
تيم ملي واليبال 
سعيد احمديان

    گزارش
کش�ورمان ب�ا 
چين،  شکست 
ب�راي دومي�ن بار ب�ه المپي�ک صع�ود کرد.
ديروز تمام نگاه ها در واليبال آسيا به جيانگمن 
چين بود و نبرد اي��ران و چين در فينال انتخابي 
المپي��ک، نبردي که تي��م برنده را ب��ه المپيک 
می رس��اند و تيم بازن��ده را با حس��رت به خانه 
می فرستاد. تيم کشورمان پس از برد قزاقستان، 
چين و چين تايپه در مرحل��ه گروهي و پيروزي 
مقابل کره جنوبي در نيمه نهايی به فينال رسيده 
بود. آن سو چيني ها هم با دو برد مقابل چين تايپه 
و قزاقس��تان و شکس��ت مقابل ايران در مرحله 
گروهي و پي��روزي مقابل قطر شگفتی س��از در 

نيمه نهايی حريف ايران در بازي نهايي بودند.
  صعود راحت و بی دردسر

پس از ي��ک ب��ازي س��خت در نيمه نهايی تيم 
کش��ورمان براي رس��يدن به المپيک دوباره به 
چين رس��يده بود، تيمي که در مرحله گروهي 
از ايران شکس��ت خورده بود و اين ب��ار هم بايد 
تيم کش��ورمان براي صعود به المپيک پيروز از 
ميدان خارج می ش��د. کوالکوويچ براي بازي با 
چين، تيم کش��ورمان را با هم��ان ترکيب ثابت 
بازی های گذش��ته راهي ميدان کرد و تيم ايران 
با ترکيب سعيد معروف، شهرام محمودي، ميالد 
عبادي پور، محمد موسوي، محمدرضا حضرت پور 
و پوريا فياضي بازي را آغاز کرد. ترکيبي که علي 
شفيعي هم در جريان بازي به آن اضافه می شد. 

تيم کش��ورمان از همان س��ت اول نش��ان داد که 
قرار نيس��ت مصاف نزديک و نفس��گير مقابل کره 

جنوبي تکرار ش��ود و از همان امتيازهای اول اين 
واليباليست هاي کش��ورمان بودند که توانستند با 
چين فاصل��ه بيندازند، طوري ک��ه وقت دوم فني 
استراحت با برتري 16 بر 10 تيم ايران به دست آمد. 
اختالفي که باعث شد با به وجود آمدن يک حاشيه 
امنيت، ملی پوشان کشورمان بدون استرس و فشار 
رواني به بازي ادامه دهند و در نهايت با حساب 25 
بر 14 اين ست را به نفع خودشان به پايان رساندند 
تا تنها دو س��ت ديگر با بليت توکيو فاصله داشته 
باشند. ست دوم را هم تيم کشورمان طوفاني آغاز 
کرد و 5 بر يک جلو افتاد، ام��ا در ادامه چيني ها با 
جبران چه��ار امتياز عقب افت��اده در امتياز پنج با 
ايران مساوي شدند تا برخالف ست اول، شاگردان 
کوالکوويچ حاش��يه امنيت زيادي نداشته باشند. 
با اين حال وقت های اول و دوم فن��ي به ترتيب با 
امتيازهاي 8 بر 5 و 16 بر 14 به نفع ايران به دست 
آمد. در امتيازهاي پاياني ست دوم تيم کشورمان با 
دفاع روي تور خوب توانست در نهايت 25 بر 22 در 

اين ست هم پيروز شود و 2 بر صفر جلو بيفتد. 
در س��ت س��وم هرچند در امتيازهاي ابتدايي، 
چيني ها پا به پاي تيم کش��ورمان باال آمدند، اما 
در ادامه ملی پوشان توانستند اين فاصله را بيشتر 
کنند، طوري که فاصله دو امتيازي در وقت اول 
فني استراحت در وقت دوم به پنج امتياز رسيد 
و در ادامه اين اختالف امتيازي بيشتر هم شد تا 
تيم کشورمان برد راحتي را در ست سوم پيش رو 
داشته باشد و در نهايت اين ست هم مانند ست 
اول با نتيجه 25 بر 14 به نفع ايران تمام ش��د و 
تيم کشورمان در پايان با نتيجه 3 بر صفر چين را 

شکست داد تا جشن صعود به المپيک را بگيرد.

  برتري قاطعانه در آمار
پيروزي مقابل چين و صعود واليبال به المپيک 
در حالي به دست آمد که تيم کشورمان نمايش 
مقتدرانه ای داش��ت و جاي ح��رف و حديثي را 
باقي نگذاشت. تيم ايران در اين بازی 37 امتياز 
از اسپک، 14 امتياز از دفاع روی تور، پنج امتياز 
از س��رويس مس��تقيم، 19 امتياز از اشتباهات 
حري��ف و در مجموع 75 امتياز کس��ب کرد. در 
مقابل چيني ها 30 امتياز از اسپک، هشت امتياز 
از دفاع روی تور، يک امتياز از سرويس مستقيم و 
يک امتياز هم از اشتباهات تيم ايران و در مجموع 
50 امتياز به دست آوردند. سيدمحمد موسوی، 
س��رعتی زن تيم ملی واليبال ايران هم با کسب 
16 امتياز توانست عنوان امتيازآورترين بازيکن 
ايران را به خود اختصاص دهد و نشان داد که پس 
از اينکه به دليل مصدوميت جام جهاني را دست 

داد، دوباره به روزهاي خوبش برگشته است.
  دومين صعود 

واليبال ايران ديروز در حالي توانست مجوز حضور در 
المپيک توکيو را به دست آورد که اين دومين صعود 
واليبال به رقابت های المپيک است. خرداد 95 تيم 
کشورمان در حالي که لوزانو هدايت تيم را برعهده 
داش��ت در رقابت های انتخابي المپيک به عنوان 
بهترين تيم آسيايي، مجوز حضور در المپيک ريو را 
کسب کرد تا پس از 52 سال براي اولين بار به اين 

رقابت ها صعود کند و طلسم المپيک را بشکند.
چهار س��ال بعد ب��راي دومين صع��ود واليبال به 
المپيک، تيم کشورمان کار چندان سختي پيش رو 
نداشت. پس از ناکامي در مرحله اول انتخابي که 
مرداد امسال در روسيه برگزار شد، اين بار شاگردان 

کوالکوويچ در انتخابي المپيک در قاره آسيا که با 
حضور هشت تيم برگزار شد، توانستند به عنوان تيم 
قهرمان راهي المپيک توکيو شوند و دومين صعود 

متوالي را در تاريخ واليبال ايران ثبت کنند.
  واليبال به بسکتبال رسيد

صعود واليبال، دومين صعود يک رش��ته تيمي از 
کشورمان به المپيک 2020 بود تا تعداد رشته های 
گروه��ي کش��ورمان در توکيو به دو تيم برس��د. 
شهريور امسال بود که تيم ملي بسکتبال توانست 
با پشت سر گذاشتن چين به عنوان بهترين تيم 
آسيايي، سهميه حضور در المپيک را کسب و پس 
از 12 سال دوباره به اين رقابت ها صعود کرد. حاال 
پس از چهار ماه ديروز هم واليبال با پيروزي مقابل 
چين در فينال انتخابي المپيک، دومين سهميه 
تيمي المپيک را براي ايران به ارمغان آورد. پيش 
از اين تيم هندبال مهرماه امس��ال نتوانس��ت در 
رقابت ه��ای انتخاب��ي به رغم يک ش��روع خوب، 
سهميه المپيک را به دست آورد و دومين صعود 
متوالي را جشن بگيرد. حال با توجه به حضور 12 
بازيکن واليبال در المپيک، س��هميه های کاروان 
ايران که تا پيش از اين 29 سهميه بود با المپيکي 

شدن واليبال به عدد 40 رسيد.
در بين رش��ته های تيمي ع��الوه ب��ر واليبال و 
بسکتبال که المپيکي شده اند، در رشته فوتبال 
هم که رقابت هايش همزمان با واليبال در منطقه 
آس��يا در حال برگزاري اس��ت، تيم کشورمان با 
وجود يک باخت و يک مساوي، شانس اندکي براي 
صعود دارد و به نظر می رسد واليبال و بسکتبال 
تنها رش��ته های تيمي حاضر در کاروان ايران در 

المپيک توکيو باشند.
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سالم والیبال به المپیک
دنيا حيدري

فريدون حسن

معیشت خانواده  یا  پارالمپیک؟
مجيد کاکوش، دارنده سهميه پارالمپيک توکيو پس از خداحافظی از تيم 
ملی پاراتيروکمان گفت: »دوست داشتم تحت حمايت بيشتری از سوی 
مسئوالن کميته ملی پارالمپيک قرار می گرفتم، اما به خاطر مشکالت اداری 
و تأمين معيشت خانواده چاره ای جز خداحافظی نداشتم. به خاطر طوالنی 
بودن اردوهای تيم ملی و عدم حمايت مالی از سوی کميته ملی پارالمپيک 
مجبور بودم بين کار و حضور در تيم ملی يکی را انتخاب کنم که در نهايت 
تصميم گرفتم از دنيای قهرمانی خداحافظی کنم. قطعاً اگر تحت حمايت 
مالی مسئوالن کميته ملی پارالمپيک بودم، چنين تصميمی را نمی گرفتم.« 
وي ادامه داد: »بارها اين موضوع را عنوان کرده بودم و مسئوالن کاماًل در 
جريان مسائل و مشکالتم بودند، اما هيچ اتفاقی نيفتاد. طی چند ماهی که در 
اردو هستم، نه حقوق پارالمپيکی خود را دريافت کرده ام و نه پاداش سهميه 
پارالمپيک توکيو به من اختصاص پيدا کرده است. در اين مدت به خاطر 

شرايط سخت مالی واقعاً شرمنده خانواده ام شدم.«

جدال باالنشینان در هفته هجدهم بسکتبال
هجدهمين هفته رقابت های ليگ برتر بسکتبال عصر امروز برگزار می شود و 
طي آن در دو بازي مهم پتروشيمي تيم دوم جدول رده بندی با شيميدر تيم 
پنجم  و نفت آبادان رده سومي با مهرام رده چهارمي به مصاف هم می روند. دو 
ديداري که نتايج آن می تواند جايگاه پنج تيم باالي جدول را با تغيير روبه رو 
کند. در کنار اين دو ديدار مهم، شهرداري گرگان صدرنشين با خيالي تقريباً 
راحت در زمين خود با ذوب آهن ديدار می کند. نيروي زميني در تهران ميزبان 
آويژه صنعت است، مس کرمان با شورا و ش��هرداري قزوين بازي می کند، 
شهرداري بندرعباس در زمين خود به مصاف رعد پدافند شهرکرد می رود و در 

نهايت نيز توفارقان آذرشهر مقابل مهمان خود اکسون تهران قرار می گيرد.

شميم رضوان

بهترین تصمیم، سخت ترین انتخاب
فدراسيون فوتبال سرانجام بعد از هفته ها بالتکليفی نيمکت تيم ملی 
از بررسی گزينه های داخلی برای انتخاب جايگزين ويلموتس تا اواخر 
ماه جاری خبر می دهد. اگرچه طبق ادعای برخی گزينه های خارجی 
نيز قرار اس��ت مورد بررس��ی قرار گيرند، اما آنطور که به نظر می رسد 
آقايان متفق القول روی سرمربی ايرانی نظر دارند. تصميمی که البته در 
مقطع کنونی می تواند بهترين باشد. اگرچه تيم ملی به دليل پيشرفت 
روزافزون فوتبال دنيا به مربی باسواد و بادانش خارجی نياز دارد، اما نه 
زمانی که تنها دو ماه تا بازی های دور برگشت انتخابی جام جهانی زمان 
باقی مانده است. نگاهی گذرا به فرصت های از دست رفته و زمان باقی 
مانده نشان می دهد که گزينه خارجی در شرايط فعلی نه فقط نمی تواند 
به دليل عدم شناخت کافی از فوتبال ايران و بازيکنان سودی برای تيم 
ملی داشته باشد، بلکه می تواند هزينه هنگفت ديگری هم روی دست 
فوتبال بگذارد. در واقع با توجه به اندک زمان باقيمانده و حساسيت بازی 
با عراق و بحرين که در جدول رده بندی باالتر از ايران قرار گرفته اند، تنها 
يک مربی خارجی و آشنا با شرايط فوتبال ايران و بازيکنان ايرانی است که 
می تواند هماهنگی الزم را بين بازيکنان ايجاد و آنها را مهيای ادامه مسير 
جام جهانی کند. با وجود اين مسئله مهم انتخاب گزينه اصلح است. با 
توجه به نتايج ضعيف تيم ملی در بازی های دور رفت مرحله مقدماتی کار 
اين تيم در ادامه راه برای صعود بسيار سخت شده و همين مسئله کار را 
برای نفر بعدی که قرار است به جای ويلموتس سکان هدايت تيم ملی را 
به دست بگيرد بسيار دشوار خواهد بود. همين سختی کار نشان از لزوم 
يک انتخاب اصلح و مطمئن دارد. انتخابی که جز موفقيت های داخلی، 
تجربيات قابل قبول بين المللی هم داشته باشد تا داستان تيم ملی بعد از 

دو صعود پی درپی به جام جهانی با حسرت به نقطه پايان نرسد.

همایش ملي ورزش و زن برگزار می شود
رشد و توسعه ورزش بانوان که همراه با افتخارآفريني در دهه های اخير در 
مسابقات المپيک، جهاني و آسيايي همراه بوده، سبب شده کميته ملي 
المپيک با برگزاري همايش ملي زن و ورزش، فرصت و چالش هايی را که 
در اين رابطه وجود دارد، بررسي کند. همايش ملي زن و ورزش در حالي 
روز سه شنبه 24 دي برگزار می شود که ديروز مهين فرهادی زاد، رئيس 
کميس��يون ورزش و زنان کميته ملی المپيک در يک نشست خبري به 
تشريح اهداف برگزاري اين همايش پرداخت: »به دليل مالحظات فرهنگی 
و باورهايی که برای ما بعد از انقالب وجود داشت در تربيت زنان توانمند رشد 
خوبی داشته ايم و در بخش ورزش زنان در سال های اخير به دستاوردهای 
خوبی  دست يافته ايم. در تيراندازی چهار سهميه گرفته ايم، در رشته های 
ديگر هم باز شانس داريم تا بانوان ما بتوانند وارد المپيک شوند مثل قايقرانی، 
کاراته، تکواندو، دووميدانی و تنيس روی ميز، اما اصل کار سالمت و ورزش 

همگانی است تا زنان سهم بيشتری در ورزش داشته باشند.«

نيمکت تيم ملی 
شيوا نوروزي
     تيم ملی

فوتبال همچنان 
س��رمربی ندارد. 
پس از آنکه مارک ويلموتس قراردادش را فسخ 
کرد و مذاکرات طوالنی فدراس��يون مهدی تاج 
نتوانست او را برای بازگشت متقاعد کند، هنوز 
جانشين ويلموتس مشخص نشده است. با اينکه 
انتظار نمی رفت مرد بلژيک��ی به اين زودی ها به 
همکاری اش با تيم کش��ورمان پاي��ان دهد، اما 

ش��رايط به گونه ای پيش رف��ت که تکليف 
سرمربی تيم کشورمان در حالی که چهار 
بازی حساس در رقابت های انتخابی جام 
جهانی  پيش رو داريم، مشخص نيست. 

جدای از اين مس��ئله، سردرگمی مديران 
فدراسيون فوتبال در انتخاب سرمربی 

جديد هر روز بيشتر می شود و با 
ادام��ه اين رون��د بعيد اس��ت 
جايگزي��ن ويلموت��س به اين 
زودی ها معرفی شود. ايرانی يا 
خارجی بودن س��کاندار تيم 
ملی دوراهی است که گويا 
فدراسيون بر سر انتخاب 
آن گير افتاده است. برانکو 
ايوانکووي��چ تنها گزينه 
خارجی مطرح ش��ده به 
ش��مار می رود و از طرفی 

اسامی چون علی دايی، امير 
قلعه نويی، حسين فرکی و يحيی 
گل محم��دی ه��م ب��ه عن��وان 
گزينه های ايرانی مطرح شده اند. 
اميرمهدی عل��وی، مدير روابط 
عمومی فدراسيون شنبه شب در 
گفت وگويی از احتمال خارجی 
بودن سرمربی تيم ملی سخن 
گفت، ول��ی اس��الميان، عضو 
هيئت رئيس��ه ايران��ی ب��ودن 
سرمربی بعدی را قطعی خوانده 
بود. ب��ا اين حال سرپرس��ت 

دبيرکلی فدراسيون از هيچ گزينه خاصی نام نبرده 
اس��ت. هادی ش��کوری که ديروز در يک برنامه 
تلويزيونی حاضر شده بود ضمن تشريح شرايط 
انتخاب سرمربی از معرفی گزينه نهايی تا پايان 
دی ماه خبر داد: »همانطور که اسم گزينه خارجی 
را نياوردم برای گزينه داخلی هم اس��می مطرح 
نمی کنم. قطعاً مربيان داخلی بسيار توانمند که با 
رزومه شان سال ها موفقيت شان را ثابت کرده اند 
جزو گزينه های ما هس��تند و تا پاي��ان دی ماه 
سرمربی تيم ملی معرفی خواهد شد. پيش بينی 
را که از آينده داريم در قرارداد لحاظ خواهيم 
کرد. اسم بردن از گزينه ای خاص حرفه ای 
نيس��ت. ما هم گزينه های  خارجی و هم 
داخلی داريم که اسامی شان محدود است 
و حرفه ای نيست که از آنها نام ببرم، 
چون روی قراردادشان تأثيرگذار 
اس��ت. اس��الميان هم عضو 
هيئت مديره اس��ت، اما من 
می گويم گزينه ما هم داخلی 
و هم خارجی اس��ت و هر 
کدام به نفع فوتبال ايران 
باش��د و رؤس��ای م��ا 
تشخيص بدهند که به 
نف��ع فوتبال اس��ت، 
انتخاب خواهد شد و 
بنده هم مس��ئوليت 
اجرايی کارهايش��ان، 
بح��ث اس��کان، بليت و 
قرارداد را دنب��ال خواهم کرد. 
تمام دغدغه مان اين اس��ت که 
بهترين را انتخاب کنيم و همه 
می خواهند اين تيم بدون هيچ 
مشکلی به جام جهانی راه پيدا 
کند.« تيم ملی فوتبال ايران در 
گروه C مقدماتی جام جهانی در 
رده سوم قرار دارد و برای صعود به 
مرحله نهايی چهار بازی حساس را 

پيش رو دارد. 

با قبول شکست مقابل کره جنوبي

امیدها کمرنگ شد!

سرمربی تيم ملی فوتبال تا پایان دی معرفی می شود

ایرانی یا خارجی؛ مسئله این است!

شکست 2 بر يک 
اشرف رامين
    المپيک

تيم امي��د مقابل 
جنوب��ی  ک��ره 
اميدهايمان برای صعود به المپيک توکيو را کمرنگ 
کرد. تيم فوتبال اميد کشورمان ديروز در دومين 
ديدار خود در چارچوب رقابت های قهرمانی زير 23 
سال آس��يا و انتخابی بازی های المپيک 2020 با 
نتيجه 2 بر يک مغلوب کره ش��د ت��ا کارمان برای 
صعود به مرحله بعد بسيار سخت شود. شاگردان 
حميد استيلی روز گذشته بازی خوبی را برابر کره به 
نمايش گذاش��تند؛ بازی در 20 دقيقه اول کاماًل 
متعادل پيگيری  می شد تا اينکه در دقيقه 22 ، لی 
دونگ جون روی دفع ناقص فرعباسی، سنگربان 
کشورمان صاحب موقعيت شد و گل نخست را به 
ثمر رساند. پس از آن کره ای ها حمالتشان را روی 
دروازه ما افزايش دادند. در دقيقه 30 حمالت حريف 
نتيجه داد و جيوسونگ جو با يک شوت از راه دور گل 
دوم کره ای ها را زد. نيمه اول اين بازی با برتری 2 بر 
صفر حريف قدرتمند به پايان رسيد تا اميدها نيمه 
دوم را باانگيزه ش��روع کنند. ملی پوشان برای باز 
کردن دروازه کره تالش زيادی کردند و در نهايت هم 
رضا شکاری در دقيقه 54 موفق به باز کردن دروازه 
کره جنوبی شد. بازی با همين روند ادامه پيدا کرد و 
ملی پوشان ايران برای جبران نتيجه تمام تالش شان 
را کردند، ام��ا در نهايت اين کره ای ه��ا بودند که با 

نتيجه 2 بر يک پيروز ميدان شدند و با شش امتياز 
صعودشان به مرحله بعد را قطعی کردند. با اين حال 
شاگردان اس��تيلی با يک امتيازی که از تساوی با 
ازبکستان به دست آورده اند برای صعود به دور بعد 
عالوه بر اينکه محکوم به شکس��ت چي��ن در روز 
چهارشنبه هستند بايد منتظر نتيجه بازی ازبکستان 
– کره جنوبی هم باشند.  حميد استيلی، سرمربی 
تيم اميد پس از اين شکست از عملکرد بازيکنانش 
انتقاد کرد: »ما دو نيمه کامالً متفاوت داشتيم. در 20 
دقيقه اول بازی را خوب شروع و کنترل کرديم، اما 
بعد از دقيقه 20 انگار بچه های ما به خواب رفتند. آنها 
دچار اشتباهات زيادی شدند و وظايف خودشان را 
فراموش کردند. بعضی از بازيکنان ما دوندگی کافی 
نداشتند و در جايگاه هايی که بايد قرار نگرفتند. به 
حريف فضای شوت زنی داديم و همين کافی بود تا 
دو گل بخوري��م و عق��ب بيفتيم. در اين ش��رايط 
بازگش��ت به بازی خيلی س��خت بود.« اس��تيلی 
رويارويی با چين را هم سخت خواند: »از تيم چين 
هم شناخت خوبی داريم. اين آخرين شانس برای 
ماست و اگر می خواهيم نتيجه بگيريم و در مسابقات 
بمانيم، حتماً بايد اين بازی را ببريم. هيچ راه ديگری 
نداريم، جز اينکه در اين بازی برنده شويم. با تمام 
ت��وان ت��الش و از آماده ترين بازيکنان اس��تفاده 
می کنيم. از نظر ذهنی و فيزيکی بايد آمادگی الزم را 

برای اين بازی داشته باشيم.«

واليباليست هاي کشورمان با شکست 3 بر صفر چين المپيکي شدند

چقدر دل مان براي تختي تنگ تر شد
هفته اي که گذشت، هفته سختی بود. هفته اي پر از حادثه و اتفاق تلخ و 
شيرين، هفته اي سخت که چش��م ها را باز و جبهه خودي و غيرخودي را 
بيشتر از قبل مشخص کرد. حاال شايد براي ش��ناختن دوست و دشمن 
چندان نيازي به بصيرت باال هم نباشد، چراکه امروز همه چيز روشن تر از 
قبل است به شرط آنکه بخواهي ببيني و خودت را به نديدن و نفهميدن 
نزني. حاال راحت تر از قبل می توان فرق دوغ و دوشاب را فهميد به شرط 

آنکه بخواهي اين تفاوت را ببيني و درک کني.
يک هفته س��خت به ملت ايران گذش��ت و حاال می توان به خوبي ديد که 
برخي چهره هاي بنام ورزشي که هرچه دارند از صدقه سري مردم و ايران و 
سربازان جان برکف کشور است، چگونه از ترس باطل شدن گرين کارت هاي 
اقامت ش��ان در ينگه دنيا در زمين دشمن بازي مي کنند. کساني که حتي 
حاضر نيستند برخالف تمام ادعاهايشان با مردم همراه شوند، چون هفته 
قبل به مصلحت شان نبود، اما اين هفته اوضاع فرق مي کند و دوباره حس 
مردم داريش��ان گل کرده، آن هم ب��ا تأخيري چهار روزه، چ��را؟ چون اين 
مردم داري مهر گرين کارت هايشان را پررنگ تر از قبل مي کند. نيازي به نام 
بردن نيست، چون حاال همه خوب مي دانند منظورمان چه کساني هستند.

يک هفته سخت، مهم و مؤثر بر ايران گذشت و حاال می توان به وضوح ديد 
که خودفروخته هايی که تا همين يکي، دو ماه قبل به اسم ايران تاريخ ساز 
بودند و بابت اين عنوان هزاران رانت و امتياز گرفتند حاال در زمين دشمن و 

با قلم آنها چگونه از اسارت شان در ايران مي گويند! 
کساني که در جواب شان بايد گفت؛ بله معلوم است که نه تاريخ سازی، نه 
پرچمدار. تمام اينها وقتي معنا پيدا می کرد که نامت در کنار نام بزرگ ايران 
قرار می گرفت و امروز مشخص است که به تنهايي جز يک مهره سوخته و 

شکست خورده چيز ديگري نيستي.
هفته گذشته هفته سرنوشت سازي براي ايران در تمام زمينه ها حتي ورزش 
بود. حاال می توان به وضوح ديد که در ورزش با چه کس��اني طرف حساب 
هستيم و بايد از اين به بعد طرف چه کساني را بگيريم، بايد طرف ورزشکاران 
دلسوز و متعهد المپيکی مان  را بگيريم يا اينکه طرف فالن فوتباليست و 
سرپرست تيمي را که حتي حاضر نيست در خصوص سردار شهيد کشورش 
حرف بزند، چون خانواده اش در امريکا با مشکل روبه رو می شود. بايد طرف 
ورزشکاري را بگيريم که با سختي براي افتخارآفرينی به نام کشورش آماده 
می ش��ود و در بزنگاه ها حضوري تأثيرگذار دارد يا آنان که با انواع و اقسام 
لقب ها حتي حاضر نشدند کنار مردمي که دم از آنها می زنند حاضر شوند و 

از منافع ملي براي به خطر نيفتادن منافع شخصی شان گذشتند.
پاسخ کامالً مشخص است؛ بايد طرف ورزشکاراني را گرفت که حداقل به 
اندازه ای به کشورشان عرق ملي دارند که در سخت ترين شرايط پشتش 
را خالي نمی کنند و اگر هم انتقاد يا شکايتي دارند در اين برهه حساس 
با فراموش کردن آن، کنار و همدوش مردم در راستاي اعتالي نام ايران 

اسالمي حرکت می کنند.
اين روزها يک ايران داغدار عزيزانش است، داغدار شهادت مدافعان امنيت 
کشور، داغدار عزاداران از دست رفته کرماني و داغدار از دست رفتن جمع 
کثيري از هموطنان در ماجراي هواپيماي اوکرايني. اين ملت داغديده اما در 
بدترين شرايط هم حاضر نيست سر مصالح ملي، امنيت و اقتدارش با کسي 
معامله کند و اينطور نيست که بازيچه دست برخي از سلبريتي هاي ورزشي 
شود، چراکه حاال ديگر خوب می داند آنها فقط و فقط تا وقتي پاي منافع شان 
در ميان باشد، مردم دار هستند و وقتي کوچک ترين خطري احساس کنند 
به راحتي قيد همين مردم و کشورشان را می زنند و حتی خيلي راحت عليه 
ايران و ايراني موضع می گيرند، ستاره های پوشالي که به آسانی به مردم و 
کشورشان پشت می کنند. راستي اين روزها چقدر دلمان براي تختي و مرام 
و وطن دوستی اش تنگ شده، روزهايی که خيلي بيشتر از قبل جاي خالي 

امثال تختي ها در ورزش کشور احساس می شود.

 وعده های انصاریفرد 
برای بازگرداندن کالدرون عملی نشد

پایان مرد آرژانتینی در پرسپولیس
پرون�ده کالدرون در پرس�پوليس به طور رس�می بس�ته ش�د و 
مس�ئوالن باش�گاه س�رانجام بعد از وعده  های ف�راوان برای حل 
مش�کل مرد آرژانتينی ب�رای بازگرداندن او از پای�ان همکاری با 
سرمربی سرخپوشان و تالش برای انتخاب جایگزین او خبر دادند.

پرواضح بود که خروج کالدرون از ايران بدون هيچ گونه تشريفاتی از سوی 
باشگاه بازگش��تی را به دنبال ندارد، خصوصاً که هنوز جای پای کالدرون 
خشک نشده بود از راهروهای باشگاه اخباری مبنی بر مذاکره با گزينه های 
سرمربيگری به گوش می رسيد، آن هم در شرايطی که مسئوالن باشگاه و 
در رأس آنها انصاريفرد به عالقه پرسپوليس به ادامه همکاری با کالدرون و 
تالش برای حل مشکالت و پرداخت مطالبات مرد آرژانتينی تأکيد داشتند. 
البته جدا از بدقولی ها در واريز مطالبات کالدرون، بی تفاوتی باش��گاه به 
ليست خريد سرمربی برای تقويت تيم در نيم فصل نيز نشان از آن داشت که 
مديريت باشگاه در مسيری متفاوت از آنچه بر زبان می آورد گام برمی دارد 
که اگر غير از اين بود، به رغم تأکيد کالدرون ب��ه جذب بازيکنان داخلی، 

پرسپوليسی ها به مذاکره با بازيکن خارجی تراکتور نمی پرداختند.
    

سرانجام باشگاه پرسپوليس شايعاتی را که بعد از رفتن کالدرون از ايران بر 
سر زبان ها افتاده بود، تأييد و رسماً خبر از قطع همکاری با مرد آرژانتينی 
داد، آن هم درس��ت 24 س��اعت بعد از بيانيه ای که طی آن مس��ئوالن 
پرس��پوليس از عالقه هيئت مديره به ادامه همکاری با کالدرون گفته 
بودند و ارسال ايميلی برای جلب رضايت او. در روزی که بيانيه باشگاه 
پرسپوليس در خصوص تالش برای فراهم شدن زمينه ادامه همکاری با 
کالدرون منتشر شد، اما انصاريفرد جلسه ای جدی با يحيی گل محمدی، 
سرمربی شهرخودرو داشت. جلسه ای که نتايج خوبی هم داشت و کار 
را به جايی رس��اند که هيئت مديره اين تيم مشهدی روز گذشته برای 

بررسی جدايی يحيی تشکيل جلسه داد.
    

يک روز قبل از اعالم رسمی جدايی کالدرون، اما باشگاه پرسپوليس خبر 
رسيدن ايميلی از سوی سرمربی سرخپوشان را داد که با درخواست های 
عجيب و غيرمعقول همراه بود. ايميلی که البته هرگز نه انصاريفرد و نه 
مدير روابط عمومی باشگاه حاضر به انتشار آن برای شفاف سازی و روشن 
شدن افکار عمومی نشدند و تنها به اين مسئله که هواداران بايد بدانند 
درخواست های کالدرون عجيب و غيرقابل اجراست، اکتفا کردند. حال 
آنکه کالدرون چند هفته قبل از رفتنش از ايران، تصميم گرفته بود در 
صفحه شخصی خود در خصوص مس��ائل و مشکالت با هواداران حرف 
بزند و استارت اين کار هم با گذاشتن پستی مبنی بر نارضايتی او از جلسه 
با انصاريفرد شروع شد. کالدرون همچنين قبل رفتن از ايران رودرروی 
خبرنگاران گفت که خواسته های او از باشگاه تنها به مسائل مالی مربوط 
نبود و او بيش��تر خواهان احترام بود، اما باشگاه ترجيح داده بود اينطور 

نشان دهد که سرمربی آرژانتينی تنها به دنبال پول است.
    

چند ساعت بعد از آنکه باش��گاه پرس��پوليس خبر از قطع همکاری با 
کالدرون را رسماً اعالم و تأکيد کرد که به دنبال گزينه ای برای جايگزينی 
است، س��رمربی سابق سرخپوش��ان نيز با گذاشتن پس��تی در صفحه 
اينستاگرام خود اين خبر را به شکلی متفاوت تأييد کرد: »در اين شش 
ماه با تمام وجود تالش کرديم تا از پرس��پوليس يک باش��گاه بزرگ تر 
بس��ازيم، چون معتقديم هواداران و بازيکنان اليق اين هستند. امروز 
به همکاری ام با پرس��پوليس پايان می دهم، چون مديرعامل باشگاه و 
اطرافيانش تمام تالش شان را کردند تا من نباشم. از هواداران به خاطر 
حمايت  هايشان تشکر می کنم. همچنين از بازيکنان ممنونم، چون با 
تمام وجود برای نام پرسپوليس تالش کردند. از اعضای هيئت مديره هم 
به خاطر اعتماد و شجاعت شان تش��کر می کنم. از مهمان نوازی و لطف 
همه مردم ايران هم ممنونم. اميدوارم فوتبال ما را دوباره به هم برساند! 
به نشانه قدردانی از لطف و عالقه شما، من يکی از بهترين سفرای ايران 

بوده و خواهم بود. مرسی مرسی مرسی.«
    

نيمکت پرسپوليس در حالی دستخوش تغييرات شد که نتايج اين تيم در 
نيم فصل اول قابل قبول بود و با ادامه اين روند سرخپوشان می توانستند 
به کسب يک قهرمانی ديگر اميدوار باشند. با وجود اين حاال سرخپوشان 
بالتکليف انتخابی ديگر هستند. انتخابی که در صورت رضايت مسئوالن 
ش��هرخودرو مش��هد، يحيی خواهد بود. در اين بين مسئله مهم رفتن 
انصاريفرد به سمت س��رمربی خارجی نفت آبادان است و البته بازيکن 
خارجی تراکتور، آن هم در ش��رايطی که مهم ترين معضل همکاری با 

خارجی ها واريز وجه به حساب آنهاست! 


