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خبر كوتاه
انتظاری :سقوط پارس به دلیل
سومدیریت بود

نیما انتظاری که بعد از سقوط پارس
جنوبی اکنون در سودای حضور در تیم
دیگری است ،درباره شرایط پارسیها در فصل
گذشته گفت :توانستیم با چند نتیجه خوب
روند رو به رشدی را طی کنیم تا جایی که
هیچ کسی در آن زمان حتی فکرش را هم
نمیکرد که ما در آخر فصل جزو تیمهای
سقوطکننده باشیم .ولی بعد اتفاقاتی رخ داد
که همه چیز را بهم زد .گرچه نمیتوان تاثیر
مسائل فنی را نادیده گرفت ولی قطعاً ۹۰
درصد این اتفاق به سوءمدیریت برمیگردد
که آسیب بسیار زیادی به پارس زد .دوست
دارم اینجا به نمایندگی از تمامی بازیکنان
تیم از مردم خوب جم معذرت بخواهم که تنها
دلخوشی آنها از بین رفته است ولی متاسفانه
معتقدم آنها باید بیشترین مطالبهشان را از
مسئوالن استان داشته باشند که بسیار بسیار
ضعیف عمل کردند.
وی در ادامه گفت :مث ً
ال از انتخاب آقای
مرادی به عنوان مدیرعامل باشگاه که صدمه
بسیار زیادی به تیم ما وارد کرد و آقایان بعد
مرادی هم که فقط سر تمرین می آمدند
ولی به هیچکدام از قولهایشان عمل نکردند
باید گالیه کرد .قرار بود بعد از بازی فوالد
پاداش دریافت کنیم که کل مبلغ آن برای
تیم به ۱۲۰میلیون هم نمیرسید ولی آن را
هم دریغ کردند و دروغ گفتند تا روز بازی
مسجدسلیمان شرایط روحی تیم بد باشد.
متاسفانه نشد که در لیگ بمانیم ،امیدوارم
از این به بعد مسئوالن به خودشان بیایند تا
این تیم برگردد چون مردم جم هیچ دلخوشی
دیگری به جز این تیم ندارند .شکی ندارم
که اگر حمایتهای الزم از تیم پارس انجام
میشد ما در حال حاضر در لیگ برتر حضور
داشتیم .رک و راست بگویم کماهمیت بودن
مردم جم برای مسئوالنی چون خرمدل و
زیرمجموعهاش علت این بیتوجهی است.
اگر حتی یک درصد دلخوشی مردم برای آنها
اهمیت داشت اجازه نمیدانند تیم اینقدر
یتیم باشد .ماساژور تیم از یک قراداد ،۷۰
 ۸۰میلیون تومانی در انتهای فصل فقط پنج
میلیون تومان پول گرفته بود .این چه نوع
مدیریتی است که یک نفر  ۵۰درصد پول
بگیرد و یک نفر  ۳۰درصد دریافتی داشته
باشد یکی فقط پنج درصد؟ این سوءمدیریت
بزرگترین ضربه را به پارس وارد کرده است.
نیما انتظاری در ادامه گفت :از آقایان
کمالوند ،جم رتبه ،افاضلی و پورموسوی که
خیلی در این مدت برای تیم زحمت کشیدند
و تمامی تالششان را برای بهتر شدن شرایط
انجام دادند تشکر میکنم .آقای پورموسوی از
جیبشان برای تیم مایه گذاشتند .این وظیفه او
نیست بلکه وظیفه مدیرانی است که مسئولیت
تیم را بر عهده گرفتهاند.
هافبک دفاعی پارس درباره عملکردش در
فصلی که گذشت گفت :از لحاظ فنی خیلی برایم
سال خوبی بود .احساس کردم پیشرفتی نسبت
به گذشته داشتهام .امیدوارم بتوانم این روند را
ادامه دهم و روزی دینی را که به مردم جم و
این تیم ادا کنم چراکه شخصاً خجالت میکشم
به صورت مردم جم نگاه کنم و شرمنده شان
هستم.
انتظاری درباره تصمیمش برای فصل بعدی
ی و اینکه دوست
گفت :به دلیل شرایط سن 
داشتم پیشرفت کنم تصمیم گرفتم از پارس جدا
شوم .فع ً
ال از هیچ تیمی نمیتوانم نام ببرم چون
چیزی قطعی نشده ولی در چند روز آینده به
یک تیم لیگ برتری ملحق خواهم شد .امیدوارم
همه چیز به خوبی پیش برود و بتوانم عملکرد
خوبی داشته باشم .از دو تیم شمالی و جنوبی
لیگ برتر پیشنهاد دارم اما اولویتم درکنارمسائل
مالی ،باال رفتن کیفیت فنی خواهد بود.

علیرضا جهانبخش؛
آنی که اسکوچیچ می خواهد

اسکوچیچ چند وقت پیش در دیدار
با علیرضا در جزیره بریتانیا صراحتا به او
گفت روی او در اردوی تیم ملی و بازی
های پیش رو حساب ویژه ای باز کرده
است؛ بازی هایی که به بهانه صعود تیم
ملی باید با بردهای متوالی ایران همراه
باشد و البته که علیرضا برای اجرایی کردن
این هدف می تواند یکی از یازده بازیکن
موثر باشد .علیرضا جهانبخش جدا از تجربه
صعود به همراه تیم ملی به جام جهانی به
رغم بازی در پست وینگر بازیکن چارچوب
شناسی است و خوب گل می زند.
نکته جالب توجه در مورد این بازیکن
ایرانی که در ماه های اخیر تیم های هلندی
برای در اختیار گرفتن علیرضا تالش فراوانی
داشتند اما او اعالم کرد دوست دارد در برایتون
بماند و برای دست یابی به جایگاهش در این
تیم بحنگد و گویی رفته رفته در حال نزدیک
شدن به این هدف است .علیرضا جهانبخش
شب گذشته و در بازی برایتون در برابر چلسی
که با شکست  1-3برایتون همراه بود از دقیقه
 79وارد میدان شد و این بدین معنی است در
حال نزدیک شدن به تفکرات سرمربی است
و با همین روند ادامه دهد هیچ بعید نیست
در هفته های بعدی به عنوان یکی از یازده
بازیکن اصلی برایتون وارد میدان شود.
بازی علیرضا جهانبخش در برابر چلسی
به طور حتم خبر خوشحال کننده ای برای
سرمربی تیم ملی خواهد بود؛ همان طور که
نیمکت نشینی در برابر برایتون موجب شد تا
او جایگاهش را در تیم ملی از دست داد و
بازی برای برایتون اینبار موجب حضور دوباره
علیرضا در ترکیب ثابت تیم ملی خواهد شد.
و البته بازی علیرضا برای برایتون در برابر
چلسی بدین معنی بود که بازیکن نیمکت
نشین در صورت تالش و مبارزه می تواند
جایگاهش را تغییر دهد.

سنگ اندازی کنفدراسیون فوتبال آسیا روی پای پرسپولیس

کنفدراسیون فوتبال آسیا ،جنسش را لو
میدهد! «ناشیخ» سلمان بحرینی هم خبث
طینتش را رو می کند! خبث طینت و قلب سیاهش
را ،مجموعه بیمار!
نیش عقرب نه از ره کین است /اقتضای
طبیعتش این است
این است شرح حال  AFCکه وقت را غنیمت
شمرده و برای دشمنی ،برای خوشآیند اربابشان،
هیچ فرصتی را از دست نمیدهند! و پیش از این
هم از دست ندادهاند! قرار است امشب پرسپولیس
با التعاون عربستان بازی کند! مسابقهای که
آسان نخواهد بود! تقابلی که با انواع بدجنسیها از
سوی برگزار کنندگان توأم خواهد شد! بدند دیگر!
دشمنند دیگر! چشم دیدن فوتبال ایرانی را ندارند!
عقربصفتها! آیا امشب ،پرسپولیس جدید را روانه
میدان خواهد کرد؛ یحیای ما؟ آیا یکی از بازیهای
دلی و با تمام وجود پرسپولیس را خواهیم دید ،بعد
از مدتها؟ از دروازه ،چه کسی حراست میکند؟
تیم جدید یحیی ،چه سر و شکلی خواهد داشت؟
چقدر متفاوت ،چقدر جور دیگر؟ چقدر کاملتر از
پارسال؟ بدون ترابی و بدون علیپور و کامل شدن!
التعاون در لیگ عربستان چهکاره است؟ پرسپولیس
را در آسیا همه میشناسند! قهرمان چهارساله ایران
ولی با یک ترکیب جدید! و این جدید بودن ،چقدر
جدیت همراه خود دارد؟
صالبت تمامعیار سپاهان

فرق ندارد! تهران و اصفهان برای «ولد
چموش»های ناشیخ سلمان ،فرقی ندارند! سپاهان
نو شده! سپاهان تازه شده! سپاهان بدون امیر!
سپاهان محرم! النصر چگونه فوتبال بازی میکند؟
تیم نویدکیا ،با سال قبل ،بلکه با چند هفته قبل
چه فرقی دارد؟ اص ً
ال آیا قراری برای تغییر بازی
و ارادهای هم برای جور دیگر بودن وجود دارد؟
گفتیم اراده ،باید دید عالوه بر این «برنامه»ای هم
به چشم میخورد که نو باشد؟ برنامهای که محرم
برای مردان سپاهان ریخته باشد! نقشه بازی کردن!

همه خوشحالند! همه بچهاند! بچهها شلوغند!
کودک درون همه از خواب بیدار شده! محرمی را
چه ساکت مییابیم! مجتبایی که روزی بهترین دفاع
چپ ایران و آسیا بود! بازیاش جونیور برزیلی را
تداعی میکرد! شلوغ بود و بر سر شاخ بن میبرید!
خودش را میبرید! قرار است از امیرخان ابوطالب و
اردشیر الرودی تقدیر شود! به دلیل یک عمر معلم
بودنشان! به دلیل یک عمر مربی بودنشان! راستی
مهدی ابوطالب هم هست ،مثل همیشه ساکت و
بیسروصدا! اردشیر ،اما نمیرسد تا روحی تازه و
روانی جوان کند!
حق ابوطالبها به گردن ورزش

نقشه مسابقه دادن! عالوه بر محرم نویدکیا ،یک
مرد ساکت هم زیر ذرهبین قرار دارد ...:محمدرضا
ساکت که با سپاهان دوران خوبی را سپری کرده
است! و انتظار میرود باز هم بر همان نحو و همان
منوال پیش بیاید! با یک تفاوت ... :مربیاش
نواندیش است! بازیکنانش نسب به سال پیش ،از
نظر حرکتی و اسلوب پا به توپ گشتن ،نونوارترند!
سرتان را درد نیاوریم :یحیی و پرسپولیس و
استقالل و تراکتور ،امسال حریف ناشناختهتری
دارند :نویدکیا و تیمش!
بسازترین مدرسه فوتبال

یکشنبه است! ساعت از  ۳بعدازظهر گذشته
و به  ۳:۳۰نرسیده است! در ورزشگاه راهآهن
خبری هست! نادر فریادشیران میرود و میآید!
در زمین شماره  ،۳چهرههای آشنا را میبینی!
در ورزشگاه راهآهن واقع در شهرک اکباتان!
روزی روزگاری راهآهنی بودن یعنی فوتبال بلد
بودن! مجتبی محرمی ،ناصر محمدخانی ،فرشاد
پیوس ،بیژن طاهری ،مرتضی یکه ،مرتضی
فنونیزاده ،عزت طاهرخانی ،حافظ طاحونی؛

همه خندهرو ،بیشترشان به پیری و میانسالی
میل کرده! کاپیتان بهلول پوربابا ،پیری را
بیشتر پذیرفته! کاپیتان محمد اسحاقزاده هم!
علی گیوهای هنوز هم فرم دروازهبانی دارد!
همه از خاطراتشان میگویند! مسعود آذری
را هم میبینم و میشناسم ،کاپیتان راهآهن
بود و چه گلزنی! همه این «بچه»های دیروز،
بچههای راهآهنند! باشگاهی که دیگر کاری به
کار فوتبال ندارد! محسن یوسفی و عبدالعلی
کالنتری و جالل ،بیوک و ناصر فریادشیران و
محمد خضرایی و «امیرخان» که محاصره شده
است! سالهایی چند ،این ورزشگاه خانهاش بود!
سالهای سال راهآهن قطب سازندگی فوتبال
ایران بود!
یک عمر مربی ،یک عمر معلم

قرار بود همه باشند! قرار بود جهانگیر کوثری،
جالل چراغپور ،محمد شافعی ،اسماعیل اردالن،
خسرو شافعی و مسعود اقبالی هم باشند! کمال
سیدعلی هم میرسد! اما ایرج قلیچ بدجوری
منتظرمان گذاشته ،بیوفایی کرده و رفته ،راحت!

هدایت شعار غفاری ،علی بشیری ،حسن
فداکار ،ناصر ثابتپور ،کریم غیاثی و ...حشمت
مهاجرانی از راه دور با این جمع دارند! حشمتخانی
که همیشه حق ابوطالبها را ادا میکند! و نادر
فریادشیران کالفه است ...:آقای راغفر چرا نیامد؟
قرهخانلو هم قرار بود باشد! اردشیرخان چقدر از
«کرونا» میترسد! امیرحسینجان تو راضیاش کن
که بیاید! خودش به من گفت! راه آهن چه قطبی
بود! راهآهن چه مدرسهای بود! و راهآهن ،امروز
چه «نساز» شده است! چه نمیسازد و چه سکوتی
از بیحرکتی محاصرهاش کرده است! امیرخان هنوز
هم امیرخان است! آقا و بامعرفت! آقا و بزرگ است
و معلم و مربی! امیرخان ریز شده است ،الغر شده
است ،اما هنوز تیز است و هنوز بهترین نگاه را دارد!
هنوز عاشق است!
چند کالم از قلعهنویی  

به عنوان یک راه آهنی ،جای امیر قلعه
نویی در گردهمایی یکشنبه خالی بود ،ولی او
حرفهایش را زد:
 -۱دشمنانم زودتر از خود من شروع کردهاند!
 -۲مصوبه سازمان لیگ ک ً
ال غلط است
(خارجیها)!
 -۳کسانی دم از ۱۲ ،۱۰میلیارد پول میزنند
که بلد نیستند این عدد را بنویسند!

دو دو تای استقالل چهار تا نمیشود

استقالل این روزها پرماجراترین تیم فوتبال ایران است .از یک
طرف خبر نقل و انتقاالت تابستانی است و بازیکنان جدیدی که با
پیراهن این تیم عکس میگیرند و از طرف دیگر بدهیهایی که باشگاه
را در منگنه قرار داده و حتی پنجره نقل و انتقاالت را بسته است.
همین پنجره بسته به استقالل اجازه نداد بازیکنان جدیدش را به قطر
ببرد و نامجومطلق مجبور است تیمش را با همان بازیکنان قبلی به
زمین بفرستد.
جذب بازیکنان جدید و مهمتر از آن پروژه بازگرداندن
استراماچونی از استقالل تصویر یک باشگاه متمول را ارائه میدهد،
در حالی که بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت نشان از بحران مالی
باشگاه دارد و این سؤال را مطرح میکند که سعادتمند با وجود
محدودیت منابع چرا دست به این ریخت و پاشها زد و مهمتر از آن
ایده بازگرداندن مربی ایتالیایی را مطرح کرد؟ همین تناقض است
که روی سیاست نقل و انتقاالت این روزهای باشگاه سایه انداخته و
باید سؤال کرد که کدام پرداختها برای تیم در اولویت قرار داشتند؟
استقالل لیگ نوزدهم را با تغییرات زیادی شروع کرد .هفده
بازیکن تیم جدا شدند و استراماچونی مجبور شد کارش را با
بازیکنان تازهوارد شروع کند .همین تغییرات پرشمار مهمترین
دلیل امتیازات از دست رفته شروع فصل بود ،ولی این مربی
به تدریج توانست تیمش را به هماهنگی خوبی برساند و فرهاد
مجیدی هم در نیمه دوم فصل این رویه را ادامه داد .تمام
کارشناسان معتقد بودند که اولویت استقالل باید حفظ اسکلت
تیم باشد و دروازهبان تنها پستی بود که تیم نیاز به تقویت داشت.

اولویت دیگر باشگاه پرداخت بدهی شفر بود تا مانع بسته شدن
پنجره شود.
اگر سعادتمند میخواست اولویتها را در نظر بگیرد ،منطقیتر
بود که بدهی شفر را پرداخت کند و بعد از آن سراغ تمدید قرارداد
بازیکنان کلیدی تیم مثل علی کریمی برود.
قطعاً حفظ علی کریمی برای فصل آینده مهمتر بود تا خرید
بازیکنان جدیدی که به جز رشید مظاهری قرار است روی نیمکت
بنشینند و تنها گزینههای جایگزین به شمار میروند .با این حال
مدیریت استقالل راه حل دیگری را انتخاب کرد.
اگر از خرید مظاهری که بهترین دروازهبان موجود در بازار بود و
ضعف استقالل در این پست را تقویت میکند بگذریم ،باشگاه با بابک
مرادی ،سید احمد موسوی ،متین کریمزاده و محمدحسین مرادمند
قرارداد امضا کرده است .آنها فصل گذشته در تیمهایشان نمایش
خوبی داشتند ،ولی بررسی پستهای آنها نشان میدهد که در حالت
عادی راهی به ترکیب اصلی نخواهند داشت .مرادمند در حالی برای
دفاع وسط جذب شده که استقالل در این پست ترافیک شدیدی
دارد .موسوی در دفاع راست وریا غفوری ،کاپیتان تیم را جلوتر از
خودش میبیند .مرادی در خط حمله یا گوش چپ بازی میکند،
جایی که قایدی ،ستاره استقالل و ارسالن مطهری حضور دارند .در
نهایت کریمزاده هم در پست دفاع چپ میلیچ و رضاوند را جلوتر از
خودش دارد.
سعادتمند پیش از هزینه کردن برای این خریدها بهتر بود
رضایت علی کریمی را جلب میکرد؛ هافبکی که بهترین بازیکن فصل

قبل استقالل بود و در بازار جایگزینی برای او وجود ندارد .مدیرعامل
باشگاه اما به قیمت از دست دادن طراح تیمش ترجیح داد نیمکت را
شلوغ کند .دومین زیان بزرگ استقالل ممکن است جدایی دیاباته
باشد که ظاهرا ً مطالباتش عقب افتاده و فع ً
ال به قطر نرفته است .اگر
آقای گل لیگ نوزدهم قراردادش را فسخ کند ،استقالل یک مهره
کلیدی دیگر در بخش هجومیاش را از دست خواهد داد.
پروژه جنجالی بازگرداندن استراماچونی و سر و صدایی که بابت
آن راه افتاد سپری فوالدی مقابل سعادتمند ساخت تا از انتقادات
مصون باشد ،ولی اتفاقات اخیر نشان میدهد که باشگاه در نقل و
انتقاالت هم چندان منطقی عمل نکرده است و سرمربی جدید در
لیگ بیستم احتماالً مجبور است فصل را بدون دو مهره کلیدی شروع
کند.

سیانکی و اتهام تبانی و رشوه به داور لیگ قهرمانان
قضاوت دیدار شهر خودرو و شباب االهلی
صحنه پیچیدهای نداشت و تنها یکبار داور عراقی
یک ضربه ایستگاهی را به سود مشهدیها چسبیده
به محوطه جریمه االهلی اعالم نکرد .روایت محمد
نوازی دستیار مهدی رحمتی البته تفاوتی جدی با
این گزاره دارد؛ او در نشست خبری این صحنه را
یک پنالتی واضح دانست و گفت« :اگر این پنالتی
گرفته میشد ،بازی میتوانست به تساوی کشیده
شود».
این صحنه جنجالی در دقیقه  68رقم خورد؛
تکل مدافع شباب اهلی ،حسین مهربان مهاجم
شهرخودرو را سرنگون کرد اما داور بازی تصمیم
گرفت که بازی را ادامه دهد .در این صحنه مشهدی
ها معتقد بودند که باید پنالتی گرفته شود اما به

وضوح مشخص بود که خطا خارج از محوطه انجام
شده است ،هرچند که داور عراقی اساسا اعتقادی
به خطا نداشت.
کیلومترها این طرف تر در اتاق گزارشگری
شبکه ورزش صداوسیما البته اظهارنظری تند و
باورنکردنی از سوی محمد سیانکی ،این بازی
را تا حدی تحت تاثیر قرار داد .سیانکی که
همواره با انتقاداتی از سوی کاربران شبکه های
اجتماعی مواجه بوده ،درباره این صحنه گفت:
«بعضی وقتها چرک کف دست جلوی چشم
آدمها را میگیرد»!
جمله سیانکی در حالی نوک پیکان اتهامی
سنگین را به سوی علی صباح داور عراقی گرفت
که حتی کادرفنی شهرخودرو نیز به این شکل تیم

داوری را مورد خطاب قرار نداد و آن را فقط یک
اشتباه دانست .اما گزارشگر با لحنی کنایه آمیز که
البته پیامی صریح را داشت ،داور مسابقه را متهم
به تبانی با تیم اماراتی دانست؛ فرضیه ای که شاید
برای او دردسرهایی هم داشته باشد.
در شبکه های اجتماعی هم این اتهام سیانکی
با واکنش هایی که اغلب منفی هستند ،مواجه
شده است .یکی از کاربران نوشته« :مجری های
ایرانی موقع گزارش بازیهای نماینده ایران تو هر
ورزشی که باشه ،بی طرفی رو رعایت نمی کنن.
االن تو بازی شهر خودرو ی صحنه بود که توپ
به دست صادقی خورد و سیانکی ساکت شد و
اصال نگفت پنالتیه ولی اونور ی صحنه مشکوک
رو هزاربار گفت که صدردصد پنالتی بود و حقمون

رو خوردن ».کاربر دیگری در این باره نوشته« :تو
پخش زنده شبکه علنا به داور تهمت رشوه گرفتن
میزنه ،مگه میشه...؟»
همچنین یکی دیگر از جمالت او هم مورد
توجه برخی کاربران قرار گرفته است؛ جایی که
گزارشگر بازی گفت« :اگه اون صحنه به نفع ما
واقعا خطا شده باشه و داور نگرفته باشه نمیتونیم
ببخشیمش ».یکی از کاربران از زبان داور بازی و
به کنایه نوشته« :حاال االن داور میگه چه کنم با
این غم؟»
حال باید دید سرانجام این موضوع چه خواهد
شد و آیا اتهام سنگین تبانی از سوی گزارشگر
شبکه ورزش ایران واکنش هایی بیش از این خواهد
داشت یا خیر؟

سیدحسین زیر بار وزنه هزار کیلویی
با انصراف الوحده امارات از حضور در رقابت های لیگ قهرمانان
آسیا ،دیدار روز گذشته این تیم در مقابل استقالل لغو شد .به همین
دلیل ،تمرین عصر دیروز (دوشنبه) آبی پوشان در سالن وزنه هتل
محل اقامت این تیم در دوحه پیگیری شد.
سیدحسین حسینی که فصل سختی را پشت سرگذاشت،
همچون سایر بازیکنان استقالل ،در سالن وزنه حضور پیدا کرد و
برنامههای پیش بینی شده از طرف مربی بدنساز را اجرا کرد.
پس از دیدار فینال جام حذفی و عمکلرد حسینی ،این سنگربان
جوان مورد انتقاد هواداران استقالل قرار گرفت و کار به جایی رسید
که مدیران این تیم ،برای تقویت دروازه خود ،با رشید مظاهری گلر

فصل گذشته تراکتورسازی وارد مذاکره شده و موفق به جذب او
شدند.این انتقال ،باعث ناراحتی حسینی شد و او با پاک کردن پست
هایش با لباس استقالل در اینستاگرام ،به نوعی واکنشش را به خرید
مظاهری نشان داد هر چند حسینی سپس در پستی عنوان کرد که
بابت حضور مظاهری در استقالل از مدیران این تیم دلخوری ای
ندارد.
حاال و در پی بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتی استقالل ،آبی
ها نتوانستند مظاهری را با خود به قطر بیاورند و حسینی سنگربان
شماره یک آنها خواهد بود .حسینی که صحبت هایی پیرامون جدایی
او پس از پایان رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مطرح است ،واکنشی

به این شایعات نشان داده و برخالف این صحبت ها ،از انگیزه فراوانی
برای درخشش در این بازی ها برخوردار است.
سنگربان شماره یک استقالل با حضور پر رنگ در تمرینات تیم،
نشان داده که سخت به دنبال اثبات شایستگی های خودش است و
قصد دارد به هواداران استقالل ثابت کند که عملکرد او در دیدار فینال
جام حذفی ،صرفا بخاطر روز بد فوتبالی او بوده که ممکن است برای
هر دروازه بانی رخ دهد.
حسینی انتخاب اول و آخر نامجومطلق در رقابت های لیگ
قهرمانان آسیاست و چنانچه او پس از این رقابت ها در استقالل
ماندگار شود ،رقابتش با مظاهری می تواند جذاب از آب دربیاید.

رامین ،بن عطیه و ادمیلسون؛ مثلث قهرمانی الدحیل!
در گروه  Cرقابت های لیگ قهرمانان آسیا،
تیم فوتبال الدحیل نماینده فوتبال قطر در این
بازیها ،امروز سه شنبه در ورزشگاه آموزش و
پرورش در حالی مقابل تیم الشارجه امارات قرار
می گیرد که به دنبال یک نتیجه مثبت است تا سه
امتیاز این دیدار را کسب می کند.
در دیگر مسابقه این گروه نیز پرسپولیس
تهران به مصاف التعاون عربستان خواهد رفت که
این دیدار در همان ورزشگاه برگزار خواهد شد.
التعاون از دو دیدار خود  6امتیاز کسب کرده است،
الدحیل  3امتیازی است و پرسپولیس به همراه

الشارجه یک امتیاز دارند.
پس از همه گیری ویروس کرونا ،این رقابت ها
دچار یک وقفه طوالنی شد که کنفدراسیون فوتبال
آسیا تصمیم گرفت جهت جلوگیری از شیوع این
ویروس ،مسابقات مرحله گروهی غرب آسیا را در
کشور قطر برگزار کند.
الدحیل جهت حضور پرقدرت در این رقابت
ها ،زیر نظر کادر فنی به سرپرستی ولید راکراکی
مراکشی ،کارهای فنی و تاکتیکی را انجام داده
است و سرمربی مراکشی این تیم ،یک برنامه
تمرینی مدون برای بازیکنان ایجاد کرده است تا

آنها را برای حضور پرقدرت در این رقابت ها آماده
کند و طی آن الدحیل خود را برای کسب عنوان
قهرمانی در این رقابت ها آماده کند.الدحیل پیش
از حضور در این رقابت ها ،آخرین دیدار خود در
لیگ ستارگان قطر را در برابر الوکره انجام داد که
در این دیدار با یک گل شکست خورد .پس از آن
بازی ،الدحیل وارد یک اردوی آماده سازی جهت
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شد.
همچنین تیم الدحیل از نظر فنی و جسمی
آماده است تا چالش حضور در باالترین سطح رقابت
های باشگاهی در قاره را تجربه کند.

آنطور که نشریات قطری نوشتهاند ،الدحیل
دارای یک مجموعه برجسته از بازیکنان است که
قادر هستند تفاوت ها را رقم بزنند که می توان به
مهدی بن عطیه ،ادمیلسون ،رامین رضاییان و دودو
به همراه بازیکنان ملی پوش این تیم مانند المعز
علی ،دروازه بان این تیم محمد البکری ،محمد
موسی ،احمد یاسر ،سلطان الباریک ،عبدالعادیه
احمد اسماعیل ،عبداهلل علی احمد ،احمد یاسر،
سلطان ال باریک ،عبداهلل علی احمد ،احمد یوسر،
سلطان ال باریک ،عبداهلل علی احمد ،محمد و علی
حسن عفیف اشاره کرد.

شماره 3045

اخبار

فرصتی که باید
مغتنم شمرده شود
آنقدر این روزها در کورس بازار نقل
انتقاالت دمیده شده که ظاهرا فراموش شده
بازی های آسیایی پیش روی نمایندگان
فوتبال ما قرار دارد  .سالهای سال از آخرین
قهرمانی باشگاهی ایران در قاره کهن می
گذرد و اگرچه در یک دهه اخیر سه تیم ذوب
آهن ،سپاهان و پرسپولیس طعم فینالیست
شدن را چشیده اند اما هیچ کدام دستشان
به جام نرسیده و هر سه تیم در قدم آخر باز
مانده اند.
اینکه چرا و چگونه در آخرین مرحله
دستیابی به جام کم آورده ایم هم محل بحث
می تواند باشد از ابعاد مختلف ،چه فنی  ،چه
غیر فنی .بازهای متمرکز ،عدم فشار سفرهای
پی در پی و تک بازی فینال می تواند برا فوتبال
ما فرصت باشد و استفاده از این فرصت هنر
باشگاههای ما.
فرصت استثنایی

قطعا حافظه فوتبال دوستان یاری می
کند که در دهه های اخیر بارها و بارها ما
مشکالتی در رابطه با مسافرت های برون
مرزی برای برگزاری مسابقات داشته ایم
و ایضا هنوز هم ادامه دار هم هست ،البته
که یک فلش بک به دهه هفتاد و هشتاد هم
تقریبا کارشکنی های بسیاری از قبیل صادر
نشدن روادید و انگشت نگاری و معطلی و
تاخیر در فرودگاه و از این گونه موارد بسیار
داشته ایم و با آنها دست و پنجه نرم کرده ایم
 ،اتفاقا در چند سال اخیر نوع این معضالت و
مشکالت تغییر کرده ولی متاسفانه اصال افول
نکرده ،البته که پشت پرده این تصمیم گیری
های عجیب دالرهای عربی و نگاههای سیاسی
هم دخیل بوده.
برای مثال اعالم بازی در زمین بی طرف
از طرف کنفدراسیون آسیا به دلیل نداشتن
امنیت تیم های بعضی از کشورهای خاص و
سگلی ای اف سی برای تیم های ایرانی در
تقابل با آنها یکی از آن تصمیمات جریان ساز
و عجیب غریب بوده که فشار بیش از حد چه
از بعد مالی و چه بعد فنی به باشگاههای
ما وارد نموده ،کارشکنی های فرودگاهی ،
سفرهای پی درپی و از اینگونه موارد در خیلی
موارد باشگاههای ما را کالفه کرده بود.
اما امسال دقیقا به دلیل بحث کرونا و
شرایط خاص برعکس همه این موارد در حال
انجام هست بازی های متمرکز و فشرده شبیه
یک تورنمنت ،تک بازی در قطر که شرایط را
برای همه تیم ها یکسان کرده و کار را برای
باشگاههای ما از جهتی ساده تر .حاال خود این
شرایط از هر سو می تواند به نفع فوتبال ما
باشد و باشگاههای ما نیز این بار حداقل سود
نکرده باشند اما ضرری هم متحمل نشده اند.
تک بازی فینال

ابتدای این مجال صحبت از کم آوردن
در قدم آخر فینالیست های سال های اخیر
باشگاههای ایرانی جام قهرمانان آسیا شد
جاییکه بر اساس قانون بازی فینال باید
بصورت رفت و برگشت بین نماینده غرب و
شرق آسیا برگزار می شد.
اگر واقعیتش را بخواهیم بیشتر از داخل
مستطیل سبز ما در بازی های فینال آسیا
بیشتر از عدم داشتن شرایط مناسب خارج
از زمین رنج برده ایم و بازی ها را واگذار
کرده ایم.
عدم امکانات مناسب از لحاظ پروازی
به شرق آسیا ،تفاوت زمان و وفق پذیری
بازیکنان با زمان آن قسمت کره خاکی،
شرایط آب و هوایی آنجا و دالیلی اینچنینی
عموما در فینال به ضرر فوتبال ما تمام شده
هست و اتفاقا تاثیر مستقیم بر عدم نتیجه
گیری نمایندگان فینالیست ما داشته.
تفاوتی هم نداشته بازی رفت میزبان
بوده ایم یا برگشت در هر صورت بازی را در
مجموع واگذار کرده ایم.
قطعا به دلیل برنامه ریزی های به مراتب
مناسب تر و اصولی برای بازی های آسیایی در
فوتبال کشورهای صاحب نام آسیا و همچنین
داشتن ابزارهای لجستیگی و پشتیبانی عالی
بخصوص از طرف نمایندگان شرق آسیا  ،آنها
در هر سه فینال دست باال را داشته اند و جام
را تصاحب کرده اند.
اما حاال نکته ای که هست و شاید برای
ما توفیق اجباری هم بوده اعالم برگزاری تک
مسابقه فینال آن هم در غرب آسیاست ،پس
با این حساب باید قید آن سفرهای سخت
و طاقت فرسا زده شود و مشکالت شاید به
نسبت کمتر در مقابل نماینده فینالیست آسیا
باشد.
حاال اگر باشگاههای ما بازهم خودزنی
نکنند و با پرداختن به متن بازی ها بتوانند
پا به مسابقه فینال بگذارند شرایط به مراتب
بهتر از سالهای قبل خواهد بود چرا که تک
بازی فینال در غرب آسیا که به هر حال برای
ما و فوتبال ما گزینه بهتری هست ،و تعیین
کننده قهرمان این دوره از مسابقات خواهد
بود.
شرایط جدول و داشتن تمرکز

با کناره گیری الوحده از گروه استقالل
عمال شرایط برای صعود را راحت تر کرده
و در آن سو هم التعاون عربستان که اوضاع
فاجعه باری دارد وباید با سرخپوشان بازی
کند .
پس ای کاش قرمز و آبی پایتخت این
شرایط مناسب رو بیشتر درک کرده و فرصت
سوزی نکنند ،اگر و تنها اگر کمی تمرکز روی
بازیها داشته باشند حداقل در این فرصت
کوتاه قید حاشیه ها را بزنند ،حاشیه هایی
که بعد از دربی بطور عجیب برای هر دوتیم
بوجود آمد  ،سرمربی برنده دربی استعفا کرد
و سرمربی بازنده نیز تهدید به استعفا.

