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حذف مخالفان اسکوچیچ از تیم ملی قطعی شد؟
ایران در  فوتبال  تیم ملی 
حالی آمــاده برگزاری اردوی 
خــود در شــهریور و مهرماه 
اخیر  اظهارات  که  می شــود 
سرپرســت این تیم شــائبه 
عدم دعوت از بعضی بازیکنان 

شاخص را جدی تر می کند.
به گزارش  مهر، تیم ملی 
فوتبال ایران اردوی خود را از ۲۰ یا ۲۱ شــهریور با حضور بازیکنان داخلی در 

تهران آغاز می کند و سپس ۲۷ شهریور به اتریش می رود. 
قرار است تیم ملی ایران در اتریش با اروگوئه و سنگال دیدار کند تا آخرین 
فرصــت برای محک زدن بازیکنان و زیر نظر گرفتــن آنها رقم بخورد. این در 
حالی اســت که تیم ملی ایران در ماه های اخیر شــرایط عجیبی را تجربه کرد 
و اختالفــات داخلی در این تیم بین بازیکنان، سرپرســت و ســرمربی به اوج 
خود رســید. بعد از برکنــاری و ابقای کار اســکوچیچ در تیم ملی که جایگاه 
مربی ُکروات را به شــدت متزلزل کرد، بازیکنان هم با انتشــار بیانیه هایی در 

اینستاگرام، به اختالف ها بر سر ادامه کار با اسکوچیچ دامن زدند.
در میان مخالفان اصلی اســکوچیچ اســامی نفرات شــاخصی از تیم ملی 
همچــون مهدی طارمــی، علیرضا جهانبخش، احســان حــاج صفی و کریم 
انصاریفرد به چشــم می خورد. همه این بازیکنان لژیونر هستند و در تیم های 

اروپایی بازی می کنند.
در هفته های گذشــته و بعد از ابقای اسکوچیچ از سوی فدراسیون فوتبال، 
شایعاتی مبنی بر احتمال عدم دعوت از مخالفان سرمربی تیم ملی مطرح شد. 
هرچند دعوت نشــدن مهدی طارمی به خاطر شــرایط بسیار آماده ای که این 
روزهــا در تیم پورتو پرتغال دارد کمی بعید به نظر می رســد اما حاج صفی و 
انصاریفرد دو کاپیتان تیم ملی در خطر از دســت دادن اردوی بعدی هستند. 
حمید اســتیلی سرمربی تیم ملی هم در تازه ترین گفتگوی خود، مطالبی را بر 
زبان آورد که ظاهراً بی ارتباط با خط خوردن بعضی از ملی پوشــان نیســت. 
اســتیلی در گفت وگو با شــبکه خبر، اختالفش با سرمربی تیم ملی را تکذیب 
نکرد و گفت: دو روز پیش جلســه خوبی همراه ماجدی و اســکوچیچ داشتیم 
که فوق العاده جلســه خوبی بود. درباره برنامه آینده تیم ملی و اردوها صحبت 

کردیم و همه مشکالتی که از قبل داشتیم را کنار گذاشتیم.
وی با بیان اینکه مشکالت گذشــته صد درصد آسیب شناسی شده است، 
ادامه داد: هم من، هم ماجدی و هم اســکوچیچ نشســتیم و تقریباً توانستیم 

مشکالت را پیدا کنیم.
 ان شــاءاهلل در اردوی بعد این مشــکالت را نداریم. این مســتلزم حمایت 

رسانه ها و پیشکسوتان است. 
چیزی که برای ما مهم اســت، آرامش تیمی است که کمک می کند شرایط 
تیم ملی روز به روز بهتر و یکدلی حاکم بشود. اختالفات استیلی با اسکوچیچ و 
ایجاد حاشیه برای تیم ملی در پی این اختالف هم بر هیچکس پوشیده نیست 
اما جایی که سرپرســت تیم ملی از رسانه ها و پیشکسوتان درخواست حمایت 
دارد، احتماالً مربوط به کنار گذاشــتن بازیکنان است. در واقع سرپرست تیم 
ملی از همین حاال می خواهد جلوی ایجاد هجمه و انتقادات را در صورت خط 
خوردن بازیکنان شاخص تیم ملی بگیرد و در نهایت باید دید اسکوچیچ کدام 

نفرات را از آخرین اردو پیش از جام جهانی کنار می گذارد.

لیست خروجی استقالل مشخص شد
فوتبال  تیــم  ســرمربی 
لیســت خروجی  اســتقالل 
خود را اعــالم کرد و این در 
حالی است که احتمال تغییر 
آبی ها  بازی  از  لیســت پس 
مقابل ملــوان در هفته دوم 
رقابت های لیــگ برتر وجود 

دارد.
به گزارش ایســنا، اســتقالل در هفته جاری، یکــی از تیم های فعال نقل 
و انتقــاالت بــود؛ جایی که این باشــگاه به طور رســمی از مهــدی قایدی، 
محمدحسین مرادمند و محمد محبی رونمایی کرد و خبر از توافق با سیاوش 

یزدانی، مدافع فصل گذشته اش داد.
جذب این مهره ها باعث شــد که استقالل در لیســت بزرگساالن خود به 
مشکل بخورد و ریکاردو ســاپینتو، سرمربی آبی ها تالش کرد برای باز کردن 
لیســت بزرگساالن خود، دست به تغییراتی در ترکیب بازیکنانش بزند و روی 

چند بازیکن خط قرمز بکشد.
تا اینجای کار، ارســالن مطهری، عزیزبک آمانوف و  ســیدمحمد حسینی 
جزو خروجی های باشــگاه محسوب می شوند. همچنین گفته می شود که پس 
از بــازی مقابل ملوان در هفته دوم رقابت های لیگ برتر، احتمال تغییراتی در 
لیســت خروجی وجود دارد و باید دید این این تغییرات به چه شــکل اعمال 

خواهد شد.
از تیم فوتبال تراکتور به عنوان مشــتری های ارسالن مطهری یاد می شود. 
همچنین تراکتوری ها به دنبال ســیدمحمد حســینی هستند و باید دید این 

باشگاه این مدافع را جذب خواهد کرد یا خیر.

اهلل یار ۶ هفته دور از میادین
هال  ایرانی  جوان  بازیکن 
سیتی به دلیل مصدومیت ۶ 
هفته قادر به همراهی تیمش 

نیست.
به گزارش ایسنا و به نقل 
از استار نیوز، هال سیتی که 
اهلل یــار صیادمنــش بازیکن 
ایرانــی را در ترکیــب خود 
دارد، باید چند هفته بدون این بازیکن ایرانی باشــد. تیم انگلیســی در هفته 

چهارم لیگ مقابل برنلی به تساوی یک بر یک دست یافت.
در حالــی کــه تک گل هال ســیتی را اوزان توفان به ثمر رســاند، اهلل یار 
صیادمنش دیگر بازیکن ســابق فنرباغچه در دقیقه ۵۵ به دلیل مصدومیت از 

زمین بازی بیرون رفت.
شوتا آروالدزه، ســرمربی هال سیتی در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی، 
با ارزیابی وضعیت ســالمتی اهلل یار گفت: وقتی اســکن MRI انجام شود، به 
وضوح خواهیم دید که میزان مصدومیت او چقدر اســت اما فعال ۵ تا ۶ هفته 

از میادین دور است. این اتفاقات بخشی از فوتبال است.  
هال ســیتی پس از چهار بازی در لیگ دو برد و دو تســاوی کسب کرده 

است. این تیم ۸ امتیازی هنوز شکستی را تجربه نکرده است.

سکوت رونالدو شکست
ابرستاره پرتغالی منچستر 
یونایتــد به شــایعات مطرح 
شده درباره آینده اش واکنش 

نشان داد.
به گــزارش فــارس، این 
درباره  زیادی  شایعات  روزها 
کریســتیانو رونالدو ابرستاره 
پرتغالی درباره آینده اش در 

منچستر یونایتد شنیده می شود.
رســانه ها معتقد هستند رونالدو در آستانه اخراج از باشگاه قرار دارد و این 

ابرستاره بزودی به خواسته اش برای جدایی از منچستر می رسد.
رونالدو بعد از چند روز ســکوت درباره این اخبار در نهایت صدایش درآمد 
و به رســانه ها حمله کرد. کاپیتان تیم ملی پرتغال در این زمینه نوشــت: در 
چنــد هفته آینده مصاحبه ای انجام می دهم تا همه واقعیت ها را بفهمند. این 
رســانه ها دروغگو هستند. من در چند هفته گذشته ۱۰۰ خبر از خودم دیدم 

که تنها ۵ خبر درست بود. تصور کنید شرایط چطور است.
رونالدو تابســتان گذشــته تالش زیادی کرد تا از منچستر جدا شود ولی 
تیمی برای بازی کردن پیدا نکرد. شــایعات اخراج رونالدو از منچســتر بعد از 

باخت فاجعه آمیز 4 بر صفر مقابل برنتفورد مطرح شد.

نگاه

اخبار کوتاه

هفته دوم لیگ برتر فوتبال با انجام ســه مسابقه آغاز 
خواهد شد، استقالل میهمان تیم ملوان است، سپاهان در 
اصفهان به مصاف نساجی خواهد رفت و دربی کرمان هم 

در شهر رفسنجان برگزار می شود.
به گزارش فــارس، دیدارهای هفتــه دوم در روزهای 

پنجشنبه و جمعه برگزار می  شود. 
نگاهی به سه مسابقه امروز می اندازیم؛
ملوان - استقالل 

نبرد نابرابر قوی سپید با تیم 340 میلیاردی
هر دو تیم در هفته نخست امتیازی به دست نیاوردند 
و مقابل حریفان شکست خوردند.  اکنون ملوان به دنبال 
اولین برد یا اولین امتیاز لیگ برتری خود بعد از ســال ها 
دوری از این رقابت هاســت اما هواداران می دانند چه کار 
سختی بخصوص مقابل اســتقالل پرمهره خواهد داشت. 
ملوان تقریبــا با همان ترکیب بازیکنــان لیگ یکی وارد 
رقابت ها شــده است. با این شرایط ملوان کار دشواری در 

این فصل پیش رو خواهد داشت.
از طرف دیگر استقالل را می توان یک تیم بین المللی 
دانست تیمی که ســرمربی پرتغالی و بازیکنان با کیفیت 
بسیاری دارد. هواداران برای کسب اولین برد با مربیگری 
ساپینتو لحظه شــماری می کنند. این مربی بعد از دست 
رفتن رکورد شکست ناپذیری استقالل در لیگ برتر گفت 
به این مســاله اهمیتی نمی دهد امــا او باید بداند که در 
تیمی مثل اســتقالل فرصت محدود اســت و باید خیلی 
ســریع تیم را به جاده موفقیت برســاند. استقالل طبق 
اعالم مدیران باشگاه رقمی در حدود 343 میلیارد تومان 
بــرای جذب بازیکن و مربی هزینه کرده رقمی که قطعا با 
هزینه های تیم ملوان فاصله زیادی خواهد داشــت. به این 
ترتیب می توان این مســابقه را یک نبرد نابرابر نامید. از 
سویی دیگر حســین مرادمند مدافع سابق ملوان با اتمام 
سربازی اش دوباره به استقالل بازگشته است استقالل بعد 
از باخــت اول خود در اولین اقدام از داور مســابقه بخاطر 

اعالم نشــدن یک پنالتی شــکایت کرد و حاال فشار روی 
داور این مسابقه بیش از گذشته خواهد بود.

مس رفسنجان - گل گهرسیرجان 
دومین دربی فصل

دربی کرمان هم جذابیت های زیادی خواهد داشــت. 
دیدار دو تیم پرامکانات لیگ برتر که دغدغه مالی ندارند و 
نسبت به فصل گذشته کمترین تغییر را در کادر بازیکنان 
و مربیان خود داشــته اند.  ســرمربی مس بعد از تساوی 
هفته قبل مقابل نســاجی به شدت به داور مسابقه حمله 
کرد و او را مسئول از دست رفتن دو امتیاز تیمش نامید.

امیر قلعه نویی هم مدعی اســت تیم هــای او همواره 
از اشــتباه های داوری بیشــترین لطمه را خورده اند. گل 
گهر مقابل تراکتور در نیمــه دوم و بعد از زدن ۲ گل در 
الک دفاعــی فرو رفت. با این حال قلعه نویی با این برد از 
مرز هزار امتیاز در لیگ برتر عبور کرده اســت. حاال این 

مربی هزار امتیــازی مقابل یک مربی جــوان و با انگیزه 
تر می ایســتد. دربی کرمان بعد از دربی خوزستان دومین 

دربی لیگ برتر این فصل محسوب می شود. 
سپاهان - نساجی

 خلق شگفتی یا دومین برد زردپوشان اصفهانی؟
ســپاهان در هفته اول نمایشــی دلپذیر ارائه کرد و با 
فوتبالی هماهنگ و با برنامه از ســد اســتقالل؛  قهرمان 
بدون شکست فصل قبل گذشت. زرد پوشان اصفهانی در 
اولین بازی با هدایت مورایس خود را در قامت یک مدعی 
قهرمانــی معرفی کرد. هرچند تازه ابتدای فصل هســتیم 
و شــرایط تیم ها قطعا دچار تغییر و تحول خواهد شــد. 
اکنون نساجی با سرمربیگری حمید مطهری مقابل تیمی 
قدرتمند می ایستد که شاید دراین بازی هم به کسب یک 

امتیاز راضی باشد.
نســاجی که همچنــان تیم خانه بــه دوش لیگ برتر 

اســت هفته اول در اصفهان میزبان مس رفســنجان بود 
و حاال در همین ورزشــگاه نقش جهان اصفهان میهمان 
شده است! روی کاغذ نســاجی شانس زیادی برای برنده 
شــدن در این مســابقه ندارد اما اگر این اتفاق رخ بدهد 
می توان گفت یکی از شــگفتی های فصــل رقابت ها رقم 
خورده است. مطهری که همیشه جمالتی از مربیان بزرگ 
فوتبال در نشســت های خبری اش می گوید حاال باید در 
میدان به آنها عمل کند، این گوی و این میدان برای نشان 
ارایه توانایی هــای فنی مطهری، با این حال  مورایس هم 
نمی توانــد تیم خود را از پیش برنده بداند و گرفتن ســه 

امتیاز برای سپاهان هم به این آسانی نخواهد بود. 
برنامه مسابقات هفته دوم لیگ برتر: 

هفته دوم؛ گرامیداشــت ســالروز بازگشــت آزادگان 
سرافراز به میهن اسالمی

پنجشنبه بیست وهفتم مردادماه
ملوان بندرانزلی - استقالل – ساعت ۱۹:3۰- ورزشگاه 

تختی انزلی
مس رفسنجان - گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:3۰- 

ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
ســپاهان - نساجی مازندران– ســاعت ۲۱- ورزشگاه 

نقش جهان اصفهان
جمعه بیست وهشتم مردادماه

تراکتور تبریز- ذوب آهن اصفهان – ســاعت ۱۸:3۰- 
ورزشگاه شهید سردار سلیمانی تبریز

مس کرمان - پیکان تهران– ساعت ۱۹:3۰ - ورزشگاه 
شهید باهنر کرمان

هوادار تهران - نفت مسجدسلیمان– ساعت ۱۹:3۰ - 
ورزشگاه پاس قوامین تهران

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک – ســاعت ۲۰:3۰ 
- ورزشگاه تختی آبادان

پرســپولیس - فوالد خوزســتان– ســاعت ۲۰:3۰ - 
ورزشگاه آزادی تهران

در شرایطی که پیش از این نیز بحث انتقال مهاجم اسبق 
استقالل به پرسپولیس شــکل گرفته بود، اکنون یحیی با 

شرایط خاصی به این انتقال رضایت داده است.
به گزارش »ورزش ســه«، پرسپولیس برای تقویت خط 
حمله خود بعد از اینکه یورگن لوکادیا را جذب کرد، اکنون 
هدف دیگری را هم زیر نظر گرفته است؛ بازیکنی که پیش 

از این نیز موافقت اولیه خود را برای حضور در پرســپولیس 
اعالم کرده بود و اکنون همه چیز برای این انتقال فراهم به 

نظر می رسد.
در شــرایطی که پیش از جــذب مهاجم هلندی، بحث 
زیادی درباره انتقال شیخ دیاباته به پرسپولیس وجود داشت، 
یحیی گل محمدی با استناد به مصدومیت های این بازیکن 

که در آخرین فصل حضورش در لیگ برتر ایران و استقالل، 
مانع از تکرار آقای گلی و همچنین موفقیتش شــده بود، با 
این انتقال مخالفت کرد. این در حالی است که عملکرد این 
مهاجم مالیایی در الغرافه باعث شده که هواداران پرسپولیس 
نیــز بی میل به این چالش بزرگ نباشــند. یحیی اما بعد از 
آزمون و خطای چندباره در خط حمله پرسپولیس با جذب 
مهاجمان خارجی که از دوره درخشــان تا برانکو و کالدرون 
و همچنیــن خودش بی نتیجه و ناکام مانــده بود، این بار با 
وسواس ویژه ای به دنبال برترین گزینه بود تا موفقیت بزرگی 

را در فاز تهاجمی تیمش شاهد باشد.
به همیــن منظور تا همین اواخر نســبت به این انتقال 
موضع منفی خود را نشــان داد. با این حــال بعد از انتقال 
قطعی یورگــن لوکادیا که از نظر رزومــه و کیفیت فنی با 
ســابقه حضور در آیندهوون، برایتون و بوخوم مهاجمی در 
کالس جهانی محسوب می شود و امکان موفقیت او در لیگ 
ایران قابل پیش بینی خواهد بود، اکنون به انتقال جدید نیز 

سیگنال مثبت داده است.
به نظر می رســد بحث درباره خروج نام شرزود تمیروف 

و جدایی این مهاجم ازبکســتانی به مقصد تیمی دیگر در 
لیگ برتر ایران نیز به همین موضوع ارتباط داشــته باشد. 
پرســپولیس در حال حاضر گئورگی گولســیانی و وحدت 
حنانوف را در خــط دفاعی در اختیار دارد و یورگن لوکادیا 
و شــرزود تمیروف نیز دو مهاجم دیگــر خارجی این تیم 
محسوب می شوند. آنها برای جذب مهاجم خارجی جدید، 
نیازمند خروج یکی از این بازیکنان هســتند که با توجه به 
ترافیک خط حمله، با حضور مهدی عبدی، یورگن لوکادیا و 
حامد پاکدل و مهاجم جدید احتمالی، قابل پیش بینی است 

که شرزود، نفر خروجی از این جمع باشد.
یحیی گل محمدی بعد از مخالفت  هایی که در خصوص 
جدایی شــرزود و جذب دیاباته داشت، اکنون موافقت خود 
را با این انتقال با »شــرایط خاصی« به ســود باشگاه اعالم 

کرده است.
 باید دید این درخواســت به دست مدیران باشگاه و رضا 
درویش رســیده یا خیر و آنها چــه زمانی برای این مهاجم 
مالیایی که پیش از این موافقت خود را برای پوشیدن پیراهن 

پرسپولیس اعالم کرده، اقدام خواهند کرد.

دلیل پوشیدن شماره منحصر به فرد پرسپولیس توسط 
یورگن لوکادیا مشخص شد.

به گزارش فارس، یورگن لوکادیا مهاجم هلندی و جدید 
تیم پرسپولیس اولین تمرین خود را با این تیم انجام داد تا 
خود را آماده همراهی سرخپوشان در بازی های آینده کند.

نکته جالب توجه درباره این بازیکن هلندی این اســت 
کــه به عنوان یک مهاجم شــماره 4 را بــرای بازی کردن 
انتخاب کرده که این شــماره پیش از این در سال های قبل 
بر تن سیدجالل حسینی بود. بعد از خداحافظی سیدجالل 
از فوتبال این شــایعه بــه وجود آمد که شــماره چهار در 
پرســپولیس به احترام او بایگانی شــده امــا این مهاجم با 
انتخاب شــماره چهار نشان داد که چنین مسئله ای صحت 
نداشته و شــماره چهار بایگانی نشده اســت. شماره 4 در 
خیلی از تیم های فوتبال در سراسر دنیا شماره ای است که 
بر تن مدافعان می رود و اینکه یک مهاجم چنین شماره ای 

را انتخاب کرده یک اتفاق جالب توجه است؛ اما لوکادیا دلیل 
جالب توجهی برای پوشیدن این شماره دارد. او مدعی شده 
چون مادرش در روز چهارم یکی از ماه های میالدی به دنیا 
آمده، به همین خاطر این شماره را انتخاب کرده اما جالب 
اینجاســت لوکادیا در تیم های قبلی خود چنین شماره ای 
را بر تن نکرده تا مشــخص شــود تاریخ تولد مادرش تنها 
یکی از دالیلی بوده که این مهاجم شــماره چهار را انتخاب 
کرده اســت. زمانی که لوکادیا در باشگاه پرسپولیس حاضر 
شــده بود تا قراردادش را امضا کند، به او گفته می شود که 
شــماره های 4، ۱3 و ۱4 در لیست پرسپولیس خالی است 
و او باید از بین این شــماره ها یکــی را انتخاب کند. تاریخ 
تولد مادر لوکادیا و اینکه این بازیکن به دنبال شماره ای یک 
رقمی بود، باعث شد تا بازیکن جدید پرسپولیس شماره 4 
را انتخــاب کند و حاال باید منتظر حضور او با این شــماره 

منحصر به فرد در خط حمله پرسپولیس باشیم.

آغاز هفته دوم لیگ برتر با نبرد قوی سپید با استقالل پر ستاره

یحیی رضایت داد، او جای تمیروف را بگیرد

گزینه دوم خط حمله پرسپولیس؛ شیخ دیاباته

چرا لوکادیا شماره 4 می پوشد؟

فدراسیون فوتبال با گذشت سه سال از همکاری کارلوس 
کی روش مالیات معوق این مربی پرتغالی را پرداخت کرد.

به گزارش ایسنا، پرداخت مالیات کارلوس کی روش یکی 
از مشــکالت مستمر فدراســیون فوتبال در سال های اخیر 
به شــمار می رفت که بارها موجب بسته شدن حساب های 
فدراســیون شده بود و با گذشت سه سال از پایان همکاری 
دو طــرف همچنان مبلغ ۱۷ میلیارد ریال از بدهی مالیاتی 

فدراسیون از محل قرارداد کی روش باقی مانده بود.
فدراســیون فوتبال در هفته جــاری بدهی یک میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومانی مالیــات کی روش را به اداره مالیات 

پرداخت کرد و باالخره این پرونده مختومه شد.
نکته جالب توجه این اســت که فدراســیون همچنین 
۵۰۰ میلیون تومان از مالیات مارک ویلموتس بلژیکی را نیز 
پرداخت کرده اما بر اساس بدهی اعالم شده از اداره مالیات 
قرارداد ویلموتس فدراســیون فوتبال را بیش از 3۲ میلیارد 

تومــان بدهکار کرده و پس از پرونده مالیاتی کی روش حاال 
بحران تازه ای برای فدراســیون در این بخش ایجاد شده که 
ظاهرا تســویه و  پرداخت این مبلغ بــه زودی امکان پذیر 

نخواهد بود.
با تفاهم و تعامل مســئوالن فدراســیون فوتبال و اداره 
مالیات مقرر شــده مالیات 3۲ میلیاردی ویلموتس هم به 
صورت اقســاطی و ماهانه پرداخت شود آن هم در شرایطی 
کــه پیش از ایــن عاملین فاجعه ویلموتــس مدعی بودند 
با تجربه قرارداد کی روش فدراســیون هیــچ تعهدی برای 
پرداخــت مالیات مربــی بلژیکی نخواهد داشــت که حاال 

مشخص شده این ادعا هم صحت نداشته است.
مالیات معوقــه کارلوس کی روش و مــارک ویلموتس 
مربوط به دوره ریاست مهدی تاج است که بعد از استعفا از 
فدراسیون فوتبال، بعد از سه سال مجددا برای ریاست این 

فدراسیون نامزد شده است. 

مالیات کی روش پرداخت شد

 مالیات ۳۲ میلیاردی ویلموتس چالش تازه فدراسیون فوتبال

ظهــور اســتعدادهای بازیکنــان ایرانــی ســال ها با 
اســتانداردهای جهانی فاصله دارد و برخی از فوتبالیست ها 
مانند وحید امیری سال های ابتدایی و طالیی فوتبال خود را 

قبل از رسیدن به تیم های بزرگ از دست می دهند.
به گزارش ایسنا، میانگین سنی کشف بازیکنان مستعد 
در ایران چندین ســال با معیارهای جهانی فاصله دارد. در 
کمتر کشــوری می توان بازیکنانی را مشــاهده کرد که در 
۲۸، ۲۹ سالگی توسط تیم های بزرگ کشف می شوند و پا 
به تیم های شناخته شده می گذارند. مهدی طارمی، لژیونر 
ایرانی شــاغل در پورتو در ۲۹ سالگی توسط این تیم دیده 
شــد. او مصداق بارزی بر این ادعاست که فوتبالیست های 
ایرانی با وجود داشتن اســتعداد ذاتی خیلی دیر می توانند 
توانمندی های خود را به نمایش بگذارند. در واقع به همین 
دلیل است که یکی از بهترین بازیکنان پورتو طی دو فصل 
اخیر، مانند سایر ستاره های این تیم به تیم بزرگی ترانسفر 

نشده است چرا که او یک ســرمایه گذاری بلند مدت برای 
تیم های بزرگ نیســت و با سال های پایانی فوتبالش فاصله 
زیادی ندارد. به فوتبال ایران که نگاه می کنیم، با بی شــمار 
بازیکن با شــرایط مشابه روبرو می شــویم. در فصل نقل و 
انتقاالت تابستانی، چندین بازیکن با میانگین سنی ۲۹ سال 
توسط تیم های بزرگ لیگ برتر جذب شدند. پرسپولیس به 
سراغ سعید صادقی ۲۹ ساله رفت، سپاهان مبلغ رضایت نامه 
محمد علی نژاد ۲۹ ســاله را پرداخت، مس رفسنجان برای 
جذب رامتین ســلیمان زاده 33 ساله با آلومینیوم به توافق 
دست یافت. استقالل نیز سیدمحمد حسینی را با ۲۷ سال 

سن از هوادار جذب کرد.
ایــن بازیکنان کیفیت باالیی از خود نشــان داده بودند 
اما تا قبل از فصل گذشــته نام آن ها کمتر توسط هواداران 
فوتبال شــنیده شده بود و از این پس بیش از این ها درباره 
این فوتبالیست ها می شــنویم. امین قاسمی نژاد و علیرضا 

ابراهیمی دیگر بازیکنانی بودند که اواخر فوتبال خود توسط 
تیم های مدعی لیگ برتر دیده شــدند و قبل از آن در هیچ 
تیم مدعی ای به میدان نرفته بودند. وقتی به تیم ملی ایران 
نگاه می کنیم شــاهد شرایط مشابه هســتیم. در گذشته 
بازیکنان مختلفی بعد از 3۰ ســالگی اولین بازی ملی خود 
را انجام داده اند که این مســاله حکایت از کشف دیرهنگام 
بازیکنان مستعد در ایران دارد؛ بازیکنانی که اگر در چرخه 
درست و استاندارد استعدادیابی و آموزش قرار گرفته بودند، 
بسیار زودتر دیده می شدند. دانیال اسماعیلی فر در شرایطی 
اولین بازی خود را برای تیم ملی انجام داد که ۲۹ ســالگی 
خود را ســپری کرده بود. قاسم دهنوی در 3۲ سالگی برای 
اولین بار برای تیم ملی ایران به میدان رفته اســت. عباس 
محمدی، دروازه بان ســابق ســپاهان و مس کرمان نیز در 
حوالی 33 ســالگی برای اولین بــار درون دروازه تیم ملی 
قرار گرفت. شاید امروز وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده 

باشد. نگاهی به لژیونرهای اخیر فوتبال ایران نشان می دهد 
که بازیکنان زودتر از گذشته کشف و راهی تیم های اروپایی 
می شوند اما همچنان چرخه استعدادیابی، آموزش و رسیدن 
به آمادگی الزم به منظور حضور در تیم های بزرگ و مدعی، 

طوالنی تر از استانداردهای جهانی است.

فوتبالیست های مستعد ایرانی و سال های بر باد رفته


