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هواداران افراطی پاری سن ژرمن که در چند هفته اخیر مشکالتی را برای این تیم به وجود آورده بودند باالخره آشتی کردند.
به گزارش «ورزش سه» ،پاری سن ژرمن شب گذشته در چارچوب رقابتهای هفته سی و هشتم لیگ فرانسه به مصاف متز رفت و با نتیجه  5-0برابر این تیم به پیروزی رسید.
مدیران این باشگاه پیش از آغاز این بازی به صورت رسمی خبر تمدید قرارداد با کیلیان امباپه را منتشر کردند تا موجی از شادی در بین هوادارن این تیم به راه بیفتد.
بــه نظــر میرســد کــه اعــام ایــن خبــر باعــث شــد کــه هــواداران متعصــب پــاری ســن ژرمــن نیــز از ناراحتیهایــی کــه در چنــد هفتــه اخیــر داشــتند و باعــث شــده بــود کــه حواشـیای بــرای
تیمشــان در ورزشــگاه پــارک دو پرنــس ایجــاد کننــد نیــز دســت بکشــند.
جایــگاه متعلــق بــه هــواداران متعصــب ایــن تیــم در آغــاز نیمــه دوم بــار دیگــر شــعارهای همیشــگی خــودش را در حمایــت از ایــن تیــم ســر داد و اولیــن ادای احتــرام آنهــا به آنخــل دیماریــا بود
کــه شــب گذشــته آخریــن بــازی خــودش را بــا پیراهــن پــی اس جــی انجــام داده و از جمــع آنهــا جــدا شــد.
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کریم باقری و تیم ملی؛ نزدیک به پایان همکاری

شوک به اسکوچیچ؛ شاید بازی با اکوادور لغو شود
با اعالم حمید استیلی احتمال دارد دیدار دوستانه ایران و اکوادور بعد از مسابقه با کانادا لغو شود.

تیم ملی فوتبال ایران بعد از برپایی اردوی خود در تهران راهی کانادا میشود تا یک مسابقه دوستانه را با این کشور در روز  16خرداد برگزار کند .بر اساس
هماهنگی های انجام شده قرار است یک مسابقه دوستانه با اکوادور در روز  21خرداد نیز در دستور کار ملیپوشان قرار بگیرد اما حاال ممکن است برخی مسائل
باعث شود تا دیدار با اکوادور برگزار نشود .مهمترین موضوع ظاهرا ً محل برگزاری بازی با اکوادور است که تاکنون هیچ شهری نهایی نشده است .حمید استیلی
مدیر تیم ملی فوتبال ایران در این خصوص گفت « :زمین باید به هر دو تیم نزدیک باشد .اگر قرار است خارج از کانادا بازی برگزار شود باید جایی برویم که هر
دو تیم بتوانند به آنجا بیایند .بحث ویزا است .بحث این بود برای برگزاری مسابقه به اسپانیا برویم اما برای ما و اکوادور مقدور نیست در این زمان کم ویزای این

کشور را بگیریم .حتی اگر بازی بدون تماشاگر باشد ،باید جایی برویم که دو تیم بتوانند در آن بازی کنند».
او افزود« :اکوادور به ما گفت به آمریکا بیایید و گفتیم شرایط گرفتن ویزای این کشور برای ما خیلی سخت و زمانبر است .از این تیم دعوت کردیم هرجایی که
میتوانند با ما بازی کنند .در حال حاضر استادیوم نهایی نشده است .صحبتهای کامل درمورد بازی کردن انجام شده و هر دو طرف مایل به برگزاری این مسابقه
هستند اما هنوز زمین مشخص نشده است».

رویای کوتینیو به جای داستان اگرو !
در یکشــنبه داغ فوتبــال انگلســتان لیورپولیهــا یــک
تیــم کمکی متشــکل از کوتینیــو ،اینگز و بقیــه بازیکنان
بــه رهبــری اســتیون جـرارد در لباس اســتون ویــا دارند!
بــه گــزارش «ورزش ســه» روز آخــر رقابتهــای لیــگ
جزیــره از حساســیت فوقالعــادهای برخــوردار اســت
و تکلیــف قهرمــان لیــگ در ایــن مســابقه مشــخص
میشــود.
اســتون ویــا بــا هدایــت اســتیون جــرارد اســطوره
ســابق لیورپــول و بــا بهرهمنــدی از بازیکنانــی چــون
فیلیــپ کوتینیــو تــاش میکنــد تــا بــا متوقــف کــردن
منســیتی ،ضمــن بهبــود جایــگاه خــودش در جــدول
معــادالت قهرمانــی لیــگ را هــم برهــم بزننــد.
در ایــن مطلــب تنظیــم امیرحســین صــدر از آخریــن
مصاحبــه کوتینیــو پیرامون مســائل مختلــف را در اختیار
داریــد؛
فیلیــپ کوتینیــو ســتاره اســتون ویــا در مورد نقــش روز
آخــر خــود در رقابتهــای قهرمانــی لیــگ برتــر ،چــرا
اســتیون جـرارد همیشــه رئیــس بــوده و چگونــه دوبــاره
شــادی را در فوتبــال پیـدا کــرده اســت ،صحبــت میکند.

فیلیــپ کوتینیــو از ســال  ۲۰۱۳تــا  ۲۰۱۸عضــو ثابــت
زمانیکــه  ۲۱ســاله بــود بــه توصیــه رافــا بنیتــز (مربــی
ســابق لیورپــول و در آن زمــان مربــی اینتــر بــود) بــه
لیورپــول پیوســت ۱۵۳ .بــازی و  ۴۱گل .بنیتــز معتقــد
بــود؛ ســطح و کالس کوتینیــو جهانــی اســت.
در لیورپــول محبــوب کلــوپ و ه ـواداران بــود ،گلهــای
اســتثنایی مـیزد .زندگــی در مرســی ســاید بــا جهــش
لیورپــول و انتقــال یورگــن کلــوپ بــه لیورپــول بهــاری
بــود .تــا اینکــه ســر و کلــه بارســلونا پی ـدا شــد .فــروش
 ۱۴۲میلیونــی و ســود حاصــل از آن بیشــتر از تحمــل
لیورپــول بــود.
متاســفانه کوتینیــو هیچــگاه در بارســلونا جــای نیافتــاد
چنانچــه ســالها پیــش زمانیکــه مایــکل اوون از لیورپول
بــه مادریــد ملحــق شــد یــا یــان راش بــه یوونتــوس.
جـرارد و کوتینیــو در نقشهــای جدیــد خــود در اســتون
و یال
بهعنــوان بازیکــن قرضــی در بایــرن دوران مطلوبــی
داشــت .ســپس بــا وســاطت و اصــرار اســتیون جــرارد
همبــازی ســابق در لیورپــول و ســرمربی فعلی ،به اســتون

ویــا پیوســت .ایــن ج ـرارد بــود کــه پــس از ســالهای
ســخت در بارســلونا و بایرن مونیــخ ،این بازیکن  ۲۹ســاله
را در ژانویــه بــه لیــگ برتــر بازگردانــد .کوتینیــو در ابتـدا
بهصــورت قرضــی ،و اکنــون پــس از امضــای ق ـراردادی
چهــار ســاله ،بـرای همیشــه بازیکــن ویال اســت .تا شــاید
بــا همــه اســتعداد و تـوان خــود از ســردرگمی و دربــدری
رهایــی یابــد.
در مصاحبــه شــنیدنی و جدیــد خــود از ارتبــاط با جـرارد،
تصمیــم و الحــاق بــه اســتون ویــای جـرارد میگویــد و
خیلــی حرفـهای ســعی در پنهــان کــردن احســاس خود
در مــورد قهرمانــی لیورپــول و بــازی حیاتــی بــا ســیتی
دارد.
بــا توجــه بــه پیشــینه ج ـرارد و کوتینیــو بــا لیورپــول،
اگرچــه کلــوپ هرگونــه ارتبــاط و درخواســتی را پیــش از
ایــن کامــا رد کــرده اســت ،امــا امیــد همــه طرف ـداران
لیورپــول بــه ایـندو اســت .دیـدار پایانــی فصــل ،جاییکه
ویــا در اتحــاد بــه مصــاف ســیتی م ـیرود .در صــورت
تســاوی با ســیتی ،لیورپــول بــا پیــروزی در برابر وولــوز در
آنفیلد ،بیســتمین قهرمانی خــود را جشــن خواهد گرفت
و از ایــن حیــث بــا یونایتــد برابــر خواهــد شــد .دخیــل

ستاره ملی پوش بایرن حاضر نیست به هر قیمتی قراردادش را تمدید کند.
خودداری از تمدید قرارداد در بایرن مونیخ در حال تبدیل شدن به یک بدعت است .سران بایرن دو سال پیش
تیاگو آلکانتارا را به لیورپول واگذار کردند چرا که او قصد تمدید نداشت و باشگاه نیز نمی خواست او را به عنوان
بازیکن آزاد از دست بدهد .داوید آالبا نمونه ای دیگر است .ستاره اتریشی هرگز حاضر به تمدید نشد و تا پایان
قراردادش در بایرن ماند تا به عنوان بازیکن آزاد به رئال مادرید ملحق شود .آالبا مهره ای مهم و تاثیرگذار در
باشگاه مادریدی شده و بایرنی ها همچنان از جدایی او آزرده خاطرند.
نیکوالس زوله دیگر مدافع بایرن نیز در انتهای فصل به عنوان بازیکن آزاد جدا خواهد شد .او و باشگاه بر سر
تمدید به توافق نرسیدند تا چاره ای جز جدایی نباشد .تابستان  2023قرارداد  4بازیکن دیگر بایرن نیز به اتمام
می رسد .روبرت لواندوفسکی ،مانوئل نویر و توماس مولر به نظر قراردادشان را تمدید خواهد کرد و اخیرا رئیس
بایرن نیز این مساله را تایید کرد ولی مورد سرژ گنابری متفاوت است.

مانه و مندی با چارتر اختصاصی در تهران!

شــدن ج ـرارد و کوتینیوی
ریــز انـدام برزیلــی در سرنوشــت قهرمانی لیورپول بســیار
ســور رئــال و باورنکردنــی بهنظــر میرســد.
فیلیپــه کوتینیــو هنوز اولیــن باری که اســتیون جـرارد را
در زمیــن تمریــن لیورپــول در ژانویه  ۲۰۱۳مالقــات کرد؛
به یــاد م ـیآورد.
«بــه یــاد دارم وقتــی او را دیــدم خیلــی عصبــی شــدم .او
بـرای مــن و بقیــه یــک بت بــود .خیلــی جـوان بــودم اما
او بســیار متواضــع بود.
یداد بســیار ســاده
هــر کاری رو کــه در تمرینــات انجــام م 
بــود .عــادت داشــتم تمرینــات او و حــرکات و واکنشهای
او در بازیهــا را تماشــا کنــم .برایــم بیــش از حــد هیجان
انگیــز بــود کــه بــا او بــازی کنم»
جـرارد و کوتینیــو در نقشهــای قدیــم خــود؛ دو ســال و
نیــم همبــازی یکدیگــر در لیورپول
«مــن االن او را رئیــس خطــاب میکنــم اگرچــه او
همیشــه رئیــس بــود .حتــی وقتی بــا او بــازی میکــردم،
او کاپیتــان و رهبــر بــود .او همــه باشــگاه بــود .وحــاال
ب هراســتی بهعنــوان یــک ســرمربی هــم عالــی اســت.
در مواقعــی کــه الزم باشــد مصمــم و قــوی اســت ،امــا در

صــورت نیــاز میتوانیــد بــا او صحبــت
کنــد .در ویــا هــم همــه بــه او نــگاه میکننــد و احتـرام
میگذارنــد.
احتمــاالً بــه ایــن دلیــل بــه اینجا آمــدم چـرا کــه او با من
تمــاس گرفــت .مــا در مــورد چیزهــای زیــادی صحبــت
بو د کــه از از طــرف
کردیم .اولین تماســی
ویــا داشــتم .مــن
بهخاطــر اســتیون بــه
اینجاآمدم.
در خانــه بــودم کــه تمــاس گرفــت و مــا بــا
دقــت در مــورد چیزهــای زیــادی صحبــت کردیــم.
خیلــی طــول نکشــید ،تصمیمــم را گرفتــم چــون
میخواســتم بــازی کنــم و ایــن یــک فرصــت بــزرگ بود.
االن خیلــی خوشــحالم قــرارداد را امضــا کــردم».
کوتینیــو همیشــه یــک فوتبالیســت باهــوش ،زیــرک
بــود ،یــک همــه کاره .زمانــی کــه در ســال ۲۰۱۸
لیورپــول را بــه مقصــد بارســلونا تــرک کــرد ،باشــگاه
مرســی ســاید و هوادارانــش حــال و روز خوبــی
نداشــتند .کوتینیــو در ســالهای پایانــی آن چیــزی
نبــود کــه انتظــار داشــت .بــرای یافتــن بهتریــن
فــرم خــود تــاش کــرد .مــدت  ۹مــاه از ناحیــه
زانــو مصــدوم بــود .اعتــراف میکنــد مثــل همیشــه

طعنه غیرمستقیم بنزما به امباپه :تو خیانتکاری!
کریــم بنزمــا ،ســتاره رئــال مادریــد ،از تصمیــم
کیلیــان امباپــه بــرای ادامــه حضــور در پــاری ســن
ژرمــن بــه هیــچ وجــه خوشــحال نیســت.
بــه گــزارش «ورزش ســه» ،امباپــه روز گذشــته
بــه مدتهــا کشــمکش و خبرهــای مربــوط
بــه انتقالــش بــه رئــال مادریــد یــا ادامــه
حضــورش در پــی اس جــی خاتمــه داد و
اعــام کــرد کــه قــراردادش را بــا پــاری
ســن ژرمــن تمدیــد کــرده اســت.
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه
تــا هفتــه گذشــته بســیاری از منابــع
خبــری بــا اطمینــان خاطــر
از انتقــال ایــن بازیکــن
بــه رئــال مادریــد
خبــر داده
و ایــن

گنابری برای تمدید با بایرن شرط گذاشت

اولیــن تغییــر مهــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران بعــد
از صعــود بــه جــام جهانــی حــذف احتمالــی کریــم
باقــری از فهرســت مربیــان اســت.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران آمــاده ســفر بــه کانــادا
بــرای انجــام بــازی دوســتانه بــا تیــم ملــی
فوتبــال ایــن کشــور میشــود و فدراســیون
فوتبــال در حــال هماهنگــی بــرای
صــدور ویــزا بــرای اعضــای تیــم اســت.
فدراســیون فوتبــال ایــران در حالــی
بــرای دریافــت ویــزای کاروان تیــم ملــی
ایــران بــا ســفارت کانــادا در اســتانبول
ترکیــه نامهنــگاری داشــتند کــه
در لیســت اعالمــی از ســوی
فدراســیون خبــری از نــام
کریــم باقــری نیســت.
البتــه نــه کریــم باقــری
و نــه مهــرداد خانبــان
دیگــر عضــو کادر فنــی
تیــم ملــی نیــازی بــه
دریافــت ویــزا بــرای
ســفر بــه کانــادا
ندارنــد.
بــا ایــن وصــف
و بــا توجــه بــه
قبلــی
اعــام
حمیــد اســتیلی
مبنــی بــر اینکــه
او بایــد از بیــن
پرســپولیس و تیــم
ملــی یکــی را انتخــاب
کنــد ،نــام کریــم
احتمــاال در لیســت
افــراد اعزامــی بــه
کانــادا نخواهــد بــود.
ایــن خبــر پــس از

آن اعــام شــده کــه بــا توجــه بــه شــرایط ایــن
ملــی پــوش ســابق فوتبــال ایــران ،دربــاره انتخــاب
بیــن پرســپولیس و تیــم ملــی خبــر روشــنی بــه
فدراســیون نــداده اســت.
باقــری در دوره افشــین قطبــی
ســرمربی ســابق تیــم ملــی هــم در
جمــع کادر او حاضــر بــود و اگــر
در مــورد ادامــه کار بــا پرســپولیس
بــه قطعیــت رســیده باشــد ،دومیــن
دوره مربیگــری اش در تیــم ملــی
نیــز اینچنیــن بــه اتمــام میرســد.
البتــه درهــای تیــم ملــی رو بــه آقــا
کریــم کــه در ایــن مــدت یــک مربــی
کــم حاشــیه و همــراه بــود بســته
نیســت و اگــر تصمیــم نهایــی او
جدایــی از پرســپولیس باشــد او
میتوانــد قبــل از ســفر کانــادا
در اردوی ملــی حاضــر باشــد.
در مــورد مهــرداد خانبــان هــم
موضــوع مشــابه اســت .مســئله
او بــا تیــم ملــی بــر ســر
قــرارداد همــکاری و توافــق بــر
ســر مســائل مالــی و مطالبــات
قبلــی اســت کــه فدراســیون
هنــوز بــه آنهــا ورود نکــرده
و پرونــده کاری وی را بــاز
نگــه داشــته و مســائل را حــل
نکــرده اســت.
گفتنــی اســت کــه کریــم باقــری
قــرار اســت امــروز در نشســتی
مشــترک بــا رضــا درویــش
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس
شــرکت کنــد و پیرامــون آینــده
کاری خــود در ایــن باشــگاه
مذاکراتــی را انجــام بدهــد.

ا نتقــا ل
را عمــا
انجــام شــده

ـی ،کالیــدو کولیبالی ،عبــدو دیالو و ســایرین
ادریســـاـادگانکــاـ گـ
ـرد.
ایــن تیــم انتق
پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل از رعایــت
ـازی میکننــد
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ب
ـا
ـ
اروپ
ـال
ـ
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اول
ـطح
ـ
س
در
منصــور کــه همگـ
رشــیدیـیدربــاره ابتــای  17بازیکــن
نشــدن پروتکلهــای بهداشــتی توســط بازیکنــان
بــا توجــه بــه وجــود احتماالتــی مبنــی بــر لغــو بــازی ســنگال در فدراســیون زده میشــود کــه دو پیششـ
توانــد یکــی از
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دوســتانه تیــم ملــی بــا اکــوادور ،یــک پلــن بــی جــذاب دارد؛ ابتــدا تهیــه مبلغــی کــه فدراســیون ســنگال بــرای
ـالیان گذشــته
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داشــت:
پیــش روی فدراســیون قــرار دارد.
برگــزاری بــازی دوســتانه طلب کــرده و بعــد از آن فراهم
ـد.
ـ
باش
ـته
ـ
داش
ـال
ـ
دنب
ـه
ـ
ب
را
کرونــا میشــوند ،مقصــر خودشــان هســتند.
برگــزاری بــازی دوســتانه ایــران برابــر کانــادا بــا وجــود کــردن پــرواز اختصاصــی بــرای ســنگالیها .بــا توجــه به
ایــن مســابقه را
هــای
ه
هزین
دارد
نظــر
در
فدراســیون
امــکان دارد در اردوهــا ،ســفر بــه شهرســتانها
همــه حواشــی بـ ه نظــر قطعــی میرســد و تیم ملــی در حمایــت همیشــگی چنــد ایرالیــن از تیــم ملــی ،به نظر
یــا حتــی خــارج از مســابقات و تمرینــات
تاریــخ  ۱۵خردادمــاه در ونکــوور بــا کانــادا بــازی میکند .مشــکل خاصــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و احتمــاال
امــا در حــال حاضــر ابهــام اصلــی روی برگــزاری بــازی رفــت و برگشــت ســنگالیها بــا یــک پــرواز چارتــر از
ایــران بــا اکــوادور اســت .چــرا کــه تــا ایــن لحظــه هنــوز ســوی یــک ایرالیــن ایرانــی انجــام میشــود.
هیــچ شــهری برای برگــزاری ایــن بــازی تاییــد الزم را به بــا توجــه بــه قولهــای مســئوالن بــرای حمایــت از تیم
فدراســیونهای فوتبــال ایــران و اکــوادور نــداده و با وجود ملــی در راه آمادهســازی بــرای جــام جهانــی ،بــه نظــر
صحبتهــای اصولــی مبنــی بــر رایزنــی بــرای برگــزاری نمیرســد مشــکل چندانــی بــرای تهیــه اعتبــار الزم
ایــن مســابقه در تورنتــو ،هنــوز این مســاله قطعی نشــده جهــت دعــوت از ســنگال به تهــران وجود داشــته باشــد
اســت .در ایــن رابطــه پیشــنهاد اکوادوریهــا بــازی در مخصوصــا کــه هماهنگیهــای الزم بــا وزارت خارجــه
کشــور آمریکاســت کــه آن هــم بــه دلیل مســائل مربوط بــرای برگــزاری احتمالــی ایــن مســابقه انجــام شــده و
بــه ویــزا ممکن نیســت.
مشــکلی از نظــر روادیــد وجــود نــدارد.
اگرچــه سرپرســت تیــم ملــی از مذاکــره بــا ســنگال نکتــه جالــب امــا حضــور ســنگال بــا تمامی ســتارگانش
بــرای بــازی دوســتانه صحبــت کــرده بــود ،امــا خبرهای خواهــد بــود .اتفاقــی جــذاب کــه بــدون شــک میتوانــد
تکمیلــیای کــه بــه دســت خبرنــگار «ورزش ســه» یکــی از بهتریــن و باکیفیتتریــن بازیهــای تدارکاتــی
رســیده نشــان میدهــد در صورتــی کــه بــازی ایــران تیــم ملــی در ســالهای اخیــر را رقــم بزنــد .حضــور
بــا اکــوادور لغــو شــود بالفاصلــه اســتارت بــازی بــا فوقســتارههایی چــون ســادیو مانــه ،ادوارد منــدی،

مید ا نســتند .
مدیــران و البتــه بعضــی از بازیکنــان رئــال مادریــد
ماننــد کریــم بنزمــا نیــز از حضــور ایــن بازیکــن در
ســانتیاگو برنابئــو در فصــل آینــده مطمئــن بودنــد و
بــه نظــر میرســید کــه روی پاســخ مثبــت امباپــه
بــه خودشــان حســاب خاصــی بــاز کــرده بودنــد.
بنزمــا کــه پــس از بازگشــت بــه اردوی
تیــم ملــی فرانســه رابطــه بســیار خــوب و
صمیمانــهای را بــا امباپــه شــکل داده و در
طــول ایــن مــدت بارهــا در مصاحبههایــش
بــه همبــازی شــدن بــا ایــن بازیکــن اشــاره
کــرده بــود حــاال بــه شــدت ناراحــت اســت.
ایــن بازیکــن دقایقــی پــس از
انتشــار خبــر تمدیــد قــرارداد
امباپــه بــا پــی اس جــی
عکســی را در اســتوری
اینســتاگرامش منتشــر
کــرد کــه تصویــری از
دســت باندپیچــی شــده
خــودش بــود کــه بــه
لوگــوی رئــال مادریــد
اشــاره میکــرد.
بــا ایــن حــال ایــن
پایــان ماجــرا نبــود و
ایــن ســتاره فرانســوی
در ســاعات پایانــی شــب
گذشــته تصویــری از
توپــاک ،خواننــده مشــهور
آمریکایــی ،را در اینســتاگرامش
بــه اشــتراک گذاشــت کــه در
کنــار یکــی از دوســتانش بــود
کــه بعدهــا بســیاری مدعــی
شــدند کــه بــه ایــن خواننــده
خیانــت کــرده اســت.
از طریــق درآمدزایــی جداگانــه فراهــم کنــد .حــق
پخــش ،تبلیغــات محیطــی اســتادیوم و بلیتفروشــی
راههــای پیـشروی فدراســیون فوتبــال اســت؛ آن هم
در روزی کــه بــا حضــور مانــه و ســتارههای قهرمــان
آفریقــا ،ورزشــگاه آزادی را میشــود پــر شــده تصــور
کــرد.

ورزشی

سرمربی الیپزیش :شبی به یاد
ماندنی را رقم زدیم

دومنیکــو تدســکو ،ســرمربی الیپزیــش ،از قهرمانــی
تیمــش در رقابتهــای جــام حذفــی آلمــان بســیار
ابــراز خوشــحالی کــرد.
الیپزیــش شــب گذشــته در دیــدار فینــال جــام حذفی
آلمــان برابــر فرایبــورگ قــرار گرفــت و موفــق شــد در
ضربــات پنالتــی برابــر ایــن تیــم بــه پیــروزی رســیده و
جــام قهرمانــی را بــاالی ســر ببــرد.
دو تیــم در وقتهــای قانونــی و اضافــه ایــن بــازی بــه
تســاوی  1-1رضایــت دادنــد تــا ضربــات پنالتــی تعیین
کننــده تیــم پیــروز و قهرمــان ایــن رقابتهــا باشــد و
ایــن الیپزیــش بــود کــه موفــق شــد بــا نتیجــه  4-2در
ایــن ضربــات بــه پیــروزی برســد.
ایــن قهرمانــی اولیــن جــام در تاریــخ باشــگاه الیپزیــش بــه
حســاب میآمــد و بــه همیــن دلیــل از اهمیــت بســیار
خــاص و ویــژهای ب ـرای آنهــا برخــوردار بــود.
تدســکو پــس از پایــان بــازی بــه خبرنــگاران گفت«:مــا
چنــد روز زمــان نیــاز داریــم تــا تمامــی اتفاقاتــی را کــه
افتــاد ،درک کنیــم .ایــن بــازی بـرای مــا پــر از احساســات
بــود .مــا 60دقیقــه بــا یــک یــار کمتــر بــازی کردیــم .هنوز
هــم نمیتوانــم احساســاتم را در قالــب کلمــات بیــان کنــم.
احســاس آســودگی خاطر و خوشــحالی بســیار زیادی دارم».
ســرمربی الیپزیــش بــا ابــراز رضایــت از عملکــرد
بازیکنانــش اضافــه کــرد «:مــن تنهــا میتوانــم از عملکرد
ایــن بازیکنــان تمجیــد کنــم .تغییر ســبک یــک موضوع
اســت و اجرایــی کــردن ایــن ســبک بــا یــک یــار کمتر و
انجــام کارهــای دفاعــی بــا ایــن اشــتیاق و تعصــب بحــث
دیگــری اســت .مــن بســیار بــه ایــن بازیکنــان افتخــار
میکنــم».
او همچنیــن بــه ســهم جســی مــارش در ایــن قهرمانی
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت «:جســی مــارش هــم در
ایــن موفقیــت نقــش مهمــی داشــت چــون در صعــود
از مراحــل ابتدایــی بــه ایــن تیــم کمــک کــرد .او تیمی
منجســم را بــه مــا ســپرد .ایــن همــان تیــم اســت و مــا
فقــط تغییــرات کوچکــی روی آن اعمــال کردیــم .مــا
همــه بــرای ایــن باشــگاه تــاش کردیــم و افتخــاری
مهــم و شــبی بــه یــاد ماندنــی را شــکل دادیــم».
الیپزیــش ،نیز
امیل فورســبرگ ،ســتاره
گفــت « :
پــس از پایــان بــازی
قهر ما نــی
نمیتوانــم حــرف بزنــم.
نیســت .ما
بــه ایــن شــکل آســان
داشــتیم
یــک یــار کمتــر
و به

بازی برگشتیم.
ایــن نشــانگر
اشــتیاق و روحیه
مــا اســت .هفــت
ســال گذشــته و
مــن باالخــره یــک
جــام بــه دســت
آوردم .امشــب قــرار
اســت یک جشــن
واقعــی برگــزار
کنیــم».

اسماعیلیفر:

یک کلمه هم با پرسپولیس حرف نزدم
بعــد از مانــدن آقامحــرم نتایــج خوبــی گرفتیــم .ســپاهان
در خیلــی از بازیهــا بدشانســی آورد ولــی یــک روز هــم
نوبــت خوششانســی ســپاهان میشــود.
ســپاهان بدونشــک در ایــن فصــل پرمهرهتریــن تیــم
لیــگ بــود و خیلیهــا در ابتـدای فصــل تصــور میکردنــد
کــه شــاگردان محــرم نویدکیــا قهرمــان لیگ برتر شــوند.
امــا زردپوشــان بــاز هــم مثــل فصــل گذشــته در رســیدن
بــه قهرمانــی نــاکام بودنــد و در جــام حذفــی و لیــگ
قهرمانان آســیا هم عملکــرد موفقیتآمیزی نداشــتند .در
ایــن فصــل امــا دانیــال اســماعیلیفر یکــی از ســتارههای
تأثیرگـذار ســپاهان بــود کــه از لحــاظ آمــاری هــم یکــی
از بهتریــن بازیکنــان لیــگ بیسـتویکم بــوده اســت .بــا
اســماعیلیفر درخصــوص عملکــرد ســپاهان در فصــل
جــاری و مســائل مختلــف دیگــر صحبــت کردیــم :
وقتــی لیــگ ایــن فصــل شــروع شــد خیلیهــا تصــور
میکردنــد ســپاهان قهرمــان شــود ولــی ایــن اتفــاق رخ
ن ـداد .فکــر میکنــی دلیلــش چــه بــود؟
مــا واقعــا شـرایط خوبــی برای شــروع لیــگ داشــتیم ،چه
از لحــاظ بازیکــن و چــه از لحــاظ کادر فنــی و مدیریــت.
بههرحــال ،فوتبــال همیــن اســت و خیلــی از تیمهــای
بــزرگ دنیــا هــم ممکن اســت بــا چنین وضعیتــی مواجه
شــوند .مــا پارســال هــم بدشانســی آوردیــم و دوم شــدیم.
خیلــی دوســت داشــتیم امســال بــه قهرمانی برســیم که
متأســفانه نشــد .امیــدوارم همین جایــگاه دومــی را حفظ
کنیــم و ســال آینــده بــه هدفمان برســیم.
نگفتــی چــه عاملی باعــث شــد ســپاهان نتواند
بــه قهرمانی برســد؟
مــا در طــول فصــل عملکــرد خوبــی داشــتیم و در
نیمفصــل دوم بــه غیــر از بــازی بــا مــس دیگــر هیــچ
باختــی نداشــتیم .امــا در یــک مقطــع از نیمفصــل اول
3باخــت پشــت ســر هــم برابــر اســتقالل ،پرســپولیس و
پیــکان داشــتیم و همــان 3باخــت قهرمانــی را از ســپاهان
گرفــت .اگــر بیشــتر تمرکــز میکردیــم قطعــا نتیجــه
بهتــری میگرفتیــم ولــی در همیــن 3بــازی هــم خیلــی
بدشانســی آوردیــم .مــا یکــی از بهتریــن بازیهــای چنــد
فصــل اخیــر را برابــر اســتقالل در ورزشــگاه آزادی انجــام
دادیــم ولــی متأســفانه موقعیتهایمــان گل نشــد.
محــرم نویدکیــا در 2مقطــع اســتعفا داد ولــی
بازیکنــان دوســت نداشــتند او از تیــم بــرود.

درســت اســت؟
در ســپاهان و همچنین اســتقالل و پرسپولیس ،دومشدن
از دیــدگاه هــواداران و رســانهها ناکامــی محســوب
میشــود .هـواداران ســپاهان از مــا انتظــار نتیجهگرفتــن
داشــتند و نویدکیــا هــم بهخاطــر ایــن موضــوع احســاس
کــرد فشــار زیــادی رویــش وجــود دارد .شــما دیدیــد کــه
بعــد از مانــدن آقامحــرم نتایــج خوبــی گرفتیــم .ســپاهان
در خیلــی از بازیهــا بدشانســی آورد ولــی یــک روز هــم
نوبــت خوششانســی ســپاهان میشــود.
از لیگ قهرمانان آسیا هم حذف شدید.
مــا حــذف شــدیم ولــی درس بزرگــی از ایــن بازیهــا
گرفتیــم .ســپاهان فوتبالــی بــا کالس بــاال را در ایــن جــام
بهنمایــش گذاشــت.
ولــی امســال ســپاهان بــا ایــن همــه ســتاره جامــی
بهدســت نیــاورد و ایــن بـرای خیلیهــا قابــل پیشبینــی
نبود.
مــن در مــورد لیــگ برتــر توضیــح دادم .در مــورد
جامحذفــی هــم بایــد بگویــم کــه بــه آلومینیــوم
اراک در ضربــات پنالتــی باختیــم کــه پرســپولیس
را هــم شکســت داد و بــه فینــال حذفــی رســید .در
لیــگ قهرمانــان هــم واقعــا بدشــانس بودیــم ،مــا اگــر
در بــازی بــا التعــاون 10نفــره نمیشــدیم قطعــا بــازی
را میبردیــم ،واقعــا فکــر ایــن اتفــاق را نمیکردیــم.
در بــازی برگشــت بــا الدوحیــل هــم در 10دقیقــه اول
بایــد 3گل بــه تیــم حریــف میزدیــم کــه بــاز هــم
بدشانســی آوردیــم و غرامــت ســنگینی دادیــم .هفتــه
آخــر هــم مســاوی بــه درد مــا نمیخــورد و مجبــور
بودیــم انتحــاری بــازی کنیــم .خیلــی بدشانســی
آوردیــم2 .بــازی بــا پاختاکــور را بردیــم و پاختاکــور در
2بــازی التعــاون میزبــان را بــرد؛ میزبانــی کــه شــانس
صعــود داشــت .پــس مــا تیــم ضعیفــی نبودیــم .فکــر
میکردیــم در ایــن فصــل اتفاقــات بهتــری برایمــان
رقــم بخــورد ولــی متأســفانه نشــد .میدانیــم هــواداران
هــم انتظــار داشــتند حداقــل یــک جــام بیاوریــم .مــن
گفتــم کــه تیمهــای بــزرگ دنیــا هــم ممکــن اســت
قهرمــان نشــوند .بارســلونا هــم ســتاره زیاد داشــت ولی
قهرمــان نشــد .وقتــی نویدکیــا هدایــت ســپاهان را بــر
عهــده گرفــت ،قــرارداد 3ســاله امضــا شــد و او در ایــن
دو فصــل عملکــرد بــدی نداشــته اســت.

