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سرماخوردگی وريا
دغدغه شفر دردوحه

انصاریفرد و عزتاللهی
مقابل هم بازی نمیکنند

جزیره بدون
دوئل ایرانی
سامان شنبه مقابل لیل
بازی میکند؟

قدوس ،چهره
بینالمللی امیین

بازی با الدحیل ،شاید بدون رسن

در فاصلــه  48ســاعت مانده
تا تقابل آســیایی اســتقالل
و پرســپولیس بــا قطریها،
رســانهها روی این دو بازی
حســاس متمرکــز شــدهاند

پرسپولیس مبتال به

ویروس فیفا

روزبه چشمي
معمايبازيباالسد

برای شکست دادن الدحیل
روی کمک هواداران حساب کردیم

برانکو :بازیکنانم به عشق
ایران بازی میکنند
نه برای پاداش

عکس :سایت استقالل

استقالل -السد
شايد با  3هافبک دفاعي

همردیف با
خوردبین و بزیک

اول و دوم مقابل هم

مس کرمان ،ماشینسازی و سپاهان به مرحله بعدی جام حذفی صعود کردند

سرمقاله

نیمکت قوی ،واکسن ویروس فیفا
آرمن ساروخانيان
Armen Saroukhanian

مصدومیت بشار رسن و احتمال غیبتش مقابل دحیل بدترین خبر برای برانکو بود
که در این بازی سیامک نعمتی را هم به دلیل محرومیت در اختیار ندارد.
اگر درمان هافبک عراقی نتیجه ندهد و او به بازی حســاس دوشنبه نرسد ،دست
برانکو در خط میانی کامال خالی خواهد بود .حتی اگر رسن بتواند به زمین برود ،ممکن
اســت کامال آماده نباشــد و البته نیمکت تیم هم برای تعویض در جریان بازی تقریبا
خالی خواهد بود.
برانکو که به دلیل محرومیت مجبور اســت تا نیمفصل با همین داشــتهها بسازد،
فکر نمیکرد دســتش به این زودی خالی شود ،ولی برای حساسترین بازی آسیایی به
دردسر افتاده و روی نیمکت کسی را ندارد که جای غایبان را بگیرد.
اســتقالل مثل رقیبش از نقل و انتقاالت محروم نبــود ،ولی وضعیت نیمکت این
تیم هم تعریف زیادی ندارد .این ضعف در بازی رفت مقابل الســد کامال به چشم آمد و
وقتی شفر تالش کرد با تعویض جریان بازی را عوض کند ،ناموفق بود .اگر دست مربی
آلمانی در خط میانی خالی نبود ،مجبور نمیشــد چشــمی را به یک خط جلوتر ببرد و
دفاع تیمش خالی شــود .دانشگر ،مدافعی که اضافه شد ،نمایش ضعیفی داشت تا خط
دفاع استقالل متالشی شود.
بازی برگشت دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا درست بعد از بازیهای ملی قرار گرفته
تا یک بار دیگر مربیان باشــگاهی با ســازمان تیم ملی اختالف پیدا کنند .استقاللیها
از کیروش دلخور بودند که چرا در آســتانه این بازی حســاس شش بازیکن از این تیم
دعوت کرده .از طرف دیگر پرسپولیسیها که یک سهمیه داشتند ،معتقد بودند که این
تیم میتواند بازیکنان بیشــتری داشته باشد و شــاید اگر سهمیه بیشتری داشت مثل
استقاللیها معترض میشدند که چرا اردوی این تیم به هم ریخته!
با این حال مشــکل اصلی را باید در مدیریت همین دو تیم دید که در شروع فصل
تیم مناسبی نمیبندند .تیمهای اروپایی هم درست بعد از روزهای فیفا در لیگ داخلی
و لیــگ قهرمانان به میدان میروند ،ولی اعتراضی ندارند و با آرایش چرخشــی تالش
میکنند از این شرایط سخت گذر کنند.
«ویروس فیفا» ،اصطالحی که برای عوارض بازیهای ملی ســاخته شده فقط یک
راه درمان دارد و آن استفاده از آرایش چرخشی با تکیه به داشتههای روی نیمکت است.
اســتقالل و پرســپولیس که روی کاغذ مدعی سه جام هســتند ،ابزار کافی برای
رســیدن به چنین هدفی ندارند و معموال ضعف برنامهریزیشــان را به گردن دیگران
میاندازند.
نیمکت قوی اول از همه نیاز به بودجه بیشتر و مدیریت قوی دارد ،ولی باشگاهها در
هر دو مورد کمبود دارند و قید آن را میزنند .کافی است به یاد بیاوریم برانکو پیش از
محرومیت هم ترجیح میداد تیمش را با بازیکنان کمتری ببندد ،چرا که از حاشیههای
نیمکتنشــینان گریزان بود ،ولی در چنین روزهایی اســت که ارزش و اهمیت نیمکت
مشخص میشود.
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صعود سپیدرود در باران سنگ انزلی

از ســاعت  16:30جمعه تیم ســپیدرود
رشــت در چارچوب رقابتهــای جامحذفی
در انزلــی مقابل ملــوان قرار گرفــت و با تک
گل محمد غالمی کــه از روی نقطه پنالتی در
دقیقه  56به دســت آمد ،رقیب دیرینه خود را
شکســت داد و به مرحله یک هشتم مسابقات
راه یافت .این دیدار پــر از صحنههای جنجالی
و زشــت بود و دو بار در اواخر هــر نیمه بازی به
حالــت تعطیل در آمد و با اینکــه هم داور و هم
کمک داور مســابقه مضروب شــدند اما به هر
نحوی بود پایان یافــت .در دقیقه  43با خطای
میثم تهیدســت بر روی بازیکن ملوان و خشم
طرفداران این تیــم جنجال تازهای در بازی رخ
داد .انزلیچیها که بســیار عصبانــی بودند با
پرتاب سنگ ،سر بازیکن سپیدرود را شکستند
و خراش کوچکی روی دست حسین زرگر ایجاد
کردند و همین اتفاق باعث شد علی کریمی تنها
یک دقیقه مانده به پایــان نیمه اول ،تیمش را
از زمین مســابقه بیرون بکشد .در نهایت هم با
تاخیر  15دقیقهای نیمه اول ادامه پیدا کرد .در
این مســابقه که طرفداران هر دو تیم به شدت
شــعار داده و الفاظی را علیــه یکدیگر مطرح
کردند کمک داور بــازی در آخرین وقتهای
زمان بازی مورد اصابت اشیای پرتاب شده قرار

گرفــت و دقایقی روی زمین افتاد اما مســابقه
ادامه پیــدا کــرد و در نهایت ملــوان در خانه
شکست خورد تا حذف شود.

صعود مقتدرانه مس کرمان
در چارچــوب مرحلــه یک شــانزدهم
نهایــی جام حذفــی و در یکــی از بازیهایی
که هیچکــدام از دو طــرف آن تیمهای لیگ
برتری حضور نداشــتند ،تیم مــس کرمان به
مصاف پدیده ملکشــاهی ایالم رفــت .در این
بازی که شــروین بــزرگ ،مهاجــم تیم مس
درخشش فوقالعادهای داشت ،شاگردان نادر
دستنشان موفق شــدند با  5گل میزبان خود
را شکست دهند .شــروین بزرگ در این دیدار
هتتریک کرد و رضا ستاری و وحید اسماعیل
بیگی نیز دیگر گلهای مس را به ثمر رساندند.
بدین ترتیب مس کرمان خود را بهعنوان یکی
از تیمهای حاضر در مرحله یک هشــتم نهایی
جام حذفی معرفی کرد و آماده مرحله بعدی و
حساستر این رقابتها خواهد شد.
فرار ماشینسازی از وقتهای اضافی
در دیگر بازی این مرحله از جام حذفی دو
تیم ستاره کاسپین بابل و ماشینسازی تبریز

در ورزشگاه سیمرغ کیاکال به مصاف هم رفتند
که در پایان این شاگردان محمدرضا مهاجری
بودند کــه موفق شــدند با پیــروزی از زمین
مسابقه خارج شوند .نخستین گل این مسابقه
توســط مســیح زاهدی در دقیقه  46به ثمر
رسید ولی در دقیقه  58حامد نوروزی بازیکن
ستاره کاســپین موفق به زدن گل تساوی شد.
این نتیجه تا ثانیههای پایانی بازی ادامه داشت
ولی در دقیقه  89بار دیگر مسیح زاهدی برای
ماشینسازی گل زد تا کار شاگردان مهاجری
به وقتهای اضافی کشــیده نشود و آنها جواز
صعود به مرحله یک هشــتم نهایی مسابقات
جام حذفی را کسب کنند.

فینالیست پارسال حذف شد
در یکی دیگــر از مســابقات مرحله یک
شــانزدهم نهایی جام حذفی تیم فوتبال خونه
بــه خونه در ورزشــگاه کنــگان میهمان تیم
ناشناخته سیراف کنگان شد .در نیمه نخست
این بازی تیم سیراف کنگان سعی بر باز کردن
دروازه حریف داشــت کــه در دقیقه  35بازی
غالمعباس سماچی توانست روی شوتی از راه
دور دروازه تیم خونه به خونه بابل را باز کند .این
نتیجه تا پایان بازی هم ادامه داشت تا تیم خونه

به خونه که فصل گذشته بهعنوان شگفتیساز
نایب قهرمان جام حذفی شــده بود ،در دومین
گام از صعود به مرحله بعدی بازبماند.

سپاهان راحت صعود کرد
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان از ســاعت
 17:30جمعه در مرحله یک شــانزدهم نهایی
جامحذفی در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان،
به مصاف شهرداری ماهشهر رفت و با نتیجه 3
بر یک به پیروزی رسید .مهرداد محمدی (،)3
سجاد شــهباززاده ( )5و عزتا ...پورقاز ()17
برای ســپاهان گل زدند و تنها گل شهرداری
ماهشهر توسط سعید خردمند ( - 64پنالتی)
به ثمر رسید تا شــاگردان قلعهنویی به مرحله
یک هشــتم نهایی جام حذفــی صعود کنند.
موعــود بنیادیفر داور این دیــدار فیروززاده
و خردمند از شــهرداری ماهشــهر و سرلک از
سپاهان را با کارت زرد جریمه کرد.
***
پیکان و پارسجنوبــی جم در  90دقیقه
به تساوی بدون گل رسیدند و کار به وقتهای
اضافه کشید .با توجه به محدودیت زمان برای
چاپ روزنامه ،گزارش این بازی را فردا در ایران
ورزشی بخوانید.

تیم ملی امید در افق المپیک 2020

وصال روحانی

چیزی شبیه به خودکشی
Vesal Rohani

دو هفته بعــد از اتمام بازیهای آســیایی  2018جاکارتا
و حذف نه چندان شــیرین تیم ملی امید فوتبــال ایران در این
مســابقات مقدمات ادامه کار زالتکو کرانچار در این تیم گذاشته
شــده و از آنجا که آرایش حاکــم بر فدراســیون فوتبال به این
باور رســیده بود که به پیکارهای جاکارتا به چشــم یک میدان
تدارکاتی برای مقدماتی المپیک  2020نگاه شــود ،ناکامی در
آن عرصه به اندازه کافی توصیف و آسیبشناســی نشده و حتی
عدهای از همان منظر ناکامی فوق را پل حرکت به سوی پیروزی
در آینده نزدیک توصیف کردهاند .شکســت در جاکارتا از چند
منظر واقعهای حقیقی و بســیار تلخ بود .درست است که کسب
 4امتیاز در دو دیدار اولمان نتیجهای قابل قبول بود اما باخت به
اصطالح حساب شده و مصلحتی صفر بر 2مقابل میانمار نه تنها
ما را که پرهیز از رویارویی با کره جنوبی در شروع مرحله حذفی
پایهگذار آن ناکامی بود ،به هدفمان نرساند بلکه به سوی همان
دیدار ســوق داد و چون آن مسابقه و حریف را بسیار عمده کرده
و از آن برای خود غول ساخته بودیم ،در میدان عمل و در صحنه
مســابقه به راحتی و با دو گل مغلوب کرده و از عرصه مسابقات
حذف شدیم و حریف برنده تا فینال و کسب قهرمانی پیش رفت.
اقدامی نامعقول
از ابتــدا هم ریلگذاری و طریقه تعییــن اهداف برای تیم
ملی امید شکلی نامعقول داشت ،تشکیل تیم ملی زیر  21سال
و گسیل آن به میدانی که در آن اجازه استفاده از زیر  23سالهها
را هم داشتیم و حتی عدم بهرهگیری از سه مهره مجاز بزرگسال
(باالی  23ســال) عم ً
ال شبیه به خودکشــی بود و با دست خود
توان تیمی را گرفتیم که اگر به درستی تشکیل و تجهیز میشد

سرنوشتی بسیار بهتر از آنچه شرح دادیم ،در جاکارتا میداشت
شاید قهرمان نمیشــد اما بر اثر ماجرای میانمار و سپس حذف
به دســت کره ،از هر ســو سرزنش نمیشد و شــاید به سمت و
ســوی بهتری در جدول کشــیده میشــد و تا نیمه نهایی هم
پیش میرفت .نگاه عاقالنهتر و شــیرینتر این بود و هســت که
بگوییم کرانچار و دســتیارش (و به واقع مدیــر تیم ملی امید)
یعنی حمید اســتیلی بهترین تیم ممکن را در رده زیر  23سال
تشــکیل میدادند و سه یار بزرگســال مجاز را هم میگرفتند
(مث ً
ال فــرض کنید علیرضا بیرانوند ،مرتضــی پورعلی گنجی و
کاوه رضایی) و از نفرات زیر  23سال و ملیپوش بزرگسالی مانند
سعید عزتاللهی هم چشمپوشی نمیکردند و یک تیم درست
و حســابی را به اندونزی میبردند و آنجا برای کســب قهرمانی
میجنگیدند و در جوار آن (و یا بعد از اتمام آن مســابقات) یک
تیم مجزا و زیر  21ســال را برای مقدماتی المپیک هم شــکل
میدادند تا برای مرحلــه نهایی هم (البتــه در صورت صعود)
جواب بدهد.

راه مبارزهجویی
چنان کاری البته صورت نگرفت تا حضور ما در مســابقات
جاکارتا چیزی شــبیه به ویرانســازی خویش باشد و تیمی از
جانب ایران به فوتبال بازیهای جاکارتا رفت که به ســبب قلت
زمان تدارک و تمرین و فرصت کوتاه اهدا شده به کرانچار عم ً
ال
از مرز پختگی فاصله داشــت و تجربــه بینالمللی آن نیز به حد
کفایت نمیرســید زیرا اصرار بر گزینش مهرههای زیر  21سال
هر چند تعداد قابل توجهی از نفرات حاضر در لیگ برتر را راهی
شــرق آســیا کرد اما آن تیم ،تیمی نبود کــه راه مبارزهجویی
بینالمللی را بشناسد و چون به لحاظ راهبردی و مکانی و شکل
حرکت در جدول (و پرهیز از رویارویی با کره) هم بد و به شکلی
آماتوری هدایت شد ،به فرجام تلخی رسید که پیشتر هم وصف

آن رفت .بدتر از آن جور کردن مقدمات شــرکت تیم ملی امید
در مقدماتی المپیک  2020با همان مؤلفههایی است که ناکامی
بزرگ در جاکارتا را پی ریخت .صرف نظر از اینکه کرانچار چقدر
مربی خوب یا بدی اســت و حمید استیلی بهعنوان مدیر یا یاور
او چقدر آدم خوشنیتی اســت این نکته جلب نظر میکند که
ما با همان مؤلفهها و طرز فکر و روش اقدامی به ســوی المپیک
 2020دورخیز کردهایم که بیشباهت با روشهای برخوردمان
با آوردگاه جاکارتا نیست .ما در بازیهای آسیایی قبلی (2014
اینچئون) نیز به سبب انتخاب سرمربی نامناسب (نلو وینگادای
پرتغالی) ناکامی شــدیدی را متحمل شدیم و حتی از یک گروه
بسیار آسان ســه تیمی هم باال نیامدیم ولی عمر ناکامیهای ما
در دور مقدماتی المپیکها از  1976بــه بعد را در برمیگیرد و
بهتر بگوییم پروســهای  42ساله است و برای قطع این روند باید
بسیار باهوشتر از آنی باشیم که تا بهحال نشان دادهایم.

مقدمهای بر ناکامی بعدی
باخت نشــمردن نتایج حاصله در جاکارتا (جایی که یک
فینال کام ً
ال شــرق آســیایی بین کره جنوبی و ژاپن را شــاهد
بودیم) و ادامــه دادن کارها با همان تیم و اتــاق فکری که این
ناکامی را سبب شد و آویزان شــدن به این بهانه که ما فقط تیم
زیر  21ســاله خود را برای آموختن به جاکارتا برده بودیم ،فقط
میتواند سببساز ناکامی تازه و بزرگتری در افق المپیک توکیو
باشد .باید پرسید از کی حضور در بازیهای آسیایی برای کسب
تجربه اســت و از چه زمانی رسم شــده که مربیان و مسووالن و
ابزار بازنده را با این باور غلط حفظ کنند که با تیم اصلیشــان به
جاکارتا نرفتهاند .مگر تشــکیل و تدوین درست و مؤثر یک تیم
اصلی و موفق ،با باورهایی که برشــمردیم و مورد استفاده کادر
فنی قرار گرفت ،امکانپذیر اســت و اگر مقدور نیســت چرا باید
تجربه  2018را به  2020بسط داد.

خبر

روز سخت تفضلی در آباکس

حساسترین بازی لیگ یک انگلیس ،شــاید در فصل جاری را پتربورو
یونایتد مقابل پورتســموث برگزار میکند .یک بازی ویژه برای تیمهای اول
و دوم جــدول ردهبندی لیگ یک انگلیس .این بازی را دو تیم در ورزشــگاه
آباکس و به میزبانی پتربورو یونایتد برگزار میکنند.
پتربورو یونایتد که رایان تفضلی ،مدافع ایرانی -انگلیســی را در ترکیب
خود دارد ،در  7بازی  6بار پیروز شــده و یک تســاوی نیز بهدست آورده تا
با امتیــاز  ،19یکه و تنها در صدر جدول قرار بگیرد .تیم دوم و نزدیکترین
تعقیبکننــده پتربورو ،همین پورتموث اســت که
شنبه مقابل تفضلی و هم تیمیهایش قرار میگیرد.
پورتســموث از  7بازی  17امتیاز بهدســت آورده و
با فاصله دو امتیازی نســبت به پتربــورو در جایگاه
دوم ایســتاده .این بازی برای هــر دو تیم از اهمیت
ویژهای برخوردار است .پتربورو اگر بتواند پورتسموث
را شکســت بدهد با اختالف  5امتیاز نسبت به سایر
تیمها صدرنشــینیاش را ادامه میدهد .پورتسموث
هم در صورت پیروزی میتواند جای پتربورو یونایتد
را در رده نخســت بگیرد و نام خود را بهعنــوان جدیترین مدعی صعود به
چمپیونشیپ مطرح کند.
هــر دو تیم انگیــزه فراوانی دارند تا در این بازی حســاس 3 ،امتیاز را
بهدســت بیاورند .البته شانس پتربورو با توجه به میزبانیاش بیشتر است اما
پورتسموث هم نشان داده با بازیکنان بزرگی که در اختیار دارد ،حریف دست
و پا بســتهای نیست .بنابراین رایان تفضلی بهعنوان یکی از بازیکنان کلیدی
پتربورو روز سختی مقابل مهاجمان پورتسموث خواهد داشت .مدافعی که در
تمام بازیهای پتربورو حضور داشته و مورد توجه ویژه پل ایوانز قرار دارد.

تلخ و تکان دهنده :مجید غالمنژاد درگذشت

مجید غالم نژاد را اهالی فوتبال خوب به یاد دارند .همان بازیکن راست
پایی که روزگاری در تیم ملی شاگرد علی دایی بود .غالم نژاد زمان مربیگری
امیر قلعهنویی نیم فصل هم در اســتقالل بازی کرد اما او عمر زیادی در این
باشگاه نداشت .درســت مانند زندگی کوتاه خودش که در  ۳۴سالگی بر اثر
ایســت قلبی جان به جان آفرین تســلیم کرد .غالم نژاد در فوتبال ایران نام
کوچکی نبود .او با سایپا هم سابقه قهرمانی در لیگ برتر را داشت و شاید اگر
در مســیر بهتری قرار میگرفت سالهای بیشتری میتوانست در سطح اول
فوتبال ایران بازی کند .به هرحال خبر درگذشت او عمیقا تلخ و جانکاه بود.
برای بازماندگانش آرزوی صبر داریم .روحش شاد.

مهر تایید تاج به ضرر  330هزار دالری استقالل

وقتی مدیران کنونی باشگاه استقالل میگفتند که پروپژیچ با دریافت
 30هــزار دالر حاضر به فســخ قرار داد بود شــاید تصور میشــد فتحی
میخواهــد مدیریــت افتخاری و همکارانش را زیر ســوال ببرد که چنین
ادعایی را مطــرح میکند اما حاال مهدی تاج ،رییس فدراســیون فوتبال
هــم این موضــوع را تایید میکند تا پرده از یــک خطای بزرگ مدیریتی
در باشگاه استقالل برداشته شــود .تاج وقتی با این سوال مواجه شده که
آیا از جانب خارجی ها ،ســرخابی ها همچنان تهدید میشوند ،گفته« :اگر
بگویم هیچ تهدیدی شاید درست نباشد ولی مطمئنا در پرونده خارجیها
خیالمان راحت شده است .آخرین هم مربوط به پروپژیچ در استقالل بوده
که راضی شده بود  30هزار دالر بگیرد ولی این رقم به او پرداخت نشده و
در نهایت باشــگاه استقالل  360هزار دالر به او پرداخت کرده است .یعنی
بازیکنــی که با  ۳۰هزار دالر راضی بود رضایت بدهد نهایتا  360هزار دالر
گرفت .در واقع اینگونه خســارتها را هم دادهایم .هر دو باشــگاه هم باید
بدانند اگر بازیکنی را جذب میکنند باید حتما بدهی او را پرداخت کنند».
رییس فدراســیون فوتبال هم تاکید کرده که پروپژیچ با دریافت  30هزار
دالر راضی به فســخ قرارداد بود اما اهمال در فســخ قرارداد با این بازیکن
موجب شــده در نهایت باشــگاه اســتقالل  360هزار دالر به این بازیکن
پرداخت کند .درواقع باشگاه اســتقالل به دلیل بی توجهی به درخواست
پروپژیچ  330هزار دالر اضافه پرداخت کرده که با محاســبات ارزی امروز
رقم بســیار قابل توجهی اســت .باعث و بانی این ضرر بزرگ مالی مدیران
سابق باشگاه استقالل هستند و شگفتا که هیچ مرجعی از آنها توضیحی در
این باره نمیخواهد و آنها نیز خود را موظف به پاســخگویی نمیدانند .چه
طور ماجرای پروپژیچ این قدر برای آقایان مدیر بی اهمیت و ســاده است
که هیچ واکنشی به آن نشان نمیدهند؟ آیا  330هزار دالر رقم کمی است
که دربارهاش حرفی به زبان نمیآورند؟
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