
داس����تان تنه��ا  
دنیا حیدری
    گزارش

فوتبالی نیس��ت و 
ی��ن  چک تر کو

ارتباطی هم به امنیت و فضای داخلی ایران ندارد. این 
می تواند تنها آغ��از یک پ��روژه مغرضانه و کثیف 
سیاسی باشد برای به انزوا کشیدن ورزش ایران. پر 
واضح است که نگاه      ها در اتخاذ تصمیمات طی چند 
روز گذشته در AFC ارتباطی به ورزش نداشته و 
رنگ و بویی کاماًل سیاسی داشته اما مسئله مهم با 
توجه به پیش بینی برخی س��ایت های کشورهای 
عربی حاشیه خلیج همیشه فارس و البته در رأس آن 
سعودی      ها در خصوص گرفتن میزبانی های تیم ملی 
ایران نشان می دهد که این داستان می تواند سر دراز 
داشته باشد و به گرفتن میزبانی های بین المللی ایران 
در رشته های دیگر نیز کشیده ش��ود. هرچند که 
میزبانی های ماه جاری ورزش ایران در چند رشته 
مختلف از کش��ورهای خارجی می تواند تودهنی 
محکمی باشد به آنهایی که سعی دارند به واسطه 
مطرح ک��ردن نب��ود امنی��ت در ایران، ب��ه دیگر 

خواسته های سیاسی خود برسند.  
AFC درحالی به بهانه ناامنی ک��ه البته اولین بار 
از سوی کویتی      ها مطرح شد، میزبانی نماینده های 
ایران در لیگ قهرمانان را لغو کرد و رأی به بازی در 
زمین بی طرف داد که ایران همانطور که وزیر ورزش 
نیز در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی المپیک 
بدان اشاره داشت، طی یک ماه آینده میزبان هفت 
رویداد بین المللی است که این خود می تواند نشان 
از امنیت باالی کشوری داشته باشد که مسئوالن 

تصمیم گیرنده در کنفدراسیون فوتبال آسیا بنا به 
تحریک های بیرونی، آن را زیر سؤال بردند! آن هم 
درحالی که وزیر ورزش برای دادن اطمینان خاطر 
به آقایان، تعهد کتبی هم داده بود اما آن روی چرک 
سیاست اجازه نداد تا داستان این حاشیه سازی      ها با 

یک روند اصولی به سرانجامی خیر ختم شود. 
 س��لطانی فر ک��ه انتظ��ار داش��ت مذاکراتش با 
شیخ سلمان و آقایان مس��ئول در کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا به س��رانجام مثتبی ختم شود، در 
پی کارشکنی AFC با اشاره به میزبانی ایران در 
طول بهمن ماه باال بودن امنیت ایران را به رخ شیخ 
سلمان و دار و دسته اش کشید:»ایران کشور امن 
و با ثباتی است. ما در ظرف یک ماه آینده میزبان 
هفت رویداد بین المللی هستیم و هیچ مشکلی 
برای حضور ورزش��کاران و کش��ورهای خارجی 
نداریم. کشورهای دیگر هستند که وضعیت بدی 
دارند اما در ایران از امنیت و ثبات خوبی برخوردار 
هستیم اما به بهانه نبود امنیت می خواهند میزبانی 

را از ما سلب کنند.«
    

گواه صحبت های وزیر ورزش ایران تقویم ورزشی در 
بهمن ماه سال جاری با ترافیک مسابقات متعدد است 
که از جمله آن می توان به چهلمین دوره رقابت های 
بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اشاره کرد که 
روزهای 3 و 4 بهمن ماه با حضور دوبنده پوش��انی 
از قرقیزستان، قزاقس��تان، روس��یه ، ارمنستان و 
تاجیکستان در کنار نفرات مطرح و عنوان دار داخلی 
در سالن شهید دستغیب شهر شیراز برگزار می شود. 

عالوه بر آن، س��یزدهم بهمن ماه نی��ز رقابت های 
بین المللی وزنه برداری جام فجرکاپ )گرامیداشت 
زنده یاد محمودنامجو( و گزینشی بازی های المپیک 
2020 توکیو با حضور وزنه برداران 18 کشور خارجی 
از جمله بلغارس��تان، عراق، کام��رون، بنگالدش، 
بوس��نی، نروژ، ترکمنس��تان، اردن، مغولستان و 
اوکراین که ب��رای حضور در این مس��ابقات اعالم 
آمادگی کردند، در مجموعه ورزش��ی 6هزار نفری 
شهدای رشت برگزار می شود. رقابت      هایی که بدون 
هیچ مشکلی با حضور کش��ورهای خارجی برگزار 
خواهند ش��د تا امنیت مثال زدنی ایران از س��وی 
مقامات AFC به ناحق و با دیدی سیاسی زیر سؤال 

رفته به رخ کشیده شود. 
    

اما جالب تر اینکه شاید برگزاری همزمان مسابقات 
زورخانه ای با حاش��یه      هایی باش��د که مس��ئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به راه انداختند. درست 
روز گذشته و چند ساعت بعد از دادن پاسخ منفی 
ایران به پیش��نهاد غیرمنطق��ی AFC و تصمیم 
سیاسی کنفدراسیون فوتبال آس��یا برای گرفتن 
میزبانی از ای��ران به دلیل واهی نداش��تن امنیت، 
بجنورد در سومین مس��ابقات جهانی ورزش های 
زورخانه ای و پهلوانی بود که با حضور 100 ورزشکار 
از 20 کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی )لهستان، 
اس��تونی، ترکیه، قبرس، مجارستان، کره جنوبی، 
اوکرای��ن، آذربایج��ان، بنگالدش، هندوس��تان، 
اندونزی، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، 
افغانس��تان، تانزانیا، اوگاندا، زیمبابوه و کامرون ( با 

قهرمانی ورزش��کاران ایرانی در رقابت های رشته 
چرخ تیز و میل بازی در ح��ال برگزاری بود. آن هم 

بدون کوچک ترین مشکلی !
    

در این بین تعجب فوتبالیست های خارجی حاضر در 
تیم های ایرانی نیز از داستان سازی های AFC نشان 
از نگاه مغرضانه مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دارد. شیخ دیاباته، مهاجم استقالل با تعجب از آنچه 
در خصوص عدم امنیت در ایران مطرح می ش��ود 
صراحتاً گفت اگر اینطور بود بع��د از تعطیالت به 
جمع آبی پوش��ان بازنمی گشت:»اینکه می گویند 
در ایران امنیت نیست، واقعیت ندارد. اگر این طور 
بود، قطعاً بعد از تعطیالت برنمی گشتم ولی دیدید 
که با پایان تعطیالت راهی ایران شدم و در تمرینات 

شرکت کردم. «
هرووی��ه میلیچ، مدافع آبی پوش��ان نی��ز در تأیید 
حرف های هم تیمی خود می گوید که هیچ گاه در 
خیابان های تهران احساس ناامنی نداشته:»من واقعاً 
دوست داشتم که مقابل 100هزار هوادار استقالل 
مقابل الکویت بازی کنیم ول��ی این تصمیم باعث 
تعجب من شده. زندگی در این کشور مثل کشورهای 
دیگر در جریان است. مردم به محل کارشان می روند 
و بچه       ها در مدارس حاضر می شوند و شخصاً هرگز 
احساس ناامنی نکردم که اگر غیر از این بود به ایران 
برنمی گشتم. برخورد مردم با افراد خارجی بسیار 
دوستانه و محترمانه است. آنها هر کمکی که بتوانند 
به شما می کنند. من همیشه به خانواده ام گفته ام که 

مردم ایران مهمان نواز هستند.«
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ایران میزبان  امن  ورزش جهان
سعید احمديان

فريدون حسن

سردار دل    ها، نام کاروان پارالمپیک در توکیو
کاروان پارالمپیک ایران در بازی های توکیو 2020، با یاد س��پهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و به نام » س��ردار دل ها « حضور می یابد. کمیته ملی 
پارالمپیک ضمن محکوم کردن اقدام تروریس��تی دولت امریکا در ترور 
ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و به منظور ترویج و گسترش 
مکتب سلیمانی نام » سردار دل ها « را برای کاروان فرهنگی، ورزشی ایران 
در بازی های پارالمپیک توکیو 2020 برگزید. امید اس��ت جامعه ورزش 

پارالمپیک کشور توفیق یابد راه و منش خود را از این مکتب پویا بیاموزد. 

 سپاهان – شهرداری ارومیه 
بازی بزرگ والیبال

دیدارهای معوقه از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های 
کشور امروز با برگزاری سه بازی پیگیری می شود. در حساس     ترین بازی 
تیم های سپاهان و شهرداری ارومیه در اصفهان مقابل هم قرار می گیرند.  در 
دیگر بازی تیم های کاله و فوالد سیرجان مقابل هم قرار می گیرند.شهروند 

اراک هم امروز از راهیاب ملل پذیرایی می کند.  

 نفت آبادان 
پیروز هفته نصفه و نیمه لیگ بسکتبال

هفته بیستم لیگ برتر بسکتبال در حالی با برگزاری سه دیدار برگزار شد 
که چهار بازی به دلیل شرایط جوی به زمان دیگر موکول شد. در بازهای 
برگزار شده نفت آبادان یکی از مدعیان این فصل میزبان مس کرمان بود 
که موفق شد پیروزی خانگی ۹2 بر 6۷ را جشن بگیرد. آویژه صنعت مشهد 
در دیداری خانگی مقابل رعد پدافند شهرکرد توانست به برتری ۹1 بر ۷۵ 
دست پیدا کند. در آخرین بازی روز گذشته که در سالن آزادی برگزار شد، 
نیروی زمینی به مصاف ذوب آهن اصفهان رفت. در این  دیدار شاگردان 
مهران حاتمی در تیم ذوب آهن مقابل میزب��ان خود 83 بر ۵۵ به برتری 

رسید. سایر بازی های این هفته به تعویق افتاد.

CIES Football Observatory

 بیشترین گل و امتیاز با کمترین خطا
برای لیورپول

یک بررسی آماری نشان می دهد لیورپول فصل گذشته در چمپیونزلیگ 
عالوه بر ارائه  فوتبالی بس��یار جذاب، در میان کل تیم های حاضر در این 
تورنمنت کمترین میزان خطا را انجام داده اس��ت. بر اس��اس این آمار، 
شاگردان یورگن کلوپ پارسال در لیگ قهرمانان به طور متوسط در هر 
بازی مرتکب 8/14 خطا شده اند. بعد از لیورپول تیم دانمارکی سیلکه بورگ 
با 8/8۹ خطا و هامبورگ با 8/۹4 خطا در رتبه های دوم و سوم کمترین 
میزان خطا قرار گرفته اند. از این گذش��ته لیورپول در لیگ برتر انگلیس 
هم از نظر میزان خطا، آماری کمتر از حد میانگین دارد و درصد خطای 
این تیم 22درصد اس��ت. جالب اینجا اس��ت که لیگ برتر هم در میان 
لیگ های اروپایی به طور میانگین کمترین درصد خطا را دارد که شاید 
این نشان دهنده سخت گیری کمتر داورهای انگلیسی باشد. لیگ برتر 
با میانگین 20/4 خطا در هر بازی کمترین می��زان خطا را در لیگ های 
اروپایی دارد و سوپرلیگ دانمارک با 21 درصد و لیگ هلند با 21/6 درصد 
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. برای مقایسه کافی است به این آمار اشاره 
شود که برای مثال لیگ لوشامپیونای فرانسه در سوی دیگر این طیف یکی 
از پرخطا   ترین لیگ های اروپایی است و با میانگین 2۵ خطا در هر بازی در 
این فهرست در رتبه یازدهم قرار گرفته است. نیمار به تنهایی در هر بازی 
به طور میانگین 4/۵ بار هدف خطای بازیکنان حریف قرار می گیرد. اما 
خطاکار   ترین تیم اروپایی تیم صرب اف کی وویوودینا است که در هر بازی به 
طور متوسط مرتکب 22/8۹ خطا شده و به نظر می رسد هیچ تیمی دوست 
ندارد با این تیم صرب روبه رو شود. لیگ صربستان هم پرخطا   ترین لیگ 

اروپا بوده و به طور متوسط در هر بازی شاهد 34/۹ خطا بوده است.

یزدانی روز به روز بهتر می شود
قهرمان المپیک کار خود را برای حضور پرقدرت در المپیک 2020 توکیو 
آغاز کرد. حس��ن یزدانی تمرینات بدنس��ازی خود را آغاز کرد و با اشاره 
به ش��رایط خوبش گفت : » بعد از جراحی زانویم، فعاًل با کمک مربیان و 
پزشکان تمرینات بدنسازی س��بک را آغاز کردم. تمام تالشم را می کنم 
تا شرایط مناسب و الزم را برای بازگشت به میدان قبل از المپیک توکیو 
به دست آورم و شرایطم روز به روز بهتر می ش��ود.«  جالب اینکه به رغم 
مصدومیت و دوری از میادین کشتی، قهرمان کشتی کشورمان همچنان 
نفر اول رنکینگ کشتی جهان در وزن 86 کیلوگرم است. دیپاک پونیا از 
هند،  پاتریک دونی از امریکا و آرتور نافونوف از روسیه نفرات بعدی این وزن 
هستند که با آماده شدن یزدانی کار سختی را مقابل کشتی گیر قدرتمند 

کشورمان در المپیک پیش رو خواهند داشت. 

پس از پاس��خ       بازتاب
قاطعانه و محکم 
چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آس��یا به 
تصمیم کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در سلب 
میزبانی از ایران، مسئوالن ورزش با راه حل های 
مختلف به دنبال احقاق حق باشگاه های کشورمان 
هستند. شکایت به دادگاه بین المللی ورزشی یا 
همانCAS  یکی از اولین تصمیماتی است که 
قرار است اجرایی ش��ود. در این خصوص مهدی 
علی نژاد، سرپرست معاونت حرفه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش گفته است: » ما به CAS شکایت 
خواهیم کرد و این تمام فعالیتی اس��ت که باید 
انجام دهیم. البی    هایی در این مدت شکل گرفته و 
دیپلماسی ما هم ورود کرده است. در چند جهت 
کار می کنیم اما یادمان باشد این سناریو از پیش 
تعیین ش��ده اس��ت. ما ظرف یکی دو روز آینده 
الیحه را آم��اده می کنی��م. باش��گاه    ها در کنار 
فدراسیون فوتبال این کار حقوقی را انجام خواهند 
داد و ما می خواهیم دستور موقت بگیریم.« امیر 
صدیقی، کارشناس ارشد فیفا در مدیریت و حقوق 
ورزش هم در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم، 
درباره گرفتن دستور موقت توضیحات بیشتری 

داده است: » در ش��کایت    ها چیزی به نام دستور 
موقت وجود دارد که اگر س��ریع اق��دام کنیم، 
می توانیم ب��رای حضور در مس��ابقات از دادگاه 
 AFC دس��تور موقت بگیریم و اج��ازه ندهیم
تصمیماتش را عملی کند؛ البته ب��رای این کار 
فرصت کمی وجود دارد و ش��انس برای دریافت 
دستور موقت کم اس��ت ولی ایران نباید از حق 
قانونی خود که شکایت است چشم پوشی کند، 
 AFC چون اگر ما این اقدام را هم انجام ندهیم
جریمه    هایی را که مد نظر دارد اجرایی می کند. به 
هیچ وجه در این موضوع نباید نش��ان دهیم که 
دست مان خالی است.« عالوه بر شکایت به دادگاه 
بین الملل��ی ورزش، رایزنی با مس��ئوالن فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دیگر راهکاری است که 
به گفته مسئوالن می بایست برای گرفتن حق 
باش��گاه های کشورمان پیگیری ش��ود. در این 
زمینه محمد حسن انصاریفرد، مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس هم معتقد است که باید از طریق فیفا 
این موضوع پیگیری شود. انصاریفرد دیروز در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت:»باید در این 
باره یک راه حل پیدا شود، فکر می کنم اگر فیفا 
وارد شود، می تواند تصمیم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را خنثی کند. باید بیش��تر با فیفا مذاکره 
شود، چون تکلیف AFC روشن و مشخص است 
که به دنبال حذف ایران اس��ت و ما باید از فیفا 
کار مان را پیگیری کنیم.« ب��ا این حال به رغم 
برخی ش��یطنت های داخلی و اظهارنظرهای 
نابخردانه در مقابل این اتحاد، نمایندگان ایران 
همچنان ناامید نیس��تند، عالوه بر پیگیری در 
فیفا، چهار مدیرعامل باش��گاه های استقالل، 
پرس��پولیس، س��پاهان و شهرخودرو  
قصد دارند، جلس��ه ای فوری با شیخ 
سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا تشکیل دهند تا بحث میزبانی را 
به طور جدی تری پیگیری و امتیاز آن را 
در ایران حفظ کنند. در حالی در نامه ایران 
به AFC درخواس��تی هم برای یک جلس��ه 
فوری ذکر ش��ده ب��ود که دیروز محمد حس��ن 
انصاریفرد اعالم کرد که AFC  با درخواس��ت 
جلسه موافقت کرده و این جلس��ه فردا  برگزار 
می شود.  در همین راستا، نمایندگان چهار باشگاه 
ایرانی و مسئوالن فدراسیون فوتبال امشب راهی 
مالزی می شوند تا جلسه سرنوشت ساز خود را با 
دبیرکل AFC برگزار کنن��د و درباره ماجرای 

میزبانی به رایزنی بپردازند.

سالمی به بلندای ایران

شکایت به CAS و جلسه با AFC برای گرفتن حق

»پاسخ دندان شکن 
مانی سعیدی 

    هندبال
هندبالیست های 
ب��ه  کش��ورمان 
کویتی ها«، این شاید بهترین تعبیر برای حرکت 
سالم نظامی ملی پوشان هندبال به پرچم ایران، 
پیش از آغ��از بازی ب��ا کوی��ت در مرحله دوم 
رقابت های قهرمانی آسیا بود. هفته گذشته بود 
که باش��گاه الکویت حریف استقالل در مرحله 
پلی آف لیگ فوتبال قهرمانان آسیا در سناریویی 
 ،AFC از پی��ش تعیین ش��ده در نامه ای ب��ه
ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی را بهانه کرد 
و از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست که بازی 
با اس��تقالل را در زمین بی ط��رف برگزار کند؛ 
  AFC سناریویی که در ادامه با به میدان آمدن
و برگزاری بازی های تمام باشگاه های ایرانی در 

لیگ قهرمانان در زمین بی طرف تکمیل شد. 
با این حال پاس��خ قاطعانه باش��گاه های ایران 
و انصراف از ای��ن رقابت    ها درص��ورت اجرایی 
شدن تصمیم AFC سبب به وجود آمدن یک 
وحدت بین همه اهالی ورزش از فوتبالی و منهای 
فوتبالی در دفاع از عزت و امنیت ایران شد. پس 
از اینکه رؤسای فدراسیون های مختلف ورزشی، 
نس��بت به این رفتار توهین  آمیز واکنش نشان 
دادند و از آن دفاع کردند، ملی پوشان هندبال هم 
در جریان رقابت های قهرمانی آسیا با یک حرکت 
جالب توجه به جنایت امریکایی    ها در به شهادت 
رساندن سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی و 
جبهه گیری غربی    ها و س��عودی    ها علیه امنیت 
کشورمان در روزهای اخیر واکنش نشان دادند 
تا نشان دهند جامعه ورزش چنین فتنه    هایی را 
برنمی تابد و مقابل آن موضع می گیرد.  دو    شنبه 
شب در کویت، کش��وری که فتنه ناامنی ایران 

کلید خورده بود، ملی پوشان هندبال در حالی 
در شروع مرحله دوم مس��ابقات قهرمانی آسیا 
به مصاف تی��م میزبان رفتند ک��ه آنها پیش از 
بازی یک سورپرایز داش��تند و هنگام خواندن 
سرود ملی کشورمان به سبک س��ربازان رو به 
پرچم ایران س��الم نظامی دادند. این صحنه در 
سالن پر از تماشاگر سعد عبداهلل کویت موجب 
تعجب همه هواداران شد. ملی پوشان ایران با این 
حرکت نشان دادند که سرباز وطن هستند و برای 
باال بردن پرچم سه رنگ ایران در هر نقطه ای از 
جهان خواهن��د جنگید.   حرکت ملی پوش��ان 
هندبال واکنش زیادی در فضای مجازی داشت 
و علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال در 
گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم در این باره این 
طور صحبت کرد:» بچه     ها موقع پخش سرود به 
پرچم ایران سالم  نظامی دادند تا ثابت کنند چه 
در ورزش و چه س��ایر صحنه     ها به عنوان سرباز 
وطن جانفشانی می کنند.«  ملی پوشان کشورمان 
پس از حرکت جالب توجه شان در جریان بازی 
هم از کویت برتر نش��ان دادند و توانستند تیم 
میزبان را با نتیجه 28 بر 24 شکس��ت دهند تا 
ش��انس زیادی برای کسب س��همیه مسابقات 
جهانی داشته باشند.  به گفته رئیس فدراسیون 
هندبال ملی پوش��ان این پیروزی را به سپهبد 
شهید سردار س��لیمانی تقدیم کردند تا سالم 
نظامی ش��ان را با تقدیم این پیروزی به س��رباز 
وطن کامل کنند:»با توجه به برگزاری مراس��م 
گرامیداشت شهادت س��پهبد قاسم سلیمانی 
در فدراسیون، ملی پوشان این پیروزی را به روح 
سردار دل    ها و همراهانش تقدیم کردند. امیدوارم 
روح س��ردار عزیز و همه همراهانش و شهدای 

هواپیما شاد شده باشد.«

از مسابقات جهانی ورزش زورخانه ای تا انتخابی المپیک وزنه برداری و کشتی بین المللی جام تختی
جانمان فدای وطن

تصویر بسیار غرورانگیزی اس��ت تصویر ادای احترام نظامی ملی پوشان 
هندبال ایران مقابل پرچم پرافتخار کشورمان در مسابقات هندبال قهرمانی 
آسیا. تصویر زمانی زیباتر هم می شود که بدانیم این کار در کویت انجام شده؛ 
کشوری که مسبب اصلی به راه افتادن جریان گرفتن میزبانی از تیم های 

باشگاهی کشورمان در لیگ قهرمانان آسیاست. 
اما جدای از تمام اینها تصاویر مخابره شده از این اقدام تحسین برانگیز حقایق 
دیگری را هم ثابت کرد. در روز         هایی که برخ��ی چهره های مثاًل قهرمان 
ورزشی کشور به دالیل واهی ترک وطن می کنند و می روند و در آن سوی 
دنیا علیه مردم و نظام بیانیه صادر می کنند یا عده ای همین جا در ایران از 
ترس لطمه خوردن منافع شان در ینگه دنیا مهر سکوت بر لب می زنند و در 
خصوص منافع ملی اظهارنظر نمی کنند، این تصاویر ثابت کرد که دو گروه 
اول عده ای قلیل هستند که در مقابل جامعه متعهد و مقید ورزش کشور 
اصالً به حساب نمی آیند. تصویری که ملی پوشان هندبال در آن با زبانی رسا 

و فریاد بلند از جانفشانی برای ایران عزیز و بزرگ سخن می گویند. 
طی هفته های گذشته کشورمان با مس��ائل و حوادث بزرگی روبه رو شد؛ 
حوادثی که عبور از آنها محتاج عزم و اتحاد ملی بود. مردم مثل همیش��ه 
به میدان آمدند و جامعه ورزش هم همدوش و همپ��ای آنها وارد میدان 
شد. هرچند که شنیدن برخی اخبار آزار دهنده بود و سکوت برخی دیگر 
چندش آور اما قهرمانان واقعی و مردم دار ورزش پا به میدان گذاش��تند تا 
ثابت کنند وقتی پای منافع ملی در میان باشد حاضرند از همه چیزشان 

بگذرند و کنار مردم باشند. 
تصویر ملی پوش��ان هندبال ایران در حال ادای احت��رام به پرچم مقدس 
کشورمان تکه ای از پازل زیبای اتحاد ملت ایران و عظمت و شکوه و فر ایران 
است . پازلی که روند تکمیل آن با پیام های پرمعنی ورزشکاران برای شهادت 
حاج قاسم سلیمانی آغاز ش��د و با همدردی جامعه ورزش با خانواده های 
داغدار اتفاق کرمان و حادثه هواپیما ادامه پیدا کرد و حاال با این حرکت زیبا 
و تأثیرگذار ملی پوشان هندبال کامل تر از قبل شده است تا به این ترتیب 
ثابت ش��ود تمام تالش آنها که بیرون مرزهای ایران اسالمی نشسته اند و 
سعی دارند با سیاه نمایی طوری وانمود کنند که ورزشکاران ایران ناراضی از 

وضع موجود به فکر مهاجرت و تغییر تابعیت هستند به هدر رفته است. 
رسانه های معاند طی هفته های گذشته بار         ها سعی کردند با بزرگ نمایی 
این رفتار         ها شرایط ورزش ایران را بغرنج توصیف کنند. آنها حتی به این هم 
بسنده نکردند و از زبان برخی ورزشکاران مهاجرت کرده بیانیه هم صادر 
کردند تا از آب گل آلود ماهی بیشتری به چنگ آورند اما غافل از اینکه این 
چند ورزشکار خود فروخته و آنها که منفعت طلب هستند تنها بخشی ناچیز 
از ورزش کشور را تشکیل می دهند که در مقابل خواست و همت جامعه 

ورزش کشور به حساب نمی آیند. 
جالب تر اینکه این رس��انه         ها به راحتی از این حرکت زیب��ا و غرورآفرین 
ملی پوشان هندبال کشورمان گذشتند و مثل همیشه که چشم به روی 
واقعیت         ها می بندند چشم بر این صحنه های زیبا و بستند. جامعه ورزش 
کش��ور یک بار دیگر افتخارآفرینی کرد؛ نتیجه هر چه می خواهد باشد. 
هرچند که ملی پوشان هندبال کار زیبای خود را با پیروزی بر کویت تکمیل 
کردند اما آنها حاال صرف نظر از نتیجه ای که در کل رقابت ها به دست بیاورند 
بیشتر از قبل در دل مردم ایران جا دارند و تمام ما به احترام آنها و احترام 
غیرت و حمیت شان از جا بلند شده و می ایستیم. این واقعیت ورزش ایران 
است که توسط تیم ملی هندبال به نمایش گذاشته شد؛ واقعیتی که بهتر 
است دشمنان مردم و نظام به خوبی آن را ببینند و درک کنند؛ واقعیتی که 
همان چند ورزشکار خودفروخته هم بهتر ببینند و بدانند که از پشت کردن 

به مردم و کشورشان چیزی عایدشان نمی شود.

نگاهی به تأخیر دوباره در رونمایی از سرمربی تیم ملی
دوراهی نیمکت فوتبال

دی هم تمام شد و خبری از معرفی سرمربی تیم ملی فوتبال نشد، آن هم در 
شرایطی که از مسئوالن فدراسیون فوتبال گرفته تا وزارت ورزش وعده داده 
بودند که تا پایان ماه گذشته از جانشین مارک ویلموتس رونمایی می کنند. 
البته شاید هم مسئوالن فدراسیون فوتبال حق داشته باشند که وعده شان 
دارد به تأخیر می افتد، به خصوص که این هفته        ها نه این فدراسیون، رئیس 
دارد و نه سرش خلوت اس��ت، به خصوص که ماجرای تصمیم سیاسی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گرفتن حق میزبانی از باشگاه های کشورمان 
در لیگ قهرمانان آسیا، تمام وقت مدیران آن را گرفته و هر روز ساختمان 
این فدراسیون در خیابان سئول جنوبی تهران میزبان مدیران چهار نماینده 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا و جلسه پشت جلسه برای حل این مشکل و 

واکنش محکم به این تصمیم توهین  آمیز است. 
البته با این وجود مسئوالن فدراسیون فوتبال می گویند پرونده انتخاب 
سرمربی تیم ملی فوتبال روی میزشان باز است اما همچنان به توافق نهایی 
برای معرفی این گزینه نرسیده اند. حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون 
فوتبال که شاید بدشانس باشد که در چنین روزهای پرحاشیه ای مسئولیت 
فوتبال را قبول کرده، دو        ش��نبه ش��ب در برنامه فوتبال برتر شبکه سوم 
تلویزیون وعده داد که تا اول هفته آینده سرمربی جدید تیم ملی معرفی 
 شود:» باید بهترین گزینه را انتخاب کنیم و ان شاء اهلل در چهار، پنج روز 
آینده سرمربی معرفی می شود. چیزی که می گویم واقعیت دارد.« آن طور 
که سرپرست فدراسیون فوتبال اعالم کرده است در بین گزینه های تیم 
ملی هم مربی داخلی و هم خارجی وجود دارد و برخالف گمانه زنی        ها این 

تنها داخلی        ها نیستند که شانس دارند. 
   البی با خدا برای نیمکت تیم ملی

با این حال به نظر می رسد شانس مربی داخلی برای نشستن روی نیمکت 
تیم ملی بیشتر از گزینه خارجی باش��د، به خصوص که مهدی علی نژاد، 
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، استفاده از مربیان بومی را 
سیاست ورزش ایران در روز        هایی که کشور گرفتار بحران اقتصادی است، 
عنوان می کند:» سیاست کلی ورزش ایران استفاده از نیروی داخلی است 
اما در بعضی از رشته هایی که شرایط خاص دارد نیاز است که مربی خارجی 
داشته باش��د. ما نمی گوییم این قاعده است و استثنا ندارد ولی ترجیح ما 

استفاده از نیروی داخلی خواهد بود.«
پس از ماجراهای مش��کل انتق��ال پول ک��ه منجر به رفت��ن ویلموتس، 
اس��تراماچونی و کالدرون از تیم ملی فوتبال و باش��گاه های اس��تقالل و 
پرسپولیس شد، به نظر می رسد پرونده مربیان داخلی روی میز مسئوالن 
فدراس��یون فوتبال قطورتر و مورد توجه تر از گزینه های خارجی باشد. در 
این بین از امیر قلعه نویی و علی دایی به عنوان گزینه های داخلی تیم ملی 
فوتبال نام برده می شود و در صورت انتخاب یک مربی داخلی، یکی از این 
دو مربی، به عنوان جانشین ویلموتس، هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد 
گرفت. سرپرست فدراسیون فوتبال هم دو        شنبه شب به صورت رسمی این 

گمانه زنی        ها را تأیید کرد:» آقایان قلعه نویی و دایی گزینه ما هستند.«
در حالی از دایی به عنوان شانس اصلی رسیدن به نیمکت تیم ملی یاد می شود 
که او عصر دو        شنبه در فدراس��یون فوتبال در مواجهه با سؤال خبرنگاران، 
هرگونه صحبت درباره بر عهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی فوتبال را رد 
کرد و حضورش در فدراسیون را به موضوع دیگری مرتبط دانست:» به هیچ 
عنوان کسی با من صحبتی در این باره نداشته است. االن هم به فدراسیون 
آمدم تا به کمیته استیناف بروم.« البته واکنش دایی درباره تکذیب هرگونه 
مذاکره، خیلی        ها را یاد سال 8۷ انداخت، سالی که دایی چند روز بعد از تکذیب 
حضورش در تیم ملی و اینکه تنها با خدا برای رسیدن به چیزی البی می کند، 
به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال انتخاب شد! شانس دایی که این روز        ها 
بدون تیم است وقتی بیشتر می شود که امیر قلعه نویی با توجه به قراردادش 
با باشگاه سپاهان، کار آسانی برای گرفتن رضایت از مدیران این تیم اصفهانی 

ندارد تا او یک قدم جلوتر از سرمربی زردپوشان اصفهانی باشد. 
   خارجی کم شانس تر از داخلی

گرچه احتمال انتخاب یک مربی داخلی برای هدایت تیم ملی فوتبال بیشتر 
است اما به گفته مسئوالن فدراسیون فوتبال گزینه خارجی هم بین مربیان 
مورد نظر فدراسیون برای انتخاب جانشین ویلموتس حضور دارد. این در 
حالی است که پس از قرارداد برانکو با تیم ملی عمان، به نظر می رسد با توجه 
به اینکه این مربی کروات تنها گزینه خارجی مد نظر فدراسیون فوتبال بود، 
حضور مربیان غیرایرانی منتفی شده باشد. با این حال سرپرست فدراسیون 
فوتبال دو        شنبه شب در تلویزیون تأیید کرد که هنوز مربیان خارجی شانس 
دارند. اگرچه برخی رسانه        ها از دی بیاسی، مربی ایتالیایی که گفته         می شد 
قرار بود جانشین استراماچونی در استقالل شود، به عنوان گزینه خارجی 
فدراسیون فوتبال نام می برند اما سرپرست فدراسیون فوتبال ایتالیایی 
بودن این مربی را تکذیب کرد تا گمانه زنی        ها در این باره باال بگیرد، هرچند 
به نظر می رس��د با توجه به تجربه ویلموتس، اولویت فدراسیون فوتبال، 

انتخاب یک مربی داخلی خواهد بود.
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