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اعالم زمان رونمایي از پیراهن تیم
ملي فوتبال

رویترز :ایران امید اول آسیا براي
درخشش در جام جهاني
 خبرگزاري رویترز در گزارشي به وضعیت بحراني
تیمهاي آسیایي بهجز ایران قبل از جام جهاني اشاره
کرد .تیمهاي آســیایي حاضــر در جام جهاني غیر از
ایران به دلیل کسب نتایج ضعیف ،با چالش بسیاری
روبهرو شدهاند و دست به تغییر سرمربي خود زدهاند.
بــراي اولینبار پنج تیم از قاره آســیا در جام جهاني
 ۲۰۱۸روســیه حاضر خواهند بود که بیشترین تعداد
تیمهاي این قاره در جام جهاني است؛ ولي تنها یک
تیم آسیایي به جام جهاني ميرود که حداقل در یک
سال اخیر دســت به تغییر سرمربي خود نزده است.
آن تیــم ،ایران اســت .حضور هفتســاله کارلوس
کــيروش در تیم ملــي فوتبال ایــران را نمیتوان با
وضعیت ســرمربیان ژاپــن ،کرهجنوبي ،عربســتان
ســعودي و استرالیا مقایسه کرد .بهتازگی فدراسیون
فوتبال ژاپن ،ســرمربي بوســنیایي خود یعني وحید
هلیلهودزیچ را از سمت خود اخراج و آرکرا نیشینو
را بهعنوان ســرمربي خود انتخاب کرد .قبلتر در تیم
ملي فوتبال اســترالیا شاهد تغییر ســرمربي بودیم؛
جایي که آنژه پوستج اوغلو جاي خود را به سرمربي
سابق عربستان سعودي یعني برت فان مارویک داد.
در تیم ملي فوتبال کرهجنوبي نیز شاهد چنین تغییر
و تحولي بودیم؛ بعد از شکست برابر قطر در انتخابي
جام جهاني روســیه ،اشتلیکه آلماني از سمت خود
برکنار شــد و جاي خودش را به یک سرمربي داخلي
داد .در نهایت کرهجنوبي توانســت جواز حضور در
جام جهاني را به دســت بیاورد .در تیم ملي فوتبال
عربســتان سعودي بحران بیشــتر بود؛ آنها ابتدا فان
مارویک را جانشین بائوسا کردند؛ ولي در ادامه خوان
آنتونیو پیتزي را بهعنوان سرمربي جدید خود انتخاب
کردند؛ اما تساوي یک بر یک برابر اوکراین و شکست
ســنگین  ۴بر صفر برابر بلژیک ،باعث شــد این مربي
نیز با مشکل روبهرو شود .با درنظرگرفتن اینکه زمان
کمــي تا آغاز جام جهاني  ۲۰۱۸روســیه باقي مانده
اســت ،این تغییرات ميتواند تأثیــر بدي روي تیمها
داشته باشــد .تیم ملي فوتبال ایران بهترین تیم آسیا
در ردهبنــدي فیفا که در رده سيوششــم قرار دارد،
امید اول قاره آســیا براي درخشــش در جام جهاني
روســیه اســت؛ حتي با وجود اینکه آنها با تیمهاي
اســپانیا ،پرتغال و مراکش همگروه شــدند .با وجود
اختالف کارلوس کيروش با فدراسیون فوتبال ایران،
این مربي پرتغالي همچنان ميتواند روزهاي سختي
را پیشروي خود در فوتبال ایران ببیند.

بانوي جودوکار ایران نقرهاي شد
 در پایــان روز نخســت از رقابتهــاي جــودوی
کاپ آزاد آســیا در ازبکســتان ،تیم کشورمان با شیوا
جهانگیري به یک نشان نقره رسید .به گزارش پایگاه
اطالعرساني فدراسیون جودو ،رقابتهاي کاپ آزاد
آســیا در رده ســني جوانان از صبح  ۲۵فروردین و
با حضــور  ۱۷۲جودوکار از هفت کشــور به میزباني
شهر تاشکند ازبکســتان آغاز شد و شیوا جهانگیري،
نماینده وزن منهاي  ۴۸کیلوگرم جودوی کشــورمان،
به نشــان نقره دســت یافــت .جهانگیــري پس از
اســتراحت در گام نخســت ،با دو پیروزي فینالیست
شد و با شکســت برابر نماینده ازبکستان ،نشان نقره
آن خود کرد .در روز نخست این
این مســابقهها را از ِ
رقابتها ،صدف بیرانوند و زهرا آبرومند ،دو جودوکار
دیگر کشــورمان ،در وزنهاي منهاي  ۵۷کیلوگرم از
رسیدن به مدال بازماندند.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
لیگ قهرمانان آسیا
 دوشنبه  ۲۷فروردین
الهالل عربستان-استقالل ،ساعت ۲۰:۱۵
پرسپولیس -السد ،ساعت ۱۹:۳۰
 سهشنبه  ۲۸فروردین
لوکوموتیو تاشکند-ذوبآهن ،ساعت ۱۸:۳۰
تراکتورسازي -الغرافه ،ساعت ۱۹:۰۰

ﻋﮑﺲ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

 رئیس فدراســیون فوتبــال زمــان رونمایي از
پیراهن تیم ملي فوتبــال را اعالم کرد .به گزارش
»ورزش سه« ،بعد از حرفوحدیثهاي بسیاری که
دربــاره پیراهنهاي تیم ملي در جام جهاني پیش
آمد ،مهدي تاج روز گذشته صحبتهایي را درباره
زمــان رونمایي از پیراهنها انجــام داد .دراینباره
جنجالهــاي زیــادي پیــش آمد و گفته ميشــد
آدیداس لباســي بــراي تیم ملــي طراحي نکرده
است؛ اما رئیس فدراسیون فوتبال این موضوع را
رد کرد .تاج درباره زمــان رونمایي از پیراهنهاي
تیم ملي اظهار کرد» :روز  ۲۸اردیبهشــت در بازي
با ازبکستان از لباسهاي تیم ملي رونمایي خواهد
شــد و این لباسها جدیدتریــن تکنولوژي و مدل
 ۲۰۱۸آدیداس هستند .طرح یوز روي این لباسها
وجود ندارد ،به این دلیل که شرکت آدیداس مصر
بود که اگر طرح یوز را جایــي که فیفا اجازه داده
روي لبــاس بزنیم ،عمال تکنولــوژي کولینگ آنها
دیگر کاربردي ندارد .ســرمربي تیم ملي نیز روي
اســتفاده از این ویژگي لباسها تأکید زیادي دارد.
البته ما از فیفا خواســته بودیــم کمي طرح یوز را
باالتر بزنیم ،ولي با درخواست ما موافقت نشد«.

سارا گودرزي :گفته بود» :برمیگردم و همان احسان
قبلی میشــوم .احســانی کــه محکوم بــه پیروزی
اســت نه شکست« .شــش ســال از روزهای تلخ و
پر از ناکامیاش گذشــته و حاال شــده همان احسان
قبلی .مسابقه پرتاب دیسک چوالویستای سندیگوی
آمریــکا جایی بود کــه نایبقهرمــان المپیک ۲۰۱۲
لنــدن را بــه دوران طالییاش بازگردانــد ۶۸ .متر و
 ۸۵سانتیمتر پرتابی نیســت که خیلی ساده از کنار
آن عبــور کرد؛ آن هم برای آغاز فصل .حدادی هفته
گذشــته در مسابقه »چوال ویســتا« آنقدر آماده بود
که حتی بیشتر از قهرمان المپیک  ۲۰۱۶ریو ) ۶۸متر
و  ۳۷ســانتیمتر( هم انداخت .او در رقابت با دنیل
سوئدی ،نایبقهرمان  ۲۰۱۷جهان ،پرتابهایش را از
 ۵۹متر شــروع کرد تا به مرز  ۶۹متر رسید و اول شد.
دنیل با  ۶۸متر و سه ســانتیمتر دوم شد و جاکوب
دیگر پرتابگر سوئدی با  ۶۳متر و  ۶۳سانتیمتر سوم.
احســان اما میداند بعد از ســال افت رکوردی ،تازه
اول راه اســت و نباید به این پرتاب دلخوش باشــد.
خودش میگوید» :مربیام بــه من گفت حاال با این
پرتاب  ۶۸متری ،پنج سانتیمتر از زمین بلند شدهای.
من حاال حــاال کار دارم .باید بیشــتر تمریــن کنم تا
روزبهروز بهتر شــوم .البته این را هم باید بگویم که
انداختن  ۶۸متــر برای اولین مســابقه فصل خیلی
خوب است«.
خیلیهــا معتقدند اوجگرفتن یکباره تکســتاره
دوومیدانی ایران کار مربی او اســت» .مک ویلکینز«،
مربی پرآوازه آمریکایی که آخرین شــاهکار مربیگری
او قهرمانکــردن »رایان کروِزر« در رقابتهای پرتاب
وزنه المپیک  ۲۰۱۶ریو بود .مک اواخر ســال گذشته
به ایران آمد و اردویی ۲۰روزه برای احسان در کیش
گذاشــت و خیلی زود او را با خودش به ســندیهگو
بــرد .او از همــان روزهای ابتدایی شــروع کارش با
احسان نوید روزهای بهتری را به او داده بود .هدفی
کــه مک برای احســان در ســر دارد ،پرتابهای ۷۰
متری است.
حدادی حاال با این پرتاب دیگر فاصله چندانی هم
با رکورد شخصیاش ندارد .روزی که در رقابتهای
سال  ۲۰۰۸اســتونی ۶۹ ،متر و  ۳۲سانتیمتر رکورد
زد و دوومیدانــی دنیا را غافلگیر کرد .پرتاب چند روز
پیش احســان حتی از پرتاب او در المپیک لندن )۶۸
متر و  ۱۸ســانتیمتر( که اولین مدال ایران در تاریخ
دوومیدانی المپیک را به ارمغان آورد ،بهتر بود.
دارنــده مــدال برنز جهــان در ســال  ۲۰۱۱بعد
از رقابتهــای چوالویســتا ،در مســابقه پرتابهای

حدادی در آمریکا به توکیو لبخند زد

احسان بهتر از المپیک لندن
دانشگاه  UCهمین ســندیگو شرکت کرد و باز هم
اول شــد .این دو مســابقه ،تورنمنــت خاصی برای
کسب مدال نداشــت و بیشــتر از نظر جنبه تمرینی
و آمادگی حائز اهمیت اســت .بااینحال رکوردهای
پرتابگران نشــان میدهد که احســان و رقبایش در
سطح باالیی کار کردند.
بهتریــن پرتاب دارنــده پنج مدال طــالی پرتاب
دیسک آسیا در مســابقات دومش در شهر سندیگو
ایالت کالیفرنیا  ۶۷متر و چهار سانتیمتر بود .نفرات
دوم و سوم این مســابقه پرتابگرانی از آمریکا بودند
که بــه ترتیب با  ۶۶و  ۲۹ســانتیمتر و  ۶۵متر و ۱۲
سانتیمتر رکورد زدند.
حدادی بعــد از نتایج خوبــش در آمریکا گفت:
»خوشــحالم که دومین مســابقهام را هــم با اولی
پشتسر گذاشتم .ولی باید بگویم که مهم اولشدن
نیست .مهم این است که رکورد خوب داشته باشی.
انشــاءاﷲ هفتــه آینده هم در یک مســابقه دیگر در
آمریکا شــرکت میکنم و بعد از آن آماده میشوم تا
در رقابتهــای لیگ الماس جهان که در اروپا برگزار
میشود ،مســابقه بدهم .از مربیام و حسین توکلی
که در یک سال گذشته تمرینات بدنسازی خوبی را با
هم داشتیم ،تشکر میکنم«.
کارشناســان دوومیدانــی هم نتیجههــای اخیر

حدادی را در رقابتهای آمریکا قابل دفاع میدانند
و معتقدند شــروع بسیار خوبی برای اوست تا بتواند
خود را بــرای بازیهای المپیــک  ۲۰۲۰توکیو آماده
کند .احســان با رکــورد ۶۸متری کــه از خود به جا
گذاشــته حاال به رده دوم جدول ردهبندی پرتابگران
برتر دنیا صعود کرده اســت .بااینحال او اما رقبای
سرســختتری نســبت به گذشــته دارد .جــدای از
کانتــرف الکنا و ماالچوفســکی که رقیبــان قدیمی
احســان هســتند ،باید پرتابگران نوظهور جامائیکا،
ســوئد ،بلژیــک ،آمریکا و اســترالیا را هــم به جمع
حریفان او اضافه کرد .رکورد هفته گذشــته احسان
در آمریکا ســومین پرتــاب او در دوران حرفهایاش
محســوب میشــود و بهترین رکوردش پس از سال
.۲۰۰۸
حدادی ،نابغه تمام دورانها
احســان حدادی را بدون شــک باید نابغه تمام
دوران دوومیدانــی ایران دانســت .او بــا پنج مدال
طالی مسابقات قهرمانی آســیا ،سه مدال ارزشمند
بازیهای آسیایی ،مدال نقره بازیهای المپیک ،۲۰۱۲
مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان  ،۲۰۱۱بهترینها
و اولینها را در تاریخ این رشــته برای کشــورمان به
دست آورده است .افتخاراتی که حتی در رشتههای
دیگر هم کمتر دیده میشود .در کارنامه هیچکدام از

دوومیدانیکاران ایران این تعداد طالی آسیایی دیده
نمیشود .این ورزشکار ۳۲ساله در سال  ۲۰۰٥برای
اولینبار در ۲۰ســالگی قهرمان آسیا شد و یک اتفاق
تاریخی را رقم زد .او پس از آن چهار طالی دیگر در
قهرمانی آسیا و سه طالی بازیهای آسیایی )،۲۰۰٦
 ۲۰۱۰و  (۲۰۱٤را هــم بــه کارنامــهاش اضافه کرد.
حــدادی بعد از حضور در رقابتهــای لیگ الماس
باید آماده شرکت در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
شــود .بازیهایی که از اعتبار باالیی در ســطح قاره
برخوردار است.
فراز و فرود احسان
رکوردهای نایبقهرمــان المپیک  ۲۰۱۲لندن در
حالی در دو سال گذشته به شدت تنزل کرد که در هر
رویدادی پا گذاشــت ،ناکام واقعی بود ،بهطوری که
حتی پرتابهایش به مرز  ٦٥متر هم نرسید .بهترین
رکوردی که از حدادی به ثبت رسید ،تابستان دو سال
پیش در رقابتهای بینالمللــی  ۲۰۱٥لوکزامبورگ
بــود که با  ٦٥مترو  ۲۲ســانتیمتر جــواز حضور در
بازیهــای المپیــک  ۲۰۱٦ریودوژانیرو را به دســت
آورد .اوج نمایش ضعیف پرتابگر دیســک ایران اما
در المپیــک ریو بود .جایی کــه با رکورد  ٦۰متر و ۱٥
سانتیمتر حتی از مرحله مقدماتی هم صعود نکرد
و حذف شد.
او که تا پیش از المپیک لندن بین شــش پرتابگر
برتر جهان قرار داشــت ،در سالهای  ٦٥) ۲۰۱٤متر
و  ۲۳ســانتیمتر( ٦٥) ۲۰۱٥ ،متر و  ۲۲سانتیمتر( و
 ٦۳) ۲۰۱٦متر و  ٦۱سانتیمتر( بهترتیب به ردههای
 ۲۱ ،۲٤و  ٥۳ردهبنــدی اتحادیه جهانی دوومیدانی
ســقوط کرد .حدادی در رقابتهای قهرمانی جهان
 ۲۰۱٥پکن هم کاری از پیش نبرد و از ســه پرتابی که
در مرحله مقدماتی داشت ،تنها بار اول دیسک را ٦۰
متر و  ۳۹ســانتیمتر انداخت و دو پرتاب دیگرش را
خطا کرد تا به فینال نرسد.
افت شدید رکوردی پرافتخارترین دوومیدانیکار
ایران در این ردهبندی او را به جایی رســاند که حتی
بــه رقابتهــای لیگ جهانــی الماس هــم دعوت
نشــد؛ پرتابگــری که پیــش از آن به دلیل داشــتن
رکوردهای خوب و با قرارگرفتــن در جمع برترینها
به این مسابقات دعوت میشــد و سابقه رفتن روی
ســکوی لیگ الماس را هم داشــت .او سال گذشته
در بازیهای همبســتگی کشــورهای اســالمی باکو
بــا رکــورد  ٦۰متــرو  ٥٤ســانتیمتر دوم شــد و در
رقابتهای آســیایی  ۲۰۱۷هند هم بــا  ٦٤مترو ٥٤
سانتیمتر به قهرمانی رسید.

بهرام افشارزاده مطرح کرد

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺰارى دﯾﺪارﻫﺎى ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﻰ در اﯾﺮان
چهــار ماه پیش و پس از ســفر مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال
ایران ،به قطر ،این موضوع مطرح شد که قطریها میخواهند از امکانات
جزیره کیش برای برگزاری جام جهانی کمک بگیرند .احتماال جام جهانی
 ۲۰۲۲قطــر با حضــور  ۴۸تیم برگزار میشــود و فراهمکــردن  ۴۸کمپ
تمرینی کار سادهای نیست .در این میان ،اختالف سیاسی قطر با عربستان و
امارات ،فرصتی طالیی در اختیار ایران قرار داده اســت .پیش از این ،تصور
میشد ابوظبی و دوبی شریکان مهم دوحه در برگزاری جام جهانی باشند؛
اما پس از مالقات رؤســای فدراســیون ایران و قطر ،کیش گزینهای جدی
شــد .فاصله کیش با دوحه فقط  ۲۸۲کیلومتر اســت .پس از مالقات تاج
بــا همتای قطریاش در  ۲۳آذر  ،۱۳۹۶همه منتظر حضور گروه قطری در
کیش و بازدید از امکانات این جزیره بودند؛ اما در این چهار ماه خبری نشد.
در شرایطی که به نظر میرسید این پروژه فراموش شده است ،روز گذشته
دبیر شورای ورزش سازمان منطقه آزاد کیش از سفر نماینده فیفا به ایران
در هفتههــای آتی خبــر داد .بهرام افشــارزاده در گفتوگو با مهر درباره

مشــارکت کیش در میزبانی جام جهانی گفت» :بهجز صحبتهای اولیه
که از سوی قطریها برای کمکگرفتن از امکانات جزیره کیش مطرح شد
و البته پیگیریهای ایران و ازجمله نامهنگاریهایی که از سوی فدراسیون
فوتبال صورت گرفت ،اقدام دیگری در این زمینه انجام نشــده اســت؛ اما
بهطور حتم با توجه به برنامه بازدیدی که مســئوالن فوتبال قطر از جزیره
خواهند داشت ،تا دو ،ســه ماه آینده نتیجه کار قطعی و مشخص خواهد
شــد .قرار است مســئوالن فوتبال قطر در سفر به ایران بازدیدی از کیش و
امکانات این جزیره داشته باشند .در جریان همین بازدید ،مذاکرات تکمیلی
نیز انجام خواهد شد تا دقیقا مشخص شود درخواست قطریها برای این
همکاری چیســت و از ما چه کمکــی میخواهند و اینکه ما در مقابل چه
تقاضایی داریم« .افشــارزاده عنوان کرد :این مذاکرات حداکثر تا ســه ماه
دیگر با حضور نماینده فیفا نهایی میشوند .اینکه قطر بخواهد چند کمپ
در کیش بســازد و از آنها در جام جهانی اســتفاده کند ،با توجه به شرایط
و مســاحت کشــور قطر ،پروژهای منطقی به نظر میرســد .افشارزاده روز

گذشــته صحبتی دیگر هم انجام داد؛ اینکه شــاید چند بازی جام جهانی
در ایران برگزار شــود» .درخواست اولیه مطرحشــده برای برگزاری کمپ
تمرینی بود؛ اما اینکه اگر شــرایط وجود داشته باشد ،چند دیدار مثال یکی،
دو دیدار ،این رقابتها نیز در کیش برگزار شــود ،دور از ذهن نیست .البته
الزمه این موضوع ،داشتن زیرساختهای مورد نیاز است و اینکه از هر نظر
آمادگی الزم وجود داشــته باشد .در هر صورت ،این مسئله نیز در نشست
به بحث گذاشــته میشــود؛ بهویژه برگزاری چند دیــدار این رقابتها که
نقطــه عطفی برای ورزش ایران خواهد بــود .البته این کار به اماواگرهای
پس همه آنها داشــتن زیرســاختهای الزم و
زیادی بســتگی دارد که در ِ
در کل امکانات تأییدشــده فیفــا قرار دارد .این یــک کار جهانی و جمعی
اســت .از نظر هتل و امکانات الزم برای اســکان ،مشکلی وجود ندارد؛ اما
برای برگزاری دیدار بــه امکانات تکمیلی نیاز داریم .باید همه جوانب کار
خیلی دقیق بررسی شود« .در روزهای گذشته مسئوالن قطری تأکید کردند
آمادگی برگزاری جام جهانی را با  ۴۸تیم دارند.

چرا حمید استیلي براي تیم امید انتخاب شد؟

ﺗﺮس از ﺗﮑﺮار ﺑﺮونﺳﭙﺎري
درحاليکــه نزدیک به ســه ماه دیگر به شــروع
رقابتهــاي بازيهاي آســیایي مانده ،تیــم فوتبال
»امید« ایران حمید استیلي را بهعنوان مدیر فنياش
شــناخت! حرکتي تازه و شاید رو به جلو به این امید
کــه »امیدها« در رقابتهاي پیشرو ناامید نشــوند.
بااینحال موردي که هنوز داســتان تیم ملي امید را
داستاني پیچیده جلوه ميدهد ،اختالفنظر در سطح
برنامه و مدیریت با تیم ملي بزرگساالن ایران است.
این تیم کــه آخرینبار خاکپور را بهعنوان ســرمربي
باالي ســرش داشت ،از رسیدن به بازيهاي المپیک
 ۲۰۱۶ریو بازماند تا حســرت رسیدن به این رقابتها
 ۴۰ســاله شــود .بعد از اتمام رقابتهــاي انتخابي
المپیک؛ مشــابه بــا اتفاقي که هربــار رخ داده ،تیم
امید به حال خودش رها شد تا باز هم در آستانه یک
رقابت و تورنمنت دیگر ،یکي ،دو نفر معرفي شوند تا
به امور این تیم که دومین تیم ملي ایران در ردههاي
سني محسوب ميشود ،رسیدگي کنند.
استیلي در تیم فدراسیون یا حبیب کاشاني؟
حمیــد اســتیلي بعــد از چندین ســال دوري از
میادین فوتبال دوباره نامش مطرح شــده؛ سرمربي
ســابق تیمهاي پرســپولیس و راهآهن ،اینبار نه در
قامت مربي )فعال( ،بلکــه در هیبت مدیر ،پایش را
به فوتبال گذاشته اســت .پیش از این؛ یعني درست
پیــش از بازيهاي مرحله انتخابــي براي بازيهاي
المپیک ریو ،فدراســیون فوتبال در اقدامي بيسابقه
مدیریــت این تیم را بــه صورت کنتــرات به حبیب
کاشــاني ،مدیرعامل سابق پرســپولیس ،سپرد تا به
حســرت  ۳۶ســاله ایران براي نرســیدن به المپیک
پایان دهد .حبیب کاشاني هم پس از روبهروشدن با

چراغ قرمز وزارت ورزش براي آوردن زالتکو کرانچار،
محمد مایلي کهن را بهعنوان مدیر فني انتخاب کرد
و در نهایــت هــم محمد خاکپور هدایــت امیدها را
برعهده گرفت .خاکپور که تجربهاي در سرمربیگري
نداشــت ،با انتخاب دســتیاراني نهچندان زبده ،راه
رسیدن به المپیک را سخت کرد و دستآخر حسرت
عدم صعود دوباره بــر دل امیدها باقي ماند .بخش
آزاردهنــده اتفاقات آن دوره تیــم ملي امید ،چالش
هــرروزه محمــد مایليکهن با کارلــوس کيروش،
ســرمربي تیــم ملي بزرگســاالن ،بود کــه نیمي از
توان فني تیم امید را ميگرفت .البته علي کفاشــیان
بهخاطر تأمین بودجــه اردوي تیم ملي امید حبیب
کاشــاني را روي کار آورد تا بار ســنگیني روي دوش
فدراســیون نباشــد .در آن فضا ،تیم ملي امید تبدیل
به یک جزیره مســتقل شد که با مدیریت و مربیگري
متفاوتــي ،بدون رســیدن به نتیجه بــه کارش پایان
داد .حاال اما ســناریوي »برونسپاري« در حال تکرار
اســت؛ حمید اســتیلي یکي از نزدیکترین آدمها به
حبیب کاشــاني ،عضو ســابق شوراي شــهر تهران،
اســت .انتخاب او بهعنــوان مدیر جدیــد تیم ملي
امیــد این ذهنیت را به وجــود آورده که مهدي تاج،
رئیس کنوني فدراســیون فوتبال ،هم ميخواهد راه
علي کفاشــیان ،رئیس سابق ،را برود و دوباره تیم را
به »گروه« کاشــاني بسپارد؛ موضوعي که البته هنوز
صحتوســقمش تأیید نشــده ،چون حمید استیلي
بهعنــوان مدیر تیم ملي امید ،هنــوز اظهارنظري در
این مورد نکرده است.
در راه کيروش یا مخالف او؟
کارلــوس کــيروش چندیــن ســال اســت بــا

برنامههــاي تیم ملي امید چالش جدي دارد؛ او که
در برنامهریــزي بلندمدتش همواره تالش کرده این
تیم را همراه بــا برنامههاي تیم ملي بزرگســاالن
کنــد ،ناموفق مانده اســت .کــيروش اعتقاد دارد
برنامههاي این دو تیم باید در یک راســتا باشــند و
سرمربياي باید هدایت این تیم را برعهده بگیرد که
با سرمربي تیم ملي بزرگساالن )شخص کيروش(
تفاهم داشته باشد .آخرینبار نهتنها این اتفاق نیفتاد،
بلکه دعواي هرروزه مدیریت دو تیم بزرگســاالن و
امید کار را براي هر دو طرف به بیراهه برد .کيروش
بعد از عدم رسیدن تیم امید به المپیک از فدراسیون
خواست به طور جد با برنامههایش درباره تیم امید
همراهي شود و حتي خود او سرمربي را هم انتخاب
کنــد .فعال اما با این اقدام فدراســیون ،به ظاهر که
قرار نیست چنین اتفاقي بیفتد و ممکن است دوباره
درگیري کيروش با فدراســیون بر ســر ماجراي تیم
امید باال بگیرد.
مثل شیر
در این شرایط که شــایعات زیادي مبنيبر حضور
دوباره حبیب کاشــاني در رأس مدیریت تیم ملي به
گوش ميرسد ،مهدي تاج ،رئیس کنوني فدراسیون
فوتبال ،مجبور شده واکنش نشان دهد .او با تکذیب
چنیــن ادعایي به »خبرآنالین« ميگوید» :اصال چنین
چیزي نیســت .شــرایط امیدهایمان خیلي حساس
بود .مــا وقت نداریــم .معموال تیمها بــه تیم امید
بازیکــن نميدهنــد و باید زود تصمیــم ميگرفتیم.
این تیم نیاز به کســي داشــت که اهل تعامل باشد،
محبوبیت داشــته باشــد و بدون هیاهــو بتواند به
تیمهــا رو بزند و از آنها بازیکن بگیــرد .براي همین

از حمید اســتیلي خواســتیم تا قبــول زحمت کند،
ولي درباره تأمین اعتبار براي این تیم ،تیم را دســت
هیچکسي نميسپارم .خودمان مثل شیر ایستادهایم.
تالش براي شکستن تابوي صعود به المپیک ،هدف
بزرگمان است« .اســتارت فدراســیون فوتبال براي
شکستن طلسم ناکامي صعود به بازيهاي المپیک
در حالي رقم خورده که این تیم هنوز سرمربي ندارد!
فدراســیون ميگوید بــهزودي گزینههــا را معرفي
ميکند ،ولي کيروش ميخواهد مربي مدنظرش را
بهعنوان سرمربي این تیم بگذارد.
جواد نکونام گزینه هدایت تیم ملي امید
دیگر بر کســي پوشــیده نیســت کــه کارلوس
کيروش ميخواهد جواد نکونــام هدایت این تیم
را برعهده بگیرد؛ ســرمربي جوان و کنوني نساجي
مازنــدران کــه در رقابتهاي لیــگ آزادگان تالش
ميکند تیمش را به لیگ برتر بیاورد ،مدتهاســت
یکي از گزینههاي جدي نشســتن روي نیمکت تیم
ملي اســت .بااینحال او و تیمــش فعال چند بازي
سرنوشتســاز دیگر دارنــد و بعید اســت نکونام
بخواهــد در این مدت قید هدایت نســاجي را بزند.
از این گذشــته مدیریت اســتیلي را هم نباید نادیده
گرفــت؛ اگرچه فدراســیون ميگویــد او را بهخاطر
»روزدن به تیمهاي باشــگاهي براي جذب بازیکن«
به تیم ملي فراخوانده ،ولي بعید است بهراحتي زیر
بــار همه تصمیمات برود .خود اســتیلي که تجربه
مربیگري در فوتبال ایران را دارد ،احتماال گزینههایي
هم براي هدایت این تیم در ســر داشته باشد؛ مگر
اینکه وقت به تنگنا برســد و خودش تصمیم بگیرد
هدایت این تیم را هم برعهده بگیرد.

تالش پرسپولیس و استقالل برای
سرگروهی در آسیا
 هفته پایانــی مرحله گروهی لیــگ قهرمانان
آســیا امروز آغاز میشود .پرســپولیس و استقالل
هر دو امروز بــه میدان میروند .پرســپولیس در
ورزشــگاه آزادی میزبان السد قطر است ،استقالل
هم در کویــت به مصاف الهالل مــیرود .این دو
تیم پرطرفدار هفته گذشته صعود خود را مسجل
کردند.
پرســپولیس با کســب یــک تســاوی در خانه
نســف قرشــی از صعودش مطمئن شد .در گروه
 Cلیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس با  ۱۰امتیاز دوم
اســت و الســد قطر  ۱۲امتیازی است .پرسپولیس
امروز با یک برد میتواند بهعنوان ســرگروه راهی
مرحله حذفی شــود .تیمهای این گروه در مرحله
یکهشتم نهایی با تیمهای گروه  Aبازی خواهند
کرد .مشخص نیست در آن گروه ،االهلی عربستان
اول میشــود یا الجزیره امارات .سهشنبه الجزیره
میزبان االهلی اســت و اگر بازی را ببرد ســرگروه
میشــود .مســلما اتفاق بهتر برای پرســپولیس
رودررونشــدن با االهلی و معافشدن از بازی در
زمین بیطرف اســت .بههمیندلیــل نمیتوان با
قاطعیت گفت اولشــدن برای پرســپولیس بهتر
اســت یا دوم شدن .برانکو ایوانکوویچ دیروز تأکید
کرد پرســپولیس بــرای برد راهی میــدان خواهد
شــد» .ما برای ســه امتیاز به میدان میرویم .قبال
هم گفتم تیم ضعیفی در آســیا نیســت .برای این
میآییــم که از گروهمان صعــود کنیم و قهرمان
شویم .مدنظر داشته باشــید که طرفداران خیلی
مهم هســتند و آنها برای دیدن یــک بازی خوب
به ورزشــگاه میآیند .مســئله مهم این است که
بازیکنان ،هواداران و رســانهها باید از دیدن بازی
لذت ببرند .دلیل حضور ما در اینجا این اســت که
این شادی را به وجود بیاوریم«.
السد تیمی آشــنا برای هواداران ایرانی است؛
تیمــی که مرتضــی پورعلی گنجــی و ژاوی را در
ترکیب خود دارد .الســد این فصــل نایب قهرمان
لیــگ قطر شــد .ایــن تیم در بــازی رفــت ۱-۳
پرســپولیس را شکســت داد .پرســپولیس برای
بــازی امروز دو غایب دارد .محســن ربیعخواه که
شــدیدا مصدوم شده ،فرشاد احمدزاده هم ظاهرا
آســیبدیده است .السد و پرســپولیس یکبار در
لیگ قهرمانان آســیا به مصاف هــم رفتند که آن
تکبازی با برد السد همراه شد.
در دیگر بازی نمایندگان ایران در آسیا استقالل
بــه مصاف الهالل مــیرود .الهــالل در این بازی
میزبــان اســت اما بهدلیل مشــکالت بیــن ایران
و عربســتان بــازی در کویت برگزار خواهد شــد.
استقالل در این گروه سخت در بازی پنجم صعود
خود را قطعی کرد .این درحالی اســت که الهالل،
فینالیســت ســال گذشــته با دو امتیاز حذف شد.
اســتقالل حاال پس از صعود شــیرین میخواهد
سرگروه شــود .تیمهای این گروه با تیمهای گروه
 Bبازی خواهند کرد .در آن گروه الدحیل ســرگروه
شده اســت .یکی از دو تیم ذوبآهن یا لوکوموتیو
تاشــکند هم دوم خواهند شــد .در این شرایط ،با
توجه به قدرت تیم الدحیل ،استقالل قطعا به فکر
سرگروهی است .استقالل با کسب یک تساوی در
بــازی امروز مقابل الهالل قطعا ســرگروه خواهد
شد .آبیهای ایران در یک صورت سرگروهی را از
دست میدهند؛ به الهالل ببازند ،العین هم الریان
را در قطر ببرد .العین و الریان برای صعود ،نبردی
حســاس دارند .الهالل ناکام بزرگ این مسابقات
بود ،این تیــم که ادعای قهرمانی داشــت حاال با
دو امتیاز در انتهای جدول اســت .الهالل در بازی
رفت با تک گل مامه تیام مغلوب اســتقالل شــد.
این تیم چند روز پیــش در یک رقابت نفسگیر با
االهلی برای پانزدهمینبار قهرمان لیگ عربستان
شد .روزبه چشمی و امید ابراهیمی ،دو ملیپوش
اســتقالل محرومانــد و امــروز بــازی نمیکنند.
اســتقالل و الهالل چهــار بار در لیــگ قهرمانان
باهم بــازی کردند که دوبار الهالل برد و دو مرتبه
اســتقالل .در مجموع دو تیم هشتبار به مصاف
هم رفتند که سهم استقالل سه برد ،دو مساوی و
دو باخت بوده است.
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