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مدیریت فوتبال
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فوتبال ایران زیر ذرهبین

z

سرمقاله

عادل باز هم
گل طالیی زد

د ر ر و زها یــی کــه خــلأ عــا د ل
فر د و ســیپو ر د ر ســا ز ما ن
صداوســیما بــه شــدت احســاس
میشــود ،برنامهای بــه جای برنامه
نــود کنداکتــور دوشــنبه شــبهای
شبکه سه را پر کرده که کیلومترها
بــا خواســت ،ذائقــه و عالقــه مردم
فاصلــه دارد .برنامــهای کــه بــرای
تأمین نظر مدیران شــبکه ســاخته
میشــود نــه نظــر فوتبالدوســتان و
مــردم ایــران.
برنامــه نــود ســالها بــا فاصلــهای
معنــادار بهتریــن برنامــه ســازمان
صداوســیما میشــد امــا فوتبــال
برتــر به اعتــراف مدیــران ارتباطات
مردمــی ایــن رســانه حتــی از راز بقا
هــم بیننــدگان کمتــری دارد؛ آنقدر
بــی اقبال کــه آمار مخاطبــان برخی
ســریا لهای تکــراری ســا لهای
گذشــته هــم بــه مراتــب از ایــن
برنامــه بیشــتر اســت.
حــاال دیگــر عــادل فردوســیپور بــه
یقیــن رســیده کــه تــا ایــن مدیــران
باشــند ،راهــی به شــبکه محبوبش
نخواهــد یافــت و برنامــه نود را فعال ً
بایــد بــه بایگانــی ذهنش بســپرد.
امــا برای فردی مانند عادل ســخت
اســت کنــار جــوی بنشــیند و گــذر
عمر ببیند .او با سایت جدید سعی
میکنــد بخشــی از نیازهــای ذهنــی
خــود و مخاطبانــش را تأمیــن کند.
عادل یک عاشــق دوآتشــه و واقعی
فوتبال است و تعداد افرادی که در
جامعــه ماننــد او زندگــی را در تــوپ
گــرد فوتبــال جســتجو میکننــد،
کم نیســتند.
او بــا درک درســت از ایــن عطــش
تمــا م نشــد نی ســعی میکنــد
همــان خوراکــی را آمــاده کنــد کــه
فو تبا لد و ســتا ن منتظــر بلعــش
هســتند .
گفتوگو هــا ی عــا د ل ( کــه
هوشــمندانه در ابتــدای شــب
سهشــنبه یعنی زمان آغاز برنامه
نــود منتشــر میکنــد) دقیقــا ً
همــان پارامترهایــی را دارد کــه
مخاطــب میخواهــد؛ شــجاعت
در پرســش و در نظــر گرفتــن
نیــاز و نظــر مخاطــب عــادل را به
چهــرهای خــاص تبدیــل کــرده.
پرســشها دقیقــا ًهمــان چیزی
اســت که اگر مخاطب رودرروی
ســوژه مصاحبه نشســته باشــد،
میپرســد .
ایــن درک درســت بــه عــادل
کمــک کرده و میکنــد تا همواره
برنا مــها ی محبــو ب بســا زد .
برنامهای که بر پیشــانی سازمان
صدا و سیما میدرخشید و حاال
جایگاهــی درخــور در فضــای
مجــازی دارد.
گفتوگــوی عــادل بــا کارلــوس
کــیر و ش یــک بــا ر د یگــر
هــو ش رســا نها یا ش را بــه
چشــم آورد .نخســت اینکــه بــا
فــردی گفتوگــو کــرد کــه همــه
رســا نهها ی و رزشــی ا یــرا ن
تشــنه مصاحبــه بــا او بودنــد.
حضــور پرشــمار خبرنــگاران و
تصویربــرداران و عکاســان در
فــرودگاه در اولیــن تمریــن تیــم
ملی نشــان داد برخالف دراگان
اســکوچیچ ،کارلــوس کیروش،
عنصــری بســیار جــذاب و مهــم
بــرای رسانههاســت و عــادل
فرد و ســیپو ر بــا صیــد مــرد
پرتغالــی نشــان داد چه اعتباری
در این زمینه دارد .همین نکته،
شــیوه طراحــی و ســوا لهای
ســخت بــود کــه کــیروش البته
خود را آماده پاســخ به آنها کرده
بــود .حتی بازی تلــخ با ژاپن.
عــادل بــا ایــن گفتوگــوی
طوالنــی و چنــد وجهــی بــاز
هم گل طالیی زد و جایگاه
خــود را برای چندمین بار
بــه مدیرانــی نشــان داد
کــه بهدلیــل وجاهــت و
محبوبیــت بــاالی ایــن
مجــری قدرتمنــد،
تصمیم به حذفش
گرفتنــد.

محرم نویدکیا

فیفا

ایران  -اروگوئه

گزینه اصلی جایگزینی مهدویکیا

گرفتن تست دوپینگ از ملیپوشان ایران

پخش زنده قطعی شد

اعضای هیأترئیسه فدراسیون برای سرمربیگری تیم امید به نویدکیا پیشنهاد
دادهاند .آنها پس از رد پیشنهاد اسکوچیچ ظاهرا ًبه سراغ نویدکیا رفتهاند تا او
را بــرای حضــور در رأس مربیگــری تیم امید متقاعد کنند .محرم نویدکیا آخرین
مرتبه در دوازدهم خردادماه سال گذشته بود که پس از تساوی سپاهان مقابل
آلومینیوم در نشســت خبری حاضر شــد و پس از آن مطابق انتظار و رفتاری که
از او به یاد داریم دیگر در محفلی عمومی رؤیت نشده است.

پرهــان خانلــری ،پزشــک تیــم ملــی فوتبــال در خصــوص تســت دوپینــگ کــه از
بازیکنــان تیــم ملــی گرفتــه شــد ،گفت« :طبــق قوانین فیفــا ،بازیکنــان حاضر در
جامجهانــی تســت دوپینــگ میدهنــد .بــر همیــن اســاس بــا اعــام فدراســیون
جهانی فوتبال از  ۳۲تیم راه یافته به رقابتهای جامجهانی قطر تست دوپینگ
گرفته میشود .با توجه به برپایی اردوی تیم ملی در اتریش و در زمان فیفادی،
نماینــدگان فیفــا از کلیــه بازیکنان تســت دوپینگ گرفتند.

دیــدار ایــران و اروگوئــه از شــبکه ســوم ســیما بهطور مســتقیم پخش میشــود.
ایــران و اروگوئــه در شــرایطی جمعــه شــب از ســاعت  20:30طــی یــک مســابقه
تدارکاتــی مقابــل هم قــرار میگیرند کــه درباره پخش زنده حاشــیههایی مطرح
بــود .ابتــدا گفتــه شــد که شــرکت اتریشــی اجازه پخش زنــده را نداده اســت .در
ادامــه مطــرح شــد کــه کارلوس کیروش قصــد دارد تیم خــود را از نظرها مخفی
نگه دارد .اما فدراســیون خبر داد که مســابقه به طور زنده پخش خواهد شــد.

عکس :نعیم احمدی /ایران ورزشی

گزارشی از شرایط حاکم بر اردوی تیم ملی در اتریش

نظم حرف اول را میزند؛ مافیا تعطیل

کارلــوس کــیروش بــا بازگشــت بــه فوتبــال ایــران ،زمــان را از دســت نــداده و بالفاصلــه مشــغول کار شــده .اینجــا همــان نقطــهای اســت که میگوینــد زمان بیشــتر از طــا بــرای آدم ارزش دارد و کارلوس کــیروش نیز همان آدم اســت .خیلی
ســریع دســت روی نفراتــی کــه بایــد باشــند گذاشــته و دارد تمــام تالشــش را میکنــد تــا در کمتریــن زمــان ممکــن تیمش را به شــرایطی که فقــط و فقط دلخواه خودش اســت برســاند .او ،تیمش و شــاگردانش در اردوی اتریش ســخت کار و
تــاش میکننــد تــا چند مــاه آینــده بتوانند پرچــم ایران را بــاال ببرند.

ZOOM
در اتریش همه چیز روی
نظم پیش میرود و از
صبحانه گرفته تا تمرین
و سپس ناهار و شام
همه چیز به صورت
منظم و سر وقت است.
خود بازیکنان هم
چهارچوب و ضوابط را
میدانند و شرایط طوری
است که بازیکنان غیر
از زمان تمرین ،صبحانه،
ناهار و شام در محوطه
هتل دیده نمیشوند؛
شرایطی کامًال حرفهای
برای بازی کردن در
مهمترین و حرفهایترین
تورنمنت ورزشی جهان
در آذرماه سالجاری.

مافیا تعطیل شد

همیــن چنــد ماه قبل بــود که خبرهای
زیادی از مافیا بازی کردن ملیپوشــان
در اردوهای تیم ملی و شب زندهداری
آنها به گوش میرسید .اوضاع تا حدی
فاجعــه شــده بود که خود ملیپوشــان
از ایــن اتفــاق حــرف میزدنــد و بارهــا و
بارها در صفحات شــخصی خودشــان
گالیــه میکردنــد .بــا آمــدن کــیروش
مافیا بازی کردن که هیچ ،دیگر کســی
حــق بیــدار ماندن تــا ســاعتهای آخر
شــب را هــم نــدارد و بایــد گفــت کــه
مافیــا ،تعطیل!

خیلی جدی گرفتهاند
رفقای رقیب!

ملیپوشــان حســابی تمرینــات را
جــدی گرفتهانــد .طــوری کــه بــه گفتــه
شــاهدان انــگار دارنــد فوتبــال واقعــی

بــازی میکننــد .انگیــزه بــاال و خــون
تــازهای که به رگهای آنها تزریق شــده
خبــر از ایــن میدهــد کــه آنهــا در زمین
تمریــن با هم رقیب هســتند نه رفیق!

توضیحات آقای سرمربی؛
اشتباه نزنید بچهها!

تمریــن معمــوال ًدر دو نوبــت صبــح و
بعــد از ظهــر انجــام میشــود .در هوای
دلچســب و خنــک پاییــزی اتریــش که
گاهــی بــا بــاران و تگــرگ همراه اســت،
بازیکنــان بدنهــای خودشــان را بــا
نــرمدوی و بغــل پــا زدن بــه تــوپ آغــاز
میکنند و تمام تالششــان این اســت
کــه حتــی ایــن تمریــن ســاده را هــم به
بهتریــن شــکل ممکــن انجــام بدهند.
بــا ایــن حــال و در زمــان زدن کرنرهــا و
ضربــات ایســتگاهی و ضربات پنالتی،
کــیروش تمریــن را قطــع میکــرد و

ریــز بــه ریــز نکاتــی کــه الزم بــود را بــه
ملیپوشــان گوشــزد میکــرد.

مو الی درز کار نمیرود؛
کیروش ،جدیتر از همیشه

از همــان زمانی کــه کیروش قندیلها
را میچینــد جدیــت را میشــود در
چهــرهاش دیــد .ایــن جدیــت بــه
انــدازهای اســت کــه بــه بازیکنــان هــم
منتقــل میشــود .کــیروش تمرینــی
را تــدارک دیــده کــه بازیکنــان عــاوه
بــر اینکــه بایــد اســتقامت بــاالی بدنی
خودشــان را حفــظ کنند ،بایــد توانایی
کنترل و نگه داشتن توپ را هم داشته
باشــند .جدیــت در تمرینــات تیم ملی
باعــث شــده تــا بازیکنــان در تمریــن
آنقــدر ســفت بــازی کنند کــه کیروش
مجبــور شــود گاهــی بــه آنهــا بگویــد:
«مراقــب باشــید مصــدوم نشــوید».

رابطــهای کــه بــا آقــای ســرمربی
خــوب اســت

کــیروش و بازیکنان تیم ملی مثل دو
دوســت هســتند .جو کامال ًدر تمرین
مناسب است و بازیکنان تمام تالش
خودشــان را میکننــد تــا نکاتــی را کــه
آقــای ســرمربی بــه آنهــا میگویــد بــا
جدیــت انجــام بدهند.
نکته اینجاست که خود کیروش هم
حســابی حواســش به تمرین هســت
و اصــا ًاجازه نمیدهــد تا یک ثانیه از
زمــان تمریــن هــدر بــرود .او در پایــان
تمریــن تــک تــک بــا همــه بازیکنــان
دســت میدهــد و بــه آنهــا خســته
نباشــید میگویــد.
او مثــل یــک رفیــق یــا بهتــر اســت
بگوییــم مثــل یــک پــدر دســت بــه
ســر و کلــه بازیکنــان میکشــد و تمام
تــاش خــودش را کــرده تــا همــان

رابطــه قدیمی و احساســی گذشــته را
داشــته باشــد.

اینجا نظم حرف اول را میزند

اردو ،اردوی خوبــی اســت و همــه
بازیکنــان از شــرایطی کــه دارنــد راضی
هســتند .
در اتریــش همــه چیــز روی نظم پیش
مــیرود و از صبحانــه گرفتــه تــا تمرین
و ســپس ناهــار و شــام همــه چیــز بــه
صورت منظم و ســر وقت اســت .خود
بازیکنــان هــم چهارچــوب و ضوابــط
را میداننــد و شــرایط طــوری اســت
کــه بازیکنــان غیــر از زمــان تمریــن،
صبحانــه ،ناهــار و شــام در محوطــه
هتل دیده نمیشــوند؛ شــرایطی کامال ً
حرفهای برای بازی کردن در مهمترین
و حرفها یتریــن تورنمنــت ورزشــی
جهــان در آذرمــاه ســالجاری.

z

خرده گزارش

کیروش بهدنبال همان شیوه ۵سال قبل

مصدومان باشگاهی هم باید
در تیم ملی مداوا شوند

یکــی از مســائلی کــه ســال  ۹۶میــان کارلــوس کــیروش و بعضــی از ســرمربیان لیــگ برتــری از
جملــه برانکــو ایوانکوویــچ اختالف نظر ایجــاد کرد ،بحث مداوای بازیکنانــی بود که در تیمهای
باشــگاهی خــود مصــدوم میشــدند .ایــن نفــرات علیالقاعــده بایــد زیــر نظــر کادر پزشــکی
تیــم خودشــان دوران درمــان و نقاهــت را طــی میکردنــد ولــی کارلــوس کیروش اعــام کرد با
توجــه بــه اهمیــت رقابتهای جام جهانی و حساســیت مســابقات ملیپوشــان حتما ًباید در
اختیار کادر پزشــکی فدراســیون قرار بگیرند و زیر نظر دکترهای تیم ملی در مرکز پزشــکی
فدراســیون فوتبــال درمــان شــوند! حاال خبرها حکایت از آن دارد کــه احتماال ًقاعده مذکور
دوبــاره تکــرار خواهــد شــد و بازیکنــان ملیپوشــی کــه در لیــگ برتــر مصدوم شــوند برای
مــداوای آســیب دیدگــی در اختیار پزشــکان تیــم ملی قــرار میگیرند.
البتــه بــه نظــر میرســد کال ًرقابتهــای لیــگ چند هفته بیشــتر انجام نخواهد شــد و
از ایــن بابــت تقابــل کمتری میان ســرمربیان لیگ برتری و مرد شــماره یک تیم ملی
خواهیــم داشــت بویژه آنکــه اغلب نفرات ایران لژیونر هســتند و بازیکنان داخلی
درصــد کمتری از ملیپوشــان را تشــکیل میدهند.

شب بسیار سرد
در انتظار ملیپوشان
ســرمای زودرس اغلــب بخشهــای اروپــا را فــرا گرفتــه و روزهــای اقامــت تیم ملــی در اتریش
همــه بازیکنــان کامــا ًمتعجــب شــدهاند چــون گاهــی اوقــات وضعیــت جــوی از حالت خنک
کامــا ًفراتــر رفتــه و بازیکنــان بــرای گــرم شــدن به وســایل گرمایشــی احتیاج پیــدا میکنند.
ایــن رونــد امشــب بــه نوعــی اوج خواهــد گرفت و هوا بــه  ۵درجه باالی صفر میرســد بنابراین
قطعــا ًتمــام وســایل گرمــازا در کمــپ محــل اقامــت تیــم ملــی روشــن خواهــد شــد تــا مانــع از
ســرماخوردگی بازیکنان شــود.
ایــن شــرایط جــوی بــا وضعیتــی کــه تیــم ملــی دو مــاه دیگــر در قطــر پیــش رو خواهد داشــت
کامــا ًمتفــاوت اســت امــا بــه هــر حــال نمیتــوان از برپایــی چنیــن اردویــی ایراد گرفــت چون
برای برگزاری مســابقات دوســتانه خودمان در برابر اروگوئه و ســنگال چاره دیگری نداشــتیم
و بایــد بــه اتریــش ســفر میکردیم.
از ســوی دیگــر ،ایــن اردو دو مــاه قبــل هماهنــگ شــده بــود و در آن زمــان کســی فکــر نمیکرد
شــرایط جــوی در اروپــا این گونه شــود.

