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افقی:
 1- آسـیب- گــــناهکار- 

از خود گذشتن
2- دلباختــه اتللــو- حــق 
انحصاری پدیدآورنده اثر هنری

3- حکومت اتحادیه ای- چین 
و چــروک پوســت- محکم و 

استوار
4- دلســردی- باعث شگفتی 

دیگران- ابزارها
5- قراردادن- مواظب- ضمیر 

جمع
6- صــوت شــادمانی- نوعی 

پارچه نخی- بشارت دهنده
7- دروغــی- مایعــی برای 
خوشبوکردن صورت و بدن- 

رشته ای در شمشیربازی
8- شب های عربی- از شما دور 

باد- پاره و جداکردن
9- شناســنامه- پایــداری- 

نادرست و واهی
10- وســیله ای برای پرواز- 
تابلوی شماره و تعداد برداشت 
هر صحنه فیلم- گرداگرد دهان

11- نشــانه مصــدر جعلی- 
تنبل- بهترین وضعیت

12- نوعی ماهــی فلس دار 
جنوب- محل فیلمبرداری- 

شـکلک
13- دارای مقــام و منزلت- 

احمق- خـأل

14- ســازی  زهی- از صنایع 
استان هرمزگان

15- کهنه پرست- کرم روده 
انسان- ناپسری

  
عمودی:

1- ســفید مایل به صورتی- 
نوعی موشک هدایت شونده- 

گـشاده
2- داســتانی نوشــته جک 
لندن آمریکایی- حالی کردن
3- محــل آموختن درس- 

خربزه نارس- دربرگرفتن
 4- مـــرغ سعادت- کـتاب 

ژان ژاک روسو- توکل کردن
5- بــه دنیا آمدن- ســمت 
راســت- به رخ کشــیدن 

نیکویی
6- بدن- سیمرغ- خون ریز- 

حرف محرمانه
7- متــداول- ســخنوران- 
محبوب تــر از همه در میان 

جمعی
8- مهاجم تیم ملی فوتبال 

بلژیک
9- مدرســه بزرگســاالن- 
بی کم و کاســت- وقت خود 

را به بطالت گذراندن
انگلیســی-  نقشــه   -10
مــــعروف ترین تلســکوپ 
فضایی- درخـشش- دوتا نون

11- شهری در اســتان اردبیل- 
زیبا- شهری در استان کرمان

12- استخوانی در گوش- رخوت- 
جزئی از هر عدد صحیح

13- مجموعــه ای از داده هــای 
مرتبــط در کامپیوتــر- غیرقابل 

تغییر- پیدا نمی شود
از  الکتریســیته-  14- مولــد 

صنایع دستی کرمان
15- گوشت آذری- به تازگی کاری 

15را آغاز کرده- جانور تک سلولی
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دنباوجنسادصاه
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بچه عقاب در محاق
عابدزاده در بازگشت به اسپانیا نیمکت نشین شد؛ او تا جام ملت ها مسیر سختی دارد

منهای جام جهانی

مربی تراکتور از اللیگا آمد
خمس دیروز در حالی معرفی شد که هنوز وارد ایران نشده است

باشگاه تراکتور سرانجام جانشــین قربان بردیف را معرفی کرد. 
رسانه رســمی این باشــگاه صبح دیروز خبر داد که مدیران 
تراکتور با پاکو ِخِمس به توافق رسیدند تا این مربی 52ساله 
هدایت سرخ پوشان تبریزی را بر عهده بگیرد. نکته عجیب در 
معرفی خمس این است که او هنوز به ایران نیامده و باشگاه 
تراکتور با وجــود معرفی این مربی، هیچ اشــاره ای به مدت 
قرارداد او نکرده و حتی زمان ورود این مربی اســپانیایی به ایران هم به صورت دقیق 

مشخص نشده است.
دیروز ایوب بهتاج، مدیرعامل باشگاه تراکتور در مصاحبه با تسنیم گفت: »خمس رزومه ای 
قوی دارد و در اللیگا سرمربیگری کرده است. تمام ســعی مان را می کنیم تا این مربی 
حداکثر تا آخر هفته به ایران بیاید و تمرینات را زیرنظر بگیرد.« او در واکنش به این پرسش 
که مدت قرارداد خمس با تراکتور چقدر خواهد بود، تأکید کرد: »فعال منتظریم تا مراحل 

قرارداد تمام شود و سپس این موضوع را اعالم می کنیم.«
 

  مربی بدون جام
خمس 52ساله که در دوران بازی، پیراهن رایو وایکانو، دپورتیوو الکرونیا، ساراگوسا و... 
را برتن داشت، 21بار هم پیراهن تیم ملی اسپانیا را بر تن کرد و از سال2007 به جرگه 
مربیان پیوست. 2دوره سرمربیگری در رایو وایکانو و ساراگوسا، مهم ترین بخش کارنامه 
او را تشکیل می دهد و خمس همچنین یک دوره کوتاه نشستن روی نیمکت گرانادا را 
تجربه کرده است. او با رایو وایکانو در فصل 19-2018 موفق شد در دیداری حساس رئال 
مادرید را در هفته سی وپنجم شکست دهد و این مهم ترین برد خمس در برابر یک تیم 

سرشناس است.
خمس اما در آخرین تجربه سرمربیگری با ایبیزا نتایج چندان خوبی کسب نکرد و در پایان 
فصل نیز از این تیم جدا شد. او از تابستان 2022 بدون تیم است و حاال هدایت تراکتور را 
برعهده می گیرد. تنها دوره کاری خارج از اسپانیا برای خمس به حضور در لیگ مکزیک 
برمی گردد که او پس از چند بازی هدایت گرانادا، به تیم معــروف کروز آزول رفت و در 
48بازی، 17برد، 18تساوی و 13باخت را تجربه کرد. به عبارتی تراکتور نخستین تجربه 
آســیایی این چهره اللیگایی خواهد بود. خمس تا کنون هدایت 8تیم را برعهده داشته 
است. او در این مدت در 456دیدار روی نیمکت  تیم هایش نشسته که حاصل آن 128برد، 

132مساوی و 176باخت بوده و هیچ جامی در این سال ها کسب نکرده است.
تراکتور در حالی از انتخاب خمس به عنوان سرمربی جدیدش خبر داده که زنوزی مالک 
این باشگاه رکورددار تغییر مربی در فوتبال ایران است. او همچنان بابت جدایی عجیب 
بردیف توسط هواداران تراکتور مورد نقد قرار می گیرد و حاال باید دید ترکتور با این مربی 

اسپانیایی چه وضعیتی در لیگ برتر خواهد داشت.

طلسم دربی نمی شکند
گویا همچنان خبری از »ورزشگاه پر« در شهرآورد تهران نیست

اگرچه هنوز تقریبا 2هفته تا زمان برگــزاری دربی تهران زمان 
باقی مانده اما براساس اطالع رســانی رسمی مسئوالن، این 
مسابقه روز 29آذر بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد 
شد. چند هفته آخر مســابقات لیگ برتر در ورزشگاه های 
خالی انجام شــد اما گمان می رفت پــس از این وقفه یک 
ماهه و حضور تیم ملی در جام جهانی، شرایط برای بازگشت 
تماشاگران به خصوص در مهم ترین مسابقه باشگاهی کشور یعنی دربی پایتخت فراهم 
شود، اما گویا چنین اتفاقی رخ نداده است. درصورتی که اخبار موجود صحت داشته 
باشد و دربی شماره 99تهران هم در ورزشگاه خالی آزادی برگزار شود، طلسم سکوهای 
پر در این بازی همچنان پابرجا می ماند. اگرچه تصویر غالب ایرانیان از نبرد پرسپولیس 
و استقالل به رودررویی 2تیم در ورزشگاهی لبالب از جمعیت مربوط می شود اما چند 
سالی اســت که اتفاقی غیراز این رخ می دهد. آخرین دربی پر از جمعیت، مربوط به 
دربی 92بود که 2تیم به تساوی 2-2دست یافتند. پرســپولیس در این بازی با گل 
دقایق پایانی بشار رسن از شکســت گریخت. پس از آن سر و کله ویروس کرونا پیدا 
شد و چندین دربی در محاصره ســکوهای لخت به انجام رسید. نهایتا در دربی 98با 
بازی برگشت 2تیم در فصل گذشته اجازه حضور محدود تماشاگران صرفا در طبقه 
اول داده شد و حاال که دیگر خبر چندانی از کووید نیست، بازهم دربی بدون تماشاگر 

انجام خواهد شد.

اگرچه کارلوس کی روش بدون مصاحبه و سؤال و جواب از کشورمان 
خارج شد و این موضوع انتقادات زیادی را برانگیخت اما سرمربی تیم 
ملی با چند روز تأخیر مصاحبه ای محدود با یک خبرگزاری انجام داده 
و به دفاع از عملکرد خودش و تیمش پرداخته است. بخش های زیادی 
از همین مصاحبه هم در واقع همان چیزهایی است که کی روش در 
اظهارات قبلی اش به زبان آورده یا پســت کرده بود. با این حال او در 
مورد بازی با آمریکا می گوید: »متأسفانه یک گل در نیمه اول از آمریکا 
خوردیم در شبی که در نیمه اول آنها بهتر از ما بودند. در نیمه دوم ما 
بهتر از آمریکا بودیم اما نتوانستیم به گل دست پیدا کنیم. بعضی مواقع 
فوتبال بی رحم است.« بله؛ فوتبال ورزش واقعا بی رحمی است اما آیا 
کی روش را می توان در زمره مربیانی به شمار آورد که چوب بی انصافی 

این رشته ورزشی را خورده اند؟ بیایید بررسی کنیم.

   کجاها بدشانس بوده است؟
شاید بزرگ ترین بدشانسی کی روش و اساسا کل تاریخ فوتبال ایران 
مربوط به بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی 2014 می شده است؛ 
مسابقه ای که ما آن را با گل دیرهنگام لیونل مسی به حریف سرشناس 
خود باختیم اما در کل مسابقه عملکردی خیره کننده داشتیم. چه بسا 
اگر داور خطای پنالتی آشکار زابالتا روی اشــکان دژاگه را در دقایق 
پایانی بازی اعالم می کرد، تیم ملی حتی می توانست برنده آن بازی 
باشد و با 4امتیاز، به شکلی باشکوه به مرحله بعدی برسد. این اتفاق 
اما رخ نداد و نهایتا هم مقهور ضربه استثنایی یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ شــدیم. آن آرژانتین تا فینال جام باال رفت و باخت ایران در آن 
بازی، مصداق بارز بدشانسی بود. از دیگر جاهایی که شاید بشود این 
برچسب را برازنده کی روش دانست، شکست تیم ملی مقابل عراق در 
یک چهارم نهایی جام ملت های آســیا 2015بود. اخراج سختگیرانه 

مهرداد پوالدی در آن مسابقه کار ایران را سخت کرد، ما 2بار به بازی 
برگشتیم و نهایتا در ضربات پنالتی شکســت خوردیم. تیمی که در 
لحظات آخر به بازی برمی گردد و روحیه باالتــری دارد، قاعدتا باید 
در ضربات پنالتی دست باال را داشته باشــد اما اینطور نشد. بگذارید 
بازی مشهور با پرتغال و خراب شدن موقعیت پایانی مهدی طارمی را 
هم به این سیاهه بیفزاییم؛ هرچند که برخی هم عقیده دارند پنالتی 

اعالم شده به سود ایران در همان مسابقه اشتباه بود.

  کجاها خوش شانس بوده است؟
اگر بخواهیم از آخر شروع کنیم، همین مســابقه ای که کی روش آن را 
مصداق بی رحمی فوتبال به شمار می آورد، اتفاقا از مصادیق خوش شانسی 
او بوده است! ایران در حالی با یک گل به آمریکا باخت که در برابر این تیم 
حتی یک ضربه داخل چارچوب هم نداشت. آمریکا اما عالوه بر گلش، 
چند فرصت خوب دیگر داشت و گل دوم را هم به ثمر رساند که به شکل 
میلی متری آفساید اعالم شد. احتماال در ذهن بسیاری از عالقه مندان 
به فوتبال در ایران، بــازی با مراکش هم به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
خوش شانســی های تیم کی روش باقی مانده باشد؛ زمانی که 90دقیقه 
تمام آنها توپ را چرخاندند و نهایتاً خودشان به خودشان گل زدند تا ایران 
برنده شود! تیم کشورمان در آن بازی به تنها تیم تاریخ جام های جهانی 
تبدیل شد که یک بازی را بدون حتی یک شوت داخل چارچوب در نیمه 
دوم به سود خودش به پایان می برد. قبل از همه اینها هم داستان بازی 
با کره جنوبی در انتخابی جام جهانی 2014در اولسان مطرح می شود؛ 
زمانی که میزبان برای پیروزی همه کار کرد، اما در روز درخشان رحمان 
احمدی، این رضا قوچان نژاد بود که با استفاده از اشتباه مدافع حریف تنها 
بخت تیم ملی را به گل تبدیل کرد و باعث صعود تیم ملی شد. بدون آن 

گل، شاید پرونده کی روش در فوتبال ایران 9سال پیش بسته می شد.

کی روش و 
بی رحمی فوتبال؟

سرمربی تیم ملی از بدشانسی اش مقابل آمریکا حرف زده؛ 
به طور کلی آیا او یک مربی »بداقبال« محسوب می شود؟

همین 
مسابقه ای 

که کی روش 
آن را مصداق 

بی رحمی 
فوتبال 

به شمار 
می آورد، 
اتفاقا از 

مصادیق 
خوش شانسی 

او بوده 
است! ایران 

در حالی 
با یک گل 
به آمریکا 
باخت که 

در برابر این 
تیم حتی یک 
ضربه داخل 

چارچوب هم 
نداشت

فوتبال باال و پایین دارد و حاال به نظر می رسد امیر عابدزاده روی دور »پایین« قرار 
گرفته است. در این مدت هیچ چیز برای او خوب پیش نرفته. دروازه بان تیم ملی 
ایران که در مقطعی از مسابقات انتخابی جام جهانی در ترکیب اصلی هم قرار گرفت و 
به نظر می رسید که شاید در قطر نیز فرصت بازی پیدا کند، ناگهان در تیم ملی و البته 
پونفرادینا عملکردی ضعیف ارائه داد و همه  چیز را به هم ریخت. گل بسیار بدی که او 
در سئول از تیم ملی کره جنوبی خورد، آغاز مسیر افول خودش و البته تغییر کادرفنی 
تیم ملی بود. عابدزاده کوچک که خیلی سخت و بعد از سال ها تالش و مرارت به اوج 
دوران فوتبالش رسیده بود، در طول ماه های گذشته پله پله پایین آمد اما همچنان 
در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی باقی ماند که خودش فرصت بزرگی بود.

در قطر با وجود مصدومیت علیرضا بیرانوند و دریافت 6گل از سوی حسین حسینی، 
همه فکر کردند دیگر نوبت عابدزاده است که بازی کند اما اینطور نشد و کارلوس 
کی روش در دیدار با ولز هم به حســینی اعتماد کرد. بعد هم که خود بیرانوند به 

دیدار با آمریکا رسید تا عابدزاده بدون حتی یک دقیقه بازی این تورنمنت را ترک 
کند. او حاال در بازگشت به پونفرادینا در لیگ دســته دوم اسپانیا هم کارش را با 
نیمکت نشینی از سر گرفته است. پونفرادینا دوشنبه شب در دیدار با بورگوس روی 

نیمکت ذخیره های تیمش نشست و فرصت بازی پیدا نکرد، هرچند که آنها 
این مسابقه را 2بر یک باختند و ممکن است همین ماجرا منجر به بازگشت 

امیر به ترکیب اصلی تیم شود. وضعیت پونفرادینا با این شکست بسیار 
بد شده؛ تیمی که حاال با 17امتیاز در رده بیستم جدول 22تیمی 

لیگ دسته دوم اسپانیا قرار گرفته و خطر سقوط به دسته پایین تر را 
به شدت حس می کند. به طور کلی اوضاع برای امیر خوب نیست و 
درصورتی که او خواهان حضور در جام ملت های آسیاست، باید 
خیلی بیشتر از این تالش و تمرکز داشته باشد. روند فعلی، 

بچه عقاب را به جایی نخواهد رساند.
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