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فوتبال ایران

پنجشنبه  13مرداد  1401سال بیست و ششم شماره 7097

در آینه لیگ

نقل و انتقاالت

مصدومیتمسعود
شجاعیبرطرفشد

تیـم فوتبـال نسـاجی ایـن روزهـا در
اردوی ترکیـه حضـور دارد .شـاگردان
مطهـری خـود را بـرای حضـور در
لیـگ برتـر آمـاده میکننـد و دیـروز
(چهارشـنبه) نیز یک دیدار دوسـتانه
دیگـر برگـزار کردنـد .آنهـا در هفتـه
اول رقابتهـای لیـگ برتـر بایـد بـه
مصـاف مـس رفسـنجان برونـد.
قائمشـهریها بـدون کاپیتـان تیـم
خود به ترکیه رفتند .مسعود شجاعی
دچـار مصدومیـت شـده بـود امـا بـا
ایـن حـال بدون مشـکل بـه هفته اول
لیـگ برتـر میرسـد .حمیـد ایوبـی،
پزشک تیم نساجی در این باره اعالم
کـرد مصدومیـت مسـعود شـجاعی
برطـرف شـده اسـت .او بهدلیـل ایـن
مصدومیـت در اردوی ترکیـه حضـور
نداشـت امـا بـا شـرایطی کـه دارد بـه
هفتـه اول لیـگ برتـر میرسـد.

محمد ربیعی:

اسماعیل بابایی:

رسول خطیبی

منشا و پریرا هماهنگتر میشوند

شروع سختی خواهیم داشت

مدیرعامل مس سونگون شد

ســرمربی مــس رفســنجان بعــد از بــازی تدارکاتی مقابــل آلومینیــوم و پیروزی
پــرگل مقابــل ایــن تیــم از ناهماهنگ بــودن دو مهاجمش ابــراز ناراحتــی کرد.
حــاال محمــد ربیعــی میگوید« :منشــا و پریرا بــه مرور هماهنگتر میشــوند و
تــاش مــا این اســت که هماهنگی این دو بازیکن بیشــتر شــود .مــا هفته اول
بــازی بســیار ســخت و مهمی مقابل نســاجی داریم کــه باید بــرای آن روز کامال ً
آماده شــویم».

اسـماعیل بابایـی در پایـان لیـگ بیسـت و یکـم تصمیـم بـه جدایـی از پیـکان
گرفـت .مقصـد بعـدی او نفـت مسـجد سـلیمان بـود .ایـن بازیکـن دربـاره
قرعهکشـی مسـابقات میگویـد« :در چنـد هفتـه نخسـت بازیهـای سـختی
داریم .از  7هفته اول که در فصل گرماست ،ما  6بازی را در استان خوزستان
برگزار میکنیم .این فصل همه تیمها ریخت و پاش کردهاند و سـال سـختی
در انتظـار ماسـت».

رســول خطیبــی کــه طی  ۱۱ســال اخیــر هدایــت تیمهای مختلــف در لیگ
برتــر و لیــگ یــک فوتبــال ایــران را برعهــده داشــته و در فصــل گذشــته نیــز
ســرمربی آلومینیوم اراک بود ،در اقدامی غیرمنتظره مدیرعاملی باشــگاه
مس سونگون ورزقان را پذیرفت تا حرفه جدیدی را در دوران ورزشی خود
شــروع کنــد .او تصمیــم گرفتــه مدیریت یک باشــگاه از اســتان آذربایجان
شــرقی را عهدهدار شــود.

درباره نفت مسجد سلیمان که نه هماهنگی دارد ،نه پول

«مهاجری»ومشکالتیکخانهتکانیاساسی
تقویــت آشــکار تیــم فــوالد خوزســتان طــی هفتههــای اخیــر از طریــق جــذب مهرههایــی مؤثــر و تــازه و ابقای حداقــل  80درصد از نیروهــا و نفرات ســابق این تیم توقعــات را از زرد و قرمزهــای اهوازی تا حد چشــمگیری باال
برده اســت.

سیاست سکوت
باشگاه ذوبآهن

پـس از جدایـی غیرمنتظـره سـینا
اسـدبیگی از باشـگاه ذوبآهـن ،ایـن
بازیکـن بـه پرسـپولیس پیوسـت
کـه ایـن مسـأله بـا اعتـراض باشـگاه
اصفهانی همراه شد .پرسپولیسیها
در ایـن رابطـه عنـوان کردنـد کـه پیش
از قرارداد با اسـدبیگی اسـتعالمهای
الزم از سـازمان لیـگ گرفتـه شـده و
قرارداد او با این باشگاه قانونی است.
باشـگاه ذوب آهـن هـم بالفاصلـه
مدعی شد« :اسدبیگی تحت قرارداد
این باشگاه است و هرگونه مذاکره و
عقد قرارداد با او دارای تبعات حقوقی
خواهـد بـود ».سـخنگوی باشـگاه
ذوبآهـن میگویـد« :ایـن باشـگاه
در حـال پیگیـری دربـاره مسـأله سـینا
اسـدبیگی اسـت و سیاسـت باشـگاه
ذوبآهـن سـکوت اسـت».

تکذیب مذاکره
تراکتور با دو لژیونر

ایـوب بهتـاج ،سرپرسـت مدیرعاملی
باشـگاه تراکتـور دربـاره شـایعاتی
پیرامون تماس او با کریم انصاریفرد
و جواب منفی این بازیکن به پیشنهاد
تراکتوریهـا میگویـد« :مـن بـا هیـچ
بازیکنـی شـخصا ًتمـاس نگرفتـهام و
ایـن موضـوع صحـت نـدارد .مـا امروز
جلسه فنی را با بردیف برگزار خواهیم
کرد و آنجا درباره این مسائل صحبت
میکنیـم».
او مذاکـره بـا سـعید عزتاللهـی را هم
تکذیـب میکنـد« :در مـورد سـعید
عزتاللهـی نقـل قولـی از مـن منتشـر
شـده کـه صحـت نـدارد48 .سـاعت
اسـت بـه تراکتـور آمـدهام و تاکنـون
صحبتـی بـا ایـن بازیکـن نداشـتهام».

قلم قرمز حسینخانی
روی نام چند بازیکن

تیــم فوتبــال مــس کرمــان در روز
چهــارم مــرداد ســالجاری مقابــل
شــمس آذر بــا نتیجــه یــک بــر صفــر
شکســت خــورد و طبــق برنامــه،
همان شــب اردوی تهران این تیم به
پایــان رســید .در همیــن رابطه بعد از
برگزاری اردو و بازیهای دوســتانه در
تهــران ،فــرزاد حســینخانی بهمدت
 2روز تمرینــات تیمــش را تعطیــل
کــرد .نارنجیپوشــان مــس از 12
مــرداد مــاه ســالجاری اردوی خــود
را در شــهر کرمــان برگــزار میکننــد.
در حــال حاضر صحبتهایی مطرح
اســت که چند بازیکن مس به علت
کیفیــت پایین کنار گذاشــته شــوند.
همچنین بعید نیست که با توجه به
ســهمیههای باقــی مانده مــس ،آنها
در روزهــای اخیر چنــد بازیکن جدید
(داخلــی و خارجــی) جــذب کننــد.

بعید است که
وضع نفت مسجد
سلیمان و همچنین
نفتیهای آبادان در
فصل تازهای که فقط
یک هفته تا شروع
آن مانده ،چندان
متفاوت با لیگ بیست
و یکم باشد .به این
ترتیب اگر هم رضا
مهاجری قادر به ایجاد
هماهنگی سریع
در تیمش بعد از یک
خانهتکانی اساسی
باشد ،دور از ذهن
و بسیار سخت است
که معضالت برخاسته
از کمبود چشمگیر
بودجه را هم به
گونهای مدیریت
کند که هیچ ضرر و
خدشهای به تیمش
وارد نشود
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گزارش

وصال روحانی
روزنامهنگار

رضا مهاجری که در هفت ،هشت هفته
واپســین از فصــل گذشــته لیــگ برتــر
فوتبــال کشــور ســرمربی نفــت مســجد
ســلیمان شــد و فقــط بــه ســبب نتــاج
ضعیــف دو تیــم فجــر سپاســی شــیراز و
شــهرخودروی مشــهد و ســقوط آنهــا بــه
دســتههای پایینتر در این لیگ ماندنی
شــد ،به شــاگردانش تأکید کــرده بود که
قدر خود را بیشــتر بدانند و تواناییشــان
بیــش از آنــی اســت کــه تصــور میکننــد.
بــا ایــن حــال اتفاقاتــی کــه در ایــام «پیش
فصل» لیگ بیست و دوم روی داده ،به
گون ـهای اســت کــه شــاید خــود مهاجــری
هــم قــدر ایــن بازیکنــان را بــه انــدازه
کافــی ندانســته باشــد .درســت اســت
کــه تــا ایــن لحظــه  15بازیکــن جدیــد بــه
نفــت مســجد ســلیمان پیوســتهاند امــا
 9نفــر هــم مســیری بــر عکــس را طــی
کــرده و بــا جدایــی از ایــن تیــم بــه ســایر
باشــگاهها ملحــق شــدهاند .وقتــی یــک
تیــم ایــن طــور اساســی خانــه تکانــی
میکند و بیش از  50درصد پرسنل خود
را تغییــر میدهــد ،زمان زیــادی میبرد تا
بازیکنــان جدیدش با قبلیها هماهنگ

و صاحــب رونــدی مشــترک شــوند و ایــن
امــر قطعــا ًبه نتایــج آن تیم در هفتههای
آغازیــن لیــگ لطمــه وارد میکنــد و چــه
بســا آن باشــگاه را بــه دهلیــزی بفرســتد
کــه خــروج از آن تــا آخــر فصــل برایــش
میســر نشــود.

فقط بازیهای رسمی به کار
میآید

شــاید اســتدالل شــود که چــون در میان
تازهواردهــای تیم ســه ،چهار مهره خوب
و چنــد بازیکن کارگشــا یافت میشــوند،
آن تیــم را بایــد برنــده معــادالت دانســت
اما خوب و بد بودن آن نفرات تنها مالک
مؤثــر یــا مؤثــر نبــودن نقــل و انتقالهــا
نیســت و بســیار ســخت اســت کــه حتــی
بازیکنــان مجــرب و تــازهوارد یــک تیــم
بتواننــد بســرعت مؤثــر واقــع شــوند و بــه
گون ـهای عمــل کننــد کــه نتایــج اولیــه بــه
فراخــور اقدامــات صــورت گرفتــه و در
ســطح مــورد نظــر باشــد .در ایــن گونــه
فرایندهــا ســرمربی یــک تیــم بایــد فقــط
در انتظار ســپری شــدن زمان و انجام هر
چــه بیشــتر بازیهــای رســمی تیــم خــود
باشــد تــا بازیکنــان بــه هماهنگــی ،روال
و کالســی برســند کــه بــرای کســب نتایــج
مســتمر و خــوب بــدان نیــاز اســت.
دیدارهــای دوســتانه در پیشفصــل هم
بــد نیســت اما  10بــازی دوســتانه اثر یک
مســابقه رســمی را در پــرورش و اعتــای

یــک تیــم ندارد و مهاجری فقط باید روی
دیدارهای رسمی نفت مسجد سلیمان
منجملــه  7تــا  10بــازی نخســت لیــگ
بیســت و دوم حســاب بــاز کنــد تا متوجه
شــود تیمــش چــکاره اســت و در پایــان
فصــل بــه کدام وادی و به ســوی کدامین
سرنوشــت حرکــت خواهــد کــرد.

از آمدهها تا رفتهها

تازهواردهــای نفــت مســجد ســلیمان
کــه بــزودی در دیدارهــای فصــل – 1402
 1401فوتبــال باشــگاههای کشــور رؤیــت
خواهنــد شــد که مهاجــری و مدیران این
باشــگاه آینــده خــود را در عملکــرد آنهــا
توجو خواهنــد کــرد ،عبارتانــد از:
جس ـ 
اســماعیل بابایــی ،امیرحســین کریمــی،
پیمــان رنجبــری ،حســین شــنانی ،رضــا
دهقانی ،حسین فیض ،سینا عبداللهی،
حســین گودرزی ،ســعید جاللیراد ،علی
کیانیفــر ،علیرضــا منظمــی ،علیرضــا
هوایی ،زکریا مرادی و البته عقیل کعبی
و ســامان نریمــان جهــان .در ازای ایــن
بازیکنــان عــدهای هــم از نفــت مســجد
ســلیمان جدا شــدهاند و آینده خود را در
توجو میکننــد
تیمهــای دیگــری جس ـ 
ک عبارتنــد از آنهــا امیــن اســدی ،مجیــد
عبــدی ،مســعود پو رمحمــد ،مهــدی
هاش ـمنژاد ،احمــد الجبــوری ،حســن
مراد یفــرد ،محمدمهــدی احمــدی،
مصطفــی نائیچپــور و مهــران امیــری.

یک فرایند زمانبر

بیگمــان نــام و اوصــاف ایــن بازیکنــان
جــدا شــده و شــرایط و میــزان کارایــی
بازیکنــان تــازه پیوســته ناظــران را به این
بــاور میرســاند کــه نفــت دســت پیــش
را داشــته و کفــه تــرازو بــه ســود آمدههــا
ســنگینی میکنــد امــا واقعیــت امــر ایــن
اســت که تــا برخی تازهواردهــا که کارایی
الزم را هــم دارنــد در تیــم جــا بیفتنــد،
زمان زیادی ســپری خواهد شــد و همان
طــور کــه پیشــتر عنــوان شــد ،مهاجــری
کار ســختی در امــر ایجــاد هماهنگــی در
تیمــی خواهــد داشــت که فصــل پیش با
انــواع مشــکالت درگیر بــود و ابقایش در
باالتریــن دســته لیگ کشــور پیــش از آن
کــه مولــود قــدرت و نتایــج آن تیــم بــوده
باشــد ،محصــول نتایــج بســیار ضعیفــی
بــود کــه دو تیــم قعر جدولی شــهرخودرو
و فجــر سپاســی گرفتنــد و هــر دو را راهــی
«لیــگ یــک» کــرد.

با مشکل «پول» چه میکنند؟

وقتی صحبت از مشکالت نفت مسجد
ســلیمان میکنیــم ،یکــی از اولیــن و
مهمتریــن آنهــا کمبودهــای شــدید مالی
است که فصل پیش هم بارها تمرینات
ایــن تیــم را تــق و لــق کــرد و نفــت را تــا
مــرز تعطیلــی پیــش بــرد .بودج ـهای کــه
وزارت نفــت ســالها بــه تیمهــای تحــت

نظــارت خــود میپرداخت ،پــس از ایجاد
شــدن موانعــی قانونــی در ایــن راه و بــر
حــذر شــدن وزارتخانــه از مشــارکت در
تیمــداری حرف ـهای ،در دو ،ســه ســال
اخیــر بــه کمتریــن حــد خــود رســیده و
بدیهــی اســت کــه بــا ارقــام بســیار کمــی
کــه وزارت نفــت فقــط بــا نیــت کمــک بــه
مســجد ســلیمانیها در فصــل گذشــته
پرداخــت ،هیــچ تیمــی بتوانــد کارش
را بــه شــکل دلخــواه بــه پیــش ببــرد.
صنعــت نفــت آبادان نیز همین مشــکل
را در فصــل گذشــته داشــت و دچــار
وقفههایــی در پرداخــت از همــان قبیــل
شــد و بازیکنانــش بــر اثــر دریافتیهــای
کمتــر از انــدازه خــود دلســرد شــدند و در
اواخــر فصــل نتایجــی را گرفتنــد که کمتر
از حــد تــوان و ظرفیتشــان بــود .باوجود
برخــی اظهــار نظرهــای امیدوارکننــده در
این خصوص بعید اســت که وضع نفت
مســجد ســلیمان و همچنیــن نفتیهای
آبــادان در فصــل تــازهای کــه فقــط یــک
هفتــه تــا شــروع آن مانــده ،چنــدان
متفاوت با لیگ بیســت و یکم باشــد .به
این ترتیب اگر هم رضا مهاجری قادر به
ایجــاد هماهنگــی ســریع در تیمش بعد
از یک خانهتکانی اساســی باشــد ،دور از
ذهن و بسیار سخت است که معضالت
برخاســته از کمبــود چشــمگیر بودجــه را
هــم بــه گون ـهای مدیریــت کنــد کــه هیــچ
ضرر و خدش ـهای به تیمش وارد نشــود.

z

نقل قول

مکوندی:
نمیتوان با
مهای
تی 
400میلیاردی
رقابتکرد

به ــروز مکون ــدی مرب ــی تی ــم صنع ــت
نف ــت درب ــاره ش ــرایط فعل ــی تیم ــش
میگوی ــد« :ش ــرایط تی ــم ب ــد نیس ــت.
بع ــد از اردوی بروج ــن به ته ــران آمدیم
و در چن ــد مس ــابقه تدارکات ــی که انجام
دادی ــم ،نتای ــج خ ــوب و رو به جل ــو بوده
اس ــت .شکس ــت نداش ــتیم و ب ــازی
مقاب ــل ذوبآه ــن ه ــم ب ــا مس ــاوی ب ــه
پای ــان رس ــید .فک ــر میکن ــم آمادگ ــی
 100درص ــد نداش ــتیم ام ــا حرک ــت رو
ب ــه جلویی داش ــتیم .البت ــه نیاز ب ــه کار
و ت ــاش بیش ــتری داری ــم .اگ ــر ت ــاش
کنی ــم ک ــه بازیکن ــان مص ــدوم تی ــم ب ــه

ش ــرایط عادی بازگردند و به همراه تیم
رون ــد آمادهس ــازی خود را دنب ــال کنند،
تیم زودتر آماده میش ــود و کار را خوب
پی ــش میبری ــم .انش ــاءالله ش ــرمنده
م ــردم آبادان و ه ــواداران صنعت نفت
آب ــادان نباش ــیم».
او با اش ــاره ب ــه هزینهک ــرد برخی تیمها
و مقایســهاش با صنعت نفت این طور
میگوی ــد« :سالهاس ــت ک ــه تیمه ــای
نفت ــی ب ــا مش ــکل مال ــی در لی ــگ برت ــر
روبــهرو هس ــتند .بع ــد از قانون ــی ک ــه
تصوی ــب ش ــد فق ــط وزارت نف ــت عمال ً
قان ــون را رعای ــت و ص ــد درص ــد اج ــرا

میکن ــد .البت ــه از مس ــئوالن وزارت
نف ــت ک ــه ت ــاش میکنن ــد از راهه ــای
دیگر منابع مالی باش ــگاه تأمین ش ــود
قدردانی میکنم .در ش ــرایطی که نقل
و انتق ــاالت فوتب ــال م ــا پی ــش مــیرود،
تف ــاوت می ــان تیمه ــا فاصل ــه زمی ــن
ت ــا آس ــمان اس ــت .یکس ــری تیمه ــا
ک ــه آنه ــا ه ــم دولت ــی (ی ــا ش ــبه دولت ــی)
هس ــتند ش ــرکت تش ــکیل دادن ــد و
در واق ــع قان ــون را اج ــرا نمیکنن ــد و
از بودج ــه دول ــت اس ــتفاده میکنن ــد
و امکان ــات در اختیارش ــان اس ــت.
صنع ــت نف ــت بهدلی ــل دی ــدگاه وزارت

ب ــر اج ــرای قان ــون تأکی ــد دارد .اینک ــه
یک باش ــگاه  300یا  400میلیارد هزینه
کن ــد و یک باش ــگاه ش ــاید  50میلیارد،
ای ــن رقابت برابر نیس ــت و اصال ًامکان
رقابت وجود ندارد .او درباره اس ــتفاده
از بازیکن ــان بوم ــی میگوی ــد« :یک ــی
از تیمهای ــی ک ــه بیش ــترین نیروه ــای
بوم ــی را دارد ،باش ــگاه صنع ــت نف ــت
آب ــادان اس ــت .ای ــن بازیکن ــان بوم ــی از
طریق باش ــگاههای اس ــتان خوزس ــتان
و تیمه ــای پای ــه ب ــه فوتب ــال اس ــتان
معرف ــی ش ــدند و در ص ــورت تأیید فنی
در تی ــم اس ــتفاده میکنی ــم».

