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کنعانیزادگان:
خدا دوستشان داشت
ششتایی نشدند

شماره 6675

اشتباه بزرگ یحیی و یک مصاحبه احساسی

امتناع آصفی از صحبت درباره هرویه

یعنی رسولپناه باید مقابل
شوت قایدی میایستاد؟

حجت نظری :دو ماه است
به میلیچ پول ندادیم!

انتخاب عجیب
شش داور از شش استان

رایزنی انتخاباتی
در دربی 94
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صفحه 7

صفحه 2

فدراسیون درخواست بدهد AFC ،موافقت میکند

ایران  -هنگکنگ
احتماالً با تماشاگر

فرانسه نشد؛ رقابت یزدانی با تیلور
شاید وقتی دیگر

صفحه 7

درد دلهای یحیی:

بریدم ،خسته شدم

صفحه 2

صفحه 7

حقوق بازیکنان را نمی دهند
پاداش بزرگ تعیین می کنند

دیدار به توکیو؟

مانور 900میلیونی

صفحه 4

رئال سوسیداد -بارسلونا ،ساعت 23:30

جام اول ،گام اول
لو کالسیک قهرمانی
دو سال سرنوشتساز
پیش روی ستاره برزیلی

صفحه 5

خطر تکرار سناریوی لیگ ششم برای استقالل

سرنوشت مرفاوی
در انتظار فکری؟

عکس :امیر استواری

نیمار کی
ثابت میکند
بهترین است؟

نه قراردادم تمدید شد
نه حقوقم را گرفتم
وداع تلخ کروات خوشاخالق از استقالل
حرف اول

@armen7791

نوار ناکامی های سعید تکمیل شد

مالیی یک قدم از سهمیه
المپیک فاصله گرفت

صفحه 4

همهگیری کرونا بازدیدها را کنسل کرد

تعویق انتخاب میزبان
جامملتهای آسیا

صفحه 6

صفحه 2

یک روز بعــد از نمایش نگرانکننده آبیهــا در دربی،
جداییمیلیچکامهواداراناســتقاللراتلختــرکرد.مدافع
چــپکــرواتیکــیازخارجیهایخــوبســالهایاخیر
اســتقاللویکــیازکمحاشــیهترینآنهــابــود،ولــیبعداز
اختالفاتیکهبافکریپیــداکرد،ترجیــحدادازاینتیمجدا
شودوسراغگزینهفسخیکطرفهبرود.
میلیــچودیاباتهدوبازیکــنخارجیبودنــدکهفصل
گذشتهبهتوصیهاستراماچونیبهاستقاللپیوستند.سابقه
حضوربازیکنانخارجیدرفوتبالایراننشــانمیدهدکه
حضور در تیمهای بزرگ تضمینی برای موفقیت نیســت،
ولیمیلیچبانمایشخوبــی کهبعــدازدورهکوتاهگذارش
ارائهکرد،نشاندادکهکیفیتدورانحضورشدرفیورنتینا
راازدستندادهوخیالاستقاللرابابتداشتنیکبازیکن
استاندارددرسمتچپزمینراحتکرد.

درچیدمــان 3-5-2اســتراماچونی،میلیچدرنقش
پیســتونچپیکمهــرهکلیدیبــودکهعالوهبرســاختن
گل،گاهیبااضافهشــدنبهمحوطهجریمهگلهممیزد.
دردورانمربیگریمجیــدیوباوجودتغییرچیدمانتیم،
میلیــچبهدفاعچــپمنتقلشــدوهمچنانیــکبازیکن
کلیدیمحســوبمیشــد.درمقطعیازفصلکهاستقالل
مصدومانزیادیداشت،مجیدیازمیلیچدرنقشهافبک
چپوحتیهافبکمیانیاستفادهکردواوبازهمتوانستبا
درکتاکتیکیباالیشنمایشخوبیداشتهباشد.
درمقطعیازفصلگذشــتهکهفوتبالایرانبامشکل
تأمیــن ارز و انتقــال آن مواجــه بــود ،تعــدادی از مربیــان و
بازیکنانخارجیتصمیمبهفسخیکطرفهقراردادگرفتند،
ولی میلیچ مثــل دیاباته با درک مشــکالت باشــگاه در کنار
استقالل ماند و ترجیح داد به قراردادش متعهد بماند .این
دوخارجیخوشاخالقدرنهایتبهتهرانبرگشتندتااین
بارزیرنظرفکریبرایاستقاللبازیکنند.
فکریدرشروعفصلازنادریومیلیچبهطورهمزمان
اســتفادهمیکردواینبازیکنکرواتیکباردیگربهپســت

دیپلماسی قوی ،نیاز این روزها
درنیمهدومدوبارهدانشگررادرپستغیرتخصصیمدافع
چپبهزمینفرستاد.
بیتوجهی به میلیچ در این بازی حساس او را متقاعد
کردکهامکانادامههمکاریبافکــریوجودنداردویکروز
بعدازدربیباناراحتیتهرانراترککرد.ایندرحالیاست
کهاوبهتازگیخانوادهاشراهمبهایرانآوردهبودوایننشان
میدهدکهمصممبوددراســتقاللبماندوازبازیبرایاین
تیمخوشحالاست.
هرچنــد نظــری ،عضــو هیأتمدیــره باشــگاه در
مصاحبــهاش گفت کــه میلیچ هنــوز برای فســخ یکطرفه
قــرارداداقــدامنکــرده،ولیبهنظرمیرســدکهماجــرایاو
بااســتقاللبهپایانرســیدهوهواداراندیگرشــاهدحضور
اوبــاپیراهــنآبــینخواهنــدبــود.ایــناتفــاقازآنجهت
نگرانکننــده اســت کــه نــادری در دربــی نمایــش خوبــی
نداشــتواســتقاللبــرایایــنپســتنیــازبــهدوبازیکــن
آمــادهوهمســطحدارد،ولــیفکــریبــاتعریــفســنتیاز
اقتــدار یکــی از بازیکنــان مهــم و کمحاشــیه خــودش را
ازدستداد.

هافبکچپمنتقلشد.درهفتهسوممقابلماشینسازی
کهبازیگرهخوردهبودمیلیچباضربهایستگاهیدیدنیاش
استقاللرابهسهامتیازرساند،ولیسرمربیجدیداستقالل
ناگهــانتصمیــمگرفــتمیلیــچرابــهنیمکــتذخیرهها
بفرستد .او آخرین بار در تســاوی بدون گل مقابل ذوبآهن
لگهراز
پیراهناســتقاللرابهتنکردودربازیحســاسباگ 
ترکیبخارجشــد.ایندرحالــیبودکهنــادریهمبهدلیل
مصدومیتبهسیرجاننرفتهبودوفکریازدانشگردرپست
دفاعچپاستفادهکرد!
درابتــدااینشــایعهمطرحشــدکــهمیلیچبــهخاطر
زلزله کرواســی روحیه خوبی ندارد و فکــری تصمیم گرفته
ازاواستفادهنکند،ولیپستاینســتاگرامیاودراعتراضبه
تصمیمسرمربینشاندادکهازشرایطجدیدناراضیاست.
فکریواکنشتندینســبتبهاعتراضنرممیلیچداشــت
واوراازتمریناتکنارگذاشــتتادربازیباآلومینیومهمدر
فهرستغایبباشــد.بابازگشتمیلیچبهتمریناتانتظار
میرفتفکریازایــنبازیکندردربیاســتفادهکند،ولیبا
وجودنمایشضعیفنادریمقابلتیمسابقشاینمربی

جایگاه مدیر؛ آنچه در پرسپولیس و استقالل از دست میرود
یادداشت

فرشاد کاسنژاد

@Farshadcasnejad

بیاعتباری جایگاه مدیریت در باشگاهها آسیبی نیست که البهالی اخبار
جنجالی و هیاهــوی تقابل چهرههــای فوتبال با مدیران فرامــوش کنیم .این
بیاعتباری ،باشگاههایی ضعیفتر و پرآشوب را میسازد.
آنچــه روز دربی موجــب اعتراض یحیــی گلمحمدی یا وریــا غفوری به
مدیران باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل شــد ،البته تازگی ندارد .ریشهاش را در
گذشــته نزدیــک و دور در هزار و یک ماجرای مشــابه در همین دو باشــگاه پیدا
میکنید.
در پرســپولیس فصلهای اخیر بــه دلیل موفقیتها همیشــه این امکان
وجود داشــت که همه از ســوءمدیریت بگذرند و هر بار در جشــن موفقیتها،
نقصانها فراموش شوند .در استقالل اما چون خبری از موفقیت در سالهای
اخیر نبود ،همواره این بحرانها خودنمایی میکرد.
یحیی گلمحمدی البتــه بیش از آنکه به این بحران مدیریت در باشــگاه

تالش برای انزوای ورزش ایران

برگــزاری همایــش بینالمللــی دیپلماســی ورزشــی بهانهایاســت بــرای
پرداختــن بــه یکــی از خألهــای ورزش کــه هــر روز بیشــتر از دیــروز بــه یــک معضــل
تبدیــل میشــود .در ایــن همایــش علیرضــا دلخــوش ،مدیــرکل دیپلماســی
عمومــی وزارت امــور خارجــه میگویــد« :مفهــوم ورزش بــرای همــه جــذاب اســت
و بــه راحتــی در مــورد آن صحبــت میشــود امــا هدفگذاریهــا در حــوزه ورزش کــه
بتوانــد بــه نزدیکــی کشــورها منجــر شــود ،پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارد ».او
تأکیــد دارد« :برخــی گرههــای سیاســی ،بــا اســتفاده از ظرفیتهــای حــوزه ورزش
حــل شــده و دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه در ورزش ،فــارغ از مالحظــات سیاســی
ملتهــا در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد».
حرفهــای دلخــوش ،منطبــق بــا دانــش و تجربیــات بجــا مانــده از گذشــته
اســت و حتمـاً کســی نمیتوانــد منکــر نقشــی شــود کــه ورزش در مناســبات سیاســی
بــازی میکنــد؛ مثــل اتفاقــی کــه در المپیــک زمســتانی قبــل افتــاد و رژه مشــترک
کاروانهــای کــره جنوبــی و شــمالی.
امــا ایــن موضــوع زوایــای دیگــری دارد و برگــزاری همایــش بهانــهای اســت
بــرای دیــدن ایــن زوایــا؛ چراکــه ایــن روزهــا ورزش ایــران تحــت تأثیــر همیــن عوامــل
بــا شــرایط عجیبــی مواجــه شــده اســت .همانطــور کــه ورزش میتوانــد گرههــای
سیاســی را بــاز کنــد ،در مقابــل سیاســتمداران در مــوارد بســیاری ،از ورزش بــرای
مقابلــه بــا کشــوری دیگــر اســتفاده میکننــد؛ مثــل اتفاقهایــی کــه بــرای ورزش
ایــران افتــاده و احتمــاالً در آینــده میافتــد .ماننــد برخــورد سیاســی کــه بــا جــودوی
ایــران شــده یــا اتفاقهایــی کــه عربســتان بــرای فوتبــال ایــران رقــم زده اســت.
برنامــه ریزیهایــی کــه صــورت گرفتــه تــا در هــر جایــی کــه ورزش ایــران
میخواهــد قــد علــم کنــد؛ نماینــدهای از رژیــم اشــغالگر قــدس حضــور داشــته
باشــد؛ و فشــارهایی کــه در بعــد بینالمللــی بــه وجــود آمــده هــم یکــی دیگــر از
روشهایــی اســت کــه بــه کار گرفتــه شــده تــا ورزش ایــران منــزوی شــود و اگــر در
ایــن مســیر اســتراتژی محکمــی وجــود نداشــته باشــد؛ هیــچ بعیــد نیســت کــه ایــن
اتفــاق بیفتــد .ضمــن اینکــه مســئوالن ورزش هــم بایــد آگاهــی الزم را داشــته باشــند
تــا مقابــل ایــن برنامهریــزی طــوری رفتــار کننــد کــه خودشــان بیشــتر بــه حواشــی
دامــن نزننــد کــه از ایــن دســت اتفاقهــا کــم نداشــتهایم.
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ویژهنامه آخر هفته
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روزنامهفروشیها
بخواهید

اشــاره کند و دغدغهای دراینباره داشــته باشــد ،به دلیل اختالفاتش با مهدی
رســولپناه از زمان سرپرستی او بر باشگاه پرســپولیس ،وارد جدلی شده است
تا شــانس خود را برای پایان حضور رســولپناه بــه عنوان عضو هیــأت مدیره
امتحــان کند .فرامــوش نکنیم کــه رســولپناه اتهام مهــم و بزرگــی را درباره
عملکرد یحیــی گلمحمدی در نقل و انتقــاالت مطرح کرد امــا آن اتهام نه از
ســوی نهاد انضباطی فدراســیون فوتبال ،نه از ســوی باشگاه پرســپولیس که
باید نهاد انضباطی مستقلی داشته باشــد ،پیگیری شد و نه حتی رسولپناه در
پی اثبات آن اتهام برآمد .یحیی گلمحمدی نیز بیســروصدا از کنار آن اتهام
گذشــت تا البد در فرصتی دیگر به جنگ با رسولپناه برود ،فرصتی که حاال به
تشخیص گلمحمدی پدید آمده است.
بسیاری از اتهامات در فوتبال ایران به همین سادگی فراموش میشوند،
در حالی کــه یا مدعی دروغ میگویــد و باید بابت مخدوش کــردن چهره یک
مربی پاسخگو باشــد و یا ادعا صحت دارد .در فوتبال ایران اما مدیران آنچنان
کارنامه ضعیفــی دارند که همیشــه از نگاه هــوادار و حتی رســانه ،چهرههای
ورزشی مصونیت پیدا میکنند که البته همیشه مصونیت بیراهی هم نیست.
این فقط یک مثــال از بیاعتباری نقش مدیران اســت ،یــک بیاعتباری

بــزرگ که انتخــاب غلط آنها برای پســتهای کلیــدی ورزش ،باعث آن شــده
و بزرگتریــن آســیبها را بــه فوتبال میزنــد .مدیــران جایگاه خــود را از کف
دادهانــد ،آنچنــان کــه گلمحمــدی برای اخــراج رســولپناه فرصــت تعیین
میکند و وریا غفوری مدیران اســتقالل را بدون حق یک امضای ساده معرفی
میکند.
مدیرانی بــا این جایگاه و شــأن حرفــهای چگونــه میتوانند در باشــگاه
تصمیــم بگیرنــد ،مدیریت کننــد و نقــش واقعی یک مدیــر را بــازی کنند .در
پرســپولیس و اســتقالل بارها و بارها بازیکنــان اعتصاب کردهانــد ،علیه مدیر
باشــگاه بیانیــه نوشــتهاند ،حتــی بــا عبارتهایــی خــارج از قواعــد حرفهای
مدیــران را خطــاب قــرار دادهانــد .تمام ایــن رفتارهــا یــک معنــا دارد ،اینکه
مدیــر فقط صندلی مدیریت را اشــغال کــرده و آن جایگاه را در عمل از دســت
داده است.
باشــگاههایی که مدیرانش این جایگاه مدیریت را از دســت داده باشند،
به ســختی میتوانند خود را از بلبشــو نجات دهند .اســتقالل در ســالیان اخیر
کم از این وضعیت دچار بحران نشــده و پرســپولیس نیز تا دچار شــدن به این
وضعیت فاصله چندانی ندارد.

تحلیل ریاض
از خطر نزدیک ش ی بازی بارسلونا
دن به توپ تا
تفکر بازی مالکانه

طرح :شهاب جعفرنژاد

دقایقــی بعــد از پایــان دربــی  ،94وقتــی فکــری
بــرای مصاحبــه تلویزیونــی مقابــل دوربیــن حاضــر شــد،
نمیتوانســت خوشــحالیاش را بابــت تســاوی لحظــات آخــر
پنهــان کنــد .خــط دفــاع اســتقالل در شــروع نیمــه دوم کامــ ًا
آشــفته بــازی میکــرد و تیــم فکــری خوششــانس بــود کــه
پرســپولیس فقــط دو تــا از موقعیتهایــش را وارد دروازه کــرد.
در کنــار ناهماهنگــی خــط دفــاع ،بیبرنامگــی تیــم بعــد از
دریافــت گل دوم هــم تــوی ذوق مـیزد .اســتقالل بــرای دومیــن
بــار در ایــن فصــل (اولیــن بــار بــازی هفتــه دوم بــا فــوالد بــود)
از حریفــش عقــب میافتــاد و مشــخص شــد کــه تیــم فکــری
بــرای ایــن وضعیــت از بــازی برنامــه مشــخصی نــدارد .گل
مســاوی ثانیههــای آخــر قایــدی بیــش از آنکــه روی یــک برنامــه
تاکتیکــی باشــد ،نتیجــه بیاحتیاطــی مدافعــان پرســپولیس و
نبــوغ ایــن مهاجــم بــود.
فکــری در اولیــن دربــی بــه عنــوان ســرمربی بازنــده نبــود،
ولــی بعــد از بــازی یــک بــار دیگــر ایــن بحــث مطــرح شــد کــه
اســتقالل بــا وجــود نتایــج نســبتاً خــوب تیــم منســجمی نیســت.
هرچنــد فکــری در جــواب منتقــدان بــه نتایــج و موقعیــت
خــوب تیمــش در جــدول اشــاره میکنــد ،ولــی تجربــه فوتبــال
نشــان میدهــد کــه تــا ابــد نمیتــوان بــه اتفاقــات حیــن بــازی
تکیــه کــرد و ایــن رونــد دیــر یــا زود متوقــف خواهــد شــد.
شکســت در ایــن بــازی بخصــوص بــا نمایــش ضعیــف
نیمــه دوم میتوانســت موقعیــت فکــری روی نیمکــت را
بــه خطــر بینــدازد ،ولــی او بیــش از آنکــه بابــت ایــن تســاوی
هیجــانزده شــود بایــد هرچــه زودتــر بــه فکــر برطــرف کــردن
اشــکاالت اساســی تیمــش باشــد ،چــرا کــه موفقیــت در
درازمــدت بــا وجــود ضعفهایــی کــه اســتقالل در فــاز دفــاع و
حملــه دارد ،تقریبــاً غیرممکــن اســت.
هــواداران اســتقالل پیــش از ایــن در لیــگ ششــم هــم
شــرایط مشــابهی را تجربــه کردهانــد ،زمانــی کــه صمــد
مرفــاوی ،یکــی از اعضــای کادر فنــی فعلــی ســرمربی و فکــری
هافبــک دفاعــی و کاپیتــان تیــم بــود .بعــد از اولیــن قهرمانــی
اســتقالل در لیــگ برتــر و بــا رفتــن قلعهنویــی بــه تیــم ملــی،
هدایــت تیــم بــه دســتیارش مرفــاوی ســپرده شــد .او وارث تیــم
پرمهـرهای شــده بــود کــه در فصــل نقــل و انتقــاالت هــم تقویــت
شــد .اســتقالل فصــل را بــا صدرنشــینی شــروع کــرد ،ولــی
تیــم نمایــش درخشــانی نداشــت و مرفــاوی نمیتوانســت
از پتانســیل آن بازیکنــان کامــ ًا بهــره ببــرد .پــس از فــراز و
فرودهــای میانــه فصــل اســتقالل دوبــاره بــه صــدر رســید و تــا
هفتــه بیســت و پنجــم توانســت صــدر را حفــظ کنــد ،ولــی بــا ســه
شکســت و دو تســاوی در پنــج بــازی آخــر در نهایــت بــه رتب ـهای
بهتــر از چهــارم نرســید.
اســتقالل هرچنــد فعــ ًا بــا یــک بــازی کمتــر دوم اســت،
ولــی بقیــه مدعیــان فاصلــه زیــادی بــا آنهــا ندارنــد و پرســپولیس
هــم بــا بــردن بازیهــای عقبافتــاده بــه بــاالی جــدول
میرســد .حاشــیه امنیــت اســتقالل در جــدول زیــاد نیســت
و ایــن تیــم در هفتههــای آینــده دو بــازی ســخت بــا رقبــای
مســتقیمش ،تراکتــور و ســپاهان دارد .اتفاقــات دربــی هشــداری
بــرای فکــری بــود کــه فرصــت زیــادی بــرای ترمیــم تیمــش نــدارد
و بــه جــای حملــه بــه منتقــدان یــا سرشــاخ شــدن بــا بازیکنــان
بایــد بــه دنبــال حــل ضعفهایــی باشــد کــه پرســپولیس بــه
خوبــی آنهــا را آشــکار کــرد .اســتقالل شــاید بتوانــد بــا همیــن
وضعیــت چنــد هفتــه دیگــر صدرنشــین بمانــد ،ولــی بعیــد
اســت کــه بــدون رســیدن بــه یــک ترکیــب متعــادل بــه هدفــش
کــه قهرمانــی لیــگ اســت ،برســد.
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فکری چارهای جز جدایی برای هرویه میلیچ باقی نگذاشت

اردوان رحیمی

سرمقاله

مدیران استقالل قبل از دربی!

میلیچ :من دوپینگی نیستم ،هرچه می خواهند بگویند
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