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اخبار

سرمربیان تیمهای ملی تیروکمان
مشخص شدند

رئی��س فدراس��یون تیروکم��ان در احکام
جداگان��ه س��رمربی تیمه��ای مل��ی ریکرو و
کامپوند را معرفی کرد .بر اساس حکم غالمرضا
شعبانیبهار ،رئیس فدراسیون تیروکمان ،مجید
احمدی به عنوان سرمربی تیمهای ملی کامپوند
و مجید میررحیمی به عنوان سرمربی تیمهای
ملی ریکرو به مدت یک س��ال منصوب شدند.
ش��ایان ذکر است رئیس فدراسیون تیروکمان
در حکم دیگری ،مهدیه ش��هرابی را به عنوان
سرپرست کمیته آموزش منصوب کرد.

وعده قابل توجه فتحی
برای بازی مهم با السد

سرپرست باشگاه استقالل روز گذشته در
تمرین این تیم به بازیکنان و کادر فنی وعده
داد در صورت صعود به مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان آس��یا به هر یک از آنها  5000هزار
دالر پ��اداش خواه��د داد .به گ��زارش فارس،
امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل
در محل تمرین آبیپوشان شرکت کرد و برای
دقایق��ی با آنها به صحبت پرداخت .فتحی در
صحبتهای خود با استقاللیها از آنها خواست
با تمام توان به مصاف السد قطر بروند و اصال
فکر نکنند که همه چیز تمام شده است .وی
در البهالی صحبتهای خود از پاداش 5000
هزار دالری به هر یک از اعضای تیم استقالل
در صورت صعود ب��ه مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان خبر داد که این رقم با توجه به نرخ
ارز طی روزهای اخیر حدود  70میلیون تومان
خواهد ش��د که پاداشی قابل توجه است .تیم
فوتبال استقالل روز دوشنبه در قطر به مصاف
السد خواهد رفت.

الدحیل به دنبال ثبت رکورد
در آسیا

تی��م الدحیل قطر اگ��ر بتوان��د در تهران
پرسپولیس را شکست دهد یک رکورد جدید را
در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا به نام خود به ثبت
خواهد رساند .به نقل از الرای ،الدحیل خود را
آماده دیدار برگشت برابر تیم فوتبال پرسپولیس
در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
میکند .ای��ن دیدار در حالی برگزار میش��ود
که تیم قطری توانس��ت در دیدار رفت با یک
گل پرس��پولیس را از پیش رو بر دارد .سایت
کنفدراس��یون فوتبال آسیا در گزارشی از خیز
الدحیل ب��رای ثبت یک رکورد جدید در لیگ
قهرمانان آسیا سخن به میان آورد و این دیدار را
مهمترین و خطرناکترین بازی برای تیم قطری
معرفی ک��رد .الدحیل در حالی پا به این دیدار
میگذارد که پیش از این  9پیروزی پیاپی را به
دست آورده است و تنها تیمی به همراه اولسان
کره است که توانسته  9پیروزی پیاپی در لیگ
قهرمانان آسیا به ثبت برساند .این تیم قطری به
دنبال ثبت یک رکورد جدید در لیگ قهرمانان
آسیاس��ت و اگر بتواند پرسپولیس را در آزادی
شکست دهد تنها تیمی در تاریخ لیگ قهرمانان
لقب میگیرد که توانسته  10پیروزی پیاپی را
به ثبت برساند .س��رمربی تونسی الدحیل روز
چهارشنبه را به بازیکنان تیمش استراحت داد و
با بازگشت بازیکنان ملیپوش ،تمرینات رسمی
این تیم برای دیدار برابر تیم فوتبال پرسپولیس
آغ��از خواهد ش��د .کاروان این تیم قطری قرار
است ش��نبه وارد تهران ش��ود تا خود را آماده
دیدار دوشنبهشب کند.

گزارش

به بهانه پیروزی تیمملی در خاک ازبکستان

سیامند رحمان به عنوان قهرمانی
دست یافت

مسابقات وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آسیا
و اقیانوسیه با قهرمانی و نایبقهرمانی سیامند
رحم��ان و منصور پورمیرزایی هم��راه بود .روز
پایانی مسابقات وزنهبرداری معلوالن قهرمانی
آس��یا و اقیانوس��یه با عنوان قهرمانی سیامند
رحمان و نایبقهرمانی منصور پورمیرزایی در
دسته سنگین وزن همراه بود .در این بخش از
مسابقات و در دسته  +۱۰۷کیلوگرم ،سیامند
رحمان با مهار وزنه  ۲۸۰کیلویی به مدال طال
دست یافت .همچنین منصور پورمیرزایی نیز
با ثبت رکورد  ۲۴۵کیلوگرم و کس��ب عنوان
نایبقهرمانی به کار خود در این مسابقات پایان
داد .نمایندگان کشورمان مجموعا به  ۱۰مدال
(۲طال ۵ ،نقره و  ۲برنز) در رده بزرگس��االن و
یک طالی جوانان در بخش آس��یا  -اقیانوسیه
دس��ت یافتند .در بخش آزاد نیز همین تعداد
مدال به نمایندگان ایران اهدا ش��د و مجموعا
در  2بخش آزاد و آس��یا  -اقیانوسیه ۲۰ ،مدال
حاصل تالش کاروان وزنهبرداری کش��ورمان از
رقابتهای ژاپن بود.
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آی��ا تیمملی فوتب��ال ایران ب��ا هدایت کارلوس
ک��یروش میتواند امی��دوار به قهرمان��ی در جام
ملتهای آس��یا باش��د و به حس��رت چندین ساله
پایان دهد؟ جام ملتهای آس��یا  ۲۰۱۹زمس��تان
امس��ال ب��ه میزبانی ام��ارات برگزار خواهد ش��د و
تیمملی فوتبال ایران ب��ا هدایت کارلوس کیروش
یکی از ش��انسهای اصلی کس��ب عنوان قهرمانی
به ش��مار میآید .تیمملی فوتبال ایران در دیداری
دوستانه برابر ازبکستان به میدان رفت و توانست با
یک گل به پیروزی برس��د .حال پرسش این است:
آیا تیم کیروش این ش��انس را دارد در امارات جام
قهرمانی را باالی سر ببرد؟ فوتبال ایران مدتهاست
در حسرت قهرمانی در یک رقابت باشگاهی و ملی
در سطح نخس��ت قاره آسیاست و بسیار امیدواریم
تیم کیروش بتواند این حس��رت چند دهه اخیر را
پایان دهد .تیمملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه
برابر ازبکستان با سبک خاصی بازی میکرد و دیگر
خبری از بازی محتاطانه و همیشگی کیروش نبود.
به نظر میرسد فوتبال ایران سرانجام بعد از سالها
به خودباوری رسیده است .بازی کردن هجومی آن
هم در خانه ازبکستان و کسب پیروزی نوید روزهای
خوبی را ب��رای فوتبال ایران میدهد .تیم کیروش
در جامجهان��ی هم برابر قدرته��ای بزرگ فوتبال
جهان حداقل برای دقایقی جسورانه و شجاع ظاهر
ش��د و ثابت کرد اگر به خودباوری برسد نهتنها در
آس��یا بلکه در جهان ه��م میتواند حرفهای برای
گفتن داشته باشد .فوتبال ایران مثل دیگر ورزشها
با مشکالت زیادی مثل نبود زیرساختهای الزم و
کمبود بازیهای دوستانه و چندین و چند مشکل
ل این تیم با کیروش
دیگر مواجه اس��ت ،با این حا 
انگی��زه و اعتماد به نفس الزم را پیدا کرده اس��ت.
فوتبال ایران هیچوقت تا این اندازه س��تاره نداشته
اس��ت به عنوان مثال زمان��ی در فوتبال ایران تنها
یک مهاجم شایسته حضور در ترکیب اصلی بود اما
االن چند مهاجم ما در فوتبال اروپا ستاره تیم خود
هستند و میدرخشند؛ از علیرضا جهانبخش گرفته
تا س��امان قدوس و کریم انصاریفرد و کاوه رضایی
و حتی سردار آزمون و مهدی طارمی .این تیمملی
ای��ران با توازنی که در خ��ط دفاعی و حمله و البته
خ��ط میانی خود دارد میتواند ب��ه آرزوی چندین
ساله فوتبالدوستان پایان دهد و جام قهرمانی را در
آسیا باالی سر ببرد البته این قهرمانی اصال براحتی
به دست نمیآید ،چرا که قدرتهای بزرگ فوتبال
آس��یا مثل ژاپن ،کرهجنوبی و استرالیا برنامهریزی
و س��رمایهگذاری خاصی برای درخشش در امارات
داشتهاند.
آرش جاللمن�ش :وقت��ی  2تی��م اس��پانیا و
کرواس��ی در رقابتهای لیگ ملتهای اروپا در
ش��هر الچه وارد میدان ش��دند هیچکس گمان
نمیکرد بازی با چنین نتیجهای به پایان برسد.
امس��ال حال و هوای فوتبال اروپا با س��الهای
دیگر متفاوت است .این تفاوت به برگزاری یک
رقاب��ت جدید ملی بازمیگردد که لیگ ملتها
نامگذاری ش��ده اس��ت .در س��الهای گذشته
تیمهای ملی اروپایی ج��ز رقابتهای انتخابی
جامجهانی و رقابتهای انتخابی جام ملتهای
اروپا و خود این تورنمنت در بازیهایی دوستانه
ب��ه مصاف هم میرفتند اما از امس��ال درحالی
ک��ه تنها ان��دک زمان��ی از پای��ان جامجهانی
 2018میگذرد ،یوفا ب��ا معرفی لیگ ملتها،
تیمهای اروپایی را به مصاف هم فرستاده است.
با اینکه باش��گاهها از این رقابتها دل خوش��ی
ندارند چون فشار بیش��تری بر ستارههای آنها
وارد خواهد کرد ولی ه��واداران فوتبال به این
مس��ابقات روی خوش نش��ان دادهان��د .کدام
فوتبالدوس��تی اس��ت ک��ه به جای تماش��ای
تیممل��ی کش��ورش در بازیه��ای دوس��تان ه
بیهیجان ،نخواهد س��تارههای هممیهنش را
در ی��ک رقابت جذاب و واقعی تماش��ا کند .در
این میان ،بیتردید تیمهایی که در جامجهانی

چرا قهرمان نشویم؟

بازاریابیفدراسیونفوتبال

آشفته ،مبهم و غیرشفاف

حرفه��ای ضدونقیض و وضعیت آش��فته
در بازاریابی فدراس��یون فوتب��ال ادامه دارد .در
حالی که سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون
فوتبال هفته گذش��ته از امضای قرارداد با برند
آلمانی آلاشپورت به عنوان تامینکننده جدید
پوشاک تیمملی خبر داده بود ،حاال فدراسیون
در اطالعیهای اعالم کرده هنوز هیچ چیز نهایی
نشده و تا آن موقع از ذخیره لباسهای قدیمی
اس��تفاده خواهد شد .فدراس��یون اعالم کرده
فرآیند مناقصه هنوز به اتمام نرسیده است .در
حالی که از همان ابتدا باید مزایده برگزار میشد
و نه مناقصه.
■■از بوردا تا لینینگ

■■کیروش :مسؤوالن مانع حمالت سیستماتیک
به تیمملی شوند

س��رمربی تیمملی فوتبال ایران از مس��ؤوالن
فوتبالی خواست مانع آنچه حمالت سیستماتیک
خواند ش��وند .کارلوس ک��یروش پس از برگزاری
دیدار برابر ازبکس��تان گفت :میدانم که به صورت
رس��می س��رمربی تیمملی ایران نیس��تم ولی به
عن��وان ی��ک مربی وظیف��ه خود میدان��م توجه
رئیس فدراس��یون فوتبال ،اعضای هیاترئیس��ه
فدراس��یون و مس��ؤوالن ورزش را به این مس��اله
جل��ب کنم که ما باید بر حمالت��ی که به صورت
سیس��تماتیک به س��مت تیمملی انجام میشود،
نقطه پایان��ی را بگذاری��م .او در ادامه تاکید کرد:
باید جلوی اینگونه حمالت سیستماتیک هماکنون
گرفته شود و من یکبار دیگر از ریاست و اعضای
فدراس��یون درخواست میکنم از اینگونه حمالت
و صحبتها که در تالش��ند میان نس��ل جوان ما
به صورت سیستماتیک تفرقه بیندازند جلوگیری
کنند .همه مطلعیم در ش��رایط دش��واری نهتنها
در تیمملی بلکه در کش��ور هستیم و ما نیازی به
اینگونه صحبتهای زشت و تمسخرآمیز نداریم و
دقیقا در لحظهای که نیاز به اتحاد بیشتر و در کنار
هم بودن بیش��تری داریم نباید اینگونه صحبتها

و حرفها مطرح ش��ود .کیروش بیان کرد :مطرح
ک��ردن اینگونه صحبته��ا به هیچ عن��وان قابل
پذیرش نیست و هدف آن بازیکنان تیمملی و خود
تیمملی فوتبال است که به هیچ عنوان قابل قبول
و دارای وجاهت نیس��ت ،چرا که اینگونه ش��رایط
به این موضوع منتهی میش��ود که ما ریس��ک و
احتمال اینکه بازیکنان بیشتری را از دست بدهیم
و تیمملی لطمه بخورد ،بیشتر شده و شرایطی هم
که برای بازیکنی مانند سردار آزمون بهوجود آمده
باید حل ش��ود .وی در ادام��ه اظهار کرد :این یک
مساله بسیار فوری ،جدی و خطرناکی است برای
اینکه اگر بخواهیم روحیه و اتحاد تیمملی را حفظ
کنیم ،نباید به اینگون��ه صحبتهای تفرقهآمیز و
صحبتهای��ی ک��ه تنه��ا ب��رای بهوج��ود آوردن
دودستگی و لطمه زدن به تیمملی مطرح میشود،
بیتفاوت باش��یم .کیروش در پای��ان گفتوگو با
سایت فدراسیون فوتبال افزود :میدانم شاید برخی
افراد بگویند من پایم را فراتر از حوزه مس��ؤولیتم
میگ��ذارم بهخاطر اینکه در حال حاضر به صورت
رس��می سرمربی تیمملی ایران نیستم اما وقتی با
افرادی که قصد دارند به صورت مستقیم به منافع
تیمملی ایران لطمه واردکنند مواجه میشویم ،این
امری کامال غیرقابل قبول است.

■■ایران یک تیم معمولی نبود

س��رمربی تیمملی فوتبال ازبکس��تان گفت:
ام��روز مقاب��ل تی��م قدرتمندی ب��ازی کردیم و
بازیکنان��م به زمان نیاز دارند .هکتور کوپر بعد از
شکس��ت یک بر صفر تیمملی فوتبال ازبکستان
برابر ای��ران گفت 2 :نیمه متفاوت داش��تیم .در
نیم��ه اول ما بهتر بازی کردی��م .حریف امروز ما
ی��ک تیم معمولی نبود .خط دف��اع و هافبک ما
نسبت به بازی قبل بهتر بازی کرد .نیاز داریم در
خط حمله بیشتر و سختتر کار کنیم .سرمربی
تیممل��ی ازبکس��تان تاکید کرد :ای��ن یک بازی
آزمایش��ی بود .بنابراین به بازیکنان زیادی بازی
دادم .به همین خاطر  2نیمه متفاوت داش��تیم.
کوپر در واکنش به انتقاداتی که از س��بک بازی
ازبکستان میشود ،گفت :مقابل تیم قدرتمندی
بازی کردیم .بازیکنانم برای هماهنگ ش��دن با
تاکتیک جدید به زمان نیاز دارند .تا جام ملتها
زمان کافی داریم .ما همچنین توجه به بازیکنان
ج��وان را آغاز کردهای��م .بازیکنان تی��م جوانان
ازبکس��تان به بازی بعدی در م��اه اوکتبر دعوت
میش��وند .بنابراین شما بازیکنانی را در تیمملی
خواهی��د دید که پیش از این در این تیم حضور
نداشتهاند.

سنگینترین شکست کرواسی در یاد تاریخ خواهد ماند

اشکهای مودریچ

روس��یه درخشیدند و به موفقیت دست یافتند
ای��ن روزها در لیگ ملتها بیش��ترین توجه را
به خود جلب میکنند .کرواس��ی پرستاره یکی
از این تیمهاس��ت .تیمی که در یک داس��تان
دراماتیک در روس��یه به فینال راه یافت تا تنها
با شکس��ت در مقابل قهرمان دنیا ،فرانس��ه ،از
فت��ح جام طالیی باز بماند .روس��یه به ویترین
درخش��ش س��تارههای کروات تبدیل ش��د تا
بزرگان��ی مثل لوکا مودریچ ،ای��وان راکیتیچ و
ماری��و مانژوکیچ از س��تارههایی باش��گاهی به
الگوی کودکان فوتبالدوس��ت در گوشه و کنار
دنیا تبدیل شوند .موفقیت تاریخی کرواسی در
روس��یه باعث ش��د قریب به اتفاق کارشناسان
و فوتبالدوس��تان ،لوکا مودری��چ ،رهبر اصلی
ق کرواتها را به عنوان
ای��ن تیم و موتور خ�لا 
بهترین فوتبالیس��ت حال حاض��ر دنیا معرفی
کنند .کرواس��ی با این عقبه در حالی به مصاف
اس��پانیا رفت که انتظار نداش��ت ش��ب بسیار
دش��واری پیش رو داشته باش��د .اسپانیایی که
در جامجهانی با ح��ذف زودهنگام از رقابتها
هوادارانش را ناامید کرده بود حاال با یک مربی

جدی��د ،لوئی��س انریکه ،قدم ب��ه لیگ ملتها
گذاش��ته است .اما اسپانیاییها در الچه ناگهان
از اس��پانیای جامجهان��ی فاصله گرفت��ه و بار
دیگر همچون اسپانیای بزرگ چند سال پیش
ظاهر شدند .اس��پانیا در بخش بزرگی از بازی
حاک��م مطلق میدان بود و در مقابل چش��مان
حیرتزد ه س��تارههای کروات  6بار درواز ه این
تیم را باز کرد تا کرواسی سنگینترین شکست
تاریخ فوتبالی ملی خود را تجربه کند.
بعد از بازی اشکهای مودریچ سوژ ه اصلی
عکاس��ان حاضر در اس��تادیوم بود .درحالی که
دیگر بازیکنان کرواس��ی ب��ا نگاههای بهتزده
به بازیکنان اس��پانیا ن��گاه میکردند ،مودریچ
ک��ه پیراهن خ��ود را با یک اس��پانیایی عوض
ک��رده بود بهخاطر این شکس��ت تلخ اش��ک
میریخت .حتی دلداریهای راموس ،کاپیتان
اس��پانیا هم نتوانست جلوی اشکهای مودریچ
را بگی��رد ت��ا دومین مح��ک نایبقهرمان دنیا
بع��د از جامجهانی ب��ا اش��کهای کاپیتانش،
بهتری��ن فوتبالیس��ت زن��د ه دنی��ا ،در یاده��ا
ماندگار شود.
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قهرمان برمیخیزد

این در حالی است که بعد از اعالم این خبر،
نماینده ش��رکت چینی لینین��گ در ایران از
اینکه مسؤوالن فدراسیون به صورت غیرشفاف
و براس��اس روابط قدیمی اقدام به عقد قرارداد
اسپانسرینگ با آلاشپورت کردهاند ،ابراز تعجب
کرد .او به «ورزش س��ه» گفت این برند چینی
 3سال پیش پیشنهاد یک قرارداد اسپانسرینگ
 4س��اله به فدراسیون داده که طی آن شرکت
لینین��گ حاضر بود  ۴س��ال تمام پوش��اک
تیمهای پایه ،زنان و بزرگساالن را رایگان تامین
کند و عالوه ب��ر آن  ۳۰۰هزار دالر پول هم به
فدراسیون به عنوان اسپانسرینگ نقدی بدهد:
«اینقدر فرصت سوزی کردند و زمان را از دست
دادند که شرایط همکاری فراهم نشود» .همین
حرف را  6س��ال پیش نماینده برن��د «بوردا»
که در آن زمان اسپانس��ر لباس تیمهایی مثل
ولوورهمپتون و تیمملی تون��س بود نیز زد .او
در آن موق��ع گفته بود بوردا در س��ال ۲۰۱۱
پیش��نهاد قرارداد اسپانس��رینگ  3ساله برای
تامین پوش��اک لباس و پرداخت ساالنه ۳۰۰
هزار دالر نقد تا جامجهانی  ۲۰۱۴برزیل را داده
بود اما مس��ؤوالن وقت فدراسیون به بهانههای
مختلف وقت زیادی را تلف کردند و در نهایت
هم با آلاشپورت قرارداد بستند که در آن زمان
هم تنها حاضر شد لباس را رایگان تامین کند.
■■حمایت از تولید داخل

ممبینی تنها درباره یک��ی از «فواید» این
قرارداد بیش��تر نگفت که آن هم البته سراسر
مبه��م اس��ت .او گفت یکی از ش��اخصههای
م��ورد نظر در این توافق که از قرار معلوم یک
ساله اس��ت ،توجه به حمایت از کاالی تولید
داخل کشور بوده که بر همین اساس شرکت
آلاش��پورت امکان تولید بخش گستردهای از
محصوالت در داخل کش��ور را خواهد داشت
که بر این اس��اس حمایت الزم از تولید داخل
نیز مورد توجه فدراس��یون فوتبال قرار دارد.
ممبین��ی حتی گف��ت بخش اول س��فارش
فدراس��یون فوتبال طبق برنامه تحویل شده
و ملیپوش��ان دور جدید تمرین��ات خود را با
لباسهای آلاشپورت آغاز میکنند .اما وقتی
اولین جلسات تمرینی در روزهای اخیر برگزار
ش��د و بازیکنان با هم��ان لباسهای تمرینی
آدیداس تمریناتش��ان را زی��ر نظر کارلوس
ک��یروش انج��ام دادن��د ،معلوم ش��د ماجرا
آنطور نیست که سرپرس��ت کمیته بازاریابی
فدراسیون میگوید .به عبارت دیگر بازیکنان
تیمملی ایران با پوش��اک برندی دارند تمرین
میکنند که رس��ما گفته اس��ت هیچ تمایلی
ندارد با فدراس��یون فوتبال ایران به همکاری
ادام��ه دهد یا به عبارت بهتر ،حاضر نیس��ت
دیگ��ر به فدراس��یون جنس بفروش��د! گفته
میش��ود بازیکن��ان و کادر فن��ی نس��بت به
پوشیدن لباسهای آلاش��پورت معترضند و
حاضر نیستند لباسهای این برند را بپوشند.
کادر فنی کارلوس کیروش قبل از جامجهانی
 ۲۰۱۴نیز بارها از کیفیت لباسهای این برند
انتقاد کرده بود .همه ای��ن اتفاقات در نهایت
منجر به صدور اطالعیهای از طرف فدراسیون
فوتبال ش��د که فقط به ابهامات افزود و نشان
داد چقدر وضعیت بازاریابی فدراسیون آشفته
و چق��در مدیری��ت در این فدراس��یون ناآگاه
است .فدراس��یون در این اطالعیه اعالم کرده
اس��ت« :از آنجایی که فرآیند مناقصه البس��ه
تیمملی هنوز به اتمام نرسیده و از سوی دیگر
ب��ا توجه به اینکه در ح��ال حاضر اقالمی که
در این بخش در دس��ترس فدراسیون فوتبال
اس��ت ،به اندازه کافی در محل ذخیره البسه
موجود اس��ت ،تصمیم فدراسیون بر این شده
اس��ت از تمام اقالمی که در ح��ال حاضر در
اختی��ار فدراس��یون ق��رار دارد و از س��رمایه
موجود ،در زمان و مکان مناسب استفاده شود.
بدیهی است تا زمان مشخص شدن اسپانسر
تیمملی در زمینه البسه و تصمیمگیری نهایی
در اینباره و به دلیل دفاع و حفاظت از منابع
فنی و مالی تیمملی فوتبال کشورمان ،از محل
ذخیره البسه موجود اس��تفاده خواهد شد».
صرفنظ��ر از هم��ه ابهامات حول ق��رارداد با
آلاش��پورت ،نکته قابل توجه درباره اطالعیه
فدراسیون استفاده از عبارت «مناقصه» است.
فدراس��یون فوتبال در حالی از نهایی نش��دن
«فرآیند مناقصه» ح��رف میزند که در اصل
باید مزایده برگزار میکرد.

