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فعال در کمین نشستهاند؛

مربیان سرشناسی که در لیگ غایب هستند
استقالل خوزستان رکورد زد!

هافبــک میانــی فصــل گذشــته اســتقالل در
فصــل بعــد هــم آبیپــوش میمانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،درحالــی کــه برخــی منابــع
خبــری مدعــی شــده انــد کــه جپــارف بــه دلیــل
مشــکالت خانوادگــی بنــا نــدارد فصــل آینــده در
ایــران بــازی کنــد ،ایــن بازیکــن قــرار اســت
راهــی ترکیــه شــود و همانجــا بعــد از توافــق بــا
اســتقاللیها بــه اردوی تیــم اضافــه شــود .ایــن
بازیکــن حضــورش تقریبــا در اســتقالل قطعــی
اســت و خبــر تمایــل نداشــتن او بــه حضــور در
ایــران صحــت نــدارد.
از طرفــی تیــام هــم قــرار اســت راهــی ترکیــه
شــود و بــه تیــم اســتقالل اضافــه شــود.

هجدهمیــن دوره رقابــت هــای فوتبــال لیــگ برتــر
در حالــی از چهــارم مــرداد آغــاز میشــود کــه چنــد
مربــی سرشــناس در دوره جدیــد ایــن رقابتهــا
در هیــچ تیمــی ســرمربیگری نمیکننــد و منتظــر
لغــزش دیگــران هســتند!
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،فرصــت زیــادی تــا
آغــاز هجدهمیــن دوره مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال
باقــی نمانــده اســت و بــه جــز تیــم ســپیدرود کــه
وضعیــت نامشــخص مالکیتــی آن روی انتخــاب

و برکنــاری عبــداهلل ویســی از هدایــت اســتقالل
خوزســتان ،در فاصلــه تعطیــات لیــگ صمــد
مرفــاوی و سیدســیروس نعمتــی نــژاد بــه عنــوان
ســرمربی انتخــاب شــدند ولــی انتخــاب آنهــا حتــی
بــه شــروع لیــگ هــم نرســید و یــزدی هدایــت تیــم
را بــر عهــده گرفــت.
آبــی هــای خوزســتانی کــه هنــوز لیگ شــروع نشــده
ایــن حجــم از تغییــرات را در کادر فنی خود داشــته اند
مشــخص نیســت بــا شــروع لیــگ و کســب نتایــج

مسابقات لیگ استانی
کونگ فوی آزاد بانوان فارس
برگزار شد

اولیــن دور مســابقات لیــگ اســتانی کونــگ فــوی
آزاد بانــوان اســتان فــارس برگــزار شــد.
دبیــر کل کونــگ فــو آزاد کشــور در ایــن
خصــوص بــه خبرنــگار مهــر گفــت :باحضــور
مســئولین ،اولیــن دور مســابقات لیــگ بانــوان
کونــگ فــو آغــاز شــد.
نجمــه قبــادی افــزود :حضــور ملــی پوشــان
کونــگ فــوی جمهــوری اســامی ایــران ایــن
رقابــت هــا را بــه باالتریــن ســطح کیفیــت فنــی
رســاند.
وی گفــت :اولیــن دور ایــن مســابقات درحالــی
برگــزار شــد کــه  32تیــم در چهــار رده ســنی
نونهــاالن نوجوانــان جوانــان و بزرگســاالن
در ســالن بــرق شــیراز بــا یکدیگــر در ســطح
باالیــی بــه رقابــت پرداختنــد

کادر فنــی هــم تاثیــر گذاشــته ،ســایر تیــم هــا
کمــا بیــش ســرمربی خــود را انتخــاب کــرده انــد.
ســپیدرود بــا مالکیــت نویــن خــداداد عزیــزی را بــه
عنــوان ســرمربی انتخــاب کــرده و ســرمربیگری
ســپیدرود بــا مالکیــت تــن زاده بــر عهــده علــی
نظرمحمــدی اســت.
اســتقالل خوزســتان هــم بعــد از رکــوردی کــه در
انتخــاب ســرمربی خــود در عــرض دو مــاه زد،
ســرانجام داریــوش یــزدی را بــه عنوان نفــر اول کادر
فنــی معرفــی کــرد .بعــد از اتمــام فصــل گذشــته

ضعیــف احتمالــی چنــد ســرمربی را تــا پایــان فصــل
تغییــر خواهنــد داد.
بــه ایــن ترتیــب و بــا شــرایطی کــه بــر تیــم هــای
لیــگ برتــری حاکــم اســت مــی تــوان گفــت چنــد
مربــی کــه در ســالهای گذشــته در لیــگ برتــر
فعالیــت مــی کردنــد ،امســال از چرخــه مربیــان
لیــگ دور مانــده انــد.
حســین فرکــی یکــی از مربیــان سرشناســی اســت
کــه هماننــد فصــل گذشــته در هیــچ تیمــی فعالیــت
نمــی کنــد و لیــگ را از بیــرون دنبــال خواهــد کــرد.

ســپاهان آخریــن باشــگاهی بــود کــه فرکــی در آن
کار کــرد و توانســت ایــن تیــم را بعــد از فــوالد
خوزســتان بــه قهرمانــی در لیــگ برتــر برســاند ولــی
بــه خاطــر اتفاقــات حاشــیه ای ،عطــای کار در ایــن
تیــم را بــه لقایــش بخشــید و خانــه نشــین شــد.
پرویــز مظلومــی ،علــی کریمــی ،علیرضــا
منصوریــان ،حمیــد درخشــان ،فــراز کمالونــد ،رضــا
مهاجــری ،هومــن افاضلــی ،علیرضــا مرزبــان،
اکبــر میثاقیــان و صمــد مرفــاوی از دیگــر مربیانــی
هســتند کــه ســابقه کار در لیــگ را دارنــد ولــی بــا
شــرایط فعلــی ،فرصتــی بــرای هدایــت تیمــی را
پیــدا نکــرده انــد.
علــی کریمــی کــه فصــل گذشــته تیــم ســپیدرود
را در لیــگ برتــر نگــه داشــت ،امســال هــم قصــد
داشــت بــه فعالیتــش در ایــن تیــم ادامــه بدهــد
کــه تــن زاده مالــک باشــگاه جلــوی ادامــه کار او
را گرفــت .البتــه همانطــور کــه در بــاال عنــوان شــد
ســپیدرود در تنگنــای مشــکالت مالکیتــی و اختــاف
مســئوالن اســتانی افتــاده و فعالیــت مــوازی دو
مالــک و دو ســرمربی همچنــان تــداوم دارد.
علیرضــا منصوریــان دو فصــل پیــش ســرمربی
اســتقالل شــد و توانســت بــا ایــن تیــم عنــوان
نایــب قهرمانــی لیــگ برتــر را از آن خــود کنــد.
منصوریــان فصــل گذشــته هــم تــا هفتــه هــای
ابتدایــی ســرمربی آبــی پوشــان بــود ولــی از ایــن
تیــم کنــار گذاشــته شــد .هرچنــد در ایــن مــدت
خبرهــای غیــر رســمی پیرامــون مذاکــره دیگــر
باشــگاه هــا بــا منصوریــان مطــرح مــی شــد ولــی
ایــن مربــی رقابتهــای ایــن فصــل از لیــگ برتــر را
بــدون تیــم دنبــال مــی کنــد.
فــراز کمالونــد کــه ســابقه ســرمربیگری در
تیــم هــای تراکتورســازی ،گســترش و صنعــت نفــت
را دارد ایــن فصــل بــه تیــم دســته اولــی اکســین
رفتــه اســت .رضــا مهاجــری هــم فصــل گذشــته
ســرمربی پدیــده بــود ولــی ایــن فصــل بــه عنــوان
مدیــر ســازمان فوتبــال تراکتورســازی انتخــاب شــده
اســت.

منتظری میتواند ،حسینی نمیتواند؛
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تناقض در صحبتهای مدیرعامل استقالل
برای حفظ و جدایی بازیکنان

مدیــر عامــل باشــگاه اســتقالل کــه از اتفاقــات
اخیــر ایــن باشــگاه در نقــل و انتقــاالت
نگرانیهایــی دارد ،توضیحــات متناقضــی در
خصــوص اتفاقــات مربــوط بــه ایــن باشــگاه
ارائــه کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،باشــگاه اســتقالل
از نظــر هوادارانــش عملکــرد خوبــی در بــازار
نقــل و انتقــاالت نداشــته اســت .آنهــا نــه تنهــا
نتوانســتند ســتاره جدیــدی را جــذب کننــد،
بلکــه برخــی از ســتارههای خــود از جملــه
امیــد ابراهیمــی را از دســت داده و تکلیــف
چنــد ســتاره دیگــر آنهــا هــم مشــخص
نیســت .ســیدرضا افتخــاری دوشــنبه شــب در
خصــوص اتفاقــات اخیــر ایــن باشــگاه مصاحبــه ای انجــام داد و ســعی کــرد بــا پاســخگو بــودن نســبت بــه
ایــن اتفاقــات آرامــش را بــه هوادارانــش تزریــق کنــد .امــا در صحبتهــای افتخــاری کــه ســعی میکــرد
طــی آن خونســردی و آرامشــش را نشــان دهــد ،در خصــوص شــایعه جدایــی پژمــان منتظــری از جمــع آبی
پوشــان اظهــار داشــت« :مــا بــه قراردادهــا نــگاه نمــی کنیــم چــون بازیکــن بایــد دلــش بــا تیــم باشــد.
هــر بازیکنــی کــه دلــش بــا تیــم نباشــد نمــی توانــد خدمــات شایســته ای بــه تیــم بدهــد ».ایــن نــوع
صحبــت کــردن افتخــاری در خصــوص منتظــری بــه نوعی چراغ ســبز او بــه جدایــی احتمالی منتظــری بود.
امــا افتخــاری بــه فاصلــه کمــی از ادای ایــن جملــه در خصــوص ســید مجیــد حســینی موضعــی کامــا
متفــاوت گرفــت و گفــت« :مــا بــه ایــن بازیکــن نیــاز داریــم و تحــت هیــچ شــرایطی بابــت جدایــی او
رضایــت نمــی دهیــم».
در واقــع در صحبتهــای مدیرعامــل آبــی پوشــان نوعــی تناقــض در خصــوص مجیــد حســینی و پژمــان
منتظــری دیــده مــی شــود .او در خصــوص احتمــال جدایــی منتظــری مــی گویــد بازیکــن بایــد دلــش بــا
تیــم باشــد و مــا بــه قــرارداد نــگاه نمــی کنیــم امــا در خصــوص مجیــد حســینی نظــرش را کامــا تغییــر
داده و عنــوان مــی دارد بــه او نیــاز داریــم تحــت هیــچ شــرایطی رضایتنامــه اش را نخواهیــم داد.
بــا نگاهــی دقیقتــر بــه ایــن نــوع گفتمــان مدیرعامــل آبــی هــا میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
شــاید ایــن باشــگاه مشــکلی بابــت جدایــی منتظــری نــدارد و حتــی از ایــن اتفــاق اســتقبال هــم میکنــد،
لــذا اینجــا بــه دل ایــن بازیکــن نــگاه کــرده و تمایــات قلبــی اش را لحــاظ میکنــد .در حالــی کــه آنهــا
بــه مجیــد حســینی بــه شــدت نیــاز دارنــد و حتــی اگــر دلــش هــم بــه جدایــی از ایــن تیــم و پیوســتن بــه
یــک تیــم اروپایــی باشــد بــه دلیــل نیازشــان بــه ایــن ملــی پــوش جــوان حاضــر بــه صــدور رضایتنامــه
وی نیســتند!

مهدی نوروزی:

انتشار خبر ممنوع الخروجی هادی زشت بود

بــرادر مرحــوم هــادی نــوروزی میگوید انتشــار خبر ممنــوع الخروجی
مهاجــم ســابق پرســپولیس زشــت بــوده اســت.به گــزارش خبرنــگار
مهــر ،دیــروز خبــری مبنــی بــر ممنــوع الخروجــی مرحــوم هــادی
نــوروزی بــه خاطــر بدهــی مالیاتــی ایــن بازیکــن ســابق پرســپولیس
منتشــر شــد.مهدی نــوروزی بــرادر هــادی در ایــن ارتبــاط بــه
خبرنــگار مهــر گفــت :انتشــار ایــن خبــر چــه معنایــی مــی دهــد؟
نمــی دانــم چــرا چنیــن خبــری منتشــر کــرده انــد.وی تاکیــد کــرد:
آیــا بــرای خنــده و تمســخر ایــن خبــر منتشــر شــده اســت؟ واقعــا
زشــت اســت.نوروزی یــادآور شــد :بنــده بــا آقــای علیپــور مســئول مالــی باشــگاه پرســپولیس هــم تمــاس
گرفتــم کــه از چنیــن موضوعــی اظهــار تعجــب کــرد .نمــی دانــم ایــن خبــر کجــا منتشــر شــده؛ شــاید هــم
ایــن خبــر صحــت داشــته باشــد ولــی انتشــار آن واقعــا زشــت اســت.

پرتغال و اسپانیا ضعیف نبودند؛

آن سو

اعتراض خبرنگاران زن حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸
به آزارهای جنسی

زنــان خبرنــگار جامجهانــی  ۲۰۱۸در اعتــراض بــه آزارهــای
جنســی و توهینهــای صــورت گرفتــه بــه آنهــا در جریــان
برگــزاری ایــن رقابتهــا اعتــراض کــرده و کمپیــن تشــکیل
دادند.
بــه گــزارشایســناوبــه نقــل از  ،APبــا توجــه بــه
ایــن کــه پیــش از ایــن زنــان در عرصــه هــای مختلــف
شــروع بــه اعتــراض بــه آزارهــای جنســی کردهانــد ،زنــان
خبرنــگار ورزشــی نیــز بــا رســانهای کــردن آزار جنســی
صورت گرفته در جریان جام جهانی ،به این مساله اعتراض کردند.
زنان خبرنگار برزیلی کمپینی برای این منظور تشکیل دادهاند.
زنــان خبرنــگار ورزشــی در جــام جهانــی اعــام کردهانــد کــه بــه توهینهــا و آزارهــای جنســی اعتــراض
دارنــد .پسـتهای مختلــف در شــبکههای اجتماعــی بــا هشــتک  Lether workدر ایــن بــاره منتشــر
شــده اســت.
خبرنــگاران زن حاضــر در جــام جهانــی  ۲۰۱۸اعــام کردهانــد ،بــا توجــه بــه ایــن کــه پلیــس شــاهد
توهینهــای جنســی هــواداران بــه آنهــا بــوده ،هیــچ عکسالعملــی نشــان نــداده اســت.
پلیــس بیشــتر بــرای مقابلــه بــا حمــات نــژاد پرســتانه آمــده بــوده اســت .خبرنــگار زن  ESPNدر
اینبــاره میگویــد :در بــاره تبعیــض نــژادی پیــش از ایــن زیــاد صحبــت شــده امــا در بــاره زنــان و آزار
آنهــا نــه.

باشگاه استقالل:

مشکل خروج از کشور شفر حل شد

باشــگاه اســتقالل از رفــع مشــکل
ســرمربی ایــن تیــم بــرای خــروج از
کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،کاروان
تیــم فوتبــال اســتقالل دیــروز در حالــی
راهــی ترکیــه شــد کــه وینفــرد شــفر در
فــرودگاه بــا مشــکل خــروج از کشــور
مواجــه شــد و بــه دلیــل تمدیــد نشــدن
مجــوز کارش بــا مشــکل مواجــه
شد.
بــا ایــن حــال مســئوالن باشــگاه اســتقالل بالفاصلــه دســت بــه کار شــدند و مشــکل وی را حــل کردنــد تــا
شــفر هــم بــه همــراه ســایر اعضــای کادر فنــی و بازیکنــان اســتقالل راهــی ترکیــه شــود.

بر اساس ادعای روزنامه ترکیه ای؛

پورعلیگنجی در آستانه عقد قرارداد با تیم
ترابوزان اسپور ترکیه

یکــی از نشــریات ورزشــی ترکیــه مدعــی شــد مدافــع تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه زودی بــا باشــگاه
ترابــوزان اســپور ترکیــه قــرارداد مــی بنــدد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،روزنامــه «دامــگا» ترکیــه مدعــی شــد مرتضــی پورعلــی گنجــی توافقــات الزم
را بــرای عقــد قــرارداد بــا باشــگاه ترابــوزان ترکیــه داشــته اســت .ایــن رســانه همچنیــن در گــزارش خــود
بــه معرفــی پورعلــی گنجــی کــه در الســد قطــر بــازی کــرده و یکــی از مهــره هــای کلیــدی تیــم ملــی
فوتبــال ایــران محســوب مــی شــود اشــاره کــرده اســت.دامگا عنــوان کــرده اســت ترابــوزان بــرای جــذب
پورعلــی گنجــی رقبایــی از کشــورهای هلنــد و بلژیــک دارد امــا توانســته اســت نظــر مثبــت مدافــع تیــم
ملــی ایــران را جلــب کند.همچنیــن در ایــن خبــر ،از مجیــد حســینی بــه عنــوان بازیکــن جدیــد ترابــوزان
کــه در کنــار مرتضــی پورعلــی گنجــی بــازی خواهــد کــرد نــام بــرده شــده اســت.

چرا تیمهای بزرگ از جامجهانی حذف شدند
استراتژی کیروش درست بود؟
یکــی از مهمتریــن پرســشها در مــورد بیســت و
یکمیــن دوره رقابتهــای جامجهانــی در مــورد دالیــل
حــذف تیمهــای بــزرگ در مراحــل مختلــف مطــرح
شــد .اســپانیا و پرتغــال از جملــه ایــن تیمهــا بودنــد.
خبرگــزاری مهــر  -گــروه ورزشــی :تیــم ملــی فوتبــال
ایــران درحالــی پنجمیــن حضــور خــود را در جــام جهانی
تجربــه کــرد کــه مثــل چهــار دوره گذشــته نتوانســت از
مرحلــه مقدماتــی صعــود کنــد و بــا برگــزاری ســه بــازی
برابــر مراکــش ،اســپانیا و پرتغــال و کســب چهــار امتیــاز
بــه ایــران بازگشــت.
عملکــرد تیــم ملــی هــر چنــد بــا تمجیــد بســیاری از
اهالــی فوتبــال همــراه بــود امــا منتقدانــی هــم داشــت.
آنهــا اعتقــاد داشــتند تیــم ملــی بایــد بــا شــجاعت
بیشــتری بــازی مــی کــرد و کمتــر بــه دفــاع روی
می آورد.
بهتــاش فریبــا بازیکــن پیشــین تیــم ملــی فوتبــال ایران
و باشــگاه اســتقالل در یادداشــتی بــرای گــروه ورزشــی
خبرگــزاری مهــر بــه ایــن موضــوع و دالیــل حــذف
تیــم هــای بــزرگ از جــام جهانی روســیه پرداخته اســت.
«چــرا تیــم هــای بــزرگ در جــام جهانــی روســیه حــذف
شــدند؟ آیــا مــا بــا بیشــترین تعــداد خلــق شــگفتی
در تاریــخ ادوار جــام جهانــی روبــرو هســتیم؟ اینهــا
ســواالتی اســت کــه ایــن روزهــا کارشناســان و اهالــی
فوتبــال بــه آن پاســخ مــی دهنــد .فوتبــال یــک بــازی
گروهــی اســت .وقتــی شــما مــی خواهیــد بــه نتیجــه
قابــل قبولــی دســت پیــدا کنیــد نیــاز بــه فاکتورهــای
مختلفــی داریــد.
مهمتریــن مســاله بــه نظــر مــن هماهنگــی اســت .شــما
وقتــی بازیکنــان تیــم هــای ملــی تــان در کشــورهای
دیگــر فوتبــال بــازی مــی کننــد بالطبــع شــرایط
متفاوتــی را تجربــه کــرده انــد .نــوع فشــار ،نــوع دفــاع،
نــوع پــرس کــردن ،نــوع حملــه و بــه طــور کلــی در
همــه زمینــه هــا شــرایط متفاوتــی را تجربــه کــرده
انــد .کشــورهایی مثــل مــا نیــاز دارد کــه تیــم ملــی اش
 ۳۰تــا  ۴۰روز بازیکنــان را در اردوی تیــم ملــی داشــته
باشــد تــا بتوانــد هماهنگــی را در بیــن بازیکنــان ایجــاد
کنــد .امــا در کشــورهای دیگــر شــاید  ۷۲ســاعت قبــل از
بــازی ملــی بازیکنــی از یــک باشــگاه اجــازه مــی گیــرد
کــه بــه تیــم ملــی کشــورش ملحــق شــود .ایــن البتــه
در بــازی هــای مقدماتــی اســت .بعــد هــم بــه تورنمنــت
مــی رســند بالطبــع زمــان بیشــتری را صــرف هماهنگــی
مــی کننــد.
اگــر بخواهیــم در مــورد اســپانیا و پرتغــال صحبــت
کنیــم بایــد بدانیــم کــه ماجــرای حــذف ایــن دو تیــم بــا
هــم فــرق دارد .اســپانیا تکلیفــش تقریبــا روشــن اســت.
آنهــا بــا تغییــر مربــی کار خودشــان را خیلــی ســخت

کردنــد .خودشــان باعــث حــذف خودشــان شــدند .تیمــی
کــه مدتهــا بــود بــا افــکار لوپتگــی کار کــرده بــود و
قصــد داشــت قهرمانــی جــام جهانــی روســیه را از آن
خــود کنــد بــا تغییــر ایــن مربــی ناگهــان از هــم پاشــید و
شــرایط بــه گونــه بــدی بــرای آنهــا پیــش رفــت .رئیــس
فدراســیون فوتبــال اســپانیا فکــر مــی کــرد شــوک
مثبتــی بــه تیمــش مــی دهــد اما بــه نظــرم بــزرگ ترین
اشــتباه اســپانیایی هــا ایــن بــود کــه دو روز مانــده
بــه شــروع بــازی هــا ســرمربی تیــم شــان را عــوض
کردنــد .آنهــا درســت بعــد از ایــن تصمیــم بــود کــه

حــذف شــدند و تنهــا چیــزی کــه باعــث شــد آنهــا در
همــان مرحلــه گروهــی حــذف نشــوند شــخصیت تیمــی
شــان بــود.
امــا ایــن روزهــا همــه در بــاره تیــم ملــی نظــرات
خودشــان را صریــح مطــرح مــی کننــد .عــده ای هــم
بالطبــع انتقادهایــی دارنــد .مــن نمــی گویــم کــه مــا زیبا
بــازی کردیــم .بــازی زیبــا شــاید از نظــر مــن تعریــف
دیگــری داشــته باشــد امــا ایــن را بایــد بپذیریــم کــه
مــا از بهتریــن اســتراتژی هــای ممکــن بــرای رویارویــی
بــا اســپانیا و پرتغــال بهــره بردیــم .اســتراتژی بهتــری
وجــود نداشــت .شــک نکنیــد .عربســتان را دیدیــد .روز
اول مســابقات رفــت کــه روســیه را شکســت بدهــد امــا
 ۵گل از ایــن تیــم خــورد و آبــروی خــودش را بــه بــاد
داد .بعــد هــم نتوانســتند خودشــان را جمــع و جــور کننــد.
حــاال تصــور کنیــد کــه مــا مقابــل اســپانیا بــرای
اینکــه بــه فوتبــال زیبــا احتــرام بگزاریــم بــازی بــاز را
در دســتور کار قــرار مــی دادیــم .مــی دانیــد چــه مــی
شــد؟ شــک نکنیــد بالیــی کــه بــر ســر عربســتان آمــد

بــر ســر ایــران هــم مــی آمــد .مگــر مــی شــد تیمــی
کــه از بهتریــن نفــرات هجومــی دنیــای فوتبــال بهــره
مــی بــرد را بــا یــک بــازی بــاز اداره کــرد؟ مگــر
مــی شــد مقابــل تیمــی کــه رونالــدو را داشــت طــور
دیگــری بــازی کــرد؟ آن هــم رونالدویــی کــه از هــر
زمــان دیگــری تشــنه تــر بــه پیــروزی بــود .بنابرایــن
اســتراتژی مــا درســت بــود و هماهنگــی خوبــی هــم
بیــن بچــه هــا وجــود داشــت.
کــی روش بهتــر از هــر کــس دیگــری ایــن موضــوع
را مــی دانســت کــه هــر  ۹۰دقیقــه جــام جهانــی

شــرایط خــاص خــودش را دارد .هیــچ تیمــی را هــم در
دنیــای فوتبــال پیــدا نمــی کنیــد کــه در یــک تورنمنــت
قهرمــان شــود و حتــی ذره ای هــم در طــول مســیر
قهرمانــی شــانس نیــاورده باشــد .همیشــه شــانس در کار
بــوده و البتــه ایــن را هــم مــی دانیــم کــه شــانس را
خــود تیــم هــا بــا تــاش بیشــتر مــی ســازند.
امــا بــا ایــن حــال تیــم مــا همــه تــاش خــودش را هــم
بــه کار گرفــت امــا در لحظــات پایانــی آقــای طارمــی
آن تــوپ را بــه آن شــکل بــه بیــرون مــی زنــد .بنابرایــن
مــا اگــر کمــی فقــط کمــی خــوش شــانس بودیــم
مــی توانســتیم بــه مرحلــه یــک هشــتم نهایــی صعــود
کنیــم .اتفاقــی کــه بــرای ژاپنــی هــا هــم رخ داد .آنهــا
اگــر کمــی خــوش شــانس تــر از بلژیــک بودنــد
مــی توانســتند برنــده از زمیــن بیــرون بیاینــد و بــه
مرحلــه یــک چهــارم نهایــی برســند.
مــا در جــام جهانــی شــاهد حــذف تیــم هــای بــزرگ
هســتیم امــا همــه ایــن تیــم هــا بــه یــک دلیــل
حــذف نشــده انــد .دالیــل مختلفــی در کار اســت .مثــا

آلمــان بــه همــان دلیــل حــذف نشــده کــه اســپانیا
حــذف شــد .آلمــان هــا در زمیــن راه مــی رفتنــد .مــن
بــازی آخــر آنهــا را کــه نــگاه مــی کــردم اصــا بــاور
نمــی کــردم کــه آن تیــم آلمــان باشــد .میــزان دوندگــی
شــان بســیار پایین آمــده بود و اصال در حــدود اندازه های
قهرمــان جــام جهانــی و یــورو نبودنــد .از ایــن گذشــته
مــن واقعــا نمــی دانــم چــرا یــک مربــی مثــل یواخیــم
لــوو بــه ایــن تصمیــم مــی رســد کــه یکــی از بهتریــن
هــای فوتبــال آلمــان یعنــی ســانه را بــه روســیه نیــاورد.
بازیکنــی کــه بــازی هایــش در منچسترســیتی خیــره
کننــده اســت و خیلــی راحــت مــی توانســت بــرای
تیــم ملــی آلمــان گرهگشــا باشــد .چطــور مــی شــود
کــه یــک مربــی از ســانه عبــور مــی کنــد؟ نمــی دانــم.
آرژانتیــن هــم کــه در درون اردویــش بدتریــن شــرایط
ممکــن وجــود داشــت و صحبــت از کودتــا بــود .دیگــر
از ایــن وضعیتــی بدتــر و بحرانــی تــر ســراغ داریــد؟
میخواهــم بگویــم هــر تیــم بزرگــی کــه حــذف شــده
دالیــل خــاص خــودش را داشــته.
نکتــه ای کــه مایلــم در بــاره اش صحبــت کنــم ایــن
اســت کــه ایــن روزهــا بعضــی هــا بعــد از حــذف اســپانیا
و پرتغــال مدعــی مــی شــوند کــه مــا نبایــد از ایــن
تیــم هــا مــی ترســیدیم .بایــد شــجاعانه تــر بــازی
مــی کردیــم .بایــد حملــه مــی کردیــم و خالصــه بــه
مســایلی اشــاره مــی کننــد کــه مــن آن را منطقــی
نمــی دانــم .حــاال کــه اســپانیا و پرتغــال حــذف
شــده انــد ایــن حــرف را مــی زنیــم در صورتــی کــه
تحلیــل مــا بــرای روبــرو شــدن بــا اســپانیا و پرتغــال
اتفاقــا درســت و منطقــی بود.مــا بایــد خودمــان را بــرای
اســپانیای قهرمــان جهــان ،پرتغــال قهرمــان اروپــا و
مراکــش قهرمــان قــاره آفریقــا آمــاده مــی کردیــم .فکــر
مــی کنیــد منطقــی بــود اگــر ایــن تیــم هــای بــزرگ را
دســت کــم مــی گرفتیــم یــا اینکــه بــازی هجومــی و باز
را در مقابــل ایــن تیــم هــا بــه نمایــش مــی گذاشــتیم.
آن وقــت همیــن عــدهای کــه انتقــاد مــی کننــد بــه
بدتریــن شــکل ممکــن از کــی روش انتقــاد مــی کردنــد
کــه چــرا در درجــه اول بــه دفــاع فکــر نکــرده اســت.
بنابرایــن ایــن تحلیــل هــا و انتقادهــا از تیــم ملــی را
درســت نمــی دانــم .اســپانیا و پرتغــال ابــدا تیــم هــای
ضعیفــی نبودنــد همــان طــور کــه مراکــش هــم تیــم
بســیار خطرنــاک و زهــرداری بــود .بنابرایــن تاکتیــک
تیمــی مــا درســت بــود .مــا فقــط بدشــانس بودیــم.
همیــن .اگــر آن توپــی کــه در لحظــات پایانــی بــازی
ایــران برابــر پرتغــال روی پــای چــپ طارمــی آمــد روی
پــای تخصصــی اش یعنــی پــای راســت او مــی آمــد
حــاال خبــری از ایــن تحلیــل هــا نبــود .فوتبــال همیــن
اســت».

