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گروه ورزشی- مهدی قایدی 
جدیدترین گزینه نقــل و انتقاالتی 
باشگاه استقالل تهران است: بازیکنی 
که هــواداران در فصل گذشــته به 
شــدت با جدایی اش مخالف بودند 
و اکنون در مســیر بازگشت به لیگ 

ایران قرار دارد.
از شایعه تا واقعیت

به محض ورود استقالل به نقل 
و انتقاالت تابستانی زمزمه هایی مبنی 
بر احتمال بازگشت مهدی قایدی به 
لیگ برتر ایران مطرح شد. مهاجمی 
که در تابســتان گذشــته با قرارداد 5 
ســاله به تیم شــباب االهلی امارات 
منتقل شــده بود در ابتدا بعید به نظر 

می رسید که از این تیم جدا شود.
قایدی با موافقت فرهاد مجیدی 
از استقالل جدا شد که عالقه داشت 
این بازیکن در 22 ســالگی پیشرفت 
کند. اما او با گذشت یک سال به این 
تیم، آمار درخشــانی از خود برجای 
نگذاشته است و مورد انتقاد هم قرار 

دارد.
ادموند اختر، بازیکن پیشــین 
اســتقالل در واکنــش بــه ماجرای 

جدایی امیرحسین حسین زاده گفته 
بود: »امیــدوارم اگر می خواهد جدا 
شــود به تیم درست و حسابی برود. 
دیدیم که تصمیم اشتباه قایدی را 10 
ســال عقب انداخت اما صیادمنش با 
انتخاب درست 10 سال جلو افتاد.«

چــرا بازگشــت قایدی به 
استقالل جدی است؟

در حالیکــه فقــط شــایعات 
درمورد بازگشت قایدی مطرح شده 
بــود، اظهار نظر محمد مومنی، عضو 
هیات مدیره باشگاه مشخص کرد که 
آن ها بــه صورت جدی برای جذب 

بازیکن جوان اقدام کرده اند.
مومنی درباره وضعیت احتمال 
بازگشــت قایدی به استقالل گفت: 
»در اینکه قایدی بازیکن بسیار خوبی 
است، شــکی وجود ندارد و دوست 
داریــم به جمع ما اضافه شــود و از 
قابلیت های او استفاده کنیم. استقالل 
قایــدی را پــرورش داد و به جایی 
رســاند که خودش دوست داشت. 
اکنون که اســتقالل می خواهد از این 
بازیکن استفاده کند، باید شرایطی به 
وجود بیاورد که زمینه اســتفاده از او 

مهیا شــود و به استقالل کمک کند. 
همه اســتقاللی ها دوست دارند این 
اتفــاق بیفتد و ما هــم از این قاعده 
مستثنی نیستیم، اما یکسری شائبه ها 
آزاردهنده اســت. چیزهایی شنیدیم 
که نمی توانیم درباره آن حرف بزنیم. 
بازگشــت قایدی می تواند برای او و 
اســتقالل نفع داشته باشد و پله های 

قهرمانی زودتر طی شود.«
اســتقالل به قایــدی نیاز 

دارد؟
در حالیکــه بازگشــت قایدی 
جدی به نظر می رســد، این ســوال 

مطــرح می شــود که آیــا ریکاردو 
ســاپینتو نیازمند جذب این بازیکن 
خواهد بود یا خیر. استقالل در نقل و 
انتقاالت تابستانی در بخش هجومی 

عملکرد زیادی داشته است.
پیمان بابایی و سجاد شهباززاده 
دو خرید تازه وارد این تیم هســتند 
و همچنین قرارداد آرمان رمضانی و 
ارسالن مطهری هم به عنوان مهاجمان 
این تیم تمدید شــد. درحالیکه قرار 
بود یک بازیکن خالق یه خط میانی 
ملحق شــود، به نظر می رسد ساپینتو 
تمایــل دارد تا ایــن بازیکن مهدی 

قایدی باشد.
طبق آمــار متریــکا، قایدی با 
کســب هفت پنالتی، سومین بازیکن 
آبی ها از حیث کسب پنالتی در تاریخ 
لیگ برتر اســت. ضمن اینکه او یک 
مرتبه هم )لیگ نوزدهم( عنوان آقای 
پاس گل لیگ را کسب کرد. او در ۸1 
بازی لیگ برتر با پیراهن استقالل به 
میــدان رفت که حاصل آن 20 گل و 
1۶ پاس گل بود. او همچنین ۷ پنالتی 

کسب کرده بود. 
قایــدی به عنــوان یک مهاجم 
ریزنقش و ســرعتی می تواند برای 

هر یک از مهاجمان اســتقالل مکمل 
موفقی باشد و در صورت برنامه های 
تاکتیکــی ســرمربی می تواند نقش 
مهاجــم کاذب را کمــی عقب تر از 
مهاجم نوک برعهده داشــته باشــد؛ 
هماننــد همکاری موفقی که در لیگ 

نوزدهم با شیخ دیاباته داشت.
انتقال آسان نیست

کسب رضایت نامه قایدی برای 
انتقــال قطعی از شــباب االهلی به 
اســتقالل سخت خواهد بود. قایدی 
درحالی قــرارداد پنج ســاله با تیم 
اماراتی امضا کرد که باشگاه استقالل 
برای صدور رضایت نامه او 2 میلیون 
دالر دریافــت کرده بــود. از این رو 
احتمــاال در صــورت توافق مهاجم 
بوشهری برای بازگشت به استقالل، 
مذاکــرات باید برای انتقال قرضی او 
ادامه یابد. باشــگاه تهرانی در نقل و 
انتقاالت تابستانی موفق شد اینگونه 
محمد محبــی را با قراردادی قرضی 
یکســاله البته بدون بند خرید جذب 

کند.
آیا باشو آماده است؟

2۷ بــازی و تنها چهار گل. این 

آمــار مهدی قایدی با پیراهن االهلی 
در تمامی مســابقاتی است که فصل 
گذشته به میدان رفته است. با مقایسه 
آنچه او با انجامش موفق شــد توجه 
باشــگاه های زیادی را به خود جلب 
کند، او فصل پیش یک بازیکن رو به 
افت بوده و طبیعی است که در لیست 

خروج قرار بگیرد.
معامله برد - برد

در فصــل منتهــی بــه جام 
جهانــی هر بازیکنی تمایل دارد 
تا با ارائــه  بهترین عملکردش 
پیراهــن تیم ملی را به دســت 
آورده و در صورت در اختیار 
داشــتن این جایــگاه، ثبات 
و پیشرفت بیشــتری داشته 
باشــد. این انگیزه مناســبی 

برای بازگشت قایدی به ایران 
خواهد بود.

و در صورت بازگشــت به 
ایــران، کدام تیــم می تواند بهتر از 

استقالل باشــد؟ آبی ها از بازگشت 
ایــن بازیکن اســتقبال می کنند تا 
طراوت و سرعت در خط حمله 
را افزایــش بدهند و او هم از این 

فرصت استفاده خواهد کرد تا بلیت 
جام جهانی قطر را رزرو کند.

گروه ورزشــی - سه کارشناس 
فوتبال آسیا به بررسی اوضاع تیم ملی 
فوتبــال ایران در پیــش از جام جهانی 
فوتبــال پرداخته انــد. بــه اعتقاد این 
کارشناســان، هرج و مرج و آشفتگی 
فدراســیون و تیم ملی فوتبــال ایران 
شــرایط را برای موفقیــت فرافوتبالی 
مقابــل آمریکا و انگلیس کمی پیچیده 

کرده است.
رفتن به جــام جهانی رویای هر 
کســی چه بازیکن و چه مربی اســت 
و لحظــه ای که متوجه می شــوید به 
این ماموریت دســت یافته اید یکی از 
رضایت بخش ترین لحظه ها در دوران 

حرفه ای شما ثبت می شود. 

تصمیم برای برکناری یک مربی  
که تیمی را به جام جهانی رسانده، هرگز 
نباید ســاده گرفته شود، به خصوص با 
توجه به اینکه معموالً زمان کمی برای 
جایگزینی او باقی مانده و تاثیر زیادی 
روی تیــم می گــذارد. معموال چنین 
تصمیم هایی زمانی گرفته می شود که 

مدت زیادی تا جام جهانی است. 
در ایران، دراگان اسکوچیچ که از 
سال 201۳ به بعد در لیگ ایران دوران 
متوسطی داشــت، به عنوان جایگزین 
مــارک ویلموتس بــه خدمت گرفته 
شــد. در آن زمان دو شکست پیاپی از 
بحرین و عراق باعث شده بود تا شانس 
ایران برای صعود به دور نهایی انتخابی 

جام جهانی کم باشــد. از زمان انتخاب 
اســکوچیچ، او در 15 بازی از مجموع 
1۸ بازی پیروز شــد و ایران چند بازی 
مانده به پایان دور انتخابی به جام جهانی 
رساند. با وجود این رکورد، بعید به نظر 
می رســد که او در جــام جهانی روی 
نیمکت ایران باشد. در واقع ماه گذشته 
گزارش شد که او اخراج شده و ظاهراً 
کارلوس کی روش سرمربی سابق برای 
بازگشت پیروزمندانه در صف انتظار 

قرار گرفته است.
این یک خرابکاری است

اســکات مک انتایر )کارشناس 
فوتبال آســیا در رویترز( - دو سه هفته 
پیش گزارش شد که دراگان اسکوچیچ 

اخراج شده است. سه روز بعد به نوعی 
جلسه ای تشکیل شد که ظاهراً او دوباره 
به کارش بازگردانده شــد. به این دلیل 
که شــما طبق اساسنامه به هشت نفر از 
اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
نیاز دارید تا حد نصاب الزم را داشــته 
باشید و جلســه قانونی شود. بنابراین 
بر اســاس برخی از اشکاالت فنی، آنها 
مجبور شدند اســکوچیچ را دوباره به 

خدمت بگیرند.
او در رســانه ها گفت که در حال 
برنامه ریزی برای اردوهای شــهریور 
اســت. در همان زمان بازیکنان گفتند 
که ما نمی خواهیم او ســرمربی باشد 
و در ادامــه بحث حضــور مربی های 
زیاد ایرانی و خارجی مطرح شــد که 
یــا می گفتند من کار دارم و یا می گفتند 

دوست دارند سرمربی ایران شوند.   
به عقیده من جلســه دیگری در 
پایان این ماه برگزار می شــود، جایی 
که انتظار می رود به محض حد نصاب 
رسیدن و قانونی بودن هیات مدیره او 
از سمت خود برکنار شود. من حدس 
می زنــم که ماندن اســکوچیچ در تیم 
ملی ایــران فقط یک توقف در اجرای 
حکم است و معتقدم این سیستم یک 

شکست مطلق و خرابکاری است. 
بازگشت به آینده

مایکل چرچ )کارشــناس فوتبال 
آســیا در گاردین( - آماده سازی ایران 
بــرای جــام جهانی بــدون اتفاقات 
حاشــیه ای اصال امکان ندارد. منظورم 
این اســت که ما در گذشته مشکالت 
زیــادی در تیم ملی ایــران قبل از جام 
جهانی دیدیم. همــه چیز من را به یاد 
جام جهانی 1۹۹۸ می اندازد، جایی که  
ویــرا در نوامبر 1۹۹۷ در ملبورن مقابل 
استرالیا کار بزرگی انجام داد و در ادامه از 
کار کنار گذاشته شد و تومیسالو ایویچ 
جایگزین او شــد و دو ماه تا شــروع 
جام جهانی در فرانســه، جالل طالبی 

جایگزین او شد.
در آن دوره نیــز ایــران با آمریکا 
همگــروه بود و در ایــن دوره نیز این 
اتفاق رخ داده است. همان طور که همه 
می دانیم فوتبال در ایران درگیر سیاست 
شده، جایی که ایران فرصت رویارویی 
با بزرگترین دشــمنان خود در صحنه 
بین المللی در جام جهانی فوتبال را پیش 
رو دارد. تعجب نمی کنم اگر افرادی در 
داخــل وزارت ورزش یا دولت وجود 
داشته باشــند که ترجیح بدهند مربی 

ایرانی یا مربی آشنا با فوتبال ایران در آن 
تیم حضور داشته باشند. چه کارلوس 
کی روش ، چه علی دایی یا مربیان دیگر 
ایرانی. دو دســتگی نیز در تیم وجود 
دارد. صحبت های زیادی مبنی بر اینکه 
مهدی طارمی مخالف اسکوچیچ است 
مطرح شده است که البته برخالف نظر 
ســردار آزمون اســت که حامی مربی 
کروات بوده اســت. بنابراین شما دو 
بازیکــن کلیــدی را در جلو دارید که 
به نظر می رســد در طرف های مخالف 
هســتند. ما باید امیدوار باشیم که آنها 
بتوانند به این مسائل در جام جهانی فکر 
نکنند. اگر اکثریت قریب به اتفاق تیم 
اسکوچیچ را نمی خواهند، چه فایده ای 
دارد که او ادامه دهد؟ قطعا در گذشــته 
مشکالتی بین او و طارمی وجود داشته 
است، او طارمی را از ترکیب خارج کرد. 
االن او به هر دلیلی سرمربی ایران است. 
حاال با به دلیل مســائل مالی یا انگیزه 
حضور در جام جهانی.  او در راه صعود 
بــه قطر چیزی حدود 15 از 1۸ بازی را 
بــرد. او فکر می کند که حق حضور در 

جام جهانی را به دست آورده است.
من فکر می کنم غم انگیزترین چیز 
این است که این شرایط را ببینیم. اگر این 

تیم بااســتعدادترین تیم ایران در تاریخ 
نبوده، مطمئناً  با آن تیم بسیار خوب از 

سال 1۹۹۶ تا ۹۹ قابل مقایسه است.
همه مقصرند

پل ویلیامز )کارشناس و سردبیر 
سایت فوتبال آسیا( - فکر می کنم همه 
چیز از آنجایی شروع شد که اسکوچیچ 
مهدی طارمی را از ترکیب خارج کرد. 
ما در آن زمان اشاره کردیم که پتانسیل 
ایجاد شکاف بین بازیکنان و مربی ایجاد 
شده اســت.  مهدی طارمی و علیرضا 
جهانبخش دو نفری هستند که ظاهراً 
مســئول برکناری اسکوچیچ از سمت 
خود هســتند و وقتی تیمی دارید که به 
وضوح به این شــکل دچار دودستگی 
شــده است، این اتفاق خوبی نیست و 
پیامــد بدی دارد. چند ماه مانده به جام 

جهانی این بازیکنان باید متحد باشند.
شاید همگروهی با ایاالت متحده 
در این امر نقش داشــته اســت، زیرا 
قدرت های باالتر در دولت می خواهند 
مطمئن شــوند که با مربی ای که فکر 
می کنند کاربلد اســت به جام جهانی 
بروند. آنهــا نمی خواهند در برابر یک 
دشمن بین المللی شکست بخورند. نه 
فقط یک دشــمن در فوتبال، بلکه شما 

یک حریف سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز 
هستید و آنها اســکوچیچ را به عنوان 
آن مربی نمی بیننــد که بتواند تیم را به 
موفقیت برساند. آنها به وضوح می بینند 
که کارلــوس کی روش یا شــخص 
دیگری که احتماال ایرانی است هدایت 
تیم ملی را بر عهده داشــته باشد. علی 
دایی و جواد نکونام دو مربی هستند که 
پیش از این به آنها اشاره شده بود. اما در 
مورد اینکه مقصر کجاست می توان به 
سرمربی، بازیکنان، فدراسیون و وزارت 

ورزش اشاره کرد.
نکته غم انگیز این اســت که شما 
یکی از با اســتعدادترین تیم های خود 
را دارید. آنهــا می توانند کاری در این 
جام جهانی انجام دهند که در گذشــته 
نتوانســتند. آنها مطمئناً این استعداد را 
دارند که بتوانند از این گروه صعود کنند. 
همان طور که همیشــه در مورد ایران 
صدق می کند، به جای اینکه یک بازی 
خوب و آســان در جام جهانی داشته 
باشند آنها همیشه با هرج و مرج کامل 
وارد جام شده اند. ما اکنون در آگوست 
هســتیم، بنابراین سه ماه و نیم تا شروع 
جام جهانی فاصله داریم و نمی دانیم چه 

کسی قرار است مربی آنها شود.

فعالیت باشگاه استقالل تهران در روزهای پایانی نقل و انتقاالت به یک گزینه هیجان انگیز
 نزدیک شده است: مهدی قایدی.

تالش برای بازگشت باشو؛

نقل و انتقاالت استقالل با 
قایدی تکمیل می شود؟

سهکارشناسمطرحفوتبالآسیابررسیمیکنند:

چالشهایایراندربازیهایفرافوتبالیجامجهانیقطر!

گروه ورزشــی - روزنامه های 
پرتغال در گزارش هایی به شروع خیره 
کننده مهدی طارمــی در فصل جدید 
فوتبال این کشــور با پیراهن تیم پورتو 
پرداخته اند. به نوشته روزنامه اوجوگو، 
کسب عنوان آقای گلی مهمترین هدف 
طارمی است. مهدی طارمی فصل جدید 
فوتبال پرتغال را طوفانی شروع کرد. او 
ابتدا در دیدار سوپرجام برابر توندال دو 
گل به ثمر رســاند و پایه گذار قهرمانی 
پورتو در این جام شــد. یک هفته بعد، 
طارمــی در رقابت های لیگ پرتغال دو 
گل دیگــر به ثمر رســاند و آمار خیره 
کننده ای را از خود بر جای گذاشــت. 
روزنامه »رکورد« پرتغال، به بهانه آمار دو 
بازی و چهار گل طارمی، تعداد گل ها و 
پاس گل های این بازیکن در سال 2022 
را بررسی و گزارشی را با عنوان »ترجمه 
گل هنر طارمی است« را منتشر کرد. به 
نوشته این روزنامه، مهدی طارمی در بین 
15 لیگ برتر اروپا در سال 2022 در رده 

5 گلزن برتر قرار دارد.

روزنامه »اوجوگــو« هم با عنوان 
»رکورد پشــت رکورد؛ گلزن به دنبال 
تاج آقای گلی« گزارشــی را منتشر کرد 
و نوشــت: »طارمی همچنان به برتری 
خود ادامه می دهد. او فصل گذشــته را 
با 2۶ گل به پایان رسانده است و اکنون 
پربارترین شروع دوران حرفه ای خود 
را دارد. چهــار گلی کــه او در دو بازی 
اولش در فصل 2۳/2022 به ثمر رساند، 
دوبرابــر گلزن ی او در فصل 1۶/2015 
است، زمانی که او هنوز در پرسپولیس 
بود و رفتن به اروپا فقط یک رویا بود.«

اوجوگو مدعی شد کسب عنوان 
آقــای گلی پرتغــال، مهمترین هدف 
شخصی مهاجم ایران است: »این افتخار 
انفــرادی در لیگ پرتغال همچنان دور 
از دســت طارمی است. طبق اطالعات 
 ،O JOGO جمع آوری شــده توسط
این هدف شــخصی بــزرگ طارمی 
برای این دوره از مســابقات است. ملی 
پوش ایرانی در فصــل 20/201۹ این 
رقابت ها با به ثمر رســاندن 1۸ گل در 

کنار وینیســیوس و پیتزی نزدیک بود 
به عنوان آقای گلی برســد اما بازیکن 
برزیلــی به دلیل دقایق کمتر بازی، این 
عنــوان را از آن خود کــرد. از آن زمان 
مهدی سعی دارد این عنوان را به دست 
بیاورد و به آلبوم بازیکنان سرشناس آبی 
و سفیدها اضافه شود که آخرین بار در 
ســال 15/201۴ یکی از بازیکنانشان 
جایزه آقای گلــی را دریافت کرد. این 
شاهکار متعلق به جکسون مارتینز، یکی 

از 1۴ بازیکن پورتو بود که مجسمه 
طالیی را در تاریخ به خانه بردند.«
به نوشــته ایــن روزنامه، با 
احتســاب گل هــای طارمی به 
توندال و ماریتیمو، این مهاجم 
در ۹۸ دیــدار برای پورتو 5۳ 
بار گلزنی کرده و ۳5 پاس گل 
داده اســت. به طور میانگین، 

طارمــی آمــار )0.۹0( گل را در پورتو 
دارد و تنها فالکائو با )0.۹۹( را باالتر از 
خود می بیند. آمار گلزنی این مهاجم 
ایرانی پورتــو در ادامه با اختالف از 

نفراتی چون هالک )0.۷5(، جکســون 
)0.۷۴(، جیمز )0.۶۳( و دکو )0.۶1( در 

تاریخ این باشگاه باالتر است.

گروه ورزشــی - در طول تاریخ 
فوتبال ایران، چهار بازیکن توانستند سه 
بار دروازه ایران را باز کنند و از این حیث 

رکورددار هستند.
تیم ملی ایــران در تاریخ طوالنی 
خود ســه بار طعم شکست های تلخ با 
چاشــنی هت تریک بازیکنان رقیب را 

چشیده که این اتفاق 
دو بــر در طول جام  
جهانی رقم خورده 

است!

در جریــان جام جهانــی 1۹۷۸ 
آرژانتین، راب رسزنبریک، مهاجم تیم 
ملی هلند که دو ســال قبل فوت کرد، 
توانســت دروازه ناصر حجازی را سه 
بار متوالــی باز کند و در نتیجه هلند به 
پیروزی سه بر صفر مقابل ایران دست 
یابد. نفر دوم، تئوفیلو کوبیاس، مهاجم 
تیم ملی پرو است که در جریان پیروزی 
۴ بر یک این کشور مقابل ایران در جام 
جهانی 1۹۷۸، سه بار موفق به گشودن 
دروازه حجازی شد تا دروازه بان پرآوازه 

ایران در این رقابت ها ناکام باشد.
به جز ایــن دو، یک بازیکن 
دیگر هم مقابل ایران هت تریک 
کرده اســت. ریهــا ایکن، 
مهاجم فقید تیم ملی ترکیه 
که در سال 201۳ درگذشت، 
ســنگین ترین  جریان  در 
شکســت تاریخ فوتبال 
ایران در سال 1۳2۹ 
شمسی، او سه گل 
ترکیه را به ثمر رساند 

و در نهایت تیم ملی ایران با شکست ۶ 
بر یک از زمین خارج شد.

به جز این سه بازیکن که موفق به 
هت تریک  شــده اند، ادین ژکو، مهاجم 
بوســنیایی اینترمیالن هم در دو بازی 
مقابل ایران ســه بار گلزنــی کرده که 
یک گل در جــام جهانی برزیل به ثمر 
رسیده اســت. در فهرست موفق ترین 
بازیکنان مقابل ایران، نام بازیکنانی مانند 
جنک توســون از ترکیه، یویا اوساکا از 
ژاپن،  توماش اراوچ از اســلواکی، عمر 
براوو از مکزیک، وییاچســالو گلب از 
بالروس، اوسامو مائدا از ژاپن، میرساد 
بالیچ از یوگوسالوی، کریستین مایرلب 
از اتریش، اندر کونکا از ترکیه و لومبیر 
ریتایــر از جمهوری چک نیز دیده می 
شود که توانســتند در یک بازی مقابل 

ایران، دو بار گلزنی کنند.
بیشترین بازی مقابل ایران

ســون هیونگ مین، ستاره کره ای 
تاتنهام بیش از هر بازیکن دیگری مقابل 
ایران به میدان رفته است. سون که در دو 

بازی اخیر باالخره طلسم ناکامی مقابل 
ایران را شکســته، هشت بار بازی کرده 
است و احتماال این عدد تا پایان دوران 

حرفه ای این بازیکن دو رقمی شود.
بعــد از او، پارک جی ســونگ، 
بازیکــن ســابق منچســتر یونایتد و 
کره جنوبی است که هفت بار مقابل ایران 
به میدان رفته و دو بار هم موفق به گلزنی 

شده و یک پاس گل هم داده است.
نفر ســوم هم از کره جنوبی است. 
دون گوک لی، مهاجم سابق تیم ملی کره 
بــا پنج بازی و زدن یک گل و دادن یک 
پاس گل جــزو نفرات برتر در تقابل با 

ایران است.
بعــد از بازیکنان آســیایی، آتیال 
آبونی از مجارستان و خراردو تورادو، از 
مکزیک تنها بازیکن غیر آسیایی هستند 
که در ســه بازی مختلــف مقابل ایران 

حضور داشته اند.
تورادو، هافبک دفاعی ســابق تیم 
ملی مکزیک در این ســه بازی یک بار 

هم گلزنی کرده است.

مهاجمایراندنبالشکستنطلسم۷سالهپورتو

بازیکنانیکهراهدروازهایرانرامیشناختند!
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