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محک خوبی

مهمتر از سرمربی

نقش مدیران ورزشی در باشگاههای بزرگ از هرکسی فراتر رفته است

میخوریم

علیرضا جهانبخش،
کاپیتان تیم ملی از
آخرین شرایط خودش
و تیم ملی در آستانه
دیدار با اروگوئه
میگوید؛ دیداری که
به عقیده او میتواند به
تیم ملی کمک کند
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محمد زارعی | فصل جدید برای علیرضا جهانبخش
با نیمکتنشینی آغاز شد .او در هفتههای ابتدایی
تنها بهعنوان بازیکن ذخیــره و در دقایق پایانی به
میدان میرفت اما رفتهرفته توانست شرایط را تغییر
دهد و با گلزنی در لیگ اروپا و ســاختن پاسگل در
لیگ هلند ،به ترکیب اصلی فاینورد برســد .همین
مسئله باعث شده تا یکی از کاپیتانهای تیم ملی با
روحیهای باال خودش را به اردوی تیم ملی برساند و
زیرنظر کیروش آماده 2بازی تدارکاتی بزرگ شود.
جهانبخش در گفتوگو با همشهری از اهدافش در
این فصل گفته است.

در شروع فصل شرایط چندان مناسبی
نداشتی اما رفته رفته اوضاع برایت بهتره شده و در
هفتههای اخیر توانستهای هم به ترکیب اصلی برسی
و هم گلزنی کنی و پاسگل بدهی.
در بازیهای اول فصل ،در ترکیب اصلی نبودم ولی دوســت
داشتم هرچه زودتر فیکس شــوم .تمرینات خوبی داشتم و
کمکم اوضاع بهتر شد .میخواستم آمادگی خودم را با ثبت
اعداد و ارقام خوب و تأثیرگذاری بیشــتر ،بــاال ببرم .خدا را
شکر در این دو ســه هفته همهچیز خیلی خوب پیش رفت

و بازیهای خوبی داشــتم .امیدوارم بتوانم این روند را ادامه
بدهم تا در ســالی که به جامجهانی ختم میشود ،هم برای
باشگاه تأثیرگذار باشم و هم با آمادگی خوب در جامجهانی
حاضر شوم.

از 7بازی اول 16امتیــاز گرفتهاید و تیم
چهارم جدول هســتید .فاینورد امســال مدعی
قهرمانی خواهد بود؟
لیگ را خیلی خوب شروع کردیم و شــرایط خوبی داریم.
اختالفمان با صدر جدول تنها 2امتیاز است و این شرایط
میتواند در آینده بهتر شود .حضور در باالی جدول و حتی
رسیدن به قهرمانی از اهداف امسال تیم است .در لیگ اروپا
هم یکباخت مقابل التزیو و یکبرد داشــتهایم و به آینده
تیم امیدوار هستیم.
این فصل خودت دنبال چه هدفی هستی؟
اعداد و ارقام بهتری ثبت کنم ،نســبت به ســال گذشته
بازیهای بیشتری انجام بدهم و تأثیرگذارتر باشم .امسال
بازیها فشردهتر است و هر ســه چهار روز یکبازی داریم.
این موضوع میتواند در روند آمادهسازی و اعتمادبهنفسی
که میتوانم داشته باشم ،خیلی به من کمک کند.

تیم ملی با اروگوئه و سنگال بازی دوستانه
دارد .این بازیها را چطور میبینی؟
این دو بازی قبل از جامجهانی میتواند محک خوبی برای
تیم ملی باشــد .هر دو این تیمهــا در جامجهانی حضور
دارند و امیدوارم بتوانیم بازیهای خوبی مقابل آنها انجام
بدهیم .در این بازیها بازیکنان میتوانند همدیگر را بهتر
بشناســند .برای اینکه تیم ملی روند رو به رشدی داشته
باشد و بتوانیم به آمادهسازی برسیم ،به چنین دیدارهایی
نیاز داریم.

برای ســومینبار جا مجهانی را تجربه
میکنی .با تجربهای که داری احتمال میدهی تیم
از گروه صعود کند؟
با توجه به مسیری که در پیش داریم و تیمهایی که همگروه
ما هستند ،صعود فوقالعاده سخت است .صعود هدف تیم
است و ما برای رسیدن به این هدف تالش میکنیم .از لحاظ
ذهنی ،فیزیکی و امکانات آماده باشیم و از همه مهمتر باید
بازیهای خوبی انجام بدهیم .باید بازی به بازی پیش برویم.
هدف اول ما باید خوب بازی کردن مقابل انگلیس باشد و با
همه قوا برای این بازی به زمین برویم .کار ما بسیار سخت
است اما با شناختی که از بچهها دارم و همتی که در همه این

مسی گیت

افشاگری روزنامه هوادار بارسا درباره شروط و درخواستهای عجیب مسی برای تمدید قرارداد
رسانههای بارسلونایی برعکس همتایان رئالیشان که سعی در الپوشانی عملکرد
مدیرانشان دارند ،عالقه زیادی به افشاگری از خود نشان میدهند .برای همین
است که معموال حاشیههای بارسلونا در سالهای اخیر بیش از رقیب بوده .حاال
یکی از آنها یعنی موندو دپورتیوو فاش کرده که مسی برای تمدید قراردادش با
بارسلونا درخواستهایی نجومی و باورنکردنی ارائه داده بود .این روزنامه در گزارشی
از وجود یکسری ایمیلهای رد و بدل شده میان خورخه مسی ،پدر لیونل مسی،
وکیل این بازیکن و یک فرد دیگر که مسئول رسیدگی به امور خانوادگی اوست با
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بارتومئو رئیس سابق باشگاه بارسلونا و اسکار گرائو مدیر اجرایی وقت باشگاه خبر
داده است .درخواستها و شروط مسی برای تمدید قرارداد بهقدری عجیب بود
که فاششدن آنها میتواند هواداران را علیه بهترین بازیکن تاریخ باشگاه بشوراند
و پروسه بازگشت او در تابستان آینده را منتفی کند .براساس گزارش منتشر شده
مسی که یکبار 700میلیون یورو بهعنوان پاداش وفاداری از بارسلونا دریافت کرده
بود ،برای تمدید قرارداد در سال 2020چنین درخواستهایی داشت:
10میلیون یورو پاداش برای امضای قرارداد
بازگرداندن حقوقی که در زمان شــیوع کرونا کاهش داده بود با نرخ سود
3درصد
با پرداخت بند 10هزار یورویی اجازه خروج به او داده شود
اتاقک ویژه برای خانوادهاش و ســوارس در نوکمپ و همچنین داشــتن
هواپیمای خصوصی برای سفر با خانوادهاش و خانواده سوارس در ایام کریسمس
بارتومئو با تمام خواستههای مالی مسی به استثنای کاهش بند فسخ قراردادش
از700میلیون یورو به10هزار یورو موافقت کرد .مسی این را نپذیرفت و مذاکرات
شکست خورد .بارتومئو همچنین شرط کرد تا زمانی که تیم قادر به کسب سود
بیش از یکمیلیارد نباشد ،از پرداخت پاداش تمدید به بازیکن خودداری میشود.
وکالی مســی درخواســت تمدید قرارداد ایــن بازیکن از ژوییــه 2020تا
جوالی 2023با امکان تمدید و کاهــش 20درصدی حقوق فصل 2020-21
و بازپرداخت 10درصدی آن در فصــل  2021-22و 10درصد دیگر در فصل
 2022-23با نرخ سود 3درصد را داشتند ،بهعالوه پاداش وفاداری .آنها شرط
کردند که قرارداد جدید باید بند مالیاتی داشته باشد تا درصورت افزایش مالیات
در آینده ،حقوق خالص بازیکن حفظ و افزایش مالیات توسط باشگاه پرداخت
شود .وکالی مسی از باشگاه خواستند تا عالوه بر پرداخت پورسانتهای معوق
رودریگو ،برادر مسی که بهعنوان ایجنت آنسو فاتی نیز کار میکرد ،مدت قرارداد
پپه کاستا (بادیگارد شخصی مسی) را مطابق با مدت قرارداد لئو اصالح کنند.
پاداشهای درخواستی مسی در نخســتین سالهای حضورش در
بارسلونا:
فصل 45977�����������������2003-04یورو ثابت 1503 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 64368��������������������������2004-05یورو ثابت 1653 -برای هر مسابقه رسمی
فصل 82759�����������������2005-06یورو ثابت 1803 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 96553�����������������2006-07یورو ثابت 2104 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 275865��������������2007-08یورو ثابت 6010 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 303451��������������2008-09یورو ثابت 6611 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 354026��������������2009-10یورو ثابت 7212 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 404.601������������2010-11یورو ثابت 7813 -یورو برای هر مسابقه رسمی
فصل 432.188������������2011-12یورو ثابت 8414 -یورو برای هر مسابقه رسمی

سالها از آنها دیدهایم و بازیهای خوبی که انجام دادهاند،
اطمینان دارم همه با انرژی و اعتمادبهنفس برای انجام بازی
خوب به زمین میرویم تا دل مردم شاد شود.

در این فرصتی که تــا جامجهانی مانده،
میشود کار خاصی برای تیم ملی انجام داد؟
تا جام جهانی 2ماه بیشتر فرصت نداریم .همدلی خیلی مهم
است؛ مربیان لیگ برتری ،بازیکنان ،مدیران ،خبرنگاران و از
همه مهمتر هواداران باید با انرژی مثبت از تیم ملی حمایت
کنند تا تیم به آرامش و تمرکز برســد و با شرایط خوبی به
جامجهانی برود .جامجهانی بزرگترین ســکوی فوتبال
جهان است و نیاز اســت بازیکنان از هر نظر آماده باشند.
فشار خیلی زیاد است اما امیدوارم با حمایتی که میشویم،
آرامش به تیم ملی منتقل و فشار کمتر شود .انتظارات از تیم
زیاد است و امیدوارم دست بهدست هم بدهیم تا بتوانیم دل
مردم را شاد کنیم و باعث افتخار شویم .قبل از جامجهانی
هرچه یک تیم بازی بیشتر داشته باشد ،بهتر میتواند آماده
شود ولی متأســفانه بهخاطر کمبود زمان برگزاری همین
2بازی هم خوب است .البته با توجه به فشردگی بازیها ،اگر
تعداد بازی تدارکاتی بیشتر شود ،شاید از نظر فیزیکی برای
بچهها سنگین باشد.

امارروز ووفرداپادردر تب فیفادی
مس
ابقات فوتبال چه خبر است؟

در یک هفته آینده بازیهای ملی برگزار خواهد شــد که برخی از آنها مهم و احتماال
جذاب خواهند بود .در اروپا چون بیشتر بازیها رسمی است و دوستانه نیست ،میتوان
آنها را دنبال کرد .ایتالیا با انگلیس و آلمان در گروه مرگ با هم زد و خورد خواهند داشت.
بازیهای دیگری هم در راه است ،مثل بازی کریستیانو رونالدو مقابل اسپانیا .رونالدو
در جام جهانی قبلی مقابل ماتادورها هتتریک کرده بود .او بهتازگی اعالم کرده که در
یورو 2024هم میخواهد در ترکیب تیم ملی پرتغال بازی کند.
فرانسه یک تیم کامل غایب دارد .در اردوی ملی پیش روی فرانسویها کریم بنزما،
پوگبا ،کانته ،کومان ،کیمپمبه ،لوکاس ارناندس ،هوگو لوریس ،کوناته ،ربیو ،کامارا ،تئو
ارناندس و لوکاس دینیه بهعلت آسیبدیدگی حضور نخواهند داشت.
از امشب بازیهای خوب آغاز میشوند .فرانسه -اتریش و کرواسی -دانمارک ساعت
 22:15بازی دارند .در گروه 4هم بلژیک با همگروه ایران در جام جهانی یعنی ولز بازی
میکند و لهستان به مصاف هلند میرود.
جمعه بازیها حساستر و قشنگتر است .ایتالیا در زمین خودش با انگلیس بازی
دارد که این تکرار فینال یورو 2020اســت .آلمان هم میزبان مجارستان خواهد بود.
تعدادی بازی دوستانه هم برگزار میشود که ژاپن -آمریکا بهدلیل همگروهی آمریکا با
ایران برای ما جالب است .خود ما هم جمعه با اروگوئه پرستاره بازی میکنیم.

در اروپا خبرهای دیگری هم هست؛ ازجمله مینی تورنمنتی که یوفا در حال بررسی
روی آن است تا بیشتر پول درآورد و بازیکنان را بیشتر در خطر مصدومیت قرار دهد.
رؤیای یوفا این اســت که این مینیتورنمنت را با حضور 4تیم برگزار کند که شــامل
قهرمان لیگ قهرمانان و 3تیم دیگر است که هنوز نحوه انتخاب آنها اعالم نشده است.
این رقابتها قرار است هر فصل پیش از آغاز لیگها برگزار شود و نام پیشنهادیاش
«تورنمنت آغازین» است .یوفا و فیفا ولع شــدیدی برای افزایش مسابقات دارند تا از
کنار آنها فوتبال را بچاپند .برای همین است که هر دو مقابل سوپرلیگ موضع گرفتهاند
(فیفا کمتر) مبادا از سهم آنها از سفره فوتبال کم شود.

همزمان تیم ملی فوتبال روســیه هم از حضور در قرعهکشی بازیهای مقدماتی
یورو ۲۰۲۴کنار گذاشته شد .این قرعهکشی قرار است روز  ۹اکتبر ( ۱۷مهر) در شهر
فرانکفورت برگزار شــود .یوفا تصمیم گرفته محرومیت تیمهای ملی و باشگاهی این
کشور از حضور در رقابتهای قارهای ،تا زمان خاتمه جنگ با اوکراین ادامه یابد.
یوفا بهدلیل اظهارات سیاسی ســرمربی اوکراین علیه روسیه این مربی را جریمه
کرد .اتحادیه فوتبال روسیه نیز بهدنبال اظهارات سیاسی سرمربی تیم ملی اوکراین به
فیفا و یوفا شکایت کرد .اکنون یوفا در گام نخست الکساندر پتراکوف را جریمه کرده
است .او از تیم ملی بوسنی انتقاد کرده بود که چرا حاضر شدهاند در این شرایط با تیم
ملی روسیه بازی دوستانه برگزار کنند.

این روزها تأثیر مدیران ورزشی و مدیران فوتبال از سرمربی و رئیس باشگاه
هم فراتر رفته .یکی از دالیل اخراج توماس توخل از چلسی همین بود .او
دوست نداشت مثل سایر ســرمربیان لیگ برتری روی همهچیز نظارت
کند و بهعنوان مسئول نقلوانتقاالت هم فعالیت داشته باشد .توخل برای
مالک باشگاه  -تاد بولی  -وقت زیادی نداشت .برای همین اخراج شد .حاال
چلسی و مالک آمریکاییاش دربهدر دنبال یک مدیر ورزشی میگردد تا
نقلوانتقاالت را سروسامان بدهد .توخل فصل پیش لوکاکو را با مبلغ باالی
100میلیون یورو خرید اما از او استفاده نکرد و به اینتر پساش داد .اگر مدیر
ورزشی قدرتمندی وجود داشت ،اجازه این کار را نمیداد .هماکنون چلسی
و منچستریونایتد هر دو خواهان کامپوس ،مدیر ورزشی پاریسنژرمن
هستند اما باشگاه فرانسوی به هر دو باشگاه پاسخ منفی داده.
اهمیت مدیر ورزشی بهقدری است که باشگاه الیپزیش برای در اختیار
گرفتن مدیر ورزشی مونشن گالدباخ مبلغ 2.5میلیون یورو به این باشگاه
پرداخته اســت .مکس ابرل ،مدیر ۴۸ساله مونشــنگالدباخ با امضای
قراردادی بلندمدت بهعنوان مدیرورزشــی جدید الیپزیش منصوب و
به هیأتمدیره باشگاه اضافه شد .ابرل در ۱۴سال گذشته بهعنوان مدیر
ورزشی گالدباخ موفقیتهای ورزشی و اقتصادی فراوانی برای این باشگاه
به ارمغان آورد .انتظار میرود با جدایی قریبالوقوع کریستوف فرویند
از ســالزبورگ ،ابرل مهمترین تصمیمگیر سیاستهای ورزشی شرکت
ردبول باشد .کریستوف فرویند روز یکشنبه با چلسی برای حضور در سمت
مدیرورزشی آبیها به توافق شخصی رسیده اما سالزبورگ به این راحتی با
جدایی او موافقت نمیکند .فرویند45ساله همان کسی است که ستارگانی
مثل هالند ،مانه ،اوپامکانو ،نبی کیتا و ...را به باشگاه آورد و از محل فروش
آنها بیش از ۵۰۰میلیون یورو به باشگاه اتریشی پول رساند.

بارسلونا خرید همه ســتارههای تازهوارد را که تعدادی از آنها بهصورت
رایگان جذب شــدند ،مدیون مدیریت عالی متئو آلهمانی اســت که از
والنسیا جذب شده است .او سابقهای طوالنی و رزومهای عالی در این پست
دارد .در طول ۵سال ریاست بر امور مایورکا ،آلهمانی یکی از طالییترین
دورانهای باشگاه را برای آنها رقم زد .او موفق شد تا کوپا دلری را برای
قرمز و نارنجیها به ارمغان بیاورد و از طریق انتقال بازیکنان ،سود زیادی
به باشگاه برساند .یکی از معروفترین اینها ،خرید ساموئل اتوئو به مبلغ
۷میلیون یــورو از رئالمادرید و فروش او با قیمــت ۲۴میلیون یورو به
بارسلونا بود .البته امسال جوردی کرویف در پســت مدیر ورزشی قرار
گرفته اما همه کارها در اختیار مدیر فوتبال یعنی آلهمانی است.

در مادرید مدیریت ورزشــی در اختیار بوتراگوئنو اســت اما باشــگاه
ستارههای جوان خود را مدیون دوراندیشی و نبوغ یک استعدادیاب بهنام
یونی کاالفات است که وینسیوس ،والورده ،رودریگو و چندین نفر دیگر
را به فلورنتینو پرس معرفی کرده است.

در بایرن مونیخ قدرت اصلی در دســت حســن صالح حمیجیچ است
که برای پست مدیریت ورزشی سالی 2.5میلیون یورو حقوق دریافت
میکند .هانسی فلیک با آن همه موفقیت بهخاطر مشکالتی که در روابط
با حسن داشــت ،مجبور به کنارهگیری از باشگاه شد .باشگاه بین مدیر
ورزشی و سرمربی موفق خود جانب مدیر ورزشی را گرفت.

کامپوس در این تابستان جانشین لئوناردو شد .لئوناردو ،ستاره سابق پاریسیها
کسی بود که همه کاسه و کوزههای ناکامی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا بر سر
او شکسته شده اما او همان مدیری بود که نیمار و امباپه و مسی را جذب کرد.

انتخاب یک مدیر ورزشــی خبره و اعمال ســاختار ورزشی درست در
باشگاه میتواند عالج درد تیمی مانند منچستریونایتد باشد .منچستر
کل تابستان روی جذب فرنکی دییونگ کار کرد و دستآخر نتوانست
این بازیکن را از بارسا بگیرد .در سالهای اخیر بازیکنان معمولی زیادی
با قیمتهای نجومی توسط فانخال ،مورینیو ،مویز و سولسشائر خریده
شدند و شاید اگر یک مدیر ورزشــی درست و حسابی باالی سر باشگاه
بود ،منچستر به این روز نمیافتاد.

در میالن ،اینتــر و آاسرم در ظاهر قدرت در دســتان 3اســطوره این
باشگاهها شامل مالدینی ،زانتی و توتی است اما غیراز مالدینی2 ،نفر دیگر
پستشان تقریبا تشریفاتی است .در رم همه تصمیمها را مورینیو میگیرد
و طراح اصلــی اینترمیالن ماروتاســت که از
یوونتوس شکار شده و نه زانتی .ماروتا در
زمانی
هر دو باشگاه میراثی عالی بر جای
ســاباتینی در آا سرم
گذاشت .در یوونتوس حرف اول
عملکردی خیر هکننــده از خود
برجای گذاشــت و موفق شد ستارههای
و آخر را در استخدام بازیکنان و
بزرگی مثل ناینگوالن ،محمد صالح ،ادین ژکو،
مربیان پاول ندود میزند .البته
میرالم پیانیچ ،آلیسون بکر ،کوستاس مانوالس،
در هفتههای اخیر قدرت او تا
اریک المال ،مارکینیوش ،کوین استروتمن و مهدی
ندود
حدودی کم شده است.
بنعطیه و ...را کشف کند و پرورش دهد .همه آنها
است
آلگری
خواهان برکناری
با قیمتهای نجومی به فروش رفتند .جانشین
اما مالکان باشگاه عقیده دارند
او یعنی مونچچی فاجعه بود و رم را به
ورطه انحطاط و میانه جدول
باید تا جامجهانی بــه این مربی
کشــاند.
فرصت داده شود تا تیم را درست کند.

