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◾

◾شکست تیم ملی در آخرین بازی تدارکاتی
تیم ملی ایــران در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از
شروع جام جهانی مقابل تیم ملی تونس قرار گرفت و
دو بر یک شکست خورد.
با تصمیم کیروش این بازی پشت درهای بسته برگزار
شد .تیم ملی ایران در سه بازی گذشته خود به ترتیب
مقابل اروگوئه ،سنگال و نیکاراگوئه قرار گرفت و دو برد
 ۰-۱و یک تساوی  ۱-۱بدست آورد.

ستا
رگان ورزش

 22ربیع الثانی1444

 17نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9955

◾

◾دو ایرانی در ترکیب ارزشمندترینهای آسیا
سایت ترانسفر مارکت به معرفی ترکیب با ارزشترین
بازیکنان پنج قاره پرداخت و در ترکیب آسیایی مهدی
طارمی با ارزش  ۲۰میلیون یورو را در نوک خط حمله و
میالد محمدی با ارزش  ۲میلیون یورو را در سمت چپ
خط دفاعی ترکیب با ارزشتــریــن بازیکنان آسیایی
جام جهانی جای داد ۶ .ژاپنی ،دو کرهای و یک بازیکن
استرالیایی نیز حضور دارند.

سردار آزمون

◾

◾شکست بارسا با درخشش طیبی
تیم فــوتــســال پالما در هفته هشتم لیگ فوتسال
اسپانیا ،میزبان بارسلونای صدرنشین بود و توانست
با نتیجه  ۴بر  ۲قهرمان فصل گذشته را شکست دهد.
حسین طیبی ،ملیپوش ایرانی پالما در دقیقه  ۱۶نیمه
دوم ،گل ســوم تیمش را وارد دروازه حریف کــرد .در
جدول ،بارسلونا با  ۲۱امتیاز صدرنشین است و پالما با
 ۱۶امتیاز در رده دوم قرار دارد.

گوتزه

عمر مومنی کاریکاتوریست مشهور
اردنی سردار آزمون را سوژه خود کرد
و او را در شمایلی شبیه به عالءالدین،
شخصیت مشهور انیمیشین با لباس
تیم ملی کشیده است.

پاتک کیروش به انگلیسیها
سینا حسینی
ج ــام جــهــانــی قطر
ب ـ ــدون ش ــک یکی
از مــتــفــاو تتــریــن
دورههــای جامهای
جــهــانــی در تــاریــخ
مربیگری کــارلــوس ک ـیروش خواهد
بــود ،او که پیش از ایــن نیز دو بــار با
تیم ملی ایــران راهــی مسابقات جام
جهانی شــده ،حاال فضایی متفاوت
را تــجــربــه مـیکــنــد ،بــه همین دلیل
بــه دقــت تــمــرکــزش را حفظ ک ــرده تا
از شــاگــردانــش در بــرابــر هجمههای
احتمالی دفاع کند.
برخالف صلح ک ـیروش با منتقدان
داخــلــی او همچنان هــمــان تعصب
الزم برای حفاظت و مراقبت از تیمش
را دارد ،تــاجــایـیکــه وقــتــی خبرنگار
انگلیسی در نشست خبری دوحه
تالش کرد او را با یک پرسش سیاسی
و غیر ورزشی به سمت حاشیه سوق
دهد ،با توانمندی خاص و منحصربه
فرد خود ،به خبرنگار رسانه اسکای
نیوز پاسخی هوشمندانه داد و به او
یادآوری کرد آیا درباره مسائل داخلی
کشوری که در آن اقامت دارد نیز به
همین صــراحــت جرئت دارد حرف
بزند.

مطمئنا ً کـ ـ ـیروش در ادام ـ ــه مسیر
پیش رو به ویــژه نشستهای خبری
پیش از سه بازی ایران در مرحله گروهی
و کنفرانسهای خبری پس از بازیهای
تیم ملی در این رقابتها نیز با چنین
اتفاقی دوباره مواجه خواهد شد ،اما با
شناختی که از وی سراغ داریــم ،شکی
نیست او سر سوزنی از مواضع خود
عقبنشینینخواهدکرد.
شاید همین اتفاقات بــود که سبب
شــد او پــیــش از ســفــر بــه دوحـ ــه به
بازیکنانش گوشزد کند که پاسخ هیچ
کسی را ندهند؛ چون ضرورتی ندارد
بازیکنان تیم ملی که دنبال موفقیت
در جام جهانی هستند ،خود را درگیر
مسائل پیش پا افتاده کنند .از طرفی
او حتی در برخی مواقع پادرمیانی هم
می کرد که بازیکنانش رفتار عصبی از
خود بروز ندهند .به عنوان مثال پس
از اســتــوری تند یحیی گــل محمدی
علیه بازیکنان حاضر در اردوی تیم
ملی از آنها خواست به هیچ عنوان
در این باره استوری یا پست مشترک
منتشر نکنند.
کـ ـ ـیروش حــتــی ب ــه بــازیــکــنــانــی که
بناست در کنفرانسهای خبری قبل
و پس از بازی های تیم ملی به همراه
او شرکت داشته باشند ،توصیه کرده

تنها بــه پرسشهای فوتبالی پاسخ
دهــنــد و از پــرداخــتــن بــه موضوعات
حاشیهای به کلی پرهیز کنند.
مــردپــرتــغــالــی ب ــه بــازیــکــنــان گفته
میتوانند هر لحظه که تمایل داشتند
در خــصــوص مــســائــل اجــتــمــاعــی و
رویــکــرد خــود در جامعه اظهارنظر
کنند ،امــا امــروز بــرای تیم ملی بازی
خواهند کرد که متعلق به  85میلیون
ایــرانــی اســت؛ از ایــن رو نباید با یک
رفتار اشتباه تمرکز خود را از دست
بدهند.
با این حال به نظر میرسد همزمان
بــا ش ــروع رقــاب ـتهــای جــام جهانی،
نسخه جدیدی از کارلوس کیروش
را در تیم ملی مشاهده کنیم؛ مردی
که همانند یک پدر حواسش به تمام
فرزندانش هست و اجازه نخواهد داد
عدهای فرصتطلب به بهانه اتفاقات
داخــلــی ای ــران تمرکز بازیکنانش را
برهم زنند ،به ویــژه اینکه وقتی نگاه
تمام رســانـههــای بینالمللی بــر این
اساس است که احتمال صعود ایران
از مرحله نخست رقــابـتهــای جام
جهانی وجــود دارد و بعید نیست با
وضعیت آشفته انگلستان وآمریکا،
ایران برای نخستینبار راهی مرحله
بعدی رقابتهای جام جهانی شود.

مهاجم فرانسه جدیدترین بازیکنی است
که باوجود حضور در فهرست اعالم شده
از سوی دیدیه دشان نمیتواند فرانسه
را در قطر همراهی کند.او در جریان
تمرین دچار پیچخوردگی مچ پا شد.

ضدحمله
رونمایی رسمی از عضو جدید کادر فنی

مربی سابق لسترسیتی در تیم ملی

کارلوس کیروش پیش از آنکه با بازگشت دوباره مارکار
آقاجانیان به کادرفنی تیم ملی موافقت کند ،مجوز حضور
یک چهره ناشناخته را در تمرینات تیم ملی صادر کرد که
حضور او در تمرینات با پرسش خبرنگاران همراه شده
بود ،اما جزئیات بیشتری درباره دستیار جدید کیروش اعالم نمیشد
تا نام او به بیرون درز پیدا نکند ،آنهم چون کارلوس کیروش در تمرین
تیم ملی دستیارش را با نام «برونو» صدا میزد.
مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران اما رزومه پربار و نسبتا ًموفقی دارد
و برخالف تصورات ،یک چهره باتجربه است« .برونو فلیکس متئوس
اولیویرا» نام کامل دستیار جدید کارلوس کیروش است ،مربی پرتغالی
و  44ساله که کار خود در عرصه مربیگری را در لیگ انگلستان و در تیم
کویینزپارک رنجرز آغاز کرد و رفتهرفته توانست جایگاه خود در لیگ
انگلستان را بهبود بخشد و در ادامه مسیر سابقه مربیگری در تیم
سوانسی و البته لسترسیتی را در کارنامهاش دارد.

◾

◾همکاری ویژه با «پائولو سوزا»
سرمربی پرتغالی نامآشنا که سابقه هدایت تیم فیورنتینا را در کارنامه
خود دارد و در دوران بازی هم در تیمهایی چون اینترمیالن ،یوونتوس و
دورتموند حضور داشته ،همراه همیشگی مربی جدید تیم ملی ایران در
سالیان اخیر بوده است .برونو در تیم کویینزپارک رنجرز دستیار سوزا بود
و سپس این همکاری در تیمهای سوانسی و لسترسیتی ادامه پیدا کرد.

◾

◾مربی نامآشنا و باتجربه در آسیا
برونو فلیکس متئوس اولیویرا سابقه مربیگری در فوتبال آسیا را هم دارد.
او پس از قطع همکاریاش با تیم لسترسیتی ،حضوری کوتاهمدت در
لیگ چین داشت و در تیم گوانگژو رنه به عنوان مربی فعالیت کرد و بعد
از آن به تیم لخویای قطر رفت و در این تیم به عنوان مربی کار خود را دنبال
نمود .جمال بلماضی ،نبیل معلول و روی فاریا سرمربیان نامآشنایی
هستند که از برونو در کادرفنی خود استفاده کرده و با این مربی پرتغالی
سابقه همکاری دارند .کسی که پس از تغییر و تحوالت رخ داده در تیم
لخویای قطر ،در این تیم قطری باقی ماند و کار خود را ادامه داد.
کارلوس کیروش با توجه به شناخت ویژه دستیار جدیدش از فوتبال
انگلستان ،او را مأمور آنالیز حریف اول تیم ملی در جام جهانی 2022
قطر کرده و باید دید این مربی پرتغالی در نقش آنالیزور چه عملکردی
خواهد داشت و آیا میتواند به موفقیت تیم ملی ایران برابر انگلستان
در جام جهانی کمک کند یا خیر؟

مانچینی:

خبر
روز

انکونکو

هانسی فلیک،سرمربی آلمان به ماریو
گوتزه قول داد این ستاره تکنیکی
نقش مهمی در ترکیب تیم ملی آلمان
داشته باشد و احتما ً
ال اولین تعویض
هانسی فلیک در بازیها خواهد بود.

وقتی خبرنگار اسکای نیوز نابود شد!

◾

◾رکورد تاریخی جوکوویچ شکست
کارلوس آلکاراس  19ساله رکــورد تاریخی که پیش از
این در اختیار نواک جوکوویچ صربستانی و قهرمان
 21گرنداسلم بــود را شکست .او بــا عبور از  31رده
توانست رکورد تاریخی را ثبت کند .این رکورد پیش از
به نواک جوکوویچ اختصاص داشت که در سال 2017
فصل را در رتبه دوازدهم آغاز کرد و با صدرنشینی به
پایان رساند.

حذف هافبک سرخها برای کسی مهم نبود؟

ایتالیا الیق حضور در جام جهانی بود

سرلک از دسترس خارج شد

ایتالیا برای سومین بار در طول تاریخ از صعود به جام جهانی باز ماند .این در حالی بود که آتزوری
چهار سال پیش نیز در جام جهانی  2018حضور نداشت .به این ترتیب برای نخستین بار در
تاریخ ،الجوردیپوشان دو دوره متوالی در جام جهانی حضور نداشتند که دومین ناکامیاش با
هدایت روبرتو مانچینی و با قبول شکستی عجیب برابر مقدونیه شمالی آن هم در خانه در اوایل
سال جاری بود .مانچو پس از آن ناکامی حاضر به کنارهگیری نشد و گفت میماند تا قهرمان یورو
 2020را برای رویدادهای بعدی از جمله یورو  2024آماده کند.
سرمربی تیم ملی ایتالیا به مشکالتی که در چند ماه آینده پیش روی آتزوری خواهد بود اشاره
داشت و گفت :ماه آینده برای ما ماه سختی خواهد بود .کار تازه آغاز شده
است .چیزهایی هست که از ماه مارس به بعد به درد تیم خواهد خورد
حتی اگر خیلی با ارزش به نظر نرسند.
از نکات مهم اردوی تیم ملی ایتالیا ،بازگشت فدریکو کیهزا و
نیکولو زانیولو به جمع ملیپوشان و غیبت مویزه کین است.
مانچو در ایــن خصوص هم اظهار کــرد :خوشحالیم که فدریکو
برگشته اســت .او باید دوبــاره خــودش را به شرایط ایــدهآل
برساند اما االن هم وضعیتش خوب است .زانیولو هم
برای ما بازیکن مهمی است.
او میتواند کــارهــای فــراوانــی بــرای تیم انجام دهد
و به نظر من توانایی پیشرفت در تمامی وجــوه را
دارد .زانیولو بازیکنی جوان است و یک بازیکن
جوان همیشه برای تیم مهم است .مانچینی در
ادامــه دربــاره مشکالت روانــی تیمش در نتیجه
عدم صعود به جام جهانی هم تأکید کرد :از ماه
مــارس که آن اتفاق رخ داد روزهــای سختی بر
مــن گذشته اســت .ایتالیا لیاقت حضور در
جــام را داشــت امــا فرصتهایش را از دست
داد .فوتبال هم مانند سایر بخشهای زندگی
است.

نه یحیی گلمحمدی به خط خوردن میالد سرلک اعتراض کرد ،نه باشگاه پرسپولیس .همان
طور که در جریان هستید باشگاه پرسپولیس بیانیهای را منتشر کرد و نه تنها به خط خوردن
میالد سرلک اعتراضی نکرد ،بلکه حمایت همه جانبه خود را نیز از تیم کی روش اعالم کرد.
این در حالی است که میالد سرلک همین دو روز پیش از تیم ملی خط خورد تا باشگاه از
نظر مالی مبلغ زیادی را متضرر شود .اما نه باشگاه به این موضوع اشاره کرد و نه یحیی از
شاگرد خود حمایت کرد تا مشخص شود هیچکدام تمایلی به رویارویی با کی روش ندارند.
جالب اینجاست که هم باشگاه استقالل با بیانیهای اعالم کرد بیشتر از سه بازیکن این
تیم میتوانستند در لیست نهایی تیم ملی باشند و هم باشگاه
سپاهان از خط خوردن نورافکن ابراز نارضایتی کرد.
به هر روی باشگاه پرسپولیس با انتشار پوستری که حاوی
تصویر چهار ملیپوش خود در جام جهانی است ،برای تیم
ملی آرزوی موفقیت کرد و در پیام خود هم هیچ اشــارهای به
اینکه بازیکنان بیشتری از این باشگاه میتوانستند به جام
جهانی بروند ،نداشت.
آن هــم در شرایطی کــه بــه نظر مــی رسید سرلک از یحیی
گلمحمدی توقع بیشتری برای حمایت از خود داشت.
سرلک در زمان اسکوچیچ از بازیکنان مورد وثوق وی بود
و در خیلی از بازیها نقش مهمی را در خط میانی تیم
ملی بر عهده داشت.
با این حال کی روش حتی با وجود از دست
دادن امید ابراهیمی روی خوشی به این
نشان نداد و در آخرین غربال نام
ب ــازی ــک ــن
خارج کرد تا حسرتی بزرگ
وی را از لیست
سرخپوش باقی بماند.
ب ــر دل ایـ ــن هــافــبــک
مــیش ــود ســرلــک فــعــا ً
جـ ــالـ ــب ای ــن ــک ــه گــفــتــه
کــرده و از دسترس خارج
موبایل خــود را خاموش
است.

جام بیست و دوم
ایران با یک غیربومی
در جامجهانی قطر

در میان تیمهایی که بیشترین بازیکن غیربومی
را با خود به قطر بردهاند ،نام کشورهای آفریقایی
بیشتر به چشم میخورد .مراکش با  14بازیکنی
که محل تولد آنهــا کشوری به غیر از مراکش
اســت ،بیشترین تعداد بازیکن غیربومی را در
میان  32تیم حاضر در جام جهانی دارد .در میان
بازیکنان این تیم ،نفراتی از کشورهای کانادا،
اسپانیا ،فرانسه ،هلند ،بلژیک و ایتالیا دیده
میشود .با دو بازیکن کمتر ( 12غیربومی) تونس
در مکان دوم این دستهبندی حضور دارد و جز دو
بازیکن آلمانی و دانمارکی 10 ،بازیکن غیربومی
باقیمانده این تیم همگی متولد آلمان هستند.
سنگال نیز همین تعداد بازیکنان غیربومی دارد
که 9نفر از آنها ملیت فرانسوی دارند.
سامان قــدوس در ســال  2017توسط کارلوس
ک ـیروش به تیم ملی ایــران دعــوت شــد .او این
تصمیم را بــا وجــود دعــوت بــه تیم ملی سوئد
پذیرفت و در دوره قبلی جام جهانی نیز عضو تیم
ملی بود .قدوس از پدر و مادری اهل اهواز و در
کشور سوئد (شهر مالمو) به دنیا آمد .او فوتبال
خود را در همین کشور آغاز و پس از درخشش
در تیمهای باشگاهی سوئد به تیم ملی این
کشور نیز فراخوانده شد .سامان پس از انجام
یک بازی دوستانه برای سوئد ،سرانجام ترجیح
داد ایران را به عنوان تیم ملی خود انتخاب کند.
او اینک یکی از  135بازیکن جام جهانی 2022
است که محل تولد و تیم ملی متفاوتی دارد.
ایــن دسته بندی را با تعداد بازیکن در داخل
پرانتز مشاهده کنید:
مــراکــش ( 14بازیکن)/تونس ( 12بازیکن)/
سنگال ( 12بازیکن)/قطر ( 10بازیکن)/ولز
( 10بازیکن)/استرالیا ( 9بازیکن)کامرون (9
بازیکن)/غنا ( 8بازیکن)/کانادا ( 7بازیکن)
کــرواســی ( 7بــازیــکــن) /پرتغال ( 7بازیکن)/
آمریکا ( 5بازیکن)/صربستان ( 4بازیکن)/
فرانسه ( 3بازیکن) /سوئیس ( 3بازیکن)/
لهستان ( 2بازیکن) /اسپانیا ( 2بازیکن)/آلمان
( 2بازیکن)/اکوادور ( 2بازیکن)

از جوانترین تا بلندقدترین
بازیکنان جام

در بین  831بازیکن حاضر ،جوانترین بازیکن
این تورنمنت یوسف موکوکو مهاجم  17ساله
تیم ملی آلــمــان اســت کــه البته در روز بــازی
افتتاحیه ،وارد  18سالگی میشود .مسنترین
بازیکن جام نیز آلفردو تاالورا دروازهبان 40ساله
تیم ملی مکزیک است.
کوتاهترین بازیکن مسابقات قطر ،الیاس شاعر
هافبک 158سانتیمتری تیم ملی مراکش و بلند
قدترین بازیکن نیز آندریس نوپرت دروازهبــان
 203سانتی متری تیم ملی هلند است.لیونل
مسی کاپیتان تیم ملی آرژانتین با  19بازی در
جام جهانی ،باتجربه ترین بازیکن تورنمنت
است.توماس مولر ،مهاجم تیم ملی آلمان با 10
گل زده ،بیشترین گل زده را بین بازیکنان حاضر
در جام جهانی دارد .مولر همچنین با  6پاس
گل ،رده اول گلسازی بین تمامی بازیکنان جام
جهانی  2022را در اختیار دارد.

هشدار  FIFProنسبت به خطر
آسیبدیدگی ستاره ها

 FIFProهشدار داد بازیکنان برجسته فوتبال
جــهــان ب ــه دلــیــل تــقــویــم سنگین بیسابقه
مسابقات با خطر آسیبدیدگی در جام جهانی
 2022که از سه روز دیگر در قطر آغاز میشود،
مواجه هستند.
پس از نخستین دوره شلوغ این فصل میانگین
زمانی ریکاوری و آمــادهســازی بازیکنان برای
حضور در جام جهانی  2022هفت تا هشت
روز خواهد بــود .این زمــان چهار برابر بیشتر
از حد معمول اســت .موضوعی که میتواند
آسیب عضالنی و استرس روحی بازیکنان را
افزایش دهد .کوتاه شدن دورههای آمادهسازی
و ریــکــاوری قبل و پس از جــام جهانی تهدید
جــــدی بـــــرای س ــام ــت ب ــازی ــک ــن ــان فــوتــبــال
است.
ای ــن گـ ــزارش خــاطــرنــشــان مـیکــنــد لــیــگ برتر
انگلیس تنها هشت روز پس از جــام جهانی
 2022از سر گرفته میشود .این در حالی است
که این مسابقات پس از جامهای جهانی 2014
و  2018به ترتیب با وقفههای  34و  26روز از سر
گرفته شدند.

کافو :ایران
صعود میکند

کافو اسطوره
برزیلی ها با حضور
در شبکه «الکاس»
قطر به پیش بینی
مسابقات جام
جهانی پرداخت.
ستاره سابق تیم ملی
برزیل درباره گروه
ایران پیش بینی
جالبی کرد و پیشنی
نمود شاگردان
کارلوس کی روش به
همراه انگلیس راهی
مرحله بعد میشوند.
اسطوره سامباها
تیم ملی کشورش با
فرانسه را فینالیست
مسابقات جام
جهانی  2022قطر
دانست که در نهایت
کشورش قهرمان
جهان می شود.
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ورزش

در حاشيه

دستگیری
دروازهبان
پیشین
استقالل در
اغتشاشات
دروازهبان پیشین
استقالل به جرم آسیب
زدن به اموال عمومی
دستگیر شد.
به گزارش «ورزش
سه» پرویز برومند به
جرم آسیب زدن به
اموال عمومی و لیدری
اغتشاشات سهشنبه
شب گذشته دستگیر
شد .وی در حالی
دستگیر شد که لیدری
تعدادی از افراد را
برعهده داشت و ضمن
سر دادن شعارهای
هنجارشکنانه به اموال
عمومی هم آسیب
میرساندند.

