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استادكيروش
درسته ما خيلي به مهدي تاج عيب و ايراد گرفتيم، اما انصافاً انتخاب 
كي روش براي مهار بازيكن هاي تيم ملي يه انتخاب درست و حسابي 
بود كه فقط از عهده يكي مثل مهدي تاج بر ميومد. استاد كي روش با 
روش هاي خاص خودش حسابي هوش و حواس بازيكنا رو جمع كرد و 
بهشون فهموند كه دوران گردن كشي براي اسكوچيچ تموم شده و اگه 
قراره به جاي فوتبال حواسشون جاي ديگه باشه اون وقت بايد قيد تيم 

ملي رو بزنن و جام جهاني رو هم از خونه هاشون تماشا كنن. 

  محمد ن�وري ميگه: داور بايد برخورد بهتري با س�اپينتو 
مي كرد

  :  جن��اب ن��وري حال��ت خوبه؟ 
ببخش��يد اگه ش��ما از نوع برخورد سرمربي 
تيمتون ترسيدين، دليل نميشه داور هم بترسه 
بعدشم ساپينتو فكر كرده اينجا اگه عربده كشي 
كنه كسي نميتونه بهش حرف بزنه اتفاقاً اينجا 
تقصير شما و امثال شماست كه از اول براي اين 
وحش��ي بازي هاش قند ته دلتون آب ش��د و 
جلوش رو نگرفتيد حاال هم توقع داريد كل فوتبال ايران جلوي اين 

مردك پرتغالي خم بشن!
-------------------------------------------------

  جواد نكونام ميگه: در باشگاه فوالد كسي نيست اعتراض 
كنه

  :  نفرمايي��د آقا ج��واد، اصاًل چرا 
باشگاه شما يه س��ري آدم دم دستتون روي 
نيمكت فوالد داريد كه معطل اشارتون هستن 
براي ريختن تو زمين، از مهدي هاشمي نسب 
بگير تا حس��ين كعبي. شما نيازي به اعتراض 
باش��گاه نداري بچه هاي نيمكت خودشون از 
پس همه چي بر ميان. حاال اگه اين روش زياد 
جواب نميده تقصير باشگاه نيست شما بايد روش اعتراضتون رو عوض 

كنين. 
-------------------------------------------------

  محس�ن كاوه ميگه: بعضيا عمداً نتايج كشتي رو ضعيف 
جلوه ميدن

  :  آقا محسن عزيز درسته كه آدم 
مريض و مغرض زياده، ام��ا به هرحال نبايد از 
حق بگذري كه اونجوري هم كه توقع داشتيم 
تو صربستان نتيجه نگرفتيم. حاال اگه بعضيا از 
عمد ضعف ها رو بزرگنمايي ميكنن اين ديگه 
وظيفه امثال شماست كه اجازه نديد ضعف ها 
بيشتر از اين خودش رو نشون بده، با حرف زدن 

و شاخ و شونه كشيدن هم كار درست نميشه بايد اساسي كار كرد. 
-------------------------------------------------

  محمدرضا اسالمي ميگه: آينده خوبي براي ليگ بسكتبال 
نمي بينم

  :   بله شما درست مي فرماييد البته 
ما هم اگه تيممون بازي اول ليگ رو مي باخت 
تقريباً براي توجيه باخت همين رو مي گفتيم. 
يادش بخي��ر يه زماني عل��ي پروين مي گفت 
بازنده بهانه جو ميش��ه حاال داستان سرمربي 
بسكتبال مس كرمان هم همينه داداش باختي 
ديگه به آينده بسكتبال و وضعيت مالي تيم ها 

و... چيكار داري باختي ديگه چرا نمي خواي قبول كني.

یهنگاهبهدوروبرتبنداز!
توي اين چند هفته كريمي خوب نشون داد كه مدير قابلي هست در 
بهم ريختن اوضاع و ماهي از آب گل آلود گرفتن. روز به روز هم كه به 
تعداد فالورهاش اضافه ميشه. كريمي كه اين روزها فكر ميكنه يه تنه 
ليدر اغتشاشات ايرانه به اين فكر نميكنه كه همزمان داره هم خودش 
رو دريبل مي زنه هم مردم رو هم كشورش رو هرچند كه بعيده اين 
چند خط به گوشش بره، اما بد نيست يه نگاهي به دوروبرش بندازه 

ببينه به اسم مردم كيا دارن ازش سوء استفاده مي كنن. 

  شيوا نوروزي
بازگش�ت به روزهاي اوج همان انتظاري اس�ت 
كه هواداران از س�رمربي محبوب خود داشتند. 
وقتي س�ال گذش�ته ژاوي هرناندز، جانش�ين 
كوم�ان روي نيمكت بارس�ا ش�د، هم�ه منتظر 
درخش�ش دوب�اره اين تي�م و باالي س�ر بردن 
جام از س�وی آبي  و اناري ه�ا بودند، ام�ا به  رغم 
هم�ه تالش ه�ا، ش�اگردان ژاوي ب�ه اي�ن مهم 
دس�ت نيافتند. منتها روزهاي خوب كاتاالن ها 
در اين فص�ل همه را به قهرماني اي�ن تيم و كنار 
زدن رئ�ال امي�دوار كرده اس�ت. برد خ�ارج از 
خانه براب�ر مايوركا اميده�ا را دو چن�دان كرد. 

تصميمات درس��ت و خريدهاي معقول باشگاه در 
فصل نقل وانتق��االت حاصل تفكرات مربي اس��ت 
كه روزگاري پيراهن بارس��ا را به تن مي كرد. ژاوي 
حاال مسئوليت س��نگيني را به دوش مي كشد و تا 
قهرماني الليگا به عنوان سرمربي را تجربه نكند، در 
واقع به هدف اصلي اش نرسيده است. خريد رابرت 
لواندوفس��كي و پيوس��تن او به جمع آبي  و اناري ها 
خون تازه اي به رگ هاي كاتاالن ها تزريق كرده است 
تا جايي كه هم اكنون بارسا يكي از شانس هاي اصلي 

قهرماني فصل محسوب مي شود. 
 سبقت از زيدان

به غير از تساوي هفته اول برابر رايووايه كانو، بارسلونا 
تحت رهب��ري ژاوي از خجالت هم��ه رقبا درآمده 
است. كسب شش برد متوالي 19امتياز مهم را براي 
اين تيم به همراه داش��ته و تا قبل از مصاف ديشب 
رئال – اوساسونا، بارسا را به صدر جدول رساند. البته 
بارسا هنوز نتوانسته در اروپا قدرت نمايي كند؛ اين 
تيم بعد از ب��رد پرگل مقاب��ل ويكتورياپلژن باز هم 
مغلوب بايرن شد تا مشخص ش��ود تيم ژاوي هنوز 
به جمع مدعيان ليگ قهرمانان بازنگش��ته است، با 
اين وجود درخشش متوالي بارسا در ليگ اسپانيا را 

نمي توان ناديده گرفت. 
سرمربي نقش پررنگي در موفقيت هاي بارسا دارد. 
ژاوي هرنان��دز با تفك��رات خاص خود تالش��ش را 
براي بازگرداندن اتحاد و انگيزه تيم به كار گرفته و 
استفاده از نيروهاي جوان و آينده دار را نيز فراموش 
نكرده اس��ت. او كه براي برقراري نظ��م در اردوگاه 
كاتاالن ها قوانين س��فت و س��ختي را وضع كرده، 

همزمان ب��ه جوانان تيمش نيز اعتم��اد مي كند. او 
با همين طرز فك��ر فصل خوبي را ش��روع كرده و با 
گذشت هفت هفته از مس��ابقات الليگا يك ركورد 
منحصر به ف��رد را از چنگ زي��دان درآورد و به نام 
خود ثبت كرد. پيروزي خفيف در زمين مايوركا در 
حقيقت هجدهمين برد متوالي خارج  از خانه آبي  و 
اناري ها بود. بارسا در 18 بازي اخير دور از خانه خود 
13پيروزي و پنج تس��اوي كسب كرده و حاال ژاوي 
اس��تاد نباختن و بردن در زمين حريفان در اسپانيا 

لقب گرفته اس��ت؛ لقبي كه تا قبل از اين در اختيار 
زيزو سرمربي سابق رئال بود. 

 صبر و حوصله
برد يك بر صفر برابر مايوركا اگرچه انتظار هواداران 
براي زدن گل هاي بيشتر را برآورده نكرد، اما پيشي 
گرفتن از رئال )حتي براي يك روز( اهميت بسياري 
داشت. بارسا با تيم بحران زده كومان فاصله گرفته و 
پس از مدت ها تماشاگران مي توانند با خيال راحت 
و بدون نگراني بازي تيم ش��ان را تماشا كنند. صبر، 

حوصله و تمركز در موفقيت ه��اي كاتاالن ها نقش 
پررنگي داشته است. نكته اي كه سرمربي نيز روي 
آن تأكيد فراوان دارد: »صب��ور بوديم و آرامش مان 
را حفظ كرديم. هميشه بازي برابر تيمي كه تدافعي 
بازي مي كند، سخت اس��ت. نيمه اول ريتم خوبي 
داش��تيم، ولي در نيمه دوم چن��دان خوب نبوديم. 
بازي در زمين مايوركا نيز هرگز س��اده نيست و به 
همين دليل معتقدم اين پيروزي بس��يار مهم بود. 
توجه داشته باشيد كه پس از وقفه بازي هاي ملي كار 

براي همه تيم ها سخت است.«
 آمار درخشان

در رختكن تيم ژاوي اوضاع آرام و روحيه باالس��ت. 
از يك س��و، آنس��و فاتي به جمع مهاجمان زهردار 
بازگشته و از س��وي ديگر نيز لواندوفسكي همچون 
ارتشي يك نفره راه را براي بارسلونا هموار مي كند. 
رابرت نهمين گل الليگايي اش را ب��ه مايوركا زد تا 
گلي سه امتيازي به ثمر رسانده باشد. او اين 9 گل را 
طي هفت بازي زده تا از اين حيث ركوردار محسوب 
ش��ود. مهاجم لهس��تاني حاال پس از كريس��تين 
ويه ري بازيك��ن اتلتيكومادريد )در س��ال 1996(، 
تنها فوتباليستي است كه در شروع كارش در الليگا 
طي هفت هفته 9 گل به ن��ام خودش ثبت مي كند. 
چارچوب بارسا نيز از س��وی دروازه باني شش دانگ 
محافظت مي ش��ود؛ آندره ترشتگن توانسته ركورد 
كلين  ش��يت هاي خود را به 554 دقيقه برس��اند. 
اين گلر آلماني نيز همانند ساير هم تيمي هايش در 
وهله نخست به موفقيت بارسا فكر مي كند نه ثبت 

ركوردهاي شخصي. 
تكيه بر اتحاد تيمي و همكاري همه جانبه بازيكنان 
نكته اي اس��ت كه ژاوي در كنفرانس خبري نيز به 
آن اش��اره كرد. با اينكه تك گل پيروزي بخش در 
بازي با مايوركا را لواندوفس��كي زده و ترش��تگين 
نيز همچنان دروازه اش را بس��ته نگه داش��ته، اما 
سرمربي تيم معتقد اس��ت تك تك اعضاي در اين 
برد و بردهاي قبلي نفش داشته اند: »درست است 
كه با تك گل لواندوفسكي برنده شديم و ترشتگن 
هم چند مهار خوب داشت، ولي اين پيروزي نتيجه 
تالش همه بازيكنان اس��ت. در دفاع بس��يار خوب 
بودي��م و در همه نقاط زمين ب��ه خوبي جنگيديم. 
ترش��تگن و لوا دو بازيكن تعيين كننده هس��تند، 
ولي نبايد ت��الش ديگر بازيكن��ان را ناديده گرفت. 
لوا در اين بازي هم سرنوشت س��از كار كرد. او براي 
ما تضمين كننده گلزني است، ولي نبايد فقط او را 
به خاطر گلزني هايش س��تايش كرد. لواندوفسكي 
به خوب��ي در كاره��اي دفاعي ش��ركت مي كند، با 
هم تيمي هايش بهترين ارتب��اط را در زمين دارد و 
خوب هم موقعيت س��ازي مي كند. او يك بازيكن 
كامل است. ركورد خوبي به دست آورده است، ولي 
براي ما و خود او فقط پيروزي اهميت دارد. در اين 

ركورد نبايد نقش مدافعان را نيز ناديده گرفت.«

   اشرف رامين
پس از س��ال ها خبري از تيم هاي پرمدعاي جزيره در صدر ليگ برتر نيس��ت و 
در عوض اين آرسنال است كه بي سروصدا جايگاهش را در صدر جدول تثبيت 
كرده است. در ليگي كه من س��يتي، ليورپول و حتي چلسي حضور دارند، كمتر 
كسي خيال مي كرد تيم ميكل آرتتا يكه تاز جزيره باشد و فعاًل هم زور هيچ تيمي 
به آنها نمي رس��د. توپچي ها با پش��ت سرگذاشتن هش��تمين ديدار خود جمع 
اندوخته هاي شان را به 21 امتياز رساندند تا نگران دربي منچستر )ديشب برگزار 
شد( نيز نباشند. آرسنال با تكيه بر بازيكنان و همچنين تدابير ويژه سرمربي جوان 
خود توانسته خود را در باالي جدول نگه دارد. تنها لغزش اين تيم در هفته ششم 
و در مصاف با من يونايتد رخ داد، ديداري كه به شكست آرسنال منجر شد و سه 
امتياز مهم را از اين تيم گرفت. در ساير بازي ها توپچي ها به پيروزي رسيده اند. 
برتري مقابل تاتنهام يك بار ديگر هنر آرتتا را به نمايش گذاش��ت. براي قرمزها 
موفقيت در دربي شمال لندن از اهميت زيادي برخوردار بود و پيروزي 3 بر يك 
در ورزشگاه امارات، آرسنال را به هدفش رساند. هرچند كونته سرمربي تيم رقيب 

علت شكست تاتنهام را اخراج امرس��ون از بازي و 10 نفره شدن تيمش عنوان 
كرده، اما قرمزهاي لندن يك س��ر و گردن از سفيدپوشان باالتر بودند. در پايان 
مسابقه سرمربي اس��پانيايي با افتخار از جايگاه تيمش گفت. با اين  حال ميكل 
آرتتا حرف زدن در مورد قهرماني را زود خواند: »فوتبالي فوق العاده در ورزشگاه 
امارات ديديم. فضاي بسيار خوبي بر ورزشگاه حاكم بود و من به اين دليل واقعاً 
خوشحال هستم. هربار بازيكنان خط مياني ما با يك نفر در خط حمله همكاري 
مي كند و ممكن اس��ت اتفاقي رخ دهد. مي توانم انگيزه و اشتياق الزم را در بين 
همه بازيكنان تيمم حس كنم. از همان لحظه اي كه آنها از بازي هاي ملي به اردوي 
آرسنال برگشتند، همگي پرانگيزه و آماده بودند. بازيكنان بايد با اين شور و البته 
خونسردي ذهني به ميدان بروند. در حال حاضر ديدن وضعيت جدول براي همه 
اعضاي باشگاه فوق العاده و خوشحال كننده است و احساس خوبي به شما دست 
مي دهد، اما ما يك تيم واقعاً متواضع هستيم كه ميل زيادي به كسب موفقيت در 
ادامه فصل داريم. ما تازه در ابتداي فصل قرار داريم. من از كل بازيكنان آرسنال 

بابت ارائه اين عملكرد تشكر مي كنم و از آنها راضي هستم.«

»استاد نباختن در الليگا« برازنده سرمربي بارساست 

روزهايآفتابيژاويوپسران

 چهره
هفته

 مدیر
هفته

فريدون حسن
نیشگون

توپچي ها با آرتتا همچنان مي تازند 

لذت صدرنشيني جزيره 

ادامه روند پيروزي هاي PSG با گلزني مسي 
ستارهآرژانتينيتمامشدنينيست

كامبك هيجان انگيز مدافع عنوان قهرماني 
كوالكميالنباليائو

هفته هشتم سري آ ايتاليا درحالي شنبه شب با برگزاري سه ديدار آغاز شد 
كه در هيجان انگيز ترين آن آث ميالن با آتش بازي كه در وقت هاي اضافه به راه 

انداخت موفق به عبور از سد امپولي شد. مدافع عنوان قهرماني با برتري 3 بر يك 
در خانه حريف نه فقط باخت هفته گذشته را جبران كرد كه با صعود به رده 

س��وم، جايگاه خود را نيز در جدول رده بندي بهبود بخشيد. اين 
بازي مي توانست با تك گل آنته ربيج در 90 دقيقه به پايان 
برسد. بازيكني كه نيامده دروازه ميزبان را فرو ريخت، 
اما برتري راه راه پوشان ميالني را نديم بايرامي در دقايق 
ابتدايي وقت هاي اضافه به تس��اوي كش��اند. نتيجه اي 
كه كمتر كسي تصور مي كرد طي س��ه دقيقه با ماراتون 

گل هاي ديرهنگام و حساب 3 بر يك به پايان برسد. درست 
يك دقيقه بعد از شادي امپولي از تقسيم امتيازها بود كه فوه بالو 
توره بار ديگر مهمان را پيش انداخت و دست آخر نيز رافائل ليائو با زدن 
تير خالص، فرصت جبران را از ميزبان گرفت تا هر سه امتياز اين بازي 
خارج از خانه به حساب ميالن واريز شود. بردي كه چنان استفانو پيولي 
را سر ذوق آورده بود كه با هيجان زايد الوصف از برتري شاگردانش در 
وقت هاي اضافه تأكيد كرد كه ميالن با اي��ن روحيه آماده هر رقابتي 
است: »اين يك پيروزي تيمي است، اما در ميالن هميشه همينطور 
بوده، چون ما مشتاق هستيم در كنار هم رشد كنيم و عملكرد خوبي 
داشته باشيم. مصدوميت ها در طول يك فصل رخ مي دهند، اما من 

خوش شانس هستم كه بازيكنان با استعداد زيادي دارم كه همگي 
رفتار درستي دارند و حس مي كنند جزيی از اين پروژه هستند. 
بايد زودتر گل مي زديم، اما شرايط پس از مصدوميت ها دشوار 

شد، ولي تشنه اين پيروزي بوديم و روحيه الزم را داشتيم.«

پولدارهاي پاريسي در ادامه روند پيروزي هاي خود شنبه شب در چارچوب هفته 
نهم رقابت هاي ليگ برتر فرانس��ه با پيروزي برابر نيس صدر جدول را از مارسي 

پس گرفت. شاگردان كريستوف گالتيه اگرچه تيم برتر ميدان نبودند، اما به واسطه 
گلزني هاي مسي و امباپه دو مرتبه دروازه كاسپر اشمايكل باز شد تا هشتمين 

پيروزي اين فصل پي اس جي مقابل نيس رقم بخ��ورد. بردي كه باعث 
شد تا پاري س��ن ژرمن با 25 امتياز باالتر از مارس��ي 23 امتيازي در 
صدر جدول قرار گيرد. برتري كه گاليته، سرمربي پولدارهاي پارسي 
شادمان از كسب آن گفت. مسي مي تواند دوباره بهترين بازيكن دنيا 
شود: » ديدار پس از وقفه  بازي هاي ملي هميشه سخت است چون 
بازيكنان سفر زيادي كرده اند و در مدت زمان كم بازي كردند. نيمه 
اول خوب كار كرديم و موقعيت هايي داش��تيم و ناگهان در ابتداي 
نيمه دوم آرام و بدون انرژي شديم و اين باعث شد، نيس بتواند ما 
را به دردسر بيندازد. آنها شايسته گل مساوي بودند، اما ما باز هم 

انرژي بيشتري از خودمان نش��ان داديم و توانستيم بازي را ببريم، 
چراكه نفراتي چون مسي را در اختيار داريم. بازيكني بسيار فداكار 
كه عادت به گلزني دارد و در اين تابستان باورنكردني بود كه مي تواند 
دوباره به بهترين بازيكن تبديل شود.« مسي با گلزني در هفته نهم 
رقابت هاي ليگ برتر فرانسه براي پولدارهاي پاريسي نشان داد كه 
بار ديگر به دوران اوج خود برگشته است. درست برعكس رونالدو كه 
اين روزها سرنخواستن او دعواست. مس��ي در پايان بازي با نيس در 
ورزشگاه پارك دو پرنس براي دوازدهمين بار در چهار ده بازي اخير 
پي اس جي به عنوان بهترين بازيكن ميدان انتخاب شد. بازيكني كه 
از ابتداي فصل 23- 2022 تا به حال روي 44درصد از گل هاي زده 

تيم كريستوف گالتيه به صورت مستقيم نقش داشته است. 

دنیا حیدری چهره ها


