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ورزشی

وطن امروز شماره 2458

اخبار

احتمال محرومیت بهترین بازیکن السد
برابر استقالل

بزودی حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره
بهترین مهاجم و گلزن السد اعالم میشود و شاید
او دیدار برابر اس��تقالل را از دست بدهد .به نقل
از الرای ،الس��د قطر در مرحله یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان آس��یا به مصاف االهلی عربستان
رفت .الس��د در دیدار رفت توانس��ت با نتیج ه 2
بر یک به پیروزی برس��د تا با تس��اوی  2 - 2در
عربستان به دور بعد راه پیدا کند .ستاره السد در
دیدار برگشت بغداد بونجاح ،مهاجم الجزایری این
تیم بوده که توانس��ت ه��ر دو گل بازی را به ثمر
رساند .بونجاح بعد از گلزنی رفتاری از خود نشان
داد که هواداران االهلی را حسابی خشمگین کرد
و باعث شد این باشگاه عربستانی از او شکایت کند.
کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم
کرد اعتراض تیم االهلی عربس��تان وارد اس��ت و
بزودی حکم نهایی را درباره بونجاح که از بهترین
و آمادهترین بازیکنان فصل جاری لیگ قهرمانان
آسیا اس��ت اعالم خواهد کرد .روزنامه الرای قطر
اعالم کرد به احتمال خیلی زیاد کمیته انضباطی
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا جریمه مالی برای
بونجاح و ش��اید هم محرومیت دیگری را برای او
در نظر بگیرد .غیبت بونجاح در دیدار مرحله یک
چهارم نهایی برابر تیم فوتبال استقالل اصال خبر
خوبی برای هواداران و کادر فنی الس��د نیست و
باید دید در نهایت چه تصمیمی درباره این بازیکن
گرفته میشود.

اعالم اسامی  ۴ورزشکار دوپینگی

س��تاد ملی مب��ارزه با دوپینگ اس��امی 4
ورزشکار دوپینگی را که مراحل دادرسی آنها به
طور کامل طی شده است ،اعالم کرد .به نقل از
فدراسیون پزشکی ورزشی ،اسامی  4ورزشکار
وزنهبرداری ،بسکتبال ،دوومیدانی و کشتی که
در سال  ۲۰۱۸دوپینگ آنها مثبت اعالم شده
اس��ت ،از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به
شرح زیر اعالم شد.
 -۱می�لاد رضایی از وزنهب��رداری به دلیل
مصرف ماده ممنوعه متاندینون به مدت  4سال
(از  ۱۲اس��فندماه  ۹۶تا  ۱۱اسفندماه ) ۱۴۰۰
محروم شد.
 -۲عم��اد س��لمانی از بس��کتبال به دلیل
مصرف م��اده ممنوع��ه متیل هگ��زان آمین
ب��ه م��دت  6م��اه(از  ۲۲اس��فندماه  ۹۶تا ۲۱
شهریورماه  )۹۷محروم شد.
 -۳علی ارژنگن��ژاد از دوومیدانی به دلیل
مصرف ماده ممنوعه اس��تانوزولول به مدت 4
سال(از  ۲۲اسفند  ۹۶تا  ۲۱اسفندماه )۱۴۰۰
محروم شد.
 -۴احمد میرزاپور از کشتی به دلیل مصرف
ماده ممنوعه استانوزولول به مدت  4سال (از ۱۴
فروردینم��اه  ۱۳۹۷تا  ۱۳فروردینماه)۱۴۰۱
محروم شد.
میرزاپور پهلوان سالهای اخیر کشتی ایران
در رشته کش��تی پهلوانی است که امسال نیز
در مسابقات پهلوانی کشور دوم شد .همچنین
عماد سلمانی ،بازیکن فصل قبل تیم بسکتبال
دانشگاه آزاد در لیگ برتر است.

گزارش

 2دغدغه بزرگ برای کیروش و تیمملی ایران

فجر مشتری سربازهای تراکتور

با تغییر و تحوالتی که در باشگاه تراکتورسازی
تبریز انجام شد ،حاال دیگر این تیم یک تیم نظامی
نیست و بازیکنان سرباز نمیتوانند با بازی در این
تیم ،دوران خدمت سربازی خود را سپری کنند
و باید به یک تیم نظامی دیگر منتقل ش��وند .اما
مش��کل اینجاست که امس��ال در لیگ برتر تیم
نظام��ی دیگری وج��ود ندارد و بازیکنان س��رباز
شانس��ی برای ادامه حضور در لی��گ برتر ندارند.
از ش��یراز اما خبر رسیده باشگاه فجر خواهان به
خدمت گرفتن س��ربازهای تراکتورس��ازی شده
است .حتی نامهنگاریهایی هم در این رابطه انجام
شده و احس��ان پهلوان ،مهدی مهدیپور ،دانیال
اس��ماعیلیفر ،رضا ش��ربتی و قائم اسالمیخواه
در آس��تانه انتقال به تیم لیگ یکی فجرسپاسی
هستند .البته فجر تنها تیم نظامی لیگ یک نیست
و ملوان هم میتواند این سربازان را جذب کند که
فعال هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است.

دوشنبه  21خرداد 1397

استفاده از تکنولوژی
برای کاهش اشتباهات داوری

منتظرغافلگیریباشیم؟

رضا خس�روی :تیمملی فوتبال ای��ران در حالی برای
حضور در بیستویکمین دوره رقابتهای جامجهانی
آماده میش��ود که ابهام��ات درباره ترکی��ب این تیم
دغدغههایی را ب��رای  3بازی مهم مرحله گروهی این
رقابتها ایجاد کرده اس��ت .تمرین روز شنبه تیمملی
در ورزشگاه استروگینو نش��ان داد شاگردان کارلوس
کیروش برای شروع یک رویداد بزرگ و مهیج انرژی
و انگی��زه کافی را دارند اما آی��ا این برای رویارویی با 3
قهرمان کافی است؟ پاسخ این سوال زمانی پیچیدهتر
میش��ود که خبر میرس��د مهدی طارمی و اش��کان
دژاگ��ه هم به خاطر تمرینات ویژه ریکاوری و احتماال
درگیر بودن با مصدومیت فعال در ترکیب نیس��تند! با
این حال کیروش با قدرت درباره تیمش حرف میزند
و حاضر نیس��ت ذرهای ناامیدی را به دل ش��اگردانش
وارد کن��د .او همچنان امید اول تیممل��ی ایران برای
رویارویی با مراکش ،اس��پانیا و پرتغال است .همانطور
که در جامجهانی گذشته هم برابر نیجریه و آرژانتین
با تفکراتی که داشت نتایج آبرومندی برای ایران رقم زد.
حاال کیروش  4سال باتجربهتر و شناختش از تیمملی
ایران هم بیش��تر شده اما نسبت به جامجهانی برزیل
در چند پست دست خالیتری دارد .درست جایی که
در تفکرات او یک تکیهگاه اس��ت ،تیمملی نقص دارد؛
جای��ی که در برزیل جواد نکونام و آندرانیک تیموریان
حضور داشتند و حاال بازیکن ششدانگی برایش وجود
ندارد .این ش��اید تنها نقطه تاریک پستهای تیمملی
ایران باشد .کیروش دغدغه بزرگی برای پر کردن این
منطقه دارد چرا که نقش هافبک دفاعی در تفکرات او
خیلی پررنگ است .این بار تیمملی با خأل بزرگی مواجه
شده است .سعید عزتاللهی از بازی اول محروم است و

فوتبال مدرن ،در س��طح باش��گاهی دورانی از
حض��ور مربیان تکخ��ال و فوقالعاده را پشتس��ر
میگ��ذارد ،وضعیت��ی ک��ه در تاریخ ای��ن ورزش
کمسابقه بوده است .از پپ گوآردیوال و ژوزه مورینیو
در انگلس��تان گرفته تا ماسیمیلیانو آلگری و دیگو
س��یمئونه در دیگر کش��ورها .ولی در فوتبال ملی
شاهد چنین شرایطی نیس��تیم .از  32سرمربیای
ک��ه در روس��یه هدایت تیمهای مل��ی را به عهده
خواهند داش��ت ،شمار کس��انی که میتوان از آنها
به عنوان مربیان درجهیک روز دنیا نام برد از تعداد
انگشتان یک دست بیشتر نیست .مربیانی که بدون
خیالپردازی بتوانند به نشستن روی نیمکت یکی
از باشگاههای بزرگ اروپایی امیدوار باشند .یوآخیم
لوو آلمانی یکی از این مربیان انگشتش��مار است.
همینطور خورخه س��مپائولی ،س��رمربی آرژانتین
که در س��ال  2015با ش��یلی قهرمان رقابتهای
کوپاآمهریکا شده .تیت ه برزیلی را هم میتوان جزو
این دسته به حساب آورد ،مربیای که در آمریکای
جنوبی با کورینتیانس ،موفقیتهای فوقالعادهای
به دس��ت آورده اس��ت .دیدیه دشان فرانسوی هم
میتواند یکی دیگر از حاضران در این لیست باشد
ولی جز این چند نفر ،اضافه کردن مربیان دیگر به
این فهرس��ت بسیار دشوار خواهد بود .فوتبال ملی

امید ابراهیمی هم بعد از مصدومیتی که داشت هنوز به
شرایط ایدهآل نرسیده است .به همین خاطر کیروش
در اندیشه استفاده از بازیکنان دیگر در این پست برای پر
کردن این خأل است .شاید کریم انصاریفرد را به همین
خاطر با تغییر پست مواجه کرده است .روزبه چشمی هم
جزو گزینههای او است اما به نظر میرسد امید ابراهیمی
میتواند بهتر از سایرین باشد .کیروش البته برای درون
دروازه هم نگرانیهایی دارد اما هر چه شرایط را بررسی
میکند به گزینهای بهتر از بیرانوند نمیرسد .هر چند
دروازهبان شماره یک پرسپولیس در ماههای اخیر با فراز

و نشیبهایی مواجه بوده اما در مقایسه با  2دروازهبان
دیگر حاضر در روسیه شرایط بهتری دارد .هم باتجربهتر
اس��ت و هم میدان بینالمللی بیشتری دیده و هم در
یکی ،دو س��ال اخیر گلر اول تیمملی بوده اس��ت .پس
بیرانوند را میتوان مرد ش��ماره یک تیمملی در روسیه
نامید .هر چند کیروش نشان داده غیرقابل پیشبینی
اس��ت اما اگر قرار باش��د بیرانوند درون دروازه بایستد
باید یک روانش��ناس خوب ورزشی -که میتواند خود
کیروش باش��د -با او صحبت کن��د و از نظر فکری و
ذهنی گلر سرخها را آماده یک رویداد بزرگ و مسؤولیت

چرا مربیان حاضر در جامجهانی بهترین نیستند؟

غولها در باشگاه

که زمانی ج��ام زرین و معبد
مربیگری فوتبال به حس��اب
میآمد ،در س��الهای اخیر با
سرعتی فزاینده ،دگرگون شده
و ش��کل و شمایلی دیگر پیدا
کرده اس��ت و مثل همیشه،
پول در این فرآیند مهمترین نقش را بازی میکند.
در بین مربیان حاضر در جامجهانی روسیه ،یوآخیم
لوو بیش��ترین دستمزد را میگیرد ،دستمزدی که
گفته میش��ود به  3/31میلیون پوند در سال بالغ
میشود .بعد از او دشان با  3/02میلیون پوند و یولن
لوپتگی ،س��رمربی اسپانیا با  2/58میلیون پوند در
رتبههای دوم و سوم ایستادهاند .برای اینکه مبنایی
برای مقایس��ه در اختیار داشته باشیم ،کافی است
بدانیم قرارداد جدید پپ گوآردیوال با منچسترسیتی
بنا بر ادعاهای مطرح شده ،ساالنه  20میلیون پوند
خواهد بود .موریسیو پوچتینو هم در قالب قرارداد
جدی��د خود با تاتنهام هر س��ال  8/5میلیون پوند
دریافت خواهد کرد .حتی مانوئل پیگرینی ،سرمربی
جدید وس��تهام هم با دس��تمزد  7میلیون پوندی

خود ،در سال بیش از  2برابر
یوآخی��م لوو درآم��د خواهد
داش��ت .این روزها یک مربی،
اوج دوران حرف��های خ��ود را
از لح��اظ م��ادی در فوتب��ال
باشگاهی سپری میکند .در
حالی که 10سال پیش اوضاع به گونه دیگری بود.
زمانی که دستمزد  4میلیون پوندی فابیو کاپلو به
عنوان سرمربی انگلستان ،او را در سطح سر الکس
فرگوسن در منچستریونایتد و آرسن ونگر در آرسنال
ق��رار داده بود ،تنها کمی از درآمد افس��انهای ژوزه
مورینیو ،تکخال چلسی کمتر بود .اوضاع و شرایط
مربیگری ملی از آن زمان تا امروز تغییر کرده .حاال
ک��ه به خدمت گرفتن بهترین س��رمربیهای دنیا
برای تیمهای ملی تا حد زیادی غیرممکن ش��ده،
غولهای بزرگ فوتبال نوع نگاه خود را تغییر داده
و با ش��رایط جدید س��ازگار کردهاند .گرایش غالب
جامجهانی امسال این است که بسیاری از کشورها
برای هدایت تیمهای ملیشان به مربیان داخلی رو
آوردهان��د .نمونه بارز این گرای��ش را میتوان گرت

مهمش کند .در سایر پستها به نظر نمیرسد کیروش
مشکل خاصی داشته باشد .او بازیکنانی در اختیار دارد
که بخش عم��ده آنها خارج از ای��ران بازی میکنند و
شرایط جامجهانی و اهمیت آن را درک کردهاند .برای
همین نباید خیلی نگران پستهای دیگر بود .با این حال
به نظر میرسد کیروش باز هم در ترکیب تیمملی ایران
اقدامات غافلگیرکننده انجام خواهد داد .ش��اید پست
یکی ،دو بازیکن تغییر کند و شاید هم تفکرات فنیاش
باعث ش��ود برابر  3حری��ف قدرتمند نتایج قابلقبولی
کسب کنیم .باید منتظر بود و دید.
ساوتگیت دانست که کار خود را به عنوان رئیس
مرکز تخصصی تیمهای ملی انگلستان شروع کرده،
س��پس مربی تیمملی زیر 21سال انگلیس شده و
حاال س��کان هدایت تیمملی اول انگلیسیها را در
اختیار دارد .در اسپانیا هم لوپتگی بعد از مربیگری
در تیمهای ملی زیر 19س��ال ،زیر 20س��ال و زیر
21سال این کش��ور ،به تیمملی بزرگساالن دعوت
شده .اوضاع در کره جنوبی هم به همین منوال بوده
و شین تائه یونگ ،مدارج ترقی را درون سیستم طی
کرده و توسط فدراسیون فوتبال کشورش سکاندار
تیمملی در جامجهانی شده است .در سنگال هم الیو
سیسه بعد از هدایت ملیپوشان زیر 23سال کشور،
به س��رمربیگری تیمملی بزرگس��االن رسیده .این
فهرست بلندباال اعضای دیگری هم دارد .سرمربی
کرواس��ی ،زالتکو دالیچ سابقاً کمکمربی تیمملی
زیر 21س��ال کشورش بوده و هیمیر هالگریمسون
ایسلندی از کمکمربیگری ارتقا یافته و حاال روی
صندلی سرمربیگری تیمملی وطنش نشسته است.
روی همرفته از  32سرمربی حاضر در روسیه 13 ،نفر
در تیمهای ملی کشورشان یا به عنوان کمکمربی یا
به عنوان مربی تیمهای ردههای سنی ،سابق ه فعالیت
دارند .در جامهای جهانی  2010 ،2006و ،2014
تعداد این دسته مربیان  7نفر بود.

کیوسک
مارکا

حاال زمان جدی شدن است

موندودپورتیوو

حاال ،آرتور یا دی یونگ

توتو اسپورت

گولووین ،تزار یووه

آ.اس

یک گل خوب در یک روز بد

جامجهان��ی  ۲۰۱۸روس��یه در حال��ی از روز
پنجش��نبه آغاز میش��ود ک��ه قرار اس��ت در این
جامجهانی ویدئوچ��ک و تکنولوژی خط دروازه به
کمک داورها بیاید .بحثهای داوری در طول ادوار
مختلف جامجهانی همیشه وجود داشته و حتی در
بعضی دورهها تیمهای برتر و قهرمانها با اشتباهات
داوری تعیین شدهاند .این اشتباهات از گل معروف
به «دست خدا»ی مارادونا گرفته تا پذیرفته نشدن
گل سالم فرانک لمپارد به آلمان را شامل میشود.
در این بین چند داور ایرانی س��ابقه سوت زدن در
جامهای جهان��ی مختلف را دارن��د .جعفر نامدار،
محمد فنایی ،اسفندیار بهارمست ،حسن کامرانیفر
و علیرضا فغان��ی داوران ایرانی بودند ک��ه در ادوار
مختلفجامجهانیحضورداشتند.بیشترینقضاوت
داور وس��ط در ادوار جامجهانی بر عهده «روش��ن
ایرماتوف» ازبکس��تانی بوده که این داور ازبک با ۹
قضاوت رکوردار اس��ت و رکورد بیشترین قضاوت
بهعن��وان کمک داور توس��ط «هکت��ور ورگارا»ی
کانادای��ی به ثبت رس��یده اس��ت که ب��ا  ۱۴بازی
رکوردار است« .مارسلو الیزوندو»ی آرژانتینی تنها
داوری است که در جامجهانی  ۲۰۰۶آلمان توانست
افتتاحیه و فینال را در یک تورنمنت قضاوت کند.
جوانترین داوری ک��ه در جامجهانی حاضر بوده،
«فرانسیسکوماتئوچی» از اروگوئه است که در سال
 ۱۹۳۰با  ۲۷سال سن قضاوت کرده است ،پیرترین
داور هم «جورج ریدر» انگلیسی است که با  ۵۳سال
سن در جامجهانی  ۱۹۵۰حضور داشت .خشنترین
دوره جام جهانی ،سال  ۲۰۰۶آلمان بود که در ۶۴
بازی  ۳۰۷کارت زرد داده شد و همچنین  ۲۸کارت
قرمز توس��ط داوران از جیب خارج شد که کافوی
برزیلی با  ۶کارت زرد و زیدان فرانسوی با  ۲کارت
قرمز بیشترین کارتها را دریافت کردند.
■■تکنولوژی نباید روح فوتبال را از بین ببرد

حیدر س��لیمانی ،پیشکس��وت داوری درباره
تغییرات جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه گفت :امیدواریم
فیفا با اس��تفاده از فناوریهای جدی��د بتواند در
تصمیمگیریه��ای مه��م بوی��ژه در صحنههای
تاثیرگ��ذار ب��ه داوران کم��ک قابلتوجهی کند و
نس��بت به کاهش خش��ونتها و حوادث بازیها
اقدام موثری انج��ام دهد ،البته این نوآوریها باید
به صورتی باشد که روح فوتبال را از بین نبرد .وی
اضافه کرد :تکنولوژیهایی مثل خط دروازه ،عالمت
هش��داردهنده روی پرچم کمک داور و گذاشتن
سنسور درون توپ فوتبال میتواند به شفاف کردن
تصمیمات داور کمک قابلتوجهی کند البته شرط
آن این اس��ت که دادهه��ا در کمتر از یک ثانیه به
داور منتقل شود .تکنولوژیهایی مثل ویدئوچک،
نوآوری روی زمین بازی و پیراهن بازیکنان که وقت
را میکشد ،روح فوتبال را از بین خواهد برد.
کمیتهانضباطی

خطر محرومیت سرخابیها
از نقلوانتقاالت و کسر امتیاز

تیمهای اس��تقالل و پرس��پولیس در کمیته
تعیین وضعیت فدراس��یون فوتب��ال پروندههایی
دارن��د که ب��ا وج��ود رأی این کمیت��ه ،اقدامی از
س��وی  2باش��گاه انجام نگرفته اس��ت ،بهعنوان
نمونه ،باش��گاه اس��تقالل پس از شکایت میرشاد
ماجدی سرپرس��ت پیش��ین خود ،با رأی کمیته
تعیی��ن وضعیت به پرداخت مبل��غ  155میلیون
تومان محکوم شد .این کمیته به باشگاه استقالل
 30روز مهل��ت داد مطالب��ات ماجدی را پرداخت
کند اما این اتفاق نیفتاد و با درخواست سرپرست
پیشین استقالل ،پرونده به کمیته انضباطی رفت.
باشگاه استقالل باید مطالبات ماجدی را بدهد ،در
غیر این صورت با خطر محرومیت نقلوانتقاالت و
ثبت بازیکنان جدید و همچنین کسر امتیاز روبهرو
میش��ود .باشگاه پرسپولیس هم مشابه استقالل،
پرونده رضا نوروزی ،مهاجم پیش��ین خود را دارد
ک��ه این پرونده نیز به کمیته انضباطی ارجاع داده
ش��ده اس��ت .با توجه به محرومیت پرسپولیس از
نقلوانتق��االت ،کمیته انضباط��ی طبق آییننامه
میتواند پرسپولیس را به کسر امتیاز یا محرومیت
نقلوانتقاالت زمستانی محکوم کند .پرونده ماجدی
و نوروزی نمونهای از پروندههایی است که استقالل
و پرسپولیس دارند.

