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من و آنچلوتی و اسکوالری

این بهترین مثال ممکن نبود

انصافا پیشرفت که داشتی...

با اخراج رضا پرکاس از نفت آبادان، 
لیگ برتر یکی از جاذبه های مهمش 
را از دست داد. شرایط آقای پرکاس 
طوری بود که واقعا تصور می کنیم 
اگر بیشــتر در لیــگ می ماندند، 
خبرهای جذابی از ایشان می شنیدیم. 
کســی که در بدو ورود به آبادان گفته بود: »من از نظر ملیت 
ایرانی هستم و از نظر مربیگری آلمانی«، طبیعتا برای روز اخراج 
هم دیالوگ خوبی کنار گذاشته بود. پرکاس در این زمینه گفت: 
»حتی دل بوسکه، آنچلوتی و اســکوالری را اخراج کرده اند. 
مربیگری همین است.« خب البته ما در جایگاهی نیستیم که 
عملکرد آقای پرکاس را از نظر فنی و کیفی ارزیابی کنیم، اما جدا 
عاشق اعتماد به نفس ایشان شدیم. یادش به خیر؛ در کنفرانس 
اول شان هم گفته بودند: »به عنوان یک مربی هر لحظه ممکن 

است جذب بازار آلمان یا کشورهای عربی شوم.«

امیر قلعه نویی از شکل و شیوه قطع 
همکاری با دراگان اسکوچیچ انتقاد 
کرده اســت. ســرمربی گل گهر 
می گوید مربی کروات تیم ملی را 
در بدترین شــرایط ممکن تحویل 
گرفت و با بهترین شرایط تحویل داد، 
اما قدر و منزلتش ادا نشد. امیر حتی به این نکته اشاره کرده که 
مربی جنتلمن به درد فوتبال ایران نمی خورد. خیلی هم عالی، 
به نظر می رسد همه با این حرف ها موافق هستند، اما مثالی که 
قلعه نویی در تأیید حرفش می زند کمی عجیب است: »توخل در 
بدترین شرایط چلسی را تحویل گرفت و درنهایت اخراج شد، 
ولی رفتاری که با او صورت گرفت، اخالق مدارانه بود.« از قضا نوع 
قطع همکاری با توخل هم مخصوصا با توجه به دستاوردهایی 
که داشت در اروپا بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. امیر می توانست 

حداقل هزار مثال بهتر از قاره سبز پیدا کند!

کارلــوس کــی روش نخســتین 
مصاحبه اش در ایران را با خبرنگار 
محبوبش عادل فردوسی پور انجام 
داده که خب چنــدان دور از ذهن 
نبود. او در بخشی از این مصاحبه گفته 
است: »اگر در خودم پیشرفتی احساس 
نمی کردم، بازگشت به تیم ملی ایران را نمی پذیرفتم.« صددرصد 
شما پیشرفت داشتی دوســت عزیز؛ ناکامی با 2 تیم در مسیر 
رسیدن به جام جهانی مگر چیز کمی است؟ چه کسی می توانست 
با کلمبیا و مصر از 5 تورنمنت مختلف دست خالی بیرون بیاید و 
برای بازگشت به جام جهانی متوسل به تیم قدیمی اش شود؟ خب 
اگر عادل اینها را نمی پرسد به خاطر آن است که زیاد اذیت نشوی، 
اما حتی بدون سؤال و جواب هم همه ما قبول داریم که شما در 
این 3 سال پیشرفت کردی. به قول فردوسی پور که یک بار برای 

همیشه گفت: »چقدر خوبیم ما!«

سجاد شــهباززاده با اینکه در هفته ششم 
فقط 33دقیقه در میدان بود باالترین تعداد 
شوت ها را در این هفته به نام خودش ثبت 
کرد. در لیســت ترین های هفته ششم در 
سایت متریکا، بیشترین تعداد شوت به نام سجاد شهباززاده ثبت شده که 
از دقیقه57 بازی استقالل و نساجی وارد زمین شد و 7شوت روانه دروازه 
حریف کرد که البته فقط یک ضربه او داخل چارچوب بوده است. عالوه 
بر رکورد تعداد شوت، رکورد بیشترین پاس کلیدی هم در هفته ششم 
به یک استقاللی رسید. آرش رضاوند در بازی با نساجی 4بار یارانش را با 
پاس های کلیدی تغذیه کرد و هیچ بازیکن دیگری در این هفته به رکورد 
او نرسید. استقاللی ها همچنین علیرضا حقیقی را هم با 5مهار به رکورددار 

دروازه بان ها در این هفته تبدیل کردند.

رکورددار دریبل موفق در هفته ششم لیگ 
برتر محسن ســفیدچقایی از تیم هوادار 
است که  در بازی با مس رفسنجان 4دریبل 
موفق داشت و از این لحاظ رکورددار هفته 
ششم لقب گرفت. او طی 6 هفته گذشــته یک بار دیگر هم این عنوان 
را به دســت آورده بود و حاال کم کم دارد خودش را به عنوان یک بازیکن 
تکنیکی در لیگ برتر ایران تثبیت می کند. رکورد بیشترین پاس صحیح 
در این هفته هم به یک پرسپولیسی رسید که االن همراه با تیم ملی در 
اردوی اتریش به ســر می برد. مرتضی پورعلی گنجی با 61پاس صحیح 
در بازی با نفت مسجدســلیمان رکورددار این هفته شد و خودش را در 
جدول برترین های هفته جا داد. بیشترین تعداد پاس هم متعلق به تیم 

پرسپولیس بود که 533پاس ردوبدل کرد.

رکورد باالترین میــزان مالکیت توپ در 
هفته ششــم به تیم تراکتور رسید که در 
مصاف با نفت آبادان 63درصد مالکیت توپ 
داشــت. صنعت نفت در همه بازی هایش 
مالکیت توپ باالیی به حریفان می دهد و هم اکنون با میانگین 39.8درصد 
دومین تیم ضعیف لیگ در مالکیت توپ است. موفق ترین تیم هفته در 
بردن نبردهای تن به تن نیز ذوب آهن بود که در 59درصد نبردهایش پیروز 
شد. استقالل در مصاف با نساجی به قدری بر حریفش چیره بود که عالوه 
بر زدن بیشترین شوت و باالترین شوت داخل چارچوب، کمترین تعداد 
شوت را هم متحمل شد. نساجی در مصاف با استقالل فقط 3بار شوت 

زد که کمترین شوت ثبت شده برای یک تیم در هفته ششم بوده است.

نكته بازی

متریكاآماربازی

در شرایطی که پیش تر اعالم شــده بود نیم فصل اول مسابقات لیگ 
بیست ودوم تا پیش از برگزاری جام جهانی انجام خواهد شد و حتی 
دراگان اســکوچیچ هم با این برنامه ریزی مشکلی نداشت، حاال گویا 
با تغییر کادرفنی تیم ملی این برنامه هم دگرگون شده است. از قرار 
معلوم اردوی تیم ملی برای حضــور در جام جهانی از اوایل آبان آغاز 
خواهد شــد و طبیعتا دیگر مجالی برای برگزاری مسابقات لیگ در 
این بازه زمانی وجود نخواهد داشت. بنابراین تنها 4 یا 5 هفته دیگر 
از مســابقات تا قبل از جام جهانی می تواند برگزار شــود. هم اکنون 
برنامه مسابقات هفته های هفتم و هشتم اعالم شده که بر این اساس 

تیم های لیگی نهم و چهاردهم مهر با یکدیگر مالقات می کنند. انتظار 
می رود هفته های نهم، دهم و یازدهم نیــز تا پیش از تعطیلی لیگ و 
برپایی اردوی تیم ملی برگزار شود؛ به این ترتیب دربی تهران در هفته 
دوازدهم به بعد از جام جهانی موکول خواهد شــد؛ یعنی دست کم تا 
میانه های آذر. این تعویق مخصوصا از آن جهت محتمل است که بازی 
پرسپولیس و استقالل از نظر کادرفنی تیم ملی »سنگین« به حساب 

می آید و احتمال مصدومیت بازیکنان در آن وجود دارد.
درصورتی که این موضوع قطعی شود، بیشترین لطمه به کیفیت دربی 
تهران خواهد خورد. بدیهی است که وقتی 2 تیم در کوران مسابقات 

با هم برخورد کنند، احتمال افزایش کیفیت مســابقه وجود دارد. با 
این حال وقفه طوالنی مدت و تقریبا 45روزه، هــر دو تیم را از تب و 
تاب خواهد انداخت. به عالوه در این مدت مدام راجع  به مسابقه بحث 
می شود و حواشی و حساســیت کاذب باال می رود؛ آنچه تأثیر عکس 
روی کیفیت دربی دارد. تجربه هم نشان داده هر زمان مسابقات این 
دو تیم به هم نزدیک بوده، جذابیت بازی باال رفته، چرا که به هر حال 
این نبرد »عادی« شده اســت. درصورت تعویق دربی تا آذر، فاصله 
این بازی با شهرآورد قبلی به 9ماه خواهد رسید که چنین اتفاقی در 

سال های اخیر کم سابقه بوده است.
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جاودانگی!
3ستاره تیم ملی و یک فرصت بزرگ

از فهرســت نهایــی کارلوس کــی روش برای 
جام جهانی2014، تنها »3 بازیکن« هنوز در تیم 
ملی عضویت دارند؛ 3 بازیکنی که حاال می توانند 
یک تجربه فوق العاده را در قطر به دست بیاورند. 
قبل از این در فوتبال ایران، بازیکنانی با ســابقه 
2 حضور در جام جهانی داشــته ایم اما این 3 نفر 
می توانند تبدیل به بازیکنانی با »3 دوره« حضور 
در رقابت های جام جهانی شوند و رکورد تازه ای 
برای خودشان بسازند. علیرضا جهانبخش، کریم 
انصاری فرد و احســان حاج صفی، 3 کاپیتان تیم 
ملی و 3 مهره مهم برای ایران هستند. وقتی تیم 
ملی نخســتین بازی اش در جام جهانی2014 را 
روبه روی نیجریه انجــام داد، حاج صفی به عنوان 
هافبک چپ در ترکیب تیــم به میدان می رفت. 
در آن مسابقه علیرضا جهانبخش به عنوان مهره 
تعویضی وارد زمین شــد و کریــم انصاری فرد 
نیز 90دقیقــه روی نیمکت حضور داشــت. در 
جدال دوم با آرژانتین همین ســناریو تکرار شد. 
باز هم حاج صفــی فیکس بــود، جهانبخش به 
زمین رفت و کریــم روی نیمکت نشســت. در 
جدال ســوم روبه روی بوســنی اما هر 3 بازیکن 
فرصت بازی پیدا کردند. ایــن بار هم حاج صفی 
یکی از 11نفر تیم ملی بود و جهانبخش و کریم 
به عنوان نفرات ذخیره در این جدال توپ زدند. 
در جام جهانــی2018، ترکیب اولیــه تیم ملی 
روبه روی مراکش با حضور هــر 3 بازیکن کامل 
شد. این بار احسان در دفاع چپ، جهانبخش در 
سمت راست خط هافبک و کریم در سمت چپ 
خط هافبک دیده می شدند. علیرضا در آن مسابقه 
مصدوم شد و نتوانســت به طور کامل برای ایران 
به میدان برود. در جدال دوم با اســپانیا، علیرضا 
روی نیمکت حضور داشــت و احســان و کریم 
فیکس بودند اما جهانبخش هم در دقایقی از آن 
بازی فرصت رفتن به زمین را پیدا کرد. در جدال 
حساس آخر با پرتغال نیز، حاج صفی در ترکیب 
اصلی بود و کریم و علیرضا به عنوان نفرات ذخیره 
راهی زمین مسابقه شــدند. در آن نبرد کریم از 
روی نقطه پنالتی برای تیم ملی ایران گلزنی کرد. 
احسان حاج صفی و علیرضا جهانبخش با 6 بازی 
در جام جهانی، رکورددار بازی در این جام هستند. 
به لحاظ دقایق بازی، احسان به مراتب بیشتر از 
علیرضا بازی کرده اما شــانس جهانبخش برای 
فیکس شدن در این دوره بیشتر به نظر می رسد. 
کریم انصاری  فرد هم اگرچه شانس زیادی برای 
فیکس شدن در تیم ندارد اما شاید به عنوان یک 
ذخیره مورد اســتفاده قرار بگیــرد. او می تواند 
تبدیل به نخستین فوتبالیست تاریخ ایران شود 
که در 2 دوره از جام جهانی برای تیم ملی گلزنی 
کرده اســت. هیچ بازیکنی در تاریخ جام جهانی 
نیز نتوانســته برای ایران 2 گل به ثمر برساند و 
کریم می تواند در معرض چنیــن تجربه ای هم 
باشد. شرکت در جام جهانی برای همه بازیکن ها 
بی نهایت مهم اســت اما این 3 نفر حکایت خاص 
خودشان را دارند. نفراتی که در آستانه خلق یک 
رکورد تاریخی هســتند و اگر اتفاق خاصی رخ 
ندهد، این رکورد خیلی زود در اختیار 3تفنگدار 
تیم ملی قــرار خواهد گرفت. به لحاظ شــرایط 
ســنی، علیرضا جهانبخش حتی این شانس را 
دارد که در یک دوره دیگر از جام جهانی نیز برای 

ایران به میدان برود.
سکته دربی؟
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خبر تلخ و غیرمنتظره برای هواداران پرسپولیس، آسیب دیدگی شیخ دیاباته از ناحیه چهارسر ران بود؛ مصدومیتی که 
گفته می شود بین 5تا 6هفته مهاجم مالیایی را خانه نشین خواهد کرد. پرسپولیسی ها که کم کم داشتند خودشان را 
آماده حضور شیخ در ترکیب می کردند و از زوج او و یورگن لوکادیا رویاها می ساختند، حاال با این خبر شوکه شده اند. 
البته نکته نسبتا خوب  برای پرسپولیسی ها اینجاست که در بازگشایی مسابقات لیگ برتر کال 4یا 5بازی بیشتر انجام 
نخواهد شد و بعد دوباره لیگ تعطیل می شود تا بازیکنان در اختیار تیم ملی قرار بگیرند. با این حساب شیخ مسابقات 
زیادی را از دست نمی دهد و حتی ممکن است به دربی تهران هم برسد. از این جهت موضوع برای سرخ ها جای 
شکر دارد، اما یک شکایت یا نگرانی هم وجود دارد؛ اینکه مصدومیت های شیخ، یک داستان دنباله دار باشد و حاال 

حاالها ادامه بیابد. با توجه به سوابق اخیر این مهاجم 34ساله مخصوصا طی فصل دوم حضورش در استقالل، 
همه می دانند که دست به مصدومیت او خوب است و شاید باز هم این اتفاق تکرار شود. این همان چیزی 
است که هواداران را بیمناک کرده و شیرین کامی خرید دیاباته را کمی به تلخی کشانده است. در مجموع 

راهی نیست جز اینکه صبر کنیم و ببینیم او در آینده چقدر به کار سرخ ها می آید.

یک شکر و یک شکایت
مصدومیت شیخ دیاباته خبر بدی بود، هرچند او بازی های 

زیادی را از دست نمی دهد

بهروزرسایلی|شاید جالب ترین نام بین بازیکنان 
حاضر در اردوی اتریش تیم ملی، وحید امیری باشد؛ 
ستاره پرســپولیس که از اواخر فصل گذشته مصدوم 
شده و مدت هاست پا به توپ نزده است. امیری در حالی 
در لیســت کی روش جا گرفته که دراگان اسکوچیچ 
امکانات پزشکی کمپ تیم ملی را برای درمان در اختیار 
او قرار داده بود و بابت این داســتان مالمت می شد! با 
این حال او بدون حتی یک جلسه شرکت در تمرینات 
گروهی و بی آنکه رسیدنش به جام جهانی قطعی باشد، 
مسافر اتریش شده اســت. این موضوع نشان می دهد 
امیری به شــدت مورد اعتماد مربی پرتغالی اســت و 
کی روش نمی خواهد حتی از یک ســر سوزن شانس 

رسیدن وحید به قطر چشم پوشی کند.

بدونباند،درهمهباندها
نکته جالب در مورد وحید امیری این است که هرگز 
هیچ حاشیه ای نداشــته و در باند و گروه خاصی قرار 
نگرفته، اما در عین حال تمام مربیانــش از او راضی 
بودند و به این بازیکن اعتماد داشته اند. اگر فرض کنیم 
مهدی طارمی در باند کارلوس کی روش است و برای 
بازگرداندن او دست به هر کاری زد و اگر فرض کنیم 

سردار آزمون هم در باند اسکوچیچ بود، وحید امیری 
به هیچ یک از این دو مربی نزدیکی خاصی نداشت و در 
عین حال عصای دست هر دوی آنها به شمار می آمد. 
شــرایط فقط در تیم ملی برای امیری اینطور نیست، 
چراکه او در باشــگاهش هم وضعیت کامال مشابهی 
داشته است. در پرســپولیس مربیانی آمدند و رفتند 
که داستان های خاص خودشــان را داشتند. برانکو 
که جایــگاه تاریخی پیدا کرده، گابریــل کالدرون به 
ناچار وارد مناقشاتی شــد و یحیی گل محمدی هم با 
تفکرات خاص خودش سرمربی سرخ هاست، اما وجه 
مشترک هر سه آنها اعتماد کامل به امیری بود. مثال 
در دوران کالدرون، یکی از کشمکش های او با شجاع 
خلیل زاده این بود که مدافع پیشــین سرخ ها قبول 
نمی کرد در پست دفاع راست بازی کند. این موضوع 
حتی به نیمکت نشینی شجاع هم منجر شد. در مثالی 
دیگر امید عالیشاه نیز تغییر پست بازی اش در دوران 
مربی آرژانتینی را نپذیرفت و با او زاویه پیدا کرد، اما آیا 
هرگز یکی از این موارد را در مورد امیری شنیده اید؟ 
آیا به گوش تان خورده که او حاشیه ای داشته باشد یا 
نیم خط مصاحبه ناجور علیه کادرفنی، هم تیمی ها و 
حتی رقبا انجام بدهد؟ امیری در هر پســتی که الزم 

بوده بازی کرده و غر نزده؛ او در جام جهانی قبلی هم از 
بهترین بازیکنان ایران بود، بنابراین هیچ چیز عجیبی 
نیست که کی روش نتواند چشم از این بازیکن بپوشد.

ضدهمهبحرانها
نکته جالب در مورد وحید امیری این است که حتی 
اگر عده ای دیگــر بخواهنــد او را وارد بحران کنند، 
خودش تن به این داســتان نمی دهد. به عنوان مثال 
در یک سال گذشته حرف و حدیث های بسیار زیادی 
در مورد کارت معافیت از خدمت امیری وجود داشته 
است. طبیعتا ما مسئول قانونی یا کارشناس نیستیم و 
نظام وظیفه هم در چند نوبت مقابل کنجکاوی افکار 
عمومی، کارت معافیت امیری را تأیید کرده، اما مهم 
این است که خود او حتی به اندازه یک سطر هم وارد 
حواشی نشده و به کســی واکنش نشان نداده است. 
مثال دیگر این خلق وخو هم همین بحث معرفی وحید 
به عنوان کاپیتان تیم ملی از ســوی فدراسیون قبلی 
برای رای گیری در انتخابات بود که امیری به شــیوه 
احسن آن را مدیریت کرد و ضمن تعامل احترام آمیز 
با احسان حاج صفی، بار دیگر ویژگی های شخصیتی 

ممتاز خودش را نشان داد.

مورد اعتماد همه
وقتیکارلوسکیروشنمیتواندقیدوحیدامیریمصدومرابزند

V
A
H
I
D

A
M
I
R
I

 اگر فرض کنیم 
طارمی در باند 
کی روش است 

و اگر فرض 
کنیم سردار 

آزمون هم در 
باند اسکوچیچ 

بود، وحید 
امیری به 

هیچ یک از 
این دو مربی 

نزدیکی 
خاصی 

نداشت و در 
عین حال 

عصای دست 
هر دوی آنها 

به شمار 
می آمد


