
اخراجیاورتون،ناجیاصلیاللهها
رونالد کومان همان مربی اس��ت که اکتبر 
2017 به درهای خروجی گودیسون پارک 
هدایت شد و کمتر کسی فکرش را می کرد 
که او بع��د از آن روزهای س��خت بتواند با 
تیم ملی هلن��د به موفقیت برس��د. بعد از 
اخراج از اورتون، پیشنهادی جدی از سوی 
بارس��لونا مطرح ش��د. البته این پیشنهاد 
هرگز عملی نشد، ولی کومان آنقدر برای 
حضور در نیوکمپ اشتیاق داشت که گویا 
در قراردادش با هلند بندی را گنجانده که اجازه جدایی این مربی و پذیرفتن 
هدایت غول اللیگا را به او می دهد. در هر صورت سکان تیم ملی هلند به 
رونالد کومان سپرده شد. البته در آن برهه در سرزمین الله ها استقبال خوبی 
از او نشد و رسانه ها نیز موافق این انتخاب نبودند. منتها مرد هلندی میدان 
را خالی نکرد و این بار در عرصه ملی توانایی هایش را به نمایش گذاشت. 
پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی 2018، اعتبار فوتبال این کشور 
حسابی زیر سؤال رفت، اما کومان در این مدت تالش کرد فوتبال هلند را 
دوباره به سطح اول دنیا بازگرداند. صعود به یورو 2020 از جمله اقدامات 
موفقیت آمیزی بود که آن را باید حاصل تفکرات این مربی خواند. در تیم 
فعلی بازیکنان جوانی چون فرانکی دی یونگ، ماتیاس دی لیخت و دنی ون 
دی بیک ستاره های هلند بودند. در واقع سرمربی تیم ملی به خوبی توانست 
از استعداد بازیکنان این کشور بهره بگیرد و آنها را به مرز خودباوری برساند. 
یکی دیگر از بازیکنان تأثیرگذار الله ها کسی نبود جز ویرجیل فن دایک، 
مدافع لیورپول برای تیم کشورش حکم یک ستاره را داشت و بازی گرفتن 
از این بازیکن یکی دیگر از مواردی بود که نشان می داد انتخاب کومان از 
سوی بارسلونا کاماًل درست بوده است. هلند یکی از تیم های مدعی یورو 
2020 خواهد بود، برای حفظ این شرایط و بقا در اوج رونالد کومان نقش 
مهم و کار سختی دارد. البته برآورده کردن انتظارات برای مربی  که هلند 

ناامید را به جمع مدعیان بازگردانده دشوار نیست.

سوء مديريت ها و 
سعيد احمديان
      گزارش 

ی  تصمیم ه�ا
مديران اشتباهي 
فدراسیون، فوتبال را چه در عرصه اخالقي و چه 
فني با چالش های مختلفی مانند غیراخالقي و 
ضدامنیت ملي شدن فضاي استاديوم ها و سخت 
شدن صعود به جام جهاني روبه رو کرده است.

مهدي تاج سکوت کرده و تلفن خبرنگاران را پاسخ 
نمی دهد. رئیس فدراس��یون فوتبال که تا س��ال 
گذشته فدراسیون پنج ستاره از دهانش نمی افتاد و 
در تمام متن های سخنرانی اش از این عبارت استفاده 
می کرد، حاال پس از باخت به عراق با سخت ترین 
انتقادات مواجه شده است تا جایي که امروز خیلي ها 
بیشتر از آنکه ویلموتس را مسبب شرایط موجود 
فوتبال بدانند، انگش��ت اتهام را به س��مت رئیس 
فدراسیون فوتبال گرفته اند و حضور مربي پروازی  
مانند ویلموتس و کم شدن شانس صعودمان به جام 
جهاني را نتیجه سوءمدیریت هاي مدیران فدراسیون 
فوتبال می دانند که با تصمیماتشان چنین شرایطي 

را به وجود آورده اند.
  تاج همان کفاشیان است

فدراس��یون فوتبال کم ای��راد ن��دارد، حتي آن 
روزها که مهدي تاج با توجه ب��ه صعود پنج تیم 
در رده های مختلف س��ني به جام جهاني، لقب 
پنج س��تاره به مجموعه تحت مدیریتی اش داد 
هم خیلي ها اعتقاد داشتند این افتخارات چندان 
ربطي به مدیریت مهدي تاج ندارد و در دوره های 
گذشته نیز شاهد چنین موفقیت هایی بوده ایم و 
نباید رئیس اصفهاني فوتبال آن را به نام خودش 

بزند. حال در س��ال پایاني ریاست مهدي تاج در 
ساختمان سیاه فدراسیون فوتبال در کوچه دوم 
خیابان سئول جنوبي تهران وقتي کارنامه او روي 
دایره ریخته می شود، سوءمدیریت هایش آنقدر 
پررنگ اس��ت که وضعیت فوتبال ای��ران چه در 
عرصه ملي و چه باشگاهي در بد ترین شرایط در 

سال های اخیر قرار دارد. 
البته چنین وضعیت آشفته ای را پیش از حضور 
تاج هم ش��اهد بودیم و در هش��ت س��ال حضور 
علي کفاش��یان، فوتبال ایران یکي از سیاه ترین 
دوره هایش را پشت سر گذاش��ت، دوره ای پر از 
فساد و تصمیماتي که منافع شخصي مدیران به 
منافع ملي ترجیح داده می شد تا خیلي ها از پایان 
دوران حضور کفاشیان در فوتبال استقبال کنند.

با این حال با آمدن تاج همان روند سابق ادامه دارد 
و در سه سال گذشته فدراسیون فوتبال نتوانسته 
از زیر سایه مدیران اشتباهی اش خارج شود و در 
فاصله نزدیک به شش ماه تا پایان دوران ریاست 
تاج در فدراس��یون فوتبال، س��وءمدیریت ها به 
باالترین حد ممکن رسیده است، مسئله ای که در 

نهایت دودش به چشم فوتبال می رود.
  ويلموتس راه کی روش را می رود

یکي از مهم ترین انتقادهایي که به فدراس��یون 
فوتبال وارد اس��ت، مماشات و عوض شدن جاي 
کارگ��ر و کارفرما در موضوع س��رمربي تیم ملي 
بزرگس��االن اس��ت. اگر در هشت س��ال حضور 
کی روش روي نیمک��ت تیم ملي فوتب��ال، او با 
استفاده از ضعف مدیران فدراسیون پا را فراتر از 
اختیاراتش گذاش��ت و در توهین به باال تا پایین 

فوتبال کم نگذاش��ت، امروز هم به نظر می رسد 
مارک ویلموتس به طرق دیگري این راه را می رود 
و از ضعفي که در مجموعه مدیریتي فوتبال وجود 

دارد نهایت استفاده را می برد. 
این در ش��رایطي اس��ت که تاج مدعي شده بود 
قرارداد سرمربي جدید تیم ملي فوتبال با استفاده 
از تجربه سرمربي سابق بسته شده و اتفاقات زمان 
کی روش تکرار نخواهد شد. با این حال با گذشت 
شش ماه از نشستن ویلموتس روي نیمکت ایران، 
این مربي هرچند هیاهو و جوسازی های رسانه ای 
کی روش را ندارد، اما با کنترل تیم ملي از راه دور 
که سبب شده رس��انه ها به او لقب مربي پروازي 
بدهن��د، نهایت اس��تفاده را از ضع��ف مدیریت 
فدراس��یون فوتبال می برد، سوءاستفاده ای که 
سبب شده امروز تیم ملی مان براي صعود به جام 

جهاني به دردسر بیفتد.
  فحاشي ها و درگیري ها تشديد می شود

س��وءمدیریت هاي رئی��س فدراس��یون فوتبال 
را جاهاي دیگر ه��م می توان دی��د؛ مانند لیگ 
برتر فوتبال که در س��ال های اخیر کم درگیري 
و تنش های ش��دید روي س��کوها نداشته است. 
اتفاقاتي که سبب شده فضاي ورزشگاه های فوتبال 
هر سال که می گذرد ناامن تر و البته غیراخالقی تر 
شود. این در شرایطي است که تاج تابستان امسال 
با تعویق سه  هفته ای لیگ برتر و با به راه انداختن 
ش��وي تبلیغاتي و هزینه های گ��زاف، وعده امن 

شدن فضاي استادیوم ها را داده بود.
با این ح��ال با گذش��ت 10 هفته از لی��گ برتر نه 
تنها فضاي ورزش��گاه کم تنش نش��ده است، بلکه 

فحاش��ي های غیراخالق��ی و ضدامنی��ت ملي در 
اس��تادیوم ها به اوج خود رس��یده تا جایي که وزیر 
ورزش براي سالم سازی فضاي فوتبال، کمیته صیانت 

از اخالق را در ورزش ایران تشکیل داده است.
  چوبي که فوتبال از مديران نااليق می خورد

عدم شفاف سازی در قراردادها و حضور مدیران 
ناالیق یکي دیگر از مصائبي است که فدراسیون 
فوتبال را به وضعیت امروز رسانده است، مدیراني 
که با وجود تخلفات متعدد، تاج اجازه برخورد با 
آنها را نمی دهد و تصمیمات زیرمجموعه اش مانند 
کمیته اخالق را در این راستا وتو می کند. نمونه آن 
اتفاقات تلخ فینال سال گذشته جام حذفي بود که 
سبب شد کمیته اخالق فدراسیون فوتبال رأی به 
محرومیت سه مدیر سازمان لیگ بدهد، این حکم 
اما با دخالت تاج وتو شد تا مدیراني که با تخلفات 
و سوءمدیریت هایش��ان، هزینه های زیادي را به 
فوتبال ایران تحمیل کرده اند، همچنان پش��ت 
صندلی هایشان به کارش��ان ادامه دهند و براي 

فوتبال تصمیم بگیرند.
حمایت از مدی��ران متخلف توس��ط مهدي تاج 
سبب شد طاقت رئیس کمیته اخالق فدراسیون 
که حکم ه��ای انضباطی اش ب��ا مخالفت رئیس 
فدراس��یون، اجرایي نمی شد، طاق ش��ود و نامه 
استعفایش را بنویسد، استعفایي که نشان داد در 
مجموعه فعلي فدراس��یون فوتبال اراده ای براي 
برخورد با مدیران متخلف وجود ندارد و آنها با چراغ 
سبز تاج به فعالیت ش��ان ادامه می دهند تا امروز 
ستاره ای از فدراس��یوني که روزي خودش را پنج 

ستاره می نامید، باقي نمانده باشد.
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حاشیه ای بر سوءمديريت هايي که فوتبال را با چالش های زيادي روبه رو کرده است

شیوا نوروزی

سابرایران
ازصعودبهنیمهنهاییجامجهانیبازماند

تیم شمشیربازی سابر ایران از صعود به مرحله نیمه نهایی جام جهانی مصر 
بازماند. سابریست های ایران که در مرحله یک شانزدهم نهایی استراحت 
داشتند، با برتری 44بر 45 در یک هشتم نهایی برابر ژاپن راهی یک چهارم 
نهایی شدند. در این مرحله اما تیم ایران با قبول شکست برابر مجارستان با 
نتیجه 45 بر ۳۹ از راهیابی به نیمه نهایی جام جهانی بازماند تا تیم ایران با 
ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری  و محمد فتوحی به 

کار خود در این رقابت ها پایان دهد.

بوکسبرایکسبنتیجه
بهچندسالکارمداومنیازدارد

عملکرد تیم ملی بوکس جوانان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا 201۹ 
مغولس��تان چنگی به دل نمی زد و انتقادات زیادی را به دنبال داشت. حال 
آنکه حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران تأکید دارد که بوکس امروز 
ما ماحصل کارها و اقدامات منتقدان و همین دوستان است: »قطعاً نتیجه ای 
که حاصل شد قابل دفاع نیست و خودم هم راضی نیستم، اما مسیر درست 
است. باید از یک جایی شروع می کردیم. 10 نفر را اعزام کردیم و خیلی ها 
گفتند نباید این اعزام انجام ش��ود، اما حاال 10 بوکسور باتجربه بین المللی 
داریم. باید ایرادات کار، ضعف مربیان و بوکسورهای ما و سطح آنها با حضور 
در چنین رقابت هایی مشخص شود تا بدانیم کجای بوکس روز دنیا هستیم. 

البته که کسب نتیجه به چهار تا پنج سال کار مداوم نیاز دارد.«

خطونشانرباتهابرایفوتبال
ورود فناوری به فوتبال اگرچه منتقدان کمی نداش��ت، اما می توانس��ت 
فرصت خوبی برای کم شدن ضریب خطاها باشد. با وجود این حاال کار به 
جایی رسیده که پیش بینی می شود تیم ربات ها تا سال 2050 تیم قهرمان 
جام جهانی را شکست می  دهد! این ادعایی اس��ت که پروفسور ماریس 
پگنوکو بعد از رقابت های رباتیک درباره آینده این تیم کرده اس��ت: »تا 
میانه های قرن 21 میالدی یک تیم رباتی قادر به پیروزی در رقابت های 
فوتبال با تیم بازیکنان حرفه ای خواهد بود و می تواند حتی تیم قهرمان 
جام جهانی را نیز شکست دهد.«  این ادعا شاید در نگاه اول مضحک باشد، 
اما بعد از ورود تکنولوژی های متف��اوت به فوتبال، خیلی هم دور از ذهن 

نیست در آینده ربات ها قهرمانان فوتبال دنیا را نیز به چالش بکشند.

آلمان، کرواسی و اتريش به يورو 2020 راه يافتند
بازگشتدوبارههلندبهاوج

صعود چند تیم ديگر اروپاي�ی به يورو 2020 قطعی ش�د. در ادامه 
بازی های مرحله مقدماتی اين رقابت ها شنبه ش�ب تیم های ملی 
آلمان، هلند، کرواسی و اتريش به جمع صعودکننده ها پیوستند و 

برای رقبای خود خط و نشان کشیدند. 
حساس ترین بازی ها در گروه C رقابت ها جریان داشت؛ جایی که دو تیم 
آلمان و هلند برای صعود رقابت تنگاتنگی با هم داشتند. تیم ملی آلمان 
با برتری 4 بر صفر از سد بالروس گذشت و با ۳ امتیازی که تیم یواخیم لو 
به دست آورد، به عنوان تیم اول گروه جواز صعود به مرحله نهایی یورو را 
کسب کرد. دیگر بازی در ایرلند شمالی برگزار شد و تیم ملی این کشور 
در مصاف با هلند به تساوی بدون گل دست یافت. همان یک امتیاز نیز 
برای الله های نارنجی کافی بود که به عنوان تیم دوم جشن صعود بگیرند. 
این تساوی در حقیقت برای آنها حکم پیروزی را داشت، چراکه هلندی ها 
در چند س��ال اخیر هم در جام ملت های اروپا غایب بودند و هم حضور 
در جام جهانی روسیه را از دس��ت دادند. نکته جالب اینکه ایرلندی ها 
نتوانستند از پنالتی که به نفع شان اعالم شده بود استفاده کنند. رونالد 
کومان، سرمربی هلند پس از پایان بازی به ارزش صعود تیم کشورش 
به یورو 2020 اشاره کرد: »این صعود ارزش، معنا و مفهوم زیادی برای 
ما دارد. همیشه در این راه از خودمان انتقاد کردیم و خیلی خوشحالیم 
که توانستیم به این مهم دس��ت یابیم و در نهایت جواز حضور در یورو 
را به دس��ت آوریم. از حاال باید به یورو فکر کنیم و رقابت های نزدیک و 
حساسی که در این رقابت ها خواهیم داشت. من خوشحال می شوم که 
ایرلند ش��مالی نیز در پلی آف و ادامه رقابت ها موفق شود و بتواند جواز 
حضور در یورو را به دست بیاورد. هواداران ایرلند شمالی همیشه رفتار 
خوبی در تورنمنت ها دارند و من دوست دارم این تیم را هم در یورو ببینم. 
مهم برای ما صعود به یورو بود که توانستیم به آن دست یابیم. البته در 
بازی پایانی )مقابل استونی( خودمان نیز برای برد به زمین خواهیم رفت 

و تالش می کنیم برنده از زمین خارج شویم.«
لو، سرمربی ژرمن ها نیز پیروزی در بازی آخر و صدرنشینی این تیم را 
هدف اصلی آلمان خواند: »می خواستیم قدرت خودمان را در این بازی 
به رخ بکشیم، قدرتی که باید در یورو 2020 در تابستان آینده نیز نشان 
دهیم. به دنبال پیروزی پرگل در این دیدار بودیم که موفق به کسب آن 
شدیم. بازی ما برابر بالروس خیلی خوب و کامل بود و از بازیکنان رضایت 
کامل دارم. هلند برابر ایرلند شمالی به تساوی رسید و این نشان دهنده 
این است که برتری 2 بر صفر ما برابر ایرلند شمالی چه نتیجه خوبی بوده 
است. من از تیمم در این رقابت ها کاماًل رضایت دارم. بازی را به خوبی 
کنترل و مدیریت کردیم. موقعیت های زیادی ایج��اد کردیم و انگیزه 
زیادی داشتیم. کروس و نویر هر دو بازیکنان بزرگی هستند و الگوهای 
تیم ما محسوب می شوند. بازیکنانی که ما داریم همگی خودشان را با این 
دو مقایسه می کنند. از حاال به دنبال این هستیم که بتوانیم به عنوان تیم 
نخست راهی یورو شویم و به همین خاطر در بازی آخر به دنبال کسب 

برد هستیم تا بازی ها را با قدرت به پایان ببریم.«
    

در گروه E کروات ها ۳ بر یک اسلواکی را بردند و با 17 امتیاز به عنوان 
صدرنشین صعود کردند. زالتکو دالیچ، سرمربی کرواسی در واکنش به 
این موفقیت گفت: »وقتی با گل اسلواک ها عقب افتادیم، نگران نشدم، 
چون در نیمه نخست خوب بازی کردیم. بعد از آنکه گل مساوی را زدیم، 
گویی دو مرتبه به دنیا آمده ایم، چون همه تیم کرواسی واقعی را دیدند. 
خوشحالم توانستیم با این عملکرد ملت کرواس��ی را یک بار دیگر شاد 
کنیم.« در گروه G هم تیم ملی اتریش پس از پیروزی 2 بر یک مقابل 

مقدونیه به یورو 2020 راه یافت.
در گروهI تکلیف دو تیم صعود کننده مش��خص ب��ود، اما نبرد بلژیک و 
روسیه، دو تیم اول و دوم گروه حساسیت زیادی داشت. در نهایت هم تیم 
مارتینس در سرزمین تزارها بردی 4 بر یک کسب کرد. روبرتو مارتینس، 
سرمربی بلژیک تداوم موفقیت های شاگردانش را اینگونه تشریح کرد: 
»فوتبال خوبی را از تیمم شاهد بودیم و توانستیم قدرت خودمان را از 
همان ابتدا دیکته کنیم. نگرش خوبی برای این دیدار داشتیم. مدافعانم 
به خوبی توانستند آرتم زیوبا را مهار کنند. می دانستیم که روسیه در این 
دیدار حمله خواهد کرد و بازی هجومی از حریف خود شاهد خواهیم بود. 
فرصت های زیادی در این دیدار داشتیم و توانستیم از موقعیت هایمان 
به بهترین شکل استفاده کنیم. نیمه اول فوق العاده بودیم. خوشحالم که 
با نتیجه خوب توانستیم برنده شویم. حاال می توانیم به آخرین دیدارمان 
فکر کنیم. سه شنبه در بازی آخر باید مقابل قبرس بازی کنیم، ولی حیف 

که این بازی در بروکسل برگزار نمی شود.«

حسینياولینبانويمدالآوروزنهبرداری

تهرانوقممیزباندوبازيحساسبسکتبال
پنج��م  هفت��ه      بسکتبال
رقابت های لیگ 
برتر بسکتبال عصر امروز در حالي برگزار می شود 
که تهران و قم میزبان حس��اس ترین مسابقات 
هستند. پتروشیمی صدرنش��ین در قم مهمان 
شیمیدر اس��ت. دو تیم که از مدعیان این فصل 
محسوب می شوند، رقابت تماشایی را در این شهر 
پیش رو دارند. در دومین بازی مهم مهرام میزبان 
نفت آبادان است. هر دو از تیم های بدون باخت این 

فصل محسوب می شوند و جدال امروز از این حیث 
که هیچ کدام از تیم ها نمی خواهند بازنده باشند، 
اهمیت دارد. در سایر بازی ها؛  آویژه صنعت پارسا 
به مصاف نیروي زمیني می رود، شهرداري قزوین 
از مس کرمان پذیرایي می کند، رعد پدافند هوایي 
در زمین خود به مصاف ش��هرداري بندرعباس 
می رود و اکسون میزبان توفارقارن آذرشهر است. 
دیدار تیم های ش��هرداری گ��رگان و ذوب آهن 

اصفهان هم لغو شد.

با نزدیک شدن به زمان برگزاري 
فريدون حسن

     بازتاب
انتخابات ریاس��ت فدراس��یون 
والیبال در روز چهارشنبه 2۹ آبان 
حساسیت ها و حاشیه های این انتخابات مهم بیشتر می شود. دیروز 
تأیید صالحیت بهنام محمودي یکي از کاندیداهاي احراز پست 
ریاست فدراس��یون یکي از پربازدیدترین خبرهاي رسانه ها بود. 
هرچند که بالفاصله با خبرهای ضد و نقیض دیگر کامل شد تا هنوز 

به درستی حضور یا عدم حضور محمودی مشخص نباشد. 
به غیر از ای��ن خبر بحث حض��ور محمدرضا داورزن��ي، معاون 
مس��تعفي وزیر ورزش در این انتخابات هنوز داغ است و حضور 
پرسروصدای جناب معاون در انتخابات به نظر می رسد تا آخرین 
لحظه هم براي این انتخابات حاشیه ساز باشد، چراکه بسیاري از 
منتقدان حضور داورزني در این انتخابات بر این باورند که موقعیت 
خاص او در وزارت ورزش کمک شایان توجهي به او در انتخابات 
پیش رو خواهد کرد. محمدرضا داورزنی که تا هفته قبل در سمت 

معاون وزیر ورزش و جوانان فعالیت می کرد، به دلیل حضور در 
انتخابات از سمت خود کناره گیری کرد و بعد از گذشت چند روز، 
سرانجام وزیر با این استعفا موافقت کرد. با توجه به شائبه های به 
وجود آمده و به ویژه کاندیداتوری داورزنی در انتخابات والیبال با 
وجود حضور در پست معاونت وزارت ورزش، کمیسیون اصل ۹0 
مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه ای به وزارت ورزش  و  جوانان 
خواهان ثبت نام مجدد از نامزدها ش��د. در همین راستا شنیده 
می ش��د محمدرضا داورزنی دیروز برای برگزاری چند جلس��ه 
با نمایندگان مردم در مجلس شورای اس��المی و شفاف سازی 
در همین زمینه به ساختمان بهارس��تان رفت. به نظر می رسد 
جلسه با رئیس کمیسیون اصل ۹0 و برخی نمایندگان که پیگیر 
انتخابات فدراس��یون والیبال هس��تند، از مهم ترین برنامه های 
معاون مس��تعفی وزیر ورزش و جوانان باشد. اینکه در جلسات 
داورزني با نمایندگان مجلس در خصوص چه مواردي بحث شده، 

باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی  می افتد. 

29 آبان روز حساس والیبال
محموديتأییدشد

داورزنيبهمجلسرفت

تاجبيستارهفدراسیون5ستاره

دنیا حیدري

کاشدرسبگیریم
اتمام حجت نوئل لو گرائه، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه با ستاره سابق 
خروس ها باید درس خوبی برای ورزش ایران، به خصوص کمیس��یون 
اخالق ورزش که به تازگی و طی روزهای گذشته زیر نظر وزارت ورزش 

و کمیته ملی المپیک تشکیل شده باشد.
تصور   می شد که عملکرد ضعیف بازیکنانی نظیر آنتوان گریزمان و اولیویه 
ژیرو در خط حمله خروس ها فرصتی باشد برای ستاره فرانسوی رئال تا بار 
دیگر پیراهن تیم ملی فوتبال کشورش را بر تن کند، خصوصاً که برخی 
سایت های خبری طی هفته های گذش��ته مانور زیادی روی این مسئله 
داشتند و برخی نیز با گذاشتن نظرسنجی های مختلف مدعی شده بودند 
که هواداران فوتبال، خواهان حضور دوب��اره بنزما در ترکیب خروس ها 
هستند. نوئل لو گرائه، اما آب پاکی را روی دست بنزما ریخت و تأکید کرد 
داستان او در تیم ملی فوتبال فرانسه به پایان رسیده، به طوری که ستاره این 

روزهای رئال خواهان بازی در تیم ملی کشوری دیگر شده است!
بدون تردید بنزما که ای��ن روزها در اوج آمادگی اس��ت می تواند تأثیر 
مثبتی در خط حمله خروس ها داش��ته باش��د، اما رئیس فدراس��یون 
فوتبال این کشور صراحتاً اعالم کرد که مسائل اخالقی به مراتب برایش 
مهم تر از مسائل فنی است و حاضر نیست بعد از داستان اخاذی بنزما از 
متئو والبوئنا که باعث کنار گذاشته شدن این بازیکن از تیم ملی فرانسه 
شد با باز کردن دوباره پای او به ترکیب خروس ها، از بی اخالفی هایش 
چشم پوش��ی کند و این پیام را به دیگر بازیکنان بدهد که در ش��رایط 

سخت، می توان از بی اخالقی های آنها گذشت!
درسی که رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه طی روزهای گذشته به فوتبال 
دنیا داد، همان درسی است که سال ها قبل بزرگان ورزش ایران به آنها که 
قصد قدم گذاشتن به دنیای ورزش را داشتند، می دادند. شعار اخالق در 
ورزش که این روزها شعاری بی مصرف و نمادین است، روزی از اصول اولیه 
ورزش و فوتبال ایران بوده، اصولی که پهلوانان زیادی با تکیه بر آن و رعایت 
کردنش نام خود را برای همیش��ه در قلب مردم جاودانه کردند، اما امروز 

کوچک ترین کارایی در ورزش ایران که ادعای پهلوانی دارد، ندارد.
زشت است؛ برای ما که پهلوانانی چون پوریای ولی و تختی را داریم، زشت 
است که بخواهیم از رئیس فدراس��یون فوتبال فرانسه درس بگیریم، اما 
زمانی که دیگر مرام پهلوانانی چون پوریای ولی و تختی کمترین اهمیتی 
ندارد، وقتی رئیس کمیته اخالق حکم هایش یکی پس از دیگری به واسطه 
رابطه ها و ضابطه ها وتو می شود تا جایی که تصمیم می گیرد عطای کار در 
کمیته اخالق را به لقایش ببخشد تا مجبور به سر خم کردن برابر مفسدان 
نباشد، چاره ای نیست برای به رخ کشیدن رفتارهایی چون قاطعیت امثال 
نوئل لو گرائه که تحت هیچ شرایطی حاضر به کنار آمدن با بی اخالق ها 
نیس��تند و راهی جز گوش��زد کردن چنین رفتارهای��ی، به خصوص به 
کمیسیون اخالق ورزش که به تازگی زیر نظر وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک تشکیل شده وجود ندارد. کمیته ای که اگرچه هنوز کار خود را به 
طور رسمی آغاز نکرده، اما انتظار می رود برنامه های خوبی برای مسائل 
اخالقی، ترویج آن و همچنین مقابله با بی اخالقی هایی که مدت هاست 
ورزش ایران را احاطه کرده اند، داشته باشد و تن به مماشات با آنها که خود 
سرمنشأ بی اخالقی ها هستند، ندهد.  همان هایی که سال هاست در جهت 
مخالف با اصول اولیه ورزش گام برمی دارند و برای دست یافتن به منافع 
خود از هیچ بی اخالقی فروگذار نیستند و تنها یک عزم جدی و اراده ای 
قوی می خواهد برای ایستادن برابر آنها و کوتاه کردن دست شان از فوتبال. 
همزمان شدن تشکیل کمیسیون اخالق در ورزش با ریختن آب پاکی روی 
دست کریم بنزما که تصور می کرد به واسطه درخشش هایش در زمین بازی 
می تواند سرپوشی بر بی اخالقی هایش بگذارد، فرصت خوبی است برای به 
تصویر کشیدن اهمیت مقابله با بی اخالقی ها در ورزش و نتیجه ای که این 
جدیت می تواند در پی داشته باشد. جدیتی که انتظار می رود کمیسیون 
اخالق ورزش به خرج دهد تا خاطیانی که پیشتر به ضرب و زور باالدستی ها 
از محاکمه جان سالم به در برده اند، این بار پای میز محاکمه کشیده شوند و 
درس عبرتی برای سایرین باشند که ورزش را به جوالنگاه بی اخالقی های 

خود تبدیل و چهره آن را خدشه دار کرده اند.

هری اسالوين

 دیلی میل

افتخاري دیگر 
حامد قهرماني 

     چهره
ب��راي بان��وان 
ایران رقم خورد؛ 
کس��ب مدال جهاني در رش��ته وزنه ب��رداری 
افتخاري بود که شاید کمتر کسي توقع رسیدن 
به آن توس��ط یک بان��وي ایراني را داش��ت، اما 

سیده الهام حسیني با درخش��ش در مسابقات 
بین المللی ترکیه یک ب��ار دیگر توانمندی های 
بانوان ورزشکار ایران اسالمي را به رخ جهانیان 
کشید و ثابت کرد اگر به بانوان ورزشکار بیشتر از 
این بها داده شود می توان چشم انتظار موفقیت ها 
و افتخارآفرینی های بیشتر هم بود. سیده الهام 
حسینی، نماینده وزنه برداری ایران در دسته 7۶ 
کیلوگرم موفق ش��د مدال برنز جام بین المللی 
»نعیم س��لیمان اوغلو« در ترکیه را  کس��ب و 
اولین مدال بین المللی بانوان وزنه بردار ایران را به 
نام خود ثبت کند. او با رکوردهای 88 کیلوگرم 
)یک ضرب(، 110 کیلوگ��رم )دوضرب( و 1۹8 
کیلوگرم )مجموع( به عنوان س��ومی مسابقات 
رس��ید. با این نتیجه، هش��ت کیلوگرم رکورد 
یک ضرب و 10 کیلو رکورد دوضرب کشور ارتقا 
پیدا کرد. به دنبال کسب این افتخار توسط بانوي 
وزنه بردار کشورمان اورسال پاپاندرئا، نایب رئیس 
فدراسیون جهانی وزنه برداری نسبت به این اتفاق 
واکنش نش��ان داد. پاپاندرئا با انتشار عکسی از 
الهام حسینی نوشت: »اولین مدال بزرگساالن 
بانوان ایران را به الهام حس��ینی و فدراس��یون 

وزنه برداری ایران تبریک می گویم.«


