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بایرن مونیخ نمایندگان خود را به شیلی فرستاده تا شرایط انتقال آنخل دی ماریا هافبک آرژانتینی منچستریونایتد به این تیم را فراهم کنند .دی ماریا همراه با تیم ملی آرژانتین به منظور شرکت در
رقابتهای کوپا آمهریکا در شیلی به سر می برد .او که با انتقالی  59.7میلیون پوند سال گذشته به منچستریونایتد پیوست ،فصلی ناامیدکننده را در این تیم گذراند .به گزارش روزنامه آلمانی بیلد نوته
حاال بایرن مونیخ به دنبال انتقال این بازیکن  27ساله به آلیانس آرنا است .پپ گواردیوال در دو فصل گذشته ،بایرن مونیخ را به قهرمانی در بوندسلیگا و جام حذفی آلمان (فصل گذشته) رسانده اما او
در اروپا ناکام بوده و از این بابت زیر فشار زیادی قرار دارد .گواردیوال معتقد است دی ماریا بازیکنی است که می تواند به تقویت تیم کمک کند ،به ویژه که در مقاطع مهمی از این فصل ،مصدومیت آرین
روبن مشکالت زیادی را برای باواریایی ها ایجاد کرد و این تیم جانشین مناسبی برای ستاره هلندی نداشت.
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مخالفان و موافقان سرمربیگری علیرضا منصوریان چه می گویند؟

سانتر از همه جا

«شماره  »10در راه استقالل

افشارزاده  :تمام تصمیمها در گرو حضور وزیر است
مدیرعامل استقالل می گوید پنجشنبه نامه ای را به
باشگاه نفت تهران نوشته و طی آن درخواست کرده
تا علیرضا منصوریان به استقالل بیاید.
توگو با ایسنا ،در پاسخ به این
بهرا م افشارزاده در گف 
سوال که آیا صحت دارد نامهای را به باشگاه نفت جهت
استخدام علیرضا منصوریان زده است یا خیر ،اظهار کرد:
بله ،این نامه را پنجشنبه برای نفت نوشتهام و موضوع
جدیدی نیست .ب ه ه ر حال باید کاری کنیم چرا که زمان در حال از دست رفتن
است .وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است منصوریان به عنوان سرمربی استقالل
مشخص شود و این که تکلیف هیات مدیره آبی پوشان به کجا رسید؟ گفت :واقعا هیچ
چیز مشخص نیست .باید وزیر ورزش و جوانان به ایران بیاید و بعد از جلسه با ایشان
همه چیز مشخص میشود .واقعا اطالعی ندارم که اوضاع چه میشود .مدیرعامل
استقالل در پاسخ به این سوال که مشکل تغییر کاربری ساختمان این باشگاه به کجا
ن کرد :این هم از همان مسایلی است که باید تکلیفش روشن شود .باید پولی
رسید؟ بیا 
به شهرداری پرداخته شود تا جواز مسکونی این ساختمان به تجاری تبدیل شود .همان
طور که گفتم با حضور وزیر ورزش و جوانان و جلسه با ایشان وضعیت باشگاه مشخص
خواهد شد .وی در پایان و در پاسخ به این سوال که صحت دارد خانواده ناصر حجازی
و چند فرد دیگر درخواستی جهت اجاره باشگاه استقالل به وزارت ورزش و جوانان
دادهاند؟ گفت :بله .این نامهها به دست ما رسیده و ما آن را در اختیار مسئوالن وزارت
ورزش و جوانان قرار دادهایم و در نهایت آنها هستند که تصمیم نهایی را میگیرند.

نژادفالح :برانکو شکایت نمیکند
قائم مقام باشگاه پرسپولیس میگوید برانکو
ایوانکوویچ به فیفا شکایت نمیکند.
توگو با ایسنا ،درباره
محمد حسین نژاد فالح در گف 
آخرین وضعیت انتخاب اسپانسر باشگاه پرسپولیس
اظهار کرد :درباره اسپانسر باشگاه ،وزارت ورزش و جوانان
تصمیم گیرنده است و ما دخل و تصرفی در تصمیمات آنها
نداریم .وی درباره آخرین وضعیت قرارداد بازیکنان خارجی
پرسپولیس ،خاط ر نشان کرد :ما منتظر میمانیم مذاکراتمان با بازیکنان نهایی شود،
سپس آنها را رسانهای میکنیم .مذاکرات ما با بازیکنانا دام ه دارد و تا زمان نهایی شدن
آن رسانهای نمیشود .نژاد فالح درباره نوع قرارداد مهدی طارمی با باشگاه پرسپولیس،
توضیح داد :ما باید قرارداد او را استعالم کنیم و ببینیم از نظر قانونی طارمی میتواند از
پرسپولیس جدا شود یا خیر اما به صورت کلی باید بگویم که مهدی طارمی را راضی
میکنیم در پرسپولیس بماند .چند روز قبل در تالش بودیم با او جلسهای برگزار
کنیم و صحبتهایمان را انجام دهیم اما متاسفانه نتوانستیم با او تماس بگیریم و به
همین دلیل با مدیر برنامههایش تماس گرفتیم و قرار شد به محض این که از اردو
تیمملی بازگشت به باشگاه بیاید تا مذاکراتمان را با او انجام دهیم .مطمئن باشید
طارمی را راضی میکنم که در پرسپولیس بماند .قائم مقام باشگاه پرسپولیس در
ادامه صحبتهای خود در واکنش به نامه تهدیدآمیز برانکو و این که گفته میشود او
قرار است برای دریافت مطالباتش به فیفا شکایت کند ،تصریح کرد :برانکو ایوانکوویچ
اهل شکایت کردن نیست .او مربی با شخصیت و دارای ویژگیهای ارزشمندی است
اما طبیعتا ما نباید از اخالق او سوءاستفاده کنیم .امیدواریم بتوانیم در هفت ه جاری با
مشخص شدن منابع مالی ،مطالبات برانکو را پرداخت کنیم تا او با خیال راحت به
ایران بگردد و کارش ادامه دهد .وی ادام ه داد :مشکالت را نباید با هم گره بزنیم .تا
امروز شرایطمان برای انعقاد قرارداد با بازیکنان فراهم نبوده و نخواستیم با هیچ بازیکنی
وارد قرارداد شویم اما همه بازیکنانی که میخواستیم در باشگاه پرسپولیس باشند را به
باشگاه آوردیم و مذاکراتمان را با آنها انجام دادیم .یعنی از ابتدا هم گفته بودم در مرحله
اول فقط با بازیکنان مذاکره میکنم و برای بستن قرارداد هیچ عجلهای نداریم .باید
قراردادهای فصل قبل و طلبهای آنها از باشگاه پرسپولیس را با دقت بررسی کنیم.
لذا اگر قرار میشد با بازیکنان قرارداد ببندیم مطمئن باشید قرارداد را امضا می کردیم.
نژاد فالح با بیان این که منکر مشکالت مالی باشگاه پرسپولیس نیست گفت :مشکالت
مالی واقعا وجود دارد و باید این مشکالت ه ر چ ه زودتر حل شود .اگر بخواهیم فصل
خوبی را در نقل و انتقاالت پشت سر بگذاریم حتما باید بتوانیم مشکالت مالی را حل
ل حاضر با برانکو
کنیم و بهترین بازیکنان را جذب کنیم .یکی از مشکالتی که در حا 
داریم بحث مطالبات مالی ایشان است .منکر این قضیه نیستم ولی امیدوارم طی
روزهای آینده با مشخص شدن اسپانسر باشگاه ،بتوانیم از محل دریافت مبلغ اسپانسر،
مطالبات برانکو را پرداخت کنیم .قائم مقام باشگاه پرسپولیس اظهار کرد :سجادی وقت
زیادی را برای حل مشکالت باشگاههای استقالل و پرسپولیس میگذارد .سجادی به
صورت روزانه پیگیر حل مشکالت است و حتی تماسهایی را با خودم و دیگران برقرار
میکند .او می داند که فصل نقل و انتقاالت چقدر حیاتی است و ما نباید در این مقطع
ل حاضر به پول نیاز
زمان را از دست دهیم .نژاد فالح در پایان خاط ر نشان کرد :ما در حا 
داریم اما آنقدر زمان را از دست ندادهایم که بخواهیم پول قرض کنیم .من رفتار برانکو را
آن گونه که این روزها رسانهها بازتاب میدهند ،نمیبینیم .مطمئن باشید زمانی که به
ایران بیاید خیلی از صحبتهایی که از او مطرح میشود را تکذیب میکند و خواهید
دید که او چنین شخصیتی ندارد.

جهان ورزش
با حضور فرمانده نیروی دریایی و رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد؛

اختتامیه مسابقات دانشگاه ها و آموزشگاههای ارتش

دانشگاههای امام خمینی نوشهر ،دانشگاه امام علی(ع) و فارابی در بخش
دانشگاهها و مراکز آموزشهای دریایی رشت و منجیل و مرکز آموزش شهید
خضرایی در بخش آموزشگاهها مقامهای برتر را کسب کردند.
در این مراسم ،امیر دریادار سیاری بر توان باالی دانشجویان ارتشی در عرصه های
علمی و آمادگی جسمانی تاکید کرد و از دانشجویان خواست سه اصل ارتقای علمی،
بصیرت دینی و آمادگی جسمی را سرلوحه کار خود قرار دهند .کیومرث هاشمی نیز
به ظرفیت باالی ورزش در ارتش اشاره کرد و گفت کمیته ملی المپیک از این ظرفیت
ها به نحو شایستهای استفاده می کند.

توافق نهایی فدراسیون هندبال ایران با اسماعیالجیچ
فدراسیون هندبال ایران با عرفان اسماعیالجیچ برای هدایت تیم ملی
کشورمان به توافق نهایی رسید.
به گزارش ایرنا از یک فرد مطلع در فدراسیون هندبال ،این مربی اهل کروواسی
چندی پیش برای مذاکره با مسئولین فدراسیون هندبال ایران به تهران سفر کرده
بود و پس از چند روز حضور در ایران و گفت و گو با مسئولین فدراسیون به کشورش
بازگشت .متن قرارداد دو طرف پس از گفت و گوهای تلفنی آماده و برای اسماعیالجیچ
ارسال شد و به امضای وی رسید .قرار است اسماعیالجیچ به زودی به ایران سفر کند
و پس از امضای نهایی قرارداد ،کارش را با تیم ملی ایران آغاز کند.

و در  ۴۳سالگی چهارسال هم از امیر قلعه نویی که در  ۳۹سالگی
مربی استقالل شد بزرگتر است.
سکوها با منصوریان هستند و بوقچیها نمی توانند خللی درکار منصوریان ایجاد کنند.
وضعیت مالی باشگاه استقالل همیشه همینگونه است کهبوده و از نظر تجربه و توان هم اکثرا اعضای هیات مدیرهاش یا
سیاسی بودهاند یا ثروتمند و این تغییر زیادی پیدا نمیکند که
منصوریان بخواهد برای آن منتظر بماند.
-منصوریان پس ازاختالفهای شدید بین بازیکنان و امیر

تنها گزینهای است که میتواند همه چیز را بین بازیکن و مربی
روبه راه کند.
او امروز بدون آلترناتیو است و این کار وی را راحتترجلو میبرد
همه این نظرات در شرایطی مطرح می شود که منصوریان روز
شنبه نشستی را با مسئوالن باشگاه استقالل برگزار کرد و بیشتر
راه برای نشستن روی نیمکت آبی ها را رفت .او حاال در آستانه
آرزوی دیرینه اش قرار دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد سرمربی
فصل پانزدهم آبی ها خواهد بود.

آقای منصوریان به استقالل نرو!

جدیترین گزینه هدایت تیم فوتبال استقالل در شرایطی
مذاکرات نهایی برای حضور در این تیم را انجام داده است
که حضورش در این تیم موافقان و مخالفانی دارد .بااین
حال به نظر میرسد او تصمیمش را گرفته است.
علیرضا منصوریان پس از نشست با مسئوالن باشگاه نفت به
سان یک روزنامهنگار ماهر یک صفحه صحبت کرد ،بدون آنکه
بگوید با نفت قراردادش را بسته یا نه!مصاحبه وی را که بخوانید
متوجه میشوید که این مربی چنان دو پهلو حرف زده که شاید
خودش هم نتواند آن گفتگو را دوباره تکرار کند ،به مسئوالن نفت
از عالقهاش به استقالل گفته و دلبستگیاش و البته در مورد آینده
نفت به گفتگو نشسته و ...دوگانگی شدیدی اما در مورد منصوریان
وجود دارد ،عده ای مخالف و عدهای موافق حضور او در استقالل
هستند و جالب اینجاست که هر دو گروه هم او را دوست دارند و
با فشار خرد کننده ای با هم به بحث میپردازند ،برخی می گویند
او جوان است و هنوز خام ،برخی دیگر هم میگویند زرنگ است
و محبوب.محبوب که هست ،علیمنصوریان با ادب بودن و موفق
شدن را به عنوان یک مکتب به ایران وارد کردهاست ،او به احترام
استقاللیها از روی نیمکت خود در بازی مستقیم بلند نشد و تمام
خوشحالیهایش را بابت برد نفت مقابل استقالل فرو خورد تا
حرمت نگه دارد.دفاعیههایش از کی روش و بوسههایش بر پیشانی
بازیکن جوانی که تعویضش کرده بود او را هر روز محبوبتر کرد
به ویژه آنکه وی درست معکوس امیر قلعهنویی حرکت میکرد که
رفتارش منتقدان جدی بسیاری حتی در میان استقاللیها داشت
و حاال همان استقاللیها هوادار منصوریان هستند.
به گزارش مهر ،مثبتها و منفیها را کنار هم میچینیم و ابتدا
از مخالفان شروع می کنیم:

گزارش

تئوریمخالفان
منصوریان بسیار جوان است و هنوز تجربه فشارهایوحشتناک را ندارد ،موفقیت وی در نفت بی حاشیه که کسی
با آن کاری ندارد ،اصال موید این نیست که وی در استقالل هم
موفق میشود ،اینجا فشار سکوها و رسانهها و سیاستمداران وی
را می سوزاند ،سند این دسته هم گلمحمدی است که با وجود
آنکه فوقالعاده بود اما در پرسپولیس سوخت.
مخالفان معتقدند هیچکس بالفاصله پس از امیر قلعهنویی دراستقالل موفق نشده است.
آنها میگویند منصوریان در صورت جدایی از نفت ،فرصتطالیی رسیدن به قله آسیا را از دست خواهد داد ،این درحالی
است که می تواند با نفت کاری کند که حاال حاالها از او به
عنوانبرترین مربی ایرانی یاد شود و حتی فشارهای استقالل هم
نتواند او را تخریب کند.
مخالفان میگویند استقالل با وضعیت کنونی که دارد نه بامنصوریان که با کاپلو هم نمیتواند موفق شود ،آنها نه پول دارند،
نه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با تجربه...
این تصمیم اما موافقانی هم دارد که ادله آنها هم خواندنی و
شنیدنی است ،دالیل آنها را از نظر میگذرانید:
تئوریموافقان
موافقان میگویند ،پس از سالهای سال استقاللیها روییک نفر به اجماع کامل رسیدهاند و پس از سالها حمایت از
حجازی و پورحیدری و قلعهنویی حاال همه آنها روی منصوریان تا
حدود زیادی اتفاق نظر دارند و این هم برای منصوریان خوبست
و هم برای استقالل.
-موافقان معتقدند اصال منصوریان برای این کار جوان نیست

ایران ،تیم امیدهای بزرگ

یک فصل نسبتا خوب و جذاب ،مربیان شجاع و اعتماد به جوانها ،نگاه
تیزبین مرد پرتغالی و تشکیل جوانترین تیم چند سال اخیر فوتبال ایران؛
اتفاقی که امید فوتبالدوستان را به آینده تیم ملی پررنگ میکند.
از آن روز که کارلوس کیروش به فوتبال ایران پا گذاشت تا امروز یکی از انتقادهای
ثابت مخالفانش این بود که از بازیکنان جوان بهره نمیبرد و میانگین سنی تیمش
بسیار باالست .در اردوی اخیر تیم ملی و بازی دوستانه با ازبکستان اما اتفاقی رخ داد
که نظرها را تغییر داد و کاری کرد که همان مخالفان هم از اعتماد کیروش به جوانان
تقدیر کردند.به یکباره چه شد که تیم ملی اینقدر جوان شد؟ آیا اساسا این تغییر و
تحول یکباره انجام شد؟پاسخ این سوال را باید در کیفیت لیگ و عملکرد مربیان
باشگاهی جستوجو کرد .روزی که کیروش به ایران آمد ،لیگ برتر ایران به زعم
کارشناسان وطنی کیفیت باالیی نداشت و مربیان کمتر به جوانها اعتماد میکردند.
این روند چند سال ادامه داشت و در سال منتهی به جام جهانی شرایط به گونهای رقم
خورد که پدیده فصل لیگ برتر یک بازیکن  27ساله بود!در همان شرایطی که برخی
مربیان ایرانی و کارشناسان فوتبال به عدم جوانگرایی در تیم ملی انتقاد میکردند،
نمیگفتند کیروش جوانها را از کدام باشگاه باید پیدا کند .وقتی باشگاهها به بازیکنان
جوان نمیپرداختند و کمتر مربی حاضر میشد در ترکیب تیمش از بازیکن جوان
استفاده کند ،سرمربی تیم ملی نمیتوانست برای یافتن استعدادهای جوان کوچه به
کوچه و محل به محل بگردد و بازیکن برای تیم ملی پیدا کند.با این حال منتقدان
کیروش معتقد بودند که او باید بازیکن جوان را از هر جایی که هست و دیده نمیشود
بیابد و پیراهن تیم ملی را به او بپوشاند.اما چه شد که کیروش این بار توانست تیم ملی
را از جوانها پر کند؟ چطور شد که تیم ملی توانست در حالی ازبکستان را شکست
دهد که  10بازیکنش اولین بازی یا اولین بازیهای ملیشان را تجربه میکردند؟فصل
چهاردهم لیگ برتر و حضور چند مربی جوان و شجاع دلیل اصلی این اتفاق مبارک
است .فصل چهاردهم ،فصل شکوفایی جوانها بود .در این فصل بازیکنان جوان زیادی
فرصت خودنمایی پیدا کردند.همه چیز از فصل نقل و انتقاالت فصل چهاردهم شروع
شد .بیشتر تیمها به این نتیجه رسیدند که در ترکیب خود از بازیکنان جوان استفاده
کنند و البته قوانین جدید مسابقات مبنی بر لزوم بیشتر از بازیکنان جوانها هم در
آن تاثیر زیادی داشت .حتی تیمی مثل پرسپولیس با تفکر سرمربی وقت خود ،خانه
چندین بازیکن جوان شد که امروز برای خود دارای اسم و رسم هستند .علی دایی
بازیکنانی مانند مهدی طارمی ،علی علیپور ،کنعانیزادگان و کمندانی را به تیم اضافه
کرد.همچنین حضور مربیان جوانگرا و شجاعی چون یحیی گلمحمدی هم نکته
مثبت فصل چهاردهم بود .بهترین مربی سال – به انتخاب کانون مربیان ایران – در
ذوب آهن از جوانهای زیادی بهره برد .بیشتر بازیکنان جوان و بااستعداد نفت تهران
هم یک سال قبل توسط او به فوتبال ایران معرفی شدهاند.درست از پایان فصلی که
مربیان به جوانها بها دادند و بنای حضورشان را در فوتبال ایران گذاشتند ،دست
سرمربی تیم ملی هم برای انتخاب بازیکنان جوان بازتر شد و این اتفاق نشان میدهد
که حرکت رو به جلوی تیم ملی کامال تحت تاثیر اقدامات پایهای و ریشهای در لیگ
برتر است.چه خوب بود اگر منتقدان تیم ملی و کسانی که اعتقاد داشتند سن و سال
بازیکنان تیم ملی زیاد است ،در روزهایی که خود بر سر کار بودند به جای فقط حرف
زدن و انتقاد کردن ،در عمل شعارهای خود را نمایش میدادند .در آن صورت تیم ملی
خیلی زودتر میتوانست شرایط جدید و روح جوانی را تجربه کند.در این زمینه افرادی
مثل مجید جاللی ،یحیی گلمحمدی علیرضا منصوریان و باشگاههایی مثل ذوب
آهن ،نفت و سایپا برای سایر مربیان و کارشناسان الگو هستند .ذرهای تردید وجود
ندارد که در صورت پیگیری روندی که این مربیان و این تیمها طی کردهاند ،فوتبال
ایران روز به روز جوانتر ،پویاتر و حرفهایتر میشود.

*علی عراقی
حوالی سال  1382بود که امیر قلعه نویی تازه در فوتبال ایران به عنوان مربی متولد شده بود و می رفت که نامی برای خویش
دست و پا کند .از طرفی استقالل تهی بود از چهره ای که آبیها تیم شان را به او بسپارند .ناصر حجازیِ بزرگ  ،به تازگی از استقالل
رفته بود و خودش هم میلی به بازگشت نداشت .منصور پورحیدری که او هم تازه برکنار شده بود .پروژه مربی خارجی هم که تازه
شکست خورده بود و تقریبا هیچ گزینه ای نمانده بود .این بود که گزینه امیـــر قلعه نویی بر سر زبــــان ها افتاد در حالی که او
می توانست یکی  ،دو سال دیگر به فکر تجربه اندوزی باشد اما امیر زودتر از موعد به استقالل آمد .امیر قلعه نویی می دانست چه
کار سختی پیش رو دارد اما از طرفی این را هم می دانست که با توجه به شرایط موجود ،او می تواند حتی برنامه  3ساله را پرچم
کند و خیلی ها را زیر سایه آن بکشاند و این کار را هم کرد .خیلی ها به برافراشته شدن پرچم برنامه  3ساله او کمک کردند و الحق
هم ژنرال در آن سالها توانست استقالل را متحول کند و در انتهای  3سال به جام هم برساند ولی بعدش چه شد؟امیر قلعه نویی به
همان سبکی که سرمربی آبی شد ،سرمربی تیم ملی هم شد و خیلی زود  ...از اینجا به بعد را همه حفظ هستیم و می دانیم قلعه
نویی چه شد و چه کرد! او عناوین بعدی را یکی یکی به دست آورد ولی دیگر آن مربی جوانی نبود که تشنه کسب دانش بود .اگر
امروز برخی معتقدند که قلعه نویی به مشکل برخورده و عصرش تمام شده برای این است که او خیلی زود خویش را بی نیاز از
کسب علم مربیگری دید .جوانی که تا پیش از مربیگری می خواست حتی تمرینات دام را از پشت فنس تماشا کند  ،دیگر حتی
اگر می خواست نمی توانست سر تمرین کس دیگری برود و به دانش اندوزی فکر کند.
و حاال...
استقالل دوباره در همان وضع سال  82قرار گرفته تقریبا و منصوریان گزینه ای است شبیه قلعه نویی آن سال .با این تفاوت که
منصوریان با نفت به مرحله یک چهارم پایانی آسیا راه یافته است.یعنی قرار است بالیی که این فوتبال بر سر قلعه نویی آورد ،بر
سر منصوریان هم بیاورد؟! اینکه منصوریان با قلعه نویی فرق دارد یا ندارد و از این جور حرف ها بماند ولی چرا این فوتبال عادت
دارد راه صعود پله پله فرزندانش را ببندد و در عوض آنها را با بالن به آسمان فرستاد تا با بعد از آن با سوراخ کردن این بالن ،آنها
را با مغز بر زمین بکوبد؟! امروز محمود فکری می گوید اگر جای منصوریان باشد حتما به استقالل می آید اما نمی گوید چرا باید
منصوریان نفت را رها کند؟بیایید فرض کنیم منصوریان به استقالل بیاید و باز فرض کنیم که او در نخستین سال یعنی سال
 ، 94 – 95سهمیه آسیا را هم کسب کند .باز فرض کنید سال بعد یعنی  95 – 96با استقالل مثل نفت در آسیا موفق باشد و به
همین مرحله یک چهارم پایانی برسد .یعنی در خوشبینانه ترین حالت منصوریان حداقل دو سال دیگر به همین نقطه ای خواهد
رسید که اکنون با نفت در آن حضور دارد .خب پس چرا اجازه ندهیم منصوریان مرحله یک چهارم پایانی را دو سال زودتر تجربه
کند؟ چرا؟همیشه به امیر قلعه نویی این ایراد را می گرفتند که او مربی بین المللی نیست در حالیکه او هرگز فرصت نکرده بود ،
رقابت بین المللی را تجربه کند و تجربه اندوزی اش در استقالل و تیم ملی رقم خورد  ،دو جایی که جای تجربه اندوزی نیستند
چون هواداران شان تحمل ندارند.
و حاال...
دوستی می گفت یحیی گل محمدی یک روزی نوبتش خواهد رسید که دوباره سرمربی پرسپولیس باشد و این حرف کامال
درست است .این حرف دقیقا برای منصوریان هم صادق است چون یک روزی او می آید و استقالل را می گیرد همانطور که ناصر
حجازی هم سرانجام آمد و حتی تا فینال آسیا هم رفت .قهرمان نشدن که از اتفاقات فوتبال است اما او وقتی آمد که با محمدان
بنگالدش سرمربیگری را به صورت بین المللی تجربه کرده بود .بنابراین سرانجام نوبت علیرضا منصوریان خواهد رسید اما برایش نه
او باید عجله کند و نه استقالل .اجازه بدهید او همین مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا را هم تجربه کند  ،این فرصت را
از او نگیرید.البته خود علیرضا منصوریان آنقدر باهوش هست که بهترین شرایط کسب تجربه را بی خیال نشود و هوادار آبی آنقدر
صبور هست تا منتظر منصوریانی باشد که در اوج تجربه و آگاهی است.

متفاوت ترین ترکیب ایران
تیـم ملی در برابر ازبکستان ،تیمی بود در حال پوست اندازی .تیمی که خیلی از
ستاره هایش را به همراه نداشت و به نظر می آمد که بدل به تیم ملی جدید ایران
خواهد شد اما کسی می داند آنها چه زمانی بدل به ستاره های جدید تیم ملی می
شوند؟ کارلوس کی روش ،در بازی دوستانه برابر ازبکستان ،متفاوت ترین ترکیبش را
به میدان فرستاد .حتی ترکیب ابتدایی تیم ایران هم ترکیب متفاوتی بود به نسبت جام
ملتها و بازیهای دوستانه ای که در نوروز داشتیم .حاال فقط یک خداحافظی جواد نکونام،
میـــانگین سنی ترکیب  11نفر اصلی ایران کاهش می یابد اما نکته اصلی و اساسی آن
بود که کــــی روش به کسانی اعتماد کرد که این نخستین بازی ملی شان محسوب
می شد .اگر نگاهی به ترکیبی که کی روش با خود به ازبکستان برده و حتی آنهایی
که از تیم جا مانده اند ،بیندازیم نکات جدیدی از تیمی خواهیم یافت که قرار است تیم
ملی جدید ایران باشد و بشود.
جوانان از راه رسیده
سعید عزت اللهی ( 18سال(مهدی ترابی ( 20سال(میالد محمدی ( 21سال(محمدحسین کنعانی زادگان ( 21سال(مهدی شریفی ( 22سال(مهدی طارمی ( 22سال(از این جمع شش نفره  ،مهدی شریفی پیش از جام جهانی  2014هم در اردوی تیم
ملی حاضر بود و حتی کی روش در آن بازیهای تدارکاتی که در اتریش برگزار کردیم او
را آزمود و حتی این بازیکن را تمجید کرد .اما مابقی  ،بدون هیچ سابقه ملی ،ورزشگاه
بنیادکار محلی شد برای برگزاری نخستین بازی ملی شان .حاال این جواب محکمی است
برای منتقدانی که معتقد بودند و شاید هنوز هم هستند که کی روش به لیگ ایران احترام
نمی گذارد یا اینکه او دوست ندارد که با جوانان کار کند .حاال در این شرایط سوال امروز
این است که آنها با چه شرایطی به تیم ملی رسیدند؟ به عنوان مثال مهدی ترابی در حالی
به تیم ملی رسید که او در سایپا از مجموع  30بازی لیگ فقط  23بازی در میدان حاضر
بود که از این تعداد مسابقه هم فقط  9مسابقه را به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفته
است .یعنی بازیکنی که مجید جاللی از او به عنوان بازیکن ثابت بهره نمی گرفت ،از سوی
کی روش به تیم ملی دعوت می شود و اتفاقا در نخستین بازی ملی اش هم گل می زند
و گل می کند .همین یک مورد کافی است تا باور کنیم وقتی کی روش می گوید " :من
لیگ را به خوبی تحت نظر دارم و  "...راست می گوید .او بازیکنی را دیده و پسندیده که
فقط در  9مسابقه تیم سایپا به صورت بازیکن ثابت به میدان رفته است .حضور این شش
نفر که پنج نفرشان نخستین بار ،تیم ملی را تجربه کرده اند  ،ثابت کرد کی روش  ،لیگ
را بهتر از همه ما می بیند .شاید بهترین منتقدان هم میالد محمدی ،مهدی ترابی و  ...یا
حتی محمدرضا اخباری (دروازه بان جوان سایپا) را به این خوبی ندیده باشند.
با تجربه های زیر  25سال
احسان حاج صفی ( 25سال(مرتضی پورعلی گنجی ( 23سال(علیرضا جهانبخش ( 21سال(سردار آزمون ( 20سال(اما از بحث جوانان که بگذریم .تیم کی روش چند بازیکن جوان دارد که به خوبی
باتجربه اند .احسان حاج صفی که اکنون حتی بازوبند کاپیتانی را می توان به بازوی او
بست ،هم جوان است و هم باتجربه باال .پورعلی گنجی هم در جام ملتها خوب تجربه ای
به دست آورد .جهانبخش و آزمون هم با تجربه ای که در لیگ های معتبر هلند و روسیه
به دست می آورند ،قابل اعتمادند .از این نظر کی روش  ،حتما احساس خوشبختی می
کند .این بازیکنان ،تا سالها می توانند برای ایران بازی کنند حتی تا جام جهانی 2022.

با تجربه ها و کم تجربه های زیر  28ساله
اشکان دژاگه ( 28سال(رضا قوچان نژاد ( 27سال(علیرضا حقیقی ( 27سال(وریا غفوری ( 27سال(وحید امیری ( 27سال(امید ابراهیمی ( 27سال(می گویند در فوتبال 27 ،سال اوج دوران یک فوتبالیست است .اگر این را بپذیریم،
کارلوس کی روش اکنون کسانی را در اوج دارد که خودش آنها را به تیم ملی برده و
کال زیر نظر او در تیم ملی رشد کرده اند و رشد می کنند .البته بازیکنانی چون اشکان،
گوچی و حقیقی ،حتی تجربه حضور در جام جهانی را دارند اما امیری  ،غفوری و
ابراهیمی فقط جام ملتها را در کارنامه دارند .حاال این بازیکنان ،می توانند عصای دست
کی روش باشند و حداقل تا جام جهانی  2018به اوج تجربه خود برسند.

باتجربه های باالی  30سال
سیدجالل حسینی ( 33سال(آندرانیک تیموریان ( 32سال(پژمان منتظری ( 31سال(مسعود شجاعی ( 31سال(بدون تردید کارلوس ،بار تجربی تیمش را بر اساس این بازیکنان قرار داده است .تلفیق
عزت اللهی و آندو در میانه میدان می تواند حتی تا جام جهانی جواب دهد .حضور
بازیکنانی چون پورعلی گنجی و کنعانی در کنار حسینی و منتظری یا حتی امیرحسین
صادقی که در این لیست نیامده اند ،می تواند خط دفاع جدید ایران را بسازد .حضور
شجاعی در میانه زمین هم چنین وضعیتی را می تواند رد کنار جوانان ایجاد کند.این
لیست و فهرستی که در برابر ماست نشان می دهد ،تیم ملی و کارلوس کی روش با
یک برنامه از پیش تعیین شده به پیش می روند و چهره های جدید که اکثرا هم جوان
هستند با یک هدف گذاری مناسب برای ساخته شدن یک تیم جدید وارد گود شده اند.
کی روش برابر ازبکستان ،متفاوت ترین ترکیبش را به میدان فرستاد چون می دانست
که اکنون بهترین زمان ممکن است چون می توان از دیدار برابر ترکمنستان و گوام و
 ...بهترین بهره را برد و چهره های جدید را هم وارد کرد و هم باعث کسب تجربه شان
شد .حتی اینجا هم می توتن زیرکی و سیاستمداری کارلوس را دید که با هدف نتیجه
گیری  ،برای هر تصمیمش برنامه ریزی مناسبی هم دارد .در این فهرست جدید و
بازیکنان قدیم ،می توان به راحتی سیاست گذاری مرد پرتغالی را تا جام جهانی 2018
دید و متوجه شد که او روی چه بازیکنانی برنامه ریزی کرده  ،کدامیک را می خواهد به
تیم اضافه کند و حتی کدام ها تا جام جهانی  2018از جمع تیم ملی جدا خواهند شد.

