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 نگاه
به یونان

ممکن است علیرضا 
جهانبخش و مهدی ترابی به 
این لیگ درجه 2ملحق شوند

زمانــی برگــزاری مســابقات 
جام جهانی برای فوتبال ملی ایران 
به منزله باز شدن بازارهای جهانی 
به روی بازیکنان مستعد ایرانی 
بود. به طور مشــخص می توان 
به ســیل مهاجــرت بازیکنان 
کشــورمان بــه بوندس لیگای 
آلمــان پــس از جام جهانــی 
1998اشــاره کرد. حتی حضور 
مهدی طارمــی در لیگ پرتغال 
هم بعد از جام جهانی 2018رقم 
خورد. با این حال به نظر می رسد 
جام شکست خورده بیست ودوم 
در این زمینه هم بــرای فوتبال 
ایران نتیجه درخشــانی نداشته 
باشد. اگرچه هنوز برای قضاوت 
زود است اما از شــایعات و اخبار 
غیررســمی اینطور برمی آید که 
نباید منتظر اتفاق چندان بزرگی 

در این زمینه باشیم.
به طور مشــخص طــی چند روز 
گذشــته حــرف و حدیث هایی 
در مورد احتمــال انتقال 2وینگر 
تیم ملی به لیــگ درجه 2یونان 
منتشر شــده اســت. می گویند 
پاناتینایکــوس به صورت قرضی 
و 6ماهه خواهــان جذب علیرضا 
جهانبخــش اســت؛ بازیکنــی 
کــه اغلــب اوقــات در فاینورد 
نیمکت نشــین بوده. بــه عالوه 
رســانه های یونانی از چراغ سبز 
مهدی ترابی به چند باشــگاه در 
این کشــور خبر داده انــد. البته 
ترابی با پرسپولیس قرارداد دارد 
و گزارش ها هم روشن نکرده که 
مقصود از انتقال احتمالی او برای 
بین 2نیم فصل است یا پایان فصل. 
در هر صورت پررنگ شــدن اسم 
یونان در رسانه های داخلی، شاید 
در تناسب کامل با کیفیت حضور 

تیم ملی در جام جهانی باشد.

 2 اختالف عیسی
با پرسپولیس

بازگشت عیسی آل کثیر به پرسپولیس هنوز قطعی 
نیست چون طرفین هنوز به توافق نرسیده اند

 
 عیســی آل کثیــر مهاجــم جنوبــی 
پرســپولیس که با وجــود ثبت گل های 
خاطره انگیــز و مهــم برای ایــن تیم با 
بدشانســی های بزرگــی مواجه شــد، 
اکنون بعد از پشت ســر گذاشتن دوران 
مصدومیت در شــرایط تمدید قرارداد با 
سرخپوشــان قرار گرفته است. او با یک 
بدشانســی بزرگ و پارگی رباط صلیبی 
مواجه شــد و البته تعلل در انجام عمل 
جراحی، مدت این دوری را بیشتر کرد. 
با این حال عیســی از حمایــت یحیی 
گل محمدی بهره می برد و بعد از رسیدن 
به شــرایط تمرین، با تشــخیص یحیی 
به تمرینات پرســپولیس بازگشته تا به 

آمادگی کامل برسد.
عیسی حاال به شرایط بازی رسیده ولی 
هنوز قراردادی با این بازیکن امضا نشده 
و در واقع او یک بازیکن آزاد محســوب 
می شود. در چند هفته گذشته خبرهای 
مختلفی در رســانه ها منتشــر شد که 
پرسپولیس قرار اســت خیلی زود با این 
بازیکن قرارداد امضا کند ولی این اتفاق 
هنــوز رخ نداده تــا شــایعات مختلفی 
درخصــوص احتمال جدایــی آل کثیر 
مطرح شود و جالب اینجاســت که او با 
3-2پیشنهاد خوب هم مواجه شده است.

 
   یحیی، عیسی را می خواهد

هفته گذشــته برخی رســانه ها به این 
موضوع اشــاره کردند کــه آل کثیر بعد 
از رسیدن به شــرایط بازی و با توجه به 
اینکه با چند پیشنهاد خوب مواجه شده 
اســت، جواب تماس های پرسپولیس را 
نمی دهد و همین موضوع هم باعث شده 
تا گل محمدی دیگر عالقه ای برای حفظ 
این بازیکن نداشته باشــد. ولی آخرین 
اخبار حاکی از آن است که برخی مسائل 
دیگر باعث شده تا مذاکرات پرسپولیس 
با ایــن بازیکن به نتیجه قطعی نرســد. 
طرفین در مورد 2موضوع مهم اختالف 
دارند که اگر برطرف نشود احتمال جدایی 

آل کثیر بیشتر خواهد شــد؛ مسئله اول 
مبلغ قــرارداد و مســئله دوم هم مدت 

قرارداد است.
آل کثیر مدت هاست فوتبال بازی نکرده 
و همین موضوع باعث شده تا پرسپولیس 
برای مدت قرارداد دســت به عصا عمل 
کند. ظاهــرا پرســپولیس درنظر دارد 
قرارداد این بازیکن تــا آخر فصل اعتبار 
داشته باشد ولی نظر آل کثیر روی قرارداد 
یک ونیم ساله اســت، موضوعی که هنوز 
بــا موافقت پرســپولیس همراه نشــده 
اســت. جدا از این موضــوع، طرفین در 
مورد مسائل مربوط به مبلغ قرارداد هم 
با یکدیگر توافق ندارند و همین موضوع 
ماجرای ماندن آل کثیر در پرسپولیس را 

کمی پیچیده کرده است.
بر خــالف برخی خبرهــا، گل محمدی 
همچنــان تمایل به حفظ ایــن بازیکن 
دارد و این موضوع را قبال هم به باشــگاه 
اعالم کرده ولی مسئله مهم این است که 
مدیران پرســپولیس هنوز با این مهاجم 
در مورد مبلغ و مدت قــرارداد به توافق 
نرســیده اند. از طرفی 3-2 تیم صنعتی 
هم بــه این بازیکن پیشــنهادهای مالی 
خوبی داده اند و شرایط آنها با شرایطی که 
پرســپولیس جلوی پای عیسی گذاشته 

قابل قیاس نیست.
آل کثیر بعد از پیوســتن به پرسپولیس 
عملکــرد خوبــی در این تیم داشــت و 
خیلی زود تبدیل بــه بازیکنی محبوب 
نزد هواداران شد. برخی بر این عقیده اند 
که پرسپولیس می تواند روی مبلغ قرارداد 
ریسک کرده و در نهایت با آل کثیر برای 
یک فصل و نیم قــرارداد امضا کند ولی 
مســئله دیگر به مســائل مالی مربوط 
می شــود که مبلغ مورد نظر پرسپولیس 
با چیزی که آل کثیــر می خواهد تفاوت 
زیادی دارد. باید دیــد در نهایت طرفین 
با یکدیگر به توافق می رســند یا آل کثیر 
 فوتبالــش را در تیــم دیگــری ادامــه 

خواهد داد.

طلسم
   جام جهانی 2014

تیم ملی ایران در این دوره از 
مسابقات با آرژانتین، نیجریه 
و بوسنی هم گروه بود. از این 
گروه آرژانتین و نیجریه به مرحله 
بعد صعود کردند. نیجریه در یک هشتم 
نهایی در برابر فرانســه شکست خورد و 
حذف شد اما آرژانتین تا فینال باال رفت و 
آنجا مقابل آلمان زانو زد. حضور آلبی سلسته 
در بازی نهایی، بیشترین پیشروی یک تیم 
حذف کننده کی روش روی نیمکت تیم ملی 

ایران بوده است.

   جام ملت های آسیا 2015
در بازگشت از جام جهانی 2014که به واسطه بازی 
خوب در برابر آرژانتین برای فوتبــال ایران جنبه ای 
»فاتحانه« یافته بود، کی روش تیمش را به جام ملت های 
آسیا 2015در استرالیا برد. می دانید که از مرحله گروهی 
باال آمدیم اما آنجا در آن بازی جنجالی که با اخراج مهرداد 
پوالدی هم همراه بــود مقابل عراق شکســت خوردیم. عراق 
در نیمه نهایی بــه کره جنوبی باخت و کره هــم در فینال مغلوب 
استرالیای میزبان شد تا در واقع ایران در برابر یکی از بدترین تیم های 

حاضر در مرحله حذفی از جام کنار رفته باشد.

   جام جهانی 2018
درنظر خیلی از هواداران فوتبال در ایران، حضور ایران در این دوره از مسابقات 
حضوری چشمگیر و قابل قبول تلقی شده است. دلیل عمده شکل گیری این باور 

هم آن است که اگر توپ آخر مهدی طارمی در بازی با پرتغال گل می شد، تیم 
ملی به مرحله حذفی می رسید. با این حال دالیل زیادی وجود دارد که مجاب مان 
می کند به آن بازی ها افتخار نکنیم. ما مراکش را در حالی بردیم که همه می دانند 
حق مان پیروزی نبود و آن برد در شرایط واقعا ناعادالنه رقم خورد. در برابر پرتغال 
خوش اقبال بودیم که پنالتی کریس رونالدو گل نشد و البته بنا به گزارش تایمز، 
تنها اشتباه کمک داور ویدئویی در کل آن بازی ها منجر به اعالم پنالتی به سود 
ایران و گلزنی کریم انصاری فرد شــد. از همه جالب تر تفاخر به شکست یک بر 
صفر در برابر اسپانیاست؛ آن هم درحالی که ماتادورها در 3جام جهانی اخیر تنها 
3تیم را برده اند؛ ایران، استرالیا و کاستاریکا. تازه پیروزی اسپانیا مقابل ایران با 
»سرمربی موقت« به دســت آمد! در هر صورت 2تیم اسپانیا و پرتغال در حالی 
از این گروه باال رفتند که هر دو در یک هشتم نهایی با شکست در برابر روسیه و 

اروگوئه حذف شدند.

   جام ملت های آسیا 2019
ســنت حذف مقابل تیم هایی که قهرمان نمی شــوند، در چهارمین تورنمنت 
کی روش هم حفظ شد. به این ترتیب تیم ملی در جام ملت های آسیا 2019که در 
امارات برگزار شد، در نیمه نهایی با 3گل در برابر ژاپن شکست خورد که بدترین 
باخت تاریخ ایران در آن رقابت هاست. خود ژاپن اما در فینال با نتیجه 3بر یک 

مقابل قطر شکست خورد و دستش از لمس جام کوتاه ماند.

   جام جهانی 2022
نهایتا هم رســیدیم به این تورنمنت آخر که حتی برای شیفتگان و جان نثاران 
کی روش هم جای دفاع ندارد. انگلســتان و آمریکا از گروه ایران و ولز به مرحله 
یک هشتم نهایی رسیدند، آمریکا بالفاصله با شکست 3بر یک در برابر هلند از 
دور مسابقات کنار رفت و انگلستان هم با باخت 2بر یک مقابل فرانسه به خانه 
برگشت. به طور کلی داستان این است؛ تیم کی روش را اوت می کنند و خودشان 

هم اوت می شوند، اما ما همیشه فکر می کنیم در گروه مرگ هستیم!

در 
آخرین بازی مرحلــه یک چهارم 

نهایی جام جهانی 2022، انگلستان با شکست در 

برابر فرانسه از دور مســابقات کنار رفت؛ یک ناکامی بزرگ 

برای سه شیرها. شکست انگلیس اما برای فوتبال ملی ایران هم خالی 

از معنا نیست. به هر حال این تیم در نخستین روز مرحله گروهی شکست 

سنگین 6بر 2را بر تیم ملی ایران تحمیل کرد که بدترین باخت تاریخ تیم 

ملی در ادوار این مســابقات به شمار می رفت. شاید بســیاری آن روز تصور 

می کردند انگلستان مدعی اول قهرمانی باشد اما این تیم حتی به جمع 4تیم 

برتر جهان هم نرسید. در همین راســتا حذف انگلستان، ادامه یک طلسم 

عجیب هم برای کارلوس کی روش بود. او در 5تورنمنت مهم هدایت تیم 

ملی ایران را برعهده داشته است؛ نه تنها در هیچ یک از این مسابقات 

شــاهد موفقیت کی روش نبودیم، بلکه حتــی تیم هایی 

که او را شکســت دادند و حــذف کردند هم به 

موفقیت در خوری دست نیافتند.

او موفق نمی شود 
حتی به »موفق«ها 

هم نمی بازد
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