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شــهروند| بــا نزدیــک شــدن بــه جــام جهانــی فوتبال، 
توجهــات بــه تیم ملــی نیــز ویژه تــر خواهد شــد. حــاال در 
روزهــای فیفا که در همــه جای دنیا بازی های دوســتانه 
متعددی میان کشــورهای مختلف برگزار می شــود، تیم 
ایــران نیــز از ایــن موضــوع بی بهــره نیســت و بــا دو بــازی 

تدارکاتی خود را آماده و هماهنگ تر می کند.
از مدت هــا قبل که دیــدار با اروگوئه و ســنگال برای تیم 
ملی ایــران هماهنگ و قطعی شــد، اهالی فوتبال منتظر 
برگــزاری این دو بازی حســاس بودند؛ دو مســابقه ای که 
از حیث حضــور ســتاره های متعــدد در ترکیــب اروگوئه و 

سنگال می تواند جذابیت های بسیاری داشته باشد.
تیم ملــی ایران کــه چنــد روز قبل دســتخوش تغییر در 
کادر فنی شــده، حاال با ســرمربیگری کارلوس کی روش در 
اردوی اتریش به سر می برد و قرار است جمعه شب اولین 
بــازی تدارکاتی را با هدایت این مربی با فیروزه ای پوشــان 

پرافتخار اروگوئه انجام بدهد.
بر اساس برنامه از پیش تعیین شــده، تیم های ایران و 
اروگوئه از ســاعت 20:30 جمعه، اول مهرماه در ورزشــگاه 
NV آرنــا شــهر ســنت پولتن اتریش مقابــل همدیگــر قرار 

می گیرند.

تیم پرافتخار اروگوئه را بیشتر بشناسید
قهرمــان جام هــای جهانــی 1930 و 1952، بــا 28 امتیاز 

و قــرار گرفتــن در رتبــه ســوم جــدول 10 تیمــی دیدارهای 
مقدماتــی منطقــه آمریــکای جنوبــی پــس از برزیــل و 
آرژانتین، برای پانزدهمین بار جواز حضــور در بزرگ ترین 
آوردگاه دنیای فوتبال را کســب کرد و در بیســت ودومین 
دوره ایــن رقابت هــا نیــز در گــروه H بــا پرتغــال، غنــا و کــره 
جنوبی هم گروه است. السلســته )لقب تیم ملی اروگوئه( 
16 بــار نیز قهرمانــی کوپا آمــه ریــکا را بــه دســت آورده و در 
کنــون در جایــگاه 13 رنکینــگ فیفاســت،  شــرایطی کــه ا
گردان کی ر وش  حریفــی فوق العــاده قدرتمنــد بــرای شــا

محسوب می شود .
در حال حاضر، دیه گو آلونسو 4۷ ساله و مهاجم سابق 
اروگوئــه، ســرمربیگری این تیــم را برعهــده دارد؛ مربی ای 
که فعالیــت در تیم هایــی مثل پنــارول اروگوئــه، گوارانی و 
گوئــه، پاچــوکا و مونتری مکزیــک و اینترمیامی  المپیا پارا
آمریــکا را در کارنامــه دارد و با ســابقه یــک قهرمانی لیگ و 
کاف با پاچــوکا و  یک قهرمانــی جــام باشــگاه های کونــکا
کاف بــا مونتری، از  یک قهرمانی جام باشــگاه های کونکا
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ملی کشورش شد   .

ستاره های نامدار در ترکیب حریف ایران
از زمــان حضــور این مربــی، اروگوئــه در هفت بــازی آمار 
6 بــرد، یــک تســاوی، 16 گل زده و فقط یک گل خــورده را 

ثبت کرده که شــاید مهم ترین نتیجه اش برای ایرانی ها، 
تســاوی بــدون گل مقابــل آمریــکا، حریــف تیــم ملــی در 
جام جهانی باشــد. در فهرســت 29 بازیکن دعوت شــده 
بــه اردوی تیم ملی اروگوئــه برای بازی با ایــران فقط لوئیز 
سوارز نامدار و ســرخیو راچت، دروازه بان دوم این تیم در 

لیگ داخلی بازی می کنند و 2۷ بازیکن لژیونر هستند.
از رونالــد آرائوخــو )مدافــع بارســلونا( فرنانــدو موســلرا 
)مدافــع  کاســرس  مارتیــن  گاالتاســرای(  )دروازه بــان 
لس آنجلس گلکســی( ماتیاس وســینو )هافبــک التزیو( 
رودریگو بنتانکور )هافبک تاتنهام( فده والورده )هافبک 
رئال مادرید( لوکاس توریرا )هافبک سابق آرسنال، اتلتیکو 
مادریــد و فعلــی گاالتاســرای( و دارویــن نونیــز )مهاجــم 
لیورپول( می توان به عنوان شاخص ترین بازیکنان حاضر 
گردان کی روش نام  در اردوی اروگوئــه قبــل از دیدار با شــا
برد. هرچنــد دیه گــو گودین و ادینســون کاوانــی به دلیل 
مصدومیت این مسابقه را از دست دادند. نونیز تابستان 
امســال با 80 میلیــون یــورو از بنفیــکا به جمــع بازیکنان 
یورگن کلوپ پیوست تا جای خالی سادیو مانه را در خط 
حمله این تیم پر کند. او فصل قبل در لیگ پرتغال با 26 

گل، باالتر از مهدی طارمی، آقای گل این رقابت  ها شد.
فده والورده که در فینال لیگ قهرمانان اروپا زمینه ساز 
چهاردهمین قهرمانی رئال مادرید شد، در این فصل جزو 
کلیدی ترین مهره های کارلو آنچلوتی نام گرفته اســت. او 

یکشنبه شــب گذشــته در دیــدار دربی مادرید نمایشــی 
عالی از خــود به ثبت رســاند تــا مورد تمجیــد مطبوعات 
اســپانیا قرار بگیرد. جرارد پیکه، مدافع باتجربه بارســا در 
فصل جدید به یک مهره نیمکت نشین تبدیل شده که 
علت اصلی این موضوع نیز درخشش مدافع اروگوئه ای 
در ترکیــب تیــم ژاوی هرناندز بــوده اســت؛رونالد آرائوخو 
کیفیــت بارســلونا در دوران  کــه از معــدود بازیکنــان با

سرمربیگری رونالد کومان نیز بود.
همچنین لوئیز سوارز که با 68 گل، بهترین گلزن تاریخ 
تیم ملی این کشور اســت پس از کسب افتخارات متعدد 
کــس، لیورپــول،  در اروپــا بــا پیراهــن تیم هایــی مثــل آژا
بارسلونا و اتلتیکو مادرید،به کشورش بازگشت و پیراهن 

تیم ناسیونال را به تن کرد.

سابقه تقابل ایران و اروگوئه
تیم ملی کشورمان در طول تاریخ فقط یک بار به مصاف 
اروگوئه رفته اســت. در آن دیدار ایران با هدایت همایون 
شــاهرخی در بــازی رده بنــدی مســابقات چهارجانبــه 
هنگ کنگ، در جریان 90 دقیقه مقابل حریف با تساوی 
یک بر یک متوقف شــد، اما در ضربات پنالتی نتیجه را 4 
گــذار کرد. تک گل تیم ملــی را در دیداری که حریف  بر 2 وا
از بســیاری نفرات شــاخص خود هم استفاده نکرد، علی 

سامره به ثمر رساند.

 پخش زنده بازی سرانجام محقق شد
دربــاره پخــش زنــده ایــن بــازی حاشــیه های زیادی 
مطرح بــود. ابتــدا گفته شــد که شــرکت اتریشــی اجازه 
پخش زنده مســابقه را نــداده اســت. در ادامه این طور 
مطرح شــد که کارلــوس کــی روش قصــد دارد تیم خود 
را از نظرهــا مخفــی نگــه دارد و بــازی پخش نمی شــود. 
با گذر از این حواشــی، اما فدراســیون فوتبــال خبر داد 
که مســابقه ایران و اروگوئه به طور زنده از شــبکه ســوم 
ســیما پخش خواهد شــد. در جلســه هماهنگــی بازی 
ایــران و اروگوئــه که بــا حضور سرپرســتان دو تیــم برگزار 
شــد، موضــوع پخــش زنــده مطــرح شــد و در نهایــت 
تصمیــم بــر پخش زنــده بازی از شــبکه ســوم ســیمای 

ایران و شبکه رسمی اروگوئه گرفته شد.

کی روش به دنبال شروع خوب
کــی روش انگیــزه زیــادی دارد تــا در اولیــن  کارلــوس 
آزمون خــود بعد از ســرمربیگری دوباره تیــم ملی ایران 
بتوانــد عملکــرد خوبــی مقابــل اروگوئــه ارائــه بدهــد. 
محتمــل اســت کــه ســرمربی پرتغالــی ایــران بــا همــان 
شیوه همیشگی تیم ایران را با ساختار دفاعی مناسب 
به زمین بفرســتد و برای حفظ دروازه خودی دست به 
هــر کاری بزنــد. احتماال ترکیــب تیم ملی نیز نســبت به 

دوره اسکوچیچ تغییراتی دارد.

اولین آزمون کی روش با تیم هزار میلیاردی!
ایران- اروگوئه؛ نبرد دوستانه اما جذاب تیم ملی فوتبال

شــهروند| حکــم قطعــی و ســنگین پرونــده شــکایت مارک 
ویلموتــس از فدراســیون فوتبــال ایــران حدود یک مــاه قبل 
صادر شــد و طبق آن، فدراسیون باید این مبلغ را به حساب 
مربــی بلژیکــی واریــز می کــرد. در این بــاره ابتــدا گفته شــد که 
طلب ویلموتــس از محــل مطالبات ایــران در فیفــا پرداخت 
می شــود، امــا فدراســیون جهانــی طــی نامــه ای بــه ایــران 
اعالم کــرد که نمی تواند چنیــن پولی را بــه ویلموتس بدهد و 

فدراسیون باید خود برای واریز پول اقدام کند.
در چنین فضایی فدراســیون فوتبال با گذشت چند هفته 
از صدور حکم قطعی هیــچ پولی به حســاب ویلموتس واریز 
نکــرده و همین موضــوع فیفا را دوباره حســاس کرده اســت. 
فدراســیون جهانــی در پــی اعتراض وکیــل مــارک ویلموتس 
برای پرداخت نشــدن پول، نامه ای به فدراسیون ایران زد و 
خواهان اعالم دلیل واریز نشــدن مبلغ مطالبــات این مربی 

بلژیکی شد.
کــه در حکــم CAS مــدت زمــان بــرای  جالــب اینجاســت 
پرداخــت پــول اعــالم نشــده، چــرا کــه ایــن دادگاه بــه تمــام 
پرونده هــا رســیدگی می کنــد و از ایــن بــه بعــد طبــق قوانیــن 
مربوط به فیفــا جلو خواهد رفــت. اما احتمــال اینکه پرونده 

جدیدی در کمیته انضباطی فیفا باز شود،  وجود دارد.
بــر اســاس اعــالم وثــوق احمــدی، وکیــل ایــران در پرونــده 
ویلموتــس، یکــی از ضمانت هــای اجرایــی این حکــم، بلوکه 
کــردن حســاب ایــران اســت. دربــاره باشــگاه ها هــم این طور 
گــر ادامــه  اســت کــه پرونــده نقــل و انتقــاالت را می بندنــد و ا
داشته باشد، حکم های ســنگین تری مانند کاهش امتیاز یا 

سقوط به دسته پایین تر را وضع می کنند.
جالــب اینکه دربــاره تیم هــای ملی یــک پرونــده مربوط به 
زیمبــاوه بــود کــه چندیــن ســال قبــل دســتمزد مربــی خــود 
را پرداخــت نکــرد و بعــد از گذشــت چنــد ســال، ایــن تیــم از 

مسابقات کنار گذاشته شد.
این حواشــی باعث شــد تا مهدی تــاج، رئیس فدراســیون 

کنش نشان بدهد.  فوتبال، وا
او گفــت: »در ایــن رابطــه صحبــت زیــاد شــده اســت، امــا 
گر اعتراضی داریم، آن را اعالم کنیم.  نامه ای آمده اســت که ا
ما بــه کمیته حقوقــی فیفا اعتــراض کــرده و گفته ایم اســاس 
پرونــده ویلموتــس این بــود کــه تحریم بودیــم و نتوانســتیم 
پولــش را بدهیــم؛ در مشــروح رأی نیــز اشــاره شــده اســت. 
همچنــان هم تحریــم بــوده و خواهان این هســتیم کــه فیفا 
تحریم هــا را بــردارد و پول مــان را بدهد تــا رونــد عادی مان را 

طی کنیم.«

شــهروند| موضوع تمدید نشــدن قرارداد مهــدی مهدوی کیا از 
زمان حضور مهدی تاج در رأس فدراسیون فوتبال پیش آمد و حاال 

به نظر می رسد این مساله شکل جدی تری به خود گرفته است.
آنچه از اتفاقات و حواشــی پیرامون تیم امید ایران و فدراســیون 
اســتنباط می شــود، ایــن اســت کــه تمایلی بــه ادامــه همــکاری با 
مهدی مهدوی کیا، ســتاره ســابق فوتبــال ایــران وجود نــدارد؛ که 
گر چنین عالقه ای از ســوی اعضای هیأت رئیســه وجود داشت،  ا
کره  آنها پس از اتمام قرارداد ســرمربی تیم امید اقــدام به انجام مذا
بــا او می کردند یا با گزینه هایی نظیر اســکوچیچ بــرای پذیرش این 

کره نمی شدند. مسئولیت وارد مذا
برخی هم معتقدند که نتایج مهدوی کیــا در رقابت های زیر 23 
ساله های آسیا و شکست برابر ترکمنستان که منجر به حذف ایران 
شد، ســبب شــده تا مســئوالن فدراســیون در فاصله باقیمانده تا 

المپیک پاریس به فکر انتخاب سرمربی دیگری باشند.
کــه دربــاره پیشــنهاد  از صحبت هایــی  پــس  و  بیــن  ایــن  در 
گان اسکوچیچ شنیده می شد  ســرمربیگری تیم امید ایران به درا
کــه البته با پاســخ منفــی ایــن مربی کــروات همراه شــد، مســئوالن 
کت و  فدراســیون فوتبــال احتمــاال بــا پیشــگامی محمدرضــا ســا
رابطــه ای که این چهره با ســرمربی ســابق ســپاهان دارد، به ســراغ 
محرم نویدکیا رفته اند تا او را برای حضور در رأس مربیگری تیم امید 

متقاعد کنند.
محرم نویدکیا در لیگ بیستم کار خود را با مربیگری سپاهان آغاز 
کرد و در سال اول مربیگری توانست نتایج فوق العاده ای با این تیم 
گر با برخی جابه جایی ها در لیگ بیست و یکم  بگیرد؛ نتایجی که ا
همراه نمی شد، احتماال این روند ادامه پیدا می کرد، ولی در نهایت 

رتبــه نایب قهرمانی ســپاهان با محرم نویدکیــا در ســال اول با رتبه 
سومی در سال دوم عوض شد تا این مربی که رفتار خاص او طی دو 
سال حضورش جامعه فوتبال را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده 
بود، خودش تصمیم به جدایی بگیرد و از ســال ســوم همکاری به 

برخی دالیل بگذرد.
محرم نویدکیا البته پس از دریافت پیشــنهاد مربیگری تیم امید 
هنوز پاســخی به اعضای هیأت رئیسه فدراســیون فوتبال نداده و 
از آنها برای دادن پاســخ نهایی زمان خواسته است که باید منتظر 
مانــد و دید پاســخ اســطوره فوتبــال اصفهان چــه خواهد بــود و در 
نهایت چه کســی ســکان هدایت تیم امید ایران را برای رسیدن به 

پاریس 2024 در دست خواهد گرفت.
تیــم امیــد ایــران ســال های ســال اســت در حســرت صعــود بــه 
المپیک باقی مانده و مهدی تاج و همکارانش دیگر نمی خواهند 
مثل دوره قبلی مدیریت خود، فرصت رسیدن تیم امید به پاریس 

را از دست بدهند.

خطر شکایت دوباره ویلموتس از فدراسیون ایران 
پول مربی بلژیکی پرداخت نشده، آیا فیفا ایران را محکوم می کند؟

مهدوی کیا مثل اسکوچیچ، نویدکیا مثل کی روش 
بعد از تیم ملی بزرگساالن، موج تغییر به تیم امید رسید

جلســه هماهنگی دیدار ایران و اروگوئه روز چهارشــنبه در اتریش با حضور سرپرســتان دو تیم 
ک عمل خواهد بود،   برگزار شــد. در این جلسه نکات مختلفی که طبق قوانین و مقررات فیفا مال
مطرح شــد و مورد ارزیابی قــرار گرفت؛ همچنین شــرایط برگزاری مســابقه دوســتانه دو تیم ملی 

فوتبال ایران و اروگوئه در روز جمعه، یکم مهر ماه بررسی شد.
گر برگزار شود. همچنین با توجه به نزدیکی  در نهایت مقرر شد تا این دیدار بدون حضور تماشا
رنگ ســفید لباس ایران با فیروزه ای لباس اروگوئه، تصمیم بر این شد که تیم ایران با لباس های 
یکدســت قرمزرنگ به میــدان بــرود. پس از پایــان این نشســت، سرپرســتان دو تیم لــوح یادبود 

فدراسیون فوتبال ایران و اروگوئه را به یکدیگر اهدا کردند.

ایران قرمز می پوشد،  بازی بدون تماشاگر است


