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تی ــم مل ــی ای ــران در ج ــام جهان ــی 2022
بــا انگلیــس همگــروه اســت و بــر همیــن
اســـاس دوئـــل احتمالـــی بازیکنانـــی از
دو کشـــور کـــه در ایـــن باشـــگاه حضـــور
دارنـــد ،میتوانـــد جـــذاب و تماشـــایی
باش ــد .س ــامان ق ــدوس نماین ــده ای ــران
در برنتفـــورد اســـت و از ســـویی دیگـــر
ای ــوان تون ــی ،مهاج ــم اول ای ــن تی ــم نی ــز
توســط گــرت ســاوتگیت بــه اردوی ســه
شــیرها دعــوت شــده تــا در آســتانه جــام
جهان ــی اتفاق ــی مه ــم ب ــرای ای ــن مهاج ــم
گل ــزن و  26س ــاله رخ بده ــد.
س ــامان ق ــدوس نخس ــتین ب ــار توس ــط
کارل ــوس کــیروش ب ــه اردوی تی ــم مل ــی
ای ــران دع ــوت ش ــد .او در ش ــرایطی ک ــه
میتوانس ــت پیراه ــن تی ــم مل ــی س ــوئد
را بپوشــد ،ایران را به عنوان مقصد خود
انتخــاب کــرد .البتــه کــه در جــام جهانــی
روس ــیه فرص ــت چندان ــی ب ــرای ع ــرض
انـــدام بـــه ســـامان نرســـید و او اغلـــب
بازیهـــا را از روی نیمکـــت تماشـــا کـــرد
و ه ــر از چن ــد گاه ــی ب ــه عن ــوان بازیک ــن
جانش ــین وارد ترکیـــب شـــد.
ق ــدوس ک ــه س ــومین فص ــل ب ــازی ب ــرای
برنتفـــورد را ســـپری میکنـــد ،در تمـــام
ایـــن مـــدت بـــا ایـــوان تونـــی رابطـــهای
صمیمــی داشــته و حــاال هــم حتمــا ًبــرای
ســامان جــذاب اســت کــه بتوانــد مقابــل
همتیمـــی خـــود در جـــام جهانـــی قطـــر
بـــازی کنـــد .ایـــوان تونـــی البتـــه ســـابقه
بــازی کنــار رایــان تفضلــی ،مدافــع ایرانی-
ب وان ــدررز را نی ــز در
انگلیس ــی وایکامـ ـ 
کارنامــه دارد .ایــن دو فصــل 2018-2019
در لیـــگ یـــک انگلیـــس و در ترکیـــب
پترب ــورو یونایت ــد حاض ــر بودن ــد و هم ــراه
ه ــم روزه ــای موفق ــی را س ــپری کردن ــد.
ای ــوان تون ــی ط ــی س ــالهای اخی ــر یک ــی
از بهتری ــن مهاجم ــان فوتب ــال انگلی ــس
بـــوده و بـــه تازگـــی پیراهـــن تیـــم ملـــی
را نیـــز بـــر تـــن کـــرده اســـت .او بعـــد از
حض ــوری درخش ــان در پترب ــورو ،فص ــل

 2 0 2 0 -2 0 2 1بـــرا ی برنتفـــو رد بـــه
میـــدان رفـــت و توانســـت  33گل
در چمپیونشـــیپ بـــه ثمـــر برســـاند.
درخش ــش او باع ــث ش ــد ت ــا مدی ــران و
کادرفنــی برنتفــورد قــراردادش را تمدیــد
کننــد .فصــل قبــل و در لیــگ برتــر ،تونــی
 12گل مهــم بــرای برنتفــورد زد و نــام خــود
را ب ــه عن ــوان مهاجم ــی مس ــتعد و توان ــا
ســـر زبانهـــا انداخـــت.
از فصــل قبــل تــا امــروز ،بارهــا نــام تونــی
در قام ــت مهاجم ــی ک ــه میتوان ــد ی ــک
ذخیــره مطمئــن بــرای هــری کیــن باشــد،
مطـــرح شـــده و باالخـــره ســـاوتگیت
هــم تصمیــم گرفتــه او را بــه اردو دعــوت
کن ــد و احتم ــاال ًب ــا خ ــود ب ــه قط ــر بب ــرد.
بخص ــوص ک ــه تون ــی ای ــن فص ــل ه ــم در
 7ب ــازی  5ب ــار دروازه رقب ــای برنتف ــورد را
ب ــاز ک ــرده و ارزش خ ــود را ب ــه ح ــدود 40
میلی ــون ی ــورو رس ــانده اس ــت.
نکتـــه جالـــب دربـــاره تونـــی و قـــدوس،
ارتبـــاط نزدیـــک ایـــن دو اســـت .در
تمرین ــات برنتف ــورد برخ ــوردی صمیم ــی
ب ــا ه ــم دارن ــد و اغل ــب کن ــار ه ــم دی ــده
میشـــوند .آنهـــا گاهـــی نیـــز هماتـــاق
میش ــوند و ای ــن میتوان ــد ب ــازی ای ــران
 انگلیـــس را بـــرای دو بازیکـــن جـــذابکن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال س ــامان ق ــدوس ک ــه
کمت ــر در ترکی ــب اصل ــی برنتف ــورد ق ــرار
میگی ــرد ،در ای ــن س ــه فص ــل نتوانس ــته
پ ــاس گل ــی ب ــرای تون ــی ارس ــال کن ــد .آن
ه ــم ب ــه عن ــوان بازیس ــازی ک ــه گاه ــا ًب ــه
ترکیـــب برنتفـــورد اضافـــه میشـــود تـــا
نقـــش گرهگشـــا را ایفـــا کنـــد.
برخ ــاف ق ــدوس ،تون ــی پ ــاس یک ــی از
گلهـــای قـــدوس در چمپیونشـــیپ را
بـــرای او ارســـال کـــرده .هفتـــه بیســـت
و پنجـــم فصـــل  2020-2021بـــود کـــه
برنتف ــورد موف ــق ش ــد ب ــا نتیج ــه ی ــک ب ــر
صف ــر لوتونت ــاون را از پی ــش رو ب ــردارد.
در آن دی ــدار ق ــدوس گل س ــه امتی ــازی
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برنتفـــورد را زد و البتـــه تونـــی هـــم بـــه
بهتریــن شــکل ممکــن او را در موقعیــت
گلزنــی قــرار داد .حــاال قــدوس  29ســاله
و تون ــی  26س ــاله انتظ ــار آغ ــاز ج ــام
جهانـــی  2022را میکشـــند تـــا
در نخســـتین بـــازی یکدیگـــر
را مالقـــات کننـــد .البتـــه بـــه
شـــرطی کـــه ا تفـــا ق غیـــر
منتظــرهای رخ ندهــد و هــر دو
در لیســـت نهایـــی ایـــران
و انگلیـــس قـــرار
بگیرنـــد.
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سوژه

غیبت مهاجم ایرانی-آلمانی
به دلیل مصدومیت

اکرت ،هر  82دقیقه
یک گل

یونیــون سنتگیلوســی کــه فصل
قبــل توانســت نتایــج درخشــانی
کســب کند و به لیگ اروپا برســد،
بــرای فصل جدیــد دنیس اکرت را
جذب کــرد .مهاجم ایرانی-آلمانی
از اینگولشــتات جــدا شــد و بــه
بلژیــک رفت تا بــرای یونیون بازی
کنــد .اکــرت ایــن فصــل در  4بازی
لیــگ بلژیک بــه میدان رفته165 ،
دقیقــه در زمیــن حضور داشــته و
 2گل نیــز بــه ثمــر رســانده .یعنــی
بــه ازای هــر  82دقیقه یک گل که
آمــار مناســبی بــرای او محســوب
میشــود .اکــرت امــا در آخریــن
بــازی یونیــون در لیــگ بلژیــک و
مقابــل یوپــن کــه بــا برتــری  2بــر
یــک تیمش همراه شــد ،جایی در
فهرســت نداشــت و بازی را از روی
ســکوها تماشــا کــرد .او مصــدوم
اســت و به همین دلیل نتوانست
در ترکیب یونیون به میدان برود.

فرار از سقوط
با محمدی؟

مهرداد محمدی بعد از پوشــیدن
پیراهــن العربــی در ابتــدای فصل
 2022-2023لیگ ســتارگان قطر
و همچنیــن گلزنی بــرای این تیم،
بــه الســیلیه رفــت تــا در ادامــه
راه در ترکیــب آبیهــا بــه میــدان
برود .الســیلیه حال و روز خوشــی
در جــدول ردهبنــدی نــدارد و در
رتبــه یازدهــم قــرار گرفتــه اســت.
الســیلیه از  7بــازی ،یــک بــرد،
یــک تســاوی و  5شکســت بــه
دســت آورده و فقــط  4امتیــاز
اندوختــه اســت .ایــن تیــم بــرای
بقا در لیگ ستارگان قطر امیدوار
بــه درخشــش مهــرداد محمــدی
اســت.

ZOOM
قدوس  29ساله و تونی  26ساله انتظار آغاز جام جهانی 2022
را میکشند تا در نخستین بازی یکدیگر را مالقات کنند .البته به
شرطی که اتفاق غیر منتظرهای رخ ندهد و هر دو در لیست نهایی
ایران و انگلیس قرار بگیرند.

حمایت نه چندان قاطع از
سرمربی لورکوزن

مسیر سیوانه-
سردار جدا میشود؟

جهانیار محبی

استیون بیتآشور

علی کریمی

لیگ چین در بالتکلیفی

نه گل و نه پاس گل

مصدومی که به تیم ملی هم نرفت

بعـد از انجـام  17هفتـه ،سـوپرلیگ چیـن مدتـی اسـت کـه بـه دالیـل مختلف
از جملـه انتخابـات ریاسـتجمهوری تعطیـل شـده و فعلا ًبرنامه مشـخصی
برای ادامه رقابتها وجود ندارد .هنان با مربی ایرانی خود ،جهانیار محبی
از  16بـازی  30امتیـاز گرفتـه و بـا یـک بـازی کمتـر در رده سـوم قـرار گرفتـه
اسـت .بایـد ببینیـم بـا شـروع دوبـاره لیـگ چیـن ،نتایـج درخشـان محبـی و
هنـان تکـرار خواهـد شـد؟

کلـرادو راپیـدز کـه اسـتیون بیتآشـور ،مدافـع راسـت سـابق تیـم ملـی را در
اختیـار دارد ،ایـن فصـل در کنفرانـس غـرب لیـگ ام ال اس حضـور دارد و
نتوانسـته مثـل گذشـته نتایـج قابـل قبولـی کسـب کنـد .کلرادو با کسـب 39
امتیاز از  32بازی در رده یازدهم قرار گرفته است .بیتآشور هم  18بار در
ترکیب کلرادو حضور داشـته 1254 ،در زمین بوده اما گلی به ثمر نرسـانده
و پـاس گل نـداده اسـت.

علـی کریمـی ایـن فصـل در دو بـازی بـرای کایسریاسـپور بـه میـدان رفتـه و
در ترکیـب اصلـی ایـن تیـم قـرار گرفتـه .بازگشـت او بعـد از یـک مصدومیـت
طوالنـی باعـث شـد تـا کارلـوس کـیروش هـم نامـش را در لیسـت مدعویـن
بـه تیـم ملـی قـرار بدهـد .کریمـی کـه بـه دلیـل آسـیبدیدگی 4 ،بـازی اخیـر
کایسریاسـپور را از دسـت داده ،بهبـود پیـدا نکـرده و بـه همیـن علـت در
اردوی اتریـش تیـم ملـی غیبـت داشـت.
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دوئل هاشمزاده-
شمسایی ،چهارم مهر

گزارش

 6بازی و  5شکست بدون صیادمنش

مصدومیت اللهیار ،افول هالسیتی
محسن ذاکری

روزنامه نگار

هالســیتی بــا ســرمایهگذاری هنگفــت
و جــذب بازیکنانــی باکیفیــت و البتــه
انتخــاب شــوتا آروالدزه گرجســتانی بــه
عنــوان ســرمربی ،فصــل 2022-2023
چمپیونشــیپ را به امید صعود به لیگ
برتــر آغــاز کــرد .اللهیــار صیادمنــش،
ســتاره جــوان تیــم ملــی هــم بــه یکــی از
بازیکنــان مهــم هالســیتی بــدل شــد
و در  4هفتــه نخســت در پســتهای
مختلــف بــرای ایــن تیــم بــازی کــرد.
صیادمنــش مقابــل برنلــی و دقیقــه
 55ایــن بــازی آســیب دیــد و مشــخص

بعــد از نتایج ضعیــف بایرلورکوزن
در ایــن فصــل شــایعاتی پیرامــون
احتمــال برکنــاری جراردو ســیوانه
از هدایــت ایــن تیــم مطرح شــده
اســت .ســیمون رولفــس ،مدیــر
ورزشــی لورکوزن در پاســخ به این
ســؤال کــه آیــا ایــن ســرمربی در
بــازی بعدی بایرلورکوزن که  10روز
دیگر برگزار میشود روی نیمکت
ایــن تیــم خواهد نشســت یا خیر،
گفت« :قصد ما این است که این
اتفاق بیفتد و او همچنان سرمربی
باشــد ».این ادعا در حالی از سوی
مدیر ورزشــی باشگاه بایرلورکوزن
مطــرح شــده کــه نمیتــوان خیلی
بــه آن اعتمــاد کرد.

شــد تــا چنــد مــاه نمیتوانــد بــرای هــال
ســیتی بــازی کنــد .هالســیتی در پایــان
هفتــه چهــارم  8امتیــاز کســب کــرده و از
مدعیــان جــدی صعــود بــود امــا بعــد از
آســیبدیدگی صیادمنش ،دوران افول
ایــن تیــم نیــز آغــاز شــد و هالســیتی در
جــدول ردهبنــدی پلــه بــه پلــه پاییــن آمد.
ها لســیتی بعــد ا ز مصد و میــت
صیادمنــش  6بــازی انجــام داده و
حاصــل آن تنهــا  3امتیــاز بــوده .ایــن
تیــم هفتــه پنجــم بــه مصــاف وســت
برومویــچ رفــت و بــا نتیجــه ســنگین  5بــر
 2شکســت خــورد .هفتــه ششــم برابــر
کاونتریســیتی  3بر  2پیروز شــد ،هفته
هفتــم مقابــل کوئینزپارکرنجــرز  3بــر

یــک باخــت ،هفتــه هشــتم  2بــر صفــر
مغلــوب شــفیلدیونایتد شــد ،هفتــه نهم
بــا  3گل برابــر استوکســیتی شکســت
خــورد و هفتــه دهــم هــم بــا  3گل مقابــل
سوانسیسیتی باخت 5 .شکست در 6
دیــدار اخیــر نشــان میدهــد هالســیتی
در بحــران قــرار دارد و بخشــی از آن هــم
مربــوط بــه غیبــت اللهیــار صیادمنــش
اســت.
اللهیار در  4هفته نخســت 319 ،دقیقه
در زمیــن حضــور داشــت و آروالدزه
از او حتــی بــه عنــوان دفــاع چــپ هــم
اســتفاده کــرد .او از وقتــی آســیب دیــده،
هالســیتی طلســم شــده و موفقیتــی
کســب نکــرده اســت .آمــار ایــن تیــم

هــم روز بــه روز ضعیفتــر میشــود،
بخصــوص کــه حــاال در رده بیســتم لیگ
 24تیمــی چمپیونشــیپ قــرار گرفتــه
و خطــر ســقوط را بیشــتر از همیشــه
احســاس میکنــد .آینــده شــوتا آروالدزه
هــم روی نیمکــت ها لســیتی مبهــم
است و مشخص نیست آیا او در ادامه
فصــل بــا ایــن تیــم قدیمــی همــکاری
خواهــد کــرد یــا نــه؟
اللهیــار کــه امیــدوار بــود با هالســیتی به
لیــگ برتــر صعــود کنــد و در مهمتریــن
لیــگ دنیــا بــه میــدان بــرود ،حــاال بیشــتر
از قبــل ناامیــد شــده و شــاید همیــن
مســأله منجــر به قطع همــکاری طرفین
در پایــان فصــل شــود.

تیــم ملــی فوتســال ایــران در
نخســتین د یــد ا ر خــو د د ر
شــانزدهمین دوره مســابقات
فوتســال قهرمانی آسیا روز چهارم
مهــر به مصــاف اندونــزی میرود.
ایــران در گروه ســوم این رقابتها
بــا اندونــزی ،چیــن تایپــه و لبنــان
همگــروه اســت .ایــران بــه عنوان
پرافتخارتریــن تیــم ایــن رقابتها
و مدافــع کســب عنــوان قهرمانــی
در حالــی پــای بــه ایــن مســابقات
میگــذارد کــه تیــم ملــی اندونــزی
هــم بــا محمــد هاشــمزاده مربــی
ایرانــی خود ســال موفقیتآمیزی
را پشــت ســر گذاشــته اســت.
مســئوالن فدراســیون فوتســال
اندونزی هم امیدوارند با شناختی
کــه هاشــمزاده از تیــم ملــی ایران
دارد ،ایــن بــازی را بــا بــرد پشــت
ســر بگذارنــد و حتــی صعــود بــه
مرحلــه نیمهنهایــی رقابتهــا را
تجربــه کننــد.

