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منهای فوتبال

به سهراب رای بدهید

طبــق روال هر ســال فدراســیون جهانی
وزنهبرداری بــا برپایی یک نظر ســنجی مردم
را به انتخــاب بهترین وزنهبردار ســال ترغیب
کرد .کاربران میتوانند بــا نظرات خود بهترین
وزنهبردار ســال  2018را انتخــاب کنند .این
نظرسنجیدرحالیدرسایتفدراسیونجهانی
وزنهبرداری آغاز شده که سهراب مرادی از ایران
هم جزو کاندیداهاســت و برای به دست آوردن
این عنوان باید با چهار وزنهبردار دیگر به رقابت
بپردازد.آخرینمهلتشرکتدرایننظرسنجی
تا  ۳۱ژانویه  ۲۰۱۹است و سهراب مرادی برای
رســیدن به این عنوان به حمایت مــردم نیاز
دارد .از ایــنرو کاربران میتواننــد با مراجعه به
آدرس اینترنتــی https://www.iwf.net/
 /2018-best-liftersدر این نظرســنجی
شرکتکنند.
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جنگ تلویزیون علیه آرمان فوتبال

پاسخ مثبت به نژادپرستی!
 24تیمیشدنجامملتهایآسیاپیاممشخصیازسویای.اف.سیداشت.کنفدراسیونفوتبالآسیاباچنین
طرحی،تصمیمگرفتکشورهایبیشتریرادرهیجانفوتبالسهیمکندوشرایطرابرایتوسعهاینرشتهورزشی
درکشورهایمعمولیترنیزفراهمبیاورد.افزایشتعدادتیمهایحاضردرتورنمنت،بهاینمعنیبودکهحاالکشورهای
بیشتریدورفوتبالجمعمیشوندودرمناطقمختلفقارهپرتنشآسیا،برایمدتیورزشحرفاولوآخررامیزند.
اینتالشرویبسیاریازکشورهایآسیاییتاثیرگذاشتهاماتلویزیونایرانهمچنانراهخودشرامیرودوبهآرمان
بزرگفوتبالپشتمیکند.درکنارهمهگافهایتمامنشدنیدربرنامههایمختلف،روزینیستکهجمالتیسرشاراز
نفرتونژادپرستیدربارهتیمهایدیگرازاینتریبونبهگوشنرسد.

نابودگر اردونشین میشود

اردوی تیم ملــی تکواندو بــرای حضوری
موفق در مســابقات قهرمانی جهــان که  25تا
 29اردیبهشــت در منچســتر انگلیس برگزار
میشود،ازشنبه 29دیدرمرکزجهانیتکواندو
آغاز خواهد شــد .از این رو فریبرز عسکری بعد
از انتخابی تیم ملی لیســت اردونشینان را اعالم
کرد .در این لیست نام مهدی خدابخشی که به
خاطر مصدومیت در انتخابی شــرکت نکرد هم
دیده میشود .خدابخشی که در جریان برگزاری
مسابقاتآزادکشوریازناحیهدستآسیبدیده
بود با نظر پزشک متخصص جواز حضور در اردو
را کسب کرد تا در کنار حمیدرضا صدری ،علی
صالحی ،آرمین هادیپــور ،آرش صالحینژاد،
ابراهیمصفری،محمدحسنپلنگافکن،حسین
طالبپور ،محمدکاظمی ،ســروش احمدی،
حمیدرضا هادیان ،آریان محمدی ،امیرحسین
خانلو ،محمدمهدی عمادی ،اسماعیل مردانی،
میرهاشمحسینی،امیرمحمدبخشی،سیداحمد
خسروفر ،امیررضا نیکسیرت ،علی اشکوریان،
محمدحســین یزدانی ،مهدی جاللی ،عرفان
ناظمی،مهرانبرخورداری،محمدعلیخسروی،
محمدرضا خانی ،امیدرضا چیتساززاده ،نیما
مهرعلی ،علی نجفی ،ســعید رجبی ،سیاوش
فخرایی ،ســجاد مردانی و حســین قربانزاده
تمرینکند.حاالفقطتصمیمگیریدربارهفرزان
عاشورزادهماندهکهکادرفنیآنرابهجامریاست
فدراسیونجهانیدراسفندموکولکردهاست.

ایگورآمد

ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال
بعد از اینکه مورد غضب احمــد ضیایی رییس
سابق فدراســیون قرار گرفت ،با روی کار آمدن
افشین داوری ،آغوش سرپرست را روی خودش
بازدیدتاباحمایتتماموکمالاوبهایرانبازگردد.
ایگور بعد از مکاتبات فراوان درنهایت بامداد روز
چهارشنبه به همراه فرزند خود وارد تهران شد تا
جلساتهماهنگیراازسرگیرد.ایگوربعدازظهر
روز چهارشنبه با حضور در دفتر افشین داوری به
بررسی برنامههای تیم ملی و بحث در خصوص
اتفاقات پرداخت و قرار بود سری هم به لیگ بزند.
او در حالی کارهایش در ایران را برنامهریزی کرده
که ضیایی به او پیغام داده بود به ایران نیاید .در هر
حالبایددیدایگورکهبینخواستنونخواستندو
مسئولقرارگرفت،چهتصمیمیخواهدگرفت.

تصمیم سخت!

شاید بتوان گفت دیدار تیمهای والیبال پیام
مشــهد و خاتم اردکان در هفته شانزدهم لیگ،
در راس مسابقات جنجالی این فصل از مسابقات
قرار گرفته اســت .تا حدی جنجالی که کمیته
انضباطی فدراسیون که دســت به رای است و
بعد از هر جلســهای تا آخر همان شب رای خود
را صادر میکرد ،هنوز هیچ رایی درباره این بازی
صادرنکردهاست.دیداریکهنیمتمامباقیماندو
تکلیفشمعلومنیست.

سفری که بازتاب ندارد

در حالی مجید کیهانی ،رییس فدراســیون
دوومیدانیروزشنبهباعنوان«حضوردرنشست
روسای فدراسیونهای آســیایی» راهی اردن
شد که با وجود گذشت بیشــتر از پنج روز از این
سفر هنوز هیچ خبر یا عکســی از حضور وی در
ایناجالستادیروزظهرمنتشرنشدهبود.ایندر
حالیاستکههیچخبریهمازبرگزاریاجالسی
که سایت فدراسیون دوومیدانی از آن نام برده در
سایتکنفدراسیونآسیادیدهنمیشود.پیشاز
این برخی از مربیان ،پیشکسوتان و ورزشکاران
دوومیدانی نسبت به ســفرهای زیاد کیهانی در
دو،سهسالگذشتهانتقادکردهبودند.

آريا رهنورد

قرار نیست «فوتبال» بهانهای برای
ش کردن همه مشکالت ریشهای
فرامو 
و برقرار شــدن صلح و دوستی مطلق
میان کشورهای مختلف شود اما نباید
از این ورزش به عنوان دستاویزی برای
برجســتهتر کردن نفرت و دشــمنی
سوءاســتفاده کرد .رســانههای عربی
شــاید «هوادار» تیم ملی ایران نباشند
و عالقهای به قهرمانی این تیم در آسیا
نشان ندهند اما در عین حال از نمایش
خوب تیم کــیروش برابر یمن تمجید

میکنندوباروایتواقعیتهایفوتبال،
ایران را یکی از مدعیان قهرمانی در جام
ملتهای 2019اماراتمیدانند.آنچه
در متن برنامههای ورزشــی ســاخت
عربســتان ،قطر و امارات جریان دارد،
خود «فوتبال» است و در این برنامهها
عموما صحبتی در مورد فرامتن فوتبال
به زبان نمیآید .کارشناســان قطری
حتی برای نشــان دادن عمق عشق و
عالقه به این رشــته ورزشی ،روی آنتن
زنده در استودیو فوتبال بازی میکنند
و دست به هر کاری میزنند تا تب و تاب
جامملتهارابهخانههاببرند.درایراناما

مشتی چهره عبوس روی صندلیهای
اجرا و کارشناسی شــبکه ورزش ،تنها
به خاطر اشتباههای سریالیشان مورد
توجه قرار میگیرند و سوژه شبکههای
اجتماعی میشوند .در روزهای گذشته
چندین و چند نمونه مختلف از تالش
حیرتآوررسانهملیبرایعمیقترکردن
دشمنیها به واســطه فوتبال به چشم
آمده و ظاهرا قرار است این روند تا پایان
جام با قدرت ادامه داشــته باشد .هنوز
یبودنتیم
نمیتوانیمبااطمینانازمدع 
ملیدرمهمترینتورنمنتفوتبالآسیا
حرفبزنیمامامیتوانباقاطعیتنتیجه

گرفت که روند رســانه ملی در روزهای
پیش رو تغییری نخواهد کرد و تئوری
«ما خوبیم و دشمنان بد!» همچنان در
واکنشبهبازیهایفوتبالبهکارگرفته
خواهدشد.
درســت همانند جامهای دیگر این
سالها ،رسانه «ملی» در جریان پخش
زنده جام ملتها نیز بسیاری از تصاویر
تماشــاگران را حذف میکند .پخش
بدموقعصحنههایآهسته،ثابتمیکند
که کارگردان تلویزیونی بازی در همان
لحظه نمایی از تماشاگران ایرانی حاضر
درورزشگاهراشکارکردهاست.بهصورت

همزمانباهربازی،تصاویریازهواداران
تیمملیدرشبکههایاجتماعیمنتشر
میشــود که از نگاه صداوسیما ظاهرا
«فتوشاپ»هستندواصالوجودخارجی
ندارند .آنها در تلویزیون دیده نمیشوند
مگر اینکه برای چند ثانیــه ،تصویر به
درســتی «بریده» نشــود و به صورت
اتفاقی در معرض دید قرار بگیرد .شاید
اگر ایــن تصاویــر از روز اول به صورت
کامال عادی پخش شــده بودند ،هیچ
حساسیتی در موردشان وجود نداشت
اما حاال کافی است تنها یک فریم از این
هوادارها روی آنتن تلویزیون برود تا هر
کدامازاینتماشاگرهاظرفچندثانیهبه
ف نشدنی در فضای مجازی
شهرتی وص 
دستپیداکنند.اینبرخوردباهواداران
ایرانی در اســتادیومها ،بارها دستمایه
شــوخی و طنز شــده و این بار نوبت به
گزارشگر تلویزیون افغانستان رسیده تا
بااشارهبهپخش«باتاخیر»مسابقاتدر
تلویزیون ایران ،با جمله «فکر نمیکنم
این تصاویر از صداوسیمای ایران پخش
شود ،شــما هم فکر نکنید!» یک تلنگر
بزرگ به رسانه ملی زده است .اگر تصور
میکنید این تلنگــر باعث اصالح رویه
همیشگی میشــود ،هنوز ایران را به
خوبی نشــناختهاید .اگر صداوسیما از
حرف این گزارشــگر برافروخته شده و
این حرف را دروغ میداند ،میتواند یک
بیانیهرسمیدراینموردمنتشرکند.این
رسانه اما پشت سر مجری ورزشیاش
پنهان میشــود و برای علی انصاریانی
هورا میکشد که «پاســخ» گزارشگر
افغان را با انبوهی از توهینهای نژادی
میدهد .به صورت همزمان نیز مجری
شبکه ورزش برای دعوت از بینندهها به
تماشایمسابقهعربستانوکرهشمالی،
آرزوی«حذفزودهنگام»عربستانیها
راباصدایبلندبامخاطبانتلویزیونیدر
میان میگذارد و انتظار دارد که آنها نیز
با چنین فرضیه عجیبی موافق باشند و
حتیاوراتشویقکنند.
البته که فوتبال به سیاســت پیوند
خورده و در همه نقاط دنیا ،چهرههای
سیاسی از تاثیر این ورزش بر مناسبات

فوتبال«مسئول»گرفتن
انتقامهایسیاسینیست
و هدف از انجام این ورزش،
هرگزچنینچیزینبوده
است .شکست خوردن
عربستان از کرهشمالی و
حذف زودهنگام این تیم از
جامملتها،چهکمکیبه
فوتبال ایران خواهد کرد؟
داخلیوخارجیکشورشانآگاههستند.
با این وجود فوتبال «مسئول» گرفتن
انتقامهای سیاسی نیســت و هدف از
انجام ایــن ورزش ،هرگز چنین چیزی
نبوده است .شکست خوردن عربستان
از کرهشــمالی و حذف زودهنگام این
تیم از جام ملتها ،چه کمکی به فوتبال
ایران خواهد کرد؟ اگر بین دو کشــور
مشــکلی وجود دارد و قرار اســت این
دشــمنی به زمین بازی کشیده شود،
طبیعتا جذابتریــن حالت برخورد دو
تیمدرتورنمنتخواهدبود.درستمثل
ماجرایی که سال  1998در جام جهانی
بین ایران و آمریکا شــکل گرفت .یک
رقابتفوتبالیسالمکهدرآنهردوطرف
با انگیزه تزریق شادی و هیجان به مردم
خودشان،برایپیروزیتالشمیکردند.
توهینبهافغانهاویاانتظارکشیدنبرای
حذفعربستانازجامملتها،برخوردی
لجبازانه با تالش کنفدراسیون فوتبال
آسیا برای نزدیکتر کردن کشورها به
واسطه فوتبال است .به جای عربستان
ویاهرتیمدیگری،بهتراستپدیدههای
ناخوشایندیمثل«نفرت»ونژادپرستی
«حذف زودهنــگام» را تجربه کنند و
دیگر در تلویزیون ایران دیده نشــوند.
پدیدههایی که به یک روال همیشگی
در بعضی از برنامههای ورزشــی رسانه
ملیتبدیلشدهاندتابهجایتکیهکردن
به فوتبال و ارزشهای فوتبالی ،در این
برنامهها تنها تنفر و پرخاشــگری برای
مخاطبانتبلیغشود.

سوژه روز
عربستان جام ملتها را به عنوان یک مدعی جدی آغاز کرد

بازگشت شمشیرزنها!
حدود یک دهه قبل ،عربســتانیها در یکی از
حساسترین نبردهای تمام این سالها در خانه
روبهروی کرهشمالی قرار گرفتند .در حضور انبوه
تماشاگران خودی ،عربستان تنها باید یک گل به
ثمر میرساند تا به جای دیدار پلیآف ،مستقیما
بهجامجهانی 2010آفریقایجنوبیصعودکند.
باوجودخلقچندموقعیتنسبتاجدی،عربستان
دربیشتردقایقبازیکمرمقنشاندادودرنهایت
فرصت این پیــروزی را تباه کرد تا کرهشــمالی
مستقیماراهیجامجهانیشودوسبزهادرمرحله
پلیآف،قافیهرابهبحرینواگذارکنند.چندینسال
بعد از آن مسابقه ،کرهشــمالی که آن روز به یکی
از قدرتهای آسیا تبدیل شده بود ،در قامت یک
تیم ضعیف و آسیبپذیر در جام ملتها روبهروی

عربستان قرار گرفت و به سختی شکست خورد.
عربها در هر دو دوره قبلــی در مرحله گروهی از
جامملتهاکنــاررفتند.آنهادرقطرواســترالیا
تنها یک پیروزی به دســت آوردند و پنج بار طعم
شکست را چشیدند .حاال اما به نظرمیرسد این
تیم دوباره در قامت یک مدعی بــه این رقابتها
برگشتهاست.عربستاندرپنجدورهاولحضورش
در جام ملتهای آسیا ،همواره در فینال رقابتها
حاضربــود.آنهادر 9تجربهحضــوردراینجام،
 6بارفینالیستشدهاندوســهبارنیزجامراباالی
سر بردهاند .عربستان در جام ملتها ،تیم جوانی
محسوبنمیشود.آنهاتنهاپنجبازیکنزیر23سال
دراختیاردارندامابهنظرمیرسدپسازچندسال
به هماهنگی الزم برای رسیدن به موفقیت دست

نااميدكننده

آسيبپذير

پیداکردهاند.فوتبالعربستانبعدازدودورهغیبت،
سال2018بهجامجهانیبرگشت.بهنظرمیرسید
تغییرســرمربیقبلازبرگزاریجام،یکاشتباه
بزرگبرایآنهابودوعربســتانیهاحتیباوجود
شکستتحقیرآمیزدردیدارافتتاحیهجاممقابل
روسیه ،دیگر چنین اشتباهی را تکرار نکردند و به
خوانآنتنیوپیتزیبرایساختتیمایدهآلشزمان
دادند .ثبات مهمترین دلیل برای رسیدن عربها
بهاوجآمادگیاست.آنهابعدازپایانجامجهانی6
دیدارتدارکاتیبرگزارکردندوبرایپیبردنبهنقاط
ضعف،باتیمهاییمثلبرزیلوکرهجنوبیمسابقه
دادند .عربســتان اگرچه جام جهانی را فاجعهبار
شروعکردهبوداماباشکستخفیفبرابراروگوئهو
رسیدنبهپیروزیبرابرمصر،نشاندادکهپتانسیل

بسیارزیادیبرایانجامکارهایبزرگدارد.آخرین
قهرمانیعربستانیهادرجامملتهایآسیابهجام
 1996اماراتبرمیگرددوحاالکهاماراتیهادوباره
میزباناینجامشدهاند،سبزهادستبههرکاری
میزنند تا دوباره جام قهرمانی را لمس کنند .تیم
ملیعربستانستارهبینالمللیخاصیدراختیار
نداردوهمهنفراتاینتیم،درلیگکشورخودشان

توپ میزنند .آنها برای رسیدن به شرایط امروز و
داشتن یک مجموعه هماهنگ و منسجم ،تالش
بسیار زیادی انجام دادهاند و حاال با قدرتنمایی در
مسابقهاولجامملتهاتنهایکروزبعدازپیروزی
پرگلایران،برایرقباخطونشانکشیدهاند.بدون
تردیدتیمپیتزی،یکیازمدعیانجدیقهرمانی
درایندورهازرقابتهابهشمارمیرود.

چهره به چهره
مجیــد حســینی،مدافع میانــی
باشــگاه ترابــوزان ترکیه بدون شــک
ناامیدکنندهتریــن مهره تیــم ملی برابر
یمن بود .او با یک اشتباه فاجعهبار در شروع
مسابقهتیمملیراتایکقدمیگلخوردن
بردوموجباتعصبانیتکارلوسکیروش
را فراهم کرد .همین عصبانیت کافی بود
تا سرمربی پرتغالی مجید را بین دو نیمه
از زمین مســابقه بیرون بکشــد و پژمان
منتظری را جایگزین او کند .حسینی که
در جام جهانی به عنوان یک پدیده فرصت
بازی را از پژمان منتظری گرفته بود حاال
این فرصت را دوباره به پژمان پس داد.

احسانحاجصفیمهرهمحبوبکارلوس
کیروشدوبارهدرپستغیرتخصصیدفاع
چپ قــرار گرفت و دوبــاره در این نقطه از
زمین ،آسیبپذیر نشان داد .احسان بارها
مالکیتتوپرابهحریفتقدیمکردواوایل
بازی چند بار با اشــتباههای بزرگ ،فضا را
در اختیار بازیکنان تیم ملی یمن قرار داد.
عملکرد احسان در این مســابقه چندان
ل قبول به نظر نمیرســید .او به عنوان
قاب 
یکی از کاپیتانهای تیم ملــی باید درون
زمین مطمئنتر و کماشتباهتر ظاهر شود
تا محمدي جــاي او را نگيرد ،بــه ویژه در
بازیهایبزرگآینده.

در انتظار

وحید امیری از زمان پیوستن به لیگ
ترکیه هنوز به آن بازیکن ســابق تبدیل
نشده اســت .او در جام جهانی بینقص و
شگفتانگیزبودامادرشروعجامملتهای
آسیا فراتر از حد انتظار ظاهر نشد .وحید
مثل همیشــه دونــده بود و با نمایشــی
فداکارانه در خدمت تیــم ملی بازی کرد
اما به لحاظ فردی عملکرد درخشانی در
این مسابقه نداشت و نتوانست چشمها را
خیرهکند.ايندرحالياستكهفوتباليها
هنوز اليي اميري به پيكه در جا م جهاني را
از ياد نبردهاند و به درخشش او در امارات
اميد دارند.

دردسرساز

طلســم گلزنی ســردار آزمون در
بازیهــای رســمی تیم ملــی باالخره
شکسته شد .آزمون در جریان بازی تالش
زیادی کرد تــا دروازه یمن را باز کند و به
انتظار برای گلزنی در تیــم ملی پایان
بدهد .او که در آخرین مســابقه تیم ملی
در دوره قبلی جام ملتهــا نیز گلزنی
کرده بود ،حــاال در اولین مســابقه نیز
باالخره توانست دروازه حریف را باز کند.
سردار البته در جریان بازی چند موقعیت
خوب را نیز به سادگی از دست داد .اتفاقی
که تکــرار شــدنش در بازیهای بزرگ
دردسرساز خواهد بود.

آقاي ذخيره

یکی دیگر از مردان تعویضی کارلو 
س
کیروش فرصت چندانی برای درخشش
در این مسابقه به دســت نیاورد .او كه در
جام جهانی به عنوان یک هافبک خوش
درخشیده بود تصور میشد در جام ملتها
نیز از ابتدا در ترکیب قرار میگیرد اما این
اتفاق رخ نداد و کریم مســابقه را از روی
نیمکت آغاز کــرد .به زمیــن آمدن این
بازیکن نشان میدهد که كيروش هنوز
هم اعتقاد زیادی به سبک بازیاش دارد.
با اين وجود کریم در اولين بازي تيم ملي
چندان پا به توپ نشد و فرصتی برای عرض
اندام پيدا نكرد.

