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رونالدو و مسي
برميگردند؟

والورده :پنجم شدن
آلگري :رونالدو
ميخواهد با يووه مسي در فهرست توپ
هم توپ طال را ببرد طال مزخرف است

www.iran-varzeshi.com

سپيدرود-استقالل ،جمعه ساعت 15:00

محرومیت طارمی ،چشمک تقدیر به حسینی

کريمي-شفر
دو فيلم با يک بليت

قبل ازکیروش،برانکو سیدجالل را نخواست
گزارش
ایران ورزشی
به بهانه اعتراف
برانکو به اشتباه
سال 2006

سرماخوردگي ،بهانه پنهان شدن

الحاجي گرو
فرشید باقری ،آماده بازی رشت
نفت آبادان به هم ريخت

سرجيوقهرکرد
عيسيزادهرفتنيشد
رسول خادم در آيندهاي نزديک بر ميگردد

عکس :نعیم احمدی /ایران ورزشی

ابراهیمجوادي:
شکست کشتي ايران را
قبولندارم!
دستاوردهای لیگ هجدهم در آستانه اتمام نیم فصل اول
سرمقاله

آینهای نه چندان شفاف

و ناگهان «وار» !
آرمن ساروخانيان
Armen Saroukhanian

فوتبال ایران خاطرات چندان خوبی از سیســتم بازبینی ویدیویی ( )VARندارد.
در بازی با اسپانیا در جام جهانی بازبینی ویدیویی تایید کرد که گل مساوی عزتاللهی
آفساید بوده اســت .در بازی بعدی با پرتغال کیروش معتقد بود که رونالدو به خاطر
خطا روی پورعلیگنجی باید اخراج شــود ،ولی داور پس از بازبینی به کاپیتان حریف
تنها یک کارت زرد داد .داور در آخرین ثانیهها یک پنالتی مشکوک به نفع ایران اعالم
کــرد و این پنالتی در بازبینی هم تایید شــد ،ولی زمــان برای زدن گل صعود خیلی
کم بود.
در آخرین بازی دوستانه ونزوئال هم داور قطری برای تیم ملی پنالتی گرفت ،ولی
پــس از بازبینی نظرش را تغییر داد تا کیروش با لبخند تلخی به این تصمیم واکنش
نشان دهد.
حاال قرار اســت این فنآوری وارد لیگ برتر شــود و فدراسیون امیدوار است این
روش بخشــی از تنشهای مسابقات را کم کند ،ولی سوال اینجاست که آیا ویدیو این
بار به کمک فوتبال ایران میآید یا مثل جام جهانی ممکن اســت خاطره تلخی باقی
بگذارد؟
بر خالف لیگهای اروپایی که از یک ســال قبل خبر ورود این تکنولوژی را اعالم
کردند و مراحل آمادهســازی را با حوصله انجام دادند ،فدراسیون فوتبال با تصمیمی
ناگهانی میخواهد این سیستم را از نیمفصل دوم اجرا کند.
«بازبینی ویدیویی» در جام جهانی روسیه اجرا شد و هرچند نواقصی داشت مهر
تایید گرفت .بوندسلیگا و ســری  Aحتی پیش از جام جهانی ســراغ آن رفته بودند،
لیگ فرانســه از فصل جدید این سیستم را اجرا کرده و لیگ انگلیس و اسپانیا هم از
شروع فصل آینده آن را عملی میکنند.
هرکدام از این لیگها برای پیاده کردن زیرساختها و مراحل آموزشی حدود یک
سال زمان اختصاص دادند ،با وجود این در شروع کار مشکالت و سوءتفاهماتی بهوجود
آمد .در این شــرایط تعجیل فدراســیون و ســازمان لیگ برای اجرای این روش دالیل
زیادی برای خوشبینی بابت موفقیت آن نمیگذارد .همچنین باید اضافه کرد که فوتبال
ایران از نظر زیرساختهای فنی نسبت به همتایان اروپایی شرایط خوبی ندارد .کیفیت
تصویربرداری مسابقات در برخی از شهرستانها خیلی خوب نیست و برای اضافه کردن
دوربینها بودجهای الزم اســت که معلوم نیست از کجا باید تامین شود ،چرا که همین
حاال هم بدنه فوتبال و تلویزیون اختالف عمیقی برای حق پخش دارند.
در کنــار بحــث فنی و مالی ،اســتفاده از بازبینی ویدیویــی فرهنگ جدیدی را
وارد فوتبال میکند که احتمال میرود تیمها و تماشــاگران برای آن آماده نباشــند.
اعتراضات شــدید بازیکنان و مربیان که همین حاال هم در اکثر بازیها دیده میشود،
ممکن اســت فضای ورزشــگاه را متشــنج کند و روی رای داور هنگام بازبینی تاثیر
بگذارد ،ولی اگر شــروع این روش به فصل بعد موکول شــود ،زمان کافی برای توجیه
تیمها وجود خواهد داشت.
تصمیم فدراســیون برای به روز شــدن و عقب نماندن از جریان روز فوتبال دنیا
نگاه مثبتی اســت ،ولی استفاده از این سیستم حساسیتهایی دارد و اجرای ناقصش
میتواند دردسرهای تازهای بهوجود آورد.

وصال روحاني
Vesal Rohani

در فاصله اندکی تــا پایان نیمفصل اول
لیگ برتر فوتبال کشور و در شرایطی که یک
تعطیلی  45روزه را پیش رو داریم که بیشــتر
مرتبط با برگزاری جام ملتهای آســیا است
تا ویژه اســتراحت و بازبینی در کار باشگاهها،
اوضاع فنی و لجســتیکی لیگ چندان مساعد
نشان نمیدهد.
در  14هفته ســپری شــده و در آستانه
برگزاری واپســین دیدارهــای نیم فصل اول
و در قالــب هفتــه پانزدهم ،البتــه میتوان
پیشــرفتهایی را در کار برخی تیمها رؤیت
کرد و «پدیده» را چنان خروشــان و سپاهان
را آنقدر تالشگر دید که در ادوار اخیر لیگ از
آنها مشاهده نکرده بودیم اما اگر یک پیشرفت
محسوس و یک رشد فنی فراگیر مورد نظرمان
و هــدف گرداننــدگان لیگ و آرزوی ســران
فدراســیون باشــد ،لیگ هجدهم از این نظر
باالی دست لیگهای قبلی ظاهر نشده است.
چیزی مثــل «پدیده» که با بــه هم ریختن
حســابهای قبلی به صدر جــدول برود ،در
حافظه تاریخی لیگ بهراحتی در لیگ پانزدهم
در قامت و سیمای اســتقالل خوزستان (که
به قهرمانی هم رســید) قابل ردیابی و تماشا
اســت و اگر احیایی به مدل ســپاهان امسال
را در ســنوات اخیر لیگ جستوجو کنیم ،با
همین سرمربی (امیر قلعهنویی) و در یک تیم
دیگر اصفهانــی (ذوبآهن) و در همین لیگ
هفدهم که اردیبهشت امسال به پایان رسید،
قابل واکاوی و کشف است .پدیدههایی فردی
را البته بــا فروغ متوســط در لیگ هجدهم
شــاهد و ناظر بودهایم و اللهیار صیادمنش در
استقالل تهران ،وحید خشــتان در استقالل

برد پتربورو با تفضلی

گزارش بهناز میرمطهریان در برترینهای ایپس

مراحل داوری جشــنواره ایپس در حالی دنبال میشود که در بخش آثار مکتوب،
ایران یک نماینده در جمع  ۲۰اثر برتر مکتوب دارد.
بهناز میرمطهریان که با گزارش زنان در آزادی ،در جشــنواره ایپس شرکت کرده،
به جمع  ۲۰اثر برتر راه یافته است .سایت ایپس  ۲۰اثر برتر بخش آثار مکتوب را اعالم
کرد که بهناز میرمطهریان ،روزنامهنگار و همکار ما در روزنامه و سایت ایران ورزشی با
گزارشــی که درباره حضور زنان در ورزشگاه آزادی در شب بازی تیم ملی فوتبال ایران
با اســپانیا نوشته ،توانسته نظر داوران را جلب کند و حاال باید منتظر داوری در مرحله
بعد باشد.
در بخشی از این گزارش آمده« :بهعنوان زنی از ایران زمین که همراه با زنان دیگر
برای نخستین بار بازی فوتبال را  -هرچند مجازی  -از ورزشگاه آزادی تماشا کردم ،از
حال و هوای بهترین ساعاتی میگویم که در آزادی گذشت».
به گفته جانی مرلو ،رییس انجمن جهانی خبرنگاران و عکاســان ورزشی ،تا چند
روز دیگر  ۱۰نفر برتر انتخاب میشــوند و در نهایت سه نفر از بین اینها بهعنوان نفرات
اول تا سوم معرفی میشوند .آثار ارسالی در هشت بخش در حال بررسی است .در این
جشــنواره  ۱۲۷۳اثر از  ۱۱۹کشور شرکت کردهاند که از این بین  ۲۸۰اثر به دور دوم
راه یافتند.

خوزستان و «قاســمینژاد»های تیم پدیده و
بریتانیاییهای فراری (!) تیم تراکتورسازی از
آن قبیلاند و این بر چســب کــم و بیش به
آدام همتی از پرسپولیس هم میخورد و شاید
هم باید استنلی کیروش برزیلی و سپاهانی را
بهرغم اینکه سومین سال حضورش را در لیگ
ایران سپری میکند ،از چهرههای نخست نیم
فصل دانســت و این فقط به ســبب نشستن
او در صدر جدول گلزنان امســال نیســت و
بهدلیل نوع بازی و حرکت قدرتمندانهاش در
محوطه محوله بهوی در طول هر مســابقهای
است که طی آن ب ه میدان گسیل شده است.
کمالطلبانی را هم داریم که پدیدههایی ریزتر
ولی آیندهدارتر را در افق لیگ هجدهم نشان
کردهاند ولی اگر ابتدا به ســاکن به آینه این
لیگ در آســتانه اتمام نیمفصل اول بنگریم،
تصویر چندان شــفافی را مشاهده نمیکنیم
و لیگی فراروی ما اســت کــه از قوت و غنا و
پیشــرفت کمتر میگویــد و در بند هیجان و
همچنان اســیر حاشیه اســت و چون معموالً
در نیم فصل دوم بازیها فرسایشــیتر و روند

پتربورو کــه به روند خوب گذشــته
برگشــته و  2بــرد متوالــی در لیگ یک
انگلیس بهدســت آورده ،این بــار در جام
ایافال تروفــی مقابل اکسترســیتی قرار
گرفــت و ایــن تیم را با نتیجــه  2بر صفر
شکســت داد .جام ایافال شامل تیمهای
لیگ یک و دو انگلیس است که میان آنها،
 16آکادمی از باشــگاههای حاضر در لیگ

توزیع امتیازات حســاستر و مسابقات بسیار
پرزحمتتر میشوند ،نمیتوان به رفع معایب
فوق و ایجاد مشــخصههای فنــی زیبا در آن
ایام امید بســت .در آن روزهــا نه تنها تیمها
برای رسیدن به اهداف خود بسیار اقتصادی و
محتاطتر بازی خواهند کرد بلکه به سبب کم
بودن زمان و مهلت و انباشت مسابقات برگزار
نشــده (مرتبط با جام ملتهای آسیا) به طور
متوســط هر  5روز یک بار به میدان گســیل
خواهند شــد و در چنان روزهایی زنده ماندن
(!) هــم یک هدف اصلی و دســتاوردی مهم
خواهد بود و هیچکس در آن روزهای ســخت
و نفسگیر و در شــرایط چشمکزدن بهار به
زمســتان به فکر بازی زیبا نخواهد بود و فقط
اندوختن امتیاز ،شرط و هدف و مالک است.
این از جملــه وظایف و دســتاوردهای
عدولناپذیر لیگ نیســت که هر سال موجب
پیشــرفت فنی چشــمگیر تیمهای حاضر در
مسابقات شود و این وظیفه بدیهی و مستقیم
خود باشگاهها اســت اما فدراسیون و سازمان
لیگ نیز با نوع برنامهریزیشان برای برگزاری

اتفاق تکراری در فارست :تعویض کریم با گرابان
گزارش

این مسابقات سهمی عمده در این فرآیند دارند
و وقتی هر تعطیلی  20تا  25روزه لیگ را که
مرتبط با اردوها و مســابقات تیم ملی است با
برگزاری سرسامآور دیدارهای عقبافتاده لیگ
در یک بازه زمانی کوچــک جبران میکنند،
بدیهی اســت که نه فقط عوارض و مصدومان
زیادی روی دســت تیمها بمانند ،باشــگاهها
هم بــا رها کردن اهداف و شــعارهای دلنواز
مرتبط با «فوتبال زیبا» فقط بهدنبال کســب
هدفشــان بروند و تیمهای باالنشین جدول
بــرای قهرمانی ،ســتیزهای هولناک فیزیکی
داشته باشند و قعرنشــینها هم برای ابقا در
لیگ ،کمر یکدیگر را خرد کنند .در این عرصه
تنگ و فرصــت اندک مجال رنســانس فنی
نیست و تصور پیشــرفتهای تاکتیکی فقط
یک رویابافــی افراطی خواهد بــود .تیمهای
باشگاهی ما بهخاطر عدم پیشرفت آشکار فنی
در هــر دوره لیگ مقصرند و لیگ بهدلیل باال
نرفتــن از پلههای صعود تاکتیکی یک فرآیند
ناموفق تلقی میشــود اما آنهایی که بســاط
مســابقات را اینگونه میچینند که میبینیم
نیز به همان اندازه تقصیر دارند.
اینگونه هم نیســت کــه بگوییم چون
امسال جام ملتها را در پیش داریم با این
شرایط ناگوار مواجه شدهایم و در سالهای
قبلی نیز با مسائل و بهانههایی مثل برگزاری
دورههای مقدماتی و نهایی جام جهانی سر
بهســوی تنزل برده و در جادههای تاریک
لیــگ طی طریــق کردهایم و بــه نقطهای
رســیدهایم که خلق هیجــان تنها موفقیت
بزرگ لیگ تلقی شــود و حتی پدیدههای
آن هم که نامشــان در ســطور قبلی آمد،
اغلب نه محصــوالت مســتقیم لیگ بلکه
اعضای تیمهای ملی نوجوانان و جوانان در
سنوات اخیر فعالیتهای این تیمها باشند.
این کوزهای است که آبی ویژه از آن چندان
تــراوش نمیکند و فقط قطراتی برای ادامه
حیات در بر دارد.

دومین ناکامی متوالی برای ساغالم
برتر و چمپیونشیپ نیز وجود دارند.
اکسترسیتی در لیگ دو ،عنوان هفتم
را در اختیــار دارد .این تیم یکی از مدعیان
صعود به لیگ یک اســت اما پتربورو تالش
میکند به چمپیونشــیپ راه یابد .گلهای
این بازی را تونی و کامینگز در دقایق  67و
 77به ثمر رســاندند تا پتربورو با روحیهای
باال خــود را آماده بازی مقابل آکســفورد
یونایتــد در لیگ کند .رایــان تفضلی مثل
تمام بازیهای ایــن فصل در ترکیب ثابت
پتربورو قرار گرفــت و  90دقیقه در زمین
حضور داشــت .او یکی از ســدهای دفاعی
پتربورو در این بازی بود ،هر چند مهاجمان
اکسترســیتی آنچنــان که بایــد زهردار و
خطرناک نبودند .پتربــورو در لیگ یک ،با
کسب  38امتیاز از  20بازی در رده چهارم
جدول قرار دارد .پورتســموث ،ساندرلند و
لوتونتاون تیمهایی هســتند که در جدول
باالتــر از پتربورو قــرار دارنــد .البته نه با
اختالف زیاد بلکه قابل جبران.

ارطغرول ساغالم که در تراکتورسازی
نتایج ضعیفی کســب کرده بــود ،دومین
ناکامــی متوالــی خــود را تجربــه کرد و
از نیمکــت کایسریاســپور کنارهگیــری
کرد .ارطغرول ســاغالم سرمربی ترکتبار
فصل گذشــته تراکتورســازی کــه نتایج
ناامیدکننــده او با تیم تبریزی در نیمفصل
دوم لیگ برتــر و همینطور لیگ قهرمانان

آسیا باعث تشــدید بحرانها شــد بعد از
برکنــاری از این تیم و بازگشــت به ترکیه
هدایت کایسریاســپور را در دست گرفت.
ســاغالم که یکی از گرانترین قراردادهای
تاریخ باشگاه تراکتورســازی را امضا کرده
بــود در مجموع  ۱۸بازی روی نیمکت این
تیم نشســت که ماحصل آن سه برد ،شش
تســاوی و  ۹شکســت بود تا بدترین نتایج
ممکــن در تاریخ لیگ برتــر همینطور در
آسیا را با این تیم کسب کند .این مربی در
تیم کایسریاســپور هم با گذشت تنها ۱۳
هفته از رقابتها صاحب  3برد 3 ،تســاوی
و  7شکســت شد تا بعد از باخت  5بر صفر
مقابل آالنیااسپور از ســمتش کنارهگیری
کند .بنا به اعالم رســانههای ترکیه باشگاه
کایسری با این استعفا موافقت خواهد کرد
تا ارطغرول ساغالم در ادامه تیرهروزیهای
خــود روی نیمکــت مربیگری بــا ناکامی
تلخ دیگری روبــهرو و برای مدتی طوالنی
خانهنشین شود.

تصمیم سخت کارانکا :آقای گل
یا انصاریفرد

ناتینگهامفارســت که فصل قبل اشــکان دژاگه را در اختیار داشت
و حاال از وجــود کریم انصاریفرد ســود میبرد ،در جــدول ردهبندی
چمپیونشیپ موقعیت مناسبی دارد .این تیم از  20بازی  34امتیاز گرفته
و در رده پنجم چمپیونشــیپ ایستاده .لیگی جذاب که با حضور  24تیم
برگزار میشود .ناتینگهامفارست در خط حمله چند مهاجم توانمند دارد
کــه فعال لوییس گرابان در ترکیب ثابت قرار میگیرد و کریم انصاریفرد
هم بهعنوان جانشین او مدنظر آیتور کارانکا است.
ناتینگهامفارست که سابقه حضور در جمع تیمهای برتر فوتبال اروپا
را در کارنامــه دارد ،تاکنون از  6مهاجم در ترکیب خود اســتفاده کرده.
آروین آپیا  17ســاله که البته کمتر از بقیه بازی کرده و گلی هم به ثمر
نرســانده .او که به تازگی از تیمهای پایه به
تیم اصلی رســیده ،در تالش است تا بتواند
نظر کارانکا را به خود جلب کند.
از آپیا که فاکتــور بگیریم ،به ژیل دیاز
پرتغالی میرســیم .مهاجمی  21ســاله با
ســابقه بازی برای وارزیم و براگا در پرتغال،
فیورنتینا در ایتالیا و موناکو در لوشــامپیونا.
دیاز فصــل قبل در  27بــازی  2گل برای
فیورنتینا در ســریآ به ثمر رســاند اما این
فصــل  18بار در ترکیب ناتینگهامفارســت
قرار گرفته و در باز کــردن دروازه حریفان
نــاکام مانده .دیاز در  867دقیقهای که برای فارســت بازی کرده ،کماثر
بوده و همین بهانهای است تا کارانکا از درخشش او ناامید شود.
جو لولی  26ســاله رقیــب بعدی انصاریفرد در ناتینگهامفارســت
اســت .لولی با سابقه به ثمر رســاندن یک گل در لیگ برتر و با پیراهن
هادرزفیلــد ،فصل قبل  3بار دروازه حریفان فارســت را باز کرد 3 .گلی
که البته نتوانســت کمکی به بهبود وضعیت این تیم در جدول ردهبندی
کند .او این فصل هم  1306دقیقه در زمین بوده و موفق شــده  6گل به
ثمر برساند.
مســنترین بازیکن خط حمله ناتینگهامفارســت کسی نیست جز
دریل مورفی  35ســاله و اهــل ایرلند .او کــه در مقدماتی جام جهانی
 8 ،2018بار برای ایرلند بازی کرد و  3گل به ثمر رســاند ،سالها برای
ساندرلند و ایپســویچتاون به میدان رفته و در ترکیب دومی و در فصل
 27 ،2014-2015گل به ثمر رســانده .مورفی این فصل هم در  5بازی
و حضور  312دقیقهایاش در زمین  2بار دروازه نیوکاســل و بیرمنگام
را باز کرده است.
الســودانی  30ساله همتیمی سابق علی کریمی در دیناموزاگرب کرواسی
است .مهاجمی الجزایری که بارها در لیگ کرواسی عنوان آقای گلی را بهدست
آورده و این فصل پیراهن فارســت را پوشیده .او که فوتبال خود را در ویتوریو
گیمــارژ آغاز کرده ،این فصل در  6بــازی 145 ،دقیقه در زمین بوده و  2گل
هم به ثمر رســانده.لوئیس گرابان  30ســاله دیگر مهاجم ناتینگهامفارست و
حتی چمپیونشــیپ اســت .بازیکنی که بهترین آمار را میــان مهاجمان لیگ
یــک انگلیس در اختیــار دارد .او البته یکی از بهتریــن گلزنهای چند فصل
اخیر چمپیونشــیپ محسوب میشود .گرابان  24گل برای نوریچسیتی 8 ،گل
برای اســتونویال و  22گل برای بورنموث در چمپیونشیپ زده و در لیگ برتر
هــم چند بار دروازه حریفان را گشــوده .گرابان این فصــل هم در  19بازی و
 1482دقیقهای که در زمین بوده  14گل وارد دروازه حریفان کرده و باالتر از
فیل ماپای فرانســوی از برنتفورد ،کوین آبراهام انگلیسی از استونویال و تیمو
پوکی فنالندی از نوریچسیتی در صدر جدول بهترین گلزنهای چمپیونشیپ
ایســتاده.فعال مهمترین رقیب انصاریفرد در ناتینگهامفارست ،همین لوییس
گرابان است .آمار هم نشان میدهد آیتور کارانکا هر زمانی که گرابان را تعویض
کرده ،کریم را به زمین فرستاده .هفته شانزدهم مقابل شفیلدیونایتد و از دقیقه
 ،90+4هفتــه هجدهم مقابل هالســیتی از دقیقه  ،86هفتــه نوزدهم مقابل
استونویال از دقیقه  90+1و هفته بیستم برابر ایپسویچتاون از دقیقه .88
کابوس انصاریفرد بعید اســت به همین ســادگیها پا پس بکشد و
از تفکرات کارانکا خارج شــود .او از وقتی کریم پیراهن ناتینگهامفارست
را پوشــیده ،در  5بازی  6گل زده و نشان داده که رقیب سرسختی برای
انصاریفرد است .باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا کارانکا فرصت بیشتری
در اختیار انصاریفرد قرار میدهد یا همچنان در دقایقی کوتاه از مهاجم
تیم ملی ایران استفاده میکند؟

