پنجشنبه
 2تیر 1401
شماره 7064

زیر چاپ

یادداشت

اسکوچیچ تار و پود ما را شناخته

فرامرز ظلی

فوتبـــال یـــک جامعـــه بـــزرگ در دنیاســـت و الفبـــای خـــاص خـــودش را دارد .فوتبـــال مـــا
ه ــم در آس ــیا صاح ــب کس ــوت اس ــت و ب ــا جوانهای ــی ک ــه ام ــروز ن ــام ای ــران را در اقص ــی نق ــاط
دنی ــا مط ــرح کردهان ــد پی ــش مـ ـیرود ،ام ــا ان ــگار از ای ــن چیزه ــا درس و نتیجـ ـهای نمیگیری ــم.
معتقـــدم آقـــای اســـکوچیچ در شـــرایطی تیـــم ملـــی را تحویـــل گرفـــت کـــه بـــا دانـــش خـــود
توانســـت نتایـــج الزم را بگیـــرد .نمیتـــوان گفـــت او فقـــط روی نیمکـــت نشســـت و توپهـــا
همینط ــور ب ــه گل رف ــت .س ــرمربی تی ــم مل ــی زحم ــت کش ــیده و دان ــش خ ــود را ب ــه بازیکن ــان
منتق ــل ک ــرده اس ــت.
یک ــی از اش ــکالهای م ــا تابل ــو ب ــازی اس ــت و هم ــه دنب ــال تابل ــو ب ــازی هس ــتند .دنب ــال اینک ــه
بگوین ــد رزوم ــه ف ــان ک ــس اینط ــور اس ــت و ف ــان مرب ــی رزوم ــه ن ــدارد .م ــا چ ــه نتیج ـهای از ای ــن
کاره ــا گرفتی ــم؟ فوتب ــال مل ــی م ــا در مرحلـ ـهای اس ــت ک ــه در دنی ــا آن را میشناس ــند و ب ــا ی ــک
مق ــدار امنی ــت بهت ــر ،دور ش ــدن از ش ــعار و ب ــا عم ــل میتوانی ــم کاره ــای بزرگ ــی انج ــام دهی ــم.
م ــن ب ــه ای ــن تی ــم ب ــا حض ــور اس ــکوچیچ و ب ــا همی ــن وضعی ــت ک ــه تی ــم مل ــی دارد ،ب ــه نتیج ــه
گرفت ــن در ج ــام جهان ــی خوشبی ــن هس ــتم.
اکن ــون زم ــان ع ــوض ک ــردن اس ــکوچیچ نیس ــت ،چ ــون او ش ــخصیتی اس ــت ک ــه ت ــار و پ ــود
م ــا را ش ــناخته و توانس ــته اس ــت ب ــا ای ــن بازیکن ــان نتیج ــه بگی ــرد .او اتمس ــفر روح ــی و روان ــی م ــا را
ه ــم میشناس ــد و از نظ ــر فن ــی نی ــز ب ــه ان ــدازه خ ــودش دانای ــی دارد .االن ه ــم زمان ــی نیس ــت ک ــه
بخواهی ــم ای ــن ف ــرد را ب ــا زحمت ــی ک ــه ب ــرای تی ــم مل ــی کش ــیده اس ــت ،تغیی ــر بدهی ــم .اگ ــر مس ــأله
آنهای ــی ک ــه میخواهن ــد اس ــکوچیچ تغیی ــر کن ــد فق ــط ش ــعار و تابل ــو ب ــازی باش ــد ،بل ــه ای ــن کار
راح ــت انج ــام میش ــود ،ام ــا فوتب ــال ش ــعار و تابل ــو ب ــازی نیس ــت.
اص ـ ًـا ب ــا بازگش ــت ک ـیروش مواف ــق نیس ــتم .او آین ـهای داش ــت ک ــه فق ــط خ ــودش را میدی ــد
و زرنگیهـــای حرفـــهای خـــودش را داشـــت .ســـوابق زیـــادی در فوتبـــال داشـــت ،امـــا یکـــی از
اش ــکاالت ب ــزرگ او ای ــن ب ــود ک ــه هیچک ــس را قب ــول نمیک ــرد .ی ــک زم ــان کار مطلق ــی اس ــت ک ــه
فق ــط ی ــک نف ــر هم ــه چی ــز را میدان ــد و کس ــی نمیتوان ــد دخال ــت کن ــد ،ام ــا فوتب ــال اینط ــور
نیس ــت و ک ـیروش خ ــودش را دان ــای کل میدانس ــت .دانای ــی داش ــت ،ام ــا ن ــه اینک ــه فق ــط او دان ــا
باش ــد و بقی ــه ن ــه .اگ ــر ه ــم کس ــی ی ــک کلم ــه انتق ــاد میک ــرد ،بالفاصل ــه خش ــمگین میش ــد و
توهیـــن میکـــرد.
آنط ــور ک ــه تی ــم مل ــی را ب ــا اس ــکوچیچ دی ــدم ،او ی ــک مرب ــی ب ــا ب ــار فن ــی مناس ــب اس ــت و ب ــه
ان ــدازه خ ــودش فوتب ــال را میفهم ــد .از طرف ــی معتق ــدم در ج ــام جهان ــی ب ــا همی ــن وضعی ــت و
همی ــن تی ــم ،میتوانی ــم نتیج ــه خوب ــی بگیری ــم.

خبر و مصاحبه

برگزاری مجمع سازمان لیگ فوتسال در شهریور

سرپرســـت ســـازمان لیـــگ فوتســـال
گف ــت ک ــه مجم ــع عموم ــی ای ــن س ــازمان،
شـــهریور ســـال  ۱۴۰۱برگـــزار میشـــود.
آرش جاب ــری درب ــاره نشس ــت روز سهش ــنبه
اعضـــای هیـــأت رئیســـه ســـازمان لیـــگ
فوتســـال گفـــت« :در خدمـــت میرشـــاد
ماجـــدی و ســـایر اعضـــای هیـــأت رئیســـه
فدراســـیون فوتبـــال بودیـــم .مقـــرر شـــد
مجمـــع عمومـــی ســـازمان لیـــگ فوتســـال
پـــس از انتخابـــات فدراســـیون فوتبـــال و
در شـــهریور  1401برگـــزار شـــود .همچنیـــن
دس ــتورالعمل برگ ــزاری مس ــابقات تصوی ــب
شـــد کـــه بـــه هیأتهـــای اســـتانی ابـــاغ
میشـــود».
او دربـــاره تیمهـــای انصرافدهنـــده از
ش ــرکت در لی ــگ برت ــر فوتس ــال توضی ــح داد:

«تیمه ــا ت ــا  18تی ــر فرص ــت دارن ــد م ــدارک
خـــود را تحویـــل بدهنـــد .قانـــون میگویـــد
اگ ــر تیم ــی از حض ــور در لی ــگ برت ــر انص ــراف
بدهـــد و مـــدارک خـــود را بموقـــع تحویـــل
ندهـــد ،یکـــی از تیمهـــای ســـقوط کـــرده
فص ــل گذش ــته در فص ــل آین ــده لی ــگ برت ــر
ب ــه می ــدان مــیرود».
سرپرســـت ســـازمان لیـــگ فوتســـال
در تشـــریح ایـــن بنـــد از آییننامـــه ســـازمان
لیـــگ بـــه تســـنیم گفـــت« :اگـــر یـــک تیـــم
چنی ــن ش ــرایطی داش ــته باش ــد و از مس ــابقات
انصـــراف بدهـــد ،تیـــم ســـیزدهم فصـــل
گذشـــته لیـــگ برتـــر در مســـابقات امســـال
ش ــرکت میکن ــد .اگ ــر تیم ــی در ی ــک ب ــازی
از فصـــل جدیـــد مســـابقات شـــرکت نکنـــد،
یـــک دســـته پایینتـــر ســـقوط میکنـــد».

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال امریکا و عربستان

فدراســـیون فوتبـــال عربســـتان از
برگـــزاری یـــک دیـــدار دوســـتانه بـــا تیـــم
ملـــی فوتبـــال امریـــکا در مـــاه ســـپتامبر
(مهـــر) خبـــر داد .بـــه نقـــل از الـــرأی،
تیـــم ملـــی فوتبـــال عربســـتان یکـــی از
تیمهـــای راه یافتـــه بـــه جـــام جهانـــی
 ۲۰۲۲قطـــر اســـت .عربســـتان بازیهـــای
دوســـتانه زیـــادی بـــرای آمادگـــی حضـــور
در جـــام جهانـــی در نظـــر گرفتـــه اســـت.
فدراس ــیون فوتب ــال عربس ــتان اع ــام ک ــرد

ک ــه تی ــم مل ــی فوتب ــال ای ــن کش ــور دی ــدار
دوســـتانهای را بـــا امریـــکا برگـــزار خواهـــد
کـــرد .طبـــق اعـــام فدراســـیون فوتبـــال
عربســـتان ایـــن بـــازی در  ۲۷ســـپتامبر (۵
مهـــر) برگـــزار خواهـــد شـــد.
تیـــم ملـــی فوتبـــال امریـــکا در جـــام
جهانـــی  ۲۰۲۲قطـــر بـــا تیمهـــای ایـــران،
ولـــز و انگلیـــس همگـــروه اســـت .ایـــن
درحال ــی اس ــت ک ــه عربس ــتان ب ــا آرژانتی ــن،
مکزیـــک و لهســـتان همگـــروه اســـت.

طارمی میان گزینههای جانشینی ریچارلیسون

ستاره بوشهری در لیگ برتر؟

پورتـو طـی روزهـای گذشـته از
لباسهـای اول و دوم خـود رونمایـی کـرد
امـا اتفاقـی کـه در ایـن مراسـم رخ داد ،عـدم
حضـور مهـدی طارمـی در تصاویـر منتشـر
شـده از سـوی باشـگاه پورتـو اسـت .مسـألهای
کـه باعـث شـد برخـی گمانهزنیهـا دربـاره
احتمـال یـک انتقـال جذاب بـه گوش برسـد.
ریچارلیسـون ملـی پـوش  25سـاله و برزیلـی
اورتـون مدنظـر تیمهـای لندنـی قـرار گرفتـه
اسـت .چلسـی پیشـتاز رقابـت بـرای جـذب
ایـن بازیکـن اسـت هـر چنـد کـه تاتنهـام
و آرسـنال نیـز بـه ایـن بازیکـن عالقهمنـد
هسـتند و قصـد دارنـد او را بـه تیم خـود ببرند.
احتمـال انتقـال ایـن بازیکـن بـه یکـی
از سـه تیـم لندنـی ،باعـث شـده تـا مدیـران
اورتـون بهدنبـال جـذب جایگزیـن مناسـبی
بـرای سـتاره تیمشـان باشـند .آنهـا فـروش
ریچارلیسـون که تا سـال  2024با آنهـا قرارداد
دارد را دور از ذهـن نمیداننـد و از اکنـون در

لیسـت خـود چنـد بازیکـن را اولویتبنـدی
شـده بـرای جایگرینـی مهاجـم برزیلـی در
نظـر گرفتهانـد .هـر چنـد کـه رسـانه معتبـری
در انگلیـس درخصـوص لیسـت احتمالـی
اورتون بـرای جانشـینی ریچارلیسـون خبری
را منتشـر نکـرده امـا صفحـه هـواداری پورتـو
بـه زبـان فرانسـوی که بـه نقـل و انتقـاالت این
باشـگاه پرتغالی میپـردازد ،مدعی شـده که
طارمـی میتوانـد جانشـین سـتاره برزیلـی
اورتـون شـود.
ایـن صفحـه درخصـوص نقـل و
انتقـاالت پورتـو چنـد خبـر را بـه اشـتراک
گذاشـت و نوشـته اسـت کـه خـروج ویتینیـا
از پورتـو تقریبـاً قطعـی اسـت ،ضمـن
اینکـه برایتـون و منچسـتر یونایتـد نیـز زیـدو
سانوسـی و اوا نیلسـون را زیـر نظـر دارنـد.
مهـدی طارمـی هـم در لیسـت جانشـینان
احتمالـی ریچارلیسـون در اورتـون قـرار
دارد .طارمـی کـه فصـل رؤیایـی را در پورتـو
سـپری کـرد ،عالقـه زیـادی بـه حضـور در
لیـگ برتـر انگلیـس دارد .از چنـد مـاه پیـش
اخبـاری درخصـوص عالقـه تیمهـای لیـگ
جزیـره بـه ایـن مهاجـم بوشـهری منتشـر
شـد کـه هیچـگاه نامـی از تیـم خواهـان او
رسـانهای نشـد .بازیکـن ایرانـی پورتـو هفتـه
قبـل مـورد توجـه فنرباغچـه قـرار گرفتـه بـود
کـه اخبـار مذاکـره بـرای جـذب او از سـوی
مالـک پورتـو تکذیـب شـد .حـاال اخبـاری
نیـز دربـاره احتمـال حضـور او در اورتـون
بـه گـوش میرسـد کـه شـرط آن ،فـروش
ریچارلیسـون بـه یکـی از سـه تیـم چلسـی،
آرسـنال و تاتنهـام عنـوان شـده اسـت .باید
دید چـه سرنوشـتی در انتظـار طارمی اسـت.
از زمسـتان گذشـته تاکنون سـتارههایی مانند
فابیـو ویـرا (آرسـنال) ،لوئیـز دیـاز (لیورپـول)
خسـوس کرونـا (سـویا) و سـرجیو اولیویـرا
(رم) از پورتـو جـدا شـدهاند و اکنـون نیـز
ویتینیـا ،اوا نیلسـون و سانوسـی در آسـتانه
جدایـی هسـتند و ممکـن اسـت کـه طارمـی
نیـز راهـی تیـم دیگـری شـود.
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لژیونرها

عابدینی :فیفا قانون سن و مدرک را برداشت

پاسخ منفی کیروش
به مصریها

به اعضای مجمع گفتم
به سراغ دادگان بروید
مصاحبه

امیر اسدی

بـــرای مصاحبـــه دربـــاره شـــرایط فدراســـیون
فوتبـــال ،شـــایعههایی کـــه حـــول و حـــوش
گزینههـــای ریاســـت وجـــود دارد و هـــر اتفـــاق
دیگ ــری ک ــه در س ــاختمان س ــئول و می ــان مدی ــران
رقـــم میخـــورد ،امیـــر عابدینـــی بهعنـــوان
یـــک کارشـــناس بـــا ســـابقه فـــراوان میتوانـــد
صحبتهایـــی جالـــب و منطقـــی انجـــام بدهـــد.
حـــاال امـــا چنـــد روزی اســـت کـــه بحـــث بازگشـــت
محمـــد دادگان بـــه فدراســـیون فوتبـــال وجـــود
دارد .امیـــر عابدینـــی در ایـــن بـــاره میگویـــد:
«اگـــر واقعیـــت مدیریـــت در فوتبـــال را بخواهیـــم
کنـــکاش بکنیـــم و بـــه چنـــد مدیـــر برســـیم کـــه
کارنامـــه موفـــق داشـــتند و هنـــوز میتوانیـــم
امیـــدوار باشـــیم کـــه اگـــر بـــر مســـند هدایـــت
فدراســـیون فوتبـــال قـــرار بگیرنـــد ،دوبـــاره
موفقیـــت رقـــم خواهـــد خـــورد ،قطعـــاً یکـــی
از آنهـــا دکتـــر دادگان اســـت .همـــه مـــا اعتقـــاد
داریـــم کـــه دوره آقـــای صفایـــی فراهانـــی دوره
موفقـــی بـــوده امـــا یـــک آدم موفـــق بـــه تنهایـــی
نمیتوان ــد دارای کارنامــهای ش ــود ک ــه هم ــه تأیی ــد
کنن ــد و بگوین ــد نم ــره خ ــوب گرفت ــه و در صندل ــی
مدیریـــت درخشـــیده.
یـــا همـــه بگوینـــد جایـــگاه فوتبـــال ایـــران را
ترقـــی داده و در دوران او تیـــم ملـــی مـــا خـــوب کار
کـــرده .اینهـــا را نمیشـــود گفـــت ،مگـــر اینکـــه آن
مدیـــر اول تفکـــر ســـاختاری داشـــته باشـــد ،دوم
ب ــه خ ــرد جمع ــی به ــا بده ــد و س ــوم از نیروه ــای
کارآم ــد اس ــتفاده کن ــد .وقت ــی نیروه ــای کارآم ــد ب ــه
مدی ــر باالدس ــتی اعتق ــاد داش ــته باش ــند ،مجموع ــه

مهرداد جانشین
فرشید؟

پرسپولیسنه،
محمدی
در العربی

توانمنـــدی را میتوانیـــد تشـــکیل بدهیـــد تـــا
کارهـــا بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن پیـــش بـــرود.
اگ ــر ن ــگاه بکنی ــم ب ــه کارنام ــه صفای ــی فراهان ــی،
میرســـیم بـــه اینکـــه آقایـــان دادگان ،خبیـــری،
نبــی و عزیــز محمــدی؛ اینهــا در کنــار همدیگــر قــرار
گرفتـــه بودنـــد تـــا موفقیـــت در فدراســـیون آقـــای
صفایـــی فراهانـــی رقـــم بخـــورد .ضمـــن اینکـــه
حمای ــت دول ــت از فدراس ــیون ایش ــان ه ــم ب ــدون
کـــم و کاســـت بـــود .خالصـــه اینکـــه دادگان هـــم
یکـــی از دالیـــل موفقیـــت صفایـــی فراهانـــی بـــود
و البت ــه بعده ــا توانس ــت خ ــودش ه ــم رزومـ ـهای
قابـــل توجـــه در کارنامـــهاش ثبـــت کنـــد و بـــه
موفقیتهایـــی برســـد».
پرســـپولیس
ســـابق
مدیرعامـــل
صحبتهایـــش را اینگونـــه ادامـــه میدهـــد:
«وقتـــی آقـــای دادگان آمـــد و در رأس فدراســـیون
فوتب ــال ق ــرار گرف ــت ،خیل ــی از ای ــن م ــوارد وج ــود
نداشـــت .بهعنـــوان نمونـــه از او حمایتـــی مثـــل
صفایـــی فراهانـــی انجـــام نمیشـــد .همـــه چیـــز
خالصـــه شـــد در اســـتفاده از نیروهـــای کارآمـــد و
ت ــوان مدیریت ــی خ ــودش و اینک ــه ی ــد طوالی ــی در
فوتبـــال ایـــران داشـــت.
یـــک مدیـــر بایـــد از نظـــر تأمیـــن بودجـــه
و ســـازماندهی بتوانـــد موفـــق عمـــل کنـــد کـــه
دادگان چنیـــن خصوصیاتـــی داشـــت .یـــک آدم
دانشـــگاهی و آکادمیـــک بـــود.
علـــم و عمـــل را بـــه هـــم نزدیـــک کـــرده بـــود
و میتوانیـــم بگوییـــم دکتـــر دادگان یکـــی از
موفقتریـــن آدمهایـــی بـــوده کـــه فدراســـیون
فوتبـــال را اداره کـــرده اســـت .اگـــر مجمـــع ســـراغ
ایش ــان ب ــرود و درخواس ــت کن ــد ک ــه بیای ــد و او ه ــم
ای ــن مس ــئولیت س ــنگین را قب ــول بکن ــد ،بای ــد ب ــه

مه ــرداد محم ــدی مهاج ــم ایران ــی العرب ــی قط ــر در فص ــل گذش ــته
بهدلی ــل مصدومی ــت از لیس ــت تی ــم خ ــارج ش ــد و فرش ــید اس ــماعیلی
هافبـــک ســـابق اســـتقالل جانشـــین هموطنـــش در تیـــم قطـــری شـــد.
در همیـــن رابطـــه نشـــریه «الرایـــه» قطـــر در گزارشـــی بـــه وضعیـــت
لژیونرهـــای ایـــن تیـــم بعـــد از تمدیـــد قـــرارداد یونـــس ســـرمربی تیـــم
پرداخـــت .ایـــن رســـانه قطـــری نـــام مهـــرداد محمـــدی را جـــزو لیســـت
لژیونره ــای فص ــل آین ــده العرب ــی گذاش ــت .ب ــه نظ ــر میرس ــد مه ــرداد
محمـــدی بعـــد از دوران مصدومیتـــش بایـــد بـــه تیـــم قطـــری برگـــردد.
فرشـــید اســـماعیلی هـــم کـــه جانشـــین مهـــرداد محمـــدی در لیســـت
العرب ــی ش ــده ب ــود ،در ص ــورت بازگش ــت مهاج ــم ایران ــی بای ــد از لیس ــت
خـــارج شـــود .البتـــه اســـماعیلی بازیهـــای خوبـــی در العربـــی بـــه
نمای ــش گذاش ــته و مش ــخص نیس ــت چ ــرا بای ــد از لیس ــت خ ــارج ش ــود
و ج ــای خ ــود را ب ــه مه ــرداد محم ــدی بده ــد .محم ــدی فص ــل قب ــل از
ناحی ــه رب ــاط صلیب ــی آس ــیب دی ــد و ح ــدود  10م ــاه دور از فوتب ــال ب ــود.
صحبتهای ــی نی ــز درب ــاره پیش ــنهاد پرس ــپولیس ب ــه او ش ــنیده میش ــود
امـــا الرایـــه تأکیـــد کـــرده کـــه در لیـــگ ســـتارگان میمانـــد و همچنـــان
پیراهـــن العربـــی را میپوشـــد.

ســـرمربی ســـابق تیـــم ملـــی فوتبـــال
مصـــر بازگشـــت دوبـــاره بـــه ایـــن تیـــم را
رد کـــرد .بـــه نقـــل از الخلیـــج ،کارلـــوس
کـــیروش بـــا تیـــم ملـــی فوتبـــال مصـــر
نایـــب قهرمـــان جـــام ملتهـــای آفریقـــا
شـــد.
مصـــر بـــا هدایـــت کـــیروش در پلـــی
آف انتخاب ــی ج ــام جهان ــی براب ــر س ــنگال
شکســـت خـــورد و همیـــن باعـــث شـــد تـــا
فدراســـیون فوتبـــال ایـــن کشـــور قـــرارداد
ایـــن مربـــی پرتغالـــی را تمدیـــد نکنـــد.
ایهـــاب جـــال جایگزیـــن کـــیروش
در تی ــم مل ــی فوتب ــال مص ــر نتای ــج ناامی ــد
کنن ــدهای ب ــه دس ــت آورده اس ــت و همی ــن
باع ــث ش ــده ت ــا فدراس ــیون فوتب ــال مص ــر
دوب ــاره ب ــه انتخ ــاب کــیروش اب ــراز عالق ــه
نشـــان دهـــد .محمـــد شـــبانه خبرنـــگار
مصـــری نزدیـــک بـــه کارلـــوس کـــیروش
اعـــام کـــرد کـــه ایـــن مربـــی پرتغالـــی
بازگشـــت بـــه تیـــم ملـــی فوتبـــال مصـــر را
رد و اعـــام کـــرده اســـت کـــه دیگـــر چیـــزی
ب ــرای ارائ ــه ب ــه تی ــم مل ــی ای ــن کش ــور ن ــدارد
و ب ــه همی ــن خاط ــر ب ــا تش ــکر از فدراس ــیون
فوتب ــال تأکی ــد دارد ک ــه دوب ــاره ب ــه نیمک ــت
مصـــر برنخواهـــد گشـــت.
ایـــن خبرنـــگار مصـــری بـــه نقـــل
از کـــیروش گفتـــه اســـت کـــه کـــیروش
میخواه ــد تجرب ــه جدی ــدی داش ــته باش ــد
و قص ــد خداحافظ ــی از دنی ــای مربیگ ــری را
نـــدارد.
جامعـــه فوتبـــال تبریـــک گفـــت .امیـــدوارم ایـــن
اتفـــاق بیفتـــد».
آیـــا عابدینـــی خبـــری دارد کـــه مجمـــع
میخواهـــد از کـــدام گزینـــه حمایـــت کنـــد؟ او
در پاســـخ میگویـــد« :بـــا مـــن هـــم کـــه صحبـــت
ش ــده ،ب ــه دوس ــتان مجم ــع پیش ــنهاد دادم و گفت ــم
اول برویــد ســراغ دکتــر دادگان .اگ ــر ایش ــان تش ــریف
بیاورنـــد کـــه فوقالعـــاده اســـت و میتوانـــد بـــه
فوتب ــال ای ــران کم ــک ش ــایانی بکن ــد .قطعـ ـاً اگ ــر

پیشبینی آینده
سردار

بازگشت
به روسیه
یک مسیر ویژه

س ــردار آزم ــون س ــتاره تی ــم مل ــی کش ــورمان ب ــا درخش ــش ب ــه
همـــراه زنیـــت ســـن پترزبـــورگ زمســـتان گذشـــته بـــه بوندسلیـــگا
منتقـــل شـــد و بـــا باشـــگاه بایرلورکـــوزن قـــراردادی  5ســـاله امضـــا
کـــرد .آرمانـــد دورن ،ایجنـــت فوتبـــال روســـیه بهعنـــوان نماینـــده
ســـردار آزمـــون ،مهاجـــم بایـــر لورکـــوزن شـــانس بازگشـــت ایـــن
بازیک ــن ایران ــی ب ــه لی ــگ روس ــیه را ارزیاب ــی ک ــرد .او در مصاحب ــه ب ــا
نش ــریه « »RB Sportروس ــیه ،گف ــت« :او روزه ــای خوب ــی را در روس ــیه
ســـپری کـــرد .او روســـی را عالـــی صحبـــت میکنـــد.
خانـــواده او در آنجـــا بســـیار خوشـــحال بودنـــد .در لورکـــوزن،
یک ــی از بهتری ــن دوس ــتان او ،آن ــدری لون ــف دروازهب ــان روس اس ــت.
نمیدان ــم در آین ــده ب ــه لی ــگ برت ــر روس ــیه برخواه ــد گش ــت ی ــا ن ــه،
ام ــا ح ــاال او ه ــدف دارد ک ــه ب ــه یک ــی از بهتری ــن گلزن ــان بوندسلی ــگا
تبدی ــل ش ــود .ام ــا هیچک ــس نمیدان ــد چ ــه اتفاق ــی ممک ــن اس ــت
در آینـــده بیفتـــد ».ســـردار آزمـــون  104بـــازی بـــرای زنیـــت انجـــام
داد 62 ،گل بـــه ثمـــر رســـاند و  17پـــاس گل داد .او نقشـــی کلیـــدی در
قهرمانیه ــای زنی ــت داش ــت و عن ــوان آق ــای گل ــی لی ــگ روس ــیه را
نی ــز ب ــه دس ــت آورد.

در تیمی که مدافعانش خوبند و مهاجمانش عالی

هافبکهایتیمملیچقدرمیارزند؟!

گزارش

وصال روحاني

در حال ــی ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد ق ــوام دفاع ــی تی ــم
مل ــی فوتب ــال ای ــران در س ــطحی ب ــاال اس ــت و لژیونره ــا
خ ــط حمل ــه ای ــن تی ــم را نی ــز نوران ــی س ــاختهاند ،کمت ــر
کســـی میپرســـد کـــه آیـــا هافبکهـــای تیـــم ملـــی نیـــز
وظایـــف خـــود را بـــه خوبـــی انجـــام میدهنـــد و در

نیاز به پایداری و استمرار

خ ــودم ه ــم در مجم ــع حض ــور داش ــتم ب ــه ایش ــان
رأی مـــیدادم».
شـــایعه شـــده دادگان بهدلیـــل اینکـــه بـــاالی
 65ســـال دارد ،نمیتوانـــد در انتخابـــات شـــرکت
کنـــد .عابدینـــی امـــا صحبـــت دیگـــری انجـــام
میدهـــد« :شـــرایط ســـنی و مـــدرک را فیفـــا
برداشـــت و در اساســـنامه جدیـــد اینهـــا وجـــود
نـــدارد .بنابرایـــن دکتـــر دادگان مشـــکلی بـــرای
حض ــور در انتخاب ــات فدراس ــیون فوتب ــال ن ــدارد».

س ــطوح م ــورد نظ ــر ق ــرار دارن ــد ی ــا خی ــر.
یکـــی از بحثهـــای قدیمـــی در ارتبـــاط بـــا تیـــم
مل ــی و البت ــه ه ــر تی ــم دیگ ــری ،ای ــن نکت ــه و س ــؤال اس ــت
ک ــه وقت ــی ت ــوپ از ن ــو و بع ــد از دف ــع حم ــات رقی ــب ب ــه
دس ــت تی ــم دف ــاع کنن ــده میرس ــد ،چگون ــه ح ــرکات ب ــه
ســمت جلــو را هدایــت و اجرایــی کنــد کــه لحظاتــی بعــد
فرصته ــای گلزن ــی م ــورد نظ ــر خل ــق و منج ــر ب ــه فت ــح
دروازه رقب ــا ش ــود .در ای ــن ارتب ــاط طبعــاً مهمتری ــن کار و

وظیف ــه از هافبکه ــا توق ــع مــیرود و انتظ ــار ای ــن اس ــت
ک ــه پ ــس از ارس ــال ت ــوپ از مدافع ــان ب ــه س ــمت م ــردان
میان ــی ،آنه ــا ب ــا ح ــرکات و پاسه ــای الزم مهاجم ــان را
تغذی ــه و مقدم ــات گلزن ــی را فراه ــم کنن ــد .در ای ــن رونــد
هافبکه ــا بای ــد مدیری ــت و خالقیت ــی را داش ــته باش ــند
ک ــه ب ــرای انج ــام چنی ــن کاری ب ــه آن نی ــاز اس ــت و ط ــوری
زمینـــه را فراهـــم کننـــد کـــه مهاجمـــان بهتـــر و بیشـــتر
نف ــس بکش ــند.

حتی با این لژیونرها هم
میلنگیم

از قدوس تا قلیزاده

البتــه بــا همــت فــردی و اســتعداد شــخصی
لژیونرهــای مــا کــه مهــدی طارمــی ،ســردار آزمــون ،کریم
انصاریفــرد ،علیرضــا جهانبخــش و کاوه رضایــی را
هــم شــامل میشــوند ،میتــوان بــدون مشــارکت وســیع
هافبکهــا هــم گلزنــی کــرد امــا چنیــن ریتــم و روالــی
پایــداری الزم را نخواهــد داشــت و اســتمرار در کار تهاجــم
و عامــل اطمینــان ضمانــت را از هــر تیمــی از جملــه تیــم
ملــی خواهــد گرفــت .در نقطــه مقابــل اگــرهافبکهــای
ملیپــوش همــان هنــر ،مهــارت ،قــوه توپســازی و
خالقیتــی را داشــته باشــند کــه از هافبکهایــی در ایــن
ســطح انتظــار آن م ـیرود ،میتــوان چــه در کوتــاه مــدت
و چــه بلندمــدت بــه بیالنهــا و آمــار و دســتاوردهایی در
امــور تهاجمــی دســت یافــت کــه هــر تیــم ملــی و هــر تیــم
دیگــری در هــر صحنــه و هــر رقابــت کوچــک و بزرگــی
محتــاج آن اســت.

داشــتن بــرش و انعطــاف الزم ،دیــدن صحیــح
و دقیــق شــرایط موجــود و ســپس اقــدام براســاس
آن مــواردی اســت کــه تیــم صاحــب تــوپ را بــه
راه میانــدازد و در مســیر مــورد بحــث بــه حرکــت
درمــیآورد و چیــزی را پایهگــذاری میکنــد کــه هــر
تیــم دارای تــوپ و موقعیــت محتــاج آن اســت .اگــر
هافبکهــا از فکــر و طراح ـی بیبهــره باشــند کــه الزمــه
ایــن کار و پایهگــذار گلســازی اســت ،تــاش مهاجمــان
بــه خــودی خــود حــق مطلــب را ادا نکــرده و تیــم را بــه
اهدافــش نمیرســاند .حتــی اگــر تیــم صاحــب تــوپ
همــان مهاجمــان لژیونــر توانایــی را داشــته باشــد کــه
ایــران دارد ،بــاز حاصــل کار چیــزی نخواهــد بــود کــه
بایــد باشــد و در آن صــورت آشــکارا خواهیــم لنگیــد.

شــاید تصــور شــود کــه عزتاللهــی بیشــتر
معــروف بــه کارهــای تدافعــی اســت و از او نخواســتهاند
کــه در توپســازی بــه ســمت جلــو هــم مشــارکت کنــد
ولــی از ســوی ســامان قــدوس هــم کــه در ایــن زمینــه
فــوق تخصــص دارد ،گاهــی نتایــج و نمایــش و آمــاری
بــه ثبــت نرســیده کــه گمــان و انتظــار آن میرفتــه و علــی
قل ـیزاده کــه در لیــگ بلژیــک بــازی میکنــد و از مــردان
اول باشــگاه شــارلروا اســت ،در ایــن زمینــه موفقتــر
از قــدوس بــوده و اســتمرار بیشــتری در قیــاس بــا وی
داشــته اســت .همــه ایــن مــوارد بــه مــا میگویــد کــه
کار تیــم ملــی در آینــده نزدیــک و دور و بویــژه مرحلــه
نهایــی جــام جهانــی  2022کامــل نخواهــد شــد مگــر
اینکــه هافبکهــای تیــم ملــی بــه لحــاظ خالقیــت
خــود را بــه ســطحی برســانند کــه از آنهــا انتظــار مـیرود
و البتــه جــزو شــرح وظایــف آنهــا اســت.

مجلـه « »442در گزارشـی به معرفی  10فوتبالیسـت
برتـر قـاره کهـن پرداخـت کـه در ایـن لیسـت  10نفـره نـام
دو سـتاره تیـم ملـی کشـورمان دیـده میشـود .مهـدی
طارمـی سـتاره پورتـو و سـردار آزمـون سـتاره بایرلورکـوزن
دو بازیکـن تیـم ملـی کشـورمان هسـتند کـه بـه ترتیـب در
جایـگاه دوم و سـوم بهتریـن بازیکنـان کنونـی قـاره آسـیا
قـرار گرفتنـد.
ایـن رسـانه معتبـر فوتبالـی دربـاره مهـدی طارمـی،
نوشـت« :زمانـی کـه ایـن مهاجـم در سـال  2014بـه بزرگترین
باشـگاه ایـران –پرسـپولیس -پیوسـت ،خـود را بهعنـوان

یـک مهاجـم سـختکوش معرفـی کـرد امـا نشـانههای کمـی
وجـود داشـت کـه او در راه تبدیـل شـدن بـه یکـی از مهاجمان
برتـر آسـیا باشـد.طارمی پـس از پیوسـتن بـه ریـو آوه در سـال
 18 ،2019گل بـه ثمـر رسـاند تا بـه باشـگاه پورتو منتقل شـود،
جایـی کـه بـه طـور منظـم بـه گلزنـی ادامـه داد .ایـن سـتاره
آمـاده هدایـت ایـران در جـام جهانـی و افزایـش اعتبـار رو بـه
رشـد خـود در ایـن تورنمنـت اسـت».
ایـن مجلـه فوتبالـی در ادامـه دربـاره سـردار آزمـون،
نوشـت« :او مـدت زیـادی را در روسـیه گذرانـد ،اگرچـه بـرای
زنیـت سـن پترزبـورگ درخشـید و در ژانویـه بـه بایرلورکـوزن

رفـت .ایـن بازیکـن  27سـاله کـه تقریبـاً در هـر  1/5بـازی بـرای
تیـم ملـی ایران بـه طـور میانگین یـک گل بـه ثمر رسـانده ،در
آلمـان دیـر اسـتقرار مییابـد امـا کالس باالیـش را بیشـک
بـزودی بـروز خواهـد داد.
آزمـون یـک مهاجـم نـوک توانمند اسـت کـه بـه دوران
اوج خـود نزدیک میشـود و از شـانس رویارویی بـا انگلیس،
ایـاالت متحـده و ولز لـذت خواهـد برد».
در فهرسـت  10بازیکـن برتـر آسـیا ،بـه ترتیـب نفـرات زیـر قرار
دارند:
 -1سـون هیونـگ میـن (باشـگاه تاتنهـام و تیـم ملـی کـره

استرس بعد از صعود سریع

در ســـه ســـال اخیـــر کـــه هدایـــت تیـــم
ملـــی ایـــران بـــا دراگان اســـکوچیچ بـــوده ،از
هافبکهایـــی همچـــون احمـــد نوراللهـــی،
احســـان حاجیصفـــی ،امیـــد نورافکـــن ،مهـــدی
ترابـــی ،میـــاد ســـرلک ،کمـــال کامیابینیـــا و
البت ــه س ــعید عزتالله ــی در دیداره ــای مختل ــف
اس ــتفاده ش ــده و گهگاه ــی ب ــههافبکه ــای دیگ ــر
هـــم روی آورده شـــده و یـــا دســـتکم در اردوهـــا
و تمرینـــات تیـــم ملـــی از آنهـــا اســـتقبال شـــده و از
ای ــن قبی ــل م ــردان جوانت ــر میت ــوان ب ــه مه ــدی
مهدیپـــور ،امیرحســـین حســـینزاده و مســـعود
ریگـــی اشـــاره کـــرد .وقتـــی بازیهـــای تیـــم ملـــی
طـــی ایـــن مـــدت و بخصـــوص مراحـــل دوم و
نهای ــی انتخاب ــی ج ــام جهان ــی بیس ــت و دوم را از
نظ ــر میگذرانی ــم ،ب ــه ی ــاد میآوری ــم ک ــه اگرچ ــه
نتای ــج مثب ــت م ــورد نظ ــر ب ــه ثب ــت رس ــید و یوزه ــا
ســـریعترین صعـــود بـــه مرحلـــه نهایـــی جـــام
جهانـــی را در تمامـــی ادوار شـــرکتمان تجربـــه
کردنـــد امـــا هرگـــز بـــه نظـــر نرســـید کـــه مـــردان
میان ــی هم ــان تأثی ــر ش ــگرفی را در تی ــم داش ــتهاند
کـــه از آنهـــا انتظـــار میرفتـــه اســـت و ایـــن ســـؤال
بارهـــا بـــه ذهـــن رســـید کـــه آنهـــا واقعـــاً چقـــدر
میارزنـــد؟

ضعف محسوس در بال راست
وهافبکهای میانی

البتـه در بالهـا و گوشهـا و بواقـع در لـب خـط و آنجا
کـه وینگرهـا فعالیـت میکننـد ،مـا با داشـتن وحیـد امیری
کـه بازیکـن بسـیار مؤثـر و خوشـفکر و یـک پاسـور عالـی
اسـت ،بـه انجـام کارهایـی مهـم در سـمت چـپ میـدان
همـت گماشـتهایم و بـا اضافـه شـدن گاه بـه گاه نورافکـن
یـا حاجیصفـی بـه منطقـه عمـل ،کارآیـی امیـری در ایـن
ناحیـه بـه درجـات بسـیار باالیـی رسـیده ولـی از یـک سـو از
همیـن میـزان کارآیـی در بـال راسـت بیبهـره ماندهایـم
و صـادق محرمـی و زوجهـای منتخـب بـرای او همیـن
میـزان کارآمـدی را از خـود بـروز ندادهانـد و از طـرف دیگـر
هافبـک وسـطهای تیـم ملـی در ایـن زمینـه نتوانسـتهاند
بـه بیالنهـای الزم نزدیک شـوند .ایـن عدم کارآیی شـامل
نوراللهـی ،عزتاللهـی و سـرلک و اصـوالً هـر بازیکنـی
میشـود کـه در مرکـز خـط میانی بـه کار گرفته شـده اسـت.
جنوبـی)
 -2مهدی طارمی (باشگاه پورتو و تیم ملی ایران)
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مجازات سنگین قطر
برای هنجارشکنان
در جام جهانی

در فاصلـــه کمتـــر از  5مـــاه مانـــده
بـــه آغـــاز مســـابقات جـــام جهانـــی
 ،2022دولـــت قطـــر بـــرای برخـــی از
هـــواداران هنجارشـــکن در ایـــن رقابتهـــا
مجازاتهـــای ســـنگینی درنظـــر گرفتـــه
اســـت .قطـــر بهعنـــوان کشـــوری اســـامی
میزبـــان جـــام جهانـــی  2022اســـت و
قوانین ــی دارد ک ــه بای ــد در حی ــن مس ــابقات
جـــام جهانـــی رعایـــت شـــود .بـــه همیـــن
خاط ــر دول ــت قط ــر حم ــل پرچ ــم رنگی ــن
کمـــان (نمـــاد همجنسگراهـــا) را در ایـــن
کش ــور در مس ــابقات ج ــام جهان ــی ممن ــوع
کـــرده اســـت .همچنیـــن اگـــر ایـــن افـــراد
هنجارشـــکن بـــه اقداماتـــی غیراخالقـــی
و نامتعـــارف در مـــاء عـــام دســـت بزننـــد،
طبـــق قانـــون مجـــازات ســـنگین  7تـــا 10
ســـال زنـــدان بـــرای آنهـــا درنظـــر گرفتـــه
میشـــو د .
بازتاب

از ساعت  13الی 16

شمارهتماس 02184711175

ایــران ورزشــی از نقدهــا ،نظــرات
و نوشــتههای شــما در حــوزه ورزش
اســتقبال میکنــد .میتوانیــد بــا شــماره
 02184711175تمــاس بگیریــد یــا
نظــرات خــود را دربــاره مطالــب بــه
شــماره  3000451213پیامــک کنیــد
یــا بــرای مــا بنویســید و بــه نشــانی
editorial@irannewspaper.ir
ایمیل کنید.
سـعید صادقـی بازیکـن خـوب و تکنیکـی
اسـت امـا نمیتوانـد در پرسـپولیس جـا بیفتـد!
مگـر اینکـه یحیـی برنامـه جدیـدی طراحـی کنـد.
اشکان قاسمی از تهران
چـرا مسـئوالن ورزش یـا وزارت ورزش و
جوانـان بـه عملکـرد تیـم ملـی والیبـال توجـه
نمیکنـد ! ؟
محمد عسگری از ارومیه
بـه احتمـال زیـاد تیـم سـپاهان و اسـتقالل
فصـل جدیـد را بـا مربیـان خارجـی شـروع
میکننـد! امیـدوارم تیم سـپاهان هـم همانند تیم
اسـتقالل موفـق شـود مربـی خارجـی کار بلـدی را
دعـوت کنـد تـا بعـد از سـالها ناکامـی باالخـره در
فصـل جدیـد قهرمـان شـود.
حمیدرضا صادقی از اصفهان
چـرا بعضیهـا الکـی شـایعه میکننـد کـه
کاوه رضایـی و محمـد نـادری قصـد داشـتهاند بـه
تیـم اسـتقالل ملحـق شـوند امـا همینکـه خبـر
جدایـی فرهـاد مجیـدی از تیـم اسـتقالل منتشـر
میشـود ایـن دو بازیکـن هـم از پیوسـتن بـه تیـم
اسـتقالل منصـرف میشـوند .بـا ایـن شـایعه
پراکنیهـا فوتبـال کشـور بـه جایـی نمیرسـد.
خلیل ببری از تهران
خـدا را صـد هـزار مرتبـه شـکر کـه باالخـره
باشـگاه پرسـپولیس اعلام کـرد کـه هیچگونـه
قـراردادی بـا عرفـان باقـری منعقـد نشـده اسـت و
امضـای قـرارداد بـا ایـن بازیکـن را منـوط بـه ارائـه
فسـخ دو طرفه از سـوی ایشـان کرده و خبرهایی که
در ایـن خصـوص منتشـر میشـود ،صحت نـدارد.
چـون اگـر قـرارداد بـا ایـن بازیکـن بسـته میشـد،
مشـکلی دیگـر بـه مشـکالت تیـم اضافـه میشـد.
مرادی از کرج
از شـنیدن ایـن گفتـه اسـکوچیچ« :وقتـی
سـرمربی صنعـت نفـت بودم پنج ،شـش باشـگاه
بـا مـن تمـاس میگرفتنـد امـا قصـد نداشـتم
آبـادان را تـرک کنـم؛ ایـن باشـگاهها شـامل
پرسـپولیس ،اسـتقالل ،سـپاهان و ذوبآهـن
بودنـد» ،بسـیار تعجب کـردم و فقط منتظـر بودم
اسـم همه تیمهـای لیگ را نیـز مطـرح میکردند.
مختار فتاحی از اندیمشک
طرفـدار تیـم پرسـپولیس هسـتم و بارهـا
و بارهـا میگویـم فصلـی کـه گذشـت بـا اینکـه
در حـق ایـن تیـم از لحـاظ داوری ظلـم شـد ولـی
شایسـته قهرمانـی بـود و ایـن یکـی از بزرگتریـن
بدشانسـیهای تیـم پرسـپولیس بـود کـه قهرمـان
فصـل نشـد.
محمد صحرایی از تهران

