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سانتر از همه جا
با اعالم مهدی تاج ،پیروانی سرمربی تیم ملی امید شد

با اعالم مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال در شبکه خبر ،امیرحسین
پیروانی سرمربی تیم ملی امید شد.
به گزارش سایت نود ،مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در شبکه خبر
حاضر شده بود ،اعالم کرد کارلوس کی روش سرمربیگری امیرحسین پیروانی در تیم
ملی امید را تایید کرده و او به صورت رسمی کارش را از روز دوشنبه آغاز خواهد کرد.
البته مهدی تاج به نوعی اعالم کرد که عباس چمنیان سرمربی تیم ملی جوانان
شده است ،اما در پایان صحبتهایش اعالم کرد ممکن است تصمیم دیگری گرفته شود
و سرمربی کنونی تیم ملی زیر  ۱۷سال ،پس از رقابتهای جام جهانی جوانان در هند،
دوباره سرمربی تیم ملی زیر  ۱۶سال شود.
این در حالی است که تیم ملی جوانان ،شهریور امسال رقابتهای مقدماتی اش را
باید برگزار کند و عمال عباس چمنیان درگیری آماده سازی تیم ملی نوجوانان برای
رقابتهای جام جهانی نوجوانان در هند است و نمی تواند سرمربی تیم ملی جوانان در
رقابتهای شهریور ماه باشد! به نظر می رسد مهدی تاج در این گفت و گوی تلویزیونی
بدون توجه به تاریخ رقابتها ،اعالم نظر کرد .او نمی خواست سرمربیان جدید تیم
های ملی جوانان و نوجوانان را اعالم کند ،اما از صحبتهایش مشخص است که طرح
فدراسیون فوتبال ،سرمربی شدن چمنیان در یکی از تیم های نوجوانان یا جوانان است!

مجید حسینی با استقالل تمدید کرد
مدافع استقالل قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.
به گزارش ایسنا ،مجید حسینی مدافع جوان استقالل که زمزمه جداییاش از این
تیم شنیده میشد ،قرارداد خود را با آبیهای پایتخت به مدت دو فصل تمدید کرد.
پیش از او نورافکن ،چشمی و جابر انصاری قرارداد خود را با استقالل تمدید کردند و
بیت سعید ،شهباززاده ،فردین نجفی و قائدی به استقالل پیوستهاند.

آخرین وضعیت نوراللهی برای حضور در پرسپولیس
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس برای بازگشت به این تیم نیاز به نامه عدم نیاز
از یگان خدمتیاش دارد.
به گزارش تسنیم ،احمد نوراللهی که از  18دی ماه  1395سرباز شناخته شده است تا
هجدهم خرداد  96با احتساب  11ماه کسری تعیین شده خدمت سربازی خود را پشت
سر گذاشته است و پنج ماه از خدمت او باقی مانده است .این بازیکن برای اینکه بتواند
به پرسپولیس برگردد نیاز به گرفتن نامه عدم نیاز از یگان خدمتیاش دارد .یگان خدمتی
نوراللهی سپاه عاشورای تبریز است و او هنوز موفق نشده نامه عدم نیازش را دریافت کند و
تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد او نمیتواند به پرسپولیس بپیوندد.
هافبک پیشین پرسپولیس برای بازگشت به این تیم نیاز به مساعدت باشگاه تراکتورسازی
دارد و باید دید این باشگاه راه بازگشت هر چه سریعتر این بازیکن به جمع شاگردان برانکو
را هموار خواهد کرد یا نه .نوراللهی یک سال و نیم دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد.

باشگاه پرسپولیس در پرونده ماریچ هم محکوم شد
باشگاه پرسپولیس در پرونده دیگر بازیکن کروات خود هم محکوم شد.
به گزارش تسنیم ،لوکا ماریچ که برای دریافت مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس
به فیفا شکایت کرده بود ،این باشگاه را محکوم کرد تا ظرف یک ماه آینده طلبش را
پرداخت کند .روزبه وثوق احمدی ضمن تایید این خبر گفت :باشگاه پرسپولیس تا
 30روز بعد از اعالم رای فرصت دارد تا طلب  72هزار دالری ماریچ را پرداخت کند
و اگر هم به رای صادره از سوی فیفا اعتراض دارد میتواند این پروند را ظرف  21روز
آینده به دادگاه  CASببرد .باشگاه پرسپولیس در حالی در پرونده ماریچ هم محکوم
به پرداخت مطلبات او شد که پیش از این (هفته گذشته) در پرونده شکایت آنتونی
گولچ نیز محکوم به پرداخت  323هزار دالر شده بود .هر دو بازیکن در زمان مدیریت
علیاکبر طاهری در باشگاه پرسپولیس به عضویت این باشگاه در آمدند.

کیمیا علیزاده پرچمدار مسابقات تکواندوی قهرمانی
جهان شد

فدراسیون جهانی تکواندو ،نخستین بانوی مدالآور تاریخ ورزش ایران
در المپیک را به منظور حمل پرچم  WTFدر مراسم افتتاحیه مسابقات
قهرمانی جهان انتخاب کرد.
به گزارش سایت فدراسیون تکواندو ،بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی جهان
 2017از روز شنبه ( 3تیرماه) در سالن "تیوان آرنا" شهر موجو کرهجنوبی آغاز و تا
روز جمعه ( 9تیرماه) ادامه خواهد داشت .با اعالم فدراسیون جهانی تکواندو ،کیمیا
علیزاده به عنوان پرچمدار مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات انتخاب شده است.
حمل پرچم فدراسیون جهانی همزمان با رونمایی از لوگوی جدید  WTFاست.
علیزاده لباس مخصوص فدراسیون جهانی تکواندو را با لوگوی جدید به تن خواهد
داشت .تیمملی تکواندو کشورمان در بخش مردان با ترکیب آرمین هادیپور ،فرزان
عاشورزاده ،میرهاشم حسینی ،ابوالفضل یعقوبی ،مسعود حجیزواره ،پوریا عرفانیان،
سعیدرجبی و سجادمردانی رو در روی حریفانشان قرار میگیرند.
ناهید کیانی ،طیبه پارسا ،کیمیا علیزاده ،ملیکا میرحسینی ،زهرا پوراسماعیل و اکرم
خدابنده نیز ترکیب تیمملی زنان کشورمان را تشکیل میدهند.
تیمملی ایران در بخش مردان با هدایت مهدی بیباک (سرمربی) ،علیرضا نصرآزادانی
وهادی افشار (مربی) و در بخش زنان باهدایت مهرو کمرانی (سرمربی) و فاطمه
صفرپور و ریحانه فوالدی (مربی) در این دوره از مسابقات حضور دارد.

مالدینی وارد عرصه تنیس حرفهای شد
مدافع پیشین میالن به طور رسمی وارد دنیای حرفهای تنیس شد .به گزارش تسنیم ،پائولو مالدینی که در سال  2009با پیراهن میالن از دنیای فوتبال خداحافظی کرد ،حاال در سن  49سالگی به دنیای
ی خود در بخش تنیس دو نفره مردان جواز حضور در مسابقات حرفهای تنیس «میالن چلنجر» را به دست آوردند.
حرفهای تنیس وارد شد .اسطوره فوتبال ایتالیا به همراه استفانو الندونیو ،همتیم 
ت نمایشی شرکت کردهایم .پائولو سرویسهای خوبی میزند و پیشرفت خوبی داشته است .من فکر نمیکنم که او دیگر نقطه ضعفی
الندونیو در این باره گفت :من و مالدینی پیش از این در چند تورنمن 
در بازیاش داشته باشد .مالدینی در زمین به اندازه کافی سریع است .مالدینی که  126بازی ملی با  7گل زده در کارنامهاش دارد ،در دوران حرفهای خود با میالن به عناوین زیادی از جمله  7قهرمانی در
سری  ،Aیک قهرمانی در جام حذفی ایتالیا 5 ،قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ،پنج قهرمانی در سوپرجام اروپا 5 ،قهرمانی در سوپرجام ایتالیا و یک قهرمانی در جام باشگاههای جهان رسیده است.

به بهانه پنجمین حضور ایران در جام جهانی

 ۱۸ستاره فوتبال ایران که رنگ جام جهانی را ندیدند
حضور در جام جهانی برای هر بازیکنی افتخار بزرگی است.
بسیاری از بزرگان فوتبال جهان در حسرت حضور در جام
جهانی ماندند .در فوتبال ایران حضور کم تعداد ایران در
جام های جهانی باعث شد تا خیلی از ستارههای ایران
حسرت به دل باقی بمانند .در ادامه با  ۱۸ستاره فوتبال
ایران که جام جهانی را ندیدند ،آشنا می شویم .ایران از جام
جهانی  ۱۹۷۴در رقابتهای انتخابی شرکت کرد و به همین
دلیل ستارگان قبل از آن در این فهرست قرار داده نشدند.
 -۱۸حمید علیدوستی
یک مهاجم تیزپا که در دهه شصت دوره ای طالیی داشت.
در استقالل و پرسپولیس بازی نکرد اما هیچ کس نمی توانست
نادیده اش بگیرد .علیدوستی بین سالهای  ۱۹۷۷تا  ۱۹۸۶مهاجم تیم
ملی بود و در  ۲۷بازی  ۱۵گل زد اما فرصت حضور در جام جهانی
نصیبش نشد .برای جام جهانی  ۱۹۷۸خیلی جوان بود .شرکت
نکردن ایران در دو دوره بعد هم دو فرصت دیگر را از او گرفت.
۱۶و - ۱۷حسین کالنی و ابراهیم اشتیانی
این بازیکنان سرنوشتی مشابه داشتند .پیش از جام جهانی
 ۱۹۷۴که ایران در مسابقات انتخابی شرکت نمی کرد .در
مقدماتی  ۱۹۷۴را مقابل سد استرالیا ناکام ماندند .این نسل
طالیی فوتبال ایران قهرمانی در دو جام ملتهای  ۱۹۶۸و ۱۹۷۲
را جشن گرفتند ،به المپیک هم رفتند اما کارنامه شان با حضور
در جام جهانی تکمیل نشد .آشتیانی بین سالهای  ۱۹۶۸تا ۱۹۷۴
دفاع راست تیم ملی بود وبهترین بازیکن جام ملتهای  ۱۹۷۲شد.
حسین کالنی بین سالهای  ۱۹۶۷تا  ۱۹۷۳برای تیم ملی گل زد.
.۱۵مجتبیمحرمی
محرمی خودش را یکی از اعضای نسل سوخته فوتبال ایران
می داند .بازیکن باکیفیتی که به اعتقاد خیلی ها قدر خودش
را ندانست .در مقدماتی  ۱۹۹۰حاضر بود که تیم ملی صعود
نکرد .مقدماتی  ۹۴را به دلیل محرومیت از دست داد .این بازیکن
می توانست مسافر جام جهانی  ۱۹۹۸باشد .در سال  ۱۹۹۶پس
از مدتها دوباره به تیم ملی دعوت شد اما بازهم اخالق عجیبش
کار دستش داد و پس از آن از تیم ملی خط خورد .قهرمانی در
بازی های آسیایی ۹۰تنها افتخار این بازیکن است.
.۱۴حمیددرخشان
هافبک خوش نقش ایران در دهه هشتاد میالدی هم جام
جهانی را ندید .او بین سالهای  ۱۹۸۰تا  ۱۹۹۳برای تیم ملی
بازی کرد .ایران در مقدماتی جام های جهانی  ۱۹۸۲و ۱۹۸۶
حاضر نبود .مقدماتی جام جهانی  ۱۹۹۰را هم به دلیل استعفا از
تیم ملی از دست داد .در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴حاضر بود که
تیم ملی صعود نکرد .او در  ۴۱بازی ملی  ۹گل زد.
.۱۳علیرضا نیکبخت واحدی
با اینکه حدود هشت سال یکی از بازیکنان مهم تیم ملی بود اما به
جام جهانی نرسید .او در مقدماتی  ۲۰۰۲چهره شد که ایران صعود
نکرد .در مقدماتی  ۲۰۰۶هم از بازیکنان تاثیرگذار تیم بود اما پیش
از جام جهانی به دلیل مصدومیت خط خورد .نیکبخت در مجموع
چندان در تورنمنت ها حاضر نشد .در مقدماتی  ۲۰۱۰هم برای
تیم ملی بازی کرد که در نهایت علی دایی او را کنار گذاشت .این
بازیکن  ۷۳بازی ملی و  ۱۴گل در کارنام ه اش دارد .افول زودهنگام
نیکبخت باعث شد تا فرصت بازی در جام جهانی را از دست بدهد.
.۱۲فرهادمجیدی
ستاره محبوب آبی ها چندان دوران باشکوهی در تیم ملی
نداشت .مجیدی بین سالهای  ۱۳۷۵تا  ۱۳۹۰به صورت متناوب
در تیم ملی حضور داشت و در  ۴۵بازی ملی  ۱۰گل زد .با این
حال او فرصت حضور در جام جهاین را پیدا نکرد .پس از اخراج
محمد مایلی کهن از تیم ملی او هم فرصت حضور در جام جهانی
 ۱۹۹۸را از دست داد .در سه مقدماتی جام های جهانی بعد
هم عضو تیم ملی نبود .در دوران بازی فرهاد مجیدی ایران در
دو جام جهانی شرکت کرد .او بیشتر زمانیکه منصور پورحیدری

سرمربی ایران بود در سالهای  ۲۰۰۰و  ۲۰۰۱در تیم ملی به
بازی گرفته شد.
.۱۱مجیدنامجومطلق
دروه حضور مجید نامجو مطلق در تیم ملی  ۱۱سال بود .در
اوایل دهه نود ،او یک هافبک بازیساز بی نظیر برای ایران بود .در
مقدماتی  ۱۹۹۰و  ۱۹۹۴برای ایران بازی کرد که تیم ملی صعود
نکرد .نامجو مطلق فرصت حضور در جام جهانی  ۱۹۹۸را هم
داشت .پس از اخراج محمد مایلی کهن و آمدن والدیر ویرا دوباره
به تیم ملی دعوت شد و حتی در حماسه ملبورن روی نیمکت
ایران حاضر بود .هر چند نامجو دیگر آن بازیکن سابق نبود و به
جام جهانی  ۱۹۹۸نرفت .او در مجموع  ۴۴بازی ملی انجام داد،
قهرمانی در بازیهای آسیایی  ۱۹۹۰و صعود به جام جهانی ۹۸
مهم ترین افتخارات این بازیکن است.
.۱۰ناصرمحمدخانی
در دهه شصت همه را حیرت زده کرده بود .یک استعداد ناب.
ناصر محمدخانی هم به جام جهانی نرسید .جنگ تحمیلی و
حضور پیدا نکردن در مقدماتی جام های جهانی  ۱۹۸۲و ۱۹۸۶
موجب شد تا ستاره تیم ملی در دهه شصت دو فرصت عالی را
از دست بدهد .او هم جزو استعفادهندگان بود و در مقدماتی
جام جهانی  ۱۹۹۰حضور پیدا نکرد .محمد خانی در هشت سال
حضورش در تیم ملی در  ۲۷بازی ملی  ۱۴گل زد .او آقای گل
جام ملتهای  ۱۹۸۴شد.
.۹غالمحسینمظلومی
مظلومی گلزن اصلی تیم ملی در اوایل دهه هفتاد میالدی بود.
دو بار آقای گل جام تخت جمشید شد .با تیم ملی در بازیهای
آسیایی و دو جام ملتها قهرمان شد .در المپیک حاضر بود اما
به جام جهانی نرسید .ایران در انتخابی جام جهانی  ۱۹۷۴برابر
استرالیا ناکام ماند .در مقدماتی جام جهانی  ۱۹۷۸کم و بیش از
مظلومی استفاده شد اما در نهایت در رقابت مهاجمان تیم ملی
حشمت مهاجرانی ترجیح داد حسین فرکی و غفور جهانی را به
آرژانتین ببرد .این گلزن بزرگ استقالل سه سال پیش در سن
 ۶۴سالگی درگذشت.
.۸فرشاد پیوس
ستاره درخشان فوتبال ایران در بین سالهای  ۱۳۶۵تا ۱۳۷۵
هم در حسرت جام جهانی ماند .بازیکنی که با آقای گلی عجین
شده بود .ایران در مقدماتی جام جهانی  ۱۹۸۶حاضر نشد .فرشاد

پیوس در مقدماتی جام جهانی  ۱۹۹۰گلزن اصلی تیم ملی بود
اما ایران به جایی نرسید .یک محرومیت عجیب هم موجب شد تا
مقدماتی جام جهانی  ۱۹۹۴را از دست بدهد .سرانجام او پس از
 ۱۰سال بازی در تیم ملی و زدن  ۱۸گل ملی بدون دیدن جام
جهانی کفش ها را آویخت .قهرمانی در بازیهای آسیایی  ۹۰تنها
افتخار ملی پیوس است.
.۷مهدیرحمتی
در زمانی که تیم ملی ایران سه بار به جام جهانی صعود کرده
یکی از برترین دروازهبانان ایران باشی و جام جهانی را نبینی!
مهدی رحمتی از سال  ۲۰۰۴یکی از بازیکنان تیم ملی بود .یک
افت بی موقع قبل از جام جهانی  ۲۰۰۶موجب شد تا یکی از
مسافران جام جهانی آلمان نباشد .در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰
دروازه بان اصلی ایران بود که نتوانست به جام جهانی صعود کند.
پس از خداحافظی عجیبش از تیم ملی و واکنش تند کارلوس کی
روش در سال  ۹۱برای همیشه از تیم ملی کنار گذاشته شد .او با
 ۷۷بازی ملی جام های جهانی  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸را هم از دست داد.
رحمتی اگر با کی روش مشکل پیدا نمیکرد .هم اکنون نزدیک
به  ۱۵۰بازی ملی داشت و هم اکنون خود را برای دومین جام
جهانی اش آماده می کرد.
.۶علی جباری
یکی دیگر از ستارههای فراموش نشدنی فوتبال ایران که جام
جهانی را ندید .جباری  ۱۰سال پیراهن تیم ملی را برتن داشت.
دو بار فاتح جام ملتهای آسیا شد و یک بار بازی های آسیایی را
برد .او یکی از بازیکنان ایران در مقدماتی جام جهانی  ۱۹۷۴بود
که ناکامی ایران در دیدار پلی آف مقابل استرالیا اجازه نداد جباری
به آرزویش برسد.
.۵مجتبیجباری
دو جام جهانی را در دقیقه  ۹۰از دست داد .او یکی از بازیکنان
ایران پیش از جام جهانی  ۲۰۰۶بود .پیش از جام جهانی آلمان
یک فصل باشکوه را به همراه استقالل پشت سر گذاشت اما
مصدومیتش باعث شد تا در آخرین لحظه جام جهانی را از دست
بدهد .در مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۰هم حاضر بود که ایران
نتوانست به جام جهانی برسد .این هافبک خوش فکر یکی از
ارکان اصلی ایران در رسیدن در جام جهانی  ۲۰۱۴بود .در راه
رسیدن به برزیل گلهای مهمی برای ایران زد و بازی های بسیار
خوبی انجام داد اما مشخص نشد که چرا چند ماه مانده به جام

جهانی با کیروش به مشکل خورد و قید حضور در جام جهانی را
زد .در دوره مجتبی ایران در سه جام جهانی حاضر بود اما او هرگز
این تورنمنت را لمس نکرد.
.۴سیروسقایقران
آنقدر بازیکن خوبی بودند که خیلی ها او را بهترین بازیکن
دهه شصت می دانند .یک هافبک قلدر و خوش استیل .سیروس
قایقران هشت سال در تیم ملی بازی کرد .قهرمانی در بازی های
آسیایی پکن مهم ترین افتخارش بود .شرکت نکردن در مقدماتی
جام جهانی  ۱۹۸۶و حذف در مقدماتی  ۱۹۹۰باعث شد تا این
بازیکن با  ۴۳بازی ملی به جام جهانی نرسد .قایقران در  ۲۲بازی
ملی کاپیتان ایران بود .مرحوم قایقران در سال  ۱۳۷۷در سن ۳۶
سالگی بر اثر تصادف رانندگی درگذشت.
.۳محمدپنجعلی
بهترین مدافع پس از انقالب واقعا لقب برازنده ای برای محمد
پنجعلی است .این بازیکن یکی از مسافران جام جهانی ۱۹۷۸
آرژانتین بود .با این وجود حشمت مهاجرانی ترجیح داد نام این
بازیکن  ۲۳ساله را در فهرست نهایی بازیکنان قرار ندهد .آن زمان
تیم ملی مدافعان باتجربه ای مثل گازرانی و عبداللهی داشت.
پنجعلی اما آن زمان فکر نمیکرد در آینده فرصت حضور در جام
جهانی را پیدا نکند .ایران در مقدماتی جام های جهانی  ۱۹۸۲و
 ۱۹۸۶به دلیل جنگ تحمیلی شرکت نکرد .او یکی از بازیکنانی
بود که در دهه شصت در پی اختالف با پرویز دهداری از تیم ملی
استعفا داد و در مقدماتی جام جهانی  ۱۹۹۰هم شرکت نکرد.
پنجعلی پس از  ۱۳سال حضور در تیم ملی در سال  ۱۹۹۱در
جریان دیدار ایران-الجزایر از بازی های ملی کناره گیری کرد.
.۲همایونبهزادی
این مطلب به بازیکنانی که پس از دهه  ۷۰میالدی در فوتبال
ایران چهره شدهاند اختصاص دارد ،اما برای اینکه به ستارگان
دهه های قبل هم اشاره شود باید از همایون بهزادی به عنوان
نماد ستاره های آن دوران اشاره کرد .ستاره فوتبال ایران در
دهه شصت میالدی که خیلی ها او را یک بازیکن بینالمللی می
دانستند .سرطالیی فوتبال ایران طبق آمار بین سال های ۱۹۶۲
تا  ۱۹۷۲در  ۷۴بازی ملی  ۲۸گل زده است که برای آن دهه
یک آمار فوق العاده است .دو بار قهرمان جام ملتهای آسیا شد.
در سالهای اوج بهزادی ،ایران در دیدارهای انتخابی جام جهانی
شرکت نمیکرد و طبیعتا او هم فرصت حضور در این جشنواره
بزرگ را پیدا نکرد .هم نسل های بهزادی و ستاره های قدیمی
تر همه چنین وضعیتی داشتند که در این مطلب از بهزادی به
نمایندگی از ستارگان دهه شصت و پنجاه میالدی ایران یاد شده
است .بهزادی در سال  ۹۴در سن  ۷۳سالگی درگذشت.
 .۱پرویز قلیچخانی
خیلیها او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران می دانند.
ستارهای بی بدیل که در کارنامهاش سه قهرمانی در جام ملتهای
آسیا در سالهای  ۱۹۷۲ ،۱۹۶۸و  ۱۹۷۶دیده می شود .سه بار
در المپیک حضور داشته ،قهرمان بازیهای آسیایی  ۱۹۷۴شده
و سالها کاپیتان ایران بود .چرا قلیچ خانی جام جهانی را ندید؟
او می توانست در دو جام جهانی حاضر باشد .در انتخابی جام
جهانی  ۱۹۷۴محور اصلی ایران بود .ایران به راحتی در آسیا اول
شد و برای رسیدن به جام جهانی آلمان باید از استرالیا عبور
می کرد .ایران در بازی رفت سه-صفر باخت .در بازی برگشت
در نیمه اول قلیچ خانی دو گل زد تا همه امیدوار شوند اما در
نیمه دوم اتفاقی نیفتاد تا ایران در اولین حضورش در انتخابی
جام جهانی ناکام بماند .قلیچ در سال  ۱۹۷۷در سن  ۳۲سالگی
بنا بر دالیل غیرورزشی از تیم ملی کنار رفت .تالشهایی انجام
شد تا او را به جام جهانی  ۱۹۷۸ببرند اما ثمره نداد .به این ترتیب
بازیکنی که  ۱۲سال در خط میانی تیم ملی ایران می درخشید
جام جهانی را ندید .بر طبق آمار رسمی او در  ۶۶بازی ملی۱۴ ،
گل زده است.

کیروش :از رونالدو متنفر نیستم

پیشنهاد هدایت یونایتد را رد کردم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت و گو با روزنامه پرتغالی درباره حضور
در پرافتخارترین تیم انگلیس و کار با فرگوسن و البته فوق ستاره وقتش،
کریستیانو رونالدو صحبت کرد.
ب ه گزارشایسنا ،کارلوس کیروش که در ایران به سر میبرد با نشریه EXPRESSO
پرتغال به صحبت پرداخت و درباره دوران حضورش در منچستریونایتد و رئال مادرید و
رابطهاش با کریستیانو رونالدو گفت.
کیروش درباره جدایی از منچستریونایتد و پیوستن به رئال مادرید به عنوان سرمربی،
ت که ناراحت هستم از این
گفت :فرگوسن با رفتن به من رئال موافق نبود و به من گف 
که میخواهی به رئال بروی .قبل از این که به مادرید بروم در جنوباسپانیا با فرگوسن
ت که هر وقت که بخواهی میتوانی به منچستریونایتد
جلسهای داشتم و او به من گف 
باز گردی .من تصمیمم را گرفتم ،فرگوسن هم من را از خطرات پیوستن به رئال مادرید
آگاه کرد و به من هشدار داد.
سرمربی تی مملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد حضور به عنوان
سرمربی یونایتد را داشته است یا خیر ،گفت :بله و حتی با فرگوسن در این باره جلسه
هم داشتم ولی تصمیم گرفتم به تی مملی پرتغال بروم .من حتی پیش قرارداد هم با
منچستریونایتد امضا کردم .میتوانستم حتی به تاتنهام هم بروم .زمانی که فرگوسن
بازنشسته شد فرصت حضور در یونایتد را داشتم .الکس مربیای میخواست که با
زبانهای مختلف با بازیکنان ،خصوصا بازیکنان آفریقایی و فرانسوی صحبت کند .من
غیر از انگلیسی صحبت کردن ،کمی ایتالیایی،اسپانیایی و فرانسوی بلدم .میدانستم که
چه کار میکنم .به همین خاطر آن پیشنهاد را رد کردم.
کیروش درباره این که از رابطه فرگوسن با بازیکنانش در این تی مچه چیزهایی از او

یاد گرفت  ،گفت :فرگوسن به واقع یک رهبر بود و من چیزهای زیادی از او یاد گرفتم.
او بسیار در کارش جدی و مصمم است ولی نه آن طور که در رسانهها درباره پرتاب
کفش به صورت دیوید بکام مطرح شد .در واقع فرگوسن به کفش لگد زد که این کفش
هم به چند وسیله برخورد کرد و تغییر جهت داد و به بعد به صورت بکام برخورد کرد.
درباره تاثیر کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد باید بگویم که توصیه کرده بودم یونایتد،
رونالدو و کوآرشما را خریداری کند .دوست داشتم هر دو را یونایتد خریداری کند نه این
که فقط یک بازیکن .فرگوسن هم با این اتفاق موافق بود .وقتی که به منچستریونایتد باز
گشتم رونالدو یک ستاره شده بود .من فردیناند و اسکولز را هم به یاد دارم.
او در پاسخ به این سوال که برای رونالدو ،پدر بود یا خیر ،گفت :این سوالی است که
باید خود کریستیانو رونالدو پاسخ دهد.
سرمربی تی مملی فوتبال ایران همچنین به سوالهای کوتاه درباره کریستیانو رونالدو
پاسخ داد:
از رونالدو نفرت دارید؟
خیر به هیچ وجه.
آخرین بار با رونالدو کی صحبت کردی؟
بعد از جام جهانی  ۲۰۱۰با او صحبتی نداشتم.
سرمربی تی مملی پرتغال در جام جهانی آفریقای جنوبی درباره درگیری لفظیاش با
کریستیانو رونالدو بعد از جام جهانی ،گفت :کریستیانو ،کاپیتان تیم بود .البته بازیکنانی
همچون روی کاستا ،فیگو و کوتو نیز قبال چنین رهبری را بر عهده داشتند .رونالدو به
اندازه کافی برای کاپیتان شدن بالغ نبود .عالوه بر این ،او به اندازه کافی در آن سال
خوب نبود چون با مصدومیت دست و پنجه نرم میکرد .اولین بار من بودم که او را به

منچستریونایتد توصیه کردم تا به این تیم بیاید .بعد از جام جهانی  2006و اتفاقاتی
که بین او و وین رونی رخ داد ،باز هم من بودم که به رونالدو توصیه کردم که به یونایتد
باز گردد .من در لیسبون در منزلم بودم که با او دیدار داشتم .بعد از فینال  2008لیگ
قهرمانان اروپا ،سندی را امضا کردیم که او یک سال دیگر در منچستریونایتد بماند و
سپس به رئال مادرید برود .من هیچ چیز به رونالدو مدیون نیستم .او هم هیچ چیز به
من مدیون نیست .من امیدوارم مردم بدانند که این مسائل تمام شده است و پرونده
آن هم بسته شده است.

فوتبال در مسیر تغییرات جدید

از زمان بازی تا ضربات ایستگاهی و پنالتی
تنها نهاد دارای صالحیت قانونگذاری در ورزش فوتبال در
حال بررسی پیشنهادات جدید برای جذابتر کردن این
رشته ورزشی است.
به گزارش تسنیم ،هیئت مدیره اتحادیه بینالمللی فوتبال
( )IFABکه تنها نهاد دارای صالحیت قانونگذاری در ورزش فوتبال
است در نظر دارد به منظور افزایش عدالت و جذابیت در فوتبال،

تغییرات جدیدی در این رشته ورزشی ایجاد کند .برخی تغییرات
جدیدی که  IFABدر حال بررسی آنهاست عبارتند از برگزاری بازی
در دو نیمه  30دقیقهای و زدن دریبل در ضربات ایستگاهی .این نهاد
در این راستا سندی با عنوان «جوانمردانه بازی کنید» با هدف تکمیل
سیاستهای بازی جوانمردانه منتشر کرده است .اعضای هیئت مدیره
اتحادیه بینالمللی فوتبال در مورد پیشنهاد کاهش هر نیمه بازی از

 45دقیقه به  30دقیقه بحث و گفتوگو خواهند کرد .طبق پیشنهاد
جدید بازی در دو نیمه  30دقیقهای مفید برگزار خواهد شد و هر
بار که توپ از زمین خارج میشود ،زمان متوقف خواهد شد .ارائه
دهندگان این طرح بر این باورند که روی کاغذ زمان بازی از 90
دقیقه به  60دقیقه کاهش پیدا میکند ،اما زمان مفید بازی بیشتر
خواهد شد .تغییر دیگر در مورد ضربات ایستگاهی خواهد بود ،به

این منظور که بازیکنی که پشت ضربه ایستگاهی میایستد میتواند
بیشتر از یک ضربه به توپ بزند و حتی توپ را با دریبل زدن پیش
ی جریان بازی را
ببرد IFAB .همچنین در نظر دارد ضربات پنالت 
مانند ضربات پنالتی آخر بازی در دیدارهای حذفی کند ،یعنی اینکه
یا توپ گل میشود یا نمیشود و در قانون جدید در صورت تصویب،
بازیکنان دیگر حق استفاده از توپ برگشتی را ندارند.

