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منهای فوتبال

بوکس بانوان جدی شد

در ســالهای اخیــر در خیلی از رشــتهها
شاهد حضور بانوان و فعال شــدن این بخش در
فدراسیونهابودیم.کشتی،سهگانه،وزنهبرداری،
اسکواش و بســکتبال رشتههایی هستند که در
ســالهای اخیر مجوز گرفتند تا در بخش بانوان
حتی اعزامهای بینالمللی داشــته باشند و این
اتفاقهمبابهتصویبرساندنیکپوششاسالمی
توســط وزارت ورزش صورت گرفته است .یکی
از رشتههایی که هنوز بخش بانوان آن راهاندازی
نشــده و دارای ممنوعیت بوده ،بوکس است .در
یکی،دو ســال اخیر راهاندازی بوکس بانوان به
صورتشایعهمطرحشده؛اماهیچوقترنگوبوی
واقعیت به خود نگرفته است .حاال خبر میرسد با
تاکیدفدراسیونجهانیبوکس،ایرانهممجبور
اســت برای جلوگیری از برخی محرومیتها و
محدودیت حضور بانوان در این رشته را رسمی
کند .ســیامک صالحی ،نایبرییس فدراسیون
بوکس در این باره گفت«:قطعا باید تا ســه سال
آیندهبوکسبانوانراراهاندازیکنیمزیرااگرفعال
نشودبامحرومیتآیباروبهرومیشویمواینبرای
حرکتروبهرشدبوکسایرانخوبنیست.اکنون
پوششبانوانمطرحاستکهطرحپوششبوکس
را به وزارت ورزش دادهایم و اگر بحث پوشــش
حل شود ،فکر میکنم به زودی بوکس بانوان نیز
راهاندازی شود ».با این وضعیت به نظر میرسد به
زودی شاهد فعال شدن بخش بانوان فدراسیون
بوکس ایران هم باشیم؛ اگرچه برای این کار باید
مجوزهایالزمازسویوزارتورزشصادرشود.
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درباره پیشرفت حیرتانگیز عنابیها

زنگ قطر در آسیا!
چهارسالقبل،تیمملیقطرجامملتهاراباشکستوتحقیرترککرد.آنهادرهمهدیدارهایمرحلهگروهی
طعمباختراچشیدندوبدونامتیازازاسترالیابهخانهبرگشتند.سربازانواقعیفوتبالاینکشوراماآنروزهادر
فوتبالپایهحضورداشتندوبرایخلقیکشگفتیبزرگدرآسیاآمادهمیشدند.ایننسلطالیی،حاالقطررابهاولین
نیمهنهاییواولینفینالتاریخجامملتهارساندهومیتوانداولینقهرمانیتاریخعنابیهادراینجامرانیزرقمبزند.

شکست خادمالشریعه
برابر سانتوس

دور هشتم مســابقات شطرنج جبلالطارق
برگزار شد و سارا خادمالشریعه نماینده شطرنج
ایران برابر خیمه سانتوس از اسپانیا با ریتینگ
 2581قرار گرفت و دومین شکســتش را در
این رقابتها پذیرا شــد .با این باخت مجموع
امتیــازات خادمالشــریعه در  4/5باقى ماند.
خادمالشریعه در دور هفتم مسابقات استراحت
داشت ولی به همین دلیل  0/5امتیاز به مجموع
امتیازاتش اضافــه شــد .در هفدهمین دوره
مسابقات جب الطارق  553شطرنجباز در پنج
بخش در حال رقابت هســتند .بخش استادی
این رقابتها در  10دور برگزار میشود و جایزه
نفر اول  25هزار دالر در نظر گرفته شده است.

علیحسینی
و اختالف با کادر فنی؟

اردویتیمملیوزنهبرداریاینروزهادرتهران
دنبال میشود و اخیرا بعد از مسابقات قهرمانی
کشورچندوزنهبردارجدیدهمبهجمعملیپوشان
قبلیاضافهشدهاند.نکتهمهمکهدرروزهایاخیر
موردتوجهقرارگرفته،غیبتسعیدعلیحسینی،
وزنهبرداردستهفوقسنگینایراناست.مصاحبه
اخیر پدر سعید علیحسینی نشــان داد که این
وزنهبرداراختالفاتیباکادرفنیپیداکرده؛اگرچه
فعال به بهانه سفر و امتحانات دانشگاه در اردوها
حاضر نیست .علیاکبر خورشیدیفر مربی تیم
ملیدربارهادامهغیبتعلیحسینیدراردویتیم
ملیگفت«:فدراسیونپیگیریهاییانجامدادهو
صحبتهاییانجامشدهکهدرچندروزآیندهاین
وزنهبردار هم به اردو بیاید .خانوادهاش میگفتند
خارجازکشوراستواالنهمگویاامتحاندانشگاه
دارد .ایــن موضوع را خود فدراســیون پیگیری
میکند.اگرعلیحسینیدرروزهایآیندهدراردو
حاضر شود ،برای شرکت در جام فجر هم شانس
دارد ».وی در واکنش به کنایههای پدر ســعید
علیحسینیمبنیبراینکهبرخواهعالقهداردعلی
داوودی را در فوقسنگین به المپیک ببرد ،عنوان
کرد«:برای برخواه و ســایر مربیان تیم ملی نام
وزنهبردارانهیچفرقیندارد.سعیدعلیحسینی
همامسالدرتیممابودوبهبازیهایآسیاییرفت
ونایبقهرمانشد.اوخودشنخواستدرمسابقات
جهانیحاضرباشدواینصحبتهادرستنیست.
هر کسی زحمت بیشتری بکشــد و رکوردهای
بهتری داشته باشد ،به المپیک میرود .در چند
سالاخیرحداکثرامکاناتدراختیارعلیحسینی
بوده است .خورشیدی فر در خصوص لیست تیم
ملی برای جام فجر و قهرمانی آسیا گفت«:برای
جام فجرکه تقریبالیست مشخص شده؛امابرای
قهرمانی آســیا هنوز تصمیمگیری نکردیم .ما
اوایل اسفندماه لیست  ۱۲نفرهای را میدهیم و
آخر اسفند هم لیست نهایی را خواهیم داد ».وی
درخصوص اینکه وزنهبردارانی مثل محمدرضا
براری و مجید عسگری شانسی برای بازگشت به
تیم ملی دارند یا خیر ،بیان داشت«:برای دعوت
کردن یا نکردن هر وزنهبرداری ادلهای داشتیم.
صالح بر این بود که در این مقطــع وزنهبرداران
فعلیدراردوباشند».

آریا طاری

قطعی شــدن صعود قطر پس از
دو مســابقه مرحله گروهی ،برای پی
بردن به قدرت واقعــی این تیم کافی
نبود .خیلیها اعتقاد داشــتند نتایج
درخشان شــاگردان فلیکس سانچز،
به دلیــل ضعف لبنان و کرهشــمالی
رقم خورده اســت .عربستان ،حریف
سوم قطریها در جام ملتها به شمار
میرفت .تیمی که نشانههایی از یک
مدعی جــدی قهرمانی بــه نمایش

گذاشــته بود و فوتبالــی هجومی با
درصد مالکیت توپ باال بازی میکرد.
همه نقشههای 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
میشدند .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 کرهجنوبی ،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 نیمهنهایی ،امارات
میزبان جنــگ روانی را بــا حریفش
شروع کرد .آنها تمام بلیتهای بازی را

به رایگان در اختیار هوادارانشان قرار
دادند و در رسانهها از هر فرصتی برای
ضربه زدن به قطر اســتفاده کردند.
با این وجود در لحظه نواخته شــدن
سوت داور ،این ستارههای قرمزپوش
بودند که به هواداران میزبان عالمت
سکوت نشان میدادند و البته با پرتاب
کفش و دمپایی از سوی آنها پذیرایی
میشدند .رســیدن به  6کلینشیت
متوالی در جــام ملتها ،هدف بزرگ
تیم ملی ایران بــود اما قطریها حاال
تنها تیم حاضر در جام ملتها هستند

که توانستهاند به چنین هدفی دست
پیدا کنند .موئز علی با باز کردن دروازه
امارات ،رکــورد علی دایی در گلزنی
یک دوره از جــام ملتها را در اختیار
گرفته و اکرم عفیف نیز بیشــتر از هر
مهره دیگری در یک دوره جام ملتها
پاس گل داده است.
قطر تیم کاملی به نظر میرسد .آنها
صاحب دروازهبان مطمئنی هستند.
در دفاع ستارههای درجه یکی دارند.
در خــط هافبک ظرافــت و قدرت را
در کنار هــم قرار دادهانــد و در خط
حمله ،بیرحم و شگفتانگیز به نظر
میرسند .سوال بزرگ اینجاست که
این نسل چطور در فوتبال نهچندان
اســتعدادخیز قطر جمع شده است؟
این تیم کامل چطور تشــکیل شده و
این نفرات چطور در کنار هم به چنین
درک متقابلی رسیدهاند؟ پاسخ این
ســوال را باید در نقشهای جستوجو
کرد که ســالها قبل در فوتبال قطر
برنامهریزی شد .خیلیها تاریخ فوتبال
این کشــور را به قبل و بعد از دریافت
میزبانی جام جهانی خالصه میکنند
اما به نظر میرسد تاریخ فوتبال قطر را
باید به دو مقطع قبل و بعد از تاسیس
آکادمی بزرگ و مجهز اسپایر تقسیم
کرد 19 .نفر از فهرست  23نفره 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 بازیکنسازی در آکادمی بارسا،
روی فوتبالیستهای قطری کار کند.
او با پسران کم سن و سال این آکادمی
رشد کرد و بزرگ شد .با همین نفرات
به تیم ملی زیر  18سال رفت ،با همین
نفرات هدایــت تیم زیر  20ســال و

خیلیهاتاریخفوتبالاین
کشور را به قبل و بعد از
دریافتمیزبانیجامجهانی
خالصهمیکنندامابهنظر
میرسدتاریخفوتبالقطر
را باید به دو مقطع قبل و بعد
از تاسیس آکادمی بزرگ و
مجهزاسپایرتقسیمکرد
زیر  23ســال قطر را بر عهده گرفت
و ســرانجام در تیم ملی بزرگساالن،
ســرمربی همین چهرهها شد .در این
ســالها 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
میدرخشد .فلیکس این تیم را بهتر از
هر کسی میشناسد و حاال میتواند
عنابیها را برای اولیــن بار در تاریخ،
قهرمان قاره آسیا کند.
به نظر میرســد «زنگ قطر» در
آســیا به صدا درآمده است .قطریها
دیگــر تنهــا یــک تیــم معمولی با
هزینههای نجومی نیســتند .شاید
پیشــرفت آنها در گام اول با سیستم
بازیکنسازی گلخانهای شروع شده
باشد اما اســتعدادیابی در این کشور
به کمک آکادمیهــا حاال به باالترین
ســطح ممکن رسیده اســت .حتی
وقتی این نسل از فوتبال عنابیها نیز
به کارشان پایان بدهند ،نسل بعدی
میتواند با قدرت بیشتری کارش را در
این تیم شروع کند .آنها دیگر به هیچ
قیمتی یک زنگ تفریح در فوتبال به
شــمار نمیروند .قطر در جام ملتها
همه هواداران فوتبــال را میخکوب
کرده و آماده است که این تجربه را در
جام جهانی خانگیاش نیز تکرار کند.

اتفاق روز
شگفتی بزرگ در جدول جام حذفی

داماش زنده است!

«چه کسی فکرش را میکرد 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 ســوالبرانگیزی به نظر
میرسد اما این اتفاق به هیچوجه قابل قیاس
با واگذار کردن نتیجه به تیمــی از لیگ دو از
ســوی یکی از مربیان متخصص جام حذفی
ت شدن در این
نیست .سایپا شانس فینالیس 
جام را از دست داد اما این اتفاق بیشتر از آنکه
نتیجه دور شدن نارنجیها از فرم ایدهآل باشد،
نتیجهدرخششغیرمنتظرهداماشبودهاست.
رشتیها در همان دقیقه اول مسابقه ،توپ را به
تور دروازه رقیب رساندند .در شرایطی که زیر
باراننسبتاشدیدرشت،ورزشگاهسردارجنگل
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 داماشیها
بودند که با فرار و پاس تماشایی عیسی آلکثیر
و البته تعویض طالیی سرمربیشــان و ورود
مرتضیحیدریبهزمین،تیرخالصرابهطرف
حریف لیگ برتریشان 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،
ماشینسازی را در تبریز از پیش رو برداشتند
و سپس در نیمهنهایی 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 بزرگتری خلق کند .آبیها

پیش از این یک بار با نادر دستنشان ،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 فینالیستهای
جام حذفی مشــخص شــده ،بازی دیگر این
تورنمنت در مرحله یکهشــتم نهایی برگزار
میشود .سپیدرودیها 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
نبردهایگذشته،نتایجخوبیبرابرپرسپولیس
بهدستنیاوردهامادرزمستان،تغییراتزیادی

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 چهرههای تازهواردی
مثل شــیری ،رفیعــی ،شــریفی و بودیمیر
میتوانند تیم را در این مسابقه همراهی کنند.
بیرانوند و ترابی همچنان در استراحت خواهند

بود اما به دلیل غیبت کامیابینیا 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 نمیخواهد چنین سرنوشتی را تجربه
کند .شاید این جام اولویت اصلی قرمزها نباشد
اما بدون تردید حذف شــدن در رشت ،جایی
میان برنامههای این تیم ندارد.

نکته به نکته

دستاورد اول

دعوا ،دعوا و دعوا

فضاي دوقطبي

کیروش در اولین سالهای هدایت تیم ملی با انتقادهای زیادی روبهرو
بود .لیســتهای این مربی همیشه خبرساز میشــدند و نتایج تیم ملی،
درخشان به نظر نمیرسیدند .شکست در زمین لبنان در مرحله مقدماتی
جام جهانی  ،2014یک ضربه بزرگ برای فوتبال ایران بود .شکست خانگی
برابر ازبکستان ،میتوانست رویای صعود به جام جهانی را نابود کند اما در
سه مسابقه حساس و تعیینکننده پایانی ،کارلوس کیروش 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 کیروش
و تیمش به میدان برود .پسران مرد کاریزماتیک پرتغالی ،در هر سه دیدار
پایانی مرحله مقدماتی به پیروزی دست پیدا کردند .سیو فوقالعاده رحمان
احمدی برابر کره و تیزهوشی رضا قوچاننژاد ،برای بازگشت به جام جهانی
بعد از هشت سال کافی به نظر میرسید .این اولین دستاورد کیروش برای
فوتبال ایران بود ،دستاوردي كه درست چهار سال بعد هم تكرار شد تا ايران
با مرد پرتغالي حضور در دو جام جهاني را تجربه كند.

سرمربی تیم ملی در این ســالها بارها با چهرههای مختلفی درگیری
لفظی پیدا کرده بــود .از امیرقلعهنویی تا مانوئــل ژوزه ،از تیغ انتقادهای
این مربی در امان نبودند .با این وجود آنچه میــان او و برانکو اتفاق افتاد،
درگیریهای کارلوس را به سطح متفاوتی برد .او حاال حتی در حساسترین
روزها نیز از این دعوا فاصله نمیگرفت و هیچ فرصتی را برای مصاحبه کردن
علیه سرمربی پرسپولیس از دســت نمیداد .مرحله مقدماتی جام جهانی
برای کیروش ،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 میرسید .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
کیروش ،جهت نگاهها را تغییر داد .دیگر هیــچ چیز مانع حمالت جدی
و همهجانبه او به منتقدانش نمیشــد ،منتقداني كه بیشترشــان از سوي
فدراسيون ساكت ميشدند!

کارلوس کیروش 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 ،ملیپوشان دوباره شکســت خوردند و دوباره اشک ریختند.
او که با رکورد بیشکســتی مقابل آسیاییها شــناخته میشد ،در دومین
بازی دوران مربیگریاش در ایران مقابل ژاپن ،بدترین شکست تاریخ تیم
ملی روبهروی 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
ســالها ،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 طوالنیتر در تیم ملی بوده است .این بار اما به نظر
میرســد دیگر اقبال عمومی چندانی به ادامه حضور او روی نیمکت وجود
ندارد .هیچکس نمیتواند میراث فنی کیروش را انکار کند اما فضای کامال
دوقطبی و دعواهای همیشــگی در اطراف تیم نیز بخشــی از میراث این
مربی هستند.

