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آریا رهنورد

کم تر از 24 ســاعت بعد از پایان کار 
تیم ملی در جام ملت های آسیا، اعضای 
کاروان این تیم به ایران برگشتند. گروهی 
از هوادارها در کنار مدیران فدراسیون به 
اســتقبال تیم رفتند و برخالف آن چه 
تصور می شد، کارلوس کی روش نیز با 
همین پسرها به ایران برگشت. درست 
مثل همه سال های قبل، نه مهره های 
تیم ملی و نه اعضای کادر فنی، بعد از پایان 
یک تورنمنت در معرض پاسخگویی قرار 

نمی گیرند. چراکه عده ای در فرودگاه با 
»تاج گل« و شعرهای ستایش آمیز در 

انتظار تیم »بازنده« هستند. 
همــه آن جمله هــا، تحلیل هــا و 
عبارت های اغراق آمیــزی که در مورد 
نمایش های تیم ملی در جام ملت ها به 
کار می رفتند، به سرعت فراموش شدند. 
ایران تا همین مرحله از سوی کارشناسان 
داخلی به عنوان بهترین تیم جام شناخته 
می شد اما در یک چشم بر هم زدن، ژاپن 
از راه رسید و قدرت واقعی اش را به فوتبال 
ایران نشان داد. از یک سو، ژاپن دوباره به 

عنوان یک قدرت بزرگ در فوتبال قاره 
راهی فینال شــده و از سوی دیگر قطر 
برای رسیدن به دیدار نهایی، رکوردهای 
مختلفی را زیر و رو کرده است. عنابی ها 
در شــش مســابقه متوالی هیچ گلی 
دریافت نکرده انــد و بهترین گل زن و 
بهترین پاســور رقابت هــا را در اختیار 
دارند. به صورت همزمان با درخشــش 
خارق العاده قطر در آســیا و صعود این 
تیم به فینال جــام ملت ها، اعضای تیم 
ملی به تهران برگشته اند و با »استقبال« 
نیز مواجه شده اند. البته که این استقبال 

در قیاس با آن چه بعد از مرحله گروهی 
جام جهانی اتفاق افتاده بود، کمرنگ و 
کم رمق به نظر می رسید اما باز هم اینکه 
عده ای در انتظار ورود این تیم بودند تا 
برای ســلفی  گرفتن به امثال طارمی و 
آزمون حمله کنند، باورنکردنی به نظر 
می رسید. شکســت بخشی از طبیعت 
فوتبال است و باخت، همواره تیم های 
مختلف را تعقیب می کند. قرار نیست 
یک شکســت، موجب نادیده  گرفتن 
عملکرد هشت ساله کارلوس کی روش 
شود و همه مهره های تیم او را زیر سوال 
ببرد. قرار نیســت توهین به سرمربی و 
بازیکنان تیم ملی مشروعیت پیدا کند و 
همگانی شود اما آیا استقبال از تیم بازنده 
با تاج گل و تابلو فرش از سوی فدراسیون 
فوتبال، شبیه یک تالش دسته جمعی 
برای تبرئه یک مجموعه نیســت؟ آیا 
مدیران فدراسیون فوتبال، اعضای کادر 
فنی تیم ملی و همــه بازیکنان این تیم 

نباید در درجه اول »پاسخگو« باشند؟
اگر نتیجه دیدار تیم ملــی با ژاپن 
برعکس می شــد و ســامورایی ها این 
مسابقه را ســه بر صفر به تیم کی روش 
می باختند، آیا مردم این کشور و روسای 
فدراسیون فوتبال سامورایی ها نیز برای 
استقبال از تیم شان با تابلوفروش و تاج 
گل در فرودگاه صف می کشیدند؟ در 
پایان مرحله گروهی جام جهانی 2018 

روســیه، تیم ملی ایران با وجود حذف 
شدن در میان اســتقبال وحشتناک 
هوادارها به تهران برگشت اما کره ای ها 
که اتفاقا در مرحله گروهــی آلمان را 
شکســت داده بودند در بازگشــت به 
کشورشــان با پرتاب گوجه و تخم مرغ 
روبه رو شدند. پس از حذف در این مرحله 
از جــام ملت ها نیز هیچ اســتقبالی از 
کره به عمل نیامد اما تیــم ملی باز هم 
در محاصره آدم هایی بود که برای یک 
عکس یادگاری سر و دست می شکستند. 
تمام بازیکن ها نیــز در مصاحبه هایی 
کامــال »خودجوش« در فــرودگاه، از 
»بی مهری« علیه کی روش انتقاد کردند. 
مهره هایی که عمر حضورشان در تیم 
ملی عمال به پایان رسیده، درباره لزوم 
ماندن کارلوس کــی روش در فوتبال 
ایران صحبت می کنند. حتی مهره هایی 
که حضورشــان در تیم ملی تنها یک 
ســوءتفاهم بزرگ بوده نیز با اعتماد به 
نفــس کاذب واکنش ها بــه کی روش 
را مورد انتقــاد قرار می دهنــد. وجه 
مشــترک همه این مصاحبه ها، فرار از 
عذرخواهی اســت. ظاهرا عذرخواهی 
برای ملی پوش ها به یک پدیده سخت 
و غیرممکن تبدیل شــده است. وقتی 
سرمربی در کنفرانس مطبوعاتی حاضر 
به عذرخواهی از هواداران تیم نمی شود، 
بدیهی به نظر می رسد که مهره های تیم 

نیز عالقه ای به این کار نشان ندهند. بهتر 
است آنها به جای نگرانی برای سرنوشت 
کی روش، روی آینده فوتبالی شان برای 
باقی ماندن در تیــم ملی تمرکز کنند. 
آنها »سرباز« هیچ کس نیستند و وقتی 
پیراهن تیم ملی را بر تن می کنند، نباید 

»مدافع« مربیان باشند.
عالقــه بــه ســلبریتی ها در همه 
جای دنیا یک موضوع طبیعی اســت 
و فوتبالیست ها نیز بخشــی از همین 
سلبریتی ها به شــمار می روند. با این 
وجود بد نیســت خبرنگارهای حاضر 
در چنین محافلی به جای سوال کردن 
درباره آینده مربی و تکیه زدن به عبارت 
تکراری »حاال چه احساســی دارید؟« 
ســوال های کلیدی تری از نفرات تیم 
ملی بپرســند. اینکه چرا آنها به جای 
تمرکز روی بازی، مدام به داور اعتراض 
می کنند، اینکه چرا آنها به سادگی اخطار 
می گیرند و محروم می شوند، اینکه چرا 
آنها قدر موقعیت های مناسب گل زنی 
را نمی دانند، اینکه چرا آنها با اولین گل به 
مرحله فروپاشی می رسند، سوال  هایی 
همچنان بدون جواب هستند. چراکه به 
جای پرسیدن سوال های کلیدی، مراسم 
اســتقبال از بازنده ها با تمام قدرت در 
فرودگاه در جریان است. چراکه بازنده ها 
به جای پذیرایی  شدن با سوال ها، با دسته 

گل پذیرایی می شوند.

یک روز بعد از تحقیر تیم ملی در آسیا، بازار استقبال از تیم بازنده داغ بود

تاج گل ایرانی، جشنواره گل ژاپنی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بايرن به دنبال مهاجم
به گزارش بیلد، شــایعاتی وجود دارد مبنی بر 
اینکه تیمو ورنر با بایرن مونیخ به توافق رسیده و در 
یکی از پنجره های نقل و انتقاالتی تا سال 2020، 
به این تیم خواهد پیوســت. البته مدیر برنامه های 
ورنر این شایعات را رد کرده است. به هرحال آن چه 
مشخص است، ورنر یکی از اهداف اصلی بایرن در 
نقل و انتقاالت تابستان خواهد بود. احتماال بایرن 
برای ترانســفر این بازیکن بایــد 40 میلیون یورو 
بپردازد. البته باید به این نکتــه هم دقت کرد که او 
در تابســتان 2019 وارد آخرین سال قراردادش با 
الیپزیش می شود. باشگاه الیپزیش عالقه مند است 
قرارداد مهاجمش را تمدید کند ولی فعال توافقی در 
این مورد حاصل نشده اســت. از سوی دیگر، بیلد 
گزارش می دهد بایرن مونیخ همچنان گزینه های 
مختلف در بازار نقل و انتقاالت را بررســی می کند. 
یکی از این گزینه ها، توبیاس راشل 18ساله است 
که به عنوان هافبک دفاعی بــرای دورتموند بازی 
می کند. قرارداد این بازیکن در تابستان پیش رو به 

پایان خواهد رسید.
    

ناكامي چيني ها در ايتاليا
باشــگاه دالیان چین دو هدف مهم را در ایتالیا 
زیر نظر گرفتــه بود اما در جذب آنهــا ناکام ماند. 
باشگاه چینی برای خرید بلوتی 50 میلیون یورو و 
ایموبیله 60 میلیون یورو به ترتیب به تورینو و التزیو 
پیشنهاد کرده اما تالش آنها بی نتیجه مانده است. 
به نقل از وبسایت جانلوکا دی مارتزیو؛ دالیان ابتدا 
پیشنهادی به ارزش 60 میلیون یورو برای انتقال 
چیرو ایموبیله به التزیو ارائه کرده اما این پیشنهاد 
فورا از سوی بازیکن و باشگاه رد شده است. باشگاه 
چینی سپس به سراغ تورینو و آندره آ بلوتی رفته 
است. پیشنهاد 50 میلیون یورویی آنها برای بلوتی 

نیز مورد موافقت تورینو قرار نگرفته است. 

فوتبال خارجی

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

تلفن تحریریه: 66956600)021(
t oseei r ani . i r

شماره  174  /     پنج شنبه  11   بهمن  1397  /  24 جمادی االول1440  /   31  ژانویه  2019


