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آرژانتینی منچستریونایتد یک خوشحالی مشابه با کریستیانو رونالدو از خود بهنمایش گذاشت.
آلخاندرو گارناچو ،پدیده جوان و
ِ
آلخانــدرو گارناچــو کــه قبــل از شــروع بــازی بهعنــوان بهتریــن بازیکــن زیــر  18ســال باشــگاه انتخــاب شــد ،در جریــان پیــروزی  1-3تیــم جوانــان منچســتر یونایتــد مقابل
ناتینگهــام فارســت در فینــال جــام حذفــی بــه میــدان رفــت و در کنــار  67492هــوادار حاضــر در ورزشــگاه گلزنـیاش را جشــن گرفــت.
گارناچــو در ایــن بــازی موفــق شــد از روی نقطــه پنالتــی بــرای منچســتر یونایتــد گلزنــی کند .نکتــه جالب اینکــه پدیــده آرژانتینی بعــد از گلزنی خوشــحالی جالبــی از خود
بهنمایــش گذاشــت و بهنوعــی در جلــد کریســتیانو رونالــدو ظاهــر شــد .ایــن پدیــده جــوان خوشــحالی معــروف فــوق ســتاره پرتغالــی را مقابــل هــواداران حاضــر انجــام داد و
اولدترافــورد را بهوجــد آورد.
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نکونام :امیدوارم بین سه تیم برتر آسیا قرار بگیریم

بایرن کوتاه آمد؛

رقم جدایی لواندوفسکی مشخص شد

بایرن مونیخ حاضر اســت رابرت لواندفســکی را به فروش برساند و روی او قیمت گذاشت.

آینده رابرت لواندفسکی در بایرن مونیخ مبهم تر از همیشه شده است .ستاره لهستانی ،ناراضی از شرایط خود در بایرن ،به دنبال جدایی است ولی در حالی که او
یک فصل دیگر با باشگاه مونیخی قرارداد دارد ،با پاسخ منفی مدیران باشگاه روبرو شده و هفته گذشته اعالم شد که قرار است جلسه ای مهم برای تمدید قرارداد
او برگزار شود.
در حالی که یولیان ناگلزمان ،سرمربی ،اولیور کان ،مدیر اجرایی و حسن صالح حمیدزیچ ،مدیر ورزشی بایرن ،متفق القول از ماندنی شدن لواندوفسکی خبر
داده بودند ،ساعتی پیش نشریه بیلد خبر از یک تغییر رادیکال در مورد آینده ستاره لهستانی داد؛ اینکه بایرن حاال حاضر است با  35تا  40میلیون یورو ل ِوا را به
فروش برساند.
کادر فنــی بایــرن بــه این نتیجه رســیده اســت کــه حفظ بازیکنی ناراضی به ســود باشــگاه نخواهد بود و بــه محض پیدا کردن یک جانشــین
مناســب ،او بایــد در فهرســت فــروش قــرار بگیرد .از بارســلونا به عنوان جدی ترین خواهان لواندوفســکی نام برده می شــود؛ باشــگاهی که
ابتــدا بــه دنیــال ارلینــگ هالند بود ولی حاال خوشــبین اســت کار ســتاره  34ســاله لهســتانی با بایرن به بن بســت بخورد و بتواند مرد ســال
فوتبــال جهــان از نــگاه فیفــا در ســال  2021را به خدمــت بگیرد .باید دید در روزهــای آتی ،مذاکرات لواندوفســکی با بایرن بــه کجا خواهد
رسید .

گزارشهیجانانگیزازطارمیوانتقالاحتمالیاش
وبســایت  breakingthelinesدر مطلبــی
بــه آنالیــز عملکــرد مهــدی طارمــی و آغــاز فعالیــت
ورزشــی او در زادگاهــش در بوشــهر تــا درخشــش در
اســتادیوم دراگائــو پرداختــه اســت.
تابســتان  ۲۰۱۹بــود .کیلیــان امباپــه ،دومیــن بازیکن
گرانقیمــت جهــان در آن زمــان و تــا بــه امــروز ،خــود
را بــرای یکفصــل دیگــر حضــور در پاریســنژرمن
آمــاده میکــرد .کریــم بنزمــا بهدنبــال بازگشــت از
یکفصــل ناامیدکننــده در رئالمادریــد بــود کــه
باعــث شــد ایــن باشــگاه فصــل را بــدون جــام بــه
پایــان برســاند و محمــد صــاح در حــال پشــت ســر
گذاشــتن یــک پیــروزی بــزرگ و کســب جــام در
لیــگ قهرمانــان اروپــا در لیورپــول بــود.
از ســوی دیگــر ،مهــدی طارمــی یــک دوره قرضــی
۱۸ماهــه در تیــم الغرافــه قطــر را بــه پایــان رســانده
بــود کــه بــرای اولینبــار در  ۲۷ســال زندگــی
حرفــهای خــود در خــارج از ایــران بــازی میکــرد.
او در  ۲۳ژوئیــه  ۲۰۱۹بــا قــراردادی دوســاله بــه
ریــو آوه پیوســت کــه اولیــن باشــگاه اروپایــی او بــود.

امــروز طارمــی ،امباپــه ،صــاح و بنزمــا تنهــا بازیکنانی
هســتند کــه در  ۶لیــگ معتبــر اروپــا حداقــل  ۲۰گل
بــه ثمــر رســانده و  ۱۰پــاس گل دادهانــد( .از زمــان
انتشــار مقالــه ،کریســتوفر انکونکــو بــه ایــن باشــگاه
نخبــگان پیوســته اســت).
ایــن مهاجــم ایرانــی رشــد خــود را در ســال ۱۳۸۱
در آکادمــی بــرق بوشــهر در ســن  ۱۰ســالگی آغــاز
کــرد .او در  ۱۴ســالگی و در ســال  ۱۳۸۵بــه آکادمــی
جوانــان ایرانجــوان رفــت و ســپس به شــاهین بوشــهر،
یــک باشــگاه نظامــی رفــت تــا فوتبــال حرفـهای خــود
را در ســن  ۱۸ســالگی بهعنــوان فوتبالیســت آغــاز
کنــد.
او  ۷بــازی بــرای ایــن باشــگاه انجــام داد و تنهــا یــک
گل بــه ثمــر رســاند تــا اینکــه در تابســتان  ۱۳۹۲بــه
ایرانجــوان رفــت و قــراردادی دوســاله امضــا کــرد .او
پیراهــن شــماره  ۹را در باشــگاه بهدســت آورد و در
 ۲۲بــازی  ۱۲گل بــرای ایــن باشــگاه بــه ثمــر رســاند
و او را بــه دومیــن گلــزن برتــر لیــگ دســته اول ایــران
در آن زمــان تبدیــل کــرد.

گنابری برای تمدید با بایرن شرط گذاشت
ستاره ملی پوش بایرن حاضر نیست به هر قیمتی قراردادش را تمدید کند.
خودداری از تمدید قرارداد در بایرن مونیخ در حال تبدیل شدن به یک بدعت است .سران بایرن دو سال پیش
تیاگو آلکانتارا را به لیورپول واگذار کردند چرا که او قصد تمدید نداشت و باشگاه نیز نمی خواست او را به عنوان
بازیکن آزاد از دست بدهد .داوید آالبا نمونه ای دیگر است .ستاره اتریشی هرگز حاضر به تمدید نشد و تا پایان
قراردادش در بایرن ماند تا به عنوان بازیکن آزاد به رئال مادرید ملحق شود .آالبا مهره ای مهم و تاثیرگذار در
باشگاه مادریدی شده و بایرنی ها همچنان از جدایی او آزرده خاطرند.
نیکوالس زوله دیگر مدافع بایرن نیز در انتهای فصل به عنوان بازیکن آزاد جدا خواهد شد .او و باشگاه بر سر
تمدید به توافق نرسیدند تا چاره ای جز جدایی نباشد .تابستان  2023قرارداد  4بازیکن دیگر بایرن نیز به اتمام
می رسد .روبرت لواندوفسکی ،مانوئل نویر و توماس مولر به نظر قراردادشان را تمدید خواهد کرد و اخیرا رئیس
بایرن نیز این مساله را تایید کرد ولی مورد سرژ گنابری متفاوت است.

آقا ضیا! اتهاماتتان به گل محمدی را ثابت کنید

رونــد گلزنــی طارمــی زمانــی ادامــه یافــت کــه او بــه
پرســپولیس رفــت و در  ۱۰۵بــازی  ۵۳گل بــه ثمــر
رســاند و ســپس بــه باشــگاه الغرافــه قطــر پیوســت و
در  ۳۸بــازی  ۲۰گل بــه ثمــر رســاند و ســپس بــرای
اولیــن حضــورش در فوتبــال اروپــا راهــی ریو آوه شــد.
ریــو آوه در ســال  ۱۹۳۹تأســیس شــد و در ویــا
دو کونــد ،شــهری کوچــک در شــمال پرتغــال واقــع
شــده اســت .نــام ایــن تیــم برگرفتــه از رودخانــه آوه
اســت کــه از شــهر بــه اقیانــوس اطلــس میریــزد
و بــه تولیــد بازیکنــان مختلــف ماننــد یــان اوبــاک،
ادرســون ،فابیــو کونترائــو ،روی جــورج و ...پرداختــه
اســت .طارمــی ب ـهزودی بــه ایــن گــروه نیــز خواهــد
پیوســت.
ریــو آوه بــا هدایــت میــگل کاردوســو کــه در پایــان
فصــل ایــن تیــم را تــرک کــرد و هدایــت تیــم لیــگ
یکــی نانــت را برعهــده گرفــت ،بــه مقــام پنجمــی
رســید .آنهــا بازیکنــان کلیــدی مختلفــی را فروختــه
بودنــد ،امــا بااینوجــود در تابســتان بــا خریدهــای
کارلــوس مانــه ،لئــو ژاردیــم ،آدرالن ســانتوس ،لوکاس
پیــازون و طارمــی بهخوبــی بازســازی شــدند.

جــواد نکونــام ابــراز امیــدواری کــرد کــه روزی
فــرا برســد تــا فــوالد در میــان ســه تیــم برتــر
آســیا قــرار بگیــرد.
نتایــج خــوب فــوالد در لیــگ قهرمانــان آســیا
و صعــود بهعنــوان تیــم نخســت بــه دور بعــد،
جایــگاه ایــن تیــم در رده بنــدی برتریــن
تیمهــای دنیــا و آســیا را ارتقــا داد.
فوالدیهــا کــه بــدون شکســت مرحلــه گروهــی
را ســپری کــرده و در دور بعــدی بایــد بــه مصــاف
الفیصلــی عربســتان برونــد ،در آخریــن رتبــه
بنــدی از ســوی ســایت فدراســیون بینالمللــی
آمــار و تاریــخ فوتبــال ( )IFFHSدر رتبــه
نخســت ایــران و دهــم آســیا قــرار گرفــت.
شــاگردان نکونــام همچنیــن پیشــرفت بســیار
چشــمگیری نســبت بــه مــاه قبــل داشــتند
و از رتبــه  258بــه  192دنیــا رســیدند.
مســئلهای کــه بــا واکنــش ســرمربی
ایــن تیــم نیــز مواجــه شــد
و نکونــام بــا انتشــار یــک
پســت اینســتاگرامی ،بــه ایــن
موضــوع واکنــش نشــان داد.
در این پست آمده است:
ســه ســال پیــش ،از
نقطــهای دور از اینجایــی
کــه امــروز هســتیم،
حرکــت کردیــم و حــاال
یکــی از  ۱۰تیــم برتــر
آســیا هســتیم ،باالتــر از
هــر تیــم ایرانــی دیگــری.
روز اولــى كــه كارم را در
خوزســتان و باشــگاه بــزرگ
فــوالد خوزســتان شــروع كــردم
بــه هــواداران قــول دادم كــه
تــا لحظــه آخــر بــراى ســربلندى
تیــم تــاش خواهيــم كــرد.
مهاجــم ایرانــی در ویــا دو کونــد تأثیــری فــوری در
نتایــج تیمــش داشــت و در اولیــن بــازی خــود در
بــازی نخســت مقابــل آوس هتتریــک کــرد .هفتــه
بعــد ،او ســه پنالتــی را در یــک دیــدار از مدافعیــن
حریــف گرفــت تــا ریــو آوه را بــه پیــروزی  ۲-۳مقابــل
اســپورتینگ برســاند.
ایــن میتوانــد نتیجــه آن فصــل را نشــان دهــد،
طارمــی در مجمــوع  ۲۱گل و  ۲پــاس گل در ۳۷
بــازی بــه ثبــت رســاند تــا تیــم کارلــوس کارواالل
بــه مقــام پنجــم لیــگ برســد و در آخریــن روز فصــل
فامالیســائو را شکســت دهــد و حضــور در لیــگ اروپــا
را قطعــی کنــد ۱۸ .گل بازیکــن ایرانــی در لیــگ باعث
شــد کــه او در کنــار کارلــوس وینیســیوس و پیتــزی
از بنفیــکا بهعنــوان بهتریــن گلــزن لیــگ بــه پایــان
فصــل برســد.
در ســال بعــد ،کارواالل ،نونــو ســانتوس ،ماتئــوس
ریــس و بســیاری دیگــر از ریــو آوه خــارج شــدند،
امــا شــاید هیــچ جدایــی بیشــتر از جدایــی طارمــی
در عملکــرد ریــو آوه تأثیرگــذار نبــود .بــدون حضــور
ایــن بازیکــن ایرانــی و در نبــود گلزنیهــای او ،ریــو آوه

بمب یونایتد؛ اولین خرید بزرگ تنهاخ مشخص شد
باشــگاه منچســتر یونایتــد درآســتانه جــذب ســتاره
هلنــدی بارســلونا قــرار گرفتــه اســت.
بعــد از کــش و قوسهــای فراوانــی کــه وجــود
داشــت نهایتــاً اریــک تنهــاخ بهعنــوان ســرمربی
جدیــد منچســتر یونایتــد انتخــاب شــد .بعــد از ایــن
اتفــاق شــایعات زیــادی در مــورد اهــداف و نقــل
و انتقاالتــی ایــن ســرمربی هلنــدی بــه گــوش
رســیده امــا بــه نظــر میرســد کــه یکــی از
مهمتریــن خواســتههای تنهــاخ جــذب
فرانکــی دییونــگ از بارســلونا بــوده اســت.
او از دییونــگ درخواســت کــرده کــه پــروژه
جدیــد خــود را در اولدترافــورد ادامــه دهــد و
ایــن بازیکــن را یکــی از اصلیتریــن اهــداف خــود
قــرار داده اســت.
بــر اســاس ادعــای جــرارد
رومــرو ،خبرنــگار نزدیــک بــه
باشــگاه بارســلونا بــه نظــر
میرســد کــه همــه چیــز
بــرای همــکاری دوبــاره
دییونــگ و تنهــاخ
فراهــم شــده اســت.
بــا توجــه بــه
مشــکالت مالــی
بارســا ،گفتــه
میشــود کــه
جدایــی دییونــگ
بــه یونایتــد 95
درصــد تاییــد شــده
اســت.
برخــی اخبــار حکایت از
آن داشــت کــه بارســلونا
قصــد دارد در ازای
انتقــال فرانکــی دی یونــگ
بــه منچســتر یونایتــد یــک

ایــن تیــم انتقــاد کــرد.
پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل از رعایــت
منصــور رشــیدی دربــاره ابتــای  17بازیکــن
نشــدن پروتکلهــای بهداشــتی توســط بازیکنــان
مــن هــم میتوانــم بــه چنــد ادمیــن پــول بازیکنــی کــه وارد یــک تیــم میشــود قطعــا بــا
تیــم فوتبــال اســتقالل بــه ویــروس کرونــا
بدهــم تــا مــن را بــه امیرکبیــر و جنتلمــن نظــر ســرمربی جــذب میشــوند .طبــق لیســتی
اظهــار داشــت :وقتــی  17نفــر دچــار ویــروس
تبدیــل کننــد.
کــه خــود ســرمربی بــه باشــگاه میدهــد بــا
کرونــا میشــوند ،مقصــر خودشــان هســتند.
صبــح امــروز ضیــا عربشــاهی پیشکســوت تیــم بازیکنــان مذاکــره میشــود؛ بازیکنانــی کــه االن
امــکان دارد در اردوهــا ،ســفر بــه شهرســتانها
پرســپولیس در مصاحبــهای بــا رادیــو جــوان جــذب شــدهاند هــم خــود آقــای گلمحمــدی
یــا حتــی خــارج از مســابقات و تمرینــات
انتقــادات تنــدی را بــه یحیــی گلمحمــدی و آورده و کســانی هــم هســتند کــه در گذشــته
خریدهــای ایــن ســرمربی وارد کــرد .او اعتقــاد در تیمهــای دیگــر بــا خودشــان کار کردهانــد.
داشــت ســرمربی پرســپولیس خریدهایــش را از  ۸۰درصــد بازیکنــان هــم کســانی هســتند کــه
یــک کانــال خــاص انجــام داده و حــاال هــم در بــه درد پرســپولیس نمیخورنــد .تمــام ایــن
حــال بــر هــم زدن آرامــش تیمــش اســت.
مســائل یــک طــرف و هزینههایــی کــه بــرای
در همیــن خصــوص خبرنــگار مــا بــه گفتوگــو ایــن بازیکنــان شــده اســت هــم یــک طــرف .االن
بــا ایــن پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس بازیکنــان تاجیــک و ازبــک چــه ســودی بــرای
پرداخــت تــا او در ارتبــاط بــا صحبتهایــش تیــم داشــتند؟
شــفاف ســازی کنــد.
* قطعــا هــر ســرمربی در هــر تیمــی خریــد
ایــن گفتوگــوی چالشــی را بــا ســتاره دهــه ناموفــق داشــته امــا چــرا ایــن فشــارها بــه بقیــه
 ۱۳۶۰سرخپوشــان میخوانیــد:
تیمهــا وارد نمیشــود؟
* صبــح امــروز مصاحبــهای بــا رادیــو داشــتید ایــن تیــم پرســپولیس اســت و کســی در آن
و دربــاره بازیکنانــی کــه توســط یحیــی باخــت را دوســت نــدارد .بیخــودی  ۴۰میلیــون
گلمحمــدی جــذب شــدند صحبــت کردیــد کــه هــوادار جمــع نشــدهاند .هــوادار دوســت دارد
باعــث ایجــاد شــائبههایی شــد.
تیمــش قهرمــان شــود.

بازیکــن تیــم انگلیســی را بهعنــوان بخشــی از ایــن
قــرارداد بهخدمــت بگیــرد .همچنیــن در ایــن بیــن
نــام بازیکنانــی نظیــر هــری مگوایــر الکــس تلــس و
مارکــوس راشــفورد نیــز مطــرح شــد .بــا ایــن حــال
بــه نظــر میرســد کــه ایــن فقــط یــک شــایعه
بــوده و ســتاره هلنــدی تنهــا در ازای مبلــغ
قابــل توجهــی پــول نوکمــپ را بــه مقصــد
اولترافــورد تــرک خواهــد کــرد.
دی یونــگ در ســال  2019بــا انتقــال 75
میلیــون یورویــی بــه بارســلونا پیوســت و
 139بــار بــرای بلوگرانــا بــه میــدان رفــت.
حــاال ایــن ســتاره هلنــدی در آســتانه تــرک
بارســلونا قــرار گرفتــه و بــر اســاس گزارشهــای
منتشــر شــده منچســتریونایتد قصــد
دارد بــا پرداخــت  80یــک
میلیــون یــورو بــه
بارســلونا ایــن انتقــال
را نهایــی کنــد.
همچنیــن
ا خیــر ا ً

گزارشهایــی
کاتالونیــا
در
وجــود داشــت مبنــی
بــر اینکــه فرانکــی دیونــگ از
کار زیــر نظــر ژاوی خیلــی
راضــی نیســت و تعویضهــای
پیاپــی ،باعــث ناراحتی ســتاره
هلنــدی شــده اســت.

خوشــحالم كــه توانســتيم فــوالد را بــه جايــگاه
واقعــیاش برســانيم.
ایــن موفقیتهــا نتیجــه تــاش گروهــی از
بهتریــن بازیکنهــا و مربیهــای فوتبــال ایــران
بــوده کــه مــن بــه بــودن کنارشــان افتخــار
میکنــم ،آنهایــی كــه ســه ســال پیــش كنــار
هــم شــروع كرديــم و جمعــی
كــه امســال كنــار هــم
هســتيم .
ممنونــم از همــه مديرانــى
كــه مــا را در ایــن مســیر
حمایــت کردنــد بهویــژه
جنــاب آقــاى مهنــدس
ابراهيمــى و جنــاب آقــاى
مهنــدس محمــدى.
بــه امیــد روزی کــه یکــی
از ســه تیــم
برتــر آســیا
با شــیم .
ز نــد ه
بــا د
فــوالد.

از رقابــت بــا میــان در لیــگ اروپــا ،در یــک بــازه ۱۰
ماهــه بــه ســقوط بــه دســته پایینتــر رســید.
طارمــی ریــو آوه را تــرک کــرد و بــا  ۴٫۵میلیــون
یــورو بــه پورتــو پیوســت و بهدنبــال ارائــه قــدرت بــه
خــط آتــش بــه تیمــی بــود کــه بهتازگــی بــا یــک
دبــل ،جامهــای داخلــی را بــرده بــود .طارمــی نیــز از
الگــوی مشــابهی پیــروی کــرد کــه پورتــو بازیکنــان
تیمهــای نیمــه پایینــی جــدول را بهخدمــت
گرفــت ،کاراســا از بوآویشــتا ،کلودیــو رامــوس از ریــو
آوه و زایــدو سانوســی از ســانتا کالرا بــه ایــن تیــم
پیوســتند.
درحالیکــه پورتــو فصــل قبــل قهرمانــی را بــه
اســپورتینگ واگــذار کــرد ،طارمــی بــا بــه ثمــر
رســاندن  ۲۳گل و دادن  ۱۸پــاس گل در فصــل
 ۲۱/۲۰۲۰عملکــرد فوقالعــادهای داشــت .او در حــال
حاضــر  ۲۴گل بــه ثمــر رســانده و  ۱۷پــاس گل نیــز
داده و یــک هفتــه پایانــی لیــگ و یــک بــازی فینــال
جــام حذفــی را نیــز در پیــش دارد .گل آکروباتیــک
او مقابــل چلســی در دیــدار مرحلــه یکچهــارم
نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا باعــث شــد کــه او نامــزد
دریافــت جایــزه پوشــکاش فیفــا شــود هرچنــد کــه
ایــن عنــوان را بــه اریــک المــا واگــذار کــرد.

ورزشی

سیاوش یزدانی اولین خرید

ملوان در بازگشت به لیگ برتر
مازیــار زارع در چهارمیــن ســال حضــورش در
ملــوان تیمــی را مهیــای صعــود کــرده کــه حتــی
میتوانــد روی نــام دو تــن از بهتریــن بازیکنــان
فوتبــال ایــران قلــم بگیــرد!
لیــگ پانزدهــم لیــگ شــگفتیها بــود .قهرمانــی
اســتقالل خوزســتان کــه ایــن روزهــا در لیــگ
دســته اول بــرای بازگشــت بــه لیــگ برتــر
تقــا میکنــد یکــی از ایــن شــگفتیها بــود
و شــگفتی دیگــر را بایــد بــه ســقوط ملــوان
بندرانزلــی نســبت داد کــه پــس از  15ســال
حضــور مســتمر در ســطح اول فوتبــال ایــران
مجبــور شــد بــه دلیــل ســوء مدیریــت در یــک
دســته پایینتــر بــه فوتبــال ادامــه بدهــد.
حــاال شــش ســال از آن روزهــای تلــخ بــرای مــردم
انزلــی گذشــته اســت .یکــی از هــواداران ایــن
تیــم پــس از آن اتفــاق تلــخ بــرای مــردم شــهرش
گفتــه بــود دوســت دارد بــه خاطــر یکســال تــاش
بیثمــر آهــی از تــه دل بکشــد و ایــن آه شــروع
روزهایــی بــود کــه سفیدپوشــان شــهر انزلــی بــه
انــزوا رفتنــد و در حــال ســقوط از لیــگ دســته
اول و حتــی انحــال هــم بودنــد کــه بــه یکبــاره
بــا رفتــن میرابــی و ورود تیــم مدیریتــی جدیــد
انقالبــی جدیــد در ایــن تیــم آغــاز شــد.
پژمان و مازیار؛ این برادری تنی اســت
ســه ســال پیــش بــود کــه ملــوان در حــال ســقوط
بــود و در حالــی کــه محمــد احمــدزاده از هدایــت
تیــم اســتعفا داده بــود ،اکبــر میثاقیــان بــا امیــد
حفــظ تیــم در مســابقات بــه انزلــی رفــت و در
پایــان توانســت ایــن ماموریــت را انجــام دهــد.
در ایــن روزهــا مازیــار اگرچــه کنــار میثاقیــان
نمانــد ولــی دو ســال دســتیاری در ملــوان را بــا
محمــد احمــدزاده پــس از خداحافظــی از فوتبــال
تجربــه کــرده بــود و آمــاده قبــول هدایــت تیــم
شــده بــود.
آغــاز پــروژه پــرواز و انقــاب بــا تیــم مدیریتــی
جدیــد
فصــل گذشــته اولیــن فصــل حضــور مازیــار زارع
هافبــک مقتــدر ســالهای نــه چنــدان دور ملــوان
بــه عنــوان ســرمربی تیــم بــود .آنهــا بــه همراهــی
پوررشــید کــه حامــی مالــی ملــوان طــی ایــن دوره
درخشــان در تاریــخ فوتبــال انزلــی بــوده ،کارشــان
را بــا پرداخــت بدهیهــای گذشــته باشــگاه نظیــر
بدهــی بــه دراگان اســکوچیچ آغــاز کردنــد و بــا
شــرایط خوبــی بــه لیــگ فصــل گذشــته رســیدند.
بــا ایــن حــال در اولیــن ســالی کــه ایــن پــروژه
بــه صــورت جــدی دنبــال شــد ،شــاهد فــراز و
نشــیبهای زیــادی در ایــن تیــم بودیــم و نتایــج
ضعیــف در برخــی مقاطــع حســاس فصــل ســبب
شــد تــا آنهــا از کــورس صعــود جــا بماننــد .حتــی
در مقطعــی مازیــار بــه دلیــل فشــاری کــه تحمــل
میکــرد تصمیــم بــه اســتعفا گرفــت ،ولــی پژمــان
نــوری اجــازه ایــن جدایــی را نــداد تــا پــروژه بــه
امســال برســد؛ ســالی کــه قــرار بــود ماموریــت
پــرواز بــه ســرانجام برســد؛ ســالی کــه بدهیهــای
دالری تســویه شــده اســت و بدهیهــای ریــال
هــم بــه صفــر میــل میکنــد.

مربی خبرساز فوتبال زنان ایران و دفاع

از آن حرف عجیب

مریــم احمدی ســرمربی تیــم فوتبــال بانوان ملیپوشــان
شــهرکرد دختــری  20ســاله اســت کــه ایــن روزهــا
ویدئویــی چنــد ثانیـهای از او در فضــای مجــازی در حــال
پخــش شــدن اســت.
« از  110،115گلــی کــه خوردیــم ،حــدود  90تــای آن
اشــتباه داوری بــوده اســت ».ایــن یکــی از ویدئوهــای
پربازدیــد شــبکههای اجتماعــی در ایــران و بهویــژه
آنهایــی بــوده کــه فوتبــال یکــی از عالقهمندیهــای آنهــا
بــه شــمار مـیرود؛ جایــی کــه مریــم احمــدی ســرمربی
 20ســاله تیــم فوتبــال «ملیپوشــان شــهرکرد» در
بخشــی از صحبتهایــش پــس از شکســت  9گلــه مقابل
ذوبآهــن در اصفهــان ،وقتــی میخواهــد یکــی از دالیــل
ناکامــی تیمــش را توضیــح بدهــد ،بــه عملکــرد داوران
یکنــد.
مســابقات اشــاره م 
ایــن ویدئــوی چنــد ثانیـهای میلیونهــا بــار دیــده شــده،
ولــی کمتــر کســانی هســتند کــه صحبتهــای کامــل
ایــن دختــر  20ســاله را در نشســت خبــری دیــده باشــند
و احتمــاال ایــن دو نکتــه مهــم را بداننــد کــه تیــم او زمین
یکنــد یــا آنقــدر
تمریــن نــدارد و در پــارک تمریــن م 
مســئوالن اســتانی بــا آنهــا بیمهــری میکننــد کــه
مدیرعامــل تیــم مجبــور اســت آمبوالنــس بـرای حضــور
در مســابقات را بــه دلیــل اینکــه از اســتان بــه آنهــا داده
نمیشــود از اصفهــان رزرو کننــد!
*دختریبیستسالهعاشقمربیگری
مریــم احمــدی  20ســاله و دانشــجوی تربیت بدنی اســت
کــه از بچگی عاشــق فوتبــال بارســلونا و پرســپولیس بوده
و اخیــرا کــه مربیگــری را بهصــورت جدیتــر دنبــال
میکنــد عالقهمنــد بــه ســبک بــازی منچسترســیتی،
لیورپــول و رئــال مادریــد شــده اســت .صحبتهایمــان بــا
ایــن چهــره دربــاره دلیــل ورودش به مربیگــری که دنیایی
جدیــد بــه شــمار مـیرود آغــاز شــد «:دیــدم کــه عالقهام
بــه مربیگــری و اینکــه بخواهم تیــم را هدایــت کنم خیلی
بیشــتر از بــازی کــردن اســت و ایــن مهمتریــن دلیلی که
وارد مربیگری شــدم».
*اولین تیم زنان لیگ برتر با رکورد تفاضل-109
باشــگاه «ملیپوشــان شــهرکرد» در ســال  1395بــا
مدیریــت صــادق امیراحمــدی تشــکیل میشــود و از
ســال  1396بــا خرید ســهمیه وارد لیــگ دســته اول زنان
میشــود و فعالیــت خــود را در ایــن بخــش آغــاز میکنــد.

آنهــا ســال گذشــته بــا خرید چنــد بازیکــن به لیــگ برتر
بانـوان میرســند ،ولــی مشــکالت مالــی کــه بــا جدایــی
بازیکنــان بــا تجربــه و تعیین کننــده تیم همراه میشــود
و نداشــتن امکانــات اولیــه یــک تیــم فوتبال ســبب شــده
تــا آنهــا پــس از برگـزاری  17مســابقه تنهــا یک مســاوی
کســب کــرده باشــند و تفاضــل  -109داشــته باشــند!
جــدول لیــگ برتــر زنــان در پایــان هفتــه هفدهــم و
تفاضــل گل عجیــب تیــم فوتبــال ملیپوشــان شــهرکرد
*تیمی با چندین و چند سوال!
بــرای خیلیهــا ســوال اصلــی ایــن اســت کــه «چــرا
چنیــن تیمــی بایــد در فوتبــال بانــوان و لیــگ برتــر
حضــور داشــته باشــند؟» .صــادق میراحمــدی موســس
و مدیرعامــل ایــن باشــگاه امــا در مصاحبـهای در جـواب
ایــن دســته گفتــه کــه «چرا کســی نمیپرســد ایــن تیم
چ ـرا بــه ایــن ش ـرایط رســیده اســت؟» .مریــم احمــدی
در پاســخ بــه اینکــه مشــکالت تیمــش چیســت اینطــور
توضیــح میدهــد «:وقتــی برخــی از بازیکنانــی که بــا آنها
بــه لیــگ برتــر رســیده بودنــد ،بــه دلیــل مشــکالت مالی
تیــم را تــرک کردنــد ،تصمیــم گرفتیــم با بازیکنــان بومی
و چنــد بازیکــن تــازه کار و جـوان کــه تجربــه لیــگ برتــر
ندارنــد ،کار را ادامــه بدهیــم .بــه غیــر از دو ســه بازیکــن
همــه بازیکنــان مــا زیــر  23ســال هســتند .ســعی کردیم
ادامــه بدهیــم ولــی بیتجربگــی بچههــا و حمایــت
نشــدن باعــث شــد نتایــج اینطــور رقــم بخــورد.
*گاهی شرایط آنقدر سخت میشود که ...
اینکــه تیمــی نتوانــد هزینــه ســفرها ،هتــل و خــورد و
خــوراک بازیکنانــش را بپــردازد خیلــی در فوتبــال ایـران
چیــز تــازهای بــه شــمار نمـیرود ،امــا بــه نظــر میرســد
تیــم فوتبــال «ملیپوشــان شــهرکرد» پدیــده تــازهای بــه
شــمار مـیرود کــه بــا مینیبــوس بـرای برگـزاری آخرین
بــازی خــود بــه اصفهان ســفر کــرده اســت .ســرمربی تیم
کــه حتــی در ســفر بــه بــم تنهــا  12بازیکــن را در اختیار
داشــته ،در ایــن مــورد عن ـوان میکنــد «:ایــن تیــم بــا
هزینــه شــخصی اداره میشــود .یــک جاهایــی ش ـرایط
اینقــدر ب ـرای تیــم و مدیرعامــل ســخت میشــود کــه
بهعنــوان مثــال بــازی بــا ذوبآهــن را بــا مینیبــوس
رفتیــم و نیــم ســاعت مانــده بــه بــازی وارد اســتادیوم
شــدیم .در برگشــت هــم باقلــوا گرفتیــم و بچههــا بــه
عنـوان شــام خوردنــد و برگشــتیم».

