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در 70 سالگی، کمی دیر نیست؟

صمد آقا در مسیر اعاده حیثیت

البد انتظار داشتید به جام جهانی هم برسد!

این روزها که لیگ تعطیل اســت، 
پیشکسوتان فرصت بیشتری برای 
اظهارنظر پیــدا کرده اند و بخش 
زیــادی از محتوای رســانه ها را 
مصاحبه های آنان تشکیل می دهد. 
تقریبا همه بازیکنان سابق پرسپولیس، 
استقالل و پاس یک دور در مورد کی روش مصاحبه کرده اند.  
مرتضی کرمانی مقدم گفته: »کی روش باید شــجاع باشد و 
دفاع اتوبوسی را کنار بگذارد.« خود این عبارت دفاع اتوبوسی 
به اندازه کافی بحث برانگیز است  اما حتی اگر بخواهیم فرض 
کنیم دست برداشتن از این شیوه در جام جهانی به سود ماست، 
آیا 70ســالگی برای تغییر رویه کمی دیر نیست؟ خوب یا بد، 
کی روش همه عمرش را اینطوری فوتبال بازی کرده. او رکورد 
رسیدن مسابقات به وقت اضافه را در تاریخ جام ملت های آفریقا 

شکست؛ بعد انتظار دارید ناگهان سیستمش را هجومی کند؟

تیم ملی جوانان ایران با هدایت صمد 
مرفاوی به سمت جهانی شدن پیش 
می رود. فعال و در گام نخست، این 
تیم با 3 پیروزی برابر قرقیزستان، 
برونئی و امارات، بــه مرحله نهایی 
مسابقات قهرمانی آســیا صعود کرد. 
مســابقات نهایی سال 2023با شــرکت 16تیم در ازبکستان 
برگزار می شود و 4 تیم برتر راهی جام جهانی می شوند. ایران از 
سال 2017به بعد موفق به حضور در مسابقات جهانی در این رده 
سنی نشده و کسب چنین موفقیتی می تواند بسیار مهم باشد. 
این، یک چالش خوب برای صمد مرفاوی هم هست؛ کسی که 
مدام به سوزاندن و تشخیص ندادن استعدادهای بزرگ متهم 
می شود، از رینالدو تا هنریک میختاریان که البته صمدآقا این 
دومی را اصال قبول ندارد. ببینیم 4 تا فوتبالیست خوب از این 

تیم بیرون می دهی یا نه، جناب مرفاوی!

عجیب ترین شــایعه فوتبالی که این 
چند روز شنیدید چه بوده؟ اجازه 
بدهید کمک تان کنیــم؛ مربوط 
می شــود به یورگن لوکادیا. بله، 
شــاید باور نکنید، اما بعــد از چند 
درخشش ابتدای فصل مهاجم هلندی 
پرسپولیس، شایعه کرده اند ممکن است او برای تیم ملی ایران 
به میدان برود. در مورد این شایعه از خود لوکادیا پرسیده اند و 
او هم جواب داده: » نه، فکر نمی کنم قانون اجازه بدهد چنین 
کاری انجام بدهم. ضمن اینکه من پاسپورت ایرانی هم ندارم!« 
بعضی مواقع آدم نمی داند این شایعات دقیقا از کجا می آیند؟ البد 
شایعه پردازان گرامی انتظار داشتند لوکادیا به جام جهانی هم 
برسد! سال ها پیش زمزمه هایی در مورد اعطای تابعیت ایرانی به 
ادینیو و بازی کردن او برای تیم ملی کشورمان هم منتشر شده 
بود، اما طرح این مسایل برای لوکادیای تازه وارد واقعا نوبر است.

آمارهای متریکا سیدحسین حسینی را 
بهترین دروازه بان لیگ در 6هفته ابتدایی 
می داند. البته اختالف او با بیرانوند چندان 
زیاد نیست و در هفته های آینده احتمال 
جابه جایی این دو نفر در صدر جــدول دروازه بان ها خیلی زیاد خواهد 
بود. حسینی در هر 6بازی اســتقالل به عنوان دروازه بان اصلی حضور 
داشته و 4گل خورده دارد. او به طور میانگین در هر بازی 2مهار داشته 
و درصد مهارهایش هم 60درصد بوده است. حسینی در بازی با پیکان 
به عنوان برترین بازیکن میدان برگزیده شــد و ســوای این بازی در 
مسابقه با نفت مسجدســلیمان و مس کرمان هم نمره باالی 7گرفت. 
ضعیف ترین امتیاز حسینی هم در بازی با ملوان ثبت شد که او از متریکا 
نمره 6.51گرفت. این دروازه بان با میانگین 6.95فعال در صدر جدول 

دروازه بان ها قرار دارد.

علیرضا بیرانوند کــه بعد از 2فصل دوری 
از فوتبــال ایــران دوبــاره درون دروازه 
پرســپولیس قرار گرفته، بعد از 6بازی و 
ثبت 4کلین شیت با معدل 6.93دومین 
دروازه بان برتر لیگ طی 6هفته ابتدایی بوده اســت. بیرانوند بهترین 
امتیازش را در بازی با صنعت نفت آبــادان در هفته چهارم گرفت که 
نمره اش در سایت متریکا 7.48بود. او مقابل دیگر تیم خوزستانی یعنی 
فوالد هم به نمره 7.45رسید و مجموعا در 3بازی نمره اش باالتر از 7بود؛ 
درست مثل حسین حسینی. ضعیف ترین نمره بیرانوند در همین هفته 
آخر مقابل نفت مسجدسلیمان ثبت شد که نمره اش از 6.45فراتر نرفت. 
درصد مهارهای بیرانوند 69.2بوده که باالتر از آمار حســینی است اما 
تعداد مهارهای او کمتر از دروازه بان استقالل بوده و از 1.5مهار در هر 

بازی فراتر نرفته است.

و اما سومین دروازه بان برتر لیگ در 6هفته 
ابتدایی، نــام غیرمنتظره ای دارد. محمد 
ناصری از پیکان فقط در 4بازی فیکس بود 
اما در همین بازی ها نمراتی کسب کرد که 
او را بعد از 2 دروازه بان ملی پوش در رتبه سوم بهترین گلرها قرار داد. 
ناصری در 2 هفته اول گلر ذخیره پیکان بود اما بعد از اشتباهات فاحش 
کرمانشاهی در بازی با مس کرمان جانشین او شد و دیگر جایگاهش را 
از دست نداد. او در هر بازی 2.5مهار داشت و 2بار طی 4بازی موفق به 
کلین شیت شد. ناصری با نمره 6.87در رتبه سوم گلرها قرار گرفت و بعد 
از او حبیب فرعباسی از ذوب آهن با امتیاز 6.83در رتبه چهارم ایستاد.
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آتش بس اجباری؟
پرسپولیس- کارلوس کی روش؛ این بار 

احتماال خبری از کشمکش نیست

بهروز رسایلی| بازگشــت کارلوس کی روش روی 
نیمکت تیم ملی ایران بیشتر از همه برای بخشی از 
هواداران پرسپولیس حساسیت برانگیز بود؛ آنان که 
کشمکش ها و درگیری های تند و تیز مربی پرتغالی 
با برانکــو ایوانکوویچ را خوب به یــاد دارند و اغلب از 
کارلوس آزرده خاطر هستند. در مورد گذشته کاری 
نمی توان کرد. حتی پیرامون مکنونات قلبی کی روش 
هم اطالع دقیقی در دست نیست؛ کسی چه می داند 
که او تغییر عقیده داده یا نه؟ اما یک چیز تقریبا روشن 
به نظر می رسد؛ اینکه این بار احتمال تکرار مناقشات 

زیاد نیست. به دالیل مختلف.

   یحیی، برانکو نیست
یحیی گل محمدی البته در پرسپولیس موفقیت های 
خوبی کسب کرده، اما حقیقت آن است که جایگاه او 
و قد و قواره اش با برانکو بســیار متفاوت است. برانکو 
سال ها پیش از کی روش هدایت تیم ملی را برعهده 
داشت و عالوه بر بردن ایران به جام جهانی به شیوه ای 
سهل و آسان، تیم کشــورمان را به نیمه نهایی جام 
ملت های آسیا هم رســانده بود. در نتیجه، هم برای 
برانکو سخت بود که مطیع تام و تمام کی روش باشد و 
هم کارلوس او را به چشم یک رقیب و خطری بزرگ 
برای جایگاهش در تیم ملــی می دید. کی روش هر 
لحظه هراســان بود که برانکو ایوانکوویچ با کارنامه 
بسیار موفق در پرســپولیس و نیز چند کشور دیگر 
به عنوان سرمربی تیم ملی برگزیده شود. او حتی بارها 
همین مسئله را به صراحت اعالم کرد. یحیی اما چنین 
تهدیدی برای کی روش به شمار نمی آید و در نتیجه 
احتماال شاهد نوعی همزیســتی مسالمت آمیز بین 

طرفین خواهیم بود.

   این کارلوس، آن کارلوس نیست
بخش دیگری از ماجرا هم به تفاوت شرایط کارلوس 
کی روش مربوط می شــود. حتی سرســخت ترین 
هواداران مربی پرتغالی هم قبول دارند که این نوبت 
حضور او در تیم ملی، به نوعی »عاریه ای« محسوب 
می شود و با دفعه قبلی متفاوت است. کی روش 11سال 
پیش در قامت یک منجی وارد فوتبال ایران شد تا به 
این سیستم فشل نظم بدهد. موفقیت های او به طور 
مستمر به اعتبار و محبوبیتش اضافه کرد و زمانی که 
از ایران رفت، بسیار زیاد شنیده می شد که می گفتند: 
»از این به بعد باید حســرت صعود به جام جهانی را 
بخوریم.« با این حال ســریع ترین صعود تاریخ تیم 
ملی به مسابقات جام جهانی با دراگان اسکوچیچ رقم 
خورد تا کی روش که از رساندن 2 تیم به این تورنمنت 
ناکام مانده بود، با بلیت مرد کروات راهی دوحه شود. 
در نتیجه کی روش اعتماد به نفس سابق را هم ندارد 
و بخشی از مهربانی این روزهای او می تواند به همین 

علت باشد.

   زمان هم کم است
حتی اگر از همه اینها بگذریم، مربی پرتغالی به اندازه 
کافی زمان برای راه انداختن یک جنگ جدید ندارد. 
مسابقات تیم ملی، 2 ماه دیگر آغاز خواهد شد و این 
فرصت بسیار کمتر از آن اســت که کار به پیدا شدن 
بهانه و اختــالف و اینطور چیزها بکشــد. در نتیجه 
احتماال همه طرف ها یکدیگر را تحمل خواهند کرد. 
با این حال اگر نتایج الزم در جام جهانی به دست بیاید 
و حضور کی روش روی نیمکت تا جام ملت های آسیا 
تمدید شود، ممکن اســت فرصت الزم پدید بیاید و 

شرایط فرق کند!
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 جایی برای 
عیسی هست؟
 آل کثیر برای بازگشت

 به فهرست پرسپولیس کار سختی 
در پیش دارد

تیم ملی فوتبال کشــورمان با کارلوس کــی روش در اردوی اتریش به 
ســر می برد و مهیای حضور در جام جهانی قطر می شود. این که او امروز 
اینجاست و در نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران در جام های جهانی 
هت تریک می کند، از یک مســیر پرپیچ و خم گذشــته است. یکی از 
دســتیاران کارلوس به صراحت اعالم کرد مذاکرات از طــرف ایران از 
نیمه های فروردین آغاز شده بود؛ یعنی زمانی که قرعه کشی جام جهانی 
برگزار شد و تیم ملی کشورمان به پست آمریکا و انگلیس خورد. احتماال 
آن زمان مذاکرات را همین تیمی آغاز کردند که امروز به قدرت رسیده اند، 
وگرنه کادر قبلی مدیران فدراســیون اصال برنامــه ای برای بازگرداندن 
کی روش به ایران نداشت. از قرار معلوم مهدی تاج و دوستان از مدت ها قبل 
می دانستند که به خیابان سئول باز خواهند گشت، بنابراین مذاکرات شان 
را شروع کردند. در نتیجه عجیب نیســت که نظم و نظام تیم ملی از هم 

پاشید؛ مگر می شود بازیکنان از چنین گفت وگوهایی بی خبر باشند؟

این وســط اما یک پیچ تاریخی وجود داشت که می توانست همه چیز را 
تغییر بدهد. در مقطعی که تیم ملی به کره جنوبی و الجزایر باخت و کمیته 
فنی فدراسیون هم صالحیت دراگان اسکوچیچ را رد کرد، میرشاد ماجدی 
سرپرست وقت فدراسیون به علی دایی پیشنهاد داد هدایت تیم ملی را 
بپذیرد. اصل ارائه این پیشنهاد، هم از سوی همکاران میرشاد در فدراسیون 
و هم از سوی خود علی دایی تایید شده است. با این حال شهریار از پذیرفتن 
آن خودداری کرد و گفت: »احساس کردم االن زمان مناسبی برای حضورم 
در تیم ملی نیست.« فارغ از اینکه کدام انتخاب بد بود یا خوب، اگر دایی 
آن زمان پیشنهاد فدراسیون را می پذیرفت و جانشین اسکوچیچ می شد، 
امروز کی روش هم در ایران نبود، چرا که با دایی نمی شود به این راحتی ها 
شوخی کرد. در این صورت شــاید حتی سرنوشت فدراسیون هم تغییر 
می کرد، هرچند هیچ گونه خوش بینی اي نه نسبت به مدیران قبلی و نه 

نسبت به مدیران فعلی فدراسیون وجود ندارد!

پیچ تاریخی
اگر علی دایی پیشنهاد میرشاد ماجدی را می پذیرفت...

بعد از آن مصدومیت ســنگین و خــودداری عجیب و 
غریب عیســی آل کثیر از عمل جراحی به موقع، او تازه 
از ابتدای نیم فصل دوم می تواند بــه میادین برگردد. با 
این حال شرایط طوری است که شــاید در پرسپولیس 
دیگر جایی برای او نباشد. بحث سهمیه و فهرست و این 
چیزها به کنار؛ مسئله اصلی به ترافیک خط حمله قرمزها 
برمی گردد. بعد از جذب یورگن لوکادیا که به شکل باالتر 
از تصوری با موفقیت برای پرســپولیس همراه بود، حاال 
سرخپوشان آماده استقبال از شیخ دیاباته نیز می شوند؛ 
دیگر مهاجمی که ســابقه مطلوبی دارد و اگر قرار باشد 
نیمی از انتظارات را هم برآورده کند، کام قرمزها حسابی 

شیرین خواهد شد. با این حال حتی پیش از اضافه شدن 
دیاباته هم شرایط خط حمله پرسپولیس طوری است 
که به بازیکنی مثل مهدی عبدی اصال بازی نمی رسد. 
عالوه بر او، سرخپوشــان حامد پاکدل را هم دارند که 
کم وبیش به عنوان بازیکن ذخیره به میدان می رود. او 
فصل گذشــته توانایی هایش را نشان داده و می تواند 
اثرگذار باشد. در نتیجه به نظر می رسد سرخ  ها اشتیاق 

چندانی برای تمدید قرارداد با آل کثیر نداشته باشند؛ 
مخصوصا که شــرایط او بعد از بهبــود مصدومیت هم 
مشخص نیســت. این روزها از تراکتور به عنوان یکی از 

مشتریان عیسی نام برده می شود.

علی نعمتی، مدافع پرسپولیس امیدوار است تیمش در پایان لیگ
 با کمترین گل خورده قهرمان شود 

بدشانس نباشیم، قهرمانیم

امیرحسین اعظمی| 2تســاوی برابر ذوب آهن و فوالد 
در شروع مسابقات لیگ برتر، باعث شد تا پرسپولیس 
از ســوی هواداران و رسانه ها تحت فشــار قرار بگیرد 
ولی از هفته ســوم شــرایط برای این تیم تغییر کرد و 
سرخپوشــان با 4برد پیاپی حاال در صدر جدول قرار 
گرفته اند. پرسپولیس در کنار چند مدعی دیگر چشم 
به قهرمانی دارد و علی نعمتی، مدافع قرمزها هم تأکید 
می کند که اگر آنها مثل سال گذشته بدشانس نباشند، 
جام قهرمانی را باالی سر خواهند برد. او در گفت وگو با 
همشهری ورزشی در مورد شرایط پرسپولیس و مسائل 

مختلف دیگر به سؤاالت پاسخ می دهد.

  شرایط فعلی پرســپولیس چطور است؟ این 
تعطیالت به ضرر شما نشد؟

ما طبق برنامــه کادر فنی تمرینات را انجــام می دهیم تا آماده 
شروع مجدد لیگ برتر شویم. تعطیالت هم دست ما نبود و تیم 
ملی در فیفادی به اردو رفته است. ما قبل از تعطیالت وضعیت 
خوبی داشــتیم و 4برد پیاپی به دســت آوردیــم، قطعا تالش 
می کنیم تا این روند را از هفته هفتم به بعد هم ادامه دهیم تا در 

نهایت به هدف مان برسیم.

  عدم پیروزی در 2هفته ابتدایی فشار زیادی را 
روی پرسپولیس ایجاد کرد. در این زمینه چه صحبتی داری؟

پرسپولیس یک تیم معمولی نیست. این تیم 5بار قهرمان شده و در 
چند فصل اخیر هم 2بار به فینال آسیا رفته است، طبیعتا هواداران 
هم می خواهند که تیم همیشه برنده باشــد. خوشبختانه تیم ما 

بازی به بازی شرایط بهتری پیدا کرد و حاال هم صدرنشین هستیم.

   به نظر تو پرسپولیس نسبت به فصل گذشته از 
لحاظ تاکتیکی و بازیکن قوی تر شده است؟

ما پارســال هم تیم خوبی داشــتیم ولی با بدشانسی قهرمان 
نشدیم. امســال هم تیم خوبی داریم و هدفی جز قهرمان شدن 

نداریم.

   با وجود تیم هایی مثل سپاهان، استقالل، فوالد 
و... چقدر احتمال می دهی پرسپولیس قهرمان شود؟

ما توجهی به شــرایط دیگر تیم ها نداریم و فقط روی عملکرد 
خودمان تمرکز کرده ایم. اگر بدشــانس نباشیم قطعا قهرمانی 
برای ماســت. باز هم تأکید می  کنم که فصل قبل با بدشانسی 

قهرمانی را از دست دادیم.

   کیفیت فنی لیگ را نســبت به فصل گذشته 
چطور ارزیابی می کنی؟

احساس می کنم نسبت به فصل گذشته، کیفیت لیگ بهتر شده 
است. ما با تیم هایی که روبه رو شدیم، از لحاظ فنی واقعا تیم های 
خوبی بودند. امیدوارم لیگ ما پیشــرفت خوبی از لحاظ فنی و 

امکانات داشته باشد.

   چرا اعتراض به داوری ها اینقدر زیادشده است؟ 
نمونه اش آخرین بازی شما برابر نفت مسجدسلیمان که هر 

دو تیم به شدت معترض بودند!
شما دیدید با کارشناسی هایی که صورت گرفت، در نهایت خیلی 

از تصمیمات در این بازی به ضرر ما بود. امیدوارم VAR بیاید تا 
اشتباهات داوری هم کمتر شود.

   امسال هنوز گل نزدی، درست است؟
بله، امسال فقط یک پاس گل دادم. با این حال امیدوارم هر چه 
زودتر برای پرسپولیس گل هم بزنم، هرچند که انجام وظایف 

خودم در اولویت قرار دارد.

   در بازی با تراکتور باید در غیاب هواداران بازی 
کنید. این موضوع به ضرر شما نیست؟

همه دیدند که فصل گذشــته و در تبریز چه اتفاقاتی رخ داد. 
نمی دانم چرا باید تاوان آن اتفاقات را ما پس بدهیم. ما میزبان 
هستیم و پرسپولیس باید از این شــرایط استفاده کند، غیبت 

هواداران برابر تراکتور عادالنه نیست.

   در مورد درخشش لوکادیا و اضافه شدن دیاباته 
چه نظری داری؟

هر دو بازیکن باتجربه هستند و می توانند به پرسپولیس کمک 
کنند. هدف همه ما کمک به تیم است و امیدوارم همه بازیکنان 

امسال بدرخشند.

   در 6بازی فصل یک گل خوردید و به نظر می رسد 
همه  چیز در دروازه و خط دفاعی خوب پیش می رود؟

امیدوارم در پایان لیگ با کمترین گل خورده قهرمان شویم. 
 تیمی که کم گل بخورد، شانس باالیی برای قهرمانی خواهد

 داشت.


