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کاسیم پاشا؛
تیم جدید قلی زاده؟

علی قلی زاده بازیکن تیم ملی ایران که همچنان با باشــگاه شارلرواي 
بلژیک قرارداد دارد نتوانست به ایران بیاید. با این حال در روزهای گذشته 
هواداران تیم هایی مثل پرسپولیس، استقالل، سپاهان و تراکتور رؤیای 
حضور این بازیکن تکنیکی را در تیم شان می دیدند که این اتفاق در این 
زمستان عملی نشد. قلی زاده ســال۲۰۱۸ با جدایی از سایپا به شارلروا 
پیوست و مدتی پیش قرارداد خود را تا سال۲۰۲۵ با این باشگاه بلژیکی 
تمدید کرد. بازیکن چپ پای تیم ملی که اخیرا دومین جام جهانی خود 
را تجربه کرده، در مســابقات اخیر تیمش عملکرد خوبی از خود به جا 
نگذاشت و مدیران و کادر فنی شارلروا هم از عملکرد این بازیکن رضایت 
ندارند. از طرفی قلی زاده پای مشکالت خانوادگی را در جلسات خود با 
مدیران باشگاه شارلروا پیش کشــیده و می خواهد قرارداد خود را فسخ 
کند. رسانه های بلژیکی خبر داده بودند که همسر این بازیکن برای برخی 
مسائل پزشکی به ایران مراجعه کرده و از همین رو قلی زاده به این دلیل 

تصمیم گرفته کنار همسرش باشد.
در بین تیم های ایرانی، ۲باشگاه سپاهان و تراکتور جدی ترین مشتریان 
قلی زاده بودند که او به این پیشــنهادها پاســخ منفی داد. حاال آخرین 
اخبار حاکی از آن است که این بازیکن شاید راهی لیگ ترکیه شود. تیم 
کاسیم پاشا هم اکنون یکی از مشــتریان جدی قلی زاده است و مدیران 
این باشگاه درخواست رسمی خودشــان را برای جذب وینگر ایرانی به 
باشگاه شارلروا ارائه داده اند. باید منتظر ماند و دید که روند مذاکرات این 
دو باشگاه به چه شــکل پیش می رود. این امکان هم وجود دارد که تیم 
بلژیکی، قلی زاده را به صورت قرضی به لیگ ترکیه بفرستد. جدا از کاسیم 

پاشا، یک تیم دیگر در ترکیه هم این بازیکن را می خواهد.

بهروز رسایلی|  یکی از شــگفتی های جام جهانی ۲۰۲۲برای فوتبال 
ایران این بود که تقریبا هیچ سود و ثمر فردی هم برای بازیکنان کشورمان 
نداشت. پیش از این هر دوره از این مســابقات که برگزار می شد، شاهد 
شکل گیری موجی از ترانســفر بازیکنان ایرانی به اروپا یا بهبود وضعیت 
بازیکنان شاغل در قاره ســبز بودیم، اما فعال جام جهانی قطر از این نظر 
رهاوردی برای فوتبال کشورمان نداشته اســت. اوضاع برای بازیکنانی 
مثل علیرضا جهانبخش، کریم انصاری فرد و سایر نفراتی که در لیگ های 
متوسط و درجه ۲یا 3اروپایی روزگار می گذرانند به همان شکل سابق ادامه 
دارد، اما مثال در مورد ستاره ای همچون سردار آزمون، شایعاتی پیرامون 
خروج او از بوندس لیگا به گوش می رسد که نمی تواند اتفاق مطلوب و مثبتی 
باشد. در همین راستا، یک داستان شگفت انگیز هم پیرامون علی قلی زاده 
پیش آمده؛ وینگر ایرانی شارلروا که به تازگی در لیست ۲۰نفره بازیکنان 
این تیم هم قرار نمی گیرد و به نظر می رسد دوران حضورش در تیم بلژیکی 
پایان یافته. در عین حال رسانه های این کشور نیز مدعی شده اند قلی زاده 
تمرکز الزم را ندارد و از شــارلروا جدا خواهد شد. داستان عجیب تر اما به 
شایعاتی مربوط می شود که در مورد مقصد احتمالی قلی زاده وجود دارد. 

آیا واقعا او قصد حضور در لیگ ایران را دارد؟

   داستان یک استوری گنگ
طی چند روز اخیر زمزمه هایی پیرامون احتمال حضور قلی زاده در لیگ 
برتر ایران به گوش رســیده اســت. امید نورافکن قبال گفته بود قلی زاده 
عالقه مند است به ایران برگردد و برای پرسپولیس بازی کند، اما در عین 
حال گفته می شود شاید او به سپاهان برود. در چنین شرایطی، وینگر تیم 
ملی کشورمان با انتشار پیامی گنگ و دو پهلو در صفحه شخصی اش، از 
هواداران تیم های مختلف فوتبال تشکر کرده و گفته امیدوار است روزی 
بتواند جواب محبت آنها را بدهد. نخستین برداشت از این استوری آن است 
که او بدش نمی آید برای یک تیم ایرانی توپ بزند، چرا که اگر غیر از این 
بود، شایعه مزبور را از بیخ و بن تکذیب می کرد یا تحقق آن را به آینده ای 

دور نسبت می داد.

   26 سالگی زود نیست؟
هنوز نمی دانیم در ذهن قلی زاده چه می گــذرد و البته تا چند روز آینده 
تکلیف او مشــخص خواهد شــد. با این حال اگر این بازیکن واقعا قصد 
بازگشت به لیگ ایران را داشته باشد، تصمیم عجوالنه ای گرفته است. او 
سال ها در اروپا توپ زد و کسب تجربه کرد، به سختی به ترکیب تیم ملی 
رسید و بعد از اسکوچیچ، حتی توانست نظر مساعد کارلوس کی روش را 
هم جلب کند. حتی در همین جام جهانــی قطر هم قلی زاده جزو معدود 
ستاره های درخشان تیم ملی بود که پاس گل مهدی طارمی مقابل انگلیس 
را داد و با چند دریبل چشم نواز خودی نشان داد. بنابراین حیف است اگر 
این بازیکن در ۲6ســالگی از ترقی در اروپا مایوس شــود و به لیگ ایران 
برگردد. قلی زاده تکنیک و مهارت الزم برای ادامه حضور در اروپا و بازی 
در سطحی به مراتب باالتر از بلژیک را دارد، مگر اینکه دیگر حال و حوصله 

ماجراجویی را نداشته باشد که این یک بحث دیگر است.

رئال مادرید در ادامه تونل وحشتی که اخیرا وارد آن شده 
و مدام بازی های ســخت دارد، امشب به مصاف تیمی 
می رود که حتی مدعی قهرمانی اســت. رئال سوسیداد 
پیش از شکست ناســزاوارانه از بارسلونا در جام حذفی 

که ۱۰ نفره این تیم را تحت فشــار قــرار داده بود، 
همه بازی های آخر خود را با پیروزی پشت سر 

گذاشــته اســت. آنچلوتی برای این بازی 
چندین مصدوم دارد؛ لوکاس واسکس، 
آالبا، ناچو، ادن آزار، شوامنی، رودریگو، 
کارواخال و مندی و تنها یکی دو تا از این 
مصدومان ممکن است به بازی امشب 

برســند. برخی بازیکنان باید در پست 
غیرتخصصی به میدان بروند، مثل کاماوینگا 

که در بازی قبلی به دفاع چپ رفت و بهترین 
بازیکن دربی مادرید شد. به اینها اضافه کنید والورده را 
که مدتی است دچار افت شده است. هافبک اروگوئه ای 
به تازگی فرزندش را از دست داده و مثل رونالدو بچه اش 
مرده به دنیا آمده، آن هــم 3 روز پیش از تولد طبیعی و 

برای همین روحیه او اصال خوب نیست.
  کارلو آنچلوتی، مربی گوش به فرمان و بله قربان گویی 
است. او درخواست ۲ بازیکن در نیم فصل داده اما رئیس 
باشگاه آن را رد کرده. فلورنتینو پرس پس از شکست 3بر 
یک در ال کالسیکوی سوپرجام از دست مربی ایتالیایی 
عصبانی بود. کارلتو تا تابســتان۲۰۲4 قرارداد دارد اما 
شاید یک فصل زودتر برکنار شود. پســرش از اورتون 
پیشنهاد سرمربیگری دریافت کرده و خودش از تیم ملی 
برزیل. با این حال کارلتو دوست دارد تا جایی که بشود در 

باشگاه محبوبش بماند. او با ۱4بازیکن مجبور است این 
بازی های سخت را ادامه دهد.

  در اردوی سوسیداد هم داوید سیلوا مصدوم است و 
میگل مرینو هم به این بازی نمی رسد. غایبان دیگری هم 
هستند و این تیم دست کمی از رئال در تعداد غایبان 
ندارد؛ مومو چو، آندر گوئوارا، آندونی گوروسابل، 

یان پاچکو، داوید سیلوا و عمر صدیق.
  از زمان شکست 3بر یک خارج از خانه 
در سال۲۰۱9، رئال مادرید به این تیم 
نباخته؛ 4برد و ۲ تساوی. رئال تنها یکی 
از ۱۵بازی خانگی آخرش را در اللیگا به 
سوسیداد باخته و ۱۲تای دیگر را برده. 
آنها در ژانویه۲۰۱9 در خانه ۲بر صفر به 

حریف باختند.
  رئال سوسیداد 7بازی پیاپی نتوانسته بود تیم های 
مادریدی را در این شهر ببرد اما در نهایت در این فصل 
رایووایکانو را ۲بر صفر شکست داد و طلسم را شکست. 
۱۰ سال از زمانی که ۲ تیم مادریدی را در ۲ سفر پیاپی به 
پایتخت اسپانیا شکست دادند، می گذرد. سوسیدادی ها 

در آن سال اتلتیکو و وایکانو را برده بودند.
  رئال مادرید در 36بازی خانگی آخر در اللیگا تنها یک 
 شکست داشــته که به باخت 4بر صفر فصل پیش در 
ال کالســیکو برمی گردد. رئال در این مدت ۲۵بازی را 

برده و ۱۰بار مساوی کرده  است.
  سوسیداد ۵برد پشت ســرهم در اللیگا دارد و فقط 
یک بار در سال۲۰۲۰ پیش آمده که 6بار پیاپی در لیگ 

به پیروزی برسد.

دست های خالی
 کارلو آنچلوتی بازیکن ندارد و کسی 
برایش بازیکن جدید نمی خرد

شــاید این آخرین فصل حضور مورینیو روی نیمکت تیم 
آاس رم باشد. او در دهه هفتم زندگی اش دوست دارد برای 
بار سوم به چلســی برگردد. آقای خاص از منابع محدود 
باشگاه ایتالیایی ناراضی است و حاال که می بیند تاد بولی، 
مالک باشگاه چلسی فقط در 2پنجره نقل وانتقاالتی اخیر 
بیش از 500میلیون پوند صرف خرید بازیکن جدید کرده، 
دلش برای دوران ریخت وپاش چلسی تنگ شده است. او 
حتی نمی تواند بازیکنی معمولــی در حد زانیولو را در تیم 
نگه دارد و برای جذب دیباال باید ماه ها به این بازیکن و مدیر 
برنامه هایش التماس کند. دیلی میــل ادعا کرده که مربی 
پرتغالی می خواهد به لیگ برتر و ترجیحا به چلسی برگردد. 
او دوران خیلی موفقی در منچستریونایتد و تاتنهام نداشت 
اما از چلســی خاطرات خوبی دارد. مورینیو از آن دست 
مربیانی است که عالقه زیادی به جذب بازیکن دارند. او هر 
جا می رود، کلی بازیکن می گیرد و رکوردهای نقل وانتقاالتی 
تاریخ باشگاه را جابه جا می کند؛ معموال بازیکنان زیرنظر 
مدیر برنامه های خودش. حاال در باشگاه ایتالیایی دستش 
بسته است. از طرفی، خانواده او هنوز هم در لندن زندگی 
می کنند و بازگشت به چلسی، سناریویی ایده آل برای اوست. 
وقتی در منچستریونایتد هم بود، خانه ای نگرفته بود و در 
هتل زندگی می کرد و خانه اش را از لندن منتقل نکرد. موضع 
فعلی مدیران چلسی، حمایت از گراهام پاتر است و مورینیو 
هم قرار نیست تا پایان فصل از رم جدا شود . شرایط متزلزل 
دیوید مویز، نیمکت وســتهم را هم به گزینه ای دیگر برای 
مورینیو تبدیل خواهد کرد. وستهم از این لحاظ برای آقای 
خاص جذاب است، چون باشگاهی است در لندن و نیازی به 

اسباب کشی و زندگی هتلی وجود نخواهد داشت.

نیم فصل دوم سری آ آغاز شده. امشب یک  بازی خوب 
در پیش است و چشم همه تیم های باالنشین به مورینیو 
است که در نخســتین بازی بعد از 6۰ســالگی اش آیا 
می تواند ترمز اســپالتی را بکشد و اختالف ۱۲امتیازی 
ناپولی با تیم های پایین تر را کاهــش دهد یا خیر. این 
فصل می تواند نخستین اسکودتو برای اسپالتی باشد. 
مربی ایتالیایی تنها ۲ بار جام حذفی و یک سوپرجام را 
در ایتالیا برده و چند قهرمانی در روسیه به دست آورده 
اســت. او با ناپولی در همه رقابت هــای این فصل تنها 
3 شکست داشــته؛ در لیگ مقابل اینتر، در جام حذفی 
و در لیگ قهرمانان و ۲۱بازی را برده و ۲ مساوی داده. 
او به طور میانگین ۲.۵امتیاز در هر بازی کســب کرده 
است. تقابل اسپالتی با آاس رم از این جهت خاص است 
چون این مربی بیش از هر باشــگاه دیگری در آاس رم 
مربیگری کرده. او شاید بتواند ناپلی ها را برای اولین بار 
از ســال۱99۰ قهرمــان ایتالیا کند.فرامــوش نکنیم 
۲ اسکودتوی قبلی آنها با مارادونا در سال های ۱9۸7 و 
۱99۰ به دست آمده بود و حاال در ورزشگاه مارادونا باید 

از فاصله ایجاد شده با تیم دوم جدول حفاظت کنند.
   اســپالتی در 7رویارویی با تیم هــای مورینیو تنها 
یک بار شکست خورده؛ 3تساوی و 3پیروزی. در میان 
۱۰ســرمربی که مورینیو حداقل 4بار در سری آ با آنها 
روبه رو شده، اسپالتی بدترین حریف بوده. مربی پرتغالی 
تنها یک برد مقابل این مربی به دست آورده که آن هم 

برمی گردد به ۱۵سال پیش در اکتبر۲۰۰۸.
   رکورد اخیر ناپولی در ســری آ مقابل رم فوق العاده 
است؛ 4 برد و ۲ تساوی در 6بازی آخر و تنها یک باخت در 

9 بازی اخیر )۵ برد، 3تساوی و یک شکست(.
   رم در 4 بازی از ۵بازی اخیر خود در ســری آ مقابل 

ناپولی گل نزده و در بازی دیگر در این دوره فقط یک گل 
به ثمر رسانده است. با این حال، آن گل بسیار مهم بود؛ 
 گلی که امیدهــای ناپولی را بــرای قهرمانی در فصل
۲۲-۲۰۲۱ نابود کرد. گل تساوی الشعراوی باعث شد 
ناپولی ۲ امتیاز حیاتی را از دســت بدهــد و از میالن 

صدرنشین عقب بیفتد و قهرمانی را واگذار کند.
   ناپولــی در 4 بازی آخر خانگی خــود در لیگ از رم 
شکست نخورده )۲ برد و ۲ تساوی(. آنها آخرین باری که 
در ســری آ روند طوالنی تــری در شکســت ناپذیری 
بازی های خانگی مقابل جالوروسی داشتند، به سال های 
۱9۸9 تا ۱99۵ برمی گردد که 7بازی پیاپی شکســت 

نخوردند.
   در تقابل قبلی ۲ تیم، ناپولی با گل اوســیمن بر رم 
پیروز شد و تیم مورینیو یک شوت هم به دروازه حریف 

نزد که این از فصل ۵-۲۰۰4 بی سابقه بود.
   ناپولی در نیم فصــل اول مثل آرســنال این فصل 
۵۰امتیاز کســب کرد. تنها 6بار یک تیــم ۵۰امتیاز یا 
بیشتر در نیم فصل ثبت کردند که همه قهرمان شدند اما 
قهرمانــی یوونتــوس در فصــل 6-۲۰۰۵ به خاطــر 

کالچوپولی از آنها پس گرفته شد.
   تنها در فصل 93-۱99۲ که میالن ۱۲امتیاز از اینتر 
پیش بود، چنین اتفاقی در ســری آ افتاده که یک تیم 

نسبت به تیم دوم ۱۲امتیاز فاصله داشته باشد.
   ناپولی در کنار آرسنال، بارسلونا، النس، بایرن مونیخ 
و نیوکاســل تنها تیم های این فصل لیگ های اروپایی 
هستند که تنها یک شکست داشته اند. تنها بارسلونا )6(، 
نیوکاســل )۱۱(، النس )۱3( و ویارئال )۱3( گل های 
خورده کمتری نســبت به ناپولــی )۱4( در لیگ های 

بزرگ اروپایی این فصل دارند.

   رم ۱3امتیــاز با ناپولــی اختــالف دارد و خودش 
می تواند شــانس قهرمانی داشــته باشــد. این بازی 
6امتیازی می تواند اختالف امتیازات ۲ تیم را به ۱۰امتیاز 
کاهش دهد. رم ۲۱امتیاز از امتیازات این فصل خود را 
در خارج از خانه کسب کرده و تنها ناپولی با ۲۵امتیاز در 
بازی های خارج از خانه عملکــرد بهتری در این فصل 

داشته است.
   مورینیو همانطور که انتظار می رفت خط دفاعی رم 
را درست کرده. ناپولی تنها ۵۱بار به حریفان اجازه داده 
به سمت دروازه اش ضربه بزنند. این آمار برای آاس رم 
۵4ضربه اســت. با این حال تیم های حریف رم در این 
فصل لیگ تنها ۰.6۸گل مورد انتظار در هر مســابقه 
داشته اند که کمترین میزان بین همه تیم های ۵ لیگ 

اصلی اروپا به شمار می رود.
   اوسیمن در ۱۰بازی آخر ۱۱گل برای ناپولی زده. او 
این فصل ۱3گله اســت کــه تنها یکی کمتــر از همه 
گل هایش در فصل پیش است. او بیشترین آمار لمس 
توپ در محوطه جریمه حریفان )۸.3( و بیشترین نرخ 
شوت زنی به دروازه تیم های حریف را بین همه بازیکنان 
ســری آ دارد. زلنســکی 4پاس گل به او داده و ۱۰تا از 
شوت های داخل چارچوب این بازیکن ساخته زلنسکی 

بوده.
   دیباال روی دور گلزنی اســت. در 6بــازی که این 
بازیکن آرژانتینی در ترکیب نبوده، آاس رم تنها 7امتیاز 
به دســت آورده اســت. رم در ۱3بازی بــا او میانگین 
۲.3۱امتیاز در هر بازی را ثبت کرده. دیباال در ۲ بازی 
آخر، ۲ گل و ۲ پاس گل داشته و روی ۱۱گل از ۲3گل 
این فصل جالوروسی تأثیر گذاشته است. پائولو دیباال 

هرگز موفق به گلزنی در خانه ناپولی نشده است.

خاصبازی
چشم همه مدعیان و خود آاس رم به مورینیو 

برای امتیازگیری از اسپالتی است
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در مورد علی قلی زاده که بازگشت به لیگ ایران را 
تکذیب نمی کند

بمان و حقت را بگیر!


