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از اســتقالل تا تیم ملی، اسم 
جواد نکونام در ماه های گذشته 
در اطراف تیم های زیادی به گوش 
رسیده است. با این حال او ترجیح 
داده در فوالد بماند و به کار کردن در 
این تیم ادامه بدهد. بخشی از این 
ماجرا بدون شک به شرایط فوالد 
در لیگ قهرمانان آسیا و صعود این 
تیم از دور گروهی مربوط می شود 
و بخش مهم دیگر، وعده مدیران 
باشگاه برای خلق یک پروژه جذاب 
و ساختن یک تیم درخشان است. 
فهرست خرید فوالد در این فصل 
اما، آنچنان که بایــد فوق العاده 
به نظــر نمی رســد. حداقل در 
قیاس با مدعیان شــماره یک 
 قهرمانی لیگ برتر، آنها دست به 

شاهکار نزده اند.

وریا غفــوری، تازه تریــن خرید 
باشگاه فوالد در فصل نقل و انتقاالت 
به شــمار می رود. یک بازیکن بسیار 
محبوب در اردوی استقالل که همواره 
یک شخصیت دوست داشتنی بوده 
اما حقیقت آن است که به هیچ وجه 
فصل خوبی را پشت ســر نگذاشته 
اســت. وریا در لیگ بیســت و یکم، 
یکی از بهترین نفرات استقالل نبود و 
عملکرد درخشانی در این تیم نداشت. 

فصل برای این بازیکــن بدون گل و 
پاس گل به پایان رسید و این موضوع 
برای وریا اصال امیدوارکننده به نظر 
نمی رســد. او اواخر فصل در رقابت با 
صالح حردانی نیمکت نشــین شده 
بود. در نتیجه خرید این بازیکن برای 
تیمی که در شــروع فصل گذشــته 
حردانی را در اختیار داشته، قدم رو به 
جلویی محسوب نمی شود.  بسیاری از 
خریدهای این فصل فوالد خوزستان 
چنین شــرایطی دارند. خریدهایی 
شناخته شــده که در یک یا دو فصل 
اخیر انتظارها را بــرآورده نکرده اند. 
اشکان دژاگه یکی دیگر از خریدهای 
این باشگاه به شمار می رود که با فوالد 
قرارداد »ارزی« هم بســته اســت. 
بازیکنی کــه بعد از تــرک تراکتور، 
مدتــی در لیگ یک قطــر به میدان 
رفت و پــس از آن نیز بــرای مدتی 
کوتاه از فوتبال فاصله گرفت. اشکان 
در گذشــته فوتبالیست درجه یکی 
بوده اما حاال اصال شبیه گذشته اش 
نیست و احتماال بخش مهمی از فصل 
را با مصدومیت های مختلف از دست 

خواهد داد. 
علی قربانی نیز بعد از مدتی حضور 
در لیگ آذربایجان در ســی و چند 
سالگی به فوتبال ایران برگشته و بعید 
است که در نقطه اوج آمادگی باشد. به 
این فهرست باید کریستوفر کنت را 
هم برای خــط دروازه اضافه کرد که 

فصل گذشــته نیمکت نشین رشید 
مظاهری در سپاهان بوده است. حتی 
سعید آقایی و احسان پهلوان به هیچ 
وجه فصل خوبی را در پرســپولیس 
پشت سر نگذاشته اند و باشگاه عمال 
هیچ مخالفتی با جدایی شان نداشت. 
شاید بهترین خرید این فصل فوالد، 
فرشــید اســماعیلی بود که با یک 
بدشانســی بســیار بزرگ با پارگی 
رباط صلیبی روبه رو شــد و به همین 
سادگی فصل را از دست داد. بازیکنی 
که می توانست به یک ستاره کلیدی 
برای اهوازی ها تبدیل شــود. همین 
مصدومیت باشگاه را مجاب کرد که 
به هر قیمتی رضایت پاتوســی برای 

تمدید قرارداد را به دست بیاورد. 
فوالد تیم خوبــی را مهیای لیگ 
برتر بیست و دوم کرده اما این تیم با 

آن تصور اولیه فوالدی ها و خود نکونام 
از تیم تفاوت های بزرگی دارد. باشگاه 
در خط حمله لوسیانو پریرا را از دست 
داده است. بازیکنی که در چند فصل 
گذشته یکی از بهترین های این تیم 
بود و همواره گل های حساس زیادی 
برای باشگاه به ثمر می رساند. ساسان 
حسینی، احسان مرادیان، محمدرضا 
عباسی، مهران درخشان مهر و آرش 
رضاوند نیز همگی در فصل گذشته 
برای این تیم به میــدان می رفتند و 
حاال تیم را ترک کرده اند. نفراتی که به 
عنوان جایگزین برای این تیم جذب 
شده اند اما در مجموع میانگین سنی 
بسیار باالیی دارند. فوالد با این نفرات 
و همچنین تمدید قرارداد با کولیبالی 
و پاتوسی، یکی از مسن ترین تیم های 

این فصل فوتبال ایــران خواهد بود. 
با این شرایط سنی جنگیدن در سه 
جام مختلف، به چالش بسیار بزرگی 
برای این باشگاه تبدیل خواهد شد. 
حتی اگر از شرایط سنی عبور کنیم، 
بازیکنان جدید فــوالد هیچکدام در 
فرم خوبی قرار ندارند و در قامت یک 
ســتاره به این تیم ملحق نشده اند. 
این نفرات عموما پایان خوبی در تیم 
سابق شان نداشــتند و آن باشگاه ها 
هیچ اصراری به حفظ شــان نشــان 
ندادند. اگــر نکو بتواند همــه آنها را 
احیا کند، فوالد در فصل جدید برای 
قهرمانی مبارزه خواهد کرد. در غیر 
این صورت اما بعید است در برخورد 
با رقبای پرستاره ای مثل استقالل، 
ســپاهان، پرســپولیس و تراکتور، 

فوالد شانس چندانی برای قهرمانی 
رقابت های لیگ داشته باشد.

همه منتظرند تــا عملکرد نکو در 
این فصل را تماشا کنند. مردی که با 
وجود دریافت چند پیشــنهاد خوب 
ترجیح داد به همیــن روند تدریجی 
مربیگری ادامه بدهد و در فوالد بماند. 
باشــگاه یک تیم درخشان برای نکو 
نبسته و این کار مربی فوالدی ها را در 
لیگ بیست و دوم بسیار دشوار خواهد 
کرد. آنها روی کاغذ به سراغ اسم های 
مطرح زیادی رفته اند اما اســم های 
مطرحی که یا در فرم خوبی نیستند 
و یا سن و ســال زیادی دارند. اگر نکو 
بتواند همه این نفــرات را در بهترین 
فرم ممکن قرار بدهد، دســت به یک 

معجزه تمام عیار زده است. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فوالد با این نفرات و 
همچنین تمدید قرارداد با 
کولیبالی و پاتوسی، یکی 

از مسن ترین تیم های 
این فصل فوتبال ایران 

خواهد بود. با این شرایط 
سنی جنگیدن در سه جام 

مختلف، به چالش بسیار 
بزرگی برای این باشگاه 

تبدیل خواهد شد
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راه دشوار تکرار قهرمانی

یکی از رشته هایی که در بازی های کشورهای 
اسالمی توجهات زیادی به آن خواهد شد، تنیس 
روی میز بانوان است. دلیل آن هم چیزی نیست 
جز قهرمانی این تیم در آخرین دوره این بازی ها 
که البته تیم کشــورمان برای تکرار این عنوان 
کار آســانی ندارد. در دور جدید این مسابقات 
که از 17 مرداد به میزبانی قونیه برگزار می شود، 
تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با ترکیب 
ندا شهسواری، شیما صفایی، مهشید اشتری و 
پریناز حاجیلو در دو بخش انفرادی و تیمی مقابل 
حریفان قرار می گیرد. طبق صحبت های حمیده 
ایرانمنش سرمربی تیم ملی کشورمان، شرایط 
آمادگی ملی پوشان نسبتا خوب است و با اینکه در 
اوج آمادگی قرار ندارند از زمان اندک باقی مانده 
تا آغاز مسابقات استفاده می کنند تا با بهترین 
شرایط به قونیه بروند. البته ناگفته نماند، امسال 
تعداد تیم های شرکت کننده در بازی ها نسبت 
به دوره قبل افزایش پیدا کرده است و مسابقات 
با حضــور 13 تیم برگزار می شــود. نکته دیگر 
اینکه ازبکستان، قزاقســتان، اندونزی، مالزیف 
ترکیه و آذربایجان در حالی به عنوان اصلی ترین 
رقبای ایران پا به میدان می گذارند که مسابقات 
بین المللی زیادی را پشت سر گذاشته اند و 60 
تا 100 پله هم در رنکینگ صعود کرده اند. این 
در حالی اســت که تیم ایران به هیچ مسابقه ای 
اعزام نشــده تا از همین ابتدای کار تفاوت ایران 
و رقبایش دیده شود. هرچند ایرانمنش از تالش 
تیمش برای کســب یکی از سکوها به خصوص 
سکوی قهرمانی خبر داده اما کار در بازی های 
این دوره آسان به نظر نمی رسد. اگر ایرانمنش 
و شــاگردانش بتوانند بار دیگر عنوان قهرمانی 
بازی های کشورهای اسالمی را به دست بیاورند، 
دســت به کار بزرگی می زننــد. در این صورت 
فدراسیون هم که مثل بسیاری از فدراسیون های 
دیگر اسیر مشکالت مالی اســت، باید مراتب 
قدردانی اش را نشان بدهد و حمایت خوبی از این 

تیم در مسابقات پیش رو داشته باشد. 

چرخه انتخابی به روز می شود؟!

چرخه انتخابی همیشه دو واژه بسیار مهم  در 
دایره لغات کشتی ایران بوده است. اما از زمانی که 
علیرضا دبیر به عنوان رییس فدراسیون مشغول 
به کار شد، می توان گفت چرخه انتخابی به یک 
خط قرمز تبدیل شده است. تقریبا در این مدت 
هم این چرخه رعایت شــده و مسیر رسیدن به 
دوبنده تیم ملی برای مدعی هــا در چارچوب 
خودش قرار گرفته است. اما حاال پژمان درستکار 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد از احتمال تغییر 
در روند چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در 
رویدادهای مهم و بین المللی سال 2023 خبر 
داده است. این در حالی است که کادر فنی از زمان 
تصویب چرخه، کامال طبق قوانین عمل کرد و با 
کنار زدن هرگونه تردید و ابهام و حاشیه، به نتایج 
عادالنه ای دست پیدا کرد. حتی برای قهرمانی 
جهان 2022 صربســتان هم چرخه انتخابی 
رعایت شــد تا جای هیچ حرف و حدیثی باقی 
نماند. اما درستکار معتقد است چرخه انتخابی 
هر سال باید بر اســاس تقویم اتحادیه جهانی 
کشتی به روز شود و به این ترتیب برای مسابقات 
سال 2023 نیز تغییراتی در راه خواهد بود. در 
هر حال چرخه انتخابی خروجی مثبتی داشته و 
اگر تغییرات در مسیر مشخصی اعمال شود، باز 

هم شاهد عدالت خواهیم بود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

تیم نه چندان فوق العاده ای که فوالد برای نکو ساخته است

فوالد سالخورده!

آیا مسی به بارسا برمی گردد؟ این سوالی است که از اولین روز جدایی لئو از 
باشگاه همواره مطرح شده است. این بار اما ماجرا کمی جدی تر به نظر می رسد. 
چراکه خوان الپورتا به شکل صریحی از عالقه اش به بازگشت این بازیکن صحبت 
کرده و سرمربی تیم نیز از این عالقه به شکل جدی پرده برداشته است. تابستان 
سال آینده قرارداد مسی با پاریس تمام می شود و این بازیکن دوباره آزاد خواهد 
بود تا درباره آینده اش تصمیم بگیرد. اگر قرار باشد پیوند دوباره ای بین او و بارسا 
به وجود بیاید، این اتفاق باید در همان تابســتان رخ بدهد. در غیر این صورت، 

داستان او و بلوگرانا را باید برای همیشه تمام شده بدانیم.
برای اولین بار بعد از جدایی لئو مسی، مدیران باشگاه بارسا باالخره از احتمال 
بازگشت او به تیم صحبت کرده اند. تقریبا یک سال از ترک بارسا توسط مسی با 
تصمیم باشگاه سپری شده و خوان الپورتا که این اواخر در مورد اعجوبه باشگاه 
سکوت کرده بود، ترجیح داده این سکوت را بشکند و از بازگشت مسی صحبت 
کند. الپورتا بعد از سپری کردن یک تابســتان دیوانه وار و تغییر دادن ترکیب 
بارسا، حاال رویا و انگیزه بزرگی برای بازگرداندن مسی در سر دارد. ماموریتی که 
البته به هیچ وجه ســاده نخواهد بود. اول از همه، باید بدانیم که برای این فصل 

بازگشتی در کار نیست. 
مســی هنوز یک ســال دیگر با پی اس جی قرارداد دارد و در این سال جایی 
نخواهد رفت. او می خواهد با تیمش، قهرمانــی رقابت های لیگ قهرمانان را به 
دست بیاورد و با امباپه و نیمار، همه جام های ممکن را فتح کند. قرارداد مسی و 
پاریس اما تابستان سال آینده تمام می شود و او دوباره بازیکن آزاد خواهد بود. 

اتفاقی که یک شــانس دیگر برای بازگرداندن او در اختیار بارسا 
قرار می دهد. الپورتا اصرار دارد که دوران مســی در نیوکمپ 
تمام نشده و او شایســته یک فصل دیگر با لباس بارسا است 
که در تک تک دیدارهای آن به صورت ایستاده تشویق شود. 
مسی در روزهایی از بارسا جدا شد که در استادیوم خبری از 

تماشاگر نبود. در حقیقت آخرین روزهای او با لباس آبی اناری، 
بدون دیدار با تماشاگرها به پایان رسید و این اصال پایان 

خوبی برای بهترین بازیکن تاریخ باشگاه نبود. حاال 
اما الپورتا برای بازگرداندن لیونل تالش می کند 

و اخیرا هم ژاوی از عالقه اش به حضور دوباره 
مســی در تیم صحبت کرده است. خود 

مسی ترجیح داده صحبتی در این مورد 
به زبان نیــاورد. او روی پی اس جی 
متمرکز شده و هدف مهم بعدی اش 
نیز درخشش در جام جهانی با لباس 
آرژانتین است. هیچ اتفاق دیگری 

نمی تواند ذهنیت این بازیکن را در 
چنین شرایطی به هم بریزد.

مسی در پایان قراردادش با پاریس، 
چند انتخاب خواهد داشــت. انتخاب اول، 

ماندن در ایــن تیــم و ادامه همــکاری اش با 
پاریســی ها خواهد بود. انتخاب دوم رفتن به لیگ 

آمریکا و ملحق شــدن به چند مشــتری دست به 
نقد در این لیگ است. انتخاب سوم هم بازگشت به 
بارسا خواهد بود. خیلی از اطرافیان مسی، باور دارند 
که بچه های او عالقه مند به بازگشت به شهر سابق و 
زندگی در بندر بارسلون هستند و این می تواند یک 

انگیزه قدرتمند برای بازگشت مسی باشد. با این حال او با حالت خوشی از تیم 
جدا نشــده و به همین خاطر رابطه اش با الپورتا کمی پیچیده است. لئو از 
کسانی بود که نقش بسیار مهمی در پایان دوران مدیریتی بارتمئو و رای 
عدم کفایت این مدیر داشتند. در حقیقت او کاتالیزور ورود الپورتا به بارسا 
شد اما باشــگاه قراردادش را تمدید نکرد. همین اتفاق موجب شد مسی 
احساس کند که سوژه یک خیانت بزرگ بوده اســت. او حتی در آخرین 
صحبت هایش به عنوان بازیکن بارسا، هیچ تقدیری از الپورتا نداشت 
و همین مساله نشان داد که اوضاع بین آنها پیچیده شده است. پس 
برای بازگشت مســی ابتدا باید او و رییس باشگاه به صلح برسند. 
مشکل بزرگ بعدی مســی نیز با جرارد پیکه است. بازیکنی که 
تا قبل از جدایی این ســتاره قراردادش را کاهش نداد و ظاهرا 
با مسی به بن بست رسیده بود. ظاهرا یکی از شرط های پدر 
مسی برای بازگشــت پســرش نیز جدایی پیکه است. در 
نتیجه نباید تصور کرد که این اتفاق به سادگی رخ می دهد. 
لئو یک بار طعم جدایی از بارســا را چشیده و حاال فقط 
در شــرایطی برمی گردد که خواسته هایش درتیم رنگ 

حقیقت بگیرند.
مسی بخشی جدانشــدنی از تاریخ بارسا خواهد بود. 
بازگشت یا عدم بازگشت او به تیم هم تاثیری در این اتفاق 
نخواهد داشــت. او کارهایی فراتر از یک فوتبالیست برای 
بارسا انجام داده اســت. با این وجود همه هواداران بلوگرانا 
دوست دارند این ستاره را دوباره در لباس تیم محبوب تماشا 
کنند. او شایســته یک خداحافظی به مراتب باشــکوه تر از تیم 
خواهد بود. شاید خیلی از تیم های اللیگایی نیز از بازگشت مسی 
استقبال کنند. چراکه اللیگا بدون این ستاره، چیز باشکوهی را از 
دست داده اســت. به هر حال برای شنیدن تصمیم کلیدی لئو، باید 

منتظر تابستان بعدی باشیم.

الپورتا  و  ژاوی، خواهان بازگشت ستاره سابق

صدای پای لئو!

چهره به چهره

آریا   رهنورد 

لیگ برتر هنوز شروع نشده اما خبر درگیری دو مربی 
ایرانی در اردوی ترکیه، حسابی سروصدا به پا کرده است. 
مربیانی که ظاهرا حتی می توانند در اردوهای دوستانه هم 
با یکدیگر درگیر شوند و جنجال بیافرینند! شنیدن چنین 
خبرهایی در مورد »ساکت الهامی« اصال عجیب نیست. 
یک مربی همیشــه عصبانی که در هر لحظــه می تواند با 
دیگران درگیر شود و به صفحه اول اخبار برود. حتما یادتان 
هســت که همین مربی در آخرین روز حضور در باشگاه 
تراکتورسازی، چه بلبشــویی در دیدار فینال جام حذفی 
راه انداخت، چطور جریان مســابقه را متوقف کرد، چطور 

از زمین مسابقه اخراج شــد و در نهایت کاری کرد که این 
قهرمانی لذت کم تری برای تبریزی ها داشته باشد. حتما 
یادتان هست که او فصل گذشته در فینال جام حذفی در 
کانون درگیری حضور داشت و چه مصاحبه های زشت و 
عجیبی علیه محمد نوازی و مربیان دیگــر انجام داد. به 
فهرست رفتارهای زشت ســاکت الهامی، حاال باید یک 
درگیری در اردوی ترکیه را هــم اضافه کرد. ماجرایی که 
خبرش حتی به رسانه های ترک هم رسیده و آبرو و اعتبار 
فوتبال ایران را خدشه دار کرده است. سوال مهم اینجاست 
که مسئوالن کمیته اخالق در چنین مواردی کجا هستند؟ 

آیا این کمیته فقط در مورد انتشــار عکس فالن بازیکن یا 
چت یک ستاره حساس است؟ آیا این کمیته قرار نیست 
این مســائل مهم را نیز در دایره اخالقیات مدنظرش قرار 
بدهد؟ جرایم کمیته انضباطــی برای فردی مثل الهامی، 
هرگز حتی برای لحظه ای بازدارنده نبوده اند. اگر این طور 
بود او بعد از جریمه ســنگین در تراکتور، آن رفتارها را در 
نساجی تکرار نمی کرد یا بعد از جرایم نساجی، در اردوی 
ترکیه با مربی حریف دست به یقه نمی شد. الهامی به لحاظ 
فنی، مربی بدی نیســت اما هرگز کنترلی روی رفتارش 
نداشته و به همین خاطر به خودش لطمه زده است. با ادامه 
این وضعیت او ممکن است در جریان یک مسابقه دست به 
کارهای خطرناک تری هم بزند. الهامی مربی موفقی بوده 
و دومین قهرمانی تراکتور در تاریخ جام حذفی را برای این 
تیم به ارمغان آورده است. باشگاه تراکتور اما حتی بعد از 
این موفقیت عالقه ای به حفظ او نداشــت. الهامی اولین 

جام تاریخ 60 ساله باشگاه نســاجی را هم کسب کرده اما 
باشــگاه باز هم مایل به حفظ او نبوده است. بد نیست این 
مربی یک بار از خودش بپرســد که چرا حتی بعد از بردن 
جام در تیم هایش ماندگار نمی شود؟ چه دلیلی وجود دارد 
که باشگاه ها حتی با وجود رســیدن به موفقیت، خواهان 
قطع همکاری با او هســتند؟ تلخ و تاســفبار است که او 
چنین ضربه ای به کارنامه کاری خودش می زند. البته که 
مربیگری، سخت و پرفشار اســت اما الهامی می تواند در 
کنار خودش و تیمش از روانشــناس استفاده کند و روش 
مدیریت این فشار را بیاموزد. او هنوز با سرمربیگری در لیگ 
برتر، مثل مربیگری در یــک تیم محلی برخورد می کند و 
حواسش نیست که دوربین ها همیشه در کمینش هستند. 
الهامی با این روند، بزرگ ترین ضربه ممکن را به خودش 
زده است. مردی که اگر کمی خوش اخالق تر بود، امروز در 

تیم های بزرگ تری کار می کرد.

حاشیه جدید از مربی همیشه جنجالی

مردی که ساکت نمی شود!

اتفاق روز


