
جایت خالی است

کاپیتان!
بدون داشتن یک کاپیتان مقتدر، شانس پیوند 
دوباره و سریع بازیکن ها بسیار اندک خواهد بود

بعد از حرف و حدیث هایی که درباره احتمال غیبت 
احسان حاج صفی و کریم انصاری فرد در اردوی تیم 
ملی به گوش می رسد، شرایط کاپیتانی تیم ملی نیز 
دشوار شده است. حاال علیرضا جهانبخش به عنوان 
قدیمی ترین عضو تیــم، اصلی ترین گزینه برای 
تبدیل شدن به کاپیتان ایران است. علیرضا البته 
در نبردهای قبلی نیز چنین تجربه ای را به دست 
آورده اســت. با این حال حاال حضور او در اردوها 
به عنوان کاپیتان کمی با گذشته متفاوت خواهد 
شد. به نظر می رسد یکی از دالیل شرایط آشفته 
رختکن تیم ملی به خصــوص در اردوهای اخیر، 
نبودن یک کاپیتان مقتدر در تیم اســت. فوتبال 
ایران اساسا کمتر چنین بازیکنانی تولید می کند 
و نفراتی با خاصیت رهبری تیم در لحظات دشوار، 
کمتر در فوتبال ایران دیده می شــوند. علیرضا 
جهانبخش بدون تردیــد مقصر چنین وضعیتی 
نیســت و اینکه بازیکنان تیم ملی برای آرامش و 
کمی حرفه ای گری در اردو حتما شخصی در قامت 
»ناظم« بخواهند نیز کمی قابل نقد به نظر می رسد، 
اما اگر همین حاال چنین شخصیتی در تیم ملی 
وجود داشت، شرایط اردوی تیم کمی بهتر بود و 
همه ماجراهای درونی تیم نیز به سرعت به بیرون 

سرایت نمی کرد.
یکی از نخستین تصمیم های بسیار مهم کارلوس 
کــی روش در تیم ملی، انتخاب کاپیتــان بود. او 
در یک تصمیم نسبتا جنجالی، بازوبند را از علی 
کریمی گرفت و به جواد نکونام تحویل داد. شاید 
این تصمیم در نگاه اول کمی پرریســک بود اما 
نکو در سال های بعدی نشان داد که چه کاراکتر 
قابل اعتمادی برای تیم ملی است. جواد در همه 
سال های بعدی کارلوس کی روش، یک وزنه مهم 
برای ایران بود. کسی که هم رابطه بسیار خوبی با 
مربی تیم داشت و هم در بین هم تیمی ها بسیار 
مقبول بود و به همین خاطر می توانســت رابطه 
خوبی بین آنها برقرار ســازد. کــی روش در همه 
اردوها روی دعوت نکو و مســعود شجاعی با هر 
کیفیتی اصرار داشــت. چرا که می دانست سایر 
بازیکنان تیم چه احترامی به این نفرات می گذارند و 
هرگز به دنبال رقم زدن آشوب در این تیم نخواهند 
رفت. دراگان اسکوچیچ اما شــرایط الزم را برای 
رقم زدن این انتخاب نداشته و اساسا در این مورد، 
نمی توانسته کار خاصی انجام بدهد. او باید خودش 
دست به کار شــود و برای متحد کردن تیم قدم 
بردارد چرا که بدون داشتن یک کاپیتان مقتدر، 
شانس پیوند دوباره و سریع بازیکن ها بسیار اندک 

خواهد بود.
جای یک کاپیتان پرتجربه و با اقتدار در تیم ملی 
ایران خالی به نظر می رســد. کسی که دعواهایی 
شبیه به این را پشت سر گذاشته باشد و به سایر 
نفرات توضیح بدهد که عاقبت چنین ماجرایی، 
اصال خوب نخواهد بود. کســی کــه بتواند بین 
بازیکنان و مربیان تیم پیوند برقرار کند و همه  چیز 
را به ســاحل صلح برگرداند. به هر حال فوتبال 
ایران به تازگی تغییر نسل داده و هنوز تیم بسیار 
جوانی دارد. آخرین بازمانده های قدیمی تر تیم نیز 
دیگر یا در ترکیب اصلی نیستند یا در اردو دیده 
نمی شــوند. در نتیجه فعال فوتبال ایران چاره ای 
به جز استفاده از همین ظرفیت فعلی پیش روی 
خودش نمی بیند. باید صبر کنیم تا تیم کمی تجربه 

کسب کند و این سختی ها را نیز پشت سر بگذارد.

تیم سرخابی نکو
در شرایطی که بیشتر نگاه ها در فصل نقل وانتقاالت 
معطوف به باشــگاه هایی همچون پرسپولیس، 
استقالل و سپاهان اســت، تنها نماینده آسیایی 
ایران یعنی فوالد خوزستان هم یارگیری جذاب 
و خبرسازی انجام داده است. فوالد بهمن ماه باید 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به 
مصاف الفیصلی عربستان برود؛ تیمی که به دسته 
پایین تر سقوط کرده است. به همین منظور باشگاه 
خوزستانی یارگیری نسبتا خوبی انجام داده است. 
هرچند آنها لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی و کهنه کار 
خود را از دست دادند، اما 8بازیکن را به طور قطعی 
جذب کرده اند که 5نفر از آنها ســابقه حضور در 

پرسپولیس و استقالل را دارند.
جواد نکونام در این تابستان سعید آقایی و احسان 
پهلوان، دفــاع و وینگر پرســپولیس را خرید تا 
شــاید کال جناح چپ تیمش را به آنها بدهد. در 
سمت راســت هم او وریا غفوری، چهره خبرساز 
این روزهای فوتبال ایران را خرید و نیز فرشــید 
اسماعیلی، هافبک پیشین استقالل را از لیگ قطر 
جذب کرد. در خط حمله هم علی قربانی ازجمله 
دیگر خریدهای سرخابی فوالد بود؛ بازیکنی که 
سابقه حضور در استقالل را دارد. جالب است که 
از قبل هم بازیکنانی مثل شــهاب گردان، مهدی 
شیری و پاتوسی با تجربه حضور در 2 قطب سنتی 
فوتبال ایران در فوالد حضور دارند. آرش رضاوند و 
عارف آقاسی هم بین 2 نیم فصل پارسال از استقالل 
به فوالد آمدند که البته آقاسی به جمع آبی پوشان 
برگشت. در نتیجه نکونام در لیگ بیست ودوم تیمی 

جذاب، آشنا و احتماال پرقدرت خواهد داشت.

فوتبال ایران

   پنجشنبه     30 تیر  1401     21  ذی الحجه  1443       سال سی ام          شـــماره  8548

کریم، گمشده پرسپولیس؟
تالش پرسپولیسی ها برای تماس با انصاری فرد 

نتیجه نداده. کریم خیال بازگشت به ایران را ندارد 
اما شاید به خاطر تیم ملی برنامه هایش را عوض کند

والیبال ایران برای رسیدن به 
جمع 4تیم برتر ساعت 23:30 
امشب با لهستان بازی می کند

ضربه را محکم تر بزن

1820

مرد بازنده
حميد استيلي در آستانه بركناري از پست سرپرستي تيم ملي قرار دارد

او از زماني كه به عنوان بازيكن بازنشسته شده، تقريبا در هيچ پستي موفق نبوده است

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ برتر

 روز مانده تا 
ليگ يک

 روز مانده تا 
سری آ

 روز مانده تا 
الليگا

 روز مانده تا 
بوندس ليگا
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سوژه روز
مدال المپیک می خواهم

یونس امامی که امسال در 
مغولستان و تونس طال گرفت، 
حاال عازم مسابقات جهاني است

20

تيم ملی بسكتبال ايران با شكست 
تحقيرآميز مقابل اردن نتوانست به 
جمع 4تيم اول كاپ آسيا صعود كند 
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