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دقیق سخن بگو

عجیب دنیای بی رحمی

بازگشت نویدبخش

احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون 
فوتبال که این روزها رکورد مصاحبه 
کردن را شکسته، در برنامه ورزش و 
مردم از قطعی شدن دستیاری جواد 
نکونام در تیم ملی سخن گفت، اما 
بعد از بازتاب زیادی که این خبر پیدا کرد، 
باشگاه فوالد آن را نادرست خواند. گرشاسبی با تکذیب موضوع 
گفت همچنان مخالف پیوستن سرمربی فوالد به کادرفنی تیم 
ملی است. پس از آن بود که جناب اصولی دوباره مصاحبه کرد و 
گفت: »حضور نکونام در تیم ملی مالحظاتی دارد؛ پیمان یوسفی 
به عنوان مجری برنامه اســتنباط خــودش را از صحبت های 
من اعالم کرد.« طبیعتا ممکن اســت از حرف های هرکسی 
سوءبرداشت صورت بگیرد، اما کسی که به عنوان »سخنگو« در 
حال فعالیت است و هر شبکه ای را روشن می کنی دارد حرف 

می زند، قاعدتا باید دقیق تر سخن بگوید تا ابهامی باقی نماند.

دنیای فوتبال، بسیار بی رحم است. 
شاید امروز باالی باال باشی، اما هیچ 
تضمینی وجود نــدارد که بتوانی 
جایگاهــت را در آینده ای نزدیک 
هم حفظ کنــی. تازه ترین مصداق 
این داستان هم ســقوط  باورنکردنی 
کریســتیانو رونالدو از نظر ارزش اســت. ســایت بین المللی 
ترانسفرمارکت که به قیمت گذاری بازیکنان در سراسر جهان 
شــهرت دارد، در تازه ترین به روزرسانی خود ارزش کریس را 
20میلیون یورو تخمین زده است؛ یعنی دقیقا به اندازه مهدی 
طارمی.  4سال پیش در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی 
روسیه، رونالدو 100میلیون ارزش داشت و قیمت طارمی به 
5 میلیون یورو هم نمی رسید، اما حاال هر دو بازیکن هم ارزش 
شده اند. بخشی از این ماجرا به خاطر افزایش سن رونالدو است 

که به هر حال روزهای پایانی فوتبالش را پشت سر می گذارد.

علیرضا جهانبخش که روزگار بدی را 
در فاینورد پشت سر می گذاشت، 
کم کم در حال احیا شــدن است. 
او از میانه هــای فصل گذشــته 
نیمکت نشین شــد و این شرایط تا 
همین اواخر ادامه داشت. جهانبخش 
نه تنها ســهم چندانی از بازی های فاینورد نداشــت، بلکه هر 
زمان به میدان می رفت مورد انتقاد کارشناسان قرار می گرفت. 
با این حال بعد از چند حضور مؤثر به عنوان بازیکن تعویضی، 
جهانبخش به تازگی در ترکیب اصلی فاینورد قرار می گیرد. از 
قضا او در بازی با اشــتروم گراتس در جام حذفی هم نمایش 
بســیار خوبی داشــت و موفق شــد 2گل برای تیمش بزند. 
جهانبخش گل دیگری هم زد که از سوی کمک داور ویدئویی 
مردود شد. بازگشت این بازیکن ملی پوش به شرایط مطلوب 

در آستانه جام جهانی یک خبر خوب برای فوتبال ایران است.

اگرچه تیم پرســپولیس تــا این لحظه 
صدرنشین لیگ است و تا پایان هفته ششم 
بیشترین امتیازات را گرفته اما در جدول 
نمرات فنی سایت متریکا، این تیم رتبه دوم 
را دارد و جالب اینجاست که استقالل با آمارهای فنی بهتر و با اختالفی 
ناچیز باالتر از پرسپولیس قرار گرفته است. در جدول فنی متریکا، مجموع 
نمرات فنی تیم اســتقالل 7.25 )از 10( و نمره پرسپولیس 7.24 بوده 
است. استقالل در آیتم شوتزنی بهترین تیم لیگ است. تا هفته گذشته 
نفت مسجدسلیمان باالترین آمار شوت را داشت اما این هفته استقالل 
با 28شوت مقابل نســاجی آمارش را به شکل قابل مالحظه ای باال برد و 
نفت مسجدسلیمان هم مقابل پرســپولیس کمتر از همیشه موفق به 

شوتزنی شد.

اســتقالل بعد از بازی با نساجی میانگین 
شوت هایش در هر بازی به 15رسید. آبی ها 
حاال در این بخش بهترین آمــار را دارند 
و نفت با 13.3شــوت دوم است. البته در 
»شــوت داخل چارچوب« همچنان نفت با 4.3شــوت بهترین است و 
استقالل رتبه دوم را دارد. در دقت شوت اما استقالل عملکرد ضعیف تری 
نسبت به رقبا داشته است. دقت شوت استقالل 26.7درصد است که این 
تیم را در رتبه یازدهم این بخش قرار می دهد اما پرسپولیس با دقت32.1 
شرایط بهتری نسبت به استقالل دارد. نرخ تبدیل شوت به گل در تیم 
پرسپولیس 15.1درصد است که فقط مس کرمان در این بخش بهتر از 
پرسپولیس بوده اســت. تیم یحیی در مالکیت توپ، تعداد پاس و دقت 
پاس هم بهترین تیم لیگ است که کمک کرده با نمره7.24 دومین تیم 

باکیفیت لیگ باشد.

سومین تیم لیگ برتر به لحاظ کیفیت بازی 
و نمرات ثبت شــده در متریکا، تیم فوالد 
خوزستان است که در مجموع به نمره7.20 
رسیده و باالتر از گل گهر قرار دارد. فوالد و 
گل گهر در دریبل موفق بهترین تیم های لیگ هستند. گل گهر به طور 
میانگین در هر بازی 7دریبل موفق داشــته و فوالد 6.8؛ این آمار برای 
استقالل و پرسپولیس به ترتیب 6.5 و 4.5 بوده است. اما آنچه به فوالد 
کمک کرده رتبه سوم را در بین همه تیم ها داشته باشد، آمارهای خوب 
این تیم در بخش های دفاعی است. تیم نکونام در هر بازی فقط 7بار به 
حریفان فرصت شوتزنی داده و فقط با 1.4شوت در چارچوب مواجه شده 

که بهترین آمار در میان تمامی تیم ها بوده است.

نكته بازی

متریکاآماربازی

مردانکیروش
 فهرست 27 نفره سرمربی تیم ملی برای حضور در اردوی اتریش اعالم شد؛ لیستی که احتماال بسیار نزدیک 

به فهرست نهایی جام جهانی خواهد بود
بهروز رســایلی| دومین فهرست تیم ملی از ســوی کارلوس 
کی روش برای حضور در اردوی اتریش و برگزاری بازی دوســتانه 
با اروگوئه و ســنگال اعالم شد؛ یک لیســت غربال شده نسبت به 
فهرســت قبلی که می تواند رنگ و بوی نفــرات نهایی اعزامی به 
جام جهانی2022 قطر را داشته باشد. اسامی 27بازیکن فراخوانده 
شده به اردو از سوی کی روش از این قرار است: علیرضا بیرانوند، امیر 
عابدزاده، حسین حسینی، پیام نیازمند، رامین رضاییان، صادق 
محرمی، صالح حردانی، حسین کنعانی زادگان، مجید حسینی، 
مرتضی پورعلی گنجی، شجاع خلیل زاده، ابوالفضل جاللی، میالد 
محمدی، امید نورافکن، امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، میالد 
سرلک، سامان قدوس، احمد نوراللهی، احسان حاج صفی، وحید 
امیری، علی قلی زاده، علیرضا جهانبخــش، مهدی ترابی، مهدی 

طارمی، کریم انصاری فرد و سردار آزمون.

   این اسکوچیچ است یا کی روش؟
اولین چیزی که بعد از اعالم این فهرســت نظر مخاطب را جلب 
می کند، شــباهت بســیار زیاد اســامی بازیکنان اعالم شده به 
لیست هایی اســت که معموال دراگان اسکوچیچ معرفی می کرد. 
در حقیقت غیراز رامین رضاییان، سایر نفرات مندرج در فهرست 
کی روش قبال کم وبیش به اردوهای اسکوچیچ دعوت می شدند. 

مسئله رامین هم چه فنی بود و چه غیرفنی، بعد پنهانی نداشت. 
دراگان به دفعات آشــکارا اعــالم کرده بود رضاییــان جایی در 
برنامه هایش ندارد. سایر نفرات اما به اردوها فراخوانده می شدند. 
80درصد این بازیکنان را می شــد در اردوی آخر قطر یا اردوی 
واپسین مسابقات مقدماتی تیم ملی برابر کره جنوبی و لبنان دید. 
شاید تنها کسانی که از سوی دراگان سابقه دعوت به تیم ملی را 
داشتند و در 2فهرست اخیر تیم ملی دیده نشدند، عارف غالمی 
و فرشــاد فرجی بودند. تازه روشن نیست اگر کی روش در 3 سال 
گذشته هم سرمربی تیم ملی بود، همین 2بازیکن را هم حداقل 
یک بار دعوت می کرد یا نه. هرچه هست، فهرست هایی که از سوی 
کی روش اعالم شدند به راحتی می توانست امضای اسکوچیچ را 
داشته باشد؛ گرچه واکنش بخشی از افکار عمومی به فهرست های 

یکسان این 2نفر می توانست متفاوت باشد!

   شجاع و باقی مسائل
بالفاصله بعد از اعالم فهرســت تیم ملی، بســیاری از مخاطبان 
چشــم چرخاندند که ببینند اسم شــجاع خلیل زاده هم هست 
یا نه؛ بازیکنی که سال ها در فهرست ســیاه کی روش بود، بعد از 
تغییر کادرفنی فیکس تیم ملی شد و حتی چند مصاحبه دیگر 
هم علیه مربی پرتغالی انجام داد. خیلی ها اعتقاد داشــتند ورود 

کارلوس به ایران به معنای خروج قطعــی خلیل زاده از تیم ملی 
اســت، اما فعال چنین اتفاقی رخ نداده و شجاع هم دعوت شده 
است. هرچند که حضور او در این فهرست به معنای قطعی بودن 
اعزامش به جام جهانی نیســت و همچنان بایــد منتظر بمانیم. 
نکته بامزه دیگر هم دیده شدن اسم وحید امیری بین مسافران 
اتریش است؛ بازیکنی که اسکوچیچ به خاطر قرار دادن امکانات 
پزشکی تیم ملی به او مالمت می شــد، اما حاال بدون یک دقیقه 
بازی بعد از دوران مصدومیتش، راهی اردوی اروپا می شــود. از 
بین بازیکنان محبوب کی روش هم شاهد حضور امید ابراهیمی، 
سعید عزت اللهی، احسان حاج صفی و کریم انصاری فرد در تیم 
ملی هستیم؛ اگرچه بعضی از این نفرات در رده باشگاهی شرایط 

چندان مطلوبی ندارند.

   پرسپولیس، بیشتر از استقالل
همیشه در مورد نسبت بازیکنان پرسپولیسی و استقاللی دعوت شده 
به اردوی تیم ملی هم حساســیت وجود داشته است. از این منظر، 
کی روش در فهرست مسافران اتریش نام 5 پرسپولیسی و 3استقاللی 
را گنجانده است. انتظار می رود این فهرست بسیار نزدیک به لیست 
جام جهانی باشــد و در این صورت پرســپولیس می تواند از حضور 

5بازیکن خود در قطر، درآمدزایی خوبی داشته باشد.

7.25
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فوتبال ایران

لیگ مکررات 
با گذشت 6 هفته از لیگ بیست ودوم، این رقابت ها به 
نخستین وقفه و نفس کش خود رسید. در این 6 هفته 
برخی اتفاقات به شکل بامزه ای تکرار شد که مرور کردن 

آن خالی از لطف نیست.

   اخراجی ها در برابر پرسپولیس
پرســپولیس با 4برد و 2تســاوی از 6بازی در حالی 
صدرنشین لیگ برتر است که در 4 مسابقه این تیم یک 
بازیکن از تیم حریف کارت قرمز گرفته. نادر محمدی 
از ذوب آهن دقیقه 53، علیرضا کوشکی از فوالد دقیقه 
97، امیرحسین پورمحمد از هوادار دقیقه 90و میالد 
باقری از نفت مسجدسلیمان دقیقه 53اخراجی های 
تیم های مقابــل در بازی با پرســپولیس بوده اند که 
چنین آماری در نوع خودش جالب توجه است. از این 
بین 2 بازیکن فوالد و هوادار در آخرین ثانیه های بازی 
کارت قرمز گرفته اند و اخراج شان عمال سودی به حال 
پرسپولیس نداشته، اما ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان 

خیلی زود در برابر این تیم 10نفره شدند.

   گل های دقیقه نودی اسدی
رضا اسدی بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل بسیار 
سخت در پرسپولیس، امسال به تراکتور بازگشت و 
تا اینجا ناجی این تیم بوده است. تراکتورسازان در 
حالی با 8امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار 
دارند که بدون 3گل اســدی تنها 3امتیاز داشتند 
و احتماال در بحران می ســوختند. هافبک پیشین 
پرسپولیس در بازی با ذوب آهن گل مساوی تراکتور 
را زد و در 2 مســابقه پیاپی برابر آلومینیوم و نفت 
آبادان هم موفق شد گل های 3امتیازی برای تیمش 
به ثمر برساند. وجه مشترک گل های اسدی هم این 

است که هر 3بعد از دقیقه 90 به ثمر رسیده اند.

   پنالتی های سوخته منشا
گادوین منشــا در حالی فصل گذشــته با 14گل 
به عنوان آقای گلی مســابقات لیگ برتر دست پیدا 
کرد که نیمی از آنهــا را از روی نقطه پنالتی به ثمر 
رسانده بود. پس در حقیقت او یک پنالتی زن مطمئن 
به شــمار می آید، اما فعال این قاعده در فصل جدید 
نقض شده است. منشــا که در تابستان مورد توجه 
پرســپولیس هم بود، لیگ بیســت ودوم را در مس 
رفســنجان به بدترین شکل ممکن شــروع کرده. 
او نه تنها موفق به گلزنی نشــده، بلکه 2 پنالتی هم 
برابر ذوب آهن و هوادار از دســت داده است. منشا 
در هفته های اخیر در مس نیمکت نشین شده است.

   مساوی های ذوب آهن
6بازی و 6مســاوی؛ ایــن آمار عجیــب و غریب را 
ذوب آهن اصفهان خلق کرده است. شاگردان مهدی 
تارتار نه می برند و نه می بازنــد. آنها از هر بازی یک 
امتیاز به دســت می آورند و اگر فرض کنیم تا پایان 
لیگ همین روند را حفظ کننــد، در انتهای فصل با 
30امتیاز کمی باالتر از منطقه سقوط قرار خواهند 
گرفت. اگر این تیم به جای 6تساوی 3برد و 3شکست 
دشــت می کرد، االن 9امتیازی بود. در سیســتم 

3امتیازی، مساوی تفاوت چندانی با شکست ندارد.

   هواداران عجول
این یکی یک پدیده »کیفی« اســت که همیشــه 
دست به گریبان فوتبال ماست و این بار هم خودش 
را در شــکل های مختلف نشــان داده است. وقتی 
ژوزه مورایس 2 بازی اول را با ســپاهان برد، برخی 
حتی گفتند او شایسته نشســتن روی نیمکت تیم 
ملی اســت، اما 4 ناکامی بعدی حتی تردیدهایی را 
در مورد ســزاواری او برای هدایت سپاهان به وجود 
آورده! وقتی اســتقالل برابر پیکان متوقف شــد، 
بعضی هواداران این تیم علیه بازیکنان شعار دادند، 
اما پیروزی خوب بر نساجی همه  چیز را عوض کرد. 
وقتی یحیی گل محمدی 2 هفته اول با پرسپولیس 
نتیجه نگرفت، بعضی حتی دوران او در پرسپولیس 
را پایان یافته تلقی کردند، اما 4 برد بعدی همه  چیز 
را تغییر داد. وقتی لوکادیا و صادقی بازی اول خوب 
نبودند، کلی انتقــاد از آنها به عمــل آمد و گفتند 
خریدهای بیهوده ای بوده اند، امــا حاال... باور کنید 
در مورد بسیاری از این موارد، هنوز هم قضاوت زود 

است. شتاب زدگی اما عادت دیرینه ماست.

با پای لغزان در مسیر دوحه
امیر عابدزاده از بدترین خط دفاع لیگ دسته دوم اسپانیا به تیم ملی دعوت شد
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دست کم تا زمانی که شــما این مطلب را 
می خوانید، بحث و جــدل در مورد اینکه 
جواد نکونام دســتیار کارلوس کی روش 
در تیم ملی خواهد شد یا نه ادامه دارد. در 
شرایطی که از علیرضا منصوریان به عنوان 
آلترناتیــو نکونــام در کادرفنی تیم ملی 
نام برده می شــد، کی روش در مصاحبه 
مطبوعاتــی اش به صراحــت اعالم کرد 
فقط روی نکونام نظر دارد و به هیچ گزینه 

ایرانی دیگری فکــر نمی کند. به این ترتیب یک بــار دیگر تالش های 
فدراسیون برای راضی کردن مدیران فوالد شروع شد؛ باشگاهی که اتفاقا 
هزینه زیادی در بازار نقل وانتقــاالت انجام داده و با توجه به حضورش 
در لیگ قهرمانان آسیا اصال دلش نمی خواهد نکونام را از دست بدهد، 

اما حاال خود جواد هم بــرای رفتن به 
تیم ملی وسوسه شــده، مخصوصا که 
به او قــول داده اند ممکن اســت بعد از 
جام جهانی سرمربی این تیم شود. در هر 
صورت فعال مشخص نیست چه اتفاقی 
برای نکو خواهد افتاد، اما ممکن اســت 
او به صورت همزمان در فوالد و تیم ملی 
کار کند. پیــش از این کریم باقری مدت 
کوتاهی به طور همزمان مربی پرسپولیس 
و تیم ملی بود، اما فدراسیون به بهانه دو شغله بودن، او را کنار گذاشت و 
اتفاقات اردوی قطر رخ داد. حاال باید دید این شرایط برای جواد نکونام 
هم تکرار می شود یا نه. تازه او در لیگ برتر سرمربی است و درنظر گرفتن 

چنین استثنایی برایش، می تواند عجیب تر هم باشد.

آقای دوشغله؟
شاید داستان کریم باقری، برای جواد نکونام هم تکرار شود

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

2614-8-642پرسپولیس1

5312-8-633  گل گهرسیرجان2

4311-63217 استقالل3
529-62317 سپاهان4
229-4-523فوالد5
618-62227 تراکتور6
218-3-615 مس رفسنجان7

8-8-62228نفت مسجد سلیمان8
28-5-62223پیکان9

6-3-3-6-6 ذوب آهن10
16-8-61327نساجی11
15-8-61237  مس کرمان12
35-7-61234هوادار13
35-4-61231آلومینیوم اراک14
44-6-61142صنعت نفت15
42-8-234-5 ملوان16

در فهرســت 27نفره کارلوس کی روش برای حضور در 
اردوی اتریش، نام 4 دروازه بان دیده می شــود. علیرضا 
بیرانوند، امیر عابدزاده، حســین حسینی و پیام نیازمند 
4 ســنگربانی هســتند که طبیعتا نام یکی از آنها برای 
جام جهانی خط خواهد خورد و ازهمین رو رقابت سنگینی 
بین نفرات حاضر وجود دارد. شــاید به جز بیرانوند، بقیه 
نفرات خطر خط خوردن از اردو و نرســیدن به دوحه را 
حس می کنند. این موضوع حتی شامل امیر عابدزاده هم 
می شود؛ سنگربانی که 4 سال پیش در فهرست 23نفره 
و نهایی تیم ملی قرار گرفت و از فاصله آن جام جهانی تا 
این جام جهانی روزگار خوبی را پشــت سر گذاشت، اما 

فعال شرایطش خوب نیست.عابدزاده کوچک که در لیگ 
پرتغال درون دروازه ماریتیمو دوران درخشانی را پشت 
سر گذاشته بود، از ابتدای فصل گذشته راهی پونفرادینا 
در دسته دوم فوتبال اسپانیا شد. آنها فصل گذشته وضع 
بدی نداشتند، اوایل کار حتی مدعی صعود به اللیگا هم 
به حساب می آمدند و نهایتا در پایان فصل روی پله هشتم 
جدول 22تیمی این مسابقات قرار گرفتند. فصل جدید 
اما برای پونفرادینا اصال خوب شروع نشده است. این تیم از 
5بازی نخست فقط 6امتیاز گرفته و با 9گل خورده صاحب 
بدترین خط دفاع این دســته از مسابقات است. موضوع 
فقط به کمیت و تعداد گل ها هم مربوط نمی شود، چرا که 

در بحث کیفی نیز شاهد عملکرد قابل دفاعی از امیر 
نبوده ایم. او روی چند گل خورده تیمش به شدت 
مقصر بوده و بعضا دروازه اش طوری باز شــده که 
فیلم مربوط به آن به طور گســترده سر از فضای 

مجازی درآورده است.
درنهایت کدام دروازه بان از فهرست تیم ملی خط 
می خورد؟ هنوز معلوم نیســت. با این حال امیر 
شرایط فوق العاده ای ندارد؛ کسی که در برخی از 

مسابقات انتخابی فیکس بود و حتی به نظر می رسید 
با ادامه آن روند بتواند در دوحه هم بین 11 نفر اصلی باشد، 

اما شرایط برایش به شکل دیگری پیش رفت.


