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قــرار گرفتن در مســابقه 
سوپرجام فوتبال ایران، موقعیت 
تازه ای برای اســتقالل و نساجی 
است. آبی ها با وجود چند قهرمانی 
در لیگ و جام حذفــی، تا امروز 
هیچ وقت در این بــازی حاضر 
نشده اند و تنها یک بار در آستانه 
برگزاری این بازی، قید شرکت در 
آن را زده اند. نساجی نیز تازه اولین 
جام تاریخش را به دســت آورده 
است. مسابقه امروز می تواند اولین 
قهرمانی استقالل یا نساجی در 
این جام را رقم بزند. این همچنین 
می تواند اولین جام برای مربیان 

تازه وارد دو باشگاه نیز باشد.
    

رسیدن استقالل و نساجی به بازی 
سوپرجام، توسط مربیان دیگری اتفاق 
افتاد. استقالل با فرهاد مجیدی بدون 
حتی یک شکست، قهرمان لیگ برتر 
شد تا به صورت اتوماتیک در سوپرجام 
فوتبال ایران شرکت کند. نساجی نیز 
بعد از 6 دهه، اولین جامش را در فوتبال 
ایران با قهرمانی فصل گذشــته جام 
حذفی به دست آورد. ساکت الهامی و 
تیمش در مسیر این قهرمانی، استقالل 
را هم شکست دادند. حاال اما فرهاد به 

امارات رفته و ساکت در باشگاه هوادار 
حضور دارد. ســوپرجام اســتقالل و 
نســاجی نیز با حضــور دو مربی دیگر 
برگزار می شود. دو مربی که قصد دارند 
امروز برای بردن اولین جام در باشگاه 
مبارزه کنند. ریکاردو ساپینتو به خوبی 
می داند که بردن این جام درست قبل از 
شروع تعطیالت، چقدر برای او و تیمش 
روحیه بخش خواهد بود. آنها در لیگ 
هم خوب نتیجه گرفته انــد اما بردن 
یک جام، اتفــاق بزرگ تر و جذاب تری 
برای این تیم خواهد بود. از آخرین جام 
دوران مربیگری ساپینتو زمان نسبتا 
زیادی گذشته و حاال او می تواند برای 
اولین بار در فوتبــال ایران صاحب یک 
عنوان قهرمانی شود. این تجربه برای 
حمید مطهری حتی مهم تر نیز هست. 
چراکه او در اولین تجربه سرمربیگری 
به ســر می برد و این می تواند به اولین 
جام رسمی در دوران مربیگری او بدل 
شــود. جنگ این دو مربی در کرمان، 
جذابیت های زیادی خواهد داشت. دو 
مربی که طرفدار فلسفه فوتبال مالکانه 
هســتند و به هیچ وجه به سراغ دفاع 
نمی روند. دو مربی که برای برد به زمین 
می آیند و نقشــه های بزرگی برای این 

نبرد در سر دارند.
استقالل و نساجی این فصل در لیگ 
برتر با هم روبه رو شده اند. مسابقه ای که 

یک برد ساده و نسبتا کم دردسر را برای 
اســتقالل رقم زد. آبی ها در آن جدال 
کامال برتر از حریف بودند اما درست بعد از 
آن مسابقه، شرایط تیم مطهری در لیگ 
برتر عوض شد. نساجی بعد از باختن به 
اســتقالل، گل گهر و فوالد خوزستان 
را شکســت داد تا نتایجی درخشان و 
غافلگیرکننده به دست بیاورد. شکست 
سنگین این هفته در اراک اما درست قبل 
از بازی سوپرجام، هواداران این باشگاه 
را نگران کرده اســت. به نظر می رسد 
بخشــی از تمرکز بازیکنان این تیم در 
آن مسابقه، معطوف به نبرد حساس با 
استقالل بود. مطهری برای این بازی، 
یکی از بازیکنان ثابت این فصل تیمش 
یعنی زامهــران را در اختیــار ندارد اما 
همه نفرات دیگر تیم او در دســترس 
هستند. اســتقالل در این فصل بعد از 
بردن نساجی، چند نتیجه خوب دیگر 
داشته اما هیچ وقت چندان جذاب بازی 
نکرده است. آنها بعد از بردن نساجی با 
سه گل، فقط در یک بازی توانسته اند 
بیشتر از یک گل بزنند. همه این نشانه ها 
ثابت می کنند که برخورد دو تیم در لیگ 
برتر، نباید معیاری برای قضاوت در این 
نبرد حساس تلقی شــود. بزرگ ترین 
نگرانی ساپینتو برای این بازی، شرایط 
مهره های ملی پوش اســتقالل است. 
بازیکنانی که این اواخر بیشتر در اختیار 

تیم ملی بوده اند و جام  جهانی به اولویت 
کلیدی شــان تبدیل شــده است. به 
احتمال زیاد این مربی در این مسابقه نیز 
یامگا را در پست دفاع راست و سلمانی 
را در دفاع چپ قرار می دهد. او در خط 
حمله همچنان حســاب ویژه ای روی 
محمد محبی باز می کند و بعید نیست 
که مهدی قایدی بعــد از چند نمایش 
ضعیف، این بار مسابقه را از روی نیمکت 
شروع کند. این برای دومین بار است که 
بازی ســوپرجام در یک شهر بی طرف 
برگزار می شــود. انتخاب کرمان برای 
میزبانی ایــن بازی اما مدیــران هر دو 
باشگاه را کامال ناراضی کرده است. جالب 
اینکه هر دو تیم مخالــف انتخاب این 
شهر به عنوان میزبان بودند اما سازمان 

لیگ هیچ تغییــری در برنامه بازی به 
وجود نیاورد. نکته تلخ دیگر در مورد این 
مسابقه، غیبت تماشاگران دو تیم است. 
بدون شک طرفداران نساجی و استقالل 
با حضورشان، جذابیت بیشتری به این 
بازی می بخشــیدند. با این حال شکی 
وجود ندارد که چشــم هواداران هر دو 

باشگاه به این نبرد دوخته شده است.
استقالل یا نســاجی؟ مطهری یا 
ســاپینتو؟ همه چیز در زمین مسابقه 
مشخص خواهد شــد. این یک رقابت 
تماشایی خواهد بود. مسابقه دو تیم که 
تاکتیکی بازی کردن، یکی از اولویت های 
این فصل شان بوده  است. ساپینتو برای 
بردن این بازی، باید آرامش بیشــتری 
روی نیمکت از خودش نشــان بدهد. 

مطهری نیز باید از این فرصت به بهترین 
شکل اســتفاده کند تا نشان بدهد که 
رویاهای بزرگی در قامت یک سرمربی 
خواهد داشت. اشتیاق و شور ساپینتو 
روبه روی جمالت قصار مطهری، این 
آخرین بازی فوتبــال ایران قبل از جام 

جهانی است.
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 درخواست دوباره نعمتي
 براي مربي خارجي

زهرا نعمتي تیرانداز ایران که سابقه حضور در سه 
دوره پارالمپیک را دارد، پس از مسابقات توکیو تصمیم 
گرفت به استراحت بپردازد و در تمرینات و مسابقات 
تیم ملي حضور نیافت. موضوعي که باعث شکل گیري 
حرف و حدیث هاي بسیاري پیرامون این ورزشکار 
شــد. او البته حدود یک ماه پیش در نشست کمیته 
ملي پارالمپیک در جمع خبرنگاران از برنامه اش براي 
حضور در بازي هاي آسیایي خبر داد. او همچنین اعالم 
کرد برنامه اي براي حضور در رقابت هاي پاراآسیایي 
ندارد. این در حالي است که نعمتي همچنان با مشکلي 
به نام »مربي« مواجه است و فدراسیون هنوز تکلیف 
این موضوع را روشــن نکرده است. »هونگ سونگ 
هو« سرمربی کره ای تیم ملی هفته گذشته عنوان 
کرد که زهرا نعمتی فعال تمریناتش را با ما آغاز کرده 
است تا وقتی که در مورد مربی او تصمیم گیری شود. 
حال شــنیده می شــود که بحث مربی نعمتی کل 
پاراتیروکمان را تحت تاثیر قرارداده و ممکن اســت 
فنی تیم ملی پاراتیروکمان دچار تغییرات اساسی 
شــود. طبق اعالم شــعباني بهار رییس فدراسیون 
تیروکمان، نعمتي براي داشــتن مربي خارجي به 
کمیته ملي پارالمپیک درخواست داده که با موافقت 
هم روبه رو شده است. فدراسیون هم در حال بررسي 
رزومه مربیان است. شعباني بهار همچنین خبر داد که 
دو مربي را زیر نظر دارند و بعد از بررسي آنها را به کمیته 
ملي پارالمپیک معرفي مي کنند تا درنهایت یکي از 

آنها هدایت تیم ملي را برعهده بگیرد. 

مشكلي براي اعزام فرنگي نيست
مسابقات جام جهانی کشــتی فرنگی در سال 
2022 طی دو روز 14 و 15 آبــان در باکو پایتخت 
آذربایجان برگزار خواهد شد. تیم فرنگی ایران که 
به  عنوان تیم چهارم جهان به این مسابقات دعوت 
شــده با دو تیم ترکیه و قرقیزستان همگروه است. 
در گروه مقابل نیز تیم های آذربایجان، صربستان و 
منتخب جهان حضور دارند. در صبح و بعد از ظهر 
روز چهاردهم آبان شاگردان حسن رنگرز با ترکیه و 
قرقیزستان مبارزه خواهند کرد و دو تیم اول هر گروه 
روز پانزدهم آبان مسابقه فینال و دو تیم دوم هر گروه 
نیز مسابقه رده بندی را مقابل هم به انجام خواهند 
رساند. با توجه به ایجاد برخی تنش ها در روابط ایران 
و آذربایجان در روزهای اخیر، مشکلی بابت صدور 
ویزای تیم وجود ندارد و تیــم ملی فرنگی با ویزای 

فرودگاهی بامداد پنجشنبه راهی باکو خواهد شد.
    

ابهام ذوبي ها براي بسكتبال غرب آسيا
در حالي که بسکتبال ایران توانسته بود دو سهمیه 
در مسابقات لیگ غرب آسیا به دست بیاورد، شنیده 
مي شود تیم دوم ایران براي اعزام در ابهام قرار دارد. این 
مسابقات با حضور هشت تیم برگزار می شود. عراق و 
فلسطین یک نماینده در این رقابت ها دارند اما ایران، 
لبنان و سوریه هر یک با دو تیم در مسابقات حاضر 
خواهند شد. شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان به 
عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر 
نمایندگان ایران در فصل جدید لیگ بسکتبال غرب 
آسیا به حساب می آیند اگرچه شرایط در نظر گرفته 
شده برای حضور این دو تیم متفاوت است و همین 
مساله برای اصفهانی ها ابهاماتی ایجاد کرده است. گویا 
ماجرا از این قرار است که برگزارکنندگان لیگ غرب 
آسیا بخشی از هزینه های شرکت در مسابقات را روی 
دوش خود تیم ها گذاشته اند. البته این موضوع شامل 
حال نمایندگان اول کشورها نمی شود و فقط مربوط 
به نماینده دوم کشورها خواهد شد که در مورد ایران، 
متوجه ذوب آهن می شود. اینکه دقیقا مسئولیت کدام 
بخش از هزینه ها با خود تیم ها است دقیقا مشخص 
نشده است. احتمال دارد هزینه های مربوط به اقامت و 
اسکان تیم های دوم توسط برگزارکنندگان مسابقات 
که کنفدراسیون غرب آسیا )وابا( به حساب می آید، 
پرداخت شود و هزینه سفر )بلیت( با خود تیم ها باشد 
یا شاید هم برعکس اما آنچه مسلم است این مساله 

برای ذوب آهن ایجاد ابهام کرده است.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

به استقبال آخرین مسابقه فوتبال ایران قبل از جام جهانی

بازی آخر، جام اول

سوپرجام استقالل و 
نساجی نیز با حضور دو 

مربی دیگر برگزار می شود. 
دو مربی که قصد دارند 

امروز برای بردن اولین جام 
در باشگاه مبارزه کنند

برای مدتی کوتاه، چهره ای متفاوت از کارلوس کی روش 
دیدیم. مرد خندان مصاحبه ها و چهره شــاد تمرین ها اما 
نقاب همیشگی را کنار زد و حاال دوباره همان کارلوسی شد 
که می شناختیم. یک مربی بهانه جو که زمین و زمان را به هم 

می دوزد تا مسئولیت های خودش را قبول نکند. 
او حاال باشگاه االهلی  قطر را به عنوان دشمن فرضی جدید 
تیم ملی در نظر گرفته است. باشگاهی که فقط به قانون عمل 
کرده و انتظاری جز این نیز نداشته است. کی روش بار دیگر 
همان شیوه همیشگی را در مدیریت تیم ملی اتخاذ کرده 

است.
ظاهرا بهانه کارلوس کی روش بــرای هر اتفاقی در جام 
جهانی پیدا شده است. او بازیکن  ندادن باشگاه االهلی قطر به 
تیم ملی را در قامت یک فاجعه بزرگ توصیف کرده و ناگهان 
مدعی شده که برنامه آماده سازی ایران در جام جهانی در 
مسیر درستی قرار ندارد. شاید بعضی ها بعد از شنیدن این 
صحبت ها از باشگاه قطری عصبانی شوند و بعضی ها حتی 
با یک تئوری توطئه، از تــالش قطر برای تضعیف تیم ملی 

صحبت کنند. 
کارلوس کی روش اما توضیح نداده که باشــگاهی مثل 
االهلی فقط »قانون« را در این مورد رعایت کرده است. بله، 
آنها می توانستند لطف کنند و به تیم ملی بازیکن بدهند اما 
چون بازیکنان ملی پوش زیادی داشتند، تصمیم گرفتند 

چنین کاری نکنند و بازیکنان شــان را بر اساس قانون نگه 
دارند. آیا کی روش که این چنین به تیــم قطری می تازد، 
می تواند چنین درخواســتی را از باشگاه پورتو نیز داشته 

باشد؟ 
آیا او می تواند از فاینورد و برنتفورد نیز بخواهد 
که جهانبخــش و قدوس را زودتر بــه اردوی تیم 
ملی تحویل بدهد؟ مگر همه باشگاه هاي ایرانی 
هستند که چشم بسته با تیم ملی همکاری کنند؟ 

عجیب تر اینکه کی روش روبه روی دوربین ها عمال 
از احتمال حذف شجاع و کنعانی از تیم 

ملی صحبت می کند. کدام مربی 
را در دنیای فوتبال سراغ دارید 

که درست قبل از جام جهانی، 
این چنیــن به ســتاره های 
فیکس و کلیــدی تیمش 
اســترس بدهــد؟ کدام 
مربــی را می شناســید 
که چنیــن اضطرابی را 
برای شاگردان تیمش 
بخواهد؟ آیا مشــکل 
تیم ملــی واقعــا با 
رســیدن این دو نفر 

حل می  شود؟ 
آیا رسیدن این دو 
بازیکن، این حقیقت 

محض را تغییر می دهد 
که کــی روش در زمانی 
بســیار دیر و به شــکل 

غیرحرفه ای سرمربی تیم 

ملی شــده و باید همه چیز را در این مــورد بپذیرد و همه 
مسئولیت ها را در این خصوص قبول کند؟

همکاری تمام و کمال باشگاه های ایرانی با کارلوس 
کی روش نه یک »وظیفه« که یک لطف بزرگ بود. 
تیم ها حاضر شــدند فصل را زودتر تمام کنند 
و تقریبا هیچ کدام از مربیــان اعتراضی به این 

ماجرا از خودشان نشان ندادند. 
سازمان لیگ نیز در مقابل سرمربی منفعل 
بود. همین سازمان لیگ بارها اعالم کرده بود که 
اگر دربی را قبل از جام جهانی برگزار نکند، با 
بن بست در برنامه ها روبه رو می شود. 
با این وجــود آنها به خواســته 
کــی روش تصمیــم گرفتند 
لیگ را تنها بعــد از11 هفته 
به پایان برسانند. آن هم در 
حالی که بازیکنان شــاغل 
در لیگ های اروپایی پس 
از پایان لیــگ برتر ایران، 
بین سه تا چهار مسابقه را 

پشت سر می گذارند. 
این همــه عجله برای 
برگــزاری تمریــن تیم 
ملی چه ضرورتی دارد؟ 
آیا غیر از این اســت که 
کی روش می خواهد دیر 
ملحق شدن به این تیم 
را به نوعــی جبران کند؟ 
برخورد رسانه ها با او نیز 
در بسیاری از موارد، کامال 

متفاوت با مربیان قبلی به نظر می رســد. در دوران دراگان 
اسکوچیچ دعوت برخی بازیکنان »لیگ برتری« به اردوی 
تیم ملی بــا عبارت هایی مثل »پکیج« و فعال  شــدن بند 

قرارداد توصیف می شد. 
حاال اما بازیکنانی در اردو حضور دارند و حتی در ترکیب 
تیم ملی اصلی در بازی درون اردویی به میدان رفته اند که 
این فصل حتی در یک مسابقه نیز در ترکیب اصلی تیم های 
لیگ برتری نبوده اند. همین برخوردهای دوگانه، کارلوس 
کی روش را به مرحله ای رســانده کــه این چنین تمامیت 

فوتبال ایران را متعلق به خودش می داند.
»فقط هشــت بازیکن در اختیار دارم، این یک واقعیت 
است«. بله، این یک واقعیت است آقای کی روش. شما فقط 
هشت بازیکن اصلی در اختیار دارید اما باید دلیل این را هم 
از خودتان بپرسید. شما هشت بازیکن اصلی در اختیار دارید 
چون در زمانی تمرین تیم ملی را شــروع کرده اید که هنوز 
هیچ تیم ملی دیگری در تمام دنیا به ســراغ تمرین نرفته 
است. شما هشت بازیکن در اختیار دارید چون بیش از حد 

برای شروع تمرین ها عجله داشته اید. 
و البته شــما تمرین ها را »زود« شــروع کردید چون 
خیلی »دیر« به تیم ملی ملحق شــدید و به جای سرمربی 
دیگری روی نیمکت نشســتید. یک بار هم که شــده این 
نگاه همیشــه حق به جانب را کنار بگذارید آقای سرمربی. 
شما از همان ابتدا هم می دانستید که عمال زمانی برای جام 
جهانی نخواهید داشت. مقصر این اتفاق هم نه االهلی قطر 
اســت و نه هیچ تیم دیگری در دنیای فوتبال. مقصر اصلی 
رقم خوردن این اتفاق، مدیرانی هســتند که برای مدت ها 
تیم ملــی را معلق نگه داشــتند و البته سیاســتمدارانی 
 که تصمیم داشــتند به هر قیمتی در سرنوشــت تیم ملی 

دخالت کنند! 

کارلوس، همانی که می شناختیم

تماميت خواه!

چهره به چهره

آریا رهنورد

نگاهی به ترکیب استقالل و پرسپولیس در 11 هفته سپری شده از این فصل 
لیگ برتر، نشان می دهد که آنها نتوانسته اند در این فصل چهره جوانی را به فوتبال 
ایران معرفی کنند. قرمزها که با یکی از مســن ترین ترکیب های تاریخ شان در 
لیگ برتر به میدان می روند، تنها محمد عمری را در برخی از مسابقه ها به عنوان 
بازیکن تعویضی به بازی فرستاده اند. چهره ای که هواداران باشگاه از قبل نیز او را 

می شناختند. 
استقالل نیز به ابوالفضل جاللی در 24 سالگی اعتماد کرده است. هم محمد 
و هم ابوالفضل، فصل گذشته نیز در عضویت دو باشگاه بودند. پس عمال می توان 
گفت که خبری از جوانان تازه وارد در ترکیب این دو باشــگاه نیست. باشگاه های 
اروپایی با ستاره های جوان، مثل چاه نفت برخورد می کنند. این بازیکنان در ابتدا 

برای تیم می درخشند و خودشــان رابه عنوان یک ستاره نشان می دهند. سپس 
قراردادهای درازمدت با باشگاه امضا می کنند. در صورت جدایی این بازیکن ها، 
رقم بسیار خوبی نصیب باشگاه می شود و پس از آن نیز، حق رشد و درصدی از همه 

قراردادهای بعدی در اختیار این تیم قرار می گیرد. 
در فوتبال ایران اما بازیکنی مثل امیرحسین  حسین زاده، بعد از فقط یک فصل 
بازی برای استقالل تصمیم به ترک این تیم می گیرد و برای این کار حتی به رضایت 
باشگاه نیز نیاز ندارد و تنها رقم کمی را به تیم پرداخت می کند! در پرسپولیس نیز 
استعدادی مثل مهدی عبدی به حال خودش رها شده است. اگر یحیی واقعا عبدی 
را نمی خواهد، چرا حداقل او را به صورت قرضی در اختیار تیم دیگری قرار نمی دهد 
تا این بازیکن از شرایط بازی دور نشود و دوباره به فرم خوب برگردد؟ پرسپولیسی ها 
چه سودی از دوختن یک بازیکن جوان به نیمکت شان می گیرند؟ از همه بدتر اینکه 
باشگاهی مثل استقالل، مهدی قایدی را می فروشد و بالفاصله برای خرید قرضی 
او دست به جیب می شود! در حقیقت باشگاه هم به لحاظ مالی برای این بازیکن 

هزینه می کند و هم مالکیت او را به دیگران می سپارد!
باشگاه های بزرگ فوتبال ایران، بازیکن سازی را بلد نیستند. این باشگاه اساسا 

در مرحله استعدادیابی و کشف استعدادهای جوان مشکل دارند و باید استعدادهای 
تثبیت شده در تیم های دیگر را گران بخرند. اگر هم آنها از این مرحله عبور کنند، 
خیلی زود دچار مشکل دیگری به نام ضعف در امضای قرارداد با بازیکنان می رود. 
باشــگاه های ایرانی به جای امضای قرارداد بلندمدت بــا مهره های جوان، همه 
امتیازها را در این قراردادها به همین بازیکن ها می دهند و اساسا نقشه دیگری را 
دنبال نمی کنند. حتی اگر این مرحله هم به سالمت بگذارد، باشگاه های ایرانی 

مدیریت بازیکنان جوان و آسیب پذیر را بلد نیستند. 
همین طور می شــود که یکی از بااســتعدادترین بازیکنان فوتبــال ایران از 
سایت های شرط بندی سردرمی آورد! این یک واقعیت گزنده برای فوتبال ایران 
است که باشــگاه های بزرگ آن، هیچ عالقه ای به پروراندن استعدادهای جدید 
ندارند و ترجیح می دهنــد حاضری خور بمانند. این مســئولیت در حقیقت به 
باشگاه های کوچک تری مثل پیکان و ذوب ســپرده شده است. باشگاه هایی که 
جور تیم های بزرگ تر را می کشند و جای خالی جوانگرایی در لیگ برتر فوتبال 
 ایران را پر می کنند. هرچند که آنهــا نیز در نهایت این بازیکن را به ســادگی از 

دست می دهند.

سرخابی ها و بی توجهی به یک اصل مهم

بازیكن نسازها!

اتفاق روز


