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خارج از گود

وضع کارگرهای سایپا را دیدم و اردو را لغو کردم

علی دایی :جای من در تیم کیروش خالی نیست

بخش ورزش -حضور علی دایی در مراسم افتتاحیه جام ملتهای آسیا باز
هم نگاه ها را به سمت این چهره کامال شناخته شدهی عرصههای بینالمللی
برد.
دایی که به عنوان آقای گل فوتبال جهان در عرصه ملی از مشهورترین چهره
های فوتبال ما محسوب میشود همواره بعد از حضور در یک رویداد بین
المللی این سوال را در ذهن ما ایجاد میکند که چرا او به جای مربیگری خود
را وقف مدیریت فوتبال نمیکند.
دایی در گفتگویش با ورزش سه میگوید
«فعال» همچنان میخواهد سرمربی باشد
که همین قید فعال اندکی امیدوارکننده
است تا شاید این چهره بین المللی
فوتبال ایران روزی در قامتی قرار گیرد
که تاثیر بیشتری در آینده فوتبال ایران
داشته باشد .گفتگوی ما با علی دایی با
بحث درباره تیم ملی آغاز شد و به سایپا
رسید؛ کارخانهی حامی تیم فوتبالی که
دایی در آن سرمربی است .دایی که امروز
را با کارگران کارخانه سایپا گذرانده،
عقیده دارد در شرایط فعلی برگزاری اردو
در خارج از کشور کار درستی نیست .این
گفتگو را بخوانید.
آقای دایی! تیم ملی در اولین بازی
خود در جام ملتها با یک نتیجه
امیدوارکننده به برتری دست یافت.
این برد برابر یمن را چطور ارزیابی
میکنید و این شروع موفق به نظرتان
با روند مناسبی همراه خواهد شد یا
خیر.
من متاسفانه تنها  20-30دقیقه آخر را موفق شدم ببینم و به نظرم تیم
ملی در این دقایق کامال بر حریف مسلط بود .البته به غیر از این هم خود
من انتظار دیگری نداشتم .یمن و ویتنام مطمئنا نمیتوانند به هیچ عنوان
برای تیم ملی ایران دردسرساز باشند و بازی سخت ما مقابل عراق است.
با این حال معتقدم بچههای ما عراق را ه م میتوانند شکست دهند و به
عنوان سرگروه از این مرحله عبور کنیم .بچههای ما خوب تالش کردند و
شانس زیادی برای قهرمانی این دوره داریم .کادرفنی ما هم شناخت خوبی
روی حریفان و تیم خودمان دارد و بچههای تیم هم کامال پخته و باتجربه و
باکیفیت هستند و انشااهلل بعد از سالها به قهرمانی برسیم.
نکته جالب توجه دیدار ما البته برابر یمن این بود که با استراتژی
متفاوتی به میدان رفتیم و خبری از بازی بسته و تدافعی تیم ملی
نبود و علیرغم دستیابی به گلهای دوم و سوم هم همچنان عطش
گلزنی در بین تیم دیده میشد .به نظرتان در ادامه نیز چنین تدبیری
را کادرفنی در نظر خواهند داشت؟
خب باید ببینیم در جام جهانی برابر چه تیمهایی بازی میکردیم .ما مقابل
اسپانیا و پرتغال به عنوان قهرمان اروپا و جهان و بازیکنان کامال حرفهای
آنها قرار گرفتیم و طبیعی بود که تدابیر تدافعی بیشتری داشته باشیم .با
این حال در همان رقابت هم تی م ملی در فاز تهاجمی نیز موفق عمل کرد
و موقعیتهای خوبی هم شکل داد .با این حال با توجه به شرایط تیمها و
شناخت حریفان کادرفنی برای هر بازی یک برنامه مشخص دارند.
اکنون امیدواری زیادی با توجه به این برتری پرگل شکل گرفته و
به نظرتان قادر به حضور در فینال و قهرمانی در آسیا خواهیم بود؟
در فوتبال هیچ چیزی قابل پیش بینی و مشخص نیست .امکان دارد هر
لحظه با یک اشتباه تمام اندوختههای یک تیم به هدر برود .با این حال ما
بازیکنان و کادرفنی خوبی داریم و می توانیم در جام ملتها بازیهای خوبی
انجام دهیم و به نتیجه مدنظر برسیم .با این حال بازی سختی در دیدار آخر
مرحله گروهی برابر عراق خواهیم داشت و امیدوارم با برتری در این دیدار به
عنوان سرگروه به مرحله بعدی راه یابیم.
در افتتاحیه جام ملتها حضور شما و چند چهره جالب توجه و
خاطره انگیز سابق فوتبال آسیا خبرساز شد .ماجرای چت کاپیتان

سابق کویت هم جالب توجه بود.
ایشان از دوستان قدیمی من است (حسین الخضری) و االن در فدراسیون
فوتبال کویت فعالیت میکند .ما کاری به مسائل سیاسی نداریم و اصال به
این چیزها کاری ندارم .رییس فدراسیون عربستان هم بود و ارتباط خوبی
برقرار کرد و سامی الجابر هم بود .ما ورزش دوست هستیم و کاری به مسائل
سیاسی نداریم و حرفهای ما فوتبالی است.

در برخورد با فدراسیون عربستان بحثی درباره تقابل تیمهای
ایرانی و عربستانی نشد .بحث تقابل در زمین ثالث و پایان این
ماجرا طی چند وقت اخیر کامال داغ است و مدیران هم هیچ کاری
نتوانستند در این رابطه انجام دهند.
نه ،برای چه باید صحبت میشد؟ این مسائل باید توسط روسای فدراسیون
انجام شود و آنها صحبت کنند و همانطور که گفتم ما بحث سیاسی نمیکنیم
و هیچ عالقهای به آن ندارم و فقط فوتبال.
آقای دایی اکنون بیشتر همدورهایهای سابق شما در کار مدیریتی
ورزشی و فوتبال حضور یافتهاند .این عالقه در بیشتر ورزشدوستان
ایران وجود دارد که شما هم وارد چرخه مدیریتی شوید.
من دنبال کار مدیریتی نیستم و این را قبال هم گفتم .من راجع به این
مسائل صحبت نمیکنم و راهم را از این مساله جدا کردم و به هیچ عنوان
وارد سیاست نخواهم شد .البته فعال!
این «فعال» البته یک امیدواری بزرگ را شکل میدهد .خصوصا
اینکه معموال طی این مدت همیشه یکی از نقدهایی که وجود داشته
عدم حضور افرادی با وجهه شما بوده است .کسی که در فوتبال
جهان شناخته شده و تجربه سالها حضور در فوتبال را دارد و البته
تحصیلکرده و محبوب هم باشد.
فعال صحبتی در این رابطه نمیکنم.
به تیم ملی برگردیم .تیمی که امیدها را همانند تیم  96که خود
شما هم عضوی از آن بودید افزایش داد و البته شما و همتیمیهایتان
با بدشانسی از قهرمانی ناکام ماندید.
به نظرم من این تیم خیلی خوب و مقتدر است و شایستگی این اتفاق را
دارد .در  96متاسفانه بدشانسی آوردیم و سه تا پنالتی را از دست دادیم و
نتوانستیم به فینال برسیم .اما اکنون امیدوارم این تیم بدون اینکه بدشانسی
بیاورد و قدرتمند به راهش ادامه دهد و به فینال و در نهایت قهرمانی برسد.
اکنون در خط حمله تیم ملی جای مهاجمی با خصوصیات خودتان
را خالی نمیبینید؟
چرا؟ االن مطمئنا جوانانی خوب در اختیار داریم که خوب کار میکنند و
مطمئن باشید به تیم ملی بهترین کمک را خواهند کرد.

با توجه به شناختی که از طارمی دارید و خودتان او را به
پرسپولیس آوردید ،به نظرتان او با شروعی که داشته قادر خواهد
بود به آقای گلی این رقابتها دست یابد؟
مطمئنا هم سردار و هم مهدی میتوانند آقای گل باشند و بیشترین شانس را
در این دوره دارند .هافبکهای خوبی داریم و به خوبی خط حمله را حمایت
و تغذیه میکنند و به نظرم کار تیمی خوبی را به نمایش میگذاریم و این دو
میتوانند به موفقیت بزرگی در این
دوره دست یابند.
بحث دیگر درباره بحثی است
که بین کارلوس کیروش و
برانکو ایوانکوویچ تمامی ندارد.
در این برهه به نظرم اصال نباید تیم
باشگاهی را به تیم ملی ربط بدهیم
و همه به دنبال این باشیم که تیم
ملی را حمایت کنیم .من چیزی
که در این سال ها دیدم و شادی
واقعی را در دل مردم آورده و آنها
را از صمیم قلب خوشحال کرده
نتایج و موفقیتهای فوتبال بوده و
تمام سعی مان باید این باشد که
حداقل در این برهه حمایت کنیم
تا بار دیگر در این شرایط سخت
مردم ما شاد و خوشحال باشند و به
حداقل رضایت خود برسند .من از
همه میخواهم و البته همه مطمئنا
اینطور هستند و قلبشان برای تیم
ی میتپد و باید اکنون حمایت
مل 
کاملی از تیم ملی داشته باشیم.
آقای دایی بحث درباره سایپا و آماده سازی برای نیم فصل دوم.
با توجه به حضورتان در لیگ قهرمانان آسیا چرا اردوی خارج از
کشور را لغو کردید؟
متاسفانه از لحاظ مالی باشگاه ما خیلی مشکل دارد .البته و متاسفانه شرایط
اقتصادی طوری است که اکثر باشگاه ها مشکل دارند .ما امروز از کارخانه
بازدید داشتیم و اتفاقاتی افتاد که من را از برگزاری اردو منصرف کرد.
وضعیت کارخانه و کارگران خودمان را دیدم و بهترین کار را در این دیدم که
حداقل خودمان را در کنار آنها بدانیم و اردو را به این دلیل کنسل کردیم.
پول اردو را اسپانسر می داد اما در این شرایط اقتصادی ترجیح دادیم در ایران
و کنار کارگرانی بمانیم که علیرغم تمام مشکالت کنار ما هستند .البته ما
برای زمین تمرین مشکالتی داریم اما به هرحال این تصمیمی بود که گرفتیم
و امیدوارم بتوانیم که در ادامه با کسب موفقیت به همراه تیم دل آنها را شاد
کنیم و از حیث عدم هزینه پول اردوی خارجی کمکی به آنها شده باشد.
سایپا به نظر میرسید در نقل و انتقاالت عملکرد پررنگی در
زمستان داشته باشد .خصوصا اینکه قرار است در آسیا حضور
داشته باشید.
مطمئنا همینطور است و ما لیست مدنظرمان را به باشگاه دادیم و به
دنبال این هستیم تا با توافق با بازیکنان مدنظرمان ،تیم را تقویت کنیم ،اما
همانطور که گفتم با توجه به مشکالت مالی که سایپا و البته دیگر باشگاهها
هم دارند ،تاکنون متاسفانه اتفاقی نیفتاده و انشااهلل در این زمان باقیمانده
دو سه بازیکن بگیریم و نقاط ضعف خودمان را بپوشانیم و با شرایط خوبی
در ادامه مسابقات حضور یابیم.
در این بین صحبتهایی درباره جدایی علی دشتی و جذب
محمد قاضی هم شنیده میشود .شما حاضر هستید بعد از اینکه
چند مهره تاثیرگذار تیمتان را از دست دادید ،دشتی را هم به تیم
دیگری بدهید؟
علی دشتی را به هیچ عنوان به تیمی نمیدهیم و در همین شرایط هم
کمبود بازیکن داریم .اگر نگاه کنید از این بابت نمیتوانیم بازیکنی به تیم
دیگر بدهیم .محمد قاضی هم پسر خوبی هست و شاگرد خودم هم بوده
اما در حال حاضر بحثی درباره حضورش در تیم ما نبوده است.

پیام صادقیان :بازی مقابل پرسپولیس برای من خاص و ویژه است

بخش ورزش -پیام صادقیان گفت بازی مقابل پرسپولیس برایم یک
دیدار خاص و ویژه است و برای آن لحظه شماری می کنم.
وقتی به پرسپولیس آمد ،همگان از ظهور یک استعداد ناب و یک ستاره
جدید در فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس حرف میزدند.
در دو فصلی که در پرسپولیس توپ زد ،انصافاً عملکرد خوبی داشت و به
سرعت نزد هواداران محبوب شد ،اما هر جا اسم پیام وجود داشت ،یک
حاشیه دنبال او به وجود میآمد.
پیام بعد از این مشکالت راهی فوتبال ترکیه شد تا در فضایی آرام فوتبالش
را ادامه دهد .در فصل اول حضورش در این کشور هم موفق بود ،اما در
فصل جدید مصدومیت های زیاد باعث شد نتواند آن طور که باید و شاید
بازی کند.
حاال دوباره صادقیان به ایران برگشته تا برای علی کریمی که همیشه او را
الگوی خود میدانست ،بجنگد .خبر ورزشی ،گفت و گویی با این بازیکن
بااستعداد انجام داده که در ادامه میخوانید:
حضورت در فوتبال ترکیه در این دو فصل چطور بود؟
فوتبال ترکیه سطح بسیار باالیی دارد و رقابت در این کشور شدید است.
در اوایل حضورم مصدوم شدم و تا آماده حضور در بازیها شوم و خودم
را با شرایط تیم وفق دهم ،چند هفته ای طول کشید.بعد از آن رفته رفته
به ترکیب اصلی رسیدم و کادر فنی و مدیران باشگاه هم از عملکردم
راضی بودند ،ولی تیم ما یکسری مشکالت داشت که در پایان فصل راهی
دسته پایین تر شد.در شروع فصل جدید باز هم مصدوم شدم و نتوانستم
آنطوری که دلم میخواهد به عثمانلیاسپور کمک کنم .در مجموع حضور

در فوتبال ترکیه تجربه بسیار خوبی بود و چیزهای زیادی در آنجا یاد
گرفتم.
چه شد که تصمیم گرفتی بار دیگر به فوتبال ایران برگردی؟
بعد از توافق با باشگاه عثمانلیاسپور دوستانه قراردادم را فسخ کردم .دلیل
آن هم تماس علی کریمی بود که وقتی از من خواست به او کمک کنم،
بدون درنگ به ایران برگشتم و با سپیدرود قرارداد بستم .نمی خواهم
بازارگرمی کنم ،پیشنهاد خارجی داشتم ،ولی به عشق علی کریمی به ایران
برگشتم و میخواهم با تمام وجود به او و سپیدرود کمک کنم.
سپیدرود در نیم فصل نخست نتایج خوبی نگرفته .شرایط این
تیم برای نیمفصل دوم را چطور میبینی؟

در این چند روز که با تیم تمرین میکنم ،همه بچهها با انگیزه و با تمام
وجود کار می کنند تا بتوانیم نماینده خوبی برای مردم رشت باشیم .شک
نکنید سپیدرود نتایج خوبی در نیم فصل دوم خواهد گرفت.
اولین بازی سپیدرود در جام حذفی مقابل پرسپولیس است.
نظرت چیست؟
همه ایران می دانند که من عاشق پرسپولیس و هوادارانش هستم .انصافاً
طرفداران پرسپولیس همیشه به من لطف داشتند و حمایتم کردند .بازی
مقابل پرسپولیس برایم یک دیدار خاص و ویژه است و برای آن لحظه
شماری میکنم.
سپیدرود توانایی شکست دادن پرسپولیس را دارد؟
همه از قدرت پرسپولیس خبر دارند .این تیم به فینال آسیا رسیده و در دو
سال گذشته قهرمان لیگ برتر شده است .ضمن اینکه امسال هم مدعی
اول قهرمانی به حساب می آید ،ولی ما در خانه بازی میکنیم و از حمایت
هواداران مان برخورداریم.همیشه جام حذفی غیرقابل پیش بینی بوده و ما
هم تالش می کنیم در این دیدار پیروز شویم .هر چند می دانیم چه بازی
سختی پیش رو داریم.
جام ملت های آسیا آغاز شده .تیم ملی می تواند در این بازی ها
به مقام قهرمانی برسد؟
از صمیم قلب برای تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم قهرمان
شود .تیم خوبی داریم و بازیکنان باکیفیتی در ترکیب ایران حضور دارند
و فکر می کنم تیم ملی ایران این پتانسیل را دارد که قهرمان جام ملت
های آسیا شود.

اولین حضور فرهاد مجیدی در تمرین استقالل

بخش ورزش -فرهاد مجیدی ،مربی جدید تیم فوتبال استقالل برای
نخستین بار در تمرین آبیپوشان شرکت کرد.
تمرین تیم فوتبال استقالل جهت آمادهسازی برای نیمفصل دوم لیگ
برتر پس از چهار روز از ساعت  11دیروز (چهارشنبه) در زمین شماره
دوی ورزشگاه آزادی و پشت درهای بسته برگزار شد.
* امیرحسین فتحی و فرهاد مجیدی همزمان در محل تمرین حضور
یافته و پس از خوشوبش به سمت رختکن رفتند .مجیدی پس از
ورود به رختکن مورد استقبال وینفرد شفر ،خسرو حیدری ،سیدمهدی
رحمتی و دیگر اعضای تیم قرار گرفت.
* پس از خوشوبشهای مجیدی با بازیکنان ،همه به داخل زمین رفتند.

فتحی نیز همه بازیکنان را دور خود جمع کرد تا دقایقی برای آنها
صحبت کند .سرپرست باشگاه استقالل ضمن تشکر از صبوری و تحمل
بازیکنان ،اعالم کرد که مشکالت مالی حل شده است و با قدرت برای
نیمفصل دوم آماده شوند تا به قهرمانی برسند.
* امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل همچنین به بازیکنان
اعالم کرد که اعضای تیم برای اردوی قطر جمعه یا شنبه راهی این
کشور خواهند شد.
* وینفرد شفر که از برخی اقدامات باشگاه استقالل ناراحت بود ،خیلی از
خود چهره خندانی نشان نمیداد و نگران شرایط تیمش بود.
* مجیدی که با لباس شخصی در محل تمرین حضور داشت ،پس از
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صحبتهای فتحی در بین بازیکنان به رختکن رفت و لباس پوشید تا
در تمرین شرکت کند .این نخستین حضور مجیدی به عنوان مربی در
تمرین استقالل بود.
* زمانی که مجیدی همراه بازیکتان میدوید ،برخی از بازیکنان که
همبازی او بودند به مربی استقالل گفتند آمادگی خوبی دارد و بهتر
است برای تیم بازی کند!
* روزبه چشمی ،پژمان منتظری و وریا غفوری به دلیل حضور در تیم
ملی در تمرین غایب بودند .علی کریمی نیز به خاطر مصدومیت حضور
نداشت .اللهیار صیادمنش و مهدی قائدی هم در اردوی تیم امید حضور
دارند.
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پرسپولیس با  ۶غایب برابر سپیدرود

بخش ورزش -کمیته مسابقات زمان دو مسابقه از جام حذفی در
فصل  ۹۷-۹۸را اعالم کرد .کمیته مسابقات اعالم کرد :دیدار دو تیم
سپیدرود رشت و پرسپولیس روز پنجشنبه  ۱۱بهمن  ۹۷ساعت  ۱۵در
ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار می شود .این مسابقه معوقه
از مرحله یک هشتم جام حذفی است .دیدار اول مرحله نیمه نهایی نیز
بین دو تیم داماش گیالنیان و سایپا نیز روز دوشنبه  ۸بهمن ساعت
 ۱۵در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار خواهد شد .نکته
جالب برای سرخ پوشان رشتی این است که تیم فوتبال پرسپولیس در
غیاب پنج بازیکن ارزشمند خود به مصاف سپیدرود خواهد رفت .دیدار
پرسپولیس – سپیدرود در چارچوب مرحله ی یک هشتم نهایی جام
حذفی به دلیل فشردگی بازی های سرخ پوشان تاکنون برگزار نشده
است و بنابر اعالم مسئوالن سازمان لیگ و با تأیید باشگاه پرسپولیس
این مسابقه روز  ۱۱بهمن ماه در رشت برگزار خواهد شد.
این در حالی است که با صعود احتمالی تیم ملی به فینال رقابت های
جام ملت های آسیا ،قرمزهای پایتخت در این دیدار سه بازیکن ملی
پوش خود را در اختیار نخواهند داشت .همچنین کمال کامیابی نیا و
برانکو ایوانکوویچ که به دلیل مسائل انضباطی یک جلسه از همراهی تیم
شان محروم شده اند ،در این مسابقه غایب خواهند بود و به این لیست
میتوان بشار رسن عراقی را هم اضافه کرد .در واقع اگر پرسپولیس
بخواهد در مقابل سپیدرود به میدان برود ،همچنان می توان پنجره ی
این تیم را بسته دانست چرا که برانکو به همراه علیرضا بیرانوند ،احمد
نوراللهی ،مهدی ترابی و کمال کامیابینیا و بشار رسن شش مهره ی
ارزشمند سرخ ها در این مسابقه ی حساس حضور نخواهند داشت.
برانکو در حالی این تصمیم عجیب را گرفته است که پیش از این در
غیاب ملی پوشان خود سابقه ی شکست و از دست دادن جام حذفی
را داشته و نبود شش بازیکن اصلی تیم می تواند خطر حذف را برای
شاگردان سرمربی پرسپولیس به همراه داشته باشد.

شانس کم جهانبخش برای بازی با ویتنام

بخش ورزش -هافبک تیم ملی فوتبال ایران شانس کمی برای حضور
در ترکیب اصلی برای بازی با ویتنام دارد .علیرضا جهانبخش تمرینات
فشرده ای را با تیم ملی فوتبال ایران برای بازگشت به وضعیت ایده آل
بدنی خود پشت سر می گذارد .با این حال هنوز شرایط حضور کامل
در بازی ها را پیدا نکرده تا شانس زیادی برای حضور در ترکیب تیم
ملی مقابل ویتنام نداشته باشد.
هافبک ملی پوش برایتون انگلیس احتماال از دیدار سوم ایران در
مرحله گروهی رقابت های جام ملت های  ۲۰۱۹آسیا مقابل عراق به
ترکیب اضافه شود تا بتواند توانایی هایش را نشان دهد .پزشکان تیم
ملی نیز در تالش هستند تا این بازیکن را هر چه سریعتر به شرایط
بازی برسانند .تیم ملی فوتبال ایران ساعت  ۱۵:۳۰شنبه هفته آینده
دومین بازی خود در گروه  Dجام ملت های آسیا را مقابل ویتنام
برگزارمی کند .شاگردان کارلوس کی روش در دیدار نخست خود موفق
شدند یمن را پنج بر صفر شکست دهند.

محمدرضا خلعتبری به تیم فوتبال
ذوب آهن میپیوندد

بخش ورزش -محمدرضا خلعتبری که در نیم فصل نخست برای تیم
پدیده به میدان رفت ،یک قدم بیشتر تا بازگشت به تیم ذوب آهن فاصله
ندارد .محمدرضا خلعتبری مهاجم با سابقه فوتبال کشورمان که نیم
فصل اول را با پیراهن پدیده به میدان رفت و از مهرههای تاثیرگذار این
تیم بود ،برای نیم فصل دوم مورد توجه تیم ذوب آهن قرار گرفت و در
راه بازگشت به این تیم است .این بازیکن تا بازگشت به ذوب آهن فاصله
زیادی ندارد و احتمال این که خلعتبری امروز قراردادش را به صورت
رسمی با ذوب آهن امضا کند زیاد است.
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