
فدراسیون  مذاکره  بر  مبنی  اخباری  گذشته  روز 
منتشر  کی روش  کارلوس  با  کشور  این  فوتبال 
است  قرار  رسانه ها  این  ادعای  بر  بنا  کردند. 
کی روش جایگزین سانچز اسپانیایی شود. سانچز 
سال  در  آسیا  قهرمانی  عنوان  به  قطر  تیم  با  که 
۲۰۱۹ رسیده بود در جام جهانی فوتبال عملکرد 
خوبی نداشت و با عنابی ها سه باخت متوالی در 

مرحله گروهی کسب کرد.
مطرح شدن نام کارلوس کی روش در حالی است 
که این روزها بسیاری از کارشناسان وی را مربی 
ایران در جام ملت های آسیا می دانند و  تیم ملی 
برخی دیگر ادعا می کنند توافق نهایی انجام شده 
و مهدی تاج به زودی خبر ادامه همکاری با او را 
اعالم می کند. اما واقعیت مطرح شدن نام وی به 

عنوان سرمربی قطر چیست؟
از  بعد  و   ۲۰۱۹ سال  از  که  کی روش  کارلوس 
یوزهای  هدایت  از  ژاپن  برابر  ایران  با  شکست 
نیز  پارسی کنار گذاشته شد و در کلمبیا و مصر 
آن  ملی  تیم  هدایت  از  دستاوردی  هیچ  بدون 
تیم  از  برکناری  از  بعد  وی  شد.  برکنار  کشورها 
ملی مصر چراغ سبز زیادی به فدراسیون فوتبال 
ایران نشان داد و در نهایت رای مجمع به مهدی 
تاج موجب شد تا رییس فدراسیون فوتبال ایران 
را  فوتبال  جهانی  جام  بلیت  عجیب  اقدامی  در 
به  تاج  درمانی  شوک  البته  کند.  رزرو  او  برای 

فوتبال ایران جواب نداد و کی روش شمار زیادی 
از رکوردهای منفی ایران در جام جهانی را به نام 

خود ثبت کرد.
در  کی روش  با  ایران  حذف  برخی  که  چند  هر 
فوتبال  در  مربی  این  کار  پایان  را  جهانی  جام 
مسووالن  اظهارات  اما  می دانستند  کشورمان 
این مربی  دارد که  آن  از  نشان  ورزش کشورمان 

قرار است سال ها در ایران ماندگار شود.
از  پیشگیری  برای  بود  کرده  ادعا  که  تاج  مهدی 
سرمربی  عنوان  به  را  کی روش  جهانی  آبروریزی 
تیم ملی انتخاب کرده است اکنون به دنبال تمدید 
قرارداد با این مربی ناکام ایران در ادوار جام جهانی 
و جام ملت ها است. کی روش در سه جام جهانی 
و ۲ جام ملت ها آسیا نتوانسته موفقیت چشمگیری 
را با تیم ملی ایران کسب کند و نام وی با حذف 
در مرحله گروهی جام جهانی و مراحل حذفی جام 

ملت های آسیا گره خورده است.
کی روش با علم به عالقه تاج به او داستان حضور 
در تیم قطر را پیش کشیده تا بتواند خواسته های 
ایران تحمیل  فوتبال  با رییس فدراسیون  را  خود 
کند زیرا کی روش از جمله مربیانی است که در 
مشتری  و  دارد  قرار  خود  کار  پایان  های  سال 
زیادی در فوتبال نوین دنیا ندارد، تفکر این مربی 
نیز به گونه ای است که شکل بازی وی مورد پسند 

تیم های مدعی در سطح جهان و قاره ها نیست.

گرفتن  برای  کی روش  گرمی  بازار  که  چند  هر 
امتیازات بیشتری از تیم مهدی تاج در فدراسیون 
فوتبال است اما واقعیتی که وجود دارد آن است 
فدراسیون  رییس  وافر  عالقه  از  نیز  رسانه ها  که 
ایران به سرمربی خاص فوتبال جهان باخبر هستند 
روی  بر  را  خود  چشم  حتی  تاج  که  می دانند  و 
دهه  یک  در  کی روش  نتایج  و  منفی  آمار  تمام 
تاج  پیوند عجیب  بست.  ایران خواهد  با  گذشته 
و کی روش در فوتبال ایران موجب شد تا رییس 
فدراسیون برای رساندن کی روش به جام جهانی 
بلکه  نماند  کارشناس ها  نظر  اعالم  منتظر  تنها  نه 
بدون توجه به نتایج دراگان اسکوچیچ و آمار وی 
در تیم ملی، یک شبه کی روش را به ایران فراخواند 

تا وی را مسافر جام جهانی فوتبال کند.

 در حالیکه هواداران تراکتور منتظر نتیجه دلخواه 
خود مقابل نساجی بودند تراکتور در عین ناباوری 
مقابل این تیم ۲ بر صفر بازنده شد و فاصله این 
و  قهرمانی  مدعی  و  صدرنشین  های  تیم  با  تیم 

کسب سهمیه، بازتر شد.
پس از آنکه پاکو خمز به عنوان سرمربی تراکتور 
انتخاب و معرفی شد این تیم در نخستین دیدار که 
پس از حدود ۲ ماه انجام شد در مصاف با پیکان 
در تهران به برتری یک بر صفر دست یافت و با 

یک پله صعود در رده پنجم جدول ایستاد.
در  حساس،  پیروزی  این  از  پس  خمز  شاگردان 
مساوی  نتیجه  با  تبریز  در  کرمان  مس  با  مصاف 
بدون گل متوقف شدند و به لطف نتایج ضعیف 
در  را  خود  پنجمی  رده  سری،  پشت  های  تیم 
گذشته  روز  بازی  در  اما  کردند،  حفظ  جدول 
سه  با  و  شدند  بازنده  صفر  بر   ۲ نساجی  مقابل 
پله سقوط، در رده هشتم و میانه های جدول رده 

بندی قرار گرفتند.
با اینکه پاکو خمز اسپانیایی قبل از بازی قول داده 
امتیازی  فاصله  بازی  این  امتیاز  با کسب سه  بود 
تیم با تیم های صدرنشین را کم کند اما نتوانست 
به خواسته خود برسد و با باخت در این دیدار، 
به استقبال دیدار حساس هفته پانزدهم با استقالل 

مدعی خواهد رفت.
می خواهیم فاصله امتیازی

 با تیم های باالی جدول را کم کنیم
با  تراکتور گفت: می خواهیم  فوتبال  تیم  سرمربی 
کسب امتیاز در بازی با نساجی مازندران، فاصله 

امتیازی با تیم های باالی جدول را کم کنیم.
از  پیش  خبری  نشست  در  اینکه  با  خمز  پاکو 
بازی مقابل نساجی مازندران، اظهار کرده بود که 
بازیکنانش کم کم با ایده های کادرفنی آشنا شده 
اند اما در میدان بازی این آشنایی اصال به چشم 
نمی خورد و تنها در دقایق پایانی، بازیکنان این 

تیم بر بازی سوار شدند که البته نتیجه نداد.
نتیجه عادالنه نبود،

 نمی دانم داوران چطور قضاوت می کنند
سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال تراکتور پس از پایان 
بازی اظهار کرد: بازی خوبی انجام دادیم اما نتیجه 

عادالنه نبود.

خمز گفت: بازی بدی انجام ندادیم، موقعیت های 
از  که  بود  نساجی  تیم  این  ولی  داشتیم  گلزنی 

فرصت هایش استفاده کرد.
اخیر  بازی  دو  در  شاگردانش  اینکه  بیان  با  وی 
موفق به گلزنی نشده اند و تنها یک امتیاز کسب 
و  کرد  تمجید  بازیکنانش  عملکرد  از  اند،  کرده 
افزود: ما اشتباهاتی هم داشتیم که باعث شد گل 

دریافت کنیم؛ در مجموع نتیجه عادالنه نبود.
خمز در مورد قضاوت داور بازی، گفت: سه بازی 
است اینجا حضور دارم و دوست ندارم زیاد راجع 
به داوری صحبت کنم، ولی نمی دانم داوران اینجا 

چطور قضاوت می کنند.
دهد  می  نشان  خمز  بازی  از  بعد  های  صحبت 
که نتیجه ای که رقم خورده عادالنه نبوده و داور 

بازی نیز در این نتیجه تاثیرگذار بوده است.

اگر VAR بود، نتیجه دیگری 
مقابل نساجی رقم می خورد

تاثیرگذاری سوت های  تیم فوتبال تراکتور  مدیر 
داور در بازی را واضح تر از خمز بیان می کند و 
عقیده دارد اگر داور درست قضاوت می کرد این 

نتیجه رقم نمی خورد.
اکبر ذوالمجیدیان با تاکید بر اینکه تراکتور فوتبال 
اظهار  گذاشت،  نمایش  به  نساجی  مقابل  خوبی 
کرد: ما سوار بر بازی بودیم و موقعیت های متعدد 
گلزنی روی دروازه حریف ایجاد کردیم، ولی با 

بدشانسی توپ هایمان گل نشد.
وی با بیان اینکه داور بازی در حد و اندازه های 
تأثیر  تحت  داور  داد:  توضیح  نبود،  دیدار  این 
میزبانی نساجی قرار گرفته بود و حتی یکبار هم 
به نیمکت حریف تذکر نداد، همچنین دو صحنه 
مشکوک در داخل محوطه جریمه نساجی رخ داد 

که به نظرم هر دو پنالتی بود.
مدیر تیم فوتبال تراکتور با بیان اینکه داور تمامی 
سوت  نساجی  نفع  به  را  مشکوک  صحنه های 
یکی  در  هم  داور  کمک  کرد:  خاطرنشان  می زد، 
از صحنه ها در موقعیت خطرناک به نفع تراکتور 
اعالم خطا کرد، ولی داور وسط حتی نظر کمکش 

را هم قبول نکرد.
اینکه سبک بازی حریف در  بیان  با  ذوالمجیدیان 
این بازی وقت ُکشی بود، توضیح داد: معتقدم روی 
کردن  تلف  وقت  همچون  روش هایی  به  آوردن 
برای کسب نتیجه، زیبنده لیگ حرفه ای ایران نبوده 
و چنین کارهایی منسوخ شده است. داور در نیمه 
دوم اگر ۱۵ دقیقه وقت تلف شده می گرفت، باز 
هم کم بود! همه دیدند که دو بازیکن حریف حین 
تعویض با گردن کلفتی در زمین مانده بودند و با 

خواهش بازیکنان ما، از زمین خارج شدند.
وی با بیان اینکه ناظر نباید اجازه برگزاری بازی 
را می داد، تاکید کرد: مگر این بازی بدون هوادار 
سکوها  روی  نساجی  هواداران  چرا  پس  نبود؟ 
اخباری«  »محمدرضا  به  دقیقه   ۹۰ چرا  بودند؟ 

که  کردیم  اعالم  ناظر  آقای  به  کردند؟  توهین 
هواداران نساجی در ورزشگاه حضور دارند، ولی 
اهمیت نداد، باشگاه تراکتور فیلم این اتفاقات را 
بار دیگر از قضاوت تیم داوری و  ضبط کرده و 
نحوه میزبانی شکایت خواهیم کرد که امیدواریم 

این بار به اعتراض تراکتور رسیدگی شود.
تراکتور برای تیم شدن راه زیادی دارد

اما کارشناس و پیشکسوت فوتبال تبریز عقیده دارد 
تراکتور با روند فعلی، راه درازی برای تیم شدن پیش 
رو دارد و تا زمانیکه تشکیالت باشگاه در خدمت 

فوتبال نباشد این تیم به جایی نخواهد رسید.
از فوتبال  ادامه داد: خمز شناختی  اعتباری  اصغر 
ایران ندارد، حتی اگر بهترین دنیا باشد، نمی تواند 

تراکتور را نجات دهد.
وی بیان کرد: با روندی که در باشگاه حاکم است، 
داشته  را  لیگ  پایان  در  ششمی  رده  انتظار  نباید 
را  جدول  میانی  های  رده  بتوانیم  اگر  و  باشیم 

تصاحب کنیم باید کاله مان را باال بیاندازیم.
های  بازی  در  تراکتور  ضعیف  نتایج  به  اعتباری 
بازی  سه  در  تراکتور  گفت:  و  کرد  اشاره  اخیر 
بود  محالت  حد  در  و  نداشت  فنی  بار  گذشته 
و علت آن، عدم شناخت مربی از تیم حریف و 

نبودن مربی بومی در کادر فنی است.
کالسی  با  و  مربی خوب  اینکه خمز  بیان  با  وی 
است، افزود: متاسفانه این مربی برای فوتبال ایران 
خوب نیست و آن را نمی شناسد و برای رفع این 
کمبود باید از مربیان و مشاوران بومی کمک بگیرد.
البته تراکتور در این بازی نیز همانند بازی با مس 
این  نبودن  آماده  دلیل  به  را  آلوز  ریکاردو  کرمان 
بازیکن در اختیار نداشت و نشان داد که تراکتور 
در برخی از پست ها به تک بازیکن متکی است که 
در نبود آنها، تیم با مشکل اساسی مواجه می شود.

هفته چهاردهم تمام شد و تراکتور نتنوانست در 
این  و  گیرد  قرار  جدول  هشتم  از  بهتر  ای  رده 
هفته  در  استقالل  با  بازی  برای  را  باید خود  تیم 
شمار  که  حالیست  در  این  و  کند  آماده  پانزدهم 
زیادتر  رفته  رفته  تیم  این  مصدومان  و  محرومان 
کارت  دریافت  دلیل  به  زاده  عباس  و  شود  می 
نخواهد  ترکیب  در  دیروز  بازی  در  چهارم  زرد 
بود و حضور آلوز و رضایی و حق وردی به دلیل 

مصدومیت در ابهام است.
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 اگر وظیفۀ کسی سجدۀ سهو یا نماز احتیاط باشد ولی بعد از نماز فراموش 
کند و پس از زمان زیادی به یادش بیاید، وظیفه اش چیست؟

باید هر وقت سجدۀ سهو را به یاد آورد، انجام دهد اما هر وقت نماز احتیاط 
را به یاد آورد بنابر احتیاط واجب عالوه بر انجام آن، نماز را نیز اعاده کند. ری
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امام صادق علیه السالم
ُبُل، و  إذا قاَم القائُِم علیه السالم َحَکَم بِالَعدِل َو ارَتَفَع في أّیاِمِه الَجوُر، و أِمَنت بِِه السُّ

أخَرَجِت اأَلرُض بََرکاِتها وَردَّ ُکلَّ َحقٍّ إلی أهِلِه.
هرگاه قائم برخیزد، به دادگری حکم راند و ستم در روزگار او به سر آید و راه ها 
امن شود و زمین برکت های خود را بیرون ریزد و هر حقی به صاحبش داده شود.

یا قاضی الحاجات
 ای برآورنده حاجت ها

سقوط سه پله ای تراکتور با ِخمز

 روزی جوانی پیش پدرش آمد و گفت: دختری 
من  کنم.  اوازدواج  با  خواهم  می  و  ام  دیده  را 
چشمانش                                                                                 جادوی  و  دختر  این  زیبایی  شیفته 
این  بگو  گفت:  خوشحالی  با  پدر  ام.  شده 
به  و  کنم  خواستگاری  برایت  تا  کجاست  دختر 
محض  به  پدر  اما  ببینند  را  تادختر  رفتند  اتفاق 
گفت:  پسرش  به  و  شد  او  دلباخته  دختر  دیدن 
تو                               و  نیست  تو  تراز  هم  دختر  این  پسرم  ببین 
باید  را  او  کنی  خوشبخت  را  او  توانی  نمی 
مردی مثل من که تجربه زیادی در زندگی دارد 

سرپرستی کند تا بتواند به اوتکیه کند.
 پسر حیرت زده جواب داد: امکان ندارد پدر کسی 
که با این دختر ازدواج می کند من هستم نه شما. پدر 
و پسر با هم درگیرشدند و کارشان به اداره پلیس 
کردند.  تعریف  پلیس  افسر  برای  ماجرارا  کشید. 
افسر  دستور داد دختررا احضار کنند تا از خود 
او بپرسند که می خواهد با کدام یک از این دو 
ازدواج کند افسرپلیس با دیدن دخترشیفته جمال 
و محو دلربایی او شد و گفت: این دختر مناسب 
صاحب  شخص  ی  شایسته  بلکه  نیست  شما 

منصبی چون من است و این بار سه نفری با هم 
درگیرشدند و برای حل مشکل نزد وزیر رفتند. 
با وزیری مثل  اوباید  با دیدن دختر گفت:  وزیر 
من ازدواج کند و قضیه ادامه پیدا کرد تا رسید با 
این دختر  بقیه گفت:  نیز مانند  امیر  امیر  شخص 

فقط بامن ازدواج می کند…
 بحث و مشاجره باال گرفت تا این که دختر جلو 
من                                                                        است.  من  نزد  مسئله  حل  راه  گفت:  و  آمد 
اولین  بدوید  من  سر  پشت  نیز  شما  و  دوم  می 
خواهم  ازدواج  او  با  بگیرد  مرا  بتواند  که  کسی 
پنج  و  کرد  دویدن  به  شروع  بالفاصله  و  کرد. 
نفری: پدر؛ پسر؛ افسرپلیس ؛ وزیر و امیر به دنبال 
او. ناگهان هر پنج نفر باهم به داخل چاله عمیقی 
سقوط کردند. دختر از باالی گودال به آنها نگاهی 
دنیا  کیستم؟! من  دانید من  آیا می  کرد و گفت: 
هستم! من کسی هستم که مردم به دنبالم می دوند 
با هم رقابت می کنند و  و برای بدست آوردنم 
در راه رسیدن به من از دینشان غافل می شوند تا 
زمانی که در قبر گذاشته می شوند در حالی که 

هرگز به من نمی رسند.
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دنیا

برترین  جمع  در  پرسپولیس  تیم  بازیکن  سه 
بازیکنان هفته ماقبل پایانی نیم فصل اول لیگ برتر 

فوتبال دیده می شوند.
گذشته  دوره  هفت  همانند  بیست ودوم  لیگ  در 
مسابقات  از  هفته  پایان هر  در  فوتبال،  برتر  لیگ 
با نظرخواهی از مربیان و آنالیزورهای تیم ها، ۱۱ 
بازیکن برتر مسابقات را انتخاب و معرفی می شود.
پرسپولیس در بازی بزرگ هفته چهاردهم، گل گهر 
سیرجان را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و به 
سه  سرخپوشان  ایستاد.  برتر  لیگ  جدول  صدر 

نماینده در تیم منتخب هفته دارند.
به  فوتبال  برتر  لیگ  هفته چهاردهم  منتخب  تیم 

شرح زیر است:
دروازه بان: علیرضا بیرانوند )پرسپولیس(

مدافعان: محمد طیبی )صنعت نفت(، امیر شبانی 
)پیکان( و صائب محبی )هوادار(

سینا  )پیکان(،  ایمانی  ثابت  غالمرضا  هافبک ها: 
عارف  )پرسپولیس(،  و محمد عمری  بیگی  اسد 
رضا  و  کالنتری  ایوب  کرمان(،  )مس  رستمی 

جعفری )نساجی(
مهاجمان: محمدرضا آزادی )آلومینیوم(

تیم منتخب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، قرمز شد!

طارمی چهارمین گلزن برتر 
سال 2022 اروپا شد

ملی  تیم  مهاجم 
در  ایران  فوتبال 
بهترین  رده چهارم 
در  اروپا  گلزنان 
سال ۲۰۲۲ میالدی 

قرار گرفت.
سال  پایان  با 
اتحادیه  میالدی 
گلزنان  برترین  رده بندی  )یوفا(  اروپا  فوتبال 
شاغل در این قاره در رده های ملی و باشگاهی 
ام باپه  کیلین  رده بندی  این  در  کرد.  اعالم  را 
در  گل   ۵۶ با  پاریسن ژرمن  و  فرانسه  مهاجم 
و  هالند  ارلینگ  است.  گرفته  قرار  نخست  رده 
روبرت لواندوفسکی هم در رده های دوم و سوم 

ایستاده اند.
در  که  ایران  ملی  تیم  مهاجم  طارمی  مهدی 
این  در  که  گلی   ۳۷ با  هم  می کند  بازی  پورتو 
سال به ثمر رساند، چهارمین گلزن برتر ۲۰۲۲ 
در قاره اروپا لقب گرفته است. بازیکنان بزرگی 
مثل لیونل مسی، هری کین، کریم بنزما و نیمار 

در این سال کمتر از طارمی گل زده اند.
مناسبت  به  هم  پرتغال  چاپ  اوجوگو  روزنامه 
پایان سال میالدی، تیم منتخب سال ۲۰۲۲ لیگ 
عنوان  به  را  طارمی  و  برگزیده  را  کشور  این 

بهترین بازیکن این لیگ معرفی کرده است.

بازی رسانه ای کی روش برای تحریک تاج
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