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 دنیا حیدری 

 فرش قرمز برای عامل فساد 
با سکوت منتقدان 

خبری از منتقدان دیروز نیست. آنها که تا چندی پیش خواستار برخورد 
جدی با تاج و دار و دسته اش بودند و تأکید داشتند غرامت ویلموتس باید 
از جیب مسببان این قرارداد ننگین پرداخت شود، نه از بیت المال، امروز 
مهر سکوت بر لب زده اند و چش��م بر تالش تاج برای بازگشت دوباره به 

فدراسیون فوتبال بسته اند!
کمتر کس��ی تصورش را می کرد رئیس سابق فدراسیون که ننگین ترین 
قرارداد تاریخ فوتبال را منعقد کرد و غرامتی سنگین روی دست فوتبال 
ایران گذاشت، بار دیگر سودای ریاست این فدراسیون به سرش بزند، اما 
زمان ثبت نام که ش��د، تاج بی هیچ خجالتی از فاجعه ای که پیشتر به بار 
آورده بود و فوتبال ایران همچنان با آن دست به گریبان است بار دیگر پا 

پیش گذاشته است، آن هم با وعده ایجاد تحول در فوتبال! 
اما کمتر کس��ی اس��ت که نداند آخرین باری که تاج اینگونه با قیافه ای 

حق به جانب صحبت کرد چه فاجعه ای را رقم زد.
البته انتظار زیادی نمی توان از رئیس س��ابق فدراسیون فوتبال داشت. 
او درس��ت زمانی که داش��ت گور فوتبال ایران و تیم ملی را با نشاندن 
ویلموتس روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران می کند هم مدعی بود در 
حال انجام بهترین کار برای فوتبال ایران است و منت زیادی هم از این 
بابت بر سر مردم گذاشت. درحالی که فاجعه بارترین قرارداد تاریخ فوتبال 
ایران را تنظیم و امضا کرده بود و بعد از رو شدن دستش هم با قیافه ای 
حق به جانب منتقدان خود را زیر سؤال برد. تاج ثابت کرده کوچک ترین 
خجالتی از مردم نمی کش��د و به هیچ عنوان از اقداماتش شرمنده هم 
نیست. اما سؤال اینجاست؛ چرا آنها که تا همین دیروز در صف منتقدان 
او بودند و تأکید داشتند غرامت مرد بلژیکی باید از جیب مسببان عقد 
قرارداد پرداخت شود، مهر سکوت به لب زده اند و کوچک ترین واکنشی 
به تالش های چراغ خاموش رئیس سابق فدراسیون فوتبال برای بازگشت 

دوباره به میدان انجام نمی دهند؟!
بازگشت متهم به محل جرم اتفاق تازه ای نیست، اما تأیید صالحیت 
کسی که بزرگ ترین ضربه مالی و روانی را به فوتبال ایران زد، قبل از 
تاج، آقایان مس��ئول و منتقدان دیروز را زیر س��ؤال می برد که چرا تا 
چندی پیش علیه او بودند و امروز که کاندید نشستن دوباره بر مسند 
ریاست فدراسیون فوتبال ش��ده، لب به اعتراض باز نمی کنند و زمین 
و زمان را به هم نمی دوزند که چرا باید سکان هدایت فوتبال ایران بار 

دیگر به دست این فرد و دار و  دسته اش بیفتد؟!
تاج هم ب��ه اندازه منتقدان دیروز س��اکت اس��ت و بع��د از آن مصاحبه 
حق به جانب روز نخست که طی آن ادعای ایجاد تحول در فوتبال ایران را 
مطرح کرد، لب فرو بسته تا بی سرو صدا و چراغ خاموش به محل جرم خود 
بازگردد و شواهد حاکی از آن است که سدی هم در این مسیر مقابل راه 
او نیست، خصوصاً که نسخه امثال واعظ، اسدی و آخوندی در همان گام 
نخست پیچیده شد تا رسماً تاج بی هیچ رقیبی بر مسند قدرت تکیه بزند. 
این در حالی است که طبق گفته های قبلی آقایان، سه کاندیدای مطرح 
شده تا بررسی کامل مدارک فرصت تکمیل آن را داشتند، اما از آنجا که 
حضور این افراد می توانست چالشی برای رئیس سابق ایجاد کند، ادعای 
ثبت نام بعد از موعد مقرر و عدم تکمیل مدارک آنها را قبل از ورود به کارزار 
انتخاباتی از سد راه تاج برداشت تا همه چیز در سکوت تأسف بار و تعجب آور 

منتقدانی که تا دیروز یقه پاره می کردند به سود رئیس سابق تمام شود.

استفاده از ظرفیت کیش به چه قیمت؟

  حامد قهرمانی
یک میهمانی پرهزینه، یک سفر الکچری به کیش با کلی سروصدا 
و میهمان هایی که هر کدام آمده بودند تا خودی نش��ان دهند از 
یحیی گل محمدی که پرسپولیس را به امان خدا رها کرد تا علی 
دایی، مهدوی کیا و وحید شمسایی و خالصه کلی چهره دیگر که 

آخر هم معلوم نشد چرا باید در کیش حضور داشته باشند.
می گویند اینها را دور هم جمع کرده اند تا عیار و ظرفیت های جزیره 
کیش برای میزبانی از مسابقات جام جهانی را بسنجند. خب سنجیدید؟ 
ته کار این شد که یک ویدئو از برخورد علی دایی با وزیر ورزش بیرون 
بیاید و کلی هم سر وصدا کند، بعد هم دایی مطابق معمول همه چیز را 
تکذیب کرد و گفت که چه رفاقتی با جناب وزیر دارد و این شیطنت ها 

نمی تواند خللی در ارتباط عاشقانه او با سجادی ایجاد کند!
بگذریم، این همه هزینه و این میهمانی پرطمطراق فقط برای اینکه 
ظرفیت های کیش شناسایی شود، چیزی جز اسراف و زیاده روی 
نیس��ت. از قدیم گفته اند سالی که نکوس��ت از بهارش پیداست، 
وقتی که هنوز نمی دانید که قطر حاضر اس��ت میزبانی خود را با 
ما شریک شود یا نه، اینگونه ولخرجی می کنید، وای به روزی که 
جواب مثبت بگیریم. آن روز معلوم نیس��ت که چگونه خود را در 
ولخرجی و برپایی میهمانی های آنچنانی غرق خواهید کرد. راستی 
کسی پیدا نشد از میهمانان این ضیافت بپرسد، چطور ظرفیت های 
جزیره کیش را برای برگزاری جام جهانی ارزیابی کردید یا اینکه 

اصاًل متوجه شدید که برای چه به کیش سفر کرده اید؟!

شیوا  نوروزی 

ژاپن هم حریف بس��کتبال ایران در کاپ آسیا نش��د. تیم ملی بسکتبال 
کشورمان سومین دیدار خود در چارچوب این رقابت ها را که در جاکارتا 

برگزار می شود با شکست سامورایی ها پشت سر گذاشت.
   بدون باخت ماندیم

ملی پوشان کش��ورمان در پایان مرحله گروهی کاپ آسیا هر سه دیدار 
 C خود را با برد به پایان بردند و با شایس��تگی به عنوان صدرنشین گروه
راهی یک چهارم نهایی ش��دند. حریف سوم ایران ژاپن مدعی بود، تیمی 
که همانند ما دو برد کسب کرده بود، اما در برابر شاگردان سعید ارمغانی 
باخت ۸۸ بر ۷۶ را پذیرفت تا بعد از ما به عن��وان تیم دوم به دور حذفی 

صعود کند.
بازی برتر ای��ران برابر ژاپن نش��ان داد بازیکنان ایران��ی روزبه روز بهتر و 
هماهنگ تر می شوند. کادرفنی هم عالوه بر برطرف کردن نقاط ضعف از 
نظر روحی روی بازیکنان کار کرده است. تیم ملی با رهبری حامد حدادی 
موفق شد ژاپن را با ۱۲ امتیاز اختالف شکست دهد. کاپیتان حدادی در 
سومین بازی متوالی بهترین بازیکن میدان شد. البته سایر ملی پوشان نیز 
عملکرد مطلوبی داشتند و همانند جدال با قزاقستان هر ۱۲ بازیکن ایران 
موفق به کسب امتیاز شدند. با شروع مرحله حذفی کار تیم ها هم سخت تر 
می شود. تیم ایران بعد از دو روز استراحت فردا باید با برنده دیدار اردن و 
چین تایپه )این دیدار عصر دیروز برگزار شد( مصاف دهد. تیم ملی دوره 
گذشته تا فینال رقابت ها پیش رفت، اما برابر تیم قدرتمند استرالیا تن به 

شکست داد و از رسیدن به جام بازماند.
 مدیریت حمالت ژاپن

سرمربی تیم ملی از روند روبه رش��د بازیکنانش ابراز رضایت کرد. سعید 
ارمغانی که تاکتیک های دفاعی اش تا اینجا در کاپ آسیا نتیجه داده در 
خصوص صعود ایران به یک چهارم نهایی گفت: »همانطور که روز اول هم 
گفته بودم، تیم ما رفته رفته بهتر می شود و بازیکنان ایران هر بازی بهتر 
از مسابقه قبل یکدیگر را در زمین پیدا می کنند. امیدوارم این روند را تا 
پایان مسابقات حفظ کنیم.« وی گفت: »از نظر جدولی، بازی بسیار مهمی 
را بردیم و تیم ژاپن نیز در بازی های قبل نش��ان داده بود که از حریفان 
سرسخت ما در این رقابت هاست. خوشبختانه در این مسابقه آنها را کنترل 
کردیم و همین امر موجب پیروزی ما ش��د که این ب��رد را به مردم ایران 
تبریک می گویم. دفاع قابل قبولی را انجام دادیم و حمالت ژاپن را مدیریت 
کردیم، در حمله نیز ۹۰ درصد کارهایی که از بازیکنان می خواستیم در 

زمین اجرا شد. نتایج کسب شده در حمالت رضایت بخش بود.«
سرمربی ژاپن اما از عملکرد ضعیف شاگردانش در شوک بود. تام هواس در 
این خصوص اظهار داشت: »در مهار بازیکنان ایرانی و امتیازآوری مشکل 
داشتیم. البته این شرایط را قباًل برابر تیم هایی مثل استرالیا و چین تجربه 
کرده بودیم و کار سختی برای ورود به منطقه رنگی داشتیم. در این بازی 
باید عملکرد بهتری را از خود نشان می دادیم و در برنامه های هجومی و 
در کارهای دفاعی بهتر ظاهر  می شدیم. در طول بازی نتوانستیم در حد و 
اندازه های خود ظاهر شویم، ریتم بازی از دست ما خارج شده بود و تحت 
تأثیر بازی ایران قرار گرفته بودیم. بازیکنان ایرانی تجربه خوبی دارند و 

امروز از این تجربه خود به خوبی استفاده کردند.«
  تمرکز باال

متین آقاجانپور، ستاره جوان تیم ملی تدابیر کادرفنی را عامل موفقیت 
در سخت ترین بازی گروه دانس��ت: »همانطور که می دانید این مسابقه 
سخت ترین بازی ما در دور گروهی بود، خوشبختانه توانستیم با تدابیری 
که کادر فنی اندیش��یده بود تیم قدرتمند ژاپن را کنت��رل و به پیروزی 
دست پیدا کنیم. ژاپن یک تیم سرعتی است و همواره روی شوت های سه 
امتیازی برنامه دارد، اما خوشبختانه در این مسابقه حمالت و بازیکنان 
تأثیرگذار آنها را کنترل کردیم. امیدوارم در ادامه مسابقات نیز با همین 
انگیزه کار را ادامه دهیم.« س��جاد مش��ایخی، گارد تی��م ملی به تمرکز 
بازیکنان در مصاف با ژاپن اش��اره کرد: »حریف ما تیم بس��یار سرعتی و 
هجومی بود که در شوت های سه امتیازی مهارت داشت. باید در سوئیچ ها 
با دقت و تمرکز کار می کردیم که خوشبختانه این موضوع صورت گرفت 

و در یک بازی مهم، موفق به شکست ژاپن شدیم. «

سامورایی ها نیز حریف بسکتبال ایران نشدند

صعود مقتدرانه در جاکارتا

برای ورزش�کارانی که بهترین 
سال های عمر خود را صرف درخشش 
در ورزش قهرمانی و رفتن روی سکوهای 
افتخ�ار می کنند، فرام�وش نش�دن و توجه 
مس�ئوالن اهمیت وی�ژه ای دارد. گردهمایی 
مدال آوران بازی ه�ای پارالمپی�ک 1988 تا 
2020 توکیو دقیقًا به همین خاطر برگزار شد. 
جمع کردن بی��ش از ۱۷۰ م��دال آور بازی های 
پارالمپیک در یک مراس��م کار بزرگ��ی بود که 
به همت کمیته مل��ی پارالمپیک محقق ش��د. 
افتخارآفرینان رش��ته های مختل��ف جانبازان و 
معلولین به هم��راه خانواده های خود در س��فر 
فرهنگی - معنوی به مش��هد مق��دس خاطرات 
گذش��ته را زنده کردن��د و در مراس��م ویژه عید 
غدیر خ��م که با حض��ور وزی��ر ورزش و جوانان، 
رئیس کمیته ملی پارالمپیک و رئیس فدراسیون 

جانبازان و معلولین برگزار شد، شرکت کردند. 
  الهام بخشی ورزش جانبازان 

و معلولین
حمید س��جادی اق��دام فرهنگ��ی کمیته ملی 
پارالمپی��ک برای برگ��زاری ای��ن گردهمایی را 
حرکتی الهام بخش خواند. وزیر ورزش و جوانان 
در جمع خبرن��گاران حاضر در مراس��م با تأکید 
بر این مس��ئله اظهار داش��ت: »عید سعید غدیر 
خم بهترین بهانه بود ب��رای این گردهمایی. باید 
از کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون جانبازان 
و معلولین که همواره پیش��رو هس��تند، تش��کر 
کنم. ای��ن دو نهاد ورزش��ی و همچنین س��ایر 
فدراس��یون های تابعه برای ورزشکاران جانباز و 
معلول الهام بخش هستند. معموالً هر چهار سال 
یک بار برای قدردانی  و تجدید دیدار در برنامه ای 
خانوادگی، ارزشی و ورزشی این عزیزان دور هم 
جمع می شوند. این بار قسمت بود در مشهدالرضا 
این گردهمایی ش��کل بگیرد. اتفاقات خوبی در 
این جش��ن افتاد، به ویژه زنده نگه داش��تن یاد و 
خاطره مدال آوران پارالمپیکی که دیگر در جمع 
ما نیستند، مثل مرحوم سیامند رحمان. باید سعی 
کنیم  جایگزینی برای این قهرمان سنگین وزن 
تربیت کنیم که البته این کار آس��انی نیست. او 
یکی از موفق ترین ورزش��کاران ایران بود. هدف 

این گردهمایی این بود که مدال آوران تنها برای 
حضور در مسابقات و اردوها کنار هم جمع نشوند، 
بلکه در چنین برنامه های فرهنگی – معنوی با هم 
دیداری تازه کنند. ۱۷۱ م��دال آور در این جمع 
حضور دارند. امیدوارم الهام بخشی این عزیزان به 
نسل های بعدی هم منتقل شود. در جلسه مقام 
معظم رهبری با مدال آوران پارالمپیکی، ایشان 
به چند شاخصه کاروان پارالمپیک توکیو اشاره 
کردند، از نامگذاری کاروان تا سجده های شکر و 
تقدیم مدال  به خانواده شهدا. حرکت کمیته نشان 
داد عالوه بر مدال آوران، خانواده این عزیزان نیز 

فراموش نمی شوند.«
   سنت گردهمایی 

محمود خس��روی وفا برگزاری ای��ن دورهمی 
را یک س��نت عنوان کرد. رئی��س کمیته ملی 
پارالمپیک با اشاره به این مس��ئله گفت: »این 
یک سنت اس��ت برای ما. هر چهار سال یک بار 
و معموالً بعد از هر دوره از بازی های پارالمپیک، 
ورزشکاران مدال آور و خانواده  های شان دور هم 
جمع می شوند تا خاطرات گذشته را زنده کنند 
و اخالص و افتخارآفرینی شان را به نسل جوان 
انتقال دهند. خوش��بختانه امس��ال این مراسم 
همزمان با عید غدیر برگزار شد.« خسروی وفا در 
ادامه، سیاست کیفی گرایی در اعزام ها را موفق 
عنوان کرد: »سیاس��ت اع��زام کیفی همچنان 
پابرجاس��ت. حضور در پارالمپیک همیشه باید 

براساس سیاس��ت کیفی گرایی باش��د، چراکه 
این رویداد مهم زمان آزمون و خطا نیست. برای 
مردم و کشور درخشش در این بازی ها و کسب 
باالتری��ن جای��گاه از اهمیت باالی��ی برخوردار 
است. تمرکز روی کیفی گرایی در این چند سال 
به ثمر نشس��ته اس��ت. البته به این معنا نیست 
ورزش��کاری که در پارالمپیک حضور ندارد در 
س��ایر رویدادها نیز توانایی ش��رکت و موفقیت 
ندارد، بلکه می تواند در بازی های آسیایی حاضر 
ورزشکار داش��تیم، اما در  ش��ود. در توکیو ۶۰ 
هانگژو این تعداد به ۱۶۰ ورزشکار خواهد رسید. 
در بازی های آس��یایی و منطقه ای، محدودیت 
اعزام وجود ندارد. کشور قدرتمندی هستیم و در 
بازی های پارالمپیک نیز حتماً باید بدرخشیم، 
آن هم با مدال طال و رفتن روی سکوی قهرمانی. 
ورزشکاری که تحت پوشش کمیته باشد، هیچ 
هزینه ای پرداخت نمی کن��د و کمک هزینه هم 
به آنها اختصاص می یاب��د.« رئیس کمیته ملی 
پارالمپیک همچنین در گفت وگ��و با »جوان« 
از اجرایی شدن یکسان س��ازی حقوق صندوق 
حمایت از قهرمانان خبر داد و بر پیگیری موضوع 
استخدام قهرمانان تأکید داشت: »از اسفندماه 
سال گذشته با دستور شخص آقای وزیر و صندوق 
حمایت از قهرمانان، حقوق ها از فروردین ماه به 
صورت یکسان با المپیکی ها پرداخت می شود. 
البته فعاًل فقط مدال آوران پارالمپیکی ش��امل 

دریافت این حقوق می شوند و ان شاءاهلل در گام 
بعدی پرداخت حقوق به مدال آوران آس��یایی 
نیز در دس��تور کار قرار می گی��رد. در خصوص 
موضوع استخدام نیز باید بگویم پیشنهاد اصالح 
مصوبه مجلس در بحث استخدام یکی از فرزندان 
مدال آوران پارالمپیکی ب��ه وزارت ورزش داده 
شده است. وزارت این پیشنهاد را به کمیسیون 
اجتماعی دولت داده و در ص��ورت رأی آوردن 
در هیئت دولت، بحث اصالح قانون در مجلس 
مطرح خواهد ش��د. کارهای اولیه انجام ش��ده، 
ولی معموالً کارهای اداری برای به ثمر نشستن 
زمانبر است. شکی نداریم این مسئله به نتیجه 

خواهد رسید.«
   نیم نگاه به پاریس

سیدشروین اسبقیان برگزاری مراسم گردهمایی 
م��دال آوران پارالمپیک را مه��م توصیف کرد. 
رئی��س فدراس��یون جانب��ازان و معلولین در 
گفت وگو ب��ا »ج��وان« ب��ه برنامه ریزی ها در 
خصوص اعزام تیم ها به مسابقات مختلف اشاره 
کرد: »کمیته ملی پارالمپیک به این کار بسیار 
ارزشمند توجه ویژه کرد. همه مدال آورانی که از 
سئول تا توکیو پرچم کشور را به اهتزاز درآورده 
بودند در این گردهمایی حضور داش��تند. این 
یعنی اینکه قهرمانان فراموش شدنی نیستند 
و مس��ئوالن نیز به فکر مدال آوران هس��تند. 
برگزاری این مراسم انگیزه ای است برای جوانان 
و نسل های آتی که بدانند مسئوالن هرگز آنها 
را فراموش نخواهند کرد. اعزام ها نیز براساس 
برنامه ریزی های ص��ورت گرفته در حال انجام 
هس��تند. اعزام تیم مل��ی والیبال نشس��ته به 
مس��ابقات جهانی در آبان ماه را پیش رو داریم. 
ملی پوشان وزنه برداری به تازگی در مسابقات 
آس��یا و اقیانوس��یه درخش��یدند و یک رکورد 
جهانی نیز توسط ملی پوش��ان ایران زده شد. 
تیم ملی دوومیدانی هم خود را برای گرندپری 
مراکش آماده می کند و تیراندازی نیز مسابقات 
آلمان را پیش رو خواهد داشت. همه این اعزام ها 
برای آماده س��ازی جهت حضور در بازی های 
پاراآسیایی هانگژو است. البته نیم نگاهی هم به 

پارالمپیک ۲۰۲4 پاریس داریم.«

تازه شدن دیدارها و زنده شدن خاطرات مدال آوران بازی های سئول تا توکیو 2020 در مشهد مقدس

افتخارآفرینان پارالمپیک فراموش شدنی نیستند

 گزارش 2
شیوا نوروزی

 هدف گذاری تیم ملی قهرمانی 
در کاپ آسیاست

بعد از اتم��ام پنجره س��ومی انتخابی جام 
جهانی، تیم ملی بس��کتبال تنها با دو، سه 
جلس��ه تمرین در تهران ع��ازم اندونزی 
شد تا در کاپ آسیا ش��رکت کند. سوریه 
اولین حری��ف ایران بود که ب��از هم مقابل 
ملی پوش��انمان متحمل شکس��ت شد. با 
وجود شکست برابر قزاقستان در انتخابی 
جام جهان��ی، مربیان تیم مل��ی به لحاظ 
روانی خیلی خوب توانستند بازیکنان شان 
را ریکاوری و آماده بازی با س��وریه کنند. 
بازیکنان در دیدار مقابل قزاقستان، به خصوص به خاطر دو شکستی که 
در انتخابی جام جهانی متحمل شده بودند خیلی همدل و با انگیزه وارد 
زمین شدند و برنامه های تاکتیکی را به بهترین شکل به نمایش گذاشتند 
و نشان دادند دو شکست قبلی برابر این تیم و به خصوص باخت در آلماتی 
صرفاً یک اتفاق بوده اس��ت. پیروزی مقابل ژاپن اهمیت زیادی داشت. 
نتیجه ای که مقابل ژاپن به دس��ت آمد صرفاً یک برد نبود و به نظرم یک 
پیروزی تاریخی در این مقطع زمانی به حساب می آید، چراکه ژاپن نسبت 
به گذشته تغییرات زیادی کرده و به تیم درجه یک آسیا تبدیل شده است، 
اما کادر فنی با آنالیز خوبی که روی این تیم داشت موفق شد ملی پوشان 
را به گونه ای هدایت کند که نتیجه را از آن خود کنند. نقش حامد حدادی 
در سه پیروزی به دست آمده و به خصوص دیدار مقابل قزاقستان و ژاپن 
انکارناپذیر است. او به عنوان یک نخبه کاماًل در اختیار تیم است. به لحاظ 
فنی و عملکردی ک��ه مربیان برای آنالیز تیم ه��ا و بازیکنان برای اجرای 
برنامه های تاکتیکی در زمین داشتند، هیچ نقدی وارد نیست، اما نقطه 
قوت تیم در این دیدارها احترام متقابلی است که بازیکنان برای کادر فنی 
قائل هستند و از برنامه ها و دستورات ش��ان پیروی می کنند. همچنین 
احترامی که میان خود بازیکنان وجود دارد و کمک می کند هماهنگ و 
هدفمند در کنار هم بازی کنند. قهرمانی هدف گذاری تیم ملی در کاپ 
آسیاس��ت و فکر می کنم به این عنوان هم دست پیدا می کنیم. تیم ملی 
بسکتبال شرایط خیلی خوبی دارد و اگر با همین روند ادامه دهد مشکلی 

برای پیروزی در دیدارهای بعدی نخواهد داشت.

محمدرضا اسالمی

کارشناس بسکتبال

بلندقامتان ایران پس از پای�ان مرحله مقدماتی لیگ 
ملت های والیب�ال برای حضوری پرق�درت در مرحله 
نهایی مسابقات، یک شنبه گدانسک را به مقصد بولونیا 
ترک کردند. اگرچه دوری 50 روزه از ایران ش�رایط را 
برای ملی پوشان والیبال ایران سخت کرده، با این وجود 
تنها دغدغه عطایی و ش�اگردانش کسب موفقیت در 
لیگ ملت های والیبال است. شاگردان عطایی پنج شنبه 
در نخستین دیدار خود در این مرحله در بولونیای ایتالیا 
به مصاف تیم ملی لهستان می روند. دیداری که ساعت 
23:30 پنج ش�نبه 30 تیرم�اه انجام می ش�ود. حریف 
لهستانی طی روزهای گذشته کری های زیادی برای تیم 
ملی ایران خوانده، اما عطایی و شاگردانش بی تفاوت به 
کری خوانی حریف تمام تمرکز خ�ود را روی تمرینات 
تیمی گذاشتند تا با برطرف کردن نقاط ضعف خود شب 

سختی را برای تیم ملی لهستان رقم بزنند.

استارت شاگردان عطایی در ایتالیا
قاب

بهت�اش فریبا، پیشکس�وت فوتب�ال ایران 
می گوی�د: »تی�م مل�ی فوتب�ال را مثل یک 
چینی شکس�تند و بن�د زدند«، ای�ن بدون 
تردید بهترین جمله ای است که می توان در 
خصوص شرایط این روزهای تیم ملی شنید.

اتفاقاتی که طی یک هفته گذشته برای نیمکت 
تیم ملی رخ داد در فوتبال جهان بی سابقه است. 
اتفاقاتی که حتی حریفان ایران در جام جهانی 
را هم متحیر کرده و حاال نمی دانند با چه تیمی 
روبه رو خواهند شد. ابقای دراگان اسکوچیچ در 
پس��ت س��رمربیگری تیم ملی آخرین تکه این 
پازل سرگیجه آور بود. اتفاقی که یک شنبه بعد 
از جلسه هیئت رئیسه فدراسیون و کمیته فنی 
رخ داد و اعالم شد اسکوچیچ در سمت خود ابقا 

شده است.
اعالم این خبر در حالی صورت گرفته که کمیته 
فنی هنوز هم مخالف حض��ور مرد کروات روی 
نیمکت تیم ملی در جام جهانی است و بدتر از 
همه اینکه شنیده می شود حتی ممکن است بعد 
ار انتخابات ریاست فدراسیون باز هم نیمکت تیم 

ملی دستخوش تغییر شود! 
با این حال آنچه از انتخابات هشتم شهریور ماه 
مش��خص اس��ت اینکه در صورت گرفتن رأی 
اعتم��اد دو نایب رئیس از مجم��ع و همچنین 
انتخاب یک عضو هیئت رئیسه، حداکثر چهار 
عضو به هیئت رئیسه اضافه خواهند شد، یعنی 
ترکیب هیئت رئیس��ه قرار نیست در انتخابات 
هشتم شهریور ماه تغییر کند و فقط چهار عضو 

به این جمع اضافه خواهند شد که این چهار عضو 
هم نمی توانند اکثریت هیئت رئیسه را تشکیل 
بدهند، یعنی هیئت رئیسه که بر رأی خود مبنی 
بر ابقای اسکوچیچ پافشاری دارد، همچنان بر 
مسند کار باقی خواهد ماند و این آرامش از دست 

رفته را به تیم ملی برمی گرداند.
   وظیفه فدراسیون

با این حال تی��م ملی مانند هم��ان چینی بند  
زده ای اس��ت که حاال بیش��تر از قب��ل نیاز به 
حمایت و توجه دارد. نباید از یاد برد که شأن تیم 
ملی و جایگاه آن طی یک هفته گذشته ضربه 
بدی خورده و حاال باید فدراس��یون، کادرفنی 
و بازیکنان دس��ت در دس��ت هم ب��ا وحدت و 
همدلی دوباره تیم را به همان روزهای اوج پس 
از صعود به جام جهانی بازگردانند. در این بین 
اصلی ترین وظیفه متوجه فدراس��یون اس��ت. 
حداقل کار فدراسیون نشینان در این خصوص 
برپایی جلس��ه یا اردویی برای ایجاد همدلی و 
وحدت بیشتر میان کادرفنی و بازیکنان است. 
اتفاقی که باید خیل��ی زود رخ دهد تا تیم ملی 
باز هم اسیر حاشیه و شایعه سازی های فضای 
مجازی و البته دالل هایی ک��ه در پروژه تغییر 

سرمربی شکست خوردند، نشود.
   تالش اسکوچیچ

دومین گام در این راه را باید سرمربی تیم بردارد. 
اسکوچیچ برای کسب موفقیت و همدل کردن 
تیمش باید تمام آنچه را که طی هفته گذشته 
رخ داد، فرام��وش کند. برکناری اس��کوچیچ، 

آن هم با کارنامه ای موفق یک کار غیر حرفه ای و 
ناجوانمردانه بود که با انتقاد گسترده عالقه مندان 
به فوتبال و رسانه ها مواجه شد، اما سرمربی تیم 
ملی باید به این نکته هم توجه داشته باشد که 
برخی ضعف های او باعث انتقاد ملی پوشان شده 
است. با این حال او باید شاگردانش را دوباره در 
کنار هم ببیند و اینگونه نباشد که با بازگشت به 
گذش��ته بخواهد از منتقدان خود در تیم ملی 
انتقام بگیرد. البته صحبت های او بعد از جلسه 
روز یک شنبه نشان از عزمش برای ایجاد اتحاد 
در تیم ملی دارد. اسکوچیچ می گوید: »از حسن 
اعتماد اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
تشکر می کنم. من برای رسیدن تیم ملی فوتبال 
ایران به جام جهانی ساعت ها وقت گذاشتم و با 
همکارانم تالش زیادی انجام دادیم تا بتوانیم از 
شرایط س��ختی که پیش روی مان قرار داشت 
عبور کنیم. طبیعتاً نگاه ما بعد از صعود به جام 
جهانی همین بوده و خواهد ب��ود. از امروز تمام 
توجهم به تیم ملی و آمادگی بازیکنان اس��ت، 
چون می خواهیم با اتحاد، یکدلی و انگیزه برای 
مسابقات جام جهانی آماده ش��ویم. اردوی ماه 
س��پتامبر برای ما خیلی مهم اس��ت، به همین 
دلیل از همه مردم ایران و همچنین کسانی که 
دل شان برای فوتبال و ورزش کشور می سوزد، 
می خواه��م که از تی��م ملی حمای��ت کنند. ما 
نگاهی به گذشته نداریم، آینده را می بینیم و در 
راه سختی که داریم باید تالش دوچندان داشته 
باشیم. خیال مردم ایران راحت باشد که تمامی 

تمرکز کادر فنی و بازیکنان روی حضور پرقدرت 
در جام جهانی پیش رو خواه��د بود و امیدوارم 
نتایجی قابل قبول و در خور شأن ایران در قطر 

کسب کنیم.« 
ام��ا بع��د از اتفاق��ات رخ داده و تصمیم هیئت 
رئیس��ه بر ابقا، فدراس��یون بیانیه ای را منتشر 
کرد که در این بیانیه آمده اس��ت: »با عنایت به 
موضع گیری های مکرر قبلی فدراسیون فوتبال 
مبنی بر حمایت کامل از کادرفنی تیم ملی و با 
توجه به نتایج قابل قبول تیم ملی که محصول 
هم افزایی و تالش مشترک بازیکنان، کادر فنی، 
فدراس��یون و حمایت های مجموعه حاکمیت 
جمهوری اسالمی ایران بوده است، هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال بار دیگر بر حمایت همه جانبه 
از کادر فنی تیم ملی تأکید کرده و بر این اساس 
هم��کاری دو طرف همچنان اس��تمرار خواهد 
داشت. بدیهی است فدراس��یون فوتبال از این 
پس با هرگونه بی انضباطی، بداخالقی و ایجاد 
ش��کاف و اختالف در تیم ملی در هر س��طحی 
با قاطعیت و مطابق قوانی��ن و مقررات برخورد 
خواهد کرد. بر این اس��اس در آستانه بازی های 
مهم جام جهانی قطر از همه هواداران پرش��ور 
فوتبال ایران، اصحاب رسانه، پیشکسوتان و همه 
کس��انی که دل در گرو اعتالی پرچم پرافتخار 
جمهوری اس��المی ایران دارن��د، تقاضا داریم 
در جهت همبس��تگی و اتحاد بیشتر در تمامی 
ارکان تیم ملی حداکثر همراه��ی و همدلی را 

داشته باشند.«

فريدون حسن
   گزارش  یک

تیم ملی را شکستند و بند زدند!

 حاال این تیم را
متحد و رفیق کنید!


