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عكسها| نعیم احمدی|

نكته بازی
یادی از راننده سازمان لیگ

با تغییر کادرفنی تیم ملی ،بار دیگر
بخشی از برنام ه مسابقات باشگاهی
به هــم ریخته و حتی داســتان
برگزاری مســابقات تا نیمفصل
قبل از جامجهانی هم منتفی است.
این تغییرات طبیعتا با اعتراضاتی همراه
شــده و چراغ اول را هم مهدی رحمتی روشــن کرده است؛
سرمربی آلومینیوم و مهمترین مغضوب دوران قبلی حضور
کیروش در ایران .رحمتی گفته 2« :سال بود که لیگ داشت
بهطور طبیعی برگزار میشد ،اما حاال دوباره همهچیز به هم
ریخته و از حاال به بعد هر کاری را خودشان دوست داشته باشند
انجام بدهند ،به اسم سرمربی تیم ملی مینویسند ».بهطور کلی
کیروش روی نوع برنامهریزی مسابقات لیگ خیلی بحث دارد.
او حتی یکبار در زمان همین آقای تاج ،در جملهای تاریخی
مدعی شده بود برنامه لیگ را راننده این سازمان نوشته است!
برو و سرحال برگرد

باشــگاه بایر لورکوزن کــه در این
فیفــادی 11بازیکــن ملیپوش
دارد ،طبق روال مرسوم با انتشار
تصاویری در شبکههای اجتماعی
برای آنها در تیمهای ملی کشورشان
آرزوی موفقیت کرده .سردار آزمون هم
یکی از این 11نفر است که با شعار «بروید و سالم برگردید» به
سمت اتریش بدرقه شد .البته که این آرزوی قلبی همه ماست،
اما به فرض هم که آزمون آسیب ببیند؛ مگر اتفاق خاصی برای
تیم آلمانی رخ میدهد؟ در یکــی از بدترین فصول عمرش،
آزمون هنوز موفق به گلزنی برای لورکوزن نشده و این هفتهها
طول بازیهایش برای لورکوزن به کمتر از 10دقیقه رسیده
اســت .حاال اگر خدای ناکرده او در تیم ملی مصدوم هم شد،
شما فکر کنید روی نیمکت نشسته؛ چه فرقی میكند؟ باید
برای آزمون مینوشتید« :برو و سرحال برگرد».

همهپسران

کارلوس!
ترکیب احتمالی تیم ملی روبهروی
اروگوئه ،تلفیقی از سلیقه کیروش و
داشتههای فوتبال ایران خواهد بود

یک سوزن بهخودت بزن

رضا پرکاس بهعنوان نخستین اخراجی
لیگبیستودومناچاربهترکنیمکت
نفت آبادان شد .در این میان ابراهیم
قاسمپور که مدیرفنی نفت است ،به
انتقاد از این موضوع پرداخت ،نتایج
6هفته ابتدایی پرکاس را قابل دفاع خواند
و گفت« :متأسفانه این یک واقعیت است که فوتبال ما آدم جنتلمن
نمیخواهد؛ فوتبال ما آدمهایی میخواهد کــه جار و جنجال و
سروصدا کنند .میبینیم برخی از افرادی که در فوتبال کار میکنند
چه کسانی هستند و چه جابهجاییهايی صورت میگیرد ».ما به
جناب پرکاس کاری نداریم ،اما مگر همین جناب قاسمپور بهعنوان
یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال ،صالحیت دراگان
اسکوچیچ را به دالیلی شبیه همین جنتلمن بودن رد نکرد؟ مگر
نگفتید زیادی آرام است و نمیتواند تیم را جمع کند؟ پس اول
یک سوزن بهخودتان بزنید استاد!

آماربازی

امتحان نهایی

کیفیت کار ایران در جامجهانی قطر ،یکبار برای همیشه تکلیف کیروش را روشن میکند
بهروز رسایلی| این یک پرونده نیمهباز است؛ پروندهای
ملتهب با دوطرف کامال مخالف هم که روی ایدههایشان
اصرار دارند .آیا کارلوس کیروش به اندازه بهایی که در
فوتبال ایران به او داده شده ،مربی ارزشمند و موفقی
بوده است؟ او یک دوره8ساله را در این فوتبال پشت سر
گذاشت و نتایج «تفسیرپذیری» بهدست آورد؛ یعنی
بعضی توانستند آن را به سود این مربی تحلیل کنند
و برخی به زیانش .موافقان کیروش عقیده داشتند
2بار صعود تیم ملی به جامجهانی و ارائه نمایشهای
نزدیک برابر آرژانتین ،اســپانیا و پرتغال بهمعنای
کارنامه قابلقبول این مربی است ،اما مخالفانش به
عدمصعود تیم ملی از 2مرحله گروهی جامجهانی و
ناتوانی در راهیابی به2فینال جام ملتهای آسیا اشاره
میکردند .هر چه بود ،این همکاری در اوج مناقشــه
و عدمتفاهــم دو طرف پایان یافــت و اینطور بهنظر
میرسید که مربی مسن پرتغالی دنبال سرنوشت
خودش رفته اســت .دســت تقدیراما دوباره
کیروش را به فوتبال ایران گره زدند .او
برگشت و به شرح مفصلی که
خودتان بهتر میدانید ،بعد از
صعود تیم ملی به جامجهانی
جای دراگان اســکوچیچ را
گرفت .حاال فوتبــال ایران با

متريكا

در لیــگ برتر فوتبــال ایران
هیچ تیمی به اندازه گلگهر
ســیرجان روی حریفانــش
مرتکب خطا نشــده اســت.
آمارهای متریکا بیانگر این است که شاگردان امیر قلعهنویی طی6هفتهای
که از لیگ گذشته در هر بازی بهطور میانگین 17.2خطا روی بازیکنان
حریف داشتهاند .فصل گذشته خطاکارترین تیم لیگ ،استقالل بود که
زیرنظر فرهاد مجیدی بیشتر از هر تیم دیگری مرتکب خطا میشد .اما
امسال آبیها با میانگین 16.7خطا در هر بازی در این زمینه رتبه دوم را
دارند .کمخطاترین تیمهای لیگ هم پیکان و نساجی با میانگین 8.5و
8خطا در هر بازی هستند .فقط این دو تیماند که تعداد خطاهایشان
در هر بازی به 10نمیرســد .فوالد و مس رفسنجان هم جزو تیمهای
پرخطای لیگ هستند و معدل خطاهایشان حوالی 14و 15است.

17.2

و اما در نقطه مقابل این آمــار و در زمینه
تیمهایی که بیشترین خطا روی آنها انجام
شــده در وهله اول به نامهای پرسپولیس،
هــوادار و مس رفســنجان میرســیم.
پرسپولیس با تحمل 18.3خطا در هر بازی تیمی است که بیشتر از هر
تیم دیگری در این فصل متحمل خطای رقبا میشود .این در حالی است
که سرخپوشان در آن سمت جدول با ارتکاب فقط 11خطا در هر بازی از
سالمترین تیمهای لیگ هستند و رتبه سوم را بین کمخطاها دارند .بعد
از پرسپولیس باید از 2تیم هوادار و مس رفسنجان نام ببریم که به نسبت
خودشان خطاهای زیادی را از تیمهای رقیب تحمل میکنند .هوادار در
هر بازی16.7بار و مس رفسنجان15بار متحمل خطای حریفان میشوند.

18.3

بیانضباطترین تیم لیگ در زمینه دریافت
کارتهای زرد و قرمــز در این فصل ،تیم
هوادار بوده است .شاگردان ساکت الهامی
طی 6مسابقهای که انجام دادهاند 19کارت
زرد و یک کارت قرمز گرفتهاند که این آمــار باالتر از آمار کارتهای هر
تیم دیگری اســت .اگر هر کارت قرمز را معادل 2کارت زرد محاســبه
کنیم ،هوادار با 21امتیاز منفی حاصل از 19کارت زرد و یک قرمز ،طبعا
قعرنشــین جدول بااخالقترین تیمهای لیگ است .بعد از تیم ساکت
الهامی که از این لحاظ بهخود او شباهت دارد به تیم نساجی میرسیم
که 15بار کارت زرد گرفته اما 2بار هم بازیکنانش را با کارت قرمز داور از
دست داده است .نساجی صاحب 19امتیاز منفی است و فوالد و ذوبآهن
با 18امتیاز منفی در رتبه بعدی هستند.
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همه در انتظار رونمایی از نخستین فهرست 11نفره کارلوس
کیروش برای تیم ملی هســتند .اگر گذشته را به یاد داشته
باشید ،حتما به خوبی میدانید که دیدارهای دوستانه در این
مقطع همواره یک «عملیات فریب» بزرگ در تیم کیروش
بودند .او همیشه عالقه زیادی داشت که تیماش را بهعنوان یک
تیم ناشناخته به جامجهانی بفرستد .به همینخاطر هم در
چند مسابقه دوستانه منتهی به برگزاری جامجهانی ،شماره
پیراهن و حتی پست بازی برخی ســتارهها را تغییر میداد
تا رقبا را ســردرگم کند .با این حال این بار شرایط با گذشته
متفاوت بهنظر میرسد .کیروش زمان زیادی برای کار کردن
با این تیم نداشته و بعید است به سراغ نقشههای قدیمیاش
برود .او بهدنبال شناخت 11ستاره اصلی تیم ملی است و باید
از فرصت برگزاری  2دیدار دوستانه با اروگوئه و سنگال برای
چنین کاری اســتفاده کند .پس اگر اتفاق خاصی رخ ندهد،
تیم ملی با یک ترکیب کامل روبهروی اروگوئه قرار میگیرد.
بهنظر میرسد علیرضا بیرانوند ،انتخاب اول کیروش برای
دروازه تیم ملی باشــد .او این اواخر چه در رده ملی و چه در
سطح باشگاهی ،آمادهتر از عابدزاده ظاهر شده و بهطور کلی
فرم بسیار خوبی داشته است .بیرو شــانس زیادی دارد که
تبدیل به نخســتین گلر تاریخ فوتبال ایران با سابقه بازی
در  2دوره جامجهانی شــود .یکی از مهمترین انتخابهای
کیروش برای تیماش ،به قلب دفاع مربوط میشود .جایی
که شجاع و کنعانی برای مدتها کنار هم بازی کردهاند اما
انتظار میرود مرد پرتغالی ،مرتضی پورعلیگنجی را جایگزین
شجاع کند و او را در کنار کنعانی روبهروی اروگوئه به زمین
بفرستد .در سمت راست و چپ خط دفاعی ،خبری از رامین
رضاییان و امید نورافکن در اردو نیست .بازیکنانی که بهدلیل
صادر نشدن ویزا ،نتوانستهاند تیم را همراهی کنند .در نتیجه
صادق محرمی و میالد محمدی ،از بیشــترین شانس برای
تقابل با اروگوئه برخوردار خواهند بــود .در نتیجه ترکیب
دفاعی تیم ملی احتماال با بیــرو ،مرتضی ،کنعانی ،صادق و
میالد ساخته میشود.
در میانه زمین ،ســعید عزتاللهی انتخاب بیچون و چرای

کارلوس کیروش است .فوتبالیستی که در تیمهای این مربی
همیشه بدون جانشین بوده اســت .در شرایط عادی انتظار
میرود احمد نوراللهی و وحید امیری روی دست سعید بازی
کنند اما احمد خیلی دیر به اردوی تیم ملحق شده و وحید نیز
یک مصدومیت طوالنی را پشتسر گذاشته است .در نتیجه
بهنظر میرسد امید ابراهیمی و احسان حاج صفی در فاصلهای
نزدیک به ســعید به میدان بروند .آنها مهرههای باتجربهای
هســتند که میتوانند در میانه میدان برای تیم ملی برتری
عددی ایجاد کنند .در یک نبرد دشوار مثل بازی با اروگوئه،
استفاده از نفرات باتجربه همواره اهمیت بسیار زیادی برای
کیروش خواهد داشت .او همچنین عالقه زیادی به استفاده
از احسان حاج صفی در میانه زمین داشت.
حدس زدن نام مهرههای هجومی ثابــت تیم ملی چندان
دشوار نیست .بهنظر میرسد علیرضا جهانبخش در سمت
راســت ،مهدی طارمی در سمت چپ و ســردار آزمون در
نوک حمله به میدان بروند .آنها بهترین انتخابهای هجومی
برای تیم ملی هستند .ســتارههایی که در هلند ،پرتغال و
آلمان میدرخشــند و امیدهای اصلی تیم ملی برای صعود
به مرحله بعدی هســتند .این  3نفر به هیچ وجه بازیکنانی
ایستا در ترکیب تیم ملی نخواهند بود .آنها باید مدام در حال
دوندگی باشند تا بازی حریف را به هم بزنند .حتی سردار هم
در جامجهانی قبلی ،بارها تا میانههای زمین عقب میآمد و
به پرس بازیکنان تیم روبهرو میپرداخت .بهنظر میرسد که
آرایش پایه تیم ملی در جدال با اروگوئه و البته در جامجهانی
قطر ،آرایش  4-3-3باشد اما این روش در عمل به 4-1-4-1
بدل میشود؛ جایی که  2هافبک مرکزی تیم به مهرههای
کناری خط حمله ملحق میشوند و پشت سر مهاجم تیم قرار
میگیرند .شاید اضافه شدن احمد و وحید به ترکیب اصلی،
چند تغییر کوچک در این تیم بهوجود بیــاورد .با این حال
بهنظر میرسد شمایل اصلی تیم ملی برای حضور در قطر از
همین حاال نیز برای کارلوس مشخص شده است .او روبهروی
سنگال و اروگوئه ،آخرین آزمایشهای جدیاش را هم انجام
میدهد تا تیماش را مهیای حضور در جامجهانی کند.

گربهرقصان کروات

پاس گل تاریخی مدیران پرسپولیس به بوژیدار
داستان شکایات خارجی از پرســپولیس ،هرگز به پایان نخواهد
رسید .معموال اینطوری است که هر مدیری میآید ،پروندههایی
به جا میگذارد که بعدتر به دردســری بزرگ برای باشگاه تبدیل
میشود .این یک روال است ،اما کاری که محمدحسن انصاریفرد
در دوران مدیریتش انجام داد بســیار فاجعهبارتر بود .مدیرعامل
پیشین سرخها که از قضا عقبه فوتبالی هم داشت و انتظار میرفت
خیلی کمخطاتر از سایرین عمل کند ،اتفاقا روندی برعکس را پشت
سر گذاشت .خرده شکایتهایی مثل آنتونی استوکس و اوساگونا
را رها کنید؛ حتی مصیبت بــزرگ مطالبات گابریل کالدرون هم
رفع و رجوع شد ،اما شاید عجیبترین کاری که انصاریفرد کرد
مربوط به تمدید قرارداد 3ساله و تصاعدی با بوژیدار رادوشوویچ
بود .گلر اغلب نیمکتنشین ســرخها با این قرارداد ،چک سفید
امضا دریافــت کرد که بتواند هر زمان خواســت همــه پولش را

وصول کند؛ مخصوصا که طرف ایرانی معموال در
پرداخت بموقع مطالبات هــم بدقولی میکند و
زمینه برای فسخ یکطرفه قرارداد فراهم میشود.
به این ترتیب بوژیدار عدد باورنکردنی یک میلیون
یورو را بهعنوان مطالبه به پرســپولیس تحمیل
کرده که قشنگ پول یک کادرفنی خوب خارجی
برای یک فصل است .باشگاه بهخاطر عدمپرداخت
این پول در آســتانه تحمل مجازاتهای بینالمللی
قرار دارد و البته محمدحســن انصاریفرد هم در خانه
در حال استراحت است .آخرین پیام رادو به طرف ایرانی،
این ســوز را دوچندان میکند« :یک ریال هم تخفیف
نمیدهم ،یادتان نیست مرا بیاخالق میخواندید ».بله،
حاال برای او وقت تالفی است.

کارلوس راهی سومین جامجهانی پیدرپی خواهد شد؛ جایی
که شاید دیگر خبری از نتایج تفسیرپذیر نباشد .اینبار همهچیز
باید روشن شود و بهنظر میرسد پرونده کیروش در ایران به
سود یکی از طرفین متخاصم بسته خواهد شد.
صعود؛ انتظار بزرگ

بخش قابلتوجهی از جامعه فوتبال ،امروز انتظار دارند تیم
ملی با کارلوس کیروش از مرحله گروهی جامجهانی2022
صعود کند .این توقع ،بر پایه  2استدالل مهم بنا نهاده شده
اســت؛ اولی مربوط به تجارب کیروش اســت .باالخره او
10سال است این بازیکنان و فضای حاکم بر فوتبال ایران را
میشناســد و اصال به همین دلیل دوباره سرمربی تیم ملی
شد .حضور در 2جامجهانی هم کامال فرصت آزمون و خطا و
کسب تجربه الزم را به این مربی داده است .در نتیجه انتظار
میرود او چنین اندوختهای را صــرف صعود تیم ملی کند،
در غیر این صورت چهبسا اصل جابهجایی صورت گرفته در
کادرفنی تیم ملی زیر سؤال خواهد رفت .استدالل دوم اما به
آشنایی کیروش با گروه ایران در جامجهانی مربوط میشود.
در 2دوره قبلی ،مرد پرتغالی هنگام قرعهکشی سرمربی تیم
ملی بود و نمیدانست با چه حریفانی مواجه خواهیم شد ،اما
این بار او با آگاهی کامل از شــرایط گروه کشورمان به ایران
برگشت .پس حتما پتانسیل صعود را دیده که آمده و بهانهای
قابلقبول نخواهد بود.

بوئینــگ
اوج میگیرد؟

کــیروش در
بخشیازمصاحبه
با دوســت خوبش
عــادل فردوســیپور
میگوید« :بازیکنان تیمهای اروپایی و
آمریکای جنوبی در تیمهای رئال مادرید،
میالن و ...بازی میکنند .مگر میشــود با
یک بوئینگ ۷۲۷بخواهید با موشکهای
فضاپیما رقابت کنید؟» این بخشی از ترفند
آشــنای کیروش برای توصیف شرایط
دشوار تیم ملی است .از او حتی پیش از بازی
با مالدیو و هندوســتان هم جمالتی به یادگار
مانده که ســختی رقابت را توصیف میکند،
چه برسد به انگلیس و آمریکا! در عین حال اما
کیروش برای هدایت این بوئینگ بیتابی کرده
و حتی انگ انجام کودتا در تیم ملی ایران را هم به
جان خریده است .در نتیجه البد او توانایی صعود را
در خودش و تیمش میدیده که آمده است .صادقانه
باید گفت 2ماه دیگر این حرفهــا خریدار نخواهد
داشت و این فقط «نتیجه» اســت که بین همه طرفها
حکمیتمیکند.

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس)
رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل +/-

1

پرسپولیس

6

4

2

-

تفاضل گل امتیاز

8-2

6

14

2

گل گهرسیرجان

6

3

3

-

8-5

3

12

3

استقالل

6

3

2

1

7-4

3

11

4

سپاهان

6

2

3

1

7-5

2

9

5

فوالد

5

2

3

-

4-2

6

تراکتور

6

2

2

2

7-6

2
1

9

7

مس رفسنجان

6

1

8
9
10
11
12

5

-

3-2

1

8
8

نفت مسجد سلیمان

6

2

2

2

8-8

-

8

پیکان

6

2

2

2

3-5

-2

8

ذوب آهن

6

-

6

-

3-3

-

6

نساجی

6

1

3

2

7-8

-1

6
5

مس کرمان

6

1

2

3

7-8

-1

هوادار

6

1

2

3

4-7

15

آلومینیوم اراک

6

1

2

3

1-4

-3
-3

5
5

صنعت نفت

6

1

1

4

2-6

-4

4

16

ملوان

5

-

2

3

4-8

-4

2

13
14

