
مرد اول »سال 
بی ستاره«

در سالی که ناکامی بزرگ و شکست 
بی سابقه ای را در جام جهانی فوتبال 
تجربــه کردیــم و اکثــر بازیکنــان مــا 
متوســط نشــان دادنــد، شناســایی 
تبــال کشــورمان  مــرد ســال فو

آســان ترین کار اســت.
بــا اینکــه در جمــع لژیونرهــای ایران 
در اروپــا، علیرضــا جهانبخــش هر از 
چنــد گاه جرقه هایــی در بازی هــای 
تیــم فاینــورد هلنــد زد، امــا مهــدی 
طارمــی در پورتــو پرتغــال کارهایــی 
کــرد کــه دســت کم 10 تیــم نامدارتر 
اروپایــی در ســال  جــاری بــرای صیــد 
او صــف بســته اند و در میــان آنهــا 
حتی آرســنال، آ.ث میالن و بوروسیا 
دورتمونــد هــم دیــده می شــوند. 
نزول کــم و بیش لژیونرهای دیگری 
همچــون علــی قلــی زاده، ســردار 
آزمــون، امیــر عابــدزاده، ســعید 
عزت اللهــی،  میالد محمــدی و کریم 
انصاری فــرد در بیشــتر دیده شــدن 
طارمــی ســهم داشــت امــا اگــر آنهــا 
بهتریــن روزهــای خود را هم ســپری 
می کردنــد، بــاز طارمــی در چنان حد 
و ســطحی ظاهر شــد که بــرای همه 
آنها غیر قابل دستیابی بود. از سوی 
دیگــر، در میــان فوتبالیســت های 
مقیــم وطــن نیــز کمتــر کســی کاری 
کــرد کــه از یــاد نرفتنــی باشــد. 
یــک نمونــه روشــن امیرحســین 
حســین زاده بــود کــه در قهرمانــی 
فصل گذشته استقالل سهم زیادی 
داشت و به همین خاطر لژیونر شد 
امــا در شــارلروای بلژیــک بــه قــدری 
کــم اثــر و ناموفــق بــوده که ایــن تیم 
از جــذب وی پشــیمان شــده و در 
رودربایســتی مانــده کــه چطــور او را 
از ســر بــاز و بــه ایــران دیپــورت کنــد 
و بنابرایــن بایــد پرســید آیــا یکــی از 
بالنده تریــن جوانان فوتبــال ایران با 
چنــان عملکــردی در اروپــا می تواند 
کوچک ترین صالحیت و بختی برای 
تصاحــب عنــوان مــرد ســال فوتبال 
ایران داشته باشد. علیرضا بیرانوند 
بعــد از بازگشــت از اروپــا و ایســتادن 
مجدد در درون دروازه پرسپولیس از 
نو چهره شــد اما او با چنان پشــتوانه 
منفــی از اروپــا بازگشــت کــه هیــچ 
توفیقی در ایران نمی توانست وی را 
سرفراز کند. حسین حسینی، دیگر 
دروازه بــان شــاخص کشــورمان هم 
کــه ســهمش در قهرمانی اســتقالل 
از حســین زاده، مهدی پــور و حتــی 
یامــگا بیشــتر بــود، در اولیــن بــازی 
تیــم ملــی ایــران در جــام جهانــی 
قطــر مقابــل انگلیــس چنــان درهم 
کوبیــده شــد کــه از هرگونه شانســی 
برای ایســتادن در جایگاه مرد ســال 
بی بهــره گشــت و او حتــی آن ناکامی 
و آثــار روحــی اش را بــه فصــل جــاری 

هــم بســط داده اســت.
در همین راستا می توان به مهره های 
دیگــری هــم اشــاره کــرد که شــاید در 
طــول ســال برخــی درخشــش ها را 
داشــتند امــا هرگــز بــه ثبــات و بیالنی 
نرســیدند کــه بــرای رســیدن بــه قلــه 
فوتبــال ایــران بــه آن نیــاز اســت. در 
نقطــه مقابــل، مهــدی طارمــی چنــان 
تداوم و کار فنی عالی و تاکتیک پذیری 
چشــمگیری را در نمایش هــای خــود 
بــه اجــرا گذاشــته کــه فاصلــه او بــا 
رقبایــش به حــدودی غیرقابل جبران 
رســیده اســت. او حتی از چهار گل به 
ثمــر رســیده ایــران در مرحلــه نهایــی 
جــام جهانــی قطر نیمــی را به نام خود 
نوشــت و آن، دو گلــی بــود که وی طی 
شکســت 2-6 یوزهــا مقابل انگلیس 
در دیدار نخست در دروازه این رقیب 
بزرگ کاشــت. طارمی اگــر همه آنچه 
را کــه وصفــش رفــت انجام نمــی داد، 
در پورتو طی ســال 1401 )مشــتمل بر 
فصــول 2022-2021 و 2022-2023( 
چنــان مقتدرانــه ظاهر شــد که کمتر 
ایرانــی و حتــی علــی دایــی طــی 25 
ســال حضــور مســتمر و اغلــب موفق 
لژیونرهــای کشــورمان در اروپــا به آن 
حــد و مرز نزدیک نشــده اســت. بله، 
طارمــی مــرد اول بی چــون و چــرای 
فوتبــال ایران در ســالی بــود که الحق 
واالنصــاف کمتــر ســتاره ای واقعــی را 
رو کــرد و ایامــی کم فــروغ را پشــت 

ســر گذاشــت.
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قاسم حدادی فر:

بهترین زمان برای انتخاب مربی ایرانی بود

حدادی فــر دربــاره انتخــاب قلعه نویی به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی گفت: 
»در چند ســال گذشــته فوتبال ملی ما با مربیان خارجی شــرایط خوبی را تجربه 
نکــرد و اتفاقــات خوبــی هــم رقــم نخــورد. فکــر می کنم ایــن بهترین زمــان برای 
انتخــاب مربــی ایرانــی بود و در نهایت فدراســیون فوتبال قلعه نویــی را انتخاب 
کــرد کــه مربــی باتجربــه ای اســت و به نظم و دیســیپلین هم اهمیــت می دهد. 

مــا در زمــان اســکوچیچ اتفاقاتــی را تجربه کردیم که چنــدان خوب نبود.«

رضا درویش

تبریک به سرمربی جدید تیم ملی          

رضادرویش مدیرعامل پرسپولیس حضور قلعه نویی در رأس کادر فنی تیم ملی 
را تبریک گفت. در این پیام آمده است: برادر گرامی جناب آقای امیر قلعه نویی، 
قبل از هر چیز حضور یک مربی باتجربه و با دانش ایرانی چون شما در رأس امور 
فنی تیم ملی فوتبال کشورمان، جای تبریک به اهالی فوتبال، ورزش و همچنین 
مجموعــه فدراســیون فوتبــال دارد که شــجاعت و درایت این تصمیم را داشــتند. 

تردیدی نیســت؛ مســئولیتی سخت و خطیر را در این برهه دشوار پذیرفته اید.

سهراب انتظاری:

بین گزینه های ایرانی بهتر از قلعه نویی هم وجود داشت

ســهراب انتظــاری پیشکســوت فوتبــال ایــران دربــاره انتخــاب امیــر قلعه نویــی 
به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی گفت: »ما باید ببینیم برنامه های فدراســیون 
چیســت و طبیعتــاً رئیــس فدراســیون بایــد ایــن موضــوع را توضیــح دهــد کــه از 
انتخــاب ســرمربی دنبــال هــدف بلندمدت اســت یــا کوتاه مدت. بــه عقیده من 
در بیــن گزینه هــای ایرانــی بهتــر از امیر قلعه نویی هم وجود داشــت که می توان 

بــه یحیــی گل محمــدی اشــاره کــرد، اما بنا بــه دالیلــی در بین گزینه هــا نبود. «

فوتبال ایران زیر  ذره بین
مدیریت فوتبال 

 zسرمقاله

وصال روحانی
روزنامه نگار

راه جام جهانی از پاتایا می گذرد
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی کشــورمان 
کــه عنــوان قهرمانــی جــام بین قــاره ای 
2022 را یــدک می کشــد، بــرای شــرکت 
در مســابقات جام ملت هــای آســیا و 
انتخابــی جام جهانی راهی تایلند شــده 
تــا برای کســب ســهمیه حضــور در جام 
جهانــی بــا رقبــای آســیایی دیــدار کند.

بقات جــام  یــی مســا ر نها در دیــدا
بین قــاره ای، تیــم ملــی کشــورمان بــه 
مصــاف برزیــل رفــت و بــا نتیجــه 2 بــر 
یــک بــه پیــروزی رســید و قهرمــان ایــن 
دوره از مســابقات شــد. ســاحلی بــازان 
کشورمان با این قهرمانی به همراه تیم 
ملــی روســیه بــا چهــار عنــوان قهرمانــی 

پرافتخارتریــن تیــم جــام بیــن قــاره ای 
محســوب می شــوند.

تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران از 25 
اســفند در رقابت هــای فوتبال ســاحلی 
قهرمانــی آســیا در تایلند حضور خواهد 
داشــت. ایــن رقابت هــای مقدماتــی 
جــام جهانــی 2023 دبی هم محســوب 
می شــود و در صورت عــدم راه یابی تیم 
ملــی فوتبــال ســاحلی امــارات بــه جمع 
چهــار تیــم پایانی، تیم های اول تا ســوم 
ایــن رقابت هــا ســهمیه جــام جهانــی 

2023 را خواهنــد گرفــت.
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی در آخریــن 
دوره از مســابقات جــام جهانــی حضــور 

نداشــت، فیفا به دلیل کرونا مســابقات 
مقدماتی و انتخابی جام جهانی را برگزار 
نکــرد و بــا توجه به تیم های راه یافته در 
دوره قبــل مســابقات را برگــزار کرد. تیم 
ملــی چــون در جام ملت هــا بــه مرحلــه 
نیمــه نهایــی راه پیــدا نکــرده بــود، برای 
حضــور در جــام جهانــی انتخــاب نشــد. 
ایــن بــار امــا تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی 
ایــران بعــد از قهرمانــی در جــام بیــن 
قــاره ای امیدوار اســت، این درخشــش 
را در جــام ملت هــا تکرار کند و ســهمیه 
حضــور در جــام جهانــی را بــه دســت 

بیــاورد.
ملی پوشــان ساحلی کشــورمان آخرین 

بــار در جام جهانــی 201۷ باهامــا حضور 
داشــت که از آن زمان 6 سال می گذرد. 
ساحلی بازان ایران در آن دوره توانستند 
در رتبــه ســوم قــرار بگیرنــد و برزیــل نیز 
بــا برتــری در مقابــل تاهیتــی بــه مقــام 

قهرمانی دســت پیــدا کرد.
مــل جــام ملت هــای  گروه بنــدی کا
فوتبــال ســاحلی آســیا بــه شــرح زیــر 

: ســت ا
گــروه A: تایلنــد، بحریــن، افغانســتان و 

عربســتان سعودی
گــروه B: امــارات، ایــران، مالــزی و 

ن بکســتا ز ا
گروه C: ژاپن، لبنان، چین و اندونزی

گــروه D: عمــان، فلســطین، کویــت و 
قرقیزســتان

علــی نادری ســرمربی تیم ملــی فوتبال 
ساحلی اسامی 12 بازیکن نهایی جهت 
اعــزام بــه مســابقات قهرمانــی آســیا 

تایلنــد را اعــالم کــرد.
اســامی بازیکنــان نهایــی بــه شــرح زیــر 

اســت:
ســیدمهدی میرجلیلــی، امیرحســین 
اکبری، عباس رضایی، ســعید پیرامون، 
محمــد مــرادی، مهــدی شــیرمحمدی، 
علــی میرشــکاری، موحــد محمدپــور، 
محمدعلــی مختاری، مســلم مســیگر، 
رضا امیری زاده و محمدجواد خسروی.

 zگزارش

تیم ملی فقط با سرمربیان وطنی قهرمان جام ملت ها شده

امیر، سیزدهمین سوار سرنوشت

انتخــاب امیــر قلعه نویــی به عنــوان 
ســرمربی تیــم ملــی موجــب شــد تــا 
حداقــل از بالتکلیفــی مــرد شــماره 
یــک نیمکــت ایــن تیــم خــارج شــویم و 
می دانیــم کــه تــا پایــان جــام ملت های 
2023 چه کسی مسئولیت ملی پوشان 
کشــورمان را بــر عهــده خواهد داشــت. 
تیمــی کــه در جــام ملت هــا تحــت هــر 
شــرایطی باید یکی از مدعیان قهرمانی 
باشد و اگرچه نزدیک به 50 سال است 
کــه  عنوان قهرمانی این مســابقات را به 
دســت نیاورده ایــم امــا بایــد با شــکل و 
شمایل یک مدعی روانه میدان شویم. 
جام ملت های آســیا تورنمنتی که ایران 
در آن فقــط بــا ســرمربیان وطنی موفق 

بــه قهرمانی شــده اســت.
 
 

سه گانه طالیی ماندگار
تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان با ســه بار 
قهرمانــی متوالــی در رقابت هــای جــام 
ملت هــای آســیا یکــی از پر افتخار ترین 
تیم های قاره کهن محســوب می شــود. 

اتفاقــی که در ســال های 1۹6۸، 1۹۷2 و 
1۹۷6 به وقوع پیوست. این قهرمانی ها 
هــر ســه بــا هدایــت ســرمربیان ایرانــی 
حاصــل شــد. اولیــن قهرمانی ایــران در 
قــاره کهــن بــا هدایــت مرحــوم محمــد 
بیاتــی حاصــل شــد و شــادروان محمــد 
رنجبــر نیــز دومیــن قهرمانــی مــا را در 
قالــب ســرمربی رقــم زد. حشــمت 
مهاجرانــی نیــز در ســال 1۹۷6 هنگامی 
کــه یــک ســرمربی جــوان بــه حســاب 
می آمد، ســه گانه قهرمانــی متوالی تیم 
ملــی در عرصه پیکارهــای جام ملت ها 

را تکمیــل کــرد.
 
 

سال های جنگ
ســه دوره از پیکارهــای جــام ملت هــای 
آســیا بــرای فوتبــال ایــران کامــالً تحــت 
تأثیــر جنــگ تحمیلــی قــرار گرفــت. مــا 
به عنــوان مدافــع عنــوان قهرمانــی پا به 
عرصــه جــام ملت های 1۹۸0گذاشــتیم 
و تــا قبــل از مرحلــه نیمه نهایــی هــم 
مقتدرانــه پیــش رفتــه بودیــم امــا آغــاز 

جنــگ تحمیلــی و برهم خــوردن روحیه 
و تمرکــز ملی پوشــان موجب شــد ایران 
بــا هدایــت حســن حبیبــی در نهایــت 
ســوم شــود تــا نــوار قهرمانی هــای مــا 
پاره شــود. در 1۹۸4 ســنگاپور نیز درگیر 
جنگ بودیم و تیم ملی به لحاظ شــکل 
آماده ســازی اصــالً وضعیــت خوبــی 
نداشــت بــه همیــن خاطــر در نهایــت با 
ناصــر ابراهیمــی چهارم شــدیم. عنوانی 
که البته اگر برخی اشتباهات و اتفاقات 
نبود، قطعاً می توانســت ارتقا پیدا کند. 
جام ملت های 1۹۸۸ قطر هم با مرحوم 

پرویــز دهداری ســوم شــدیم.
 

حسرت با پروین، روزهای 
طالیی مایلی کهن

ملی پوشــان کشــورمان در حالــی بــه جام 
ملت هــای 1۹۹2 ژاپــن رفتنــد که شــانس 
اول قهرمانــی ایــن مســابقات محســوب 
می شــدند امــا بر خــالف انتظــار، این تیم 
تحــت هدایت علی پروین اصالً خوب کار 
نکرد و در کمال شگفتی در همان مرحله 
مقدماتــی حذف شــد. چهار ســال پس از 

آن همــه چیــز عوض شــده بــود. تیم ملی 
بــا هدایت محمــد مایلی کهــن راهی جام 
ملت های 1۹۹6 امارات شــد و بســیاری از 
اهالی فوتبال امیدی به موفقیت این تیم 
نداشــتند اما نتایــج تاریخی و خیره کننده 
ایــران موجب بیــداری دوباره ما در عرصه 
فوتبــال قاره کهن شــد. تیم ملی در حالی 
عنوان ســومی آن مســابقات را به دســت 
آورد کــه واقعاً شایســته قهرمانی بودیم.

در جــام ملت هــای 2000 لبنــان هــم 
دوبــاره بخــت اول قهرمانــی بودیــم و 
آسیا انتظار داشت ما کاپ مسابقات را 
باالی ســر خودمان ببریم اما مشکالت 
داخلــی کــه درون تیــم ایجــاد شــد، در 
نهایــت زمینــه بــرای حــذف ایــران در 
مرحلــه یک چهــارم نهایــی را فراهم کرد 
تــا با جــالل طالبــی به موفقیتی دســت 

پیــدا نکنیــم.
 
 

خاطره تلخ امیر
ســرمربی کنونــی تیــم ملــی کشــورمان 
یــک بــار ســابقه هدایــت مــا در جامع 

ملت هــای آســیا را داشــته اســت.
 امیر قلعه نویی  در جام 200۷ سرمربی 
ایــران بــود و تیمــش بــا ارائــه نمایــش 
نه چندان جذاب در نهایت با شکست 
خــوردن از کــره جنوبــی، در مرحلــه 
یک چهارم نهایی از گردونه مســابقات 
کنــار رفــت و اولین دوره ســرمربیگری 
قلعه نویــی در ایــن تیــم هــم بــه پایــان 

رسید.
 

سیزدهمین سوار سرنوشت
همین  ســیزد یــی  قلعه نو میــر  ا
ســرمربی ایــران در تاریــخ برگــزاری 
پیکارهــای جــام ملت هــای آســیا 
تلقــی می شــود و اگــر بتوانــد مــا را 
بــه فینــال ایــن مســابقات برســاند، 
پــس از 4۷ ســال موفــق بــه انجــام 
چنین کاری شــده اســت. قلعه نویی 
آنقــدر حرفه ای شــده کــه بداند حتی 
حــذف شــدن در مرحلــه نیمه نهایی 
جــام ملت هــای آســیا هــم شــاید بــه 
قیمــت تمدیــد نشــدن قــراردادش 

تمــام شــود.

قلعه نویی 
سیزدهمین سرمربی 

ایران در تاریخ 
برگزاری پیکارهای 

جام ملت های آسیا 
تلقی می شود و 

اگر بتواند ما را به 
فینال این مسابقات 

برساند، پس از 47 
سال موفق به انجام 

چنین کاری شده 
است. قلعه نویی 

آنقدر حرفه ای شده 
که بداند حتی حذف 

شدن در مرحله 
نیمه نهایی جام 

ملت های آسیا هم 
شاید به قیمت تمدید 

نشدن قراردادش 
تمام شود


