
ــــكني  طلسم ش
شيوا نوروزي
   گزارش

ورزشكاران ايراني 
ــاي  در بازي هــ
پاراآسيايي جوانان، قهرماني در قاره كهن را براي كاروان 
ــت. بهترين هاي  ــامت« به همراه داش »مدافعان س
ورزش معلولين جوانان كشور در قالب كارواني 111 
ــته به منامه اعزام شدند تا در چهارمين  نفره در 9 رش
ــركت كنند و 140 مدال  ــيا ش ــيايي آس دوره پاراآس

رنگارنگ حاصل تاش هاي اين جوانان باانگيزه بود. 
ــكاتي را براي  ــرايط ميزباني بحرين مش با اينكه ش
ــش آورد، اما مثل  برنامه ريزي و تداركات كاروان پي
ــت سد راه  ــيه و اتفاقي نتوانس ــه هيچ حاش هميش
ــود. اين بار نيز در چهارمين دوره  ــكاران ما ش ورزش
بازي هاي پاراآسيايي بحرين، ملي پوشان اعزامي با شعار 
»اراده، تاش، پيروزي« به جنگ رقباي خود رفتند و 
بعد از سه دوره نايب قهرماني متوالي براي نخستين بار 

مقام قهرماني قاره كهن را از آن خود كردند. 
  ثمرهكيفيگرايي

ــه كميته ملي  ــت ك ــه اي اس ــي برنام كيفي گراي
ــل مي كند و بعد از  پارالمپيك همچنان به آن عم
بازي هاي توكيو 2020، نوبت به جوانان رسيد كه 
با همين شيوه براي اعزام به منامه انتخاب شوند. 
ــي كميته ملي پارالمپيك  محمد تابع، دبير اجراي
پيش از شروع بازي ها اعزام جوانان به پاراآسيايي را 
يك سرمايه گذاري ارزشمند خواند و بر اعزام كيفي 
ورزشكاران بار ديگر تأكيد كرد. با انتخاب برترين و 
آماده ترين تيم ها و ورزشكاران بهترين نتيجه جوانان 
ــيا به دست آمد. كنار  ورزش معلوالن ايران در آس
زدن همه رقبا و ايستادن بر سكوي نخست قاره با 
كسب 140 مدال خوشرنگ ثمره اعتماد به جواناني 
است كه در آينده نزديك بايد نسل طايي ورزش 
پارالمپيك ايران را تشكيل دهند. گلبال، تنيس روي 
ميز، بسكتبال باويلچر، دووميداني، بوچيا، تكواندو، 
وزنه برداري، شنا و بدمينتون تيم هايي بودند كه از 
ايران به چهارمين دوره بازي هاي پاراآسيايي 2021 
اعزام شدند تا توان خود را به رخ حريفانمان در قاره 
آسيا بكشند. طي شش روز رقابت تنگاتنگ در نهايت 
بعد از سه دوره نايب قهرماني، عنوان اول آسيا در اين 
ــورمان تعلق گرفت. عناوين دوم و  رقابت  ها به كش

سوم بازي هاي نيز به تايلند و ژاپن رسيد. 
  فتحسبدآسيا

در بين تيم هاي اعزامي، عملكرد تيم بسكتبال باويلچر 
ــت. بسكتباليست هاي جوان در  بازتاب زيادي داش

اين دوره با آمادگي باال به مصاف رقبا رفتند و تمامي 
حريفان را مقتدرانه از سد راه برداشتند. نتايجي كه 
شاگردان عباس خاكي به دست آوردند، شايستگي 
ــورمان براي كسب مدال  ملي پوشان بسكتبال كش
طا را نشان داد. اين تيم براي رسيدن به ديدار نهايي 
با تيم عربستان روبه رو شد. سعودي ها در مقابل تيم 
ايران حرفي براي گفتن نداشتند و شاگردان خاكي 
با برتري 110 بر 10 به فينال صعود كردند. تيم ملي 
عراق هم توانايي مقابله با تيم كشورمان را نداشت و با 
ثبت پيروزي 117 بر 18 مدال طاي اين بازي ها به 

بسكتباليست هاي ايران تعلق گرفت. 
  درخششمثالزدني

ــنا در دو بخش  ــته ش ــان جوان در رش ملي پوش
ــتند و 32 مدال  ــان گل كاش ــوالن و نابيناي معل
رنگارنگ را درو كردند. شناگران جوان ايراني در 
مجموع 32 مدال )چهار طا، 16 نقره و 12 برنز( 
را به گردن آويختند تا سهم مهمي در صدرنشيني 
كاروان كشورمان در جدول مدال ها داشته باشند. 
دانيال محسنيان)دو مدال(، ابوالفضل ظريف)دو 
ــناي معلوالن و  مدال(، علي مطلبي در بخش ش
علي حسن زاده، محمدعلي موسوي، اميرمحمد 
فرخنده زاد و محمدرضا ريحاني در بخش شناي 

نابينايان مدال آوران روز پاياني مسابقات بودند. 
ــرات اعزامي  ــاير نف ــز همچون س ــردان ني پوالدم

شايستگي هاي شان را با كسب مدال های خوشرنگ 
نشان دادند. در اين دوره، 10 وزنه بردار اعزامي همگي 
روي سكو رفتند و هفت طا، دو نقره و يك برنز حاصل 
تاش ملي پوشان وزنه برداري بود. در پارادووميداني 
مقام قهرماني به ايران رسيد؛ 18 طا، 14 نقره و10 
برنز توسط دووميداني كاران كشورمان صيد شد تا 

سكوي نخست اين رشته نيز از آن ما شود. 
ــردان و زنان دو  ــال هم در بخش م تيم ملي گلب
ــان آورد. تيم گلبال  ــره را به ارمغ مدال طا و نق
ــر 3 تايلند را  ــران پس از صعود به فينال 4 ب پس
شكست داد و روي سكوي اول آسيا ايستاد. تيم 
بانوان نيز در ديدار نهايي به مصاف تايلند رفت و 
تنها با اختاف يك گل )7 بر 6( شكست خورد و به 

مقام نايب قهرماني بسنده كرد. 
ــهم تيم  ــع 140 مدال كاروان س ــدال از جم 10 م
پاراتنيس بود. درخشش تنيسورهاي جوان در اولين 
اعزام بين المللي باعث شد سرمربي اين تيم از عملكرد 
شاگردانش رضايت كامل داشته باشد. منصور علوي 
در گفت وگو با ايسنا از سطح باالي رقابت ها گفت: »به 
جز تيم چين كه به دليل محدوديت هاي كرونايي 
شركت نكرده بود، تمام تيم هاي قدرتمند آسيا در 
اين دوره حضور داشتند. تيم هاي ژاپن، كره جنوبي، 
چين تايپه، تايوان، مالزي، تايلند و اندونزي، به نوعي 
به عنوان صاحب نام هاي اين رشته در حوزه پارا حضور 

ــتند كه طبق گفته كارشناسان، اين مسابقات  داش
ــرايطي كامًا  ــطح برگزار شد. در ش در باالترين س
آماده وارد اين مسابقات شده بوديم و قبل از اعزام به 
مسابقات پاراآسيايي نيز چهار دوره اردوي تيم ملي 
برگزار شد كه سه اردو در تهران و يك اردو در اصفهان 
ــمي  ــن رقابت ها، اولين اعزام رس بود. همچنين اي
ــران به رقابت هاي  ــي پاراتنيس روي ميز اي تيم مل
ــيون تنيس روي  بين المللي بود كه توسط فدراس
ميز ايران صورت  گرفت. قطعاً ما پيش بيني مدال را 

داشتيم، حتي بيشتر از آنچه به دست آورديم.«
  حسابويژهرويجوانان

ــان داد كه ورزش  كنار زدن رقبا در قاره آسيا نش
ــاي پايه نيز  ــن ايران در رده ه جانبازان و معلولي
ــن دارد. قهرماني  ــراي گفت ــادي ب حرف هاي زي
ــاي 2021 حاصل برنامه ريزي  جوانان در بازي ه
هدفمندي بود كه فدراسيون جانبازان و معلولين 
و همچنين كميته ملي پارالمپيك در دستور كار 
قرار داده اند. يك سال ديگر بازي هاي پاراآسيايي 
ــم  2022 را در پيش داريم و پس از آن نيز تا چش
به هم بزنيم پارالمپيك پاريس از راه مي رسد. بدون 
شك مدال آوران منامه انگيزه بيشتري براي تداوم 
ــدا كرده اند و  ــيدن به موفقيت هاي خود پي بخش
منتظر فرصت هستند تا در هانگژو 2022 و پاريس 

2024 افتخارآفريني كنند. 
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دنيا حيدري

سعيد احمديان

سرداراميداولزنيتمقابلچلسي

آزمون سخت ژاوي مقابل بايرن 
پرونده مرحله گروهي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاري 
ديدارهای چهار گروه دوم )E، F، G، H ( بسته مي شود، آن هم در حالي 

كه همه نگاه ها به آليانس آره نا و فينال زودهنگام بارسا و بايرن است. 
  كارسختژاويدرآليانسآرهنا

ــاس ترين بازي گروه E ليگ قهرمانان اروپا را امشب اويديو هاتگان  حس
ــا براي گرفتن انتقام شكست  ــوت مي زند. جايي كه بارس رومانيايي س
ــنگين دور رفت به مهماني بايرن مي رود. تيمي كه هر پنج بازي خود  س
ــته و با 15 امتياز در صدر  ــت سر گذاش را تا به اينجاي كار با پيروزي پش
ــت. جايگاهي كه صعود بايرن به مرحله حذفي به  جدول قرار گرفته اس
عنوان صدرنشين را قطعي كرده است. براي بارسا اما هيچ چيزي قطعيت 
ندارد و فاصله دو امتيازي با تيم سوم جدول و بنفيكاي پنج امتيازي كه 
در دور رفت موفق به برتري مقابل آبي واناري ها شد، حاشيه امنيتي براي 
كاتاالن ها ايجاد نمي كند، به همين دليل مهم ژاوي به هر سه امتياز اين 
بازي نياز مبرم دارد. حال آنكه با قبول شكست يك بر صفر هفته گذشته 
مقابل بتيس، او با گام هايي لرزان راهي آليانس آره نا مي شود براي گرفتن 
انتقام از بايرن. بلوگرانا در نخستين تجربه ليگ قهرمانان با ژاوي توانست 
شكست سنگين مقابل بنفيكا را با تساوي بدون گل جبران كند، اما بايد 
ديد سرمربي جوان آبي واناري ها براي بازي فينال گونه امشب مقابل بايرن 
برنامه اي دارد يا گرفتن انتقامي كه ممفيس ديپاي، ستاره هلندي بارسلونا 
دم از آن مي زند تنها شعاري بيش نيست، خصوصاً كه تاكنون هيچ يك از 
مربيان بارسا موفق به كسب پيروزي در زمين بايرن نشده اند، نه كرويف، نه 
پپ، نه انريكه و حاال بايد ديد ژاوي توان شكستن اين طلسم را دارد يا نه. 

يوليان ناگلزمن، سرمربي بايرن بعد از پيروزي برابر دورتموند تصميم به 
ايجاد تغيير در تركيب تيمش برابر بارسا گرفته است و طبق شنيده ها 
روي سانه و لئون گورتزكا در اين مصاف نيمكت نشين هستند و با توجه 
به سيستم سه دفاعه بايرن در اين بازي، زوله، اوپامكانو و لوكاس هرناندز 
در فاز دفاعي و آلفونسو ديويس و سرژ گنابري در كناره ها بازي مي كنند. 
در خط حمله نيز توماس مولر و جمال موسياال نقش بال را دارند و روبرت 

لواندوفسكي هم مهاجم نوك است. 
   رقابتتنگاتنگ

در گروهF، منچستريونايتد كه با كسب 10 امتياز صدر جدول را در اختيار دارد 
در ديداري نه چندان سخت ميزبان يانگ بويز است. تيمي كه با كسب تنها 
چهار امتياز در قعر جدول جاي دارد، بازي رفت را در خانه با حساب 2 بر يك به 
مهمان انگليسي خود واگذار كرد و بعيد است كه امشب دست و پاي يونايتدها 
ــايد  را براي افزايش امتياز در صدر جدول و تثبيت جايگاهش ببندد. اما ش
حساس ترين رقابت در اين گروه مصاف ويارئال و آتاالنتا باشد. تيم رده دوم و 

سوم جدول با هفت و شش امتياز كه رقابتي تنگاتنگ براي صعود دارند.
  تالشتادقيقه90

در گروه G ، اما به شكل جالب توجهي روي كاغذ هر چهار تيم شانس صعود 
دارند، خصوصاً ليل كه با هشت امتياز در صدر جدول قرار دارد به مصاف 
وولفسبورگ، تيم قعرنشين جدول با پنج امتياز مي رود و در صورت پيروزي 
وولفسبورگ و تساوي سالزبورگ با سويا معادالت صعود در اين گروه به هم 
مي خورد، اما در صورت پيروزي ليل صدرنشين، سالزبورگ كه با هفت امتياز 
در رده دوم قرار دارد، مي تواند با يك تساوي هم به مرحله حذفي راه يابد. 

سويا اما با توجه به شش امتيازي بودن تنها در صورت برد صعود مي كند. 
  شانسآزمونبرايگلزنيبهچلسي

 در گروه H نيز رقابت حساس و هيجان انگيزي براي مشخص شدن تيم اول 
و دوم گروه بين يوونتوس و چلسي است. چلسي با كسب 12 امتياز تنها به 
واسطه تفاضل گل بهتر است كه صدر جدول را در اختيار دارد و يوونتوس 
نيز با شش گل كمتر در تعقيب اوست. يووه در آخرين بازي خود در مرحله 
گروهي از مالمو، تيم قعرنشين گروه كه تاكنون موفق به كسب تنها يك امتياز 
شده پذيرايي مي كند و در كسب سه امتياز خانگي مقابل اين تيم كار چندان 
سختي ندارد. با وجود اين جبران تفاضل گل شش امتيازي كه بعيد نيست 
در مصاف امشب چلسي و زنيت بيشتر شود كار چندان ساده اي نيست. اما 
براي ايراني ها مصاف امشب چلسي و زنيت از اهميت بااليي برخوردار است 
و دليل آن نيز حضور سردار آزمون، مهاجم ملي پوش ايران در تركيب تيم 
روسي است. بازيكني كه مي تواند امشب يك بار ديگر توانايي هاي خود را به رخ 
فوتبال دنيا بكشد. هرچند بعيد است چلسي صدرنشين بازنده اين ديدار باشد، 

خصوصاً كه قصد صعود با جايگاهي را كه در اختيار دارد در سر مي پروراند.

نگاهيبهعملكرددرخشانكاروان»مدافعانسالمت«دربازيهايپاراآسياييجوانانبحرين

دقيقه 27 دقيقه اعتراض اورتوني هاپاياني خوش با چاشني قهرماني
ــوي هواداران افراطي يك تيم،  كمتر مي توان شاهد ترك ورزشگاه از س
آن هم به نشانه اعتراض بود، اما وقتي كارد به استخوان هوادار برسد حتي 
تيفوسي ترين ها هم صداي اعتراض شان بلند مي شود، اتفاقي كه در جريان 
بازي اورتون مقابل آرسنال افتاد و هواداران اورتون به نشانه 27 سال جام 
نديدن اين تيم در دقيقه 27 بازي ورزشگاه را ترك كردند. آخرين قهرماني   
اورتون به سال 1995 بازمي گردد كه اين تيم فاتح جام خيريه و جام حذفي 
انگليس شد. از آن سال به بعد، آبي ها ديگر رنگ قهرماني به خود نديدند تا 

حاال هواداران شان حتي حاضر به ديدن بازي تيم شان هم نباشند.

 مي خواهند ورزشكاران را 
به جان هم بيندازند

نشست خبري اعضاي معترض كميسيون ورزشكاران ديروز در فدراسيون 
كشتي برگزار شد. در اين نشست، هادي ساعي با اشاره به اختافات گفت: 
»انتظار من هادي ساعي اين است، نبايد كار غيرقانوني انجام شود و حتي 
در جلسه هيئت اجرايي هم اين تذكر را به آقاي صالحي اميري دادم كه نبايد 
قبل از تعيين رئيس، چهار عضو را انتخاب مي كرد. قولي كه به سوريان داده 
بودند هم اشتباه بود و طبق قانون سوريان نمي توانست توسط رئيس كميته 

ملي المپيك منصوب شود و عضو شش نفر باشد.«
احسان حدادي ديگر معترض كميسيون ورزشكاران هم مدعي شد: »اين 
اتفاقات به نظرم به ضرر جامعه ورزش است. ما تاش كرديم خدايي ناكرده 
مهندسي پيش نيايد، اما اين مسائل را حس كردم. اتفاقاتي دارد مي افتد كه 

ورزشكاران را به جان هم مي اندازند.«
حسن يزداني نيز در جلسه گفت: »دغدغه ها مشترك است و اميدوارم يك 
ــود و ورزشكاران بتوانند به  بزرگ تر ورود كند و به حاشيه ها دامن  زده نش
ورزش كمك كنند. ما قهرمانان زيادي در كشتي داشتيم و مي توان از آنها در 
كميسيون استفاده كرد. اكثر مدال هايي كه در جهان و المپيك كسب شده به 
وسيله كشتي، تكواندو، دووميداني و وزنه برداري به دست  آمده است. صحبت 

خاصي ندارم و به دستور آقاي دبير آمده ام و اميدوارم مشكات حل شود.«
ــهربانو منصوريان نيز عنوان كرد: »در جلسه اول كميسيون، اعتراض  ش
ــتي گيران بود. قرار بود حكم بدهند نه اينكه رئيس و  ما روي نبودن كش
نايب رئيس معرفي شود. من دوست داشتم به يزداني رأي بدهم. در جلسه 
بعدي هماهنگي شد كه روز يك شنبه يا دوشنبه كه من گفتم دوشنبه. 
بليت گرفتم، ولي در گروه اعام شد روز يك شنبه. فكر نمي كردم در بين 
ورزشكاران اين اتفاقات بيفتد. مشخص بود كه از قبل برنامه ريزي شده بود 

كه آن 11 نفر به خودشان رأي بدهند.«

يكبامودوهوا
فريدون حسن

    بازتاب
كهم�يگويند
يعن�يهمي�ن،
يعنيهرجاكهخودتنخواهي،نرويوبهانه
دهانپركنهمبياوري،اماهمانجارااگربقيه
نروندومس�ابقهندهندوحتيهمانبهانهرا
بياورن�دمحك�ومميش�وندوتحري�م!اين

سياستاستكباراست.
ــكا بازي هاي  ــود كه امري ــر جالب توجهي ب خب
ــتاني چين را به دليل آنچه نقض  المپيك زمس
گسترده حقوق بشر و نسل كشي اقليت مسلمان 
ايغور مي خواند بايكوت ديپلماتيك كرده است. 

ــويم كه  ــود وقتي متوجه ش خبر جالب تر مي ش
فشارها از سوي كنگره اينقدر زياد بوده كه حتي 
خواهان تحريم كلي مسابقات بوده اند، اما دولت 
ــتن دهان  ــردن اوضاع و بس بايدن براي آرام ك
منتقدان فعاً در همين سطح ديپلماتيك بازي ها 
را بايكوت كرده است. جن ساكي، سخنگوي كاخ 
سفيد روز دوشنبه )ششم دسامبر( به خبرنگاران 
ــي و  ــدن با توجه به نسل كش گفت: »دولت باي
ــين كيانگ و ساير  ــريت در س جنايات عليه بش
ــط جمهوري خلق  موارد نقض حقوق بشر توس
چين، هيچ نمايندگي رسمي يا ديپلماتيكي را به 

بازي هاي المپيك زمستاني و پارالمپيك 2022 
پكن اعزام نخواهد كرد، اما ورزشكاران امريكايي 

در بازي ها حضور دارند و رقابت مي كنند.«
به  دنبال اعام اين خبر، مقامات چين هم امريكا را 
متهم به نقض منشور المپيك كردند. ژائو ليجيان، 
سخنگوي وزارت امور خارجه چين در ميان سيل 
انتقادات به اين كشور صحبت هايي را مطرح كرد. 
وي قول داد كه چين با »اقدامات متقابل قاطعانه« 

پاسخ خواهد داد، اما جزئيات بيشتري نداد. 
ــت كه  ــن ماجرا، آنجاس ــل تأمل در اي نكته قاب

ــان  ــي نظير امريكا هر وقت كه خودش دولت هاي
ــون و واهي يا  ــل گوناگ ــه دالي ــد و بنا ب بخواهن
مسابقه اي را تحريم مي كنند يا از اعتبار مي اندازند. 
بهانه نقض حقوق بشر و نسل كشي اقليت مسلمان 
ــابقات المپيك زمستاني چين  براي بايكوت مس
در حالي از سوي امريكايي ها مطرح مي شود كه 
رژيم غاصب صهيونيستي با حمايت همين امريكا 
ــت كه در حال نسل كشي مسلمانان و  سال هاس
جنايت عليه بشريت است. امريكا اقليت مسلماني 
را كه دلش مي خواهد مي بيند، اما روي جنايات 

رژيم صهيونيستي چشم مي بندد. اينجا ورزش 
ــت، اما وقتي ورزشكاران  ــت جدا نيس از سياس
ــورهاي جهان  جوانمردي كه از ايران و ديگر كش
ــطين حاضر  ــردم مظلوم فلس ــت از م در حماي
ــتي  ــا نمايندگان رژيم صهيونيس به رويارويي ب
نمي شوند، ورزش از سياست جدا مي شود و روح 

المپيك و منشور آن ضربه مي خورد. 
اقدام امريكا در بايكوت مسابقات المپيك زمستاني 
ــئوالن ورزش  ــد مورد توجه مس چين اتفاقاً باي
ايران براي پيش گرفتن بحث هاي ديپلماتيك و 
حقوقي و پيگيري حقوق تضييع شده ورزشكاران 
كشورمان در مواجهه با نمايندگان رژيم غاصب 
صهيونيستي قرار گيرد. سال هاست كه ورزشكاران 
جوانمرد ايران و ورزشكاران آزاده جهان به همين 
ــر و نسل كشي و خصومت  دليل نقض حقوق بش
ــلمانان از رويارويي با نمايندگان  ــكار با مس آش
رژيم جعلي صهيونيستي امتناع مي كنند، اما از 
ــتي حاكم بر مجامع  سوي البي هاي صهيونيس
ورزشي جهان با محروميت و تحريم هاي آنچناني 
ــوند. حاال كه امريكايي ها خودشان  مواجه مي ش
ــد، چرا ما از  ــك را در پيش گرفته ان راه ديپلماتي
ــاندن حرف حقمان  ــي نش اين راه براي به كرس

استفاده نكنيم.

رفتار سياسی و غيرورزشی امريكا در المپيک زمستانی!

تبعيض در فوتبال دردآور است

برخي از شكست ژيمناستيک خوشحال شدند
رضا خيرخواه، سرمربي تيم ملي ژيمناستيك ايران در خصوص لغو اردوي       خبر
ــت: »قرار بود اردوي تيم ملي  تيم ملي ژيمناستيك هنري اظهار داش
ژيمناستيك هنري در قزوين برگزار شود كه متأسفانه عنوان شد به دستور وزارت ورزش جلوي برگزاري 
اردو گرفته شده است.« وي افزود: »صحبت من با آقاي معاون اين است كه آيا فضاي دموكراتي كه از آن 
حرف مي زديد اين بود. شما براي كسب سهميه هيچ كمكي به ما نكرديد و به نظر من از اينكه سهميه 
كسب نشد خوشحال شديد. شما بوديد كه در همان قبل از پايان دوره رياست چهار سال اينچه درگاهي 
هر كاري كرديد تا ژيمناستيك زمين بخورد، چون مي دانستيد با توجه به پيشرفت ژيمناستيك ايران 
كار شما براي انتخاب گزينه خودتان براي رياست فدراسيون سخت تر می شود. خيلي دردناك است كه 
رؤساي هيئت هاي استاني را مجبور به امضاي نامه آماده  مي كنند تا اينگونه بتوانند به اهداف خود برسند. 
قطعاً اين اقدامات آنها در تاريخ ورزش كشور ثبت خواهد شد و هميشه از آن به بدي ياد مي شود. به هر 

كاري دست زديد تا وزير ورزش از واقعيت ها خبردار نشود. اين كار شما نه اخاقي است و نه شرعي.«

ــوع  ــض در ورزش موض تبعي      چهره
تازه اي نيست. سال هاست كه 
ــدال آوران و قهرمانان المپيك اين  عادت كرده ايم از زبان م
تبعيض ها را بشنويم، اما وقتي حتي در فوتبال هم اين مسئله 
ــف چيز ديگری  ــم مي آيد، آن وقت ديگر جز تأس به چش
نمي توان گفت و خورد! حرف هاي پيمان حسيني، دروازه بان 
تيم ملي فوتبال ساحلي از همين دست حرف هاست كه بايد 
خواند و تأسف خورد. او مي گويد: »فدراسيون بايد با ما مانند 
ــه اي برخورد كند، اما ما  يك تيم بزرگ و حرف
ــم و هنوز  ــب نداري ــاس مناس ــي لب حت
پاداشمان را از طرف فدراسيون فوتبال 
ــه اين اتفاق  دريافت نكرده ايم ك
اصًا خوب نيست، حتي نمي دانيم 
جوايزي كه هواداران براي ما در نظر 
ــه آنها را  ــده، ما ك گرفته بودند چه ش
ــي در ايران بين  تحويل نگرفته ايم. وقت
رشته هاي ورزشي تبعيض قائل مي شوند 
براي ما دردآور است، چرا فوتبال پاداش 
مي گيرد، اما فوتبال ساحلي نه. اين نوع 
تبعيض ها باعث ناراحتي مان مي شود. اگر 
اسم تيم، تيم ملي است پس بايد به همه 

يك نگاه يكسان داشته باشند.«

خوش شانس بوديم كه با شما بازي كرديم 
تيم ملي هندبال زنان ايران به رغم شكست 

كوره گير ليو

 رئيس فدراسيون هندبال نروژ

ــنگيني كه برابر نروژ خورد، اما توانست  س
ــي را از خود ارائه كند، به  نمايش قابل قبول
طوري كه فاطمه خليلي بهفر، دروازه بان تيم 
ملي كشورمان پس از اين بازي جايزه بهترين 
بازيكن زمين را از آن خود كرد و اشك هايش 
ــا واكنش هاي  ــد از دريافت اين جايزه ب بع
بسياري روبه رو شد و خيلی از بازيكنان تيم 
ملي نروژ نيز به همراه اين دروازه بان گريه 
كردند و پس از بازي به تمجيد از دختران ايراني تيم ملي هندبال پرداختند.  
اما شايد جالب ترين اتفاق پيام كوره گير ليو، رئيس فدراسيون هندبال نروژ 
در واكنش به اتفاقات ديدار تيم ملي كشورش برابر ايران باشد: »اين دعاي 
ــحال، متأثر و  ــيوني مفتخر، خوش ــوي رئيس فدراس ــامبر از س ماه دس
خوش شانس است. من ديدار تيم ملي هندبال زنان در جام جهاني برابر تيم 
ايران را تا هميشه به خاطر خواهم داشت، به خاطر دختراني پرغرور و زيبا  از 
ايران، از دنيايي ديگر. ما تنها زماني مي توانيم آنها را درك كنيم كه با آنها 
ديدار كنيم و در كنارشان باشيم. اينجا شاهد اسكي بازهايي هستيم كه در 
رشته پرش نصف بهترين بازيكنان مي پرند، دختران اسكي بازي كه پنج 
دقيقه پس از فرد قهرمان كار را به پايان مي برند. رقابت هاي اسكي صحرايي 
كه با حضور سه تيم نروژي در بين شش تيم برتر ادامه دارد، ورزشكاراني كه 
كارشان در همان راند اول به پايان مي رسد، فوتبال هايي كه با نتيجه 6 بر 
يك تمام مي شوند و اسكي بازاني كه هرگز به خط پايان راه پيدا نمي كنند. 
اين داستان هر سال تكرار مي شود، اما هيچ كس اشاره اي به تفاوت سطح 
موجود نمي كند. ورزش از تفاوت سطح در دستاوردها و منابع شكل گرفته 
است. ورزش همچنين مكاني بهتر براي ماقات با اين تفاوت ها، درك ، ياد 
ــنبه در سالن  ــت. اين چيزي بود كه ما روز يك ش گرفتن و لذت بردن اس
هندبال جام جهاني در اسپانيا شاهدش بوديم. مي توانيم دو يا سه ديدار 
هندبال مانند بازي نروژ برابر ايران را در بازه زماني دو ساله براي اهدافي بهتر 
و بزرگ تر برگزار كنيم، اين چشم اندازي است كه ما بايد داشته باشيم. باور 
ــاركت همگاني نبايد فقط داخل مرزهاي نروژ و درك نروژي ها از  به مش

واقعيت وجود داشته باشد. اين دعاي من براي ماه دسامبر است.«

وقتی قهرمانان بازيچه می شوند
حكايت حواشي كميسيون ورزشكاران كميته ملي المپيك، حكايت تلخ 
ــيوني كه قرار بود سنگي از جلوي پاي  اين روزهاي ورزش است. كميس
قهرمانان بردارد، در همين شروع كار گرفتار جنجال هاي عجيب و غريبي 
شده كه در نهايت دود آن در چشم ورزش مي رود تا ظرفيت بزرگي كه اين 

كميسيون براي دفاع از حق ورزشكاران داشت از دست برود. 
ــكاران كه از  ــيون ورزش ــت خبري ديروز جمعي از اعضاي كميس نشس
مدال آوران و قهرمانان بنام المپيك و جهاني هستند، شكاف بزرگي را كه 
بين قهرمانان به وجود آمده است نمايان كرد، يك شكاف بزرگ كه گروهي از 
قهرمانان يك سوي آن و برخي ديگر در طرف ديگرش ايستاده اند. قهرماناني 
كه وعده داده بودند مي خواهند در يك جبهه، حق ورزشكاران را كه ميان 
وعده هاي يكي در ميان عملي شده مسئوالن گم شده است زنده كنند، اما 

آنقدر اختافات شان باال گرفته كه حاضر نيستند كنار هم قرار بگيرند. 
تأسف برانگيز است، از 20 عضو كميسيون ورزشكاران، 9 نفر يك طرف و 
11 نفر در طرف ديگر قرار گرفته اند و حرف همديگر را نمي خوانند، آن هم 
قهرماناني كه براي يك هدف مشترك دور هم جمع شده بودند، اما چه شده 
كه حتي قبل از اينكه اولين جلسه شان را برگزار كنند، حواشي آن با غيبت 
جنجالي دو عضو كليد خورد و در جلسه دوم با افزايش غايبان و معترضان 
به 9 نفر از جمع 20 عضو، اين شكاف عميق تر شده است. ديروز جنجال هاي 
ــت خبري كه برخي اعضاي معترض برگزار كردند به  كميسيون با نشس
اوج رسيد، به طوري كه به نظر مي رسد در دوره دوم اختاف  اعضا شدت 
بيشتري پيدا كرده، به حدي كه از همين االن مي توان گفت اميدهايي كه 
به اين كميسيون براي احياي حق و حقوق ورزشكاران به وجود آمده بود از 
بين رفته و گويا تنها چيزي كه براي برخي از اعضا اهميت ندارد، حق و حقوق 
ورزشكاراني است كه با رأي اعتمادشان به اين اعضا، آنها را براي زنده كردن 

حقوق پايمال شده شان به اين كميسيون فرستاده اند. 
نمی توان از نقش تك روي و سهم خواهي برخي اعضا كه با چشم بستن 
بر منافع گروهي، منفعت هاي شخصي شان را در اولويت قرار داده اند در 
رسيدن به چنين وضعيتي در كميسيون ورزشكاران گذشت، قهرماناني 
كه انگار همه چيز را در بودن و مسئوليت گرفتن خودشان مي دانند و وقتي 
به هدف شان نمي رسند با جبهه گيري، سعي در ايجاد شكاف و اختاف 
در كميسيون دارند و با يارگيري از اعضاي ديگري كه ممكن است نقدي 
به كميسيون داشته باشند، دوقطبي را در كميسيون تقويت مي كنند تا 

حواشي بر وظيفه اصلي كه كميسيون برعهده دارد غلبه كند. 
البته دليل اصلي سرنوشت تلخ اين روزهاي كميسيون ورزشكاران را بايد 
ــت وجو كرد. افرادي كه از خارج براي اعضای  در بيرون از كميسيون جس
كميسيون نسخه مي پيچند و بازيگر اصلي حاشيه ها و جنجال ها هستند، 
بازيگراني كه قهرمانان را جلو انداخته اند تا بتوانند به اهداف شان برسند. در 
اين بين قهرمانان بازيچه مي شوند و تنها چيزي كه اهميت پيدا مي كند 

منافع گروهي است كه بر منافع ورزش سايه انداخته است. 
اين در حالي است كه تصور مي شد كميسيون ورزشكاران كه قهرمانان 
ــكيل مي دهند در اين كميسيون كه عنان كار  نامداري اعضاي آن را تش
به دست خودشان است، بتوانند برخي كج روي هاي مديريتي كه سبب 
ــيدن به جايگاهي را كه شايسته اش هستند دور  شده ورزشكاران از رس
شوند با تصميم هايي كه مي گيرند اصاح كنند. باز هم اما به نظر مي رسد 
كميسيوني كه از خود قهرمانان تشكيل و توسط خودشان اداره مي شود هم 
با نفوذي كه برخي مديران انجام داده اند و با توجه به منافعي كه اين مديران 

دنبال مي كنند دو دسته شده و در حال رفتن به بيراهه است. 
با توجه به تجربه تأسف برانگيز كميسيون ورزشكاران در اولين دوره و دومين 
دوره كه در ابتداي آغاز كارش است به نظر مي رسد كه ورزشكاران براي احقاق 
حق شان نبايد اجاره دخالت هاي بيروني را بدهند و گرفتار سهم خواهي و 
تك روي شوند. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه اين كميسيون به وظيفه 
اصلي كه جهت سروسامان دادن به اوضاع قهرمانان برعهده دارد رسيدگي 
كند، نه اينكه مانند امروز اعضاي آن با خط هايي كه از بيرون مي گيرند بر طبل 

اختاف بكوبند و ورزش را بيشتر از قبل وارد حاشيه كنند.


