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كيوسك در قاب تصوير

موندواتلتيكو

وقتي ژنرال تمديد كرد
اللی�گا ب�ه تعطیلات زمس�تانی رس�یده و
تیمهای بزرگ اس�پانیا اکن�ون توجه خود را به
نق�ل و انتق�االت معط�وف میدارن�د .اللیگا در
س�ال  2013به پایان رس�ید و هم بارسلونا و هم
رئال مادرید با بردهای دش�واری در لیگ س�ال
میالدی را به پایان بردند .بارس�لونا صدرنشین
اس�ت و اتلتیکو با فاصلهای بسیار اندک در رده
دوم اس�ت .اکنون توجهات به سمت پنجره نقل
و انتقاالت زمس�تانی اس�ت و این س�ه باشگاه
میتوانند تیمهایشان را تقویت کنند تا در نیمه
دوم فصل به فکر قهرمانی باشند.

تفكراتآنيلي

اخبار كوتاه

ریکاوری پرسپولیس در نبود  6بازیکن

تمرین پرس��پولیس در نبود  6بازیکن این تیم
برگزار ش��د .تمرین روز چهارشنبه پرسپولیس که
به ریکاوری بعد از دیدار با ملوان اختصاص داش��ت
در ورزش��گاه درفشیفر برگزار ش��د .در این تمرین
بازیکنان اصل��ی دیدار با ملوان پ��س از  30دقیقه
تمرین نرم و دویدن ورزشگاه را ترک کردند .بازیکنان
ذخیره هم به مدت  90دقیقه زیر نظر کادرفنی کار
کردند .خلعتبری ،صادقیان ،مسلمان ،رضا حقیقی،
کفش��گری و فرشاد قاس��می در این تمرین غایب
بودند .امید عالیشاه به تازگی کار با توپ را آغاز کرده
و پوالدی هم اختصاصی تمرین کرد .مارکو سپانوویچ
نیز همچنان با خودش تمرین میکند!علی دایی هم
با لباس شخصی نظارهگر تمرین شاگردانش بود.

انتقاد جباری به استقالل

پیشکسوت استقالل میگوید این تیم بازیهای
زیبایی را به نمایش نمیگذارد و مشکالت مالی و
مصدومیتها از عوامل اصلی این مسائل است .علی
جباری در گفتوگویی در پاسخ به این سوال که آیا
قبول دارد استقالل بازیهای زیبایی را به نمایش
نمیگذارد ،گفت :بله ،این حرف درستی است که
استقالل زیبا بازی نمیکند .فکر میکنم شرایط بد
مالی استقالل مش��کالتی را ایجاد کرده و از طرف
دیگر مصدومان این تیم تعداد قابل توجهی هستند
البته با این وج��ود ما در نتیجهگیری موفق عمل
کردهایم .امیدواریم این روند نتیجهگیری استقالل
ب��ا بازیه��ای زیبا همراه ش��ود و ب��ه ایدهآلی که
سال گذشته تجربه کردیم نزدیکتر شویم .وقتی
دست کادر فنی پر باشد ،نحوه آرایش تیم و اتخاذ
استراتژی هم راحتتر است و همین امر در کیفیت
ب��ازی تیم موثر خواه��د بود .در ح��ال حاضر اگر
بیکزاده مصدوم نبود ما شاهد وضعیت بهتری در
جناح چپ استقالل بودیم و نبود او باعث شده در
جناح چپ استقالل روند خوبی را شاهد نباشیم.

شکایت رویانیان از نبی

ی تیمهای پرسپولیس
رویانیان از نبی و ناظر باز 
و ملوان شکایت میکند .پس از آنکه قاسم دهنوی
در دیدار پرس��پولیس برابر ملوان نتوانست برای
تیم��ش به می��دان ب��رود و ناظر ب��ازی به دلیل
پرونده بدهی این بازیکن به س��پاهان ،مانع ورود
او به زمین شد ،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قصد
دارد از دبیرکل فدراس��یون فوتبال و زمانی ،ناظر
این بازی ش��کایت کند .پس از اتفاقاتی که برای
دهنوی در ابتدای فصل رخ داد و او پس از امضای
قرارداد با سپاهان به پرسپولیس پیوست ،کمیته
انضباطی این بازیکن را به پرداخت  53میلیون و
 500هزار تومان به باشگاه اصفهانی محکوم کرد.
پس از کش و قوسهای فراوان ،این مبلغ در تاریخ
 3آذر ماه به حس��اب باشگاه سپاهان واریز شد تا
پس از طی مراحل قانونی ،ممنوعیت حضور این
بازیکن در بازیهای پرسپولیس هم برداشته شود.
س��ازمان لیگ هم رس��ید پرداخت این پول را به
باشگاه پرسپولیس فرس��تاد و در واقع نزدیک به
یک ماه است که دهنوی میتواند برای پرسپولیس
به میدان برود اما مس��ؤوالن این باشگاه معتقدند
مسؤوالن سازمان لیگ و فدراسیون ،در این زمینه
تعلل کرده و کامال بدون هیچگونه علت منطقی،
مانع از حضور دهنوی در بازیهای پرس��پولیس
شدهاند .رویانیان به همین خاطر قصد دارد از نبی
و زمانی شکایت کند البته مدیرعامل پرسپولیس
معتقد است با وجود اینکه حق دهنوی ضایع شده
اما او نباید در صحبتهایش حرمتشکنی میکرد
و علیه نبی اینگونه حرف میزد.

گزارش

گزارشي از فصل نقل و انتقاالت فوتبال اسپانيا

در يك لحظه گل ميزند

توتو اسپورت
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بارسا

بارس�لونا س�ال  2014را ب�ا تمدید ق�رارداد
آندرس اینیس�تا و بازگش�ت لیونل مسی آغاز
میکن�د ام�ا هنوز مس�ائل دیگری هم هس�ت
ک�ه باید حل ش�ود .م�ارک بارترا در تابس�تان
قراردادش به پایان میرسد و هنوز آن را تمدید
نکرده است .آینده مارتین مونتویا هم نامشخص
اس�ت و لیورپ�ول ب�ه او عالق�ه دارد .بارس�ا
نمیخواهد هیچ کدام را از دس�ت بدهد و برای
نگه داش�تن آنها مذاکره خواهد ک�رد .خراردو
مارتینو هم میخواهد در زمس�تان یک مهاجم
بخرد .روبرت لواندوفس�کی و س�رخیو آگوئرو
مورد نظر هس�تند اما هیچ کدام حاضر نیستند
ک�ه روی نیمکت بنش�ینند؛ کاتاالنه�ا دنبال
بازیکنی هستند که مشابه هنریک الرسون در
دوران فرانک رایکارد باش�د .اسکار کاردوسو
از بنفیکا و میروسلاو کلوزه از التزیو زیر نظر
قرار گرفتهاند اما فرم اخیر سس�ک فابرگاس،
پ�درو و نیم�ار در مقاب�ل دروازه ،ب�ه علاوه
بازگش�ت قریبالوقوع مسی ،به این معناست
که بارس�لونا شاید تا تابستان صبر کند .با این
حال آندون�ی سوبیس�ارتا در هفتههای آینده
سرش شلوغ خواهد بود .مدیر ورزشی بارسلونا
به دنبال جانش�ینی برای ویکتور والدس اس�ت
که در تابس�تان از بارسا خواهد رفت .مذاکرات
با مارکآندرهتر اشتگن از بروسیا مونشن گالدباخ
و پهپه رینا از ناپولی به حد پیشرفتهای رسیده
اس�ت .هر دو نفر میتوانند به بارسا بپیوندند و
تصمی�م نهایی در ژانویه اعالم خواهد ش�د .در
زمینه خ�روج ،بارس�ا پیش�نهادهایی که برای
الکس س�ونگ برس�د را بررس�ی خواهد کرد،

فوتبال همیش��ه در تکامل اس��ت .فوتبال تغییر
میکند و روند پیشرفتش نه دورهای و تناوبی است
و نه خطی .ایدههای قدیمی فراموشش��ده به نظر
میرس��ند اما آنها را پس از مدتی اصالح میکنند و
به آنها زندگی نوینی میبخشند .نقشها ریز و ریزتر
میش��وند .برخی روشهای بازی به نظر میرسند
هرگ��ز تغییر نکنند اما ناگهان تغییر برای آنها از راه
میرس��د .از نقطهنظر روند تکامل تاکتیکی ،امسال
سال هافبکهای دفاعی بوده است .اول ،تبدیلشدن
سیستمهای سهخطی به چهارخطی؛ برای مثال در
انگلی��س از  4-4-2به  4-2-3-1مش��خصا باعث
ش��د که نق��ش هافبکها تغییر کن��د .هافبکهای
کامل ی��ا باکستوباکس دهه  80که از این محوطه
جریمه تا آن محوطه جریمه میرفتند اکنون نقشی
تخصصیتر دارند و هافبکها به دو دسته نگهدارنده
و سازنده تقسیم شدهاند .در طول زمان این نقشها
تخصصیتر هم ش��دهاند ،بویژه اینکه هافبکهایی
که ذاتا باکستوباکس هس��تند از این محدودیتها
ناراض��ی بودند.اولین گام توس��عه این ب��ود که دو
هافبک دفاعی در سیس��تم  4-2-3-1در دو سبک
قرار میگرفتند :مخرب و س��ازنده .نمونه کالسیک
این دو نفر را میش��ود در لیورپول مثال زد؛ خاویر
ماسچرانو و چابی آلونسو .ماسچرانو وظیفه تکل زدن
و اخطار گرفتن را داش��ت و نقش او تقریبا این بود
که مالکیت توپ را پس بگیرد و آن را با پاسی ساده
به همتیمیهایش بدهد اما چابی آلونسو هرچند که
بلد بود تکل بزند ،بیش��تر روی حرکت توپ تمرکز
داش��ت و گاه و بیگاه پاسهای بلن��دی به کنارهها
میداد تا زاویه حمله را تغییر دهد .از هر دو س��بک
بازیکنان بس��یاری وجود داشتهاند؛
نابی استیلز ،هربرت ویمر یا مارکو
تاردلی از نمونههای اولیه بازیکنان
نوع ماس��چرانو هس��تند و

هرچند که اگر پیشنهاد خیلی خوبی نرسد بعید
است او زودتر از تابستان از بارسا برود.

رئال

احتم�ال اینکه رئالمادری�د در ژانویه خرید
انجام دهد از بارس�ا ه�م کمتر اس�ت اما کارلو
آنچلوتی امیدوار اس�ت چابی آلونسو را متقاعد
کند ک�ه ق�رارداد جدیدی امض�ا کند.
ق�رارداد فعل�ی آلونس�و ت�ا
تابس�تان پیش رو اس�ت.
آلونسو با مادرید مذاکره
کرده اما باش�گاه نسبت
به یک�ی دو م�اه پیش
اطمین�ان کمتری دارد
چرا که خانواده آلونسو
به دنبال تغییر آب و هوا
هستند .چابي و همسرش
تازه صاحب یک دختر

شدهاند و مادرید امیدوار است که نیاز به ثبات،
کمک کند که این بازیکن  32س�اله در پایتخت
بمان�د .آنچلوتی همچنین توجه�ش به ایلکای
گوندوغان از بروس�یادورتموند هست تا او را در
صورت رفتن آلونسو بخرد .مادرید همچنین به
دنبال مهاجم اس�ت اما بعید اس�ت در زمستان
مهاج�م تازهای ب�ه این تیم بیای�د بویژه پس از
آنک�ه لوییس س�وارس ،هدف اصل�ی رئالیها
قرارداد جدیدی با لیورپول امضا کرد .آنخل
دیماریا مورد توجه موناکو اس�ت و شاید
در ژانویه برود اما آنچلوتی امیدوار اس�ت
که او را نگاه دارد .بازیکن آرژانتینی تنها
با قیمت�ی برابر با یک مهاج�م در کالس
جهان�ی از رئال جدا میش�ود و این اتفاق
در زودترین حالت ممکن در تابستان 2014
خواه�د افتاد .پ�س فعال دیماری�ا را باید در
رئال ببینیم.

تیم ملی امید در خواب

اتلتیکومادرید

اتلتیکومادری�د هن�وز مق�روض اس�ت و در
حال حاضر با بودجهای ان�دک کار میکند .دیگو
س�یمئونه احتماال پول چندانی برای خرج کردن
ندارد ،هرچند آنها میخواهند برای اولین بار پس
از فصل  1995-96قهرمان شوند .مربی آرژانتینی
به هیات مدیره گفته ک�ه میخواهد تیمش را در
همین ش�رایط نگاه دارد و تا پایان فصل به دنبال
قهرمانی باش�د .اتلتیکو فقط به دلیل تفاضل گل
در رده دوم قرار گرفته (آنها هنوز با بارسلونا بازی
نکردهاند تا نتیجه بازی رودررو اوضاع را مشخص
کن�د) اما چندی�ن بازیکن این تی�م تحت توجه
باش�گاههای دیگر قرار گرفتهان�د ،از جمله دیگو
کاستا (آرسنال او را میخواهد) ،کوکه (این هافبک
را دیوید مویس زیر نظر گرفته) و رائول گارسیا (که
اینتر به دنبالش است) .کاستا بویژه میتواند پول
خوب�ی نصیب اتلتیکو کند اما س�یمئونه میداند
ک�ه فروش او ب�ه معنای پای�ان امیدهای اتلتیکو
برای قهرمانی اس�ت .برخلاف رادامل فالکائو که
در تابستان گذشته صحبت بسیاری از رفتن او به
موناکو بود و این اتفاق هم سرانجام افتاد ،اتلتیکو
مطمئن است که کاستا را تا بلندمدت نگاه خواهد
داش�ت .آنها میخواهن�د درآمدهای بیش�تری
از مسابقاتش�ان کس�ب کنند تا نیازی به فروش
بازیکنان کلیدیشان نداشته باشند .در تیمهای
دیگر بعید است که حرکات زیادی در ژانویه انجام
شود چرا که اسپانیا دوران ریاضت را میگذراند و
باشگاهها پول زیادی ندارند.

دیگر تیمها

آتلتی�ک بیلبائ�و اخیرا قرارداد خوب�ی با ایبای
گومس امضا کرده اس�ت .او تحت توجه چندین
باشگاه لیگ برتری بود .باشگاه باسکی همچنین
برابر پیشنهادهای منچستریونایتد برای خرید
آندر اررا مقاومت خواهد کرد .بتیس هم با والدا
توس�یچ ،مدی�ر ورزش�یاش خداحافظی کرد و
باید دید اندلس�یها در ژانویه بازیکنی خواهند
خرید که به رهایی آنها از س�قوط کمک کند یا
ن�ه .همچنی�ن در اندلس ممکن اس�ت کارلوس
کامن�ی از ماالگا ب�رود .او ذخی�ره ویلی کابایرو
اس�ت و میخواهد در ترکی�ب ثابت کامرون در
جام جهانی باش�د و به همی�ن دلیل نمیخواهد
نیمکتنشین باشد.

از ماسچرانو و آلونسو تا مودریچ و شوآینی

تغییر وظایف هافبکهای دفاعی نشانه چیست؟
خیلی پیشتر از آنکه کلود ماکهلهله در این پس��ت
برای خودش نامی دست و پا کند ،میدرخشیدهاند.
ژرسون ،گلن هادل و ساندی اولیسه هم نمونههای
ابتدایی آلونسو بودند .سیس��تمهای چهارخطی به
جایی رس��یدهاند که دیگر واژه هافبک بسیار گنگ
و مبهم اس��ت .پس انواع هافبکهای بازدارنده هم
بیشتر شدهاند .منچسترسیتی در این فصل نمونهای
جذاب است .آنها فصل گذشته گرت بری را به عنوان
بازیکن تخریبی داش��تند ،هرچند خاوی گارسیا در
این فصل میتواند در این پست بازی کند اما مانوئل
پیگرینی ترجی��ح میدهد فرناندینیو را کنار یحیی
توره بگم��ارد .هر دو نفر بیتردی��د میتوانند تکل
س گیرن��د اما آنها هر دو فصل
بزنن��د و توپ را بازپ 
گذش��ته بازیکن خالقتری بود ه و کنار یک بازیکن
تخریبی بازی کردهاند .فرناندینیو در پاسهای بلند
خوب کار میکند اما از جنس آلونسو یا آندرا پیرلو
نیست .او بیشتر ترجیح میدهد مانند توره به پیش
بتازد و مقابل آرسنال نشان داد که اگر فرصت پیش
بیاید گلزن قهاری اس��ت .آیا ش��باهت او با توره به
سود سیتی است و به آنها امکان انتخاب زاویههای
گوناگ��ون حمله را میدهد؟ ی��ا اینکه مدافعان تیم
پوشش الزم را نخواهند داشت؟ این بحثی است که
باید مطرح شود اما عالئم نشان میدهد ترکیب این
دو نفر همچنان رو به پیش��رفت است اما هیچکدام
نه هافبک س��ازنده اس��ت و نه هافبک تخریبی .راه
سومی هم هست .اینکه هافبک نه تخریبی باشد و
نه خالق ،بلکه بیشتر تمایل داشته باشد از عقب به
جلو برود تا اینکه از نوع ماس��چرانو یا آلونسو باشد.
راه س��وم این اس��ت که هافبک انتقالدهنده باشد،

کس��ی که بتواند توپ را بگیرد ،خ��ودش به پیش
برود و بتواند فرارهای تاخیری انجام دهد .باس��تین
شوآیناش��تایگر احتماال در ای��ن مقوله میگنجد.
س��امی خدیرا بازیکن تخریبی ب��ا تمایالت انتقالی
اس��ت و لوکا مودریچ انتقالدهندهای از نوع هافبک
دفاعی خالق است .از خاویر گارسیا بیشتر به عنوان
مدافع میانی استفاده شده ،هرچند که پیگرینی به
دلیل مصدومیت بازیکن��ان مجبور به این کار بوده
اس��ت .او در این پس��ت ندرخش��یده اما استفاده از
بازیکن نوع مخرب در پست مدافع میانی دارد رواج
مییابد و از ماس��چرانو در بارس��لونا گرفته تا گری
مدل در شیلی در این پست بازی میکنند .در واقع
میتوان گفت اس��تفاده از هافب��ک دفاعی در خط
دفاعی کاری اس��ت که ویژه مارسلو بیلسا بود؛ او از
خوآن مانوئل ل��وپ در نوولز اولدبویز به این ترتیب
به��ره گرفت و در آتلتیک بیلبائو ه��م این کار را با
خاوی مارتینس انجام داد که البته مارتینس از نوع
سازنده بود ،نه تخریبی.
پس��تها دارند تخصصیتر میش��وند و هافبک
دفاعی به سه دسته تخریبی ،سازنده و انتقالدهنده
تقسیم میشود و البته بسیاری از بازیکنان در میان
این س��ه رده میگنجن��د .به این ترتی��ب اهمیت
چینش بازیکن��ان دارد از بین میرود .اصطالحاتی
مانن��د  4-4-2یا  4-2-3-1کلی هس��تند و باید
به صورت جزئیتر به این مس��ائل پرداخت .نکته
مهم این است که تعادل در تیم برقرار شود
تا اینکه مربی تنها به
فکر این باشد
ک��ه بازیکنان

را در سیس��تم اعداد چگونه ج��ای دهد.جالب آنکه
تخصصیشدن اجازه میدهد که بازیکنان بتوانند در
پستهای بیش��تری بازی کنند! چرا که آنها دیگر
کمتر با محل بازیش��ان تعریف میشوند و بیشتر
این مهم اس��ت که چه کاری میتوانند انجام دهند
البت��ه بازیکنی مانند کالین ت��اد هم بود که در تیم
درب��ی کانتی ب��ا هدایت برای��ان کالف هم در خط
میانی بازی میکرد و هم در خط دفاعی اما این نوع
انعطافپذیری در دهههای  1980و  1990دیگر از
م��د افتاده ،چرا که تیمها بازیکنان بیش��تری دارند
و میتوانند تعویضه��ای گوناگونتری انجام دهند
و دیگر مهم نیس��ت که یک بازیکن در چند پست
بازی کند.
تقریبا  20س��ال از زمانی گذشته که کارلوس
آلبرتو پریرا گفت فوتبال در آینده به سیستم 4-6
م��یرود ،یعنی  4مدافع که پلتفرمی میس��ازند تا
 6بازیکن خالق که مرتبا جایش��ان را با هم عوض
میکنند در حمله باشند .اخیرا همچنین دیدهایم
ک��ه مهاجمان مرک��زی (س��انترفورواردها) از نوع
تمامکننده دوباره مد شدهاند .روبرت لواندوفسکی،
فالکائو ،گونس��الو ایگوآین ،آس��اموا ژی��ان ،اولیویه
ژیرو؛ اما حتی تعدادی از این بازیکنانی که شماره
 9هس��تند میتوانند در کن��اره میدان یا به عنوان
بازیکن شماره  10بازی کنند .زالتان ابراهیموویچ،
ادینسون کاوانی ،لوئیس سوارس ،روبین فانپرسی،
ماریو مانژوکیچ ،س��رخیو آگوئرو و دیگو
کاس��تا را میت��وان از این دس��ت نام
ب��رد .انگار رون��د به س��مت عمومیت
و جامعی��ت ،از طریق تخصصیش��دن
پستهاست.

تیم ملی امید فوتبال کشورمان بیش از  36سال
است که راهی بازیهای المپیک نشده و مشخص
نیس��ت با شرایطی که این تیم در حال حاضر دارد
میتواند ب��ه بازیهای المپی��ک  2016برزیل راه
یابد یا نه؟ پیش��ینه حضور تی��م ملی فوتبال ایران
در بازیهای فوتبال المپیک تابستانی به سه دوره
قبل از انقالب بازمیگردد؛ فوتبال بازیهای المپیک
تابس��تانی  1964توکیو ،فوتبال بازیهای المپیک
تابستانی  1972مونیخ و فوتبال بازیهای المپیک
تابستانی  1976مونترال .تیم ملی بهرغم صعود به
بازیهای المپیک تابستانی  1980مسکو با مصادف
شدن تحوالت انقالب اسالمی ،مسابقات را به خاطر
اش��غال فلسطین توسط شوروی تحریم کرد و تیم
ملی فوتبال س��وریه جایگزین ایران شد .مهمترین
عنوان کس��ب ش��ده تیم ملی به فوتبال بازیهای
المپیک تابستانی  1976مونترال برمیگردد که با
صعود از گروه خود بهعنوان تیم دوم ،وارد یکچهارم
نهایی و  8تیم برتر شد که در نهایت با شکست مقابل
تیم ملی فوتبال شوروی حذف شد .وینکو بگوویچ
س��رمربی تیم ملی امید کش��ورمان در رقابتهای
مقدماتی المپیک  2008پکن در گفتوگویی درباره
ناکامی آن تیم پرمهره ،گفت :آن زمان مش��کالت
زی��ادی در تیم ملی امید وجود داش��ت که همان
موقع گزارش��ی از این مش��کالت را به کمیته ملی
المپیک دادم .زمانی که من سرمربی تیم ملی امید
بودم تقویم لیگ برتر طوری برنامهریزی شده بود که
با بازیهای ما کامال تداخل داش��ت .برای نمونه در
دیداری که ما با تیم استرالیا در تهران داشتیم همان
روز استقالل با ملوان بازی داشت!مورد دیگری که
باید به آن اش��اره کنم این اس��ت که آن زمان اکثر
تیمهای لیگ برتری بازیکنان امیدشان را در اختیار
ما ق��رار نمیدادند ،به طور مث��ال زمانی که با تیم
عربستان در تهران مسابقه داشتیم فقط  4بازیکن
به تمرینات تیم ما آمدند! شاید باور نکنید که سایر
بازیکنان روز قبل از بازی نه بلکه شب قبل از بازی به
اردوی تیم آمدند و اینها جزئی از مشکالت ما در آن
زمان بود .من برنامه  70روزه برای تیم امید داشتم
و در آن  7مس��ابقه هم در نظر گرفته بودم اما 70
روز تمرین ما  30روز ش��د و  7مسابقه تدارکاتی ما
هم تبدیل به  2بازی با بالروس و امارات شد .همین
مشکالت باعث شد تا تیم ناهماهنگ و ناآماده را در
اختیار داشته باشم اما به این موضوع افتخار میکنم
که بازیکنانی نظیر ع��ادل کالهکج ،علی حمودی،
میالد میداوودی ،محسن خلیلی ،سوشا مکانی و ...را
در این تیم در اختیار داشتم که همگی جزو بازیکنان
بزرگ شدند اما متأسفانه با تیم ما همکاریهای الزم
انجام نمیشد و در برنامهریزی مشکل داشتیم .تیم
امی��د با حمایتهای همهجانب��ه و تالش میتواند
راهی المپیک شود .تیم ملی امید کشورمان بعد از
سال  2000و عدم موفقیت برای راهیابی به المپیک
سیدنی به مهدی مناجاتی س��پرده شد .مناجاتی
هم درباره مش��کالت کار در این تیم گفت :یکی از
مشکالتی که در تیم امید وجود دارد این است که
مربیان سایر تیمها هیچگونه همکاری و همفکری
با تیم ملی امید ندارن��د و انگار هر کس خودش را
بزرگترین شخص فوتبالی میداند اما اگر همانند
دانههای زنجیر به یکدیگر متصل باش��یم میتوان
طوری زمینهسازی کرد که تیم امید به خوبی تغذیه
شود نه اینکه مربی تیم امید تازه بازیکن برای تیمش
انتخاب کند .از این ایده حتی تیم بزرگس��االن هم
میتواند اس��تفاده کند و ای��ن میتواند نوید خوبی
برای آینده فوتبال ما باش��د .وقت��ی تیمهای پایه
ما موفق هس��تند چرا تیم امید نباید موفق باشد؟!
کوردس مربی آلمانی آن تیم امید را که بازیکنانی
مثل علی کریمی ،مهدی مهدویکیا و جواد نکونام
را در اختیار داش��ت نابود و لطم��ات زیادی به این
تی��م وارد کرده بود .وقتی هم که من آمدم لبنان را
بردیم اما چون در بازیهای قبل نتیجه نگرفته بودیم
نتوانستیم موفق باش��یم .فکر میکنم اگر به جای
کوردس یک مربی ایرانی باالی س��ر تیم امید بود
میتوانستیم موفق باشیم .دوره حضور غالمحسین
پیروان��ی را ش��اید بت��وان یک��ی از پرچالشترین
دوران تیم ملی امید دانس��ت .کشمکشهای میان
فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک باعث شد
تا این مربی شیرازی هیچگاه روی خوش را در این
تیم به خود نبیند .پیروانی درباره مشکالت آن تیم
امید گفت :شاید اگر در تیم ملی امید مربیان بزرگ
خارجی میآمدند میتوانستیم موفقتر باشیم اما
اگر بخواهم درباره زمانی که خودم س��رمربی تیم
امید بودم صحب��ت کنم باید بگویم آن زمان من
برای هر  15روز  2روز تمرین در نظر میگرفتم .ما
در این دو روز نمیتوانستیم کار بدنی انجام دهیم
و فقط باید ریکاوری میکردیم .بازیکنانی هم که
میآمدن��د چون از بازیهای لیگ خس��ته بودند
نمیتوانستند تمرین کنند و حق هم داشتند چرا
که بازیهای سنگینی را پشت سر گذاشته بودند.
تیم ملی امید با محمد مایلیکهن که تبحر خاصی
در کار کردن با بازیکنان جوان هم دارد نتوانست
موفق باش��د .این تی��م ملی امی��د از راهیابی به
المپیک  2004آتن ناموفق بود .این روزها صحبت
از حضور نلو وینگادا س��رمربی اس��بق و پرتغالی
پرسپولیس در تیم ملی امید شنیده میشود که
شاید بتوان آن را اتفاق خوبی برای این تیم دانست.
با توج��ه به رابطه خوبی که وینگادا و کیروش با
هم دارند ش��اید نزدیکی این دو مربی به موفقیت
تیم ملی امید بینجامد.

