
تيم ملي فوتبال 
سعيد احمديان

   گزارش
کش�ورمان در 
شرايطي امشب 
در شروع مرحله دوم انتخابي جام جهاني به 
مصاف سوريه مي رود که ملي پوشان به دنبال 
هس�تند.  مقتدران�ه  ش�روع  ي�ك 
تالش براي صعود به جام جهاني قطر، دوباره از امروز 
براي فوتبال ايران آغاز مي شود، آن هم پس از پشت 
سرگذاشتن مرحله اول كه با توجه به نتايج دور رفت، 
با استرس صعود همراه بود اما چهار پيروزي در چهار 
بازي پاياني سبب شد شكست هاي دور رفت برابر 
بحرين و عراق با ويلموتس، اين بار با اس��كوچيچ 
جبران ش��ود و ايران يكي از 12تيم مرحله دوم و 
نهايي انتخابي جام جهاني 2022 باشد؛ مرحله اي 
كه از امروز آغاز مي ش��ود و ايران كه در گروهA با 
كره جنوبي، عراق، امارات، سوريه و لبنان همگروه 
ش��ده، در اولين بازي در ورزش��گاه آزادي ميزبان 

سوريه است. 
    عبور سخت از مرحله اول

زنگ ش��روع مرحله دوم انتخابي ج��ام جهاني در 
حالي از امروز زده مي شود كه تيم ملي كشورمان 
در مرحله اول توانست در گروه C در رقابت با عراق، 
بحرين، هنگ كنگ و كامبوج، به عنوان تيم اول با 
18امتياز صعود كند، يك صعود سخت كه نتايج 
اوليه تيم كشورمان، آن را با اما و اگر روبه رو كرده بود. 
دو باخت و دو برد در شروع كار با ويلموتس سبب شد 
پيش از شروع دور برگشت، تيم ايران سوم جدول 
باشد و براي صعود به مرحله بعد به امتياز كامل چهار 

بازي باقي مانده احتياج داشته باشد. 
تيمي كه با ويلموتس در چهار بازي دور رفت تنها 
شش امتياز كس��ب كرده بود، از چهار بازي پاياني 
12امتياز براي يك صعود بي دردسر مي خواست؛ 
مأموريتي كه به دراگان اس��كوچيچ سپرده شد و 
آنقدر پتانسيل فوتبال مان باال بود كه خرداد امسال 

در منامه با چهار برد و گرفتن انتقام تمام باخت هاي 
دور رفت، جشن صعود تيم ملي با شكستن طلسم 
نبردن بحريني ها در منامه برپا شد تا كارنامه اي كه 
ويلموتس براي ايران به جا گذاشته بود، به بهترين 
شكل ممكن توسط اسكوچيچ و شاگردانش پاك 
شود و يك گام ديگر به سومين صعود متوالي به جام 

جهاني نزديك شويم. 
حاال ب��ه مرحله دوم و نهاي��ي انتخابي جام جهاني 
رسيده ايم؛ مرحله اي كه بايد در رقابت با كره جنوبي، 
عراق، امارات، س��وريه و لبنان، يكي از دو تيم برتر 
گروه باشيم تا بدون دردسر و با خيال راحت بليت 
قطر برايمان رزرو شود؛ رقابت هايي كه از امروز با نبرد 
با سوريه آغاز مي شود و در 9 فروردين1401 و بازي 
با لبنان به پايان مي رسد؛ يك مأموريت هفت ماهه 
كه در رقابت با حريفاني آشنا كه بارها با آنها روبه رو 
شده ايم، مي تواند يك پاييز و زمستان هيجان انگيز 
را براي فوتبالي ها بسازد، به خصوص كه پس از دو 
صعود بي دردسر با كي روش به دو جام جهاني برزيل 
و روسيه، حاال همه در انتظار سومين صعود هستند؛ 
صعودي ك��ه مي تواند پنجمين حضورم��ان را در 

بزرگ ترين جشن فوتبال در دنيا ثبت كند. 
    شروع کرونايی

سوريه اولين حريف مان در مرحله دوم انتخابي جام 
جهاني است؛ حريفي كه با وجود حاشيه سازي هاي 
زياد پيش از آمدن به ايران و بهانه قرار دادن كرونا 
براي نيامدن به كشورمان، سرانجام وارد تهران شد 
تا براي بازي امروز مقابل تيم ملي كشورمان راهي 
ميدان ش��ود. تيم ملي در حالي امشب به مصاف 
سوريه مي رود كه گرفتار اتفاقات زيادي در جريان 
آماده س��ازي براي اين بازي ب��وده و به قول وحيد 
اميري، آنها نتوانسته اند در شرايط نرمالي آماده بازي 

با سوري ها شوند. 
تست مثبت كروناي دراگان اس��كوچيچ و وحيد 
هاشميان، سبب شد تيم ملي بدون سرمربي و مربي، 

تمريناتش را براي بازي با سوريه برگزار كند، يك 
شرايط ويژه كه در آستانه اولين بازي مان در انتخابي 
جام جهاني، ش��رايط را براي ملي پوشان سخت تر 
كرده است. با تمام اين مشكالت، تيم ملي سه ماه 
پس از آخرين مسابقه اش در دور برگشت مرحله اول 
انتخابي جام جهاني كه در منامه برگزار شد، امشب 
در ورزشگاه آزادي به ميدان مي رود. حضور پررنگ 
لژيونرها در تركيب اصلي تيم ملي كه سبب شده 
بود آنها تنها سه روز قبل از بازي تيم ملي به ايران 
بيايند، عمالً دست كادر فني را براي برگزاري بازي 
تداركاتي بست تا تيم ملي با حداقل تمرين، آماده 

بازي امشب با سوري ها شود. 
با وجود تمام اين مشكالت، نمايش درخشان تيم 
ملي در منامه در خرداد امس��ال كه با چهار برد در 
چهار بازي همراه بود و داشتن لژيونرهاي آماده كه 
به خصوص در فاز تهاجمي در بهترين شرايط به سر 
مي برند، هواداران فوتبال را به يك نمايش جذاب 
در بازي امشب با سوريه اميدوار كرده است، اگر چه 
سردار آزمون بهترين گلزن تيم ملي در سال هاي 
اخير، به دليل محروميت در بازي با سوريه حاضر 
نيست؛  اما اسكوچيچ با توجه به داشتن مهاجمان 
آماده، كمتر نگران اين مس��ئله اس��ت و تيم ملي 
مي خواهد ب��ا پي��روزي كارش را در مرحله نهايي 

انتخابي جام جهاني آغاز كند. 
ماريو تات دستيار اسكوچيچ كه با توجه به كروناي 
سرمربي تيم ملي، ديروز به نشست خبري آمده بود، 
تأكيد كرد بايد تيم ملي در بازي اول پيروز ش��ود: 
»بايد ب��ازي را ببريم و هر وقتي ك��ه بايدي در كار 
است، شرايط سخت تر هم مي شود. تيم ما با كيفيت 
و با تجربه اس��ت و در بحرين هم با شرايط سخت 

توانسته ايم نتايج خوبي كسب كنيم.«
  مهدي طارمي هم با كمك اسكوچيچ هم عقيده 
است و مي گويد با وجود فرصت كمي كه تيم براي 
هماهنگي جهت بازي با سوريه داشته است، آنها تنها 

براي برد به ميدان مي روند: »مرحله قبل و در بحرين 
خيلي به ما كمك مي كند، چون براي اين مرحله 
فرصت چنداني نداشتيم اما در مجموع شرايط تيم 
خوب است و اميدوارم در اين بازي كه سخت ترين 

ديدار ما خواهد بود برنده شويم.«
   تيمي که سخت مي بازد

س��وريه رقيب غريبه اي براي ايران نيست؛ تيمي 
كه با وجود اينكه در بين تيم هاي درجه2 آسيايي 
دسته بندي مي شود اما همواره رقيب سرسختي 
براي ايران بوده و ما را به دردسر انداخته است. ايران 
و سوريه پس از شش ماه دوباره به هم رسيده اند؛ دو 
تيمي كه 29 بار باهم روبه رو شده اند و سهم ايران 
16 برد بوده اس��ت، آخرين مصاف ايران و سوريه 
هم به شنبه 10فروردين امسال برمي گردد كه تيم 
كشورمان توانست با س��ه گل سردار آزمون، كريم 
انصاري فرد و محمد حسين كنعاني زادگان، حريفش 
را شكست دهد، اگر چه در اين بازي تيم سوريه با 

تركيب دوم و اميدهايش شركت كرده بود. 
حال پس از اين بازي، سوري ها در شرايطي به تهران 
آمده اند كه در مرحله اول انتخابي جام جهاني يكي از 
تيم هاي شگفتي ساز بودند و در گروه A توانستند با 
21 امتياز باالتر از چين به عنوان تيم اول گروه راهي 
مرحله نهايي شوند، البته سوري ها در اين مرحله 
نبيل معلول سرمربي موفق شان را در اختيار ندارند 
و به جاي او، نزار محروس اين تيم را هدايت مي كند؛ 
مربي اي كه ديروز گفت با تمام سختي هايي كه به 
دليل شرايط كرونا داشته اند و قدرتمندي تيم ايران، 
به دنبال يك نتيجه مطلوب مقابل ايران هستند: 
»بازيكنان تأثيرگذاري داريم كه مصدوم هستند اما 
با وجود اين تمام تالش خود را مي كنيم تا در ديدار 
اول نتيجه مطلوبي مقابل تيم بزرگ ايران كسب 
كنيم.« سوريه هم مانند ايران يك غايب بزرگ دارد 
و عمر س��وما بهترين گلزن اين تيم هم با توجه به 

مصدوميت در بازی امشب حضور ندارد. 
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شيوا نوروزي

دنيا حيدري

 سرمربي جديد تيم ملي بسكتبال 
خواستار حمايت همه جانبه شد

هاشمي:باآبرويتيممليبازينميكنم
مصطفي هاشمي، سرمربي جديد تيم ملي بس��كتبال پس از دريافت 
حكم جديدش در نشس��تی خبري حضور يافت و پاسخگوي سؤاالت 
اصحاب رسانه شد. فدراسيون بسكتبال پس از پايان بازي هاي المپيك 
تصميمش را گرفت و بعد از قطع همكاري با مهران شاهين طبع سكان 
هدايت تيم ملي را به منتقد اصلي اش هاش��مي سپرد. ديروز سرمربي 
تيم ملي در حضور رامين طباطبايي، رئيس فدراسيون اولين نشست 

خبري اش را برگزار كرد. 
   به اميد روزهاي خوب

مصطفي هاشمي صحبت هايش را با كمك خواستن از اهالي بسكتبال و رسانه 
آغاز كرد: »از حسن اعتماد مسئوالن فدراسيون ممنونم كه اين مسئوليت را به 
من دادند. اميدوارم شرمنده خانواده بسكتبال نشوم. نياز به حمايت همه جانبه 
از س��وي بس��كتبالي ها و رس��انه ها دارم. از كادرفني قبلی تشكر مي كنم و 
اميدوارم نقاط ضعف را برطرف كنم. اگر ببازيم، همه باخته ايم و اگر ببريم همه 

برده ايم. اميدوارم بسكتبال ايران روزهاي خوبي داشته باشد.« 
   جوانگرايي براي تيم ملي پير

س��رمربي تي��م مل��ي بس��كتبال در خص��وص خداحافظ��ي صمد 
نيكخواه بهرامي، ش��رايط حدادي و دعوت دوباره از مهدي كامراني به 
سه نكته مهم اشاره داشت: »براي موفقيت در تيم ملي مربي بايد سه 
فاكتور داشته باشد؛ نتيجه گرايي، تعامل با بازيكنان و استعداديابي. بايد 
جوابگوي نتايج تيم ملي باشم و نمي شود جوانگرايي كنم و بعد ببازيم 
يا اينكه فقط نتيجه گرا باشم. بايد توازن برقرار كنيم. سعي مي كنيم بعد 
از شروع ليگ بازيكنان جوان را انتخاب كنيم. ممكن است هر شرايطي 
به وجود بيايد و قطعاً بهترين ها را از ليگ انتخاب خواهم كرد. بايد خأل 

تغيير نسل را پر كنيم. تيم ملي پير شده اين را همه مي دانند.«
  جزئيات قرارداد 

هاشمي در خصوص جزئيات قراردادش با فدراسيون گفت: »حكمم به 
عنوان سرمربي بوده ولي صحبتي در مورد مدت قرارداد نشده، تا زماني 
كه به تيم ملي ضرر نزنم، هستم و اين حق فدراسيون است. كسي كه 
به تيم لطمه مي زند بايد تغيير كند. تيم ملي باشگاه نيست كه بگوييم 
گوشه اي از مملكت اس��ت، اين خود مملكت است و با آبروي تيم ملي 
كشورم بازي نمي كنم. بحث قرارداد در همه جاي دنيا يك بخشش مالي 
است ولي در كشور ما اينگونه نيست و همه چيز براي چشم آبي هاست. 
اگر نتوانم ادامه بدهم، قبل از اينكه بركنار بش��وم، خودم خواهم رفت. 
تمام جوانب را در نظر گرفتم و مهران حاتمي به عنوان دستيار و كامران 

جمشيدوند به عنوان آناليزور با من همكاري خواهند كرد.«
   حواشي و بازيكنان دورگه

سرمربي جديد واكنش جالبي به سؤالی در خصوص استفاده از بازيكنان 
دورگه داشت: »هر كسي كه پاسپورت ايراني داشته باشد، طبق قوانين 
فيبا مي تواند در تي��م ملي بازي كند ولي شايسته س��االري مهم ترين 
اصل براي دعوت به تيم ملي است. هركسي باالتر از بازيكنان خودمان 
باشد، دعوت مي شود ولي اگر يكسان باشد قطعاً حق با بازيكنان داخلي 
خواهد بود.« مصطفي هاشمي بر توجه كردن به مسائل روحي- رواني 
بازيكنان تأكيد و اظهار ك��رد: »هر مجموعه اي ممكن اس��ت در يك 
برهه دچار مشكالتي شود ولي وظيفه فدراسيون، كادرفني و رسانه ها 
اين است كه انسجام بيشتري را به تيم ملي بدهند. در ايران بسكتبال 
مي كنيم نه اروپا و امريكا. در كشورهاي جهان سوم عواطف و احساسات 
نقش مهمي دارد و نمي توان مثل آنها براي تيم ملي نسخه بپيچيم. اگر 
نيازهاي احساسي و عاطفي شان را در نظر نگيريم، بازيكن درست بازي 
نمي كند، با اين حال اگر بازيكني بخواهد به تيم ملي آسيب بزند، قطعاً  
در تيم ملي جايي نخواهد داش��ت.« به گفته هاشمي اگر همكاري اش 
با تيم ملي ادامه دار باشد، او سال آينده در ليگ مربيگري نخواهد كرد: 
»هرگز منافع باش��گاهي را با ملي درگير نخواهم كرد. اگر در تيم ملي 

بمانم، سال ديگر در هيچ باشگاهي مربيگري نخواهم كرد.«
   حمايت از سرمربي و سرپرست پرحاشيه

رئيس فدراسيون بسكتبال در صحبت هايش هم از سرمربي تيم ملي 
و هم از مسعود قاسمي سرپرس��ت تيم ملي حمايت كرد: »هاشمي از 
نظر فني و مديريتي نياز به تعريف ندارد و همه فاكتورهاي الزم را دارد. 
كميته فني بعد از چند ساعت جلس��ه او را انتخاب كرد و اميدواريم با 
توجه به انتخابي جام جهاني و كاپ آس��يا از دانش، مديريت و رهبري 
او استفاده كنيم. تيم هاي ملي چالش هاي خاص خود را دارند. قاسمي 
عضو تيم جوانان و دانش��جويان بود و با بسكتبال ناآشنا نيست. او را به 
عنوان مدير تيم هاي ملي انتخاب كرديم. در تيم هاي ديگر يك مديرفني 
بوده و يك سرپرست كه اين مسئله مشكالتي ايجاد مي كرد. به خاطر 
اين حساس��يت ها قاس��مي مدير تيم هاي ملي را همزم��ان به عنوان 
سرپرست انتخاب كرديم. مسعود قاسمي از اين به بعد به عنوان مدير 

تيم هاي ملي كنار تيم خواهد بود نه سرپرست.« 
   دور نگه داشتن تيم از کرونا و مشكالت اقتصادي

رامين طباطبايي در پاس��خ به س��ؤال »ج��وان« در م��ورد اردوهاي 
برون مرزي و بازي ه��اي تداركاتي و تأثير مش��كالت اقتصادي بر اين 
موضوع اظهار داشت: »تقويم فيبا مشخص است و تيم ملي هر سه ماه 
يك بار در انتخابي جام جهاني به مي��دان مي رود. پنجره هاي انتخابي 
تا تيرماه ادامه خواهد داش��ت و بعد هم كاپ آسياس��ت. پس از آن در 
مردادماه بازي تداركاتي خواهيم داش��ت، با وج��ود اين تاكنون اجازه 
نداده ايم بحث هاي اقتصادي و كرونا تيم ملي را تحت تأثير قرار دهد. با 
هماهنگي سرمربي ديدارهاي خارجي مشخص می شود و تيم ملي از 

اوايل مرداد وارد اردو خواهد شد.«
   حال خوب بسكتبال!

طباطبايي در ادامه حضور همزمان س��رمربيان تي��م ملي در تيم هاي 
باشگاهي را اجتناب ناپذير خواند و گفت: »بايد شرايط خاص خودمان را 
در نظر بگيريم. درستش اين است كه سرمربي در هيچ باشگاهي شغل 
نداشته باشد. در ايران انتخاب سرمربي س��خت است و در كميته فني 
گزينه ها به اندازه انگشتان يك دست نمي رسيد. فدراسيون با بضاعتي 
كه دارد و ش��رايط اقتصادي كش��ور نمي تواند نيازهاي مالي سرمربي 
را تأمين كند، به همين دلي��ل نمي توان س��رمربي را از حضور در تيم 
باشگاهي محروم كرد اما اجازه البي گري در تيم ملي را نخواهيم داد و 
شرايط بايد منصفانه باشد.« رئيس فدراسيون در پايان صبحت هايش 
حال بسكتبال را خوب توصيف كرد: »بس��كتبال ما كجا مشكل دارد و 
حال اين رشته خوب است. تيم ها هميشه حاشيه داشته و دارند ولي االن 
فضاي مجازي هست و اين مسائل رسانه اي ولي در بعضي اوقات اوضاع به 
گونه اي ديگر جلوه داده مي شود. به جام جهاني و المپيك صعود كرديم 
و هدف گذاري مان فيناليست شدن در كاپ آسيا، بازي هاي آسيايي و 
صعود به المپيك خواهد بود. به خاطر رش��د رسانه هاي اجتماعي فكر 

مي كنيد حواشي زياد شده است، قباًل حواشي بدتر از اين را داشتيم.«

ايران- سوريه، مرحله دوم و نهايي انتخابي جام جهاني قطر، امشب ساعت 20:30

قدماولرامحكمبردار

»كيا«سرمربيتيمطلسمشدهالمپيك
س��رانجام مذاكرات كامراني فر، دبير كل فدراس��يون فوتبال و همچنين 
عزيزي خادم، رئيس فدراسيون فوتبال با مهدوي كيا براي به دست گرفتن 
سكان هدايت تيم المپيك ايران به نتيجه رسيد و مهدي مهدوي كيا به طور 
رسمي به عنوان سرمربي تيم اميد ايران برگزيده شد تا شايد طلسم 48ساله 
فوتبال ايران براي صعود به المپيك به دس��ت كيا شكس��ته شود. طبق 
توافقات انجام شده كيا كه به طور همزمان به عنوان مشاور فني فدراسيون 
فوتبال نيز برگزيده شده است بر اساس حكمي كه از سوي عزيزي خادم 
زده شده در مسابقات پيش روي قهرماني زير 23سال آسيا در رأس كادر 
فني تيم اميد خواهد بود. بر اساس توافقات به دست آمده قرار است چند 
مربي آلماني به مهدوي كيا كمك كنند كه البته هنوز اسامي آنها مشخص 
نيس��ت. مهدوي كيا مي گويد: »درباره كليات تيم ملي اميد و برنامه هاي 
الزم صحبت كرده ايم تا كارها هر چه زودتر آغاز شود اما در روزهاي آينده 
جزئيات كار بيشتر توضيح داده مي شود كه به چه شكل است، البته بحث 
تيم ملي بزرگساالن و بازي ها هم مطرح است و قرار است بازي ها را ببينيم 
و اگر توانستيم به عنوان مشاور در خدمت رئيس فدراسيون فوتبال باشيم. 
اميدوارم بتوانيم شاهد شكوفايي فوتبال كشورمان باشيم.« تيم اميد ايران 
در مسابقات انتخابي اميدهاي آسيا در آبان ماه بايد مقابل تاجيكستان، نپال 
و لبنان قرار گيرد؛ ديدارهايي كه به ميزباني تاجيكستان برگزار مي شود. تيم 
صدرنشين مستقيماً به مرحله بعد صعود مي كند و تيم دوم بايد اميدوار به 
كسب يكي از چهار سهميه تيم هاي دوم گروه هاي يازده گانه باشد. مرحله 
نهايي اين مسابقات كه يك بار به تعويق افتاده است، 11 تا 29خرداد 1401 

)يك تا 19 ژوئن 2022( برگزار مي شود. 

تنورداغانتخابيجامجهانيفوتبالدراروپا
رقابت ه��اي انتخابي جام جهان��ي 2022 قطر در قاره اروپا امش��ب با 
انجام چند بازي مهم پيگيري مي شود. در مهم ترين بازي هاي امشب 
سوئد ميزبان اسپانياس��ت، ايتاليا و بلغارستان به مصاف هم مي روند و 
مجارستان از انگلستان پذيرايي مي كند. با توجه به روند نتيجه گيري 
سه تيم اسپانيا، ايتاليا و انگلستان به نظر مي رسد اين سه تيم مشكل 
چنداني برابر رقباي خود نداش��ته باشند و مس��ير خود را براي صعود 
هموار تر از قبل كنند. امش��ب آلمان در ديداري راحت مقابل ليختن 
اش��تاين قرار مي گيرد و بلژيك مدعي هم در ديداري نسبتاً آسان در 
استوني مهمان اين تيم است. در س��اير ديدارها نيز لهستان با آلباني، 
ايس��لند با روماني، مقدونيه با ارمنس��تان، جمهوري چك با بالروس، 

ليتواني با ايرلند شمالي و آندورا با سن مارينو به مصاف هم مي روند. 

عادتم�ان  ب�د 
فريدون حسن
     گزارش2

کرده اند، هر روز 
صبح که از خواب 
بيدار مي شويم، منتظر کس�ب مدال آن هم نه 
نقره و برنز که طال هستيم، تفاوتي هم نمي کند 
که در چه رشته اي باشد؛ يك روز جودو، يك روز 
دووميداني و يك روز تيراندازي، زن و مرد هم 
ندارد، همه با تم�ام توان پا به ميدان مس�ابقه 
مي گذارند و مدال درو مي کنند و جالب اينكه باز 

هم شرمنده مردم هستند. 
بچه هاي كاروان س��ردار دل ها در توكيو حسابي 
گل كاش��ته اند، اينقدر كه حاال هر صبح منتظر 
مدال طال هس��تيم ولي حقيقت اين است كه ما 
بايد شرمنده شما باشيم، چرا شما؟ آنهايي بايد 
شرمنده باشند كه از پارالمپيك ريو تا پارالمپيك 
توكيو ش��ما را نديدند؛ نديدند كه با چه مشقتي 
خود را آم��اده رويارويي با رقب��اي پرامكاناتتان 
كرديد. شما چرا شرمنده باشيد؟ همان اشك هايي 
كه روي سكوی قهرماني مي ريزيد براي شرمندگي 
ما و همه آنهايي كه در حقتان كم كاري كردند، بس 
است. سرتان را باال بگيريد كه ايران با هر موفقيت 
شما لبخند مي زند. شما س��ربلند هستيد و يك 

ايران به احترام تالش و همتتان مي ايستد. 
   در پاريس هم رکورد مي زنم 

ديروز آفتاب وقتي دميد كه س��عيد افروز، مدال 
طاليش را گرفته ب��ود، س��عيد در اولين تجربه 
حضورش در ميدان ب��زرگ پارالمپيك نيزه اش 
را در همان س��ه پرتاب اول اينقدر بلند انداخت 
كه ركورد جهان و پارالمپيك را شكست و ديگر 
دو پرتاب آخر را انجام نداد و فقط به انتظار پايان 
مس��ابقه نشس��ت تا طاليش را بگيرد. 40متر و 

5سانتيمتر اينقدر بود كه خيالش راحت باشد. 
پرتابگر جيرفتي كشورمان مي گويد مي دانسته 
كه طال مي گيرد و جالب اينك��ه حتي از قدرت 
بدن��ي و هي��كل تنومند تر رقبايش هم ترس��ي 
نداشته اس��ت، چون قباًل همه را به خوبي رصد 
كرده ب��وده و خوب مي دانس��ته ك��ه ركورد هر 
كدامشان چقدر اس��ت: »در پرتاب نيزه بايد بلد 
باش��ي چطور پرتاب كني، تكنيك و فن پرتاب 
مهم است، نه قدرت بدني و هيكل، تمام حريفان 
به لحاظ قدرت بدني از من باالت��ر بودند اما من 
خوب مي دانس��تم كه چه كار بايد انجام دهم. از 
روزي كه تمريناتم را شروع كردم، نگاهي مثبت 
داشتم و سخت تمرين مي كردم. اطمينان داشتم 
اگر سخت تالش كنم، خدا هم نظر مثبتي به من 
خواهد داشت و بهترين نتيجه را خواهم گرفت. 
من براي رسيدن به مدال تمام تالشم را گذاشتم. 

مدالم را ب��ا تمام وجود تقدي��م مي كنم به رهبر 
عزيزم، مردم كشورم كه اميدوارم خوشحال شده 

باشند و البته خانواده ام و مربي ام. «
وي ادامه داد: »بعد از موفقيت در توكيو خودم را 
آماده مي كنم براي درخشش در مسابقات جهاني، 
بازي هاي پاراآسيايي و بعد از همه اينها پارالمپيك 
پاريس. حتماً در پاريس بهتر از امروز ظاهر خواهم 
شد و ركورد پارالمپيك را دوباره مي شكنم. من از 
توكيو كه برگردم دوباره سخت تمرين مي كنم، 

چون براي نتيجه بهتر بايد بيشتر تمرين كنم. «
   فينال زودهنگام واليبال

صبح امروز هم ورزشكاران كشورمان در نهمين 
روز مسابقات به مصاف حريفانشان مي روند. شايد 
زماني كه شما اين چند سطر را مي خوانيد زهرا 
نعمتي بانوي اول تيروكمان كشورمان يك طالي 
ديگر برايمان به ارمغان آورده باشد، ضمن اينكه 

حتماً مهدي اوالد و محمد آرخي در پرتاب ديسك 
و اسالم جاهد و شهال بهروزي راد در قايقراني هم 

شانس بااليي براي كسب مدال دارند. 
اما بعدازظهر امروز هر چن��د بايد منتظر نتيجه 
رقابت پرتاب ني��زه علي پيروج باش��يم ولي اوج 
حساس��يت آنجايي اس��ت كه تيم ملي واليبال 
نشسته كشورمان در مرحله نيمه نهايي مسابقات 
مقابل اصلي ترين رقيب خود يعني بوس��ني قرار 
مي گيرد. دو تيم از ساعت20:30 به وقت محلي 
مقابل هم قرار مي گيرند؛ دي��داري كه بحق بايد 
گفت فينال زودهنگام مسابقات است و برنده آن 
تقريباً قهرماني خود را جش��ن مي گيرد. بوسني 
تنها تيمي اس��ت كه در تاريخ پارالمپيك موفق 
به شكست ايران ش��ده و مي تواند امروز هم سد 
راه شاگردان رضايي براي رسيدن به فينال باشد، 
هرچند نبايد از قدرت واليبال نشسته كشورمان به 
سادگي گذشت و به اين نكته توجه كرد كه قدرت 
ايران ترس و دلهره را در دل حريفان ايجاد مي كند 
اما از اين نكته هم نبايد غافل ش��د كه بوس��ني 
را نبايد دس��ت كم گرفت، اين تيم ب��ا تمام رقبا 
متفاوت است و آمده تا طالي پارالمپيك را صيد 
كند، درست مثل ايران كه به چيزي جز طال فكر 
نمي كند، بنابراين نبرد امروز همان فينال است 
و برنده فاتح پارالمپي��ك خواهد بود چراكه براي 
بازنده برنز با چهارمي تفاوتي نخواهد داشت. ديگر 
ديدار مرحله نيمه نهايی را برزيل و تيم پناهندگان 

پارالمپيك برگزار مي كنند. 
بامداد جمعه هم چهار ورزشكار كشورمان با حريفان 
رقابت مي كنند. مهدي محمدي در دوچرخه سواري 
استقامت جاده، حامد اميري در پرتاب نيزه و مهدي پور 

رهنما و احمد گورابي در تكواندو مسابقه مي دهند. 

روزهشتم،روزسعيد
بامدادهاي طاليي با بچه هاي کاروان »سردار دل ها«

كميسيونهيچوپوچ!
تشكيل كميسيون ورزش��كاران مثل بارقه اميد بود چراكه براي كميته 
بين المللي هم اهميت بسياري داشت و هم مي توانست امتيازهاي قابل 
توجهي را از اين نهاد مهم ورزش��ي بگيرد اما با وج��ود تمام انتظاراتي كه 
ورزشكاران از اين كميسيون داشتند، هيچ اتفاق خاصي طي چهار سال 
گذشته رخ نداد و قدم مثبتي براي ورزش��كاران حتي در سال منتهي به 
المپيك نيز برداشته نشد و تنها عايدي آن حاشيه هاي پرتعداد و جنجال هاي 

پرسروصدا براي كسب رياست اين كميسيون بود و بس.
چندي بعد از تشكيل اين كميسيون بود كه دو تن از اعضاي آن با علم به 
اينكه قرار نيست اتفاق خاصي رخ دهد، خود را كنار كشيدند و يك سال بعد 
نيز رئيس آن كناره گيري كرد اما نه برگزاري دوباره انتخابات پر سر وصدا براي 
انتخاب رئيس جديد تأثير مثبتي در روند خنثای اين كميسيون داشت و نه 
تغييرات ايجاد شده در آيين نامه اي كه به سختي به تصويب IOC رسيد. 

تشكيل كميسيوني از بدنه خود ورزش و از بين ورزشكاراني كه خود سرد و 
گرم چشيده بودند و به مشكالت واقف، در ابتداي راه براي ورزشكاران اميد 
زيادي ايجاد كرده بود كه گرهي هر اندازه كوچك از مشكالتشان باز شود، 
با وجود اين طي چهار سال گذشته كوچك ترين قدمي براي ورزشكاران 
برداشته نشد، به طوري كه تعداد زيادي از نفرات اين كميسيون 15نفره 
كه بعد از مدتي تعداد آنها به 17نفر رسيد در مقطعي به طور دسته جمعي 
و به اين دليل كه نه جلسه اي برگزار و نه برنامه ها پيگيري مي شود، استعفا 
كردند؛ استعفايي كه البته پذيرفته نشد تا با دخالت كميته ملي المپيك 
اوضاع دس��تخوش تغييرات ش��ود اما همانطور كه اعضاي معترض اين 
كميسيون نيز به  آن اشاره داشتند، برخي افراد پس از گرفتن پست مدنظر 
خود كالً كميسيون را به دست فراموشي مي سپردند و كوچك ترين قدمي 
در راستاي اهداف آن كه حمايت از ورزشكاران بود بر نمي داشتند، در حالي 
كه قرار بر رخ دادن اتفاقات خوب براي ورزشكاران به واسطه نماينده هاي 
خود آنها بود اما اين كميسيون طي چهار سال نه فقط نتوانست انتظارات را 
برآورده كند كه صراحتاً مي توان گفت اعضاي آن به خصوص آنها كه صاحب 
پست و مقامي در اين كميسيون مي شدند، دقيقاً به همان راهي مي رفتند 
كه پيش از آن آقايان مدير و مسئول رفته بودند، اتفاقاً مورد انتقاد شديد 
خود اين حضرات قرار گرفته بود اما خود با رسيدن به كوچك ترين جايگاهي 

شبيه همان هايي شدند كه ساليان سال مورد انتقاد قرارشان مي دادند!
نداشتن برنامه مي تواند بزرگ ترين دليل منفعل بودن كميسيوني باشد 
كه عمالً بعد از برگزاري هر دوره انتخابات تعطيل مي شد اما شايد مهم تر از 
همه ناآگاهي ورزشكاراني باشد كه با وجود آنكه در جريان ريز مشكالت، 
معضالت، دغدغه ها و خواسته ورزشكاران هستند اما به دليل نداشتن دانش 
الزم براي مديريت و همچنين ناتواني در رايزني و البي كردن براي گرفتن 
امتيازات الزم بعد از آنكه به ظاهر دستشان به جايي مي رسد هم از عهده 

حل مشكالت عاجز هستند. 
بدون شك كميسيون ورزش��كاران مي تواند سود و منفعت بسياري براي 
ورزشكاراني داشته باشد كه ساليان سال است ديگر اميدشان از مديران و 
مسئوالن قطع شده است؛ كميسيوني كه حتي مي تواند از ioc نيز امتيازهاي 
خوبي بگيرد و شايد به همين دليل نيز بسيار مورد توجه كميته بين المللي 
المپيك است، با وجود اين اما نداشتن دانش الزم براي پيشبرد اهداف اين 
كميسيون و نداشتن برنامه و ناآگاهي از الگوي راه باعث شده است طي چهار 
سال گذشته حاشيه و جنجال تنها بازدهي كميسيوني باشد كه مي توانست 
حامي خوبي براي ورزشكاران باشد، با وجود اين، چهار سال منفعل گذشته 
با عملكردي در حد هيچ و پوچ مي تواند تجربه خوب و گرانبهايي باشد براي 
آبان ماه كه با به پايان رسيدن دوره چهار ساله اين كميسيون مي تواند الگوي 
تعريف شده آن دستخوش تغييرات شود، البته به شرط آنكه ورزشكاران با 
درس گرفتن از آنچه طي چهار سال گذشته تجربه كردند، اين بار نفراتي را 
برگزينند كه عالوه بر داشتن برنامه، توانايي هاي الزم را نيز در مديريت و البي 
كردن داشته باشند تا بتوانند باري از دوش ورزشكاران بردارند نه آنكه اندك 

اميد آنها را نيز با منفعل بودن و حاشيه سازي ها نااميد كنند.
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