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یادداشت روز
فوتبال ایران و داستان تلخ پیراهن!

باید بپذیریم که در قرن  21و در دنیای مدرن
نوید خرمخورشید
فوتبال امروزی تشــریفات تاثیر بســزایی در
خبرنگار
دید جهــان به فوتبال مــا دارد .پیش از جام
جهانــی و قبل از اینکه تیم ملی کشــورمان از نظر فنی محک بخورد
و مقابل جهانیان با فاکتورهای فوتبالی ســنجیده شود ،با تشریفات و
داشــتههایی قضاوت خواهد شــد که عمدتا ربطی به کادر فنی ندارد
از جملــه دیدارهای تدارکاتی برگزارشــده و اسپانســر و تهیهکننده
البســه تیم ملی و حتــی در وهله آخر طراحی لبــاس تیم ملی .همه
این فاکتورها نشــاندهنده این است که کادر مدیریتی فوتبال در یک
کشــور به قول معروف چند مرده حالجنــد؟ از دیدارهای تیم ملی که
به اندازه کافی خون به جگر مردم کرده که بگذریم سپس داغ داستان
لبــاس تیم ملی رهایمان نمیکند .اولین خبــر تلخی که در ارتباط با
لباس تیم ملی مردم ما با آن مواجه شدند این بود که در بین تیمهای
حاضر در جام جهانی تنها تیمی و کشــوری که برای تهیه البســهاش
پولی پرداخت میکند ما هســتیم و سایر کشورها حتی از طریق لباس
تیم ملیشان درآمدزایی نیز میکنند؛ حتی تیمهایی مانند سنگال نیز
درآمدهای قابل توجه از این موضوع دارند .آنچه گفته شــد هم ،هنوز
تمــام ماجرای تلخ پیراهن تیم ملی نیســت .از روزی که خبر بســتن
قرارداد کذایی با آدیداس منتشــر شــد ،با همه نقایصش عالقهمندان
بــه فوتبال به ایــن امید بودند که باالخره در ایــن دنیای تبلیغات که
هر کاالیی به شــیکترین صورت ارایه میشــود یکی از وبسایتهای
خارجی هــم خبری از رونمایی لباســی که آدیداس بــرای تیم ملی
طراحی کرده را با عکس یکی از ســتارههای تیم ملیمان انتشار دهد.
همان موقع هم گمانهزنیهایی میشــد مبنی بر اینکه آدیداس برای
ما پیراهنی طراحی نخواهد کرد ،اما منطق ســاده دو دو تا چارتا به ما
میگفت مگر میشــود آدیداس به ســایر تیمها همچون ژاپن هم پول
بدهد و هم لباس طراحی کند و به ما که میرســد از ما پول بگیرد و
لباس هم طراحی نکند؟ رفتهرفته این گمان تلخ بیشــتر رنگ حقیقت
بــه خود میگرفت ،آدیداس از پیراهن تیمی همچون ژاپن در  15آبان
 96رونمایی کرد و تا به امروز که  27فروردین اســت طرفداران فوتبال
در ایران هنوز منتظر یک رونمایی ســاده از یک طراحی ســاده برای
پیراهنی هســتند که قرار است با آن در جام جهانی ،بزرگترین رویداد
جهانی در دنیای فوتبال به میدان بروند .اگر فکر میکنید تلخی ماجرا
تمام شــده و آنچه ذکر آن رفت تمام ماجرا بود باز هم اشتباه کردهاید.
همین هفته گذشته بود که رئیس فدراسیون فوتبال در برنامهای زنده
بــه روی آنتن آمد و در پاســخ به انتقاد از ماجــرای لباس تیم ملی با
لحنــی طلبکارانه به همه منتقدان تاخت و گفت به زودی از طراحی و
لباس تیم ملی در یک مراسم شکیل رونمایی خواهد شد؛ اظهاراتی که
برای مشخص و آشکار شــدن آن نیاز به بیش از یک هفته صبر نبود.
اما هدایت ممبینی ،سرپرســت کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال خبر
داد که ایران در جام جهانی با لباس سفید ساده به میدان خواهد رفت
و خبری از طراحی خاص برای تیم ملی نخواهد بود .داســتان پیراهن
تیم ملی برای ما یک چیز را مشــخص میکند و آن ،این اســت که در
این دم و دســتگاه عریض و طویل فدراسیون یک نفر نیست که بتواند
حتی در حد فدراسیون کشورهای آفریقایی کارایی داشته باشد .ما هم
با این مسئله کنار میآییم ولی این در شان فدراسیون فوتبال جمهوری
اسالمی ایران نیست که بتوان پیراهن آن را با خرید یک تمپلت و یک
پرچم و یک اتو در ابعاد وسیع تولید کرد.

شانس مسی بیشتر از صالح

رقابت تنگاتنگ برای رسیدن به کفش طال
محمد صــاح در اولین فصل حضور خود در لیگ
برتر جزیره در نقش یک فوقســتاره ظاهر شده و
حاال با  30گل زده یکی از مدعیان اصلی کســب توپ طالی اروپا
در فصل جاری به حساب میآید .البته به غیر از رسیدن به کفش
طالی اروپا ،صالح میتواند چند رکورد جدید را هم از خود به جای
بگــذارد .محمد صالح با  30گل زده حــاال تنها یک گام با رکورد
فوقالعاده کریستیانو رونالدو ،آلن شیرر و لوییس سوارز برای زدن
 31گل در یک فصل اللیگا فاصله دارد و میتواند با به ثمر رساندن
 2گل دیگر باالتر از اســطورههای لیگ برتــر قرار بگیرد .عالوه بر
ایــن حاال محمد صالح همانند رونالدو و فن پرســی در طول یک
فصل موفق به گلزنی در  22بازی شــده که این عملکرد نیز قابل

ارتقا اســت .محمد صالح که حاال  30بار موفق به گلزنی شــده،
رکورد گلزنترین ستاره آفریقایی در طول یک فصل که متعلق به
دیدیه دروگبا با  29گل بود را نیز از آن خود کرده و مسلما کسب
کفش طال میتواند این عملکرد خیرهکننده را تکمیل کند .صالح
در صورت رسیدن به این عنوان اولین فوتبالیستی خواهد بود که از
قاره آفریقا توانســته به کفش طالی اروپا برسد؛ جایزهای که پیش
از این در انحصار ســتارگان اروپایی و آمریکای جنوبی بوده است.
البته برای رســیدن به این عنوان صالح رقبای سرسختی را کنار
خود میبیند .صالح در حال حاضر با  30گل و  60امتیاز در صدر
جدول گلزنان اســت و  4بازی دیگر فرصت دارد تا به تعداد گلها
و امتیــازات خود اضافه کند .در  4هفته باقــی مانده از لیگ برتر

لیورپول به مصاف وســت بروم ،استوک ،چلسی و برایتون میرود
و اگر بازی با چلســی را در نظر نگیریم  3بازی دیگر فرصت خوبی
اســت تا فرعون کوچک هم در لیگ برتر رکوردشکنی کند و هم
خود را به توپ طال نزدیک کند .مســی با  29گل زده و  58امتیاز
اصلیترین تعقیبکننده صالح به حســاب میآید .مسی در حال
حاضر پایینتر از صالح در رتبه دوم قرار دارد با این تفاوت که او 6
بازی دیگر برای ارتقای تعداد گلهای خود در اللیگا فرصت دارد و
مسلما تعداد بیشتر بازیهای باقیمانده شانس مسی را برای کسب
پنجمین کفش طالی اروپا افزایش داده است و شاید صالح نتواند
فصــل رویایی در لیورپول را بــا اولین کفش طالی خود تکمیل و
شیرینتر کند.

هدیه مورینیو به پپ

سیتی قهرمان شد
حکمرانــی چنــد ماهــه پــپ گواردیــوال و
منچسترســیتی بر لیگ برتر انگلیس باالخره
نتیجه داد و این تیم رسما قهرمان فصل -18
 2017لیگ برتر انگلیس شد .شکست تیم رده
دومی منچســتریونایتد برابر وســت برومویچ،
برای قطعی کردن قهرمانی ســیتیزنها کافی
بود .منچسترســیتی که با بــرد برابر تاتنهام
 87امتیــازی شــد ،فاصلــهای  16امتیازی
بــا نزدیکتریــن تعقیبکننده خــود یعنی
منچســتریونایتد ایجاد کرد .شکست شیاطین
ســرخ برابر تیم قعر جدولی وست برومویچ در
ورزشگاه اولدترافورد نه تنها کور سوی امید آن
تیــم برای بقا در لیگ برتــر را زنده کرد بلکه
موجب قطعی شدن قهرمانی همشهریشان در
لیگ برتر هم شد .ســیتیزنها طی  33بازی
گذشــته  28برد 3 ،تســاوی و فقط  2باخت
کســب کردند و  93بار گل زدند و  25بار گل
دریافت کردند .آنها که با شکست در شهرآورد
منچستر فرصت شکســتن رکورد سریعترین
قهرمانی تاریخ لیگ برتر را از دست دادند ،طی

خرب خوش
زالتان برای
حضـور در
جام جهانی

 5هفته پیش رو تالش خواهند کرد تا دستکم
به رکورد بیشترین گل زده در یک فصل لیگ
برتر حمله کنند.
افتخارات گواردیوال کامل شد
ســرمربی پر افتخار اســپانیایی توانست یک
جام با ارزش دیگر به کلکســیون افتخاراتش
اضافــه کند .پــپ گواردیوال با ایــن قهرمانی
در زمــره مربیانی قرار گرفت کــه در  3لیگ
معتبر توانســت به عنوان قهرمانی برسد .او در
لیگهایاســپانیا ،آلمــان و انگلیس قهرمان
لیگ شده است 2 .مربی دیگر خوزه مورینیو و
کارلو آنچلوتی هستند .مورینیو موفق شده در
لیگهای انگلیس ،ایتالیا واسپانیا قهرمان لیگ
ن در حالی است که کارلو آنچلوتی در
شود .ای 
 4لیگ فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا و آلمان توانسته
تیمهایش را به عنوان قهرمانی در لیگ برساند.
این قهرمانی همچنین هفتمین قهرمانی لیگ
پپ گواردیوال در  ۹سال مربیگری بود .او فقط
 2ســال نتوانست تیمش را قهرمان لیگ کند.
یک بار با بارســلونا در سال آخر و یک بار هم

تصمیمات زالتان هم مثل حرکات و گلهایش
در مســتظیل ســبز عجیب و غیــر قابل
پیشبینی است .اگرچه زالتان در پایان یورو
 2016از بازیهــای ملی خداحافظی کرد اما
شگفتیسازی سوئد با غلبه بر ایتالیا و صعود
به جام جهانی روســیه باعث شده او دوباره

اسکوربورد
لیگ برتر
نیوکاسل  – 2آرسنال یک
منچستریونایتد صفر – وست برومویچ یک
اللیگا
ایبار صفر – آالوس یک
اتلتیکومادرید  – 3لوانته صفر
ختافه یک – اسپانیول صفر
ماالگا یک – رئالمادرید 2
سری آ
فیورنتینا صفر – اسپال صفر
بولونیا  – 2هالس ورونا صفر
ساسولو  – 2بنونتو 2
میالن صفر – ناپولی صفر
یوونتوس  – 3سامپدوریا صفر
التزیو صفر – رم صفر
بوندسلیگا
شالکه  – 2دورتموند صفر
وردربرمن یک – الیپزیش یک
لوشامپیونا
مون پلیه یک – بوردو 3
ترویس  – 2مارسی 3
پاریسنژرمن  – 7موناکو یک

برنامه
ســال قبل زمانی که هدایت منچسترسیتی را
بر عهده داشت.
عوامل موفقیت سیتیزنها
سیتی با تکیه به نیمکتی لبالب از استعدادهای
پرشمار ،تداومش را هرگز از دست نداد .مردان
دفاعی سیتی در مقایسه با فصل پیش نمایش
بهتری ارایه دادند .ادرســون تــازهوارد درون
دروازه ،بازیهای مصیبتبــار کلودیو براوو را
به فراموشــی سپرد .کایل واکر در دفاع کناری
شکوفا شد .دنیلوی برزیلی کیفیت دفاعیاش را
ارتقا بخشــید .کاپیتان وینست کمپانی یادآور
بهترین دورانش شــد و اوتامندی هم محبوب
پپ باقی ماند .فابیــان دلف در دفاع چپ قرار
گرفــت و انعطافپذیریاش را به رخ کشــید.
مردان میانی پپ ســوای یحیی توره که در آن
جامه به پایان راهش رسیده جملگی درخشان
عالقهمند به حضور در عرصه ملی شــود.
زالتان که مدتی قبل مدعی شد قوانین فیفا
نمیتواند جلــوی وی را بگیرد در هفتههای
اخیر در ترکیب لسآنجلس گلکسی عملکرد
خوبی داشــته و به همین دلیــل اخبار در
خصوص بازگشت او به تیم ملی سوئد افزایش

ظاهر شــدند .کوین دیبرویــن نامزد بهترین
بازیکن فصل شــد و داوید ســیلوای  32ساله
همان بازیگردان سحرآسا بود .فرناندینیو نزول
نکرد و گونــدوگان آماده برعهده گرفتن نقش
طراح بزرگ شد .لروی سانه با سرعت باالیش
پاسخ خردهگیران را داد و رحیم استرلینگ از
دل آن انتقال پرهیاهو به ســامت بیرون آمد.
ســرخیو آگرو در خط حمله باوجود تردیدی
که پــپ دربارهاش داشــت دروازهها را در 29
ســالگیاش گشــود و باز هم بیش از  20گل
زد .پپ گواردیــوال دومین جام خود را در این
ل حاضر با ۲۳
فصل کســب میکند .او در حا 
قهرمانی فقط  2قهرمانی با آقای خاص فاصله
دارد .البته اگر مورینیو بتواند منچستریونایتد را
قهرمان جام حذفی کند ،بار دیگر اختالفش را
با گواردیوال به  3افزایش میدهد.
یافته است .او در صفحه رسمی خود نوشت:
«شــانس حضور من در جام جهانی روسیه
افزایش یافته است ».سوئد در گروه ششم با
آلمان ،مکزیک و کره جنوبی همگروه است و
حضور زالتان میتواند جذابیتهای بازیهای
این تیم را افزایش دهد.

لیگ برتر
برایتون – تاتنهام
اللیگا
الکرونیا – سویا
سلتاویگو – بارسلونا
ویارئال – لگانس
سری آ
اینتر – کالیاری
جام حذفی فرانسه
وندی – شامبلی
جام حذفی آلمان
لورکوزن – بایرنمونیخ

لیگ قهرمانان آسیا
سیدنی افسی – شانگهای شنهوا
کاشیما آنتلرز – سوان سامسونگ
گوانگژو – سرزو اوزاکا
ججو یونایتد – بوریرام
الدوحیل قطر – الوحده امارات
لوکوموتیو تاشکند – ذوبآهن
تراکتورسازی – الغرافه قطر
الجزیره امارات – االهلی عربستان

