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درموردسایهسنگینمربیپرتغالی
کههمچنانبرسرجانشیناناو

سنگینیمیکند
اگرچهاززمانحذفتیمملــیمصرباکارلوس
کیروشازمسابقاتانتخابیجامجهانی2022
اینشایعهوجودداشــتکهاوروینیمکتتیم
ملیایرانخواهدنشستاماانتشاریکگزارش
دررســانههایعربیبهاینحــرفوحدیثها
دامنزد.سایتالکورهقطرمدعیشدهکیروش
بعدازقطعهمکاریباتیمملیمصراز4کشــور
پیشنهادداشتهکهیکیازآنهاایراناست.هرچند
فدراســیونفوتبالبالحنینهچندانقاطعاین
خبرراتکذیبکرده،امامیدانیمکهعدهایدر
اینمجموعهازگزینهبازگشــتمربیپرتغالی
بدشاننمیآید.بخشیازبدنهافکارعمومیهم
ازچنیناتفاقیاستقبالمیکند.شایدازنظراین
گروه،آشناییقبلیکیروشبافوتبالایراندلیل
خوبیبرایاینانتخابباشــد،چراکهدرصورت
تغییردراگاناسکوچیچهرمربیخارجیدیگری
برایاشــرافبرفوتبالایراننیازبهکلیزمان
خواهدداشت.باهمهاینها،پرسشاینجاستکه
چهزمانیپروندهکیروشدرفوتبالایرانبسته
میشود؟بااینذهنیتگذشتهگرا،شایدحتی
بعدازمرگمربیپرتغالیهمایناتفاقرخندهد!

  یک عالقه و 3سؤال
درموردعالقهبعضیها)اعمازمدیرانفدراسیون
یاهواداران(بهحضــوردوبارهکارلوسکیروش
روینیمکتتیمملی،خیلیمیشودحرفزد.
شایداصالدیدگاهوسلیقهآنهادرستباشد.این
مطلبهملزومادرردچنینتفکرینیست.فقط
چندسؤالســادهوقابلتاملرامطرحمیکند.
پرسشاول؛آیادراگاناســکوچیچرابعدازآن
عملکردفوقالعادهدرمرحلهانتخابیبایدعوض
کنیمیانه؟اینمربیغیرازآنچهانجامداد،دیگر
چهبایدمیکردتادرجامجهانیروینیمکتتیم
ملیبنشیند؟میدانیمکهدنیایفوتبالحرفهای،
عرصهمرامومعرفتولوطیگرینیست،اماآیا
واقعاعزلکســیکهتیمملیایــرانراازخطر
شدیدحذفدرمرحلهپیشمقدماتینجاتداد،
منصفانهاست؟پرســشدوم؛اگرقراربهعوض
کردناسکوباشد،آیاکارلوسکیروشبهترین
گزینهبرایجانشینیاوبهشمارمیآید؟بههرحال
همــهمیدانندکیروشمربیارزانینیســتو
برخیبراینباورندکهباچنینپولیمیشــود
یکمربیبزرگدیگرباتفکراتجدیدومتفاوت
راروینیمکتتیمملیایراننشــاند.پرســش
سوم؛امروزکهحسمیکنیمدرجامجهانینیاز
بهفوتبالتدافعیداریمخیلیهــایادکارلوس
کیروشافتادهاند؛فرداکهدرجامملتهایآسیا
دوبارههوسفوتبالتهاجمیکردیدچهمیکنید؟
بازحوصلهتانسرنمیرودوعلیهفوتبالاقتصادی

سینیورتوییتهایطنزنمیزنید؟

  داستان دردناک دودستگی
مســئلهکیروشاماازیکجنبهدیگرهمقابل
تاملاست.جامعههواداریدرفوتبالایراننسبت
بهاودیدگاهکامالدوقطبیدارد؛گروهیبهشدت
شیفتهاینمربیهستندوگروهیدیگرازاواعالم
بیزاریمیکنند.حتیاگــرکارلوسکیروش
یکدرصدروزیبهفوتبالایــرانبرگردد،این
دودســتگیمثلزهردرخونتیــمملیعمل
خواهدکرد.بیتردیددوبارهموجیازمخالفتهاو
اصطکاکهایبیدلیلایجادخواهدشد؛جنگو
جدلهاییکهواقعادیگرغیرقابلتحملشدهاند.

  کی روش در تونس؟ این پایان کار نیست
درعینحالامااخبــارضدونقیضیهمدرمورد
توافقکیروشبافدراسیونفوتبالتونسبرای
هدایتتیمملیاینکشوردرجامجهانیبهگوش
میرسد.تونسدرگروهچهارمبافرانسه،دانمارک
وبرندهپلیآف)استرالیا-امارات/ پرو(همگروه
شدهاست.ازدوحالتخارجنیست؛یاشایعهمورد
نظرکذباستکهدراینصورتهمچنانبحث
بازگشتکیروشبهفوتبالایرانادامهخواهد
داشتیامربیپرتغالیواقعاروینیمکتتیمملی
تونسمینشیندکهاینتازهاولبدبختیاست،
چراکهدراینصورتحتمانتایجتیمملیایران
درجامجهانیبانتایجوعملکردتونسمقایسه
خواهدشد!بهنظرمیرسدتنهاراهرهاییازاین
عذاب،تغییرتفکرهواداراندرفوتبالایراناست؛
اینکهبپذیرندکــیروشرفتهودیگرفکرکردن
بهاووجنگیدنبرسراینمربی،سودیبهحال
تیمملینخواهدداشــت.اینچماقرابرداریدو
بگذاریدجانشــینکیروش-حاالهرکسیکه

هست-نفسبکشدوکارشراانجامبدهد.
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امیدواریویژهپرسپولیس
حذف استقالل، امید سرخ ها را به رقابت در 6هفته 
پایانی لیگ برتر افزایش داد. باید دید یحیی از این 

فرصت استفاده می کند یا خیر؟
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تيراندازانمدالنگرفتندزباندرازیبهآینده
جواد فروغي، برنده مدال طالي 

تیراندازي در المپیك، در جام جهاني 
برزیل به فینال هم نرسید
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لیگ برتر ایران - هفته 25
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برنامه بازی

درست در لحظاتی که هواداران رئال مادرید 
امیدشان برای صعود را از دست داده بودند، 

مودریچ با یک پاس استثنایی، کهکشانی ها
را به لیگ قهرمانان برگرداند
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کاشبه
فرانسهوبرزیل

میخوردیم

با وجود شايعاتی که درخصوص 
پرسپوليسی شدن مرتضی 

پورعلی گنجی مطرح شده، او در 
گفت وگو با همشهری تأکيد 

می کند هدفش همچنان بازی در 
تيم های خارجی است

داستان حامد لك، داستان یك سقوط 
تمام عیار است . او جایگاه فنی اش را از دست 

داده؛ با پایگاه اجتماعی اش چه می کند؟


