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 حذف پترو از 
جام باشگاه های جهان! 

در حالی که قــرار بود پتروشــیمی به عنوان 
قهرمان آســیا بهمن در جام باشــگاه های جهان 
در برزیل شــرکت کند، اما حضور این تیم با اعالم 
فدراسیون جهانی بســکتبال منتفی شده است. 
این اتفاق در حالی رخ داده که فدراسیون بسکتبال 
با توجه به نزدیک بودن پنجره ششم انتخابی جام 
جهانی خواستار تغییر زمان این رقابت ها شده بود 
که در نهایت فیبا رای به کنار گذاشــتن نماینده 
ایران و آسیا داد. پیش از این پتروشیمی آمادگی 
خود را برای حضور در ایــن رقابت ها اعالم کرده 
بود. در این میان مسعود عماری دبیر فدراسیون، 
پای فدراســیون را از این ماجرا بیرون کشــید. او 
گفت:»قبل از این که ما متوجه شویم،  فدراسیون 
جهانی خودش در نامه ای به باشــگاه پتروشیمی 
اعالم کرده بود کــه این تیم نمی توانــد در جام 
باشگاه های جهان شرکت کند و ما پس از اطالع از 
این موضوع، بالفاصله با فدراسیون جهانی مذاکره 
کردیم که علت چه بوده است.« وی ادامه داد:»ما 
طی نامه ای از آنها خواستیم با توجه به اینکه پنجره 
ششــم انتخابی جام جهانی نزدیک است، زمان 
مســابقات را تغییر دهند، اما آنها اعالم کردند ما 
می توانیم تیم شــما را یک روز زودتر آزاد کنیم تا 
به مســابقات ملی هم برسد، کل مکاتبه ما همین 
بود، اما آنها درنهایت پتروشیمی به عنوان نماینده 
آســیا و قهرمان آفریقا را کنار گذاشتند و قرار شد 
همانند سال های گذشــته بین قاره های آمریکا، 
اروپا و میزبان، این رقابت ها برگزار شود.« وی تاکید 
کرد:»فدراسیون هیچ تقصیری در کنار گذاشتن 
پتروشیمی از جام باشــگاه های جهان نداشت و 
برخی این موضوع را به اشتباه عنوان می کنند. تنها 

درخواست ما همین تغییر زمان مسابقات بود.«
    

دختران وزنه در اردو
باالخره پــس از مدت طوالنی و قــرار گرفتن 
تیم ملــی وزنه برداری بانوان در ســایه، خبری از 
آنها به گوش رســید و آن چیزی نیست جز آغاز 
دور جدید اردوی تیم ملی دختران پوالد ســرد. 
اردوی 27 روزه تیم ملی وزنه بــرداری بانوان در 
رده های ســنی بزرگســاالن، جوانان و نوجوانان 
با حضور 11 وزنه بردار منتخــب از 21 دی تا 19 
بهمن در کمپ تیم های ملــی برگزار خواهد بود. 
پوپک بســامی، مریم زارع،  ابریشم ارجمندخواه، 
مرضیه قنبری، الهام حسینی، پریسا جهانفکریان، 
پارمیدا محمودیان، نیوشــا مرادی، هانیه کرمی، 
لناز باجالنی و نرگس میرزکی نفرات دعوت شده 
به این اردو هستتند. همچنین مریم امراله مربی و 
ژینا ویسی سرپرست این اردو هستند. پیش از این 
ریحانه طریقت که از نایب رییسی بانوان فدراسیون 
استعفا داده بود، از بی توجهی فدراسیون به بانوان 
گالیه هایی داشت. حال باید صبر کرد و دید این بار 
هم این بی توجهی ها ادامه دارد و همه چیز ظاهری 
است یا واقعا در روزهایی که به انتخابات فدراسیون 
نزدیک می شویم، علی مرادی جدی تر به امو بانوان 

رسیدگی می کند.
    

استفاده تبلیغاتی از استقالل
همان زمان که مجید کیهانی رییس فدراسیون 
دوومیدانی با همکاری اکبر عباسی ملکی، عضو 
هیات مدیره استقالل تدارک حضور این تیم در 
لیگ دوومیدانی را می دید، مشخص بود که این کار 
سرانجامی ندارد، اما کیهانی برای تبلیغات هم که 
شده نام استقالل را بدون اینکه دوومیدانی کارانش 
قراردادی داشته باشند و هماهنگی با مدیرعامل 
صورت بگیرد، وارد لیگ کرد و حاال ورزشکاران 
و کادر فنی مانده اند و پولی که مشــخص نیست 
چه کســی باید بدهد. حضور استقالل در لیگ 
به نوعی صــوری بود و تمام کارهــای این تیم را 
فدراسیون با همکاری عباسی ملکی انجام می داد 
و حاال مشخص نیست با بازنشسته شدن ملکی 
و جدایی اش از اســتقالل، آیا باشــگاه استقالل 
و شــخص امیرحســین فتحی، مدیرعامل این 
باشگاه باقی پول دوومیدانی کاران را خواهد داد 
یا فدراسیون دوومیدانی باید از بودجه جاری اش 
پرداخت کند، کاری که البته تخلف آشکار خواهد 
بود. اورنگ مستقیم سرپرست تیم استقالل در 
این باره گفت:»چند وقت پیش با کیهانی صحبت 
کردم و او گفت تعهد تیم با خــودش بوده و قول 
شــرف داده که قرارداد ورزشــکاران را با جذب 

اسپانسر هم شده پرداخت کند و نگران نباشید.«

منهای فوتبال

بازی های دوم مرحله گروهی تیم ها در جام ملت ها 
هنوز بــه پایان نرســیده اما تــا همین امــروز دو تیم 
سرمربی شــان را برکنار کرده اند. اگر این روند عجیب 
همچنان ادامه داشــته باشــد، احتماال تا پایان مرحله 
گروهی نیمی از تیم ها با نفرات اول نیمکت شــان وداع 
خواهند کرد. پیش از این تنها عربستان به برکنار کردن 
سرمربی در جریان یک تورنمنت شهرت داشت. آنها چند 
بار بعد از شکست اول در یک جام، مربی شان را به خانه 
فرستادند و »ناصر الجوهر« را که همواره برای پذیرفتن 
پیشنهاد هدایت عربستان در حالت »استندبای« قرار 
داشت، روی نیمکت گنجاندند. خیلی ها تصور می کردند 
بعد از شکست سنگین در افتتاحیه جام جهانی 2018 
روسیه، مدیران فدراسیون فوتبال عربستان دوباره دست 

به چنین کاری می زنند اما آنها ایــن بار صبر و حوصله 
به خرج دادند و تصمیــم به حمایت از خــوان آنتونیو 
پیتزی گرفتند. حمایتی که نتیجه  خوبی برای فوتبال 
عربســتان به همراه داشــته و آنها را دوباره به روزهای 
خوب برگردانده است. با وجود فاصله گرفتن عربستان 
از عادت همیشگی، تیم های دیگر آسیایی تنها به اندازه 
یک یا دو بازی در جام ملت ها به سرمربی شــان فرصت 
داده انــد. برکناری یک مربی در جریــان برگزاری یک 
جام، ابدا یک اتفاق مرسوم در اروپا، آمریکا و حتی آفریقا 
نیست. در جام جهانی 2018 روسیه نیز اسپانیایی ها بعد 
از جنجال های برکناری لوپتگی در فاصله دو روز تا شروع 
جام، با هجمه های زیادی روبه رو شدند و سرانجام ضربه 
سختی از این تصمیم خوردند. در آسیا اما فدراسیون ها 
برای مربی های بازنده صبــر نمی کنند و در ثانیه، حکم 
اخراج می دهند. شاید 24 تیمی شدن جام ملت ها نیز 

در چنین تصمیم هایی موثر باشد.

ســرمربی تایلند، اولین قربانی نتایــج ضعیف در 
جام ملت ها بود. این مربی بعد از شکست غیرمنتظره 
و وحشــتناک تیمش مقابل هند، از کار برکنار شــد. 
میلوران رایوواچ 65 ســاله در تیم های ملی الجزایر و 
قطر نیز سابقه کار دارد و حاال یکی از بدترین تجربه های 
دوران مربیگــری را در تایلند ســپری کرده اســت. 
تایلندی ها به جای رایوواچ از سیریســاک یودیارتای 
اســتفاده کردند. مردی که به عنوان دســتیار در تیم 
ملی مشــغول به کار بود و حاال باید تیمش را برای فرار 
از بحران هدایت می کرد. این تغییــر در تایلند جواب 
داد و آنها با ســرمربی جدید با یک نمایش بی نقص در 
مسابقه دوم، بحرین را شکست دادند تا شانس زیادی 
برای صعود از گروه به عنوان یکــی از تیم های دوم و یا 

سوم داشته باشــند. تردیدی وجود ندارد که رایوواچ 
نیز در این پیروزی سهم داشــته اما شوک برکناری او، 
تایلندی ها را به لحاظ روحی برای رسیدن به موفقیت 
در هر شرایطی تهییج کرده اســت. نتیجه مثبت این 
شــوک، موجب شد که ســوری ها نیز دست به چنین 
کاری بزنند. پس از شکست برابر اردن و قرار گرفتن در 
یک قدمی حذف از جام ملت های آســیا، برند اشتانگه 
70 ساله از هدایت تیم ملی ســوریه برکنار شد و فجر 
 ابراهیم به جای سرمربی اسبق تیم ملی آلمان شرقی، 
روی نیمکت ســوریه نشســت. ماموریت بزرگ فجر، 
شاید این باشــد که دوباره گل زنی را به یاد مهاجمان 
پرآوازه تیمش بیــاورد. آنها برای بقــا در جام فقط به 
اندازه یک مســابقه فرصــت دارند. شــاید اگر تغییر 
ســرمربی در ســوریه نیز نتیجــه بدهــد، تیم های 
 دیگری نیز در روزهای آینده چنیــن تصمیمی برای 

نیمکت شان بگیرند!

نکته به نکته

تغییرات ادامه دارد؟!عصر بركناري

سال ها قبل وقتی تیم ملی برای 
ســومین بار متوالی قهرمان فوتبال 
آســیا شــد و روی باالترین سکوی 
جام ملت ها قرار گرفت، رسانه ها در 
تیترهای شان به این موضوع اشاره 
می کردند که فوتبال ایران ظرفیتی 
فراتر از فوتبال آسیا دارد و در جهت 
پیشرفت باید راهی برای جدا شدن 
از کنفدراســیون فوتبــال این قاره 
پیدا کند. مدتی بعــد علی پروین با 
مثال معروف »جت و موتورگازی« 

درباره پیشــرفت تیم های آسیایی 
هشــدار داد اما حتی آن روزها نیز 
هیچ کس تصور نمی کرد انتظار ایران 
برای لمس جــام قهرمانی حداقل 
43 سال طول بکشــد. تیم ملی که 
زمانی با اختــالف بهترین تیم قاره 
به شمار می رفت، برای سال ها تنها 
باال رفتن جام روی دســت تیم های 
دیگر را تماشا کرده اســت. ژاپن و 
عربستان در این ســال ها جام های 
آسیایی را درو کرده اند و قدرت های 

اصلی جام ملت ها بوده اند. استرالیا 
نیز با اضافه شدن به ای.اف.سی یک 
مدعی همیشــگی بــرای قهرمانی 
آســیا به شــمار می رود. آن چه در 
ایــن دوره جلب توجــه می کند اما 
کشــف تدریجی قدرت های جدید 
است. تیم هایی که شاید حاال برای 
قهرمانی آماده نباشــند امــا اگر با 
همین ســرعت پیشــرفت کنند و 
روندشان را ادامه بدهند، بعید نیست 
در دوره های بعــدی مدعی جدی 

قهرمانی تورنمنت باشند.
نمایش تیمی مثل هندوستان در 
جام ملت های امارات، مسحورکننده 
به نظر می رسد. تیمی که در نیم قرن 
گذشته هرگز در جام ملت ها برنده 
نشــده بود، حــاال کارش را با یک 
پیروزی سنگین شــروع کرده و در 
بازی دوم نیز قبل از شکســت، تیم 
میزبــان را آزار داده و تنها به خاطر 
بدشانسی نتیجه را به حریف واگذار 
کرده اســت. اردن بــا دو پیروزی 

متوالی، شــروع خارق العاده ای در 
جام ملت ها داشته و توانسته مدافع 
عنوان قهرمانی را شکســت بدهد. 
حتــی تیم هایی مثل چیــن، عراق 
و ترکمنســتان نیز ثابــت کرده اند 
که پتانســیل فوق العــاده ای برای 
درخشــیدن در جام ملت ها دارند. 
فراموش نکنیم در ایــن تورنمنت 
تیم هایي مثل فیلیپین و حتي ویتنام 
هم فوتبالي فراتر از انتظار به نمایش 
گذاشــته اند تا ثابت شــود آنها هم 
در آینــده حرف هاي زیــادي براي 
گفتن دارند. این تیم ها در سایه یک 
پیشــرفت ادامه می دهند تا مسیر 
را برای تبدیل شــدن به قدرت های 
آسیا در ســال های پیش رو دنبال 
کنند. فوتبال ایران دیگر ســطحی 
فراتر از فوتبال آســیا نــدارد و حاال 
نه فقط به دســت قدرت هایی مثل 
کره، ژاپن، عربستان و استرالیا، بلکه 
حتی به دست تیم های کوچک تر و 

کم نام ونشان تر نیز تهدید می شود.
توســعه فوتبال در دنیای امروز 
بیشــتر از هر چیــزی بــه اقتصاد 
گره خورده اســت. اگر زمانی تنها 
کشورهای غربی حوزه خلیج فارس 
برای جذب مربیان بــزرگ و اضافه 
کردن امکانات به تیــم ملی انگیزه 
داشــتند، حاال در شــرق، جنوب 
شــرق و حتی آســیای مرکزی نیز 
تیم هــا هزینه های گزافــی را برای 
فوتبال انجــام می دهند. لیگ های 
هند و چین به کمک همین پول ها 
جــان تــازه ای گرفته انــد و اضافه 
شــدن نام های بزرگ بــه نیمکت 
تیم های ملی در جام ملت ها، نشان 
از افزایش اهمیت فوتبال در بسیاری 
از کشورهای آســیایی دارد. با این 
روند شــاید اگر تیم ملــی ایران در 
این دوره از رقابت ها قهرمان نشود، 
برای قهرمانــی در جام های بعدی 
کار بسیار ســختی پیش روی این 
تیم خواهد بود. ماموریت قهرمانی 
در آسیا زمانی چندان دشوار نبوده 

اما حاال ســال بــه ســال و دوره به 
دوره، پیچیده تر و ســخت تر به نظر 
می رسد. چراکه تعداد تیم هایی که 
خودشــان را برای چنین موفقیتی 
آماده می کنند، مدام زیادتر می شود. 
این در حالي است که فوتبال ایران 
سخت با مشکالت مالي دست و پنجه 
نرم مي کند و هیچ بعید نیســت به 
دلیل همین مشکالت، کي روش را 
پس از جام ملت ها از دست بدهد. با 
رفتن احتمالي کي روش و وضعیت 
قیمت دالر، فوتبال ایــران به عصر 
مربیــان ایراني برمي گــردد و این 
همان نکته اي است که ممکن است 
فوتبال ایــران را به عقــب ببرد. به 
هر حال اهالي فوتبــال ایران هنوز 
فراموش نکرده اند که تا پیش از آمدن 
کي روش، تیم ملي بــراي صعود به 
جام جهاني مشکل داشت چه برسد 
به اینکه بخواهد مقابل تیم هایي مثل 
آرژانتین، اسپانیا و پرتغال، فوتبال 
قابل قبولي به نمایش بگذارد و از این 
تیم ها امتیاز بگیرد! در روزهاي اخیر 
خبر توافق نهایي کــي روش با تیم 
ملي کلمبیا به ســوژه اي داغ تبدیل 
شده، ســوژه اي که تاثیر فراواني در 
آینده فوتبــال ایــران دارد. در این 
شرایط شاید تمام امید فوتبالي ها، 
قهرماني با کي روش در همین جام 

 ملت ها است!

بر جاي مانده از شلوغ ترين جام  ملت هاي تاريخ

پیشرفتقارهاي
با تصميم كنفدراسيون فوتبال آسيا، تعداد تيم هاي حاضر در جام  ملت ها از 16 به 24  تيم افزايش پيدا كرد. اين 

تصميم در ابتدا با انتقادات شديدي همراه بود اما حاال با برگزاري بازي هاي جام 2019، شرايط حسابي فرق كرده 
است. تيم هاي حاضر در اين تورنمنت نشان داده اند، فوتبال در قاره آسيا پيشرفت فوق العاده اي داشته و اين زنگ  

خطري جدي براي تيم هاي بزرگ به حساب مي آيد. با اين سرعت پيشرفت شايد امسال آخرين شانس تيم ملي براي 
قهرماني در قاره كهن باشد!

فراموش نكنيم در اين 
تورنمنت تيم هايي مثل 

فيليپين و حتي ويتنام هم 
فوتبالي فراتر از انتظار به 

نمايش گذاشته اند تا ثابت 
شود آنها هم در آينده 
حرف هاي زيادي براي 

گفتن دارند. اين تيم ها در 
سايه يک پيشرفت ادامه 

می دهند

کارلوس کي روش که تیمش بــدون کوچک ترین 
دردسري راهي مرحله حذفي جام  ملت ها شده، با انگیزه 
حفظ صدرنشــیني تیمش را به مصاف عــراق خواهد 
فرســتاد. کي روش در این خصوص گفته اســت:»در 
فوتبال بازی بعدی همیشه مهم ترین بازی است و تقابل 
با عراق برای ما یک بازی حیاتی به شمار می رود. از حاال 
هر کاری که انجام می دهیم، برای بازی عراق خواهد بود، 
دیداری که باید با تمرکز باال مقابل آنها بازی کنیم. هردو 
تیم برای کســب صدر جدول و حفظ اعتبار با یکدیگر 
خواهند جنگید. هر کاری که الزم باشد انجام می دهیم 
تا در بازی بعدی از عراق بهتر باشیم. بر این باورم که برای 
حضور در هر تورنمنتی نیاز اســت کل بازیکنان آماده 
باشند. می توان بازی هایی را با ترکیب اصلی با پیروزی 
به پایان برد، اما با ترکیب کامــل می توان قهرمان یک 
تورنمنت شد. وظیفه من به عنوان سرمربی این است که 
23 بازیکن تیمم را مثبت و با نگرش سازنده حفظ کنم.«

اشکان دژاگه که پیش بیني مي شد یکي از مهره هاي 
ذخیره تیم ملي در جام ملت ها باشد، مقابل یمن و ویتنام 
فیکس بوده و توانسته کاپیتان شایسته اي براي تیم کي روش 
باشد. دژاگه در خصوص دومین برد تیم ملي و بازي پیش رو 
مقابل عراق این چنین اظهار نظر کرده است:»خداراشکر که 
توانستیم مقابل ویتنام پیروز شویم. باید قدم به قدم پیش 
برویم و االن نمی شود به مراحل بعدی فکر کرد. بازی بعدی با 
عراق است و این تیم همیشه حریف قدرتمند و سختی بوده 
است. ما فقط چهار روز برای آماده سازی خود فرصت داریم، 
ولی در این مدت تمام تالش خود را به کار می گیریم تا نتیجه 
دلخواه هواداران و خود را کســب کنیم. فکر می کنم بازی 
سختی با عراق خواهیم داشت. باید تفکر خود را بازی به بازی 
پیش ببریم، چون تیم های بزرگ دیگری هم هستند که خود 
را برای کسب بهترین نتیجه آماده می کنند. ما در این شرایط 
تمرکز خود را روی بازی بعدی گذاشتیم و کسی از حاال به 

قهرمانی فکر نمی کند.«

ســردار آزمون که همین چند ماه پیــش از تیم ملي 
خداحافظي کرده بود، بازگشتي رویایي به تیم ملي داشته و 
جام  ملت ها را با سه گل شیرین آغاز کرده است. بازیکني که 
حاال یکي از شانس هاي آقاي گلي جام به حساب مي آید، 
در این خصوص گفته اســت:»نمی خواهم بگویم برادران 
خودم چون من از آنها کوچک ترم اما برادران خودم خوب 
کار می کنند و من چون مهاجم هستم 90 درصد توپ ها 
به مهاجمان می رســد. از گل زنی ام خیلی خوشحالم اما 
مهم تر از گل زنی و آقاي گلي برای ما موفقیت تیم ملی است 
و خداراشکر که سه امتیاز را گرفتیم. من هر موقع که در بازی 
حضور دارم هیچ وقت متوقف نمی شوم، همیشه دوست 
دارم که حرکت کنم، خدا گفته از تو حرکت از من برکت و من 
حرکت می کنم تا خدا به من برکت بدهد و خداراشکر در همه 
بازی ها باید بهتر از این هم بازی کنم. امیدوارم همه دست به 
دست هم بدهیم تا تیم ملی قهرمان آسیا شود چراکه این 

موضوع از آقاي  گلي من خیلي مهم تر است.«

مهدي طارمي پس از یک  نیم فصــل ناامید کننده در 
عرصه باشگاهي، نمایشي رویایي در عرصه ملي داشته و در 
جام  ملت ها به یکي از مهره هاي فیکس کي روش تبدیل شده 
است. طارمي در خصوص بازي پیش روي تیم ملي و شانس 
آقاي گلي خودش گفته است:»به نظرم بازي با عراق یک 
بازی دراماتیک است، چون چهار سال گذشته که آنها با زور 
ما را شکست دادند و واقعیتش را بخواهید خیلی برای ما زور 
داشت که به آنها باختیم. البته نمی خواهیم خیلی احساسی 
بازی کنیم و فقط حمله کنیم، ما حتی می توانیم با یک گل هم 
عراق را شکست دهیم. مطمئن باشید تمام تالش خود را به 
کار می گیریم و یک بازی منطقی را ارائه می دهیم. طبیعتا ما 
مهاجم هستیم و به گل زدن فکر می کنیم، ولی اینکه بگوییم 
من باید صددرصد آقای گل شوم اصال چنین چیزی نیست. 
البته اینکه بخواهیم آ قای گل شویم غیر طبیعی نیست ولی 
مهم پیروزی تیم است. امیدوارم در نهایت آقای گل هم ایرانی 

باشد و جام قهرماني هم به ایران برسد.«

بازي دراماتیك با عراققهرماني مهم تر از آقاي  گليدر انتظار بازي سختتالش براي بهتر بودن از عراق
نکته به نکته

شماره  159  /      دوشنبه  24   دی  1397  /  7 جمادی االول1440  /   14  ژانویه  2019


