
بازي هاي هفته 
دنيا حيدري

    ليگ برتر
ه�����م  هفد
رقابت هاي ليگ 
برتر عصر ديروز با برگزاري دو ديدار حساس به 
پايان رسيد كه طي آن پرسپوليس با پيروزي 
2بر  صفر مقابل تراكتور در تهران صدرنشيني 
خود را تثبي�ت كرد، ام�ا نفتي ه�اي آباداني 
نتوانستند از فرصت پيش آمده و تعلل سپاهان 
براي رسيدن به رده دوم جدول استفاده كنند.

تيم ناهماهن��گ يحيي بالي جان تراكتور ش��د. 
سرمربي جوان سرخپوشان پايتخت قبل از مصاف 
با نماينده سرخپوش تبريز تأكيد داشت كه تيمش 
هنوز ناهماهنگ است و زمان كافي براي دستيابي 
به آمادگي كامل را نداشته و عالوه بر آن، نارضايتي 
بازيكنان از دريافت مطالباتشان مزيد برعلت است 
تا او با تيمي نه چندان مهيا به مصاف تراكتور برود. 
با اين وجود اما اين تيم ناآماده خيلي زود و از همان 
دقيقه 9 بازي كه ضربه زيباي عليپ��ور روي پاس 
وحيد اميري دروازه رشيد مظاهري را فرو ريخت 
ارتباط خوبي با سكوها برقرار كرد و هوادارانش را به 
وجد آورد. نه فقط چون مهاجم گل نزن سرخپوشان 
خيلي زود پرسپوليس را در آزادي به گل رسانده 
بود، بلكه بيشتر به خاطر اينكه اين گل روي يك كار 
تيمي وارد دروازه تراكتور شده بود تا هم آغاز انتقامي 
سخت از تبريزي ها باشد و هم خط و نشاني جدي 
باشد براي ساير مدعيان تا ثابت شود پرسپوليس با 
تغيير كادر فني همان تيم قدر و مدعي نيم فصل اول 

است كه به كسب قهرماني مي انديشد. 
    

تراكتور حريف دس��ت و پا بس��ته اي نبود. ساكت 
الهامي بعد از نشستن به جاي دنيزلي به خوبي از 
عهده هدايت اين تيم برآمده بود و با پيروزي هاي 
متوالي توانسته بود بار ديگر سرخپوشان تبريزي 
را در بين مدعيان جاي دهد. عالوه بر او، شناخت 
سرمربي تبريزي ها از ش��اگردانش به مراتب بهتر 
و بيشتر از همتاي خود روي نيمكت پرسپوليس 
بود كه به تازگ��ي هدايت صدرنش��ين ليگ را به 
دست گرفته است. گل محمدي اما در همان بازي 
نخست گربه را دم حجله كشت و نشان داد كه براي 
او فرقي نمي كند روي نيمكت ش��هر خودرو باشد 
يا پرسپوليس و س��كان هدايت هر تيمي را كه به 
دست گيرد با نمايش بازي هاي هجومي و زيبا در 
پي خود نمايي و كسب موفقيت است. هدفي كه در 
نخستين آزمون جدي خود در پرسپوليس با پيروزي 
ديدني برابر تراكتور بدان دست يافت تا ضمن تثبيت 
صدرنشيني تيم تازه خود، محكم تر و با اطمينان 

بيشتري در ادامه اين راه سخت گام بردارد. 
    

گل زودهنگام عليپور نمي توانست تعيين كننده 
باشد؛ چراكه دو تيم 80دقيقه ديگر زمان داشتند 
براي ادامه كار و مهمان هر لحظه مي توانس��ت با 
نفرات نامداري كه دارد نتيجه را تغيير دهد اما گل 
زيباي وحيد اميري كه با دريبل چهار مدافع تراكتور 
در دقيقه 55 براي دومين مرتبه مظاهري را به زانو 
در آورد كار را براي ياران الهامي سخت كرد، آنقدر 
كه تراكتور با دست خالي راهي تبريز شد تا يحيي 
نه فقط انتقام شكست يك ماه قبل خود برابر اين 
تيم با شهر خودرو را بگيرد بلكه نخستين شكست 

اين فصل پرسپوليس در نيم فصل اول را هم جبران 
كرده و خيلي زود به س��رمربي محبوب هواداران 
تبديل شود. هرچند كه با اين پيروزي انتظارات از او 

به مراتب بيشتر خواهد شد. 
    

 تراكتور اما نه فقط نتيجه را واگذار كرد، كه بار ديگر 
اخالق را هم در ورزشگاه آزادي باخت. هواداران اين 
تيم كه پيش از شروع بازي و تا زمان به صدا در آمدن 
سوت اين ديدار با نيروهاي انتظامي درگير بودند، بعد 
از آن نيز با سنگ پراكني و فحاشي نه فقط تصاوير 
زشتي را از خود به جاي گذاشتند كه كار را به جايي 
رس��اندند كه در پخش تلويزيوني صداي ورزشگاه 
بسته شد تا حداقل تماشاگراني كه از خانه به تماشاي 
اين بازي نشسته اند شنونده فحاشي هاي تيم مهمان 
نباشند. اما بايد ديد كميته انضباطي برخوردي با اين 
سنگ پراني هايي كه اين بار بيش از همه نيروهاي 
انتظامي را نشانه رفته بود و با فحاشي هاي هواداران 
تيم مهمان برخوردي خواهند كرد يا مثل هميشه با 
اين تيم در اين خصوص مماشات مي شود!  هرچند 
كه همه درگيري هاي اين بازي ب��ه رفتار هواداران 
تراكتور روي سكوها ختم نشد و بازيكنان تراكتور هم 
درون زمين خشونت هاي ناخوشايندي را به نمايش 
گذاش��تند كه از جمله آن مي توان به ضربه زدن به 
گلر پرسپوليس در دقايق پاياني بازي و وقتي روي 
زمين افتاده بود اشاره كرد و البته رفتارهاي جنجالي 
ساكت الهامي كه به اخراج او در دقايق پاياني نيمه 

اول از كنار زمين منجر شد.
    

در ديگر بازي حساس روز گذشته نفتي هاي مسجد 

س��ليمان در ديداري خانگي موفق به شكس��ت 
نفت آبادان و برتري در دربي خوزس��تان ش��دند. 
شاگردان اسكوچيچ كه اين فصل با نتايجي قابل 
قبول توانس��تند خود را به جم��ع مدعيان باالي 
جدولي برسانند، عصر روز گذشته مي توانستند در 
پي تساوي سپاهان با پيروزي برابر هم نام مسجد 
س��ليماني خود با صعودي قابل توجه به رده دوم 
جدول دست يافته و در يك قدمي صدر جاي گيرند، 
اما تاتار كه تيمش اين فصل ركورد دار تساوي بوده و 
تنها يك باخت در كارنامه خود دارد، ششمين برد 
اين فصل را در ديداري خانگ��ي برابر نفت آبادان 
كس��ب كرد تا مانع از تغييرات ش��گفت انگيز در 
بين تيم هاي باالي جدولي شود. با اين برد اما نفت 
مسجد سليمان با يك پله صعود به رده هفتم رسيد 
و توانست يكبار ديگر با كسب نتيجه اي قابل قبول 
توانمندي هاي خود را به رخ بكشد. نفت آبادان اما 
در پي كسب سومين باخت اين فصل خود تغييري 
در جايگاهش ايجاد نشد و همچنان با تفاضل گل 
كمتر نس��بت به تراكتور در رده چهارم قرار دارد. 
اسكوچيچ عصر ديروز مي توانس��ت با استفاده از 
تساوي اين هفته سپاهان و شكست تراكتور مقابل 
پرسپوليس با رسيدن به رده دوم جدول بار ديگر 
نام تيمش را سرزبان ها بيندازد، اما زور او به تارتار 
و يارانش نرسيد و با قبول شكست در خانه حريف، 
فرصتي طاليي را براي رسيدن به يك قدمي صدر از 
دست داد تا همه چيز به سود نفت مسجد سليمان 
تمام شود كه در پايان هر دو نيمه به گل رسيد، ابتدا 
توسط عليرضا عليزاده در دقيقه 41 و در آخر نيز به 

واسطه اميد سينگ در دقيقه 91.
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يحيي در گام نخست انتقام گرفت
شيوا نوروزي

سعيد احمديان

سومين پيروزي متوالي دختران ايران
تيم ملي فوتسال دختران زير ۲0 س��ال ايران در سومين بازي خود از 
رقابت هاي فوتسال آسياي مركزي )كافا( مقابل تركمنستان به ميدان 
رفت و با 1۲ گل به پيروزي رسيد. رقيه صومعه شش گل، مارال تركمان 
دو گل، فهيمه ارزاني دو گل، نسرين قمي يك گل و نگار يعقوبي يك گل 
به ثمر رساندند. ايران پيش از اين مقابل تيم هاي تاجيكستان و افغانستان 
به پيروزي رسيد. ملي پوشان سه شنبه، 8 بهمن در چهارمين ديدار خود 

مقابل ازبكستان به ميدان مي روند. 

 نبرد حساس شهرداري گرگان و مهرام 
در ليگ بسكتبال

هفته بيس��ت و دوم ليگ برتر بس��كتبال، امروز با هفت ديدار برگزار 
مي شود كه در حساس ترين مسابقه ش��هرداري گرگان ميزبان مهرام 
تهران اس��ت. تقابل دو تيم مدعي كه با هدايت مهران ش��اهين طبع و 
مصطفي هاشمي، حساس ترين مسابقه نيم فصل دوم است. در ديگر 
ديدارهاي اين هفته پتروشيمي در خانه برابر مس كرمان بازي مي كند، 
نفت آبادان نيز ميزبان توفارقان آذرشهر است و شيميدر قم نيز در مشهد 
با آويژه صنعت بازي مي كند. ذوب آهن اصفهان در شهركرد به مصاف 
رعد پدافند مي رود و شهرداري بندرعباس و شوراي شهر و شهرداري 
قزوين نيز به مصاف هم مي روند و در آخرين بازي نيز نيروي زميني برابر 

اكسون تهران رقابت مي كند. 

نبايد تنها مدال آوري مالك اعزام باشد  
عدم اعزام ورزشكاراني كه سهميه حضور در 
بازي هاي پارالمپيك را كسب كرده اند، قطعا 
تأثير منفي در انگيزه آنها خواهد گذاشت، اما 
همانطور كه از قبل اعالم شده كميته ملي 
پارالمپيك دستورالعملي دارد كه براساس 
آن برنامه هايش را پيش مي برد و اين موضوع 
نيز به اطالع تيم ها رسيده بود. از طرفي در 
بحث اعزام ها عملكرد تيم ها مورد بررسي 
قرار مي گيرد. به عنوان مثال تيم بسكتبال 
با ويلچر ايران پس از پشت س��ر گذاش��تن 
محروميتي طوالني مدت با قدرت به عرصه بين المللي بازگشت و افتخارات 
زيادي كسب كرد. منتها بعد از پشت سرگذاشتن دوران طاليي دستخوش 
تغييرات مديريتي و روند رو به رشد بسكتبال با ويلچر با نوسان همراه شد. 
زماني كه اين تيم به مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه اعزام شد، چشم 
بسته مي توانستيم بگوييم اين تيم سهميه مي گيرد منتها به اين مسئله 
توجه داشته باشيد كه عملكرد تيم ملي بسكتبال با ويلچر ايران در همين 
رقابت هاي تايلند نوسان زيادي داشت. تا جايي كه به تيم هاي ژاپن و استراليا 
باختيم و پس از آن ملي پوشان به خودشان آمدند. در واقع عملكرد تيم در 
قهرماني آسيا و اقيانوس��يه روي تصميم كميته پارالمپيك تأثير گذاشت 
و آنها را نس��بت به عملكرد احتمالي اين تيم در توكيو دچار ترديد كرد. با 
اين وجود همه ما اميدواريم راهكاري اتخاذ شود تا شاهد حضور تيم ملي 
بسكتبال با ويلچر كشورمان در توكيو ۲0۲0 باشيم. قطعاً با ترميم كادرفني 
اين تيم مي تواند نتايج درخشاني را در پارالمپيك كسب كند. مديران كميته 
پارالمپيك نيز طبق سياست هايشان قصد اعزام كاروان كيفي و نفراتي را 
دارند كه شانس مدال هستند. از يك سو اگر نگاه همه مسئوالن اين گونه 
باشد و مدال  آوري تنها مالك باشد، ديگر در خيلي از رشته ها نبايد كسي 
را اعزام كنيم؛ چون در حضور تيم هاي قدرتمند شانسي براي مدال نداريم، 
اما از سوي ديگر با توجه به شرايط اقتصادي كشور و ورزش در اعزام نفرات 

محدوديت هايي وجود دارد كه اين را نيز نمي توان ناديده گرفت. 

عباس آقا كوچكي

  سرمربي اسبق تيم ملي 
بسكتبال با ويلچر

اين پسر سيستاني رئيس ماست
همدردي جامع��ه ورزش با 
س��يل زدگان سيس��تان و 
بلوچستان ادامه دارد و اين بار 
فرهاد مجيدي پس از پيروزي 
اس��تقالل مقابل الكويت در 
پل��ي آف لي��گ قهرمان��ان 
آسيا، با نوش��تن متني قابل 
تأمل اين پي��روزي را به آنها 
تقديم كرد. مجيدي در متن 
اينستاگرامي اش كه با عكس 
يكي از كودكان سيس��تاني 
كه لباس استقالل را پوشيده 

منتشر شده، نوشته است: »از طرف تمام اعضاي تيم استقالل، برد امشب را 
تقديم مي كنم به اين كودك استقاللي بلوچ. سيل دهها هزار هم ميهن بلوچ 
را بي خانمان كرده و هنوز راه ارتباطي به خيلي از روستاهاي سيل زده قطع 
است. از سرنوشت اين كودك اطالعي ندارم، اما اميدوارم در اين مصيبت جان 
سالم به در برده باشد. اين پسر به نمايندگي از تمام استقاللي هاي عالم رئيس 

ماست. ما به او پاسخگوييم و برايش مي جنگيم.«

»وضعيت هشدار 
فريدون حسن

      فوتبال اروپا
براي بارسا« اين 
اصلي ترين عنوان 
مطبوعات اس��پانيا بعد از شكست بد بارسلون 
مقابل والنس��يا بود، شكس��تي كه باعث شد تا 
صدرنشيني اين تيم با خطر جدي روبه رو شود. 
بارسلونا شنبه شب در هفته بيست و يكم با دو گل 
مغلوب والنسيا شد تا نخستين شكست خود را با 
سرمربي جديدش، تجربه كند. تالش هاي مسي 
در جريان اين بازي نتيجه نداد و او نتوانست يك 
تنه بارسا را از گرداب والنسيا نجات دهد و تازه 
اگر درخشش تراشتگن در نيمه نخست و مهار 
يك ضربه پنالتي و چند موقعيت خطرناك ديگر 
نبود، شكست تلخ تري نصيب بارسلونا مي شد. به 
نظر مي رسد روزهاي دشوار در انتظار كيكه ستين 
باشد و ادامه اين روند ممكن است، عمر دوران 
مربيگري او را در رختكن بارس��ا كوتاه تر از حد 
انتظار كند، اما شكست مقابل والنسيا تنها به از 

دست رفتن سه امتياز بازي خالصه نشد چراكه 
عملكرد ضعيف و حتي بسيار بد بارسا در طول 
مسابقه اينقدر نمايان بود كه واكنش كارشناسان 
فوتبال اسپانيا را هم به دنبال داشت.  به نوشته 
ميسترچيپ كارشناس اسپانيايي، آبي اناري ها با 
وجود اينكه 8۷۶ پاس دادند )والنسيا ۲98 پاس( 
و ۷4درصد مالكيت توپ را در اختيار داشتند، اما 
در هيچ لحظه اي، بازي را در كنترل نداشتند. اين 
شكس��ت بدترين باخت اين تيم در 18س��ال 
گذشته در مستايا محسوب مي شد. آخرين باري 
كه آبي اناري ه��ا با نتيج��ه ۲ بر صف��ر در اين 
ورزش��گاه مغلوب ش��دند، ب��ه س��ال ۲00۲ 
بر مي گردد. بارسا در ۲1 هفته نخست الليگا 4۳ 
امتياز به دست آورد. اين بدترين آمار در كسب 
امتياز از فصل ۷- ۲00۶ محس��وب مي ش��ود. 
همچنين تي��م كاتاالني ت��ا اين هفت��ه ۲5بار 
دروازه اش باز شده است كه از فصل 04- ۲00۳ 
چنين اتفاقي رخ نداده بود.  مطبوعات كاتاالن 
هم واكنش هاي جالبي داشتند. موندو دپورتيوو 
تيتر زد: »شكست خورده ها.« اسپورت در حالي 
كه از ش��رايط »خيل��ي خيل��ي نگران كننده« 
صحبت مي كرد نخستين كنايه را به كيكه ستين 
زد و نوش��ت: »در چينش و برنامه ريزي اشتباه 
كرد.« اين نشريه تنها به اين موضوع بسنده نكرد 
و اشاره كرد كه تيم دلش براي يك مهاجم شماره 
9 تنگ ش��ده است. لس��پورتيو، بارسا را تيمي 
»نامنظم« ديد و به داشتن »مالكيت توپ« و به 
»وضعيت خوب تهاجمي تيم« در نيمه اول اشاره 
كرد، اما »ضع��ف دفاعي« را فرام��وش نكرد و 
نوشت: »هشدارها در بارسلونا فعال شده است.« 
كيكه ستين سرمربي بارسا بعد از اين شكست با 
اشاره به بازي بد مردانش مقابل والنسيا گفت: 
»صادقانه بگويم نيمه اول بد بوديم، دقت الزم را 
در پاس ها و نيز مقابل دروازه نداشتيم و به حريف 
موقعيت حمله تقديم كرديم، من نمي توانم اين 
چيزها را درك كنم ش��ايد برخي مس��ائل را به 
خوبي براي بازيكنان توضيح نداده ام، آنها بايد به 
درك بهتري برسند.« شكست بد بارسا در فضاي 
مجازي ه��م بازتاب هاي زيادي داش��ت. گري 
لينه كر در اين خصوص توئيت جالبي به اشتراك 

گذاشت، »ستين اوت.«

مجيدي و سرآسيايي از پيروزهاي بزرگ مي گويند

با وجود سختي ها بازيكنانمان فوق العاده بودند

بازتاب هاي شكست بارسا مقابل والنسيا 
»ستين اوت«

كسب دو پيروزي 
حامد قهرماني

     بازتاب
بزرگ در شب اول 
رقابت هاي پلي آف 
ليگ قهرمانان آسيا باعث شد تا آسيا به قدرت فوتبال 
كش��ورمان پي برده و مطمئن ش��ود، به رغم تمام 
كارش��كني ها و اذيت و آزارها با كم��ك دالرهاي 
س��عودي، فوتبال ايران با تكيه بر غيرت و حميت 
مربيان و بازيكنانش كارش را جلو مي برد. ش��نبه 
شب، شب عزت و اقتدار فوتبال باشگاهي ايران بود، 
استقالل و شهر خودرو كاري كردند كه آسيا وادار به 
تحسين ايران شد و حاال اين دو تيم به پيروزي در دو 
ديدار سه شنبه شب و حضور در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا مي انديشند.  فرهاد مجيدي، سرمربي 
استقالل كه تيمش با مشكالت خاصي براي بازي با 
الكويت به امارات رسيد پس از پيروزي مقابل اين 
حريف گفت: » مشكالت زيادي براي آمدن به دوبي 
داش��تيم و ت��ا هفت��ه گذش��ته وضعيت م��ان را 
نمي دانس��تيم، اما بازيكنان ما خوب بازي كرده و 
فوق العاده بودند. اين پيروزي را به هواداران استقالل 
تبريك مي  گوييم. نتيجه خوبي مقابل الكويت كسب 
كرديم، اما از امروز تمركزمان را براي بازي با الريان 
مي گذاريم. الريان تيم خوب و قدرتمندي است و 
سعي مي كنيم با برنامه ريزي همان طوري كه مقابل 
الكويت بازي كرديم، سه ش��نبه نيز نتيجه خوبي 
كسب كنيم.« وريا غفوري، كاپيتان استقالل و زننده 
گل س��وم آبي ها به الكويت هم گفت: » قبل از اين 
ديدار مشكالت زيادي داشتيم، اما مشكالت براي 
قبل بازي بود. نتيجه بازي با الكويت براي ما خيلي 

مهم بود؛ چراك��ه رؤياي بزرگي داري��م. هواداران 
استقالل دوست دارند تيم شان در سطح اول باشد و 
در ليگ قهرمانان آسيا بدرخشد. ما مجبور بوديم 
الكويت را شكست دهيم. هنوز اتفاق خاصي نيفتاده 
اس��ت و يك بازي مهم با الريان در قط��ر داريم و 
اميدوارم براي آن بازي به خوبي آماده شويم، اگر چه 
فرصت خيلي كمي داريم.« اما شهر خودرو ديگر 
نماينده كش��ورمان در حالي كه با كج س��ليقگي 
مسئوالن صدا و سيما ديدارش با نماينده بحرين 
پخش نشد با يك پيروزي خوب قدرت فوتبال ايران 
را به رخ كشيد. مجتبي سرآسيايي، سرمربي اين تيم 
با اش��اره به فش��ار زيادي كه روي اين تيم وجود 
داشته است، گفت: »توانستيم گام نخست را محكم 
برداريم . خوشبختانه با همه مش��كالت و شرايط 
خاصي كه در چند روز اخير رخ داد، توانستيم برنده 
باشيم. واقعاً مديريت اتفاقاتي كه رخ داد با توجه به 
زمان كمي كه داشتيم، سخت بود. فارغ از اتفاقاتي 
كه خارج از زمين مسابقه رخ داد، در جريان بازي، 
بازيكنانم تمام تالش خود را براي باال نگه داشتن 
پرچم ايران به كار گرفتند. از باشگاه و دوستاني كه 
اين روزها ما را تنها نگذاشتند و كنارمان بودند تا به 
موفقيت برسيم ممنونم. متأس��فانه در مواجهه با 
حريف خارجي، تنها بوديم اما شهرخودرو توانست با 
همه اين شرايط تلخ و سخت، بر حريف غلبه كند. 
تمام تالش خود را مي كنيم تا در گام بعدي پلي آف 
نيز موفق باشيم و بتوانيم لبخند را روي لب هواداران 
و عالقه مندان به فوتبال در اين روزها كه مشكالت 

زيادي وجود دارد، بياوريم.«

برتري تارتار در دربي نفتي هاي خوزستان

نقش خيالي در پيروزي واقعي!
شروع مقتدرانه نمايندگان استقالل و ش��هر خودرو در ليگ قهرمانان 
آسيا يك پيام ويژه به AFC داشت، آسيا به ايران احتياج دارد و بدون 
حضور تيم هاي ايراني، ليگ قهرمانان كيفيت و جذابيت الزم را ندارد. 
اگر چه كنفدراسيون فوتبال آس��يا با يك تصميم سياسي دو نماينده 
كشورمان را به دليل واهي ناامني از ميزباني محروم كرد، اما اين توطئه 
هم نتوانست مانع موفقيت شاگردان مجيدي و سرآسيايي شود كه در 
شرايط پر استرس و پرفشاري آماده بازي هاي شنبه شب شده بودند. حال 
در شرايطي استقالل و شهر خودرو خودشان را براي بازي فردا شب در 
مرحله سوم پلي آف آماده مي كنند كه به نظر مي رسد وزارت ورزشي ها 
قصد دارند پيروزی هاي دو نماينده ايران مقابل تيم هاي كويتي و بحريني 
را به نام خودش��ان ثبت كنند و چنين نتيجه اي را حاصل ديپلماس��ي 
ورزشي جا بزنند، به خصوص كه وزارت ورزش پس از پيروزي دو نماينده 
ايران، در اقدامي عجيب كه تا پيش از اين سابقه نداشته، در پيامي صعود 
استقالل و شهر خودرو را به مرحله س��وم پلي آف تبريك گفت و آن را 
حاصل »تدبير و عقالنيت« مسئوالني دانست كه با ديپلماسي توانستند 

فرصت حضور تيم هاي ايراني در آسيا را مهيا كنند!
در حالي وزارت ورزش اصرار دارد پذيرش و تسليم مقابل تصميم سياسي 
كنفدراسيون فوتبال آسيا را پيروزي بزرگ يا يك توافق خوب جلوه دهد 
كه موفقيت شنبه شب دو تيم استقالل و شهر خودرو تنها در زمين بازي 
به دس��ت آمد و در خارج از ميدان مس��ابقه، فوتبال كشورمان با توجه به 
محروميت از ميزباني و بازي در حضور ه��واداران خودي نتيجه را واگذار 
كرده بود. ماجرا پيچيدگي خاصي ندارد، اول هفته گذشتهAFC با توطئه 
سعودي ها به دليل ناامني، باشگاه هاي كش��ورمان را از ميزباني در ليگ 
قهرمانان محروم مي كند، در ايران از وزارت ورزش گرفته تا باش��گاه ها و 
فدراس��يون فوتبال به كنفدراسيون فوتبال آس��يا پيام مي دهند كه اين 
تصميم عزت و امنيت ايران را زير سؤال برده و آنها زير بار ذلت نمي روند و در 
صورتي كه تصميم تغيير نكند، تيم هاي كشورمان از آسيا كنار مي كشند. 
با وجود چنين مواضع محكم��ي كه جاي هيچ ح��رف و حديثي باقي 
نگذاشته بود، اين انتظار وجود داشت كه با ديپلماسي و رايزني هايي كه 
صورت مي گيرد، مسئوالن AFC از تصميم شان عقب نشيني كنند يا 
تهديد انجام شده عملي شود، اما خروجي ديپلماسي ورزشي كشورمان، 
قبول تصميم سياسي كنفدراسيون فوتبال آسيا و رفتن زير بار بازي در 
زمين بي طرف بود؛ اتفاقي كه سبب شد تا شنبه شب دو تيم استقالل و 
شهر خودرو به جاي ميزباني در تهران و مشهد، در دوبي و شارجه امارات 

به مصاف تيم هاي الكويت كويت و الرفاع بحرين بروند. 
در چنين شرايطي عيان است كه ديپلماسي ورزشي مسئوالن توفيقي 
 AFCنداش��ته و آنها در جلس��ه اي كه پنج شنبه گذش��ته با دبيركل
داشته اند، از مواضع شان كوتاه آمده اند و با قبول بازي در كشور ثالث، عماًل 
عزت و امنيت كشورمان را زير سؤال برده اند و به آن خدشه وارد كرده اند. 
در اين شرايط ربط دادن پيروزي استقالل و شهر خودرو به ديپلماسي 
صورت گرفته آدرس اشتباهي وزارت ورزش��ي هاست كه سعي دارند 

شكست در عرصه ديپلماسي را به عنوان پيروزي وانمود كنند. 
موفقيت شنبه شب استقالل و شهر خودرو تنها در زمين بازي و در عرصه 
فني به دست آمد و پيروزي شاگردان مجيدي و سرآسيايي تنها حاصل 
تالش بازيكنان و كادر فني دو تيم بود كه با وجود پشت سر گذاشتن يك 
هفته سخت، با غيرت و همتي كه در زمين مسابقه نشان دادند، توانستند 
به آن برسند. پيروزي شنبه شب دو نماينده ايران را بايد به پاي عملكرد 
فني آنها نوشت كه ديپلماسي ورزشي در آن نقشي نداشت، البته از نتيجه 
معكوس اين ديپلماسي نمي توان گذشت، به خصوص كه بازي در زمين 
بي طرف آن هم بدون استفاده از مزيت هاي ميزباني، خروجي مستقيم 
ديپلماسي مسئوالن ورزش كشورمان بود، مسئله اي كه سبب شد تا كار 

تيم هاي استقالل و شهر خودرو براي موفقيت سخت تر شود. 
در چنين شرايطي شايسته است مسئوالن وزارت ورزش به جاي فريب 
افكار عمومي و پررنگ كردن نقش شان در پيروزي هاي نمايندگان ايران 
در ليگ قهرمانان، چاره اي به فكر تقويت ديپلماسي ورزشي بكنند تا مانند 
امروز ورزش كشورمان اسير تصميم هاي سياسي نشود، توطئه هايي كه به 
طور قطع در صورت وجود يك ديپلماسي قوي و حضور مديران تأثيرگذار 

در پست هاي مهم نهادهاي تصميم گير ورزش جهان خنثي مي شد. 

تأكيد دوباره رضايي، دبير اجرايي كميته ملي پارالمپيك 
بر اعزام كاروان كيفي

 به خاطر تهديد 2 نفر 
سياست مان را تغيير نمي دهيم

دبير اجرايي كميته ملي پارالمپيك از سياست هاي اين كميته مبني بر اعزام 
كاروان كيفي به بازي هاي پارالمپيك توكيو حمايت كرد. عدم اعزام تيم هاي 
ملي بس��كتبال با ويلچر و فوتبال پنج نفره مردان به پارالمپيك ۲0۲0 در 
روزهاي اخير حواشي زيادي را به همراه داشت تا جايي كه مربيان و ورزشكاران 
اين دو رشته به تصميمات كميته پارالمپيك اعتراض كردند. با اين حال هادي 
رضايي در نشست خبري روز گذشته خود يك بار ديگر بر اجراي برنامه هاي 

مورد تصويب هيئت اجرايي كميته ملي پارالمپيك تأكيد كرد. 
   همه موافق بودند

هادي رضايي، دبيركل كميته ملي پارالمپيك روزگذشته به روند اجرايي شدن 
سياست اعزام كاروان كيفي به بازي هاي پارالمپيك و پاراآسيايي اشاره كرد و 
گفت: »در آذر 9۷ ستاد بازي هاي سياستي را پيش بيني كرديم و آن را براي 
اظهارنظر به فدراسيون هاي مربوطه فرستاديم و يك ماه زمان داديم و پس از 
آن مسئوالن فني فدراسيون ها به كميته پارالمپيك آمدند و به اين سياست 
رأي مثبت دادند. در اسفند 9۷ هم اين سياست تدوين و روي سايت كميته 
منتشر شد كه براي رسيدن به اين سياست ابتدا مطالعه كرديم و پيشنهاد 
فني داديم تا فدراسيون ها هم نظراتشان را اعالم كنند، رؤساي فدراسيون هاي 
مربوطه اين سياست را تأييد كردند كه امضاهايشان موجود است. زماني كه ما 
اين سياست را تدوين مي كرديم فقط واليبال نشسته به خاطر قهرماني جهان 
سهميه پارالمپيك توكيو را كسب كرد كه از روز اول هم گفتيم شانس كسب 
۳۳ مدال را در اين بازي ها خواهيم داش��ت؛ اين سياست ما 14ماه پيش در 

هيئت اجرايي تصويب شد، آن هم با 1۳رأي مثبت از 14 رأي.«
   حرف كليشه اي

رضايي درخصوص عدم اعزام تيم فوتبال پنج نفره گفت: »درخصوص فوتبال 
پنج نفره قباًل شرايط اعزام را به آنها اعالم كرده بوديم. منتها سياست هاي ما 
از قبل مشخص بود و در مورد بازي هاي آسيايي هم اين سياست اجرا شد. با 
اعزام ۲09نفر بيش از 80درصد در كسب مدال موفق بوديم. اين حرف من 
ديگر كليشه شده چراكه بارها گفته ام دريافت سهميه دليل اعزام به پارالمپيك 
نيست. جاي تعجب است كه برخي رؤساي فدراسيون ها مي گويند تصميمات 
ما شتاب زده و غيرمنطقي است! در صورتي كه همان رئيس فدراسيون صورت 

جلسه سياست هاي كميته پارالمپيك را امضا كرده است.«
   مشكل مالي نداريم

دبير اجرايي كميته ملي پارالمپيك بر اعزام ورزشكاراني كه شانس كسب 
م��دال را دارند، تأكيد ك��رد و گفت: »باز ه��م مي گويم كه چه��ار گروه از 
ورزشكاران را اعزام مي كنيم، كساني كه شانس كس��ب مدال طال، نقره و 
برنز را دارند در دس��ته چهارم قهرمانان آسيا هستند. دليل اين سياست ما 
بي پولي نيست. درست است كه كمتر از بقيه پول گرفته  ايم، ولي افتخارمان 
اين است كه حقوق ورزشكاران را داده ايم، اردوهاي كيش را برگزار كرديم و 
به هيچ فدراسيوني بدهكار نيستيم. هرگز منكر زحمات مربيان و ورزشكاران 
نشده ايم. از آنها سپاسگزاريم، اما بايد سياست مان را اجرا كنيم.« هادي رضايي 
افزايش نفرات اعزامي را منوط به تغيير سياست هاي تعيين شده خواند و بيان 
كرد: »اگر 180 نفر را هم به توكيو ببريم باز هم همين اندازه مدال مي گيريم. 
در صورتي كه مي توانيم همين هزينه مازاد را صرف ورزش جانبازان و المپيك 
كنيم و براي پاراآسيايي ۲0۲۲ و پارالمپيك ۲0۲4 سرمايه گذاري كنيم. ما 
تنها ارگاني هستيم كه براساس سياست مان پيش مي رويم. اگر رشته اي را 
اعزام كنيم و در توكيو عملكرد ضعيفي داشته باشيم، رسانه ها ما را مورد انتقاد 
قرار خواهند داد. اگر از باال بگويند اين سياست را لغو مي كنيم و عالوه بر اعزام 

همه نفرات براي بقيه وايلد كارت هم مي گيريم.«
   تهديدات بي ثمر

در حالي كه ملي پوشان دو رشته بسكتبال با ويلچر و فوتبال پنج نفره عدم 
اعزام به توكيو را عامل بي انگيزگي و نااميدشدن استعدادها عنوان كرده اند، 
رضايي با بي ثمر خواندن تهديدها و انتقادها اظهار داشت: »شش ماه زمان 
داريم و قطعاً پيش بيني ها دستخوش تغييرات خواهد شد. چيزي را به قضا 
و قدر نمي سپاريم و براساس برنامه پيش مي رويم. سياست پارالمپيك با 
المپيك متفاوت است و جوابگوي عملكرد كاروان هم خواهيم بود. نمي شود 
110 نفر را به خاطر تهديد دو نفر براي ترك وطن اعزام كنيم. فدراسيون ها 
در حالي اعتراض مي كنند كه خودش��ان جور ديگري عمل كرده اند؛ چرا 
فدراسيون جانبازان و معلوالن تيم واليبال نشسته را براي كسب سهميه 
پارالمپيك توكيو اعزام نكرد؟! بايد تكليف مان را روشن كنيم، بايد معلوم 

شود كه احساسات را قاطي ورزش مي كنيم يا نه.«
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