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گروه ورزشــی- شــبح حدف 
سرخآبی ها از لیگ قهرمانان آسیا بعد از 
حدود ۹۰ روز به فوتبال ایران برگشــته 
و هواداران با علم به پیش شــرط های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، هر زمان منتظر 
یک خبر ناگوار و وداع ۲ تیم پرطرفدار 
ایرانی با معتبرترین لیگ باشگاهی قاره 
کهن هستند.  کنفدراسیون فوتبال آسیا 
چنــد روز پیش و در نامه ای به تیم های 
فوتبال اســتقالل و پرسپولیس، از آنان 
خواســته که راســت آزمایی های الزم 
در جهــت برطرف کردن ایرادهای این 
نهاد ورزشی انجام دهند تا مجوز نهایی 
آنان برای حضور در فصل جدید لیگ 
قهرمانان صادر شود.  AFC برای این 
کار نیــز تنها پنج روز به ۲ تیم زمان داده 
است.  ایرادهای AFC و تهدید به کنار 
گذاشتن سرخآبی ها از لیگ قهرمانان، 
موجــب شــد تــا وزارت ورزش و 
فدراسیون به دنبال راهکاری برای پایان 
بخشیدن این مشکل باشند؛ راهکاری 
که دیگر مانند گذشــته موقت نیست 
بلکه هدفمند و گامی در مســیر فوتبال 

حرفه ای به شمار می رود. 
اما با وجــود این تالش ها برخی 
پیشکســوتان فوتبال بــدون توجه به 
ریشه های بحران کنونی، وزیر ورزش 
و جوانــان را متهم و مجموعه وزارت 

را دخیل در این مشکل قلمداد می کنند.
همجمه برخی از پیشکسوتان و تحریک 
هواداران برای ایجــاد یک دوگانگی، 

نکاتی چند را به ذهن متبادر می کند؛
۱- ایرادهای AFC  به ســاختار 
مدیریتی و ورزشی سرخ آبی ها، مشتی 
است که به درستی نمونه خروار فوتبال 
ایران به شمار می رود. این مشکالت نه 
تنها در کوتاه مدت شکل نگرفته، بلکه 
حلقــه مفقوده این ورزش در کشــور 
پس از ۲ دهه حرفه ای شــدن است؛ به 
عبارتــی لیگ فوتبال  ایــران که عنوان 
حرفه ای بودن را یدک می کشــد پس از 
۲ دهه فعالیت با ایرادهایی روبرو  شده 
که برخی  از آنهــا ابتدایی ترین اصول 
حرفه ای یک لیگ معتبر تعریف خواهد 
شــد.  البته در چند ســال گذشته این 
ایرادها همواره مورد توجه کنفدراسیون 
فوتبال آســیا بوده اما مدیران پیشین با 
 AFC شیوه ها نادرست رضایت نسبی

را جلب کنند. 
اما  تکرار این رفتارها و ایرادهای 
AFC در نهایت موجب شــد تا  این 
نهاد ورزشی قاره کهن نسبت به مدارک 
ارســالی دچار تردید فراوان شــده و 
راســت آزمایی از فوتبال کشورمان را 
به عنوان یکــی از ماموریت های خود 

قلمداد کند.

۲- آدرس غلــط دادن در فوتبال 
ایران میانبری برای فرار از مســوولیت 
اســت مســوولیتی که در طول زمان 
از آن غفلــت و اکنون تبدیل به بحران 
شده است بحرانی که اکنون هیچکدام 
از مدیــران پیشــین این ۲ باشــگاه و 
مسووالن وقت در ۲ دهه گذشته، نه تنها 
مسوولیت آن را نخواهند پذیرفت بلکه 
آن را مشــکلی یک روزه قلمداد کرده 
و بــه دنبال مقصر جلوه دادن بخشــی 
از دولت در فوتبال هســتند. دولتی که 
کمتر از ۶ ماه از عمر آن می گذرد.  این 
پیشکسوتان که حتی برخی از آنان عضو 
هیات مدیره این باشگاه ها بوده و برخی 
از طرفداران فوتبال که اکنون انگشــت 
اتهام را به سمت و سوی وزارت ورزش 
نشــانه گرفتند بدون شک در سال های 
 AFC گذشته نیز در جریان اولتیماتوم
قرار گرفتند و بهانه گیری های این نهاد 
ورزشی در قاره کهن را به خاطر دارند 
بهانه هایی که هر چند به صورت موقت 
رفع شد اما اکنون به کوهی از مشکالت 
برای ورزش ایران به ویژه رشته فوتبال 

تبدیل شده است. 
۳- نگرانــی پیشکســوتان و 
هــواداران از آینــده ســرخآبی ها 

مقوله ای قابل درک برای مدیران 
دولت سیزدهم است و اقدامات 

این دولت در چند ماه گذشــته نشان از 
این کار دارد. حمید ســجادی به عنوان 

بخشی از بدنه ورزش در دولت آیت اهلل 
رییسی نشان داد که برخالف گذشتگان 

به دنبال حاشیه سازی یا نگاه 
رنگی نیســت بلکه توســعه 
متوازن ۲ باشــگاه مردمــی را در 

دستور کار قرار داده است.
وزیری که در کوتاه مدت موفق 
شد شرایط نابسامان مدیریتی استقالل 
را به آرامش رســاند و با نامه نگاری به 
بانک مرکزی پرونده »گابریل کالدرون« 
را برای پرسپولیس مختومه کرد اکنون 
مورد هجمه قرار گرفته و برخی به دنبال 
ایجاد حاشیه برای او و مجموعه دولت 
هستند، هجمه ای که عضو کابینه دولت 
ســیزدهم را از متن مســاله دور و وارد 
حواشی ناخواسته خواهد کرد حواشی 
که در نهایت می تواند حذف ۲ قدرت 
فوتبالی ایران را از فوتبال آسیا تسریع 

کند.
۴- جنجال سازی و آدرس غلط 
دادن به هواداران برای جبران ناکامی یک 
تیم در آینده راهبردی اســت که اکنون 
برخی از پیشکســوتان آن را در دستور 
کار قرار داده اند. هر چند که نیت خوانی 
منقدان کنونی سجادی کار راحتی نیست 
اما به نظر می رســد برخــی از بزرگان 
باشگاه پرســپولیس در آستانه انتخاب 
مدیرعامــل و اعضای هیات مدیره این 
مجموعه فرهنگی و ورزشی، به دنبال 
سهم خواهی از وزارتخانه هستند سهم 
خواهی که یکــی از آفت های فوتبال 

ایران به شمار می رود.
فرصت طلبی برخــی از بزرگان 
فوتبال ایران و استفاده  آنان از پیاده نظام 

هواداران برای تاثیرگذاری بر تصمیمات 
وزارت ورزش و جوانان نه تنها بحران 
کنونی را ختم به خیر نخواهد کرد بلکه با 
حذف سرخ آبی ها به موج سواری ختم 
خواهد شد که در نهایت هواداران را در 
برابــر وزارت ورزش قرار خواهد داد. 
دوگانگی هواداران و وزارتخانه همان 
تجربه  تلخی بود که در چند سال گذشته 
تکرار شد.شکل گیری این دوگانگی هم  
افتخارات یک تیم  را دچار حاشیه کرد 
و هم موجب شــد تا مربیان و مدیران 
برخی از تیم ها با موج ســواری بر روی 
احساســات هواداران و طرح مسائلی 
چون نگاه رنگــی  وزیر ورزش وقت، 
خود را بی تقصیر در ناکامی چند ســال 

اخیر قلمداد کنند.

گروه ورزشــی- هفته یازدهم 
رقابت هــای لیگ برتر هــم با انجام 8 
دیدار در یک روز برگزار شد و به پایان 
رسید و تیم ها با نتایجی که در این هفته 
از رقابت ها کسب کردند، تغییراتی در 
جــدول رده بندی ایجاد کردند. در این 
میان مثل همیشــه برخــی از بازیکنان 
عملکرد قابل قبولی در ترکیب تیم های 
خود داشته و با درخشش خود توانستند 
در نتیجه دیدار تاثیرگذار باشند. به همین 
دلیل مثل همیشــه تیمی منتخب از این 

نفرات تشکیل داده ایم.
دروازه بان: علیرضا حقیقی 

)نساجی مازندران(
نســاجی در هفته یازدهم دست 
بــه کار بزرگی زد و توانســت مس را 
در رفسنجان شکست دهد و با ۳ امتیاز 
کامل این بازی از زمین خارج شود. بدون 
شک این پیروزی به دست نمی آمد اگر 
علیرضا حقیقــی روز خوبش نبود و با 
واکنش های به موقع حمالت مسی ها 
را خنثی نمی کرد. حقیقی در این بازی 
چند فوق واکنش از خودش نشان داد و 
تک گلی هم که دریافت کرد روی ضربه 
پنالتی بود که هم تیمی سابقش گادوین 
منشا به ثمر رساند و خیلی نمی توان او 
را روی گل خورده از روی پنالتی مقصر 

دانست. در کنار حقیقی، کرمانشاهی و 
پورحمیدی هم روز خوبی داشتند.

مدافع چپ: جعفر ســلمانی 
)استقالل تهران(

سلمانی این روزها حسابی روی 
اوج است و زدن ۳ گل در ۱۱ بازی برای 
یک وینگ بک آمار فوق العاده ای است. 
او عالوه بر اینکه روی کارهای دفاعی به 
پختگی نسبی رسیده و دیگر آن بازیکن 
پر اشتباه روزهای اول نیست، در حمله به 
خوبی به مهاجمان تیم اضافه شده و هم 
روی تولید موقعیت و بازیسازی موثر 
واقع می شــود و هم گل های حساسی 
روی قدرت شوت زنی خودش به ثمر 

رساند.
مدافع میانی: حامد شــیری 

)نساجی مازندران(
کاپیتان و مدافــع میانی با تجربه 
نســاجی این فصل و تا اینجای کار در 
قامت یک ستاره برای تیمش ظاهر شده 
است و عالوه بر وظایف دفاعی خود، به 
خوبی در امر گلزنی هم به تیمش کمک 
می کند. شــیری در کنار حقیقی روی 
حمالت مهاجمان با تجربه مس موفق 
عمل کرد و ضربه پنالتی را هم به دقت 
به تور دروازه چسباند تا یکی از نفرات 
کلیدی برای این ۳ امتیاز با ارزشی باشد 

که نساجی از رفسنجان به خانه برد.
مدافع میانی: مجتبی لطفی 

)نفت مسجد سلیمان(
نفت مسجد سلیمان هم در هفته 
یازدهم روز خوبی داشــت و توانست 
برد قاطعی مقابل فجرسپاســی به ثبت 
برســاند. اگر چه نفت دو بر صفر این 
بازی را برد ولی فجری ها هم حمالت 
خوب و پردامنــه ای روی دروازه نفت 
داشتند و سعی خود را برای بازگشت به 
بازی به کار گرفتند ولی عملکرد خوب 
خط دفاعی نفت در این دیدار مانع این 
شد که به هدفشان برسند. مجتبی لطفی 
در این بــازی روز خوبش بود و روی 
تــوپ های هوایــی و همینطور بلوکه 
کردن حمالت زمینی فجری ها کم اشتباه 
ظاهر شد و موثرترین بازیکن در کلین 

شیت تیمش بود.
مدافع راســت: مجید عیدی 

)نفت مسجد سلیمان(
مجید عیدی، مدافع راست جوان 
و ۲5 ســاله نفت مســجد سلیمان هم 
از خوب های تیمــش در دیدار مقابل 
فجرسپاسی بود. عیدی عالوه بر اینکه 
اجازه ایجاد فضا خالی در پشت سرش 

برای طراحی حمالت به فجری ها نداد 
و موقعیت های حریف شیرازی عمدتًا 
از سایر جناح ها شکل گرفت، در نفوذها 
هم خوب ظاهر شد و چند پاس خوب 
برای مهاجمان تیمش ارســال کرد که 
یکــی از آنها پاس گل اول بازی بود که 

برای محمد بلبلی ارسال کرد.
مهــدی  دفاعــی:  هافبــک 

مهدی پور )استقالل تهران(
مهدی پور یکی از درخشان ترین 
روزهای خودش را در ترکیب استقالل 
مقابل پدیده مشــهد تجربه کرد. او که 
به خوبی به عنــوان هافبک دفاعی در 
ترکیب تیمش جا افتــاده، به خوبی با 
تقسیم وظایفی که با زبیر نیک نفس دارد 
توانستند میانه میدان را تحت کنترل در 
بیاورند تا مهــدی پور در حمالت هم 
بتواند مشارکت بیشتری داشته باشد. او 
عــالوه بر 8 بازپس گیری توپ، ۶ پاس 
کلیدی در این بازی ارسال کرد و ۲ پاس 
گل از ۳ گل استقالل را ارسال کرد تا از 
نفرات اصلی برتری پرگل تیمش باشد.

علیرضا  هافبک هجومــی: 
کوشکی )پیکان(

پیــکان را می تــوان پدیده هفته 

یازدهــم دانســت که موفق شــد تیم 
قدرتمند و پرمهره ســپاهان را در نقش 
جهان زمین گیر کند و با ۳ امتیاز کامل به 
تهران برگردد. پیکانی ها به خوبی عمق 
خــط دفاعی ســپاهان و فضای خالی 
پشت ســر آنها را هدف حمالت خود 
قرارداده و از این طریق به گل رسیدند. 
علیرضا کوشکی، به عنوان هافبک پشت 
مهاجم در این بازی نقش کلیدی داشت 
و بــه خوبی از پس وظایف خودش بر 
آمد و گل دوم و پیروزی بخش تیمش را 
هم به زیبایی هرچه تمام تر وارد دروازه 

کنت کرد.
هافبک هجومی: محمد بلبلی 

)نفت مسجد سلیمان(
کم کم در حال بازگشت به روزهای 
خوبی است که از او در سپیدرود به یاد 
داشتیم و همان هافبک خالق و تکنیکی 
که از سوی علی کریمی به فوتبال ایران 
شناخته شد می شود. بلبلی به عنوان یار 
تعویضــی وارد بازی با فجر شــد ولی 
توانســت بالفاصله بعد از ورودش به 
زمین تاثیرگذار ظاهر شــود و یکی از 
اولین توپ هایی که به او رســید تبدیل 
به گل اول نفت مســجد سلیمان شد. 

او در طول بازی موقعیت های دیگری 
هم برای رســیدن به گل داشت که اگر 
کمی دقت به خرج می داد می توانست 

عملکرد بهتری از خود نشان داد.
مهاجــم: امیــد عالیشــاه 

)پرسپولیس(
ارزشــمند  برتــری  روز  در 
پرســپولیس مقابل ذوب آهن، عالیشاه 
ستاره تیمش بود. او سه پاس کلیدی در 
این بازی ارسال کرد و ۴ باز پس گیری 
توپ داشت و دقت پاس 85 درصد در 

یک ســوم دفاعی تیم 
حریف آمــار خیلی 
خوبــی اســت. او 
همچنیــن یک قطع 

پاس هم داشــت تا در 
روزی که به نظر نمی رسید 

نقش پررنگی در پیروزی تیمش 
داشته باشد.

ژســتد  رودی  مهاجــم: 
)استقالل تهران(

مهاجم اســتقالل که از مهره های 
کلیدی تیمش در هفته های گذشته بود 
و چند پاس گل هم برای تمیش به ثبت 
رساند، در نهایت پس از ۱۱ هفته موفق 

شد برای استقالل گلزنی کند و عالوه 
بر گلی که زد از مهره های موثر استقالل 
در دیدار مقابل پدیده بود. فرهاد مجیدی 
در نشســت بعد از بازی گفت که حتی 

در هفته هایی که ژستد گلزنی نمی کرده 
هم از عملکرد او رضایت داشته است.

مهاجم: محمدجواد محمدی
محمدی این روزهــا یک برگ 
برنده در ترکیب تیم رضا عنایتی است و 
با عملکرد خوبی که از خودش در هفته 
های اخیر به نمایش گذاشته امتیازهای 
مهمی برای این تیم کسب کرده است. او 
که مقابل پرسپولیس هم موفق به گلزنی 
شــده بود این بار شکست تیم تراکتور 
را رقم زد تا ســتاره تیمش در هفته های 

اخیر باشد.

صید ماهی از آب گل آلود فوتبال بحرانی ایران در شرایطی است که مجموعه وزارت
 ورزش و جوانان اکنون با استفاده از قدرت دیپلماسی ورزشی به دنبال حل مشکل سرخ آبی ها است.

منفعت طلبی در بحران 
فوتبال ایران!

تیم منتخب هفته یازدهم لیگ برتر

تيم فوتبال جوانان  بندر چيرویه
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