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کلکسیون کرامات کامل شد

در جریان شرایط هستید؟

آن بازی عجیب...

عجایب فوتبال ایــران پایان ندارد. 
یعنی هر کجا که تصــور کردید 
اینجا دیگر آخر کار است و از این 
عجیب تر ممکن نیست، خودش 
می تواند نقطه آغاز یک شــگفتی 
دیگر باشد. تا به حال همه جور داستان 
داشــتیم غیراز اینکه تیم ها بعد از پایان یک مسابقه، نتیجه 
دلخواه خودشان را در رسانه ها اعالم کنند. شکر خدا این اتفاق 
هم در بازی تدارکاتی تراکتور و نود ارومیه رخ داد و کلکسیون 
کرامات فوتبال ایران را کامل کرد. در پایان این بازی رســانه 
تراکتور نوشــته این تیم 2 بر صفر برده، اما باشــگاه نود ادعا 
کرده مسابقه بدون گل مساوی شــده و کلی هم از بازیکنان 
تعریف کرده است. اصال خوب است از این به بعد هر تیمی برای 
مسابقات مختلف هر نتیجه ای که دوست داشت اعالم کند تا 

همه خوشحال باشیم.

روزی که قرعه کشــی جام جهانی 
برگزار شد، نشریه سان انگلیس 
تیتر زد: »خدا را شــکر به ایران 
خوردیم.« تیتر خوشایندی نبود 
و زیاد هم به آن پرداخته شــد، اما 
غیراز مسائل اخالقی و حرفه ای، این 
تیتر از نظر فنی هم موجه به نظر نمی رسید. به هر حال آن زمان 
می شد چنین مطلبی را دال بر عدم شناخت کافی انگلیسی ها 
از تیم ایران دانست، اما تکرار چنین ادعایی در شرایط فعلی 
خیلی عجیب تر به نظر می رسد؛ جایی که نشریه دیلی میل 
مدعی شده بازی با ایران فرصت خوبی است تا انگلیس یک 
پیروزی آسان و پرگل به دست بیاورد. این نشریه حتی خواهان 
یک نمایش جسورانه در این بازی شده است. حاال ما هیچی، 
اما از شرایط فعلی تیم انگلیس که در لیگ ملت ها هم سقوط 

کرده، خبر دارید که چنین مطالبی می نویسید؟

با بازگشایی مســابقات لیگ برتر، 
پرســپولیس یکشــنبه آینده در 
ورزشــگاه آزادی میزبان تراکتور 
خواهد بود. این مسابقه در حالی 
برگزار می شود که از آخرین پیروزی 
تراکتور برابر سرخپوشــان در تهران 
چیزی حدود 8سال می گذرد. تیم تبریزی آخرین بار در دور 
رفت لیگ چهاردهم با هدایت رسول خطیبی موفق به شکست 
پرسپولیس شد؛ در مسابقه ای که 3 بر یک به سود آنها به پایان 
رسید و یکی از 3گل این تیم روی اشتباه زوج تاریخی سوشا 
مکانی و محسن بنگر رقم خورد؛ زوجی که معلوم نیست جان 
چند هوادار پرسپولیس را در آن سال ها به لب رساندند! اتفاقات 
آن بازی منجر به اخراج جنجالی علی دایی از پرســپولیس و 
حضور حمید درخشــان به جای او شــد. باید ببینیم این بار 

طلسم پیروزی تراکتور در تهران خواهد شکست یا نه.
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هنوز خبر انتصاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی 
تیم ملی به طور رسمی اعالم نشده بود که فدراسیون 
فوتبال پاســپورت رامین رضاییان را گرفــت تا او در 
اردوی اتریش حاضر شود. همه می دانند که رضاییان 
هرگز مورد عالقه و اطمینان دراگان اســکوچیچ نبود 
و برای اردوی اتریش هم جایی در فهرست او نداشت. 
کارهای مقدماتی برای ســایر کســانی که در لیست 
دراگان بودند انجام شد تا بتوانند ویزای خود را بگیرند، 
اما برای رضاییان دیگر دیر شــده بود و او نتوانست در 
این ســفر همراه ملی پوشان باشــد. به همین ترتیب 
هم رامین 2بازی مهم دوستانه برابر اروگوئه و سنگال 

را از دست داد؛ آخرین مسابقات جدی تیم ملی ایران 
پیش از جام جهانی که در فاصله کمتــر از 2ماه تا این 
تورنمنت برگزار می شد. به این ترتیب آینده رامین در 
تیم ملی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. همه از عالقه 
کی روش به این بازیکن باخبریم، اما حضور در مسابقات 
جام جهانی بدون هماهنگی با سایر نفرات خط دفاعی 
ریسک باالیی دارد. فعال لیگ از سر گرفته خواهد شد تا 
میانه های آبان که اردوی تازه تیم ملی برگزار می شود 
و شاید شاگردان کارلوس یک بازی دوستانه دیگر هم 
برگزار کنند. باید دید آیا کی روش از این فرصت کوتاه 
برای گنجاندن رضاییان در تیمش استفاده می کند یا نه.

کیروشپایرامینمیایستد؟
رضاییان به عنوان مهره محبوب کارلوس، به اردوی اتریش نرسید

هر 2مسابقه تدارکاتی تیم ملی در اردوی اتریش 
برگزار شــد و حاال شــمایلی کلی از تیم ملی در 
جام جهانی برای کادر فنی به دســت آمده است. 
کی روش در این 2بازی نفرات زیادی را محک زد و 
تا حدود زیادی ترکیب دلخواهش برای جام جهانی 
را شــناخت. با این حال نمی تــوان نتیجه گرفت 
همه مســافران نهایی جام جهانی قطــر با لباس 
تیم ملی ایران، محدود به همین فهرست هستند. 
کی روش در 2جام جهانی قبلی هم نشان داده که 
مرد غافلگیری های بزرگ است و این احتمال وجود 
دارد که تا آخرین لحظات، تغییراتی در فهرســت 
نهایی تیم اعمال کنــد. در نتیجه همه نفراتی که 
از اردوی قبلی در تهران خط خورده اند، هنوز این 
شانس را دارند که امیدهای شان برای سفر به قطر 
را زنده نگه دارند. این بازی بــرای آنها هنوز تمام 

نشــده و 3هفته لیگ برتر، اصال زمان کمی برای 
خودنمایی ستاره ها نخواهد بود.

شــاید روی خط دروازه و در دفاع هــای کناری، 
شانس چندانی برای اضافه شدن مهره های جدید 
به تیم ملی وجود نداشته باشد اما ممکن است در 
قلب دفاع بازیکنانی هنوز شــانس حضور در تیم 
ملی را به دســت بیاورند. عارف آغاسی در فوالد، 
عارف غالمی در استقالل و سامان فالح در پیکان 
بازیکنانی هستند که شاید با درخشش بیشتر در 
3هفته آینده لیگ برتــر، بتوانند راهی رقابت های 
جام جهانی شوند. تیم ملی در شرایط فعلی حتی 
یک بازیکن زیر 23سال ندارد و دعوت از بازیکنی 
مثل ســامان فالح می تواند تصمیم ایده آلی برای 
آینده تیم باشــد. در خط هافبک، ستاره ای مثل 
مهدی مهدی پور تا همین اواخر پای ثابت اردوهای 

تیم ملی بوده و هنوز از حضــور در این تیم ناامید 
نشده است. درست همانطور که نفراتی مثل رضا 
اسدی، سعید صادقی و حتی یاسین سلمانی هنوز 
می توانند شانس شان را برای حضور در جام جهانی 
محک بزنند. همه این نفرات شــروع بسیار خوبی 
در این فصل داشته اند و در اردوی قبلی نیز حاضر 
بوده اند؛ بازیکنانی که اگر کی روش تصمیم به خط 
زدن چند بازیکن بگیرد، می توانند خودشــان را 
به اردو برســانند و مهیای ســفر دقیقه نودی به 
قطر شــوند. مهدی قایدی، محمد محبی و کاوه 
رضایی نیز 3مهاجمی هستند که بدون تردید در 
این 3هفته زیرنظر کادر فنی خواهند بود. 2وینگر 
استقالل و ستاره خط حمله تراکتورسازی به شرط 
درخشش در نبردهای باقی مانده لیگ قبل از جام 
جهانی، ممکن اســت دوباره بــه ماتریس مدنظر 

کارلوس کی روش برگردند.
3هفته باقی مانده از لیگ برتر قبل از جام جهانی، 
می تواند یکی از تماشــایی ترین مقاطع لیگ در 
ســال های اخیر باشــد؛ چراکه بدون شک همه 
نفرات لیگ با انگیزه های بســیار زیادی به میدان 
می روند و ستاره های پرشماری دست به هر کاری 
می زنند تا خودشــان را به جام جهانی برســانند. 

هیچ کس نمی توانــد آینــده را پیش بینی کند. 
مصدومیت ممکن اســت برای هر بازیکنی اتفاق 
بیفتد و تغییرات در اردوی تیم ملی اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. در چنین شــرایطی، ستاره های لیگ 
برتر هنوز نباید امیدشــان را از دست بدهند. این 
3هفته پیش رو، شاید مســیر زندگی ورزشی آنها 

را تغییر بدهد.

بیمه عمر؟
بهجاماندهازپیروزیدوستانهپرسپولیسدربرابرگلگهر

پرســپولیس در آخریــن بــازی 
دوســتانه اش در جریان تعطیالت 
لیگ برتر به مصاف گل گهر سیرجان 

تک گل محمد عمری برابــر این تیم به رفت و با 
پیروزی رســید. چند نکته از این بازی به جا مانده که 

مرور آنها خالی از لطف نیست.

عمالباتیمدوم
سرخپوشــان در حالی پا به این دیدار گذاشــتند 
که عمال به اندازه یک تیم بازیکن غایب داشــتند. 
به طور دقیق تــر 5 بازیکن این تیــم یعنی علیرضا 
بیرانونــد، مرتضی پورعلی گنجی، میالد ســرلک، 
وحید امیری و مهدی ترابــی در اردوی تیم ملی در 
اتریش به سر می بردند و وحدت هنانوف هم در اردوی 
تیم ملی تاجیکســتان بود. به عالوه ســروش رفیعی، 
سعید صادقی و امید عالیشــاه هم مصدوم بودند و البته 
شیخ دیاباته هم که کال تا بعد از جام جهانی در دسترس 
نخواهد بود. به این ترتیب پرســپولیس درون دروازه با 
احمد گوهری به میدان رفت، گولســیانی، علی نعمتی، 
دانیال اسماعیلی فر و فرشــاد فرجی خط دفاع این تیم 
را تشــکیل می دادند، کمال کامیابی نیا، سینا اسدبیگی، 

ســیامک نعمتی و محمد عمری در خط میانی به میدان 
رفتند و حامد پاکدل و یورگن لوکادیا هم مهاجمان تیم 

یحیی گل محمدی بودند.

درخششدنبالهدارعمری
محمد عمری می تواند شــکننده یک طلسم بزرگ برای 
یحیی گل محمدی باشــد؛ طلســم جوان گریزی. همه 
می دانند که یکی از بزرگ ترین کم و کاستی های سرمربی 
پرسپولیس، عدم اســتفاده کافی و متناسب او از جوانان 
اســت. با این حال به نظر می رسد داســتان برای عمری 
قدری فرق دارد. او از اواخر فصل گذشته به تدریج به عنوان 
بازیکن ذخیره به میدان رفت و این ماجرا در فصل جاری 
هم تبدیل به یک ســنت دائمی در تمامی مسابقات شده 
است. در دیدار با گل گهر اما عمری در غیاب شمار زیادی 
از بازیکنان اصلی پرســپولیس فرصت حضور در ترکیب 
ابتدایــی را پیدا کرد و با بهره بــرداری از این فرصت تنها 
گل بازی را به ثمر رساند. این درخشش، قاعدتا باید به او 
فرصت بیشتری برای حضور در ارنج بدهد. اگر همه  چیز 
درست پیش برود و در مورد استعداد این بازیکن 22ساله 
اغراقی صورت نگرفته باشــد، او تا مدت ها می تواند خط 

میانی پرسپولیس را بیمه کند.

شرایطعجیبمهدیعبدی
بهترین گلزن فصل گذشته پرسپولیس اما شرایط مناسبی 
ندارد. مهدی عبدی بدترین روزهای فوتبالش را از زمان 
معرفی شــدن در جمع سرخپوشان پشت سر می گذارد؛ 
چنان که در همین بازی دوســتانه هم در ترکیب اصلی 
قرار نگرفت. عبدی در نیمه دوم به عنوان بازیکن ذخیره به 
میدان رفت و توفیقی در گلزنی نداشت. وقتی بدون شیخ 
دیاباته، مهدی ترابی، وحید امیری، امید عالیشاه و... هم 
نوبت به عبدی نمی رسد، شاید گزاف نباشد اگر پایان کار 

او در پرسپولیس را اعالم کنیم.

کاردشواربدونهافبکها
چه در این بازی و چه در مسابقه دوســتانه قبلی برابر 
فوالد که با یک گل به ســود تیم خوزســتانی به پایان 
رسید، یوررگن لوکادیا موفق به گلزنی برای پرسپولیس 
نشد. این در حالی اســت که او لیگ را در بهترین فرم 
ممکن به نخســتین وقفه رســانده بود. طبیعتا یکی از 
دالیل این مســئله می تواند غیبت هافبک های خالق و 
پرشمار سرخپوشان باشــد؛ بازیکنانی همچون مهدی 
ترابی و ســعید صادقی که به خوبی با لوکادیا مچ شده 

بودند.

ستارههاییکههنوزمیتوانندمسافرجامجهانیقطرباشند
امیِدآخر!



باحرفزدننمیتوانقهرمانشد
محمد کریمی: مطمئن نیستم به دلیل مصدومیت از تیم ملی خط خورده باشم

امیرحســیناعظمی|محمد کریمــی، هافبک 
ســپاهان در فصل جدید لیگ برتر، فقط در بازی 
با اســتقالل برای تیمش بازی کــرد و به دلیل 
مصدومیت، بازی های بعدی سپاهان را از دست 
داد. او حتی نتوانســت در اردوی تیم ملی هم 
شرکت کند و در نهایت از فهرست خط خورد. 
هافبک سپاهان حاال به شرایط بازی رسیده و 
امیدوار است بتواند از هفته هفتم برای سپاهان 
به میدان برود. با او درخصوص شرایط سپاهان 

و مسائل مختلف دیگر صحبت کردیم.

شرایطسپاهاندرتعطیلی
لیگبرترچطوراست؟

ما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم 
و یک بازی دوستانه هم با النجف عراق 
داشتیم. تمرینات ما ادامه دارد تا آماده 
شروع مجدد لیگ و بازی با هوادار شویم.

خیلیهاتصــورنمیکردنداز
4بازیآخرفقط3امتیازبگیرید.چهشدکه

چنیناتفاقیافتاد؟
بله، خودمان هم فکر نمی کردیم اینگونه امتیاز 
از دست بدهیم. از طرفی فشار رسانه ها هم روی 
سپاهان زیاد است، خیلی ها می گویند سپاهان 
زیاد هزینه کرده ولی تیم هایی هستند که بیشتر 

از ما هزینه کرده باشند.

ولیســپاهانجــزوتیمهای
پرمهرهوپرهزینهلیگاست.قبولنداری
اینفشارهاازسویرسانههایاهواداران

طبیعیاست؟
قسمتی از این فشارها طبیعی 
اســت ولی همه  چیز هم نباید 

یک طرفه باشــد. ما هم تالش می کنیم تــا این روند را 
تغییر بدهیم.

فشــارهاچقدرمیتوانددرروحیهو
عملکردبازیکنانسپاهانتأثیرگذارباشد؟

این موضوع بســتگی به ظرفیت بازیکن دارد. بازیکنان 
سپاهان هم می دانند در چه موقعیتی قرار دارند و قطعا 

تالش می کنیم این روند را تغییر بدهیم.

بعدازبازیبااستقاللمصدومشدیو
دیگربرایسپاهانبازینکردی.

بله، من بعد از بازی با استقالل در تمرین مصدوم شدم 
و بازی  های بعدی را از دســت دادم ولی االن شــرایط 

خوبی دارم.

ازتیمملیهمبهدلیلمصدومیتخط
خوردی؟

من وقتی به اردو دعوت شدم، به آمادگی کامل نرسیده 
بودم و از طرفی درد داشــتم و نمی توانســتم به صورت 
صددرصدی تمریــن کنم. اینکه به دلیــل مصدومیت 
خط خوردم را کامل مطمئن نیستم ولی به هر حال این 
تصمیم ســرمربی بود و برای تیم ملی آرزوی موفقیت 

دارم.

بهنظرتوبازگشــتکیروشدستاورد
مثبتیبرایتیمملیخواهدداشت؟

کی روش چند ســال برای تیم ملی زحمت کشــید و با 
شرایط تیم ملی آشنا ســت. او از اکثر بازیکنان شناخت 
دارد و قطعا می تواند تأثیر مثبتی در تیم ملی داشته باشد.

درموردکنارگذاشــتناسکوچیچچه
صحبتیداری؟

من قبل از تیم ملی ایران، در تیم خونه به خونه هم سابقه کار 

با این مربی را داشتم. اسکوچیچ هم برای تیم ملی زحمت 
کشید و کارش را بلد بود، او ماموریتش را به خوبی انجام داد 
و نمی دانم چه اتفاقاتی رخ داد که در نهایت از تیم ملی کنار 

گذاشته شد. برای این مربی آرزوی موفقیت دارم.

کارکردنباژوزهمورایسچطوراست؟
مورایس و بازیکنان سپاهان هنوز از یکدیگر به شناخت 
کامل نرسیده اند. او 2ماه است که به ایران آمده و طبیعتا 
نیاز به زمان دارد تا از فوتبال و فرهنگ ما شناخت پیدا 

کند.

ظاهرامورایسبرعکــساکثرمربیان
پرتغالی،مربیآرامیاست.

او آرام است ولی دیسیپلین خاص خودش را دارد. اگر هم 
الزم باشد بلند صحبت می کند و در مجموع باید بگویم 

که کار با این مربی لذتبخش است.

برخــیمعتقدندعملکــردبازیکنان
خارجیسپاهانچندانرضایتبخشنبودهاست.

نظرتوچیست؟
نمی توانم در این مورد کارشناسی کنم چون من هم یک 
بازیکن هستم ولی هر بازیکنی که وارد یک کشور و یک 
فضای جدید فوتبالی می شود، قطعا نیاز به زمان دارد. به 
اعتقاد من بازیکنان خارجی سپاهان کیفیت باالیی دارند.

فکرمیکنیســپاهانامسالقهرمان
شود؟

هیچ تیمی از حاال نمی تواند ادعای قهرمانی داشته باشد. 
امسال نسبت به سال گذشته شاهد پیشرفت فنی تیم ها 
و بازی ها هستیم و پیش بینی واقعا سخت است. سپاهان 
هدفی جــز قهرمانی نــدارد ولی برای رســیدن به این 
هدف باید ســخت تالش کنیم و خوب امتیاز بگیریم. با 

حرف زدن نمی توان قهرمان شد.


