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چه نفراتی از بین  35نفر لیست انتخابی تیم ملی خط خواهند خورد؟
سهمیه تیم ملی برای خطوط میانی و حمله  12نفر است
که میباید آنها را از بین  18نامزدی که در دو دسته کلی
قرار میگیرند انتخاب کرد.
به گزارش «ورزش سه» ،از فراوانی گزینههای مطرح برای
قرار گرفتــن در ترکیب ثابت تیم ملی یا یک مرحله قبل
از آن ،حضور در بین  1+23نفر نهایی در مقایســه با جام
جهانی پیشین ،زیاد صحبت شده و سرمربی تیم ملی هم
بارها از این مساله اظهار خشنودی کرده است.
این مزیت ،خود گویای افزایش کیفیت بازیکنان تیم ملی
است .به یاد داریم که چهار سال پیش در چنین روزهایی
اعالم لیســت  35نفره تیم ملــی به جز خط خوردن پیام
صادقیان ،بحث خاصی را در بیــن منتقدین ایجاد نکرد.
در لیســت نهایی هم فقط غیبت محمدرضا خلعتبری تا
حدودی شگفتی ساز شد چون کمتر کسی انتظار داشت
ســردار آزمون با  19سال سن و با ســابقه یکی دو بازی
دوستانه جزو نفرات اعزامی باشد.
اینبار قضایا فرق میکند و تعداد نامزدهای قابل به مراتب
بیشتر است ولیکن مشکل آنجاست که این دردسر شیرین
به صورت همگون در همه خطوط به چشــم نمیخورد و
عمده شــک و تردیدها محدود به مهاجمان و هافبکهای
نفوذی میشــود ،حال آنکه دســت کارلوس کی روش به
اعتراف خــودش در خط دفاع و همچنیــن هافبکهای
تدافعی باز نیست.
سرمربی تیم ملی از ابتدای حضورش در ایران مشتاق پیدا
کردن  4مدافع وســط و  4هافبک دفاعی قد بلند و قلدر
بــوده که طی این مدت لیگ خلیج فارس نتوانســته این
موجودی را تامین کند .کی روش از اســکوچیچ خواسته
بــود مازیار زارع را در پســت دفاع وســط ملوان به بازی
بگیرد که این درخواســت وی رد شــد و اگر از نکونام و
آندو بگذریم ،گزینهها محدود بود به حســینی ،صادقی،
منتظری ،آل نعمه و رضا حقیقی.

امروز نیز کمبودها اگر بیشتر نشده باشد کمتر نیستند با
این تفاوت که با تغییر شــیوه بازی تیم ملی ،حضور یک
هافبــک دفاعی مرکزی قدبلند و ســرزن در میانه میدان
کفایــت میکند .در حال حاضر فقط ســعید عزت اللهی
و علی کریمی پاسخگوی این شــرایط فیزیکی هستند و
قاعدتا باید یکی از آنها در ترکیب باشــد و دیگری ذخیره
او .امــا وجود روزبه چشــمی مدافع-هافبک این گمان را
ایجاد کرده که شــاید کی روش روی کاپیتان پیشین تیم
ملی امید به عنــوان یک ژوکر در دو خط دفاعی و میانی
حساب باز کرده باشد و در صورت نیاز از امید ابراهیمی و
احســان حاج صفی به عنوان پیستونهای مخرب در کنار
هافبک دفاعی مرکزی استفاده کند.
 8مدافع 2 ،هافبک دفاعی مرکزی و  10عنصر نفوذی
سهمیههای باال ،آن چیزی است که میتوان برای بیست

نفری که به جز دروازه بانها مســافر روسیه خواهند بود
در نظر گرفت با این توضیح که هر کشــور اجازه دارد یک
ســهمیه رزرو هم داشته باشــد که در صورت مصدومیت
یکی از  23نفر وارد لیست شود.مهدی خانزاده همان نفر
بیست و چهارمی بود که اجازه داشت جانشین هاشم بیگ
زاده مصدوم در برزیل باشد.
اگر از ورود بــه بحث نفرات خط دفاعی صرف نظر کنیم،
سهمیه تیم ملی برای خطوط میانی و حمله  12نفر است
که میباید آنها را از بین  18نامزدی که در دو دسته کلی
قرار میگیرند انتخاب کرد:
گروه اول ،باســابقهها ( 12نفر) :احســان حاج صفی،
مســعود شــجاعی ،اشــکان دژاگه ،رضا قوچاننژاد ،امید
ابراهیمی ،علیرضا جهانبخــش ،کریم انصاری فرد ،وحید
امیری ،سردار آزمون ،ســعید عزت اللهی ،مهدی طارمی

 +سامان قدوس
گروه دوم ،کم ســابقه ترها ( 6نفر) :مهدی ترابی،
کاوه رضایی ،سروش رفیعی ،علی کریمی ،علی قلی زاده،
عبداهللزاده
در ایــن خصوص چند نکته قابل ذکر اســت .اوال شــرط
ماندن تمامی باسابقهها این است که بازیکنان گروه دوم،
جملگی خط بخورند .به عبارتی به ازای هر بازیکنی که از
گروه دوم ،بخــت همراهی با تیم ملی را پیدا کند یکی از
نفرات باسابقه تیم ملی خط خواهد خورد.
دوم ،مسئله پســتهای تخصصی است .اگر چه برخی از
بازیکنان تیم ملی ایران در مقایســه با چهار ســال پیش
تواناییهای خود را در چند پســت به نمایش گذاشته اند
ولــی هدف هر مربی ،بهره مندی از دو بازیکن به ازای هر
پست است.
حال باید دید که تیم ملی ایران با چه سیستمی به میدان
خواهــد رفت؟ اگر همچنان کارلوس کی روش متمایل به
سیســتمی بینابین  3-3-4و  1-3-2-4باشــد ،تفکیک
نفرات تخصصی در خط میانی و حمله در شــیوه اولی به
این صورت است:
 1هافبک دفاعی مرکزی 1 ،پیســتون راست 1 ،پیستون
چپ 1 ،مهاجم راست 1 ،مهاجم مرکزی 1 ،مهاجم چپ
از آنجایی که در این سیستم جایی برای هافبک مرکزی
نفوذی با وظایف  1-3-2-4نیست ،بازیکنانی چون دژآگه،
شــجاعی ،قدوس وارد رقابت با پیســتونهایی چون حاج
صفی ،ابراهیمی یا امیری میشوند تا از جمعشان تنها دو
نفر به میدان بروند.
اما انتخاب سیستم  1-3-2-4هم شکل دیگری از رقابت
را در بین نفرات ایجاد خواهد کرد چون از یک طرف نیاز
به دو هافبک دفاعی فیکس بــا دو ذخیره قابل اطمینان
است و از طرف دیگر شاهد فشردگی بیشتر رقابت در بین
بالها و مهاجمان مرکزی خواهیم بود.

واکنش سرمربی به انتقادها از زمان انتشار فهرست تیم ملی

انتخاب بازیکنانی که در این فهرست میبینید به صورتدقیق انجام شده است
کارلــوس کیروش ،ســرمربی تیم ملی فوتبــال ایران به
اعتراضــات اخیر درباره اعالم فهرســت تیم ملی پیش از
پایان رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا واکنش نشان داد.
ب ه گزارشایســنا ،کارلوس کیروش در حاشیه تمرینات
تیــ مملی فوتبال گفت :طبق قوانین فیفــا و برای احترام
به این قوانین ما باید فهرســت اولیــه و بزرگ آماده باش
تهیــه میکردیــم و به فیفــا ارائه میکرد کــه این اتفاق
افتاد و بازیکنانی که در این فهرســت میبینید از نزدیک
مشاهداتمان را بر روی آنها انجام دادیم و انتخاب آنها به
صورتدقیق انجام شده است.
او ادام ه داد :بعضی از بازیکنان از فهرســت خارج شدند و
برخی دیگر در بین اسامی قرار دارند ،ولی این فهرست باید
در تاریخی ارسال میشد که طبق فیفا اعالم شده بود (روز
 ۱۴می  )۲۰۱۸و ما این کار را انجام دادیم.
ســرمربی تی مملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که
یکسری از تیمها فهرســت  ۲۳نفره را اعالم کردهاند ولی
ایران فهرســت  ۳۵نفره اعالم کرده است ،توضیح داد :ما
باید این لیســت  ۳۵نفره را در تاریخی که فیفا اعالم کرده
بود ارســال می کردیم به خاطر این کــه هر اتفاقی برای
بازیکنی رخ دهد برای مثال اگــر بازیکنی نتواند به دلیل
مصدومیت ادام ه دهد باید از همین فهرست  ۳۵نفره کسی
را جایگزین کنیم .برنامهای هم که من در ذهن خود داشتم
میخواســتم بعد از بازی با ازبکستان فهرست  ۲۳نفره را
اعالم کنم و برنامهای اصلی که برای جام جهانی اســت را

ارائه دهم ۲۰ .می بعد از بازی با ازبکســتان فهرست نهایی
ما اعالم میشود.
کارلوس کیروش در پاســخ به انتقــاد برخی مربیان مثل
امیــر قلعهنویی از زمان و از پیش تعیین شــده بودن این
فهرست ،توضیح داد :واقعا خندهدار است .اعالم این اسامی
بایــد در تاریخی که فیفا صورت میگرفت و ما هم همین
کار را انجام دادیم .قلعهنویی شــهروند کشوری هستند که
قدمت زیادی دارد و من شهروند خاضع پرتغالی هستم که
در ایران انجام وظیفه میکنم.
او افزود :آیا آقای قلعهنویی تنها به دلیل این که شــهروند
ایرانی هستند میتوانند حرفهییگری من را در این کار زیر
سوال ببرند؟ آیا این درست است که این توهینها صورت
بگیرد و عالمت سوالهایی به وجود میآید .آقایان کریمی
و قلعهنویی صحبتهایی را انجام میدهند که توهین است
و فدراسیون فوتبال نیز واکنشی از خود نشان نمیدهد .اگر
مــن صحبتی انجام دهم همه فکر میکنند که به فرهنگ
ایرانی توهین میکنم در صورتی که این طور نیســت .من
در ایران یاد گرفتم اگر صحبتی صورت میگیرد تنها بگویم
متشکرم و کار خودم را ادام ه دهم.
سرمربی تی مملی فوتبال ایران ادام ه داد :بنده تاکنون هیچ
صحبتی در این موارد انجام ندادهام ،چرا که اگر جوابی دهم
در کمتر از یکدقیقه فدراسیون با من تماس میگیرد که
چرا این صحبت را انجام دادهام به همین دلیل من از آقای
قلعهنویی تشکر میکنم و کار خودم را ادام ه میدهم.

تصاویر منتشــر شده از نیمکت پرســپولیس پس از گل
ســیدجالل حسینی بالفاصله و با سرعتی خیرهکننده سر
از صفحات هواداری درآورد .به گزارش ورزش سه ،در این
تصویر و در شــرایطی که بازیکنان پرســپولیس به سمت
سیدجالل حسینی حرکت کرده تا او را در آغوش بگیرند،
محسن مسلمان در حالتی عجیب روی نیمکت فریز شده
و به صحنه نــگاه میکند .او که محبوبترین بازیکن تیم

در فصل جاری بــوده و هواداران بابت غیبتش در ترکیب
پرســپولیس بارها برانکو را شماتت کردهاند در این تصویر
ناخــودآگاه تغییر بزرگی در آینده خود ایجاد کرد .این در
شرایطی است که دوست صمیمی او فرشاد احمدزاده که
در این لحظه ســر از پا نمیشناسد مثل محسن مسلمان
راه خروج از باشگاه را در پیش گرفته است .اگرچه تفاوت
بــزرگ جدایی ایــن دو در خودخواســتگی در انتقال به

کــیروش با بیــان این که یکی از اردوهــای تی مملی که
برای پیش از جام جهانی طراحی شــده بود ،منحل شده
است ،ادام ه داد :االن بازیکنان را در اختیار ندارم و جا دارد
باز هم از همه تشــکر کنم .بنده از صحبتهای اخیر آقای
قلعهنویی که گفتهانــد بازیکنان تیم ذوب آهن از تصمیم
ناراحت هستند ،سورپرایز و شگفتزده هستم ولی باید به
ت فردی که نگذاشت بازیکنان ذوب آهن در کنار تیم
او گف 

باشند خود قلعهنویی بود و بزرگترین ضربه را به بازیکنان
خــود وارد کرد ،چون این فرصــت را از آنها گرفت .این
حرفها را هم رییس و مدیرعامل خود باشــگاه ذوب آهن
به من گفتهاند.
او در پایان گفت :من فکر میکنم در چند ماه آخر شــما
جــای من را میگیرید و به همین دلیل از شــما تشــکر
میکنم.

اروپا برای فرشــاد و اجباری است که برای مسلمان وجود
دارد .محسن مسلمان که یکی از شاخصترین چهرههای
پرســپولیس در سه فصل گذشته محســوب میشود ،به
واسطه هنر خود در نظم دادن به بازی و ارسال پاسهای
کلیدی و البته رفتار موردپســند هواداران جوان رل مدل
بسیاری از پرسپولیسیهاست .اگرچه نباید بیانصافی کرد
و همیشه سهمی برای احساسات و ناراحتیهای طبیعی و
شاید سهوی بازیکنی که دوست دارد در ترکیب ثابت تیم
باشد در نظر گرفت همچنین او در انتهای بازی در شادی
تیمش شــرکت کــرد و حتی به میانه میــدان رفت و به
برانکو خسته نباشید گفت .مسلمان که به احتمال بسیار
زیاد دیگر جایی در برنامههای سرخپوشان نخواهد داشت
یک دریغ بزرگ برای برانکوســت که خود این بازیکن را
ســه فصل پیش از روی نیمکت بلند کــرد تا با تمرینات
مناســب و البته استعداد فوقالعاده این هافبک طراح ،او
تبدیل به چهره بیجانشــین در پرســپولیس شود .با این
حال ماه عســل این ملیپوش ســابق در تیم برانکو دوام
چندانی نداشــت و در نهایت به اختالفی عمیق منجر شد
تا جایی که برانکو حتی با وجود نیاز به بازیســازی مثل او
در بازیهای مهم فصل از جمله دیدار آخر مقابل الجزیره
ترجیح داد از وی استفاده نکند و کار را با بازیکنان دیگری

به اتمام برساند .روابط برانکو و مسلمان تا جایی تیره است
که حتی با وجود بسته بودن پنجره سرخپوشان و مشکل
آنها بــرای نقل و انتقال بازیکن باز هــم برانکو رغبتی به
ادامــه کار با وی ندارد .با اتمام فصل مســابقات ،کار نقل
و انتقاالت پرســپولیس نیز آغاز شده و  3بازیکن این تیم
به محض پایان رقابتها از جمع سرخپوشان جدا شدهاند.
اول صادق محرمی که در آزادی از طرفداران خداحافظی
کرد ،ســپس فرشــاد احمدزاده که این کار را در رختکن
انجــام داد و ضمن خداحافظی از برانکو اعالم کرد به یک
تیم خارجی میرود و ســپس محسن مسلمان که یکی از
پایههای موفقیت تیم در هر  3فصل حضور برانکو در ایران
بوده اســت.جدایی این سه البته با شرایطی متفاوت با هم
انجام شد؛ صادق محرمی با افتخار از هواداران خداحافظی
کرد ،احمدزاده با روش خــود در رختکن پایان همکاری
را اعالم کرد و مســلمان  ...البته این جدایی هنوز رسمی
نیســت و تالشهایی برای تغییر عقیده برانکو آغاز شده
است .با این وصف سرخپوشــان باید خود را آماده تیمی
متفاوت نســبت به گذشــته کنند ،تیمی که ممکن است
یک یا دو بازیکن کلیدی دیگر خود را نیز از دســت بدهد
و باید دعا کند پنجره بســته نقل و انتقاالتی در روزهای
ابتدایی خرداد برای این مجموعه باز شود.

علیرضاجهانبخش:

در روسیه ظرفیت فوتبال ایران را به دنیا نشان میدهیم
بازیکــن تیم ملی فوتبال ایران و آقــای گل لیگ هلند
گفت :به روســیه میرویــم تا ظرفیت فوتبــال ایران و
فرهنگ کشورمان را به دنیا نشان دهیم.
به گــزارش ایســنا ،علیرضا جهانبخش دربــاره مقصد
بعدیاش گفت :جواب دادن به این ســوال االن مشکل
اســت چون تــا آخرین بــازی لیگ خیلــی تمرکزم را
نگذاشتم برای مقصد بعدی و فقط خواستم تیمم موفق
باشــد .وقتی به عنوان اولین ایرانی و آسیایی به عنوان
آقــای گلی در یــک لیگ اروپایی رســیدم قطعا خیلی
اتفاقهای مثبت تری پیش رویم است و قرار است اتفاق
بیفتد .صحبتهایی شــده و عالقههایی هســت اما فعال
تعطیــات هســت و از پس فردا در تیم ملی هســتم و
تمرکزم روی جام جهانی است.
او افزود :هنوز با مدیربرنامهام درباره آینده حرف نزدهام
و قطعــا در روزهای آینده ایــن کار را صورت میدهم و
نمیخواهم عجله کنم چــون میخواهم روندم را حفظ
کنم و نماینده خوبی برای فوتبال ایران باشم.
ملیپوش فوتبــال ایران همچنین درباره آینده تیم ملی
بعــد از جام جهانــی و حضور کــیروش گفت :تصمیم
گیرنده این مســاله من نیستم اما به عنوان بازیکن تیم
ملی باید بگویم چند ســال است شرایط خوبی در آسیا

اخبار کوتاه

بیرانوند باشگاه نفت را به مزایده گذاشت!

دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران
و باشگاه پرسپولیس پس از اینکه
ســهام باشــگاه نفت را به خاطر
دریافــت مطالباتش توبیخ کرده
بود حاال این باشگاه را به مزایده
گذاشته است.
به گزارش ایسنا ،علیرضا بیرانوند
که همانند سه پرسپولیسی دیگر
بیش از یک میلیارد از باشــگاه
نفت بابت بازی در این تیم طلبکار است ،پس از اینکه نتوانست مطالبات خود
را وصول کند ،مدتی قبل با حکم دادگاه ســهام این باشــگاه را توقیف کرد و
حاال برگه اجازه فروش را هم در اختیار گرفته است.
بیرانوند برای وصول مطالباتش باشگاه نفت را به مزایده گذاشته تا ازاین طریق
بتواند طلب خود را وصول کند.
البته در این بین اداره مالیــات هم به خاطر قرارداد یک میلیاردی بیرانوند با
باشگاه نفت حسابهای مالی او را مسدود کرده تا مالیات این قرارداد پرداخت
شود .این در حالی است که دروازهبان پرسپولیس هیچ پولی بابت این قرارداد
از باشگاه نفت دریافت نکرده است.

شایان بازهم تعویض طالیی شد

مصلح بار دیگر در آخرین دقایق
بــازی وارد زمین شــد و در این
مدت تاثیرگذار ظاهر شد.
بــه گــزارش «ورزش ســه»،
شــایان مصلح یکی از خریدهای
پرســپولیس برای لیگ هفدهم
بود که آنچنان که باید و شــاید
مورد اســتفاده قــرار نگرفت و
درخشــش فوق العــاده ای هم
نداشــت اما در فرصت های اندک موثر ظاهر شــد تا اکنون که فصل به پایان
رســیده ،خاطرات اهالی فوتبال از او بیشتر در فاز هجومی باشد تا عملکردش
در دفاع.
برانکــو او را در دقیقه  85به زمین فرســتاد تــا در آخرین دقایق بازی ،یک
بازیکن بلند قد برای سرزنی در محوطه جریمه حریف داشته باشد .این راهکار
برانکو نیز جواب داد و مصلح  4دقیقه پس از حضور در زمین ،روی سانتری از
سمت چپ تاثیر گذاشت و زمینه ساز گل دوم تیمش شد.
مصلح پیشتر در بازی برگشت یک چهارم نهایی مقابل االهلی نیز ،تاثیرگذار
ظاهر شد و در شرایطی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود ،یک
پنالتی گرفت تا بازی  1-2به سود پرسپولیس و مدافع االهلی نیز اخراج شود.
او همچنین در مقابل پارس جنوبی هم یک گل لحظه آخری و ســه امتیازی
زده بود؛ گلی که تا حدی قهرمانی پرســپولیس در نیم فصل را قطعی کرد و
پارس جنوبی را از جمع مدعیان کنار زد.
البته در فصل آینده از مصلح انتظار می رود که با تمرین و تالش بیشتر ،سطح
فنی خود را افزایش دهد و به رقیب جدی دوست صمیمی اش ،محمد انصاری
تبدیل شــود .او در سپیدرود نشــان داد بازیکن قابلی است و حاال باید ارزش
هایش را بیش از این نمایان کند.

حدس می زدم در تیم ملی باشم

پایان کار محرمی ،احمدزاده و مسلمان در پرسپولیس

و جهان داریم و نمیشود از تاثیر کیروش چشم پوشی
کرد .حضور خود در جام جهانی و بعد از آن جام ملتها
با ایــن تیم میتواند اتفاقات خوبی را رقم بزند .موفقیت
ایران در ســالهای اخیر به خاطر تــاش بی وقفه این
سالهاســت و قطعا حضور کیروش خیلــی موثر بوده
است.
جهانبخش درباره تجربه حضورش در جام جهانی 2014
در جام جهانی پیش رو گفت :در  19سالگی این شانس
را داشتم که به جام جهانی بروم .در داخل و بیرون زمین
چیزهای زیادی یاد گرفتم و سعی میکنم این تجربه را
در مقاطع بعدی هم استفاده کنم .فقط نه از من بلکه از
تیم ملی انتظار زیادی در جام جهانی هست .مسئولیت
همه ما سنگیتر است .هر وقت فرصت بازی داشته باشم
با افتخار برای تیم ملی و اهتزاز پرچم ایران کار میکنم.
این جام جهانی نسبت به گروه ما جذابیت بیشتری برای
مردم دارد و ما تالش میکنیم استعداد و ظرفیت فوتبال
ایران را به دنیا نشان دهیم.
ملیپوش ایرانی آلکمار دربــاره رویارویی با حکیم زیخ
مراکشی در جام جهانی گفت :در سختترین گروه جام
جهانی هســتیم که یک بعد مثبت دارد و آن برای مردم
جذاب اســت .بازی برابر بهترین تیمها و بازیکنان دنیا
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مدافــع ایرانی شــاغل در لیگ
آمریکا از دعوت بــه اردوی تیم
ملی برای حضور در جام جهانی
ابراز خوشحالی کرد.
استیون بیت آشور ،مدافع ایرانی
کــه در لیــگ آمریــکا فعالیت
میکند در فهرست اولیه کارلوس
کیروش برای جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه حضور دارد.
این مدافع درباره حضورش در فهرســت اولیه تیمملی فوتبال ایران در جام
جهانی ،به ســایت ،MLSگفــت :من با اعضای کادر فنــی قبل از اعالم این
فهرســت صحبت کردم و حدس زدم که در این فهرست حضور داشته باشم.
امیدوار هســتم که در فهرســت نهایی هم نامم در این فهرست باشد و بتوانم
در جام جهانی روســیه بازی کنم .من آخرینبار چهار سال پیش به تیمملی
فوتبال ایران دعوت شــدم و در این مدت تمام تالشــم را به کار بستم که بار
دیگر فرصت حضور در جام جهانی را به دست بیاورم.
او در ادامه صحبتهایش ،گفت :من میدانستم که کادر فنی ایران بازیهای
مــن را در لیگ آمریکا دنبال میکند .آنها به من گفتند که ما عملکرد تو را
زیــر نظر داریم و همینطور پیش برو ،چون کارت را به خوبی انجام میدهی.
واقعــا از این که در فهرســت  ۳۵نفره کارلوس کیروش حضور دارم بســیار
هیجان زده هســتم ،ولی باید بدانم که کار تمام نشده است و باید به تالشم
ادامه دهم.

بانوان ملیپوش فوتسال به ایران بازگشتند

کاروان تیم ملی فوتســال بانوان
در میان انبوه استقبال مسئوالن
و مردم به ایران بازگشت.
بــه گــزارش وب ســایت نود،
بانوان ملیپوش فوتســال ایران
بعد از کســب مقام قهرمانی جام
ملتهای آسیا از طریق فرودگاه
امــام خمینــی(ره) بــه ایــران
بازگشتند .در مراســم استقبال
از ملیپوشــان ،مهدی تاج ،محمدرضا ســاکت ،محمدیان معاون امور بانوان،
فرامرزیان معاون مدیریت و توسعه منابع ،طاهریان مشاور ورزشی نهاد ریاست
جمهوری ،فاطمه ذوالقدر و ســهیال جلودارزاده نمایندگان مجلس و شهربانو
امانی عضو شورای شهر تهران حضور داشتند.
همچنین نیلوفر اردالن ملیپوش سابق فوتسال برای استقبال از همتیمیهای
سابق خود در فرودگاه حاضر شده بود.
در این میان بازار عکس و سلفی نیز داغ بود و خانواده بازیکنان و مردم حاضر
در فرودگاه به گرمی از کاروان تیم ملی اســتقبال کردند.علی کفاشــیان نیز
همراه با کاروان تیم ملی به ایران بازگشت.

پیشنهاد وسوسهانگیز تراکتورسازی به قلعهنویی

بــرای مردم جذابیت دارد .تمام تالش ما این اســت که
از آبروی ورزش ایران و فرهنگ کشــورمان دفاع کنیم.
میرویم که نشان دهیم چرا چند سال بهترین تیم آسیا
هستیم .زیخ در آژاکس بازی میکند و من برابرش بازی
کردهام همین طور بازیکنان دیگری از اســپانیا و پرتغال
که بازی برابر آنها جذابیت زیادی برای مردم دارد.
او دربــاره پیشبینــیاش از نتایج تیم ملی در روســیه
گفت :خیلی ســخت است .کادر فنی همیشه گفته تمام
تالشمان را میکنیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم.

 4سال قبل برابر آرژانیتن باختیم اما چون مردم دیدند
تمام تالشمان را کردیم از ما استقبال کردند .امیدواریم
امســال هم اول عملکرد خوبی داشــته باشیم و بعد هم
نتایج خوبی بگیریم که مردم را خوشحال کنیم .امیدوارم
اتفاقهای خوی برای تیم ملی رخ دهد.
جهانبخش در ادامه گفت :همیشــه دوســت داشتم به
عنوان یک فوتبالیســت ،آراسته باشم .این مساله اعتماد
به نفس را هم بیشتر میکند .فوتبالیستهای جوان هم
میتوانند با تالش و اعتماد به نفس به پیشرفت برسند.

امیر قلعــه نویی ســرمربی تیم
فوتبــال ذوبآهــن پیشــنهاد
وسوســه انگیزی برای نشستن
روی نیمکت تراکتورسازی گرفته
است.
به گزارش مهــر ،بحث جدایی
امیر قلعه نویی از ذوب آهن داغ
و جدی هســت .امیر قلعه نویی
گزینهای جدی برای تیم سپاهان
است اما ممکن است یک اتفاق خاص معادالت تیم سپاهان را بر هم بزند.
واگذاری باشگاه تراکتورســازی به بخش خصوصی کامال جدی است و آگهی
مزایده این باشــگاه نیــز در روزنامههای کثیر االنتشــار به چاپ رســیده و
متقاضیان خرید این تیم هم اندک اندک آماده حضور رســمی در این مزایده
بزرگ می شوند.
یکی از متقاضیان خرید باشــگاه تراکتورسازی نظر ویژهای به جذب امیر قلعه
نویی برای این تیم دارد و چنانچه رســما پس از برنده شدن در مزایده مالک
این باشــگاه شود ،عالقه زیادی به استفاده از امیر قلعه نویی برای هدایت این
تیم دارد .این متقاضی خرید یک بســته پیشنهادی ویژه برای قلعه نویی دارد
و شــنیده میشود این پیشــنهاد به قدری میتواند اغوا کننده است که شاید
مســیر امیر قلعه نویی را برای فصل بعــد از اصفهان به تبریز تغییر دهد .این
در حالی اســت که از فراز کمالوند هم یکی از گزینههای جدی نشستن روی
نیمکت تراکتورسازی برای فصل بعد یاد میشود.

