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در کمتر از یک هفته بعــد از اخراج برندن راجرز از لیورپــول حاال یورگن کلوپ 
رســما به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شده است. سرمربی که بعد از وداع با 
دورتموند دوست داشتنی در پایان فصل قبل، این روزها بیکار بود و سرانجام پس 

از هشت هفته از لیگ برتر سرمربی سرخ های مرسی ساید شد. 
بی شک شــوکه کننده ترین اتفاق چند هفته اخیر لیگ برتر اخراج برندن راجرز 
بود. مربی ایرلندی که در پنج سال اخیر بهترین نتیجه گیری را در این تیم داشت 
و دو فصل قبل این تیم را بیشــتر از هر زمان دیگر در بیست سال گذشته به فتح 
لیگ برتر نزدیک کرده بود. اتفاقی که البته رخ نداد و این تیم در فصل قبل هم 
هوادارانش را ناامید کرد و حتی سهمیه لیگ قهرمانان را هم کسب نکرد. با این 
حال شــرایط لیورپول در این فصل چنان نبود که بعد از تســاوی برابر اورتون در 
هفته هشــتم برندن راجرز اخراج شود. آن ها در پایان هفته هشتم دوازده امتیاز 
داشتند و در جایگاه دهم جدول شش امتیاز با سیتی صدرنشین فاصله داشتند. 
سه پیروزی، سه تساوی و دو شکست که البته یکی از آن ها برابر منچستر یونایتد 
بود به هیچ وجه کارنامه ای نبود که بتوان پذیرفت به خاطرش برندن راجرز اخراج 
شــود. در واقع اخراج راجرز بیش از هرچیزی به کلوپ ربط داشــت. بی شــک 
مالکان باشگاه لیورپول سرانجام توانسته بودند نظر مساعد راجرز برای حضور 
در لیوپول را جلب کنند و همین دستاورد به آن ها کمک کرد تا خیلی زود و بعد از 

بازی با اورتون قید راجرز را بزنند. 
راجرز به جز نتایج نه چندان خوبش در بازار نقل و انتقاالت هم نتوانست انتظارات 
باشگاه را برآورده کند و بعد از فروش سوآرس آن ها نتوانستند ستاره قابل قبولی 
را جذب کنند و در بازار نقل و انتقاالت هم عملکرد قابل قبولی نداشتند. همین 
مسئله موجب ضعیف و ضعیف تر شدن لیورپول شد. حاال و با توجه سوابق کلوپ 
در ساختن ستاره های بزرگی در دورتموند مانند گوتسه، لواندفسکی، رویس و...  
مالــکان لیورپول انتظار دارند تا یک لیورپول رویایــی را در آنفیلد رونمایی کنند. 
کلــوپ در این خصوص می گوید: حاال باید کارمان را شــروع کنیم. من رویایی 
نیستم و بازیکنانی مثل کریستیانو و لیونل را نمی خواهم. ترکیبی که در اختیارم 
قرار خواهند داد کامال مطلوب من اســت. تصمیمی برای خرید این بازیکنان 

گرفته شده و حاال کارمان را شروع خواهیم کرد.
با این حــال هنوز فرامــوش نکردیم کــه کلــوپ و دورتمونــد از محل فروش 
بازیکنانشــان ضربه خوردند. دورتمونــد رویایی که کلوپ ســاخته بود به دلیل 
فروش ستارگان بی شــمارش به بایرن در فصل گذشــته یک تیم ضعیف بود و 
همین مســئله موجب شد تا سرانجام کلوپ از این تیم کنار گذاشته شود. از این 
رو او نمی خواهد تجربه تلخ دورتموند را در لیورپول هم تکرار کند. برای همین او 
به باشگاه درباره خرید و فروش بازیکنان هشدار داده و گفت: »نمی خواهم پولی 
را خرج کنم که باشــگاه ندارد یا بازیکنی را حفظ کنم که نمی خواهد بماند. باید 
تمام طول روز را با این بازیکنان کار کنم. هیچکس بازیکنی که من می خواهم 
بماند را نمی فروشــد، حتی با یک پیشــنهاد خوب. هیچکس بدون تایید من، 
بازیکنی را نخواهد فروخت. همه چیز مرتب است و چیز دیگری نمی خواهم«.

کلوپ: من آقای معمولی هستم
کلوپ در اولین روز حضورش در باشگاه لیورپول، مقابل خبرنگاران قرار گرفت 

تا به سواالت آن ها پاسخ دهد.
چه چیزی شما را جذب این چالش کرد؟

»اول از همه، باید بگویم که به خاطر انگلیسی ضعیفم متاسفم. در چند روز اخیر 

متوجه شدم که به کورس بازگشته ام و این بزرگ ترین افتخار من است که اینجا 
هســتم. بهترین موقع برای حضور در اینجا بود. این بهترین گام برای من بود و 

اینجا هستم تا به تیم کمک کنم.«
آیا می توانید لیگ برتر را به دست آورید؟

»این یکی از بزرگ ترین مشکالت من، اینجا در لیورپول خواهد بود. پنج، شش 
یا هفت باشگاه می توانند قهرمان شوند ولی فقط یک باشگاه است که قهرمان 
می شود و بقیه شکست می خورند. باید پیشــرفت کنیم. این شروع ماست. این 
لحظه شــاید لحظه خوبی برای یک شــروع دوباره اســت. مهم ترین چیز این 
اســت که ما باید بازی خودمان را انجام دهیم. باید اعتماد به نفس و اطمینان را 
در بازیکنان باال ببریم. خیلی مهم اســت که بازیکنــان، تفاوت را از حاال به بعد 
حس کنند، اینکه می توانند به انتظارات برسند. ما باید از شک به یقین برسیم.«

قصد ندارید اسطوره هایی مثل کرگر یا جرارد را به کادر فنی خود اضافه کنید؟
»هنوز برنامه ای در این مورد نداریم.«

سنگینی انتظاراتی که از شما در لیورپول می رود را چطور 
کنترل می کنید؟

»تاریخ لیورپول را نمی توان مثل یک کوله پشــتی با ۲۰کیلوگرم وزن حمل کرد. 
می خواهم اولین قــدم را هفته بعد ببینم ولی 

نبایــد با قبل مقایســه شــود. بــا حضور 
بازیکنان سریع و قدرتمند، ما پتانسیل 
باالیی داریم. همه چیز اینجاســت. 
باید یک راه جدید شــروع کنیم. این 
یک لحظــه عالی اســت، همه چیز 

فرق کرده اســت. مــا فوتبالی خیلی 
احساسی به نمایش می گذاریم که در 

آنفیلد اهمیت زیادی دارد. 

مطمئنا زمان شروع دوباره فرا رسیده است.«
مورینیــو در ابتدای حضورش لقب آقــای خاص را برای 
خودش انتخاب کرد. شما قصد انتخاب لقبی برای خود 

ندارید؟
»من یک آدم کامال معمولی هستم. من آقای معمولی هستم. امیدوارم اینجا از 
کارم لذت ببرم. همه به من چیز هایی درباره رسانه های انگلیسی گفته اند بنابراین 

شما باید نشان دهید که آن ها دروغ می گفتند.«
دوران استراحتتان چطور سپری شد؟

»تعطیالتی معمولی داشتم. بیشــتر دوران زندگی ام، پول رفتن به تعطیالت را 
نداشتم و حاال وقتش را ندارم. تنیس بازی کردم، با خانواده ام وقت گذراندم و در 

سر تا سر جهان فوتبال تماشا کردم.«
هواداران لیورپول انتظار چه نوع فوتبالی داشته باشند؟

»احساسی و سریع، خواهید دید. دوست دارم هر آنچه فوتبال را برای من جذاب 
می کند را در داخل زمین ببینم. در ایــن دوره باید امتیاز بگیریم. این جمله را در 
مصاحبه ام نیز گفتــم، فوتبال تخت گازی. فوتبالی تخــت گازی ارائه خواهیم 

کرد.«
کمی رویاپردازی نیستید؟

»امروز صبح از خواب بیدار شــدم و مربی لیورپول بودم. من یک مربی معمولی 
فوتبال هستم و می خواهم با بازیکنانم کار کنم. این اتفاق یک اتفاق دیوانه کننده 
بوده است. وقتی دورتموند را ترک کردم، آخرین جمله ام این بود که مهم نیست 
مردم در هنگام ورود شما چه فکر می کنند، مهم ذهنیت آن ها از شما در هنگام 
جدایی تان است. من یک انســان معمولی و اهل بلک فارست هستم. خودم را 
با نابغه هایی که در تاریخ لیورپول، مربی این باشــگاه بوده اند مقایسه نمی کنم. 
وظیفه  من نیســت که به این موارد فکر کنم. هیچکدام از این مربیان بزرگ در 

اولین کنفرانس خبری شان نگفته اند که می خواهم اسطوره شوم.«

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 
دیدار تیم های ملی ووشو ایران 
و چین صبح روز جمعه با برتری 
تیم کشورمان در خانه ووشو به 
پایان رسید.

تیتر دو

کرار شاید دو روز دیگر به 
ایران برگردد!

برنامه هــای کــرار می گویــد مســئوالن  مدیــر 
استقالل به او گفته اند که تا دو روز آینده مسکنی 

برای این بازیکن مهیا می شود.
طاهر ســعیدی در گفت وگو با ایســنا در پاســخ به 
این سوال که وضعیت مسکن این بازیکن عراقی 
به کجــا رســید، بیان کــرد: جمعه با مســئوالن 
اســتقالل صحبت کردم و آن ها در حالی که قرار 
بود پنجشنبه برای جاســم یک خانه بگیرند، این 

مســئله را به دو روز دیگر موکول کردند.
او در پاسخ به این سوال که آیا کرار تا زمان گرفتن 
خانه از سوی باشگاه به ایران برنمی گردد، گفت: 
کــرار وقتی خانه نــدارد بایــد کجا زندگــی کند؟ 
طبیعتــا تــا وقتی ایــن بازیکن خانــه ای ندارد به 

برنمی گردد. ایران 
مدیــر برنامه هــای کرار در پاســخ به این ســوال 
که آیــا این بازیکن حاضر نیســت دیگــر در هتل 
زندگــی کند، عنوان کرد: مســئله این اســت که 
حتی پــول هتل ایــن بازیکــن را نمی دهند و این 
مســئله خودش مشــکالتی را ایجاد کرده است. 
از طرفی دیگر جاســم کرار به مــن گفت که پولی 
که باشــگاه به هتــل می دهد باالتــر از رهن یک 
خانه اســت. به هر حال این وضعیت مشکالتی را 
به همراه داشــته و امیدواریم حل شــود تا جاسم 

به ایران برگردد.

مهاجم خارجی فوالد نیامده، 
رفت

باشگاه فوالد خوزستان به دلیل تاخیر زیاد در صادر شدن 
ITC بازیکن جدید کامرونی اش دیگر با این بازیکن قرارداد 
منعقد نمی کند. باشگاه فوالد خوزستان که چند هفته پیش 
با دورگ کوئماها، بازیکن اهل کامرون برای حضور در این 
تیم به توافق رسیده بود، به دلیل اینکه کوئماها نتوانست 
ITC خود را از باشگاه بلژیکی خود دریافت کند،  دیگر با 
او قرارداد نمی بندد. به گفته سرپرســت فوالد در روز های 
پیش، مکاتبه فوالد با تیم بلژیکی و کسرایی با مسئوالن 
فیفا برای اخذ ITC کوئماها به نتیجه نرســیده است. با 
توجه به اینکه باشگاه فوالد برای جذب بازیکن خارجی به 
دراگان اســکوچیچ اختیار تام داده است، اسکوچیچ باید 
به سراغ مهاجم دیگری برود. دستیار کی روش سرمربی 
االهلی مصر شد پیسیرو دستیار سابق سرمربی تیم ملی 
کشــورمان در رئــال مادرید هدایت تیــم االهلی مصر را 
برعهده گرفت. بعد از اخراج فتحی مبارک به خاطر نتایج 
ضعیفش از تیم االهلی مصر، ژوزه پیسیرو پرتغالی یکی از 
گزینه های هدایت این تیم بود که در نهایت باشگاه مصری 
با دستیار سابق کی روش در رئال مادرید به توافق رسید و 
به مدت یک فصل با او قرارداد بست. ژوزه پیسیرو در سال 
۲۰۰۳ - ۲۰۰۴ دســتیار کی روش ســرمربی کشورمان 
در رئال مادرید بود اما در رئــال اوضاع خوب پیش نرفت 
در نتیجه کی روش برکنار شــد بعد از آن پیســیرو  هدایت 
تیم اسپورتینگ لیسبون را بر عهد گرفت. پیسیرو عالوه 
بر دســتیاری کی روش در رئــال مادرید هدایت تیم های 
اسپورتینگ لیسبون پرتغال، الهالل عربستان، الوحده 

امارات و تیم ملی عربستان را در کارنامه خود دارد.

راه آهن به دنبال جذب مدافع 
خارجی است

تیم فوتبال راه آهن به دنبال این است که با توجه به خالی 
بودن لیستشــان یک مدافع خارجی جذب کند. محسن 
ایران نژاد، مدافع تیم فوتبال راه آهن روز گذشــته در دیدار 
دوستانه مقابل استقالل از ناحیه رباط صلیبی دچار پارگی 
شد. وضعیت نهایی این بازیکن امروز مشخص می شود و 
به نظر می رسد او تا پایان فصل نتواند برای راه آهن به میدان 
برود. حمید منوچهری، سرپرست راه آهن در این زمینه به 
خبرنگار فارس گفت: ایران نژاد پس از مصدومیت وضعیت 
بسیار بدی داشــت و چهره او سفید شده بود. امیدواریم او 
بتواند هرچــه زودتر به تمرینات تیم بازگــردد. وی درمورد 
حضور مدافع خارجی در این تاکید کرد: ما در لیستمان یک 
بازیکن آزاد خارجی خالی داریم و به دنبال جذب این بازیکن 
هستیم. فیلم مدافعانی از برزیل و فرانسه را دیده ایم اما هنوز 

مورد تایید مهدی تارتار قرار نگرفته است.

فنونی زاده سرمربی نونهاالن 
پرسپولیس شد

مرتضی فنونی زاده از سوی مدیر تیم های پایه پرسپولیس 
به عنوان سرمربی تیم نونهاالن پرسپولیس منصوب شد. 
محمد پنجعلی با ایجاد تغییرات در تیم های پایه، مرتضی 
فنونی زاده که پیش از این به عنوان مربی در تیم نوجوانان 
باشــگاه فعالیت می کرد را با فرامرز میرزایی جابه جا کرده 
و به عنوان ســرمربی تیم نونهاالن پرسپولیس منصوب 
کرد. فنونی زاده در ارتباط با مســئولیت جدیدش گفت: 
کار در رده های پایه دشواری های خاص خودش را دارد. 
تیم های پایه در این فصل کار را با شــرایط خاصی شروع 
کردند. دوســتان ما هم در تیم نونهاالن زحمات زیادی 
کشیده اند و حاال این مسئولیت بر عهده ما قرار گرفته است. 
برای من کار در پرسپولیس با هر عنوان باعث افتخار است 
و هیچگاه در قید و بند این مسائل نبوده ام. امیدوارم بتوانیم 
در ادامه راه، شرایط خوبی را در تیم نونهاالن ایجاد کنیم.

کواچ کوتاه آمد
پس از انتقادها از عملکرد تیم ملی در جا م جها نی و احتمال تغییرات گسترده، کواچ 
با تغییر در کادرفنی موافقت کرد. اســلووبودان کواچ، ســرمربی تیم  ملی والیبال بر 
خالف آنچه که در رسانه های خارجی منتشر شده بود با پیشنهاد فدراسیون والیبال 

درباره تغییر کادر فنی و انتخاب دستیاران جدید موافقت کرد. پیش از این 
بــه دنبال ناکامی تیم  ملی والیبال ایران در جــام واگنر و جا م جها نی، 
انتقادهای زیادی متوجه کادر فنی و شخص کواچ شده بود، به طوری 
که رئیس فدراسیون والیبال حتی از احتمال تغییر سرمربی و کادرفنی 

نیز خبر داده بود. حاال گفته می شــود سرمربی صربستانی تیم  ملی 
والیبال ایران که در دو سال گذشته همواره از دستیاران خود 

روی نیمکــت حمایت می کرد، پذیرفته کــه نیمکت کادر 
فنی دارای ضعف اســت و از پیشنهاد فدراسیون والیبال 
برای تغییر و تقویت دســتیاران خود استقبال کرده است. 
محمدرضا داورزنــی، رئیس فدراســیون والیبال تصمیم 

نهایی درباره سرنوشت کواچ و کادرفنی تیم  ملی را به پایان 
مهر ماه موکول کرده بود.

رئیس در آنفیلد
یورگن کلوپ با امضا قراردی سه ساله هدایت لیورپول را در دست گرفت

ویروس فیفا باشگاه های بزرگ اروپایی را دوباره تنبیه کرد 
و موجب مصدومیت بازیکنان مهم آن ها شد.

توقــف لیگ های اروپایــی به دلیل برگــزاری بازی های 
تیم های ملی برای باشگاه های بزرگ این قاره گران تمام 
شد. تیم های رئال مادرید، پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ، 
یوونتوس، چلسی و منچسترسیتی در بازی های پیش رو 
بایــد بدون بازیکنان کلیدی خود به مصاف حریفانشــان 
برونــد. این مصدومیت ها در حالی اتفــاق افتاد که هنوز 

دومین دیدار تیم های ملی در این ماه باقی مانده است.
رئال مادرید مهاجم خود کریم بنزما را در دیدار دوســتانه 
فرانسه برابر ارمنستان به دلیل مصدومیت پا از دست داد. 
بازیکن فرانســوی دو تا ســه هفته از میادین دور خواهد 
ماند و به نظر می رسد بتواند ۲۹ آبان در دیدار رئال مادرید 
مقابل پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان به میدان برود.

در انگلیس تیم های منچستر ســیتی و چلسی بیشترین 
آســیب را از این موضوع دیده اند. تیــم مانوئل پیگرینی 
نیازمند جمع آوری امتیاز در لیگ قهرمانان اســت. آنان 
از شش امتیاز ممکن تنها ۳ امتیاز کسب کردند. سیتی در 
گرو برابر  دیدار آینده خود بدون در اختیار داشتن سرخیو آ
ســویا قرار می گیرد. بازیکن سیتی در دقیقه بیستم بازی 
آرژانتین و اکوادور مصدوم شــد. مهاجم آرژانتینی دیدار 

آینده آلبی سلســته و داربی شهر منچســتر و به احتمال 
فراوان دیدار برابر برزیل را که ۲۱ آبان برگزار می شود، از 
دست خواهد داد. همچنین داوید ســیلوا برای تیم ملی 
کشــورش اســپانیا به میدان رفت و با وضعیت مشابهی 
روبه رو شــد. ســیلوا تنها در ۱۰ دقیقه از دیــدار تیم های 
اسپانیا و لوکزامبورگ حضور داشت. در دقیقه پنجم این 
بازی جرســون روی مچ پای راست این بازیکن خطا کرد 

و هافبک اسپانیایی پنج دقیقه بعد از زمین خارج شد.
از طرفی مورینیو بازیکنان خود نمانیا ماتیچ و برانیســالو 
ایوانوویــچ را بــه دلیل ویــروس فیفا از دســت داد. البته 
هواداران چلسی از مصدومیت مدافع صرب خود نگران 
نیستند و در شــبکه های اجتماعی خوشحالی خود را از 

این اتفاق نشان دادند.
لوییس فان خال، سرمربی منچســتریونایتد نیز احتمال 
دارد بازیکــن خــود شواین اشــنایگر را از دســت بدهد. 
هافبک آلمانی در دیدار با ایرلند شــمالی مصدوم شــد و 
معاینه های پزشکی مشخص خواهد کرد که او می تواند 
در دیدار بعدی یونایتد مقابل اورتون حضور داشــته باشد 

یا نه.
شــدیدترین مصدومیت متعلق به ماریو گوتســه اســت. 
مهاجم تیم ملی آلمان برابر ایرلند شــمالی مصدوم شد و 

ساعاتی پس از بازی باشــگاه بایرن مونیخ اعالم کرد که 
هافبک خود را ۱۰ تا ۱۲ هفته از میادین دور خواهد دید. 
پپ گوآردیوال، سرمربی این تیم تا سال ۲۰۱۶ این بازیکن 

را در اختیار نخواهد داشت.
یوونتوس احتمــال دارد یکی از مهاجمــان مهم خود را 
در این فصل از دســت بدهد. در نیمه اول دیدار تیم های 
اســپانیا و لوکزامبورگ آلوارو موراتا از ناحیه زانو مصدوم 
شد و با برانکارد ورزشگاه را ترک کرد. آزمایش های اولیه 
از مصدومیت شــدید این بازیکن خبر دادند و هنوز مدت 
زمان دقیق مصدومیت مهاجم اســپانیایی اعالم نشده 
اســت. خبرهای بد بــرای قهرمان ســری آ ایتالیا ادامه 
دارد. پل پوگبا نیز در دیدار فرانســه و ارمنســتان از ناحیه 
مچ پا راســت مصدوم شــد و یک هفته قادر به همراهی 

تیم خود نیست.
داویــد لوییز برزیلــی قبل از پایــان نیمه اول بــازی برابر 
شــیلی پس از برخــورد بــا ادواردو بــارگاس از ناحیه زانو 
مصدوم شــد و از بازی بیــرون رفت. هنــوز مدت زمان 
دوری بازیکن پاری ســن ژرمن از میادین مشخص نشده 
اســت. مدافــع برزیلی ممکن اســت دیــدار مقابل رئال 
 مادریــد را کــه کمتر از دو هفتــه دیگر برگزار می شــود، 

از دست بدهد.

ویروس فیفا همچنان قربانی می گیرد

ورزش


