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یک داستان کامال آشنا برای فوتبال ایران
نیم قرن حسرت!

ماجرای امیدها و المپیک 2020، همان طور که 
انتظار می رفت خیلی زود به پایان رسید. تیمی که 
از دور پیش مقدماتی تا امروز سه سرمربی مختلف 
روی نیمکت داشته، حتی نتوانست از دور گروهی 
رقابت های زیر 23 ســال قهرمانی آسیا عبور کند. 
شاید در ظاهر »تفاضل گل« عامل حذف ملی پوشان 
ایرانی باشد اما آنها با این حجم از بی دقتی، گل نزنی 
و سهل انگاری، سزاوار عبور از این مرحله نبودند. تیم 
ملی برای رد شدن از دور گروهی در دیدار پایانی، باید 
چین را حداقل با دو اختالف شکست می داد. حتی 
در این صورت هم صعود فقط وقتی ممکن می شد که 
کره جنوبی، ازبکستان را از پیش رو بردارد. کره ای ها 
یک قدم بلند به نفع فوتبال ایران برداشتند و با وجود 
نیاز نداشتن به پیروزی در روز پایانی، ازبکستان را با 
نتیجه دو بر یک کنار زدند. تیم ملی امید ایران اما تنها 
یک بار از روی نقطه پنالتی دروازه چین را باز کرد. 
شاید اگر داور مسابقه آن پنالتی را اعالم نکرده بود، 
ایران اصال راهی برای رسیدن به دروازه چین نداشت. 
این میزان از خراب کردن موقعیت های خوب در یک 
تیم، اصال طبیعی به نظر نمی رسد. بدون تردید این 
ضعف بزرگ کادر فنی است که نتوانسته روحیه و 

اعتماد به نفس زیادی در تیم به وجود بیاورد.
وقتی امید نورافکن به عنوان یکی از ستاره های 
مهم لیگ، در پست غیرتخصصی اش برای امیدها 
بازی می کند و به دفاع میانی تبعید می شود، وقتی 
محمد محبی به عنوان یکی از بهترین های لیگ، در 
تیم امید به نیمکت دوخته می شود، وقتی مهدی 
قائدی بعد از یک نیم فصل رویایی ذخیره بازیکنی 
مثل علی شــجاعی می شــود، وقتی بازیکنی در 
قواره های اللهیار صیادمنش به جــز توپ لو دادن 
کاری نمی کند و وقتی امیرحسین حسین زاده تنها 
با نقشه تکروی به زمین می رود، نباید انتظار زیادی 
از تیم ملی امید داشــته باشیم. این تیم حتی اگر از 
گروه عبور می کند نیز هرگز نمی توانست خودش 
را به المپیک برســاند. از دست رفتن شانس صعود 
به المپیک برای یک نســل پر از ستاره دیگر، تاوان 
تصمیم هــای نابخردانه فدراســیون فوتبال بود. 
فدراسیونی که حاال در شکست، بین همه رده های 

سنی توازن برقرار می کند!

 مدعی های بسکتبال
 در پی جبران

دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر بسکتبال 
امروز برگزار می شــود و مهــرام میزبان مس 
کرمان خواهد بود. شاگردان مصطفی هاشمی 
در دیــدار رفت شکســت ســنگین و دور از 
انتظاری برابر حریف ته جدولی خود متحمل 
شدند. آنها قطعا پیروزی آنهم با حداکثر امتیاز 
را برای دیدار امروز هــدف قرار داده اند تا ثابت 
کنند آن دیدار و نتیجه اش اتفاقی تکرار نشدنی 
بوده اســت. نفت دیگر مدعی لیگ بسکتبال 
هم این هفتــه برای جبران شکســت میدان 
می رود. این تیم جنوبی در هفته ششــم لیگ 
برتر نتیجه دیدار خانگــی برابر آویژه صنعت 
مشهد را واگذار کرد. حاال فرصت مهیا شده تا 
نفت آن شکست غیرقابل پیش بینی را جبران 
کند که در این صورت، نتیجه به دســت آمده 
می تواند مرهمی بر زخم شکست هفته گذشته 
باشد. دیگر دیدار مهم هفته نوزدهم هم میان 
شیمیدر قم و شهرداری گرگان برگزار می شود. 
شاگردان محمدرضا اسالمی در تیم شیمیدر 
هفته گذشته نتیجه رقابت نزدیک خود برابر 
پتروشیمی تیم دوم جدول رده بندی را واگذار 
کردند و حــاال در کمتر از ســه روز باید برابر 
صدرنشــین جدول صف آرایی کنند؛ به این 
امید که هم باخت هفته قبــل را جبران کنند 
و هم باخت نیم فصل برابر شــهرداری گرگان. 
همچنین پتروشــیمی هم در تهران دیداری 
تعیین کننده برابر اکسون برگزار خواهد کرد. 
نتیجــه و امتیاز این دیــدار می تواند به بهبود 
وضعیت شــاگردان مهران حاتمی کمک کند 
مگر اینکه بازیکنان اکســون مانع از آن شوند. 
در ســایر دیدارها نیروی زمینی در شهرکرد 
برابر رعد پدافند به میدان مــی رود. در دیگر 
دیدار هم ذوب آهن اصفهان میزبان شهرداری 
بندرعباس است. شورا و شهرداری قزوین نیز 

با توفارقان آذرشهر دیدار می کند.

گزارش بازی

منهای فوتبال

آریا رهنورد

این تنها »نتایج« نبودند که برچسب 
مربی اخراجی را مقابل نام ارنستو والورده 
قرار دادند. اتفاقا والورده، نتایج نســبتا 
خوبی به دست آورد و در دو فصل پیاپی، 
روی ســکوی اول اللیگا ایستاد. او یک 
بار قهرمان کوپا دل ری شــد و یک بار 
نیز به فینال این تورنمنت راه پیدا کرد. 
رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان، 

دستاورد دیگری برای این مربی به شمار 
می رفت اما بارسا در این دوران دو سال 
و نیمه، گمشــده های بزرگی داشت. 
اولین گمشده بزرگ بارســا در دوران 
ارنستو، »بازی زیبا« بود. تیم به ندرت 
تماشاگرانش را به وجد می آورد و همه 
شــور و حالی که در اطراف بارسا وجود 
داشت هم تنها وابســته به ساق های 
لئو مســی بود. والورده این شــانس 
بزرگ را داشــت که یکی از آماده ترین 

مسی های این سال ها را تحویل گرفت 
و این بازیکن، بارها و بارها گره بازی های 
بزرگ برای مربی اش باز کرد. هر وقت 
که به درخشــش یک فوق ستاره نیاز 
بود، لئو از راه می رســید اما هر وقت که 
این ستاره از آمادگی مطلوب به دور بود، 
بارسا عمال حرفی برای گفتن نداشت. دو 
شکست فراموش نشدنی روبه روی رم و 
لیورپول، عمال اعتماد هواداران بارسا به 
سرمربی شان را از بین برد. این باخت ها 

به شخصیت اروپایی بلوگرانا لطمه زدند. 
حاال دیگر همه به این باور رسیده بودند 
که بارسا ممکن است همه برتری هایش 
را دیدارهای خانگی را در مسابقه های 
برگشت از دست بدهد. کیکه ستین، باید 
برای همیشه این روند را به پایان برساند. 
او اساسا تا امروز سرمربی هیچ باشگاه 
بزرگی نبوده و بارســلونا، بزرگ ترین 
چالش زندگی اش را خواهد ساخت. با 
این حال هواداران بارسا و البته اعضای 

کادر مدیریتی باشگاه این مربی را نسبت 
به گزینه های »در دسترس« در اولویت 
قرار دادند. چراکه او در دوران حضور در 
رئال بتیس، بــه بازی های زیبا و پرگل 
شهرت داشت. ستین به اصول کرویف 
وفادار اســت و این همــان روحیه ای 
است که بارســلونایی می خواهند به 
باشگاه شــان برگردد. فوتبال مالکانه، 
گل های زیــاد، موقعیت های متعدد 
و نمایش های شــورانگیز در کنار فتح 
لیگ قهرمانان، مهم ترین خواسته های 

هواداران بارسا از ستین هستند.
مرد 61 ساله نیمکت بارسا در دوران 
بازی یک هافبک میانــی بود و حتی 
شانس بازی در باشگاه اتلتیکومادرید 
را نیز به دســت آورد. 19 سال قبل، او 
کارش را به عنوان ســرمربی راسینگ 
و سپس اخیدو در ســطح دوم فوتبال 
اسپانیا آغاز کرد. کیکه که همیشه به 
دنبال تجربه های متفــاوت بود، برای 
چند ماه در تیم ملی فوتبال ســاحلی 
روسیه دستیار شد و سپس برای هدایت 
تیم ملی گینه، به این کشور سفر کرد. 
گینه البته زیر نظر این مربی در طول 
یک ســال، فقط یک بازی انجام داد و 
سرانجام ســتین با رکورد صددرصد 
شکست از این تیم جدا شد. شکست 
بعدی این مربی در باشگاه لوگورنس 
در سطوح پایین تر فوتبال اسپانیا رقم 
خورد. به نظر می رسید آینده روشنی 
در مسیر این مربی نیســت اما او سال 
2009 هدایت باشگاه لوگو را بر عهده 
گرفت و در ســومین فصل، این تیم از 
ایالت گالیسیا را یک دسته باالتر برد. او 
به مدت 6 سال سرمربی این باشگاه بود 
و در این مدت، استعدادهایش را نشان 
داد. اگر چه همه چیز برای ســتین، به 
کندی پیش می رفت. سال 2015 این 

مربی باالخره به آرزویش برای کار در 
اللیگا رسید و الس پالماس را از منطقه 
سقوط نجات داد. با این حال کیکه به 
دلیل اختالف با کادر مدیریتی، مدت 
زیادی در این باشــگاه ماندگار نشد. 
بتیس، تجربه مهم بعدی این مربی بود. 
او با رده ششم اللیگا و رساندن سفید 
و سبزها به مرحله گروهی یورولیگ، 
نگاه ها را به طرف خــودش برگرداند. 
هرچند که درنهایت، پس از دو سال از 
این باشگاه نیز جدا شد. کیکه ستین 
حــاال در هفتمین دهــه زندگی اش، 
صاحب شغلی شــده که خودش هم 
هنوز آن را باور ندارد. تجربه ای رویایی 

برای پیرمردی از سانتاندر.
قرارداد کیکه با بارســا، دو ســال و 
نیمه اســت اما بندهای این قرارداد، به 
راحتی به مدیران باشگاه اجازه می دهند 
پس از 6 مــاه اول، با این مربی فســخ 
کنند. آنها هنوز نمی توانند برای همه 
پروژه های آینده روی ســتین حساب 
کنند و گزینه هــای بزرگی مثل ژاوی 
و رونالد کومــان را نیز در آب نمک نگه 
داشته اند. شــاید ستین تنها برای یک 
مدت کوتاه روی نیمکت بارسا بنشیند 
اما همین دوران کوتــاه نیز می تواند او 
را از یک مربی ناشناخته، به یک مربی 

جاودانه تبدیل کند.

درباره کیکه؛ جانشین ارنستو در بارسلونا

رئیس مزرعه!

اتفاق روز

سوژه روز

»دیروز در مزرعه با گاوهایم بودم و امروز در شهرک ورزشی بارسلونا هستم!« در مورد سرمربی جدید بارسا، باید به 
همین جمله خود او در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش در پست جدید تکیه کرد. کیکه ستین آشکارا از این موقعیت جدید 

هیجان زده شده و هیجانش را ابدا پنهان نمی کند. روزنامه مارکا در طعنه به صحبت های این مربی در مورد باورنکردنی 
بودن فوتبال، امروز با تصویر چند »گاو« روی جلد منتشر شده و حیرت آور است که فعال گاوها، کلمه کلیدی در مورد کیکه 

هستند. دوران والورده باالخره تمام شده و رییس جدید بارسلونا، با لبخند و روحیه باال تیمش را تمرین داده است. کیکه دو 
مسئولیت بزرگ در پست تازه اش دارد. بازگرداندن طراوت به بارسا و البته، پایان دادن به کابوس کام بک ها!

بیش از حد ســاده انگارانه اســت که تصور کنیم باشــگاه 
شهرخودرو، »موافق« انتقال گل محمدی به پرسپولیس بوده 
است. اگر آنها قصد داشتند سرمربی شان را با پول معامله کنند، 
قطعا چند ماه قبل دست به چنین کاری می زدند و به پیشنهاد 
پرسپولیس قبل از شروع لیگ نوزدهم، پاسخ منفی نمی دادند. 
باشگاه مشهدی این بار عمال »ناچار« شد که قید سرمربی اش را 

بزند و او را در اختیار پرسپولیس قرار بدهد. 
این اتفاق در شرایطی رخ داد که این تیم، عمال زمان زیادی 
برای شــروع نیم فصل دوم و البته برگزاری دیدارهای حساس 
پلی آف برای راهیابی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ندارد. 

هرچقدر هم که آنها از انتقال یحیی درآمدزایی کرده باشند، باز 
هم در مقایسه با ضرری که از حذف احتمالی از آسیا می کنند، 
رقم ناچیزی به نظر می رســد. »فشــار از باال« درست همان 
دلیلی بود که پرونده انتقال یحیی گل محمدی به پرسپولیس 
را به جریان انداخت. البته که خود این مربی هم مخالفتی با کار 
کردن در پرسپولیس نداشت و آماده ترک فوتبال مشهد بود اما 
»پیشنهاد پرسپولیس« به تنهایی نمی توانست مشهدی ها را 
مجاب به نوشیدن جام زهر کند. رد پای وزارت ورزش، به وضوح 
در این انتقال به چشم می خورد. ظاهرا وزارت ورزش با استفاده 
از اهرم های فشار، هر انتخاب دیگری را برای شهرخودرو مسدود 

کرده تا آنها وادار شوند به هر قیمتی به انتقال سرمربی شان رضایت 
بدهند. این اولین بار نیست که وزارت ورزش به نفع یکی از تیم های 
زیرمجموعه اش، دســت به چنین کاری می زند. یک سال قبل 
بود که شخص وزیر با دخالت در پرونده انتقال مرتضی تبریزی 
به باشگاه اســتقالل، عمال این مهاجم را از ذوب آهن جدا کرد و 
شرایطی را به وجود آورد که هیچ مانعی بر سر راه این انتقال وجود 
نداشته باشد. این موضوع، جنگی علنی با مساله خصوصی سازی 
در فوتبال است. اگر باشگاه های خصوصی از حقوق اولیه برای 
حفظ اعضای تحت قراردادشان برخوردار نباشند، دیگر چطور 
می شود به خصوصی سازی در فوتبال امیدوار ماند. طبیعی است 
که وقتی همه تصمیم های مهم را وزارت ورزش می گیرد، هراس 
بزرگی در مورد خصوصی سازی در فوتبال ایران به وجود می آید. 
از یک طرف باشــگاه های خصوصی، گزینه های چندانی برای 
درآمدزایی ندارند و از سوی دیگر، دخالت دولت عمال شرایط رشد 

و پیشرفت را از آنها می گیرد. اگر شهرخودرو از مرحله پلی آف آسیا 
حذف شود، چه کسی پاسخگوی لطمه ای خواهد بود که به این 

تیم و هوادارانش وارد شده است.
شاید این طور به نظر برسد که پرســپولیس در این پرونده 
سود کرده اما آنها نیز عمال یک قربانی بزرگ دیگر در این فوتبال 
غیرحرفه ای هســتند. چراکه به نظر می رسد جدایی سرمربی 
آرژانتینی این باشگاه نیز با یکی از همین دستورها از باال اتفاق 
افتاده است. باشگاه از یک جایی به بعد، دیگر کامال قید بازگرداندن 
کالدرون را زد. وزارتی ها هم پس از مطرح کردن این خواســته، 
چراغ سبز جذب یحیی را به پرسپولیس نشــان داده اند. همه 
قطعه های این پازل، خیلی راحت کنار هم جفت و جور می شوند. 
دولت به همین سادگی، نیمکت دو باشگاه را عوض کرد تا در جهت 
منافع خودش قدم بردارد. تغییراتی که فرصت های برابر برای 

پیشرفت را از تیم های کوچک تر دریغ می کنند.

آریا طاری

پنجره نقل و انتقاالت زمســتاتی لیگ برتر 
نوزدهم، رسما بسته شــده و از حاال به بعد، تنها 
بازیکنان آزاد و مهره های خارجی، ممکن است 
به تیم های مختلف منتقل شــوند. درست مثل 
همیشــه، میزان جابه جایی هــا در تعطیالت 
نیم فصل، کمی بیشتر از حد انتظار بود و چهره 
بعضی از تیم ها، کامال تغییر کرد. اساسا پنجره نقل 
و انتقاالت زمستانی، برای انجام یک یا دو خرید و 
ترمیم ضعف های تیم ها باز می شود اما در فوتبال 
ایران، تیم هایی وجود دارند که در همین پنجره، 

نیمی از ترکیب اصلی شان را عوض می کنند!
موفق ترین تیم

ســپاهان اصفهان را باید موفق ترین تیم در 
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی بدانیم. چراکه آنها 
معدود ضعف های باقی مانده در ترکیب شان را به 
بهترین شکل ممکن برطرف کردند. سپاهان این 
بار اشتباه فصل گذشته را مرتکب نشد و با پرهیز 
از خریدهای اضافی، به بهترین شکل خودش را 
برای نیم فصل دوم آماده کرد. آنها در زمستان با 
یکی از پدیده های درخشان نیم فصل اول یعنی 
مهدی ترکمان برای سمت چپ خط دفاعی به 

توافق رسیدند. سپاهان، محمد طیبی را نیز پس از 
عملکرد موفقش در لیگ، جاشین پورقاز مصدوم 
کرد و ســروش رفیعی را نیز برای خط میانی به 
خدمت گرفت. در فهرست خروجی این تیم نیز 
هیچ نام سرشناسی دیده نمی شود تا طالیی ها، 

پرمهره ترین تیم لیگ برتر نوزدهم باشند.
دو خرید سرخابی

برخالف چیزی که تصور می شد، استقالل و 
پرسپولیس عمال پنجره نقل و انتقاالت شلوغی 
نداشتند. مهم ترین اتفاقی که در زمستان برای 
هر دو باشــگاه رقم خورد، تغییر روی نیمکت ها 
بود. استقالل تا امروز تنها با امیرارسالن مطهری 
رسما قرارداد بسته و پرسپولیسی ها نیز اوساگونا 
را برای خط حمله به خدمــت گرفته اند. جالب 
اینجاست که ارســالن و کریستین، زمانی زوج 
خط حمله باشگاه ذوب آهن بودند. تالش های 
استقالل و پرسپولیس برای خرید نفرات جدید، 
البته همچنــان ادامه دارد. آبی ها بــه زودی با 
مدافع کامروني قرارداد امضا می کنند و قرمزها 
نیز امیدوار به جذب استوکس در روزهای پیش 

رو هستند.
پرکارترین ها

نفت مسجدســلیمان با هفــت خرید تازه، 

رکورددار فصــل نقل و انتقاالت زمســتانی به 
شمار می رود. آنها در این پنجره، آرمان قاسمی، 
احســان تاییدی، احمد گوهری، امید سینگ، 
مهدی زبیدی، محمدعلی صفیا و محمدامین 
اســدی را جذب کردند و البته هفت بازیکن را 
نیز از دســت دادند. شاهین بوشهر که نیم فصل 
اول ناامیدکننــده ای داشــت، در ایــن پنجره 
6 بازیکن جدید خرید. نفراتی مثل اســماعیل 
شریفات، حامد محمودی، ابوالفضل رزاق پور، 
سجاد حیدری، سجاد مشکل پور و میثم دورقی 
6 خرید تازه شــاهین در پنجره نقل و انتقاالت 
به شمار می روند. جدی ترین رقیب شاهین در 
کورس پایین جدول یعنی گل گهر سیرجان نیز 
با پنج خرید به استقبال رقابت های جدید خواهد 
رفت. احمد زنده روح، رضا علیاری، ســیداحمد 
موسوی، میالد کمندانی و یونس شاکری، مردان 
جدید مجید جاللی در گل گهر هستند. پارس 
جنوبی نیز در زمســتان پنج خرید انجام داده و 
جالب اینکه آدام همتی، امین منوچهری، فرید 
محمدی زاده، میالد باقری و میالد خدایی اصل، 

همگی در روز پایانی نقل و انتقاالت با باشگاه 
قرارداد بســته اند. شهرخودرو دیگر تیم 
لیگ با پنج خرید در زمســتان اســت. 
حســن جعفری، روح ا... سیف اللهی، 
محمدرضا خلعتبری، علی طاهران 
و میالد سرلک، در نیم فصل دوم برای 

شهرخودرو توپ خواهند زد.

کم کارترین ها
دو تیم تبریزی لیگ برتر تا اینجا در فصل نقل 
و انتقاالت نیم فصل، روی هم تنها یک خرید انجام 
داده اند. ماشین سازی که به دلیل شکایت شیمبا 
از خرید بازیکن در این پنجره محروم بود، چند 
ستاره کلیدی مثل نریمان جهان و زنده روح را به 
سادگی از دست داد. تراکتوری ها نیز مخالفتی با 
جدایی سوکیتا و فورچونه نداشتند و تنها میالد 
فخرالدینی را در بازار به خدمت گرفتند. به نظر 
می رسد زنوزی دیگر از ریخت و پاش در فوتبال 
خسته شده و قصد ندارد خریدهای گرانقیمت 

دیگری برای دو باشگاه تحت مالکیتش در لیگ 
برتر انجام بدهد. البته که تراکتورسازی هنوز هم 
تیم به شدت پرمهره ای محسوب می شود اما آنها 
نسبت به شــروع لیگ نوزدهم، به لحاظ مهره 

چندان تقویت نشده اند.
دیگران

محمد ابراهیمــی، دانیال ماهینــی و آرام 
هایراپتیان، سه خرید زمستانی حسین فرکی 
برای باشگاه پیکان هستند. ذوب آهن اصفهان 
نیز برای پر کردن جای خالی مهره های جدا شده، 
با فرشاد محمدی مهر و مهدی خلیل قرارداد امضا 
کرده است. سایپا برای فاصله گرفتن از رده های 
پایین جدول، به سراغ خالد شفیعی، اکبر منادی، 
صادق بارانی و مرتضی آقاخان رفته و نساجی، 
روح ا... باقری، ســعید کریمی، حامد بحیرایی و 
مهدی رحیمی را به خدمت گرفته است. فوالد 
خوزســتان نیز بدون تردید یکی از جذاب ترین 
لیست های خرید زمستانی را دارد. تیمی که در 
پنجره نقل و انتقاالت چند بازیکن سرشــناس 
را به ترکیبش اضافه کرده اســت. جذب آیاندا 
پاتوسی آن هم در شرایطی که استقالل در 
یک قدمی خرید این بازیکن قرار داشت، 
یک موفقیت بزرگ برای فوالد محسوب 
می شد. به جز آیاندا، فوالد در این پنجره 
نقل و انتقاالت، فرشاد احمدزاده، سینا 
زامهران و زبیر نیک نفس را به فهرست 

بازیکنانش اضافه کرده است.

ردپای وزیر ورزش در یک انتقال بزرگ

دولت، دشمن خصوصی سازی!

پرونده ای برای نقل و انتقاالت زمستانی لیگ نوزدهم

خریدار، فروشنده و تماشاگر!

کیکه که همیشه به دنبال 
تجربه های متفاوت بود، 

برای چند ماه در تیم ملی 
فوتبال ساحلی روسیه 

دستیار شد و سپس برای 
هدایت تیم ملی گینه، به 

این کشور سفر کرد
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