اهللکرم استکی از تیم ملی هندبال خداحافظی کرد

شنبه  5بهمن 1398
وطنامروز شماره 2851

کاپیت��ان تی��م ملی هندبال ایران پس از عدم راهیابی ایران به نیمهنهایی قهرمانی آس��یا از تیممل��ی خداحافظی کرد .تیم ملی هندبال ایران در
آخرین بازی از مرحله دوم قهرمانی آس��یا و انتخابی جهانی مقابل کرهجنوبی به تس��اوی  ۲۴ -۲۴رس��ید و ضمن اینکه از صعود به نیمهنهایی
بازماند ،سهمیه رقابتهای جهانی  ۲۰۲۱را هم از دست داد .اهللکرم استکی ،کاپیتان تیمملی پس از این مسابقه از تیم ملی خداحافظی کرد.

ورزشی

اخبار
اسکای ادعا کرد

دیبیاسی در آستانه توافق با ایران

س��رمربی ایتالیایی سابق آلبانی به
نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال
ایران نزدیک ش��ده اس��ت.جیانی
دیبیاسی برای ماجراجویی جدیدی
آماده میش��ود .این مربی  64ساله
در آستانه توافق برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران قرار
گرفته است .طبق گزارش اسکای ،فدراسیون فوتبال ایران
پیشنهادی  30ماهه به وی داده و بر این باور است که تیم
ایران در جامجهانی  2022حضور خواهد داشت .ایران در
 5دوره جامجهانی حضور داشته است .این رسانه افزود:
قرار است تا پایان هفته توافق نهایی برای همکاری جدید
انجام شود .به این ترتیب یک ایتالیایی دیگر بعد از آندرهآ
استراماچونی آماده حضور در فوتبال ایران میشود .اسکای
در بخش پایانی گزارش خود عنوان کرد :دیبیاس��ی در
صورت دستیابی به توافق ،به دومین تجربه در راه هدایت
یک تیم ملی دس��ت خواهد یافت ،زیرا وی در سالهای
 2011تا  2017هدایت آلبانی را برعهده داشت و این تیم
را به جام ملتهای یورو  2016رساند.
سرمربی ریوآوه:

طارمی کیفیت باالیی دارد

سرمربی تیم ریوآوه میگوید تمایل تیمهای بزرگ به
جذب مهدی طارمی طبیعی است .مهاجم ایرانی فصل
قبل الغرافه قطر ،پس از اینکه با باشگاه ریوآوه پرتغال به
توافق نهایی رسید و قرارداد امضا کرد ،این فصل عملکرد
خوبی در تیم پرتغالی داشته است و توانسته در امر گلزنی
موفق ظاهر شود .در روزهای اخیر پیشنهادات زیادی از
استون ویال ،پورتو و بنفیکا به دست این بازیکن رسیده
است .کارواخال ،سرمربی ریوآوه نیز درباره این موضوع
گفت :من خیلی وقت بود طارمی را میشناختم .او در تیم
ملی ایران بازی میکند که قبال کیروش روی نیمکت این
تیم بود و بازیهای ایران را میدیدیم .در قطر نیز طارمی
را یک بار دیدم ولی فکر نمیکردم او را در ریوآوه داشته
باش��م ،چرا که تیمهای ما نمیتوانند هماندازه تیمهای
قطری پول بازیکن دهند .با این حال مهدی با انتخاب
ریوآوه نش��ان داد شخصیت باالیی دارد و به دنبال پول
نیست .طبیعی است تیمهایی چون استون ویال ،پورتو،
بنفیکا و اسپورتینگ به دنبال او باشند .در واقع طارمی
ب��ا انتخاب ریوآوه گفت میخواهد کیفیت بازی خود را
در اروپا نش��ان دهد و راه فوتبال اروپا را در پیش گیرد.
تیمه��ای پرتغالی درباره او اطالعات زیادی میگیرند و
تیمهای انگلیسی نیز دنبال جذب او هستند .او در بخش
دیگری از صحبتهای خود گفت :طارمی بازیکن خوبی
است و خیلی خوب سر میزند .او بازیکن سریعی است
و میتواند در خط حمله کارآیی زیادی داشته باشد .او
کیفیت باالیی دارد و بخوبی با تیم هماهنگ میشود و
من کامال از او راضی هستم و خوشحالم تیمم بازیکنی
چون او دارد.

کاروان استقالل به دوبی رسید

کاروان تیم فوتبال اس��تقالل به کشور امارات رسید.
کاروانتیمفوتبالاستقاللکهازپنجشنبهشببامشکالتی
برای پرواز به امارات مواجه شده بود در نهایت دیروز وارد
خاک این کشور شد .اعضای تیم فوتبال استقالل بالفاصله
برای استراحت راهی هتل شدند و ساعت  18:30به وقت
تهران یک جلسه تمرینی برگزار کردند .آبیپوشان امروز
ش��نبه س��اعت  ۱۷:۵۰به وقت تهران در امارات میزبان
الکویت کویت خواهند بود.

پرونده کشتی جنجالی جام تختی
در کمیته انضباطی

عالوه بر ورود کمیته انضباطی فدراس��یون کش��تی
ب��ه مبارزه جنجالی و حاش��یهای وزن  ۷۲کیلوگرم جام
بینالمللی کشتی فرنگی تختی ،داوری این مسابقه نیز
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبارزه بین محمدرضا گرایی و امین کاویانینژاد که
پیش از این نیز رقابت نزدیکی برای کسب دوبنده تیم
ملی در مس��ابقات جهانی  2019نورسلطان داشتند،
در ج��ام تختی که مهمترین مرحله انتخابی تیم ملی
است ،به جنجال کشیده شد .این مبارزه را کاویانینژاد
در حالی  7بر  5برد که برادران گرایی و مربیانش��ان
اعتقاد داشتند رضا گرایی حریفش را ضربه فنی کرده
است؛ چیزی که از سوی رئیس تشک تأیید نشد .همین
مس��أله باعث شد حاش��یههای این مبارزه به بیرون از
تشک نیز کشیده شود .در همین رابطه عالوه بر ورود
کمیته انضباطی به ماجرا ،قرار است داوری این مسابقه
جنجالی نیز مورد بررس��ی قرار گیرد .این در شرایطی
است که پیش از این کادر فنی تیم ملی آزاد نیز از مدیر
تیمهای ملی خواس��ته بود  2مسابقه میثم نصیری با
امیرمحمد یزدانی و امیرحسین مقصودی که با اعتراض
داوری همراه بود بار دیگر از سوی کمیته داوران مورد
بررسی قرار بگیرد.

بازگشتمیزبانیبهتیمهایایرانیدرلیگقهرمانانآسیا

روز نجات فوتبال
شاید تمام آن چیزی را که مدنظرمان بود نتوانستیم از ماجرای
کنفدراسیون فوتبال آسیا و محرومیت موقت کشورمان از میزبانی
بگیریم اما از یاد نبریم که برای نخستینبار توانستیم رای ابتدایی
و اولیه کمیته اجرایی مسابقات را بشکنیم .روز پنجشنبه مدیران
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا به همراه مهدی علینژاد،
معاون قهرمانی وزارت ورزش به مالزی رفتند تا جلسه مهمی را
با دبیرکل این نهاد برگزار کنند .همه تالش ما این بود استقالل
و ش��هرخودرو بازیهای پلیآف را هم در ایران برگزار کنند اما با
توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری این دو بازی باقی نمانده بود،
دست آخر فوتبال ایران مجبور شد میزبانی این دو نبرد را بدهد اما
از سوی دیگر ضمانتهای کافی را برای برگزاری بازیهای برگشت
در خاک کشورمان بگیرد .روز پنجشنبه«ایافسی»  2بیانیه را
روی خروجیاش فرستاد؛ در اولی باز هم تاکید بر این شده بود که
«هنگام بازیهای برگش��ت باید مجددا وضعیت ایران را از لحاظ
امنیتی بررس��ی کنیم» اما دقایقی بعد آنها مجبور به اصالح این
بیانیه شدند و با حذف این گزاره ،در بیانیه خود آوردند در بازیهای
برگشت ،تیمهای ایرانی میزبان هستند .در این ماجرا ما  20درصد
مجبور به عقبنشینی اجباری شدیم اما از یاد نبریم که  80درصد
را توانستیم برگردانیم .البته باید گلهای به ادبیات مدیران حاضر
در مالزی کرد ،چرا که آنها کمی احساساتی شدند و دم از پیروزی
بزرگ زدند اما روز گذشته علینژاد این عبارت را تصحیح کرد و
گفت شاید پیروزی بزرگی نباشد اما قطعا توافق خوبی بود.
■■گرشاسبی  :رفتن مدیران ما به مقر AFCاقدام دلسوزانهای بود

پس از آنکه مدیران  ۴باش��گاه آس��یایی ایران طی یک نظر
واحد تصمیم گرفتند در کش��ور ثالث میزبان تیمهای حاضر در
لیگ قهرمانان نباش��ند ،پنجشنبه گذش��ته جلسهای با دبیرکل
 AFCبرگزار کردند .مس��عود تابش ،مدیرعامل س��پاهان تنها
غایب این جلس��ه بود .پس از کشوقوس فراوان در روزهای اخیر
خروجی این جلسه همانی شد که اهالی فوتبال منتظرش بودند.
«وطن امروز» پس از این اتفاق با حمیدرضا گرشاسبی گفتوگویی
انجام داد .مدیرعامل سابق پرسپولیس هر چند طول عمر مدیریتش
در باشگاه قرمزهای پایتخت کوتاه بود اما کارنامه موفقی از خود به جا
گذاشت که مهمترین آن فینالیست شدن تیمش در لیگ قهرمانان
آسیا بود .گرشاسبی درباره قبول پیشنهاد  AFCبه خبرنگار «وطن
پس از جلسه در مالزی با دبیرکل و چند مسؤول دیگر ،AFC
مدیران فوتبال ایران تصمیم گرفتند از لیگ قهرمانان آسیا انصراف
ندهند و با توجه به تضمین کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر
میزبانی تیمهای ایرانی در دور برگشت ،در این رقابتها حضور
پیدا کنند .این در حالی است که گفتمان غالب مسؤوالن ایرانی در
روزهای نخست اعالم این خبر« ،انصراف» قطعی از این رقابتها
بود اما در نهایت تصمیم آنها تغییر پیدا کرد .پس از اعالم خبر
اولیه از سوی خبرنگاران نزدیک به کنفدراسیون فوتبال آسیا و
همچنین اعالم موضع طرف ایرانی ،صحبتهای زیادی درباره
انصراف از این رقابتها اعالم شد .اینکه تبعات چنین تصمیمی
چیس��ت و در موارد قبلی چه اتفاقاتی رخ داده و مهمتر از آن،
در قوانین  AFCچه جریمههایی در نظر گرفته ش��ده است،
موضوعاتی بود که در افکار عمومی مطرح میشد .اگرچه آنموقع
مدیران باشگاهها با گفتمانی متفاوت پیش میرفتند اما در نهایت
به نظر میرسد عالوه بر تضمین  ،AFCاین تبعات سنگین نیز
نظر فوتبالیها را تغییر داد .کنفدراسیون فوتبال آسیا در اساسنامه
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ،صراحتا به موضوع انصراف پرداخته
و در  3صفحه ،این موضوع را شرح داده است .انصراف از لیگ

[ کوریره ]

دوباره بزن بریم

امروز» گفت :بحث این است که ما باید بر قوانین بینالمللی مسلط
باشیم .وقتی  AFCرأیی را میدهد ،باید بتوانیم از راه قانونی حل
و فصلش کنیم .رفتن مدیران ما به مقر  AFCاقدام دلسوزانهای
بود اما باید بخش روابط بینالملل فدراسیون فوتبال ما به آنها اعالم
میکرد که این اقدامات باید زودتر انجام میشد .مدیرعامل سابق
پرسپولیس اظهار داشت :ما باید قوانین را بدانیم اما نمیدانیم .فکر
میکنیم چون در کش��ور خودمان با رفاقت و کدخدامنشی البی
میکنی��م در  AFCهم این اتفاق میافتد که اینطور نیس��ت.
گرشاس��بی درباره صحبتهای اس��ماعیل خلیلزاده ،سرپرست
اس��تقالل و فرهاد حمیداوی ،مالک شهرخودرو پس از جلسه در
مالزی که گفته بودند «خبر خوش به هواداران میدهیم» ،تصریح
کرد :این مدیران چون مسؤولیتی در ورزش ما نداشتهاند و حضور
در باشگاههای فوتبال ما تجربه اول آنهاست ،پس از جلسه روی
موج احساسات سوار شدند و مصاحبه احساسی کردند .وی افزود:
ما باید با مردم صادقانه صحبت کنیم تا نگاه آنها طوری نباشد که
بگویند جلسه غیرواقعی بوده است .این رفتارهایی که مدیران ما
انجام دادند ،قشنگ نبود که البته به مدیریت کالن ما بازمیگردد.
وزارت ورزش و فدراس��یون ما باید اشراف بیشتری داشته باشند.
نباید طوری باشد که وقتی مسؤوالن وزارت ورزش ما حرفی بزنند
مردم بگویند این حرفها واقعی نیست.
■■علینژاد ۲ :میزبانی دادیم و  ۱۲میزبانی گرفتیم

سرپرس��ت معاونت قهرمان��ی وزارت ورزش با تش��ریح روند
مذاکرات با مس��ؤوالن  ،AFCبه محمد دادگان ،رئیس پیشین
فدراسیون فوتبال ایران کنایه زد و گفت ۲ :میزبانی دادیم و ۱۲
میزبانی گرفتیم .مهدی علینژاد درباره سفرش به مالزی به همراه
مدیران باش��گاههای فوتبال و جلس��ه با مسؤوالن کنفدراسیون
فوتبال آسیا گفت :همه به این موضوع ورود کردیم و محکم روی
این موضع ایستادیم که خارج از ایران بازی نمیکنیم .همزمان
البیها را به صورت جدی شروع کردیم .دوشنبه نامه دیگری آمد
مبنی بر اینکه کل بازیهای گروهی باید خارج از ایران باشد .در
ای��ن نامه گفته بودند کمیته اجرایی عالیترین رکن  AFCهم
تصمیم کمیته مسابقات را تایید کرده است ولی  2پروپوزال برای
ما در نظر گرفته بودند .اعتقاد ما این بود هر دو پروپوزال حرکت
خطرناکی بود که میتوانست ما را دچار گمراهی کند .سرپرست

پیروزی دیپلماتیک؛ حذف شرط بررسی امنیتی

بیانیه کنفدراسیون فوتبال آس�یا درباره میزبانی تیمهای ایرانی در دور
گروهی لیگ قهرمانان تغییر کرد .بعد از ظهر پنجشنبه انتشار بیانیهای از سوی
 AFCاین شائبه را به وجود آورد که خروجی جلسه چیزی غیر از صحبتهای
طرف ایرانی بوده باشد .در آن بیانیه مطابق خواستههای قبلی AFCاعالم شده
بود بازیهای دور رفت مرحله گروهی به عنوان دیدارهای بیرون خانه برای
ایران برگزار میشود تا زمان برای بررسی مسائل امنیتی درباره کشور ایران
وجود داشته باشد و پس از آن درباره دور برگشت و میزبانی ایران تصمیمگیری
شود اما یک ساعت بعد بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا تغییر مهمی کرد و
جمله پایانی این بیانیه که مهمترین نکته و ابهام آن برای فوتبالدوستان ایرانی بود ،به چیزی مشابه صحبتهای مدیران باشگاههای
ایرانی پس از جلسه تبدیل شد .در پایان این بیانیه به جای صحبت از نگرانیهای امنیتی و بررسیهای احتمالی ،گفته شده بازیهای
خانگی تیمهای ایرانی به هفته چهارم ،پنجم و ششم مرحله گروهی منتقل میشود .مشابه این متن در ایمیلی که ابراهیم شکوری
از آن رونمایی کرده نیز وجود دارد؛ آنجا هم به برگزاری دیدارهای خانگی نمایندگان ایران در هفتههای چهارم ،پنجم و شش�م
مرحله گروهی اشاره شده است .گفتنی است ،این دومین روز متوالی است که رسانهها و اهالی فوتبال در ایران به دلیل اشتباهات
س�ایت  AFCدچار س�ردرگمی میشوند .چهارشنبه هم محل بازی پلیآف شهرخودرو مقابل حریف بحرینی در یک قسمت از
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر مشهد و در بخش دیگری شهر شارجه امارات عنوان شده بود که باعث ایجاد شبهاتی شد.

معاون��ت قهرمانی وزارت ورزش ادام��ه داد :ما به آنها گفتیم که
روابط خوبی با کنفدراسیون داریم .طرف مذاکره ما وینزور جان،
دبیرکل کنفدراسیون آس��یا بود که گفت روابط خوبی داریم .او
گفت میتوانیم  4باشگاه دیگر را جایگزین تیمهای ایران و جرایم
را اعمال کنیم که شامل  2سال محرومیت به جز امسال میشود.
جریمه  ۲۰هزار دالری حداقل جریمه است و خیلی باالتر از این
میش��ود .سرپرس��ت معاونت قهرمانی وزارت ورزش اظهار کرد:
پیش��نهاد ما به مس��ؤوالن  AFCاین بود که شما اگر بپذیرید
بازیهای برگشت در ایران انجام میشود ،میتوانیم درباره پلیآف
(برگزاری بازی استقالل و شهر خودرو خارج از خانه) فکر کنیم.
وینزور جان گفت نمیتوانم این تصمیم را بگیرم .آقایی مصاحبه
کرده (محمد دادگان ،رئیس پیشین فدراسیون) و گفته است وینزور
جان کارهای نیست که با او مذاکره کردهاند .بله! او نمیتوانست به
تنهایی تصمیم بگیرد و نیم ساعت درخواست تنفس کرد .وینزور
جان با افراد مرتبط تماس گرفت .در همان زمان کم ،تماسهای

انصراف از لیگ قهرمانان چه تبعاتی داشت؟

گریز از فاجعه

قهرمانان آسیا در  2حالت ممکن است:
 -1پیش از شروع مسابقات AFC :در برخی موارد زمان شروع
مسابقات را «تاریخ قرعهکشی» و در برخی موارد «نخستین بازی
پلیآف» دانسته است .به هر حال اگر  30روز پیش از اولین بازی
انصراف داده شود 10 ،هزار دالر جریمه در انتظار باشگاه خواهد
بود و در صورتی که کمتر از یک ماه تا زمان شروع باقی مانده
باشد ،این جریمه به  20هزار دالر خواهد رسید .همچنین کمیته
اخالق و انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا میتواند هر تصمیم
الزماالجرایی را در این زمینه اتخاذ کند.
همچنینایافسی میتواند سیستم ،تقویم و نوع مسابقات
را با توجه به این انصراف تغییر دهد یا تیمی را جایگزین کند.
 -2پس از شروع مسابقات :انصراف پس از آغاز تورنمنت ،تبعات
بسیار سنگینی برای باشگاهها خواهد داشت .تمام بازیهای این
تیم در لیگ قهرمانان احتس��اب نخواهد شد 2 ،سال بعدی را
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یووه مرگبار

نیز تیم مذکور محروم خواهد بود و از  20تا  100هزار دالر نیز
جریمه وجود خواهد داشت ،البته این تنها یک طرف ماجراست.
در موضوع انصراف پس از آغاز تورنمنت«،ایافسی» این را
به اسپانسرها ،مجری حق پخش و تیمهای حریف میگوید تا
با طرح شکایت درخواست غرامت کنند .اما در غیر این صورت
نیز جریمههایی س��نگین فارغ از آن  20تا  100هزار دالر در
انتظار تیم انصرافدهنده خواهد بود .نکته مهم اینکه «کمیته
مسابقات  AFCاختیار دارد هر تصمیمی را درباره فدراسیون
فوتبال کشور انصراف دهنده ،بگیرد».

متعددی وجود داشت .بعد از نیم ساعت وی گفت شرط شما را
میپذیریم یعنی بازیها در خانه شما (ایران) و بدون پیششرط
برگزار ش��ود .علینژاد همچنین با ب��ه نمایش درآوردن اطالعیه
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،گفت :این نامه صراحت دارد که بازی
در خانه برگزار میشود[ .علینژاد چند بار روی کلمه At Home
تاکید میکند] کلمه «در خانه» شفاف است .بعد از آن ،بیانیهای
توسط  AFCصادر شد .ما در فرودگاه بودیم که این بیانیه آمد
و به همان نامه دوم برگشته بود یعنی شرط بررسی امنیت برای
بازیهای برگشت .بعضی از دوستان گفتند ما به مالزی رفتیم چه
کار کردیم .این بیانیه همان چیزی بود که نمیخواستیم .بالفاصله
همان موقع تماس گرفتیم و به مسؤوالن  AFCگفتیم در بیانیه
نوشتهاید شرایط امنیتی در حالی که پیششرطی را قبول نداریم.
در فاصله یک ساعته ،هجمه زیادی آمد و مذاکره فشرده کردیم
و گفتیم اگر دوباره این بحث باشد در مسابقات شرکت نمیکنیم.
ظرف یک ساعت بیانیه عوض شد.
محرومیت  2س��اله ،محرومیتهای بیش��تری را هم از سوی
کمیته انضباطی و اخالق کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در پی
داشته باشد .همچنین عالوه بر اعمال جریمه  100هزار دالری،
احتماال جریمههای نقدی دیگر هم تعیین میشد .اما نکته مهمتر
جایی است که  AFCاین اختیار را داشت تا برای بازیهای
ملی نیز قرار مشخصی را صادر کند و
برای فدراسیون هم جرایمی
را در نظر بگیرد ،بویژه اینکه
جلسات نمایندگان ایرانی
در ساختمان کنفدراسیون
و با حضور نمایندگان وزارت
ورزش برگزار میشد.

■■مورد فوتبال ایران؛ شدیدترین جریمه تاریخ؟

اما موضوع ایران با الش��ارجه(به عنوان تیمی که یک بار از
مسابقات کنار کش��یده است) و دیگر تیمهای انصرافدهنده،
تفاوته��ای کلی دارد .ایرانیها تصمیم ب��ه انصراف کلی (هر
 4نماینده) را داش��تند که طبیعتا میتوانس��ت عالوه بر
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