
گروه ورزشی - یک پیشکسوت فوتبال ایران می گوید تاکتیک کارلوس 
کی روش در تیم ملی تنها دفاع کردن اســت و این مســاله آسیب های فنی قابل 
توجهی به تیم می زند. گودرز حبیبی، پیشکسوت فوتبال ایران، درباره لیست تیم 
ملی فوتبال ایران برای اردوی اتریش اظهار کرد: به نظر من آوردن آقای کی روش 
اشتباه بود و اسکوچیچ هم برای تیم ملی زحمت کشیده بود و تیم را به جام جهانی 
آورده بود و درســت نبود تغییرات به این شــکل رخ دهد. کی روش که مدتی در 
فوتبال ایران نبود، از کجا می تواند تشخیص دهد کدام بازیکن در لیست تیم ملی 
باید حضور داشته باشد؟ من اسامی را در لیست تیم ملی نگاه کردم و به این نتیجه 
رســیدم که جز آبروریزی، هیچ اتفاقی رقم نخواهد خورد. ما در لیست تیم ملی 
مدافع برجسته ای نداریم. او با انتقاد از لیست تیم ملی فوتبال ایران گفت: سوال 
من این است که چرا مهدی قایدی را خط زده است؟ قایدی و چند بازیکن دیگر 
تیم ملی حق شان بود که در لیست تیم ملی حضور داشته باشند. فکر می کنم در 
خط دفاع و خط هافبک مشکالت زیادی داریم. حبیبی با اشاره به سیستم دفاعی 
کارلوس کی روش و وجود برخی مشکالت در این سیستم خاطرنشان کرد: من 
هیچ امیدی به تیم ملی ندارم. تنها یک پولی به کی روش می دهند و تمام می شود. 

چهار تیم از قاره آسیا به مسابقات جام جهانی می رود و ما باید در 
جام جهانــی آبرو بخریم. اینکه به طور کلی بخواهیم فقط 
دفاع کنیم که فوتبال نمی شــود. در کجای دنیا ۱۱ بازیکن 
دفاع می کنند؟ من مشــکلی با درست دفاع کردن ندارم اما 
نباید به این شکل دفاع شود. اگر تاکتیک دفاع - ضدحمله 
وجود داشــت، من مشکلی نداشتم اما من این تاکتیک را 

در کی روش ندیدم. اگر کی روش توانست این 
کار را انجــام دهد، می تــوان گفت او مربی 
خوبی اســت.   این پیشکســوت فوتبال 
ایران در پایان با انتقاد از عملکرد بازیکنان 
تیــم ملی گفــت: بازیکنانی که دخالت 
می کننــد و مربی را عــوض می کنند، 
در زمیــن هــم برای خودشــان بازی 
می کننــد و کاری به تیم ندارند و تنها 
کار خود را پیش می برند و باعث چنین 

وضعیت ناامیدکننده ای می شوند.

چرا قایدی از لیست تیم ملی خط خورد؟

ورزشی10

گروه ورزشــی-  فقط 66 روز 
تا آغاز جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر باقی 
مانده اســت. زمانی که به ســرعت 
خواهد گذشــت و به بیست و دومین 
دوره بزرگترین رویداد فوتبالی جهان 

می رسیم. تیم ملی فوتبال کشورمان نیز 
باید در گروه دوم با تیم های انگلیس، 

ولز و آمریکا پیکار داشته باشد.
در روزهــای پیش رو شــاهد 
فیفادی فیفا خواهیم بود. دومین پنجره 

بعد از گروه بندی که از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. یوزهای ایرانی با 
هدایت سرمربی جدید خود کارلوس 
کــی روش باید ۲ بــازی تدارکاتی را 
مقابــل اروگوئه و ســنگال به انجام 

برســانند. پیش از این در گزارشــی 
مفصل به وضعیت آماده ســازی پنج 
تیم آسیایِی دیگری که در جام جهانی 
حاضر هستند پرداختیم که می توانید 

در اینجا آن را مشاهده کنید.
حاال قرار است به سراغ سه تیمی 
برویم که در گروه ایران حاضر هستند. 
آنها در پنجره ۲۸ شــهریور تا پنج مهر 

چه دبدارهایی را برگزار خواهند کرد؟
ولز: تقابل با شیاطین سرخ 

و لواندوفسکی
شــاگردان رابرت پیج در سطح 
نخســت رقابت های لیگ ملت های 
اروپا حاضر هستند. آنها با سه باخت 
و یک تســاوی دیگر شانســی برای 
صعود به فینــال ندارند و صرفا تمام 

تالش شــان باید برای این باشد تا به 
ســطح دوم ســقوط نکنند. ولزی ها 
ابتدا در بروکسل به مصاف تیم مدعی 
بلژیک می روند و سپس در خانه مقابل 
لهستان و یاران رابرت لواندوفسکی 

پیکار خواهند داشت.
بلژیک- ولز

ولز- لهستان

انگلیــس: ۲ بــازی بزرگ 
مقابل آتزوری و ژرمن ها

سه شــیرها نیز وضعیتی همانند 
ولــز را تجربه می کننــد. تیم تحت 
هدایــت گرث ســاوت گیت در این 
فصل از رقابت هــای لیگ ملت های 
اروپا نمایش بســیار ضعیفی داشت. 
آنها پس از چهار هفته بردی نداشته اند 
و با ۲ تساوی و ۲ باخت در قعر جدول 
جای دارند. آنها با یک گل زده و 6 گل 
خورده دیگر بختی برای صعود ندارند 
و صرفــا برای ماندن و بقا در ســطح 

نخست باید بجنگند.
انگلیسی ها ۲ بازی بسیار دشوار 
را پیش روی خود دارند. آنها در ابتدا 
میهمان ایتالیــا خواهند بود و در گام 
بعدی بایــد از آلمان پذیرایی کنند. ۲ 
بازی بســیار دشوار که در دور رفت با 
نتیجه مساوی تمام شد. عجیب است 
کــه هر ۲ باخت انگلیس در این دوره 
از مســابقات مقابل مجارســتان رقم 

خورده است.
ایتالیا- انگلیس
انگلیس- آلمان

آمریکا: رویارویی با ژاپن و 
عربستان، به خاطر ایران

امــا ایــاالت متحــده آمریکا. 
شاگردان گرگ برهالتر در این پنجره، 
برنامه ی ویژه ای برای شبیه سازی بازی 
مقابل ایران را در دستور کار خود قرار 
داده اند. آنها ابتدا راهی آلمان می شوند 
و مقابل ژاپــن صف آرایی می کنند و 
در ادامه به اســپانیا سفر خواهند کرد 
تا مقابل عربســتان و تیم هروه رنارد 
قرار بگیرند. ۲ بازی با ۲ تیم آســیایی 
که می تواند نشــان دهــد تا چه حد 
رویارویی با ایــران برای یانکی ها از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
)در  آمریــکا  ژاپــن- 

دوسلدورف آلمان(
عربســتان- آمریــکا )در 

موریکا اسپانیا(

برنامه رقبای تیم ملی در پنجره سپتامبر؛

از جنگ با ستارگان تا 
شبیه سازی به خاطر ایران

سه تیمی که در جام جهانی ۲۰۲۲ با ایران هم گروه هستند در پنجره ماه سپتامبر بازی های جالب توجهی را
 برگزار خواهند کرد.

گروه ورزشی -  تیم ملی فوتبال 
ایران بارها در طول تاریخ راهی اتریش 
شده و بازی های دوستانه ای را در این 
کشــور برگزار کرده است؛ از آخرین 
باخت ایران در ســرزمین موســیقی 

حدود ۲۲ سال می گذرد.
تیم ملی فوتبال ایران باید بیست 
و هشتم شهریورماه عازم اتریش شود 
تا اردویی ۱۱ روزه را در این کشــور 
برگــزار کند؛ اردویی کــه با ۲ بازی 
دوســتانه مقابل اروگوئه و ســنگال 
همــراه خواهد بود. ایــن دیدارها به 
ترتیب یکــم و پنجم مهرماه به انجام 

خواهد رسید.
تیم ملــی ایران پیش از این و در 
طول تاریخ هفت مســابقه دوستانه را 
در کشــور اتریش به انجام رسانده و 
حاال برای ششــمین بــازی، باید به 

ســرزمین دانوب آبی رفته و پیش از 
جام جهانی ۲۰۲۲ خود را مهیای این 

رقابت ها کند.
تیم ملی فوتبــال ایران اولین بار 
در ۱۱ شــهریور سال ۱۳۷۹ به اتریش 
رفت و مقابل تیم ملی این کشور قرار 
گرفت. رقابتی که با شکست سنگین 
پنج بر یک ملی پوشــان همراه شد. در 
آن دیدار ابتدا فرهاد مجیدی برای ایران 
گلزنی کرد اما در ادامه پنج گل دریافت 
کردیم. ایــران در آن برهه خودش را 
برای حضور در جام ملت های ۲۰۰۰ 

آسیا آماده می کرد.
۱۴ سال بعد نوبت به یک اردوی 
مهم دیگر رسید. تیم ملی فوتبال ایران 
با هدایت کارلــوس کی روش راهی 
اتریش شــد تا اردویــی بلندمدت را 
در این کشــور برگزار کند. شاگردان 

کارلــوس کی روش در آن اردو ســه 
بــازی تدارکاتــی را مقابل بالروس، 
مونته نگرو و آنگــوال انجام دادند که 
نتیجه اش ســه مساوی بود. نتایج سه 
بازی مذکــور به ترتیب صفر- صفر، 
صفر- صفر و یک بــر یک بود. تک 
گل ایــران را کریم انصاری فرد به ثمر 
رساند. ملی پوشان سپس راهی برزیل 
شدند تا در جام جهانی ۲۰۱۴ شرکت 

کنند.
به بهانــه اردوی تیم ملی 
ایــران در اتریــش؛ ســفر به 
سرزمین موسیقی با سابقه ۲۲ 

سال بدون شکست
فروردین ماه ســال ۱۳۹۴ بازهم 
شاهد حضور ایران در اتریش بودیم. 
ایران با هدایــت کارلوس کی روش 
توانست یکی از بهترین بردهای خود 

را در بازی های دوستانه جشن بگیرد و 
با نتیجه ۲ بر صفر از سد شیلی بگذرد. 
جواد نکونــام و وحید امیری گلزنان 
یوزهای ایرانی مقابل تیمی بودند که 

چند ماه بعد کوپا آمریکا را فتح کرد.
۱۸ آبــان ۱۳۹6 زمانــی بود که 
ایران به دیدار پاناما رفت. مســابقه ای 

که بازهم با برد ایران همراه شد. 
این بار ســامان قدوس و اشکان 
دژاگه برای تیم کی روش گلزنی کردند 
تــا ایران به یک برد خوب در راه جام 
جهانی ۲۰۱۸ دست پیدا کند. ما چند 
ماه بعد و در تاریــخ هفت فروردین 
۱۳۹۷ یــک مرتبه دیگر راهی اتریش 
شــدیم تا به مصاف الجزایر برویم و 
این بــار تیم رباح ماجر سرشــناس 
دست هایش را مقابل ملی پوشان باال 
برد. زوج ســردار آزمــون و مهدی 

طارمی بــرای ایران در این مســابقه 
موفق به گلزنی شــدند و برتری ۲ بر 

یک به ثبت رسید.
حاال بعد از حدود چهار ســال 
و نیم ایران به ســرزمین موسیقی سفر 
می کند تا بازهــم با هدایت کارلوس 
کی روش، در مسیر جام جهانی ۲۰۲۲ 
دو بازی دوســتانه برگزار کند. آمار ما 

فعال در اتریش فوق العاده بوده است. 
ابتدا یک باخت، ســپس سه تساوی و 
در نهایت سه برد. از آخرین شکست 
ایــران در این کشــور اروپایی تا روز 
بازی با اروگوئه ۲۲ ســال و ۲۰ روز یا 
به عبارتی دیگر ۸۰۵6 روز می گذرد. 
باید دید این روند ادامه دار خواهد بود 

یا خیر.

گروه ورزشی -  بازیکن تیم ملی 
فوتسال ایران بهترین بازیکن تورنمنت 

شش جانبه بین قاره ای تایلند شد.
تورنمنت فوتســال شش جانبه 
تایلنــد بــا قهرمانی مراکــش و نایب 
قهرمانی ایران به پایان رســید.تیم ملی 
فوتسال کشورمان در بازی اول خود در 
این تورنمنت فنالند را ۲-۱ شکســت 
داد و سپس برابر ویتنام به پیروزی ۱-۳ 

رســید. ایران که با دو برد صدرنشین 
گروهش شــد و در نیمه نهایی حریف 
تایلند میزبان شد و، اما این تیم قدرتنمد 
آسیایی هم حریف شاگردان شمسایی 
نشــد و فوتسالیست های کشورمان با 

نتیجه ۳-۲ به فینال صعود کردند.
در یک ســوی دیگر نیمه نهایی، 
مراکش توانســت با غلبه بر فنالند به 
فینال صعود کند و حریف ایران شــود. 

بازی فینال نفسگیر و هیجان انگیز بود. 
در نیمه اول مراکش با دو گل به برتری 
رســید، اما در نیمه دوم ایران را ورق را 

برگرداند و بازی را به تساوی کشاند. 
بــازی دو تیم به وقت های اضافه 
کشیده تا اینکه مراکشی ها ۳۰ ثانیه مانده 
بــه پایان وقت های تلف شــده به گل 
برتری رسیدند و قهرمان این رقابت ها 
شدند. ساالر آقاپور اولین گل ایران در 

ایــن رقابت ها مقابــل فنالند را به ثمر 
رسانده بود. 

او سپس در بازی با تایلند در نیمه 
نهایی خوش درخشــید و در حالی که 
همه خودشان را برای وقت های اضافه 
بازی آماده می کردند، در فاصله ۱ دقیقه 
مانده به پایان بازی، دروازه تایلندی ها 
را باز کرد تا شاگردان شمسایی به فینال 

برسند.

گروه ورزشی - جولیان ناگلزمن 
رکورد گرانترین انتقال در بین مربی ها را 

در فوتبال جهان در اختیار دارد.
چلســی گراهام پاتر را از برایتون 
خرید و رقــم کالنی را برای این مربی 
پرداخت کــرد. طبــق منابع مختلف 
چلسی ۱۸ میلیون یورو برای گراهام پاتر 
سرمربی برایتون پرداخت کرده است. به 
این ترتیب، این مرد انگلیسی به یکی از 

گرانترین مربیان جهان تبدیل شد.
اکنون در گزارشی بررسی می کنیم 
که گرانترین مربی های دنیای توپ گرد 

چه کسانی هستند:
مــارک هیــوز )ولــز( ۶.۳ 
میلیــون یــورو/ از بلکبرن به 

منچسترسیتی
مارک هیوز سرمربی موفق بلکبرن 
بود که این باشــگاه را به سه نیمه نهایی 
جــام حذفی پیاپی رســاند. بعد از این 
موفقیت او مورد توجه منچسترســیتی 
بود و تیم انگلیســی رقم گزافی برای 

جذب هیوز پرداخت کرد.
در منچســتر ســیتی، مرد ولزی 
جانشین سون گوران اریکسون سوئدی 
شد تا به اولین مربی در دوران مالکیت 

حاکم ابوظبی تبدیل شود.
هیــوز یک ســال و نیــم در تیم 
منچسترسیتی کار کرد. او منچسترسیتی 
را به نیمه نهایــی جام اتحادیه هدایت 
کرد. در دسامبر ۲۰۰۹، پس از شکست 
مقابل چلســی اخراج شــد و روبرتو 

مانچینی ایتالیایی جایگزین او شد.
 ۷.۵ )آلمــان(  هوتــر  آدی 
میلیون یــورو/ از اینتراخت به 

بوروسیامونشن گالدباخ  
هوتر در طول دوران حرفه ای خود 
تقریباً تمام تیم های خود را به پیروزی 
در مســابقات هدایت کرد. گرودیگ و 
سالزبورگ اتریش و یانگ بویز سوئیس 
تجربه های موفقیــت آمیزی برای این 

مربی بودند.
تیم آلمانی آینتراخت فرانکفورت 
در ســال ۲۰۱۸ او را به خدمت گرفت 
و او بــا فرانکفورت به نیمه نهایی لیگ 

اروپا رســید که این تیــم در ضربات 
پنالتی مغلوب چلسی شد. هوتر بارها 
توسط رسانه ها و اتحادیه فوتبال آلمان 
به عنوان مربی ســال شناخته شد. او در 
سال ۲۰۲۱ به بوروسیا مونشن گالدباخ 
رفت و ســران تیم گالدباخ بابت او ۷.۵ 
میلیون یورو به اینتراخت فرانکفورت 

پرداخت کردند.
اولین فصل در باشگاه جدید برای 
او خــوب پیش نرفت و هوتر با این تیم 
در رده نهم لیگ قرار گرفت و در نتیجه 

او بوروسیا را ترک کرد.
ژوزه مورینیــو )پرتغال( ۸ 
میلیون یــورو/ از اینتر  به رئال 

مادرید  
در آن زمــان ســرمربی پرتغالی 
بهترین مربی برای هر باشگاه برتر اروپا 
بود. در سال ۲۰۱۰، اینتر تحت رهبری 
او برای اولین بار از سال ۱۹6۵ قهرمان 
لیگ قهرمانان شد. از سوی دیگر، رئال 
مادرید بهترین روزهای خود را سپری 
نمی کــرد و برای جذب مورینیو اقدام 
کرد. آنها برای این متخصص پرتغالی ۸ 

میلیون یورو پرداخت کردند.
او به مدت ســه ســال در مادرید 
موفق به کسب عنوان اللیگا، جام حذفی 
و سوپرکاپ اسپانیا شد. با این حال لیگ 

قهرمانان کسب نشد.
روبــن آموریــم )پرتغال( 
۱۰ میلیــون یــورو/ از براگا به 

اسپورتینگ
با توجــه به اینکــه آموریم تنها 
دو ماه را در تیم براگا ســپری کرد ولی 
توانســت سران اســپورتینگ را برای 
یک انتقال پرســود متقاعد کند. اگرچه 
باشــگاه های پرتغالی حتی در بین ۱۰ 
تیــم ثروتمند اروپا هم قرار ندارند ولی 
سران اسپورتینگ برای جذب او اقدام 

به پرداخت مبلغ کالنی کردند.
آموریم جایگزین ریکاردو ساپینتو 
شد که تیم را به خوبی رهبری کرد اما دو 

بازی متوالی را باخت. 
کریستوف گالتیه )فرانسه( 
۱۰ میلیون یورو/ از نیس به پاری 

سن ژرمن 
گالتیه کار مربیگــری خود را در 
ســال ۱۹۹۹ در مارســی آغاز کرد. در 
ســال ۲۰۰۹، او هدایت سنت اتین را بر 
عهده گرفت. در چهار سال او سنت اتین 
را از یک تیم ســطح پایین به باشگاهی 
برای رقابت برای کسب سهمیه اروپایی 
تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۷ او هدایت لیل 
را بر عهده گرفت. او موفق شد باشگاه 
را از ســقوط نجات دهد و فصل بعد، 
تیم تحت هدایت او به مقام دوم دست 

یافت.
او در فصــل ۲۱-۲۰۲۰  لیل را که 
از نظر مالی با مشــکل مواجه بود را به 
قهرمانی رساند. پس از قهرمانی، گالتیه 
بــه نیس رفت و با این تیم به فینال جام 
حذفی فرانسه رسید و در این فصل او به 
عنوان سرمربی پاری سن ژرمن شروع 
کرد و تیم پاریسی ۱۰ میلیون یورو برای 

به خدمت گرفتن او به نیس پرداخت.
برندان راجرز )ایرلند شــمالی( 

۱۰.۵ میلیون یورو/ از سلتیک به لستر
سه فصل با سلتیک و سه قهرمانی 
باعث شــد تــا برندان راجــرز راهی 
لسترســیتی شود. در زمستان ۲۰۱۹، او 
به لستر رفت و قراردادی تا سال ۲۰۲۲ 
امضا کرد. پس از مدتی، لســتر قرارداد 
بــا این مربی را تا ســال ۲۰۲۵ تمدید 

کرد.  در سال ۲۰۱۲ هم لیورپول 6.۲ 
میلیون یورو به سوانســی برای 

جذب راجرز پرداخت کرد.
 آندره ویــاش بواش 
)پرتغال( ۱۵ میلیون یورو/ 

از پورتو به چلسی
رســانه ها او را مورینیوی دوم 
می دانستند. ویاش بواش به عنوان 

دستیار مورینیو در پورتو، چلسی 
و اینتر کار کرد. او پس از شــروع 
حرفه ای مستقل به سرمربیگری 
پورتو رســید که در همان فصل 
اول قهرمــان لیــگ پرتغال و 
لیگ اروپا شد. در ادامه ویاش 
بواش هدایت چلســی را بر 
عهده گرفت. مالک باشــگاه 

انگلیسی رومن آبراموویچ برای جذب 
این مربی جوان مجبور شد ۱۵ میلیون 
یورو به پورتو بپردازد. با این حال مربی 
پرتغالی حتی نتوانست فصل را به پایان 

برساند و در ماه مارس  اخراج شد.
)آلمان(  ناگلزمــن  جولیان 
۲۵ میلیون یورو/ از الیپزیگ به 

بایرن   
یکی از آینده دارترین مربیان جهان 
در پاییز ۲۰۲۱ هدایت بایرن مونیخ را بر 
عهده گرفت. در آن زمان مربی آلمانی 
۳۳ ساله بود و تجربه خوبی داشت. او 
دوران مربیگری خود را از ســال ۲۰۰۸ 
آغاز کــرد و از ســال ۲۰۱6 به عنوان 
ســرمربی مشغول به کار شد. ناگلزمن 
در هوفنهایم جوانترین سرمربی تاریخ 
بوندسلیگا شد. در آن زمان او ۲۸ سال 

داشت.  
هدایــت  او  ســال ۲۰۱۸،  در 
الیپزیــگ را بر عهده گرفت که مجبور 
شــد برای یک مربی جــوان ۵ میلیون 
یورو به هوفنهایم بپــردازد. این تیم با 
هدایت ناگلزمن بــه نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا رسید و در آنجا مغلوب 
پاری سن ژرمن شد. این بهترین نتیجه 
برای این باشگاه در رقابت های اروپایی 
است.بر اساس گزارش بیلد، الیپزیگ 
۲۵ میلیون یورو از بایرن دریافت کرد تا 
اجــازه حضور ناگلزمن را در 
بایرن مونیخ بدهد که این 
یک رکورد است. پیش از 
این هیچ باشگاهی حتی 
نزدیــک بــه ۲۵ میلیون 
یورو بــرای یک مربی 
پرداخت نکرده بود.

سفر به سرزمین موسیقی با سابقه ۲۲ سال بدون شکست

ساالر آقاپور بهترین بازیکن رقابت ها شد

ناگلزمن جوان در صدر؛
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