
مرحله مقدماتي 
دنيا حيدري 
    گزارش

ج�ام ملت ه�اي 
آس�يا ب�ه پايان 
رس�يد و 16 تيم به مرحله بعد راه يافتند. طبق 
قان�ون، تيم ه�اي اول و دوم هر گ�روه به طور 
مستقيم راهي يك هشتم شدند اما چهار تيم 
ديگر از بين تيم هاي سوم گروه ها انتخاب شدند 
و هر تيمي كه عملكرد و امتياز بهتري نسبت به 
ديگ�ران داش�ت موف�ق ب�ه صع�ود ش�د.

 نكته جالب توجه اين مرحله، تقابل چهار مدعي 
قهرماني يعني ژاپن، عربستان، عراق و قطر باهم 
اس��ت ضمن اينكه تيم ملي كش��ورمان با عماني 
ديدار مي كند كه حريفي آسان به حساب مي آيد. 

    برترين ها و بدترين ها
در بين تيم ه��اي راه يافته به يك هش��تم نهايي، 
امارات، ميزبان بازي ها با بدترين عملكرد جواز صعود 
را آنهم به عنوان صدرنشين گروه اول گرفت. اين تيم 
با پنج امتياز از يك برد و دو مس��اوي راهي مرحله 
بعد شد. حال آنكه ژاپن، كره جنوبي و قطر برترين 
صدرنشين هاي صعود كننده بودند كه هر سه بازي 
خود را با برد پشت سر گذاشتند. بعد از اين سه تيم، 
ايران و اردن، صدرنشين هاي گروه دوم و چهارم نيز 
با كسب هفت امتياز از دو برد و يك مساوي، با نتايج و 
عملكردي قابل قبولي صعود كردند. در بين تيم هاي 
دوم صعود كننده هم حضور تايلندي كه با باخت 

شروع كرده بود، استراليايي كه انتظار بيشتري از آن 
مي رفت از نكات جالب توجه بود. در ادامه، چين از 
گروه سوم، عراق از گروه چهارم، ازبكستان از گروه 
پنجم و عربستان از گروه ششم هم با قرار گرفتن در 
رده دوم، به طور مستقيم به مرحله حذفي راه يافتند 
كه در بين اين تيم ها عراق با كس��ب هفت امتياز 
بهترين عملكرد را داش��ت و تايلند با چهار امتياز 
ضعيف ترين تيم دوم مسابقات بود. از جمع تيم هاي 
سوم هم بحرين با كسب چهار امتياز در گروه اول 
و قرقيزس��تان در كنار عمان و ويتنام با كسب سه 
امتياز راهي مرحله حذفي شدند و تيم هاي لبنان 
و فلسطين با وجود حضور در رده سوم نتوانستند 
جواز صعود بگيرند و به همراه هند، فيليپين، يمن و 
تركمنستان مجبور به ترك امارات شدند. حال آنكه 
هند همانند قرقيزستان، عمان و ويتنام سه امتيازي 
بود اما به دليل حضور در رده چهارم گروه خود يكي 

از هشت تيم حذف شده جام هفدهم بود. 
   موازنه قدرت 

 با پايان مرحله گروهي و مشخص شدن 16 تيم راه 
يافته به اين مرحله، تيم ها نه فقط حريفان خود را 
در مرحله حذفي  شناختند كه حاال مسيرخود را هم  
تا پايان تورنمنت  مي دانند. طبق  قرعه مسابقات، 
در يك سمت جدول مسابقات ايران، عمان، چين، 
تايلند، اردن، ژاپن، عربستان و ويتنام حضور دارند 
كه در اين بين مي توان از ايران، ژاپن و عربستان به 

عنوان قدرت هاي برتر اشاره كرد و در سمت ديگر 
جدول عراق، قطر، كره جنوبي، بحرين، استراليا، 
ازبكستان، امارات و قرقيزستان حضور دارند  كره 
جنوبي، ازبكستان، استراليا، قطر و عراق تيم هاي 
قدر هس��تند كه در واقع مي توان گفت جدول به 
گونه اي اس��ت كه توازن قدرت در دو س��و رعايت 

شده است. 
   خيز ايران براي يك چهارم

در نخستين روز از رقابت هاي يك هشتم، تيم 
ملي ايران، صدرنش��ين گروه D    با عمان ديدار 
مي كند. تيم س��وم گروه F   بعد از دو شكس��ت 
برابر ژاپن و ازبكس��تان، با پي��روزي در آخرين 
ديدار برابر تركمنستان جواز صعود گرفت. ايران 
درحالي ساعت20:30 يك شنبه سي ام دي ماه 
در ورزش��گاه محمد بن زايد ابوظب��ي، همان 
ورزشگاهي كه با يمن در آن بازي كرد به مصاف 
عمان مي رود كه آخرين بار فروردين س��ال 95 
اين تيم را با گل هاي سردار آزمون با حساب   2 
بر صفر در مقدماتي جام جهاني 2018 شكست 
داده. اردن، صدرنشين و شگفتي ساز گروه دوم 
هم با تيم س��وم گروه D يعني ويتن��ام ديدار 
مي كند. تايلند، تيم   دوم گروه A هم با چين، تيم 

دوم گروه C ديدار مي كند. 
    حذف يك مدعي

يك روز بعد از ب��ازي تيم ملي ايران، س��ه ديدار 

ديگر برگزار مي شود. ژاپن – عربستان،  استراليا 
– ازبكستان  و امارات - قرقيزستان . روز دوم بدون 
شك يكي از حس��اس ترين روزهاي اين مرحله 
است كه مي تواند نسخه برخي مدعيان را بپيچد. 
اگر چه بازي اس��تراليا و ازبكستان، تيم هاي دوم 
گروه هاي B و F باتوجه به عملكرد كانگوروها در 
مرحله گروهي هم حس��اس است اما بدون شك 
حساس ترين بازي نخستين روز بهمن ماه مصاف 
ژاپن و عربستان است. صدرنشين گروه F اگر چه 
در مرحله قبل هر سه بازي خود را با برد به پايان 
برده اما براي رس��يدن به مرحله بعد بايد از سد 
عربستان عبور كند. تيم دوم گروه E كه با شكست 
برابر قطر در گام آخر صدرنشيني را از دست داد 
اما حريف س��اده اي براي ژاپني ها نيست. با اين 
وجود آنچه  مسلم است يكي از مدعيان قهرماني 
در اين مرحله با رويارويي ژاپن و عربس��تان كنار 
خواهد رف��ت. اماراتي ها هم كه ب��ا ضعيف ترين 
عملكرد به پلي آف رسيدند با قرقيزستاني ديدار 
مي كنند كه بعد از دو باخت برابر كره و چين، به 
لطف برد در آخرين بازي مقابل فيليپين  به اين 

مرحله راه يافت. 
در دو ب��ازي باقي مانده از مرحله پل��ي آف نيز كره 
جنوبي، صدرنشين گروه C، با بحرين ديدار مي كند. 
در آخرين بازي اين مرحله نيز قطر با عراق ديدار 

مي كند. 

 عمان تماشاگر جمع مي كند،  ما كي روش را!
از روزي كه نوشتيم اين جنگ زمينگيرمان مي كند، زياد نمي گذرد  و باز 
هم زياد نمي گذرد از روزي كه نوشتيم يكي دهان كي روش را ببندد، اما 
هيچ اتفاقي نيفتاد. حتي محكوم شديم به اينكه چرا ايستادگي 40ساله 
مردم كشورمان مقابل اس��تكبار را به حرف هاي سرمربي تيم ملي ربط 

مي دهيم، اما... 
اما امروز كار به جايي رسيده اس��ت كه سرمربي تيم ملي نه به مسئوالن 
ورزش بلكه به مردمي توهين مي كند و مدام سنگ تالش براي آنها را به 
سينه مي زند و بدتر از همه اينكه با هوچي گري مختص به خودش اين بار   

حتي از رهبري نظام خرج مي كند. 
كي روش رفتني است، حاال ديگر حتي اگر خودش و فدراسيون و حتي 
وزارت ورزش هم بخواهند ديگر جايي در فوتبال ايران نخواهد داشت، 
چون مردم نمي خواهند. كاش اصاًل يك مرد در فدراسيون فوتبال پيدا 
مي شد و همين امروز او را بركنار مي كرد تا همه چيز تمام شود بي خيال 
قهرماني؛ قهرماني جام ملت ها زيرس��ايه توهين به مل��ت بزرگ ايران 

پشيزي نمي ارزد. 
اين روزها بايد بيشتر از هميشه متحد بود، بيشتر از هميشه محتاج همدلي 
هستيم، اما يكي هست كه با آگاهي كامل مشغول برهم زدن اين اتحاد 
است و عقل سليم حكم مي كند كه همين حاال اين مخل آرامش را بيرون 
كنيم. كي روش خود را حرفه اي مي داند، اما سؤال اينجاست آيا يك مربي 
حرفه اي در چنين موقعيت حساسي تيمش را به حاشيه مي كشاند و همه 
را مقابل خود قرار مي دهد؟ آيا كي روش همان دستيار حرفه اي فرگوسن 
در منچستريونايتد است؟ آيا همان سرمربي رئال مادريد است؟ آيا همان 
سرمربي پرتغال در جام جهاني 2010 است؟ به طور حتم پاسخ تمامي اين 
سؤال ها منفي است، ولي سؤال اصلي اين است كه چه روندي طي شده كه 

امروز كار به اينجا كشيده شده است؟
كي روش به بزرگ و كوچك فوتبال ما توهين كرده است، همه را از خود 
رانده و قرنطينه اي براي خود و دوستانش در تيم ملي درست كرده و اجازه 
ورود به هيچ كس را نمي دهد. فدراس��يون فوتبال و حتي رسانه ها تمام 
اينها را ديده و س��اكت مانده اند و البته توجيه منطقي هم براي سكوت 
خود داشته و دارند و آن نيست جز حفظ وحدت و آرامش تيم ملي، ولي 
حاال پرده افتاده و ديگر جاي سكوت نيست، حتي در اين برهه حساس و 
سرنوشت ساز. كي روش بايد بفهمد كه طرف حسابش ديگر مهدي تاج 
يا مسعود سلطاني فر نيس��ت كه با يك عذرخواهي ساده بخواهد همه 
چيز را تمام كند يا تقصير را به گردن مترجم سرمربي تيم ملي بيندازد، 
بايد به او بفهماند كه با مردم شريف، بزرگوار، زجركشيده و مظلوم ايران 
اسالمي روبه رو است، همان هايي كه دريافتي هاي ميلياردي او از جيبشان 

پرداخت مي شود. 
كي روش رفتني اس��ت، اما بايد ياد بگيرد كه جداي مس��ائل تكنيكي و 
تاكتيكي كجا و چگونه دهانش را باز كند و حرف بزند و چه بهتر كه اين 
درس بزرگ زندگي را از مردم بزرگ ايران بگيرد و با خود به يادگار ببرد. 

آرزوي ما موفقيت و قهرماني تيم ملي است، آن هم در 40 سالگي انقالب. 
اما گويا كساني هستند كه نمي خواهند اين آرزوي بزرگ تحقق پيدا كند 
و سرمربي تيم ملي خواسته يا ناخواسته در زمين آنها بازي مي كند و شايد 
هم خود به برخي خط مي دهد. آنچه مهم است اينكه آنجا كه بايد جلوي 
او را مي گرفتيم، نگرفتيم و كار به اينجا كش��يده شده است كه حاال كل 
ورزش در برابر تيمي قرار گرفته  اند كه قرار است آرزوي بزرگ مردم ايران 
را برآورده كند و بدون هيچ شكي كي روش مقصر اول و آخر اين اتفاق بد 
است؛ اتفاقي كه مي تواند خيلي زودتر از آنچه تصورش را مي كنيم تمام 

رؤياهايمان را برباد دهد. 
كي روش با ما حرفه اي برخورد نمي كند و امروز ديگر لزومي ندارد تا ما با 
هم او حرفه اي برخورد كنيم يا حتي به قول خودمان مالحظه  او را بكنيم، 
بايد با قاطعيت با او برخورد شود؛ قاطعيتي كه حتماً در فدراسيون فوتبال 

ديده نمي شود و به نظر مي رسد از مراجع باالتر بايد ديده شود. 
اين روزها،  روزهاي حساسي است؛ روزهايي كه بايد از وحدت مي نوشتيم، 
روزهايي كه عماني ها مشغول پركردن ورزشگاه با تماشاگرانشان براي 
ديدار با ما هستند، اما ما بايد مراقب حرف هاي ضدملي و وحدت كي روش 
باشيم و او را جمع و جور و رفع و رجوع كنيم. بايد مراقب باشيم كه از نيمكت 
خودمان ضربه نخوريم كه البته خورده ايم و هنوز هم مي خوريم، چون 

كسي پيدا نشد به كي روش بگويد دهانت را ببند. 

فريدون حسن 

فینال های یک هشتم نهایی!
  4 مدعي  جام ملت های آسيا يكديگر را حذف می كنند

 حاشيه نگاري خبرنگار اعزامي »جوان«  به امارات 
از سياسي ترين بازي جام ملت ها

تروریسم فوتبالي 
 قط�ر در حال�ي برن�ده سياس�ي ترين ب�ازي ج�ام  ملت ه�ا مقابل 
عربس�تان بود كه س�عودي ها ب�ا حماي�ت اماراتي ها و ب�ا اقدامات 
ضدورزش�ي ب�ه دنب�ال تأثيرگ�ذاري ب�ر نتيج�ه مس�ابقه بودند. 
امارات اين روزها ميزبان سياسي ترين جام ملت هاي تاريخ است، جايي 
كه برخي كش��ورهاي عربي حكمرانانش براي هم شمشير بسته اند ولي 
نه از رو. تيم هاي ملي فوتبالشان بايد به حكم ورزش با هم روبه رو شوند و 
گريزي از اين رويارويي نيست. جام ملت هاي آسيا در دو هفته اي كه از آن 
مي گذرد، كم مسابقه نداشته بلكه سايه سياست روي آن افتاده است، اما 
داستان دو كشور در اينجا در ابوظبي فرق مي كند؛ دو كشوري كه در دو 
سال اخير متشنج ترين روابط تاريخ سياسي شان را داشته اند، اما با قرعه اي 
كه گوي هاي قرعه كشتي ASIAN CUP 2019 آن را مشخص كرد، در 
يك گروه قرار گرفتند. حكايت عربستان و قطر است، دو همسايه حاشيه 
خليج فارس كه مسابقه شان پنج شنبه شب در استاديوم اسپورت سيتي 
ابوظبي خيلي از نگاه ها را به خودش جلب كرد، رويارويي فراتر از يك مسابقه 
فوتبال كه سرشار از دشمني و كينه سعودي ها نسبت به حكومتي بود كه 

راهش را از حاميان تروريست ها جدا كرده بود. 
     اتحاد شوم 

ارديبهشت امسال بود كه قرعه كشي جام ملت ها در برج خليفه دوبي انجام 
شد و قرارگرفتن عربستان و قطر در گروه E، مسابقه شان را با توجه به روابط 
پر تنش دو كشور كه از سال 2017 آغاز شده و حتي كار را به تحريم و بستن 
ناجوانمردانه مرزهاي حكومت دوحه از سوي سعودي ها كشانده است، به 
يكي از حساس ترين بازي هاي كاپ آسيا 2019 بدل كرد. امارات با ميزباني 
جام ملت هاي آسيا،  اين حساسيت ها را بيشتر هم كرد، شيخ نشينان حاشيه 
خليج فارس در حالي براي دومين بار در سه دهه اخير ميزبان جام ملت ها 
شده اند كه در پهنه روابط سياسي شان در كنار عربستان قرار دارند و حتي 
خيلي از تحليلگران سياسي و بين الملل شكل گيري اختالف عربستان و قطر 

را به واسطه اماراتي ها مي دانند. 
      تماشاگران اجاره اي

 بازي پنج شنبه شب عربس��تان و قطر نمونه بارز همدستي سعودي ها 
و امارات عليه قطري ها بود، جايي كه انگار دو كشور متحد سياسي در 
عرصه ورزشي همه توان شان را گذاشته بودند تا دشمن مشترك شان 
را زيرفش��ار بگذارند. همين بود كه چند روز پيش از بازي اعالم ش��د، 
فدراسيون فوتبال عربستان 9هزار بليت مجاني براي اين ديدار در نظر 
گرفته است كه آنها را بين هواداران عربستاني و اماراتي تقسيم خواهد 
كرد تا خود را آماده ديدار برابر قطر كند.   هواداران اماراتي و عربستاني با 
شعار »با هم تا ابد« به حمايت از هم در جام ملت هاي آسيا پرداخته اند 
و محمد الدوسري، مسئول توزيع بليت هاي مجاني عربستان نيز مدعي 
شده بود، استقبال اماراتي ها براي ديدن اين رقابت زياد بوده است. آنها 
قبل از آغاز مسابقه در ورودي هتل القصر ابوظبي شروع به توزيع بليت 
رايگان كردند، بليتي كه در ازاي آن تنها يك خواسته داشتند و آن هم 

حمايت از تيم سعودي بود. 
     دو گل جواب تمام سنگ اندازي ها

اتحاد س��عودي – اماراتي همان طور كه پيش بيني مي شد، پنج شنبه 
گذشته در جريان بازي قطر و عربستان براي زيرفشارگذاشتن عنابي ها 
سنگ تمام گذاشت تا جايي كه برخي هواداران عربستاني براي تشكر از 
سياسي كاري اماراتي ها پرچم اين كشور را در دست داشتند و حتي در 
هنگام پخش سرود قطر، با هياهو و سروصدا به همراهی پرداختند. جو 
ورزشگاه ابوظبي در شرايطي عليه قطري ها بود كه بليت رايگان نتوانسته 
بود ورزشگاه بن زايد اسپورت سيتي را هم كمي پر كند. در سمت مقابل 
با توجه به سياس��ت هاي دولت امارات كه تحت سلطه سعودي ها قرار 
دارند، ورود قطري ها به امارات بس��يار سخت اس��ت و به همين خاطر 
تيم ملي فوتبال  اين كشور در بازي پنج شنبه حاميان كمي داشت. علي 
گوالداري، بازيكن سابق باشگاه فوتبال االهلي قطر كه در دوحه مسابقه 
را از تلويزيون و با خانواده و دوستانش ديد، به الجزيره قطر گفت: »قلب 
ما با آنهاست. ما فقط مي توانيم روي صفحه نمايش تماشا كنيم و از اينجا 

حمايت كنيم.«
با اين شرايط در بازي پنج شنبه شب، حمايت از قطري ها تنها به يك زن 
كره اي، دانش آموز چيني و گروه عمانياني كه در نيمه دوم پس از كسب 
بليت رايگان وارد شدند، محدود شد. با اين وجود قطر در انتها با دو گل 
برنده سياسي ترين بازي جام بود تا باز هم تير سعودي ها و البته متحد 

اماراتي شان به سنگ بخورد. 
 

سعید احمديان

سرتاك شارما*

نگاهي به بهترین گلزنان مرحله گروهي 
جام 2019

 مرحله گروهي جام ملت هاي آسيا 2019 به پايان رسيد و تاكنون اتفاقات 
ريز و درش��ت زيادي رخ داده و گل هاي زيادي نيز به ثمر رسيده است؛ تا 
اينجا 96گل به ثبت رسيده و در بين بازيكنان حاضر موتور گلزني چند 
مهاجم كليدي بهتر از سايرين كار كرده است. بدون شك تداوم درخشش 

اين چند نفر مي تواند تكليف قهرمان اين دوره را روشن كند. 
در ادامه وضعيت پنچ گلزن برتر مرحله گروهي را بررسي مي كنيم:

1. المعز علي )قطر( : اين بازيكن در صدرنشيني تيمش در مرحله گروهي 
نقش تعيين كننده را داشت به ويژه اينكه دو گل برتري مقابل عربستان را نيز 

او به ثمر رساند. المعز با هفت گل زده صدرنشين گلزنان جام است. 
2. ائلدار شاه مرادوف )ازبكس�تان( : شاه مرادوف چهار گله است و با 
عملكردي كه داشته نشان داده راه گلزني به تيم هاي آسيايي را بلد است. 

مهاجم جوان ازبك ها به گل هاي بيشتر مي انديشد. 
3. سردار آزمون )ايران(: سردار آزمون پس از دعوت دوباره به تيم ملي 
ايران باز هم به روزهاي خوبش بازگشته است. اين بازيكن در جام 2019 
فعاًل سه گل زده و در سه بازي اخير تيمش هربار كه در حمالت شركت 

كرده، هواداران ايراني منتظر گلزني او بوده اند. 
4. ويتاليج لوكس )قرقيزستان(: نتيجه يك بازي مي تواند آينده يك 
تيم و يك بازيكن را تغيير دهد. در حالي كه كسي به صعود قرقيزها فكر 
نمي كرد، لوكس يك تنه در بازي آخر تيمش با فيليپين هت تريك كرد و با 
همان يك بازي ثابت كرد در ادامه جام ملت ها حريفان بايد برنامه ويژه اي 

براي او تدارك ببينند. 
5. مهند علي )عراق(: اين بازيكن با جان و دل براي عراق بازي مي كند؛ 
مهند علي در اين رقابت ها براي خود اسم و رسمي به دست آورده و نگاه ها را 
به خود جلب كرده است. اين مهاجم فعالً دو گل براي عراقي ها زده و با توجه 

به صعود اين تيم بايد باز هم منتظر گل هاي بيشتري از او باشيم. 
 * فاكس اسپورت

برد همه مدعیان بسكتبال
پتروشيمي ماهشهر با كسب يك پيروزي ديگر جايگاه خود را در صدر 
جدول   مستحكم تر كرد. در هفته دهم ليگ برتر بسكتبال و در آغاز نيم 
فصل دوم اين رقابت ها پتروش��يمي 77 بر 63 آويژه صنعت را مغلوب 
كرد، شيميدر ديگر مدعي جام با برتري قاطع 91 بر 53 نيروي زميني 
را شكست داد، نفت آبادان 63 بر 55 ذوب آهن را بدرقه كرد و پگاه نيز 

با نتيجه 78 بر 67 پدافند دزفول را برد. 

تداوم درخشش ورامیني ها 
نبرد سخت پيكان و خاتم در ليگ برتر واليبال به سود تيم خودروساز 
به پايان رسيد. در هفته نوزدهم اين رقابت ها پيكان در تهران موفق شد 
3 بر 2 خاتم اردكان را شكست دهد. در ساير بازي ها شهرداري ورامين 
3 بر يك عقاب نهاجا را برد، فوالد هم 3 بر 2 كاله از پيش رو برداشت، 
ش��هرداري تبريز 3 بر يك ش��هروند اراك را بدرقه كرد، پيام خراسان 
در غياب تماشاگرانش موفق به برد 3 بر يك ش��هرداري اروميه شد و 

شهرداري گنبد نيز 3 بر 2 نتيجه را به سايپا واگذار كرد. 

كارلوس كي روش 
پنج ش��نبه  روز 
و در گفت وگ��و 
با خبرن��گاران يك ب��ار ديگر ثابت كرد، عاش��ق 
جنجال سازي اس��ت و يك تنه مي تواند تيم ملي 
ايران را از مسير موفقيت دور كند. سرمربي هميشه 
ناراضي به ج��اي آنكه به فكر حري��ف بعدي مان 
در جام ملت ها باش��د، با پيش كشيدن اختالف 
وزير ورزش با او و پنهان كاري مهدي تاج حاشيه 
جديدي به راه انداخت: »ماندن من كاماًل برخالف 
خواسته وزارت ورزش و جوانان بود. اگر اين مطلب 
را آن زمان مي دانس��تم، هرگ��ز نمي ماندم. تاج 

چندبار به من گفت  دليل اينكه وزارت از فدراسيون 
حمايت نمي كند، اين اس��ت كه او به دس��تورات 
وزارت عمل نمي كند. براي من عقالني نيست كه 
ماندنم باعث لطمه خوردن تيم   ملي يا فدراسيون 
شود. من از مربياني نيس��تم كه بخواهم مدام از 
سيستم تشكر كنم و جلويشان خم شوم. هميشه 
اصول خودم را دارم. ضمن اينكه زماني كه رهبر 

ايران آن پيام تبريك و تحسين تيم   ملي را دادند، 
وزارت ورزش از آن ب��ه بعد كام��اًل عليه من قرار 
گرفت. وزي��ر ورزش نمي خواهد كي روش اين جا 
باش��د. هيچ وقت از تيم و بازيكنان حمايت نشد. 
تمام برنامه هاي آماده سازي ما لطمه خورد. اكنون 
تمام باشگاه ها گاليه دارند و فقط يك باشگاه است 
كه گاليه ندارد. وقتي ما مش��كالت پايه اي داريم 

حتي در اين حد كه برخي مردم نگران هستند كه 
غذا در سفره شان باشد اين اجازه را به آنها مي دهند 
كه با پرواز فرست كالس به ژاپن بروند و برگردند.« 
بعد از اين اتف��اق، رئيس فدراس��يون فوتبال كه 
كنترلي روي رفتارها و عملكرد سرمربي تيم ملي 
ندارد از كي روش خواست تا فقط در مورد مباحث 
فني صحبت كند، اما بازتاب گسترده اين موضع 
از سوی مردم به جنجال جديد سرمربي پرتغالي، 
پيش كشيدن بحث تمجيد مقام معظم رهبري 
از تيم ملي و مش��كالت اقتصادي موجب ش��د تا 
مهدي تاج از طريق اخبار صداوسيما از ملت ايران 
عذرخواه��ي كند: »به عنوان رئيس فدراس��يون 
فوتبال، اگر جمله اي توس��ط س��رمربي تيم ملي 
بيان شده كه مردم را رنجيده خاطر كرده از مردم 
عذرخواهي مي كنم. همه اعم از سرمربي، بازيكنان 
تيم ملي و فدراسيون فوتبال بايد خودشان را خادم 
مردم بدانند و تنها به فكر شادي مردم باشند. همه 

بايد از تنش پرهيز كنيم.«

حاشيه بالي جان تيم ملي

از جنجال كي روش
 تا عذرخواهي رئیس 
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چالش بیرانوند براي گلرهاي ستاره
درخش��ش س��نگربان ايران در جام ملت هاي چال��ش جديدي براي 
بهترين دروازه بانان جهان به وجود آورده است. عليرضا بيرانوند كه در 
جام جهاني عملكرد فوق العاده اي داش��ت حاال در جام ملت هاي آسيا 
خوش درخش��يده و با سه كلين ش��يت به دنبال كسب عنوان بهترين 
دروازه بان اين رقابت هاس��ت. بيرانوند كه با س��يوهاي دقيق فرصت 
گلزني را از رقبا گرفته از تاكتيك پرتاب هاي بلندش همچنان استفاده 
مي كند. اين پرتاب ها در بازي با عراق حسابي به چشم آمد تا جايي كه 
رسانه هاي خارجي از آن به عنوان چالش »پرتاب هاي 70 متري« ياد 
كردند. ضمن اينكه كاربران شبكه هاي اجتماعي كليپ هاي مختلفي از 
دروازه بان ايراني منتشر كردند و حتي سايت گل در توييتر دروازه بانان 
شناخته شده ا ي چون دخيا، ادرسون و آليس��ون را به چالش بيرانوند 

دعوت كرده است. 

احساس بي ارزشي مي كنم 
پيگيري معاون اول رئيس جمهور ب��راي پرداخت پاداش ويژه به 
تمامي اعضاي تيم ملي فوتبال آن هم براي دو پيروزي در مرحله 
گروهي موج��ي از نااميدي را ب��ه رش��ته هاي غيرفوتبالي تزريق 

كرد؛ به ويژه اينكه كی روش صراحتاً وزي��ر ورزش و مردم ايران 
را خطاب قرار داد. پاداش 600ه��زار دالري )450هزار يورو( 
توسط داورزني به امارات و اردوي تيم ملي رسيد تا معلوم شود، 
وزارت تا چه اندازه پيگير امورات فوتبالي هاست. اينجا بود كه 
صبر محمدبنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي مثل بسياري 
از هموطنانمان تمام شد: »دلم گرفت، افسوس خوردم به خاطر 

اين همه تفاوت��ي كه بين فوتبال و بقيه رشته هاس��ت. 
يك خبر به من تلنگر زد ك��ه در وجودم يك  لحظه 

احساس بي ارزشي كردم؛ پاداش فوتباليست هاي 
ما براي پيروزي هاي گروهي داده شد! 3هزار دالر 
براي هر برد به فوتباليس��ت و دو برابر آن پاداش 
كي روش!!! در فوتبال اگر براي همين بازي هاي 
ملي، فوتباليس��ت يك ريال هم نگيرد باز براي 
او ارزش افزوده است چراكه بعد از آن قرارداد 
2ميلي��اردي اش مي ش��ود، 3ميلي��ارد. ولي 
 كشتي گير، وزنه بردار، تكواندوكار، جودوكار، 

كاراته كا و تمام عزيزايي كه در رشته هاي 
غيرفوتبالي هستند اگر زحمت بكشند و 

مدال نگيرند، هيچي ندارند«!

كلمبیا؛ دلسوز فوتبال ایران 
مقام��ات فوتبال         بازتاب
كلمبيا در اقدامي 
تحس��ين برانگي��ز مذاكره با م��رد پرتغالي 
نيمكت ايران را به تعويق انداختند تا معلوم 
شود، دل آنها بيشتر از كي روش براي فوتبال 
مل��ي اي��ران مي س��وزد. مذاك��رات جدي 
فدراسيون فوتبال كلمبيا با كارلوس كي روش 
ب��ر كس��ي پوش��يده نيس��ت؛ تا جاي��ي كه 
رس��انه هاي معتبر مدعي ش��دند، خبر توافق 
كي روش و كلمبيا پس از دي��دار ايران و عراق 

رس��ماً اعالم مي ش��ود  منته��ا كلمبيايي ها از 
ش��رايط حس��اس ج��ام ملت ه��ا و موقعيت 
يوزپلنگ ها در جام 2019خبر دارند، براي آنكه 
تمركز س��رمربي و بازيكنان كشورمان به هم 
نخورد و اين مسئله نتايج مان را تحت تأثير قرار 
ندهد، ادامه مذاكرات را به پس از پايان رقابت ها 
موكول كردند. رئيس و نايب رئيس فدراسيون 
فوتبال كلمبيا سفرشان به دوبي را در حالي لغو 
كردند كه با رفتن خوزه پكرمن تيم كلمبيا در 

بالتكليفي به سر مي برد. 

اشرف رامين
  چهره 

 شيوا نوروزی
   خبر 
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