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فرنگی کاران ایران با 

دنیا حیدری 
کس�ب چه�ار طال،       گزارش  یک

چه�ار نق�ره و پنج 
برنز قهرمان جام اوپن زاگرب شدند. کرواسی 
میزبان نخستین رقابت های رنکینگ دار کشتی 
بود، رقابت هایی که خوشبختانه با قهرمانی تیم 
مل�ی کش�تی فرنگ�ی ب�ه پای�ان رس�ید. 
مدال آوری شاگردان رنگرز تا شب آخر مسابقات 
زاگرب ادامه داش��ت و تیم ملی کش��تی فرنگی 
کشورمان مجموعاً با کسب 13 مدال مقتدرانه به 
عنوان قهرمانی دست یافت. اوج کار این تیم در 
آخرین روز رقابت ها بود؛ دوبنده پوشان پنج وزن 
دوم روی تشک رفتند و موفق به کسب سه طال، 

یک نقره و سه برنز شدند.
   درخشش در زاگرب

درخش��ش در اولین رویداد مهم س��ال اهمیت 
زی��ادی ب��رای کش��تی ای��ران داش��ت. پس از 
نایب قهرمانی آزادکاران، نوبت به تیم فرنگی رسید 
که خودی نش��ان دهد و از اعتبار کشتی کشور 
دفاع کند. یاران رنگرز به خوبی اهمیت تورنمنت 
کرواسی را درک کردند و می دانستند کسب مدال 
خوشرنگ در این رقابت ها تا چه اندازه می تواند 
در جایگاهش��ان در رده بن��دی اتحادیه جهانی 
تأثیرگذار باشد. پس از مدال های اوزان نخست، 

نوبت قدرت نمایی دیگر نمایندگانمان بود.
نخستین طالیی شب پایانی ایران در کرواسی، 
پویا دادم��رز ملی پ��وش وزن 55 کیلوگرم بود. 
دادمرز در گ��روه A کار خود را ب��ا برتری مقابل 
حریف��ی از مولداوی آغ��از کرد و ب��ا ضربه فنی 
رقی��ب رومانیایی فینالیس��ت ش��د. دادمرز در 
ادام��ه موفقیت های خود تی��روف ازبک را هم با 
نتیجه 5 بر 3 از سد راه برداش��ت تا با دستیابی 
به گردن آویز طال بر س��کوی قهرمانی بایس��تد. 
جواهری دیگر نماینده ما در این وزن به مدال برنز 
دست یافت. مهدی محسن نژاد هم یکی دیگر از 
طالیی های ایران بود. نماینده وزن 60کیلوگرم 
پس از موفقیت در دیداره��ای مقدماتی، مایتو 
کاوانا ژاپنی را برد و راهی فینال ش��د. در فینال 
محسن نژاد برابر نیهاد ممدلی از آذربایجان پیروز 

شد و مدال ارزشمند طال را به گردن آویخت. 
فینال بعدی در وزن 82 کیلوگرم بود که با برتری 
علیرضا مهمدی س��ومین ط��الی کاروان ایران به 
ارمغان آمد. پژمان پش��تام در همین وزن صاحب 
گردن آویز برنز شد. س��جاد ایمن طلب اما با قبول 
شکست برابر حریف ترکیه ای در فینال روی سکوی 
نایب قهرمانی وزن 72 کیلوگرم ایستاد و دستش از 
مدال طال کوتاه شد. تیم ملی کشتی فرنگی اگرچه 
نمایش قابل قبولی در کرواس��ی به اجرا گذاشت، 

اما هیچ نماینده ای در فین��ال وزن 130 کیلوگرم 
نداشت. امیر قاسمی و علی اکبر یوسفی دو نماینده 
تیم منتخب کش��تی فرنگی ما بودند. قاس��می به 
مدال برنز اکتفا کرد، اما یوس��فی روی سکو نرفت. 
تیم کش��ورمان در روز نخست مس��ابقات توسط 
محمدعلی گرایی، ناصر علیزاده و امین کاویانی نژاد 
به ترتیب صاحب سه نشان طال، نقره و برنز شد و در 
روز دوم هم توسط عارف علیزاده و رضا عباسی به دو 
مدال نقره رسید و ایمان علیزاده هم گردن آویز برنز 

را از آن خود کرده بود. 
   کیفی ترین مسابقه

حس��ن رنگرز از عملکرد شاگردانش تقدیر کرد. 
درخشش در نخس��تین رقابت های رنکینگ دار 
سال 2023 اهمیت زیادی برای کشتی فرنگی 
ایران داش��ت و ح��اال قهرمان��ی در رقابت های 
کرواس��ی نوید روزهای خوبی را در این رش��ته 
می دهد. س��رمربی تیم ملی در گفت وگو با ایرنا 
ضمن ابراز رضایت از نتایج کس��ب شده، اظهار 
داش��ت: »تورنمنت زاگرب یک��ی از کیفی ترین 
مسابقات چند سال اخیر بود و کسب مدال های 
متعدد توس��ط دالوران ما خروجی بسیار خوبی 
برایمان بود. این نخس��تین رقابت های رنکینگ 
اتحادیه جهانی در س��ال جدید ب��ود. قهرمانان 
جه��ان و المپی��ک متع��ددی در اوزان مختلف 

ش��رکت کرده بودند و یکی از بهترین مسابقات 
سال های گذش��ته را ش��اهد بودیم. امسال نیز 
این تورنمنت متفاوت برگزار ش��د، به این دلیل 
که اتحادیه جهان��ی 2 کیلوگرم ارف��اق وزن در 
نظر گرفت که جذابیت رقابت ها را افزایش داد و 
رقابت ها را به شکل جایزه بزرگ برگزار کرد که 

این اتفاق هم بر جایگاه مسابقات افزود.«
رنگرز معتقد اس��ت مدال های به دس��ت آمده در 
رنکینگ شاگردانش نقش مهمی خواهد داشت: 
»امسال مسابقات جهانی به دلیل در پیش بودن 
سال کس��ب س��همیه المپیک با ش��رایط کاماًل 
متفاوتی برگزار خواهد شد.  همه کشورها می آیند 
که یک مهندسی جدی در خصوص رنکینگ داشته 
باشند. در مجموع مسابقات زاگراب به لحاظ کیفی 
فوق العاده ب��ود و به لحاظ کمی هم بسیار بس��یار 
مناسب برگزار ش��د. کما اینکه در یکسری اوزان 
37کشتی گیر شرکت کردند و می توان به جرئت 
گفت ک��ه در اوزان 77 و 87 کیلوگرم تقریباً تمام 
مدعیان و مدال داران حضور داشتند. خدا را شکر از 
۹ وزنی که دالورمردان ما شرکت کردند، در هشت 
وزن فینالیست داشتیم. با کسب مدال های متعدد 
در این رقابت ها، ارزیابی جدی از وضعیت موجود 
قهرمانان ما شکل گرفت. مسابقات بسیار خوبی بود 

و خروجی بسیار خوبی هم داشت.«
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ستاره  گلزن تاتنهام هم رکوردشکنی کرد 
اشرف رامین

      چهره
و هم گل برتری تیمش را به ثمر رساند. 
مصاف سفیدپوش��ان و من س��یتی با 
پیروزی یک بر صفر میزبان هم��راه بود. بازیکنان تاتنهام در غیاب 
کونته، سرمربی شان موفق شدند سیتیزن ها را با باخت بدرقه کنند. 

جایگاه پنجم اس��پرز در جدول تثبیت ش��ده، اما در عوض تیم 
گواردیوال نتوانست فاصله اش را با آرسنال کاهش دهد. در 

این جدال هری کین، دویست و شصت و هفتمین گل 
خود با پیراهن تاتنهام را به ثمر رس��اند، به رکورد 
200 گل در لیگ  برتر رسید و بهترین گلزن تاریخ 
تیم لندنی لق��ب گرف��ت. کاپیتان کی��ن بعد از 
رکوردش��کنی و تاریخ س��ازی با پیراهن تاتنهام 
اظهار داش��ت: »این یک لحظه جادویی اس��ت. 
خیلی دلم می خواس��ت این کار را در یک مسابقه 
مهم انجام دهم و تیمم هم برنده شود. رسیدن به 
200 گل زده مقابل هواداران یک لحظه خاص است. 
چنین گل��ی در یک مس��ابقه بزرگ مقاب��ل یکی از 

بهترین تیم های جهان، اتفاق خاصی است. زمانی که 
فوتبال بازی کردن را یاد گرفت��م هرگز به ذهنم خطور 
نمی کرد که در لیگ برتر 200 گل بزنم. حضور در این 
فهرست اکنون هیجان انگیز است. سال های بیشتری در 

پیش دارم و امیدوارم این روند را ادامه دهم.«

این برد تقدیم به هواداران

رکوردشکنی ستاره برای تاتنهام

دربی میالن باز هم به س��ود اینتر تمام ش��د. رقبای س��نتی دربی        خبر
دالمدونینا را برگزار کردند و باز هم این تی��م اینزاگی بود که پیروز 
میدان شد. نروآتزوری که به تازگی با تحمیل شکست به همشهری اش قهرمان سوپرکاپ ایتالیا شده 
بود، این بار با تک گل کاپیتان مارتینز از سد آث میالن گذشت. اینتر با این برد 43امتیازی شد و در 
رتبه دوم باقی ماند. اینزاگی، سرمربی اینتر با خوشحالی از دومین برد متوالی مقابل میالن صحبت 
کرد: »بدون تردید نمایش فوق العاده ای داشتیم. به بازیکنانم تبریک می گویم. آنها مصمم و متمرکز 
بودند. دو پیروزی در دربی در فاصله 20 روز، دستاوردی است که ما می خواهیم با هوادارانمان تقسیم 
کنیم. تنها نکته منفی این بود که به رغم چنین برتری تنها با یک گل برتری تا پایان احتمال تغییر 

نتیجه وجود داشت. ما می توانستیم روی تمام کنندگی و ضربات آخر دقیق تر عمل کنیم.« 

هدیه آنجلوتی  برای قهرمانی ژاوی

بارس��لونا با برتری 3 بر صفر مقابل س��ویا گام 
بزرگی به س��مت قهرمان��ی اللیگا برداش��ت. 
کاتاالن ها یک شنبه شب در خانه میزبان سویا 
بودند و با ارائه یک بازی خوب و رو به جلو موفق 

شدند با سه گل میهمان خود را شکست دهند، 
اما برای ژاوی مهم تر از بردن سویا نتیجه ای بود 
که در دیدار مایورکا و رئال مادرید رقم می خورد. 
بارس��ا برد و اختالفش را با رئال حفظ کرد، اما 

مایورکا کاری کرد که این اختالف حاال به هشت 
امتیاز برسد. مایورکا موفق شد با یک گل رئال 
مدعی را شکست دهد تا تیم کارلو آنجلوتی عماًل 
قهرمانی را به رقیب دیرین خود تعارف بزند. گل 
به خودی ناچو، کار رئ��ال را در همان نیمه اول 
یکس��ره کرد، تا جایی که حت��ی پنالتی گرفته 
ش��ده در نیمه دوم برای این تیم هم چاره ساز 
نشد و آسنس��یو در غیاب بنزما آن را به دستان 

دروازه بان مایورکا سپرد. 
حاال بارس��ا در جدول 53 امتیازی است و رئال 
در همان عدد 45 درجا زده اس��ت. با این حال 
آنجلوت��ی هنوز می گوی��د که امیدوار اس��ت و 
تیمش تا آخر می جنگد، حرفی که شاید خودش 
هم چندان به آن باور نداش��ته باشد: »ما تا آخر 
برای قهرمانی در اللی��گا می جنگیم. هیچ چیز 
تمام نشده و بازی های زیادی باقی مانده است.« 
در اردوی مقابل هم ژاوی هنوز تیمش را قهرمان 

نمی دان��د: »م��ا نمی دانیم که در ح��ال حاضر 
بهترین تیم اللیگا هس��تیم یا خیر، ولی این را 
می دانم که نمی توانیم کاماًل در آرامش باشیم، 
چراکه مثاًل یک شکست مقابل ویارئال در بازی 
بعد می تواند همه تردیدها را برگرداند. من امروز 
خوشحالم، اما از حاال به فکر آینده و بازی های 

بعدی هستم.«
ژاوی ادامه می ده��د: »من هنوز خود را مدعی 
اصلی کس��ب قهرمانی نمی دانم، چ��ون واقعاً 
مسابقات سختی در پیش داریم و باید حسابی 
حواسمان را جمع کنیم. االن که شرایط خوبی 
داریم و سرمست از پیروزی هستیم باید مراقب 
باش��یم تا دچار اش��تباه نش��ویم. رئال مادرید 
همیشه می تواند هر تیمی را شکست دهد. ما 
نباید گارد خود را پایین بیاوریم، ما باید به یاد 
داشته باشیم که از کجا آمده ایم، سال گذشته 

کجا بودیم و االن کجا هستیم.«

 فرار بزرگ 
بارسا

حامد قهرمانی
      فوتبال اروپا

|1444 رج��ب   16  |  1401 بهم��ن   18 سه ش��نبه  یک  جای کار سیتی می لنگد
منچسترس��یتی دیگر مث��ل قبل قوی 
نیس��ت و پپ گواردیوال ه��م نمی تواند 
کنار خط مشکالت تیمش را حل کند. 
یک جای کار می لنگد؛ بازی رفت سیتی 
– تاتنهام ماه گذشته برگزار شد. وقتی 
تاتنهام با دو گل از س��یتی پیش افتاد 
با خودم گفتم تقصیر گواردیوالس��ت، 
هرچند آن بازی با برتری 4 بر2 سیتی 
به پایان رسید. در دیدار برگشت وقتی 
لیس��ت ترکیب اصلی اعالم ش��د و نام 
کوین دی بروینه و روبن دیاز را ندیدم یاد همان بازی افتادم. همه متوجه 
تصمیمات اشتباه پپ شده اند. هرچند تاکتیک های او در برخی بازی ها 
نتیجه مثبت داش��ته، ولی باز هم تأکید می کنم یک جای کار س��یتی 
می لنگد. دو، س��ه هفته پیش از من پرس��یدند کدام تیم قهرمان لیگ 
می شود و گفتم من سیتی. تاکنون چند بار نظرم را اعالم کرده ام، به خاطر 
همین تفکرم هواداران آرسنال بارها از من ناراحت و مدعی  شده اند احترام 
آنها را نگه نداشته ام. شنبه شب آرسنال باخت و نظر خیلی ها تغییر کرد! 
هنوز متعجبم از اینکه سرمربی سیتی چطور توانست بازیکنان کلیدی اش 
را روی نیمکت بنشاند. این مسئله برای همه عجیب بود. پپ نابغه فوتبال 
است، ولی او نیز از انتقادها در امان نمانده است. شرایط حساسی  است 
و تیم ها باید حواس شان را جمع کنند. این بازی نبود که از سیتی انتظار 
داشتیم. در طول بازی به این فکر می کردم چه به روز تیم پپ گواردیوال 
آمده است. بازیکنان او بارها به حریف فرصت و فضا دادند. ضمن اینکه 
ارلینگ هالند نیز جدال سختی را پشت سر گذاشت. مهاجم نروژی در 
جریان بازی حتی یک شوت در چهارچوب نداشت و یک موقعیت گل هم 
در محوطه جریمه تاتنهام نصیبش نشد. این اولین  باری بود که هالند با 
پیراهن سیتی نتوانست به سمت دروازه حریف شوت بزند. این شرایط را 
با عملکرد هری کین مقایسه کنید، گلزن تاتنهام در این بازی 10 بار در 
محوطه جریمه به توپ رسید و در نهایت هم تک گل بازی را به ثمر رساند. 
کین در این فصل 25 گل در لیگ برتر زده و به عقیده من او می توانست 

گل های بیشتری هم به ثمر برساند.

فوالد به نفع سرخابی ها بازی می کند یا سپاهان؟

از نبرد قهرمانی تا تالش برای بقا
آبی ه��ای پایتخت برای مان��دن در جمع مدعی��ان قهرمانی چاره ای 
ندارند جز اینکه قعرنش��ین لیگ  برتر را شکست دهند. هفته نوزدهم 
لیگ  برتر امروز آغاز می ش��ود و یکی از چهار دیدار را استقالل و نفت 

مسجدسلیمان برگزار می کنند. 
استقالل بعد از جنجال کرمان به آرامش رسیده و به امید اینکه روزهای 
آرام تیم تداوم پیدا کند به مصاف تی��م ته جدولی نفت می رود. ریکاردو 
ساپینتو، سرمربی آبی ها یک تنه می تواند یک بازی را به جنجال بکشاند 
و باید دید امروز در مصاف با سرمربی استقاللی حریف چه می کند. باخت 
به سپاهان و تراکتورسازی، استقالل را به مرز بحران رساند تا اینکه دو 
برد متوالی و پ��رگل برابر ملوان و مس کرمان اوض��اع را کمی آرام کرد. 
حاال آبی ها 33امتیازی هستند و تا رسیدن به سپاهان صدرنشین فقط 
سه امتیاز کم دارند. جبران این فاصله مستلزم گرفتن حداقل امتیاز در 
بازی های پیش روست. البته رویارویی با قعرنشین نباید باعث دست کم 
گرفتن حریف شود. ساپینتو باید به شاگردانش یاد آوری کند بازیکنان 
نفت مسجدس��لیمان فرصت طلب هس��تند و از کوچک ترین موقعیتی 
استفاده می کنند. حس��ینی، دروازه بان اول و کاپیتان تیم در سه بازی 
قبلی به دلیل مصدومیت غایب بوده و بعید اس��ت امروز به میدان برود، 
اما آسیب دیدگی نیک نفس، هافبک آبی ها برطرف شده و مشکلی برای 
بازی ندارد. نماینده مسجدس��لیمان اگرچه از 18 بازی فقط 11 امتیاز 
کسب کرده و گزینه اول سقوط به دسته دوم محسوب می شود، اما بعد 
از آمدن رضا عنایتی و نشستن او روی نیمکت، تیم شرایط بهتری پیدا 
کرده است. نفتی ها دو بازی قبلی را با تساوی به پایان رسانده اند و با 37 
گل خورده ضعیف ترین خط دفاع لی��گ را در اختیار دارند. با این  وجود 

شاگردان عنایتی برای خودنمایی در آزادی انگیزه باالیی دارند.
   

حساس ترین دیدار هفته را فوالد و سپاهان برگزار می کنند. این دیدار 
در فوالد  آره نا انجام می ش��ود و هر دو تیم انگیزه های متفاوتی دارند. 
میزبان از بین مدعیان خارج ش��ده و نهایت آرزویش کس��ب سهمیه 
لیگ قهرمانان است، اما طالیی پوشان اصفهان به چیزی جز قهرمانی 
فکر نمی کنند. آنها هفته پی��ش با برد پرگل براب��ر گل گهر و به لطف 
توقف پرسپولیس باالخره صدر را از چنگ قرمزها درآوردند. تیم ژوزه 
مورایس برای رسیدن به این جایگاه سختی های زیادی را تحمل کرد، 
به همین خاطر س��پاهانی ها قدر این موقعیت را می دانند و به راحتی 
آن را از دس��ت نمی دهند. بازی رفت دو تیم به س��ود فوالد تمام شده 
و تیم اصفهانی برای گرفتن انتقام این باخت به اهواز سفر کرده است. 
زردپوشان خطرناک ترین خط حمله لیگ را دارند. منتها در این بازی 
رامین رضاییان محروم است، عالوه  بر او محمد دانشگر، امید نورافکن و 
محمد کریمی نیز از حضور در بازی محروم شده اند. پر کردن جای خالی 

این بازیکنان اصلی ترین چالش سرمربی پرتغالی است. 
تیم جواد نکونام این فرصت را دارد تا معادله قهرمانی را تغییر دهد و با 
گرفتن امتیاز از سپاهان به نفع پرسپولیس و استقالل بازی کند. جواد 
نکونام، سرمربی فوالد در نشست خبری قبل از این دیدار گفت: »امروز 
مثل تمام بازی های لیگ نیاز داریم با تمرکز کافی وارد زمین شویم. در 
نیم فصل دوم بازی ها سخت شده و دیدارها پشت سر هم است که رقابت 
در آن نیاز به انرژی باال دارد. مقابل یکی از بهترین تیم ها بازی داریم و 
نیازمند آن هستیم که با تمرکز و بهترین کیفیت در زمین ظاهر شویم 
و حداکثر امتیاز را بگیریم. در بازی با تیم هایی که بازیکنان باهوش��ی 
دارند باید خیلی باتمرکز کار کرد. امیدوارم ب��ازی خوبی ارائه کنیم و 

نتیجه خوبی بگیریم. «
   

آلومینیوم در اراک میزبان مس رفس��نجان است. آلومینیوم همان تیمی 
است که با متوقف کردن پرسپولیس، سپاهان را به صدر جدول فرستاد. 
تیم مهدی رحمتی با 25 امتیاز در رده هفتم لیگ قرار دارد. در آن سوی 
میدان تیم ربیعی تنها هفت گل دریافت کرده و عنوان بهترین خط دفاع 
لیگ از آن مسی هاست. نماینده رفسنجان بیشترین تعداد تساوی در لیگ 
را در اختیار دارد )13 تساوی( و در رده ششم ایستاده است. نساجی نیز از 
پیکان پذیرایی می کند. میزبان رده دهمی هفته گذشته به ملوان باخته و 

پیکان نیز مقابل نفت مسجدسلیمان متوقف شده است.

گری نویل

اسکای اسپورتس

خروجی خوب 
فرنگی کاران ایران 

در زاگرب
در ششمین روز از چهل و چهارمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، حمید سجادی وزیر ورزش 
و جوانان، معاونان وزارتخانه، رؤسای فدراسیون های 
ورزشی و ورزشکاران رشته های مختلف با حضور در 
حرم امام خمینی)ره( با آرمان های بنیانگذار انقالب 
اس�المی تجدیدمیث�اق کردند. حمید س�جادی در 
حاشیه این مراسم گفت: »جامعه ورزش یک بار دیگر 
ثابت کرد پ�ای آرمان های امام راح�ل و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی محکم ایستاده است. ما ورزشی ها 
از بیانات امام راحل و یادگاری های او مطالب آموزنده 

و اثرگذاری را به یاد داریم.«

 تجدیدمیثاق جامعه ورزش
با آرمان های انقالب

قاب

فريدون حسن

تاج از کدام نسل سازی حرف می زند
مهدی تاج می گوید: »ک��ی روش برای فوتبال ما نسل س��ازی کرده و 
قطری ها نشان دادند که انتخاب او از سوی فدراسیون فوتبال برای جام 

جهانی اشتباه نبوده است.«
رئیس فدراسیون فوتبال گویا همه را مثل خودش فرض کرده، واال تا 
جایی که ما می دانیم واقعیت چیز دیگری اس��ت و بهتر است حداقل 
حاال که رئیس فدراسیون فوتبال می خواهد خود را به ندانستن بزند و 
در برابر قبول واقعیت مقاومت نشان می دهد در همین دو مورد نکاتی 
را خدمتش ارائه کنیم تا حداقل فکر نکند که همه خودشان را مثل او 
به ندانستن زده اند. تاج می گوید کی روش نسل سازی کرده در حالی که 
همه عالم و آدم می دانند تربیت یک نسل مستلزم کار زیربنایی و حضور 
تمام وقت و چندین سال تالش و ممارست اس��ت و این با طول مدت 
حضور دوباره و نصفه و نیمه کارلوس ک��ی روش در فوتبال ایران جور 
درنمی آید. کی روش تیمی آماده را تحویل گرفت که با کج سلیقگی و 
قدرنشناسی بازیکنان و مسئوالن فدراسیون فوتبال، سرمربی موفقش 
را از دست داد. کی روش این تیم را نابود کرد تا عماًل نسل طالیی فوتبال 
ایران که تقریباً تمامی بازیکنان ثابت آن در اروپا شناخته شده هستند 

با شکست در جام جهانی همه چیزش را از دست بدهد.
این شکست در دید رئیس فدراسیون فوتبال ایران نسل سازی تعریف 
می ش��ود، حاال چگونه؟ نمی دانیم!  آن را دیگر باید از خودش پرسید. 
کی روش در طول مدت حضور هشت س��اله قبلی اش در فوتبال ایران 
کار زیربنایی انجام نداد، حاال چگونه توانسته در طول دو ماه حضور یک 

نسل را تربیت کند، حتماً مهدی تاج بهتر می داند.
اما در خصوص حضور کی روش در قطر و انتخاب او به عنوان سرمربی 
تیم ملی این کش��ور، تاج معتقد اس��ت این انتخاب نشان می دهد که 
اقدام فدراس��یون در آوردن دوباره کی روش به تیم ملی اشتباه نبوده 
است. خدمت رئیس فدراسیون فوتبال باید عرض کنیم که قطری ها 
پولشان از پارو باال می رود. اصاًل شاید دلشان بخواهد آن را دور بریزند، 
واال قطری که فوتبالش رو به رشد است و به عنوان قهرمان آسیا فوتبال 
خوبی هم ارائه می کرد چرا باید س��راغ مردی برود که طی سال های 
گذشته هر جا رفته، باخته از کلمبیا در امریکای جنوبی گرفته تا مصر 
در آفریقا و ایران در آسیا. قطر اشتباه کرده است، اما همین اشتباه برای 

تاج مستمسکی شده تا روی اشتباه بزرگ خودش سرپوش بگذارد.
انتخاب کی روش توسط قطری ها که تا دلتان بخواهد راحت مربی عوض 
می کنند و اصاًل هم مسائل مالی برایش��ان مهم نیست، نمی تواند نشان از 
درستی انتخاب او از سوی فدراس��یون فوتبال ایران برای تیمی باشد که 
می توانست خیلی راحت به مرحله دوم جام جهانی صعود کند. فوتبال ایران 
در انتخاب کی روش اشتباه کرد، اشتباهی که هیچگاه امثال تاج و مدیران 
زیر دستش زیر بار آن نمی روند و نمی خواهند بپذیرند که با انتخاب خود 
اسباب شکست تیم ملی را فراهم کردند و بدتر اینکه حاال بهانه ای هم پیدا 
کرده اند تا اشتباهشان را به هر نحو ممکن توجیه کنند. نه آقای تاج، همه 
مثل شما فکر نمی کنند و مثل شما خودشان را به ندانستن نزده اند. نه نسلی 

تربیت شده و نه انتخاب شما درست بوده، واقعیت هم همین است.

کمیته ملی المپیک گزارش��ی را در مورد دیدار محمود خسروی وفا 
با رئیس کمیته بین المللی المپیک منتشر کرد. در این بیانیه آمده 
است: »این دیدار در راستای گسترش دیپلماسی ورزشی و افزایش 
تعامل و همکاری با نهادهای بین المللی و ارکان ورزشی جهان صورت 
گرفت که طی آن در خصوص موضوعات مختلفی از جمله وضعیت 
ورزش ایران در آس��تانه بازی های آس��یایی و همچنین رویدادهای 
کسب سهمیه المپیک بحث و بررس��ی صورت گرفت. در این دیدار 
که سه ساعت به طول انجامید، وضعیت ورزشکاران ایرانی و به طور 
کلی ورزش در ایران و نقش کمیته مل��ی المپیک ایران در حفاظت 
از ورزش��کاران و اعضای خانواده المپیک مورد بررس��ی قرار گرفت. 
موضوع حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات ورزشی بین المللی بدون 

هیچ گونه تبعیض نسبت به سایر ورزشکاران نیز مطرح شد.«
در ادامه بیانیه آمده اس��ت: »توماس باخ ضمن تقدیر و تش��کر از 
فعالیت های صورت گرفته در کمیته مل��ی المپیک طی چند ماه 
اخیر، دغدغه و نگرانی خود را نسبت به برخی گزارش ها مبنی بر اخذ 
ضمانت های مالی از ورزشکاران و تیم ها قبل از سفر به خارج از کشور 
برای شرکت در مسابقات بین المللی ورزشی ابراز کرد و بر اهمیت 
نبود تبعیض از هر نظر و رعایت کامل منشور المپیک توسط کمیته 
ملی المپیک تأکید کرد. در ضمن مقرر شد کمیته ملی المپیک ایران 
تالش های خود را برای حفظ حقوق ورزشکاران هم از منظر انسانی 
و هم از منظر ورزشی، پیگیری کند و گسترش دهد و به عمل خود 
مطابق با منشور المپیک و رعایت کامل اصل نبود تبعیض ادامه دهد. 
رئیس کمیته بین المللی المپیک درخواست کرد گزارش کتبی از 
کمیته ملی المپیک ایران درباره تمامی این موضوعات و همچنین 
ارائه گزارش بیشتر در مورد وضعیت بانوان در ورزش ایران به کمیته 
بین المللی المپیک ارسال شود. پس از دریافت این گزارش، بخش 
روابط کمیته ه��ای ملی المپیک IOC گزارش خود را در جلس��ه 
بعدی هیئت اجرایی کمیته بین الملل��ی المپیک در مارس 2023 

ارائه خواهد کرد.«

 بیانیه کمیته ملی المپیک
در مورد جلسه با باخ


