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بهروز رسایلیگزارش
روزنامهنگار

شاید بازندگان بزرگ هیاهوی اخیر، احسان 
حاج صفی و کریم انصاری فرد باشند

درفاصلهکمتراز4ماهتاآغازجامجهانی،تیم
ملیفوتبالایرانبخشیازعجیبترینروزگار
خودراپشتسرمیگذارد؛یکآشفتگیمحض
کهبهخاطــربالتکلیفیفدراســیونفوتبال،
تشدیدهمشدهاســت.صفبندیآشکاررخ
دادهبین2گروهازبازیکنانتیمملیهمکهقوز
باالیقوزبود.یکعدهازاســکوچیچحمایت
کردندویکعدهبراوتاختند.درنتیجهشرایطی
ایجادشدهکههرقدرهمیکعدهشعاروحدت
وپایاندودستگیســربدهند،بازکسیباور
نخواهدکرد.بســیاربعیدبهنظرمیرسدکه
چنینوضعیتیبدون»قربانی«بهپایانبرسد.
اگردراگاناســکوچیچروینیمکتتیمملی
باقیبماندوقرارباشدفهرستنهاییتیمملی
برایحضوردرجامجهانــی2022راتنظیم
کند،واقعابعیداســتکهبازتــابوقایعاین
مــدترادرانتخابهایاونبینیــم.البتهکه
حــدسزدنتصمیماتمربیکرواتبســیار
دشواراســت،امااحتمالجدیوجودداردکه
2تنازکاپیتانهایتیــمملیقربانیاناصلی

جنجالهایاخیرلقببگیرند.

  طارمی و جهانبخش؟ خیلی بعید است
گمانهبسیارجدیطیروزهایگذشتهاینبوده
کهاگراسکوچیچتاجامجهانیبرمسندشباقی
بماند،مهدیطارمیوعلیرضاجهانبخشرابا
خودشبهقطرنمیبرد.باایــنحالباوراینکه
سرمربیتیمملیچنینتصمیمیبگیرد،بسیار
دشواراست.شایددرفضایاحساسیایجادشده،
خیلیهاچنینتوقعیازاسکوچیچداشتهباشند.
حتیداستانطارمیواسکوباحکایتامهژاکهو
اریککانتونامقایسهمیشود،اماواقعامیدانیم
کهاخذچنینتصمیمیســادهنیست.طارمی
بهترینبازیکنحالحاضرفوتبالایرانبهشمار
میآیدوخطکشــیدنرویناماوحتیبرای
کارلوسکیروشباآنروحیهمستبدوتهاجمی
همکارســختیبود،چهبرســدبهاسکوچیچ.
علیرضاجهانبخشهمکهگویادرفعلوانفعاالت
اخیرعلیهکادرفنیهمــراهوهمدوشطارمی
بودهزیرتیغاست.شایدحذفاوآسانتربهنظر
برسد،امابعیداستاسکوبهاینگزینههمفکر
کند.جهانبخشبازیکنثابتوموردعالقهمربی
کرواتدرتمامطولاینمدتبودهودرمسابقات

انتخابیهم5گلبرایتیمملیبهثمررساند.

  حاج صفــی و انصاری فرد؟ اصال بعید 
نیست

ازآنســواما2بازیکنمهمدیگرهستندکه
ســابقهزیادیدارند،درزمــرهکاپیتانهای
تیمملیبهشــمارمیروندوازقضابهشکلی
غیرمنتظرهازمخالفاناسکوحمایتکردند.این
2نفرکهپایگاهاجتماعیشانبامهدیطارمی
هرگزقابلمقایسهنیست،کریمانصاریفردو
احسانحاجصفیهستند؛کسانیکهبااتفاقات
اخیر،شایدواقعارنگجامجهانیرانبینند.هر
2بازیکننقشبسیارکمیدرتفکراتوتدابیر
تاکتیکیاسکوچیچداشتهاندوبهنظرمیرسد
ریشهابرازمخالفتشــانباسرمربیتیمملی
همهمینبودهباشد.کریمکهاصالایناواخر
بهاردوهادعوتنمیشدودرموردحاجصفی
همبســیاربعیداســتکهحذفاحتمالیاو
بااعتــراضومقاومتچندانیازســویافکار
عمومیمواجهشــود.هردویایــنبازیکنان
32سالههســتندوهماکنونرقبایجدیو
سرســختدرتیمملیدارند.کریمحتیدر
زمانغیبتطارمیوآزمونهمبهبازیگرفته
نمیشدوحاجصفیدرمســابقاتباشگاهی
تیمشنیزاغلبنیمکتنشیناست.درنتیجه
دورازذهننیســتکهمربیکرواتباحذف
آنها،ازشمارمخالفانشدرتیمبکاهدوفرصت
حضوردراردورابــه2بازیکنمورداعتمادش
بدهد.آیــاحاجصفیوانصاریفــر،مهمترین
کسانیخواهندبودکه4ماهدیگرازبازنشرآن

استوریکذاییپشیمانمیشوند؟
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کمیته فنی کشک نیست
قاسمپور، سخنگو و عضو کمیته فنی معتقد است 
برکناری اسکوچیچ بعد از انتخاب  رئیس جدید 

فدراسیون فوتبال تصمیم درستی نیست

19

 مهارت مشهور طارمی در گرفتن پنالتی، بار دیگر
در پرتغال خبرساز شده. او همچنان پنالتی می گیرد 

و منتقدانش همچنان خشمگین می شوند

توفان بچه غولرفیق جذاب جاذبه
خریدهای تازه باشگاه های بزرگ یکی پس 

از دیگری نخستین گل های خود را برای 
تیم جدیدشان می زنند

1819

این ره
که تو می روی...

در ليگ ايران که همه ستاره هايش حدودا 30ساله هستند، اميرحسين حسين زاده تنها ستاره جوان فصل 
بوده است. تنها محصول باکيفيت ليگ ايران اما به کشوري رفت که همه ايراني ها از آنجا ناکام برگشته اند

کی گفته 
جهانی را از 

دست داده ام؟
جواد کریمی، پاسور تیم ملی والیبال 

به خاطر مصدومیت لیگ ملت ها را از دست 
داد. اما برخالف شایعات می گوید برای 

مسابقات جهانی آماده است

استقالل خسته بود 
بازی نكرد 

تیماستقاللقراربودعصردیروزدراردويترکیه
دیداريتدارکاتيباالوکــرهقطربرگزارکنداما
اینبازيلغوشد.باشگاهالوکره2روزپیشخبر
ازانجامایــنبازيدادهبود.آنهاکــهقراربودبا
تیمسومقاییتآذربایجانبازيکنند،اطالعیه
دادندواعالمکردندکهبهجايتیمآذريباتیم
اســتقاللبازيميکنندامادیروزاستقالليها
اعالمکردندکهبــرايجلوگیريازمصدومیت
احتماليبازیکنانشانباالوکرهبازينميکنند.
استقاللکهدرترکیهاردوزدهاست،روزشنبه
باتیمفاتحکاراگومروكبازيکردومسئوالن
گفتهاندبهخاطرخســتگيبازیکنــانبازيبا
الوکرهرالغوکردهاند.بازیکناناســتقاللعصر

دیروزتمرینکردند.

آخرین خبر

 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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