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برگ برنده ایران در روسیه
نتایج اصرار کارلوس کرش بر حضور
 نگاه
فوتبالیستهای ایرانی در لیگهای
سعيد احمديان
خارجی را حاال در آس��تانه آغاز جام
جهانی روسیه بیشتر از هر زمان دیگری میتوان دید و تنها نگاهی به
عملکرد و کارنامه لژیونرهای کشورمان گویای همه چیز است .بازیهای
درخشانعلیرضاجهانبخش،کریمانصاریفرد،کاوهرضاییولژیونرهای
ب تیمهای باشگاهیش��ان بخشی از موفقیت بازیکنان
دیگر در ترکی 
ایرانی در لیگهای اروپایی است که در سال جام جهانی خیرهکننده بوده
است .پیشرفتهایی که پس از اولین جام جهانی ایران با کرش در برزیل،
حاال در فاصله یک ماه مانده تا شروع جام جهانی روسیه سبب شده تا
نگاهها به تیم ملی فوتبال امیدوارانهتر نسبت به چهار سال پیش باشد.
یکیازایرادهایهمیشگیکرشبهفوتبالیستهایکشورمان،نداشتن
تجربه بینالمللی بود؛ مسئلهای که وی در هفت سالی که از نشستنش
روی نیمکت تیم ملی کشورمان میگذرد ،همواره بر آن تأکید میکند.
همین دغدغه باعث شد کرش همواره یکی از مدافعان سرسخت حضور
ملیپوشان در لیگهای خارجی باشد ،لیگهایی که به اعتقاد سرمربی
پرتغالی سبب میشود تا بازیکنان با تجربه شرایط سخت و آموختن
فوتبال روز ،با اس��تانداردهای فوتبال بینالمللی آشنا شوند و بتوانند
تجربه کافی را ب��رای بازی در تیم ملی در رقابتهای آس��یایی و جام
جهانی به دست بیاورند .در همین راستا هم بود که خیلی از بازیکنان
برای رسیدن به تیم ملی ،سعی در بازی در باشگاههای خارجی داشتند
تا کرش نظر ویژهتری روی آنها داشته باشد.
البته نگاه ویژه کرش به لژیونرها ،کمتوجهی وی به بازیکنانی که در لیگ
داخلی بازی میکنند ،را به همراه داشته و این نقد همواره وارد است که او
لیگ را نمیبیند بهخصوص که ماههاست دیگر در ورزشگاههای داخلی
آفتابی نمیشود اما برای دیدن بازی لژیونرها از این کشور به آن کشور
میرود .با این حال نگاهی به کیفیت بازیکنان داخلی با ملیپوشانی که
در خارج از کشور بازی میکنند ،حاکی از تفاوت سطح فاحش آنهاست
و نشان میدهد کرش راه را اشتباه نرفته است .به هر حال همان طور که
سرمربی پرتغالی عنوان میکند ،تیم ملی برای عملکرد خوب در جام
جهانی به بازیکنانی احتیاج دارد که بینالمللی باشند و فوتبال در شرایط
سخت و فشار را که در لیگهای اروپایی وجود دارد ،تجربه کرده باشند،
بازیکنانی که در مقابل ستارههایی مانند رونالدو خودشان را نبازند و تجربه
تنه به تنه شدن با چنین بازیکنان بزرگی در لیگهای اروپایی به دست
آورده باشند .بدیهی است الزمه موفقیت در جام جهانی روسیه که 32تیم
برتر دنیا حضور دارند ،داشتن بازیکنانی است که با تجربه بینالمللیشان
اجازه ندهند تا تیم ملی فوتبال زنگ تفریح باشد و هدف بزرگ فوتبال
کشورمان یعنی صعود به مرحله دوم را قابل دسترستر کند.
هر چند با توجه به حریفان قدر ایران در جام جهانی 2018مانند اسپانیا،
پرتغال و مراکش ،همه به کار سخت تیم ایران اذعان دارند اما درخشش
لژیونرهادرفصلمنتهیبهجامجهانی،تیمملیکشورمانرابهشرایطی
رسانده که بازیکنانش نسبت به دوره پیش ،تجربه بینالمللی بیشتری
دارند و این به طور قطع یکی از فاکتورهای��ی خواهد بود که میتواند
به درخشش فوتبال در روس��یه کمک کند و درخش��ش لژیونرها و
آمادگیشان برگ برنده سرمربی پرتغالی در روسیه باشد.

از سردار آزمون و قوچاننژاد تا طارمي و پورعليگنجي

ضعيف ،متوسط ،ناكام

پايان اين فصل رقابتهاي فوتبال
 حاشیه
اروپا براي برخي از لژيونرهاي ايران،
فريدون حسن
پايانفصلينهچندانموفقوحتي
ضعيف بود .بازيكناني كه نتوانستهاند آنگونه كه بايد و شايد خود
را همگام و همپاي فوتبال باش�گاهي در قاره س�بز پيش ببرند.

البته اين مسئله تنها مختص لژيونرهاي اروپايي فوتبال ايران نميشود
و هستند بازيكناني كه با حضور در كشورهاي حاشيه خليجفارس و
ليگهاي آنها عم ً
ال فرصتسوزي كردند و تنها پول به جيب زدند.
اروپاييهاي ضعيف
حضور چهرههايي چون اشكان دژاگه ،رضا قوچاننژاد و سردار آزمون
در جمع لژيونرهايي كه عملكردي ضعيف داش��تهاند بسيار جالب
توجه اس��ت چراكه اين سه س��تاره مليپوش فوتبال ايران كه اميد
زيادي به درخش��ش آنها در جامجهاني داريم در فصلهاي قبلي از
جمله چهرههاي موفق تيمهاي خود محسوب ميشدند اما در اين
فصل از رقابتهاي اروپايي با افتي فاحش روبهرو شدند .سردار آزمون
گلزن اول تيم ملي فوتبال كشورمان در روبينكازان مدتها گل نزد و
تنها در اواخر فصل بود كه كمي به اوضاع خود در اين تيم روسي سر و
سامان داد .سردار كه نقش مؤثري در صعود تيم ملي به جامجهاني با
گلزنيهايش داشت حاال چشم به درخشش در روسيه  2018دارد.
رضا قوچاننژاد در هيرنفين هلند هم وضعيتي شبيه سردار داشت.
گلزن موفق فصل قبل تيم هلندي اين فصل را بسيار ضعيف آغاز كرد
و هر چند با گلزني در نيم فصل دوم تبديل به همان مهاجم زهردار
شد ،اما با اين حال نس��بت به فصل قبل با افتي فاحش روبهرو بود.
نكته جالب توجه در خصوص قوچاننژاد اينكه تولد فرزندش نقش
مؤثري در بهبود روحيه و بازگشت او به دوران اوج داشت.
از اين دو س��تاره كه بگذريم به كاپيتان تيم ملي ميرسيم .اشكان
دژاگه كه پس از مدتها مصدوميت و دوري از ميادين به ناتينگهام
فارست انگلستان پيوست و فصلي كام ً
ال آرام را روي نيمكت سپري
كرد ،آنچه به نظر ميرس��د اين اس��ت كه كمكم بايد خود را آماده
خداحافظي با دژاگه كنيم .سعيد عزتاللهي و رامين رضاييان هم دو
چهرهاي بودند كه فصل را ضعيف تمام كردند ،اولي كه بعد از يك دور
چرخش در اروپا به آمكار و روسيه بازگشت و اواخر سال  96هم راهي
ايران شد و دومي هم پس از آن انتقال پر سر و صدا همراه با طارمي به
تركيه به اوستنده بلژيك رفت ،اما آنجا هم كاري از پيش نبرد.
آسياييهاي ناكام
اما اينجا و در آسيا نيز بودند چهرههايي كه بهرغم سر و صدا و جار
و جنجالهاي زياد نتوانس��تند آنطور كه بايد و ش��ايد در تركيب
تيمهاي عربي كشورهاي حاش��يه خليجفارس حرفي براي گفتن
داشته باشند .مهدي طارمي را بايد نفر اول اين جمع ناميد؛ بازيكني
كه پرسپوليس بابت انتقال و بازگشت خودسرانهاش در جريان پروژه
ريزهاسپور تاواني سنگين پرداخت كرد .طارمي سرانجام اواسط فصل
لژيونر شد آنهم در الغرافه قطر و هر چند گلهاي خوبي را براي اين
تيم به ثمر رساند ،اما بابت از دس��ت دادن موقعيتهاي صددرصد
قطريها را درست مثل هواداران پرسپوليس كم آزار نداد.
مرتضي پورعليگنجي هم در الس��د قطر روزهاي چندان خوبي را
س��پري نميكند .پورعليگنجي هم نتوانست آن هافبك كوبنده و
پرصالبت فصلهاي قبل باش��د و افت فاحشي داشت .در خصوص
س��روش رفيعي هم كه چيز زيادي نبايد گفت .الخور قطر تنهايي
جايي است براي اينكه سروش رفيعي به قول خودش پول پارو كند
و آيندهاش را تضمين و تأمين كند.
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حمید علیدوستی ،لژیونر و ملیپوش اسبق فوتبال ايران در گفتوگو با «جوان»:

آقایگلیجهانبخش درهلند افتخاری است برای همه ما
زندگی ،انگیزه ،تفکر و ذهنیت حرفهای الزمه بقا در فوتبال اروپاست

در صورت�ی که فوتبالیس�تهای
ما بتوانند ب�ه لیگه�ای اروپایی
بروند تأثیر بیشتری بر فوتبال ملی
خواهند داشت .در فوتبال امارات
و قطر تیمهایی وج�ود ندارند که
بتوانندزمینهرشدفوتبالیستهای
ما را فراهم کنند

درخش�ـــــش
 گفتوگو
فوتبالیس�تهای
شیوا نوروزی
ایرانی در لیگهای
اروپاییبهاوجخودرسیدهودراینفصلازرقابتها
اغلب لژیونرهای کشورمان در تیمهای خود خوش
درخشیدهاند.کسبعنوانآقایگلیفوتبالهلند
افتخار بزرگی بود ک�ه جهانبخش نصیب فوتبال
ایران کرد ،آنهم در زمانی که فوتبال ما همچنان با
مش�کالت متعدد مدیریت�ی دس�ت و پنجه نرم
میکند .به غی�ر از جهانبخش س�ایرین نیز قدر
موقعیتشان را دانسته و همچنان برای حضور در
بهترینتیمهایجهانتالشمیکنند.ایندرحالی
است که سرمربی تیم ملی فوتبال نیز نگاه ویژهای
به فوتبالیستهای شاغل در اروپا دارد .به همین
بهانهبهسراغحمیدعلیدوستی،لژیونروملیپوش
اس�بق کش�ورمان رفتیم و دیدگاه او نس�بت به
درخش�ش بازیکنان کش�ورمان را جویا شدیم.

ش�رایط لژیونرهای ایران�ی در اروپا را
چگونه ارزیابی میکنید؟
از همان ابتدا که بازیکنان ایرانی به خارج از کش��ور
ترانسفر شدند برخی بازیکنان ما توانستند به تیمهای
درجه یک دنیا بپیوندند؛ مه��دی مهدویکیا ،علی
دایی ،کریم باقری و علی کریمی شاخصترین آنها
بودند که به عضویت تیمهایی چ��ون بایرن مونیخ،
آرمينیا بیلفلد ،هرتابرلین و هامبورگ درآمدند .پس
از این دوره و درخشش آنها فوتبال ایران با رکود لژیونر
مواجه شد .البته تعداد معدودی از بازیکنانمان در
ب��اال رفت��ن آم��ار
 گزارش
لژیونره��ا میتواند
دنيا حيدري
اتفاق خوش��ایندی
برای فوتبال ایران باشد اما در این خصوص کیفیت بر
کمیت ارجحیت دارد .حال آنکه تعداد لژیونرهای
فوتبال ایران که توانس��ته باش��ند خود را در زمره
ستارهها قرار دهند خیلی زیاد نیست اما همین اندک
نفرات هم توانستند به موفقیتهای چشمگیر و قابل
توجهی دست یابند که بیشک این موفقیت تجربهای
گرانبها برای فوتبال ایران خواهد بود که ثمرهاش را
قبل از هر چی��ز تیم ملی خواهد دی��د .خصوصاً در
مسابقات حائز اهمیتی چون جام جهانی.
یکهتازی در سرزمین اللهها
ستاره بعدی فوتبال جهان شاید از سرزمین اللهها
باشد .طالی هجده عیاری که در پنج فصل حضورش
در لیگ هلند ،افتخارات گروهی و فردی زیادی به
دس��ت آورد .از صعود ب��ا نایمخن به اردیویس��ه تا
دریافت جایزه گاو طالیی در ژوپیلرلیگ (بهترین
بازیکن لیگ  2هلند) و حضور چند باره در ترکیب
تی��م منتخب فصل ام��ا آقای گل��ی در لیگ هلند
بیش��ک بزرگترین افتخاری بود که کسب کرد.
افتخاری که شاید سرآغاز انتقالی خاص در تابستان
س��ال جاری باش��د .این فصل اما جهانبخش یکی
از بهترین فصله��ای حضور خ��ود در لیگ هلند
را پشت س��ر گذاش��ت که با موفقیتی چشمگیر و
دومین موفقیت فردی در س��رزمین اللهها همراه
بود .با کسب آقای گلی با  21گل زده که با هتتریک
در بازی آخر به دس��ت آمد و  12پاس گل که او را
تبدیل کرد به بهترین بازیک��ن فصل لیگ هلند تا
سایت  doorfansvoorfansاو را در جمع 11
بازیکن برتر فصل قرار داده و از درخشش ملیپوش
ایرانی آلکمار تحت عنوان سورپرایز بزرگ اردیویسه
نام ببرد .موفقیتی که میتواند آیندهای درخشان
را برایش ترس��یم کند خصوصاً که حاال او خود نیز
میگوید که وقت پیشرفت اس��ت و گام برداشتن
به سوی موفقیتهای بیشتر .موفقیتی که شاید در
ناپولی انتظارش را میکشد.

ب�رای لژیونره�ای ایرانی داش�تن
زندگ�ی ،انگی�زه ،تفک�ر و ذهنیت
حرف�های الزم�ه بقا در س�طح اول
فوتبال جهان اس�ت .فوتب�ال اروپا
سختیهایخاصخودراداردوحفظ
جایگاه در آن تیمها دشوار است
تیمهای عربی یا تیمهای درجه  2اروپا توپ میزدند.
با این حال در چند سال اخیر روند فوتبال ملی ایران
به گونهای ب��ود که بازیکنان زیادی ب��ه اروپا رفتند.
در حال حاضر نیز همین لژیونرها شاکله اصلی تیم
ملی را تش��کیل میدهند .علیرض��ا جهانبخش در
لیگ هلند خوش درخشیده و آقای گل فوتبال این
کش��ور ش��ده ،کریم انصاریفرد در یونان عملکرد
فوقالعادهای داشته ،رضا قوچاننژاد و سایرین نیز هر

کدام در تیمهایشان جزو مهرههای کلیدی محسوب
میشوند تا جایی که بسیاری از بازیکنان ایرانی شاغل
در اروپا مورد توجه تیمهای مطرح قرار گرفتهاند .بر
این باورم که پس از جام جهانی  2018نیز بازیکنان
شاخصفوتبالماقطعاًبیشازپیشبهچشمخواهند
آمد و شکوفاتر خواهند شد چراکه در تیم ملی ایران
بازیکنان قابل و باانگیزه زیادی وجود دارند و مستعد
دیدهشدنودریافتپیشنهادهایبهترهستند.بعداز
جام جهانی روسیه تعداد لژیونرهایمان بیشتر خواهد
شد و لژیونرهای فعلیمان نیز به سطح اول فوتبال
اروپا راه پیدا خواهند کرد.
علت درخش�ش بازیکن�ان ایرانی در
لیگهای اروپایی چیست؟
المانهای زیادی در خصوص درخشش بازیکنان
کش��ورمان وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
اولین موضوع حضور کارلوس کرش است؛ مربی
شناختهش��دهاي که با حضورش در ایران فوتبال
ملی ما رشدی قابل توجه داشت .سرمربی تیم ملی
توجه ویژهای به لژیونرها دارد .فاکتور دوم این است
که لیگ حرفهای ای��ران با لیگهای حرفهای دنیا
فاصله زیادی دارد اما در سالهای اخیر نقصهای
لیگ برتر کشورمان تا حدودی کاهش یافته و به
موازات تیم ملی ،بازیکنان خوبی شکوفا شدهاند.
عالوه بر این مربیان و بازیکنان جوانی در این تیمها
حضور دارند و تالش میکنند .خوشبختانه تیم ملی
از بازیکنان کلیدی زیادی در هر پست بهره میبرد.
در صورتی که در س��الهای قب��ل از آمدن کرش
چنین شرایطی نداشتیم و بازیکنان جایگزین برای

مهرههای اصلی وجود نداشتند .حضور بازیکنان
جوان و لژیونر با تجربه بینالمللی از نکات مثبت
تیم ملی است که دس��ت کادرفنی برای انتخاب
نفرات باز اس��ت .بهعالوه اینکه تصمیمات کرش
و تأکید او بر انتخاب بازیکنان ش��اغل در خارج از
کشور نیز در این زمینه تأثیر زیادی داشته است.
موفقیت لژیونرها در اروپا چه تأثیري بر
فوتبال ملی ایران دارد؟
قطعاً تأثیرگذار اس��ت چراکه وقت��ی از نزدیک با
فوتبال توسعهیافته جهان در ارتباط باشید قطعاً
پیش��رفتهای آنها به فوتبال ایران هم س��رایت
میکند ،دیدگاه و نگاهمان به فوتبال تغیير میکند
و در حقیقت حضور در فوتبال اروپا مثل پنجرهای
است که رو به فوتبال ایران باز ش��ده است .البته
سطح دانش مربیانمان نیز با مدارک بینالمللی که
میگیرند افزایش یافته و این مسئله نیز در فوتبال
کشورمان تأثیرگذار بوده است.
نگاه فوتبال جهان به فوتبال ایران چه
تغییراتی خواهد داشت؟
سیر صعودی فوتبالیس��تهای ما نگاهها به فوتبال
کشورمان را متحول میکند .در رنکینگ فوتبال آسیا
صدرنشین هستیم و به همین خاطر هم زیر ذرهبین
دنیا هستیم .از طرفی به عنوان دومین تیم جهان به
جام جهانی صعود کردیم و از این حیث نیز حسابی
مورد توجه قرار گرفتیم .قطعاً این پیشرفت از چشم
دنیاپنهاننمیماند.ضمناینکهایناولینباراستکه
در دو دوره متوالی جام جهانی شرکت میکنیم .جهان
فوتبال پیشرفت ایران را رصد میکند .آقای گلی یک

لژیونرهایی که این فصل خوش درخشیدند

اروپا در قرق مهاجمان ایرانی
درخششی چشمگیر در فصلی عجیب
تصورش را هم نمیکرد فصل را با نیمکتنشینی
آغاز کند آنهم در حالی که با یک انتقال پر س��ر
و صدا در زمستان ،پانیونیوس را به مقصد قهرمان
یونان ترک کرده بود اما خیلی زود مشخص شد او
جایی در تفکرات س��رمربی آلبانیایی المپیاکوس
ندارد .ش��اید اگر یک مرتبه به ترکی��ب اصلی راه
پیدا میکرد میتوانست خودی نشان دهد و نظر
س��رمربی تیم را عوض کند اما ای��ن فرصت هرگز
نصیبش نش��د تا جایی که ح��رف جداییاش هم
پیش کش��یده ش��د که البته کریم هرگ��ز زیر بار
جدایی نرفت تا در لیس��ت المپیاک��وس تنها یک
نظارهگر در بازیهای اروپایی و نیمکتنش��ین در
بازیهای داخلی باش��د اما ب��ا تغییراتی که روی

نیمکت المپیاکوس ایجاد ش��د ،ورق برگش��ت و
کریم توانست در همان اولین بازی چنان پاسخی
به اعتماد لمونیس (س��رمربی) بده��د که او دیگر
هرگز نتوان��د مهاج��م ایران��ی را از ترکیب خارج
کند .خیلی زود ب��ه یکی از اصلیتری��ن بازیکنان
المپیاکوس تبدیل شد .بازیکنی که با گلزنیهای
خود امتیازهای حساسی را به حساب تیمش واریز
کرد تا هواداران المپیاکوس از ع��دم حضور او در
هفتهه��ای ابتدایی فصل حس��رت بخورند .کریم
اما بیتوجه ب��ه بازیهایی که از دس��ت داده بود،
تمرکزش را روی ادامه لیگ گذاشت و بارها و بارها
رسانههای یونان را به تشویق واداشت و تیتر نخست
آنها ش��د؛ حتی گاه با عنوان قات��ل ایرانی! مهاجم
تیم کرش اگر چ��ه هفتههای زی��ادی را به دلیل

کجسلیقگی سرمربی آلبانیایی از دست داده بود،
با وجود تالشی که برای آقای گلی کرد ،در نهایت
اما با  17گل زده ،بعد از پروویچ صربستانی از تیم
پائوک عنوان دومین گلزن برتر یونان را به دس��ت
آورد تا بر تعداد مشتریانش در تابستان اضافه شود.
اگرچه المپیاکوس به دلیل مش��کالت مالی قصد
فروش مهاجم  28ساله خود را داشت و گفته می
شود بوندس لیگا مقصد آینده کریم خواهد بود.
تالش برای آقای گلی
کاوه رضایی ،مهاجم کرمانشاهی شارلوای بلژیک،
یکی دیگ��ر از لژیونرهای موفق فوتب��ال ایران در
فصل جاری است که برای کسب عنوان آقای گلی
میجنگد .هرچند با  16گل زده  ،سه رقیب قدر را
در این راه باالی سر خود میبیند اما گلزنیهای او

بازیکن ایرانی در لیگ هلند افتخاری است برای همه
ما ،چراکه قبل از جهانبخش نفراتی مثل فانباستن،
رایکارد و نیستلروی چنین افتخاری را کسب کردند.
کسب نتایج درخشان در روسیه به این تحول کمک
خواهد کرد .جای خوشحالی دارد که روند رو به رشد
لژیونرهای ما همچنان ادام��ه دارد منتها تداوم آن
همانطور که گفتم بیارتباط با عملکرد تیم ملی در
جام جهانی روسیه نیست .فوتبال ما به شدت مورد
توجه اروپاییها قرار گرفته و این بهترین فرصت است
که از آن استفاده کنیم .با گرفتن نتایج خوب قطعاًباید
منتظر روزهای بهتری هم باشیم.
تداوم موفقیت لژیونرها مستلزم رعایت
چه نکاتی است؟
فوتبال حرف��های ،بازیکن حرف��های میخواهد و
بازیکنان حرفهای باید زندگی حرفهای داشته باشند.
درغیراینصورتنهتنهاپیشرفتنمیکنندبلکهبعد
ازیکی،دو سالبهسراشیبیسقوطمیرسند.شخصاً
فوتبال حرفهای جهان را تا حدودی تجربه کردهام
و بازیکنانی که فوتبال حرفهای را تنفس میکنند
میدانند که زندگی حرفهای ح��رف اول را میزند.
قرار گرفتن در این مس��یر راه را برای پیشرفت آنها
هموار میکند .داشتن زندگی ،انگیزه ،تفکر و ذهنیت
حرفهای الزمه بقا در سطح اول فوتبال جهان است.
فوتبال اروپا سختیهای خاص خود را دارد و حفظ
جایگاه در آن تیمها دشوار است.
حضور بازیکنان کشورمان در لیگهای
حاشیه خلیج فارس هم میتواند کمکی
به فوتبال ایران کند؟
بعید میدان��م .در صورتی که فوتبالیس��تهای ما
بتوانند به لیگهای اروپایی بروند و فوتبال روز دنیا را
تجربهکنندقطعاًموفقترخواهندبودوتأثیربیشتری
بر فوتبال ملی خواهند داش��ت .در فوتبال امارات و
قطر تیمهایی وجود ندارند که بتوانند زمینه رش��د
فوتبالیستهای ما را فراهم کنند .سطح فوتبال ایران
و بازیکنان کشورمان به مراتب باالتر از آنهاست.
ش�رایط فعلی لژیونرها با زمانی که شما در
آلمان بازی میکردید چه تفاوتهایی دارد؟
در آن سالها فوتبال شرایط دیگری داشت و االن
مس��یر فوتبال تغییر کرده است .دو س��ال و نیم
در آلمان ب��ازی کردم و به نظ��رم فوتبال آن زمان
حرفهای نبود .وقتی حرفهای شد زیر چتر حرفهای
شدن رفت و خصوصیاتش کام ً
ال تغییر کرد .شاید
االن فوتبال سختتر شده باشد اما در حال حاضر
همه فوتبالیستها دیده میشوند .زمان ما نه خبری
از فضای مجازی بود و نه از اینترنت.
در هفتههای اخیر نشان داده خیلی دور از انتظار
نیس��ت اگر س��ومین آقای گل ایران��ی این فصل
لیگهاي اروپاي��ي لقب گیرد .ش��ارلوا این روزها
برای کس��ب س��همیه لیگ قهرمانان اروپا و لیگ
اروپا میجنگد .هرچند شکست چند روز قبل این
تیم در استادیوم لومینوس آرنا در زمین خنک رده
ششمی باعث سقوط دو پلهای یاران رضایی شد و
حاال کار آنها برای باال کش��یدن خود از رده ششم
و کسب سهمیه به مراتب س��ختتر شده اما کاوه
رضایی که در هفتههای اخیر در ترکیب ش��ارلوا
خوش درخش��یده و بارها با گلزن��ی تیمش را به
کسب سهمیه نزدیک کرده ،این انگیزه را دارد که
با ادامه روند موفقیتآمیزی که در پیش گرفته ،بر
تعداد گلهای خود افزوده و تیمش را در بازگشت
به ردههای باالی جدول یاری کند و آماری جالب
توجه را برای خود ثبت کند .همانطور که از ابتدای
فصل با درخششها و گلزنیهایش چنین کرده.
عابدزاده کوچک و مهارهای تحسینبرانگیز
به اندازه مهاجم��ان گلزن نه اما امی��ر عابدزاده را
هم میتوان از جمل��ه لژیونره��ای موفق فوتبال
ایران دانست .امیر برای قرار گرفتن درون دروازه
ماریتیم��و کار س��ختی دارد چراک��ه تی��م او دو
دروازهبان برزیلی نیز در اختیار دارد .با این وجود
هر بار که در ترکیب تیمش در رقابتهای لیگ به
میدان رفته با عملکردش تحس��ین همگان را به
دنبال داش��ته .چند ماه قبل نی��ز در پی مهار یک
پنالتی در جریان مس��ابقات ج��ام حذفی ،مربی
دروازهبانه��ای اورینتال با ش��وکهکننده قلمداد
کردن واکنش او ،نمایش عابدزاده را تحس��ین و
ابراز امیدواری کرد او با حفظ این روند در لیگهای
باالتر پرتغال حضور داشته باش��د .ابتدای امسال
نیز حضور امیر در ترکیب اصلی ماریتیمو ،کرش
را برآن داش��ت تا او را برای دومین ب��ار به اردوی
تیم ملی دع��وت کن��د .عملک��رد و مهارتهای
عابدزاده کوچک در رقابتهای این فصل ماریتیمو
تحسینبرانگیز بوده تا به احتمال زیاد یکی از سه
دروازه بان ایران در روسیه باشد.

