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ورزشی

وطن امروز شماره 2737

اخبار

تیزر عجیب کرهایها علیه ایران

فدراس��یون فوتب��ال کرهجنوب��ی تی��زر
عجیب��ی قبل از دی��دار با تیممل��ی فوتبال
ایران منتش��ر کرد ک��ه با انتق��ادات زیادی
حتی در خود کش��ور کره روبهرو شده است.
 2تیمملی فوتبال ای��ران و کرهجنوبی امروز
در دیداری دوس��تانه در سئول برابر هم قرار
خواهند گرفت .قبل از این دیدار ،فدراسیون
فوتب��ال کرهجنوب��ی تیزری را منتش��ر کرد
ک��ه در آن بازیکن��ان ای��ران را ب��ه انج��ام
فوتبال کثی��ف و فری��ب داور متهم میکند
و بازیکن��ان کرهجنوب��ی را در ح��ال انج��ام
فوتبال��ی خ��وب و برت��ر از حری��ف نش��ان
میده��د .در ای��ن فیل��م ادع��ا ش��ده
سون هیونگ مین میتواند یکتنه کار حریف را
تمام کند.
نکته جالب در ای��ن ویدئو اینکه بعضی از
صحنههای مربوط به ای��ران بازیکنان قطری
و خارجی هستند که معلوم نیست چطور در
ای��ن تیزر قرار گرفتهاند .خبرنگار س��ایت گل
کرهجنوب��ی نی��ز ب��ه انتق��اد از ای��ن رفت��ار
غیرحرف��های کرهایه��ا پرداخ��ت و عن��وان
ک��رد این کار فدراس��یون فوتب��ال کره کام ً
ال
غیرحرف��های بوده اس��ت .البته روز گذش��ته
بع��د از اعت��راض فدراس��یون فوتب��ال ایران،
فدراس��یون کره با عذرخواهی این ویدئو را از
سایت خود حذف کرد.

پیشنهاد ایران به AFC
برای میزبانی مراسم برترینهای آسیا

ای��ران ب��ه دنب��ال میزبان��ی از مراس��م
برترینهای فوتبال و فوتسال آسیاست و دراین
باره رایزنیهایی را با  AFCانجام داده است.
مراسم برترینهای فوتبال و فوتسال آسیا
هر سال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به
میزبانی یکی از کشورها در قاره کهن برگزار
میش��ود اما بر اس��اس اعالم رئیس سازمان
لیگ فوتسال ایران ،پیش��نهاد برگزاری این
مراسم در ایران به  AFCداده شده است.
محمدحس��ن انصاریفرد توضیح داد :ما
به دنبال این هس��تیم مراسم برترینها را در
ایران برگزار کنیم .ب��ا آقای علی تارقلیزاده
(رئیس دپارتمان فوتس��ال  )AFCصحبت
کردهایم و او قول داده اگر ما بتوانیماسپانسر
بگیریم این مراسم در ایران برگزار شود.

سهشنبه  21خرداد 1398

فشار دولت بعد از اظهارات تاج روی فوتبال بیشتر شد

اخبار

هدف؛ تخت تاج

مهدی طاهرخانی :فشار نهایی برای خارج کردن مهدی
تاج از صحنه ،خیلی پیشتر از اینها بر فدراسیون فوتبال
شروع شده بود اما آنچه او صبح یکشنبه  19خرداد ماه
 98در جمع خبرنگاران به زبان آورد دس��تکم ،بازی
آغاز ش��ده را برای «همه» رو کرد .رئیس فدراسیون
فوتبال صریحا میگوید دولت دست از سر این رشته
بردارد یا اگر قص��د «دخالت»های گاه و بیگاهش را
دارد ،دس��تکم هزینه آن را ه��م پرداخت کند؛ این
هزینه هم «مالی» اس��ت هم «معنوی» .بزرگترین
مشکلی که به گفته تاج وجود دارد ،قوانینی است که
صریح��ا دولت را از دخالت در فوتبال برحذر کرده اما
«تصمیمی» نیست که بدون «اراده» وزارت ورزش در
این رشته اتخاذ شود .برای آنکه ببینیم صحبتهای
تاج چه واکنش��ی در پی دارد تنها  24س��اعت زمان
کافی بود تا نخس��تین واکنش دولت را شاهد باشیم.
کمیت��ه ملی المپیک ک��ه پیش از ای��ن در انتخاب
کرانچار برای تیمملی فوتبال امید به فدراسیون فوتبال
استقالل کامل اعطا کرده بود و حتی صالحیامیری،
ریاست این کمیته در مصاحبهای مدعی شده بود در
امور تخصصی فوتبال دخالت نمیکند ،حاال مخالف
جدی انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم
ملی امید است .همان ارگانی که پیش از این انتخاب
کرانچار را حق مسلم فدراسیون فوتبال دانسته بود و بر
تخصصی دنبال شدن امور تاکید داشت ،حاال معترض
است که چرا فرهاد مجیدی انتخاب شده است .شاید

زهره فالح زاده :فرهاد مجیدی به عنوان س��رمربی
تیم امید انتخاب شد و سرانجام اصرار حمید استیلی،
مدیر تی م امید مبنی بر اینکه فدراس��یون به جای
گزینههای پیش��نهادی همچون تارتار ،چمنیان و
ویسی ،فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی تیم امید
انتخاب کند ،نتیجه داد .البته فرهاد (بهخاطر مسائل
سیاسی و خارج از بحث) مورد تأیید کمیته المپیک
و وزارت نیس��ت و آنها راضی ب��ه مذاکره مدیر تیم
امید با مجیدی نبودند ،چ��را که به زعم آنها بدون
اطالع و هماهنگی با این دو نهاد مذاکره انجام شده
بود؛ بهانهای که بعد از اظهارنظر تاج علیه دولت حاال
بیشتر هم شاهدش خواهیم بود.
از طرف��ی اگر کمیته ملی المپی��ک هم راضی
ش��ود ،برای اینک��ه مربی آبیها به تی��م امید برود

خیلی از اهالی فوتبال هم از انتخاب مجیدی با توجه به
بیتجربه بودنش رضایت نداشته باشند اما تردید نکنید
حتی به جای مجیدی بر فرض محال برانکو هم با تیم
امید به توافق میرسید ،باز هم کمیته ملی المپیک که
ح��اال بازوی توانمند دولت برای دخالت در فوتبال به
شمار میرود ،بهانههای «خاص» خودش را برای این
انتخاب علم میک��رد .مهدی تاج صریحا موضعش را
نسبت به دخالتهای پر تعداد دولت بیان کرد و حاال
نخستین واکنش دولتیها نشان میدهد تاج تا چه حد
درست گفته و به هدفزده است .در این مورد وزارت
ورزش ک��ه از ترس اقدامات فیف��ا خودش به صورت
کامل وارد ماجرا نش��د ،کمیته ملی المپیک را مقابل
فدراس��یون قرار داد تا مشخص شود موضع آنها برابر
صحبتهای تاج چگونه خارج از مدار تعامل سازنده و
فشار از باالست .شاید در بحث اساسنامه کمیته ملی
المپیک آنها درباره انتخاب مربی تیم فوتبال امید حق
دخالت داشته باشند اما سوال اصلی این است که آیا در
جایی دیگر از قانون درباره دخالتهای دولت و وزارت
ورزش در فدراس��یون فوتبال چیزی آمده اس��ت؟ در
کجای قانون آمده که فدراسیون کامال مستقل فوتبال
باید برای انتخاب مربی خارجی تیمملی حتما با وزارت
ورزش هماهنگ باشد؟ دخالتهایی که احتیاجی به
بازگویی مجدد ندارد و آنقدر زیاد و پرتعداد اس��ت که
با کمترین اطالع از مناس��بات فوتبال میشود آنها را
بدون چشم مسلح به «اطالعات خاص» دید .چندماه

تصویر رهبر انقالب
روی پیراهن قهرمان اوکراینی

قب��ل ،درس��ت در روزهایی که بحث کنار گذاش��تن
تاج از فدراس��یون فوتبال مطرح بود ،در گزارشهایی
ک��ه در «وطن امروز» منتش��ر ش��د ،ف��اش کردیم
مثلث س��لطانیفر ،امیریصالح��ی و صفاییفراهانی
در صدد انتخاب فرد مورد نظرشان برای جانشینی تاج
هستند؛ جلساتی که «وطنامروز» از تشکیلش خبر
داشت و خبرش را رسانهای کرد اما از آنجایی که فیفا
حساسیت باالیی روی روسای فدراسیونهای فوتبال
در همه کش��ورها دارد ،سیاس��یون موف��ق به اجرای
پروژه خود نش��دند .تاج مان��د اما این ماندن به معنی
کوتاه آمدن مثلث فوقالذکر نبود .دخالتهای روشن
و پنهان کماکان در امور تخصصی فوتبال وجود دارد تا
جایی که وزیر ورزش باید امر کند که یک بازی فوتبال
ولو در ساعت  12شب حتما باید برگزار شود؛ خبری
که روابط عمومی وزارت ورزش آن را هنگام برگزاری
فینال جام حذفی ،توئیت و سپس در توئیتری دیگر

چرا فرهاد مجیدی تیم امید را انتخاب کرد؟

جایی برای او در استقالل نبود

نیاز به امضای قطع همکاری او با اس��تقالل توسط
امیرحسین فتحی اس��ت و به نظر میرسد باشگاه
استقالل هم مشکلی از این بابت نداشته باشد.
البته از آنجا که مجیدی تمام زورش را زد تا در
اس��تقالل همچنان به عنوان سرمربی باقی بماند و
حتی در این باره با معاون و ...هم به مش��کل خورد
و از پیشکسوتانی که به او پشت کردند دلخور بو د و
مدام در مصاحبهها و صفحه اینستاگرامش این نکته
«تنها بودن» را تاکید میکرد ،مشخص است به امید
جواب مثبت میدهد ،چرا که با مسجل شدن حضور
استراماچونی در استقالل ،فرهاد ناامیدتر از همیشه

باید دور نشستن روی نیمکت استقالل به عنوان نفر
اول را خط میکش��ید و به رویای خود در استقالل
پایان میداد.
استراماچونی ایتالیایی قرار است با خودش 2-3
مرب��ی بی��اورد و این یعنی فرهاد گزین��ه اول برای
دس��تیاری نخواهد بود ،بنابراین بعید بود که فرهاد
همچنان کارش را در استقالل ولو به عنوان دستیار
ن دالیل باعث شد مجیدی
دوم یا سوم ادامه دهد .ای 
به س��مت در خروجی اس��تقالل و در ورودی تیم
امید نزدیکتر شود .البته خیلیها معتقدند حضور
او روی نیمکت تیم امیدی که نیمقرن نتوانس��ته با

خودش حرف خویش��تن را تکذیب میکند! تاج حاال
صریح��ا موضعش را با دولت روش��ن ک��رده و اخبار
کامال موثقی در دست است که بعد از اظهارات رئیس
فدراس��یون فوتبال ،افرادی از س��وی وزارت ورزش و
دیگر نهادهای دولت با فدراس��یون تماس گرفتهاند و
گلههایی را در این م��ورد مطرح کردهاند .مخالفت با
انتخاب فرهاد مجیدی از سوی کمیته ملی المپیک،
نخستین واکنش منفی سیاسیون به صحبتهای تاج
است اما طبیعتا آخرین آنها نخواهد بود .جریانی که
خواه��ان برکناری تاج بود ،کماکان بر مس��ند قدرت
نشس��ته و با توج��ه به اینک��ه ارادهای ب��رای هزینه
کردن در فوتبال نیست و تنها سهم فوتبال از دولت،
دخالتهایش است ،باید شاهد فشارهای بیشتری روی
فدراس��یون فوتبال باشیم؛ فشارهایی که هدف اصلی
و غایی آن مجبور کردن تاج برای استعفاس��ت .دیروز
کیروش ،امروز مجیدی و فردا شاید فردی دیگر.
مربیان باتجرب ه و با سابقهتر به المپیک برود ،تصمیم
عجوالنهای بوده و این تیم بعید است با فرهاد جوان
و کمتجربه به این مهم دس��ت پیدا کن��د .در واقع
آنها بر ای��ن باورند که عدم نتیجهگیری مجیدی و
بازماندن تیم امید از المپیک ،با پایان دوران مربیگری
فرهاد همراه خواهد ش��د و او در ابتدای ورود به این
حرفه کارنامه خود را س��یاه میکند .به هرحال تیم
امید در موقعیت حساس��ی قرار دارد.کرانچار به هر
ترتیبی که بود توانست تیم امید را به مرحله نهایی
مقدماتی المپیک برس��اند اما نتایج این مربی برای
فدراسیوننش��ینها راضیکننده نب��ود و در نهایت
مجبور به اخراج مرد کروات ش��دند .با این شرایط و
سطح انتظار آیا حضور فرهاد در تیم امید منجر به
کسب نتایج بهتر و صعود به المپیک میشود؟

کشتیگیر اوکراینی در مسابقات کشتی
قهرمانی این کش��ور با پیراهن��ی که تصویر
رهبر انقالب بر آن نقش بس��ته روی سکوی
دریافت جوای��ز رفت .به گزارش فارس ،المار
نور علیی��ف ،کش��تیگیر آذربایجانیاالصل
اوکراینی که در مس��ابقات کش��تی اوکراین
موف��ق ب��ه کس��ب مدال طال ش��ده ب��ود با
پیراهنی که تصویر رهبر انقالب بر آن نقش
بسته روی س��کوی دریافت جوایز رفت .نور
علییف س��ال  ۲۰۱۸در مس��ابقات کشتی
فرنگی قهرمانی زیر  ۲۳اروپا (امیدها) موفق
به کس��ب عن��وان س��وم وزن  77کیلوگرم
شده بود .وی همچنین عنوان نایبقهرمانی
مسابقات کش��تی ارتشهای جهان در سال
 2017را ه��م در کارنام��ه دارد و در همین
س��ال نایبقهرمان اروپا در رده سنی جوانان
شده است.

قهرمانی پرتغال
درلیگ ملتهای اروپا

تیممل��ی فوتبال پرتغ��ال در فینال لیگ
ملتهای اروپا توانس��ت با ی��ک گل هلند را
شکس��ت دهد و جام قهرمانی را باالی س��ر
ببرد.
کریس��تیانو رونال��دو ،کاپیت��ان تیمملی
فوتبال پرتغال که در قهرمانی تیمش س��هم
بسزایی داشت ،گفت :بس��یار خوشحالم که
توانس��تیم عنوان قهرمانی را بهدست آوریم.
م��ردم پرتغال از این قهرمانی خوش��حالند و
باید ما هم خوشحال باش��یم .افتخار بزرگی
اس��ت ک��ه قهرمانی در این جام را بهدس��ت
آوردیم.
رونال��دو تنه��ا در  2دیدار پایان��ی برابر
س��وییس و هلند به میدان رفت .او در دیدار
قبلی برابر س��وییس که با پیروزی  3بر یک
پرتغال به پایان رسید هر  3گل تیمش را به
ثمر رساند.

