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نیوکمپ باید برود جلو

بگذار ترجمه کنند

بگو چه کسی را قبول داری؟

هــوادار و پرســپولیس در حالی در 
ورزشگاه دستگردی به مصاف هم 
رفتند که چمن خراب اســتادیوم 
صدای هر دو تیــم را درآورده بود. 
تماشــاگران تلویزیونــی به وضوح 
می دیدند که توپ مدام پله می شــود و 
امکان 5ســانتی متر پیش روی منظم را هم ندارد. این موضوع 
به شکل محسوســی از کیفیت بازی کاسته بود، اما گویا خرابی 
چمن یک مخالف بزرگ داشت. رضا پارسا، مدیر مجموعه ورزشی 
دستگردی گفته بود: »زمین ورزشگاه پاس قوامین مخملی است 
و هیچ مشکلی ندارد.« قبال در چنین شرایطی مدیران مشکالت 
را می پذیرفتند و مثال می گفتند بودجه نداریم یا امکانات مان کم 
است و این چیزها. حاال اما برخی از مدیران رویکرد دیگری را در 
پیش گرفته اند و روز روشن را هم انکار می کنند. بله آقا؛ چمن شما 

مخملی است، اصال نیوکمپ باید در مقابل دستگردی برود جلو!

شروع فرهاد مجیدی در لیگ امارات 
خوب نبوده و او زیر فشار است، اما 
همه مشــکالت فرهاد به همین 
مقدار محدود نمی شود. به تازگی 
یک بخش از نشست خبری مجیدی 
در فضای مجازی وایرال شده که او در آن 
می کوشد انگلیسی حرف بزند، اما به نظر می رسد کمی زبان عربی 
هم در آن مخلوط شده و مشکالتی به وجود آمده است. بخش 
خاص این ویدئو که در شبکه های اجتماعی تبدیل به کلیدواژه 
شده »پرابلم تاکتیکی« است که بعید به نظر می رسد در هیچ یک 
از زبان های زنده دنیا معنی خاصی داشته باشد. البته ما که در 
تسلط مجیدی به زبان های خارجی تردید نداریم، اما بهتر است 
او کمی هم مهارت هایش را پنهان کند و مثال فارسی حرف بزند. 
اینطوری یک شغل ایجاد می شود. باالخره مترجم ها هم باید نان 

بخورند. اینطور نیست؟

شــنیدن جمــالت انتقــادی از 
پیشکســوتان فوتبال ایــران به 
یک عادت دیرینه تبدیل شــده و 
هیچ چیز عجیبی نیســت. با این 
حال بعضی از دوستان انصافا شور 
کار را در می آورند. مثال حســن خان 
روشن که خیلی هم فوتبالیســت بزرگی بوده و آدم محترمی 
است، یک سلسله اظهارات تند و تیز در مورد مربیان خارجی 
دارد که کم کم دارد از حد تحمل خارج می شود. او ساپینتو را 
»دلقک« خوانده و این در حالی اســت که به وینفرد شفر هم 
می گفت »دالل« و عقیده داشت آندرا استراماچونی هم یک 
آدم »مزخرف« است. او که برانکو را هم قبول نداشت و می گفت 
»مربی« نیســت، حاال تهدید کرده که اگر کارلوس کی روش 
برگردد، ساختمان فدراسیون را آتش می زند! حاال ما کاری به 
این نفرات نداریم، اما انصافا شما بگو کدام مربی را قبول داری؟

نفت آبــادان فقط با یک شــوت داخل 
چارچوب، یک گل به نفت مسجدسلیمان 
زد. اما نتوانست از این گل به خوبی دفاع 
کند و پیروزی را با شکســت عوض کرد. 
تیم آبادانی در این بازی 7شوت زد و تعداد شوت های حریفش دقیقا 
دوبرابر این عدد بود. آمار شوت های داخل چارچوب این مسابقه 6-یک 
به سود تیم مهمان بود تا درنهایت مسجدسلیمانی ها در آبادان 2-یک 
پیروز شوند. بهترین بازیکن این مســابقه از نگاه متریکا، رضا دهقانی 
زننده نخستین گل مسجدســلیمان بود که نمره7.71 گرفت و نمره 
پیمان رنجبری هم فقط 0.8 کمتر از او بود. رنجبری گل اول را برای 

دهقانی ساخت و گل دوم را هم خودش از روی ضربه پنالتی زد.

بازی فوالد و مس رفسنجان بیشتر از آنکه 
موقعیت گل داشته باشد، موقعیت دعوا 
و درگیری داشــت. در پایان 100دقیقه 
مسابقه این 2تیم مدعی، امید گل 0.32 
برای فوالد و 0.56 برای مس ثبت شد تا مجموع موقعیت های 2تیم 
به اندازه یک گل هم نباشد. فوالد 7بار شــوت زد که فقط یکی از آنها 
داخل چارچوب بود و مس رفســنجان هم با 9بار تالش برای گلزنی، 
حتی یک ضربه هم به داخل چارچوب نزد. یعنی تقابل تیم های پنجم 
و ششم فصل گذشته فقط یک ضربه داخل چارچوب داشت! بهترین 
بازیکن این میدان جفرســون باهیا مدافع مس رفسنجان شد که از 
متریکا نمره7.48 گرفت. در تیم مس 5بازیکن دیگر هم نمره باالتر از 

7گرفتند اما در جمع فوالدی ها فقط کولیبالی موفق به این کار شد.

سپاهان برای سومین بازی متوالی موفق 
به کسب پیروزی نشد و جالب اینکه این 
بار حتی امید گلش هــم کمتر از حریف 
بود. در دربی اصفهان، امید گل سپاهان 
0.91 و امید گل ذوب آهن 1.07 ثبت شد. اما بهترین بازیکن زمین از 
تیم سپاهان آمد؛ شهریار مغانلو بعد از مدت ها موفق شد برای تیمش 
گل بزند و در پایان مســابقه هم نمره7.90 را از آنالیزورهای متریکا 
بگیرد. او باالتر از آرمان قاســمی )7.73(، ســجاد آشوری )7.41( و 
پیام نیازمنــد )7.35( به عنوان برترین بازیکــن دربی تهران انتخاب 
شــد. ســپاهان در این بازی 55درصد مالکیت توپ داشت اما فقط 
توانســت 3ضربه داخل چارچوب بزند و در مقابل 2بار هم به ذوبی ها 
فرصت ضربه به چارچوب داد که یکی از آنها پنالتی آرمان قاسمی بود 

و تبدیل به گل شد.

نكته بازی

متریكاآماربازی

بهروز رسایلی| پرسپولیس در هفته پنجم لیگ 
برتر فوتبال ایران با نتیجه 3بر یک از ســد هوادار 
گذشت. تنها شیرینی این برد اما کسب یک 3امتیاز 
روی زمینی ناهموار نبود، بلکــه برتری قرمزها از 
جهات دیگری هم اهمیت داشت و کام هواداران را 
شیرین کرد. چند ارزش افزوده برد اخیر سرخپوشان 

را با هم مرور می کنیم.

  همراهی با بازی زیبا
در این یکی، دو ســال زیــاد پیش آمــده بود که 
پرسپولیس برنده شود، اما هواداران راضی نباشند. 
حتی در همین فصل هم 2پیروزی نخست قرمزها 
برابر آلومینیوم اراک و صنعت نفت آبادان تا حدی 
همین شــرایط را داشــت. دلیلش هم این بود که 
بخش زیادی از هواداران و منتقدان فکر می کردند 
پرسپولیس باید خیلی بهتر از اینها بازی کند. این 
اتفاق باالخره در اکباتان رخ داد و شاگردان یحیی 
گل محمدی روی چمن ناهموار ورزشگاه دستگردی 

یکی از بهترین نمایش های چند فصل اخیر خود را 
ارائه دادند.

  توقف سپاهان
آنچه دوشنبه شب پیروزي سرخ ها را شیرین تر هم 
کرد، محرومیت سپاهان از کسب پیروزی در سومین 
بازی پیاپی بود. طالیی پوشان اصفهانی که امسال 
هزینه های زیادی انجام داده اند و از سوی بسیاری 
از کارشناســان به عنوان مدعی اول کسب عنوان 
قهرمانی شناخته می شــوند، فصل را با 2 پیروزی 
شروع کردند تا نگرانی رقبا بیشتر شود؛ مخصوصا 
که پرسپولیس هیچ یک از 2 بازی اول را نبرد. با این 
حال از زمانی که بردهای پرســپولیس شروع شد، 
این سپاهان است که امتیازات را از دست می دهد. 
سپاهان بعد از توقف برابر گل گهر و شکست مقابل 
فوالد، این هفته در دربــی اصفهان برابر ذوب آهن 
مساوی کرد تا 4امتیاز برتری نسبت به پرسپولیس 

را با 3امتیاز عقب افتادن از این تیم عوض کند.

  گلزنی های تصاعدی
گل نزدن پرسپولیس در 200دقیقه ابتدایی فصل 
نگرانی های زیادی به وجود آورده بود، اما سرخپوشان 
در 3 مسابقه بعدی جبران کردند و به صورت تصاعدی 
گل زدند. پرسپولیس برابر آلومینیوم، نفت آبادان و 
هوادار به ترتیب یک، 2و 3گل به ثمر رســاند تا در 

ردیف گل های زده شرایط آبرومندانه ای پیدا کند.

  شیرین کامی دسته جمعی قرمزها
پرسپولیس نقل وانتقاالت توفانی و پرخبری را پشت سر 
گذاشته است. همانطور که حضور بازیکنان گران قیمت 
جدید در جمع سرخپوشان شور و نشــاط زیادی به 
همراه آورده، طبیعتــا توقعات هم از این ســتارگان 
باالست و باید خودشان را نشان بدهند. آن اوایل، کار 
چندان خوب پیش نرفت. دانیال اســماعیلی فرد که 
جای رامین رضاییــان را گرفته عملکرد فوق العاده ای 
نداشت و سعید صادقی هم از او بدتر بود. هر 2بازیکن 
اما در مسابقه با هوادار خوش درخشیدند. سعید صادقی 

که اصال ستاره اول زمین بود و هر کاری دلش خواست 
کرد. دانیال اسماعیلی فرد هم نخستین پاس گلش را 
داد و از زیر فشارها خارج شد. از سوی دیگر لوکادیا هم 
که با هزینه ای باال سرخپوش شده، برای دومین بازی 
پیاپی گلزنی کرد. به این ترتیب او زودتر از حد انتظار با 
شرایط جدید تیم وفق پیدا کرده؛ آنچه احتماال بازدهی 

این بازیکن را افزایش هم خواهد داد.

   و حتی خوردن گل اول
شــاید تعجب کنیــد، اما حتــی باز شــدن دروازه 
پرسپولیس برای نخستین بار در این فصل هم اتفاق 
بدی نبود. باالخره قرمزها یک جا باید گل می خوردند 
که این اتفاق در اکباتــان روی پنالتی بحث برانگیز 
اعالم شده به سود هوادار رخ داد. معموال رکوردهایی 
مثل کلین شیت همانطور که شیرین هستند، نگرانی 
هم ایجاد می کنند و ممکن است فشار روانی ناشی از 
حفظ آن از راندمان تیم بکاهد، اما حاال پرسپولیسی ها 
گل خورده اند و چیزی وجود ندارد که نگرانش باشند.
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زیدان در لیست 
بحران در دست!

وزیر ورزش و جوانان که بعــد از ماجرای تأیید 
صالحیت مهدی تاج به شــدت مورد انتقاد قرار 
گرفته، اخیرا توضیحی را در مورد این پرونده داده 
اســت. جالب ترین بخش از صحبت های حمید 
سجادی در مورد فدراسیون فوتبال، اصرار او به 
حمایت از این فدراسیون است. او در این خصوص 
گفته اســت: »به ماجدی اعالم کردم هر کسی 
را اعــم از مربیان داخلی و خارجــی قصد دارید 
بیاورید، حتی گفتم اگر کی روش را می خواهید 
بیاورید پولش را می دهیم و گفتم اگر زیدان را نیز 
می خواهید بیاورید تشریفات خاص آن را انجام 
دهید چراکــه هیچ دغدغه ای در مورد مســائل 
مالی مربوط به ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران 

نخواهید داشت.«
اینکه باالترین مقام اجرایــی ورزش ایران حتی 
نمی داند که یک مربی بزرگ و گران قیمت مثل 
زیدان بعــد از تجربــه کار در رئال مادرید هرگز 
برای مربیگری یک تیم به ایران ســفر نمی کند، 
در نوع خودش عجیب به نظر می رسد. اما به جز 
این، اصرار سجادی به تزریق پول به فدراسیون 
برای گرفتن تصمیم هــای جنجالی هم عجیب 
است. مگر همین روحیه در وزارت ورزش قبلی 
نبود که منجر به رقم خــوردن یک فاجعه ملی 
شــد؟ وزارت ورزش قبلی به تــاج توصیه کرده 
بود ویلموتس را بررســی کند و همین توصیه و 
حمایت های بعدی، یک بحران بزرگ و چندالیه 
برای فوتبال ایران ســاخت. وزارت برای یک بار 
هم که شــده باید خودش را از این ماجراها کنار 
بکشد. اصال چرا این حمایت های میلیون دالری 
از فوتبال صــورت بگیرد؟ آیا فدراســیون های 
مدال آور نیز از چنین حمایتی برخوردارند؟ چرا 
وزارت ورزش و فدراسیون کشتی به خاطر چند 
میلیارد تومان بودجه بیشتر به جان هم افتاده اند؟ 
برخالف آنچه سجادی تصور می کند، دور شدن 
وزارت ورزش از فدراســیون فوتبــال نه تنهــا 
مشکلی برای این فدراسیون به وجود نمی آورد، 
 بلکه شــرایط را برای این نهاد بهتــر نیز خواهد 

کرد! 

بیانیه قوه قضاییه 
درباره تاج 

قوه قضاییه دیروز بیانیه ای منتشر کرد که مجمع 
انتخاباتی ریاست فدراسیون فوتبال را زیر سؤال 
برد. در انتخابات روز هشتم شهریور مهدی تاج 
از مجمع رأی اعتماد گرفــت اما طبق بیانیه قوه 
قضاییه تاج در دادســرای تهران پرونده قضایی 
دارد. طبق اسناد منتشــر شده، دادستان تهران 
روز دوم شهریور در نامه رسمی به مدیران ورزش 
اعالم کرده بود که 3مدیر فوتبالی در دادســرای 
تهران پرونده قضایی دارند. به نظر می رســد قوه 
قضاییه این بیانیه را در پاســخ به اظهارنظرهای 
اخیر وزیر ورزش، حمید ســجادی منتشر کرده 
است. او دوشنبه شــب در یک برنامه تلویزیونی 
در جواب به این سؤال که ممکن است انتخابات 
فدراسیون تکرار شود، گفته بود:  »هنوز به صورت 
قطعی درباره شــایعاتی که ایجاد شــده چیزی 
محرز نشده است. گفته می شود یکی از کاندیداها 
صالحیت شرکت در انتخابات را نداشته است و 
باید از حضور او جلوگیری می شد. وقتی چیزی 
مشــخص نشــده، چطور می توانیم بگوییم که 

شرکت نکند؟« 
در بیانیه قوه قضاییه آمده اســت: »برای مهدی 
تاج به اتهامات سوءاســتفاده از موقعیت شغلی، 
اســتفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خالف 
واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی 
در اموال دولتی، به کارگیــری حیدر بهاروند در 
ســازمان لیگ برتر فوتبال برخالف قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در 
وجوه عمومی، تصرف غیرمجــاز در منابع مالی 
)مطالبات( فدراســیون از شــرکت های طرف 
قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی 
به میزان 4هزارو514 میلیارد و 974 میلیون و 
47هزارو245 ریــال و 10میلیون یورو، تضییع 
اموال و وجــوه دولتی، اخالل در نظــام پولی و 
ارزی کشور، کالهبرداری، گزارش خالف واقع، 
تبانی در معامالت دولتی، جعل در سند رسمی 
و به کارگیری سرمربی اســبق تیم فوتبال ایران 
)ویلموتس( پرونده قضایی در دادســرای تهران 
تشکیل شده است. از سوی دادسرای تهران برای 
مهدی تاج در اتهامات سوءاســتفاده از موقعیت 
شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش 
خالف واقع و شــروع به جعــل و تزویر قرار منع 
تعقیب صادر شد. در مورد دیگر اتهامات این فرد 
قرار جلب دادرسی صادر شــده است که پرونده 
آنها در مراجع قضایی در حال رســیدگی است. 
همچنین پرونده مربوط به ســرمربی تیم ملی 
فوتبال ایــران )ویلموتس( با گزارش ســازمان 
بازرسی کل کشور به اتهام تضییع وجوه عمومی 

در جریان رسیدگی قرار دارد.«

رستگاری دسته جمعی
 5ارزش افزوده؛ چرا پیروزی پرسپولیس در اکباتان، بیشتر از3امتیاز می ارزید؟

کی روش؛ نزدیک تر از همیشه
 خبر ها حاکی از این هستند که مربی پرتغالی در یک قدمی پیوستن به تیم ملی قرار دارد

 و حتی ممکن است طی روزهای آینده به ایران سفر کند

روز پرماجرای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال هم بدون 
انتشار خبر خاصی به پایان رسید. این نخستین جلسه 
هیأت رئیسه بعد از انتخاب رئیس جدید فدراسیون بود 
و انتظار می رفت که یک انفجار بزرگ خبری ایجاد کند 
اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد. صبح روز سه شــنبه 
بسیاری از رسانه ها از تغییر احتمالی سرمربی تیم ملی 
خبر دادند. بعضی رســانه ها حتی قدم جلو گذاشته اند 
و جزئیاتی از این قرارداد احتمالی را نیز منتشر کردند. 
این وسط شایعه هایی مثل دســتمزد ماهانه 50هزار 
دالری کی روش برای هدایت تیم ملی نیز منتشر شد 
که چندان جدی به نظر نمی رســید. در فوتبال ایران، 
همه کی روش را به خوبی می شناســند و واضح است 
که این مربی بــا چنین رقم هایی به تیــم ملی ملحق 
نمی شــود. او حتی برای خلق رکورد هدایت ایران در 
3 دوره از جام جهانی، حاضر نیســت این اعداد و ارقام 
را بپذیرد و اساسا کالس کاری و رزومه مربیگری اش با 
این عددها سازگار نیست. خود فدراسیون هم البته این 
عدد را تأیید نکرده و بعید است که دستمزد کی روش 
در فوتبال ایران در چنین محدوده ای باشد. با این حال 
در مورد تیم ملی یک قطعیت بزرگ وجود دارد. اینکه 
فدراسیون با کی روش تماس گرفته و نظر او را در مورد 
هدایت تیم ملی جویا شده است. اینکه خود مهدی تاج 
شخصا این کار را انجام داده و یا این مسئولیت را به یکی 
از مدیران دیگر فدراسیون ســپرده است چندان مهم 
نیســت. اینکه عدد و رقم مطرح شده در صحبت های 
اولیه چقدر بوده نیز اهمیت خاصی ندارد. مهم این است 

که صحبت هایی صورت گرفته و کی روش نیز به فوتبال 
ایران نزدیک شده است. سایه او همین حاال هم  روی تیم 
ملی افتاده و شاید در روزهای آینده خبرهای تازه ای در 
این مورد به گوش برسد. شاید کی روش از فدراسیون 
زمان خواســته تا تصمیم نهایی را در این مورد بگیرد. 
شاید هم مذاکره ها بر سر جزئیات همچنان ادامه دارد. 
به هرحال تا این لحظه هنوز به صورت رسمی تغییری 

روی نیمکت تیم ملی اعمال نشده است.
دراگان اسکوچیچ تا دوشنبه شــب، همچنان مشغول 
تماشــای دیدارهای لیگ برتــر از نزدیک بــود. او به 
دستگردی رفت تا نبرد پرسپولیس و هوادار را از نزدیک 
تماشا کند. اســکو که به جلســه قبلی هیأت رئیسه 
فراخوانده شــده بود، در این جلســه حضور نداشت. 
او تا امروز هیچ دیدار رســمی خاصی با رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال نداشته و تنها در مراسم رونمایی از 
جام جهانی، او را دیده است. جلسه هیأت رئیسه با همه 
حرف و حدیث ها شروع شــد و به صورت موازی، چند 
رسانه نام کی روش را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
اعالم کردند. ظاهرا رسانه های نزدیک به مهدی تاج، از 
ماجرایی خبر داشتند که هنوز به گوش همه هواداران 
تیم ملی نرســیده بود. وقتی میرشاد ماجدی به عنوان 
جدی ترین مخالف انتصاب مهدی تــاج زودتر از همه 
جلســه را ترک کرد و حاضر به جواب دادن به سواالت 
خبرنگارها نشد، گمانه زنی ها در مورد اعالم نام کی روش 
حالت جدی تری به خودش گرفت. با وجود این احسان 
اصولی باز هم روبه روی دوربین ها و میکروفن صحبت 

روشــنی در مورد تیم ملی به زبان نیاورد. ســخنگوی 
فدراســیون فوتبال در یک اظهارنظــر عجیب، اعالم 
کرد که نام کی روش حتی در این جلســه مطرح نشده 
و به هیچ وجه سوژه بحث نبوده است. به گفته اصولی، 
محوریت جلسه هیأت رئیسه مســائل دیگری بوده و 
گزارش هایی نیز درخصوص تیم ملی منتشر شده است. 
اصولی تأکید داشت که اســکوچیچ همچنان مرد اول 
نیمکت تیم ملی ایران است. این در حالی است که قرار 
است جلسه بعدی هیأت رئیسه هفته آینده برگزار شود 
و زمان برای فوتبال ایران همچنان در حال از دســت 

رفتن است.
خبر ها حاکی از این هســتند که کارلوس کی روش در 
یک قدمی پیوستن به تیم ملی قرار دارد و حتی ممکن 
اســت ظرف روزهای آینده به ایران سفر کند. طبیعی 
به نظر می رسد که مدیران فدراســیون تا نرسیدن به 
یک توافق کامل با این مربی، ماجرا را رسانه ای نکنند. 
عالوه بر این، ماجرای قرارداد ویلموتس نیز موجب شده 
است که فشار زیادی برای امضای یک قرارداد خوب در 
اطراف فدراسیون شکل بگیرد و میزان احتیاط ماجرا 
نیز کمی بیشتر شود. اگر مهدی تاج تصمیم به جذب 
کی روش بگیرد، بعید است که هیأت رئیسه بتواند نظر 
او را تغییر بدهد. شاید این تصمیم از همین حاال نیز به 
شکل رسمی گرفته شده باشد. شمارش معکوس برای 
ایجاد تغییر در تیم ملی آغاز شــده و هر لحظه ممکن 
اســت مربی پرتغالی ســابق این تیم، جانشین مربی 

کروات حال حاضر آن شود!

سایه کی روش 
همین حاال هم 

 روی تیم ملی 
افتاده است. 

دراگان 
اسکوچیچ که 

تا دوشنبه شب 
همچنان 
مشغول 
تماشای 

دیدارهای لیگ 
برتر بود، در 

جلسه دیروز 
هیات رئیسه  

حضور نداشت 


