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بعد از ســروش رفیعــی، دانیال 
اســماعیلی فر و سجاد شــهباززاده، 
گئورگی گولسیانی تبدیل به چهارمین 
جداشده قطعی از سپاهان در این پنجره 
نقل و انتقاالت شده است. ماجرا زمانی 
عجیب تر به نظر می رسد که به یاد بیاوریم 
همه این نفرات بازیکنان فیکس فصل 
گذشته باشگاه اصفهانی بوده اند. هرگز 
نمی توان تیم های رقیب را به خاطر بازیکن 
گرفتن از سپاهان مورد سرزنش قرار داد. 
مساله اصلی، مدیرانی هستند که به همین 
سادگی فرصت جدایی نفرات کلیدی 
تیم شان را فراهم کردند تا سپاهان در 
آستانه فصل جدید، به تاراج برود. تیمی 
که هنوز حتی ســرمربی اش برای لیگ 

بیست ودوم را نیز انتخاب نکرده است. 
برای سال ها، مدیریت سپاهان به عنوان یک 
»الگو« به فوتبال ایران معرفی می شد. همواره این 
تصور وجود داشت که آنها در مدیریت، فوق العاده 
هستند و به همین خاطر به قهرمانی در لیگ 
برتر می رسند. تجربه حضور امثال ساکت در 
فدراسیون فوتبال اما نشان داد که این موفقیت 
فقط تا زمانی ادامه پیدا می کند که ریخت و پاش 
بی سابقه پول وجود داشته باشد. آن چه در همین 
پنجره نقل و انتقاالت بر سپاهان گذشته، تاسفبار 
به نظر می رسد. کدام باشگاه در تمام دنیا را سراغ 
دارید که به همین سادگی اجازه پایان قرارداد این 
همه بازیکن و جدایی رایگان آنها را فراهم بیاورد؟ 
در مدیریت حرفه ای فوتبال روز دنیا، باشگاه قبل 

از رسیدن آخرین سال قرارداد یک بازیکن، با 
او مذاکره می کند. اگر مذاکره ها موفقیت آمیز 
باشد، تمدید قرارداد صورت خواهد گرفت و در 
غیر این صورت، یا بازیکن به فروش می رسد و 
یا چاره ای به جز تحمل نیمکت نشینی ندارد. 
سیاست باشگاه ســپاهان اما فقط »صبر« تا 
پایان مهلت قرارداد ستاره ها بوده است. جالب 
اینکه بسیاری از این نفرات در لباس سپاهان 
احیا شدند. بازیکنانی مثل سجاد شهباززاده 
یا ســروش رفیعی قبل از ملحق شدن به این 
باشگاه در فرم خوبی نبودند اما در ترکیب این 
تیم توانستند به روزهای خوب برگردند. باشگاه 
اما همه چیز را برای جدایی این دو نفر فراهم کرد. 

باشگاهی مثل سپاهان با این شیوه مدیریت، 
بهشت فوتبالیست های ایرانی است. تیمی 
که یک قرارداد سنگین را به فوتبالیست ها 
پیشنهاد می دهد، دستمزدشان را به موقع 
پرداخت می کند و در عین حال طوری با 
بازیکنان قرارداد می بندد که حتی یک 
ریال از جدایی شان به دست نیاورد! این 
کار در درازمدت سرمایه های باشگاه را 
در معرض نابودی قرار خواهد داد. اگر 

سپاهان یک باشگاه کامال خصوصی بود، 
هرگز نمی توانست چنین ریسکی بر سر 
آینده اش انجام بدهد اما ورود بی حساب و 
کتاب سرمایه ها به این باشگاه، موجب شده 
آنها بتوانند به سادگی دست به این رفتار بزنند.

شــاید باورکردنی نباشــد اما جدایی 
بازیکنان پس از اتمام زمان قــرارداد، تنها 
مشــکل کلیدی ســپاهان برای فصل تازه 
نیست. حتی بازیکنانی که طرف قرارداد این 

تیم هستند نیز می خواهند این باشگاه را ترک 
کنند. چه اتفاقی در ســپاهان رخ داده که تک 
تک نفرات این تیم جدایی طلب شده اند؟ امید 
نورافکن اگر می توانست همین حاال باشگاه را 
ترک می کرد و گفته می شود مهره هایی مثل 
محمدرضا حسینی و یاسین سلمانی نیز به دنبال 
ترک تیم هستند. در حقیقت همه می خواهند 
از این باشــگاه بگریزند و این یک نمره منفی 
فراموش نشدنی در کارنامه کاری محمدرضا 
ساکت خواهد بود. البته که این باشگاه بیکار 
نمی نشیند و بدون تردید خریدهای بزرگی 
در فصل نقل و انتقاالت خواهد داشت اما زمان 
زیادی طول می کشــد تا این نفرات بتوانند با 
سپاهان هماهنگ شوند. طالیی ها یک پروژه 

خوب را با این نفــرات جلو بردند اما 

سپردن هدایت باشگاه به یک مربی بی تجربه 
مثل محرم، کارشان را کمی سخت کرد. این 
باشگاه از لیگ چهاردهم دیگر جامی به دست 
نیاورده و به نظر می رســد که باید در برخی از 
سیاست هایش به شکل جدی تجدیدنظر کند. 
با این روند، آنها در فصل تازه هم امیدی به بردن 
جام نخواهند داشت. ســپاهان در این پنجره 
نقل و انتقاالت، جاهای خالی پرشماری برای 
پر کردن دارد. تیمی که معلوم نیســت چرا به 
همین سادگی با جدایی ستاره ها کنار آمده و در 
طول فصل هیچ تالشی برای ماندگار کردن آنها 
انجام نداده است. این جابه جایی ها فقط موجب 
تضعیف سپاهان نشده اند. تیم های رقیب هم 
توانسته اند خودشان را با این نفرات تقویت کنند 
و حاال رقابت برای قهرمانی در لیگ بیست و دوم 

برای سپاهان بسیار دشوار خواهد بود. باشگاهی 
که برای ســال ها خودش را سمبل حرفه ای 
بودن دانسته، هنوز اصول اولیه قرارداد بستن 
با بازیکن ها را نمی داند و این حقیقت، بسیار تلخ 

به نظر می رسد.
انتخاب ها، تصمیم هــا و قراردادها در این 
چند فصل سپاهان را به دردسر انداخته اند و حاال 
هواداران باشگاه حق دارند که نگران تیم شان 
باشند. تیمی که نیمی از ترکیب اصلی اش را از 
دست داده و هنوز حتی یک ورودی در پنجره 
نقل و انتقاالت نداشته است. شاید بازگرداندن 
ستاره هایی مثل محبی، این تیم را در فرم بهتری 
قرار بدهد اما قبل از خرید بازیکن، رویه امضای 
قرارداد با ستاره ها باید در این تیم تغییر کند. در 
غیر این صورت آنها دوباره صاحب 

تیمی خواهند شــد که با اولین پنجره نقل و 
انتقاالت، به راحتی فرو می ریزد.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

شاید باورکردنی نباشد اما 
جدایی بازیکنان پس از اتمام 

زمان قرارداد، تنها مشکل 
کلیدی سپاهان برای فصل 

تازه نیست. حتی بازیکنانی که 
طرف قرارداد این تیم هستند 
نیز می خواهند این باشگاه را 

ترک کنند
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دربی بانوان، نبردی که باید اتفاق بیافتد
آینده ناگزیر

یک ســال تعطیلی لیگ قهرمانان آســیا و 
تغییر فرمت این رقابت، فرصت را به اســتقالل 
و پرسپولیس خواهد داد تا شانس شان را برای 
حضور دوبــاره در این رقابت محــک بزنند. دو 
باشــگاهی که فصل گذشــته با وجود کسب 
سهمیه به دلیل عدم دریافت مجوز حرفه ای از 
لیگ قهرمانان کنار گذاشته شدند. برای بازگشت 
راه های متعددی پیش روی این دو تیم قرار دارد. 
آنها باید الزامات ای.اف.ســی را برآورده کنند 
تا بتوانند بخشــی از رقابت های لیگ قهرمانان 
باشــند. یکی از این الزامات بسیار مهم، فاصله 
گرفتن از مالکیت مشــترک دولتی اســت که 
شاید ورود جدی تر به بورس، بتواند این مشکل 
را حل کند. مساله دیگر هم پرداخت بدهی های 
سنگین قبلی است که باشــگاه باید راهی برای 
تسویه آن پیدا کند. حتی اگر همه این شرط ها 
هم به مرحله نهایی شــدن برســند، استقالل 
و پرســپولیس بدون تیــم داری در رده بانوان 
شانسی برای رسیدن به لیگ قهرمانان نخواهند 
داشت. این اتفاقی است که باید در هر دو باشگاه 
رخ بدهد و احتماال دیر یا زود به حقیقت تبدیل 
خواهد شد. اساسا بسیاری از باشگاه های فوتبال 
ایران طرفدار باشگاه داری نیستند و به تیم داری 
مشغول اند. یعنی همه تمرکز آنها صرف مدیریت 
تیم فوتبال می شــود و به سایر رشته ها اهمیت 
نمی دهند. این بار اما چــاره ای به جز تیم داری 
در بخش بانوان برای این باشگاه ها وجود ندارد. 
همین حاال هم تیم هایی مثل سپاهان در سطح 
بانوان تیم داری می کننــد و دلیلی برای توقف 
ایــن کار نمی بینند. ســرخابی ها نباید تنها به 
عنوان یک اجبــار به این ماجرا نــگاه کنند. در 
حقیقت آنها نباید تنها این کار را با فشار ای.اف.

ســی انجام بدهند. بدون شک این یک فرصت 
برای آنها خواهد بود تا یکی از »ترندهای« مهم 
روز دنیای فوتبال را به سادگی از دست ندهند. 
امروز تیم داری در رده بانوان، بسیار مرسوم شده 
و بسیاری از باشگاه های اروپایی این کار را با عالقه 
زیادی انجام می دهند. عالقه به فوتبال بانوان نیز 
در همه دنیا بسیار شدت گرفته و حتی تعدادی 
از بازی هــای فوتبال بانوان در اســتادیوم های 
کامال پر با حضور تماشــاگران برگزار می شود. 
شاید تصور عمومی این باشد که این کار فرصت 
چندانی برای کســب درآمد در اختیار این دو 
باشــگاه قرار نمی دهد اما مســاله این است که 
بازگشــت به لیگ قهرمانان به لحاظ مالی برای 
آنها کامال به صرفه اســت و این هزینه را جبران 
می کند. عالوه بر این فرامــوش نکنیم که رقم 
قرارداد در فوتبال بانوان برای مربیان و بازیکنان 
بسیار پایین است و شاید همه قراردادهای یک 
تیم به یک سوم قرارداد یک ستاره در تیم مردان 

هم نرسد.
جالب اینجاست که راه بازگشت استقالل و 
پرسپولیس به لیگ قهرمانان آسیا، حاال از سوی 
همان هایی باز می شود که برای مدت ها نادیده 
گرفته شده اند. دو باشگاه باید دربی بانوان را راه 
بیندازند و این مسابقه را به جذابیت های فوتبال 
ایران اضافه کنند. برگزاری چنین مســابقه ای 
دیگر ناگزیر خواهد بود. ایــن روند می تواند به 
مرور زمان پرسپولیس و اســتقالل را در مسیر 
حرفه ای تری قرار بدهد و آنها را به جای تیم داری 
صرف، به سمت باشگاه داری ببرد. شاید حتی این 
اقدام، راه را برای سایر تیم ها هم هموارتر کند و 
باشگاه های بیشــتری تمایل به ورود به بخش 

بانوان پیدا کنند. 
وقتی دو باشگاه بزرگ کشور تصمیم به ورود 
و حمایت از فوتبال بانوان بگیرند، حتما شاهد 
تبعات مثبتی خواهیم بود. البته این دو باشگاه 
باید حواس شان باشد تیم داری شان در فوتبال 
مثل تیم داری شان در رشته های منهای فوتبالی 
نباشد که هیچ آورده مثبتی نه برای خودشان و 

نه آن رشته ها داشت! 

ورزش بانوان

آدرنالین

سپاهان و نابودی به دست خودی ها

فصل غارت!

جدایی سادیو مانه از لیورپول برای طرفداران این باشگاه 
دردناک به نظر می رســید. چراکه این فقط به معنی جدایی 
یک ستاره از یک باشــگاه نبود. این تصمیم ســادیو، یکی از 
بهترین مثلث های هجومی دنیای فوتبال را هم به انتهای راه 
رساند. به بهانه فروپاشی این مثلث دوست داشتنی، بد نیست 
بهترین مثلث های هجومی تاریخ فوتبال را مرور کنیم. با این 
توضیح که همه این ترکیب های دوست داشتنی در نقطه ای به 
پایان راه رسیده اند. چراکه هیچ لذتی در دنیای فوتبال، ابدی 
نخواهد بود. سادیو مانه فصل جدید را در باشگاه بایرن مونیخ 

آغاز خواهد کرد.

جی دی پی )خنتو، دی استفانو، پوشکاش(
اگر هواداران امروز رئال مادرید سه قهرمانی متوالی تیم شان 
در لیگ قهرمانان را تماشــا کرده اند، مثلث هجومی تاریخی 
این تیم تجربه پنج قهرمانی پیاپــی در این تورنمنت را دارند. 
برد هفت-سه تاریخی باشگاه در فینال اروپا نیز توسط همین 
مثلث جادویی ساخته شده است. بدون تردید این سه نفر یکی 
از بهترین مثلث های هجومی تاریخ در رئــال مادرید بودند. 

نام هایی که هواداران باشگاه هرگز از یاد نبرده اند.

آر پی  جی )رولینو، پله، جرزینیو(
این یکی از دو مثلث تاریخی فوتبال برزیل و یکی از بهترین 
ترکیب های هجومی در تاریخ فوتبال ملی است. این ترکیب 

در جام جهانی 1970 ساخته شد. جایی که تیم رویایی برزیل 
با کنار زدن تک تک رقبا، قهرمانــی جام را از آن خودش کرد. 
البته آنها در آن جام گاهی با اضافه شدن تستائو صاحب چهار 
مهاجم می شــدند اما رولینو در راست، جرزینیو در چپ و پله 
 در مرکز خط حمله، آســیب وحشــتناکی به خطوط دفاعی

 وارد می آوردند.

ام اس ان )مسی، سوارز، نیمار(
بعضی ها باور دارند که این سه نفر بهترین مثلث هجومی 
تاریخ فوتبال را ساخته اند. ترکیب نبوغ مسی، تکنیک نیمار 
و بی رحمی سوارز، بین ســال های 2014 تا 2017 روزهای 
فوق العاده ای برای بارسا ساخت. آنها در کنار هم در یک فصل 
131 گل زدند و لیگ قهرمانان اروپا را نیز بردند. جدایی نیمار 
سرانجام به یکی از رویایی ترین مثلث های هجومی در تاریخ 

فوتبال پایان بخشید.

جی اف آر )گولیت، فان باستین، رایکارد(
آنها هم البته یک مثلث کامال هجومی نیستند اما نمی توان 
نقش شان را در تاریخ فوتبال و ردپای شان در این رشته ورزشی 
را به سادگی انکار کرد. این سه نفر در کنار هم، سه بار میالن را 
قهرمان سری آ کردند و دو بار هم با این تیم، فاتح لیگ قهرمانان 
اروپا شدند. آنها یک ترکیب درخشــان در بهترین سال های 

تاریخ باشگاه ایتالیایی به شمار می رفتند.

بی بی سی )بیل، بنزما، کریستیانو(
قهرمانی هــای پیاپــی در قــاره اروپا، فقط بخشــی از 
موفقیت های شگفت آور این مثلث را تعریف می کند. ترکیبی 
مرگبار که در کنار هم، به هیچ حریفی رحم نمی کردند و هیچ 
فرصتی را برای رسیدن به موفقیت از دست نمی دادند. با کمک 
بیل، بنزما و کریس، رئال به اولین باشگاه تاریخ فوتبال تبدیل 
شــد که در فرمت جدید لیگ قهرمانان به سه قهرمانی پیاپی 
دست پیدا می کند. هر سه بازیکن هم نقش بسیار پررنگی در 
این قهرمانی ها ایفا کردند. از این مثلث، رونالدو اولین کســی 
بود که رئال را ترک کرد، بیل هم در آســتانه جدایی رسمی از 
باشگاه قرار دارد اما بنزما همچنان به درخشش در این تیم ادامه 

می دهد و اخیرا با رئال قهرمان اروپا نیز شده است.

آر آر آر )رونالدو، ریوالدو، رونالدینیو(
آخرین قهرمانــی برزیل در جام جهانی، به ســال 2002 
برمی گردد. این موفقیت با یک مثلث درخشــان هجومی به 
دست آمد. رونالدوی آماده، ریوالدوی سرحال و رونالدینیوی 
تازه نفس در آن دوره، برزیل را به یک قهرمانی فراموش نشدنی 
رســاندند. موفقیتی که تا امروز دیگر با هیچ ســتاره ای برای 
فوتبال برزیل تکرار نشده است. آنها حتی در کشور خودشان 

هم قهرمان جام جهانی نشدند.

سی کی اس )کرویف، کایزر، اسوارت(
توتال فوتبال تیم ملی هلند بر مبنای ترکیبی شکل گرفت 
که در آژاکس آغاز شده بود. این مثلث فوق العاده در آژاکس، 
6 بار لیگ داخلی را فتح کردند و ســه بار هم روی سکوی اول 
لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفتند. آنها به نوعی فرهنگ دنیای 
فوتبال را تغییر دادند و یک سلیقه تازه را به این رشته ورزشی 

اضافه کردند.

ام اس اف )مانه، صالح، فیرمینو(
پایان دادن به حسرت سه دهه قهرمانی در لیگ برتر برای 
لیورپول، اصال کار ســاده ای نبود اما مانه، صالح و فیرمینو به 

خوبی از عهده این ماموریت برآمدند. 
آنها سه بار هم لیورپول را به فینال لیگ قهرمانان رساندند 
و یک بار فاتح این جام شــدند. شکســت مقابــل مادرید در 
 فینال امسال، آخرین مسابقه رســمی این مثلث جادویی در

 لیورپول بود.

جی بی دی )جرج بست، بابی چارلتون، دنیس الو(
منچستری ها این ترکیب را »مثلث مقدس« می نامند. این 
سه نفر در 1300 بازی 660 گل به ثمر رسانده اند و بخشی از 
بهترین دوره های تاریخ یونایتد را ساخته اند. اولین قهرمانی 
اروپایی شیاطین ســرخ نیز با درخشش همین مثلث مقدس 

به دست آمده است.

اس سی جی) سیووی، چارلز، بونیپرتی(
یووه در دهه 50 فرم خوبی نداشت اما عمر سیووری، جان 
چارلز و جیامپرو بونیپرتی، این تیم را متحول کردند. »مثلث 
جادویی« هواداران یووه، سه قهرمانی سری آ و دو قهرمانی جام 

حذفی را برای این باشگاه به ارمغان آوردند.

تیم ملی زیر 23 سال عربستان بدون دریافت »حتی یک 
گل«، قهرمان رقابت های زیر 23 سال قاره آسیا شد. عملکرد 
آنها در این تورنمنت، شاهکار به نظر می رسد. سبزها در اولین 
بازی شان در این جام، پنج گل به تاجیکستان زدند تا خیلی زود 
خودشان را به عنوان یک تیم مدعی تثبیت کنند. آنها سپس به 
تساوی بدون گل روبه روی ژاپن رسیدند و در سومین مسابقه، 
دو بار دروازه امارات را باز کردند تا در قامت تیم صدرنشین به 

مرحله حذفی برسند. در دور حذفی نیز همه چیز مطابق میل 
این تیم پیش رفت. آنها با سه برد دو بر صفر متوالی روبه روی 
ویتنام، استرالیا و ازبکســتان، قهرمان آسیا شدند. شکست 
دادن ازبکســتان میزبان با همه طرفدارانش در این مسابقه، 
ماموریت فوق العاده ای بود. این اولین قهرمانی تاریخ عربستان 
در بازی های زیر 23 سال آسیا به شمار می رفت. این تیم البته 
دو بار به فینال این جام رسیده بود اما تا امروز هرگز در فینال به 
برتری دست پیدا نکرده بود. تصاحب این موفقیت با یک مربی 
جوان، شیرینی بیشتری به قهرمانی عربستانی ها بخشید. سعد 
الشهری 42 ساله که خودش زمانی برای تیم های پایه عربستان 
به میدان رفته بود، برای سال ها در رده های سنی باشگاه های 
مختلف مربیگری کرده و کار کردن با فوتبالیست های جوان را 
خیلی خوب بلد است. او برای یک فصل هم سرمربی تیم اصلی 

باشگاه االتفاق بوده و حاال هدایت تیم زیر 23 سال عربستان 
را بر عهده گرفته است. این مربی قبال با تیم ملی زیر 16 سال 
عربستان  نایب قهرمان آسیا شده و سپس با تیم ملی زیر 19 
سال نیز این تجربه را تکرار کرده بود. با این روند باید در انتظار 
روزی باشــیم که این ســرمربی هدایت تیم ملی بزرگساالن 
کشــورش را بر عهده می گیرد. تمــام بازیکن های حاضر در 
اردوی عربســتان برای قهرمانی آســیا، در لیگ باشــگاهی 
خودشــان به میدان می روند. این تیم چند بازیکن 20 ساله 
و 21 ساله هم دارد که می توانند چند ســال دیگر به بازی در 
ترکیب این تیم ادامه بدهند. هدف بعدی عربستانی ها بدون 
تردید راهیابی به رقابت های المپیک خواهد بود. آنها در این رده 
سنی خودشان را به عنوان بهترین تیم قاره معرفی کرده اند و 
بعید است که در مسیر رسیدن به موفقیت های بزرگ تر، مانعی 

در مسیرشان وجود داشته باشد. عربستان از همین حاال کار 
برای ساختن تیم ملی بعدی اش را آغاز کرده اما فوتبال ایران 
همچنان درگیر ماجراهای همین امروز اســت و اصال فرصت 
نمی کند که نیم نگاهی هم به فردا داشته باشد. این تفاوت ها 
به مرور زمان پررنگ تر خواهند شد و فاصله بیشتری هم ایجاد 
خواهند کرد. از یک جایی به بعد، دیگر فرقی نمی کند که چه 
کسی روی نیمکت تیم ملی نشسته باشد. مساله مهم، ساختن 
برنامه مدونی اســت که فوتبال را در یک کشور به جلو سوق 
می دهد. در ایــران اما همچنان خیــال می کنیم که اگر یک 
سرمربی بزرگ در تیم ملی داشته باشیم، همه مشکالت مان 
برطرف خواهند شــد. این تلقی اشتباهی است که باید از یک 
جایی به بعد اصالح شــود. همه فوتبال را تنها نباید در افراد 

خالصه کرد. 
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لذتی که حرفش بود!

شاهین های سبز و پروازی برای آینده

امیدستان!

چهره به چهره

اتفاق روز


