
18
2 3 0 2 3 6 0   دوشنبه   28 شهریور 1401    شماره  8595  2

وحید امیری کریم انصاری فرد

رامین رضاییاناحسان حاج صفی

سازمان ملل موضع نگرفته؟

اگر اصال شرکت نکنیم چی؟

بله؛ خودمان می دانیم

داســتان اتهام زنــی پرتغالی ها به 
مهدی طارمی هر لحظه عجیب تر 
می شود. با وجود اینکه این بازیکن 
در بازی شنبه شــب پورتو برابر 
استوریل در دقیقه99 موفق به زدن 
گل مساوی از روی نقطه پنالتی شد و 
تیمش را از شکست رهانید، اما گزارشگر تلویزیونی ترجیح داد 
به جای این بازی، از طارمي در مورد اخراج برابر اتلتیکو به اتهام 
تمارض سؤال کند. این پرسش با واکنش تند طارمی مواجه 
شد و او مصاحبه زنده تلویزیونی را نیمه تمام گذاشت و رفت. 
پس از این داستان، سرجیو کونسیسائو، سرمربی پورتو بار دیگر 
به دفاع از شاگرد ایرانی اش پرداخت و شبکه تلویزیونی مورد 
نظر را تحریم کرد. حتی پای شهردار پورتو هم به ماجرا باز شد 
و علیه رقبای این تیم موضع گرفت. خالصه داســتان پنالتی 

گرفتن های طارمی کم کم دارد به سازمان ملل هم می رسد!

آقا بارها عرض کرده  ایم پیشکسوتان 
تاج سر ما هستند؛ مخصوصا یکی 
مثل جواد خــان اهلل وردی که آدم 
جنتلمنی است و خودش هم در 
جام جهانی بازی کرده. با این حال 
همین عزیز مصاحبــه ای انجام داده 
که دود از ســر آدم بلند می کند. جوادخان گفته: »کی روش 
به فوتبال ما اعتبار داد. حتی اگر از گروه مان صعود نکنیم هم 
افتخار کسب کرده  ایم. امیدوارم در جام جهانی آبرومندانه ظاهر 
شــویم. ما توقع نداریم که انگلیس، ولز و آمریکا را ببریم و از 
گروه صعود کنیم. مگر ما تاکنون از گروه مان صعود کرده ایم؟« 
خب از همین حاال معلوم شــد که بار دیگر قرار نیست چیزی 
از ارزش های مان کم شــود! چــون تا به حــال از گروه صعود 
نکرده ایم، تا ابد هم نباید صعود کنیم؟ پس پیشــرفت را برای 

چی گذاشته اند و چرا به یک مربی 10سال فرصت می دهند؟

حمید اســتیلی در حالی این اواخر 
با شــور و حرارت فراوان از دراگان 
اســکوچیچ دفاع می کرد که بعدا 
معلوم شــد خودش در جلســه 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال رأی 
به عدم صالحیت این مربی داده است. 
حتی یک نفر از فدراسیون مدعی شده استیلی مدام این طرف 
و آن طرف علیه سرمربی کروات بدگویی می کرده که طبیعتا ما 
در مورد صحت و سقم این ماجرا نمی توانیم چیزی بگوییم. حاال 
او در مواجهه با پرسش های روزافزون پیرامون رابطه اش با دراگان 
گفته: »من وکیل مدافع اسکوچیچ نیستم.« بله خب؛ تقریبا همه 
ایران این موضوع را از مدت ها قبل می دانستند. خود اسکو هم 
قبال گفته بود رابطه اش با استیلی فقط کاری است و رفاقتی با 
هم ندارند. حاال وکیل مدافع نیستی نباش، اما الاقل پشت طرف 

را وسط کارش خالی نکن برادر! این کارها خوب نیست.

گروه فوتبال360 با همکاری سایت متریکا 
تیم منتخب 6هفته ابتدایــی لیگ برتر را 
معرفی کرده که 7باشــگاه مختلف در آن 
نماینده دارند. نکته جالب درباره تیم منتخب 
لیگ آن است که فقط یک بازیکن از این تیم در جمع اردونشینان تیم ملی 
حضور دارد )سیدحسین حسینی( و سایر منتخبان لیگ جایی در تیم ملی 
ندارند.  از 11بازیکن این تیم 4نفر خارجی هستند و نمی توانستند جایی 
در تیم ملی ایران داشته باشند. از جمع 7بازیکن باقیمانده پیمان رنجبری 
و سامان نریمان جهان اصال به تیم ملی دعوت نشده بودند و سعید صادقی، 
آرمین سهرابیان و رضا اســدی بعد از دعوت اولیه خط خوردند. میالد 
زکی پور  که گفته می شد در لیست اسکوچیچ حضور داشته و پاسپورتش 

را برای دریافت ویزا تحویل داده  است در لیست کی روش جایی نداشت.

پرســپولیس، اســتقالل، تراکتور و نفت 
مسجدسلیمان 4تیمی هستند که هر کدام 
2بازیکن در جمع نفرات منتخب لیگ دارند. 
از تیم پرسپولیس سعید صادقی با میانگین 
امتیاز 7.10در خط میانی تیم منتخب قرار گرفته و یورگن لوکادیا هم با 
امتیاز 7.52 بهترین مهاجم و بهترین بازیکن 6هفته ابتدایی بوده است. از 
استقالل عالوه بر حسین حسینی، کوین یامگا هم در جمع نفرات برتر 
حضور دارد و مدافع راست تیم منتخب لیگ است. رضا اسدی و ریکاردو 
آلوز نمایندگان تراکتور هستند که عناوین بهترین گلزن و بهترین گل ساز 
تراکتور را  نیز دارند. و اما نفت مسجدسلیمان که میهمان ناخوانده در جمع 
برترین ها است پیمان رنجبری و سامان نریمان جهان را در بین منتخبان 
6هفته اول دارد و البته رضا دهقانی هم فاصله بسیار کمی با حضور در این 

تیم داشت.

و اما تیم هایی که هر کدام یک نماینده در 
تیم منتخب 6هفته ابتدایی دارند؛ گل گهر، 
فوالد و ســپاهان این 3تیم هستند و همه 
بازیکنــان این تیم ها نیــز در خط دفاعی 
حضور دارند. میالد زکی پور )ســپاهان( که در بســیاری از بازی ها امید 
نورافکن را نیمکت نشین کرده با نمره 6.87 بهترین مدافع چپ لیگ بوده 
است. زوج دفاع میانی نیز با موسی کولیبالی از فوالد و آرمین سهرابیان از 
گل گهر شکل می گیرد. میانگین نمرات سهرابیان 7.02 و معدل نمرات 
کولیبالی 6.99 بوده اســت. نزدیک ترین مدافع به این دو نفر که شانس 
حضور در تیم منتخب را با اختالفی نزدیک از دست داده محمد قریشی 

)ذوب آهن( با نمره 6.92 بوده است.

نكته بازی

متریكاآماربازی

با غربال شــدن فهرســت اولیه کارلوس کی روش، نهایتا 
27بازیکن اعم از نفرات لیگی و لژیونر راهی اردوی اتریش 
شدند. کمتر کسی انتظار داشت ناگهان سهمیه استقالل در 
تیم ملی به نصف کاهش پیدا کند، اما این اتفاق رخ داد. به 
این ترتیب محمد محبی، مهدی مهدی پور و مهدی قائدی 
از لیست خط خوردند تا حسین حسینی، ابوالفضل جاللی و 
صالح حردانی تنها آبی پوشان اعزامی به اتریش لقب بگیرند.

در این بین خط خوردن هیچ کس به اندازه قائدی سر و صدا 
نکرد. بسیاری از اســتقاللی ها از مدت ها قبل حتی انتظار 
داشــتند این بازیکن در ترکیب اصلی تیم ملی به میدان 
برود و بابت همین موضوع فشــارهای زیادی به کادر فنی 
تیم ملی وارد می آوردند. اسکوچیچ هم کم وبیش قائدی را 

دعوت می کرد؛ به طوری که در 2 سال گذشته 8بازی ملی 
و 2گل به نام این بازیکن ثبت شــد. بعد از تداوم شــرایط 
نامطلوب قائدی در امارات، او به اســتقالل برگشت تا در 
میدان دید باشــد و جام جهانی را از دست ندهد. اسم این 
بازیکن در فهرست اولیه کی روش هم بود، اما تنها بعد از 2 
جلسه تمرین، او و مهدی پور و محبی از لیست خط خوردند 
تا شانس شان برای رسیدن به قطر بسیار کاهش پیدا کند.

در این بین نکته ترسناک تری هم وجود دارد؛ اینکه شاید 
استقالل در جام جهانی قطر یک نماینده هم نداشته باشد! 
به هر حال از بین حســینی، بیرانوند، نیازمند و عابدزاده 
یک نفر باید خــط بخورد که این رقابت بــرای گلر آبی ها 
اصال ساده نیست. صالح حردانی هم در پست دفاع راست 

کار آســانی در رقابت با رامین رضاییان و صادق محرمی 
نخواهد داشت، همانطور که در پست دفاع چپ کار برای 

ابوالفضل جاللی در رقابت با امید نورافکن و میالد 
محمدی ساده نیست؛ تازه احسان حاج صفی 

هم می تواند آنجا بازی کند. طبیعتا هنوز 
نمی دانیــم در2 ماه آینده چــه اتفاقاتی 
رخ خواهد داد، اما دســت کم روی کاغذ 
جایگاه هیچ یک از 3اســتقاللی حاضر 
در اردوی اتریش تثبیت شــده نیست و 
اگر آخرین قهرمــان لیگ در قطر هیچ 
نماینده ای نداشته باشد، اتفاق عجیبی 

رخ خواهد داد.
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شجاع خلیل زاده

آنتراکتبهموقع
شاید سردار آزمون در تیم ملی طلسم گل نزدنش را بشکند

این فصل سردار آزمون هرچه زده به در بسته خورده است. مهاجم ایرانی لورکوزن اوایل فصل در 
ترکیب اصلی قرار می گرفت، اما موفق نشد گل بزند و رفته رفته به نیمکت تبعید شد. حاال دقایق 
حضور او در زمین به 4 یا 5 دقیقه رسیده که واقعا خوب نیست. عجیب تر اینکه سردار در همین 
زمان کوتاه هم با مانعی به نام »بدشانسی« مواجه است. او برابر وردربرمن یک ضربه به تیر دروازه 
زد؛ ضربه ای که گل شدنش می توانست منجر به برتری 2 بر یک لورکوزن شود و خیلی از معادالت 
را به سود مهاجم ایرانی تغییر بدهد. با این حال نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه حتی نزدیک بود 
آزمون به شدت مصدوم هم شود. باالخره هر بازیکن در مقطعی به دالیل مختلف ممکن است با 
چنین شرایطی دست به گریبان شود، اما لطف کار اینجاست که مسابقات باشگاهی موقتا تعطیل 
شد و سردار برای حضور در اردوی تیم ملی راهی اتریش خواهد شد. 2بازی دوستانه با اروگوئه 
و سنگال فرصت خوبی است تا آزمون بخت خودش را برای گلزنی در تیم ملی بیازماید. اگرچه 
گلزنی به این 2تیم قدرتمند کار راحتی نیســت، اما حداقلش این است که حال و هوای آزمون 

عوض می شود.

خداحافظی
آبیهاباقطر؟

یک احتمال عجیب؛ شاید 
استقالل در جام جهانی 
نماینده نداشته باشد


