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بوکس بانوان جدی شد
در ســال های اخیــر در خیلی از رشــته ها 
شاهد حضور بانوان و فعال شــدن این بخش در 
فدراسیون ها بودیم. کشتی، سه گانه، وزنه برداری، 
اسکواش و بســکتبال رشته هایی هستند که در 
ســال های اخیر مجوز گرفتند تا در بخش بانوان 
حتی اعزام های بین المللی داشــته باشند و این 
اتفاق هم با به تصویب رساندن یک پوشش اسالمی 
توســط وزارت ورزش صورت گرفته است. یکی 
از رشته هایی که هنوز بخش بانوان آن راه اندازی 
نشــده و دارای ممنوعیت بوده، بوکس است. در 
یکی،دو ســال اخیر راه اندازی بوکس بانوان به 
صورت شایعه مطرح شده؛ اما هیچ وقت رنگ و بوی 
واقعیت به خود نگرفته است. حاال خبر می رسد با 
تاکید فدراسیون جهانی بوکس، ایران هم مجبور 
اســت برای جلوگیری از برخی محرومیت ها و 
محدودیت حضور بانوان در این رشته را رسمی 
کند. ســیامک صالحی، نایب رییس فدراسیون 
بوکس در این باره گفت: »قطعا باید تا ســه سال 
آینده بوکس بانوان را راه اندازی کنیم زیرا اگر فعال 
نشود با محرومیت آیبا روبه رو می شویم و این برای 
حرکت رو به رشد بوکس ایران خوب نیست. اکنون 
پوشش بانوان مطرح است که طرح پوشش بوکس 
را به وزارت ورزش داده ایم و اگر بحث پوشــش 
حل شود، فکر می کنم به زودی بوکس بانوان نیز 
راه اندازی شود.« با این وضعیت به نظر می رسد به 
زودی شاهد فعال شدن بخش بانوان فدراسیون 
بوکس ایران هم باشیم؛ اگرچه برای این کار باید 

مجوزهای الزم از سوی وزارت ورزش صادر شود.
    

شکست خادم الشریعه
 برابر سانتوس

دور هشتم مســابقات شطرنج جبل الطارق 
برگزار شد و سارا خادم الشریعه نماینده شطرنج 
ایران برابر خیمه سانتوس از اسپانیا با ریتینگ 
2581 قرار گرفت و دومین شکســتش را در 
این رقابت ها پذیرا شــد. با این باخت مجموع 
امتیــازات خادم الشــریعه در 4/5 باقی ماند. 
خادم الشریعه در دور هفتم مسابقات استراحت 
داشت ولی به همین دلیل 0/5 امتیاز به مجموع 
امتیازاتش اضافــه شــد. در هفدهمین دوره 
مسابقات جب  الطارق 553 شطرنج باز در پنج 
بخش در حال رقابت هســتند. بخش استادی 
این رقابت ها در 10 دور برگزار می شود و جایزه 

نفر اول 25 هزار دالر در نظر گرفته شده است.
    

علی حسینی 
و اختالف با کادر فنی؟

اردوی تیم ملی وزنه برداری این روزها در تهران 
دنبال می شود و اخیرا بعد از مسابقات قهرمانی 
کشور چند وزنه بردار جدید هم به جمع ملی پوشان 
قبلی اضافه شده اند. نکته مهم که در روزهای اخیر 
مورد توجه قرار گرفته، غیبت سعید علی حسینی، 
وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران است. مصاحبه 
اخیر پدر سعید علی حسینی نشــان داد که این 
وزنه بردار اختالفاتی با کادرفنی پیدا کرده؛ اگرچه 
فعال به بهانه سفر و امتحانات دانشگاه در اردوها 
حاضر نیست. علی اکبر خورشیدی فر مربی تیم 
ملی درباره ادامه غیبت علی حسینی در اردوی تیم 
ملی گفت:»فدراسیون پیگیری هایی انجام داده و 
صحبت هایی انجام شده که در چند روز آینده این 
وزنه بردار هم به اردو بیاید. خانواده اش می گفتند 
خارج از کشور است و االن هم گویا امتحان دانشگاه 
دارد. ایــن موضوع را خود فدراســیون پیگیری 
می کند. اگر علی حسینی در روزهای آینده در اردو 
حاضر شود، برای شرکت در جام فجر هم شانس 
دارد.« وی در واکنش به کنایه های پدر ســعید 
علی حسینی مبنی بر اینکه برخواه عالقه دارد علی 
داوودی را در فوق سنگین به المپیک ببرد، عنوان 
کرد:»برای برخواه و ســایر مربیان تیم ملی نام 
وزنه برداران هیچ فرقی ندارد. سعید علی حسینی 
هم امسال در تیم ما بود و به بازی های آسیایی رفت 
و نایب قهرمان شد. او خودش نخواست در مسابقات 
جهانی حاضر باشد و این صحبت ها درست نیست. 
هر کسی زحمت بیشتری بکشــد و رکوردهای 
بهتری داشته باشد، به المپیک می رود. در چند 
سال اخیر حداکثر امکانات در اختیار علی حسینی 
بوده است. خورشیدی فر در خصوص لیست تیم 
ملی برای جام فجر و قهرمانی آسیا گفت:»برای 
جام فجر که تقریبا لیست مشخص شده؛ اما برای 
قهرمانی آســیا هنوز تصمیم گیری نکردیم. ما 
اوایل اسفندماه لیست 12 نفره ای را می دهیم و 
آخر اسفند هم لیست نهایی را خواهیم داد.« وی 
درخصوص اینکه وزنه بردارانی مثل محمدرضا 
براری و مجید عسگری شانسی برای بازگشت به 
تیم ملی دارند یا خیر، بیان داشت:»برای دعوت 
کردن یا نکردن هر وزنه برداری ادله ای داشتیم. 
صالح بر این بود که در این مقطــع وزنه برداران 

فعلی در اردو باشند.«

منهای فوتبال

کی روش در اولین سال های هدایت تیم ملی با انتقادهای زیادی روبه رو 
بود. لیســت های این مربی همیشه خبرساز می شــدند و نتایج تیم ملی، 
درخشان به نظر نمی رسیدند. شکست در زمین لبنان در مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2014، یک ضربه بزرگ برای فوتبال ایران بود. شکست خانگی 
برابر ازبکستان، می توانست رویای صعود به جام جهانی را نابود کند اما در 
سه مسابقه حساس و تعیین کننده پایانی، کارلوس کی روش دیگری متولد 
شد. او با کنار گذاشتن رحمتی، دیســیپلین و جدیت را در اردوی تیم ملی 
حاکم کرد و حاضر نشــد نظم اردو را قربانی »مصلحت« کند. شاید همین 
نشانه کافی بود تا همه بازیکنان حاضر در اردو، با تمام وجود برای کی روش 
و تیمش به میدان برود. پسران مرد کاریزماتیک پرتغالی، در هر سه دیدار 
پایانی مرحله مقدماتی به پیروزی دست پیدا کردند. سیو فوق العاده رحمان 
احمدی برابر کره و تیزهوشی رضا قوچان نژاد، برای بازگشت به جام جهانی 
بعد از هشت سال کافی به نظر می رسید. این اولین دستاورد کی روش برای 
فوتبال ایران بود، دستاوردي که درست چهار سال بعد هم تکرار شد تا ایران 

با مرد پرتغالي حضور در دو جام  جهاني را تجربه کند.

سرمربی تیم ملی در این ســال ها بارها با چهره های مختلفی درگیری 
لفظی پیدا کرده بــود. از امیرقلعه نویی تا مانوئــل ژوزه، از تیغ انتقادهای 
این مربی در امان نبودند. با این وجود آن چه میــان او و برانکو اتفاق افتاد، 
درگیری های کارلوس را به سطح متفاوتی برد. او حاال حتی در حساس ترین 
روزها نیز از این دعوا فاصله نمی گرفت و هیچ فرصتی را برای مصاحبه کردن 
علیه سرمربی پرسپولیس از دســت نمی داد. مرحله مقدماتی جام جهانی 
برای کی روش، با انبوهی از جار و جنجال سپری شد. با این وجود او توانست 
تیم ملی را برای اولین بار به دومین جام جهانی متوالی برساند. نمایش ایران 
در یک گروه دشــوار، کامال قابل قبول به نظر می رسید. تیم ملی مراکش را 
شکست داد، در یک بازی نزدیک مغلوب اسپانیا شد و سرانجام با پرتغال به 
تساوی رسید تا با بدشانسی محض از صعود باز بماند. درست وقتی همه در 
حال لذت  بردن از عملکرد تیم بودند، یک مصاحبه آتشــین دیگر از سوی 
کی روش، جهت نگاه ها را تغییر داد. دیگر هیــچ چیز مانع حمالت جدی 
و همه جانبه او به منتقدانش نمی شــد، منتقداني که بیشترشــان از سوي 

فدراسیون ساکت مي شدند!

کارلوس کی روش با این شعار سرمربی تیم ملی شد که اشک بازیکنان 
در زمین را به »عرق« تبدیل خواهد کرد. با ایــن وجود در صدمین بازی او 
روی نیمکت، ملی پوشان دوباره شکســت خوردند و دوباره اشک ریختند. 
او که با رکورد بی شکســتی مقابل آسیایی ها شــناخته می شد، در دومین 
بازی دوران مربیگری اش در ایران مقابل ژاپن، بدترین شکست تاریخ تیم 
ملی روبه روی این رقیب را تجربه کرد. کاخ آرزوهایی که در پنج مســابقه 
گذشته ساخته شده بود، ناگهان فرو ریخت و باز هم تیم ملی نتوانست بعد 
از دریافت اولین گل، به بازی و به زندگی برگردد. مرد پرتغالی در همه این 
ســال ها، قرارداد جدید با تیم ملی را با دســت پس زده و با پا پیش کشیده 
است. او همواره از شرایط سختش در ایران صحبت کرده اما به شکل عجیبی 
همیشه مشــتاق حضور طوالنی تر در تیم ملی بوده است. این بار اما به نظر 
می رســد دیگر اقبال عمومی چندانی به ادامه حضور او روی نیمکت وجود 
ندارد. هیچ کس نمی تواند میراث فنی کی روش را انکار کند اما فضای کامال 
 دوقطبی و دعواهای همیشــگی در اطراف تیم نیز بخشــی از میراث این

 مربی هستند.

فضاي دوقطبي دعوا، دعوا و دعوا دستاورد اول
نکته به نکته

آریا طاری

قطعی  شــدن صعود قطر پس از 
دو مســابقه مرحله گروهی، برای پی 
بردن به قدرت واقعــی این تیم کافی 
نبود. خیلی ها اعتقاد داشــتند نتایج 
درخشان شــاگردان فلیکس سانچز، 
به دلیــل ضعف لبنان و کره شــمالی 
رقم خورده اســت. عربستان، حریف 
سوم قطری ها در جام ملت ها به شمار 
می رفت. تیمی که نشانه هایی از یک 
مدعی جــدی قهرمانی بــه نمایش 

گذاشــته بود و فوتبالــی هجومی با 
درصد مالکیت توپ باال بازی می کرد. 
همه نقشه های عربستان اما در جدال 
سوم با قطر، تباه شــد. موئز علی مثل 
یک قهرمان از راه رســید و با دو گل، 
نسخه حریف را پیچید تا عربستان در 
اولین مســابقه حذفی، در دهان شیر 
قرار بگیرد. قرعه قطر نیز البته چندان 
ســاده نبود. آنها باید برای مسابقه با 
تیم سختکوش و پرمهره عراق آماده 
می شدند. بسام راوی، کالف سردرگم 
نبرد با عــراق را با یک ایســتگاهی 

تماشایی برای تیمش باز کرد. بازیکنی 
که پدرش زمانی برای تیم ملی عراق 
به میدان رفته بود. تــا اینجا، اوضاع 
برای قطر چندان باورنکردنی نبود اما 
آنها به ماجراجویی ادامه دادند و این 
بار از کره جنوبی، یــک قربانی بزرگ 
ســاختند. باز هم یک شوت دیدنی و 
مهارنشدنی، همه چیزی بود که قطر 
برای صعود به آن نیاز داشــت. پیش 
از شروع مســابقه نیمه نهایی، امارات 
میزبان جنــگ روانی را بــا حریفش 
شروع کرد. آنها تمام بلیت های بازی را 

به رایگان در اختیار هواداران شان قرار 
دادند و در رسانه ها از هر فرصتی برای 
ضربه زدن به قطر اســتفاده کردند. 
با این وجود در لحظه نواخته  شــدن 
سوت داور، این ستاره های قرمزپوش 
بودند که به هواداران میزبان عالمت 
سکوت نشان می دادند و البته با پرتاب 
کفش و دمپایی از سوی آنها پذیرایی 
می شدند. رســیدن به 6 کلین شیت 
متوالی در جــام ملت ها، هدف بزرگ 
تیم ملی ایران بــود اما قطری ها حاال 
تنها تیم حاضر در جام ملت ها هستند 

که توانسته اند به چنین هدفی دست 
پیدا کنند. موئز علی با باز کردن دروازه 
امارات، رکــورد علی دایی در گل زنی 
یک دوره از جــام ملت ها را در اختیار 
گرفته و اکرم عفیف نیز بیشــتر از هر 
مهره دیگری در یک دوره جام ملت ها 

پاس گل داده است.
قطر تیم کاملی به نظر می رسد. آنها 
صاحب دروازه بان مطمئنی هستند. 
در دفاع ستاره های درجه یکی دارند. 
در خــط هافبک ظرافــت و قدرت را 
در کنار هــم قرار داده انــد و در خط 
حمله، بی رحم و شگفت انگیز به نظر 
می رسند. سوال بزرگ اینجاست که 
این نسل چطور در فوتبال نه چندان 
اســتعدادخیز قطر جمع شده است؟ 
این تیم کامل چطور تشــکیل شده و 
این نفرات چطور در کنار هم به چنین 
درک متقابلی رسیده اند؟ پاسخ این 
ســوال را باید در نقشه ای جست وجو 
کرد که ســال ها قبل در فوتبال قطر 
برنامه ریزی شد. خیلی ها تاریخ فوتبال 
این کشــور را به قبل و بعد از دریافت 
میزبانی جام جهانی خالصه می کنند 
اما به نظر می رسد تاریخ فوتبال قطر را 
باید به دو مقطع قبل و بعد از تاسیس 
آکادمی بزرگ و مجهز اسپایر تقسیم 
کرد. 19 نفر از فهرست 23 نفره امروز 
تیم ملی قطر، محصول همین آکادمی 
هستند. 13 سال قبل، فلیکس سانچز 
که یک دهــه در الماســیا مربیگری 
کرده بود، با یک تصمیم سنجیده به 
آکادمی اسپایر برده شــد تا با همان 
روحیه اســپانیایی و با الهام گرفتن از 
شیوه بازیکن سازی در آکادمی بارسا، 
روی فوتبالیست های قطری کار کند. 
او با پسران کم سن و سال این آکادمی 
رشد کرد و بزرگ شد. با همین نفرات 
به تیم ملی زیر 18 سال رفت، با همین 
نفرات هدایــت تیم زیر 20 ســال و 

زیر 23 ســال قطر را بر عهده گرفت 
و ســرانجام در تیم ملی بزرگساالن، 
ســرمربی همین چهره ها شد. در این 
ســال ها مدام از مورینیو، گواردیوال و 
یا زیدان به عنوان سرمربیان احتمالی 
تیم ملی قطر نام برده شده اما کشف 
بزرگ آنها، حاال روی نیمکت این تیم 
می درخشد. فلیکس این تیم را بهتر از 
هر کسی می شناسد و حاال می تواند 
عنابی ها را برای اولیــن بار در تاریخ، 

قهرمان قاره آسیا کند.
به نظر می رســد »زنگ قطر« در 
آســیا به صدا درآمده است. قطری ها 
دیگــر تنهــا یــک تیــم معمولی با 
هزینه های نجومی نیســتند. شاید 
پیشــرفت آنها در گام اول با سیستم 
بازیکن سازی گلخانه ای شروع شده 
باشد اما اســتعدادیابی در این کشور 
به کمک آکادمی هــا حاال به باالترین 
ســطح ممکن رسیده اســت. حتی 
وقتی این نسل از فوتبال عنابی ها نیز 
به کارشان پایان بدهند، نسل بعدی 
می تواند با قدرت بیشتری کارش را در 
این تیم شروع کند. آنها دیگر به هیچ 
قیمتی یک زنگ تفریح در فوتبال به 
شــمار نمی روند. قطر در جام ملت ها 
همه هواداران فوتبــال را میخکوب 
کرده و آماده است که این تجربه را در 
جام جهانی خانگی اش نیز تکرار کند.

درباره پیشرفت حیرت انگیز عنابی ها

زنگ قطر در آسیا!

اتفاق روز

چهار سال قبل، تیم ملی قطر جام ملت ها را با شکست و تحقیر ترک کرد. آنها در همه دیدارهای مرحله گروهی 
طعم باخت را چشیدند و بدون امتیاز از استرالیا به خانه برگشتند. سربازان واقعی فوتبال این کشور اما آن روزها در 

فوتبال پایه حضور داشتند و برای خلق یک شگفتی بزرگ در آسیا آماده می شدند. این نسل طالیی، حاال قطر را به اولین 
نیمه نهایی و اولین فینال تاریخ جام ملت ها رسانده و می تواند اولین قهرمانی تاریخ عنابی ها در این جام را نیز رقم بزند.

»چه کسی فکرش را می کرد که آن اتفاق 
برای ایران رخ بدهد؟« این واکنش علی دایی، 
در توجیه  شکســت ناباورانــه تیمش مقابل 
داماش در جام حذفی بود. البته که باختن به 
ژاپن با سه گل، اتفاق ســوال برانگیزی به نظر 
می رسد اما این اتفاق به هیچ وجه قابل قیاس 
با واگذار کردن نتیجه به تیمــی از لیگ دو از 
ســوی یکی از مربیان متخصص جام حذفی 
نیست. سایپا شانس فینالیست  شدن در این 
جام را از دست داد اما این اتفاق بیشتر از آن که 
نتیجه دور شدن نارنجی ها از فرم ایده آل باشد، 
نتیجه درخشش غیرمنتظره داماش بوده است. 
رشتی ها در همان دقیقه اول مسابقه، توپ را به 
تور دروازه رقیب رساندند. در شرایطی که زیر 
باران نسبتا شدید رشت، ورزشگاه سردار جنگل 
کامال پر از هوادار نشــده بود و هنوز سکوهای 

خالی زیادی داشت، صادق بارانی با یک ضربه 
آزاد غافلگیرکننده گل تساوی را به ثمر رساند. 
ســایپا در دقایق ابتدایی نیمه دوم، تیم برتر 
زمین مسابقه بود اما در نهایت این داماشی ها 
بودند که با فرار و پاس تماشایی عیسی آل کثیر 
و البته تعویض طالیی سرمربی شــان و ورود 
مرتضی حیدری به زمین، تیر خالص را به طرف 
حریف لیگ برتری شان شلیک کردند. داماش 
برای رســیدن به این مرحلــه از جام حذفی، 
ابتدا چوکا تالش را شکست داد. سپس از سد 
مقاومت تهران گذشت. آنها در مرحله بعدی، 
ماشین سازی را در تبریز از پیش رو برداشتند 
و سپس در نیمه نهایی با سایپا برخورد کردند. 
یک ســال قبل، خونه به خونه از لیگ یک به 
فینال جام حذفی رسید و این بار نوبت داماش 
بود که شــگفتی بزرگ تری خلق کند. آبی ها 

پیش از این یک بار با نادر دست نشان، به فینال 
جام حذفی رسیده بودند اما حاال این اتفاق در 
زمان حضور آنها در سطح سوم فوتبال ایران رخ 

داده است.
دو روز پس از برخورد داماش و ســاپیا در 
ورزشگاه سردار جنگل، این استادیوم میزبان 
مسابقه سپیدرود و پرسپولیس در جام حذفی 
خواهد بود. در حالی که یکی از فینالیست های 
جام حذفی مشــخص شــده، بازی دیگر این 
تورنمنت در مرحله یک هشــتم نهایی برگزار 
می شود. سپیدرودی ها قصد دارند با کنار زدن 
پرسپولیس، یک شگفتی بزرگ دیگر در جام 
حذفی رقم بزنند. برنده این مسابقه به مصاف 
پدیده مشــهد خواهد رفت. علی کریمی در 
نبردهای گذشته، نتایج خوبی برابر پرسپولیس 
به دست نیاورده اما در زمستان، تغییرات زیادی 

در تیمش ایجاد کرده اســت. او برای مسابقه 
امروز، شیخی سلیمانی، نوادزه و صادقیان را در 
اختیار نخواهد داشت. نبرد امروز اولین مسابقه 
رسمی پرسپولیس بعد از باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالت باشگاه است و چهره های تازه واردی 
مثل شــیری، رفیعــی، شــریفی و بودیمیر 
می توانند تیم را در این مسابقه همراهی کنند. 
بیرانوند و ترابی همچنان در استراحت خواهند 

بود اما به دلیل غیبت کامیابی نیا و ربیع خواه، 
احمد نوراللهی مستقیما از اردوی تیم ملی به 
اردوی پرسپولیس فراخوانده شده است. برانکو 
با پرسپولیس همواره از جام حذفی کنار رفته 
و دیگر نمی خواهد چنین سرنوشتی را تجربه 
کند. شاید این جام اولویت اصلی قرمزها نباشد 
اما بدون تردید حذف شــدن در رشت، جایی 

میان برنامه های این تیم ندارد.

شگفتی بزرگ در جدول جام حذفی

داماش زنده است!

خیلی ها تاریخ فوتبال این 
کشور را به قبل و بعد از 

دریافت میزبانی جام جهانی 
خالصه می کنند اما به نظر 

می رسد تاریخ فوتبال قطر 
را باید به دو مقطع قبل و بعد 
از تاسیس آکادمی بزرگ و 

مجهز اسپایر تقسیم کرد
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