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فوتبال خارجی

یک روز بعد از تحقیر تیم ملی در آسیا ،بازار استقبال از تیم بازنده داغ بود

تاج گل ایرانی ،جشنواره گل ژاپنی!

آریا رهنورد

کمتر از  24ســاعت بعد از پایان کار
تیم ملی در جام ملتهای آسیا ،اعضای
کارواناینتیمبهایرانبرگشتند.گروهی
ازهوادارهادرکنار مدیران فدراسیونبه
اســتقبال تیم رفتند و برخالف آنچه
تصور میشد ،کارلوس کیروش نیز با
همین پسرها به ایران برگشت .درست
مثل همه سالهای قبل ،نه مهرههای
تیمملیونهاعضایکادرفنی،بعدازپایان
یکتورنمنتدرمعرضپاسخگوییقرار

نمیگیرند .چراکه عدهای در فرودگاه با
«تاج گل» و شعرهای ستایشآمیز در
انتظارتیم«بازنده»هستند.
همــه آن جملههــا ،تحلیلهــا و
عبارتهای اغراقآمیــزی که در مورد
نمایشهای تیم ملی در جام ملتها به
کارمیرفتند،بهسرعتفراموششدند.
ایرانتاهمینمرحلهازسویکارشناسان
داخلیبهعنوانبهترینتیمجامشناخته
میشدامادریکچشمبرهمزدن،ژاپن
ازراهرسیدوقدرتواقعیاشرابهفوتبال
ایران نشان داد .از یک سو ،ژاپن دوباره به

عنوان یک قدرت بزرگ در فوتبال قاره
راهی فینال شــده و از سوی دیگر قطر
برایرسیدنبهدیدارنهایی،رکوردهای
مختلفی را زیر و رو کرده است .عنابیها
در شــش مســابقه متوالی هیچ گلی
دریافت نکردهانــد و بهترین گلزن و
بهترین پاســور رقابتهــا را در اختیار
دارند .به صورت همزمان با درخشــش
خارقالعاده قطر در آســیا و صعود این
تیم به فینال جــام ملتها ،اعضای تیم
ملیبهتهرانبرگشتهاندوبا«استقبال»
نیزمواجهشدهاند.البتهکهایناستقبال

در قیاس با آنچه بعد از مرحله گروهی
جام جهانی اتفاق افتاده بود ،کمرنگ و
کمرمق به نظر میرسید اما باز هم اینکه
عدهای در انتظار ورود این تیم بودند تا
ی گرفتن به امثال طارمی و
برای ســلف 
آزمون حمله کنند ،باورنکردنی به نظر
میرسید .شکســت بخشی از طبیعت
فوتبال است و باخت ،همواره تیمهای
مختلف را تعقیب میکند .قرار نیست
یک شکســت ،موجب نادید ه گرفتن
عملکرد هشت ساله کارلوس کیروش
شود و همه مهرههای تیم او را زیر سوال
ببرد .قرار نیســت توهین به سرمربی و
بازیکنانتیمملیمشروعیتپیداکندو
همگانیشوداماآیااستقبالازتیمبازنده
باتاجگلوتابلوفرشازسویفدراسیون
فوتبال ،شبیه یک تالش دستهجمعی
برای تبرئه یک مجموعه نیســت؟ آیا
مدیران فدراسیون فوتبال،اعضای کادر
فنی تیم ملی و همــه بازیکنان این تیم
نبایددردرجهاول«پاسخگو»باشند؟
اگر نتیجه دیدار تیم ملــی با ژاپن
برعکس میشــد و ســاموراییها این
مسابقه را ســه بر صفر به تیم کیروش
میباختند،آیامردماینکشوروروسای
فدراسیونفوتبالساموراییهانیزبرای
استقبال از تیمشان با تابلوفروش و تاج
گل در فرودگاه صف میکشیدند؟ در
پایانمرحلهگروهیجامجهانی2018

بايرن به دنبال مهاجم

روســیه ،تیم ملی ایران با وجود حذف
شدن در میان اســتقبال وحشتناک
هوادارها به تهران برگشت اما کرهایها
که اتفاقا در مرحله گروهــی آلمان را
شکســت داده بودند در بازگشــت به
کشورشــان با پرتاب گوجه و تخم مرغ
روبهروشدند.پسازحذفدراینمرحله
از جــام ملتها نیز هیچ اســتقبالی از
کره به عمل نیامد اما تیــم ملی باز هم
در محاصره آدمهایی بود که برای یک
عکسیادگاریسرودستمیشکستند.
تمام بازیکنها نیــز در مصاحبههایی
کامــا «خودجوش» در فــرودگاه ،از
«بیمهری»علیهکیروشانتقادکردند.
مهرههایی که عمر حضورشان در تیم
ملی عمال به پایان رسیده ،درباره لزوم
ماندن کارلوس کــیروش در فوتبال
ایرانصحبتمیکنند.حتیمهرههایی
که حضورشــان در تیم ملی تنها یک
ســوءتفاهم بزرگ بوده نیز با اعتماد به
نفــس کاذب واکنشها بــه کیروش
را مورد انتقــاد قرار میدهنــد .وجه
مشــترک همه این مصاحبهها ،فرار از
عذرخواهی اســت .ظاهرا عذرخواهی
برای ملیپوشها به یک پدیده سخت
و غیرممکن تبدیل شــده است .وقتی
سرمربیدرکنفرانسمطبوعاتیحاضر
بهعذرخواهیازهوادارانتیمنمیشود،
بدیهیبهنظرمیرسدکهمهرههایتیم

نیزعالقهایبهاینکارنشانندهند.بهتر
استآنهابهجاینگرانیبرایسرنوشت
کیروش،رویآیندهفوتبالیشانبرای
باقیماندن در تیــم ملی تمرکز کنند.
آنها «سرباز» هیچکس نیستند و وقتی
پیراهنتیمملیرابرتنمیکنند،نباید
«مدافع»مربیانباشند.
عالقــه بــه ســلبریتیها در همه
جای دنیا یک موضوع طبیعی اســت
و فوتبالیستها نیز بخشــی از همین
سلبریتیها به شــمار میروند .با این
وجود بد نیســت خبرنگارهای حاضر
در چنین محافلی به جای سوال کردن
درباره آینده مربی و تکیه زدن به عبارت
تکراری «حاال چه احساســی دارید؟»
ســوالهای کلیدیتری از نفرات تیم
ملی بپرســند .اینکه چرا آنها به جای
تمرکز روی بازی ،مدام به داور اعتراض
میکنند،اینکهچراآنهابهسادگیاخطار
میگیرند و محروم میشوند ،اینکه چرا
آنها قدر موقعیتهای مناسب گلزنی
رانمیدانند،اینکهچراآنهابااولینگلبه
مرحله فروپاشی میرسند ،سوا لهایی
همچنانبدونجوابهستند.چراکهبه
جایپرسیدنسوالهایکلیدی،مراسم
اســتقبال از بازندهها با تمام قدرت در
فرودگاهدرجریاناست.چراکهبازندهها
یشدنباسوالها،بادسته
بهجایپذیرای 
گلپذیراییمیشوند.

به گزارش بیلد ،شــایعاتی وجود دارد مبنی بر
اینکه تیمو ورنر با بایرن مونیخ به توافق رسیده و در
یکی از پنجرههای نقل و انتقاالتی تا سال ،2020
به این تیم خواهد پیوســت .البته مدیر برنامههای
ورنر این شایعات را رد کرده است .به هرحال آنچه
مشخص است ،ورنر یکی از اهداف اصلی بایرن در
نقل و انتقاالت تابستان خواهد بود .احتماال بایرن
برای ترانســفر این بازیکن بایــد 40میلیون یورو
بپردازد .البته باید به این نکتــه هم دقت کرد که او
در تابســتان 2019وارد آخرین سال قراردادش با
الیپزیشمیشود.باشگاهالیپزیشعالقهمنداست
قراردادمهاجمشراتمدیدکندولیفعالتوافقیدر
این مورد حاصل نشده اســت .از سوی دیگر ،بیلد
گزارش میدهد بایرن مونیخ همچنان گزینههای
مختلف در بازار نقل و انتقاالت را بررســی میکند.
یکی از این گزینهها ،توبیاس راشل 18ساله است
که به عنوان هافبک دفاعی بــرای دورتموند بازی
میکند .قرارداد این بازیکن در تابستان پیش رو به
پایانخواهدرسید.

ناكامي چينيها در ايتاليا

باشــگاه دالیان چین دو هدف مهم را در ایتالیا
زیر نظر گرفتــه بود اما در جذب آنهــا ناکام ماند.
باشگاه چینی برای خرید بلوتی  50میلیون یورو و
ایموبیله 60میلیونیوروبهترتیببهتورینووالتزیو
پیشنهاد کرده اما تالش آنها بینتیجه مانده است.
به نقل از وبسایت جانلوکا دی مارتزیو؛ دالیان ابتدا
پیشنهادی به ارزش  60میلیون یورو برای انتقال
چیرو ایموبیله به التزیو ارائه کرده اما این پیشنهاد
فورا از سوی بازیکن و باشگاه رد شده است .باشگاه
چینی سپس به سراغ تورینو و آندرهآ بلوتی رفته
است .پیشنهاد 50میلیون یورویی آنها برای بلوتی
نیز مورد موافقت تورینو قرار نگرفته است.

