کریسانفجار!

طلسمساکت

مسئوالنفقطقولمیدهند

رونالدو گوشی یکی از هواداران را محکم
روی زمین کوبید و شکست ،آن هوادار ،یک
پسر نوجوان مبتال به اوتیسم بود

امشب استقالل و نساجی آخرین
بازی مرحله یکچهارم جامحذفی را
برگزار میکنند

سرلک؛کشتیگیر 57کیلویی تیم ملی و
صاحب مدال نقره جهان از اتفاقات سال گذشته
و برنامههایش برای سال جدید میگوید
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18

20

یادداشت

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
     عكس| سجاد ایمانیان |

فوتسال مقدماتی جام ملتهای آسیا

ترکمنستان
15:30

ایران

مالدیو

18:30
قرقیزستان

جام حذفی  -یک چهارم

استقالل

20:30
نساجیمازندران

برنامه بازی

خوب آماده شویم
صعود میکنیم

محمد زارعی| اشکان دژاگه هافبک باسابقه فوتبال کشورمان با وجود اینکه
فصل قبل در آستانه عقد قرارداد با تیم استقالل قرار داشت و حتی به توافقات
نهایی هم رسیده بود اما در نهایت بهدلیل شرایطی که در تراکتور گذرانده بود
تصمیم گرفت برای کوتاهمدت هم شده از فضای فوتبال ایران دور شود و به تیم
الشحانیه قطر پیوست .او حاال به ایران برگشته و تمرینات فیزیوتراپیاش را در
ایران پشت سر میگذارد .در این بین بحثهای بسیاری در مورد حضور او در
تیمهای ایرانی هم به گوش میرسد اما این اتفاق به آینده موکول شده است.
دژاگه در گفتوگویی اختصاصی به سؤاالت همشهری پاسخ داده است.
حضور شــما در ایران بحثهای زیادی را مطرح کرد و
شایعاتی درخصوص پیوستنتان به تیمهای مختلف به گوش میرسید.
این شایعات چقدر حقیقت داشت؟
بله خودم هم این صحبتها را خواندم .علت اصلی هم این اســت که آدم در کنار

برخی دوستانش عکسهایی را در فضای مجازی منتشر میکند ،بعضیها فکرهای
دیگری میکنند و این مباحث پیش میآید .من یک مصدومیتی داشــتم که در
هفتههای آخر لیگ قطر برایم اتفاق افتاد .چند جلسهای آنجا فیزیوتراپی کردم و بعد
تصمیم گرفتم بیایم تهران و با دکتر صادقی (پزشک سابق تیم تراکتور) کار کنم.
دلیل اینکه به ایران آمدم فقط همین بود .خدا را شکر مراحل درمان هم خیلی خوب
پیش میرود .مصدومیتم خیلی بهتر شده و بعد از اینجا هم به آلمان میروم تا با
خانوادهام دیدار کنم .بعد از آن باید ببینیم در مورد تیم آیندهام قسمت چه میشود.

بهخاطر دوستیاي که با مســعود شجاعی دارید بحث
حضورتان در تیم نساجی هم خیلی جدی مطرح شده بود.
بله درست است .حتی در نیمفصل هم یکسری صحبتها در این ارتباط مطرح
شد .من و آقامسعود چندین سال در تراکتور کنار هم بازی کردیم .خیلی هم
خوش گذشت .ولی من نیمفصل با تیم الشحانیه قرارداد داشتم و تصمیمم این

نبود که به نساجی بروم  .درست است لیگ تمامشده ولی هنوز یکی دو ماهی از
قراردادم باقی مانده است .باید فکرهایم را بکنم و برای فصل بعد تصمیم بگیرم.

خیلی از هواداران با توجه به خاطرات شیرینی که از شما
در تیم ملی دارند دوست دارند دوباره شما را در لیگ ایران ببینند.
در این 10ماه که از تراکتور جدا شدم دیگر قسمت نشد به ایران برگردم .ولی
حاال حس خیلی خوبی دارم که به ایران برگشتم .این 3سالی هم که بازی کردم
همیشه باعث افتخارم بود که در کشور خودم هم بازی کردم .البته درست است
که هم هچیز حرفهای نبود .نه فقط در باشگاه بلکه حتی در لیگ هم برخی مسائل
حرفهای رعایت نمیشد .اما این طوری هم نیست که
ادامه در
صفحه19
بگویم اصال به فوتبال ایران برنمیگردم .یک جورهایی
دلم برای کشورم تنگ شده بود .حاال امیدوارم این مصدومیتم خوب شود و بدنم
را دوباره آماده کنم تا ببینم تصمیم بعدیام چیست.

روزنامهنگار

جامجهانی را
دوست ندارید؟

دوشنبه  22فروردین  9 1401رمضان   1443سالسیام  شـماره 8472

خاطره جامجهانی و بازی
با آرژانتين همچنان اشکان
دژاگه را هيجانزده میکند
او اعتقاد دارد ايران بايک
برنامهريزی خوب میتواند
از مرحله گروهی جامجهانی
صعود کند

بهروز رسایلی

لیگ قهرمانان اروپا  -یک چهارم

سه شنبه  23فروردين1401

چلسی

ویارئال

رئال مادرید
23:30
بایرن مونیخ
23:30

چهارشنبه  24فروردين 1401

اتلتیکومادرید
23:30
منچسترسیتی

بنفیکا

لیورپول
23:30

لیگ اروپا  -یک چهارم

پنج شنبه  25فروردين 1401

21:15

آتاالنتا

الیپزیش

23:30
فرانکفورت
23:30
وستهام

براگا

بارسلونا

لیون

گالسکو رنجرز
23:30

نگاهی به فهرست خاکستری تیم ملی؛
بازیکنانی که لب مرز هستند

جامجهانی بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان است
و بدون تردید برای هر بازیکن و مربی ،از نظر حرفهای
کعبه آمال به شمار میآید .دوره جدید جامجهانی
کمتر از 8ماه دیگر در کشور قطر برگزار خواهد شد و
به همین دلیل همه جای دنیا در مورد این مسابقات
حرف زده میشــود .طبیعتا فوتبالیستها هم تمام
تالششــان را میکنند که با وضعیت بهتری به این
مسابقات برســند؛ حاال یا فیکس باشند و یا حداقل
بهعنوان عضوی از فهرست تیم حضور در این مسابقات
بزرگ را تجربه کنند .این مطلب در مورد بازیکنانی
است که میشــود در موردشــان گفت در «لیست
خاکســتری» قرار دارند؛ یعنی نفراتی که اگر کمی
بجنبند میتوانند به جامجهانی برسند ،در غیراین
صورت حسرت بزرگی گریبان آنها را خواهد گرفت.
پیام نیازمند
بعــد از مدتها حضور
در اردوی تیــم ملی
بهعنــوان دروازهبان
دوم یا سوم ،در آخرین
فهرست این تیم خبری
از او نبود .در شرایطی که پیراهن شماره یک تیم
ملی بین علیرضا بیرانوند و امیر عابدزاده دســت
بهدست میشــود ،پیام نیازمند جایگاه خودش را
بهطور کامل از دست داد .دلیلش هم مشخص است.
او در پورتیموننزه هرگز فرصت بازی پیدا نمیکند.
در این سو اما حسین حسینی درون دروازه استقالل
به دوران اوجش بازگشته و کادرفنی را متقاعد کرد
که از او دعوت به عمل بیــاورد .حضور نیازمند در
جامجهانی تا چندماه پیش قطعی بهنظر میرسید
اما حاال کار او خیلی سخت شده است .شاید پیام در
تابستان باید یک تصمیم دیگر بگیرد ،شاید هم باید
به تالش برای فیکس شدن در پرتغال ادامه بدهد،
هرچند اصال کار آسانی نیست.
مهدی قائدی
شرایطیکامالمشابهپیام
نیازمند دارد .دعوت از
قائدی در اردوهای تیم
ملیتبدیلبهیکسنت
همیشگی شــده بود اما
روند پرنوسان او در االهلی امارات همه معادالت را به
هم زد .مهاجم پیشین استقالل برای آیندهاش «پول»
را انتخاب کرد و زیادی هم تن به زرق و برق شیخنشین
داد .تا چند وقت پیش فشارهای زیادی روی دراگان
اسکوچیچ وجود داشــت که باید از قائدی در ترکیب
اصلی تیم ملی استفاده کند ،حاال اما او دعوت نمیشود
و کسی هم گالیه ندارد.
سیاوش یزدانی
یک سلســله اتفاقات
عجیب و پرسروصدا
بــرای ایــن بازیکن
رخ داد و حــاال کار
را به جایی رســانده که
او بهطور کلی از فوتبال دور شــده است .داستان
سیاوش یزدانی را همه میدانند؛ سرباز شده بود اما
باشگاه استقالل به خیال اینکه میتواند مشکل او را
حل کند آنقدر اهمال کرد که این بازیکن فرصت
حضور در لیگ برتر را از دست داد .او برای گذراندن
خدمت سربازی راهی ملوان شــده ،اما هنوز آنجا
فرصت بازی پیدا نکرده است .در نتیجه عجیب نبود
که در آخرین فهرست تیم ملی اثری از نام یزدانی
نباشد .سیاوش بهشدت از دست مدیران و مربیان
استقالل شاکی اســت اما چارهای ندارد جز اینکه
خودش را جمعوجور کند و طی چندماه آینده برای
پس گرفتن جایگاهش در فهرست تیم ملی بجنگد.
رامین رضاییان
یکی از پستهایی که
افکار عمومی نگرانی
زیادی در مــورد آن
دارد دفاع راست است؛
بیمــی که در بــازی با
کرهجنوبی بهخاطر غیبت صادق محرمی و نمایش
ضعیف عارف غالمی تشدید شــد .بنابراین تمام
مدافعان راست واجد صالحیت از رامین رضاییان
تا صالح حردانی ،دانیال اســماعیلیفرد و چه بسا
حتی وریا غفوری این بخت را دارند که خودشان
را نشــان بدهند و در این چندماه آخر به فهرست
اضافه شوند .رضاییان در جامجهانی قبلی بازیکن
فیکس تیم ملی بود و طبیعتا برای پس گرفتن این
موقعیت یک گام از سایرین جلوتر است.
کاوه رضایی
او یک ناپدیدشده تمام
عیار است .مهاجمی که
چندسالپیشعملکرد
خوبی در استقالل و بعد
هم شارلروا داشت ،حاال
در تیم گمنام لوون در نیمه پایینی جدول لیگ بلژیک
توپ میزند ،خیلی از اوقات نیمکتنشین است و در
شرایطی که فصل رو به پایان میرود ،هنوز هیچ گلی
هم برای این تیم نزده است! در هر صورت کاوه رضایی
تا همین اواخر هم بهخاطر اسم و سوابقش به تیم ملی
دعوت میشــد .نام او در آخرین فهرست برای بازی
با کرهجنوبی و لبنان در لیســت دیده نشد که البته
بیارتباط با مصدومیت رضایی نبود .با این حال ادامه
این روند ،شاید منجر به از دست رفتن جامجهانی برای
او شــود .کاوه هم ازجمله بازیکنانی است که بهنظر
میرسد در تابستان نیاز به یک تصمیم جدی دارد.

