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حاشیهنگاری

تمرین تیم ملی تحتالشعاع غیبت بیرانوند و ادعای مرد پرتغالی

اعظم هادی خبرنگار اعزامی خراسان به
قطر /اولین تمرین تاکتیکی تیم ملی ایران
پس از بازی با انگلیس روز گذشته در زمین
تمرین الریــان و در هوای گرم دوحه برگزار
شــد .ملیپوشــان پس از حضور در سالن
بدنســازی راس ساعت  11وارد زمین چمن
شدند و با تقسیم شدن به سه گروه زیر نظر کیروش و دستیارانش
تمریــن کردند تا خود را برای بازی با ولز آماده کنند .ســرمربی
پرتغالی تیم ملی که با چهرهای خسته و غمگین وارد زمین شده
بود ابتــدا بازیکنان را دور هم جمع کــرد و پس از صحبتهای
کوتاهی با ملیپوشان ،آنها به مرور برنامههای تاکتیکی پرداختند.
نکته مهم تمرین عدم حضور دوبــاره علیرضا بیرانوند ،دروازهبان
مصدوم تیم ملی در تمرین صبح دیروز بود .بیرانوند که در بازی با
انگلیس از ناحیه بینی دچار شکســتگی شــد و جای خود را به
سیدحسین حسینی داد روز گذشته هم در تمرین آفتابی نشد تا
شــایعات درباره احتمال وداع زودهنگام او با جامجهانی بیش از
پیش قوت بگیرد .پیگیری و پرسش خبرنگاران حاضر در تمرین از
محســن معتمدکیا ،مدیر رســانهای تیم ملی درباره بیرانوند هم
گرهای را باز نکرد و او در پاسخ به خبرنگاران گفت« :هنوز اتفاق و
خبر تازهای درباره بیرانوند نیســت و همان که قبال گفته شــده
تغییری نکرده است ».او از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد اما
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی با توپ پر سراغ اهالی رسانه
رفــت و آنها را دور خود جمع کرد تــا درباره بازی با انگلیس و
وضعیت تیم ملــی صحبت کند .کیروش که پس از شکســت
سنگین تیم ملی مقابل انگلیس در اولین دیدارش در جامجهانی

تقابل چهره یخیها اروپا و آسیا در
گرمای دوحه!

بازگشت کیروش به تنظیمات کارخانه!

قطر ،توپ را به زمین تماشاگران و عدم حمایت کافیشان از تیم
انداخته بود ،این بار انگشت اتهام را سمت یک رسانه خاص گرفت
و البته تلویحا از حضور یک جاسوس در تیم ملی خبر داد که اخبار
تیم ملی را بیرون میدهد« :از حمایتهای شــما تشکر میکنم.
هیچوقت عالقه نداریم داخل زمین باشیم اما نتوانیم افتخاری برای
هواداران خودمان کســب کنیم .برخی فکر میکنند دیدار مقابل
تیمهایی چون انگلیس و پرتغال در جامجهانی مانند پلیاستیشن

اســت .برای افرادی که این کار را انجام دادند ،تبریک میگویم و
بهنظرم آنها باید از خودشان راضی باشند ».وی با دفاع از بازیکنان
تیــم ملی ایران گفت« :همانطور که گفتــم ،بازیکنان تیم ملی
دشمنان ما نیستند .به کسانی که میخواهند بازیکنان را تبدیل به
دشمنان کشور کنند ،تبریک میگویم که کارشان را درست انجام
دادنــد ».کیروش با انتقاد از یک رســانه مطرح کشــور گفت:
«نمیتوانم بدون اینکه به این رسانه تبریک بگویم صحبتهایم را

تمام کنم .شما کارتان را بهخوبی انجام دادید که ترکیب تیم ملی
را صبح اول وقت و ساعتها قبل از بازی منتشر کردید! این به ما
کمک میکند که بدانیم یک نفر داخل تیم است که با شما صحبت
میکند .همه رسانههای ایرانی اینجا هستند اما شما چنین کاری
کردید ،شــما یک قهرمان بزرگ هستید!» پس از این صحبتها
کیروش به داخل زمین برگشت تا کار ملیپوشان را زیر نظر بگیرد
اما رفتار کیروش با واکنش منفی بیشــتر اهالی رسانه حاضر در
تمرین همراه بود و آنها با یادآوری رفتارهای مشــابه و تکراری
کیروش ،وانمود میکردند که از صحبتهای سرمربی تیم ملی جا
نخوردهاند .نگاهی به گذشته و  8سال فعالیت کیروش در فوتبال
ایران نشان میدهد این رفتار مرد پرتغالی تازگی ندارد .او زمانی که
در دوره قبلی سرمربی تیم ملی ایران بود با یک اتهام مواجه شد و
یک رســانه کلمبیایی ادعا کرد که کارلوس کیروش با یک فرد
ایرانی برای برگزاری دیدار دوستانه الجزایر با تیم ملی کلمبیا داللی
کرده اســت .این موضوع باعث عصبانیت شــدید او شــد و چند
خبرنگار ایرانی و رسانههایشان را متهم به کارشکنی علیه تیم ملی
کرد و حتی حضور آنها در تمرین تیم ملی هم برای مدتی تحریم
و ممنوع شــد .حاال در شــرایطی که تیم ملی به خاطر شکست
سنگین مقابل انگلیس تحت فشار است و در این وضعیت یکی باید
آرامش و تمرکز از دسترفته را برگرداند ،سرمربی تیمملی خود را
مقابل رســانهها قرار میدهد و با ادبیاتی نامناســب از بین آنها
حریف میطلبد! البته برخی این رفتار کیروش را اینگونه توجیه
میکنند که او قصد دارد با سیبل قرار دادن خود ،حاشیه و نگرانی
را از شاگردانش دور کند و با قرار دادن خودش در کانون توجهات،
ولو به شکل منفی حواسها را از تیمش پرت کند.

داور بازی ایران-ولز مشخص شد

محرومیت دو جلسهای رونالدو در لیگ برتر!

درخواست جدایی بردیف از تراکتور

داور دیدار ایران و ولز مشــخص شــد .ماریو
اســکوبار قضاوت دیدار تیمهای ملی ایران و
ولــز در جامجهانی  ۲۰۲۲را بر عهده خواهد
داشت .کیلب ولز از ترینیدادوتوباگو و خوان
کارلوسمورا از کاستاریکا کمکهای اسکوبار
در این دیدار هســتند .اسکوبار  36ساله اهل
گواتماالســت .نام او از سال  2013در لیست
داوران بینالمللی فیفا قرار گرفت .قضاوت در
فینال گلدکاپ کونکاکاف  ،۲۰۱۹فینال لیگ
قهرمانان کونکاکاف  ۲۰۲۰و جامجهانی زیر
 ۲۰سال  ۲۰۱۹در کارنامه این داور دیده میشود .او تاکنون  1534کارت زرد
و  99کارت قرمز به بازیکنــان داده و در جریان قضاوتهای خود  15پنالتی
گرفته اســت .گفتنی اســت؛ دو تیم ملی فوتبال ایران و ولز فردا از ســاعت
 ۱۳:۳۰به مصاف هم خواهند رفت.

با تصمیم اتحادیه فوتبال انگلیس ،کریســتیانو
رونالدو ،مهاجم پیشــین منچستریونایتد بهدلیل
شکستن گوشــی هوادار اورتون در فصل گذشته
توســط اتحادیــه انگلیس دو جلســه محروم و
۵۰هزار پوند جریمه شــد .ایــن اتفاق برای یک
هوادار جوان مبتال به اوتیســم و دیسپراکســی
پس از شکست یک-صفر منچستریونایتد مقابل
اورتــون در گودیســونپارک در فصل گذشــته
رخ داد .ایــن محرومیت در حالی ابالغ شــد که
قرارداد رونالدو سهشنبه گذشته بهصورت رسمی
با منچستریونایتد فسخ شد .به این ترتیب اگر رونالدو در لیگ برتر بماند ،دو بازی اول
تیم جديدش را از دست خواهد داد .اتحادیه فوتبال انگلیس در این خصوص بیانیهای
منتشر کرد و در آن توضیح داد که رونالدو به رفتار نادرست و یا خشونتآمیز متهم شده
و به همین دلیل او با دو جلسه محرومیت همراه با جریمه سنگین محکوم شده است.

ســرمربی تراکتور درخواست جدایی از این تیم
داد .قربان بردیف ،بعد از بازی دوستانه با العداله
عربســتان در جمع اعضای تیــم گفت« :طی
روزهای اخیر موضوع بازگشــت من به فوتبال
روسیه مطرح شده و با پیگیریهای طرف مقابل،
مذاکرات جدیتر شــده و در همین راستا دیروز
درخواســت جداییام از تراکتــور را به مدیریت
باشگاه ارائه دادم ».وی با بیان اینکه موضوع پول
در انتخاب تیم جدید مطرح نیست ،تاکید کرد:
«جدایی از تراکتور صرفــا از روی اجبار و بنا به
نیاز فوتبال روســیه به من اتفاق افتاده و برحسب وظیفه اخالقی باید به این کشور
برگردم .رابطه دوستانه و صمیمی با تیم تراکتور و مردم ایران دارم که دستیابی به این
رابطه آسان نبود و پایان آن نیز آسان نخواهد بود ».در روزهای اخیر اخباری مبنی بر
مذاکرات باشگاه سوچی روسیه با بردیف در رسانههای روس منتشر شده بود.

سهم ناچیز فوتبال ایران در نمودار رشد فوتبال آسیا

ویلموتس بود ،انگلیس را میبردیم؟
گروه ورزش /درباره شکســت ناامیدکننده تیم
ملی آمار و ارقام زیادی منتشر و بحثهای زیادی
مطرح شده است .اینکه چگونه کار به اینجا رسید
کــه در یکــی از حیثیتیترین دیدارهــای تاریخ
فوتبالمان ،سنگینترین شکست رسمی تاریخ را
هم متحمل شــدیم .بحثهای زیادی وجود دارد؛
از ترکیب اشــتباه کارلوس کیروش گرفته تا عدم
تمرکز بازیکنــان تیم ملی و انتخاب اســتراتژی
اشــتباه .اما اینکه به فاصله کمتر از  24ســاعت
از این افتضاح تاریخی ،عربســتان موفق میشود
آرژانتین را شکســت دهد چیزی نیست که بتوان
بهراحتی آن را هضم کرد .ســطح فوتبال آسیا به
شــکل عجیبی پیشرفت کرده و این موضوع کامال
نمود دارد اما در این مسیر پیشرفت ،کشور ایران
کمترین ســهم را داشــته اســت .اگر از امکانات وقتی حتی لباسهای یک کودک هشــت ساله از
ســختافزاری و ســوءمدیریتی صرفنظر کنیم ،آن زمان تاکنون برایش حسابی کوچک میشود،
فاصلــه فنی ایران بهعنوان تیم نخســت رنکینگ ما چرا باید همان آدمهای هشت سال قبل باشیم؟
فیفا در قاره آســیا از دیگر مدعیان پایینتر است چرا هنوز فکر میکنیم باخت شــرافتمندانه برابر
و کتمــان این موضوع نهتنهــا کمکی به تیم ملی آرژانتیــن بــرای فوتبال ما «کردیت» محســوب
نمیکند بلکه باعث میشود در باد این اول بودن ،میشــود وقتی بیخ گوشــمان جامجهانی برگزار
تمامی پلهای مسیر موفقیت را خراب کنیم .فقط میشــود و در همین جام یکی دیگر از کشورهای
به یاد بیاورید که چگونه ما از بازگشــت کارلوس نزدیکمان همان آرژانتین را شکســت میدهد؟
کیروش به نیمکت تیم ملی کشورمان خوشحال تازه شاید این آرژانتین از تیم سال  2014بهتر هم
بودیــم؛ صرفا بهخاطر اینکه برابر رقبای قدرتمند باشد! چرا آن زمان که میشد هروه رنار را بهعنوان
کیسه گل نشــویم .سقف آرزوهای ما هنوز همان سرمربی تیم ملی انتخاب کنیم ،مارک ویلموتس،
ارتفاع کوتاه  8ســال قبل را دارد .غافل از اینکه گرانقیمتترین مربی تاریخ ایران را آوردیم تا هم

گزارشتصویری

مــا را تا پای حذف از مقدماتــی جامجهانی ببرد
و هــم تا میتواند پول بگیــرد؟ آقایانی که اکنون
ســکان مدیریت فدراســیون فوتبال را در دست
دارند ،میتوانســتند رنار را انتخــاب کنند .حتی
خود این مربی فرانسوی هم شکست -3صفر ایران
برابر ژاپن در جامملتهای  2019را از نزدیک دید
و پالسهای مثبتی فرســتاد اما دوســتان عقیده
داشتند که میتوانیم با ویلموتس رویاهای بزرگ
را دنبال کنیم .دوســتانی که دســت آخر دوباره
ســراغ کیروش رفتند و این هم وضعیت ما شــد
اما امیدواریم این درس عبرتی شــود که انتخاب
درست داشته باشیم.

اعظم هادی خبرنگار اعزامی خراســان به جام
جهانی قطر /روز گذشته ورزشگاه بینالمللی الخلیفه
دوحــه جایی که دیــدار ایران و انگلیس برگزار شــد،
میزبان یک دیدار دیگر از مســابقات جام جهانی قطر
و تقابل دو تیم آســیایی و اروپایی بود .جایی که آلمان
و ژاپن مقابل هم قرار گرفتند تا ســاموراییها پنجمین
نماینده قارهکهن باشند که در جام بیستودوم به میدان
میرونــد .چیزی که در ورود به ورزشــگاه و گیتهای
ورودی تماشاگران مشهود بود ،فضای آرام و کمهیجان
آن نســبت به بازیهای قبلی بود .کســانی که دیدار
ایران -انگلیس و عربســتان -آرژانتین را دیده بودند و
شور و حال و هیجان هواداران این تیم را مشاهده کرده
بودند شــاید با دیدن هواداران آلمان و ژاپن جا خورده
باشــند .آلمانها که به عدم بروز احساســات مشهور
هستند و چهرههای یخیشــان معرف جهانیان است،
کنار ژاپنیهایی که به ســختی احساساتشان را نشان
میدهنــد ،ترکیب عجیبی را ســاخته بودند .هواداران
مانشــافت با پرچمهای گرهزده بر شــانه و رنگآمیزی
صورتشــان به رنگ پرچم کشورشــان ،بسیار جدی
و موقر وارد ورزشــگاه میشــدند و ژاپنیها هم کم از
آلمانها نداشتند .انگار قرار بود به تماشای یک مسابقه
رباتیک بنشــینند و اصرار هم داشــتند نظم و انضباط
خاصشــان را رعایت و به دیگران هــم دیکته کنند!
خبری از آوازهای گروهــی و کریخواندند نبود ،حتی
در خط متروی منتهی به ورزشــگاه خلیفه هم که در
چند روز گذشــته زیر پای هواداران پرشور آرژانتین و
ایــران و انگلیس و حتی فرانســویها به لرزه درآمد و
پژواک صــدای آنها را در حافظه تاریخیاش ثبت کرد،
از آوازخوانی و خط و نشــان کشــیدن و کریخواندن
خبری نبود .به نظر میرسید آلمانیها از گرمای باالی
هوا کالفه شدهاند و هر چه سریعتر میخواهند خود را
به داخل ورزشــگاه برسانند و از سیستم خنککننده و
مطبــوع آن لذت ببرند .نکته جالب بازی آلمان و ژاپن
حضور پرتعداد تماشاگران از ملیتهای مختلف در این
بازی بود .به نظر میرســید داستان هوادار اجارهای که
انگلیســیها در بازی با ایران با اســتفاده از هواداران
هندی و پاکســتانی آغاز کرده بودند در این بازی هم
تکرار شده چرا که چندین شهروند هندی و پاکستانی
با در دست داشتن پرچم کشورهای آلمان و ژاپن وارد
ورزشــگاه میشــدند و کنار اینها ملیتهای مختلفی
چون کانادایی ،کلمبیایی ،آفریقایی تبارها و اروپاییها
دیده میشدند .بین فوتبالدوستان قطریها ،طرفداران
آلمان از ژاپن بیشــتر بود و به نظر میرسید قطریها
بیاعتنا به همقــاره بودن با ژاپن ،خواهان برد آلمانها
بودند که در جهان فوتبال برای خودش کسی است.

دروازهبانان ملیپوش سرخابی و دربی در آچمز!

وضعیت متفاوت بیرو و یاسر الشهرانی
گــروه ورزش /در جریان دیدارهــای ایران-
انگلیس و عربســتان -آرژانتین اتفاق تلخی برای
دو بازیکــن ایران و عربســتان رخ داد و علیرضا
بیرانوند در برخورد با سیدمجید حسینی و یاسر
الشــهرانی مدافع عربســتان در برخورد شــدید
بــا دروازهبان خودی دچار مصدومیت شــدید از
ناحیه بینی و صورت شــدند و هــر دو به ناچار
زمیــن را ترک کردند .مصدومیت شــدید هر دو
بازیکن باعث نگرانی کادرفنی و فوتبالدوســتان
هر دو کشور شد و ســامت و بهبودی آنها در
اولویــت قرار گرفت؛ با این تفاوت که مســئوالن
تیم عربســتان بالفاصله درباره وضعیت الشهرانی
اطالعرســانی دقیق کردند و حتی اعالم شد این
بازیکن به دلیل شکســتگی شدید در ناحیه فک
و آسیب دیدن جمجمه و شکستن چند دندانش
بهدســتور ولیعهد عربســتان قرار اســت با جت
شــخصی او جهت مداوا به آلمان اعزام شود .اما
درباره بیرانوند به همین نکته بســنده شــده که
بینی او شکســته و نیاز به جراحــی دارد! بماند
که پــس از مصدومیت بیرو و اطــاع کادر فنی
از وضعیت این دروازهبــان اصرار به ادامه حضور
او در زمین بود و همین مسئله انتقادهای زیادی
را متوجه کارلوس کیروش و مسئوالن تیم ملی
فوتبال ایران کرد .حاال یکی از دو مصدوم آسیایی
مســابقات جامجهانی قطر در بیمارستان و تحت
مداواســت و دیگری در بالتکلیفی و این مسئله

نهتنها خانواده بیرانوند و فوتبالدوستان را نگران
کرده بلکه مسئوالن باشگاه پرسپولیس هم شدیدا
نگران وضعیت دروازهبانشــان هستند و در چند
روز اخیر بارها از طرق مختلف شرایط او را جویا
شده و بررسی کردهاند .نگرانی از سالمت بیرانوند
و ترک جامجهانی از سوی او از یکطرف و دلهره
بابت دربی پیش روی ســرخابی از ســوی دیگر
باعث شده یحیی گلمحمدی و مسئوالن باشگاه
بهدقت و جدیت پیگیر وضعیــت این دروازهبان
باشــند .البته ایــن نگرانی به شــکل دیگری در
اردوی استقالل هم حاکم است .ریکاردو ساپینتو،
سرمربی پرتغالی استقالل که تمرین تیمش را در

غیاب ملیپوشــان زیر نظــر دارد پس از بازی با
انگلیس و شکست سنگین ایران ،نگران وضعیت
سه ملیپوش استقالل شده است .دریافت شش
گل توسط سیدحسین حســینی مقابل انگلیس
و عملکرد ضعیف روزبه چشــمی و تعویض او در
نیمه دوم ،مســائلی است که ســاپینتو را نگران
آینــده تیمش و ایــن دو بازیکن کرده اســت؛
بهخصوص اینکه دربی حســاس ســرخابی هم
بالفاصله پس از مسابقات جامجهانی قطر برگزار
خواهد شد و حســینی و چشمی با این وضعیت
روحی قطعا دســت ســاپینتو را در پوست گردو
خواهند گذاشت.
جام جهانی از نگاهی دیگر

