
رئيس کميته ملي 
سعید احمدیان

    گزارش
المپيک معتـقد 
اگـــر  اسـت 
حاشـيه ها وارد فضاي ورزش قهرماني نشود، 
کاروان ايران در المپيک 2020 خواهد درخشيد.

ورزش اي��ران روزهاي حس��اس و پرمخاطره اي 
را تجرب��ه مي کن��د، از ي��ک طرف ت��ا المپيک 
کمتر از هش��ت ماه باقي مان��ده و از طرف ديگر 
مش��کالت آماده س��ازي المپيکي ها با توجه به 
شرايط اقتصادي و ارزي در کنار مهاجرت برخي 
مدال آوران در چند ماه اخير، ش��رايط ويژه اي را 
بر ورزش حاکم و خيلي ها را نگران نتايج کاروان 
ايران در المپيک 2020 کرده است. هرچند صعود 
واليبال به المپيک و رسيدن سهميه هاي کاروان 
ايران به 41 سهميه، نور اميدي در روزهاي سخت 
ورزش بود، اما در ادامه با تداوم ناکامي فوتبال در 
راه المپيکي شدن و حذف تيم اميد، حسرت اين 
رشته براي المپيک 48 ساله شد تا جاي فوتبال 
در کاروان المپيک 2020 هم مانند تمام 44 سال 
گذشته خالي باشد. در چنين شرايطي ديروز رضا 
صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک در يک 
نشست خبري روبه روي خبرنگاران قرار گرفت تا 
درباره آخرين وضعيت کاروان ايران و همچنين 
موضوع��ات جانبي ک��ه المپيکي ها را در س��ال 

المپيک به حاشيه برده است، صحبت کند.
  باخ انتظـار دارد کاروان ايران در توکيو 

بدرخشد
رئيس کميته ملي المپيک در ابتدا درباره سفرش 

همراه با وزي��ر ورزش به لوزان س��وئيس که در 
راستاي تقويت ديپلماسي ورزشي صورت گرفته 
بود، صحبت کرد. سفر صالحي اميري و سلطاني فر 
و ديدار آنها با مقامات کميته بين المللي المپيک و 
فدراسيون هاي جهاني از آن جهت اهميت ويژه اي 
دارد ک��ه در ماه هاي اخير البي صهيونيس��ت ها 
با توجه ب��ه مبارزه نکردن ورزش��کاران ايراني با 
نمايندگان رژيم اشغالگر قدس به شدت به دنبال 
تعليق و من��زوي کردن ورزش ايران در س��طح 

جهاني است.
با وج��ود جوس��ازي هاي اس��رائيلي ها به گفته 
صالحي اميري مقامات کميته بين المللي المپيک، 
موضع حمايتي نسبت به ايران دارند: »در جلساتي 
که با  آقاي باخ به عنوان رئيس کميته بين المللي 
المپيک و س��اير مديران IOC برگ��زار کرديم، 
موضع کميته بين المللي المپيک از ورزش ايران 
حمايتي بود و آق��اي باخ در حماي��ت از ورزش 
قهرماني در کشورمان تعبير زيبايي داشت و عنوان 
کرد که ما انتظار داري��م کاروان ايران با قدرت و 

شجاعت در المپيک 2020 بدرخشد.«
رئيس کميته ملي المپيک معتقد است با وجود 
جوس��ازي ها براي موفقي��ت در المپيک توکيو، 
فضاي ورزش بايد از حاش��يه ها دور باشد: »براي 
کاهش تهديده��ا و افزايش فرصت ه��ا نيازمند 
توسعه روابط و بهبود ديپلماسی ورزشی هستيم، 
اما عده ای تالش می کنند فضا را آلوده کنند. در 
مقابل ما هم تالش می کنيم اين فضا را سالم و آرام 
نگه داريم. معتقديم اگر حاشيه وارد فضای ورزش 

قهرمانی  ما نش��ود، در المپيک 2020 درخشش 
خوبی خواهيم داشت.«

   شفاف سـازي دوبـاره دربـاره تعليـق 
سياسي جودو

تعليق جودو و آخرين تالش هايي که براي رفع آن 
از سوي مسئوالن کميته ملي المپيک در رايزني 
با مقامات IOC صورت گرفت، از ديگر مباحثي 
بود که صالحي اميري در نشست خبري ديروز به 
آن پرداخت: »در ديدار با باخ و مسئوالن کميته 
بين المللي المپيک، ابهاماتی در مورد جودو وجود 
داشت که صحبت کرديم و گفتيم سناريو از پيش 
تعيين شده بوده و اسناد و داليل محکمی هم در 
اين خصوص داريم. مدارک را برای CAS ارسال 
کرديم و در آينده نزديک پرونده دوجانبه ای در 
دادگاه عالی ورزش رسيدگی خواهد شد. مواضع 
خود را کامل در مورد جودو به باخ اعالم کرديم و 
گفتيم اين تعليق غيراخالقی، غيرحقوقی و فاقد 

وجاهت حقوقی است.«
صالحي اميري معتقد اس��ت که در ديدار با باخ 
همچنان بر ظالمانه بودن تعلي��ق جودو تأکيد 
کرده اس��ت: »همچن��ان معتقديم اي��ن تعليق 
ظالمانه بوده اس��ت. رئيس فدراس��يون جهانی 
فشاری را روی ورزش��کار ايرانی آورده و شرايط 
را برای حض��ور او در يک کش��ور اروپايی فراهم 
کرده است. ما همه اين مسائل را دخالت در امور 
ورزش ايران می دانيم. توماس باخ هم اعالم کرد 
که منتظ��ر حک��م دادگاه CAS می ماند و بعد 

موضع گيری می کند.«

   به خانه پدري برمي گردند
ماجراي مهاجرت کيميا عليزاده به کشور هلند 
در هفته اخير سبب شده بار ديگر تغيير تابعيت 
برخي مدال آوران و قهرمانان ورزش کش��ورمان 
حاشيه ساز شود. رئيس کميته ملي المپيک اما 
در اين باره نظر قابل تأملي داشت: »ما نبايد مانع 
مهاجرت شويم، بلکه بايد شرايطی را فراهم کنيم 
که ورزشکار در داخل و خارج از کشور احساس 
آرامش کند. وزير ورزش در ل��وزان در ديداري 
که با باخ داش��تيم، اعالم کرد که هي��چ کدام از 
ورزش��کارانی که مهاجرت کرده اند، منعی برای 
بازگشت ندارند و ما ورزش��کار ممنوع الخروج يا 
ممنوع ال��ورود نداريم. بايد ت��الش کنيم عوامل 
کشش��ی را در داخل افزايش و عوامل رانش��ی 
را کاه��ش دهيم. در طول س��ال ه��زاران نفر از 
کشورمان به ديگر کش��ورها مهاجرت می کنند. 
از اين چند هزار نفر، شايد چند نفر هم از جامعه 

ورزش باشند و نبايد آن را سياه جلوه دهيم.«
البته صالحي اميري اميدوارانه از بازگشت ورزشکاران 
مهاجرت کننده صحبت ک��رد: »ميليون ها نفر در 
داخل برای کسب سکو و افتخارآفرينی برای ايران 
تالش می کنند و چند نفر نيز مهاجرت کرده اند. ما 
نسبت به مسئله مهاجرت رويکرد منفی، تخريبی 
يا سياسی نداريم. آنها با انگيزه های ثانويه مهاجرت 
کردند، نه سياسی، پس بايد شرايط برای بازگشت 
مجدد آنها فراهم شود. اين رفتن ورزشکاران يک 
قهر و عصبانيت مقطعی است و اينها بچه های ايران 

هستند و بی شک به خانه خود برمی گردند.«
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حاشيههاسدراهموفقيتکاروانايراندرتوکيوميشود
حامد قهرمانی

شیوا نوروزی

تشکرمسیازوالوردهبعدازاخراج
با وجود حمايت ليونل مس��ی از ارنستو والورده، باش��گاه بارسلونا اين مرد 
اسپانيايی را از سرمربيگری آبی و اناری  ها اخراج کرد و کيکه ستين، سرمربی 
س��ابق رئال بتيس را به جای او روی کار آورد. برخ��الف برخی از بازيکنان 
بارسلونا که نسبت به برکناری والورده بی تفاوت بودند، مسی الزم دانست که 
از سرمربی سابق خود قدردانی کند. کاری که پيش از او نيز لوئيس سوارس 
انجام داده بود. او در واکنش به اخراج کسی که از تابستان سال 2017 او را 
تمرين می داد در صفحه شخصی اش نوش��ت: »مربی از تو بابت همه چيز 
متشکرم. مطمئنم بعد از اين هر کجا که بروی موفق و اوضاع بر وفق مرادت 
خواهد بود، چون عالوه بر اينکه يک مربی حرفه ای هس��تی، يک انس��ان 

برجسته ای. برايت آرزوی موفقيت دارم و از دور در آغوش می گيرمت.«

PSGانتقادتوخلازفشردگیبازیهای
پاری س��ن ژرمن در ديدار معوقه هفته پانزدهم رقابت های ليگ فرانسه 
ديشب در خانه موناکو به ميدان رفت. س��ه روز بعد از اين ديدار هم اين 
تيم پاريسی بايد در يک شانزدهم نهايی جام حذفی به مصاف لوريان برود. 
پاری سن ژرمن پس از آن نيز بايد به ترتيب برابر رمس و ليل در جام اتحاديه 
و لوشامپيونه به ميدان برود تا هفته پرفش��اری در انتظار اين تيم باشد. 
توماس توخل، سرمربی آلمانی در انتقاد از برنامه ريزی برای تيمش گفت: 
»بايد در چهار ديدار پياپی خارج از خانه به ميدان برويم و اين واقعاً سخت 
است. مجبوريم بعد از هر ديدار به خانه برگرديم و چند ساعت بخوابيم و 
بالفاصله خود را آماده ديداری ديگر کنيم. بازيکنان با چنين فش��ردگی 
يا می ميرند يا در معرض مرگ قرار می گيرن��د، چراکه زمان کافی برای 

خوابيدن پيدا نمی کنند و اين روی عملکرد کيفی آنها تأثير می گذارد.«

فريدون حسن

راهطوالنيفوتبال
برايرسيدنبهالمپيک

اگر اميدهاي ايران جواز حضور در المپيک را به دس��ت مي آوردند بايد 
در همه چيز شک مي کرديم. اين واقعيت تلخ و عريان فوتبال ملي ايران 
است. فوتبالي که بدون کوچک ترين برنامه ريزی بلندمدت و مدوني صرفاً 
به صورت مقطعي شکل می گيرد و توقع کسب نتيجه هم دارد. اين مسئله 
به خصوص در مورد تيم اميد بيش��تر از تمام رده های سني ديگر صدق 
می کند. حسرت المپيکي شدن فوتبال ايران ديروز در حالي 48 ساله 
شد که طي سال های قبل فقط شعار داديم و از لزوم توجه به تيم اميد 
سخن سرايی کرديم. 44 سال گذشته و هر وقت حذف شديم؛ گفتيم که 
اين تيم بايد حفظ شود، بايد روي آن کار کرد، نبايد به امان خدا رها شود، 
حرف هايی که امروز هم زده می شود و می توان به بيهوده بودن آنها براي 
چهار سال بعد هم از همين حاال صحه گذاشت. در تمام سال های گذشته 
چه کرده ايم که حاال توقع معجزه داريم. اميدهای فوتبال ايران هميشه 
تيم خوبي بوده اند، اما همواره از برنامه ريزی اش��تباه و ديرهنگام ضربه 
خورده اند. با اين حال نرسيدن به المپيک توکيو يک علت ديگر هم داشت 
و آن چيزی نيست جز انتخاب يک سرمربي نابلد. در يک کلمه حميد 
استيلي کسي نبود که بتواند ايران را راهي المپيک کند. از همه اينها که 
بگذريم بايد به ضعف زيرساخت های فوتبال هم توجه کنيم. اينکه تيمي 
را ظرف چند ماه مانده به مسابقات با هزار و يک حاشيه تشکيل دهيم 
و توقع موفقيت داشته باشيم، نتيجه ای  جز شکست و تحقير به همراه 
نخواهد داشت. متأسفانه اين اتفاق طي تمامي اين سال ها در حال تکرار 
شدن است و گويا قرار نيست کسي به اين واقعيت توجه کند که موفقيت 
در رده های پايه و اميد با کار مقطعي حاصل نمی شود. اميدهای فوتبال 
ايران حذف ش��دند، اتفاقي که کاماًل قابل پيش بينی بود و همه منتظر 
وقوعش بودند. فوتبال ايران تا رسيدن به المپيک راهي طوالني در پيش 
دارد، اما نه به لحاظ زماني، بلکه از نظر فن��ي و حرفه ای  که تا در اين دو 
مورد اصالح نشويم رسيدن به المپيک را بايد در خواب ببينيم. فوتبال 
ايران بايد به اين واقعيت پي ببرد که المپيک جاي بابرنامه هاست، نه آنها 

که مقطعي و بدون فکر کار می کنند.

پهلوانانکشتیحامیهموطنانسيلزده
مردم سيل زده سيس��تان و بلوچس��تان اين روزها بيش از هر زمان ديگری 
قهرمانان واقعی ورزش کشورشان را می شناسند. سيل شديدی روستای اين 
استان را محاصره کرده و زندگی بيش از پيش برای مردم محروم سيستان و 
بلوچستان سخت شده است. اين روزها اگرچه مردم ايران داغدار حادثه تلخ 
هواپيمای اوکراينی هستند، اما کشتی گيرانمان در اين شرايط سخت هم 
هموطنان سيل زده را از ياد نبرده اند. اين بار هم چهره های شناخته شده کشتی 
از جمله رسول خادم، کميل قاسمی، حسن رحيمی و احسان لشکری در قالب 
مؤسسه خيريه امام علی)ع( به ياری مردم شتافتند. مردمی که سخت ترين 
روزهای زندگی خود را می گذرانند و نيازمند امدادرسانی فوری هستند. در 
اين حرکت انسان دوستانه و ارزش��مند، اقالم ضروری جمع آوری شده بين 
مردم توزيع شد تا شايد اندکی از آالم هموطنان سيل زده  کاهش يابد. قهرمانان 
کش��تی که مبلغی حدود 400 ميليون تومان کمک های نقدی را به مردم 

سيستان رساندند، يک بار ديگر ثابت کردند که روحيه پهلوانی زنده است.

بايددرالمپيکهمعالیباشيم

روزسختصدرنشينبسکتبالدرقم
هفت��ه نوزدهم      بسکتبال
رقابت های ليگ 
بسکتبال عصر امروز با برگزاری همزمان شش 
دي��دار در س��اعت16 انج��ام می ش��ود. در 
حس��اس ترين بازی ام��روز، ش��يميدر ميزبان 
ش��هرداری گرگان صدرنشين اس��ت. در ديگر 
بازی ه��ای اين هفت��ه؛ اکس��ون در ته��ران از 
پتروشيمی بندر ماهشهر تيم دوم جدول پذيرايی 
می کند، مهرام که در هفته هجدهم به پيروزی 

بزرگی در آبادان دست يافت و توانست باالتر از 
اين تيم مدعی در رده سوم جدول رده بندی قرار 
گيرد، به مصاف مس کرمان می رود، ذوب آهن 
هم در خانه ميزبان شهرداری بندرعباس است. 
نفتی های آبادان در پی جبران شکست هفته قبل 
به مهمان��ی آويژه صنعت پارس��ا می روند، رعد 
پدافند هوايی شهرکرد از نيروی زمينی قعرنشين 
پذيرايی می کند و تورفاقان آذرشهر نيز در قزوين 

به مصاف شورا و شهرداری اين شهر می رود.

حض��ور در رقابت های المپيک و 
دنیا حیدری

    پارالمپیک
پارالمپيک بدون ترديد آرزوی هر 
ورزشکاری است، اما آرزويی که 
کسب سهميه اين رقابت ها ضمانتی برای رسيدن به آن نيست، وقتی 
کميته ملی پارالمپيک با بهانه هايی که سياست های از پيش تعيين 
شده خوانده می شود فرصت دستيابی به آن را از جانبازان و معلوالن 
می گيرد. بنا بر گفته های هادی رضايی، دبير اجرايی کميته ملی 
پارالمپيک، سياست آقايان برای پارالمپيک توکيو اعزام کاروانی 
کيفی و مدال آور برای صرفه جويی در هزينه هاس��ت: »با توجه به 
مشکالت اقتصادی که با آن درگير هستيم بايد کاروان اعزامی به 
توکيو را مديريت کنيم که اعزامی کيفی و پرمدال باشد. سعی ما 
هزينه برای ورزشکارانی است که می توانند مدال آوری داشته باشند 
و با اين ن��گاه در هزينه های اضافی صرفه جوي��ی می کنيم. هيچ 
فدراسيونی نمی تواند اعتراض کند، چراکه از يک سال پيش گفته 
بوديم که سياست ما بر مبنای مدال آوری است و کسانی که در اين 

سياست قرار نگيرند اعزام نمی شوند و قطعاً با کاهش ورزشکاران 
تعداد مربيان و همراهان نيز کاهش پيدا خواهد کرد و اين اقدام نيز 
باعث کاهش هزينه های اضافی می شود.« برخالف ادعاهايی که در 
خصوص تشويق مردم به خصوص جانبازان و معلوالن به ورزش برای 
باال بردن سالمت جامعه و تقويت انگيزه ها و روحيه اين افراد می شود، 
سياست های آقايان باعث از بين رفتن انگيزه و روحيه جانبازان و 
معلوالن می ش��ود، وقتی به بهانه عدم مدال آوری و به رغم کسب 
س��هميه تأکيد می کنند که قراری به اعزام آنها نيست، آن هم در 
شرايطی که همه دنيا برای کسب سهميه بيشتر تالش می کنند. 
اينجا اما آقايان به سادگی و به بهانه صرفه جويی از خير سهميه هايی 
که به سختی کسب شده، می گذرند: »بسکتبال با ويلچر در مسابقات 
قهرمانی آسيا و اقيانوسيه در جايگاه سوم قرار گرفت و فوتبال پنج 
نفره دوم آسيا شد. وضعيت شنا هم کامالً مشخص است. همان طور 
که گفتم سياست کميته ملی پارالمپيک برای اعزام کسب مدال 

طال، نقره، برنز و همچنين تداوم قهرمانی در آسياست.«

کسبسهميه
ضامناعزامبهپارالمپيکنيست!

دومي��ن صعود       چهره
پياپی بلندقامتان 
ايران به المپيک بار ديگر واليبال را در صدر اخبار 
قرار داد، موفقيتی که اگرچه با توجه به پيشرفت 

واليبال ايران در طول سال های اخير انتظار آن را 
داشتيم، اما بدون ترديد اين موفقيت ها نبايد به 
همين جا ختم شود. مس��ئله ای که پوريا يلی، 
پشت خط زن تيم ملی نيز به آن اشاره دارد: »خدا 
را شکر می کنم که موفق به کسب سهميه توکيو 
شديم. بدون شک اين نتيجه تالش های بی دريغ 
تک تک بازيکنان، مربي��ان و البته حمايت های 
مردم  بود که هرگز ما را تنها نگذاشتند، اما تنها 
کسب سهميه المپيک و حضور در اين رقابت ها 
نيست که مهم است، بايد در المپيک هم عالی و 
موفق عمل کنيم.« يلی، بازيکن جوان و 21 ساله 
تيم ملی واليبال که بعد از قهرمانی در مسابقات 
جهانی جوانان در تورنمنت های مختلف به تيم 
بزرگس��االن راه يافت، در خصوص تأثير حضور 
باتجربه هايی چون معروف در ترکيب تيم ملی 
عنوان کرد: »بازی کردن کنار بازيکنان بزرگ و 
باتجربه ای چ��ون معروف فرص��ت خوبی برای 
استفاده از تجربيات آنهاس��ت، مخصوصاً برای 
جوان هايی چون من. ما کاپيتانی داريم که همه 
جوره پش��تيبان تيم اس��ت و هيچ تفاوتی بين 
بازيکنان جوان و باتجربه قائل نيست و به همه 
کمک می کن��د و نقش مهم��ی در ايجاد روابط 
صميمی بين بازيکنان دارد که اين برای امثال 

من درس بزرگی است.«

برش هايي از نشست خبري رضا صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک
سرخابیهابهکنار،المپيکرادريابيد

نگاه تبعيض آميز همان انتقاد هميشگی است که متوجه مسئوالن ارشد 
ورزش بوده و هس��ت. با اينکه مسئوالن هميشه نس��بت به اين انتقادها 
موضع گيری کرده اند، اما عماًل نه تنها قدمی برای نش��ان دادن خالف اين 
واقعيت برنمی دارند، بلکه با اظهارنظرهايشان بر ادعای منتقدانشان نيز مهر 
تأييد می زنند. در شرايطی که فوتبال ملی و باشگاهی کشورمان تعطيل 
است، وزير ورزش و جوانان در مصاحبه با سايت اين وزارتخانه بر حمايت های 

ويژه اش از سرخابی ها، آن هم بدون تعصب به قرمز و آبی تأکيد کرده است!
فوتبال به عنوان پرطرفدارترين اما کم بازده ترين رشته ورزشی ايران شناخته 
می شود. خيل عظيم هواداران و مردمی که نتايج تيم های ملی و باشگاهی 
را دنبال می کنند هميشه بهانه خوبی بوده برای مسئوالن و مديران که تمام 
تمرکز خود را به مستطيل سبز و حواشی آن معطوف کنند. البته اين تنها 
دليل توجه افراطی آقايان به فوتبال نيس��ت و داليل مهم تر و استراتژيک 
ديگری نيز وجود دارد، اما اقبال عمومی به فوتبال بهترين دس��تاويز برای 
الپوشانی بسياری از واقعيت ها، هجوم توجهات و رسيدگی ها به يک رشته 
پرحاشيه است. در فاصله چند ماه سرنوشت ساز تا بازی های المپيک و در 
روزهايی که فوتبالمان به خواب زمستانی فرو رفته و تيم اميد نيز همچنان 
در حسرت گرفتن سهميه المپيک ماند، مسعود سلطانی فر دوباره بحث 
استقاللی يا پرسپوليسی بودنش را مطرح و آن را تکذيب کرد. يک نفر بايد 
از وزير اين سؤال را بپرسد که واقعاً در برهه کنونی تنها دغدغه شما اعالم 
بی طرفی در حمايت از سرخابی هاست؟! چگونه است که با اين همه چالش، 
حاشيه و مشکالت در ورزش کماکان بحث پرسپوليسی يا استقاللی بودن 
برای شما اهميت دارد؟ قاعدتاً شعارهايی که بعضاً روی سکوها داده می شود 
و اظهارنظرهايی که هرازچندگاهی از س��وی برخی ها در رسانه ها منتشر 
می شوند نبايد آنقدرها هم برای سلطانی فر مهم باشد که از رسانه داخلی 

وزارتخانه برای تکذيب آنها استفاده شود. 
جالب اينکه ش��خص وزير به رغم تکذي��ب عالقه اش به يک��ی از دو تيم 
پرسپوليس و استقالل به شدت بر حمايت ويژه از سرخابی ها تأکيد کرده و 
آنها را قطب اصلی فوتبال ايران خوانده است. در اينکه سرخابی ها قطب های 
فوتبالمان هستند حرفی نيست، ولی ابهام اصلی اينجاست که به رغم اين 
همه نگاه ويژه و توجه خاص اين دو تيم کماکان غرق در حواشی رنگارنگ 

هستند و خسارت های مالی سنگينی به اقتصاد کشور زده اند!
 سال هاست که آقايان رسيدگی به حال و روز قرمزها و آبی ها را در رأس 
امور قرار داده اند و از نظر آنها پرداخت بودجه کالن و دولتی به سرخابی ها 
نه تنها ايرادی ندارد، بلکه برای نشاط جامعه هم ضروری است. در همين 
اواخر هر زمان که س��وءمديريت ها در اين دو باش��گاه به اوج رس��يده و 
قراردادهای مشکوک به پرداخت جريمه های هنگفت منجر شده، وزارت 
پای کار آمده و جورکش بی کفايتی مديران خود شده است. کاش وزير به 
اين مسئله هم اشاره می کرد که وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی اين 
دو تيم پرطرفدار و بسيار پرهزينه، اعتقادی به شايسته ساالری ندارد و اين 
موضوع را در انتخاب اعضای هيئت مديره و مديرعامل به وضوح می توان 
ديد. ثمره اين بی توجهی را در بدهی های هنگفت، شاکيان پرتعداد داخلی 
و خارجی و هزار و يک مشکل ريز و درشت ديگر می توان جست وجو کرد، 
تا جايی که برای گرفتن مجوز حرفه ای  و حضور در ليگ قهرمانان حتی کار 

به سند سازی هم کشيده شد. 
يک بار ديگر به متولی اصلی ورزش کشور گوشزد می کنيم که فوتبال تنها 
رشته ورزش ما نيست؛ مدال آوران و قهرمانان المپيکی مان مدت هاست که 
از کمبودها گاليه می کنند و نگران مبارزه با همتايان خارجی شان در توکيو 
2020 هستند. بد نيست در کنار حمايت ويژه از فوتبال و مسئوليت ويژه 
شما در رسيدگی به امورات روزمره سرخابی ها، قدری هم برای غيرفوتبالی ها 
وقت بگذاريد و اندکی از بودجه فوتبال را صرف رشته های موفق و تأثيرگذار 

کنيد و المپيک را دريابيد.

حسرت المپيکي شدن فوتبال 48 ساله شد
بردتلخاميدها

حسرت حضور در المپيک برای فوتبال ايران چهار سال ديگر تمديد شد. 
تيم اميد ايران با حذف از مسابقات مرحله گروهي فوتبال قهرماني زير 
23 سال آسيا از کسب جواز صعود به المپيک 2020توکيو هم بازماند 

تا حسرت المپيک براي فوتبال 48 ساله شود.
مثل تمام ادوار گذشته تيم خوبي داشتيم، اما باز هم ناکام مانديم تا ثابت 
ش��ود براي موفقيت در فوتبال رو به جلوي آسيا فقط نبايد تيم خوب 
با بازيکنان خوب داشت. بايد برنامه داشت، آن هم برنامه طوالنی مدت 
نه يکي، دو ماهه و مقطعي. بايد مربي کاربلد داشت، نه مردي که هيچ 
س��ابقه موفقيتي در کارنامه مربيگری اش به چشم نمی خورد و تازه با 

حاشيه و جنجال هم به اين پست رسيده است.
حميد استيلي ديروز بعد از حذف اميدهاي فوتبال ايران از مهم بودن 
تالش و کوشش گفت، اما يادش رفت بگويد که تالش وقتي نتيجه ای 
در پي نداشته باشد و با شکست روبه رو ش��ود چيزي جز بيهوده بودن 
نيست. حاال فوتبال ايران باز هم از المپيک دور ماند و اين حسرت 48 
ساله شد. حسرتي که شايد با مديريت بهتر فوتبال در چهار سال آينده 

به پايان برسد.
ديروز اميدهاي ايران و چين در حالي برابر ه��م صف آرايی کردند که 
چيني ها حذف شده بودند و ايران به پيروزي با دو گل نياز داشت. البته 
بيشتر از اين دو گل، محتاج پيروزي کره جنوبي بر ازبکستان بود تا با 

تفاضل گل به مرحله بعدي راه پيدا کند.
با اين شرايط چيني ها با خيال راحت و سفيدپوشان ايران با استرس و 
فشار عصبي باال بازي را آغاز کردند. توپ و ميدان در اختيار ايران بود، اما 
شاگردان استيلي درست مثل خودش در کنار زمين اينقدر احساسي 
و پراسترس بازي  کردند که حتي بديهی ترين موقعيت ها نيز از دست 
رفت. در اين شرايط خبر خوشحال کننده خيلي زود رسيد. کره جنوبي 
گل اول را زد تا اميدهای ما براي صعود پررنگ تر شود، اما تيم استيلي 
براي بردن و زدن ضربه آخر برنامه تاکتيکی و توان نداشت و فرصت ها 
را يکي پس از ديگري با بی دقتی از دست می داد و تازه خوش شانس هم 
بود که در يکي، دو صحنه گل نخورد. شنيدن خبر گل مساوي ازبکستان 
هم مزيد بر علت شد تا شتاب زدگی و فشار روي بازيکنان بيشتر از قبل 
شود. ايران برتر بود، اما برنامه ای برای بردن نداشت. زدن هشت کرنر 
روي دروازه چين در نيمه اول مؤيد اين برتري بود، اما اين آمارها چيزي 

نبود که به کار تيم اميد ايران بيايد.
با شروع نيمه دوم استيلي تصميم گرفت اميد نورافکن در پست دفاع 
را بعد از دو بازي ناموفق و يک نيمه نااميدکنن��ده عوض کند و او را به 
خط هافبک بياورد تا ش��ايد تيم روند بهتري پيدا کن��د. در ادامه هم 
مهدي قائدي را به بازي آورد تا قدرت تهاجمي تي��م را افزايش دهد، 
ولي همچنان مشکل برطرف نشد و اين چيني ها بودند که حاال حتي با 
برنامه تر از ايران به توپ ضربه می زدند که به تير دروازه ما هم کوبيدند. 
دقيقه 71 کره جنوبي باز هم براي ايران ب��ازي کرد و دومين گل را به 
ازبکستان زد تا بار ديگر اميدهايمان زنده ش��ود، اما گره بازي ايران و 
چين باز شدني نبود، هرچه ايران فشار می آورد راه به جايي نمی برد. در 
دقيقه 85 داور حرکت مدافع چين روي قائدي را پنالتي تشخيص داد تا 
نورافکن، کاپيتان ايران آن را به گل تبديل کند. ايران حاال براي صعود 
يک گل ديگر می خواست و حتي می توانست به آن دست پيدا کند، اما 
ضربه سر قائدي در عين ناباوري راهي به دروازه خالي چين پيدا نکرد تا 
حتي پيروزي 2 بر يک کره جنوبي مقابل ازبکستان هم به کارمان نيايد 

و اين دو تيم  جواز صعود به مرحله بعد را بگيرند.
حميد استيلي، س��رمربي تيم اميد ايران بعد از پايان مسابقه و حذف 
تيم کشورمان گفت: »بابت اين شکست از مردم عذرخواهي می کنم. ما 
بدشانس بوديم، بچه ها در اين سه مسابقه فداکارانه بازي کردند. همه 
ديدند که حق ما مقابل ازبکس��تان برد بود و برابر کره هم حداقل بايد 

مساوي می کرديم.«
استيلي ادامه داد: »ما بايد چين را با اختالف گل  زياد شکست می داديم. 
باالي 20 موقعيت داشتيم که فقط يکي از آنها گل شد و اين از بدشانسي 
ما بود. با اين حال از عملکرد بازيکنانم راضي هستم. من قبل از بازی ها 
هم گفته بودم که مهم تالش و همت بازيکنان است. اين تيم نبايد رها 
شود و بايد به اين بازيکنان رسيد، چون آينده فوتبال کشور هستند. به 
تيم های کره جنوبي و ازبکستان هم تبريک می گويم و برايشان آرزوی 

موفقيت دارم.«
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