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منهای فوتبال

پیشنهادهای اروپایی
برای حبيبي

چندی پیش جلســه کمیته فنی فدراسیون
هندبال با حضور علیرضا پاکدل ريیس فدراسیون،
حمیدرضا عزتی سرپرســت دبیری و سایر اعضا
تشکیل شــد و در نهایت علیرضا حبیبی از سمت
ســرمربیگری تیم ملی کنارهگیری کرد .تیم ملی
هندبالایرانهمراهباعلیرضاحبیبیدردوتورنمنت
انتخابیالمپیکوقهرمانیجامملتهایآسیاحضور
پیدا کرد که بنا به برخی اتفاقات در هر دو تورنمنت
نتوانستعملکرددرخشانیداشتهباشد.باتوجهبه
کنارهگیریحبیبیازسمتسرمربیگریتیمملی
ایران وی برای ادامــه فعالیت حرفهای خود با چند
پیشنهادروبهروشدهاست.ویکهبهعنوانمدرس
فدراسیون جهانی هم فعالیت میکند ،مورد توجه
مسئوالن هندبال کشورهای کویت ،قطر ،ترکیه
و مقدونیه و چند کشــور اروپایی دیگر قرار گرفته
است .حبیبی قرار اســت بعد از کنترل کامل کرونا
در کشورهای مختلف نسبت به آینده کاری خود
تصمیمگیریکند.بهنظرمیرسدبایدشاهدلژیونر
شدناینمربیایرانیباشیم.

آدرنالین 7

شما یک «برنده» نیستید آقای کاپیتان

مسعود بودن؛ محبوب نبودن!
مسعودشجاعیبرایتبدیلشدنبهیکفوتبالیست«محبوب»همهچیزداشتهاماهرگزنتوانستهقلبهواداران
فوتبالایرانراتسخیرکند.اویکیازدوایرانیتاریخاللیگابوده،سالهادرتیمملیتوپزده،ازتکنیکخوبیبرخوردار
بودهوایناواخربازوبندکاپیتانیتیمملیرانیزبهدستآوردهاست.حتییکیازاینموارد،میتوانندمحبوبیت
فوقالعادهایبراییکستارهرقمبزنندامادلیلفاصلهایکههمیشهمیانشجاعیوهوادارانفوتبالوجودداشتهراباید
درنامهآخراوجستوجوکرد.نامهایکهنشانمیدهداوبرخالفهمهشعارها،خودشراازجریانجامعهجدامیداند.

فياضي در اروميه ميماند؟

پوریافیاضی،دریافتکنندهتیمملیوالیبالایران
پیشنهادچندتیمازلهستانوترکیهراردکردوتصمیم
گرفت تا یک فصل دیگر در شهرداری ارومیه به کار
خودادامهدهد.سایتلهستانیSportowefakty
بااشارهبهایناتفاقنوشت«:سالگذشتهفیاضیتیم
بدزین لهستان را ترک کرد و به کشور خود بازگشت.
اوبرایفصلپیشروپیشنهاداتیازپالسلیگاداشت
اما آنهــا را نپذیرفت ».این بازیکن 27ســاله عنوان
داشــت«:چندروزپیشپیشنهادیازپالسلیگابه
دستم رسید .پیش از این هم پیشنهاد خوبی از لیگ
ترکیه داشتم ،اما با وجود مشکالتی که در شهرداری
ارومیه وجود داشت ،تصمیم گرفتم قراردادم را با این
تیم تمدید کنم ».فیاضی در خصوص این مشکالت
گفت«:مشکالتی که به آنها اشــاره کردم در رابطه با
مسائلمالیوبرخیدیگرازموضوعاتاستامامدیران
باشــگاه قول دادهاند به تعهدات خود عمل کنند تا
مشکالترفعشود».

كشد؟
پريدر از انتخابات كنار مي

مهلت 10روزهثبتناممجمعانتخاباتیشطرنج
بهپایانرسیدونخستینکاندیداییکهبرایحضور
در مجمع ثبتنام کرد کسی نبود جز شادی پریدر؛
او که نخستین بانوی شطرنجباز ایرانی است که به
درجه استاد بزرگی بانوان دست پیدا کرده ،پست
نايب ريیسی بانوان فدراسیون شطرنج و عضویت
در کمیسیون بانوان فدراســیون جهانی شطرنج
را عهدهدار اســت .با توجه به حساسیت انتخابات
و رعایت عدالت و شــرایط برابر همــه کاندیداها
پیشبینی میشــود مدیریت فعلی فدراسیون از
پریدر بخواهد از پســت نایب ريیسی خود انصراف
دهد تا از بروز هر نوع اتهام مهندســی انتخابات یا
جانبداری از کاندیدایی خاص جلوگیری کنند .در
پایان مهلت نامنویسی 9 ،کاندیدا برای شرکت در
مجمع انتخاباتی شطرنج ثبتنام کردهاند .پیش از
اینهممهردادپهلوانزادهریاستاینفدراسیونرا
برعهدهداشتکهدرایندورهکاندیدانشد.

واكنش به مسافركشي
مليپوش تكواندو

آرش فرهادیان رییس ســازمان تیمهای ملی
تکواندو در واکنش به گزارشی که از تلویزیون درباره
مسافرکشیسروشاحمدیمليپوشومدالآورايران
پخش شد ،عنوان داشت«:این فیلم را خود سروش
برایمنفرستاد.اعتقاددارمورزشکارانشغلیبهجز
ورزش ندارند و تنها منبع درآمدشان همین حوزه به
شمار میرود .حق دارند اگر ناراحت باشند و به خاطر
نبوددرآمدکافیمجبورشــوندبهشغلدیگریهم
بپردازندامااینسوالرامطرحمیکنم؛فدراسیونها
باتوجهبهبودجهمحدودیکهدارند،چقدرمیتوانند
بهورزشکارانکمککنند؟وزارتورزشصندوقیبه
نامصندوقحمایتازقهرمانانراراهاندازیکردهواین
حمایت در حوزه کاری آن صندوق است ».فرهاديان
گفت«:بهاحمدیوامثالاوحقمیدهمچونتامین
مخارج زندگی سخت شدهاما نمیدانم چه راهکاری
برایحلمشکالتاینچنینیوجوددارد.امیدوارمبا
توجهبهمحدودیتهایمالیفدراسیون،کمیتهملی
المپیکووزارتورزشبرایکمکبهاینورزشکاران
پاپیشبگذارند».

آریا رهنورد

کاپیتانهایــی که زنــوزی برای
بردنشان به تبریز دست به هزینهای
سرسامآورزده،یکییکیپشتتراکتور
را خالــی میکننــد .اول از همه نوبت
اشــکان دژاگه بود که از بازگشــت به
ایران و حضور در جلسههای تمرینی
تراکتور انصراف بدهد و پس از آن نیز،
مسعودشجاعیباانتشارنامهایخواهان
تعطیلیمسابقههاشدهاست.ظاهرااین

بازیکنان که قراردادهایی ســنگین و
نجومی هم دارند ،رفیق روزهای خوب
فوتبالایرانهستندوهمینکهدریبه
تختهبخوردواوضاعکمینامساعدشود،
فرار را بر قرار ترجیح میدهند .مسعود
شجاعی همان فوتبالیستی است که با
اظهارنظرهای اجتماعی و اشارهاش به
اختالفطبقاتی،سعیکردهتاخودش
را «مردمی» نشــان بدهد امــا حاال با
این بیانیه سراسر ایراد و اشکال ،دقیقا
همین «تضاد» را پررنگتر کرده است.

اصال او به عنوان یک بازیکن در یک تیم
لیگ برتری ،چرا خودش را در جایگاه
بیانیه نوشــتن میبیند؟ چه کسی به
او اجازه داده تا خودش را ســخنگوی
بازیکنان فوتبال بدانــد؟ اصال در بین
مهرههایی که این روزها برای بازگشت
لیگ به سختی تمرین میکنند ،چند
نفر با مســعود خان هم نظر هستند؟
شــجاعی نه نماینده جامعه فوتبال و
نه نماینده بازیکنان لیگ برتر است .او
تنها به عنوان نماینده زنوزی اظهارنظر

کردهونبایدانتظارداشتهباشدکهبااین
مهمالت ،مورد ستایش هم قرار بگیرد.
ازکاپیتانتیمملی،چندسوالمهمهم
داریم.اینکهفرمولاوبرایتعطیلیلیگ
برتر چیست؟ اگر لیگ نوزدهم برگزار
نشود و در پاییز پیک کرونا دوباره به اوج
برسد ،چه سرنوشتی در انتظار فوتبال
ایران خواهد بود؟ چهار باشگاه ایرانی
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا ،چطور
باید بدون مسابقه خودشــان را برای
ادامهآنتورنمنتآمادهکنند؟اگرلیگ

برتر چندین ماه دیگر تعطیل شــود،
تیم ملی چطور از آمادگــی الزم برای
برگزاریدیدارهایبعدیاشدرمرحله
مقدماتی جام جهانی برخوردار خواهد
شــد؟ همان تیمی که با اخراج بچگانه
کاپیتان مســعود روبهروی عراق ،به
وضعیتی دچار شد که حاال شانسهای
صعودش برای رسیدن به جام جهانی،
بسیارکمبهنظربرسند.
خیلیها در این فوتبــال ،هرگز به
اســتحقاق واقعیشان نرســیدند اما
مسعود ،همیشــه چیزهایی بیشتر از
تواناییهایش به دست آورد .او در حالی
که هنوز در اوج جوانی به سر میبرد ،به
اردویتیمملیبرایجامجهانی2006
دعوتشد.مسعوداولینجامجهانیاش
رادرحالیتجربهکردکههنوزدرفوتبال
ایران یک ستاره تثبیتشده نبود .او در
رده باشگاهی ،چند فصل در سطح اول
فوتبال اســپانیا توپ زده و در رده ملی
نیز برای مربیان مختلفی بازی کرد اما
تقریبا میتوان گفــت که این هافبک
فانتزی،درهیچمقطعینتوانستاعتماد
همهجانبهطرفدارانتیمملیرابهدست
بیاورد .مهره نیمکتنشین تیم برانکو،
ستاره اول تیم علی دایی بود اما آن تیم
به رهبری شجاعی ،تنها ناکامی کاشت
و شکســت درو کرد .مدتی بعد ،همه
انتظار داشتند این فوتبالیست ایران را
به قهرمانی جام ملتها برســاند اما در
جام ملتهای دوحه ،شجاعی فراتر از
فاجعه بود و عمال هیچ نقش مثبتی در
تیم ملی نداشت .او در دوران کیروش
به یک مهره بدون تغییــر در تیم ملی
تبدیلشداماگاهیآنقدرضعیفبودکه
حتی در استادیوم آزادی ،هواداران تیم
ملی از خجالتش درآمدند .پایان دوران
کیروش میتوانست به معنای پایان
دوران ملی مسعود باشد اما او که ظاهرا
همیشهمقابلبازنشستگیگارددارد،به

مسعودشجاعیدرهمه
اینسالهاعضوتیمملی
بوده اما هیچوقت به یک
تکیهگاهبرایاینتیم
تبدیل نشده است .در رده
ملی هر وقت به او تکیه
کردهایم،طعمشکست
و ناکامی را چشیدهایم.
درست به همین دلیل است
که او هیچوقت به اندازه
شهرتش،محبوبنمیشود

بازیکردندرتیممارکویلموتسهم
ادامهداد.شایددرفوتبالایرانهیچکس
بهاندازهشجاعیبهتیمویلموتسضربه
نزد .بازیکنی که با یک اخراج بیموقع
و کودکانه ،تیم ملی را با یک شکســت
دردناک روبهرو کرد .مسعود شجاعی
درهمهاینسالهاعضوتیمملیبودهاما
هیچوقت به یک تکیهگاه برای این تیم
تبدیلنشدهاست.درردهملیهروقتبه
اوتکیهکردهایم،طعمشکستوناکامی
را چشــیدهایم .درست به همین دلیل
است که او هیچوقت به اندازه شهرتش،
محبوبنمیشود.
وقتی همه به او اصــرار میکنند ،از
تیم ملی کنار نمیکشد و وقتی همه در
حال اصرار برای بازگشت مسابقههای
لیگ هستند ،او دوســت دارد فوتبال
ایران را به تعطیلی بکشــاند .مسعود
شــجاعی را با همین سازهای مخالف
شناختهایم.انتقادهایاجتماعیاوراهم
دیگرنبایدچندانجدیگرفت.بازیکنی
که اینچنین سرنوشــت خــودش را
جدا از راننده اتوبوس ،کارگر و دیگران
میبیند ،بهتر است دست به اعتراض
نزند و به «تافته جدا بافته» بودن ادامه
بدهد.

سوژه روز
چرا مدیران فوتبال ایران ،امضای قرارداد را بلد نیستند؟

یک ماشین حساب لطفا!
آریا طاری

جدا از همه ابهامات پرشمار موجود در قرارداد
مارک ویلموتس ،یک حقیقت انکارنشــدنی در
فوتبال ایران وجــود دارد و آن ناتوانی محض در
امضایقراردادخوبومنطقیدرچارچوبقانون
با یک مربی خارجی است .ما اساسا در مواجهه با
خارجیها ،خودمان را میبازیــم و در قراردادها،
فاجعهخلقمیکنیم.برایایناتفاق،دالیلزیادی
وجوددارد.دالیلیکهبهصورتزنجیروار،فوتبال
ایرانرابهاینوضعیتکشاندهاند.
فریبخوردگانجدول
همین یــک هفته پیــش ،مهدی تــاج در
اســتودیوی فوتبال برتــر ادعا کــرد که مارک
ویلموتس در زمان عقد قرارداد با تیم ملی ایران،
«مربی نوزدهم» جهان بوده است .موضوعی که
نشان میدهد شــخص ريیس سابق فدراسیون
فوتبال ،حتی آشــنایی حداقلی با اصول فوتبال

ندارد .اوال که اصال چیزی به نــام مربی نوزدهم
دنیا وجود ندارد .چراکه در آن فهرست خبری از
کلوپوگواردیوالنبودهاست.ویلموتسبراساس
جدولی که فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار به
عنوان یک نهاد کامال نامعتبر و سلیقهای در سال
 2019منتشر کرده بود ،نوزدهمین مربی «رده
ملی» در دنیا بود .جالب اینکه در همان فهرست،
سرمربی تیم ملی ماداگاسکار در ردهای باالتر از
ویلموتس دیده میشد .پس اگر واقعا این جدول
معیار پرداخت آن رقم سنگین به ویلموتس بوده
باشــد ،باید فاتحهای برای منطق در فدراسیون
فوتبالبخوانیم!
تسلیمشوندگانفشار
فدراسیون فوتبال ایران اساسا هرگز زیر فشار
دوامنمیآورد.اینموضوعبرایمدیرانباشگاهی
نیز صدق میکند .درســت قبل از ویلموتس ،ما
بهترین موقعیت برای جذب هروه رنار را داشتیم
امااینمربی،کمیزمانخواستتاجامملتهای

آفریقا را به پایان برساند .فدراسیون اما زیر فشار
بود تا هرچه سریعتر ســرمربی جدید را انتخاب
کند .تاوان این عجله باورنکردنی ،امضای قرارداد
با مارک ویلموتس شد .یک انتخاب فاجعهبار که
فوتبال ایران را از جمیع جهات زیر سوال برد .پس
اگر کمی و فقط کمی زیر فشار دوام میآوردیم و
برایانتخابمربیعجلهبهخرجنمیدادیم،امروز
وضعمان اینطور نبود و حاال در شرایط به مراتب
ایدهآلتریقرارداشتیم.
بیخبریازفوتبالروزدنیا
اساســا مدیران فوتبال ما چندان عالقهای به
پیگیری فوتبال روز دنیا ندارند و شاید حتی رنگ
لباس منچستریونایتد و بارســلونا را هم ندانند!
طبیعتا با این حجم از بیخبری درباره مســائل
روز دنیا ،طبیعی به نظر میرسد که فی بازار هم
دستمان نباشد و ندانیم که نباید به یک مربی در
قوارههایویلموتس 2.2،میلیونیوروپولبدهیم.
اگر مدیران فوتبال ایران کمی بیشتر با این اعداد
و ارقام آشنا شوند و الاقل به جای «تجار شکر» از
کارشناسانواقعیفوتبالدرزمانامضایقرارداد
اســتفاده کنند ،چنین فاجعههایی دیگر تکرار
نخواهدشد.بااینحالهمهمیدانیمکهایناتفاق،
دوبارهرخمیدهدوبدونتردید،اینموضوعدوباره

گریبانفوتبالایرانرامیگیرد.مدیرانمابهطور
کلیآشناییچندانیباقیمتهایروزهمندارند.
به همین خاطر ادعا میکنند که حتی میتوانند
زیدان و مورینیو را به ایــران بیاورند! این حجم از
بیاطالعی و ناآگاهی در نوع خودش حیرتانگیز
بهنظرمیرسد.
رزومهنشناسها
اساسا در فوتبال ایران ،مدیران نگاهی کامال
سطحی به مســاله مهم «رزومه» دارند .یعنی به
جای بررســی دقیق رزومه یک مربی ،به همان
«ویکیپدیا»استنادمیکنند.آنهمدرشرایطی
یپدیا،ممکناستدرست
کهآماردرجشدهدرویک 
نباشد .برای مثال ممکن اســت در ویکیپدیا از
ویلموتس به عنوان معمار نســل جدید فوتبال
بلژیکنامببرنداماخودبلژیکیهاچنینادعاییرا
نمیپذیرند.چونایننسلجدیددرآکادمیهای
این کشور ساخته شده است .در نتیجه ،مدیران
فوتبالایرانبههمینسادگیفریبجمالتبزرگ
را میخورند .آن هم در شرایطی که راههای بسیار
دقیقتروعمیقتریبرایبررسیرزومهیکمربی
وتحقیقکردندرمورداووجوددارد.
موضعپایین
مدیران فوتبال ایران از زمان شروع مذاکره با

یک مربی خارجی ،دائما در هراس از دست دادن
اوهستند.بههمینخاطراستکهکامالازموضوع
پایین وارد داستان قرارداد میشوند.گاهیاوضاع
چنانتغییرمیکندکهانگارمربیدرنقشکارفرما
قرار گرفته و فدراســیون ،کارمند اوست! وقتی با
همه شرطهای یک مربی موافقت میکند و پول
بادیگاردش را هم میدهیم ،طبیعی اســت که
دیگر سنگ روی سنگ بند نشود .اگر فدراسیون
و مدیران فوتبالی کمی اقتدار بیشتر از خودشان
نشــان بدهند ،فوتبال هرگز به چنین منجالبی
دچارنمیشود.
توصیهازباال
این هم یکی دیگر از مشکالت بزرگ فوتبال
ایران است .وقتی تیم مربی سرمربی ندارد ،همه
نهادهااحساسوظیفهمیکنندکهبهآنسرمربی
معرفیکنند.ازتکتکسفارتخانههاتاانجمنهای
تجاریکهیکپایشاندرایرانوپایدیگرشاندر
اروپا قرار گرفته است .این وسط اگر وزارت ورزش
همنامهایرابهفدراسیونپارافکند،اوضاعدشوار
و دشوارتر نیز میشود .طبعا اگر فدراسیون تا این
اندازهتوصیهپذیرنباشد،قراردادهایایدهآلتری
را به امضا میرساند و در چنین بحران بزرگی قرار
نمیگیرد.

اتفاق روز
کریس و رفقا برگشتند اما...

به صفر  -صفر عادت کنید!

فوتبال ایتالیا هم باالخره پس از مدتها با دیدار نیمهنهایی
کوپا ایتالیا بین یووه و میالن به زندگی برگشــت .جدالی که با
تساویبدونگلبهپایانرسیدوبهلحاظکیفیت،قابلمقایسهبا
روزهایقبلازکرونانبود.طبیعیبهنظرمیرسدکهتیمهابرای
رسیدنبهفرممطلوب،هنوزبهزمانبیشترینیازدارند.بهویژه
تیمیمثلیووهکهچندستارهاصلیاشباویروسکرونادستو
پنجهنرمکردندودورازتمرینبودند،نیازمندزمانبیشتریبرای
بازگشتبهسطحاولیهاشخواهدبود.آنچهدربازگشتفوتبال
اتفاق افتاد ،بیشتر از همه تواناییهای خارقالعاده آلمانیها در
نظم و ســازماندهی را به نمایش گذاشت .جالب اینجاست که
به جز دوندگی مجموع تیمها که نسبت به دوران قبل از شیوع
ویروسکمیکمترشده،سایرفاکتورهایبدنیدربوندسلیگابه
هیچ وجه افت نکر دهاند .جالب اینکه شرایط بدنی تیمها در این

چند هفته نسبت به هفتههای ابتدایی این فصل ،بهتر شدهاند.
موضوعی که نشان میدهد تیمهای آلمانی به لحاظ فیزیکی،
در ســطح قابل قبولی قرار دادند .این برتری میتواند در لیگ
قهرمانان نیز به شدت به ســود آلمانیها تمام شود و باشگاهی
مثل بایرنمونیخ را در مسیر قهرمانی لیگ قهرمانان قرار بدهد.
درایتالیاامااوضاعبههمینخوبینیستوسطحنمایشدوتیم
میالن و یووه ،نشــان میدهد که ایتالیاییها هنوز نیاز به انجام
کارهایبیشتریدارند.البتهکهدراینمسابقههمیووهعملکرد
به مراتب بهتری از میالن داشت اما نتوانست از موقعیتهایش
به درستی استفاده کند .با این حال به نظر میرسد ایتالیاییها
نسبت به آلمانیها ،کار سختتری برای رسیدن به فرم آرمانی
درپیشدارند.
اتفاقعجیبدیداریووهومیالن،ازدسترفتنپنالتیکریس

رونالدوبود.جالباستبدانیداینستارهازنوامبر 2017تنهاچهار
ضربهپنالتیراازدستدادهاست.یکیازاینضربههانیزروبهروی
تیم ملی ایران رقم خورده و علیرضا بیرانوند ،یکی از چهار گلری
است که در چهار سال گذشته ،توانسته دروازهاش را روبهروی
ضربه رونالدو بسته نگه دارد .بازگشــت از دوران قرنطینه برای
کریستیانوفعالچندانخوشیمننبودهاست.اودرپایانمسابقه
نیزبهشدتعصبانیبودوحاضربهدستدادنباپاکتانشد.کریس
قرنطینه را در مادیرا آغاز کرد و سپس در هفتههای گذشته به
تورینبرگشتتادرجلسههایتمرینیبیانکونریشرکتکند.
او در اولین بازی موفق به زدن گل نشده اما با یووه به فینال کوپا
ایتالیاصعودکردهوفرصتبردنیکجامدیگردرفوتبالایتالیا
راخواهدداشت.زمزمههایینیزدرموردجداییاوازیوونتوسدر
پایاناینفصلبهگوشمیرسند.زمزمههاییکهلیگآمریکارا
بهعنوانمقصدبعدیاعجوبهپرتغالیمطرحمیکنند.بهزودی
بابازگشتهمهلیگهایمعتبراروپایی،لیگقهرماناناروپانیز
کلیدمیخورد.قراراستادامهمسابقاتاینتورنمنتبهصورت
تکمسابقهبرگزارشوندوبهاحتمالزیادشهرلیسبون،میزبان

بخشیازدیدارهایمهمباقیماندهازاینجامخواهدبود.فوتبال
دوباره در اروپا زنده شــده اما زمان زیادی طول میکشد تا همه
چیز،بههمانروالسابقبرگردد.

