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عاقبتش از اول مشخص بود

از نیمکت قبرس به جام جهانی قطر

جنگ اعصاب

مهدی رسول پناه، مدیرعامل اسبق 
پرسپولیس در مورد پرونده آنتونی 
استوکس و چرایی عدم شکایت 
از این بازیکن، حرف های جالبی 
زده؛ سخنانی که در حالت عادی 
می توانست تکان دهنده باشد اما آنقدر 
از محمدحســن انصاری فرد شــاهکار دیده ایم که اینها دیگر 
در مقابلش به  حساب نمی آید! رســول پناه می گوید: »قرارداد 
باشگاه با استوکس آنقدر ایراد داشت که حتی خجالت کشیدیم 
آن را به فیفا بفرستیم. این قرارداد حداقل 20اشکال محتوایی 
داشت. مثال در آن درج شده بود درصورت وقوع اختالف باید 
به فدراسیون فوتبال رجوع کنیم، درحالی که مرجع رسیدگی 
به این مشکالت، فیفا است.« بله خب؛ استاد انصاری فرد طی 
6ماه چنان مدیریت درخشانی داشت که نامش بر بلندای تاریخ 
ورزش ایران ثبت خواهد شد. آخر و عاقبت انتقالی هم که روی 

آنتن تلویزیون با تماس تلفنی نهایی شود، از اول معلوم است.

یکی از بازیکنانی که به احتمال زیاد در 
فهرست نهایی تیم ملی برای حضور 
در جام جهانــی قطر قــرار خواهد 
گرفت، کریم انصاری فرد اســت. او 
ازجمله بازیکنان مورد عالقه کی روش 
است که در جام جهانی قبلی هم حضور 
داشت و تنها گل ایرانیان را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه پرتغال 
کرد. دیگر گل ما در روسیه با اشتباه عزیز بوهدوز مراکشی به ثمر 
رسید. انصاری فرد اما از آن جام جهانی تا این جام جهانی سیر خوبی 
نداشته و از یونان به قبرس رسیده اســت. او که در 13بازی برای 
اومونیا 2گل به ثمر رســانده، در آخرین بازی باشــگاهی تیمش 
90دقیقه روی نیمکت نشست و البته اومونیا هم با 4گل به برتری 
دست یافت. کریم در چنین حال وهوایی راهی جام جهانی می شود؛ 

هرچند امیدواریم در قطر اتفاقات دیگری برایش رخ بدهد.

روزهای پیاپی اســت که می شنویم 
باشگاه استقالل به دنبال پرداخت 
قسط دوم رضایتنامه محمد محبی 
اســت؛ قســطی که اگر به موقع 
پرداخت نشــود، می تواند منجر به 
بازگشــت این بازیکن به سانتاکالراي 
پرتغال شود. مخصوصا با توجه به اینکه محبی امسال 4گل برای 
استقالل به ثمر رسانده، حفظ او تبدیل به نخستین ماموریت علی 
فتح اهلل زاده در بازگشت به این باشگاه شد؛ با این حال هنوز پول 
مورد نظر پرداخت نشده و حتی سانتاکالرا نامه زده که بازیکن ما 
را برگردانید! مطابق روال این سال ها، طرف ایرانی اصرار دارد که 
پول را واریز کرده اما به خاطر مشکالت ناشی از تحریم، به  حساب 
طرف خارجی ننشسته است. امیدواریم مشکل استقالل و محبی 
حل شود اما در شرایط فعلی، انتقال پول به خارج از کشور، حکم 

جنگ اعصاب را پیدا کرده است.

نكته بازی

وز سوژه ر

فوتبال ایران

دیگرکسینمیخندد
 در مورد فیروز کریمی که همه می دانستند

در نفت آبادان ناکام خواهد بود
قابل پیش بینی ترین خبر ایــن روزهای فوتبال 
ایران، جدایی فیروز کریمــی از نفت آبادان بود. 
بعد از انتخاب شگفت انگیز رضا پرکاس به عنوان 
ســرمربی تیم آبادانی در آغاز فصــل، او به دلیل 
کسب نتایج ضعیف برکنار شــد و باشگاه گزینه 
عجیب تری را برای جانشــینی اش انتخاب کرد؛ 
فیروز کریمی. بدون تعارف باید گفت سال هاست 
که دوران مفید کاری کریمی به پایان رســیده 
است. او بیشتر از 30سال قبل و در فرمت ساده 
و خلوت جام باشگاه های آســیا با پاس قهرمان 
قاره شد و طبیعتا تا یکی، دو دهه بعد بازار خوبی 
داشت، اما هرچه جلوتر رفتیم مزایای فنی کریمی 
جای خودش را به امتیازات حاشیه ای همچون 
بذله گویی های او داد. این شــیوه در ابتدا مورد 
توجه بود و کریمی را در کانون توجهات قرار داد. 
او حتی موفق شد »سینی گل آقایی« را هم ببرد، 
هرچند حاال سال هاســت که دیگر خود گل آقا 
هم منتشر نمی شــود. این بخش از داستان هم 
به تدریج تکراری و لوس شــد تا کریمی کامال به 
حاشیه رانده شود. از این منظر انتخاب او به عنوان 
سرمربی تیم بحران زده نفت آبادان از همان ابتدا 

عجیب می نمود.
صنعت نفت سی وسومین تیم فیروز کریمی در 
دوران مربیگری اش بود. بســیاری از تیم هایی 
که او در آنها کار کرده، امــروز یا وجود خارجی 
ندارند یا اساســا تغییر هویت داده اند؛ از همان 
پاس تهران تا بهمن کرج و پلی اکریل و استقالل 
اهواز و البته ابومسلم و داماش گیالن و بسیاری 
دیگر از این تیم ها. وقتی او بــه نفت آبادان آمد، 
کمترین خوش بینی در مــورد موفقیتش وجود 
داشت و به سرعت روشن شــد منتقدان اشتباه 
نمی کردند. کریمی که چشم بسته قول داده بود 
تیم آبادانی را در جدول تک رقمی کند، سرانجام 
بعد از تحمل 2مساوی و 3شکست در 5بازی از 
هدایت طالیی پوشان برکنار شد. کریمی توانست 
صنعت نفــت آبادان را پایین تــر از ملوان و نفت 
مسجدسلیمان در قعر جدول رده بندی بنشاند. 
این داستان مردی اســت که سال هاست دیگر 

کسی به حرف ها و کارهایش نمی خندد.

فقط20میلیون؟
جریمه انصراف از جام حذفی، حتی به اندازه 

بلیت رفت و برگشت 3بازیکن هم نیست
فوتبال ایران در سال های اخیر به طور فزاینده با 
مشــکل عدم حضور تیم ها در مسابقات مختلف 
مواجه بوده اســت.  آش در این زمینه آنقدر شور 
شده که فصل گذشــته چند بازی لیگ برتر به 
انجام نرسید و در هفته پایانی لیگ یک هم چیزی 
حدود نصف مســابقات به همین دلیل لغو شد! 
دلیلش هم ساده است؛ تیم هایی که جایگاه شان 
در جدول تثبیت شده باشــد، وسوسه می شوند 
که قید مرارت ناشی از انجام بازی ها و مخصوصا 
هزینه های هنگفت ســفر و اقامت را بزنند و در 
مسابقات حضور نیابند. عدم بازدارندگی کافی در 
قوانین موجود هم دست و بال تیم ها را برای این 

کار باز می گذارد.
شــکل فجیع تر ماجرا اما همیشه در جام حذفی 
وجود داشــته اســت؛ تورنمنتی که در مراحل 
ابتدایی با حضور تیم هایی از دسته های پایین تر 
آغاز می شود. این تیم ها عالوه بر آنکه مشکالت 
مالی بیشتری دارند، با خطر سقوط انضباطی به 
لیگ های پایین تر هم مواجه نمی شوند و به همین 
راحتی با انصــراف از مســابقات، نظم تورنمنت 
را به هم می ریزنــد. در تازه تریــن نمونه از این 
دســت، 2تیم پویندگان تالش مرودشت فارس 
و سرخپوشان پاکدشــت به دلیل عدم حضور در 
برابر رقبا به پرداخــت 20میلیون تومان جریمه 
محکوم شدند. این 20میلیون تومان حتی پول 
بلیت هواپیما برای رفت و برگشت 3بازیکن تیم 
هم نیست، چه برســد به اقامت و سایر هزینه ها. 
خب چرا تیم ها نباید بعد از مواجه شدن با قرعه 
بیرون از خانه و مخصوصا شهرهای دور، از حضور 

در بازی ها انصراف ندهند؟

ســتاره فانتزی فوتبال ایران حاال دوباره در اردو 
حضور دارد و این بار به نظر می رسد با دربیل زدن 

همه بدشانسی ها، در یک قدمی جام جهانی است.

   اشکان دژاگه؛ برخالف علی قلی زاده، اشــکان دژاگه با تیم 
کی روش به جام جهانی روسیه رفت اما مصدومیت اجازه نداد او حتی 
یک دقیقه در جام بازی کند. کی روش تا روز آخر به حضور دژاگه در 
زمین امید داشت اما این اتفاق رخ نداد و اشکان آمادگی الزم برای 

حضور در جام را به دست نیاورد.

   اللهیار صیادمنش؛ قبل از امید ابراهیمی، آخرین مصدوم تیم 
ملی  اللهیار صیادمنش بود؛ بازیکنی که در دوران اسکوچیچ به تیم 
ملی دعوت می شد اما در چمپیونشیپ آســیب دید و برای مدت 
زیادی شــانس بازی در تیم ملی را از دســت داد.  اللهیار حاال باید 

جام جهانی را از تلویزیون تماشا کند.

ادامه از 
صفحه17

راندهشدهازبهشت!

زخـم کاری
چرا جالل حسینی حق دارد از دست کی روش ناراحت باشد؟

  حسینی واقعا تمام شده بود؟
حذف نام حسینی از فهرســت نهایی تیم ملی ایران 
در جام جهانی2018 در حالــی اتفاق افتاد که تا آخرین 
ســاعات، حتی کســی تصور اتخاذ این تصمیم را هم 
نداشت. حسینی در اغلب مســابقات مرحله انتخابی 
بازیکن فیکس تیم ملی بود و حتی در دیدار منتهی به 
صعود در برابر ازبکستان هم در ترکیب اصلی به میدان 
رفت. در نتیجه عجیب بود که کی روش او را با خودش به 
روسیه نبرد. در آن زمان شاید برخی تصور کردند فوتبال 
حسینی تمام شده و او بنیه الزم برای ادامه کار در سطح 
باال را ندارد، با این حال گذر زمان نشان داد چنین نیست. 
حســینی در لیگ برتر همچنان کیفیت بسیار باالی 

خودش را نشان داد و در قامت کاپیتان پرسپولیس، 3جام 
قهرمانی لیگ را باالی سر برد. او به تیمش کمک کرد تا در 
هر 3سال مزبور کمترین آمار گل خورده را در لیگ برتر 
به ثبت برساند. در لیگ بیستم کاپیتان سرخ ها عالوه 
بر درخشش در امور دفاعی، با 4گل زده بهترین فصل 
فوتبالی اش را از این نظر تجربه کرد. در چنین شرایطی، 
واضح است که جالل دســت کم به عنوان یک ذخیره 
مطمئن می توانست در فهرست تیم ملی برای جام جهانی 

بماند، اما کی روش دیدگاه دیگری داشت.

  از خانزاده دعوت کن!
با وجود همه اینها برخی عقیده دارند خوب بود جالل 

حســینی دعوت اخیر کارلوس را می پذیرفت و با کنار 
گذاشتن اختالفات، سری به اردوی تیم ملی می زد اما او 
آزرده خاطرتر از اینهاست. حسینی در حالی از فهرست 
نهایی تیم ملی خط خورد که کی روش در پســت او از 
محمد خانزاده برای سفر به روسیه دعوت کرد. به این 
ترتیب خانزاده در عین ناباوری راهی دومین جام جهانی 
پیاپی خود شــد، بی آنکه فرصتی برای بازی پیدا کند. 
حاال هم خوب است اگر کی روش دنبال افزایش روحیه 
بازیکنان تیم ملی می گردد، از خود خانزاده برای مالقات 
با شاگردانش دعوت به عمل بیاورد. بعید است مدافع 
پیشین تراکتور که بعد از چند ماه بدون تیم ماندن به 

لیگ بنگالدش ترانسفر شد، دعوت کی روش را رد کند!

در 

روزهای پایانــی تمرین تیم ملی 

ایران در تهران و پیش از اعزام بازیکنان به قطر برای 

حضور در جام جهانی2022، برخی پیشکسوتان نامدار کشور 

با دعوت شــخص کارلوس کی روش راهی اردو شــدند تا با بازیکنان 

مالقات کنند و باعث افزایش روحیه آنها شوند. در بین نام های شاخص، اسم 

مهدی رحمتی و آندرانیک تیموریان به چشــم می خورد اما شاید جنجالی ترین 

داستان مربوط به مهمانی بود که این دعوت را نپذیرفت؛ جالل حسینی. کاپیتان 

پیشین و مربی فعلی پرسپولیس در حالی »مشغله کاری« را دلیل نپذیرفتن پیشنهاد 

کی روش عنوان کرد که در دوران تعطیالت طوالنی و کســالت بار لیگ برتر به ســر 

می بریم و قاعدتا حضور در اردوی تیم ملی نمی توانســت کار چندانی ســختی برای 

حسینی باشــد. با این حال او به سرمربی ســابقش جواب منفی داد تا روشن شود 

ناراحتی اش به خاطر اتفاقات 4ســال پیش است؛ زمانی که در آستانه اعزام تیم 

ملی به جام جهانی2018 روسیه، حسینی به طور ناگهانی از فهرست خط 

خورد و ناباورانه حضور در این مســابقات را از دســت داد. تصمیم 

جنجالی کی روش، یک زخم کاری در وجود جالل بود که 

به نظر می رسد هرگز هم با آن کنار نیامد.

اعادهحیثیتدر70سالگی
کمتر از 10روز دیگر به نخستین بازی ایران در جام جهانی2022 قطر زمان باقی مانده است؛ دیداری که عصر دوشنبه آینده 
برابر انگلستان برگزار می شود. به هر دلیلی فضای فعلی فوتبال ایران چندان نشان از حال و هوای حضور تیم ملی در جام جهانی 
ندارد. هرگز پیش نیامده بود که تیم ملی برای حضور در چنین تورنمنتی اینقدر سرد و خاموش بدرقه شود. معموال رسم بر 
این است که آخرین مسابقه تدارکاتی داخل کشور تیم ملی جنبه »مراسم بدرقه« پیدا می کند اما این بار دیدار با نیکاراگوئه در 
ورزشگاه خالی آزادی برگزار شد و با برتری خفیف تیم ملی کشورمان خاتمه یافت. همزمان با این شرایط، انتقادها از طرح لباس 
تیم ملی هم وجود داشت که حاشیه ای دیگر ساخت. مجموعه این مسائل اما نمی تواند روی انگیزه های کارلوس کی روش تأثیر 

منفی ایجاد کند. او در 70سالگی به دنبال اعاده حیثیتی است که شاید این اواخر روی آن خش افتاده باشد.

طعنهایکهبیجوابماند
حقیقت آن است که کی روش در قامت یک بازنده ســرمربی تیم برنده ایران شــد. این موقعیت، دقیقا در تضاد با وضعیت 
10سال پیش کارلوس است که به عنوان منجی ســکان هدایت تیم غریق ایران را بر عهده گرفت. کی روش برای رسیدن به 
جام جهانی2022 قطر به وضوح به تیم ملی ایران چراغ سبز نشان داد و آنقدر آماتور این کار را کرد که حامیان سنتی اش هم 
نتوانستند از این مربی حمایت کنند. پس از آن، دراگان اسکوچیچ هم در تنها مصاحبه بلندش با یک روزنامه چاپ کرواسی آشکارا 
بر کی روش خرده گرفت و گفت هیچ مربی بزرگی کار او را انجام نمی دهد. کارلوس که پیش از این به کوچک ترین و معمولی ترین 
جمالت هم واکنش تند نشان می داد، این بار در مقابل چنین کنایه ای سکوت کرد تا شاید روشن شود دستش خالی است. همه 
این اعتبار فنا شده می تواند اعاده شود، درصورتی که کارلوس تیم ملی ایران را به مرحله حذفی جام جهانی ببرد. چنین دستاوردی 
غیر از اینکه برای تیم ملی ایران »تاریخی« خواهد بود، خود کی روش را هم دوباره به عنوان یک برند معتبر مطرح می کند. البته 

که رسیدن به چنین هدفی سخت است و سبک بازی تیم ملی برابر رقیبی همچون نیکاراگوئه هم تردیدها را افزایش می دهد.

برچسبنامأنوسبازنده
کی روش این روزها در موقعیتی قرار گرفته که برایش تا حدودی نامأنوس است. او با وجود همه فراز و فرودهای دوران مربیگری اش، 
معموال ژست »برنده بودن« را حفظ می کرد. کی روش پس از دوران ناموفق سرمربیگری در رئال مادرید که ناچار شد همه مسئولیت های 
شکست پروژه کهکشانی ها را قبول کند، خودش را تنها درگیر حضور در تیم های ملی کرد. کار در تیم ملی با باشگاه خیلی فرق می کند. 
تعداد مسابقات و اردوها کمتر است و برخالف باشگاه، افکار عمومی به جای نمایش های مطلوب انتظار کسب نتایج بهتر را دارد. این 
همان سیستمی است که کی روش هم به آن عالقه داشت. او یک بار آفریقای جنوبی، یک بار پرتغال و 2بار ایران را به جام جهانی رساند 
و در اغلب موارد هم تیمش آنقدرها جذاب و خاطره انگیز بازی نمی  کرد. با این حال »نتیجه« به دست می آمد و همین برای مرد پرتغالی 
کافی بود. کی روش با همین دست فرمان جلو رفت تا اینکه مسابقات انتخابی جام جهانی2022 برای او تبدیل به یک کابوس تمام عیار 
شد. شکست و ناکامی باورنکردنی در 2تیم ملی کلمبیا و مصر، اعتبار کی روش را به حداقل رساند. او با هیچ یک از این دو تیم موفق به 

حضور در جام جهانی نشد و عالوه بر آن در 3تورنمنت دیگر هم بازنده بود تا یک نمره منفی بسیار بزرگ در کارنامه اش به ثبت برسد.
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