کمیتهفنیکشکنیست

قاسمپور ،سخنگو و عضو کمیته فنی معتقد است
برکناری اسکوچیچ بعد از انتخاب رئیس جدید
فدراسیون فوتبال تصمیم درستی نیست
18

رفیقجذابجاذبه

مهارت مشهور طارمی در گرفتن پنالتی ،بار دیگر
در پرتغال خبرساز شده .او همچنان پنالتی میگیرد
و منتقدانش همچنان خشمگین میشوند
19

توفانبچهغول

خریدهای تازه باشگاههای بزرگ یکی پس
از دیگری نخستین گلهای خود را برای
تیم جدیدشان میزنند

گزارش

2کاپیتان؟
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روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
ليگبرتر

روز مانده تا
ليگبرتر

این ره
که تو میروی...

جواد کریمی ،پاسور تیم ملی والیبال
بهخاطر مصدومیت لیگ ملتها را از دست
داد .اما برخالف شایعات میگوید برای
مسابقات جهانی آماده است

روز مانده تا
بوندس ليگا

     عكس|فرشاد عباسي|

کیگفته
جهانی را از
دست دادهام؟

روزنامهنگار

پایان
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در ليگ ايران که همه ستارههايش حدودا 30ساله هستند ،اميرحسين حسينزاده تنها ستاره جوان فصل
بوده است .تنها محصول باکيفيت ليگ ايران اما به کشوري رفت که همه ايرانيها از آنجا ناکام برگشتهاند

بهروز رسایلی

روز مانده تا
ليگيک

روز مانده تا
الليگا

روز مانده تا
سری آ

شاید بازندگان بزرگ هیاهوی اخیر ،احسان
حاجصفی و کریم انصاریفرد باشند

در فاصله کمتر از 4ماه تا آغاز جامجهانی ،تیم
ملی فوتبال ایران بخشی از عجیبترین روزگار
خود را پشت سرمیگذارد؛ یک آشفتگی محض
که بهخاطــر بالتکلیفی فدراســیون فوتبال،
تشدید هم شده اســت .صفبندی آشکار رخ
داده بین 2گروه از بازیکنان تیم ملی هم که قوز
باالی قوز بود .یک عده از اســکوچیچ حمایت
کردند و یک عده بر او تاختند .در نتیجه شرایطی
ایجاد شده که هر قدر هم یک عده شعار وحدت
و پایان دو دستگی ســر بدهند ،باز کسی باور
نخواهد کرد .بســیار بعید بهنظر میرسد که
چنین وضعیتی بدون «قربانی» به پایان برسد.
اگر دراگان اســکوچیچ روی نیمکت تیم ملی
باقی بماند و قرار باشد فهرست نهایی تیم ملی
برای حضور در جامجهانــی 2022را تنظیم
کند ،واقعا بعید اســت که بازتــاب وقایع این
مــدت را در انتخابهای او نبینیــم .البته که
حــدس زدن تصمیمات مربی کروات بســیار
دشوار اســت ،اما احتمال جدی وجود دارد که
 2تن از کاپیتانهای تیــم ملی قربانیان اصلی
جنجالهای اخیر لقب بگیرند.
طارمی و جهانبخش؟ خیلی بعید است
گمانه بسیار جدی طی روزهای گذشته این بوده
که اگر اسکوچیچ تا جامجهانی بر مسندش باقی
بماند ،مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش را با
خودش به قطر نمیبرد .با ایــن حال باور اینکه
سرمربی تیم ملی چنین تصمیمی بگیرد ،بسیار
دشوار است .شاید در فضای احساسی ایجاد شده،
خیلیها چنین توقعی از اسکوچیچ داشته باشند.
حتی داستان طارمی و اسکو با حکایت امه ژاکه و
اریک کانتونا مقایسه میشود ،اما واقعا میدانیم
که اخذ چنین تصمیمی ســاده نیست .طارمی
بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایران بهشمار
میآید و خط کشــیدن روی نام او حتی برای
کارلوس کیروش با آن روحیه مستبد و تهاجمی
هم کار ســختی بود ،چه برســد به اسکوچیچ.
علیرضا جهانبخش هم که گویا در فعلوانفعاالت
اخیر علیه کادر فنی همــراه و همدوش طارمی
بوده زیر تیغ است .شاید حذف او آسانتر بهنظر
برسد ،اما بعید است اسکو به این گزینه هم فکر
کند .جهانبخش بازیکن ثابت و مورد عالقه مربی
کروات در تمام طول این مدت بوده و در مسابقات
انتخابی هم 5گل برای تیم ملی به ثمر رساند.
حاجصفــی و انصاریفرد؟ اصال بعید
نیست
از آن ســو اما  2بازیکن مهم دیگر هستند که
ســابقه زیادی دارند ،در زمــره کاپیتانهای
تیم ملی بهشــمار میروند و از قضا به شکلی
غیرمنتظره از مخالفان اسکو حمایت کردند .این
 2نفر که پایگاه اجتماعیشان با مهدی طارمی
هرگز قابل مقایسه نیست ،کریم انصاریفرد و
احسان حاجصفی هستند؛ کسانی که با اتفاقات
اخیر ،شاید واقعا رنگ جامجهانی را نبینند .هر
2بازیکن نقش بسیار کمی در تفکرات و تدابیر
تاکتیکی اسکوچیچ داشتهاند و بهنظر میرسد
ریشه ابراز مخالفتشــان با سرمربی تیم ملی
هم همین بوده باشد .کریم که اصال این اواخر
به اردوها دعوت نمیشد و در مورد حاجصفی
هم بســیار بعید اســت که حذف احتمالی او
با اعتــراض و مقاومت چندانی از ســوی افکار
عمومی مواجه شــود .هر دوی ایــن بازیکنان
32ساله هســتند و هماکنون رقبای جدی و
سرســخت در تیم ملی دارند .کریم حتی در
زمان غیبت طارمی و آزمون هم به بازی گرفته
نمیشد و حاجصفی در مســابقات باشگاهی
تیمش نیز اغلب نیمکتنشین است .در نتیجه
دور از ذهن نیســت که مربی کروات با حذف
آنها ،از شمار مخالفانش در تیم بکاهد و فرصت
حضور در اردو را بــه  2بازیکن مورد اعتمادش
بدهد .آیــا حاجصفی و انصاریفــر ،مهمترین
کسانی خواهند بود که 4ماه دیگر از بازنشر آن
استوری کذایی پشیمان میشوند؟

آخرین خبر

استقالل خسته بود
بازی نكرد
تيم استقالل قرار بود عصر ديروز در اردوي تركيه
ديداري تداركاتي با الوكــره قطر برگزار كند اما
اين بازي لغو شد .باشگاه الوكره 2روز پيش خبر
از انجام ايــن بازي داده بود .آنها كــه قرار بود با
تيم سومقاييت آذربايجان بازي كنند ،اطالعيه
دادند و اعالم كردند كه به جاي تيم آذري با تيم
اســتقالل بازي ميكنند اما ديروز استقالليها
اعالم كردند كه بــراي جلوگيري از مصدوميت
احتمالي بازيكنانشان با الوكره بازي نميكنند.
استقالل كه درتركيه اردو زده است ،روز شنبه
با تيم فاتح كاراگومروك بازي كرد و مسئوالن
گفتهاند به خاطر خســتگي بازيكنــان بازي با
الوكره را لغو كردهاند .بازيكنان اســتقالل عصر
ديروز تمرين كردند.

