
t oseei r ani . i r
8

معلوم نیست بازی تکراری 
فدراسیون نشــینان با اســم 
جواد نکونام چه زمانی به پایان 
می رســد. او قصد ندارد به تیم 
ملی برود و باشــگاه فوالد هم 
قصد ندارد مجوز ایــن کار را 
صادر کند. با ایــن حال رییس 
فدراسیون هر بار اسم این مربی 
را می آورد و یک شکست دیگر 
برای خودش رقــم می زند. آیا 
فدراسیون واقعا دغدغه دیگری 
برای تیم ملی نــدارد؟ آیا آنها 
نمی خواهند وقت و انرژی شان 
را صرف پرونــده دیگری کنند 
که حداقل جواب بدهد و پایانی 

نامشخص نداشته باشد؟
    

رفتار فدراسیون فوتبال در پرونده 
جذب نکونام برای دســتیاری تیم 
ملی، رفتــاری آماتورگونه و کامال 
مغایر با اصول حرفه ای فوتبال است. 
فدراسیونی ها بدون اطالع دادن به 
باشگاه فوالد، با نکو مذاکره کردند و 
حتی بدون اطالع تیم تحت قرارداد 

بــا ایــن مربی، 
جلســه ای بین 
او و کــی روش 
برگزار شــد. 
ین جلســه  ا
به ســرانجام 
نرسید و جواد 
در نهایــت به 
ســیون  ا ر فد
پاســخ منفی 
داد تا در فوالد 

بماند. 
حاال رییس 

فدراسیون فوتبال در 
یک اقدام باورنکردنی در 
یک برنامه زنده تلویزیونی، 
از پیوستن نکو به تیم ملی 
تا پایان جام جهانی گفته 
اســت. آن هم در حالی 
کــه روح مدیران فوالد 
از چنیــن ماجرایــی 
خبر نداشــته و آنها در 
واکنشــی تند، تاکید 
کرده اند کــه به هیچ 
وجه اجــازه جدایی 
سرمربی شــان را 

ر  د صا
 . نمی کننــد
رفتــن نکونام به 
تیم ملی-حتی اگر 
تصمیم خوبی بود- با 
این روند کامال غلط 
به نظر می رسید. مگر 
می توان بدون اطالع 
و رضایت یک باشگاه، 
این چنین مربی اش را 
برای یک پست دیگر 

انتخاب کرد؟ 
مگر می توان بدون 
فســخ قرارداد قبلی، 
قرارداد جدیدی مقابل 
ایــن مربی گذاشــت؟ 
فدراسیون می خواهد به 
هر قیمتی یک مربی ایرانی 
را در کنــار کی روش روی 
نیمکت قرار بدهد. دلیل این 

اتفاق هم روشن است. 
آنها قصد دارند با این کار، 
برای آن مربــی ایرانی رزومه 
بسازند و او را بعد از کی روش 
سرمربی تیم ملی کنند. 
خود کی روش هم 

هیچ  بــه 
قیمتی زیر 
بار استفاده 
از یک مربی ایرانی 
دیگر نمی  رود. او اساسا از جذب 
مربیان ایرانی اســتقبال نمی کند و 
شاید دلیل پافشاری اش برای جذب 
نکو نیز اطالع از وضعیت این مربی در 
باشگاه فوالد باشد. این ماجرا چندان 

هم پیچیده نیست. 
فدراســیون به ســراغ نکو رفته 
و با جواب منفی او و باشــگاه فوالد 
روبه رو شــده اســت. با ایــن حال 
چــه اصــراری وجــود دارد که هر 
بار نام ایــن مربی در اطــراف تیم 
ملی مطرح شــود؟ چرا مهدی تاج 
باید به خودش اجــازه بدهد که به 
همین ســادگی و به صورت کامال 
یک طرفه، نام این مربی را به عنوان 
مربی جدید تیم ملی در یک برنامه 
تلویزیونی مطرح کنــد؟ این روند 
از همان شــروع تا امــروز، همواره 
اشتباه و نادرست بوده است. روندی 
که هم شــأن تیم ملی را زیر سوال 
 می برد و هــم اقتدار باشــگاه ها را 

لگدمال می کند.
اما ســوال مهم تری هم در این 
مورد وجــود دارد. آیا جواد به لحاظ 
فنی انتخاب مناســبی بــرای تیم 
ملی خواهد بود؟ شاید اگر کی روش 
همین امــروز ســرمربی تیم ملی 
می شد، نکو می توانست در انتخاب 

فهرســت نهایی بــه او کمک کند. 
چراکه ایــن مربــی از مدت ها قبل 
لیگ را زیر نظر داشــته است. با این 
حال همه می داننــد که کی روش از 
ماه ها قبل پیشنهاد کار در تیم ملی 
را دریافت کرده بود و بازیکنان را زیر 

نظر داشت. 
او تیم ملی را بــه اردوی اتریش 
برده، دو دیــدار دوســتانه برگزار 
کرده، ســه اردوی ارزیابی فنی در 
داخل ایران داشته و حتی فهرست 
اولیه بازیکنانش را به فیفا داده است. 
پس کمک نکو در انتخاب فهرست، 
منتفی به نظر می رسد. در بعد فنی 
و بــرای تصمیم های کلیــدی نیز، 
کی روش اساسا طرفدار کمک گرفتن 

از کمک هایش نیست. 
او قبال هم با انتخاب طوالنی مدت 
مارکار آقاجانیان، نشــان داده بود 
که دوســت ندارد روی مربی ایرانی 
حســاب ویژه ای باز کند. در نتیجه 
حضور جواد به لحــاظ فنی تاثیری 
برای تیم ملی نخواهد داشت. شاید 
برای خــود این مربی، ایــن تجربه 

جذابی باشد. 
با این حــال، نکو بــا فضای جام 
جهانی غریبــه نیســت و دو بار به 
عنوان بازیکن به این تورنمنت رفته 
اســت. جواد مســیر مربیگری را به 
صورت تدریجی طی کــرده و حاال 
نفر اول نیمکت فوالد اســت. شاید 
خود او از بازگشــت بــه جایگاه نفر 

دوم استقبال نکند.  او در فوالد یک 
پروژه طوالنی و یک جاه طلبی قابل 
توجه را در ذهن دارد و نمی خواهد از 
این باشگاه جدا شود. حضور موقت 
در تیم ملــی هم فقــط برنامه های 
 آماده ســازی او برای فوالد را دچار 

مشکل می کند.
فدراسیون فوتبال باید بپذیرد که 
در این پروژه شکست خورده است. 
آنها وقتی بازنده شدند که کی روش 
فقط حاضر شد یک مربی ایرانی را در 
کنار خودش قــرار بدهد و آن مربی 
نیز در لیــگ برتر تیم داشــت! تیم 
ملی در شرایط فعلی، نه یک دستیار 
ایرانی الزم دارد و نه یک مبصر فنی 

می خواهد. 
این تیم می داند که باید دســت 
به چــه کاری بزنــد و در اردوها نیز 
نظم کافی دارد. اصرار فدراســیون 
در چنین شــرایطی، فقط نزدیک و 
نزدیک ترین شدن به انتهای کوچه 

بن بست را در پی خواهد داشت.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فدراسیون به سراغ نکو 
رفته و با جواب منفی او 
و باشگاه فوالد روبه رو 

شده است. با این حال چه 
اصراری وجود دارد که هر 
بار نام این مربی در اطراف 

تیم ملی مطرح شود؟
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رستميان، نخستين المپيكي 
كاروان ايران

باالخره نخستین سهمیه المپیک 2024 المپیک 
پاریس به دست آمد و باز هم این بچه هاي تیراندازي 
بودند که چراغ اول ســهمیه را روشــن کردند. براي 
المپیک 2020 توکیو این نجمه خدمتي بود که به عنوان 
اولین نفر، نامش را وارد فهرست المپیکي هاي ایران کرد. 
این بار اما هانیه رستمیان توانست نخستین سهمیه را 
براي المپیک پاریس به نام خــود بزند. در دهمین روز 
از مســابقات تیراندازی قهرمانی جهان مصر، هانیه 
رستمیان در تپانچه 2۵ متر زنان به عنوان نخستین 
ورزشکار ایرانی موفق به کسب سهمیه المپیک 2024 
پاریس شد. در مرحله مقدماتی تپانچه 2۵ متر، هانیه 
رستمیان با ثبت امتیاز ۵۸۸ و ضمن شکستن رکورد 
خود، به عنوان نفر دوم به جمع هشت نفر پایانی صعود 
کرد. در دور دوم تیراندازان در دو گروه چهار نفره با هم 
به رقابت پرداختند که هانیه رستمیان در رده سوم گروه 
دوم ایستاد. با توجه به اینکه تیرانداز آلمانی، نفر اول گروه 
اول پیش تر در مسابقات قهرمانی اروپا سهمیه المپیک 
پاریس را کسب کرده بود، رستمیان به عنوان نفر پنجم 
سهمیه المپیک 2024 را کسب کرد تا اولین سهمیه 
ایران در المپیک پاریس به نام او ثبت شود. مسابقات 
تیراندازی قهرمانی جهان 2022 اولین مسابقات توزیع 
سهمیه المپیک 2024 پاریس است که از 20 مهر تا سه 
آبان در قاهره مصر در حال برگزاری است. تیم ملی ایران 
با ۱۹ تیرانداز جوان و بزرگسال راهی این مسابقات شده 
است و تا روز گذشته موفق به کسب یک مدال نقره و سه 

برنز شده است. 

12 وزنه بردار در اردوي جهاني
اردوي تیــم ملي وزنه بــرداري بــراي حضور در 
مســابقات قهرماني جهان با حضــور ۱2 وزنه بردار 
برگزار خواهد شد. سعید علی حسینی سرمربي تیم 
ملي وزنه برداري در پایان رکوردگیری که برگزار کرد، 
۱2 وزنه بردار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد تا از میان 
آنها ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی 
کلمبیا مشخص شود. در دســته 67 کیلوگرم حافظ 
قشقایی، دسته ۸۱ کیلوگرم: حسین سلطانی، دسته 
۸۹ کیلوگرم میرمصطفی جوادی، دسته ۹6 کیلوگرم 
کیانوش رستمی و رضا بیرانوند، دسته ۱02 کیلوگرم 
رســول معتمدی و رضا دهدار، دسته ۱0۹ کیلوگرم 
مهدی کرمی و علی هاشمی و دسته ۱0۹+ کیلوگرم 
علی داودی، علیرضا یوســفی و آیت شــریفي نفرات 

دعوت شده به اولین اردوي تیم ملي هستند.
    

آماده سازي بسكتبال 
بدون بازي تداركاتي

اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال برای حضور 
در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی از روز شنبه در 
تاالر بسکتبال آزادی آغاز شد تا اردونشینان در مهلت 
20 روزه، خود را برای دو دیدار مهم و تعیین کننده 
مقابل چین و استرالیا آماده کنند. این در حالی است 
که آخرین رایزنی های انجام شده برای برگزاری یک 
یا چند دیدار تدارکاتــی مقابل تیم های خارجی در 
جریان اردوی آماده ســازی پیش رو هنوز به نتیجه 
نرسیده است. ترکیه آخرین گزینه مورد نظر برای 
مهیا شدن دیدار تدارکاتی بود. رایزنی هایي انجام شد 
تا در صورت امکان تیم ملی بسکتبال کشورمان بتواند 
طی ســفر به ترکیه با تیم های ملی یا باشگاهی این 
کشور دیدارهایی داشته باشد اما تا به امروز پاسخی 
در این زمینه دریافت نشــده. پیش از این هم پاسخ 
مذاکرات انجام شده با نیوزلند، لبنان و قطر برای انجام 
دیدار تدارکاتی با آنها بی نتیجه مانده بود. بنابراین با 
توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا آغاز پنجره پنجم 
انتخابی جام جهانی، احتماال دیدار با تیم های داخلی 
جایگزیــن دیدارهای تدارکاتــی خارجی خواهد 
شد. ســعید ارمغاني پیش از این از پیشنهاد رقابت 
گلچیني از بازیکنان داخلي در لیگ در قالب سه تیم 
با هدیت سه مربي با اردونشینان خبر داده بود. حتی 
به کارگیری 6 بازیکن خارجی شاغل در لیگ برتر در 
این برنامه مدنظر است که البته این کار نیاز به همکاري 

همه جانبه تیم هاي لیگ دارد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

اصرار فدراسیون به جذب سرمربي فوالد

بن بست نکو!

10 هفته بعد از شروع لیگ برتر بیست و دوم، حاال 
همه تیم ها حداقل یک بار در این فصل شکســت 
خورده انــد. بعد از ذوب و مس، ایــن فوالد بود که 
تجربه شکست در هیچ نبردی را نداشت. این تیم 
هم اما روبه روی نساجی بازنده شد تا عنوان تنها تیم 
بی شکست لیگ را از دست بدهد. حاال برخالف فصل 
گذشته، خط تیره مربوط به شکست ها خیلی زود از 
جلوی اسم همه تیم های لیگ برتری پاک شده است. 
بد نیست به همین بهانه، زمان پاک شدن این خط تیره 

در چند فصل گذشته را با هم مرور کنیم.

لیگ برتر بیست و یکم؛ 30 هفته
فصل گذشته در لیگ برتر یک آمار جالب توجه خلق شد 
و یکی از خط تیره های جدول لیگ تا پایان فصل هرگز پاک 
نشد. استقالل فرهاد مجیدی در بیست و یکمین دوره لیگ 
برتر، تبدیل به اولین تیم تاریخ لیگ شــد که حتی در یک 
مسابقه از یک فصل نیز شکســت نخورد. آنها توانستند به 
کمک همین آمار رویایی و شگفت انگیز، قهرمانی رقابت های 
لیگ برتر را از آن خودشان کنند. استقالل فرهاد در دفاع، 
تیم فوق العاده ای بود و این مساله تاثیر زیادی در شکست 
نخوردن آنها در لیگ برتر داشــت. آنها در کنار هم، رکورد 
ویژه ای ساختند. جالب اینکه در فصل بعدی، استقالل لیگ 

را با یک شکست خانگی شروع کرد.
 

لیگ برتر بیستم؛ 10 هفته
پرسپولیس یحیی، قهرمانی لیگ بیستم را در حالی به 

دســت آورد که در طول فصل فقط یک بار شکست خورده 
بود. آ نها در ۹ هفته اول لیگ، بازنده هیچ نبردی نشــدند. 
هرچند که در این مسابقه ها عالی نتیجه نگرفتند و فقط در 
سه بازی برنده شدند. پرسپولیس آخرین تیم بدون شکست 
لیگ بود که در هفته دهم، روبه روی آلومینیوم اراک شکست 
خورد و این رکورد را از دست داد. آنها دوباره تا پایان لیگ، 

هیچ مسابقه ای را با شکست ترک نکردند.

لیگ برتر نوزدهم؛ 16 هفته
در آخریــن فصل حضور روی نیمکت ســپاهان، امیر 
قلعه نویی روزهای عجیبی را پشــت ســر گذاشــت. او و 
تیمش در نیم فصل اول لیگ بازنده هیچ نبردی نشــدند 
و تا ۱6 هفته، کامال بدون شکست بودند. سپاهان یکی از 
جدی ترین شانس های قهرمانی لیگ به شمار می رفت اما 
در نیم فصل دوم دچار افتی عجیب و فاحش شد. این تیم 
در نیم فصل دوم فقط چهار برد را جشن گرفت و چهار بار 
هم شکست خورد تا فصل را در رده باورنکردنی پنجم تمام 
کند. این اتفاق به معنای پایان دوران حضور ژنرال در این 

باشگاه بود.

لیگ برتر هجدهم؛ 19 هفته
پرســپولیس لیگ هجدهم، تنها یک بار بازنده شد اما 
دیرهنگام ترین شکست اول در آن فصل برای سپاهان رقم 
خورد. تیم قلعه نویی تا هفته نوزدهم در هیچ نبردی بازنده 
نبود و مقاومت فوق العاده ای برابر شکست داشت. این تیم 
سرانجام در نوزدهمین بازی فصل بازنده شد. آنها در ادامه 
فصل نیز فقط یک بار دیگر طعم شکســت را چشیدند اما 
قهرمانی را به پرسپولیس واگذار کردند و روی سکوی دوم 

رقابت های لیگ برتر ایران ایستادند.

لیگ برتر هفدهم؛ 12 هفته
آخرین تیمی کــه در لیگ هفدهم روبــه روی باختن 
مقاومت به خرج داد، پارس جنوبی جم بود. تیم شگفتی ساز 

مهدی تارتار برای مدت های زیادی شکست نخورد و لیگ 
را با فرم بسیار خوبی شروع کرد. این تیم البته در نهایت به 
پرسپولیس باخت و صدر جدول را به تیم برانکو واگذار کرد. 
آنها در لیگ هفدهم، نتایج بســیار خوبی گرفتند و فصل 
بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند. بعد از جدایی تارتار اما 
روند خوب پارس جنوبی از بین رفت. تیمی که حاال دیگر در 

جدول رقابت های لیگ برتر ایران دیده نمی شود.

لیگ برتر شانزدهم؛ 14 هفته
در شانزدهمین دوره لیگ برتر، دو تیم ۱3 هفته متوالی 
را بدون شکست ســپری کردند و در ســرانجام در هفته 
چهاردهم شکســت خوردند. این دو تیم تراکتورسازی و 
پرسپولیس بودند. جالب اینکه تا پایان آن فصل، پرسپولیس 
با شکست های بیشتری از تراکتور روبه رو شد اما درنهایت 
قهرمانی لیگ را جشن گرفت. این اولین قهرمانی آنها بعد از 
۹ سال انتظار در لیگ برتر و اولین قهرمانی لیگ برتری این 

تیم با هدایت برانکو ایوانکوویچ بود.

لیگ برتر پانزدهم؛  7 هفته
در پانزدهمین دوره لیگ برتر، تیم های مقاومت چندانی 
برابر شکست از خودشان نشان ندادند. سپاهان که مدافع 
عنوان قهرمانی لیگ برتر بود، دیرتر از همه رقبا شکســت 
خورد و در هفته هفتم، بازنده یک مسابقه شد. همه تیم های 
دیگر قبل از این طعم شکســت را چشــیده بودند. همین 
سپاهان البته در ادامه فصل با یک کابوس بزرگ روبه رو شد 
و سرانجام فصل را در رده یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر 
به پایان برد. این یکی از تلخ ترین فصل های باشگاه سپاهان 

در لیگ بود.

لیگ برتر چهاردهم؛ 8 هفته
نام شهرخودرو حاال دیگر بخشی از لیگ برتر نیست اما 
این تیم در لیگ چهاردهم، هفت هفته اول را بدون شکست 
پشت سر گذاشت. این شروعی برای دوران درخشان آنها در 
لیگ برتر بود. تیمی که بعدها حتی به سهمیه آسیا هم رسید 

اما از لیگ برتر سقوط کرد.

حداقل یک شکست براي همه تیم ها

جاده ای كه لغزنده شد!

چهره به چهره

آریا   رهنورد

چیزی به شــروع جام جهانی قطر نمانده و هیجان این جام بــه زودی دنیا را فرا 
خواهد گرفت. با این حال همه هم قرار نیست از رسیدن جام جهانی خوشحال و راضی 
باشند. این اتفاق برای بعضی از تیم ها و ستاره ها اصال خوشایند به نظر نمی رسد. یکی 
از این تیم ها، رئال مادرید اســت. تیمی که در ۱0 بازی این فصل اللیگا، ۹ برد و یک 
تساوی داشته و یکی از بهترین فصل های تمام تاریخش در این لیگ را سپری می کند. 
رئال این هفته با بردن سویا، در جدول دست نیافتنی تر هم شد. آنها در اوج آمادگی 
هستند و اصال دوست ندارند یک وقفه طوالنی برای شــان ایجاد شود. ستاره های 
مادرید به زودی راهی کشورهای خودشان می شوند تا در جام جهانی به میدان بروند. 
کریم بنزما که به تازگی توپ طال را برده، برای فرانســه بازی می کند، وینیسیوس 

جونیور ستاره برزیل است، فده والورده در اروگوئه توپ می زند و بسیاری از نفرات این 
تیم بخشی از جام جهانی هستند. 

نگرانی بزرگ کارلتو برای جام، این است که ســتاره ای را به دلیل مصدومیت از 
دست بدهد. فعال همه چیز برای مادریدی ها عالی است و تعطیلی لیگ آنها را به شدت 
ناراحت خواهد کرد. بدون شک آنها ترجیح می دادند فصل را با همین کیفیت ادامه 

بدهند و هیچ وقفه ای در کار نباشد. 
آرسنالی ها هم درســت همین طور فکر می کنند. تیم آرتتا با یک فرم رویایی، 
صدرنشین جدول لیگ برتر است و بعد از سال ها، مدعی قهرمانی به حساب می آید. 
آنها برای اولین بار بعد از عصر ونگر، مدعی قهرمانی لیگ شده اند و اصال دوست ندارند 

در بازگشت از جام جهانی فرم دیگری داشته باشند. 
تماشاگران آرسنال این فصل به شدت از دیدن بازی های تیم شان لذت برده اند 
و پایان موقت این بازی ها، برای شان خوشایند نیست. طرفداران یونیون برلین در 
آلمان نیز چنین حسی دارند. تیم شگفتی ساز این فصل بوندس لیگا، هنوز در جدول 
باالتر از بایرن مونیخ اســت و قصد دارد به این فصل خارق العاده ادامه بدهد. ناپولی 

نیز در ایتالیا رویایی نتیجه گرفته و قطع شدن این روند، نگرانی بزرگ هواداران این 
باشگاه خواهد بود. تا اینجا اوضاع برای همه این تیم ها رویایی پیش رفته و آنها اصال به 

دنبال تعطیلی مسابقه ها نیستد. 
با این وجود همه این تیم ها باید به این تعطیلی اجباری تن بدهند و بازیکنان شان 
را به جام جهانی بفرستند. در بین بازیکنان شاخص این روزهای دنیا، شاید هیچ کس 
به اندازه هالند از رسیدن جام جهانی ناراضی نباشد. بازیکنی که در تمام این فصل 
مورد ســتایش قرار گرفته و چشم ها را خیره کرده است. ســتاره ای که آمارها را به 
بازی گرفته  و فوق العاده ظاهر شده اما در طول برگزاری جام جهانی، دیگر خبری از 

ستایش او نیست. 
هلند به تعطیالت می رود و جایی در این هیجان فزاینده ندارد. هرچند که این جام 
بدون او، حتما چیزی کم خواهد داشت. ارلینگ ترجیح می داد فصل باشگاهی هنوز 
ادامه داشته باشد اما او چاره ای به جز پذیرفتن این اتفاق ندارد و باید جام جهانی را 
از تلویزیون دنبال کند. همه ستاره های بزرگ دیگری که در جام غایب هستند نیز 

عالقه ای به شروع فصل جدید جام جهانی نخواهند داشت.

رئالي که از آمدن جام جهاني خوشحال نیست

لطفا نيا فيفادی!

اتفاق روز


