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 24ساعت هيجان در جاکارتا
آخرين طالي کاروان به بسکتبال رسيد
کاپيتان تيم ملي بسکتبال با ويلچر خداحافظي کرد
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سرمقاله

قاتل آرژانتین و برزیل تیم کوچکی نیست

حميدرضا عرب

افتتاح زمین دوم اردوگاه تیم ملی از یکطرف خوشــحالکننده و مسرتبخش
اســت اما از یکسو زمانی که برای ساخت این زمین صرف شده بسیار تاملبرانگیز و
شگفتآور است .به گفته کارلوس کیروش  8سال وقت صرف شده تا تنها یک زمین
تمرینی به بهرهبرداری برسد که این زمان بسیار قابل توجهی است.
حال تصور کنید هر ســال فدراســیون فوتبال یک زمین مختص تیمهای ملی
افتتاح میکرد و ســرعت اتمام پروژهها به این اندازه کوتاه میشــد .آنگاه چه اتفاقی
بــرای فوتبال ایران رخ مــیداد؟ آیا امروز مربیان تیم امید بــا دغدغه زمین تمرین
مناسب مواجه بودند؟ آیا دیگر تیمهای پایه فوتبال ایران نیز با چنین مصائبی مواجه
میشدند؟
برنامههای تیم ملی به واسطه نزدیکی با شروع جام ملتهای آسیا یقینا باید در
اولویتهای کاری فدراســیون فوتبال باشــد اما آیا اجرای بی قید و شرط برنامههای
تمرینی تیم ملی باید ما را از توجه به دیگر تیمها غافل کند؟ مساله فدراسیون فوتبال
البته این اولویتبندیها یا فرق گذاشتنها نیست.
فدراســیون فوتبال نیز خود با چالش نداشــتن امکانات کافی مواجه است و اگر
در این راستا برنامهریزی دقیقتری انجام شود و بودجه مکفی از سوی تصمیمگیران
کالن ورزش به بخش زیرســاختی تعلق یابد بدون شــک هم سرعت ساخت چنین
زمینهایــی افزایش مییابد و هم از دغدغههای دیگر مربیان که در ردههای پایه کار
میکنند ،میکاهد.
به روز بودن ســخت افزار و استفاده از استانداردهای جهانی ،فوتبال ایران را در
همه ردهها و نه فقط حوزه ملی در مسیر رشد و پیشرفت بیشتری قرار خواهد داد و
به موازات آن نیز بهرهمندی از مربیان با دانشی همچون کیروش میتواند فوتبال ما
را به دســتاوردهای بزرگتری برساند .فوتبالی که با وجود این مشکالت به جامجهانی
میرود ،مراکش را میبرد ،مقابل اســپانیا با خفیفترین شکل ممکن بازنده میشود
و از پرتغال یک امتیاز میگیرد ،اگر اراده بیشتری را در ورای خود ببیند به فتوحات
بیشتری هم دست خواهد یافت.
حرف این اســت که برای فوتبال ایران که در برههای تعیین کننده در ســطح
جهان قرار گرفته ،داشتن صدها زمین تمرینی ،صدها مرکز تمرینی-پزشکی همچون
پــک ،اردوگاههــا و صد مربی همچون کیروش هم کم اســت .تصور کنید همه این
امکانات ســختافزاری و نرمافزاری در شــهرهای فوتبالخیز ایران تسری یابد و تنها
پایتخــت را در برنگیرد .آنــگاه فوتبال ایران چه جایگاهی در ســطح جهان خواهد
داشــت؟ آیا ایران نیز به مانند برزیل جزو صادرکنندههای برتر فوتبالیست به سراسر
لیگهای جهان نخواهد شد؟
اســتعدادهای بسیاری در دهه  60و  70به دلیل فقدان امکانات از کف کوچه و
خیابانهای همین شــهر تهران و دیگر شــهرهای صاحب فوتبال ایران تنها به دلیل
نداشــتن جایی برای عرضاندام و نشــان دادن اســتعداد خود از چرخه فوتبال محو
شدهاند در حالی که میتوانستند فوتبالیستهای بزرگی شوند و الاقل از این راه امرار
معاش کنند اما کم توجهی به همین اســتانداردها موجب شــده استعدادهای زیادی
از کف بروند.
در واقع بحث فقط بر ســر تامین نیازهای تیمهای ملی نیســت .باید به سطوح
پایینتر نیز توجه کرد .به آکادمیها ،مدارس فوتبال و تیمهای پایه؛ به استعدادها .از
فوتبالی که یک زمین تمرینش در  8ســال ساخته میشود نباید انتظارهایی بیش از
این داشــت و بدون شک اگر سرعت ساخت این قبیل سختافزارها افزایش یابد رشد
فوتبال ایران هم شتاب چشمگیری میگیرد.
ختم کالم :نسلهای آینده را دریابید .ایران معدن استعداد است.

از کادر فنی امید بپرسید ما را به پک راه دادند یا نه

بولیوی حریف تدارکاتی جدید ما چقدر میارزد؟

کلید موفقیت فوتبال ایران؛ صد کیروش ،صد پک
Hamidreza Arab

کیروش :یکی را پیدا کنید یک میلیون دالر بدهد تا پرتغال بیاید

وصال روحانی
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بولیوی حریف تدارکاتی روز سهشنبه
ما ،تا چه حد بــه درد تیم ملی فوتبال ما
میخــورد؟ در پاســخ بایــد گفت حریف
انتخابی جدیــد کارلوس کــیروش تیم
استخواندرشــت و فیزیکــی و مایهداری
است که اگر با اکثر نفراتش و با عزم جدی
به میدان آید ،عــرق بچههای کیروش را
حسابی درخواهد آورد.
بولیــوی از دیربــاز صاحــب یکی از
تســخیرناپذیرترین قلعههــا و پایگاهها در
فوتبال جهان بوده و آن قلعه جایی نیست
به جز ورزشــگاه ملی شــهر الپاز ،پایتخت
بولیــوی .ویژگی منحصر بــه فرد الپاز این
اســت که  3600متر از ســطح دریا ارتفاع
دارد و جهش توپ و نوع فرود آمدن آن بر
زمین و هرگونه واکنش اشیا و افراد در این
مکان به شدت غیرعادی و به گونهای است
که انگار یک مسابقه فوتبال در باالی کوهی
به ارتفاع  3600متر به اجرا درآمده اســت.
هرچقدر بازی در چنیــن نقطهای به رغم
ســخت بودن برای مردان بولیوی آشــنا و
فرآیندی قابل غلبه است ،برای حریفان این
کشور و مســافرتکنندگان به الپاز فرآیند
جانکاهی اســت که معموالً آنها را به کلی
از پای درمــیآورد« .آرژانتین قدرقدرت»
روزی در این مکان شش گل خورد و هیچ
تیــم بزرگی را در خطــه آمریکای جنوبی
نمییابیــد که صابون بولیــوی در الپاز به

تنــش نخورده باشــد و برزیــل و اروگوئه
و شــیلی و کلمبیا هم در الپاز لعنتی ســر
تســلیم فرود آوردهاند و برخی اروپاییهای

نامدار هم در آنجا ســاقط شــدهاند .با این
حال مســابقه پسفردا نه در الپاز بلکه در
تهران انجام میشــود کــه هرچند آن هم

پیروزی حریف ایران مقابل میانمار

برد قاطع بولیوی در یانگون

تیم ملی بولیوی که قرار اســت سه شنبه 24 ،مهر در ورزشگاه آزادی میهمان
ایران باشــد ،در دیداری تدارکاتی مقابل میانمار به برتری رسید .بولیوی این بازی
را بــا  3گلی که به ثمر رســاند با پیروزی به پایان بــرد .گلهای بولیوی را لوئیس
هاکوئین ،مارســلو مارتینز و لئوناردو واکا در دقایق  25 ،5و 67وارد دروازه میانمار
کردند .این بازی در ورزشــگاه یانگون و در حضور  5هزار تماشــاگر برگزار شــد.
شاگردان ســزار فاریاس بعد از پایان بازی به ایران سفر میکنند تا مقابل تیم ملی
به میدان برونــد .با توجه به برد مقابل میانمار ،بازیکنان بولیوی انگیزه باالیی برای
موفقیت مقابل تیم ملی ایران دارند.

شهر مرتفعی به حســاب میآید اما میزان
ارتفاع آن با چیزی که در شــهر الپاز وجود
دارد ،غیرقابلقیــاس و ایــن دو فرآیند به
کلی متفاوت اســت .با ایــن وجود تیمی
که از کشــور بولیوی پــای در میدانهای
بینالمللــی میگــذارد ،معمــوالً ترکیبی
است که به آسانی تســلیم نمیشود و هم
مجری یک فوتبال فیزیکی بیرحمانه است
و هم ارائهدهنده بخشــی از فن و تکنیکی
که فوتبال آمریکای التین همیشــه به آن
شــهره بوده اســت .بدیهی است که میزان
این مهارتهای فــردی و قوای تکنیکی و
هــوش فردی در قیاس بــا خدایان فوتبال
منطقه  -برزیل و آرژانتین  -زیاد نباشــد و
بولیوی بیشتر نان قدرت فیزیکی و پیگیری
و سرســختیاش را میخورد اما تیم فقیر و
کوچک ماندهای هم در زمینه گشایشهای
فنی نیســت و گلیمش را در این زمینه هم
از آب بیرون میکشد.
هنوز معلوم نیست بولیوی چه تعداد
از نیروهــای اصلیاش را به تهران میآورد
و آیا برخی لژیونرهایــش را برای دیدار با
ایران فراخوانده اســت یا نه اما آنها با هر
ترکیبی بیایند یک آزمایش قدرت واقعی و
باارزش برای یاران عزتاللهی و ابراهیمی
و جهانبخش خواهند بود و باعث آمادگی
و هماهنگی بیشتر تیمی میشوند که یکی
از نقصانهای اصلــیاش در راه حضوری
موفقیتآمیز در جام ملتهای آسیا 2019
همچنان فقدان مســابقات تدارکاتی قوی
و کافی است.

پیشنهاد رییس جمهوری چچن برای استخدام  ۲بازیکن بازداشتی

الکســاندر کوکوریــن ،مهاجــم 27
ساله باشــگاه زنیت سن پترزبورگ و پاول
مامااف ،هافبک  30ســاله باشــگاه زسکا
مســکو در کافــهای در پایتخت روســیه
دنیس پارک ،رییــس دپارتمان خودرو و
مهندســی حملو نقــل وزارت صنعت و
ب و شــتم شدید قرار
تجارت را مورد ضر 
دادند .پزشــکان بیمارســتانی در مسکو
آســیبهای وارده به کارمند رسمی دولت
روسیه توسط  2بازیکن مطرح فوتبال این
کشــور را ضربه مغزی و کبودی شدید سر

و گردن اعــام کردنــد .در این درگیری
فیزیکــی مدیرعامــل موسســه تحقیق و
توســعه صنعت خودروســازی روسیه نیز
حضور داشــت که او نیز به شدت مصدوم
شده است و به بیمارستان انتقال یافت.
حاال باشگاه احمد گروژنی آماده است
تا کوکورین و مامااف را پس از آزادیشان
از زندان استخدام کند.
رمضــان قدیروف ،رییــس جمهوری
چچن و رییــس افتخاری باشــگاه احمد
گروژنــی با بیان این مطلــب گفت« :من

هدفی برای اقدامهــای قانونی دادگاه در
قبــال کوکورین و مامااف تعیین نمیکنم.
ت گرفته توســط پلیس
تحقیقات صــور 
روســیه و دادگاه ،تصمیمگیرنــده نهایی
پرونــده ایــن  2بازیکن فوتبال هســتند.
چیزی که من به آن فکر میکنم این است
که هــدف دادگاه از مجازات افراد آموزش
آنها اســت .زمانــی که فــرد زندانی آزاد
میشود مشخص است که در نوعی ایزوله
جدید قرار دارد .با مدیران باشــگاه احمد
گروژنی مشــورت کردم و آماده هستیم تا
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ضمن پذیرش هرگونه حکم صادره از سوی
دادگاه  2بازیکن خاطی فوتبال روســیه را
پس از آزادیشــان اســتخدام کنیم .حاال
مهم نیســت این آزادی پس از چند روز یا
چند سال خواهد بود».
وی افــزود« :هــدف مــا از ارائه این
پیشــنهاد فقط بــازی کردن الکســاندر
کوکوریــن و پاول مامــااف در تیم احمد
گروژنی نیســت .هدف اصلی ما کمک به
جوانان برای بازگشــت بــه روند طبیعی
زندگی است».
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جواب استیلی به کیروش:
با هزینه شخصی به روسیه رفتم

حمیــد اســتیلی در حاشــیه تمرین تیــم امید در جمــع خبرنگاران
در مــورد حضورش در روســیه و جــام جهانی گفت« :با هزینه شــخصی
به ســفر رفتهام و خانــوادهام را هم بــرده بودم و یک ریال از فدراســیون
پول نگرفتم».
وی در مــورد اینکــه تیم امید بــه پک رفته یا نــه و اینکه کیروش
گفتــه نمیخواهد پــک را در داخل جیبــش بگذارد ،گفــت« :از اعضای
کادرفنی بپرســید که ما را به پک راه دادند یا نه؟ خیلی خوب اســت که
تیم جوانان و نوجوانان هم تمرین کنند .همه ما زیر مجموعه فدراســیون
هســتیم .ســه زمین تمرین عوض کردیم؛ خیریه عمل ،کارگران و اینجا،
تا حاشــیهای پیــش نیاید .در مورد پک از ما ســوال کردند گفتیم به این
مرکــز نرفتهایــم .نامه زدهایم ببینیم کــه اجازه اســتفاده میدهند یا نه.
قبــا هم نامه زدیم که نامهاش موجود اســت اما پاســخی بــه ما ندادند.
ایــن نامه را به فدراســیون فوتبــال زدیــم .زمانی که میخواســتیم به
اردوگاه برویــم قفل بــود .االن تیم ملی بازی دارد و دنبال مشکلســازی
بــرای تیم ملی نیســتیم اما از کادرفنی ما بپرســید که آیــا ما را به پک
راه دادند؟!»

دو بازی در دسامبر برای عراق

عبدالخالق مســعود ،رییس فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد تیم ملی
این کشــور در ماه دسامبر ســال جاری میالدی  2بازی دوستانه با تیمهای
ملی چین و ازبکســتان در قطر جهت حضــوری قدرتمند در جام ملتهای
 2019آسیا برگزار خواهد کرد.
وی ســپس با اشــاره به تامین هزینه مالی اردوی ماه دسامبر تیم ملی
فوتبال عراق در قطر توســط فدراســیون فوتبال این کشــور گفت« :حضور
تیم ملی فوتبال عراق در مسابقات چهارجانبه عربستان با هدف آمادهسازی
برای جام ملتهای  2019آســیا صورت گرفته اســت .شکســت  4بر صفر
در بــازی نخســت مقابل آرژانتین مهم نیســت و ما به دنبال آمادهســازی
تیمی هستیم».

گرشاسبی به بغداد میرود

حمیدرضا گرشاسبی و حســین خبیری در سفری یک روزه ،صبح روز
دوشنبه هفته جاری ،عازم بغداد میشوند تا در مراسم یادبود مادر بشار رسن
هافبک ملیپوش تیم فوتبال پرسپولیس شرکت کنند.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به نمایندگی از سوی هیأت مدیره ،کادر
فنی ،بازیکنان و هواداران پرسپولیس در این مراسم شرکت خواهد کرد.
حمیدرضا گرشاســبی و حســین خبیری ،دوشنبه شــب راهی تهران
خواهند شد.

پنجشنبه جلسه آخر حق پخش

تحقیقــات پرونده مربوط به حق پخــش تلویزیونی بازیهای مقدماتی
جامجهانی که متاسفانه به حســاب فدراسیون واریز نشده در کمیته اخالق
تکمیل شده و برای جلسه پایانی پنجشنبه این هفته افراد دخیل در پرونده
به کمیته اخالق جهت اخذ آخرین اظهارات دعوت شــدهاند .طی هفتههای
آینده رای نهایی پرونده صادر و ابالغ میشود.
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