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کری بدموقع

جام جهانی تمام می شود، اما...

روزی 4تا مصاحبه

این هفته پورتو یک مساوی بدموقع 
به ســانتاکالرا داد که باعث شد 
فاصله اش با صدر جدول افزایش 
پیدا کند. بعد از 11بازی، پورتو 
در شرایطی 23امتیازی شده که 
بنفیکا با تعداد مســابقات مشــابه به 
امتیاز 31دست پیدا کرده است. این فاصله چشمگیر در این 
مقطع از فصل نشــان می دهد کار یاران مهدی طارمی برای 
کسب عنوان قهرمانی آسان نیســت. این در حالی است که 
پورتو 2هفته پیش بازی رودررو با بنفیکا را هم با یک گل باخت. 
در پایان همان مسابقه بود که طارمی در حرکتی جنجالی رو 
به هواداران تیم حریف کری خواند و پیراهن خود را بوســید. 
این حرکت او که شــاید در آن مقطع کار جالبی هم نبود، با 
واکنش های منفی زیادی همراه شد و به نظر می رسد انگیزه و 

اشتیاق بازیکنان بنفیکا را هم باالتر برده باشد.

به نظــر می رســد یکــی از معدود 
فوتبالیست های شــاغل در لیگ 
برتر که ایــن روزها همچنان دل 
و دمــاغ مصاحبه کــردن دارد، 
گولسیانی اســت. به نظر می رسد 
مدافع پرســپولیس به هیچ تماسی 
»نه« نمی گویــد و عمده جمالتش هم تکراری و کلیشــه ای 
هستند. اگر همه گفت وگوهای پرشمار این مدافع گرجستانی 
را خالصه کنیم، می رسیم به جمالتی از این دست که: »از بازی 
برای پرسپولیس خوشحالم«، »ما شانس اول قهرمانی هستیم 
و شخصیت الزم برای رســیدن به این هدف را داریم« و البته 
»کسب پیروزی مهم است، نه تعداد گل هایی که می زنید.« اگر 
شما روزی 4تا مصاحبه گولسیانی را خواندید و نکته دیگری پیدا 
کردید، یک جایزه پیش ما دارید. حاال بهتر می شود فهمید او 
چرا این همه از بازی در پرسپولیس خوشحال است، چون راحت 

می تواند هفته ای چندبار روی جلد برود!

وزنكته بازی سوژه ر

معماران فرنگی!
فوتبال ایران در چند سال گذشته، رفت وآمد مربیان 
خارجی را به حداقل رسانده بود. از نشانه  های واضح 
این تصمیم، افت فنی لیگ و کاهش رقابت در بین 
مربیان بود. این فصل اوضاع  فرق کرد و 3 باشگاه  به 
سراغ مربیان خارجی رفتند. این موج جدید، هیجان 
زیادی را در فوتبال ایران به وجود آورد و شروع کننده 
دوران تــازه ای در لیگ برتر بود.  بــه جای همان 
چهره های آشنای همیشــگی، نیمکت های لیگ 
در اختیار اندیشه های جدید و چهره های متفاوتی 
قرار گرفت. 11هفته بعد از شروع فصل، می توان با 
قاطعیت گفت این 3مربی در نخستین تجربه حضور 

در فوتبال ایران، عملکرد قابل قبولی داشته اند.
 ریکاردو ساپینتو با اشــتیاق و انگیزه فراوانی روی 
نیمکت استقالل نشست. این اشتیاق به حدی بود 
 که او در نخســتین کنفرانس از عالقه اش به بردن

»4 جام« در نخستین فصل حضور در استقالل حرف 
زد. شروع لیگ اما برای او بدترین شروع ممکن بود. 
ریکاردو تیمی را تحویل گرفت که یک فصل نباخته 
بود و در همان نخستین مسابقه اش شکست خورد. 
تجربه ساپینتو اما همین جا به کارش آمد. او از همین 
شکست استفاده کرد تا پروسه ساختن استقالل را 
با سرعت بیشتری به جریان بیندازد. 10هفته از آن 
مسابقه گذشته و استقالل حتی یک باخت دیگر در 
لیگ برتر نداشته است؛ تیمی که خیلی خوب نتیجه 
گرفته، خودش را به شکل یک مدعی تثبیت کرده، 
فقط 4گل خورده در این فصل داشته و در بعضی از 
بازی ها به لحاظ فنی فوتبال بسیار خوبی  بازی کرده 
است. اولویت دادن مســائل فنی و تاکتیکی به همه 
اتفاق های دیگر در باشــگاه، موضوعی است که در 
ســپاهان مورایس هم دیده می شود. دستیار سابق 
ژوزه مورینیو که در چند باشگاه بزرگ دنیا حضور 
داشته و در فوتبال آسیا نیز به عنوان سرمربی موفق 
بوده، حاال در لیگ ایران و در  سپاهان حضور دارد. 
او برخالف ســاپینتو، فصل را عالی شروع کرد و در 
2هفته اول لیگ، به حداکثر امتیازها رسید. با این 
حال، رونــد رؤیایی این تیم به مــرور زمان تعدیل 
شد و سپاهان نتوانست این فرم را در تمام هفته ها 
حفظ کند. با این حال، در اختیار داشــتن دومین 
خط حمله لیگ برتر، پشت سر گذاشتن چند بازی 
سرگرم کننده و فاصله نزدیک با صدر جدول در کنار 
ضدحمله های مدرنی که امضای مورایس هستند، 
می توانند نشانه هایی برای امید بستن به آینده تیم او 
باشند. نسبت به این دو مربی، قربان بردی اف نتایج 
معمولی تری با تراکتور به دســت آورده اما نباید از 
یاد برد که او پرســپولیس را در آزادی شکست داد. 
تراکتور یک ویژگی بارز دارد؛ این تیم هفته به هفته 
بهتر شده است. حضور بردی اف یک تأثیر مهم دیگر 
هم روی این باشگاه گذاشته است. خیلی از نفرات 
تراکتور به لحاظ فردی در فرم ایده آلی قرار گرفته اند. 
از محمدرضا اخباری روی خط دروازه تا رضا اسدی، 
ریکاردو آلوز و محمد عباس زاده، بازیکنان با سیستم 
این مربی راحت هستند و تا اینجا خودشان را خیلی 

خوب نشان داده اند.
 همه  چیز هم در مورد این مربیان مثبت نیســت. 
اعتراض های مــداوم و رفتار جنجالی ســاپینتو، 
نوسان های تیم مورایس و چند لغزش بدهنگام از 
سوی تیم بردی اف، موجب شده که این 3نفر همه 
پتانسیل شان را در فوتبال ایران به نمایش نگذارند. با 
وجود این، به نظر می رسد مجموع عملکرد آنها قابل 
دفاع بوده است. در گذشته برای فشار گذاشتن روی 
دوش مربیان خارجی، از ندیدن برف ایران برای آنها 
صحبت می شد اما این 3نفر، بدون شک برف ایران را 
خواهند دید و تا پایان فصل در 
فوتبال ایران باقی خواهند 
مانــد. معمــاران فرنگی 
لیگ برتر، هنوز کارهای 
زیادی برای انجام دادن 

در پیش دارند.

وز وزچهره ر اتفاق ر

11سال بعد
اعتراف تلخ سهیل مهدی، 20روز قبل از جام جهانی
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 برگزاری مسابقه سوپرجام بین استقالل و نســاجی تبدیل به یک 
مسئله پیچیده و پرحاشیه شده اســت. اگر از »زمان« برگزاری این 

بازی که چند ماه تأخیر دارد بگذریم، می رسیم 
به »مکان« انجام آن که مورد رضایت 

هیچ یک از طرفین نیســت. ابتدا 
قرار بود بازی در سیرجان برگزار 
شــود، اما آن را به کرمان موکول 
کردند که باز هم صدای اعتراض 

2باشــگاه را بلند کرد. حاال ســهیل 
مهدی، مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ در مورد این مسئله به 
خبرنگاران می گوید: »تصمیم بر این شد که شهر ثالث به عنوان میزبان 
بازی انتخاب شــود. در ورزشــگاه امام رضا)ع( به دلیل اتفاقی که در 
آخرین بازی افتاد جمع بندی شد که نمی توان در آنجا مسابقه را برگزار 
کرد. نســاجی حاضر نبود در آزادی بازی کند و ورزشگاه وطنی هم 

آمادگی و تجهیزات الزم را نداشت. تبریز و اصفهان اولویت اول ما بود، 
اما زمین چمن نقش جهان مناسب نبود و شرایط فراهم نشد. درنهایت 

با همکاری وزارت کشور کرمان انتخاب شد. 
البته در مورد کیفیــت زمین چمن 
نارضایتی بــود که قــول دادند 
شرایط را مساعد کنند. مشکل 
هتل نیز حل شد.« آدم وقتی این 
حرف ها را در مورد برگزاری فقط 

یک بازی ساده می شنود، یاد ادعاهای 
11سال پیش اهالی فدراسیون فوتبال می افتد؛ همان زمانی 
که قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022برگزیده شد و برخی آقایان 
می گفتند چند مســابقه از این تورنمنت در ایران برگزار خواهد شد. 
11سال بعد، در فاصله 20روز تا جام جهانی ما حتی برای برگزاری تک 

مسابقه سوپرجام خودمان هم این همه مشکل داریم. جالب نیست؟

زنگ خطر برای قطر!
مصدومیت شــدید احمــد نوراللهی در 
لیگ امارات، بدتریــن خبر ممکن برای 
هافبک آماده تیم ملی است. بازیکنی 
که ایــن فصل از لیگ امــارات را با 
انگیزه رسیدن به جام جهانی شروع 
کرد، در همه بازی هــا فیکس بود، 
کامال آماده نشان داد اما درگیر یک 
مصدومیت کامال بدموقع شــد. هنوز 
معلوم نشده که  دوری او از میادین چه مدت است اما این بار حتی 
یک غیبت کوتاه نیز کافی است تا احمد نور شانس حضور در جام 
جهانی را از دست بدهد. ساق های او این اواخر مثل یک آهن ربای 
جذب بدشانسی عمل کرده اند. انگار تقدیر نمی خواهد این بازیکن 
بخشی از جام جهانی باشد. احمد در تیم دراگان اسکوچیچ، یک 
وزنه بزرگ بود. یک بازیکن بسیار مؤثر که به صورت ثابت در سمت 
راست خط هافبک به میدان می رفت و بخشی از بار هجومی تیم 
ملی را به دوش می کشید. نخســتین اتفاق بد برای احمد، تغییر 
سرمربی تیم ملی بود. اتفاقی که او را در یک موقعیت متفاوت قرار 
می داد و یک چالش تازه بــرای نوراللهی به وجود می آورد. چالش 
بعدی او، نرسیدن ویزا برای رفتن به اردوی اتریش بود. نوراللهی 
نیاز داشت که خودش را به موقع به اردوی اتریش برساند و زیرنظر 
کارلوس کی  روش تمرین کند اما ویزای او چند روز بعد از مهره های 
تیم ملی صادر شد و این بازیکن نخســتین روزهای تمرینی را از 
دست داد. با وجود همه این اتفاق ها، احمد در این اردو برای تیم 
ملی بازی کرد تا ثابت شود که او هنوز یک بازیکن جدی در رادار 
کی روش است. این آســیب دیدگی اما حاال تازه ترین بدشانسی 
بازیکنی اســت که ظاهرا برای رســیدن به قطر باید بیشتر از هر 
کسی و هر چیزی، با سرنوشت خودش بجنگد. احمد 4سال قبل با 
وجود درخشش در پرسپولیس، جایی در ماتریس ذهنی کی روش 
نداشت و نتوانســت در جام جهانی به میدان برود. او حاال در اوج 
دوران فوتبالش در جســت وجوی بازی در نخستین جام جهانی 
است و اگر این فرصت را از دست بدهد، شاید دیگر هیچ وقت شانس 
بازی در این جام را به دســت نیاورد. فعال زنگ خطر برای رؤیای 
رفتن او به قطر به صدا درآمده است. به حقیقت پیوستن این رؤیا و 
یا نابود شدن آن، به روند بهبودی این ستاره بستگی خواهد داشت.

محمد زارعی |  دانیال اســماعیلی فر در فصل حضورش در 
پرسپولیس، به یکی از مهره های کلیدی این تیم تبدیل شده و 
در 11 بازی ابتدایی، 4 گل برای هم تیمی هایش ساخته است. او با 
این تعداد پاس گل، دومین پاسور برتر لیگ بوده و از مهره های 
تأثیرگذار این فصل به حساب می آید. با وجود این، اسماعیلی فر 
شــانس کمی برای حضور در تیم ملی و رسیدن به قطر دارد. 
تعطیلی لیگ فرصتی فراهم کرد تا گفت و گویی با او درخصوص 

آخرین وضعیت خودش و پرسپولیس داشته باشیم.
 

   از بازی آخــر با مس کرمان شــروع کنیم. با 
صدرنشینی به تعطیالت طوالنی مدت رفتید.

بازی خیلی خوبی داشتیم. مس یک  تیم جنگده و جوان بود. خدا 

را شکر توانستیم این 11هفته را با حداقل نتیجه به پایان برسانیم و 
با صدرنشینی به تعطیالت قبل از جام جهانی برویم. امیدوارم بعد 

از تعطیالت هم همین روند را حفظ کنیم.
 

   در مورد 11هفته گذشته لیگ برتر صحبت کنیم. 
عملکرد پرسپولیس تا این مقطع قابل قبول بوده؟

امسال به طور کلی لیگ خیلی سختی داریم. چند تیم فوق العاده 
خوب هستند. تیم های پایین جدولی هم باکیفیت بازی می کنند. 
اما همیشــه انتظارات از پرسپولیس زیاد اســت. امسال خیلی از 
بازیکنان برای نخستین فصل به تیم آمده اند و به زمان نیاز  داشتیم 
تا هماهنگ شویم. در کل در 11هفته، 24امتیاز گرفتیم که به نظر 

من عملکرد نسبتا قابل قبولی است.

 
   برخی اعتقــاد دارند بردهای پرســپولیس 
اقتصادی است. انتظار این است که پرسپولیس تهاجمی تر 

بازی کند و موقعیت های بیشتری در هر مسابقه بسازد.
باالخره تجربه ثابت کرده در لیگ ایران تیمی که بیشتر گل می زند 
الزاما قهرمان نمی شود و تیمی که کمتر گل می خورد، شانس بیشتری 
برای قهرمانی دارد. ضمن اینکه همه تیم ها پرسپولیس را خوب آنالیز 
و کار را برای ما ســخت می کنند. در این شرایط فکر می کنم گرفتن 
3امتیاز مهم اســت. با این حال، امیدوارم بعد از تعطیالت عملکرد 

بهتری داشته باشیم و بردهای پر گلی به دست بیاوریم.
 

   االن بعد از این هفته هایی که گذشت، می شود 
گفت کدام تیم ها مدعی اصلی قهرمانی هستند؟

همیشه 2، 3تیم مدعی قهرمانی بودند ولی امسال حداقل 5، 6تیم 
مدعی هستند و رقابت نزدیکی با هم دارند. امیدوارم بتوانیم رقابت 
خوبی در کنار تمام این تیم ها داشته باشیم البته با حضور هواداران. 
اگر شرایط خوب شود و هواداران به ورزشگاه بیایند، شرایط بهتری 

را خواهیم داشت.
 

   از عملکرد خودت در نخستین فصل حضورت در 
پرسپولیس راضی بودی؟

نسبتا عملکرد بدی نداشتم، ولی می توانستم خیلی بهتر باشم.
 

   عده ای معتقدند حقت بوده که به تیم ملی دعوت 
شوی. خودت را شایسته تیم ملی می دانی؟

باالخره همه باید به نظر و سلیقه سرمربی احترام بگذاریم. اگر دعوت 
شوم با افتخار تالش می کنم و اگر نشوم به عنوان یک ایرانی برای 
تیم آرزوی موفقیت دارم. شــاید در این جام جهانی فرصت پیدا 
نکنم که به تیم ملی کمک کنم اما زندگی ادامه دارد. جام ملت ها 
هم در پیش اســت و من هنوز امیدوارم در هر 2تورنمنت حضور 

داشته باشم.
 

   کار با گل محمدی چطور است؟
من از 10فصل پیش کــه در ذوب آهن بودم، شــناخت کلی از او 
داشتم. هم در تراکتور و هم در ذوب آهن با او کار کرده بودم. حاال 
هم که آقا یحیی سرمربی پرسپولیس است و خیلی خوشحالم در 
خدمت شان هستم. فکر می کنم نسبت به لیگ ایران سبک نوینی 
را دارد. نزدیک به 4فصل افتخار شاگردی آقا یحیی را داشتم و این 

پنجمین فصلی است که با هم کار می کنیم.

می توانستم بهتر باشم

فراتر از فاجعه
سقوط آزاد امیر عابدزاده و تیمش ادامه دارد؛ او دیگر شانس فیکس شدن در جام جهانی نیست

هنوز هم باورکردنی نیست دروازه بانی که در بخشی از مسابقات انتخابی جام جهانی در 
ترکیب اصلی تیم ملی قرار گرفته بود، امروز با چنین افت فاحشی مواجه شده باشد. 
وضعیت فعلی امیرعابدزاده تنها با کلمه »فاجعه« قابل توصیف است. یکی از نقاط 
اوج این تراژدی، شکست 3 بر صفر پونفرادینا در مسابقات این هفته لیگ یک اسپانیا 
برابر آندورا بود؛ دیداری که در پایان آن دروازه بان ایرانی به عنوان ضعیف ترین بازیکن 
زمین انتخاب شد. این اما همه  چیز نیست. پونفرادینا کال فصل بسیار بدی را پشت سر 
می گذارد و عابدزاده هم شریک این کابوس است. تیمی که فصل گذشته در مقاطعی 
چشمگیر شانس صعود به دسته باالتر را داشت، حاال در جدول 22تیمی روی پله 
هجدهم قرار گرفته و بدتر از همه اینکه با دریافت 21گل، صاحب ضعیف تریت خط 

دفاعی این مسابقات به شمار می آید.
عابدزاده حضور موفقی در لیگ پرتغال داشــت که با رشدی مستمر همراه بود. 

او به تدریج باال آمد و بعد از بهترین فصل فوتبالی اش در ماریتیمو، با پیشــنهاد 
پونفرادینا مواجه شد. امیر فصل اول حضورش در این تیم موفق بود و با نمایش های 
استاندارد توانست نظر دراگان اسکوچیچ را برای ورود به ترکیب اصلی جلب کند. 
دوران اوج گرفتن او مقارن شد با روزهای ضعف و نیمکت نشینی علیرضا بیرانوند 
در لیگ پرتغال. حاال اما شرایط برعکس شده است. از روزی که امیر آن گل بسیار 
بد را در سئول از کره جنوبی خورد، سراشیبی او آغاز شد و البته بیرانوند با بازگشت 
به پرسپولیس توانست روند خوبش را از سر بگیرد. حاال خبرهای ناگواری که از 
عابدزاده در اسپانیا به گوش می رسد، به حدی رسیده که تقریبا تردیدی نیست او 
شانسی برای بازی در قطر نخواهد داشت. حتی اگر مشکلی برای بیرانوند به وجود 
بیاید، برای بازی در شرایط فعلی حسین حسینی و پیام نیازمند در اولویت باالتری 

نسبت به او قرار دارند.

تنهــا 20روز بــه آغاز مســابقات 
جام جهانــی فوتبال زمــان باقی 
مانده اســت، اما هنوز کســی 
نمی داند باالخره جواد نکونام در 
این بازی ها روی نیمکت تیم ملی 
خواهد نشست یا نه. به جرأت می توان 
گفت این لوس ترین و بیخودترین بحث سالیان اخیر فوتبال 
ایران بود که رفته رفته در آن  شــأن تیم ملی زیر سؤال رفت. 
باشگاه فوالد که به خاطر عدم تمرکز نکونام نتایج ضعیفی گرفته، 
هنوز راضی به از دست دادن سرمربی اش نمی شود. روزهای 
گذشته شایعه شده بود شاید نکو در جام جهانی به طور موقت به 
کادرفنی تیم ملی اضافه شود، اما باشگاه فوالد با همین مقدار 
هم مخالفت کرده است. به نظر می رسد جام جهانی تمام شود و 
برود پی کارش، اما هنوز دعوا بر سر اینکه نکونام بیاید یا نیاید، 

در تیم ملی ادامه داشته باشد!

دانیال اسماعیلی فر از عملکردش در پرسپولیس تا حدی راضی است اما به نظر کی روش 

برای دعوت نکردنش به تیم ملی احترام می گذارد


