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مهدی طارمــی از چنــد روز قبل 
می دانست که به تیم ملی دعوت نشده 
است. چراکه هیچ تالشــی برای خرید 
بلیت پرواز برای او در مســیر رسیدن به 
اردوی تیم در نظر گرفته نشــده بود. به 
نظر می رسد این تصمیم تازه ای نیست 

و اســکوچیچ از مدتی قبل تصمیم به 
انجام این کار گرفته است. وقتی توییت 
جنجالی مهدی طارمی منتشــر شد، 
اسکو اساسا سه گزینه در پیش داشت. 
اول اینکه از ماجرا چشم پوشــی کند و 
مهدی را با وجود همه مســائل گذشته 
به اردوی تیم ملی فرابخواند. دوم اینکه 
مهدی را دعوت کند اما این بازیکن را روی 

نیمکت بنشــاند و تنبیه نسبتا ساده ای 
برایش در نظر بگیرد و ســوم هم اینکه 
نام این ســتاره را در فهرست اردوی تازه 
تیم ملی قرار ندهد. اسکو از بین این سه 
راهکار، سومی را انتخاب کرد. روشی که 
به نظر می رسد درســت ترین روش در 
شرایط فعلی باشد. اگر سرمربی کروات، 
مهدی را تحت هر شرایطی به اردو دعوت 

می کرد، این پیام به همه ستاره های تیم 
ملی مخابره می شد که می توانند علنا به 
چالش با سرمربی تیم ملی بپردازند و در 
نهایت به راحتی به کارشان در این تیم 
ادامه بدهند. آن وقــت دیگر پیدا کردن 
پدیده ای به اسم »نظم« در اردو عمال یک 
ماموریت غیرممکن بود. این اتفاق باید 
سال ها قبل در دوران برانکو هم رخ می داد 
اما پروفسور با فوتبالیست های پرحاشیه 
تیمش برخورد نکرد و نتیجه این اتفاق، 
رختکن به هم ریخته و اردوی فراجنجالی 
تیم ملی در جام جهانی آلمان بود. دراگان 
اسکوچیچ قدم اول را به درستی برداشت. 
چراکه برخــورد نکردن او بــا طارمی و 
بی توجهی او نسبت به این مساله، تیم را 

در مسیر بیراهه قرار می داد.
مهدی؛ کمی آرامش الزم است

مهدی طارمــی بعــد از آن توییت 
پرحرف و حدیث، فقط ســکوت کرد و 
جملــه ای در این مورد به زبــان نیاورد. 
می گویند که او پاســخ تلفن های کریم 
باقری و وحید هاشمیان را هم نداده است. 
با این حال در وضعیت فعلی، چند گزینه 
مقابل طارمی وجود دارد. اول از همه، او 
می تواند با یک عذرخواهی ساده به همه 
چیز فیصله بدهد و شعله های این آتش 
را خاموش کند. این ساده ترین راه ستاره 
پورتو برای بازگشت به تیم ملی است. راه 

دوم، صبر کردن است تا آب ها از آسیاب 
بیفتند و بــا فروکش کــردن این موج، 
طارمی دوباره بــه اردوی تیم ملی ایران 
دعوت شود. ســومین و خطرناک ترین 
راه بــرای طارمی هم، ادامــه دادن این 
جنجال و تکرار مواضــع قبلی در مورد 
ســرمربی تیم ملی خواهد بود. در این 
صورت پروسه بازگشــت مهدی به تیم 
ملی، به شدت پیچیده خواهد شد. پسر 
بوشهری فوتبال ایران هنور تصمیمی در 
این مورد نگرفته است. طارمي یک بار بعد 
از اشتباه عجیب در پیوستن به ریزه اسپور 
ترکیه، از ســرمربی وقت پرسپولیس 
عذرخواهی کــرد و دوباره بــه این تیم 
برگشت. شاید حاال زمان مناسبی برای 
دومین عذرخواهی جدی دوران فوتبال 

ایران ستاره طغیانگر باشد.
فوتبالی ها؛ کفه ترازو به نفع مربی

مرور واکنش های این چند روز نسبت 
به این تصمیم جنجالی، نشان می دهد که 
بیشتر هواداران تیم ملی مدافع تصمیم 
سرمربی تیم هستند. چراکه اظهارنظر 
علیه مصاحبه یک مربی در هیچ جای 
دنیا یک اتفاق مرســوم و پذیرفتنی به 
شــمار نمی رود. این واکنش ها به طور 
کلی امیدوارکننده به نظر می رســند. 
چراکه ثابت می کننــد روحیه جمعی 
فوتبال ایران در این ســال ها منطبق بر 
بازیکن ســاالری نیســت. با این وجود 
طبیعتا نتایج تیم ملی در دو دیدار آینده، 
به این اظهارنظرها جهت خواهند داد. این 
یک قمار بزرگ از سوی اسکوچیچ بوده 
است. اگر تیم ملی بتواند بدون مهدی و با 
استفاده از ستاره هایی مثل قدوس، کریم، 
قایدی، کاوه و البته اللهیار صیادمنش 
نتیجه بگیرد، همه چیز به ســود اسکو 

خواهد بود. فرامــوش نکنیم که دو برد 
متوالی، ایران را در یــک قدمی صعود 
قرار می دهد و دیگر نگرانی خاصی برای 
دیدارهای آینده وجود نخواهد داشت. با 
این حال اگر تیم ملی نتیجه نگیرد، شاید 
خیلی از مواضع در مــورد این ماجرا به 

سادگی تغییر کنند.
تاریخ؛ مثل آن یکی مهدی نشو

آخرین چالش بزرگ بین یک ستاره 
کلیدی در تیم ملی و سرمربی این تیم، 
به ماجرای مهدی رحمتــی و کارلوس 
کی روش برمی گشت. البته که نه طارمی، 
رحمتی است و نه اسکوچیچ شباهتی به 
کی روش دارد اما نباید فراموش کرد که 
یک تحلیل اشتباه از سوی رحمتی، چطور 
دوران فوتبال او را تغییر داد. سیدمهدی 
تصور می کرد کی روش فقط برای ســه 
مسابقه دیگر روی نیمکت باقی می ماند 
و به سرعت اخراج می شد. کارلوس اما 6 
سال بعد از آن هم سرمربی تیم ملی بود. 
6 سالی که در آن رحمتی دیگر حتی یک 

بار هم به اردوی تیم دعوت نشد.

مرور همه راهکارهای پیش روی مهدی و اسکوچیچ

جنگ اول، صلح آخر

چهرهبهچهره

چند روز بعد از قرار نگرفتن نام مهدی طارمی در فهرست تیم ملی، واکنش ها به این اتفاق همچنان ادامه دارند. به 
نظر می رسد هر دو طرف، با راهکارهایی برای پایان دادن به این ماجرا مواجه هستند. باید منتظر ماند و دید که آنها، چه 

تصمیمی می گیرند و در روزهای آینده چطور عمل می کنند. دوری طارمی از تیم ملی، تصویر چندان دلچسبی نیست اما 
درست به همان اندازه که تیم به این ستاره نیاز دارد، این فوتبالیست هم به رعایت چارچوب هایی نیاز دارد که اگر وجود 

نداشته باشند، در تیم ملی سنگ روی سنگ بند نمی شود.

دومیــن دوره جام باشــگاه های فوتبال زنان 
آسیا به میزباني امان اردن در حال برگزاري است. 
مسابقاتي که براي نخســتین بار ایران هم در آن 
نماینده دارد. تیم فوتبال شهرداري سیرجان که 
قهرمان لیگ شده بود، بعد از سپري کردن تمرینات 
خود راهي اردن شد و توانست گام اول را هم محکم 
بردارد. شــاگردان مریم جهان نجاتــي در اولین 
گام مقابل بنیادکار ازبکستان به میدان رفتند و با 
عملکردي درخشان این تیم را با نتیجه دو بر یک 

شکست دادند. 
نماینده ایــران در این مســابقه خیلي زود به 
گل رســید. زهرا علیزاده در دقیقه پنجم بازي در 
محوطه 18 قدم بنیادکار توپ ربایي کرد و با یک 
پاس رو به عقب موقعیت خوبي را ایجاد کرد که رقیه 

جالل نسب آن را به نخستین گل بازي تبدیل کرد. 
تیم ازبکستاني هم در دقیقه 15 در موقعیت تک به 
تک قرار گرفت اما عارفه سیدکاظمي دروازه بان 
شهرداري ســیرجاني فرصت گل زني را از رقیب 
گرفت. ســیدکاظمي همچنین در اواسط بازي 
روي ضربه آزاد تیم رقیب خوش نشان داد و اجازه 
نداد دروازه اش به دست ازبک ها باز شود. درنهایت 
این نیمه با تک گل نماینده ایران و کارت زد فاطمه 
برزاجاني به پایان رسید. در شروع نیمه دوم، بازیکن 
بنیادکار روي افسانه چترنور خطا کرد. نتیجه این 
خطا کارت زرد داور به بازیکــن ازبک و ضربه آزاد 
براي شهرداري ســیرجان بود. در این موقعیت 
حدیث بساط شیر توپ را ارسال کرد اما این توپ از 
باالي دروازه بیرون رفت. در ادامه با وجود فشارهاي 

بنیادکار روي دروازه ایــران، آنها موقعیت جدي 
نداشتند. اما ایران که در این دقایق به ضد حمله رو 
آورده بود، در دقیقه 45 با ضربه چیپ زهرا علیزاده 
به گل دوم رسید. کاراچیک اما که بهترین بازیکن 
بنیادکار در این دیدار بود و بارها دروازه شهرداري 
ســیرجان را تهدید کرده بود، سرانجام در دقیقه 
75 در موقعیت تک به تک قرار گرفت و با خطایي 
که سیدکاظمي روي او منجر شد، یک پنالتي به 
سود تیمش گرفت. نوزی مورا هم پنالتی را تبدیل 
به گل کرد و حساب کار دو بر یک شد. در نیمه دوم 
هر دو تیم خطاهاي بیشتري انجام دادند، تا جایي 
که داور هشت دقیقه وقت اضافه براي این نیمه در 
نظر گرفت. نظام آبادي هم در دقیقه 89 کارت زرد 
گرفت. درنهایت اما این بانوان شهرداري سیرجان 
بودند که توانستند به عنوان تیم برنده زمین را ترک 
کنند. آنها در ادامه باید با نماینده هاي هند و اردن هم 
بازي کنند و امیدوار هستند که در نخستین تجربه، 
برد بازي نخست خود را برابر دیگر رقبا تکرار کنند. 
نکته مهم درباره این مسابقات توجهي است 

که به اعضاي این تیم شــده است. پس از رسیدن 
نماینده ایران به اردن، شهره موسوی نایب رییس 
زنان فدراسیون فوتبال در ارتباط تصویري پیگیر 
وضعیت تیم شــد و علي اکبر کریمي پور شهردار 
سیرجان هم در تماس خود براي بازیکنان آرزوي 
موفقیت کرد. همچنین علیرضا جهانبخش کاپیتان 
و ستاره تیم ملی فوتبال ایران هم با سیرجاني ها 

تماس تصویري گرفت تا در مصاف حساس آنها با 
بنیادکار ازبکستان به آنها روحیه بدهد و براي شان 
آرزوي موفقیــت کند. تمام اینها باعث شــد که 
دختران جهان نجاتي با انگیــزه اي مضاعف وارد 
زمین شوند و تیم پیروز میدان باشند. آنها در دومن 
دیدار خود روز چهارشنبه 19 آبان از ساعت 17:30 

دقیقه مقابل گوکوالم هند قرار مي گیرند. 

رقابت قهرمان هاي ایران و ازبکستان به سود سیرجاني ها

مرحله بعد، نبرد با هند

طارمي یک بار بعد از 
اشتباه عجیب در پیوستن 

به ریزه اسپور ترکیه، از 
سرمربی وقت پرسپولیس 

عذرخواهی کرد و دوباره 
به این تیم برگشت. شاید 
حاال زمان مناسبی برای 

دومین عذرخواهی جدی 
دوران فوتبال ایران ستاره 

طغیانگر باشد
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درباره خارجی های تازه وارد پرسپولیس
دوشنبه؛ آخرین راه نجات

وقتی یحیی گل محمــدی دائما از لزوم جذب 
ستاره های خارجی برای تیمش صحبت می کرد، 
هوادارها انتظار داشتند این مهره ها ستاره هایی از 
کشورهای اروپایی یا آفریقایی باشند. استقالل در 
این پنجره نقل و انتقاالت دو فوتبالیست با اصلیت 
فرانســوی جذب کرده که یکی از آنها در شــروع 
همین فصل، سه گل به ثمر رسانده است. اعالم نام 
خارجی های مدنظر پرسپولیس اما برای هواداران 
این باشگاه به شدت غافلگیرکننده بود. چراکه این 
دو مهره برای تیمی در فوتبال تاجیکستان بازی 
می کنند. پرسپولیس و اســتقالل تاجیکستان 
در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های این فصل 
لیگ قهرمانان اروپا با هم روبه رو شدند. یک مسابقه 
ســخت در یک جو نفس گیر که در نهایت با گل 
دیرهنگام مهدی ترابی به ســود تیم یحیی تمام 
شد. با این حال به نظر می رسد نمایش دفاعی خوب 
تیم تاجیکی در دوشنبه، گل محمدی را به جذب 
نفرات این تیم عالقه مند کرده است. دفاع میانی 
و دفاع راســت، نقاطی هســتند که به باور یحیی 
پرسپولیس را به دردسر انداخته اند و حاال باشگاه 
به سراغ یک مدافع میانی و یک مدافع راست از تیم 
شگفتی ســاز این فصل لیگ قهرمانان آسیا رفته 
است. پرســپولیس البته هنوز به صورت رسمی 
از این خریدها رونمایی نکرده اما با اعالم رســمی 
باشگاه استقالل، این دو بازیکن آماده سفر به تهران 
هستند تا با باشگاه ایرانی قرارداد رسمی امضا کنند. 
وحدت هانانوف در دفاع مرکزی، یکی از دو مهره 
مدنظر پرسپولیس به شمار می رود. بازیکنی که 
یکی از سه مدافع استقالل تاجیکستان در سیستم 
سه دفاعه سرمربی این تیم است. منوچهر صفروف 
هم خرید بعدی پرسپولیس از استقالل دوشنبه 
خواهد بود. بازیکنی که یک مدافع کناری راست پا 
به حساب می آید اما قابلیت بازی در سمت راست 
خط هافبک و حتی حملــه را دارد. نکته مهم در 
مورد این بازیکن، شرایط ســنی آنها است. هر دو 
نفر در فهرست زیر 23 ساله های پرسپولیس قرار 
می گیرند. آنها اولین فوتبالیســت های تاجیکی 
تاریخ فوتبال ایران هستند. در شرایط مالی فعلی 
پرسپولیســی ها، خرید ســتاره های بزرگ تر تا 
حدودی غیرممکن به نظر می رسید اما شاید این 
دو نفر بتوانند بخشــی از مشــکالت پرشمار این 
فصل تیم یحیی را پوشش بدهند و روحیه تازه ای 
به تیم تزریق کنند. در قیاس با خریدهای خارجی 
تیم هایی مثل الهالل و النصــر، این نفرات فاصله 
زیادی با ایده آل های مدنظر هواداران پرسپولیس 
دارند اما به هر حال این همه بضاعت باشگاه در این 
شرایط خاص خواهد بود. وحدت هانونوف 21 ساله، 
فقط یک فصل برای اســتقالل تاجیکستان بازی 
کرده و قبل از آن در ترکیب تیم هایی مثل بارکچی 
و زسکاپامیر دوشنبه به میدان رفته است. جالب 
اینکه منوچهر صفروف 20 ســاله هم فوتبالش را 
در بارکچی شروع کرده و درســت مثل هنانوف، 
مدتی در زسکاپامیر توپ زده است. این دو بازیکن 
قبل از این عضو سه باشگاه مشترک بوده اند و حاال 
پرسپولیس چهارمین تیم مشترک آنها به شمار 
می رود. این دو اسم در نگاه اول، خریدهایی بزرگ 
و هیجان انگیز برای سرخ ها به حساب نمی آیند اما 
شاید عملکردشان در ماه های پیش رو، هواداران 
پرشمار این باشــگاه ایرانی را راضی کند. آنها به 
تیمی ملحق می شــوند که قهرمان تکراری این 
سال های فوتبال ایران است اما در این فصل، شروع 
خوبی را پشت سر نگذاشته و نتوانسته انتظارها را 

برآورده کند.
    

دهقاني از پرسپوليس رفت
رضا دهقانی، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس 
که در روزهای نخســت نقل و انتقاالت تابستانی 
به جمع شــاگردان یحیی گل محمدی پیوست، 
قراردادش را فســخ کرد تا تبدیل به عجیب ترین 
خرید این تیم شــود. دهقانی با فسخ قرارداد خود 
باعث شد لیست بزرگســاالن پرسپولیس برای 
دو نفر جای خالی داشــته باشــد. حال باید دید 
خرید هاي جدید سرمربی پرسپولیس چه زماني 
به تیم اضافه مي شــوند.  طبق اعالم سازمان لیگ 
فوتبال، مهلت نقل و انتقاالت تابســتانی به پایان 
رسیده و باشــگاه ها صرفا می توانند بازیکن آزاد 
جذب کنند. پرسپولیس روزهاي خوبي در شروع 
فصل جدید نداشــته و باید دید این تیم به مسیر 

قبلي برمي گردد یا نه.

فوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

فقط چهار هفته بعد از شــروع فصل جدید 
لیگ برتر، دو باشگاه پدیده و فوالد سرمربی های 
جدیدی معرفی کرده اند و فیروز کریمی هم تبریز 
را ترک کرده است. نرخ تغییر مربیان در فوتبال 
ایران رفته رفته به ســرعت یک تغییر بر هفته 
رسیده است. سیاست باشگاه هایی مثل فوالد در 
این زمینه، حیرت آور است. آنها مربی موفقی مثل 
نکونام را برکنار کردند، فقط چهار هفته به ویسی 
فرصت دادند و ســپس او را هم کنار گذاشتند 
تا نکو دوباره به این تیم برگــردد. جالب اینکه 
جواد در زمان جدایی، ادعاهای زیادی در مورد 
برخی مدیران فوالد به زبان آورد اما به ســرعت 

به پیشنهاد بازگشت به این تیم پاسخ مثبت داد.
در اینکه جواد نکونام گزینــه مثبتی برای 
فوالد به شمار می رود، تردیدی وجود ندارد اما 
معلوم نیســت که اگر او یک مربی ایده آل برای 
این باشــگاه بوده، چرا فوالدی ها در پایان فصل 
گذشته قید همکاری با او را زده اند. نکو در انتهای 
فصل قبل، تیمش را قهرمان جام حذفی کرد و به 
موفقیتی مثال زدنی با فوالد رسید اما برخی افراد 
در باشگاه خواهان جدایی اش بودند. جالب اینکه 
ســعید آذری، پای این مربی ایستاد و در نهایت 
خودش هم اهواز را ترک کرد اما نکو بعد از مدتی 

به این شهر برگشــت تا با جانشین سعید 
آذری همکاری کند. همه این اتفاق ها در 
نوع خودشان عجیب به نظر می رسند. 
کاری که باشــگاه فوالد در این پروسه 
انجام داد، به شــدت غیرحرفه ای است. 

آنها عذر یک مربی را خواسته اند، 
سپس جانشــینی برای 

او تعییــن کرده اند و در 
حالی که لیگ برتر هنوز 
وارد هفتــه پنجم هم 
نشده، تصمیم به قطع 
همکاری با او گرفته اند. 

اگر آنها به انتخاب ویسی 
اعتماد داشتند، طبیعتا 
باید کمی بیشتر برای 
ایــن ســرمربی صبر 
می کردنــد و اگــر 
اعتمــادی در کار 

نبــود، اصــال نباید 
چنین انتخابی صورت 

می گرفت تا باشــگاه با یک 

بدهی سنگین به این مربی روبه رو شود. به هر 
حال نکو، دومین تغییر روی نیمکت های 
این فصل لیــگ برتر را رقــم زده و تغییر 
سوم هم به زودی در باشگاه تراکتور اتفاق 

خواهد افتاد.
وســط ایــن معادلــه، تکلیف 
چهره هایی مثل عبدا... ویسی 
هم روشــن به نظر می رسد. 
مردی که چندین ســال 
قبل بــه خاطر شــباهت 
ظاهری نسبی با گواردیوال 
و لباس پوشیدن با تقلید 
از سرمربی اسپانیایی به 
دســت گزارشگرهای 
وطنی به شهرت رسید 
و برای سال ها به همین 
ریســمان تکــراری 
چنگ زد. ویسی البته 
تجربه یک قهرمانی 
عجیب در لیگ برتر با 
استقالل خوزســتان را هم داشت 

اما آن ماجرا بیشتر شــبیه یک معجزه بود که 
تکرار کردنش برای هیچ کس ممکن نیســت. 
طبیعتا آن قهرمانی، باید ویسی را به یک مربی 
بزرگ در فوتبــال ایران تبدیل می کــرد اما او 
مایه های ایســتادن در این جایگاه را نداشت و 
بعد از ناکامی فصل بعد در سپاهان، تجربه های 
شکست خورده متعددی را در باشگاه های مختلف 
مثل قطعه های پازل در کنار هم قرار داد. او که قبل 
از شروع فصل گذشــته از هدایت پیکان برکنار 
شده بود، مدتی به خیبر خرم آباد رفت و ناگهان 
بدون موفقیتی خاص، نیمکت باشگاهی مثل 
فوالد را به دست آورد. شاید ویسی حاال سالمت 
فوتبال ایران را زیر ســوال ببرد و برکناری اش را 
مشکوک بداند اما نباید فراموش کرد که در یک 
روند ســالم و در یک فوتبال حرفه ای، او هرگز 
این چنین صاحب نیمکت باشگاه بزرگی مثل 
فوالد نمی شد. شاید خود ویسی هم از این ماجرا 
چندان ناراحت نباشد. چراکه او به سبک و سیاق 
گذشته رقم قراردادش را از فوالد دریافت می کند 
و به استراحت می پردازد تا با پیشنهاد بعدی، به 
لیگ برتر برگردد و یک تجربه ناامیدکننده دیگر 

را پشت سر بگذارد.
انتظارها از نکو در فوالد، این بار باالتر از گذشته 
خواهد بود. چراکه او شــرایط این تیم را به طور 
کامل در نظر گرفته و سپس به باشگاه پاسخ مثبت 

داده است. او در دو سال هدایت این تیم یک بار 
توانسته فوالد را در منطقه کسب سهمیه آسیا 
در جدول لیگ قرار بدهد و تنها قهرمانی تاریخ 
این باشــگاه در جام حذفی را هم رقم زده است. 
با این رزومه موفق، تعجبی ندارد که فوالدی ها 
از جذب دوباره این مربی اســتقبال کنند و این 
اتفاق را یک خبر خوب برای تیم محبوب شــان 
بدانند. با این حال حاال همه توقع دارند که نکو تیم 
را یک پله باالتر ببرد و دستاوردهای بزرگ تری با 
فوالد به دست بیاورد. عبور از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا و ایستادن در رده ای بهتر از سوم در 
لیگ برتر، احتماال هدف گذاری های مهم نکو در 
اهواز خواهند بود. در همین تابستان، خیلی ها باور 
داشتند که جواد یک گزینه جدی برای همکاری با 
آجورلو در استقالل است اما تمدید طوالنی مدت 
قرارداد فرهاد و نتایج درخشان این مربی در شروع 
فصل، شــرایط را تغییر داد تا عمال راهی برای 
رسیدن به استقالل برای نکو وجود نداشته باشد. 
با این حال موفقیت دوباره در فوالد، او را به نیمکت 
تیم محبوبش نیز خواهد رساند. فعال اولین چالش 
بزرگ این مربی جوان، پر کردن جای نفراتی است 
که در تابستان از تیم جدا شده اند. حفظ هر سه 
مهره خارجی هم اتفاق مثبتی بوده است. چراکه 
احتماال ساختار اصلی تیم جواد هم بر پایه همین 

سه نفر شکل می گیرد.

درباره بازگشت نکو به اهواز

چهار هفته استراحت!  


