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فريدون حسن

توریست های قونیه 
چند سالی می شود که مسئوالن ورزش کشور به بهانه مشکالت اقتصادی 
و گرانی ارز و تحریم ها بحث مسخره و به دور از ورزش حرفه ای، اعزام کیفی 

ورزشکاران به مسابقات بین المللی و المپیک را راه انداخته اند. 
مس��ئوالن ورزش کش��ور با اجرای این سیاس��ت غلط و نادرس��ت عماًل 
شانس های مدال آوری در مسابقات مهم را به حداقل ممکن کاهش داده اند و 
باعث شده اند بسیاری از ورزشکاران مستعد و آماده پشت خط تیم های ملی 
بمانند و با ناامیدی به آینده مبهم خود فکر کنند و حتی برخی از آنها جالی 

وطن کرده و برخی هم کاًل قید ورزش قهرمانی را می زنند.
 در چنین شرایطی عده ای از همین مسئوالن بی کفایت و  بیت المال خور پای 
ثابت تمام مسافرت های خارجی هستند. مسئوالنی که کوچک ترین سمتی 
در فدراسیون های ورزشی ندارند و صرفاً بابت حضور بی فایده و بی ثمرشان 
در پست هایی چون هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک مجوز دائم السفر بودن 
را گرفته اند. سفرهایی که کوچک ترین عایدی برای ورزش کشور به همراه 
ندارد و تنها هزینه های هنگفت روی دست بیت المال می گذارد. ضمن اینکه 
نباید از یاد برد که این آقایان بابت این مس��افرت های توریستی خود حق 

مأموریت هم دریافت می کنند.
به این اسامی دقت کنید؛ مجید کیهانی، علی دادگر، سیدعبدی افتخاری 
و علیرضا رحیمی، این چهار نفر  هم اکنون در ترکیه بسر می برند، آن هم به 
عنوان اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در بازی های کشورهای 
اسالمی در قونیه ترکیه. چهار نفر که نه فدراسیون دارند و نه ورزش کشور 
در طول سال های گذشته بابت حضورش��ان در هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک کوچک ترین امتیاز یا منفعتی را کسب کرده است. حال سؤال این 
است که چطور اعزام ورزشکار تحت عنوان مسخره اعزام کیفی با محدودیت 
روبه رو می شود، اما اعزام این مدیران ناالیق، بی کفایت و بی ثمر برای ورزش 

کیفی محسوب شده است؟!
 مدیرانی که خوب به یاد داریم وقتی سال گذشته هم با هزینه  بیت المال راهی 
المپیک شدند کوچک ترین ثمری برای ورزش کشور نداشتند. توریست های 
سال گذشته پکن حاال توریست های قونیه ش��ده اند تا ثابت کنند از هیچ 

سفری نمی گذرند و پای ثابت تمام مسافرت های خارجی هستند.
بیهوده نیست که ورزش و ورزشکار ایران با مشکالت و معضالت پیچیده ای 
روبه روست که هرچه برای رفع آنها تالش می شود گره کار به جای باز شدن 
کورتر می شود. تا زمانی که چنین مدیرانی بر سر کار باشند و تبعیض هایی 
مانند آنچه امروز در قونیه دیده می شود میان ورزشکاران وجود داشته باشد 
ورزش کشور نه تنها پیشرفت نخواهد کرد که هر روز با پسرفت نیز روبه   رو 
خواهد شد. اینکه چرا یک ورزشکار به سبب ارتباطاتی که دارد جدا از دیگران 
در هتل لوکس اقامت می گزیند و بقیه مجبورند شرایط سخت محل اسکان 
ورزش��کاران در قونیه را تحمل کنند و اینکه چرا اعزام های مدیران ناالیق 
متوقف نمی شود یا حداقل مثل اعزام ورزش��کاران کیفی سازی نمی شود 
سؤال های بی پاسخی است که اگر روز پاسخی برای آنها یافت شود، آن روز 
ورزش کشور سربلند می کند و پیشرفت خواهد داشت. پس تا آن روز تمام 

تالش ها آب در هاون کوبیدن است.

مهدی طارم�ی همچنان می درخش�د. گل�زن اول 
پورتو فصل جدید را هم پرقدرت شروع کرد و مقابل 
بالتیمور دو گل زد تا نقش بزرگی در برتری 5 بر یک 
پورتو داشته باشد. طارمی که در بازی سوپرجام هم 
دو گل زده ب�ود حاال در دو بازی ابت�دای فصل چهار 
گل به ثمر رس�انده و عنوان بازیکن برتر هفته را هم 
از آن خود کرده اس�ت. طارمی خوشحال از دریافت 
جایزه بهترین بازیکن می گوید: »ای�ن جایزه برایم 
خیلی خوب است وخوشحالم. من سخت برای تیمم 
کار و تالش می کنم. وقتی جل�وی هوادارانمان بازی 
می کنی�م، هیجان زده می ش�ویم. این ه�م به خاطر 
حمایت زیاد آنها از تیم پورتو اس�ت. خوب است که 

می توانیم با قدرت ادامه بدهیم و پیروز شویم.«

طارمی با گلزنی شروع کرد
قاب

اعتراضمان هنوز پابرجاست
علیرضا یوسفی، وزنه بردار فوق سنگین ایران گفت: »اگر زمان به 
عقب برگردد باز هم به ش��رایط اردو اعتراض می کنیم، چون در 
حد یک ورزشکار حرفه ای نبود. شرایط برای ما که سه جلسه در 
روز تمرین داشتیم مناس��ب نبود. با توجه به اینکه فدراسیون در 
مشکالت زیادی غرق است، انتظار نداریم همه مشکالت االن حل 

شوند. زمان می دهیم و امیدوارم شرایط بهتر شود.«

خبر ندارند به قونیه می روم
پریماه برزگر، ملی پوش شمشیربازی س��ابر بانوان ایران با انتقاد 
از  بی توجهی های مسئوالن ورزش استان البرز گفت: »اداره کل 
ورزش و جوانان استان البرز حتی اطالع ندارد که ورزشکارش به 
بازی های کشورهای اسالمی می رود. باورم نمی شود که در مورد 
اعزام من به بازی های کشورهای اسالمی هیچ اطالعی نداده اند، در 
حالی که خودم هفته پیش به هیئت گفته بودم که در این مسابقات 
حضور دارم. من هیچ حمایتی از سوی هیئت شمشیربازی و اداره 
کل ورزش و جوانان البرز نش��دم. هیئت ها و اداره کل شهرهای 
مختلف در آس��تانه اعزام به بازی ها از ورزشکاران ش��ان حمایت 

کردند، اما در مورد استان من این اتفاق رخ نداد.

کشتی بانوان حرفه ای تر شده است
آنا براتی، سرمربی تیم ملی کشتی آلیش بانوان با اشاره به برنامه های 
پیش روی این تیم تا آغاز مسابقات جهانی  می گوید: »کشتی زنان 
به تدریج پیش��رفت می کند و دختران کش��تی گیر بیشتر از قبل 
حرفه ای شده اند. سطح کشور هر بار باالتر می رود و کشتی گیران 
حرفه ای تر می شوند. چند وزن ما کاماًل تغییر کرده و کشتی گیران 
جدید جایگزین شده اند. این نشان می دهد که همه استان ها کار 
می کنند. اعزام به مسابقات آسیایی و جهانی برای همه انگیزه است 

که در استان های خود کار کنند تا به تیم ملی برسند.«

فصل جدید لیگ برتر انگلیس برای شیاطین س��رخ با یک شکس��ت 
خانگی آغاز شد. در هفته نخست لیگ جزیره، منچستریونایتد با هدایت 
سرمربی جدید خود در اولدترافورد 2 بر یک به برایتون باخت تا خیلی 

زود آژیر قرمز برای این تیم به صدا دربیاید. 
قرار بود با آمدن اریک تن هاگ هلن��دی یونایتد پس از چند فصل رنگ 
آرامش ببیند و در جمع مدعیان حضور داشته باشد. منتها شکست مقابل 
برایتون و ضعف های شدید قرمزها نش��ان داد وضعیت نسبت به دوران 
سولسشر و رانگنیک تغییری نکرده و ادامه این اوضاع منچستر را خیلی 
زود از پای درخواهد آورد. سرمربی هلندی با توجه به عدم حضور کریس 
رونالدو در اردوی پیش فصل خارجی تصمیم گرفت مهاجم پرتغالی را یک 
نیمه روی نیمکت بنشاند و کریستین اریکسن خرید جدید منچستر را 
در نوک خط حمله قرار دهد. دریافت دو گل از برایتون در نیمه  اول بحران 
من یونایتد را به همه نشان داد و حتی حضور رونالدو از دقیقه 53 در زمین 
نیز تغییری ایجاد نکرد تا جایی که تک گل میزبان هم با اشتباه و گل  به 
خودی بازیکن برایتون به ثمر رسید. ضعف شدید بازیکنان در دفاع، خلق 
موقعیت و گلزنی باعث شد تن هاگ در پایان بازی نسبت به آینده منچستر 
ابراز نگرانی کند: »یک شکست و ناامیدی واقعی. از ابتدا می دانستم که 
بازی آسانی پیش روی ما نیست. روی دو توپ آسان دروازه خود را باز شده 
دیدیم و سازماندهی تیم خوب نبود. برایتون تیم خوبی است و باید آنها را 
مورد ستایش قرار دهم، اما من به عملکرد تیمم نگاه می کنم و نباید اینقدر 
راحت دو گل دریافت می کردیم. به هیچ وجه از بازی تیم راضی نیستم. 
ما باختیم، می توانس��ت این اتفاق رخ ندهد. باید در هفته های بعد بهتر 
عمل کنیم. بی تردید در نیمه دوم در میانه میدان بهتر بودیم و با حضور 
کریستین اریکسن در مرکز زمین و کریستیانو رونالدو در حمله شرایط 
بهبود یافت. ما موقعیت های بیشتری خلق کردیم و مارکوس راشفورد دو 
فرصت خوب داشت، اما حیف شد که به گل های بیشتری نرسیدیم. واقعاً 
باید سخت کار کرد، باید شرایط را تجزیه و تحلیل و سپس به سمت جلو 
حرکت کنیم. در خط دفاع اشتباه هایی مرتکب شدیم که باید از آن درس 
بگیریم و به سرعت شرایط را بهتر کنیم. می توانستیم با همین بازیکنانی 
که در اختیار داشتیم بهتر عمل کنیم. البته من تیمی را دیدم که در کنار 
هم بودند و مبارزه کردند. یک هفته تا بازی بعدی فرصت داریم.« کاپیتان 
هری مگوایر اما وعده داد یونایتد در بازی های بعدی عملکرد بهتری داشته 
باش��د: »در جریان این بازی به اندازه کافی موقعی��ت برای گلزنی خلق 
نکردیم. تیم باید از این حیث در هفته های آینده پیشرفت کند. مطمئن 
هستم که در ادامه فصل شرایط ما نیز بهتر خواهد شد و تیم در هفته های 

بعد کلین شیت خواهد کرد.«

منچستریونایتد با تن هاگ هم فرقی نکرده است

اولین بازی، اولین باخت!

آغاز پرحاشیه بازی های کشورهای اسالمی 

 درخشش ورزشکاران ایران
 قبل از افتتاحیه

ش��ادی پریدر بهترین مربی ش��طرنج بانوان جهان شد. فدراسیون 

شمیم رضوان
جهانی شطرنج )فیده( امسال را به عنوان زن در شطرنج نامگذاری و       چهره

به همین منظور برنامه های متعدد و ویژه ای برای این س��ال تعیین 
کرد که ایجاد جایزه ساالنه برای زنان در دسته های مختلف از جمله 

آن بود. در همین راستا در حاشیه المپیاد جهانی در چنا هند، جایزه 
برترین های شطرنج زنان به 13 نفر از بهترین های شطرنج بانوان 
در حوزه های مختلف اهدا ش��د که ش��ادی پری��در، نایب رئیس 
فدراسیون شطرنج ایران که سال 2۰۰۴ به عنوان اولین بانوی 
شطرنج باز ایرانی موفق به دریافت عنوان استاد بزرگی شده بود 

در این مراسم موفق به کس��ب جایزه بهترین مربی بخش 
بانوان شد. در هر بخش چهار نفر به عنوان بهترین های 

قاره ها )از هر قاره یک نفر( معرفی و یک نفر به عنوان 
بهترین انتخاب ش��د که در بخ��ش بهترین مربی، 
شادی پریدر از ایران گوی سبقت را از رقبای خود 
رب��ود. ب��رای انتخ��اب بهترین ها فق��ط عملکرد 
کاندیداها در س��ال جاری می��الدی مالک نبود و 
عملکرد و گستردگی حوزه فعالیت های کاندیداها 
در س��ال های مختلف نی��ز مدنظر ب��ود و پریدر به 

واسطه تجربه مربیگری با تیم های زیادی که داشت، 
توانست جایزه بهترین مربی را از آن خود کند.

سکوی دوم تکواندوی جهان برای دختران و پسران ایران

»پریدر«  برترین مربی شطرنج جهان

تیم های ملی تکواندوی دختران و پس��ران ایران عنوان نایب قهرمانی 
رقابت های نوجوانان جهان را از آن خود کردند. در این دوره از رقابت ها       خبر

که از 11 مردادماه با حضور ۷۸۶ تکواندوکار از 91 کشور جهان به میزبانی بلغارستان در سالن »آرمتس« 
شهر صوفیه آغاز شده بود، عنوان نایب قهرمانی دختران و پسران به ایران رسید. در بخش دختران، ایران 
که با هشت تکواندوکار شرکت کرده بود با کسب دو طال، دو نقره و 3۷۰ امتیاز و در بخش پسران با پنج 
تکواندوکار موفق به کس��ب چهار طال و 5۰9 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. در این رقابت ها 
سوگند شیری، مبینا نعمت زاده، ابوالفضل زندی، رضا کلهر، ابوالفضل عباسی و متین رضایی شش مدال 
طال و پرنیا سلمانی به همراه ساغر مرادی دو مدال نقره کسب کردند. امیرعباس رهنما، الهام حقیقی، 

نیوشا شادلو، پونه جعفر صالحی و فرشته فتحی نیز موفق به کسب مدال نشدند.

شیوا  نوروزی

اشرف  رامین

مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
امروز در شهر قونیه برگزار می شود. البته مس��ابقات از روز 1۴ مرداد آغاز 
شده، اما طبق برنامه افتتاحیه رس��می این دوره از بازی ها امروز با حضور 
سران کشورهای اسالمی و مقامات IOC برگزار می شود. کاروان کشورمان 
با کسب چند مدال خوشرنگ قبل از افتتاحیه به جدول مدال های بازی ها 

راه یافته است. 
ایران در 1۶ رشته بازی های اس��المی حضور دارد و ورزشکاران کشورمان 
این فرصت را دارند تا با رقبای مسلمان خود از سراسر جهان مبارزه کنند. 
پنجمین دوره این بازی ها قرار بود سال گذشته برگزار شود که به دلیل کرونا 
به مرداد امسال موکول شد. در مراسم امروز علیرضا کریمی قهرمان کشتی 
آزاد آس��یا و جهان و اکرم خدابنده قهرمان تکواندوی آسیا و دانشجویان 
جهان پرچمداران کاروان ایران هستند و فرزانه فصیحی ملی پوش پرافتخار 
دوومیدانی نیز به عن��وان حمل کننده تابلوی معرف��ی کاروان جمهوری 
اسالمی ایران انتخاب شده است. ورزش کشورمان در دوره نخست بازی ها 
)2۰۰5 عربستان( با 3۰ مدال چهارم شد، در دوره سوم )2۰13 اندونزی( با 
کسب 59 مدال روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و در دوره چهارم )2۰1۷ 
آذربایجان( با 9۸ مدال سکوی سوم را به دست آورد. دوره دوم این رقابت ها 

)2۰۰9( به میزبانی ایران برگزار نشد.
حواشی کاروان ایران پیش از شروع رسمی بازی ها آغاز شده است. انصراف 
وزیر ورزش از حضور در مراسم افتتاحیه یکی از این موارد حاشیه ای به شمار 
می رود. حمید سجادی از س��وی مقامات ترکیه برای حضور در افتتاحیه 
دعوت شده بود، اما گویا ثبت نام احتمالی در انتخابات کمیته  ملی المپیک 

باعث تغییر برنامه آقای وزیر شده است! 
انصراف تیم  فوتبال امید از بازی های کشورهای اسالمی، جریمه 1۰ هزار 
دالری را برای ورزش کشور به همراه داش��ته، عالوه  بر این مبلغ 2۰ هزار 
دالری هم که بابت اس��کان تیم مهدوی کیا پرداخت ش��ده عماًل سوخت 
شده است. حال آنکه به گفته ورزش��کاران، مربیان و مسئوالن اعزامی به 
قونیه، امکانات و تدارکات میزبان برای برگزاری مس��ابقات بسیار پایین تر 
از حد انتظار است تا جایی که مسئوالن کمیته  ملی المپیک مجبور شدند 
برای نجات ورزشکاران ایرانی از گرما برای آنها پنکه تهیه کنند. چراغ اول 
مدال آوری کاروان ایران را یک دوچرخه س��وار روشن کرد. بهنام آرین در 
رشته دوچرخه سواری و در ماده اسکرچ توانس��ت مدال  نقره را به گردن 
بیاویزد. این ملی پوش همچنین در ماده دور امتیازی دومین مدال نقره خود 
و کاروان ایران را هم به ارمغان آورد. نکته مهم اینکه ملی پوش��ان پاراشنا، 
پاراتیروکمان و پاراتنیس  روی  میز برای نخستین بار در بازی های اسالمی به 
میدان می روند. شناگران کشورمان روز یک شنبه کوالک کردند و سه مدال 
خوشرنگ به دست آوردند. در  ۴۰۰ متر آزاد، سینا ضیغمی نژاد طال گرفت 
و شاهین ایزدیار مدال نقره را از آن خود کرد. همچنین در 1۰۰متر پروانه 

سینا ضیغمی نژاد با ایستادن روی سکوی نایب قهرمانی نقره ای شد.

تالش برای کسب رتبه پانزدهم

تیم مل��ی هندبال 

دنیا حیدری  
نوجوان��ان دختر       هندبال

ایران که با کسب 
طالی رقابت های قهرمانی آسیا موفق به کسب 
جواز حضور در رقابت های جهانی شده بود در 

ادامه رقابت های خود در مقدونیه ش��مالی به 
مصاف رومانی رفت و در این دیدار با نتیجه 3۸ 
بر 3۰ تن به شکس��ت داد. ش��اگردان فاطمه 
محمدخانی که پیش��تر با دو پی��روزی و یک 
شکست در مرحله مقدماتی موفق شده بودند 

برای اولین بار در تاریخ ورزش های توپی بانوان 
ایران به جمع 1۶ تیم برتر جهان راه پیدا کنند 
در نیمه نخست مصاف با رومانی بازی پایاپایی 
برابر حریف به نمایش گذاشتند، اما در نهایت 
نتیجه را واگذار کردند. با وجود شکس��ت تیم 
هندبال نوجوانان ایران، فاطمه مریخ به واسطه 
نمایش قابل قبولی که از خود به نمایش گذاشته 
بود عنوان برتری��ن بازیکن می��دان را به خود 
اختصاص داد و این عنوان را بهترین کادوی روز 
تولدش خواند: »از کسب عنوان بهترین بازیکن 
میدان حس خوبی دارم، چون روز تولدم بود و 
این بهتری��ن هدیه ای بود که خ��دا به من داد، 
خصوصاً که این عنوان مقابل یک تیم اروپایی به 
دست آمد که خوشحالی ام را دوچندان کرد. ما 
بازی های خوب��ی در این رقابت ه��ا به نمایش 
گذاش��تیم، اما باید قبول کنی��م به رغم تالش  
بچه ها، تیم های اروپایی چند سالی از ما جلوتر 
هستند، به همین دلیل با وجود بازی خوبی که 

برابر رومانی انجام دادیم، نتوانستیم نتیجه الزم 
را به دست آوریم. اگرچه برابر مقدونیه، سوئد، 
ایسلند و رومانی شکست خوردیم، ولی تجربه 
خوب��ی برای م��ا به هم��راه داش��ت.« فاطمه 
محمدخانی، مربی تی��م ملی هندبال دختران 
نوجوانان ایران هم ضمن اشاره به توانایی های 
باالی شاگردانش تأکید کرد سطح بازی هندبال 
ایران با تیم های اروپایی زیاد است: »همانطور 
که گفت��ه بودم آمادگی جس��مانی و س��رعت 
تیم های اروپایی بسیار باالست که اگر در طول 
اردوها برنامه ریزی درست داشته باشیم و روی 
آمادگی جس��مانی بچه ها کار کنی��م در آینده 
می توانیم فاصله خ��ود را با هندب��ال اروپا کم 
کنیم.« محمدخانی همچنین با اشاره به شانس 
هندبال ایران برای برتری مقابل بازنده برزیل- 
پرتغال گفت: »امکان ب��رد وجود دارد، اما باید 
قبول کنیم س��طح بازی ما با این تیم ها فاصله 

زیادی دارد.«

 آخرین نبرد

 هندبال دختران ایران 

در رقابت های جهانی

استوری مشکوک و هدفمند برخی از ملی پوشان 
در حمایت آشکار از یک نامزد ریاست فدراسیون 
فوتبال، فصل تازه ای در تاریخ فوتبال ایران رقم 
زد. در ش�رایطی  که همه کشور و مس�ئوالن از 
رئیس جمهور و معاونش تا نمایندگان مجلس برای 
حمایت از تیم ملی در جام جهانی بسیج شده اند، 
گویا بازی های قطر 2022 برای اعضای تیم ملی و 
مدیران فوتبالی اهمیتی ندارد و اولویت برای آنها 
انتخابات فدراسیون و موفقیت گزینه خاص است!

در این چند روز تعطیلی، تعدادی از بازیکنان لژیونر 
و مثاًل حرفه ای فوتبال ایران دوباره برای رسیدن به 
یک هدف خاص دست  به یکی کرده اند. البته این بار 
پا را از تغییر سرمربی فراتر گذاشته اند و وارد بازی 

کثیف انتخاب رئیس فدراسیون شده اند. 
    

از وقتی مهدی تاج، متهم اصلی پرونده ویلموتس 
وارد گود انتخاباتی ش��ده و با وقاح��ت خودش را 
بهترین گزینه مجمع هشتم ش��هریورماه خوانده 
اس��ت، اطرافیان و تیم ویژه او کار را جدی تر دنبال 
می کنند و برای تحقق رؤیای خ��ود از هیچ کاری 
فروگذار نیس��تند. تاج و هم پیمانانش نه تنها خود 
را در قضیه ویلموتس و خسارت 5 میلیون  یورویی 
او مقصر نمی دانند، بلکه معتقدند هیچ  ش��خص و 
نهادی نیز نباید آنها را بابت این رس��وایی تاریخی 
بازخواس��ت کند. بعد از ثبت نام ای��ن گزینه با آن 
کارنامه س��یاه مدیریتی اش، برخی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نسبت به این مسئله واکنش 
نش��ان دادند. آنها معتقدند تاج نه تنها صالحیت 
حضور در انتخابات را ندارد، بلکه به خاطر عملکرد 
مدیریتی اش باید محاکمه هم شود. از طرفی طبق 
قوانین فیفا، اف��راد دارای پرونده ه��ای قضایی در 
جریان با طرح اتهام قضای��ی فاقد صالحیت برای 

حضور در مجامع انتخاباتی هستند. 
در آشفته بازاری که حتی فیفا هم تاج را ردصالحیت 
شده تلقی می کند، بازیکنان اسمی تیم ملی هوس 
شنا خالف جهت آب به سرشان زده است! محاکمه 
متهمان پرونده ویلموتس یک خواسته عمومی بوده 
و بررسی و پیگیری آن از سوی نمایندگان مجلس نیز 
کاماًل صحیح و قانونی است. وارد شدن جهانبخش، 
طارمی، س��ردار آزمون، احس��ان حاج صفی، کریم 
انصاری فرد، سعید عزت اللهی و سیدمجید حسینی 
در این بازی کثیف تأسف آور و بسیار خطرناک است. 
در استوری مشترک منتشر ش��ده، آمده است: »ما 
س��ربازان تیم ملی فوتبال ای��ران امیدواریم آقایان 
احسان قاضی زاده هاش��می و نصراهلل پژمانفر وقت 
خود را صرف معیشت و مش��کالت اقتصادی مردم 
کنند و اجازه بدهن��د فوتبالی ها در م��ورد فوتبال 
تصمیم بگیرند. خواهش ما این اس��ت که اعضای 
محترم مجمع فدراسیون تصمیمی بگیرند که اسم 
ایران و آبروی فوتبال ایران در جام جهانی حفظ شود 
و بتوانیم شادی را به مردم عزیزمان هدیه دهیم. در 
جام جهانی قبلی تیم ملی در کمال آرامش توانست 
بهترین نتایج تاریخ را کسب کند. امیدواریم عزت و 
آرامشی که از بین رفته اس��ت دوباره به فدراسیون 

فوتبال بازگردد.« 
عجیب است ملی پوش��ان درس��ت زمانی که پای 
مهدی تاج وسط آمده و همه خواهان ردصالحیت 
و رسیدگی به افتضاح »ویلموتس گیت«  هستند، 
یادشان آمده سربازان تیم ملی هستند و عجیب تر 
اینکه همین سربازان خواهان برکناری اسکوچیچ 
هم بودند و آن زمان حواس ش��ان نبود س��رباز باید 
از فرمانده پی��روی کند، نه اینک��ه در مقام تغییر و 

سرنگونی اش برآید! 
گویا بحث معیشت و مشکالت اقتصادی بهانه خوبی 

اس��ت تا آقایان هر وقت کم آوردند از آنها به عنوان 
پلی برای رسیدن به مقاصد شخصی و تیمی استفاده 
کنند. در اینکه مجلسی ها باید به فکر مشکالت مردم 
و جامعه باشند شکی نیست، اما پیگیری متهمان 
فدراسیون فوتبال نیز یکی از وظایف شان محسوب 
می ش��ود. فراموش نکنید که پاداش های ارزی در 
همین دوران اوج مشکالت اقتصادی پرداخت شده 
است. همانطور که در استوری جنجالی اشاره شده 
اعضای مجمع باید تکلیف رئیس بعدی فدراسیون را 
مشخص کنند و این ماجرا اصالً ارتباطی به بازیکنان 
تیم ملی ندارد، ولی متأسفانه آنها آگاهانه وارد بازی 
خطرناک و کثیفی ش��ده اند که دودش مس��تقیم 
به چش��م تیم ملی خواهد رفت. آقایان فوتبالیست 
لژیونر اظهارنظ��ر چند نماین��ده مجلس را مخلل 
آرامش تیم ملی می دانند درصورتی که استوری های 
مشترک خودشان تیشه به ریشه اتحاد تیم ملی زده 
و تاوانش را در جام جهانی پس خواهیم داد. ضمن  
اینکه معترضین ابراز امیدواری کردند عزت و آرامش 
از بین رفته دوباره به فدراسیون بازگردد. درحالی که 
در سال های گذشته به ویژه در دوران مدیریت تاج 
فدراسیون پنج ستاره، نه آرامش داشت و نه عزت. 
تحقیر و شکست در پرونده مربی بلژیکی نمونه بارز 

این ادعاست. 
    

حسن کامرانی فر از نقش حمایتی مجلس در حمایت 
از تیم ملی قدردانی کرد. دبیرکل فدراسیون فوتبال 
ورود بازیکنان به بحث انتخابات فدراسیون را خارج 
از حیطه وظایف آنه��ا خواند: »فدراس��یون فوتبال 
منطبق با قواعد بین المللی و اساس��نامه خودش به 
صورت کاماًل مستقل اداره می شود و در هیچ حوزه ای 
توصیه پذیر نبوده و در امور فدراسیون هیچ دخالتی 
صورت نمی گیرد. جا دارد از نقش حمایتی مجلس 

در تصویب و تخصیص کمک های دولتی خصوصاً به 
منظور حمایت از تیم ملی و پیگیری پاداش ملی پوشان 
قدردانی کنیم. خواسته صریح فدراسیون فوتبال از 
اعضای تیم ملی رعایت اخالق حرفه ای و عدم ورود به 
بخش های دیگر و موضع گیری در خصوص مسائلی 
است که در حوزه مسئولیت بازیکن قرار نمی گیرد. 
تفرقه و چنددس��تگی در تیم ملی خط قرمز ماست 
و آن را تحمل نخواهیم کرد. خواس��ته صریح هیئت 
رئیسه فدراس��یون برقراری انضباط و آرامش کامل 
در تیم ملی و ایستادن در مقابل هرگونه خط تفرقه، 
دودستگی و حاشیه سازی است. فدراسیون از تیم ملی 
با تمام قوا مراقبت می کند و نسبت به شناسایی عوامل 
تفرقه افکن بیرونی که از آنها شناخت کامل داریم و 
س��عی می کنند با این اقدامات ب��ه تیم ملی نزدیک 

شوند، اقدام خواهیم کرد.«
حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال نیز نسبت به 
موضع گیری اخیر ملی پوش��ان واکنش نش��ان داد 
و از برخوردهای قاطع صحبت ک��رد: »اختالفات، 
دودس��تگی و تفرقه خط قرمز ماس��ت و بازیکنان 
باید بدانند مسئولیت ش��ان خیلی سنگین است و 
فقط باید درباره بازی کردن ش��ان اظهارنظر کنند. 
مردم یک دلخوشی به عنوان فوتبال دارند و اولین 
بار اس��ت که این اتفاقات رقم می خورد و بازیکنان 
درباره مربی و رئیس فدراسیون اظهارنظر می کنند. 
بازیکنان فقط بای��د وظیفه خود را انج��ام دهند و 
در هیچ عرص��ه ای ورود نکنند. از دوس��تانی که به 
بازیکنان زنگ می زنند و آنه��ا را تحریک می کنند 
خواهش می کنم با احساس��ات مردم بازی نکنند و 
اجازه بدهند بازی ش��ان را انجام دهند و آنها را وارد 
عرصه انتخابات نکنند. با بازیکنان صحبت کردیم و 
به آنها گفتیم اگر وارد این بازی ها شوند شاید پس از 

یکی، دو بار تصمیم قاطع تری بگیریم.«
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بازی کثیف ریاست!

شیوا نورزی
   گزارش  یک


