
تيم مل�ي فوتبال 
دنيا حيدري
   گزارش

بان�وان اي�ران كه 
شنبه شب با پرواز 
اختصاصي از تهران عازم هند ش�ده بود، صبح روز 
گذشته وارد شهر بمبئي نو)ناوي مومباي( هند شد تا 
مهياي ديدار با رقباي خود در جام ملت هاي آسيا شود. 
 تيم ملي بانوان ايران متشكل از زهره كودايي، مريم 
يكتايي، عارفه سيدكاظمي، فاطمه امينه برازجاني، 
هاديه كر، مليكا متولي، غزال��ه بني طالبي، زهره 
جاللي، فاطمه عادل��ي، بهن��از طاهرخاني، زهرا 
سربالي، سارا ظهرابي نيا، سمانه چهكندي، ياسمن 
فرماني، الهام فرهمن��د، زه��را معصومي، مليكا 
محمدي، مرضي��ه نيكخواه، ثن��ا صادقي، نگين 
زندي، افسانه چترنور، هاجر دباغ��ي و سارا قمي 
براي حضور در جام ملت هاي فوتبال بانوان آسيا 
كه از 30 دي تا 17 بهمن با حضور 12 تيم در سه 
گروه به ميزباني هند برگزار مي شود درحالي راهي 
اين كشور شد كه براي نخستين بار با بدرقه اي به 
يادماندني، آن هم با پيام نفر اول قوه مجريه قبل از 

حضور در مسابقات پيش رو مواجه شد. 
سالن اجتماعات هتل آكادمي شنبه حال و هواي 
خاصي داشت. بان��وان فوتبال اي��ران كه با صعود 
به جام ملت هاي آسي��ا تاريخ ساز شده بودند، قرار 
بود با بدرقه جمعي از مسئوالن راهي هند شوند. 
نشاط، هيجان و امي��دواري را مي شد در بدو ورود 
به سالن حس كرد، اما اولي��ن چيزي كه نظرها را 
به خود جلب ك��رد، حضور ك��ودك پنج ماهه اي 
بود كه در آغوش مادر مهياي سف��ر به هند براي 
نخستين تجربه حضور تيم ملي بانوان ايران در جام 
ملت هاي آسيا می شد. صحنه اي تأثيربرانگيز، اما 
اميدواركننده كه نشان از تالش همه جانبه بانوان 
داشت و پيوند عميق خانواده اي كه دوشادوش هم 

براي افتخار آفريني گام برمي داشتند. الهام فرهمند، 
بازيكن تيم ملي كه همراه با فرزند پنج ماهه اش در 
اردو حاضر بوده و خداحافظي او با همسرش حسين 
پاپي، بازيكن فوتبال از جمله مواردي بود كه در اين 

مراسم توجه عكاسان را به خود جلب كرد. 
    

جاي خالي بازيكنان ساب��ق و پيشكسوتان فوتبال 
بانوان اگرچه خالي بود، اما حضور عزيزي خادم رئيس 
فدراسيون فوتبال، حسين كالني پيشكسوت تيم ملي 
و پرسپوليس، حس��ن روشن پيشكسوت تيم ملي و 
استقالل، دراگان اسكوچيچ سرمربي تيم ملي فوتبال، 
وحيد هاشميان مربي تيم ملي، بيژن ذوالفقارنسب 
رئيس كميته فني و توسعه فدراسيون فوتبال، مجيد 
نامجومطلق و ابراهيم ميرزاپ��ور ملي پوشان سابق و 
همچنين انسيه خزعلي معاون ام��ور زنان و خانواده 
رياست جمهوري كه اتفاقاً پيغام رئيسي را نيز با خود 
به همراه داشت براي بانوان فوتبال ايران دلگرم كننده 
بود و انگيزه و روحيه آنها را براي نخستين حضور در 

جام ملت هاي آسيا تا حد زيادي باال برد. 
خزعلي كه با تأخيري چند ساعت��ه به دليل حضور 
در جلسه هيئت دول��ت در هتل آكادمي حاضر شد، 
قبل از هر چيزي پيغام رئيسي را به اعضاي تيم ملي 
فوتبال بانوان رساند: »از جانب رئيس جمهور سالم 
ويژه اي دارم.  او اعالم كرد ب��راي شما دعا مي كند و 
با هر نتيجه اي كه از جام ملت ه��ا برگرديد، موجب 
افتخار مردم  اي��ران هستيد ك��ه توانستيد با  حفظ  
شعائر اسالمي در صحنه بين المل��ل حضور يابيد.« 
خزعلي كه در اين مراسم حامل پيام رياست جمهوري 
بود، همچنين با شنيدن مشك��الت و خواسته هاي 
ملي پوشان تأكيد ك��رد درخواست هاي  اعضاي تيم 
ملي و همچنين درخواست مريم ايراندوست،  سرمربي 
تيم ملي بانوان براي ديدار ملي پوشان در بازگشت با 

رئيس جمهور را به سمع و نظر رئيسي مي رساند. 
    

مريم ايراندوست كه به تالش شاگردانش ايمان دارد 
در اين مراسم تأكيد كرد شخصيت ديگري از زنان 
را در هند خواهيد ديد: »اين براي من يك رؤيا بود. 
كاش 90 دقيقه بازي ايران با هند، چين و چين تايپه 
را ببينيد تا بدانيد دختران فوتبال ايران براي پرچم 
پرافتخار كشورشان چه كار مي كنند. هميشه دغدغه 
برابري داشتم و براي رفع تبعيض جنسيتي تالش 
كردم، اما حاال مهم ترين چيزي كه تيم ما دارد، اميد 
است و اين اميد را حمايت اين مدت مسئوالن در 
وجود تك تك بازيكنان نهادينه كرده است. قبالً به 
اردو كه مي آمديم، اولويت استفاده از زمين يك، 2 و 
حتي چمن مصنوعي با مردان بود و در تيم جوانان 
حتي دو روز مجبور شديم به دليل نداشتن زمين در 
خوابگاه بمانيم. اين بار اما نخستين روزي كه آمدم 
از قرارداد حرفي نزدم و فقط دو چيز خواستم؛ اينكه 
ملي پوشان فوتبال بانوان هم مثل آقايان در هتل 
اسكان داده شوند و به خوابگاه نروند و دوم اينكه به 
بانوان هم مثل آقايان لباس بدهند و خوشحالم آنچه 
گفته شد وعده نبود، به طوري كه با استعداديابي از 
3 هزار دختر طي دو ماه اخير، اميد در دل دختران 
ورزشكار ايران زنده شد. ورزش زنان فقط به فوتبال 
اختصاص پيدا نمي كند و باور كنيد اگر حمايت و 
برابر باشد، دختران ما در ميادين بين المللي، آسيايي 
و حتي المپيك چنان خوش مي درخشند كه دنيا را 

به تحسين وامی دارند.«
    

حسين كالني ه��م در همي��ن راستا ب��ا چشماني 
اشكبار تأكيد كرد كه زنان ورزشك��ار ايران با وجود 
ناسازگاري هاي بسيار در مسابقات مختلف افتخارات 
قابل توجهي را رقم زده اند كه اين ثابت مي كند توجه و 

حمايت از بانوان مي تواند تاريخ سازي هاي بسياري را 
در ورزش به دنبال داشته باشد و توجه به مادران آينده، 
يعني ساختن كشور و گام برداشتن در مسير موفقيت. 
اسكوچيچ، سرمربي تيم ملي هم ب��ا اشاره به اينكه 
پنجره اتاقش به زمي��ن تمرين باز مي شود در نطقي 
روحيه بخش ضمن آرزوي موفقيت براي شاگردان 
ايراندوست تأكيد كرد گاه به انگيزه هاي بانوان حسادت 
مي كند. او همچنين خطاب به سرمربي تيم ملي بانوان 
گفت كه مسئوليت ما سنگين است، چون نسبت به 
مردم يك كشور مسئوليم، اما ب��ا وجود اين منتظر 

خبرهاي خوب از فوتبال بانوان هستيم. 
    

زهره كودايي، گلر تيم ملي كه بدون شك نقشي پررنگ 
در نخستين صعود تي��م ملي فوتبال بان��وان به جام 
ملت هاي آسيا داشت با اشاره به انگيزه باالي ملي پوشان 
براي كسب بهترين نتيجه در هند تأكيد كرد كه تمام 
تالشش را براي ادامه كلين شيت ه��اي خود در جام 
ملت هاي آسيا مي كند: »كار سختي در جام ملت هاي 
آسيا داريم. براي نمونه، چين يكي از حريفان ما، هفت 
دوره قهرمان آسيا شده و حرفه اي است، اما تك تك مان 
براي سربلندي و افتخار كشور عزيزمان تالش مي كنيم 

و اميدوارم كه با دست پر به كشور بازگرديم.«
در پي حمايت هاي بسياري كه طي روزهاي آخر از 
تيم ملي فوتبال بانوان براي حضور در جام ملت هاي 
آسيا شد، علي دايي، اسطوره فوتبال ايران نيز با انتشار 
ويدئويي از همخواني شعر »اي��راِن جوان« توسط 
ملي پوشان فوتبال زن��ان، در پيامي اينستاگرامي 
براي آنها در جام ملت هاي آسيا آرزوي موفقيت كرد: 
»باعث افتخار است كه تيم ملي فوتبال بانوان ايران 
توانست براي اولين بار و با كمترين امكانات، سهميه 
مسابقات آسيايي را به دست بياورد و راهي مسابقات 

شود؛ شيرزنان موفق باشيد.« 
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سعيد احمديان

فريدون حسن

نگاهي به بازي هاي روز اول يك هشتم نهايي جام حذفي
 مربيان پرسپوليسي 

در فوالدشهر دوئل مي كنند
در مهم ترين بازي يك هشتم نهايي جام حذفي، امروز ذوب در شرايطي 
ميزبان پرسپوليس است كه حضور يحيي گل محمدي و مهدي تارتار روي 
نيمكت دو تيم، مصاف فوالدشهر را به دوئل قرمزها تبديل كرده است. 
يك هشتم نهايي جام حذفي امروز با چهار ب��ازي آغاز مي شود تا تنور 
فوتبال داغ تر شود. چهار بازي ديگر اين مرحله هم فردا برگزار مي شود 
تا پرونده يك هشتم بسته و تكليف هشت تيم صعودكرده به يك چهارم 

نهايي مشخص شود. 
   ذوب آهن- پرسپوليس، ساعت 15:30

يكي از بازي هاي حساس امروز يك هشتم نهايي جدال ذوب و پرسپوليس 
در فوالدشهر است. ج��دال دو تيم ليگ برتري كه ب��ا شكست دو تيم 
دسته هاي پايين تر توانستند به جمع 16 تيم برتر اضافه شوند. ذوبي ها، 
رايكاي بابل را با سه گل شكس��ت دادند و قرمزها ه��م 4 بر صفر برابر 
ويستاتوربين به برتري رسيدند تا در اين مرحله روبه روي هم قرار بگيرند. 
اين دومين مصاف پرسپوليس و ذوب در سه هفته گذشته است. دو تيم 
سوم دي ماه در هفته يازدهم ليگ برتر به مصاف هم رفتند كه اين رقابت 

با پيروزي 2 بر صفر قرمزها به پايان رسيد. 
پرسپوليسي ها در حالي امروز در دومين رقابت ش��ان در جام حذفي در 
اصفهان به ميدان مي روند كه در اين جام هم مانند ليگ برتر با شروع پرگلي 
كه داشتند، چهره يك مدعي را نشان داده اند. آنها در ليگ برتر با 32 امتياز 
تيم دوم جدول هستند و تنها 3 امتياز با استقالل صدرنشين فاصله دارند، 
جايگاهي كه نشان مي دهد يحيي گل محمدي و شاگردانش براي ششمين 
قهرماني متوالي هم دورخيز كرده اند تا بتوانند يك ركورد فوق العاده و دست 
نيافتني را ثبت كنند. هرچند خط دفاعي متزلزل و عملكرد پرفراز و نشيب 
مهاجمان اين تيم كه سبب شده هافبك ها جور گلزني قرمزها را بكشند از 

چالش هايي است كه گل محمدي در فصل جديد با آن روبه روست. 
با وجود اين دغدغه ها، سرمربي پرسپوليس به دنبال ادامه روند خوب 
ليگ در جام حذفي است و نمي  خواهد اين ج��ام را هم از دست بدهد، 
به خصوص كه گل محمدي برنامه ويژه اي براي اين رقابت ها ريخته و از 
شاگردانش خواسته است اين جام را ج��دي بگيرند: »هر تيمي تالش 
مي كند به اين جام دست پيدا كند. اين جام براي ما باارزش است و برايش 

تالش مي كنيم. اميدوارم بازي به بازي پيش برويم.«
در سوي ديگر ذوب آهن با مهدي تارتار در حالي آماده دومين بازي در 
جام حذفي مي شود كه سبزهاي اصفهاني در ليگ برتر با 18 امتياز از 15 
بازي در رده يازدهم قرار دارند و شرايط نه چندان خوبي را تجربه مي كنند. 
با اين حال آنها مي خواهند در جام حذفي، نتايج ليگ را جبران كنند و 
چهره متفاوتي را نشان دهند. از انگيزه ذوبي ها براي جبران شكست ليگ 
هم نمي توان گذشت، انگيزه اي كه مي تواند برگ برنده اصفهاني ها باشد. 
جدال ذوب – پرسپوليس، همچنين رويارويي دو مربي پرسپوليسي، 
يعني مهدي تارتار و يحي��ي گل محمدي هم هس��ت، دو مربي ای  كه 
نمي خواهند بازنده اين رقابت باشند و همين مسئله حساسيت مسابقه 

عصر امروز در فوالدشهر را بيشتر هم كرده است. 
   ساير باز ی ها

عالوه بر جدال حساس فوالدشهر، امروز سه بازي ديگر يك هشتم نهايي 
جام حذفي هم انجام مي شود. در يكي از بازي هاي مهم امروز، آلومينيوم 
اراك و سپاهان، يك هفته پس از جدال شان در ليگ كه با تساوي بدون 
گل تمام شد، دوب��اره در جام حذفي به هم رسيده ان��د. اراكي ها كه با 
هدايت حسين خطيبي يكي از تيم هاي شگفتي ساز ليگ بوده اند با برد 
2 بر صفر مقابل فجر شهيد سپاس��ي به يك هشتم رسيده اند. سپاهان 
هم در مرحله قبل به سختي و با يك گ��ل تيم گمنام ستارگان اوركي 

اسالمشهر را شكست داده است. 
در ديگر بازي امروز، تيم دسته اولي مس كرمان با فوالد روبه رو مي شود. 
كرماني ها در بازي مرحله قبل با حساب 3 بر يك ماشين سازي را با شكست 

بدرقه كردند و فوالد هم 3 بر صفر شهداي بوشهر را از پيش رو برداشت. 
خيبر خرم آباد كه در يك شانزدهم 3 بر يك مس بابك را شكست داده در 
ديگر بازي امروز مقابل صنعت نفتی قرار مي گيرد كه با پيروزي 3بر يك 
برابر شمس آذر قزوين به اين مرحله رسيده است. البته گفته مي شود 
نفتي ها به دليل اعتراض به مشكالت مالي و عقب افتادن پرداختي ها، 

قصد سفر به خرم آباد را ندارند!

بانوان فوتبال با پيام هاي دلگرم كننده به بمبئي رسيدند

ايراندوست و شاگردانش به دنبال تاريخ سازي در هند

بالتكليفي ساعي و سكوت وزارت 
11 روز از برگزاري انتخاب��ات فدراسيون تكواندو مي گذرد، اما كماكان 
خبري از ص��دور حكم هادي ساع��ي به عنوان رئي��س جديد نيست و 
اين مسئله ابهام��ات بسياري را ب��ه دنبال داشته، خصوص��اً كه حكم 
فدراسيون هاي كوهنوردي، كبدي، بوكس و شنا كه مجمع آنها قبل و 
بعد از برگزاري انتخابات فدراسيون تكواندو برگزار شده بود نيز  زده شده 
است، اما همچنان خبري از حكم ساعي نيست. مسئله اي كه شايعات 
زيادي را ب��ه دنبال داشت��ه، به طوري كه در حاشيه مجم��ع انتخاباتي 
فدراسيون شنا از پوالدگر، معاون قهرماني وزارت در خصوص احتمال لغو 
انتخابات فدراسيون تكواندو سؤاالتي شده كه او اظهار بي اطالعي كرده، 
اما آنچه مسلم است اينكه وزارت ورزش بايد هرچه سريع تر براي برطرف 
كردن ابهامات و ممانعت از شايعه سازي در اين زمينه شفاف سازي كند. 

 آكادمي ملي المپيك 
مرجع علمي و تخصصي ورزش 

آيين گشايش سومين همايش آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك در 
حالي با حضور صالحي اميري رئيس و سعي��دي دبيركل كميته ملي 
المپيك و جمعي از مسئولين برگزار شد كه به گفته سعيدي، رئيس اين 
همايش بر اساس بازتعريف شوراي سياستگذاري و راهبردي آكادمي، 
مأموريت جديد آن در كنار وظايف تعري��ف شده در اساسنامه كميته 
ملي المپيك تبديل شدن به مرجعيت علمي و تخصصي در حوزه ورزش 
قهرماني كشور است: »آكادمي بايد به يك مرجع ارائه خدمات تخصصي 
و مشاوره علمي به جامعه هدف كه دربرگيرنده فدراسيون هاي ورزشي 
است، تبديل شود و برگزاري همايش آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك 

در راستاي همين اهداف است.«

 توصيه اي از دولت 
براي حاضر نشدن در انتخابات نداشتم 

حضور يا غيبت صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك در انتخابات 
پيش روي اين كميته مسئله اي است كه طي هفته هاي اخير سؤاالت 
و ابهامات بسياري را مطرح كرده است. عده اي از حضور وزير روزش در 
انتخابات اين كميته براي رياست خب��ر مي دهند و برخي نيز از تأكيد 
دولت براي عدم حضور صالحي اميري در انتخابات پيش رو مي گويند، 
اما صالحي اميري روز گذشته صراحتاً تأكيد كرد هيچگونه توصيه اي در 
اين راستا از سوي دولت به او نشده است: »تا امروز هيچ كس با من در 
مورد مجمع انتخابات صحبت نكرده و طبيعي است كه چنين صحبتي 
نباشد. كميته نهاد مستقل و تابع منشور المپيك است. انتخابات توسط 
مجمع و با رأي مستقيم 60 نفر از اعضا برگزار و هر نوع مداخله در فرآيند 

انتخابات كميته غيرقانوني تلقي مي شود.«

به بهانه درگذشت محمدرضا يزدانی خرم، رئيس سابق فدراسيون واليبال و كشتی

خداحافظ معمار واليبال!

مشخص شدن تركيب 3 نفره كاروان ايران در المپيك زمستاني 2022

پس از صيد و احمدي، ساوه شمشكي هم مسافر پكن شد
تركي�ب كاروان 

ماني سعيدي
    خبر

ايران براي حضور 
المپي���ك  در 
زمس�تاني كامل ش�د و پس از سيدستار صيد و 
عاطفه احمدي، ديروز حسين ساوه شمشكي هم 
به عنوان سومين نماينده كشورمان در المپيك 
2022 پكن انتخاب ش�د تا تكليف سه نماينده 
ايران براي حضور در اين رقابت ها مشخص شود.  
المپي��ك زمستاني 2022 پك��ن از 15 بهمن ماه 
سال جاري آغ��از خواهد شد و ايران ه��م در اين 
رويداد بزرگ سه نماينده در اسكي صحرانوردي 
و آلپاين دارد.  ابتدا سيدستار صيد بود كه با كسب 
سه عنوان قهرماني در مسابقات انتخابي توانست به 
عنوان نماينده ايران در بخش اسكي صحرانوردي 
به المپيك زمستاني اعزام شود. صيد كه چهارمين 
حضورش در المپيك زمستاني را تجربه مي كند در 
گفت وگويي با سايت فدراسيون اسكي و ورزش هاي 
زمستاني گفته است: »با توجه به اينكه چهارمين 
دوره المپيك زمستان��ي را تجربه مي كنم سعي 
خواهم كرد از تجربياتي كه در س��ه دوره حضور 
در المپيك دارم استفاده كنم و در فاصله اي كه تا 
المپيك مانده )حداقل كمتر از 20روز( در پيست 
شهيد قطاسلو )نزاجا( تمرين مي كنم. تمام توانم 
را در المپيك خواهم گذاشت ت��ا امتياز خوبي را 
براي اسكي و ورزش كشورم كسب كنم. با توجه به 
شرايط آب و هوايي كشورمان بارش برف كمي داريم 
و بيشتر فصل را سعي كردم با دويدن، كوهنوردي و 
رول اسكي، خودم را آماده نگه دارم، چراكه شرايط 

بدني و آمادگي جسماني در اين رشته حرف اول را 
مي زند.« عاطفه احمدي دومين اسكي باز كشورمان 
بود كه توانست در بخش اسك��ي آلپاين بانوان به 
عنوان نماينده ايران در المپيك زمستاني انتخاب 
شود. احمدي كه اولين حض��ورش را در المپيك 
تجربه مي كند، درباره اين تجربه به سايت فدراسيون 
اسكي و ورزش هاي زمستاني گفته است: »خدا را 
شكر توانستم ورودي المپي��ك را كسب كنم و به 
المپيك 2022 پكن چين اعزام شوم. من سه دوره 
در رقابت هاي جهاني شركت كردم و سه دوره در 
مسابقات قهرماني آسيا و در چند رقابت بين المللي 
ديگر حضور داشتم و مقام هاي بين المللي مختلفي 
را به دس��ت آوردم. احس��اس مي كنم رقابت هاي 
المپيك به جهاني خيلي نزديك است، اما به هر حال 
المپيك، بزرگ ترين رويداد هر ورزش و بزرگ ترين 
رؤياي هر ورزشكاري است. اميدوارم همانقدر كه 
به لطف خداوند با اقتدار در ليگ ايران اسكي كردم 
در المپيك هم همانطور خوب اسكي كنم و رتبه 
چشمگيري را براي ايران به دست آورم و نماينده 

شايسته اي براي اسكي كشورم باشم.« ديروز 
هم سرانجام سرنوشت سومين سهميه ايران 
در المپيك زمستاني مشخص شد و حسين 
ساوه شمشكي با دارا بودن بهترين پوئن فيز 

)امتي��از جهاني( در پاي��ان رقابت هاي انتخابي 
المپيك زمستاني موفق شد به عنوان نماينده اسكي 
آلپاين مردان در المپيك زمستاني انتخاب شود. 
ساوه شمشكي پيش از اي��ن در دو دوره بازي هاي 

المپيك زمستاني حضور داشته است.

خدا بيام��رز آقا 
حامد قهرمانی

    چهره
از  ماش��اءاهلل 
بزرگ��ای محل 
بود و از قديمی های شرك��ت پارس خودرو، پای 
حرفاش كه مينشستی يك جمله ورد زبونش بود، 
هميشه می گفت: »مدير فقط يزدانی خرم. خدا 
رحمت كنه پدرش رو كه هر كاری تونست برای 
كارگرهای پارس خودرو انجام داد.« آشنايی من با 
محمدرضا يزدانی خرم در هم��ان ايام نوجوانی و 
ابتدای دهه 60 از اينجا آغاز شد. تعريف هايی كه از 
مديريتش می شد و توجه به زيردستان، اما موضوع 
وقتی برايم جدی تر شد ك��ه رياست فدراسيون 
واليبال ب��ه يزدانی خرم رسيد. س��ال 68 بود كه 
يزدانی خرم، سكان مديريت واليب��ال ايران را به 
دست گرفت. واليبالی كه هيچ محلی از اعراب در 
ورزش ايران نداش��ت، چه برسد به آسيا و جهان. 
واليبالی كه صرفاً خالصه می شد در يك تور و يك 

توپ كه دو سری آدم برای سرگرمی در دو طرف 
قرار می گرفتند و ساعتی بازی می كردند. با وجود 
چين و ژاپن، نه كسی به فكر قهرمانی آسيا بود و نه 
كسی حتی تصور اين را داشت كه واليبال روزی 
جهانی شود. مديريت 17 ساله مرحوم يزدانی خرم 
در واليبال تا سال 85 كافی بود تا واليبال ايران از 
هيچ به همه چيز برسد و او لقب معمار واليبال را 
بگيرد. مهم ترين كار يزدانی خ��رم برای واليبال، 
توجه به نوجوانان و جوانان اين رشته با بهره گيری 
از دانش مربيان خوب خارجی بود، كاری كه ثمره 
آن چند سال بعد از ش��روع مديريت او بر واليبال 
ديده شد و امروز به جرئت می توان گفت موفقيت ها 
و پيشرفت فوق تصور واليبال ايران مرهون تالش ها 
و مديريت درست اوست. بعد از واليبال نوبت به 
كشتی رسيد تا از مديريت يزدانی خرم بهره ببرد. او 
پنج سال هم رئيس فدراسيون كشتی بود و درست 
همان راهی را رفت كه در واليبال طی كرده بود. 
شايد اگ��ر يزدانی خ��رم به فدراسي��ون كشتی 
نمی رفت، هنوز هم كشت��ی فرنگی ايران حرفی 
برای گفتن در ميادين آسيايی و جهانی نداشت، اما 
توجه و برنامه ريزی او كاری كرد كه هم كشتی آزاد 
در اوج ماند و هم اينكه كشتی فرنگی به پای آن 
رسيد و حتی جلو هم زد. س��ال 90 پايان دوران 
مديريت يزدانی خرم در ورزش ايران بود. يك مدير 
موفق كه بنا بر قان��ون بازنشستگی  و سن 
باالی 60 سال خانه نشين شد. هرچند همه 
جا عنوان شد كه بايد به عنوان مشاور از 
تجربياتش استفاده شود، اما از آنجا كه 
هم��ه می دانستند عنوان مش��اور در 
فدراسيون ه��ای ورزش��ی هم��ان 
»كشك« معروف است، يزدانی خرم 
هم رف��ت و خانه نشين ش��د. ديروز 
ورزش ايران يك مدير موفق را از دست 
داد. مديری كه قدرش را ندانستيم، ولی 
او تا وقتی توان داشت برای ورزش كشور 
ك��م نگذاشت. پس ب��از هم باي��د با تأسف 
خداحافظی كنيم با يك مدي��ر كارآمد و 

بگوييم: خداحافظ آقای مدير.

پپ و سيتي، پيش به سوي قهرماني
ضربه خيره كننده كوين دي بروين در نيمه 
دوم تفاوت بي��ن دو تيم در اتح��اد بود كه 
تقريباً به اميدهاي توماس توخل و چلسي 
ب��راي قهرماني پايان داد. اگ��ر يك بازيكن 
وجود داشت��ه باشد كه پرچ��م سبك پپ 
گوارديوال را يدك بكشد و مشعل روش هاي 
منچسترسيتي را حمل  كند، دي بروين است. 
اگر يك بازيكن وجود داشته باشد كه بتواند 
در اواسط ژانويه با يك شاهكار زيبا، قهرماني 
را به دست آورد، آن دي بروين است. البته با توجه به فاصله 13 امتيازي سيتي 
صدرنشين با چلسي اكثر مردم مي گويند كار قهرماني تمام شده و اين گواهي 
بر برتري تيم قدرتمند سيتي است، اما چنين پيش بيني نوعي كوچك كردن 
تيم هاي ليورپول و چلسي است. ليورپول 14 امتياز با سيتي فاصله دارد، اما 
دو بازي در پيش دارد و آوريل يك ديدار در اتحاد بايد با شاگردان گوارديوال 
انجام دهد، اما حتي اگر ليورپول در تمام بازي هاي باقيمانده خود پيروز شود، 
سيتي همچنان بايد پنج امتياز را در مقابل ساير تيم ها از دست بدهد و اين 
چيزي است كه بعيد به نظر مي رسد آنها انجام دهند. با اين حال، برد مقابل 
چلسي همان بردي خواهد بود كه گوارديوال از آن لذت بيشتري خواهد برد 
تا ركورد او را در ليگ برتر دست نيافتني كند. سيتي در مصاف با چلسي، 
تالش هاي اين تيم را به يك شوت به سمت دروازه محدود كرد و اكنون در 
22 بازي تنها 13 گل دريافت كرده اند. برخ��ي ستاره هاي تيم سيتي در 
مصاف با چلسي، اما در بهترين حالت شان نبودند و مرد 100 ميليون پوندي 
هنوز در تالش است تا راهش را در اين تيم پيدا كند. شما يك شبه بازيكن 
پپ نمي شويد، اما جك گريليش شش ماه فرصت داشت. شايد يك فصل 
طول بكشد، او 90دقيقه خوب مقابل چلسي ثب��ت كرد و احتماالً در نگاه 
گوارديوال مؤثرتر از ديد افراد غيرعادي بود. گريليش احتماالً فقط به اعتماد 
به نفس نياز دارد، اگر بهترين موقعيت نيمه اول را به گل تبديل مي كرد، اين 
مسئله به او كمك مي كرد. گريليش اثبات اين فرضيه است، هزينه انتقال 

گزاف تضمين كننده درخشش يك بازيكن نيست. 
مترجم: سعيد احمديان

اندي دان

ميرور 

مهر تأييد دردناك مربيان بر بي اخالقي
از قديم گفته ان��د »حرمت امامزاده با متول��ي آن است«، حاال داستان 
اخالق م��داري فوتباليست هاي ايران��ي هم نمونه كام��ل و عيني اين 
ضرب المثل است. همه از فوتباليست توقع اخالق مداري دارند، اما كسي 

نمي گويد چرا و چگونه از اين همه بي اخالقي حمايت مي شود. 
بازيكن تيم ملي مرتكب بي اخالقي و هنجارشكني مي شود، اما به جاي 
برخورد انضباطي ناگهان با سيل اعت��راض مواجه مي شويم كه »يك 
اشتباهي كرده و نبايد نابودش كنيم« يا اينكه جمعي از بازيكنان يك 
تي��م در اردوي خارجي هر كاري دل شان مي خواه��د انجام می دهند 
و حرمت ها را زير پا مي گذارند، اما صداي��ش وقتي درمي آيد كه ميانه 
مديران و مسئ��والن تيم شكرآب مي ش��ود و به قول مع��روف شروع 

مي كنند به افشاي پشت پرده ها و ريختن پته يكديگر روي آب!
آب از سرچشمه گل آلود است و بيهوده تالش مي شود كه اخالق مداري 
در بين بازيكنان فوتبال جا بيفتد. رئيس فدراسيون دم از اخالق مداري و 
برخورد با خاطيان مي زند، اما همزمان اتاقش پر از جادوگر، دالل و افراد 
معلوم الحال است. باشگاه هاي فوتبال ايران همه پسوند فرهنگي دارند، 
اما دريغ از يك دقيقه و لحظه كار فرهنگي روي بازيكنان، تازه وقتي گند 
كار هم در مي آيد، همه پشت بازيكن در مي آيند كه بله حاال يك كاري 
كرده، ولي نبايد خرابش كرد. جالب اينكه اين كارها به طور وحشتناكي 

در حال تكرار و زياد شدن است و كسي هم خراب نمي شود. 
در اين بين داستان برعك��س مي شود و جاي شاك��ي و متهم عوض. 
مربيان يا ساكت مي مانن��د بابت افتضاحاتي ك��ه بازيكنان شان به بار 
مي آورند يا اينكه بدت��ر از سكوت، پيام صادر مي كنن��د در حمايت از 
بي اخالقي بازيكنان شان، اينگونه مي شود كه كار به اينجا مي رسد. به 
اينجا كه حاال سنگ روي سنگ بند نمي ش��ود و فساد در فوتبال موج 
مي زند. بله درست خوانديد فساد موج مي زند، تعارف كه نداريم وقتي 
بي اخالقي حمايت مي شود و با آن برخوردی نمي شود نبايد هم تعجب 
كرد كه از يك بازيكن به يك تيم تعمي��م پيدا كند. همه مي بينند، اما 
چيزي نمي گويند، چرا؟ چون شايد پ��اي خودشان هم در ميان باشد. 
اين واقعيت تلخي است كه اين روزها با شوخي و خنده بيان مي شود، اما 

بايد جدي تر به آن نگاه كرد. 
فوتبال ايران با بحران اخالق روبه روست و معضل بزرگ تر اينكه بخواهيم 
با نگاه رنگي به اين بحران نگاه كنيم. اينكه مثاًل چرا با قرمز برخورد شد 
و به آبي كاري نداشتند. اينكه چرا زرد را محاكمه كردند و سبز را به حال 
خودش رها كردند، اما دردناك تر از اين دو، سكوت عجيب كميته اخالق 
فدراسيون فوتب��ال در اين موضوع است. نهايت ك��ار هم اين است كه 
آقايان از تشكيل پرونده حرف مي زنند و ديگر هيچ و بعد خبر مي رسد 
كه مشكل حل شده، تمام! يعني عده اي رفته اند كارشان را كرده اند و 
آمده اند، همه هم لبخند زدند كه » اي پسرهاي شيطون« يا آن ديگري 
كه حتي حرمت تيم ملي را زير پ��ا گذاشته، اما ناگهان به گفته يكي از 
مربيان تيم هاي مطرح مي شود از بهترين ها و اين مربي هشدار مي دهد 

كه مبادا با بازيكن بي اخالق بد تا كنيم و از دستش بدهيم! 
مشكل اينجاست كه سفره بي اخالقي در فوتبال پهن است و هر كسي به 
تناسب خواسته اش لقمه اي از آن بر مي دارد و طبيعي است كه در مقابل 
لقمه ديگران يا سكوت  كند يا اينكه فق��ط نظاره گر باشد و شايد غصه 
هم بخورد كه چرا خودش لقمه بزرگ تر برنداشته است. بزرگ ترهاي 
فوتبال خودشان حامي بي اخالقي هستند و نبايد توقع داشت كه زبان 
به اعتراض بگشايند مقابل بي اخالقي بازيكنان و بدون ترديد تا زماني 
كه اين در روي همين پاشنه مي چرخ��د نبايد توقع داشت كه فوتبال 

بيت المال خور ايران اخالق مدار و داراي فرهنگ باال شود.


