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یادداشت
یادداشتی برای بزرگداشت کاپیتان

بیایید به اشکان دژاگه حق بدهیم

سعید عبدی

گالیه اشکان دژاگه از نحوه پایان یافتن
دوران ملی اش ،منطقی و تامل برانگیز بود.
اگر یادتان باشد ،در روزهای پایانی سال 1399
فهرست تیم ملی ایران برای بازی با سوریه در
حالی اعالم شد که نام اشکان دژاگه و مسعود
شجاعی در آن دیده نمی شد؛ دژاگه و شجاعی
در اردوی تیم ملی برای بازی با بوسنی هم در
فهرست حضور نداشتند که این موضوع موجب
طرح سوال از وحید هاشمیان دستیار ایرانی
دراگان اسکوچیچ شد و او بدون اشاره به نام این
دو ستاره ،از «پوست اندازی» تیم ایران صحبت
کرد تا فارغ از کیفیت فنی دو ستاره آن روزهای
تیم تراکتور ،سن و سال آن ها را دلیل اصلی
عدم دعوتشان بداند.
اشکان دژاگه از مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴
به فهرست تیم ملی اضافه شد .او  ۵۹بازی ملی
انجام داده و  ۱۱گل نیز به ثمر ساند .اشکان
در دو جام جهانی برای ایران بازی کرد و در
 34سالگی و در حالی که انتظارش را نداشت به
پایان دوران ملی خود رسید؛ اتفاقی که نوع رخ
دادنش بیش از خود آن باعث رنجش این ستاره
شده است.
دژاگه با حضور در تمامی رده های سنی
تیم ملی فوتبال آلمان ،پا به پای نسلی رشد کرد
که بعدها سلطه ای طوالنی در فوتبال جهان و
اروپا داشت .او بعد از کسب قهرمانی اروپا با تیم
ملی زیر  21سال آلمان در شرایطی قرار گرفت
که باید تیم ملی بزرگساالن خود را از میان ایران
و آلمان انتخاب می کرد .اشکان دعوت نخست
به تیم ملی در زمان قطبی را نپذیرفت اما کمتر
از یک سال بعد توسط کی روش بازهم به تیم
ملی دعوت شد و این بار تصمیم به حضور در
ایران گرفت؛ او در تاریخ  8اسفند  1390اولین
بازی ملی خود برای ایران را انجام داد و با به
ثمر رساندن دو گل مقابل قطر ،شروعی رویایی
داشت.
اشکان بعد از این شروع خوب ،یکی از مهره
های اصلی تیم ملی طی یک دهه اخیر بود و در
دو جام جهانی حضور پیدا کرد؛ اوج کار او در تیم
ملی ،مقابل آرژانتین در جام جهانی  2014بود
که اگر کمی خوش شانس بود می توانست دروازه
نایب قهرمان آن دوره را در مرحله گروهی با یک
ضربه سر دیدنی باز کند ولی دروازه بان حریف
به طرز شگفت انگیزی توپ او را راهی کرنر کرد.
بعد از اینکه اشکان در جام جهانی  2018فرصت
بازی پیدا نکرد ،خیلی ها دوره ملی اش را پایان
یافته می دانستند ولی او بازگشت توفانی به تیم
ملی در جام ملت های آسیا  2019داشت و
تبدیل به کلیدی ترین مهره کی روش در آن
مسابقات شد .او جنگنده ،پرتالش و خستگی
ناپذیر ظاهر شد تا نشان دهد هنوز برای ادامه
راه در تیم ملی از انگیزه کافی برخوردار است.
این اوج حرفه ای گری اشکان بود که کمتر از
یک سال بعد از اینکه نتوانست جایی در ترکیب
تیم ملی در بازی های جام جهانی داشته باشد،
در جام ملت ها به میدان رفت.
حذف ناگهانی از تیم ملی اما اتفاقی نبود
که دژاگه آن را پیش بینی کند؛ او روز گذشته
سکوت چند ماهه خود را شکسته است .اشکان
که خیلی اهل مصاحبه و جنجال نیست ،در
گفت و گویی آنالین با شبکه ورزش در خصوص
پایان دوران ملی اش لب به گالیه گشوده و نحوه
کنار گذاشته شدنش را به گونه ای دانست که
انتظار آن را نداشت .دژاگه گفت:
“من جا داشتم که هنوز برای تیم ملی
بازی کنم .این انگیزه را چند سال پیش داشتم
و همیشه باعث افتخارم بود که پیراهن تیم ملی
را پوشیده و برای کشورم بازی کنم .من انتظار
بازی خداحافظی نداشتم و هیچ گاه این حرف از
جانب من مطرح نشده ولی شاید از سوی نفرات
دیگری مطرح شده باشد .بازیکنانی بزرگتر از من
بازی خداحافظی نداشتند .ولی انتظار داشتم
بعد از این همه بازی کردن با جان و دل برای
تیم ملی ،حداقل با یک تلفن این تصمیم را به
من بگویند .همیشه این گونه بوده که یک مربی
بیاید و بخواهد تیم را عوض کند و بازیکنان
جوانتر را بیاورد .حداقل انتظار من این بود که
زنگ زده و بگویند که چنین تصمیمی دارند ولی
این اتفاق نیفتاد .حقیقتش را بخواهید از این
موضوع کمی دلگیر هستم .ولی بازهم می گویم
که خدا را شاکرم که با افتخار  8سال برای تیم
ملی بازی کردم”.
حقیقت این است که در فوتبال ایران هیچ
پروتکلی در برخورد با مسائلی مثل این وجود
ندارد و اغلب  ،اشخاص هستند که در دوره
ریاست و مدیریت روش خاص خود را برای
این کار انتخاب میکنند که فدراسیون مستقر
قبلی ترجیح داده از کنار موضوع بگذرد  .اما
ستاره ای در حد و اندازه های اشکان دژاگه با
کلی بازی خاطرانگیز برای تیم ملی و سابقه
بازی در تیم های مطرح فوتبال اروپا قطعا می
توانست با حالتی منطقی تر و حرفه ای تر از
تیم ملی کنار گذاشته شود؛اگرچه نباید از یاد
ببریم که او بعد از دعوت نشدن به تیم ملی
واکنش ناشایستی در اینستاگرام به نمایش
گذاشت.
به هرحال اشکان دژاگه باید بداند که
هواداران فوتبال ایران هیچ گاه خاطرات و
زحمات او را فراموش نخواهند کرد و البته
همین امروز هم برای قدردانی و تشکر از او دیر
نیست؛اتفاقی که میتواند از سمت رییس یا دبیر
فدراسیون یا سرمربی تیم ملی رخ بدهد.

ورزش

بازی عجیب وزارت ورزش با پرسپولیس

مشخص نیست چرا وزارت ورزش درباره
برنامههای پرسپولیس تعلل میکند.
پرسپولیس از فرصت فیفادی استفاده کرده تا
نواقصی که در هفته سوم و چهارم رقابتهای لیگ
برتر داشته را برطرف کند و با آمادگی بیشتری
به مصاف مس رفسنجان در هفته پنجم برود .این
تیم در دو هفته اخیر لیگ برتر یک شکست و
یک مساوی داشته تا  ۵امتیاز از دست بدهد و از
رقبایش در صدر جدول فاصله بگیرد.
با وجود نتایجی که پرسپولیس در لیگ برتر
گرفته ،به نظر میرسد مشکالت مدیریتی این
باشگاه رفته رفته تمرکز را از مجموعه فنی این
تیم گرفته است .سادهترین نمونه اش همین مساله
محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقاالت است .این
باشگاه به دلیل بدهی به گابریل کالدرون ،سرمربی
سابقش ،با پنجره بسته روبرو شد و نتوانست
یارگیری هایش برای فصل جدید را ادامه دهد.
البته که این مورد به تنهایی دردسرساز نبوده
و «امروز و فردا» کردن ،درباره باز شدن پنجره
نقل و انتقاالتی باشگاه آزار دهنده شده است.
اگرچه ،سرپرست پرسپولیس ،سه روز مانده به
پایان مهلت نقل و انتقاالت از آن گفت که پنجره
پرسپولیس امروز و فردا باز میشود ،ولی با گذشت

قریب به یک هفته بعد از اتمام مهلت قانونی ،این
پنجره هنوز بسته مانده و امروز دوباره ،مدیریت
پرسپولیس تاکید کرده ،پنجره باز میشود.
باز شدن پنجره اتفاق خوبی برای یحیی
گل محمدی و تیم پرسپولیس است ،ولی این
مورد هم نمیتواند مشکل اصلی این باشگاه
را برطرف کند .ماجرا مربوط به بازی عجیبی

است که وزارت ورزش برای پرسپولیس درنظر
گرفته است .برخالف باشگاه استقالل ،این تیم
هنوز مدیرعامل ندارد و قاعدتا کارهای زیادی
در باشگاه پرسپولیس به همین دلیل روی زمین
مانده است .برخالف ادعای اولیه وزارتیها مبنی
براینکه بعد از بازگشت پرسپولیس از رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا ،تکلیف مدیرعامل سرخها

مشخص میشود ،هنوز چنین اتفاقی نیفتاده
است .این در حالی است که رفته رفته نیمی از
بازیهای نیم فصل اول هم داره از راه میرسد.
نداشتن مدیرعامل ،نه تنها مشکالت مالی
پرسپولیسیها را الینحل باقی میگذارد بلکه
زمینه برای ورود اسپانسر جدید به این باشگاه
را هم با مشکل مواجه کرده است .این موضوع
در حالی رخ میدهد که وزارت ورزش همچنان
برای مشخص کردن مدیرعامل پرسپولیس امروز
و فردا میکند .اینکه چرا وزارت ورزش چنین
تعللی در حق پرسپولیس میکند مشخص
نیست.
در این میان باز جای خوشحالی اش باقی
است که یکی دیگر از تیمهای پرطرفدار فوتبال
ایران یعنی استقالل به سروسامان مدیریتی رسیده
و کارهای این باشگاه روی روال صورت میگیرد.
یکی از دالیلی که استقاللیها این روزها صدر
جدول لیگ برتر هستند ،آرامشی است که مدیریت
باشگاه به مجموعه کادر فنی استقالل تزریق کرده
و آنها با تمرکز  ۱۰۰درصدی به مصاف رقبا
میروند .این موضوعی است که پرسپولیس تا به
حال ،یعنی قریب به  ۵هفته بعداز شروع لیگ برتر،
همچنان از آن بی بهره است.

بحث پیرامون مقبولیت سرمربی و وضعیت بازیکنان؛

اسکوچیچ و تیم ملی زیر ذره بین مجید جاللی!

مجید جاللی میگوید سرمربی باید با حمایت از خواست
بازیکنان ،مقبولیت خود را افزایش دهد.
مجید جاللی در برنامه این هفته شبهای فوتبالی حاضر شد و در
خصوص بازی ایران  -لبنان و همچنین وضعیت تیم ملی ایران اظهار
نظر کرد :اینکه تیم ما ،تیم خوبی است هیچکس نباید تردیدی کند
و این تیم واقعا تیم شایسته ای است .وقتی شما با هر تیمی در سطح
بینالمللی بازی میکنید اصال نمیتواند بگویید بازی راحت است .در
بازی مقابل لبنان هم ،لبنان کاری را میکرد که یک تیم در آن سطح
باید انجام بدهد .چهار دفاعش نزدیک به هم بودند و دو بازیکن هم
گذاشته بود که روی خط بازی میکردند و کامال کناره ها را بسته بود.
چهار بازیکن هم در خط جلوتر گذاشته بود که به قدری به هم نزدیک
بودند که شاید عمق این تیم حدود  ۱۵متر یا کمتر بود.
وقتی با دو مهاجم بازی کردیم ،گل زدیم

او ضمن تاکید بر شاداب نبودن تیم ملی گفت :تیم ما از نظر تکنیکی
و نفرات تیم خوبی است اما در بازی با لبنان بچه ها مثل همیشه شاداب
نبودند .این مساله میتواند علت های متفاوتی داشته باشد و ما اگر
بخواهیم به علت ها بپردازیم باید کسی باشیم که با تیم زندگی کنیم
و خیلی نزدیک به تیم باشیم .شاید یکی از دالیل این موضوع ،پست
مشترکی باشد که بازیکنان بعد از بازی گذاشتند .در هر صورت تیم،
اشتیاق و شادابی و طراوت همیشگی را نداشت .ما در بازی با کره هم
تقریبا این حالت را در تیم دیدیم .تیمی که بازی میکند ساکت تر از
همیشه بود اما نیمکت ما در دو بازی اخیر شلوغ تر از همیشه است.
مربی باتجربه فوتبال ایران درباره عملکرد خوب خط حمله
تیم عنوان کرد :ما در خط جلو بازیکنانی در سطح بینالمللی داریم.
بازیکنانی که شاید در سال های آینده در بهترین تیم های اروپا
بازی کنند و باید خیلی قدر این بازیکنان را بدانیم .زوج هایی داریم
که در تاریخ فوتبال کشور ما ،نایاب هستند و از بازی و کار فنی و
کاریزمایی که دارند نمیشود گذشت و میتوانند در لحظه همه چیز
را تغییر بدهند .در بازی با کره ما در لحظه بازی را از دست کرده
درآوردیم و مساوی کردیم یا در بازی با لبنان هم در چهار دقیقه آخر
این اتفاق افتاد.
وی افزود :آقای اسکوچیچ کوچینگ در جریان بازی خوبی دارد
و شاید اگر انصاریفرد زودتر به بازی میآمد ما زودتر از این مخمصه
خارج میشدیم چون ما حتی مقابل کره با دو نوک و دو هافبک وسط
بازی کردیم ولی در این بازی که میدانستیم حریف هم فشرده بازی
میکند ما با یک نوک و سه هافبک وسط بازی کردیم و زمانی که ما
به دو مهاجم مرکزی تبدیل شدیم ،توانستیم دو گل بزنیم و خودمان
را از شرایط سخت خارج کنیم.
بحران مقبولیت؛ اگر گل نمیزدیم چه میشد؟

مدافع سابق تیم ملی می گوید در حال حاضر
صعود به جام جهانی از هرچیزی مهم تر است و
عزیزی خادم باید به حواشی پایان بدهد.
جواد زرینچه درباره مشکالت و حواشی تیم
ملی ایران در آستانه دیدار با سوریه بیان کرد :من
فکر می کنم دامن زدن به این حواشی و مشکالت
دردی از تیم ملی دوا نمی کند .االن تیم ما نیاز به
آرامش دارد و مدیریت تیم و شخص آقای عزیزی
خادم رییس فدراسیون باید این مشکالت را مرتفع
سازند تا انشااله یک برد خوب به دست بیاوریم و
راه صعودمان هموارتر شود.
او درباره اعتراض بازیکنان به مبلغ پاداش های
پرداخت شده توسط فدراسیون تاکید کرد :انشااله
آقای عزیزی خادم ورود خواهند کرد تا حاشیه ای
وجود نداشته باشد .تیم ملی نیاز به آرامش دارد و
شک نکنید بازیکنان هم خوب می دانند که باید
حواس شان به بازی آینده و برد در آن باشد.
مدافع سابق تیم ملی ایران که در جام جهانی
 98هم حضور داشت ،همچنین گفت :واقعیت این
است که همواره بحث پاداش ها در تیم ملی وجود
داشته است .اما االن شرایط بدتر شده است .به هر

جاللی در خصوص عدم دعوت مهدی طارمی به تیم ملی گفت:
من دوست دارم علت ها را بررسی کنیم نه اینکه تالش داشته داشته
باشیم مقصرها را شناسایی کنیم .ما اغلب در فوتبال اشتباهمان همین
است که به جای علت ،دنبال مقصر میرویم و بیشتر مواقع هم اشتباه
میکنیم .موضوع طارمی خیلی پیچیده است ولی تجربه به ما ثابت
کرده مشکالت از یک جای خیلی کوچک شروع میشود .وقتی شما
آن مسائل را ندیده بگیری آن مشکل از بین نمیرود و نهفته میماند
و بزرگ میشود تا یک روز عیان شود و االن هم چنین اتفاقی افتاده.
من اصال نمیگویم طارمی کار درستی کرده است .بازیکن باید کار
خودش را انجام بدهد و همیشه اصول این است که بازیکن در اختیار
مربی باشد و اینکه در یک فضای عمومی ما چیزی بر علیه مربی
بگوییم ،چیز خوبی نیست.
او ادامه داد :وقتی شما کسی را برای سرمربیگری یک تیم انتخاب
میکنی و آن فرد را هوادار ،جامعه رسانه ای و حتی مردم قبول ندارند،
این مساله به بازیکن هم سرایت میکند .ما به این مساله میگوییم “بحران
مقبولیت” .شما وقتی یک سرمربی را میگذاری تا وقتی ببرد مشکلی
نداری و همه چیز آرام پیش میرود اما اولین چالشی که داشته باشی
میتواند همه چیز را زیر و رو کند .تصور کنید مقابل لبنان در چهار دقیقه
آخر گلی نمیزدیم ،امروز چه اتفاقی رخ میداد؟
وی با اشاره به مشکل ساز بودن بازیکنان بزرگ در تیم ها توضیح
داد :مواردی وجود دارد که کسانی که در شروع گزینش میکنند باید
به آنها توجه کنند .بحران مقبولیت یک موضوع خیلی جدی است.
موضوعی است که بارسلونا را نابود کرد و االن به این رسیدند که باید
جلوگیری کنند .در همه تیم ها حتی در تیم جوانان ،بازیکنان بزرگ
همیشه مشکالتی دارند .باید ببینیم بازیکنان بزرگ تحت چه شرایطی
تمکین میکنند.
کارشناس فوتبال در خصوص مسائلی که میتواند از این مشکالت
جلوگیری کند ،عنوان کرد :چند عامل وجود دارد؛ یکی اینکه مربی
کاریزمای قوی داشته باشد .این کاریزما میتواند سوابق بازیگریاش
باشد .کسی کاری به اینکه مربی خوبی هست یا خیر ندارد و همین
که کاریزمای قوی در حوزه بازیگری داشته باشد ،بازیکن کار خودش
را میکند .مثال فرض کنید آقای دایی را برای سرمربیگری تیم ملی
انتخاب کنند ،به واسطه کاریزمای دوران بازیگری بچه ها تمکین
میکردند .در باشگاه ها هم چنین نمونه هایی داریم.
سرمربی باید زبان گویای بازیکنان باشد

جاللی ادامه داد :عامل دیگر اینکه بازیکن حس کند این مربی
زبان گویای خودش است .در دوره آقای کیروش یک بازیکن تیم
ملی را در یک برنامه آوردند و مجری از او پرسید نظرت درباره آقای
کیروش چیست؟ بازیکن گفت بچه ها همه او را دوست دارند چون

دنبال کار بچه هاست ،پاداش بچه ها را میگیرد .این یکی از موارد
است .در باشگاه ها هم وقتی بازیکنان اعتصاب میکنند اگر شما
سر نخ را بگیری میبینی مربی کنار آنهاست و اگر کنارشان نباشد
نمیتواند تیم را مدیریت کند و مجبور است کنار تیم قرار بگیرد.
بازیکن اگر ببیند مربی زبان گویای او است و میتواند از حق و
حقوقش دفاع کند ،حتی اگر از نظر علوم مربیگری او را قبول نداشته
باشد ،با او کنار میآید.
وی افزود :عامل دیگری که وجود دارد این است که بازیکن
ببیند مربی ارتباطاتی بین هواداران ،لیدرها ،مسئولین دارد که بازیکن
اگر بخواهد با این مربی سرشاخ شود ضرر میکند .و یک عامل دیگر
هست که بازیکن بزرگ ببیند مربی که با او کار میکند حرف هایی
بشنود که تا بحال نشنیده و حس پیشرفت به او دست میدهد .وقتی
حس کند کنار آن مربی پیشرفت میکند ،تمیکن میکند .این مسائل
راه هایی است که بازیکنان بزرگ تمکین میکنند و اگر اینها وجود
نداشته باشد بازیکنان بزرگ که در هر صورت مشکل ساز هستند.
مجید جاللی گفت :آقای کیروش کاریزما داشته ،علم هم داشته
اما زبان گویای بازیکنان هم بوده و اینطور میشود روی تیم و بازیکن
تسلط داشته باشی .اگر شما کاریزما نداشته باشی و از حق و حقوق
بچه ها هم دفاع نکنی و ارتباطات هم نداشته باشی ،در هر صورت
مشکالتی پیش میآید حتی اگر مربی باشی که کارفنی خوبی داشته
باشی .االن اگر ما این مشکالت را رد میکنیم برای این است که
نتیجه میگیریم و این یک موضوع اساسی است.
او در پایان در خصوص تاثیر بردهای متوالی روی کمرنگ شدن
بحران مقبولیت عنوان کرد :ایم مساله میتواند با بردهای متوالی
کمرنگ شود و همینطور هم شده است .وقتی شما این مربی را برای
تیم ملی انتخاب کردی همه شوکه بودند ولی وقتی جلو آمد طیف
وسیعی از جامعه پذیرفتند ولی در هر صورت بحران وجود دارد و با
اولین باخت همه به نقطه اول برمیگردند

زرینچه :باید فشار را از روی اسکوچیچ برداریم

حال در هر حرفه ای و شغلی حرف اول و آخر را
پول می زند .در همه جای دنیا هم اینگونه است.
به هر حال فوتبالیست ها هم دنبال مبلغ پاداش و
پول هستند و طبیعی است.
زرینچه در پاسخ به این پرسش که آیا در تیم

ملی  98هم چنین موضوعی بر سر پاداش های
بازیکنان ایجادشد گفت :من دقیق چنین چیزی را
یادم نمی آید .به یاد نمی آورم کسی اعتراضی به
پاداش کرده باشد .مهم هم نیست .در حال حاضر
تنها چیزی که اهمیت دارد موفقیت تیم ملی است

و اینکه با اقتدار به جام جهانی صعود کنیم.
پیشکسوت فوتبال ایران درباره فشارهایی که طی
روزهای گذشته به دراگان اسکوچیچ وارد شده تاکید
کرد :قطعا هیچ مربی ای دوست ندارد حرف و حدیثی
پیرامون تیمش به وجود بیاید .این مربی نتایج خیلی
خوبی با تیم ملی گرفته اما به خاطر یک کدورت با
مهدی طارمی تحت فشار قرار گرفته است .هرچه
هست او سرمربی و تصمیم گیرنده است و بازیکنان
باید احترام ها و جایگاه ها را حفظ کنند.
زرینچه همچنین گفت :بحث ما االن نه
اسکوچیچ است نه فرد دیگری .موضوع ما فوتبال ملی
است .موفقیت تیم ملی به همه چیز ارجحیت دارد و
باید همه دست به دست هم بدهیم تا تیم ملی به جام
جهانی برود .انشااهلل مشکالت هم کمتر شود و حاشیه
ها پایان یابد تا یک صعود خوب داشته باشیم.
او درباره شرایط تیم ملی مقابل سوریه افزود:
سوریه تیمی است که به قول معروف اتوبوسی دفاع
می کند .ما بازیکنان خوب داریم و فکر می کنم با
تاکتیک مناسب و فشار گذاشتن روی عمق دفاع
سوریه می توانیم به برد برسیم .من بسیار خوشبین
هستم و انشااهلل یک برد دیگر را جشن بگیرد.

بیانیه ذوبآهن در واکنش به اتفاقات مصاف با پیکان

روابط عمومی باشگاه ذوب آهن با انتشار مطلبی به اتفاقات دیدار
برابر پیکان اعتراض کرده و میگوید فوتبال ایران به تاریخ 1 / 1 / 1
بازگشته است.
دیدار باالخره دیدار معوقه هفته سوم لیگ برتر میان پیکان و
ذوب آهن در ورزشگاه انقالب کرج برگزار شد؛ مسابقهای که به واسطه
جابجایی چندین و چند بازیکن و همینطور مجتبی حسینی و مهدی
تارتار سرمربیان دو تیم ،از حساسیتهای ویژهای برخوردار بود.
این رویارویی فقط یک صحنه جنجالی کم داشت که آن هم
با تصمیم محمدرضا اکبریان رخ داد و این داور که در ابتدا برخورد
مدافع پیکان و مهاجم ذوبآهن را پنالتی گرفته بود ،تصمیم خود
را عوض کرد تا اتفاقات این بازی کامل شود و حواشی همچنان هم
ادامه دارد.
در آخرین اظهارنظر در رابطه با این مسابقه ،روابط عمومی
باشگاه ذوبآهن اقدام به انتشار بیانیهای در مورد متن و حواشی این

مسابقه کرده و به موارد زیر اشاره کردهاند:
*تغییر زمان دیدار ذوبآهن و پیکان تهران به دلیل داشتن
بازیکنان در تیم ملی امید که هر دو باشگاه به یک تعداد بازیکن در
تیم ملی امید داشتند.
* تغییر محل برگزاری مسابقه از استان تهران به یک استان
دیگر ،درحالی که پیکان در تهران مستقر است.
* از برگزاری مسابقه در یک ورزشگاه کامال غیر استاندارد و غیر
حرفه ای بدون امکانات ،بدون کاور زمین ،رختکن و فاضالب معیوب
و حتی قطع بودن آب گرم برای دوش بازیکنان.
*اقامت دو تیم ذوب آهن و پیکان در یک هتل در شب قبل از
مسابقه که خالف مقررات است.
*برگزاری جلسه هماهنگی مسابقه در استان البرز و کنفرانس
خبری در استان تهران در فاصله زمانی یکساعته.
*اعالم تغییر زمین مسابقه یک روز قبل از مسابقه به باشگاه

ذوب آهن ،که باعث شد تیم نتواند با پرواز به اصفهان برگردد و
اتوبوس بگیرد.
*مجموعه داوری ضعیف ،بدون امکانات ارتباطی ،وناهماهنگ با
یکدیگر و جالب تر از همه از استان البرز ،بدون سیستم ویدئو چک
و تاخیر نیم ساعته در پخش بازی از صداوسیما همه و همه نشان
میدهد که به هر صورت خواسته یا ناخواسته شرایطی فراهم شد تا
مهدی تارتار وبازیکنان تیم ذوبآهن اصفهان نتوانند تمرکز الزم را
داشته باشند و نتیجه چیز دیگری رقم بخورد .مگر باشگاه ذوب آهن،
سرمربی و کادر فنی همزمان چند مشکل را میتوانند حل کنند ،واقعاً
در شرایط فعلی فوتبال که  ،ایران بدنبال کسب جایگاههای جدید
وبهتری است این شرایط جای تاسف دارد.
بخش پایانی این بیانیه هم با کنایه نسبت به اتفاقاتی که در
فوتبال ایران رخ میدهد ،به شکل زیر نوشته شده است:
شاید دوباره داریم برمیگردیم به 1/1/1

شماره 3321

اخبار
آرزوی شجاعی بعد از پایان دوران بازی؛

خداحافظی کاپیتان مسعود شاید مقابل
اوساسونا!

هافبک  37ساله نساجی به سالهای پایانی
فوتبال خود نزدیک میشود و به نظر ایدهآلهایی
برای آویختن کفشهایش دارد.
یکی از بزرگترین نقل و انتقاالت پیش
از آغاز بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال
ایران ،انتقال مسعود شجاعی بعد از حضور
پر سر و صدا در تراکتور به نساجی مازندران
بود؛ آنهم در شرایطی که شجاعی مدتی را
در تبریز به عنوان مربی تجربه کرده بود اما
دوست داشت تا برای نساجی در لیگ برتر به
میدان برود.
مسعود شجاعی که نیمی از  37سالگی
خود را هم گذرانده ،قراردادی دو ساله را
باشگاه نساجی به امضا رساند و به نظر
میرسد بعد از اینکه قراردادش به پایان
برسد ،برای خداحافظی از مستطیل سبز
تصمیم بگیرد.
البته شجاعی هنوز امیدها و انگیزههای
زیادی برای فوتبالش دارد ،او در بخشی از
گفتگوی خود با امیرعلی دانایی در برنامه «رخ
به رخ» درباره احتمال بازگشتش به تیم ملی و
خداحافظی از فوتبال گفته بود :صدرصد همه
تالش خودم را میکنم؛ سعی میکنم تا روزیکه
بتوانم مفید باشم ،بازی کنم و امسال حس
میکنم سال فوقالعادهای را پشت سر خواهم
گذاشت.
جالب آنکه مسعود شجاعی درباره واکنش
به سوالی درباره اینکه دوست دارد مقابل کدام
بازی خداحافظی برای او برگزار شود ،پاسخ داد:
خیلی سخت است و واقعا نمیدانم اما باشگاهی
مثل اوساسونا.
اوساسونا اسپانیا باشگاهی است که مسعود
شجاعی در روزهای اوج فوتبالیاش پنج سال در
آنجا بازی کرد و سابقه  100بار پوشیدن پیراهن
این باشگاه اسپانیایی را در کارنامه خود دارد.

قضاوت علیرضا فغانی در هفته پنجم
لیگ ایران

داور نامدار فوتبال ایران که برای پشت سر
گذاشتن تعطیالت به تهران بازگشته ،در هفته
پنجم لیگ برتر قضاوت خواهد کرد.
علیرضا فغانی که مدتی است در استرالیا
حضور دارد و در این کشور حرفه داوری خود
را دنبال میکند ،اکنون بار دیگر با توجه به
حضوری کوتاه مدت در ایران ،قرار است قضاوت
یکی از بازیهای هفته پنجم لیگ برتر به وی
سپرده شود.
علیرضا فغانی در این هفته از انتخابی جام
جهانی قطر قضاوتی را در آسیا عهده دار نبود و با
ابالغی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مواجه
نشد .اتفاقی که باعث شد برای تعطیالت راهی
تهران شود .به همین منظور کمیته داوران قصد
دارد همانند فصل گذشته از این حضور سود برده
و قضاوت یکی از دیدارهای لیگ برتر را به وی
بسپارد .فغانی در فصل گذشته نیز بعد از حضور
در تهران ،دو بازی از لیگ برتر را قضاوت کرده
بود.

بدشانسی کامیابی نیا مقابل اکبر
میثاقیان و شهرخودرو

هافبک جنگنده سرخها در دیدار برابر
شهرخودرو از روی نقطه موفق به باز کردن
دروازه حریف مشهدی نشد.
کمال کامیابی نیا که در هفتههای پایانی
فصل گذشته و در اردوی تیم ملی دچار
مصدومیت شده بود ،با پایان فصل بیستم با
حضور در امارات تحت معالجه قرار گرفت و
دوران آماده سازی خود را دنبال کرد.
هافبک جنگنده سرخها که طی دیدارهای
اخیر لیگ نتوانسته فرصتی برای حضور در
ترکیب اصلی این تیم به دست بیاورد ،برابر
شهرخودرو یکی از نفراتی بود که یحیی گل
محمدی در این بازی دوستانه به او بازی داد.
کامیابی نیا علیرغم نمایشی که در این بازی
داشت و توانست آمادگی خود را به رخ بکشد،
در ماموریت زدن پنالتی این تیم ناکام ماند و
این فرصت تیمش را برای گلزنی از دست داد.
در حال حاضر در خط میانی پرسپولیس
میالد سرلک ،رضا اسدی ،شریفی و کامیابی نیا
حضور دارند و هافبک باتجربه و باسابقه سرخها
امیدوار است با شروع دوباره لیگ همانند فصول
گذشته جایگاه ثابت خود را در ترکیب این تیم
به دست بیاورد.
خبر خوب برای ایران؛

خربین بازی نمیکند

بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال سوریه
عمر خربین مهاجم تیم ملی فوتبال این کشور
در بازی با ایران غایب خواهد بود.
در هفته اول دور برگشت مقدماتی جام
جهانی  2022و سه شنبه هفته جاری سوریه
در شهر امان میزبان ایران است و بر اساس
اعالم فدراسیون فوتبال سوریه در این بازی عمر
خربین مهاجم سرشناس تیم ملی سوریه قادر به
همراهی این تیم نخواهد بود.
فدراسیون فوتبال سوریه به همین بهانه
بیانیه ای منتشر کرده است «:بعد از تست
های پزشکی روی عمر خربین مشخص شد این
بازیکن به دلیل مصدومیتی که در بازی با عراق
پیدا کرد نیاز به استراحت یک هفته ای دارد در
نتیجه در بازی با ایران غایب خواهد بود».
مهاجم تیم ملی سوریه بازیکن توانمندی
است و بارها و بارها در برابر تیم ملی فوتبال
ایران و تیم های باشگاهی ایران در مسابقات
لیگ قهرمانان آسیا ارایه گر بازی های خوبی
بوده و گل های متعددی را هم به ثمر رسانده
است .این یک خبر خوب برای تیم ملی فوتبال
ایران است .سوریه با  2امتیاز از  5بازی در قعر
جدول گروه  Aقرار دارد .این تیم در بازی
رفت و در استادیوم آزادی تهران با گل علیرضا
جهانبخش مغلوب تیم ملی فوتبال ایران شد.

