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 لوکاس و داگالس؛ 
انتخاب سرنوشت ساز

خط خوردن نیمار از فهرست تیم ملی برزیل 
برای کوپا آمه ریکا به دلیل مصدومیت، سرمربی 
این تیم را در معرض یک انتخــاب کلیدی قرار 
داده اســت. هواداران برزیل، امیدوار بودند تیته 
»وینیسیوس جونیور« را به جای نیمار دعوت کند 
اما آقای سرمربی با این تصمیم مخالفت کرده و 
دست روی این نکته گذاشته که پدیده جوان رئال 
مادرید هنوز از تجربه کافی برای حضور در یک 
تورنمنت دشوار برخوردار نیست. وینیسیوس از 
زمان ورود زیدان به رئال مادرید، جایگاه اش را تا 
حدودی از دست داد و شاید به همین خاطر، از تیم 
ملی نیز دور شد. گزینه احتمالی تیته برای حضور 
در تیم ملی، یک نفر از بین لوکاس مورا و داگالس 
کاستا خواهد بود. برای هر دو نفر آن ها، این یک 
فرصت بسیار ویژه محسوب می شود. لوکاس در 
تاتنهام روزهای درخشانی را پشت سر گذاشته 
و داگالس در یووه، از فرم مطلوب دور بوده است. 
حاال باید منتظر ماند و دید که شــانس، در خانه 

کدام یک از آن ها را می زند.
     

عجول ترین کشور دنیا!
اولین نمایش تیم ملی با مارک ویلموتس، به 
خوبی پیش رفت اما نکته جالب توجه در مورد دیدار 
این تیم با سوریه، قضاوت های عجوالنه در مورد مرد 
بلژیکی و تیمش بوده است. بسیاری از کارشناس ها 
»ناگهان« به این نتیجه رسیده اند که تیم ملی در 
دوران ســرمربی تازه »هجومی تر« فوتبال بازی 
خواهد کرد. آن ها با تماشای تنها یک مسابقه، به 
این نتیجه رسیده اند که تیم ملی به طور کلی تغییر 
سبک داده است. طبیعتا برای چنین قضاوتی، به 
شدت زود به نظر می رسد. ویلموتس و تیمش تنها 
یک مسابقه را روبروی ترکیبی ناقص از تیم ملی 
سوریه سپری کرده اند و هنوز باید ماموریت های 
بزرگی را پشت سر بگذارند. بدون شک پی بردن به 
شرایط تاکتیکی یک تیم با تماشای تنها یک نبرد 

ممکن نخواهد شد. 
     

 سمفونی الله ها 
به کمک وی.ای.آر 

شــاگردان رونالــد کومان با شکســت دادن 
انگلیس، به اولین فینال تاریخ لیگ ملت های اروپا 
راه پیدا کردند. هلند پــس از جام جهانی 2010، 
هرگز به یک فینال نرسیده بود و حاال این موفقیت، 
نشــان می دهد که آن هــا باالخره از ســال های 
کابوس وار فاصله گرفته انــد. هلندی ها به کمک 
نســل طالیی آژاکس و مهره هایی مثل دلیخت، 
دی یونگ و فن د بیک، امیدهای بسیار زیادی برای 
آینده دارند. نمایش انگلیس در نبرد با این تیم البته 
برای سه شیرها نیز تا حدود زیادی امیدوارکننده 
بود. شاگردان ساوت گیت با گل لحظه های پایانی 
جسی لینگارد، در آستانه پیروزی برابر حریف قرار 
داشتند اما وی.ای.آر این گل را مردود اعالم کرد و 
بازی به وقت های اضافه کشیده شد تا نارنجی ها به 
کمک آمادگی بدنی بهتر و البته اشتباه های مرگبار 
مهره های دفاعی حریف، پیروزی را جشن بگیرند. 
هلند و پرتغال، اولین فینال تاریخ لیگ ملت های 
اروپا را برگزار خواهند کرد. فن دایک و رونالدو؛ بر 

سر این جام رقابت جذابی خواهند داشت. 
     

 یک باشگاه با هزار مدیر! 
درست همزمان با انتشــار یک بیانیه از سوی 
باشگاه استقالل در خصوص »رعایت خط قرمزهای 
نظام« و عدم رسیدن به توافق به آندره استراماچونی، 
علی خطیر با انتشار یک پســت در اینستاگرام از 
توافق با مربی بعدی استقالل خبر داده است. یکی 
از مشکالت بزرگ استقالل شاید در همین موضوع 
خالصه می شود. آن ها تصمیم سازان متعددی دارند 
و به همین خاطر عمومــا در تزریق آرامش به تیم 
موفق نیستند. مدیرعامل ساز خودش را می زند، 
یکی از اعضای هیئت مدیره در تلویزیون در مورد 
قراردادها افشاگری می کند و یکی از اعضای دیگر، 
در اینستاگرام به دنبال جلب توجه است. با این روش 
مدیریت، بعید به نظر می رسد آبی ها در این فصل 
بتوانند به ثبات کافی برای رسیدن نتایج درخشان 
دست پیدا کنند. استقالل تا زمانی که موفق نشود 
به اتحاد و یکدستی در سطح کادر مدیریتی برسد، 
نخواهد توانست خودش را به عنوان یک مدعی در 

فوتبال ایران معرفی کند.

فوتبال خارجی

چهار مهره خارجی در نیم فصل دوم 
لیگ هجدهم، استقالل را به تیم جذابی 
تبدیل کردند. تیمی که در خط حمله، 
قابلیت عبور از هر دفاعی را داشــت و 
باطراوت تر از چند سال گذشته فوتبال 
بازی می کرد. از بین این چهار بازیکن 
خارجی، جدایی گادوین منشا خیلی 
زود قطعی شد. از زمان روی کار آمدن 
فرهاد مجیدی، واضح به نظر می رسید 
که در استقالل دیگر جایی برای مهاجم 

نیجریه ای وجود نــدارد. آمار گادوین 
قابل دفاع نبــود و هوادارها از عملکرد 
این بازیکن راضی به نظر نمی رسیدند. 
جدایی او نه تنها شمایل یک فاجعه را 
نداشت، بلکه شبیه یک تصمیم درست 
و یک حرکت رو به جلو بود. با این وجود 
خیلی زود نوبت به خارجی های دیگر 
استقالل رسید که در مسیر خروج قرار 
بگیرند. قرارداد ایسما با آبی ها نیز فسخ 
شد. مهاجم شماره 20 استقالل ماه های 

نســبتا خوبی را در این تیــم گذرانده 
بود اما ظاهرا تمدید قرارداد با او، دیگر 
جایی میان اولویت های باشگاه نداشت. 
زمان زیادی طول کشید تا گونسالوس 
آمادگی بدنی الزم برای درخشــیدن 
در استقالل را به دســت بیاورد اما در 
نهایت او در باشگاه ماندگار نشد. کنار 
آمدن با جدایی ایسما نیز برای هوادارها 
غیرممکن نبود اما هیچ کدام از طرفداران 
باشگاه انتظار نداشتند با خبر جدایی 

احتمالی آیاندا پاتوسی روبه رو شوند. 
آیاندا بدون تردید بهترین بازیکن فصل 
گذشته استقالل و یکی از بهترین های 

فوتبال ایران در ماه های اخیر بود. 
این فوتبالیست خالق به دلیل عدم 
دریافت مطالباتش، باشگاه را تهدید به 
جدایی کرده و قصد ترک اســتقالل را 
دارد. او هنوز به صورت رسمی استقالل 
را ترک نکرده اما این روزها به کشورش 
برگشته و در حال بررسی پیشنهادهای 

مختلف اســت. وضعیت طارق همام 
در باشگاه نیز کامال نامشخص به نظر 
می رسد. او برخالف انتظارها، بعد از جام 
ملت ها هرگز به کمک استقالل نیامد و 
یک ستاره درخشان برای این تیم نبود. 
معضل استقالل با مهره های خارجی، در 
زمینه جذب سرمربی نیز آشکار به نظر 
می رسد. هر روز اخبار تازه ای در مورد 
این تیم و استراماچونی مخابره می شود 
و هنوز خبری از توافق میان آنها نیست. 
با این روند شاید استقالل فصل آینده 
یک تیم کامال داخلی با یک ســرمربی 

ایرانی باشد. 
درســت مثــل رقیب ســنتی، 
پرسپولیســی ها نیز در خطر از دست 
دادن همه چهره های خارجی شــان 
هستند. بوژیدار رادوشوویچ روی سکوها 
محبوبیــت زیادی دارد امــا پرداخت 
دستمزد دالری یک مهره نیمکت نشین، 
احتماال برای باشگاه خوشایند نخواهد 
بود. ماریو بودیمیر نیز در آستانه شکایت 
از باشگاه به فیفا قرار دارد. او که هرگز در 
زمین تحرک قابل توجهی نداشته و به 
یک مهره کلیدی برای سرخ ها تبدیل 
نشده، احتماال پرسپولیس را در تابستان 
با یک توافق دوطرفه ترک خواهد کرد. 

به نظر می رسد هیچ یک از طرفین، 
عالقه ای به ادامه این همکاری ندارند. در 
مورد بشار رسن اما ماجرا کامال متفاوت 
است. هم او دوست دارد فوتبالش را در 
تیم برانکو ادامه بدهــد و هم هواداران 
باشگاه و کادر فنی خواهان حفظ این 

بازیکن خالق هستند. 
قرارداد بشار با باشــگاه با توجه به 
عدم پرداخت دستمزد او، اعتبار ندارد 
و هافبک عراقی می تواند پرسپولیس 
را به مقصــد تیم دیگری تــرک کند. 
دغدغــه اصلی این روزهــای مدیران 
باشگاه اما به موضوع تمدید قرارداد با 
برانکو ایوانکوویچ برمی گردد. پروفسور 
در صورت تداوم بدقولی پرسپولیس در 

پرداخت ها، پس از سه قهرمانی متوالی 
در لیگ برتر فوتبال، ایران را ترک خواهد 
کرد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که 
این مربی چند ماه قبل، قراردادش را با 
باشــگاه »تمدید« کرده بود اما به نظر 
می رسد این تمدیدها، تنها »نمایشی« 
هســتند و در روزهای حساس، به نفع 

باشگاه تمام نمی شوند.
تحریم ها، تاثیرشان را روی فوتبال 
گذاشته اند و نرخ ارز، آرامش باشگاه های 
بزرگ را هدف قرار داده است. دور تازه ای 
از زندگی برای استقالل و پرسپولیس 
آغاز شــده و حاال آنها باید به شــرایط 
جدید عادت کنند. با ایــن حال نباید 
 همه بحران را تنها به نوســان »دالر« 

مربوط دانست. 
مدیــران ســرخابی ها حتــی در 
روزهایــی که نرخ ارز هنــوز باال نرفته 
بود، از امضای قراردادهای مســتحکم 
با چهره های خارجی شان عاجز بودند. 
آنها به اندازه کافی برای چنین روزهایی 
آماده نشدند و قراردادها را تنها به صورت 
»ظاهری« تمدید کردند. وضعیت امروز، 
تاوان عملکرد مدیران دو باشــگاه در 
گذشته است. مدیرانی که تیم های شان 
را به اندازه کافی برای روزهای دشوار و 
طاقت فرسا تجهیز نکردند و حاال همه 

چیز را با قیمت دالر توجیه می کنند.

کوچ مهره های خارجی از استقالل و پرسپولیس ادامه دارد

خارجیها؛خارجمیشوند؟

گزارش

رییس فدراسیون فوتبال ایران چند روز قبل مدعی شده بود که صحبت هایش در مجلس شورای اسالمی در مورد 
عدم به کارگیری مهره های خارجی در باشگاه  های دولتی، تنها به شکل »توصیه« مطرح شده اما به نظر می رسد ماجرا 

کمی جدی تر از یک توصیه ساده باشد. احتمال بقای ستاره های خارجی پرسپولیس و استقالل، هر روز کم رنگ تر می شود 
و حاال پس از جدایی پاتوسی از جمع آبی ها، طرفداران تیم قرمزپوش پایتخت نگران جدایی برانکو ایوانکوویچ هستند. 

آیا واقعا قانونی برای منع به کارگیری خارجی ها در این دو باشگاه به وجود آمده است؟ آیا باشگاه های دولتی دیگر مثل 
سپاهان نیز با چنین موانعی روبه رو خواهند شد؟ 

هشت سال بعد از اولین تجربه حضور کی روش 
روی نیمکت تیم ملی و پیــروزی خفیفی برابر 
ماداگاســکار، داســتان فوتبال ایــران و مارک 
ویلموتس رســما شروع شد. شــروع تیم با مرد 
بلژیکی، امیدوارکننده بود اما نباید فراموش کرد که 
او برخالف کی روش، تیمی آماده و پرمهره را تحویل 
گرفت. هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در 
تیم ملی وجود دارد اما درخشش چند مهره خاص 
در جدال با سوریه، می تواند برگ برنده این تیم در 

شروع یک پروژه تازه باشد. 
اولین گل تیم ملی در دوران ســرمربیگری 
مــارک ویلموتس، بــا ضربــه گرانقیمت ترین 
فوتبالیست تاریخ ایران به دســت آمد. مرد 18 
میلیونی باشگاه برایتون پس از سپری کردن یک 
فصل بدون گل و پــاس گل در فوتبال انگلیس، 
بازگشــت به اردوی تیم ملی را با باز کردن دروازه 
سوریه جشن گرفت. علیرضا با یک ضربه دقیق و 
فنی، توپ را از خط دروازه حریف عبور داد تا نشان 
بدهد که انگیزه های زیادی برای حفظ جایگاهش 
در تیم ملی دارد. جهانبخش در انگلستان، انتظارها 
را برآورده نکرد تا آینده فوتبالی اش در برایتون، در 

معرض خطر باشد. با این وجود شاید او یک سال 
دیگر برای نمایش استعدادهایش در این کشور 
شانس داشته باشد. گل مســابقه با سوریه، تنها 
هفتمین گل ملی علیرضا به شمار می رود. آماری 
که برای بازیکنی در استانداردهای او، ابدا درخشان 
به نظر نمی رسد. آقای گل سابق لیگ هلند، به جز 
دیدار با قطر در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 
و البته مسابقه با عمان در جام ملت های آسیا، گل 
مهم دیگری برای تیم ملی به ثمر نرسانده و در لباس 
ایران، موقعیت های گل زیادی را نیز در دیدارهای 
حساس از دست داده اســت. همه می دانند که 
علیرضا، توانایی های فوق العاده ای دارد و شــاید 
این گل، شروع روند گل زنی های او برای تیم ملی 
باشــد. جهانبخش یکی از مهم ترین ستاره های 
این نسل فوتبال ایران محسوب می شود و حاال در 
مسیر تبدیل شدن به یکی از کاپیتان های تیم ملی 
نیز قرار دارد. این ســتاره به خوبی می داند که اگر 
در تیم ملی موفق به انجام کارهای بزرگ نشود، 
در معرض تهدید از سوی وینگرهای آماده دیگر 
فوتبال ایران قرار خواهد گرفت. شاید تیم ملی زیر 
نظر ویلموتس، هجومی تر بازی کند و این موضوع 

می تواند برای چهره ای مثل علیرضا، یک امتیاز 
بزرگ باشد.  اصلی ترین ستاره تیم ملی در اولین 
تجربه نشستن ویلموتس روی نیمکت، کسی به جز 
مهدی طارمی نبود. مهاجمی که با گل های جذاب 
اروپایی، اولین هت تریک ملی اش را جشن گرفت و 
باالخره به انتظار شخصی اش برای گل زدن با ضربه 
قیچی پایان داد. طارمی خیلی زود به مرد بلژیکی 
ثابت کرد که مهره مهمی برای تیم ملی است و چه 
تاثیری در روند تیم ملی دارد. شــاید اگر او مقابل 
ژاپن محروم نبود، تیم کی روش فرصت رسیدن به 
فینال آسیا را از دست نمی داد. طارمی حاال دیگر به 
مرز پختگی رسیده و می تواند در بازی های بزرگ 
یک مهره بدون جانشین در تیم ملی باشد. او در 
الغرافه از کیفیت آرمانی اش دور بوده اما شاید انتقال 

به اروپا در تابستان، این ستاره را در رده باشگاهی نیز 
احیا کند. هرچند که زمزمه هایی در مورد بازگشت 
او به پرسپولیس نیز شنیده می شود. اهمیت کار 
طارمی زمانی بیشتر می شود که بدانیم پیش از او 
تنها 21 بازیکن در تاریخ فوتبال ایران موفق به ثبت 
هت تریک با لباس تیم ملی شده اند. به ثمر رساندن 
19 گل در 39 بــازی، آمــار خارق العاده ای برای 
طارمی به شمار می رود و او را به یکی از مرگبارترین 
مهره های هجومی تیم ویلموتس تبدیل می کند. از 
دست دادن موقعیت لحظات پایانی دیدار با پرتغال 
در جام جهانی روســیه، یک حسرت بزرگ برای 
مهدی طارمی است اما او انگیزه و اشتیاق زیادی 
دارد تا به دومین جام جهانی زندگی اش راه پیدا 
کند و این بار گل زنی در این تورنمنت را نیز جشن 

بگیرد. سومین گل زن تیم ملی در جدال تدارکاتی 
با سوریه، مهره جوانی بود که در آخرین لحظات به 
اردوی تیم اضافه شد. اللهیار صیادمنش که سابقه 
بازی در رده بزرگساالن را نداشت، با نظر ویلموتس 
به تیم ملی رسید و در اولین مسابقه ملی، اولین 
گلش را به ثمر رساند تا جوان ترین گل زن تاریخ تیم 
ملی لقب بگیرد. اللهیار فصل موفقی را در استقالل 
ســپری کرد و اولین پاداش این درخشــش را با 
پیوستن به فنرباغچه ترکیه گرفت. الماس آبی ها 
دومین پاداشش را نیز با حضور در اردوی تیم ملی 

دریافت کرد. 
او پیش تــر در رده نوجوانان، فوق العاده ظاهر 
شده بود و حاال با چند ســال صبر و تالش مداوم، 
باالخره با پیراهن شماره 25 تیم ملی دیده شد. با 
توجه به عالقه همیشگی ویلموتس به کار کردن با 
مهره های جوان، اللهیار شانس خوبی دارد که در 
تیم ملی بماند و در تورنمنت های بعدی نیز همراه 

تیمش باشد. 
نمایش دلچســب مهره های خط حمله تیم 
ملی در شرایطی اتفاق افتاد که ستاره هایی مثل 
سردار آزمون و سامان قدوس برابر سوریه غایب 
بودند. بدون تردید این تیم ظرفیت های هجومی 
بسیار زیادی دارد و می تواند در ماه های پیش رو، 
از همیشه جذاب تر بازی کند. با این تعداد از نفرات 
آماده در خط حمله، دیگر نباید »دفاع« کردن تنها 

تاکتیک مدنظر سرمربی تیم ملی باشد.

درباره سه گل زن تیم ملی در اولین مسابقه ویلموتس 

صیادهای جهانی! 

پروفسور در صورت تداوم 
بدقولی پرسپولیس در 
پرداخت ها، پس از سه 

قهرمانی متوالی در لیگ 
برتر فوتبال، ایران را ترک 

خواهد کرد. این اتفاق 
در حالی رخ می دهد که 
این مربی چند ماه قبل، 
قراردادش را با باشگاه 

»تمدید« کرده بود

تا همین چند روز قبل تصور می شــد از دست دادن بازوبند 
کاپیتانی برزیل، تلخ ترین اتفاق این ماه برای نیمار جونیور باشد اما 
خیلی زود ماجراهای به مراتب تلخ تری برای او اتفاق افتادند. ستاره 
سلسائو ابتدا در یک پرونده تجاوز »مظنون« شناخته شد و سپس با 
یک مصدومیت شدید، شانس حضور در جام ملت های آمریکای 
جنوبی را از دست داد. او پس از ناکامی در دو جام جهانی، امیدوار 
بود تا در کوپا آمه ریکا به یک افتخار بزرگ در رده ملی دست پیدا 
کند اما حاال تیته جست وجو را برای یافتن جانشین این بازیکن آغاز 
کرده است. مصدومیت و جنجال، هیچ وقت این فوتبالیست را به 

حال خودش رها نکرده اند. نیمار بخش مهمی از فصل گذشته را 
به دلیل آسیب دیدگی از دست داد و پس از بازگشت به میادین نیز 
همواره با حاشیه های مختلفی دست و پنجه نرم کرد. پی ا س جی 
که برای خرید گرانقیمت ترین فوتبالیست تاریخ 222 میلیون 
یورو هزینه کرده، در لیگ قهرمانان به نتایج ایده آلش نرسیده و 
حاال شنیده می شود که نیمار به دنبال راهی برای خروج از باشگاه 
فرانسوی است. نیمار بارسا را ترک کرد تا در سایه مسی نباشد اما 
در فرانسه، زیر سایه کیلیان ام باپه قرار گرفت. او آنقدر استعداد 
داشت که می توانست خودش را به سطح مسی و رونالدو برساند اما 

زندگی اش هرگز یک زندگی »حرفه ای« نبود. درست مثل همه 
برزیلی هایی که دوران درخشش شان در زمین فوتبال به شدت 
کوتاه است.  نیمار جونیور، خیلی زود به آرزوهای بزرگش در دنیای 
فوتبال رسید. شهرت، ثروت، محبوبیت و پیراهن بارسلونا. سقف 
آرزوهای این ستاره، بلندتر از این نبود. حاال حتی »لوکا مودریچ« 
نیز توانسته به توپ طال دست پیدا کند اما نیمار با وجود استعداد 
ذاتی خارق العاده اش، موفق به انجام چنین کاری نشده است. این 
فوتبالیست سال گذشته در بین 10 نفر اول دنیای فوتبال نیز نبود 
و بدون تردید این سرنوشت در سال 2019 نیز در انتظار او خواهد 
بود. مسی در همه این سال ها سرگرم زندگی خانوادگی اش بوده و 
راز تداوم موفقیت هایش در زمین نیز به همین موضوع برمی گردد. 
رونالدو نیز حتی با وجود حواشــی اطرافش، همیشه مثل یک 
»ماشین« تمرین می کند و بدنش را در اوج آمادگی نگه می دارد. 

نیمار اما در سال های گذشته از »فوتبالیست  بودن« فاصله گرفته 
و به یک »سلبریتی« یا یک مدل تبلیغاتی بدل شده است. بازیکنی 
که دائما در مهمانی های مختلف حاضر می شــود و حاال با یک 
پرونده تجاوز نیز دست و پنجه نرم می کند. ستاره برزیلی، اصرار 
به بی گناهی در این پرونده دارد و به زودی یک فیلم عجیب نیز در 
این مورد منتشر کرده است. با این وجود حتی اگر او بی گناه باشد، 
گناه بزرگش را در مورد استعدادش انجام داده است. در دنیا کم تر 
چیزی غم انگیزتر از یک استعداد تلف  شده وجود دارد و حاال نیمار 
در حال به قتل رساندن توانایی های منحصربه فرد خودش است. 
هیچ انتقالی و هیچ باشگاهی نمی تواند نیمار را نجات بدهد. او تنها 
در صورتی نجات پیدا خواهد کرد که با فاصله گرفتن از حاشیه ها، 
روی فوتبالش تمرکز کند و درخشیدن در زمین فوتبال را به اندازه 

حواشی پیرامونش دوست داشته باشد.

جنجال و مصدومیت؛ صمیمی ترین دوستان ستاره برزیلی 

چرا نیمار، مسی نشد؟
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