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ایــــــــــرانبا 5شــــانـــــس
دســــــتخــالــیمـــانــــــد

عفیف جایزه بهترین بازیکن
سال را از بیرانوند ربــود

پاسخ قاطع برانکو به
پرسپولیس:پولمرامیخواهم
در صورت انتقال لژیونر ایرانی به بوندسلیگا

استقــــاللدرانتظار
ســود 500هزار یورویی
انتقـــالمجیدحسینی!
کمالکامیابینیانیمفصل

دومبرمیگـــــردد
فرشید باقری برای
شهرخودرو آماده شد

ناراحتی استقاللی ها از کاندیدا شدن سرمربی ایتالیای 
یشان در رسانه ها

استراماچونی گزینه هدایت تیم ملی ایران؟!
ایران با  5شانس دست خالی ماند

عفیف جایزه بهترین بازیکن سال را از
بیرانوند ربود

مراســم بهترینهــای ســال  2019آســیا بــه
میزبانــی هنگکنــگ برگــزار شــد تا قــاره کهن
بهترینهــای فوتبال ســال اخیر را بشناســد .در
این مراسم فدراســیون فوتبال ایران در  5بخش
کاندیــدا بــود که دســت ایــران از گرفتــن جایزه
در ســال  2019خالــی مانــد .مهمترین بخش،
انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا بود که علیرضا
بیرانوند اولین بار در تاریخ مراسمهای ترینهای
آســیا به عنوان دروازهبــان در بیــن نامزدها قرار
داشت اما نتوانست به این عنوان برسد .البته در
اتفاقی عجیــب  2روز پیش مدیــر روابط عمومی
وزارت ورزش و جوانــان اعــام کرد کــه بیرانوند
این جایزه را کسب نمیکند.
علیرضا بیرانوند (پرسپولیس؛ ایران) ،توموآکی
ماکینــو (اوراواردز؛ ژاپــن) و اکــرم حســنعفیف
(الســد؛ قطر) کاندیداهای مرد سال آسیا بودند.
جایزه این بخش توسط اینفانتینو اهدا شد .البته
روی ســن شــیخ ســلمان ،رئیس فدراســیون هم
حضور داشــت .در این قسمت اکرم حسنعفیف
انتخاب شد .عفیف در این مراسم غیبت داشت و
به جای او ژاوی و مدیر السد به روی سن رفتند تا
جایزه این بازیکن را تحویل بگیرند.
ســاکی کوماگای (المپیک لیون؛ ژاپن) جایزه
بخش بازیکن سال زنان آسیا را دریافت کرد.
ســردار آزمون (ایران) ،ماکوتو هاسبه (ژاپن) و
سون هیونگمین (کرهجنوبی) کاندیدای لژیونر
ســال آســیا بودند کــه ســون ،کاپیتان تیــم ملی
کرهجنوبی و بازیکــن تاتنهام در این بخش برنده
شد و ســردار آزمون نتوانست این جایزه را کسب
کند.
جایــزه بخــش بازیکــن فوتســال آســیا توســط
مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال کشورمان
اهدا شــد .توموکی یوشیکاوا از ژاپن انتخاب شد
و جاوید از دریافت این جایزه بازماند.
بازیکــن جوان ســال مردان هم بــه لیکانگ از
کرهجنوبی رسید.
کتایــون خســرویار (ایــران) ،آســاکو تاکاکــورا
(ژاپــن) و نئونگروتــای ســراتنگویان (تایلنــد) در
بخــش مربی ســال زنان آســیا رقابــت کردند که
آساکو تاکاکورا از ژاپن انتخاب شد و خسرویار از
دریافت این جایزه ناکام ماند.
چونگیونگیونــگ از کرهجنوبــی برنده جایزه
مربی سال مردان شد.
فدراســیون فوتبــال ایــران ،اتحادیــه فوتبــال
ژاپن و فدراسیون فوتبال کرهجنوبی کاندیدای
جایزه بخش انجمن الهامبخش سال ایافسی
بودند که این جایزه به فدراســیون ژاپن رسید و
دست ایران از این عنوان کوتاه ماند.

به خاطر گلهایم باید از دستیاران استراماچونی تشکر کنم

قائدی:یککالم؛استراماچونیبینظیراست
هیچ وقت حضور مهدی قائدی
در ترکیــب اســتقالل مثــل این
روزها پررنگ و تاثیرگذار نبوده .او این روزها
بــه خاطــر بازیهای خــوب خود مــورد بحث
است ،نه حاشیه .باشوی استقالل در بازی با
سپاهان هم یکی از مهرههای کلیدی تیمش
بود؛ یــک گل زد و یک گل ســاخت و با ادامه
این روند هیچ بعید نیست در آیندهای نزدیک
به تیم ملی هم دعوت شود.
تــو این روزها یکــی از بهترین بازیکنان
اســتقالل هســتی .زندگی متاهلی تا چه
اندازه در موفقیتت تاثیرگذار بوده؟
خیلــی تاثیــر داشــته .ایــن روزهــا بــه موقــع
میخوابــم ،تعذیــهام درســت اســت .از همــه
مهمتر از نظ ر انگیزشی هم شرایط بهتری دارم
و میتوانــم بــه صراحــت بگویم یکــی از دالیل
موفقیــت مــن در ماههــای اخیــر ازدواج بــوده
است .به ضرس قاطع میگویم مهدی تصمیم
گرفته فرسنگها از حاشیهها دور باشد.
ضربــه بــه توپهایــت بــا گذشــته
تفاوتهــای زیــادی داشــته .هدفمند به
توپ ضربه میزنی .زاویه ضربههایت هم
به گونهای اســت کــه اکثرا بــه گل تبدیل
میشــود یــا موقعیــت خطرنــاک ایجــاد
میکند.
باید از دســتیاران اســتراماچونی تشکر کنم.
آنهــا چیزهــای جدیدی بــه من یــاد دادند.
اینکــه در موقعیتهــای مختلــف چگونــه
جایگیــری کنــم و از همه مهمتــر چگونه به
تــوپ ضربه بزنــم .حتی در خصــوص زوایای
ضربه زدن هم با مــن و  3 ،2بازیکن دیگر در
پایان تمرینات کار میکنند.
اســتقالل در هفتههــای ابتدایــی لیگ
برتر خــوب نتیجه نمیگرفــت .به عنوان
بازیکــن آیا امیدوار بــودی چنین روزهای
خوبی برای استقالل رقم بخورد؟
بــه طــور حتــم .اصــا فکــر نمیکردیــم در
هفتههــای ابتدایــی امتیاز از دســت بدهیم.
خب در برخــی از بازیها شــرایط برای ما به
خوبی پیش نرفت .اما بــا همان تالش و ایده
بــه کار ادامــه دادیم .خوشــبختانه این روزها

جایــگاه خوبی در جــدول ردهبندی داریم .با
همین تالش به کار ادامه میدهیم.
استقالل با تیمهای مدعی بازی کرده.
آیا شــرایط تیم را بــرای قهرمانی مطلوب
ارزیابی میکنی؟
واقعیت این است که لیگ برتر به جز ما چند
مدعــی قهرمانی دیگر هــم دارد .نباید تصور
کنیم که از هماکنون در لیگ برتر قهرمانیم.
برای رســیدن بــه هدف بایــد بازی بــه بازی
پیــش برویــم .تنهــا در ایــن صورت اســت که
میتوانیــم در لیگ برتر قهرمان شــویم .االن
باید بــه بازی مقابل شــهرخودرو فکــر کنیم.
در صورت کســب  3امتیاز این دیدار یک گام
دیگــر به هــدف نزدیک میشــویم .رســیدن
به جــام قهرمانی ســخت اســت و در صورتی
قهرمــان خواهیم شــد که در همــه بازیهای
پیش رو برای قهرمانی مبارزه کنیم.
 3 ،2فصلــی اســت کــه در اســتقالل
حضــور داری .امــا ایــن فصل بهتــر بازی
میکنی و بیشــتر به چشــم میآیی .قطعا
این تاثیرات حضور اســتراماچونی است،
او را چطور ارزیابی میکنی؟
من به هیچوجه به خــودم اجازه نمیدهم در
مــورد مربــیام صحبــت کنم چــون در چنین
جایگاهــی نیســتم .از همــه مربیانــی کــه در
گذشــته برای من زحمت کشــیدهاند تشــکر
میکنم .برای اینکه به ســواالتان پاسخ داده
باشم باید بگویم استراماچونی بینظیر است.
هــم از نظر شــخصیتی و هم از نظــر اخالقی.
کلمه دیگری برای توصیف او پیدا نمیکنم.
داور بازی با سپاهان چگونه پنالتیتان
را ندید؟
محمدحســین زاهدیفــر داور باشــخصیتی
اســت .من هم با شما همعقیدهام .ندیدن آن
صحنه سخت بود .من هم با او صحبت کردم
و گفــت که خوردن دســت به تــوپ را ندیده!
گفــت اگــر کمــکداور یــا داور پشــت دروازه
دیــده باشــند و بــه مــن بگوینــد همیــن االن
پنالتــی میگیرم .به هر صــورت باید اتفاقات
ایــن بــازی را ببندیــم و به بازی پیــش رو فکر
کنیم.

جدایی قطعی حسین

ماهینی از پرسپولیس؟
قائدی :یک کالم؛

استراماچونیبینظیراست

